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 برداری کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا رمان به یادت بیاور

 .دارد قانونی پیگرد

========================================================== 

 لی. به دلیاصل ای انیفرع میبگ میتونیکه نم کنه،یم تیو چند شخص رو حکا نیچند یرمان زندگ نیخالصه: ا

 ییبه نام مهتا است. مهتا یدر مورد دختر اور،یب ادتیشده. جلد اول به  میبودن، رمان به دو جلد تقس یطوالن

تا  هیتو سردرگم ان؟یاش کخانواده ه؟یک دونهی. نمکشهیم دکیآدم مرده رو  کی تیهو یداره؛ ول تیکه هو

 خوادی. حاال اون فرد مشناختهیکه در گذشته اون رو م یکس ده؛یرو جلوش قرار م یسرنوشت کس کهنیا

تا  نیبا من همراه ش  ه؟یمهتاس؟  قصدش چ یکارهیفرد چ نیرو بهش برگردونه. اصالً ا تشیکمکش کنه و هو

 .سر راه مهتا قرار گرفته یچ یاو بر هیفرد قصدش چ نیا دیبفهم

  :مقدمه

 ستیخنده کنان گفت که چ دخترک

 حلقه زر نیا راز

 حلقه که انگشت مرا نیا راز

 تنگ گرفته است به بر نیچن نیا

 او یحلقه که در چهره  نیا راز

 است یتابش و درخشندگ همهنیا

 :شد و گفت رانیح مرد

 یاست حلقه زندگ یحلقه خوشبخت -

 :گفتند همه

 .مبارک باشد -

 :گفت دخترک

 .آن شک باشد یکه مرا باز در معن غایدر -
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  یرفت و شب سالها

 افسرده نظر کرد بر آن حلقه زر یزن

 در نقش فروزنده او دید

 شوهر یوفا دیکه به ام ییروزها

 !هدر رفته، هدر به

*** 

 :گذاشتم و گفتم ینعلبک یدر، سرم رو آوردم باال و فنجون رو تو یصدا دنیشن با

  !دییبفرما -

 یپرونده مورد نظر، که صداش تو یکردم رو کیشادمهره. با موس کل دونستمیچون م ه؛یک نمینشدم بب منتظر

 .دیچیاتاق پ

 . اوضاع چطوره؟یسالم خانم زمان -

 :رو باال آوردم و گفتم سرم

  :گفت نشست،یمبل م یکه رو طورنیهم ؟ی. تو چه خبر؟ خوبشهیهم مثل  -

 خوبم. سردردهات خوب شده؟ -

 م؟یبد لیپروژه رو تحو دیبا یگروه من کارشون تموم شده. ک یخوب نه. راست یبهتر شده ول -

 .باهات بکنم یاساس یدعوا کی دیبا ی. راستمیمهلت دار گهیتا هفته د  -

 :انداختم باال و گفتم طونیرو شابروم 

یپروژه سه ماهه جمع نم نیکه اگه من نبودم، ا یدونیکه ولمون کن تو رو خدا. م اسشهیاگه بحث هم -

 .شد

  :هام زل زد و گفتچشم ی. توزیم یشد و دوتا دستش رو گذاشت رو بلند

 خودت؟ ایتره پروژه مهم -

 :رو بهش دوختم و گفتم نگاهم
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 .پروژه -

 :و گفت دیکش یکه پشتم به شادمهر و روم به پنجره شد. پوف یجور دم؛یچرخ دارم چرخ یصندلبعدهم با  

 .سرکار یایب ذارمینم گهیبره د شیپ یجورنیاگه ا یجد -

بودم.  یجورهام جمع شد. بعد دوسال، هنوز هم همون. اخمدیکش یبد ریتا اومدم جوابش رو بدم، سرم ت 

  :گفت یگذاشت و چرخوند. تا نگاهش به صورتم افتاد، با نگران یلبه صندل یدستش رو رو

 ؟یهات رو خوردقرص ؟یخوب -

 :گفتم یجام بلند شدم و با لبخند دردناک از

 ؟یببر فیتشر یخوایخب شما نم شمیآره خوردم. بهتر م -

  :بهش نگاه کردم و گفتم ییهمچنان نگران بود. با پررو یکردم بحث رو عوض کنم؛ ول یسع 

 .تموم شده یبه خدا دو ساعته ساعت کار ؟یریچرا نم -

 :شد و گفت بلند

 حالت خوبه؟ یمطمئن -

 :و گفتم دمیمانتوم رو پوش یبافت رو 

 .راننده یآقا میآره! بر -

 دیبه خاطر شادمهر هم که شده، نبا یول کرد؛یرو برداشتم و از اتاق خارج شدم. سرم هنوز هم درد م فمیک

 کسچی. چون حدود دو روزه که آسانسور خراب شده و فعالً هرفتمیم نییها پابگم. سرخوشانه از پله یزیچ

 :و گفت دیتند بهم رس یهادرستش کنه. شادمهر با قدم ومدهین

 .میبر ایب -

 :بهش زدم و گفتم یلبخند

 .کار دارم، تو برو ییجا -

  :گفت نیواسه هم رم؛یو اگه خودش رو بکشه هم باهاش نم مونمیکه من سر حرفم م دونستیم 

 .برسونمت ییجا کیباشه. پس بذار تا  -
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 .شهینه راهت دور م -

 :زد و گفت یلبخند 

خواهرم تو چشم  خوادیخودت رو خوشگل نکن؛ دلم نم ادیباشه پس مراقب خودت باش. فردا هم ز -

 .باشه

  :بهش زدم و گفتم یچشمک 

 .فعالً چشم قربان!  -

داشت. آدرس مزون رو به  نیجا ماش. شانس من هموندمییدو یتاکس ستگاهیاز شادمهر جدا شدم و سمت ا 

 .هام رو بستم؛ بلکه سرم بهتر شهراننده دادم و چشم

*** 

رو تار  اشدهیکه اشک د یدختر ؛یاشک یهادختر با چشم کی. نیماش کیدو طرفه.  یکوهستان یجاده کی 

 یهامه گرفته. سبقت یو هوا چیجاده پر پ اد،ی. سرعت زدادیپدال فشار م ی. فقط پاش رو رودیدیکرده بود. نم

 .از دستش در رفت نیو کنترل ماش دی. ندادیز یهاخطرناک. زجه

*** 

ده بودم. صورتم عرق کر نی. من کجا بودم؟ نگاهم به راننده افتاد. تو ماشدمیاز جا پر د،یکه سرم کش یبد ریت با

 :بهم انداخت و گفت نهییاز تو آ یبود. راننده متوجه حال بدم شد. نگاه

 دخترم حالت خوبه؟ -

. با دیترکیرو پاک کردم. سرم داشت م میشونیداشتم، عرق رو پ فمیکه تو ک یگفتم و با دستمال یآروم یبله

 .شدم ادهیمزون، پول رو حساب کردم و پ یروراننده روبه ستادنیا

و  یمشک ریشال حر دار،نیآست یمشک ریکرپ نه گشاد نه تنگ، با بلوز حر یخودم نگاه کردم. شلوار مشک به

 یاه. خوب بودم. ساعتم رو دستم کردم، که نگاهم به حلقهتیکمرنگ ال یلیخ شیبا آرا ،یمشک یشنل پهلو

رو  فمیاهم رو از دوتا حلقه گرفتم و ک. نگانیبرل نیساده با انگشتر تک نگ ییطال نگیر کیدستم افتاد؛ 

  .یمعمول یاهم نداشتم؛ چهره یقلم ینینبودم، ب یبرداشتم. خوشگل نبودم، چشم رنگ

و در رو بستم. خسته بودم از  دمیرو پوش زمیت یپاشنه پانزده سانت یهاکه شادمهر زد، کفش یتک زنگ با

 ادیب ادمی یزیچ کنمیم یبود دستم؟ من ازدواج کرده بودم؟ چرا هر موقع سع یانگشتر چ نی. ایفیبالتکل
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 کشه؟یم ریقلبم ت کنمیمچرا هر موقع بهش فکر  خواستم؟یم یمن تو جاده نصف شب چ شه؟یم یجورنیا

تصادفم باعث شد به خودم  دی. شادمیآدم جد کیبودم، قبالً بودم؛ االن من  ی. من هرککردمیفکر م گهید دینبا

ها بود، آهسته و کند، که مسببش کفش ییهاشدم و با قدم ادهیپ نیاز کاب یزن آسانسور یچرا؟ با صدا یول ام؛یب

 نیدهم کهنیشادمهر. مثل ا یهااز دوست یکی یمهمون میقرار بود بر زشادمهر رفتم. امرو نیبه سمت ماش

 .در رو باز کردم و سوار شدمگرفته.  یشرکتش رو مهمون سیسالگرد تاس

 .سالم مهتا خانم -

 .سالم -

ست کت شلوارش. بدون حرف دوباره  یقهیو جل یریس راهنیبا پ ینگاه کردم؛ کت شلوار ذغال سنگ پشیت به

م مادر بودنم. اگه من شوهر داشت دیکه حکم زن بودن منه و شا ،یلعنت یانگشترها نیا الیرفتم تو فکر؛ فکر و خ

 دیام دنبالم نگشتن؟ شادوستش نداشتم. حتماً خانواده هم داشتم. پس چرا خانواده دیپس چرا دنبالم نگشت؟ شا

رو دادم به اطراف، حواسم  یوقت یچه قدر فکر کردم، ول دونمیخانواده ندارم. نم دینکردن. شا دامیپ یگشتن ول

  :و گفت دی. کنارم رسادیتا شادمهر ب ستادمی. وامیشد ادهیرو بازکردن و پ نیاشهتل)...( در م یجلو دمید

 ؟یچرا تو خودت -

 :ابروم رو باال انداختم و گفتم 

 کجا تو خودمم؟ -

  :رو آورد جلو و گفت بازوش

 م؟یبر -

 هلنا هم اومده؟ یآره. راست -

  :گفت م،یرفتیکه به سمت در م طورنیهم 

 .دلم واسش تنگ شده یلیتنگ شده؟ من که خآره. دلت واسش  -

. الاقل یکنیم دایرو از کجا پ هاقهیعت نیا دونمیگفتم: من نم فتم،یکه ن رفتمیآروم راه مکه آروم طورنیهم 

 .همه جا پروتز کهنی. نه ازادیآدم هیشب افشیکن آدم باشه و ق دایرو پ یکی

 .دو ماه تینها ستم؛یمهتا خانم. تا ابد که باهاشون ن هیمحض سرگرم هانیا -

  !. اصالً کنمیدرک نم دتیعقا نیشادمهر، اصالً تو رو با ا یدونیم -
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با  ی. گرم احوالپرسشناختمی. خداروشکر همه رو ممیشنلم رو درآوردم و با هم وارد شد ،یبه در ورود دنیرس با

شد و با عشوه اومد سمت شادمهر.  اون هم از خدا  دایاش پخفته سر و کله یبایبودم، که ز یکیو اون  یکی نیا

 ستادهیدوستش(. ا نیشادمهر و ا یهااز دوست یکیخواسته جمع رو ترک کرد و رفت کنار خانم سماوات )زن 

و تم ر. بهمون آب پرتقال تعارف کردن. دسدمیبار هم ند هیدوستش رو من تا حاال  نیهم بگم ا نیبودم. البته ا

 :بردم جلو و برداشتم، که سماوات تا نگاهش به انگشتر دستم افتاد، بلند گفت

  !دخترم! مبارک باشه یوا -

 :زدم و گفتم یعیلبخند ضا شتر؟یب یبدبخت نی. آخه از ایزک

 .سوءتفاهم شده ی. ولیممنون. مرس -

  :و گفت دمیمحکم تو بغلش کش 

 .رو سوءتفاهم شده؟ خجالت نداره که یچ -

یمردم رو گول بزنم، خودم رو که نم یول نه؟یا ری. غگهیبدم د لشیولش کن مهتا. مجبورم چندتا دروغ تحو 

جرعه از آب  کی. نگاهم به وسط افتاد. امیکنم و بفهمم ک داینجات پ یفیبالتکل نی. خداکنه زودتر از اتونم

کردم ذهنم  یبهم دست داد. سع یحس بد یولچرا،  دونمیپرتقالم خوردم، که نگام به هلنا و شادمهر افتاد. نم

 .شد ریسوق بدم، که با سوال شراره ذهنم کامل درگ گهیطرف د کیرو به 

 ؟یدونستیبه زور گرفته شده. م یمهمون نیا -

 :گفت خورد،یرو م بشیقاچ از س کیکه  طورنیبا سوال نگاهش کردم، که هم 

زنش رو دوست داشت؛  یلیحسان شکست. خ یقعوا ینامرد همسرش رو ازش گرفت. به معنا یایدن -

که  یحسان نیافسرده و پرخاشگر.  ا احساس،یآدم ب کیشد به  لیاون تبد ش،یپ میسال و ن کی. از حدود یلیخ

 .فرق داره شیپ میسال و ن کیتا آسمون با حسان  نیزم ش،ینیبب

 یچکیشد. حاال من بعد دو سال ه میحسود امرزشیبه زن خداب یچرا، ول دونمی. نمیزیانگچه سرنوشت غم 

ها به من هم دوختم، تا بلکه از حال خوب اون هیزدم و نگاهم رو به بق ینی. لبخند غمگپرسهیحالم رو هم نم

 .منتقل شه

*** 

 (حسان)
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. موهام رو با دست مرتب یمشک لهیو ژ یمشک راهنیساده، با پ ینگاه آخر رو به خودم انداختم؛ کت شلوار مشک 

غزل افتاد. ساعت ست. ماتم برد. غزل! محکم در  یکه نگاهم به ساعت زنونه دم،یهام رو کشکشو ساعتکردم و 

رو دستم کردم و ساعت ست رو دستم  انگشترمهام رو با درد بستم. کشو رو بستم. چه قدر خاطره. چه قدر. چشم

ست داشت رو زدم و بدون نگاه که دو ی. ادکلنشمیدارم خفه م یاتاق لعنت نیتو ا کردمیحس م یکردم؛ ول

فکر کرده بازحالم  دونستمیزمان، مامان نگران و هراسون باال اومد. مکردن به دور و اطراف، خارج شدم. که هم

  :و گفتم زدم یبد شده. لبخند کمرنگ

 شده؟ یزیچ -

 :زد و گفت یاسوزانهلبخند دل مامان

 .یشد مونیفکر کردم پش -

  :گفتم کردم،یم بمیکه دست تو ج طورنیاز کنارش رد شدم و هم 

 .رهیسرم بره حرفم نم -

 .مامان اومد یبود، که صدا دهیپام به پله آخر نرس هنوز

 ؟یحسان مگه به من قول نداد -

  :جمع شد. برگشتم و گفتم هاماخم

 .مینشدم بهتره بر مونیبه شما ندادم. حاال هم تا پش یمن قول -

 :بلند مامان اومد یاش رو بهم بچسبونه. صداتا خواهرزاده زم،یریخاطراتش رو دور م یسادگ نیفکر کرده به هم 

. شده ارهیرو از دستش درنم یلعنت یحلقه نیا یبگو. دو ساله غزل مرده، ول یزیچ کیحامد تو بهش  -

 .مرده کی

  :هام مشت شد. به مامان نگاه کردم و گفتمزد. برگشتم. دست رونیب میشونیپ رگ

خونه زده بشه، به سرخاک غزل پشت گوشت رو  نیحرف تو ا نیا گهیبار د کیفقط  گهیبار د کیه اگ -

 .یدیمن رو د یدید

شدم.  نی. پشتم رو بهش کردم و پا تند کردم. در رو محکم زدم بهم و سوار ماشدیلرزیم تیهام از عصباندست 

باز هم  ی. ولدیکشیحرف رو وسط م نیبار صدم بود که ا نیها خسته بودم. فکر کنم احرف نیاستارت زدم. از ا

 یزمان کی اب،یحسان کام کردیرو م کرشف یخسته شدم. ک ایفرمون گذاشتم. خدا ی. سرم رو روکردیشروع م
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افتاده؟ فرمون رو تو دستم فشار دادم. لعنت به من که  لیرو بزنه؟ حسان مغرور و از دماغ ف یحرف نیهمچ

در رو باز کردم، که همزمان با خارج شدن من از خونه، مامان و پدر  موتیمسبب نبودنش منم. استارت زدم. با ر

زود بود. پام رو  ییکذا ی. هنوز واسه رفتن به اون مهمونقهیاومدن. به ساعت نگاه کردم؛ هفت و پانزده دق رونیب

 .پدال گاز و راه افتادم یار دادم روفش

که غزلم رو ازم گرفت. ترمز زدم.  یبه همون پرتگاه دمیرس دونمیچه قدر با سرعت تند رفتم، فقط م دونمینم 

. دونستمیرو م نجایمن مو به مو ا یول شد؛ینم دهید یزیهام رو بستم. تو شب چشدم و جلو رفتم. چشم ادهیپ

 .کردم یزندگ نجایدو سال تمام ا

  :بلند داد زدم یبا صدا 

  ش؟ینفسم به نفسش بنده. چرا گرفت یدونستیخدا چرا من؟ تو که م -

ساعت از نه شب گذشته. از رو  دمیچه قدر داد زدم، چه قدر گله کردم؛ فقط به خودم که اومدم؛ د دونمینم

یو م شدمیم یمهمون الیخیشدم. اگه به خودم بود ب نیهام رو تکون دادم و سوار ماشبلند شدم. لباس نیزم

 .که قول داده بودم بهشون فیح یخونمون. ول رفتم

رو که بعد  هایو جواب بعض کردمیبه همه سالم م حوصلهیمن همه بلند شدن. ب دنیوارد هتل شدم. با د  

زدم، که نگاه خاله نسترن )مامان  یو فقط پوزخند دمیرو د هی. از دور هاندادمیم گفتن،یم تیدوسال بهم تسل

  :گفتم سرد یلیخ نیسالم نکنم بهش. واسه هم تونستمی( به من افتاد. نمهیهان

 !سالم خاله جان -

 :گفت اش،شهیکرد و با همون لحن بچه خر کن هم یدستش رو جلو آورد و باهام احوالپرس 

 !باز یکرد پیسالم حسان جان، خوشت -

 و یشل. با لوند قهیدار و تاپ زاپ یافتاد.  شلوار ل پشیهم جلو اومد. نگاهم به ت هیتکون دادم که هان یسر 

 :عشوه گفت

 !زمیسالم عز -

  :به اون به خاله گفتم توجهیب 

 !. با اجازههیبق شیپ رمیمن م -

  :به دخترش که خورده بود تو ذوقش کرد و گفت یخاله نگاه 
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 .کنه تیهم همراه یپس بذار هان -

 اره؟یعاشق رو درم یهاآدم یبهم و ادا چسبهیم ییواقعا با چه رو 

 .ستیالزم ن -

به صاحب دست، که همون  یزیدور بازوم حلقه شد. نگاه ت یاقدم از قدم برنداشته بودم، که دست زنونه هنوز

و  دیکه دوباره مثل کنه بهم چسب ستادمیگوشه وا کی. دمیبود، کردم و بازوم رو محکم از دستش کش هیهان

  :گفت

  . چرا نه؟افهیو ق پیت ن،یندارم؟ پول، ماش یمگه من چ ؟یخوایچرا من رو نم -

. دستش رو زدیم جیکه که گ یدختر ت،یجمع نیاون طرف سالن؛ ب یموند رو رهیپرت شد. نگاهم خ حواسم

 one) چون نورها کم شده بود. آهنگ دم؛ید ینداشت. صورتش رو نم یگرفته بود به سرش و انگار حال خوب

last goodbye-anathema) دیچیپیداشت م. 

 دونمیتنهام / م یتنها شمیکه م داری/ بنمیب یتو رو م االتمی/ درخیو تو رفت نمیدارم /چقدرغمگ ازیبهت ن چقدر

 / قلبت شوق موندن داشتیمن رو ترک کن یخواستیکه نم

 .رخ غزل بود میرو صورتش و نصف صورتش رو روشن کرد؛ ن نورافتاد

 یجورنیروز من رو ا کیکه  کردمیفکر م ییجورا هیشد/  میکه به تو داشتم/ درآخر تسل یاون عشق پرقدرت اما

صبح زود / بعد از سکوت  کی یی/ در روشنایمونینم شمیکه هرگز، هرگز پ دونستمیم ییجورا هی/ یترک کن

 نمیبب اهامیتو رو در رو تونمی/ م نمی/ من غمگ یآرامش بخش شب / تو قلبم رو با خودت برد

رو تار کرده بود. عقلم به پاهام فرمان داد.  دمی. نم اشک ددیکشیبود. پاهام نم ستادهیمرد وا کیدختر کنار  

خواب کوتاه از غزل. فقط شادمهر  کی. شهیتوهمه؛ مثل هم امکان نداره. حتماً نیرفتم. ا تیاز وسط جمع دمییدو

  :بود. بهش نگاه کردم و گفتم ستادهیوا

 ؟یدیدختر ند کی -

  :گفت کرد،ینگاه م شیطور که به دختر کنار نیهم شادمهر

 .میدیرو د قمونیچه عجب ما رف -

ی. با بشهیتوهم زدم مثل هم دی. شادهیجوابم رو نم دمی. دکردمیاعصاب نداشتم. سرگردون به اطراف نگاه م 

 :به شادمهر نگاه کردم و گفتم یحوصلگ
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 .نه تو از من دمیپرسیاز تو م دیسوال رو من با نیا -

 :به من کالفه انداخت و گفت ینگاه شادمهر

 . ...یسخته ول دونمی. مگذرهیداداش غصه نخور م -

  :زدم و گفتم یپوزخند

 ؟یدونیم یزیمورد اون دختر که االن رفت چ. در یبد یدلدار خوادینم -

  :هاش رو گرد کرد و گفتبا تعجب چشم شادمهر

 ؟یپرسیشده درمورد اون م یمهتا؟ آره دوستمه! حاال چ -

  :شد و گفت رهیشادمهر به اون خ ه،یهان یصدا دنیشن با

 ؟یکنینم یحسان معرف -

  :کردم و گفتم یاخم

 .ستیمهم ن ادیز -

 :که انگار بهش برخورده بود، رو به شادمهر گفت هیهان

 .حسانم ی. دختر خالههیهان -

  :جنتلمنانه دستش رو جلو آورد و گفت شادمهر

 .خوشبختم بانو -

 و هیهان یهاجلوم زنده شد. به سمت در راه افتادم و به صدا زدن یدستش نگاه کردم. خاطرات اون شب لعنت به

  :خودمون. مثل گذشته. داد زدم یخونه خواست؛یخونه رو مشادمهر هم توجه نکردم. دلم 

 .نیاریرو ب نیماش -

 یپدال فشار دادم  و راه افتادم. جلو یبود، سوار شدم و پام رو رو یطوالن یلیمن خ یکه برا هیبعد چند ثان 

 یچییرو در آوردم، که نگاهم به جاسو دیرو زدم و وارد شدم. دسته کل موتیخودمون نگه داشتم. ر یخونه

در کردم و باز کردم. تمام خاطرات  یتورو  دی. کلدیمال غزل. دستم لرز H مال من بود و G .بود H&G .افتاد

 مونیبا زندگ نمینب نم؛یهام رو با درد بستم تا نبهام رو درآوردم، که نگاهم به خونه افتاد. چشمجون گرفت. کفش
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د. بو قتیدفعه نتونستم بودنش رو تصور کنم. حق نیا ی. ولنمیروح و سردمون رو نب یب یکردم. خونه کاریچ

. کوبوندیخونه داشت نبودن غزل رو مثل پتک تو سرم م نیرو باز کردم. سکوت ا هامموجود نداره. چش یغزل

جرئت  بار هم نخوندمش؛ کیکه من  یارفتنش رو گذاشته بود؛ نامه یکه نامه یزیرفتم سمت همون م

باز هم برنداشتمش و راهم رو سمت  یخوندنش رو نداشتم. بعد دو سال همون جا بود. دستم جلو رفت ول

 .عوض کردم تاقمونا

*** 

 (مهتا)

  :سماوات بلند شد و گفت یچند لحظه آهنگ قطع شد. شراره همراه با آقا یبرا  

 .از اومدن حسان شدمیم دیداشتم ناام -

نبود. شادمهر کنارم اومد و  ادمی یچیمن ه یآشنا بود. ول تینهایاسم ب نیا د؛یچیسرم پ یتو ییحسان؟ صدا 

 :گفت

 .ابی. حسان کاممعرفتمیهم همون دوست ب نیا -

  :. به من نگاه کرد و گفتیچیه یآشنا بود. ول یلیاسم واسم خ نی. ادیکش ریهم سرم ت باز

 ؟یخوب -

 .برم خونه خوامینه. م -

  :صورتش کرد و گفت یچاشن یشادمهر اخم 

 ؟یبر یخوایبود که تو م یادیز یمهمون نیهم دوست من تو ا -

گاه . نیایب دیشده بود وگفته بود با چیحالم خوب نبود. شادمهر هم که پا پ ادیتهوع گرفته بودم. امروز ز حالت

  :بهش کردم و گفتم یپردرد

 .ستیخوب ن ادیحالم ز -

  :رو در آورد و گفت نشیماش چییمتوجه شد. سو 

 .رسونمتیحاضر شو. م -

  :کردم و گفتم یاخم 
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 .رمیم ی. تو بمون. با تاکسستیالزم ن -

. ام انداختمشونه یرو رو فمیو ک دمی. شنلم رو پوشارهیرو بهش کردم و از خدمتکار خواستم شنلم رو ب پشتم

. به نمیپام رو بب یجلو تونستمیو به زور م . نورها کم شده بودشدیم ادیداشت تو سرم ز شهیمبهم هم ریتصاو

 :گفت ی. با نگراندمیشادمهر رس

 .ستیمهتا. حالت خوب ن امیباهات م -

 .شرکت امیفردا نتونم ب دی. فقط شارمینه خودم م -

  :صورتش رو جمع کرد و گفت هلنا

 .ادیخون م تینیداره از ب -

 .مرد کیمبهم؛ عکس  ری. تصاورفتیم جیسرم گ 

 .خدافظ -

رو باز کردم و سوار شدم.  هایاز تاکس یکیگذاشتم. در  مینیب یدرآوردم و جلو فمیاز تو ک یپا تند کردم. دستمال 

 .راننده سوار شد هیبعد چند ثان

 .یسلمان فارس دیلطفا بر -

هام رو بستم بلکه پازل جور و حال من بدتر. چشم شدیمرد داشت تو ذهنم پررنگ م ری. تصودیکشیم ریسرم ت 

 .شه

 .شدیم ادی. سرعت موتور زدمیکش غیمحکم موتور رو گرفتم و سرخوشانه ج  

 .تر بروآروم -

  :نکرد و گفت یتوجه یول 

 .بلند بگو دوستت دارم -

 .. تو بگو تا من بگمگمینچ! نم -

  :و گفتم دمیکش یغیروش رو به سمت من برگردوند. ج 

 !! تو رو خدانیجلوت رو بب -
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 .کرده بودم یواقعا قالب ته دم؛یدیرو م طونشیش یهااز پشت کالهم چشم 

 .. فقط تو حواست رو بده به جلوتگمیباشه باشه! م -

  :و گفت دیخند 

 .یکارها بکنم تا بگ نیاز ا یکنینگاه کن! مجبورم م -

  :باز روش رو برگردوند و گفت دمید هیبگم. بعد دو ثان خواستمینم 

 .دوست دارم یلیباز. اشکال نداره. من که مردن کنار تو رو خکلک یا -

طرفه و واقعا  نیروش ا دمیمونده بود تا قرمز شه. د هیثان 5سبز بود و  م؛یشدیم کیبه چراغ نزد میداشت یوا 

 :بلند گفتم نیقصد نداره. واسه هم

 !دوستت دارم -

شوهرمه؟ امکان  دمیدیکه صورتش رو نم یاون پسر یعنی ه؟یک یهاها چشمگوشم اکو شد. اون چشم یتو صدا

 .دیترکینداره! سرم داشت از درد م

رو حساب کردم و وارد  هیرو دادم. کرا قیو بهش آدرس دق یاصل ابونیتو خ میبود دهیرو باز کردم. رس هامچشم

 .خونه شدم

*** 

 (حسان)  

بودم. سر جام نشستم. نگاهم به اتاق افتاد؛  دهیساعت بود خواب میهام رو باز کردم. هنوز نزنگ در چشم یبا صدا  

متنفر بود. بلند شدم. نگاهم به  یفیو کث یچون غزل از شلوغ زه؛یبهم بر ذاشتمینم وقتچینبود. ه ختهیبهم ر

جا؟ لباس ک کهیت کیخودش کجا و  یرفع شه. ول مینگتا بلکه دلت دمییبویرو م رهنشیها پافتاد. شب رهنشیپ

 دنیبودن. حتما ترس هیو سا رادیجمع شد. از اتاق خارج شدم. مامان، پدر، ه فونیکه حواسم به آ دمیکش یپوف

. در رو یبعد توقع هم دارن باهاشون خوب باش زنن،ی. هزار تا حرف مزننیدارن زنگ م یجورنیمرده باشم که ا

صداشون از پشت در اومد. باز کردم که تا نگاه مامان به من افتاد، خودش رو  هیکه بعد چند ثان ردمواسشون باز ک

  :تو بغلم انداخت و گفت

 پسرم؟ یخوب -

 .ستیمهم ن گهیواسم د ی. ناراحت شد. ولدمیصورتم بکشه، که خودم رو عقب کش یرو باال آورد تا رو دستش
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 .خونه می: حسان برو حاضر شو بررادیه

  :زدم و گفتم یپوزخند تلخ 

 .بدون مزاحم یاجاست. خونه نیمن هم یخونه؟ خونه -

 .است که اون مثل دختر نداشتمه هی: اگه منظورت هانمامان

نگفتم  یزیاون. تا االن هم اگه چ یجا ایمنه  یجا ایاشکال نداره. از اول هم بهتون گفتم تو اون خونه  -

 .فقط به خاطر شما بود

 . ...در حقت کرده که انقدر یاون چه کار دونمینم: من مامان

 !یچیه دونستن؟یم یچ هانی. اافتادمیاون شب م ادیداشتم  

و به روم هم  کنهیهام نگاه متو چشم ییکه هنوز هم با پرو دونه،ی. اون بهتر منیبهتره از خودش بپرس -

 .ارهینم

 :با تشر گفت رادیه

 .حسان -

  :گفت تیبا عصبان پدر

 .هم از االن نیا شب،ید یزیحسان.  اون از آبرو ر یاریشورش رو در م یدار -

 گه؟ید هی: پس نظرت منفمامان

یسرخودم  م ییمعلوم نبود چه بال گفتنیم گهیکلمه د کی. اگه شهیداره دود از کلم بلند م کردمیم حس

 .آوردم

ی. حاال هم اگه فکر منیمجبورم کرد یبهتون بزنم ول یحرف نیهمچ خواستمی. نمرونیب دیبسه. لطفاً بر -

 .نیو پشت سرتون رو هم نگاه نکن نیمن رو واستون پر کرده، بهتره بر یجا هیهان نیکن

 حسان؟ گهی: حرف آخرت بود دپدر

 .بله حرف آخرم بود -

  :پدر نگاه آخر رو بهم انداخت و گفت 
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 !تموم شد. حسان هم واسه من تموم شد نجای. کار ما امیبهتره بر -

  :گفت یاشک یها. مامان با چشمدی. همتون بردیپشتش رو به من کرد و رفت. اشکال نداره. بر 

 .یقبول نکرد کهنیاز ا یشیم مونیپش -

  :موندن. ابروم رو باال انداختم و گفتم هیو سا رادیرفتن مامان، پدر، ه بعد

  ن؟یبگ یزیچ نیخوایشما نم -

  :به خونه کرد و گفت یااشاره رادیه 

 داخل؟ میایب میتونیم -

  !البته -

 .هام قرار دادمدوتا دست نیمبل نشستم و سرم رو ب یشدن. رو وارد

هم دردآور بود.  رادیمن و ه یتو، بلکه برا ی. مرگ غزل نه تنها برایکنیم تیخودت رو اذ ی: حسان دارهیسا 

 .که نرفته اون دوست ما بود ادتی

 :سرم رو باال آوردم و گفتم 

 .من بود یکه نرفته، اون تنها زن من نبود؛ اون زندگ ادتونی یدوست! آره. ول -

 .یکنیم تیاذ یکارهات نه تنها خودت و ما رو، بلکه روح غزل هم دار نیحسان! تو با ا نی: ببرادیه 

 .هام جمع شداخم 

 .نمرده. اون زنده است صدبار بهت گفتم غزل -

یتوجه نم رادیه یها. به حرفشناسهیاز ذهنم گذشت. شادمهر! خودشه؛ شادمهر اون دختر رو م شبیفکر د 

هام دنبال رو برداشتم و از مخاطب میمبل بلند شدم. گوش یموضوع بود. از رو نیهم ریفکرم فقط درگ کردم؛

 .شادمهر گشتم

 گم؟یم ی: حسان حواست هست دارم چرادیه

 .تماس رو زدم یبه شمارهش. دکمه دمیرس 

  ه؟ی: حسان کرادیه 
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  :گفتم زدم،یطور که قدم م نیبرگشتم. بهش نگاه کردم و هم 

 !گمیم -

  :دیچیپ یخواب آلودش تو گوش یبوق اول. بوق دوم. بوق سوم. بوق چهارم. صدا 

 . ...نایو ا یعشق اول و آخرم تو بود یو بگ یسر صبح رو مخم راه بر یاگه زنگ زد نیسالم. بب -

 .حسانم -

  :شده باشه، گفت داریچند لحظه سکوت کرد و بعد انگار از خواب ب 

 .گهیخوب داداش از اول بگو د ؟ییها! عه تو -

. شهیمثل هم شد؛یخلوت افتاد. خاطرات داشت جلوم زنده م اطیشلوارم کردم. نگاهم به ح بیدستم رو تو ج 

 :دمیپرس

 شرکت؟ ایخونه  ؟ییکجا -

 .خونه -

 .اونجام گهیربع د کیتا  -

  :اومد هیسا یشادمهره. صدا شیهام پقطع کردم. جواب سوال 

 ؟یگینم -

  :طور گفتم نیتند سمت اتاق رفتم و هم یهابا قدم 

 .بگم یزیچ تونمیکه مطمئن نشدم نم یتا موقع -

اون هم ژاکت هم رنگش رو.  ی. رودمیرو پوش میمشک راهنیمخملم رو درآوردم و پ یاز تو کمد شلوار مشک 

تو موهام زدم. پالتوم رو چنگ زدم و خارج  یافتاد. کالفه چنگ یاومدم پالتوم رو بردارم، که نگاهم به کمد کنار

رو باال  پشیرو برداشتم. ز هامبوتمین یهم بلند شدن. از تو جا کفش هیو سا رادیشدم. که همزمان با من، ه

 :زدم و گفتم ی. لبخند تلخهیپام کردم. راست شدم. نگاهم افتاد به شکم نسبتاً برجسته ساو  دمیکش

  تش؟یبالخره معلوم نشد جنس -

 .دمینم اشک رو تو چشمش د 
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 .معرفتیب ی: دختره. عموهیسا

  :با خنده گفت رادیه

 .ترشما برادر بزرگ یانشااهلل برا -

 !راد؟ی: ههیسا 

  :تکون دادم و گفتم ی. سردیلبخند رو لبش ماس 

 .. عادت کردمستیمهم ن -

 ارمیرو نداشتم که سرم رو باال ب نی. جرئت ارفتمیم نیتند، سمت ماش یهاانداخته بودم و با قدم نییسرم رو پا 

 .بسه. دو سال بسه ایزنده بود. خدا یلیو نگاه کنم. خاطرات غزل خ

*** 

 (مهتا)  

 :هام گرفتم و گفتمچشم ینور! دستم رو جلو  

 !خاموش کن -

هام رو باز کردم. بود نور و قطع کرد. چشم یاز روم رد شده بود. بدنم له بود. گلوم خشک بود!.هرک یلیانگار تر 

 :نگران شادمهر اومد یصدا

 ؟یندار یمرگ و کوفت دونم،یچه م ایحالت تهوع،  کنه؟یسرت درد م ؟یمهتا؟ خوب -

 .اومدیداشت خون م مینیرو حس کردم. ب یزیچ کی یسیعادت کرد. خ یکیشمم به تاربار پلک زدم. چ چند

 .مینیب -

  :شادمهر بلند شد و گفت 

 .رو صدا کنم نیمت رمیم -

هام رو از قرص یکیبود که رفتم خونه و بعد هم  یبار شب مهمون نیآخر کنم؟یم کاریچ مارستانیتو ب من

هام رو چند نفر اومد و بعد هم چراغ روشن شد. چشم یهاقدم ی. صدامارستانی. حاال تو بدمیخوردم و خواب

  :اومد نیمت یصورتم گرفتم، که صدا یبستم و دستم رو جلو
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  ؟یمهتا سردرد ندار -

 .چرا -

 ؟یزیچ یاخاطره ؟یاسم ؟یریتصو ومده؟ین ادتیاز گذشته  یزینوار مغز. چ یبرا نیش کن: آمادهنیمت 

 .یچینه! ه -

  :نگاهم کرد و گفت یرچشمیز نیمت 

 ؟یمطمئن -

  :اخم کردم و گفتم 

 ه؟یمگه چ -

 !حسان یمهتا. از روز بعد مهمون یمارستانی: دو هفته است بشادمهر

شادمهر زنگ  یبودم؟ مسخره است. گوش نجایدو هفته من ا یعنیرو سرم گذاشتن. دو هفته!  یدستگاه کی

و با دستمال پاک کردم که   مینیمخاطب، با اخم از اتاق خارج شد. نوار مغز رو گرفتن. ب دنیخورد و بعد از د

  :و گفت ستادیتخت وا یجلو نیمت

که بهت وارد  ی. مهتا با شوکومدهین ادتی یچیکه ه بهیعج یلیخ ی. ولنمیبینم یایعیطب ریغ زیچ -

 .اومدیم ادتیرو  شتیخاطرات سه چهار سال پ دیشده، حداقل با

  :گفتم یبا لحن آروم 

 گرده؟یام بر نمحافظه گهید یعنی -

  :گفت یبا لحن بچه خر کن نیمت 

 .کنهیمرور زمان درستش م -

  :زدم. روم رو به سمت پنجره کردم و گفتم یپوزخند 

 .گهید ستگردهیمنظورت همون بر نم -

  :نوشت و گفت یزیپرونده چ یتو 

 .یشه. فردا مرخص لیتکم هاتشیتا آزما یبمون نجایا دیبه خدا باشه. امشب رو با دتیام -
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 .هم آخرش نیهام رو بستم. ازدم و چشم یپوزخند تلخ 

*** 

  :شدم و گفتم نیسوار ماش یخوشحال با

 !گشنمه یلیکه خ میبزن بر -

  :بهم کرد و گفت یپر معن یهابا لبخند از اون نگاه  

 .سالم -

 یها، به من نگاه کرد و لبخندچشم نیا یبود و من هم که کشته مرده ادیز یلیخ شیمشک یهاچشم یجاذبه 

 .زد زیآم طنتیش

  :گفت طنتیاستارت رو زد و با ش یدکمه 

 .من از حقم بگذرم خانم شهینم لیدل یکارهام ول نیفقط به خاطر تو هست ا -

 .با تشر صداش زدم 

  :و گفت دیخند 

 .جانم -

 .گهیم یه یول ها؛کشمیمن خجالت م دونهیم 

 .ییایحیب یلیخ -

  :دور برگردون دور زد و گفت از

 اومدم زن گرفتم؟ یداشته باشم، پس واسه چ ایزنم ح یتو؟ اگه بخوام جلو یاون هم جلو ا؟یح -

  :دادم و گفتم هیتک یبه صندل نهیخب دست به س یول گه،یم یداره الک دونستمیم 

من بود که هفده بار اومد  ی. پس حتماً اون عمهگهید یمن رو گرفت یاومد نیهم یبرا آهان فقط -

 تا بهش جواب دادم؟ یخواستگار

  :رو باال انداختم و ادامه دادم ابروم
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و  یاومدیم گهید کمیو  سوختیدلم به حالت نم یکاشک مینیبیم کنمیاالن که فکر م ه؟یچ یدونیم -

 .یتا قدرش رو بدون ؛یرو گرفت یشه که چه گوهر با ارزش تیتا اون موقع حال ،یرفتیم

  :گفت کردیم یطور که رانندگ نیهم 

 .رمیتا جواب بگ رفتم،یو م اومدمیقدر مآن یدادیتو اگه صد بارهم جواب نم -

  :واسش نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 .میکردیم فیو تعر میدیدیم -

  :سمتم و گفت روش رو برگردوند 

 و برم؟ امیباز هم ب یخوایم -

بار پنجم بله رو  خواستمیجواب بدم؛ وگرنه م ذاشتی. همون هفده بار هم بابام نمگهی. بسه درینه خ -

 کیفکر کنم همون دوران  یخاموش کرده بودم. وا هاتامیهم از دست پ میگوش ادته؟یبود.  یبدم. چه دوران

 .یالغر شد ییلویک شیش-پنج

  :نگاهم کرد و گفت یچشم ریز 

 م؟یرو بگو؛ کجا بر نی. حاال امیرسیباش. من و شما به هم م -

  :گرفتم و گفتم یژست متفکر 

 .لبنان یالیل -

  :برگشت و گفت 

 .فست فود ممنوع یبا من یوقت -

  :نق زدم و گفتم 

 .خورهی. حالم بهم میزید میباز ببر یخوایحتماً م ینه تروخدا. وا -

  :دستم و گفت یدستش رو گذاشت رو 

 .یتا چاق بش یبخور یمقو یغذاها نیاز ا دیبا -
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 نینقطه چ یغذا ی. حاال هشمیمن صد گرم اضافه نم ،یتو خودت رو هم بکش زمیاز االن بهت بگم عز -

 .به من بده

  :زد و گفت یلبخند حرص درآر 

 .مینیبیم -

*** 

زمان  نیحال و حوصله دارم. واسه هم یلیخ ستیربع به دوازده. اوف کو تا صبح؟ ن کیبه ساعت نگاه کردم؛   

رو  وکتی. از تخت بلند شدم. بدنم مچاله بود. آنژخواستیم رونیدلم ب یگذره. سردردم بهتر شده بود. ول یزود م

 یکمد رو باز کردم و از تو کمد، مانتو شلوار ل ،آهسته یها. با قدمدیچیتو دستم پ یکه درد بد دم،یاز دستم کش

دکتر و  چیو شالم رو سرم کردم. از اتاق خارج شدم. به راهرو نگاه کردم. ه دمیکه واسم آورده بود رو پوش

 هیرو زدم. بعد چند ثان G خودم رو به آسانسور رسوندم و یو با خستگ نیینبود. سرم رو انداختم پا یپرستار

  :لب گفتم ریزدم و ز ی. پوزخندیخارج شدم، که نگاهم به آسمون افتاد. ابر مارستانیاز ب. ستادیآسانسور ا

  .متنفرم یاز آسمون ابر -

  .کیستریخنده ه دن؛یبلند خند یرفت و شروع کردم با صدا نیکم کم پوزخند از ب یول

سال و  کی. بسه. یهمه سردرگم نی. خسته بودم از ادمییجون دو مهین یبغض گلوم رو گرفت. با همون پاها  

و تا  شدیم نی. سرم داشت سنگدیپاهام نکش یچه قدر گذشت، ول دونمی. بسه. نمکشمیکه دارم عذاب م مهین

 .اومدم قدم دوم رو بردارم، افتاد

*** 

 (حسان)

دادمش.  صیاومدم. از دور تشخ رونیب امشهیهم الیاومد، از فکر و خ رونیب مارستانیکه از ب یدختر دنیبا د 

. نتونستم دنبالش نرم. یاصل ابونیسمت خ دنییدفعه شروع کرد به دو کی یبود. ول ستادهیهمون دختره. وا

. ترمز گرفتم. با افتادنش رو ستادیواکه  رفتمیدکمه استارت رو زدم و راه افتادم. با سرعت کم پشت سرش م

رتش افتاد، خاطرات جلو چشمم رژه رفت. شدم. سمتش رفتم. تا نگاهم به کل صو ادهیپ نیاز ماش ن،یزم

با سرعت از  هانیببرتش؟ ماش ادی. چرا به شادمهر زنگ نزنم؟ بگم بشدیشادمهر داشت تو گوشم اکو م یهاحرف

 یزانوش انداختم و رو ریبه حرف شادمهر گوش بدم. دستم رو ز ونستمو من نتونستم. نت شدنیکنارم رد م

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  24  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

وقته دنبالشم.  یلیکه خ یدختر همونه. همون نی. ارمینگاهم رو ازش بگ متونستیجلو گذاشتمش. نم یصندل

 .سمت خونه شادمهر راه افتادم

*** 

 (مهتا)

هام رو باز کنم. و باعث شد چشم دیچیتو دستم پ یسرم گذاشتم، که درد بد ریتو جام غلط زدم. دستم رو ز  

هام و سر شدن چشم اهیس مارستان،یاومد. فرار کردنم از ب ادمی ینگاهم که به دور و اطراف افتاد، همه چ

 .شد انیدر اومد و قامت شادمهر نما یدرآوردنم از خونه شادمهر. صدا

 !یخانم فرار ری: صبح بخشادمهر

 کنم؟یم کاریچ نجایمن ا -

  :رو درآورد و گفت شیتو اتاق نشست و گوش یکاناپه رو

زد  نفر زنگ کیبودم که  مارستانیفرار کرده. تو راه ب ضتونیزنگ زدن گفتن مر مارستانیاز ب شبید -

ت . آوردمیافتاد ابونیحالت بد شده تو خ دمیمنم گفتم بله. رفتم د ن؟یشناسیم یبهم گفت شما خانم مهتا زمان

 .یدونیم گهیهم که د اشهیبق گهیخونه و د

  :جام نشستم و گفتم سر

 !آهان -

  :انداخت و گفت رو به من نگاهش

 .گهید ننیخواهرم رو بب خوانی. باالخره میایب دیهام قرار گذاشتم. توهم باسه شنبه با دوست یراست -

 .. از بس دهن لقهننی. انقدر به مردم گفته خواهر دارم که همه مشتاقن من رو ببپوف

شب  امیهم ندارم. فقط م یادیز یشلوغه. حوصله یلیسرم خ دهیپروژه جد نی. بخاطر اامیب تونمینم -

 .کنمیخودت و دوستات رو خراب م

  :کرد و گفت یاخم شادمهر

 .امیمن هم نم یای. اگه تو نیایم -

 :اتاق خارج شدم و گفتم از
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 .خب نرو -

 .هستن رستانمیدوران دب یها. دوستنمشونیبب خوامیبعد ده سال م -

 :و گفتم ختمیر یخودم چا یواسه

 .یهات بموندوست شی. پکایآمر ینر یخواستیم -

 !مهتا  -

  :و گفتم دمیخند

 شون؟یدیدو سال ند نیمگه تا حاال تو ا -

 :و گفت رونیاتاق اومد ب از

 .دمشید قهیحسان رو پنج دق ی. ولدمشیرو اون شب ند رادیه -

 .امی. من نمدونمیمن نم -

  :جلو و گفت اومد

 .گهینکن د تیمهتا! اذ -

هام رو گرفت و زل بندازم؟ شونه نیشادمهر رو زم یرو تونستمی. مگه مکردمیم تشیبرم. داشتم اذ خواستمیم

 :هام و گفتچشم یزد تو

 گه؟ید یایم -

 .نمیتا بب -

*** 

 روز بعد چهار

 (حسان)

  :نگاه کردم و گفتم رادیبه ه  

 .خوبم نیبب -

  :کالفه نگاهم کرد و گفت رادیه 
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 .برادر من یحسان. خوب یپرسیبار هزارمه م -

 هی. ساقهیدق ی. به ساعت نگاه کردم؛ نه و سمشیدیبار د نیاول یرو دارم که برا ی. حال وقتزدیتو دهنم م قلبم

  :به دور و بر انداخت و گفت ینگاه

 .رهیات لو مکل نقشه نمشیچون مطمئنم تا بب اومدم؛یمن نم یکاشک -

. شادمهر رو دیسمت در چرخ رادیزد نگاه من و ه هیکه سا یحرف . بای. حسان جدشیبرگشتم به سه سال پ 

ه ک یابلند قهوه راهنیبا پ یمشک ی. جوراب شلوارنمیرو بب پشیت تونستمیبا همون دختر. از دورهم م دم؛ید

 ادریکه ه یابه ما و سقلمه دنشونی. با رسیابا شال قهوه یبلند آجر یپالتو کیقرمز داشت، و روش هم  یگال

 ی. ولیکردم بشم همون حسان قبل غزل؛ همون حسان مغرور. ازخودراض یبه پهلوم زد، از هپروت دراومدم و سع

 .که باشم تونستمی. نه من حسان قبل بودم، نه مشدینم

  :به من انداخت و گفت یطنتینگاه پر ش شادمهر

افتخارداده اومده، خواهر بنده است؛  نینیبیخانم خوشگله که م نیکنم. ا ی. بهتره معرفیسالم به همگ -

 .مهتا. خب

 :من اشاره کرد وادامه داد به

 .بنده است قیشف قیدوست و رف ابیآقا حسان کام نیا -

 .هامون تو هم قفل شدرو باال آورد. نگاه سرش

 :به من انداخت و گفت ینگاه میبا من هم داشت، ن ییکه قبل آشنا یبا خجالت مهتا

 .متاسفم خوشبختم و البته -

 .دیابروهام باال پر 

 بابت؟ -

  :زده گفتشرم یبا همون لحن گرم ول 

 .بابت فوت همسرتون -

 .تکون دادم و جوابش رو دادم یتا شک کنه. سر کردمیم یکار دینبا 

 .خوشبختم نیممنون. همچن یلیخ -
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 :رو به مهتا کرد و گفت شادمهر

 .هم دارن یتو راه ین ین کی. البته بماند که هیهم خانمشون سا نیبرادر حسان و ا راد؛یآقا ه شونیا -

یمهتا عقب م یرو برا یطور که صندل نیکرد. شادمهر هم یسالم و احوالپرس رادیو ه هیمهتا با متانت با سا 

  :گفت د،یکش

 لطفاً. محفل خودتونه. چرا سرپا؟ دییبفرما -

نگاه  رادینشست. ه رادیه یروهم روبه هیو سا رادیه یروروبه یعنیمهتا نشستم و شادمهر کنارش.  یجلو من

 :به من کرد و رو به مهتا گفت یکوتاه

 مهتا خانم شما چندسالتونه؟ -

 .و پنج سال و شش ماه و نه روز ستی. بگهیم یچ نمیتا بب کردمینگاهش م یرچشمیز 

  !شی. اپرسنیها رو نمسن و وزن خانم راد،یگفتن آقا ه میشادمهر: از قد 

  :به شادمهر کرد و گفت ینگاه مهتا

 خوره؟یشادمهر. بهم چه قدر م ستمیها نمن از اون دسته خانم -

 !و چهار ستی: بهیسا 

 .ازش سوال کرده بود یاز دست 

 .خودم حدس بزنم نی: بذاررادیه

  :به مهتا  نگاه کرد و گفت متفکرانه

 .کیو  ستیب -

  :انداخت و گفتشادمهر نگاه خندونش رو بهم  

 .حسان داداش تو بگو -

ش زل زده بودم، زدهطور که به صورت شرم نیچونم گذاشتم. هم ریبهش انداختم و دستم رو ز یقینگاه عم 

 :گفتم

 .و پنج سال و شش ماه و نه روز ستیب ایو هفتاد و سه.  صدیچهارده مرداد هزار و س -
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  :هام. گفتچشم یاش گذاشت و بدون خجالت، مثل قبالً، زل زد توچونه ریرو ز دستش

   ب؟یعلم غ -

 .وجب میمماس هم شد. فقط ن باًیهامون تقرکه صورت یجور ام؛یباعث شد جلوتر ب شیاقهوه یهاچشم

 .دارم نه جادو بی. نه علم غامیآدم شناس خوب ام؛یجور نینه. من اصوالً هم -

. همه سفارش دادن یکی یکیداد. عقب نشستم که گارسون منو رو آورد.  هیتک شیو به صندل دینگاهش رو دزد 

 :و در آخر هم مهتا. به منو نگاه کرد و گفت دهی. کباب کوبدیبه من رس

 .دهیکوب -

  :به مهتا گفت هیبا رفتن گارسون سا 

  ه؟یرشته اتون چ -

 .امیسیبخش برنامه نو ری: تو شرکت شادمهر، مدمهتا

 .جمعه وتریکامپ یها: چه جالب! پس جمع مهندسرادیه

  .اومد. بازش کردم امیپ میبه پام زد که همزمان با اون، واسه گوش یصندل ریشادمهر از ز 

 .گهیبگو د یزیچ هی: شادمهر

 یرنظهم هم هیو سا رادیو ه گفتینوشته بود م داًیکه جد یاگُل انداخته بود. مهتا از برنامه یلیرشته خ بحث

 .کردمینگاهش م یچشم ریمن بودم که فقط ز نجای. اکردنیم

که  ی. تا موقعریبخ ادشیهاشه. از شعبه یکیکه شرکت شادمهر  یداره. جور یسی: حسانم شرکت برنامه نوهیسا

و خالصه  میکردی. تند تند پروژه قبول مکردیم شرفتیپ یلیدوستم و همسر حسان زنده بود، شرکت داشت. خ

 تیقدم تا موفق کیکه  ی. جورتیسانرم افزار و وب  یسیبرنامه نو نهیتو زم یعال یلیخ میت کی میشده بود

 .شده بودن، که ورق برگشت دیدر کل از بردن ناام یعنیکنار رفته بودن؛  هابیرغ ی. همهمیفاصله داشت

 .که من رو به اون زمان دردآور برد یشد. جور نیغمگ یلیخ لحنش

واسه  یدل و دماغ گهیبرنده شد و د گهیگروه د کیما  ی. به جامیرو باخت مونیهمه چبا فوت غزل   -

شد. زد به سرش. تا شش ماه  ونهیبهمون خبر دادن، نصف شب بود. حسان د ی. وقتمینداشت یسیبرنامه نو
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من، و دانشگاه من و  رستانیبرو باختم. غزل دوست دوران د امهی. روحمارستانیو ب یو زار هیکارمون شده بود گر

 .بود رادیه

 ؛یشنویم یزیچ کی گمیم یزیچ کی. ختیریهام مشت شد. اعصابم داشت به هم مشکست. دست هیسا بغض

 .دیاشک امونش رو بر

  :بود، دوخت و گفت یهاش اشکرو به مهتا، که چشم نشینگاه غمگ رادیه

 .ها شبتون رو هم خراب کردفحر نیبا ا هیسا دی. ببخشیغزل خودمون هیشب یلیشما خ -

  :مهتا نگاهش رو به من دوخت و گفت 

 .داشتن یخانمتون چه سرنوشت تلخ -

 :بهش نگاه کردم و گفتم 

 .کنهیها نمکه با آدم ییهای. چه بازگهیسرنوشته د -

   :کنان گفت نیف نیف هیسا 

 .یبه غزل دار یادیشباهت ز -

 :چرخوند و گفت هیزد و نگاهش رو سمت سا یلبخند محو مهتا

 .قبول نکرد یول امیباعث زنده شدن خاطراتتون شدم. من به شادمهر هم گفتم که ن دیببخش  -

  :به مهتا رفت و گفت یاغرهشادمهر چشم 

 .خوب واست داره شنهادیپ کیمهتا حسان  یباز شروع کرد. راست -

  :گفت روم . مشتاق نگاهم کرد و شیانگاه قهوه 

 ؟یشنهادیچه پ -

  :گذاشتم و گفتم زیم یآرنجم رو رو 

بود که  هیقبالً سا ن؟یبش یسیبخش برنامه نو ریمد یتو شعبه اصل نیایب نیکنیدرخواست کار. قبول م -

 .شرکت ادیب تونهیشده، نم ینجوریکه ا یاز وقت

  :نگاه خونسردش رو بهم انداخت و گفت مهتا
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 .فکر کنم دیبا -

  :. به اطراف نگاه کردم و گفتمگرفتیالف داشت م ینقشه

 .دیلیهر جور ما -

من  ی. با آوردن غذاها، همه مشغول شدن ولشناختی. اون من رو نمدادمیاز اول خودم رو مشتاق نشون م دینبا 

و  هیسا .می. بعد از تموم شدن شام، بلند شدکردمیمهتا رو نگاه م یچشم ریاز بس که ز دم؛یاز شام نفهم یچیه

دم  میدیرس ی. وقتگرفتیم یکشت لیموبا او ما سه تا هم پشت سرشون. شادمهر داشت ب رفتنیجلو م رادیه

  :گفت رادیدر، شادمهر به ه

 ؟یرسونیجا م کی. کارش تموم نشد .من رو تا یندگیرو بردم نما نمیما، ماش نیامروز شانس نقطه چ -

 .: آره داداش سوار شورادیه 

  :مهتا نگاه کرد و گفت شادمهر به 

 .مهتا خورهیم شتریحسان به تو ب ریمس -

  :به من نگاه کرد و گفت مهتا

 .ادیب یتا تاکس مونمی. منتظر مشمیمزاحمتون نم -

  :بدون نگاه کردن بهش گفتم 

 .رسونمتی. مهیکی رهامونیمس -

  :دست دادم که کنار گوشم گفت رادیبا ه 

 .یموفق باش -

 :و گفتم به شونش زدم 

 .خدافظ -

  :به مهتا گفت هیسا

. خوشحال میریجمعه هم م نیکوه. ا میرینرفته، ما هر جمعه م ادمی یزیچ کیکه  یتا موقع یراست -

 .مهتا جان یایب میشیم
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  :مهتا با متانت گفت 

 .. خدا نگهدارتونامیکه ب کنمیرو م امیسع -

  :ها، من موندم و مهتا. خونسردانه نگاهش کردم و گفتماز رفتن اون بعد

 .میبر -

. در رو واسش باز کردم و نشست. سوار شدم. میدیرس نی. به ماشگفتینم یزیآروم قدم بردارم. چ کردمیم یسع

  :غزل افتادم. صداش اومد دهیکش یهادست ادیدنده گذاشتم؛ که  یاستارت زدم و دستم رو رو

 آقا حسان؟ -

 :و گفتم دیحال خودم بودم، که با صدا زدن اسمم، از دهنم پر تو

 .جانم -

 :ام رو بهش دوختم و گفتمزده. نگاه غممیمتوقف شد. صورتم برگشت سمتش. چشم تو چشم شد زمان

 .دییبفرما -

  :گفت کرد،یم یهاش بازطور که با بند انگشت نیانداخت و هم نییرو پا سرش

 ن؟یکنینمچرا حرکت  -

. و دیچیپیآهنگ بود که م ی. نه من، نه اون. فقط صدامیگفتینم یزیبودم بهش. راه افتادم. چ رهیمن خ یول 

 .شکستیسکوت رو م

 «الالیی – لیزندوک یعل» 

 قیشقا هیزانو یشبنم / ال ال کن رو یبایال کن دختر ز ال

 قیکه تلخه حقا هیداری/ تو ب ینینب یمهریتا رنگ ب بخواب

 دمیهاش چکشونه یشب رو کی/ که  یمونیمثل التماس من م تو

 دمیاون بود / که خوابم برد وکوچش رو ند یهاگرم نوازش سرم

 چکه کرده یبیکنج خلوت / که از سقفش غر کیمن موندم و  حاال

 مو صد تکه کرده/ زده کاشونه ییامواج جدا یهاتالطم
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 شدیوا نم ایچشمم به دن گهی/ د نیریپس از اون خواب ش خواستیم دلم

 شدینم دایاز خاطره پ گهی/ د یام نشونقلب متروکه ونیم

 ستین یاآوازه چیاسم و ه چیکردم / ازم ه هیاز بس گر نهیغمگ صدام

 ستین یاتازه ی/ خبر از آشنا ؟یدر چه حال یه یکس پرسهینم

  ستین یخاموش لیها گفته بودم / که چشمم مپروانه صفت به

 ستیمن ن یکن / حاال وقت فراموش ونیرو درختم آش پرنده

 دمیهاش چکشونه یشب رو کی/ که  یمونیمثل التماس من م تو

 دمیاون بود / که خوابم برد وکوچش رو ند یهاگرم نوازش سرم

 .دیچیپ نیمهتا تو ماش یصدا  

 ن؟یبه من درخواست داد یچ یبرا -

 .بودم دهیرو شن فتونیاز شادمهر تعر یلیخ -

 .نیقبول کرد کارهام،یچ ای امیمن ک نیبدون کهنیشما هم بدون ا -

  :از دور برگردون دور زدم و گفتم 

 دشونیکه ما تائ یتا موقع کنه،یها شروع به کار مکه تو شعبه یمن از قبل اطالعات داشتم؛ هر کس -

 .کار کنن توننینم مینکن

یها ماز تو کوچه یمن ه ی. ولدادیاش کجاست. آدرس مخونه دونستمیامشب تموم شه. م خواستینم دلم

که  زدم،یکجاست. کل شهر رو داشتم دور م جانیا دونمیمن نم گفتمیو م کردمیراه رو گم م یو الک رفتم

 .صداش در اومد

  ن؟یستین یمگه شما مشهد ن؟یدر اومد ینیچرا از عدل خم -

  :خونسردانه نگاهش کردم و گفتم 

 .مییجانیچرا ا دونمینم یول چرا -

  :نگاهم کرد و گفت کالفه
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 .تا بهتون بگم یبزرگراه کالنتر نیبر -

  :بلند گفت یکه با صدا رفتم،یها مهم دوباره از تو کوچه من

 .میکنیآقا حسان تو رو خدا االن دوباره گم م -

  :بهش زدم و گفتم یروزیلبحند پ 

 .حوصله پشت چراغ موندن هم ندارم رم؛ینم یاصل یهاابونیمن از خ -

  :با حرص لپش رو باد کرد و گفت 

 .یکوهسنگ دیپس بر -

 .برمیو من لذت م میچرخیم یالک هاابونیتو خ میساعته دار کی. قهیدق یو س ازدهیبه ساعت نگاه کردم؛  

 .رفتمیم یبا تاکس یوقت شد که. کاشک رید  -

 .یدرست آدرس بد یخواستینق نق نکن. به من چه. م -

  :با حرص سرش رو جلو آورد و گفت 

 .یرفت یمن درست آدرس دادم. شما هر جا خواست -

  :ابروم رو باال انداختم و گفتم 

 .بعد من برسونمت میبخور گهیشام د کیبهتره  م،یاومد جانیچه قدر گشنم شد. حاال که تا ا -

بعد خودت برو شام  د،یکن ادهیپ یتاکس ستگاهیا کی یزحمت اول من رو جلو یپس ب ن؟یهنوز جا دار -

 .بخور

  :زدم و گفتم یلبخند حرص درآر 

 .میگردیدنبال آدرس خونت م میشد ریبعد که س م،یخوریم چیساندو کی میرینچ. اول م -

 یچیساندو ی. جلوزدمیقهقهه م نیبلند وسط ماش یداد. اگه به خودم بود، با صدا هیتک یبه صندل تیعصبان با

  :و گفتم ستادمیوا

 ؟یخوریم یچ -

  :سمتم و با تعجب گفت برگشت
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 ن؟یبخور چیساندو نیخوایجداً م -

  :نگاهش کردم و گفتم تیجد با

 .آره -

 .کار دارم یخونه. چون فردا کل نیمن رو برسون عی. فقط لطفاً سرخوامینم یزیمن چ -

بخوره، سر از پا  شینیهات داگ به ب یتا بو دونستمی. مشناختمشیمن م یرو برگردوند سمت پنجره. ول روش

رفتم. دو تا هات داگ سفارش دادم و منتظر شدم  تونی. خونسرد پالتوم رو از عقب برداشتم و سمت زشناسهینم

 می. حواسش اصالً به من نبود که گوشمشد رهینشستم و با لبخند بهش خ هایاز صندل یکی یتا آماده بشه. رو

 .. اتصال رو زدمرادیزنگ خورد. به مخاطب نگاه کردم؛ ه

 ش؟ی: سالم دادش. رسوندرادیه

  :گفتم کردمینگاه م یکنار زیطور که به م نیهم

 .نه -

  :گفت طنتیبا ش 

 . ...بعد ادیب ادشیناقال! بذار تو رو  یا -

 .رادیه هیزیخجالت هم خوب چ -

 :خوندن شماره، بلند شدم و گفتم با

 .برسونمش خونش رتریکه د زنمیدارم دور م هاابونیساعته تو خ کی -

 .هافهمهیبره م شیاگه پ یجورنیداداش ا -

  :رفتم وگفتم رونیبرداشتم. به طرف ب خوانشیپ یرو از رو کیپالست

 .رادیه ستیدست خودم ن -

  :و گفت دیکش یپوف

 .شومت بگذر ینقشه ریاز خ گمیمن که م یباشه ول -

 .م هم باشسالم برسون. مراقب برادر زاده هی. به سارادیخدافظ ه -
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 آره؟ گهیخفه شم د یعنی نی. ایاوک -

 :شدم و گفتم کینزد نیماش به

 .اسمش رو بذار یخوایم یهر چ -

 .خدافظ نمتیبیفردا م -

گاز ازش زدم و با ولع  کیرو باز کردم و  هاچیاز ساندو یکیاخم کرده.  دمیکردم. در رو باز کردم، که د قطع

هم خوردم. هنوز به لقمه گهید یلقمه کیبهش نگاه کردم. خونسرد بود. بدون توجه اون،  یچشم ریخوردمش. ز

  :بودم که روش رو برگردوند و گفت دهیسوم نرس ی

 .دور از ادبه نیخب ا یبخورم؛ ول خواستمیآقا حسان. حاال من که نم نیکردیالاقل م یتعارف کی -

  :خودم رو گرفتم تا نخند.م ابروم رو باال انداختم و گفتم یوجل

 !دییبفرما -

  :انداخت و گفت چیبه ساندو یدهنش آب افتاده. نگاه دونستمیم

 هست؟ یچ -

  :نگاهش کردم و گفتم طنتیش با

 .خورمیمن نم یباشه. شما که گفت یهر چ -

  :گفت تیجد با

 .من هم نخواستم بخورم -

 ؟یپرسیم یپس واسه چ -

  :هام و گفتزل زد تو چشم 

 به؟یع دنیپرس -

 .بهی. تعارف کردن عستین بیع دنینه! پرس -

 تعارف کردم؟ یمن ک -

 .رهیهات داگ م یکه جونت واسه ییدر جا خورم؛یمن نم یاالن! گفت نیهم -
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  :زد و گفت یپوزخند

 .نیشناسیشما من رو از خودم هم بهتر م کنمیحس م ن؟یزنیچرا انقدر مطمئن حرف م -

  :رو از عقب برداشتم و گفتم چیساندو

 .شناسمیدارم نه تو رو م بینه من علم غ ؛یبکشون کیبار یکار رو به جاها خوادی! نمایب -

یدستم جلوش رو م رفتیم شیپ یجورنیزدم و بعد از تموم کردنش، راه افتادم. اگه ا یگاز محکم چیساندو از

 یرفتم. در آخر هم جلو ت،یبا عصبان یها با سرعت، ول. دنده رو عوض کردم و راه افتادم. دوباره از تو کوچهشد

  :خونهش نگه داشتم و گفتم

 جاست؟نیهم -

 .. ممنون. با اجازتونجاستنیبله هم -

  :در که گفتم یرهیدستگ یرفت رو دستش

دارم نه کنجکاوم  بیمن نه علم غ گه،ید زیچ کی یدرخواستم هم بهش فکر کن. به سالمت. راست یبرا -

 یاگهی. پس فکر دنیشرکت یکه از کارمندها نهیا لشیتولد و سنتون هم که گفتم دل خیدرمورد شما بدونم. تار

 .نیدرمورد من نکن

داده بودم.  یسوت یکاف ی. امروز به اندازهشدیه مس یلینه. چون خ ایرفت  نمیبب ستادمیرو باز کرد و رفت. وا در

لعنت به  ی. ولدمیهام رو درآوردم و دراز کشبه خونه. بدون روشن کردن چراغ لباس دمیرس قه،یبعد حدوداً ده دق

 .ادیهام بشب خواب به چشم کی ذارهیخاطرات که نم نیا

*** 

 (مهتا)

پالتوم رو باز کردم و خودم رو پرت کردم رو  یها. دکمهبیغر بیعج یرو تو در انداختم و وارد شدم. پسره دیکل 

هام رو باز کردم و دستم . چشماومدیچشمم م یگنگ باز داشت جلو ریتصاو یسر کیهام رو بستم. تخت. چشم

 میاهشدم. درآوردمشون. لباسم رو با لباس تو خون لندکه دستم بود افتاد. ب ییرو آوردم باال، که نگاهم به انگشترها

هام پلک دونمیچه قدر به گذشته فکر کردم؛ فقط م دونمیهام  و بستم. نمعوض کردم و بعد مسواک زدن، چشم

 .شد و خوابم برد نیسنگ

*** 
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طور  نی. همیروز سرد ابر کیاتوبوس نسبتاً شلوغ رفتم.  ستگاهیکردم و قدم زنان سمت ا بمیهام رو تو جدست 

. شدیم دایبودن و کمتر دانشجو توشون پ یابچه مدرسه شتریپر نگاه کردم. ب یهایبودم، به صندل ستادهیکه ا

. به پشت سرم نگاه کردم. نشسته بودن رو اومدو آواز دوتا پسر  تاریگ یبودم، که صدا ستادهیوا نهیدست به س

 .خوندنیو م نیزم

 (یعامر دیام -کبارهیعشق )

 که قلبم رو له کرد یکس یعشق دادم / پا یرو پا میمن زندگ 

 / که اولش قلبم رو عاشق کرد یدوباره اومده اون حاال

 دلم بوده یتو یروز هی/ که  یبرگشته همون عشق دوباره

 آلوده یعشقا نیبه ا نیبعد از تو / نفر یروزا نیبه ا نینفر

 بارهکیعمر / که باورت شه عشق  کیبگذره  دیبا انگار

 تکراره تکراره ادیب ی/ هر ک یاز عشق اولت رد ش یوقت

 تظاهر کرد یبود / تو عشق و عاشق امیدن یتو یتو هر ک قبل

 رو تحمل کرد تی/ قلبم دور یبا چه حال یفهمینم وقتچیه

. خاطرات شدیدادم. باز دوباره خاطرات داشت زنده م هیتک ستگاهیا یاشهیش واریرو بستم. سرم رو به د هامچشم

 .یمرد. مرد جوان. مرد چشم مشک

 بارون ریبا هم ز یبازم اون روزها برگرده / اون روزها یکاشک

 رونیب میاز زندگ ینر وقتچی/ ه میکنار هم باش شدیم یکاشک

  چشم تو باشم یروعمرم رو / من روبه یباق نیکه ا خوامیم

 / از تو و عشق تو جدا شم تونمیلحظه هم نم کی

 بارهکیعمر / که باورت شه عشق  کیبگذره  دیبا انگار

 تکراره تکراره ادیب ی/ هر ک یاز عشق اولت رد ش یوقت

 تظاهر کرد یبود / تو عشق و عاشق امیدن یتو یتو هر ک قبل
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 رو تحمل کرد تی/ قلبم دور یبا چه حال یفهمینم وقتچیه

*** 

شلوغ بود .خودم رو  یهام رو باز کردم و راه افتادم سمتش. کارت رو زدم. ماشااهلل حساباتوبوس، چشم ستادنیا با

 کیطرف راست مردونه، کنار پنجره و  فی. که نگاهم افتاد به ردلهیبه کنار پنجره رسوندم و دستم رو گرفتم به م

 .خاطره جلو چشمم زنده شد

  رون؟یب ادیم نیو هوا هم گرفته است بدون ماش شهیم رشید دونهیم یوقت یآخه کدوم آدم عاقل -

  :گفتم دهیبر دهیبر

 !دهی... مفیک -

به طرف  یشام بود. نگاه کوتاه یغلغله د؛یها افتاد، لبخند رو لبم ماس. که تا نگاهم به طرف زنمیها باال رفتپله از

 :بود و گفت یخال بایسمت مردونه، که تقر دیها انداخت و دست من رو کشزن

 .یبزرگترت حرف نزنرو حرف  یتا بفهم ،یها بمونزن یجا ذاشتمیو م کردمیم هتیتنب دیبا -

  :رو غنچه کردم و گفتم هاملب

 ؟ینیو خودت راحت بش ستمیمن سر پا وا ادیتو دلت م -

 :کنار پنجره، گفت یسمت صندل دادیطور که هولم م نیصورتم کرد و هم کیرو نزد سرش

 ! آره؟یدوسم دار -

  :و گفتم شیمشک یهازل زدم تو چشم طنتیش با

 .اهوم. دوستت دارم -

  :رو جلو آورد و گفت سرش

 .میشیمن و شما که باهم تنها م -

 :رو کنار گذاشتم و گفتم ایدفعه حجب و ح نیا

 .میدیاز شما ند یچیه ییآقا. واال ما که تا حاال تو تنها مینیب یمون هم متنها شدن -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  39  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

خودم رو  عیشد. به شخصه قفل کردم. سر رهیهام خبزنم، صورتش رو جلو آورد و فقط تو چشم یتا اومدم حرف 

  :و با ترس گفتم دمیعقب کش

 ه؟یچه کار نیا -

 :گفت طتنتیش با

 .. دلم خواستیزنم ه؟یخب چ -

 :که گفت دمیصورتم کش یرو رو دستام

 .هات از خجالت قرمز نشه. به خدا آرزو شده برامگونه گهید نمیباشه بب یک یوا -

 .دیحال خوشم پر کل

نداشته باشم که االن بچه به  ای. بعد اگه حیکنیم یجورنیازت، ا کشمیواال. هنوز که خجالت مخوبه  -

 .نشستم یبغل کنارت م

*** 

 ادهیپ دینگاه کردم. با ستگاهیگرفتم. به ا لهیمبهم محو شد. دستم رو محکم به م ریکه اتوبوس زد، تصاو یترمز با

به خودم  شتری. پالتوم رو برفتمیم ادهیرو پ ابونیدوتا خ دیاشدم. ب ادهیرو کنار زدم و پ تی. جمعشدمیم

 .پالتوم رو درآوردمش؛ شادمهر. اتصال رو زدم بیزنگ خورد. از تو ج میچسبوندم، که همزمان گوش

 .فاصله دارم باهات ابونیخ کی. امیسالم. دارم م -

 .برو شرکت حسان ری. دربست بگیاصل یبه شعبه یافتیانتقال  ؛یایب خوادیسالم. نم -

 :گفتم تیهم از االن. فکر کرده شهر هرته؟ با عصبان نیا شب،یدرکش کنم. اون از د تونمی. واقعا نمستادمیا

 .جااون رمیمن نم -

  :با تعجب گفت 

 ؟یواسه چ -

 .طور مرموزه نیو هم بهیغر بیعج یلیجا. خبرم اون خوامیچون نم -

و  ترهیاز اون پا یفهمیمدت م کی! بعد ستین یبیحسان اصال آدم عج ؟یگیم یدار یخواهرم چ -

 .ستین نیزم یتر رو کرهباحال
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 !ارواح عمه جانت آره

از من نخواه برم. به اون دوست  یول یحرف کی رون،یب میندازیاز شرکتت م یجا! اگه داراون رمیمن نم -

 .هیهم بگو نظر مهتا منف رتیگبداخالق پاچه

  :گفت تیبا عصبان شادمهر

 بهت گفته؟ یزیمهتا؟ حسان چ یگیم یچ -

 .رمیباشه م یعنینه.  -

 .نه به االن رمینم یگفتینه به اون وقت که م ؟یهات رو خوردحالت خوبه؟ قرص -

  برم؟ ی! مگه نگفتگهید رمیم -

 کاریچ دیبا دونستمیکرده بود. نم ریام، گعقل فراموش شده شیروزها اصالً دست خودم نبود. بدنم پ نیا حالم

 کنم؟

 .از جات جم نخور امیمن دارم م نیبب ؟ییگفتم؟ مهتا؟ حالت خوبه؟ کجا یچ یدیالو؟ مهتا؟ شن -

  .... بوقبوق

پلک  تونستمیام رو برگشتم. نمنه چندان محکم، راه رفته یها. با قدمبمیآوردم و گذاشتم تو ج نییرو پا یگوش

 .برو گفتینرو. اما عقلم م گفتیقلبم م اومد؟یداشت سرم م یشده بودم. چ خیبزنم. فقط م

 خی یها. با دستزنمینشستم. حتماً زمان قرصم گذشته که دارم توهم م ابونیکنار خ یهایاز صندل یکی یرو 

رو گرفتم.  ممیکه حالم بهتر شد، تصم هیدر آوردم و خوردم. بعد چند ثان فمیرو از تو ک یکردم، قرص و بطر

  :رو درآوردم و جواب شادمهر رو دادم و گفتم میگوش

 .شرکت حسان. آدرس رو بفرست رمیدارم م -

  :گفت ینگران با

 ؟یی. کجادمیرس -

  :واسش تکون دادم و گفتم یاون طرف پارک بود. دست دشیسف یوندایرو نگاه کردم. هروبه به

 .امیدارم م -
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 .تش رفتم. در رو باز کردم و نشستمگذاشتم و به سم فمیرو تو ک یگوش

 .چهاربار بهت زنگ زدم ؟یدیچرا جوابم رو نم -

  :زدم و گفتم یکم رنگ لبخند

 .گفتمیهام رد شده بود. زده بود به سرم؛ داشتم شرو ور مبابا! خوبم. وقت قرص هیچ ینگران -

  :هم نگران بود. برگشت و گفت هنوز

 آره؟ گهید یخوب یمطمئن -

  :رو باز کردم و گفتم شمین

 .بله -

  :زد و گفت استارت

 .جامند شدم به اونعالقه یلیخ داًیشرکت حسان، که جد میپس بزن بر -

 :رو باال انداختم وگفتم ابروم

 شد؟ یهلنا چ یراست ؟یرو تور زد یباز ک -

 .فرق داره هیبا بق یکی نیبه جون خودم ا یبا هلنا که کات کردم. ول -

  :کردم و گفتم یامسخره یخنده

 .کنمیکه باور نم ینگو که عاشق شد -

 :بود گفت دیکه ازش بع یلحن با

 .دی. شادونمینم -

 :گرد شد هامچشم

 .هیجوک باحال یلیخ ؟یشادمهر حالت خوبه؟ تو عاشق بش ؟یگیم یواقعاً؟ چ -

 .شادمهر افتاد یگرفته یهام رو پاک کردم، نگاهم به چهرهاشک نکهی. بعد از ادمیهم هرهر خند بعد

 هست؟ کارهی! حاال چبهی. آخه واسم عجیشیچرا ناراحت م -
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  :ابروهاش گره انداخت و گفت نیب

 .هیسیبخش برنامه نو یاز کارمندها یکی -

رو به  یکی نیخدا ا یهفت رنگشن؛ چندش و بدذات. وا یهم مثل همون دوست دخترها نیکه مطمئنم ا من

پوکر شد،  یلیبه خاطر حرف من خ دمیبگه. د یرو جد یزیبودم شادمهر چ دهیراستش تا حاال ند یکنه. ول ریخ

  :گفتم نیواسه هم

 ه؟ی. حاال اسمش چیدیدختره رو بهم نشون م زیچ نیاول می. االن که رفتنمشیپس الزم شد بب -

 :رو عوض کرد و گفت دنده

 .نرگس -

  :باز گفتم شین با

 .نرگس و شادمهر. نه! شادمهر ونرگس -

 :ادامه دادم یالحن متفکرانه با

 ادی. کنار نرگس زنهیاسمت سنگ یلیکن؛ اسمت رو عوض کن شادمهر. خ یکار کیبه نظر من تو  یول  -

 .شهیجالب نم

  :بهم کرد و گفت ییگذرا نگاه

 .در انتخاب اسمم نداشتم ییمن عذرخواهم که نقش به سزا د؛یببخش گهید -

 ه؟یچ شیلیبخشم. فقط فام یدفعه رو م نیاشکال نداره. ا -

 .یمشروط -

سرخ هزاران گل میرا با تقد وندتانی. او فکر کن چه باحال. پیو مشروط یهم خوبه. فراهان لشینه فام -

 .یو مشروط ی. فراهانکنمیآرزو م تانیپر از عشق و محبت را برا یو زندگ میگویم کیتبر

 :خنده گفتم نیخنده. از ب ریاخموش رو نگه داره و زد ز یخنده، که نتونست چهره ریزدم ز پق

  .نیاسم... بچتو... ن هم... بشه... نوش -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  43  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

سوم بود.  ی. طبقهمیباهم به سمت آسانسور رفت ستاد،یشرکت وا نگیتو پارک کهنیخنده روده بر شدم. بعد از ا از

، شروع افتاد نهیپالتوم کردم و سوار شدم که شادمهر تا نگاهش به آ بیاومد. دستم رو تو ج نییپا هیبعد چند ثان

 بیدستش رو کرد تو ج کی "پنجم یطبقه"که گفت  یزن آسانسور یموهاش. با صدا دنیکرد به دست کش

  :ابروهاش انداخت و گفت نیب یاشلوارش و گره

 خوبم؟ -

 یدی. آخه پوست سفافشی. مخصوصاً بخاطر قاومدینم یجد یش اخم و چهرهخنده دار شده بود؛ اصالً به یلیخ

 و لب ینی. بیوندینه پ رهیت یاپر قهوه یبا ابروها رهیت یاقهوه یهامتوسط. چشم دیسف ،یداشت؛ نه ماست

 یخوب یگفت چهره شهیو در کل م باال زنهیم یلَخت، که به لطف انواع ژل آبشار یو موها شیمتناسب و ته ر

مشتاق  دمیمتوسط. د زه،یم زهینه غول نه ر ؛یهم که ورزشکار کلشی. هادیبودن نم یاصال بهش جد یداره. ول

 ریزدم ز اومدم،یم رونیطور که از آسانسور ب نیو هم رمیام رو بگخنده ی. نتونستم جلوکنهیداره بهم نگاه م

  :باشه، گفت یکرد جدیم یکه سع یخنده. با لحن

 بد شدم؟ یلیخ ؟یخندیچرا م -

  :رو جمع کردم و گفتم امخنده

. تو اریهم در ن یجد یهاآدم یخودت باش. ادا شهیهم ر؛یبه گوش بگ گمیبهت م یزیچ کی! یلیخ -

 .یخوب یجور نیهم

 :انداخت و گفت میجد یبه چهره یحرف رو بهش زدم، نگاه نیا تا

 خوبم؟ یجور نیمن هم یعنیواقعاً؟  -

 .عامل تیرینصب شده بود نگاه کردم؛ نوشته بود مد یکه کنار اتاق ییتابلو به

 .صفر ریطرفت. اعتماد به نفس ز اومدنیدخترها نم یخوب نبود یجورنیاگه ا -

 نیکه اعتماد به نفسش زبان زد خاص و عامه، االن داره ا ی. آخه شادمهرنمیکنجکاو شده بودم دختره رو بب واقعا

زن حدوداً  کیشادمهر بلند شد.  دنیبا د شی. منشمی. وارد دفتر شدبهیعج یلیخورده که نه، خ هی. گهیرو م

  :و گفت نهیاشاره کرد که بش ییروچهل ساله. شادمهر با خوش

 هستن؟ ابیکام ی. آقایوسفیخانم  نیراحت باش -

 .نیچند لحظه منتظر بمون دیمهمون دارن. با ی: با عرض پوزش، ولیوسفی
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  :که به من افتاد، دستش رو جلو آورد و گفت نگاهش

 .متوجه حضورتون نشدم دیسالم. ببخش -

 :بهش زدم و گفتم یرو آروم فشار دادم، لبخند قشنگ دستش

 .نداره یسالم. اشکال -

 .اومدن یاصل یهستن. به شعبه یخانم مهتا زمان شونی: اشادمهر

  :نگاه به شادمهر کرد و گفت کی یوسفی

 .لطفاً دییمنتظرشون بودم. بفرمابله  -

  :رو به شادمهر کردم و گفتم م،ینشست تا

 !یآورد یرو در م یجد یهاآدم یادا یداشت یچ یبرا ینگفت -

 :طور که با پاهاش ضرب گرفته بود، گفت نیهم

یو محل سگ بهشون نم انیکه جد شنیجذب م ییچون شواهد نشون داده دخترها سمت پسرها -

 .ذارن

 .که باعث شد برگرده و بهم نگاه کنه دم،یخند صدایب

 االن خنده داره؟ نیا -

که خوش اخالق  رفتمیم ییبودم مطمئن باش سمت پسرها هی! آخه نادونن. من اگه مثل بقیلیآره خ -

 .و بداخالق یباشن، نه جد

که تا وارد  میزد که من متوجه نشدم. با خارج شدن مهمونش ما وارد شد یلب حرف ریز یشد، ول یچ دونمینم

ف طر کیروشن،  یاقهوه یواریکاغذ د شه،یرو تمام ش. روبهنیبه زم دیشدم، چشمم به اتاقش افتاد. فکم چسب

در بود.  یجلو قاًیهم که دق زشیم. رهیت یاقهوه یچوب یطرف هم کتابخونه کیجلسه دوازده نفره و  زیم

بود  هیپا یکه رو یچوب نیکره زم کی زش،یداشت و کنار م رهیت یاقهوه یشش تا مبل چرم زشیم یروروبه

 .من شد یجهیباعث سرگ یبود؛ ول کیش یلیگذاشته بود و در کل خ

ر شدنم رو حسان. کت شلوا خیباال و همانا م ارمیباعث شد سرم رو ب نینفر شدم، که ا کینگاه  ینیمتوجه سنگ 

لخت با  یمشک یگفت خوب بود. پوست برنزه، موها شهی. در کل میو ژاکت مشک یمشک رهنیو پ یذغال سنگ
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ه هم ک کلشیبا صورت، ه متناسبو لب  ینیداشت. ب شی. ته ریمشک یهاتر، چشمواز همه مهم یمشک یابروها

بود.  یایعال سیگفت ک شهینه هرکول. م یتر بود، ولگنده کلشیکوچولو از شادمهر ه کی. البته یورزشکار

اشاره کرد  کردم،یمخصوصاً قدش هم که بلند بود؛ حدوداً صد و هشتاد و پنج. به من که مثل بز داشتم نگاهش م

  :و گفت

 .دییبفرما -

یم دیاطراف رو د تمام یهاش تموم شد، روبه من که داشتم با کنجکاوحرف نکهیشادمهر نشستم. بعد از ا کنار

  :سمتم گفت اومدیطور که م نیبرداشت بلند شد. هم زشیم یرو از رو یابرگه کیکرد و  زدم،

 دیقرار داد جد کی دیبا نی. بنابر ایمرکز یبه شعبه میشما رو انتقال داد ن،یدونیطور که م نیخب هم -

 .باهاتون بسته شه

. زنمیباز هم من مهتام، حرفم رو م یبزنم دودل شم؛ ول خواستمیکه م یتو کالمش باعث شد از حرف تیجد

 .که باهاش چشم تو چشم شدم یقدم جلو رفتم؛ جور کیبلند شدم.  یدادم و از رو صندل لشیتحو یپوزخند

 ؟یاصل یشعبه ادیقبول کرد که ب یاون موقع ک -

  :ابروش انداخت و گفت نیب یاسر و گردن از من باالتر بود. گره کی

 .یرفته تو کارمند شرکت ادتی نکهیامثل  -

 .نباشه خوادیمجموعتون باشه، م ریجزء ز خوادیکارمند شرکت شادمهرم نه شرکت شما. حاال م -

  :فاصله بود رو پر کرد و گفت نمونیهم که ب یقدم کیخونسرد نگاهم کرد و همون  کامالً

 .جالبه -

 :به شادمهر کرد و ادامه داد رو

 .ینگفت یرو به خانم زمان نیقوان یسر کی نکهیشادمهر مثل ا -

  :که ساکت بود، با مِن مِن گفت شادمهر

 .خب حاال تو بگو بهش حسان -

  :داد و گفت هیتک زشیرو ازم گرفت. به م شیجد نگاه
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ات رو که من پرونده ییهمه پنج ساله است و از اونجا شهیکه بسته م ییخب قانون اول؛ قراردادها -

دست من تا آدم  ریز انیب دیسرکش با ی. قانون دوم؛ دخترهایکنیساله شرکت شادمهر کار م کیخوندم، هنوز 

عامل و معاون بگن  ریمد جاپنج سال هر نیا یشن. قانون سوم؛ تو عیبشن و بفهمن سربه سر من نذارن و مط

 .شهیاز حقوقشون کسر م یو حق نداره رو حرف اونا حرف بزنه، وگرنه مبلغ رهیکارمند م

داشت  ب،یغر بیعج یهام مشت شده بود و اون با لبخند. دستدادمیرو از حرص به هم فشار م هامدندون

 .کردینگاهم م

هم تو  هیثان کی گفت،یتموم شده. اگه شادمهر به من م یداررفته زمان ب**ر*د*ه ادتونی نکهیمثل ا -

 .شدمیشرکتش مشغول نم

  :گفت بیغر بیهمون لبخند عج با

 .ی. اون هم کار عالیکار کن دیقرارداده. پس با یتو پا یکه امضا حاال -

 ی. کاغذ رو با خودکار روشناسهیخوب م یلیمن رو خ کردمیمرد کم آوردم. حس م نیا یبار جلو نیاول یبرا

  :گذاشت و گفت زیم

 .گهیامضا کن د -

 .مرد مرموز کار کنم نیا شیپ خواستیبود. دلم نم دمیتنها ام گهید نیا

  ؟یاگه قرارداد رو فسخ کنم چ -

 :زد و با همون نگاه گرم، گفت یاانهیموذ لبخند

 .قرارداد با کارفرماست انی. پاشهینم -

رو با  سی. خودنوستمیمهتا ن رمی. اگه من حال تورو نگنینقطه چ یهم فشار دادم. پسره یرو رو هامدندون

لحظه من  کیکه  دی. خندیریبگ رادینقطه ازش ا کی یتونستی! نمیحرص برداشتم و قرارداد رو خوندم. لعنت

من نشست و به من  یمبل جلو یرو. حتماً باز توهم زدم. بهیحال غر نیآشناست و در ع یلیخ نیخشکم زد. ا

  :که مثل چنار جلوش قد علم کرده بودم، نگاه کرد و گفت

 .یرسیجا نم چینگرد چون به ه رادیدنبال ا -
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یکوبوندم. حالت رو م زیم یاسمم امضا زدم و قرار داد رو رو یتاسف واسش تکون دادم و جلو یبه معن یسر

ام مرتب کردم. شونه یرو رو فمیبودم و هستم. ک ینره من ک ادتیکه  کنمیم ی. کاربیغر بیعج یپسره رمیگ

 :نگاه کردم و گفتم شیمشک یهابه چشم

 .ابیکام یچون قبول کردم غالم حلقه به گوشم. با اجازه آقا نیفکر نکن ی. ولامیاز فردا م -

شد. باز داشت گذشته  اهیهام سباز اومده بود سراغم. دو قدم مونده بود به در برسم، که چشم دیدرد شد سر

.  از شرکت یلیبودم؛ خ حوصلهیب یلیپسشون زدم و از دفترش خارج شدم. امروز خ یول گرفتیجلوم جون م

از  دمیترسی. مادیز یلیخ دم؛یترسیم ندهیهام رو با درد بستم. از آشدم. چشم یسوار تاکس خارج شدم و

 .فتهیکه قراره ب ییهااتفاق

*** 

 (حسان)

 :نشستم و گفتم زمیم پشت

 .دوم هم اجرا شد ینقشه -

  :گفت یابا لحن متفکرانه شادمهر

بال سرمن اومده؟ اگه گفت  نیاگه گفت چرا ا ؟یبهش بد یجواب چ یخوایم دیحسان اگه فهم نیبب -

  ؟یدرصد فکر کرد کی ؟یچ یکجا بود

 :ام رو کنار سرم گذاشتم و گفتماشاره انگشت

 . ...! اون موقعدونمی! نمدونمینم -

 ؟یبهش بگ یهم دار یزیچ ؟یچ یگیم ؟یدیجوابش رو م یچ ؟یاون موقع چ -

  :گفتم ینسبتاً بلند یبهش کردم و با صدا یزیت نگاه

 .ساکت باش شادمهر -

  :هام زل زد و گفتشد. تو چشم بلند
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 یتونیحسان! نم نیو اون هم باور کرد؟ بب یتو به مهتا گفت ست؟ین تیچرا ساکت شم؟ مگه واقع -

یور ماون ورنیات از ا. چون باالخره تا پاش رو بذاره تو خانوادهیبهش نگ یچیو ه یریبگ میخودخواهانه تصم

 .ناون و مجسمش ک شیلحظه پ کی. تو خودت رو بذار شهی. اون موقع بدتر مشنوه

شه. لعنت بهت! نتونستم.  شتریب یعوض ینفرتم از اون دختره شدیباعث م اومد،یکه از دهنش در م یاکلمه هر

 .اوردمیطاقت ن

 .ادیب ادشی. بذار من رو کنمیم کاریدارم چ دونمینگو! بسه! بسه! خودم م -

 .یو خودخواهانه اون رو محکوم نکن یگفتم که فکرکن ؛یزیها رو نگفتم که به هم برحرف نیا -

برداشتم و زدم  یجالباس یزنده بمونه. بلند شدم. کتم رو از رو کردمینم نیتضم موندم،یم گهید قهیدق کی اگه

تصادف  یفراموش کنم من عامل اصل تونستمیفراموش کنم. نم تونستمیبود. نم نیهم شهیهم قتی. حقرونیب

شبه و تو  قهیدق یو س کیساعت  دمیدبه خودم که اومدم  یساعت چند شد، چه قدر گذشت، ول دونمیغزلم. نم

 .که به گلوم خورد حواسم جمع اطراف شد یزیچ یمهتام. با سرد یخونه ابونیخ

 .هات رو بدهرو، با رمز کارت تیپول و گوش فیدارِ سوسول. ک هیبچه ما -

به  امگهیو با آرنج د چوندمیخاطرات غزل بگذرم. دستش رو پ ریباش تا از خ الیخ نیزدم. به هم یپوزخند

 .خورد اشونگهید یشکمش زدم. که تا برگشتم، نگاهم به دوتا

 آره؟ خوادیدلت کتک م نکهی: مثل اهیدوم

 .خارهیفعال که شماها تنتون م -

م ه شونگهید یکیرو هل دادم ، یتا آخر یتر بود، اومد سمتم از پسش بر اومدم؛ ولگنده کلشیکه ه شونیکی

هام چشم ی. خون جلواومدیداشت جلو روم م یاون شب لعنت یهاحمله کرد و مشتش خورد تو صورتم. صحنه

دوتاشون بودم،  ریدرگ سوخته، نیدر، ماش یصدا ،یلعنت یهااون قرص ه،یرو گرفت. حمله کردم سمتشون. هان

  .پهلوم از گذشته فاصله گرفتم یتو یزیچ کیکه با  فرو رفتن 

با  یدرآوردم ول بمیرو از ج می. گوشزدیکوچه پرنده پر نم یها فرار کرده بودن تورو گذاشتم رو پهلوم. اون دستم

 ی. صداشدیم اهیهام داشت ستو دست و پام نبود چشم یشد! جون ی. عالبمیج یروشن نشدنش، گذاشتم تو

 .هام بسته شدشد. چشم کینفر اومد و نزد کی یهاقدم

*** 
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 *مهتا*

دور خودم  شتریهام کردم و بافتم رو ب هیسرد رو وارد ر ی. هوادمیکش یقیرو مزه مزه کردم و نفس عم مییچا

رو از گوشم  یاز بالکن به سمت کوچه افتاد، هندزفر. تا نگاهم دادمیطور هم به آهنگ گوش م نی. همدمیچیپ

من هم که باز فعال  یقاط یهاشده بود و حس ادعو نکهیدعوا بود. مثل ا هیچند نفر افتاده بود. شب هیدرآوردم. سا

شد؟ دور از  یچ تیهمه انسان بودم نها نی. اتهیدور از انسان نیا یهام غلط کرده فعال شه؛ ولشده بود. حس

  .هتیانسان

ها در خونه رو برداشتم و از پله دیکل ،یآن میتصم کیرو گذاشتم رو اُپن. تو  میچا وانیبالکن رو هل دادم و ل در

 نکهینبود. مثل ا گهید هیطرف و اون طرف کوچه رو نگاه کردم. سا نیور باز کردم و ا نگی. در پارکنییرفتم پا

نه؟  ای. حاال برم وارینفر افتاد رو د کی هیدعوا تموم شده بود. تا اومدم در رو ببندم نگاهم به ته کوچه افتاد. سا

. دو اومدیداشت از پهلوش خون م ی. حسان! واختی. آروم رفتم سمتش که تا نگاهم به پسره افتاد، قلبم ررمیم

. با زدیتند زدن. دستم رو گذاشتم رو گردنش. نبضش ماز شدت  ستادیمیروش. قلبم داشت وازانو نشستم روبه

 .صداش کردم تلکن

 ؟یآقا حسان؟ آقا حسان؟ ه -

بغلش رو گرفتم. کل وزنش افتاد روم.  ریام؟ زببرم تا خونه یرو چه جور نینگاه کردم. من ا کلشیه به

که همزمان  نگیبه پارک دمی. رسشدینفسم داشت بند م شینیکشون بردمش سمت خونه. از شدت سنگکشون

 .سمتماز آسانسور خارج شد. با تعجب به من نگاه کرد و بعد هم اومد  میدوم هیپسر همسا

 افتاده؟ یاتفاق ن؟یسالم خوب ی: خانم زمانپرهام

بغل  ریز عیسر د،یچکیدستم که داشت خون م دنیزخمش بود. که با د ی. دستم روشکستیداشت م کمرم

 .دمیراحت کشنفس  کیحسان رو گرفت. 

 باال؟ دشیاریب شهیسالم. م -

رنگ به رو نداشتم انداخت و  یسمت آسانسور، به من که از نگران بردشیکشون مطور که کشون نیپرهام هم 

  :گفت

 سرش اومد؟ ییچه بال نش؟یشناسیم -

 :گفتم ده،یسمت حسان رنگ پر دادمیطور که نگاهم رو سوق م نیآسانسور رو زدم و هم یدکمه

 .شناسمشیبله م -
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. تا در رفتمیبار داشتم تا دم مرگ م نیاول ی. براکندمی. پوست لبم رو مشدیاز جا کنده م یداشت از نگران قلبم

 :سرد و هول کرده در رو بستم و رفتم جلو. در اتاقم رو باز کردم و گفتم یآسانسور باز شد، با دستا

 .نشیجا بذار نیهم -

 :بهم کرد و گفت یمشکوک نگاه

 .دیهست ییزهایچ نیچن نیشما هم اهل ا دونستمینم -

 خوادینصف شب م ستیرو برداشتم. خودش معلوم ن هیاول یهاکمک یسمت آشپزخونه رفتم و جعبه -

پرهام ژاکت و  دمیخود پندارد. وارد اتاق شدم که د شی. واال! کافر همه را به ککنهیبره کجا بعد به من نگاه م

 .کنهیحسان رو در آورده و داره به زخم چاقوش نگاه م هنریپ

 .رهی. االن از دست منیبکن یکار کینگاه کردن  یبه جا -

 :رو ازم گرفت و گفت هیاول یهاکمک یجعبه

 .زخم رو کنمیم نهیدارم معا -

 ؟یدکتر -

  :ها رو دستش کرد و گفتاز دستکش دوتا

 .مارستانیب رفتمیم دیبا رونیب رمیدارم م نیدیبله! امشب هم که د -

 .گهیکار بکن د کی -

  :بهم رفت و گفت یاغره چشم

 .لطفاً  رونیب دیبر -

 میبعد ن نکهی. تا ارفتمیور مبه اون ورنیاز ا یها هو مثل مرغ رونیبود. رفتم ب بیواسم عج یلیحالم خ نیا

  :گفت شست،یهاش رو مکه دست طورنیآشپزخونه و هم نکیو رفت تو س رونیساعت، از اتاق اومد ب

 کباریکه هر چند ساعت  نهیا ن،یبکن نیتونیکه م یبود. تنها کار قیزدم. زخمش نسبتاً عم هیبخ -

 .نیپانسمان زخمش رو عوض کن

 :هاش رو خشک کرد و گفتو دست دیکش یدستمال کاغذ کی
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 .تا سه روز از جاش تکون بخوره دیاگه به هوش اومد نبا -

 !باشه ممنون -

 .هاش رفت و رو پاش کرددر کفش دم

 .من هستن یپسر عمه شونیا ستین نیکنیکه فکر م یاونجور -

  :بهم انداخت و گفت یبچه خودت گهیکه بهت م ییهااون نگاه از

یبهش سر م امیکه اومدم م مارستانی. با اجازه. فردا از بنیرو نشون داد تتونیباشه شما انسان یهر ک -

 .زنم

 .خدافظ. باز هم ممنون -

نگاهم افتاد بهش. که  رون،یرو برداشتم و تا اومدم برم ب هیاول یهاکمک یرو بستم و وارد اتاق شدم. جعبه در

خارج شدم و جعبه رو گذاشتم سرجاش و  عیبهش بزنم. سر یبهش بندازم و لبخند تلخ یقیباعث شد نگاه عم

. قهی. به ساعت نگاه کردم؛ دو و ده دقفهممیرو نم میانسان دوست نیا لیتو آشپزخونه. واقعاً دل ینشستم رو صندل

 ریفکرم تماماً درگ یجرعه ازش خوردم. ول کیداغ شد،  نکهیو بعد از ا ویکروویام رو گذاشتم تو ماسردشده ییچا

 .بود؛ حسان دهیبود که تو اتاقم خواب یپسر

ب زده خو اشهیبخ ستین یزیپرهامه نگفت چ نیاالن ا نیشدم. رفتم سمت اتاق. برم؟ دودل شدم. مگه هم بلند

. شیشونی. در رو باز کردم و رفتم داخل. نشستم کنار تخت و دستم رو گذاشتم رو پارهینه دلم طاقت نم شه؟یم

 :گفتیم ونیو هذ سوختیداشت  از تب م

 !... ه... قر...صیغز... ل! ن... ه... او... ن... هان -

 یچه قدر گذشت، ول دونمی. نمشیشونیرو پ ذاشتمیرو م سیخ یدستمال و تشت پر آب برداشتم و پارچه کی 

آروم خودم رو انداختم رو مبل  یها. با قدمشدیبه زور باز م یهام از خستگ. چشمنییصبح اومد پا کیتبش نزد

 .هام رو بستمتو هال و چشم

*** 

 .ال تو بگو! نوبت توعه. من گفتم. حاگهیبگو د -

 !گمیم -

 .ادهیرو کم کرد و رفت سمت عابر پ سرعتش
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 اده؟یسمت عابر پ یریچرا م ؟یکنیم کاریچ -

بلند  شد،یمردم رد م نیطور که از ب نیدست در آورد و داد به من و سرعتش رو تند کرد. هم کیرو با  کالهش

  :گفت

 .میدختر عشق منه. دوستت دارم کل زندگ نی! اهالناسیا ای -

. کالهش رو ابونیرفت تو خ نم،یصداش کل عابر برگشتن سمتمون. تا اومدم روم رو برگردونم مردم رو بب با

  :گذاشت رو سرش و گفت

 خوشت اومد؟ -

 .هم قبول بود یگفتیخودمون م نیآروم ب -

 :باز روش رو برگردوند و گفت یتخس با

 .یهمه بدونن که تو مال من خوامی. مخوامینم -

*** 

. سرد دیلرزیصبح. بدنم م قهیدق ی. به ساعت نگاه کردم؛ هشت و سشهی. کابوس؛ مثل همدمیاز خواب پر  

هام دادم. دست هیگرفتم و به اُپن تک ریش ریبرداشتم .ز نتیکاب یرو از تو وانیبود.بلند شدم رفتم تو آشپزخونه. ل

تو سرم؛ دوستت  دیچیپیاز دستم افتاد. صداها م وانیل د،یکه سرم کش یبد ری. اومدم بخورم که با تدیلرزیم

رو جمع  وانیبزرگ ل یکهی. نشستم. تیبراق مشک یفقط چشما نم؟یبیچرا چهرهش رو نم ه؟یدارم! اون پسر ک

بلند شدم  عیحسان افتاد. سر یدهیرنگ پر یشدن دوتا پا، سرم رو آوردم باال. نگاهم به چهره انیکردم که با نما

  :و گفتم

 .نیبلند ش دیما نباش -

 کنم؟یم کاریچ نجایمن ا -

 .ختهیر جانیا شهیاون طرف. نرمه ش دیلطفاً بر -

 :و گفت ستادیوا نهیدست به س یهمونجور

 .نیجواب سوالم رو نداد -

  :طور هم گفتم نیرو جمع کردم و هم هاشهیرو برداشتم. نرمه ش یآشپزخونه شدم و جارو دست وارد
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 یبرا نیفهمیم نیاگه به زخم کنار پهلوتون نگاه کن ی. ولجانیا ارمیشما رو ب خواستیدلم نم یلیخ -

 .کار رو کردم نیا یچ

 .اندازتو خاک ختمیرو ر هاشهیش

 ن؟یکردیبه من کمک م دیشما با ابون،یخ نیهمه خونه تو ا نیاون موقع از ا -

  :هاش و گفتمشدم تو چشم رهی. خستادمیانگار. جلوش ا. طلب باباش رو از من داره رفتیرو اعصابم راه م داشت

  اب؟یکام یتشکرتونه آقا یبه جا -

 :هام و گفتشد تو چشم رهیخ

 .بوده فتونیوظ -

 :بهش زدم و گفتم یپوزخند

بخاطر  دم،یحرف از مردم شن یجونتون رو نجات دادم و کل نیدینداشتم. اگه هم د یافهیمن وظ -

 .شادمهر بود

 .یحرف از مردم بشنو یات و کلخونه میاریبه خودش. نه ب یزدیبخاطر شادمهر بود زنگ ماگه  -

زد  ینمک داشت که واسه تو داشته باشه. پوزخند یگفتن دست ما واسه ک می. از قدایبشر پررو بود. ب نیا قدرچه

 :و گفت

 .کارت رو بگو مهتا خانم نیا یاصل لیخب دل -

 مینو عصبا ینگاه حرص میکه با زنگ خوردن گوش ت،یمشت شده بود از شدت عصبان. دو تا دستم یعوض یپسره

 یهمون کوسن ریکنم. موفق هم شدم. ز دایرو پ یرو ازش گرفتم و نگاهم رو دور تا دور خونه چرخوندم تا گوش

ود امروز قرار ب م؛یشونیرو پ کوبوندم یکیاسمش،  دنیبا د ن؛یبودم. برش داشتم. مت دهیروش خواب شبیبود که د

 .صبحانه. خاک دو عالم تو سرم میبر

 !دی. ببخشنیسالم مت -

  :و گفت دیخند

 ؟یهات رو سر وقت خوردمن هم خوبم. قرص ؟یاوالً سالم. دوماً شما خوب -
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 یزنگ نزد لمیبه موبا شبیچرا د امیجورنیمن ا یدونیرفت؛ آخه تو که م ادمی. گهید گذرونمیخوبم. م -

 که امروز بهت قول دادم؟ یبد امیپ مدونیچم ای

 ؟یوقت دار گهینداره. جمعه که د یاشکال -

 ؟یوقت ندار ؟یکوه؛ امروز ظهر چ میشادمهر قراره بر یهانه. با چند تا از دوست یمتاسفم ول -

 :اومد نیمامان مت یصدا

 .نجایا ادیبگو ناهار ب  -

 .نجایا ایناهار ب گهیمامان م -

 .شمیانشاهلل بعدا مزاحمتون م .شمینه مزاحم نم -

 .هم دم کرده. چه قدر پروئه یرفته چا دمیافتاده نگاه کردم. د لیبه حسان از دماغ ف یچشم ریز

 :گفت ن،یخانم، مامان مت ترانه

 .رو بده به من یگوش -

 .چشم یگیگفت م ی. هر چیکنیباهات حرف بزنه. تعارف هم نم خوادیمهتا! مامان م -

 .شمینممزاحمتون  -

 .حرف رو نزن. من هم مثل شادمهر. خدافظ نیصدبار گفتم ا -

 .خدافظ -

 .دهیو نشسته رو مبل و داره اخبار گوش م دهیژاکتش رو پوش دمیبرگشتم د ونیزیتلو یبا صدا 

  ؟یسالم دختر خوشگلم! خوب -

 عمو محمد چه طوره؟ ن؟یممنون خاله خوبم.شما چطور -

از  یحال یول یزن ی)مامان شادمهر( سر م نایها. به ت یمعرفت شد یخوبه. بخوبم. اون هم شکر خدا  -

 .ها یپرسیمن نم

 .زنمیزنگ م شتریبه بعد ب نیاونجا بودم که. چشم از ا شیخاله هنوز دو هفته پ -

 .که دلمون واست تنگ شده نجایا یایم یشی. امروز بلند مدونمیمن نم -
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 .شمینه مزاحمتون نم -

 .نجایا ادیها. منتظرتم. شادمهرهم م شمیناراحت م از دستت -

 .نی. فقط خودتون رو تو زحمت نندازشمیباشه مزاحمتون م -

 .. خدافظنمتیبیباشه دخترم م -

 !خدافظ -

 یرو سر راهم گذاشت که گاه ییهاآدم کیخدا  یول اد،ین ادمیام رو من خانواده دیرو لبم اومد. شا یلبخند

 ی. خانوادهبودیبدتر م یلیاوضاع خ دینبودن شا نیام هستن. اگه شادمهر و متها خانوادهاون کنمیاوقات فکر م

. اون هم بخاطر کار پدرش مجبورن اونجا بمونن. فقط انیم کایاز آمر کباری یشادمهر که هر هفت هشت ماه

پسرخاله  نیدن. متکمکم کر یلیاون زمان خ نیمت یخانواده یول رن؛یو م زننیبه شادمهر سر م انیم

که من کردم باخبرن و خاله ترانه من رو مثل دخترش دوست داره.  یدوتا خانواده از تصادف نیشادمهره. واسه هم

 .حسان از تو فکر در اومدم یبا صدا

  بازه؟ شتیبهت داد که ن یچ یوعده -

 .شهیداره پرو م یلیخ نیرفت تو هم. ا هاماخم

 هاهیهمسا خوادیچون دلم نم د؛یبر نجایاز ا نیرو خورد تونییچا نکهینداره. بهتره بعد از ا یبه شما ربط -

 .ننیشما رو با من بب

گاهم و برگشتم که ن ختمیر یبرداشتم و چا نتیاز تو کاب وانیل کیرو مبل بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه.  از

 .بهش افتاد

. مادر یکرد یخوب نقشت رو باز نیمردم؟ آفر یخونه یبر یخوایم شهیگرم نم یاز من آب یدید -

  ؟یکرد یپسره رو هم راض

 :باال نره، گفتم ادیز کردمیم یکه سع ییو صدا تیو با عصبان زیرو کوبوندم رو م یچا وانیل

من هر  یخونه یتو نیچون جونتون رو نجات دادم و اومد نیمحترم. فکر کرد ینداره آقا یبه شما ربط -

هم مربوط  یکس چیبه ه کنمی! من هر کار دلم بخواد مرینه خ ن؟یبهم بزن نیتونیکه دلتون خواست م یحرف

 .از جمله شما شه؛ینم

  :گفت ینسبتاً بلند یآشپزخونه و با صدا واریهام رو محکم گرفت و چسبوندم به داومد جلو. شونه تیعصبان با
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 یزبون نفهم با کس یبه حالت بفهمم دختره ی. واشهی. خوب هم مربوط مشهیاتفاقاً به من مربوط م -

 .رو ی. هم تو رو هم اون عوضکنمیبفهمم زنده به گورت م نکهی. به محض ایختیر یطرح دوست یکیبا  ای یبود

  :هاش و گفتمزدم و زل زدم تو چشم یپوزخند

دلم بخواد  یام. پس هر غلطبهش هی. فقط شبستمیپوکت فرو کن که من زنت ن یرو تو کله نیتو هم ا -

 نه؟ ای یدی. فهمیبکن یتونینم یغلط چی. تو هم هکنمیم

  :هام رو تکون داد و گفت. دوتا شونهزدیم یصورتش به قرمز تیاز عصبان 

 .یخودت رو دسته باال گرفت یلیخ ؟یکنیم سهیخودت رو با غزل من مقا یهه! دار -

 .داغ رو شکمم همانا یچا ختنیهام همانا، رتکون دادن شونه که

 !! سوختمی! آیوحش یآ -

  .سوختمیهام حلقه زد. مرو شکمم .اشک تو چشم دیهام چرخاز رو چشم نگاهش

 شد؟ یچ نمیرو بده باال بب شرتتیت -

 .اماز خونه رونیبه من دست نزن. فقط برو گمشو ب -

 .رو گرفت و داد باال شرتمیت نییپا

 !به من دست نزن -

 .بکنم یچه غلط نمیدهنت رو ببند مهتا بذار بب -

  :زدم و گفتم یپوزخند

 .یکه بر نهیا یبکن یتونیکه م یتنها کار -

دادم و سمت اتاقم رفتم و در رو  نییرو پا شرتمیت عیشد. سر رهیتصادفم خ ی. به رد سوختگ سوختمیم داشتم

کردم. پماد  یوحش ینثار اون پسره یرو از تنم در آوردم که تا نگاهم به شکمم خورد، فحش شرتمیقفل. کردم ت

که  ییها. خداروشکر که رفت. از آدممدبسته شدن در او یرو برداشتم و آروم زدم رو شکمم، که صدا یسوختگ

شده که  دایپ گهید یکی یو فضولن متنفرم. حتماً با خودش گفته زنم که مرده ول کننیقضاوت م عیسر

. از اتاق میتو زندگ ادیو متفاوت م دیآدم جد کیهم  شهیخاطره م دیبهتره؟ هم تجد نیاز ا ی. پس چشههیشب

 .ادیمبهم جلو چشم هم ب ریافتاد و باعث شد تصاو یگاز لرکه نگاهم به کنترل کو رونیاومدم ب
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*** 

هام رو پاک کردم و به حال دختر تو نگاه کردم. با دستمال اشک لمیو با دقت به ف چوندمیدورم پ شتریرو ب پتو

 کیهام گرد شه. به ساعت نگاه کردم؛ انداختن در که اومد باعث شد چشم دیکل یغصه خوردم. که صدا لمیف

 اد؟یم رتریبعد ازظهره. مگه نگفت امروز د قهیدق یوس

 استقبال؟ یایب یخوایاومدم! نم ؟ییکجا -

 :شد کینبود. صداش نزد یلعنت یول گشتمیر مکنترل کول دنبال

 .چه قدر سرده ؟ییکجا -

  :شدن قامتش تو هال، گفتم انینما با

 !ی! چه قدر زود اومدزمیسالم عز -

  :نگاهش به کولر افتاد، اخم کرد و گفت تا

 مگه بهت نگفتم تو زمستون کولر روشن نکن؟ -

  :و گفتم نییرو انداختم پا سرم

 .دهیم فیک -

 :اخم سمتم اومد و گفت با

 .. برگشتم روشن نباشه هادهیم فیبه من ک یلیهم خ شیضیمر -

گذاشتم و  یرو خاموش کردم و صندل ونیزیتلو زونیآو یباال. با لب و لوچه یرو به من کرد و رفت طبقه پشتش

 یرفتم طبقه باال و در اتاقمون رو باز کردم، که حت ریخوب و سر به ز یهاگرماش رو زدم. مثل بچه یدکمه

و ر شیکردم؛ اصالً طاقت کم محل بغضهاش. ساعت ینگاهمم نکرد. بند ساعتش رو باز کرد و گذاشت تو کشو

 :گفت کرد،یرو باز م رهنشیپ یهاطور که دکمه نیقدم رفتم جلو. هم کینداشتم. 

 .ستیمن واست مهم ن یهاذره هم حرف کی یرت نشون دادکا نی. با ایلیاز دستت ناراحتم؛ اون هم خ -

 . ...یاشتباه بود ول دونمی. مدیخب! ببخش زهیمن چ -

 قدم برم کیام. پشتم رو بهش کردم و تا اومدم رو گونه دیقطره اشک چک کیکرده بودم. اصالً نبخشم.  بغض

  :سمت در، گفت
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یباشه. م ضی. باور کن! من دوست ندارم زنم مرستیخانمم. قصدم ناراحت کردنت ن گمیخودت م یبرا -

 .باشه یقو شهیهم خوام

 :تر گفت. محکمیمنت کش ادیبذار ب ام؟یمن کوتاه ب شهیهم دیزدم. چرا با یدلم لبخند بد جنس تو

 ؟یدینبخش -

  :نگاهش کردم و گفتم یچشم ریز

 ؟یکنیفکر م یخودت چ -

ونستم! . نتمیحساسم و قلقک یلیکه من خ یاهیناح قاًیهاش رو فرو کرد تو شکمم؛ دقزد و پنجه یبدجنس لبخند

 .که خم شد و قلقلکم داد نی. نشستم رو زمدمیخندی. مدادیقلقلکم م

 !یدیبگو بخش -

 .دمیخندیبودم کف پارکت و م دهیقلقلکم داد. دراز کش شتری. بکردمیمقاومت م هنوز

 !! بسهدمتیبخش -

 :رو دراز کرد و گفت دستش

غذا نخورم  گهید قهیگشنمه. اگه تا دو د یلی. حاال بلند شو که خکننیطلب عفو م یکیاز  یجورنیا -

 .دمیدرسته قورتت م

*** 

 .فاصله گرفتم و بدون نگاه کردن به مخاطب، جواب دادم شهیسردردآور هم ریاز تصاو میگوش یبا صدا  

 !دییسالم بفرما -

 .انقدر تنبل باشه یسیبخش برنامه نو ریزشته که مد یلیسالم مهتاخانم! خ: شادمهر

که من امروز نبودم؟ بذار حدس بزنم.  یدیپرس ی. از کالیخ یب هارونیرو. حاال ا بتمیعلت غ گمی. واست مامیم

 نرگس؟

  :و گفت دیکش یپوف شادمهر

 پرسم؟بعد برم ازش ب ذارهیها مهتا. اون محل سگ بهم نمدلت خوشه -
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 :زدم و گفتم یلبخندگشاد

 .پس نمشیجالب شد! بب -

 .بهش تا بلکه دلش رحم اومد یاز صفات خوبم بگ کمی. هایمن رو داشته باش یفردا، هوا یمهتا اومد -

 . ...گهید ،یهم که هست یرتیغ ،یکه هست مونیو ا نید یب ؛یدار یصفت خوب چ نمیخب بذار بب -

یم عی. مهربونه. سرستیاهلش ن ادیهم ز ونیبهش. مثالً بگو نماز خونه. قل ینگ نارویبسه تروخدا ا یوا -

 . .... رئوفه. غفوره. رحمانهبخشه

  :و گفتم دمیخند

 .کن تا بگم جادیا راتییتغ -

 :گفت یدیناام با

 .! ترک عادت موجب مرضهشهینم -

 گهیطور. برم ضمانتت رو بکنم که دو روز د نیپس دور من رو خط قرمز بکش دور اون دختره رو هم هم -

مسائل  یسر کیدور  دیبا یخوایاز االن بهت بگم شادمهر اگه خاطرش رو م ره؟یمن رو بگ یقهی ادیدختره ب

 .اخالقاش کالً برعکس تو هست یگیکه م یدختر نی. مخصوصاً همچیخط بکش

 چیدختر نبودم و دور ه چیهفته است با ه کیمثالً  دم؛یاز مسائل خط کش یسر کیبه خدا دور  -

 .نرفتم یدختر

 .روت کار کنم دیبا یاوه. هنوز کل -

 ؟یریخودت م ایدنبالت  امیب -

 ؟یبار یبابا. کار رمیخودم م -

 .ندازمیرو از زبون تو م نیمن آخر ا -

  :و گفتم دمیخند

 .نمتیبی. میمن رو اصالح کن خوادیتو خودت رو اصالح کن نم -
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 نیاالن فحشم داد. دستم رو کردم تو موهام که دستم ب یکنه. قطع کردم. حتماً کل یمنتظر نشدم خدافظ 

م، شد زیساعت که تم کیمبل بلند شدم و رفتم حموم. بعد  رهیدستگ یحموم. ازرو رفتمیم دیکرد. با ریموهام گ

 کیرو که تا  امیاسیرو از تو کمد درآوردم و ژاکت  میاسورمه ی. شلوار لستادمیکمد وا یو جلو رونیاومدم ب

سرم رو باز کردم، که  ی. حولهدمیبلند بودم گذاشتم رو تخت و پوش نیب*ا*س**ن بود و آست ریوجب ز

سشوار رو زدم تو برق و خشکشون کردم. بعد هم شونه کردم و  یحوصلگ یدورم. با ب ختیبلندم ر یموها

 .کردمیکوتاهشون م دی. بادیرسی**نم مسب*ا* ری. تا زبلند شده بود یلیبافتمشون. خ

 کیارخط چشم ب کیافتاد. کرم مرطوب کننده رو برداشتم. زدم به صورتم.  شیکه نگام به لوازم آرا دمیکش یپوف

و رژ لب هم رنگش هم زدم. در کل خوب  دمیرو کش میازدم. خط لب قهوه ملیکم ر یلیو خ دمیو کوتاه هم کش

. به صورتم نگاه کردم؛ پوست کنمیم رییتغ یلیخ زنم،یرژلب م کی یکه وقت کنمینم شیشده بودم. انقدر آرا

 بودم و تنها یو لب متناسب. در کل معمول ینیو ب یاقهوه ی. با ابروهایاقهوه زینه درشت نه ر یهاچشم یگندم

رو دستم کردم. پالتو  امیشگیهم یها. ساعتم رودستم کردم و حلقهنیال گونه بود. همپوان مثبت تو صورتم، چ

یظهر م دیکه با یرو سرم کردم. دوتا قرص میازانو بود رو تنم کردم و شال بافت سورمه یالرو که تا با امیاسی

 .و از خونه خارج شدم . در رو بستمدمیهام رو پوشپولم. چکمه فیو ک یبا گوش فم،یرو گذاشتم تو ک خوردم

*** 

 (حسان)  

اومده  دمیجواب نم دهیافتاد. حتماً د رادیه نیشدم که نگاهم به ماش ادهیرو حساب کردم و پ یتاکس یهیکرا 

 رادیه یهام رو در آوردم و وارد شدم. صداکفش اط،یح ریکردن مس یرو انداختم تو در و بعد از ط دیخونه. کل

 .اومد

سر خودش  ییاگه بال ؟یات ندارذره عقل تو کله کیشادمهر؟ تو  یبوده بهش زد ییهاچه حرف نیا -

  ؟یآورده باشه چ

 .بود دهیشدم. هنوز من رو ند رهیدادم و بهش خ هی. به درگاه تکزدیتو خونه قدم م کالفه

 .نبود یاونجا رفتم ول -

رو به من که خسته و داغون وارد  کرد و یو تا نگاهش بهم افتاد، با شادمهر که پشت خط بود خدافظ برگشت

 :خونه شدم، گفت

 .رو پلک نزدم از دستت شبیکل د ؟یدیرو جواب نم تیحسان؟ چرا گوش ییکجا -
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 :هام رو بستم و گفتمرو انداختم رو مبل. چشم خودم

 .نپرس که خراب کردم -

  :اومد سمتم و گفت یژاکتم که پرخون بود، با نگران دنیباد

 ؟یسرخودت آورد ییچه بال -

 :گفتم کالفه

 .هیزخم سطح کی. یچیه -

 :سمت اتاقمون و گفت رفت

 .یکرد کاریبا خودت چ نمیبب اریژاکتت رو درب -

 دای. پنی. متشهیتو زندگ یو بس. پس کس نیکه مهم بود مهتا بود. هم یزیزخم چاقو مهم نبود؛ تنها چ واسم

 .چشم داشته باشه گرانید یهاییرو که بخواد به دارا یکس کنمیم

 .اون المصب رو اریمگه نگفتم درب -

  :درش آوردم و بلند شدم و گفتم تیعصبان با

 !رادیولم کن! دست از سرم بردار ه ؟ی! راحت شدایب -

 :بلند مثل خودم گفت یصدا با

 دیواسه خود ارزش نداره چرا من با یزیپش تیسالمت یوقت خورم؟یاصالً به درک! من چرا دارم حرص م -

  حرص بخورم؟

 .کنهیباشه هم من رو نابود م گهید یکیاون دختر با  نکهیفکر ا یرو چنگ زدم. حت موهام

 .شهیتو زندگ یخودم دارم؛ کس یاز سالمت یتریجد یمسئله  -

 :گفت نشست،یمبل م یطور که رو نیهم یجیگ با

 ؟یگیرو م یک -

 .شهیتو زندگ یکیمهتا.  -

  :تعجب گفت با
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 ؟یاون بود شیتو مگه پ -

  :تا به خودم مسلط شم وگفتم دمیکش یقیعم نفس

و  دمیدارم جون م نهیبیمن رو که م نکهیاون خوردم. مثل ا یخونه ابونیچاقو رو تو خ نی. ادمیشن -

به اسم  زدیحرف م یاپسره کیزنگ خورد. با  شیاش. صبح که بلند شدم گوشخونه برتمیو م کنهیم دامیپ

. به مادر پسره قول داد رهیم ادشینکه یمثل ا یقرار داشت؛ ول اریبا مادر پسره هم حرف زد. امروز با  ی. حتنیمت

 .امروز ناهار بره خونشون

خشمم کمتر  ی. نگاهم به گلدون افتاد. با دستم انداختمش ولشدیم شتریب تمیعصبان گفتمیکه م یاهرکلمه

 :رو انداختم و داد زدم زینشد. م

 .بعد مهتا رو در آخرم خودم رو کشمیاول پسره رو م شه،یتو زندگ یکیاگه بفهمم  راد،یهبه خدا  -

  :قرص آرامبخش آورد و گفت کیآب و  وانیل کی رادی. هزدیم امقهینفس نفس افتاده بودم. نبض کنار شق به

 .رو بخور نیا ایحسان داداش آروم باش، ب -

  :زدم و گفتم یدستش نگاه کردم. پوزخند به

  ده؟یبه نظرت به من جواب م ه؟یچ نیا -

  :گفت ینگران با

 .خطر داره ادشیز هانیحسان ا -

 .بودم یعصبان هنوز

 !به جهنم -

و رفت ت یزیچ کی یزیکه ت واریدادم به د هیهم آورد. سه تاش رو خوردم و سرم رو تک گهیدو تا قرص د دیترد با

  :پهلوم رو کند و گفت یباند رو رادی. هستیدستم. باز هم مهم ن

  ه؟یاالن سطح نیا -

 .مهتا رفت؛ی. فقط اون دختره داشت جلو چشمم رژه مدادمینم جواب

 شه؟یتو زندگ یکیاز کجا معلوم که  -
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 ارو؟ی یخونه رفتینبود م اشیکس دونم،یچه م ای ،یتر؟ اگه دوست پسرواضح نیاز ا -

 .سوختیزخم م یجا

 کجا معلوم واسش مثل شادمهر نباشه؟. از یشد نیداداش بدب -

 یزیچ کی. پس حتماً دادیمثل آدم جواب م دیبا دمیازش پرس یاگه واسش مثل شادمهر بود، وقت -

 .هست نشونیب

  :چشمهام و گفت یشد تو رهیخ

 ؟یدیازش پرس یچ -

  :کردم و گفتم یاخنده تلخ

 گه؟ید یکیسراغ  یرفت شهیاز من گرم نم یآب یدی! بهش گفتم دیچیه -

  :اخم گفت با

 یکه خودت رو کرد ،یتو کارهاش دخالت کن ستیاصالً به تو مربوط ن ؟یبوده بهش زد یچه حرف نیا -

 .نخود آش

 .دادیمثل آدم جواب م دیبا -

 .شهیدرست نم یهرکار هم بکن یکه تو زد یگند نیهر چند با ا ؟یکن کاریچ یخوایحاال م -

 باشه؟ شیتو زندگ یکی دیاز کجا معلوم؟ شا -

 ،دیو رفت دیدستش را رها کرد یاگر روز"بود  نیخوندم ا شیوقت پ یلیخ یمتن کیکرد و گفت:  یازهرخنده

شد،  دهیدستانتان از عالم و آدم بر یوقت د،یبرگشت یوقت دیتوقع نداشته باش د،یپشت سرتان را هم نگاه نکرد

 سیمنتظرتان گ د،یکرد شیکه رها ییشد، او بازهم همان جا، همان جا دهیو او پوس تانیزندگ سمانیر یوقت

 ".کرده باشد دیسف

*** 

 (مهتا)

  :و زنگ رو فشار دادم، که خاله ترانه در رو باز کرد. با لبخند گفت ستادمیوا نیخونه مت یجلو

 زم؟یعز یسالم دختر قشنگم، خوب -
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 .سالم خاله! ممنون -

قرمز  یشمعدون اه؛یلبم. پر از گل و گ ینشست گوشه یافتاد، لبخند اطشونیبردم داخل که تا نگاهم به ح خاله

بهشت بود. سه  کهیت کیرنگ و وارنگ.  یهاو درخت خرمالو و آلو، با بنفشه یگل رز قرمز و صورت د،یو سف

و شامشون اونجا  نداختنیستون سفره مبزرگ داشتن ،که تاب یلیخ وانیا کیباال و  یرفتیم خوردیچهارتا پله م

هام رو درآوردم و وارد شدم، که بود. کفش یجدا شده بود و پر گل شمعدون اطی. بالکن با نرده از حخوردنیم

 .باز به استقبالم اومد یعمو با رو

 !سالم مهتا جان -

 .مزاحمتون شدم دیسالم عمو جان! ببخش -

  :صورتش کرد و گفت یچاشن یاخم

 .خودته یخونه نجایخجالت بکش! ا -

  :خاله ترانه که از من جلوتر وارد آشپزخونه شده بود، اومد یصدا

 .محمد انقدر بچه رو سر پا نگه ندار -

 :گفت عمو

 .داخل دخترم ایب  -

  :و رو به عمو گفتم نییصدام رو آوردم پا شد،میطور که وارد هال م نیهم

 .اههیگل و گ شگاهینما یراست -

  :گفت یآروم یبرگشت و با صدا عمو

 .شمیم چارهیکه اگه ترانه بفهمه، ب اریاسمش هم ن -

 .کردن خاله با من یراض م،یبر یکه ک نیرو بد یکردم و گفتم: شما اوک یآروم یخنده

من  نکهیعمو باز عاشق گل بود. تا قبل ا ی. ولیشمعدون یمخصوصاً از بو اومد؛یبه شدت از گل بدش م خاله

 یهیروح یرو یلیخ اهیگفت گل و گ نیمن مت یروح تیبه خاطر وضع یخونه نبود. ول نیگل تو ا دونههی ام،یب

که عمو  ییهافرصته، که گل کیمنتظر  ماجازه داد و االن ه دیحرف رو شن نی. خاله هم که اذارهیم ریمن تاث

 :. پالتوم رو درآوردم و گفتمدونهی. حاال بماند که عمو نمابونیرو بذاره سر خ رسهیهمه بهشون م نیا
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 ه؟ینظرتون چ -

 .وقتم آزاده شهیدخترم. من که هم دونمینم -

 :زدم و گفتم یاانهیموذ لبخند

 .ساعت پنج عصر کشنبهیپس قرارمون  -

  :خاله اومد یصدا

 .رو به محمد هم گفتم نیشاخه گل وارد خونه شه. ا کی ذارمیاز االن بهت بگم مهتا من نم -

  :نشسته بود، نگاه کردم و گفتم ریسر به ز یلیعمو که خ به

 خواسته؟ یزیترانه جون؟ تا حاال عمو از شما چ -

 :نشست رو مبل و به عمو نگاه کرد و گفت خاله

 !کم نه -

 خواستم ازت؟ یزیچ ی: عه ترانه من کعمو

 .یبخوام تو از من خواست یزیمن از تو چ نکهیا یبه جا یاز اول زندگ ادمهیکه من  ییواال تا اونجا -

  :عاشقانه عمو کردم و گفتم یهابه نگاه یلبخند

 اضافه شه؟ اطتونیدو تا گل به ح یکی کشنبهی نیدیاجازه م نیرو بگ نیحاال ا -

زن و  کیخوبه که  یلی. خکردمیخاله و عمو نگاه کردم. محو هم شده بودن و من انگار داشتم گل لگد م به

داره  ریصحنه، حس کردم تصاو نیا دنیهنوز هم انقدر عاشق هم هستند. با د ،یزندگ چهل سال-یشوهر بعد س

 .شهیجلوم زنده م

*** 

 .دمینفر و شن کی یشدم، که صدا داریموهام از خواب ب نیب یزیچ کیبا حرکت کردن  

 یهاصحنه یدار نکهی. غافل از ایدیخواب یگرفت ی. مثل خرس قطبگهیداداش قربونت بره. بلند شو د -

 .یکنیرو هم از من هم از خودت محروم م جیمه
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هام کامل گرد شد. سر جام نشستم روم چشمشخص روبه دنیهام رو باز کردم، که با دو چشم دمیکش یاازهیخم

  :و گفتم

 ؟یینجایکه ا یمگه خودت اتاق ندار ؟یکنیم کاریتو تو اتاق من چ -

  :رو پاش گفت دیکشیکه دست م طورنیهم

 ها رو کولت کردم آوردمت باال؟و کل پله ؟یهم بد که گذاشتم رو پام بخواب نی. ایریحناق بگ یا -

 :شب. بالشت رو برداشتم و کوبوندم تو صورتش و گفتم میساعت نگاه کردم؛ دو و ن به

 کنه؟یم داریخواهرش رو از خواب ب ادینصف شب م ید آخه نادون! کدوم احمق -

  :طور هم گفت نیصورتش گرفته بود و هم لیرو حا دستش

 .کنم دارتیب یخودت گفت -

 ه؟ی! حاال بگو کارت چدمیمن به گور خودم خند -

 :زد و گفت یایطانیش لبخند

 ه؟یامشب چه شب -

 :گفتم یجیگ با

 ه؟یمنظورت چ -

 :و گفت دیآروم خند یصدا با

 م؟یجشن گرفت یچ یکودن امشب برا -

 2سالگرد ازدواج مامان بابائه. و کل دوتا خانواده رو دعوت کرده بودن خونمون و تازه  . امشباومدیم ادمی داشت

  :اومد رو لبم و گفتم یایطانیها رفتن. لبخند شساعته که مهمون

 .یگفتیآهان! نقشه! خب از اول م -

  :گفت رفت،یم رونیکه از اتاق ب طورنیرو تخت بلند شد و هم از

 .یفوضول میکن بر هات رو عوضبدو لباس -

 .برو اومدم -
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بلوز شلوار عوض کردم و  کیکه تنم بود رو با  ییهااز خارج شدنش از اتاق، از رو تخت بلند شدم و لباس بعد

چشمم و کل  ریبود ز ختهیر هامملیر یموهام رو با کش بستم. که تا نگاهم به خودم افتاد وحشت کردم. همه 

وب خ امافهیق یرو پاک کردم. وقت امپخش شده شیپاکن برداشتم و آرا ریش کی عیشده بود. سر اهیصورتم س

پام برگشت و  یصدا دنیها. با شنراه پله یجلو ستادهیوا دمیاز اتاق خارج شدم که د یطانیشد، با لبخند ش

 :گفت

 م؟یبر -

 .نیاز دور بب ستایپَ نَ پَ وا -

  :و آروم گفتم نییها رفتم پااز اون از پله جلوتر

 جعبه رو؟ یبرداشت -

 :گفت یآروم یبا صدا 

 .آره -

 تا چشمم عادت ستادم،یوا هیدر رو باز کردم و چند ثان یو ال نییرو دادم پا رهیبه اتاقشون. آروم دستگ میدیرس

  :هاش که صداش در اومدکنه. دستم رو گذاشتم رو چشم

 .نمیبذار بب ؟یکنیم کاریچ -

 .فقط جعبه رو باز کن ینیتو بب خوادینم -

 بعد من نامحرمم؟ ینیبی! خودت مییپرو یلیخ -

  .نمیبب دیها رو داخل بندازم باموش نیا خوامیمن فرق دارم! م -

 :تمام گفت یدیپل با

 .هاارمیسرت ب یترنیسنگ ینکن شب ازدواجت بال یکار -

  :و گفتم رونیدر آوردم ب یرو از ال سرم

 .یکنیتو غلط م -

 :رو مثل گربه شرک کرد و گفت هاشچشم
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 !صحنه کیلطفاً!  یجون یخواهر -

 .کجاست ادیکه خونه نم ییهاشب دونمیندونه من که م یشکیه

تو شلوارت تا درس عبرت  ندازمیرو م ثیبشه موجودات خب شتری. اگه بدید کیخب فقط  یلیخ -

 .یریبگ

 !ی! عشقمیخواهر خودم ولیا -

  :برگشت سمتم و گفت دینرس هیثان کیدر و به  یسرش رو کرد ال 

 .شهیم یاگه دست بابا بهمون برسه چ کنمیفکر م نیدارم به ا -

  :و گفتم دمیخند

 .شمیم هوشی. حاال باز کن درجعبه رو که دارم از خواب بمیخوابیم ابونیامشب رو تو خ تینها -

 دیبود که به سمت در د یجور کیباز کرد. خداروشکر اتاقشون  شتریکرد و در رو ب یایطانیآروم ش یخنده

 .می. جاهلمیما رو ببخش! جوون اینداشت. خدا

 !دو، سه ک،ی -

آروم سمت باال  یبود، رو آزاد کرد. تا ولشون کرد، با صدا دهیکه از دوستش خر ،یجعبه رو بازکرد و دوتا موش در

 .مامان اومد غیج یبه اتاقمون، صدا میبود دهی. هنوز نرسمیدییدو

 !موش -

 :. که گفتمیزد یو به هم چشمک رخندهیز میو بلند زد میریمون رو بگخنده یجلو مینتونست

 .انجام شد تیبا موفق اتیعمل -

سمت اتاقم و در رو از پشت قفل کردم. خودم رو انداختم رو تخت و با  دمییخونه، دو یهاروشن شدن چراغ با

  :و تو دلم گفتم دمیبلند خند یصدا

الو بردارن. از جمله  پیریت ،یسال زندگ یاو خورده ستیکه بخوان بعد ب ییهم درس عبرت به کسا نیا -

 .عاشق خودم یمامان بابا

*** 
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که نگاهم به چهارتا صورت نگران افتاد. با  دم،یمبهم دست کش یهاو از عکس دمیشدن صورتم از جا پر سیبا خ 

  :گفتم یگنگ

 شده؟ یزیچ -

 .مهتا میاز تو بپرس دیرو ما با نی: انیمت

 :و گفتم دمیشدم کش سیبه صورت خ یدست

 شده؟ یمگه چ -

  :به صورت من کرد و گفت یترانه نگاه خاله

اصالً انگار  م،یکردیصدات م یکه مردمک چشمت رو من وعموت قفل شد و هرچ یزدیحرف م یداشت -

 .رو صورتت ختیآب ر د،یحال تو رو د نیمت یاومدن و وقت نی. تا شادمهر و متینبود ایدن نیتو ا

 ؟یشد ینجوریکه ا یافتاد یچ ادی ؟ی: خوبنیمت

  :زدم و گفتم یتلخ لبخند

 .نی. همشهینم دهیها دو صورت افهیگنگ و محو که ق ریتصاو یسر کی. شمیم یجور نیهم شهیهم -

  :و گفت ختیبه زور تو حلقم ر وانیل کی خاله

 .رهیکه خ انشاهلل -

  :نشست رو مبل و گفت شادمهر

 .که من رو یترسوند ؟یخوب -

 :زدم و گفتم شیبه مهربون یلبخند

 .دردسرم هیما شهی. همدیببخش -

 :گفت داشت،یبر م سیدونه موز از تو د هیطور که  نیکرد و هم یاخم

 شرکت؟ یچرا امروز نرفت ینگفت یکه مهتا! راست یباز حرف مفت زد -

 .امیهام رو عوض کنم بلباس رمی: منیمت

 .بهتر ینون خور کمتر، زندگ کیگفتن  می. از قدهیهم اوک یومدی: نشادمهر
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  :و گفت خوردیکه داشت تند تند موز م یشادمهر یزد پس کله یکی نیمت

 .تو موزت رو بخور بدبخت موز نخورده -

 .چارهیب سیتا چشت در آد خس خورمیم وهی: به تو چه؟ انقدر مشادمهر

 .ادینم رتیجا گ چی: بخور بخور موز گرونه هنیمت

 : خاله ترانه؟شادمهر

  :رو به شادمهر کرد و گفت خاله

 !در آد! بخور نوش جونت بچسبه به تنت هایبخور دورت بگردم. بذار چش و چال بعض -

 .در اومد نیاعتراض مت یصدا

 !: ماماننیمت

 .مییمقصر ما ادیسرش ب ییپسر دست ما امانته. اگه بال نیا ؟یکنینگاهم م یچرا اونجور ه؟ی: چخاله

  :گفت یابا لحن بامزه نیمت

ل اون . الاقنایزنگ بزنم به خاله ت اری. اصال تلفن رو بمیآوردم که بچه سر راه مانیا گهیمهتا د ینیبیم -

 .و دورم بگرده رهیبگ لمیتحو کمی

  :گفتم نیرو باز کردم و رو به مت هامدست

 .رمیخودم قربون صدقت م ایب ؟یریدور م یجاچرا  -

 :در آورد و گفت کرد،یشادمهر که داشت با دهن باز نگاهم م یبهم زد و زبونش رو برا یچشمک

 .خواهر دارم، مثل کوه پشتمه کیدلت بسوزه!  -

 .: مهتا اول خواهر من شد بعد خواهر توشادمهر

  :نشست کنارم و گفت نیمت

 .رینخ -

 ستم؟یمگه مهتا من داداش تو ن : چرا.شادمهر
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  :زدم و گفتم یلبخند

 .نیغصه خورد نیمن خواهر دوتاتونم بابا واسه هم نیدعوا نکن -

 .ایتو هم برو دست و روت رو بشور ب نی! متنی: خجالت بکشعمو

 .رفتم هایچشم بعض ی: چشم. به کورنیمت

 :برداشت و گفت بیس کیشادمهر  ن،یرفتن مت با

 ؟یخب نگفت -

 :توهم و گفتم دمیهام رو کشاون پسره حسان افتادم. اخم ادی باز

 .یدوست جناب عال یبرا -

  :زد و با تعجب گفت بشیبه س یگاز شادمهر

 ؟یگیرو م یک -

 .همون بدعنق و مرموز -

  :رو گرد کرد و گفت هاشچشم

 حسان؟ -

 .کن به مردم یخوب ایهم ب نیبله. طلب باباش رو از من داره. ا -

  :گفت تیرو گذاشت تو بشقاب و با جد بیس

 شده؟ یمگه چ -

. بلند شدم. رفتم کردیرو از شبکه خبر گوش م کیرفته بود تو آشپزخونه و عمو هم داشت اخبار ساعت  خاله

 :کنار شادمهر نشستم و گفتم

من. من هم دلم به حالش  یخونه ابونی. اون هم خدادیداشت جون م ابونیچاقو خورده بود تو خ -

سمت  برمشیمن دارم با مشقت م دیاون د ادته؟یپرهام رو  ،یدوم هیام که پسر همساسوخت بردمش خونه

. من هم گفتیون میزد. خالصه بعد رفتن اون، تب کرد و هذ هیبخ دیزخمش رو د یآسانسور، کمکم کرد و وقت

 یافتاد از دستم. پسره وانیکه صبح ل دمیمم خوابو خود نییو شش تبش رو آوردم پا میتا ساعت پنج و ن
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تو  ابونیخ نیهمه خونه تو ا نیاون کردم و ادامه دادم(: از ا هیشد و گفت )لحنم رو شب داریاز خواب ب یاعقده

 نیکه مت گرفتمیطرفه. من هم داشتم حالش رو م یگالب باخالصه فکر کرده بود  ؟یکردیم دایمن رو پ دیبا

طرح  یکیدفعه رم کرد و گفت: اگه بفهمم با  کیفوضول هم فکر کرد دوست پسرمه،  یزنگ زد. اون پررو

جوابش رو دادم.  زنه،یتر از دهنش حرف مداره گنده دمی. من هم دگهید یچی. هذارمیات نمزنده یختیر یدوست

مردم  یتو زندگ دیچون شکل زنشم با. فکر کرده ذارمیپا تو شرکت اون نم گهیشادمهر من د ماالن هم بهت بگ

 دخالت کنه؟ ایسرک بکشه 

  :گفت یایبا لحن عصب شادمهر

 .چهیتا به پر و پات نپ زنمیمن باهاش حرف م -

  :پررو. بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه و رو به خاله گفتم بچه

 ن؟یخوایکمک نم -

  :گفت خت،یریم سیطور که برنج رو تو د نیهم

 .نیتو برو بش نه دخترم. -

  :رو برداشتم و گفتم سفره

 ؟یکنیخاله بامن هم تعارف م -

و شادمهر تو  نیمت یرورو صدا کردم. روبه نیو عمو و شادمهر و مت دمیجوابش رو بشنوم. سفره رو چ نستادمیوا

 .بودم نیمت یهابود. من هم مشغول جواب دادن به سوال ینشسته بودم. شادمهر که سرش تو گوش وانیا

 ؟یزیچ ای؟یاخاطره ؟یاسم ومد؟ین ادتی یزی: خب چنیمت  

یصورتش رو نم یپررنگه ول یلیخ شونیکی. دوتا مرد که نیآدم که محو و تارن. هم یسر کیعکس  -

 کی یوقت ای نمیبیها کابوس مموقع ی. بعضنی. واقعاً سرگردونم متنمیبیرو م شیمشک یهافقط چشم نم؛یب

 .. مثل امروزادیم ادمیخاطره  دونمیچه م ای ریتصاو یسر کی نم،یبیم یزیچ

 .دهیداروها داره جواب م -

 :هام گرفتم و گفتمدست نیرو ب سرم

و از همه  ن؟یخانوادم ک ه؟یچ میاسم واقع ام؟یک دونمیخسته شدم.بعد دو سال سرگردونم. نم ؟یتا ک -

 کنه؟یم کاریها تو انگشت من چحلقه نیتر امهم
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 .یبه ما بزن یسر کیاومد  ادتی یمهتا. فقط قول بده وقت شهیدرست م -

  :و سرم رو باال آوردم و گفتم دمیخند

 .خدا از دهنت بشنوه -

و  یالَخت قهوه یو موها رهیت یاقهوه یروشن با ابروها یاقهوه یهاچشم ،یاش نگاه کردم؛ پوست گندمچهره به

هم  پشی. تیهر دختر یبرا هیخوب سی. در کل کغیسه ت شهیو لب نسبتاً خوب. صورتش هم که هم ینیب

 .صد و هشتاد و سه حدوداًقد بلند  یبود. ول ترکیکوچ کلشی. از شادمهر هیورزشکار یبود ول یمعمول

 .من قصد ازدواج ندارم ؟یکنینگاهم م یجورچرا اون ه؟یچ -

 :بهش نگاه کردم و گفتم یجد کامالً

  ؟یکنیجداً چرا ازدواج نم -

 :انداخت و گفت نییمن جا خورد. سرش رو پا یادفعهکیسوال  از

 ؟یپرسیچرا م -

  :هام مرتب کردم و گفتمرو روشونه یمسافرت پتو

 .هایشیم دهیسالته، ترش کیو  یباال برادر من. س رهیچون سنت داره م ،یطورنیهم -

 .رمیگیهر موقع شادمهر زن گرفت، من هم م -

 :و گفت زیرو گذاشت رو م شیگوش کرد،یکه تا االن داشت به حرف ما گوش م شادمهر

 ستم؟یبه فکرش ن یدونیاز کجا م -

  :زد و گفت یلبخند نیمت

 .شادمهر یشیآدم م یدار نیآفر -

 :ناز کرد و گفت یپشت چشم شادمهر

 شن؟یها هم آدم ممگه فرشته -

 :ام و گفتمچونه ریرو گذاشتم ز دستم

 .نگاه بهت بندازه بعد برو همه جا رو پر کن کیبذار دختره  -
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 :و گفت ختیسه تا استکان ر یو برداشت و تو یچا یقور نیمت

 آره مهتا؟ گه؟ید یگیم یجد -

 .کنهینگاه بهش نم کیدختره  یآره، ول -

 . مگه نه؟گهید یکنی: تو نرمش مشادمهر

 .و نرگس خانم یدونیصورت خودت م نیا ریکه هستم. در غ یهام رو قبول کرداگه شرط -

  :با عجز گفت شادمهر

 .من که قبول کردم -

  :کردم و گفتم نیمت روبه

 .تو شاهد باش -

  :زد و گفت یلبخند نیمت

 ؟یکنیجور م ،یرو واسم جور کن یکیاگه من هم بخوام  -

  :گفتم یاناباورانه . با لحندیچرخ نی. گردنم صد و هشتاد درجه سمت مترونیاز حدقه زد ب هامچشم

 نکنه توهم آره؟ -

  :گفت ریبه ز سر

 .نظر دارم ریوقته ز یلیهم شخصش رو خ. منیکنیچرا ازدواج نم یخب خودت گفت -

  :زدم و گفتم یگشاد لبخند

 شما هم آره؟ گهید نیخب آقا مت -

 .ها رمیگیروز نم کیرو تو  میبشر عروس نی: فقط از االن بگم من با اشادمهر

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 کمیدر مورد عروس خانم  یموذ نیکن. خب آقا مت نییتع یعروس خیتو بذار دختر بهت بدن بعد تار -

 .بگو
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  :چپش انداخت و گفت یپا یراستش رو رو یاستکانش رو برداشت. پا نیمت

دار و موفق، البته بماند و باوقار و سرزبون نیدختر سنگ کیبخش.  یاز پرستارها یکی نه؛یاسمش نازن -

شما  یفهی. حاال وظرهیرو اعصاب من داره راه م نیو هم ذارهیبخش نم یاز دکترها چکدومیکه محل هم به ه

تا بلکه نرم شد و الاقل جواب  یبگبنده واسش  یهایاز خوب کمیکنارش  ینیبش یکه بر نهیا ه؟یمهتا خانم چ

 .سالم من رو بده

  :گفتم دهیبر دهیخنده و بر ریبلند زدم ز ن،یها از زبون متحرف نیا دنیشن با

 .نیهم... گذاشت ییاز دست... شما... دو... تا! دست رو... چه دخترها -

  :کالفه سرش رو خاروند و گفت شادمهر

 .دردمون مشترکه نکهیداداش مثل ا ایب -

  :خورد و گفت شیاز چا یاجرعه نیمت

 .اسدختره نیا ریواسه من بکن. که نه ماهه کل فکرم درگ یکار کی یول دونمیحاال من نم -

دوسال  نیکه تو ا یچون واقعا کار دمیواسه جفتشون انجام م ادیکه از دستم برب یدلم خوشحال شدم. هرکار ته

 .ادیبه حساب م چیمن انجام دادن، در برابر کار من ه یبرا هانیا

*** 

رو پام کردم. در رو بستم و  میپاشنه پنج سانت یهارو برداشتم و چکمه میدست فیرو سرم کردم و ک اممقنعه

 .رو باز کردم، نگاهم تو نگاه پرهام گره خورد اطیکه تا در ح رفتمیم نییها پاآروم از پله

 .زاده فیشر یسالم آقا -

 :گفت شهیهم یمن انداخت و با لحن معمول یرسم پیبه ت ینگاه پرهام

متاسفانه  یکه از سرکار اومدم زنگ خونتون رو زدم ول روزی! حال اون آقا چه طوره؟ دیسالم خانم زمان -

 جواب نداد. بهتره؟ یکس

تو شرکت اون  یروز کار نی. امروز هم اولیکرده بود به اون حسان از خودراض لهیهم پ نیا شدیم رمید داشت

 .رهیازم بگ ییآتو خواستیبود و دلم نم

 .تونبله. خوب شد خداروشکر. باز هم ممنون با اجازه -
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 !یخدافظ خانم زمان -

 چیخارج شدم. شرکتش تو بلوار سجاد بود و ه ابونیتند، از خ یهاگذشتم و با قدم عیسر یلیکنارش خ از

 .هقیبرم. به ساعت نگاه کردم؛ هفت و پانزده دق ادهیپ یتاکس ستگاهی. مجبور بودم تا اخوردیبهش نم یاتوبوس

 یعنینگاه کردم.  هایتاکس ستگاهی. به ارسمیرمیامروز د ره،یم شیکه پ ینجوریو ا بودمیهشت اونجا م دیبا 

اتوبوس  هستگایبه سمت ا یشتریکردم و با سرعت ب ینبود. غرولند نجایهم ا نیدونه ماش هیشانس.  نیلعنت به ا

شد  ادهیپ نی. از ماشنهیو شش مت ستیدو دمید کهبرگشتم  تیزد با عصبان نیماش کیکه  یراه افتادم، که با بوق

 :و گفت

 .مهتا خانم یمتعال یصبح عال -

 .شانس بهم رو کرد که سرموقع برسم نکهیمثل ا ولیا

 .ریسالم. صبح توهم بخ -

  :کرد و گفت هیتک نیماش به

 .تا برسونمتون دییخب بفرما -

 :زدم و گفتم یاز خوشحال یلبخند

 .کردمیهم خودم رو چتر م یگفتینم -

 .راه افتاد نیسمت کمک راننده رفتم. در رو باز کردم و سوار شدم و کمربندم رو بستم، که مت به

 شرکت شادمهر؟ یریم -

 :نگاه کردم و گفتم رونیب به

 .شرکت شادمهر یاصل یشعبه رمینه م -

 .آدرس بدهپس   -

 زمستون؟ ای زهییپا ی. لعنترمیمیرو روشن کن که دارم از سرما م تیبرو تا بگم. فقط اول بخار -

 ن؟ینازن شیپ یبر یخوایم یرو بگو ک نیسوز داره. حاال ا گهیمشهده د -

  :گرفتم و گفتم یرو جلو بخار هامدست
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 .فرهاد خان امیهفته م نیتو هم -

یم یفقط آهنگ ترک ،ینشستیکه م نیمت نیبه آهنگ جلب شد. واقعاً دل باخته. وگرنه قبالً تو ماش توجهم

 !اآلن یول ذاشت

 دیهم به زور. فعالً نبا دیمن هم با عشق ازدواج کردم؟ با انتخاب خودم؟ شا یعنی. کنهیم کاریعشق با آدم چ نیا

یکه م هیتنها کار نیشون برسن. اکه به خواسته نیهر و متکمک کنم به شادم دیفکر کنم. االن با زهایچ نیبه ا

 .واسشون بکنم تونم

 (یتوکل نیحس -یچتر) 

 بهت هوشم رفت دمی/ تا رس یزد یچه عطر ی/ وا یزد یکه چتر باز

  بهت هوشم رفت دمیهات / تا رساز اون خنده یاز عمق نگات / وا یوا

 بهت هوشم رفت دمی/ تا رس یزد ی/ چه عطر یوا یزد یکه چتر باز

  بهت هوشم رفت دمیهات / تا رساز اون خنده یاز عمق نگات / وا یوا

 رهیبهش گ ی/ که دلم بدجور رهیت یواسه اون چشا زهیاالناست / دلم بر زهیر زهیر زهیر

 رهیازت عشق بگ ینجوریباز بذار / دلم هم رهیساعتم / داره جلو م رهید گهیم گهید

 بهت هوشم رفت دمی/ تا رس یزد یچه عطر ی/ وا یزد یکه چتر باز

  بهت هوشم رفت دمیهات / تا رساز اون خنده یاز عمق نگات / وا یوا

  پر چشمات هویبه پر دلم  رهیرو زدم سرچشمات / نگ ایدن دیق

  جونم شو زیاز تو / خط بکش روز همه عز یونگیاز من د یعاشق

 بهت هوشم رفت دمی/ تا رس یزد یچه عطر ی/ وا یزد یکه چتر باز

 بهت هوشم رفت دمیهات / تا رساز اون خنده یاز عمق نگات / وا یوا

 .در باز شد دمیکه د رونیشرکت، از حس و حال آهنگ اومدم ب یجلو نیماش ستادنیبا ا  

 !مهتا خانم دیی: بفرمانیمت

 :باز گفتم شیو با ن دمیخند
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  !اوه چه جنتلمنانه -

 :کرد و گفت یاتک خنده نیمت

 .میکارها بلد بود نی! ما هم از اگهیبله د -

 :اش و گفتمزدم به شونه یکیشدم  ادهیپ

 .یتا آدم ش شیدیدیزودتر م یکاشک -

 م؟یعه داشت -

هام جمع شد و رو بود، اخم یاش همون از خودراضکه راننده نگ،یو وارد شدنش به پارک یارد شدن بنز نقره با

 :گفتم نیبه مت

 .برم، ممنون بابت امروز. خدافظ گهیمن د -

 :گفت کرد،یطور که در سمت راننده رو باز م نیهم

 .نره ادتیهات رو خدافظ. مراقب خودت باش. قرص -

از در  یاز خودراض یراه افتادم، که همزمان با من اون پسره یواسش تکون دادم و به سمت در ورود یدست

التو و پ یمشک رهنیبا پ ینگاه کردم؛ کت شلوار ذغال سنگ پشیکه آخر سالن بود، وارد شد. به ت نگ،یپارک

 یپنجم بود تا دستم رو آوردم لمس کنم رو دکمه یبه آسانسور، طبقه دمی. رسپیخوش ت ختیری. بیمشک

 عیبهم وصل شد. سر یولت ستیبرق دو انیهم همزمان با من اومد رو دکمه. انگار جر یاآسانسور دست مردونه

سمتش و  دمیکردم. چرخ ی. اخمتیخاصیشد با پوزخند زدن اون مرموز ب یعقب که مساو دمیدستم رو کش

 :گفتم

 ه؟یچ -

 :شلوارش و گفت بیرو کرد تو ج دستش

 .کنمیتو فکر م یمسخره یدارم به رفتارها -

 .بشر خالص شم نیباشه من از دست ا یخدا ک یوا

 .ابیکام یآقا نیمسخره هم خودتون -

  :نگاهم کرد و گفت خونسردانه
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 ؟یدیترس -

  :گفتم طنتیباال و با ش دیابروهام پر جفت

 شما؟ یاز عمه -

. ندازهینفر م کی ادیمن رو  ،یبد نیطرز نگاش در ح یبد نگاهم کرد که خودم رو جمع و جور کردم؛ ول چنان

 .هیک دونمینفر که نم کی

 .یخوش گذشته که امروز زبون در آورد شبید نکهیمثل ا -

 .از حرص مشت شد هامدست

. در نیمن دخالت کن یشخص یکه تو زندگ دمینم یااجازه نی. من به شما همچنیدرست صحبت کن -

 . ...ضمن

 :زل زدم و ادامه دادم شیو جد یمشک یهاچشم تو

 .من سیباش. چه دوست شادمهر چه رئ یخوایم ی. حاال هر کستی... من... به... شما... مربوط نیزندگ -

ها. داشت من چال اهیهاش. اون س. چشمرفتیم جی. سرم داشت گدمیشنیهاش رو مشدن دندون دهییسا یصدا

. کردیهام تند شد. قلبم با سرعت خون پمپاژ م. نفسدیهام لرزدست .مبهم یرهایبه گذشته. اون تصو بردیرو م

. گهیم یچ دمیشنی. نمگفتیم یزیچ کی. انگار داشت خوردیهاش تکون مرو کمرم نشست. لب یعرق سرد

 .رفتمیو با سرعت باال م دمییها دوعقلم به پاهام فرمان داد. منتطر آسانسور نشدم. سمت راه پله

. وارد سالن شدم که "یسیبرنامه نو"تابلو نوشته بود  ی. رودمیسومه. به طبقه رس یدفتر من طبقه دونستمیم

 .زدیافتاد. پشتش به من بود و داشت با تلفن حرف م یادختره کینگاهم به 

 .هی. بهشون بگو جواب نرگس منفخوامیمامان صد بار بهت گفتم من نم -

ود داشت، نوشته ب یها، که در نسبتا بزرگتراز اتاق یکی یبه اطراف انداختم. حدوداً شش تا اتاق بود و رو ینگاه

 ."یسیبرنامه نو تیریمد"

 یبه حرف مامان بزرگ گوش بدم و خودم رو دست دیچون تک دختر و از همه بزرگترم با یچ یعنی -

چرا نظر شما عوض شد؛  دونمیمامان واقعاً نم نیپررو کنم؟ بب یافهیبد ق یچشم آب یاون پسره میتقد یدست

 دیاالن هم با .کنمیت میشرکت ازش شکا یاومده جلو نمیبب گهیبار د کیمزاحم من نشه. اگه  گهید نیبگ یول

 .قطع کنم. خدافظ
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 :سمتم که تا نگاهش به من افتاد، گفت برگشت

 ن؟یکار دار یسالم! با کس -

 .گردمیبخش م نیا تیریبله دنبال مد -

 :به در اشاره کرد و گفت دختر

 .ومدنین یلیخانم جل یجا یفعال کس یول نجائهیا -

 .ی. مهتا زمانامیسیبخش برنامه نو ریاز امروز من مد -

 :گفت یپاچگبا دست دختر

 .بخش نیا یاز کارمندها یکی. ی. من نرگسم. نرگس مشروطاوردمیبه جاتون ن دیببخش -

 د،یپوست سف ،یمعمول کلی. هزهیم زهیبهش انداختم. قد بلند حدوداً صد و هفتاد. نه درشت نه ر ییگذرا نگاه

هم داد  اشافهیمتناسب. در کل خوب بود. از ق یهاو لب کیکوچ ینیو ب یمشک یابروها ره،یت یاقهوه یهاچشم

 .شادمهر مشاهده شد سی. کودهنب شیپسر هم تو زندگ کیاز اون دسته دختراست که تا حاال  زدیم

 .طرف نیاز ا دییبفرما -

 یواریبود. کاغذ د ترکینمه کوچ هیسرش رفتم که در دفتر رو باز کرد. وارد شدم. از اتاق اون پسره حسان  پشت

گوشه از  کی. یاقهوه یاش سراسر نبود. کرکرهپنجره بود. البته پنجره یروشن که جلو یاقهوه زیم کیبا  کرم

 .روشن. بد نبود یاهقهو یچهار تا مبل چرم ز،یم یرودفتر کتابخونه بود و روبه

 .همکارها رو جمع کنم تو اتاق جلسه یهیبق رمیبا اجازهتون م -

رو گذاشتم رو  فمی.ککردیرفاقت بردارم واسش. چون صد درصد شک م پیریاز اول ت تونستمینگفتم. نم یزیچ

در زدن  یدونه ازش خوردم، که صدا هیقرصم رو برداشتم و  یکردم. قوط زونیآو یو پالتوم رو به جالباس زیم

 .اومد

 .تو ایب -

 .شد انینرگس تو درگاه نما قامت

 .لطفاً  دییبفرما یخانم زمان -
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 شهیو پشت سرش وارد اتاق جلسه شدم، که به احترام من همه بلند شدن. حدوداً م رونیاومدم ب زمیپشت م از

 .گفت ده نفر بودن

 .هستن یسیبرنامه نو میت دیجد ریمد ،یخانم مهتا زمان شونی: انرگس

  :شوخ باشه، بلند گفت خوردیم اشافهیاز پسرها، که به ق یکی

 .بزن دست قشنگه رو -

 :رو جمع کرد و گفت ششیبهش زد، ن شیکه دختر بغل دست یاسقلمه با

 !دست قشنگه رو نیاصالً نزن ؟یزنیعه چرا م -

 !یسهراب ی: آقانرگس

 :شون انداختم و گفتمبه همه ییگذرا نگاه

. امیسیبرنامه نو میت ریمن مد یمدت یبرا ،یلیخانم جل تیبه علت وضع نیدونیطور که م نیخب هم -

از  یکیکه من مثل خودتون  نهینکته هست اون هم ا کیبراتون باشم؛ البته  یبتونم همکار خوب دوارمیام

 .نیهستم. پس دوست دارم من هم مثل خودتون بدون نجایا یکارمندها

زنگ  میکردنشون توسط نرگس، رفتم سمت دفتر خودم که گوش یلبخند رو لب چند نفرشون اومد بعد از معرف 

 .اتصال رو زدم یم درش آوردم؛ شادمهر. دکمهمانتو بیخورد. از ج

 و باوقاره؟ نیچه سنگ یدیخوشت اومد ازش؟ د ش؟یدید -

 :رو روشن کردم و گفتم تاپلپ

 .هیکه اساس میمشکل دار کی. فقط دمشیآره د -

 :گفت یلحن پر استرس و ناراحت با

 .بدبخت شدم ینکنه شوهر کرده؟ وا ؟یچ -

 :کردم و گفتم هیتک میصندل به

 .بهت بگم. فعالً خدافظ تونمیکه مطمئن نشم نم یتا موقع -
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به شادمهر  یزیچ تونمیکه مطمئن نشم نم ینشدم و قطع کردم و وارد برنامه شدم. تا موقع شیخدافظ منتظر

 . پالتوم رورفتمیکم مکم دیبود. با ی. روز پرکارمیبه بدنم دادم و به ساعت نگاه کردم؛ پنج و ن یبگم. کش و قوس

. خارج شدن من از دفتر با خارج شدن نرگس و نگفت همه رفته بود شهیرو برداشتم. حدوداً م فمیو ک دمیپوش

 .شد یکیاز اتاق  یغزاله و سروش سهراب

 .یخانم زمان نی: خسته نباشغزاله

  :رو زدم و برگشتم بهش نگاه کردم و گفتم آسانسور

 .شما نیهمچن -

  :زد و گفت یزیآم طنتیلبخند ش سروش

. از دمیکارها رو من بدبخت انجام م یکه کنار شوهرشه همه یبابا تا موقع ؟یخانم زمان یغزاله و خستگ -

 .هست یبک اسلش چ دونستینم شیتا دو ماه پ ادمهیداره از منه.  یغزاله خانم هر چ نی. انیاون فکرها نکن

  :غزاله در اومد یصدا

 .نیباور نکن ینه خانم زمان -

 :تو فکر بود، گفت بیبرگشت رو به نرگس، که عج سروش

 نرگس خانم شما بگو بلد بود؟ -

 .میسوار شد ییآسانسور چهارتا ستادنیوا با

 ؟ی: چنرگس

 .مرد ایزن بود  یلیل پرسهی: هنوز تازه مسروش

 .نهییپا دمیتماس شادمهر فهم با

 .شد ادهیسروش اومد، که با باز شدن در آسانسور، نرگس با من پ یبرا ییچشم و ابرو غزاله

 :روبه من کرد و گفت سروش

 .متونیبرسون نیندار نیاگه ماش یخانم زمان -

 .با وقت کم میدار دیجد یچون پروژه نیای. فقط شنبه زودتر بستینه الزم ن -
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 .شهیغصه هم نخور درست م ی. خدافظ نرگسی: چشم خانم زمانغزاله

قرصم  ادیهام شدن چشم اهیبا من هم قدم شد، که با س یبه غزاله زد و بعد از خدافظ یلبخند کم جون رگسن

 :افتادم. تو دفتر جا گذاشته بودمش. نرگس برگشت سمتم و گفت

 افتاده؟ یاتفاق -

 :گفتم یزدم و با دستپاچگ یکم جون لبخند

 .رو فراموش کردم یزیچ کی -

 .با اجازتون رمیپس من م -

 :کردم و گفتم یاخم جهیهمون سر گ با

 .مهتا صدام کن مییخودمون تنها ی. در ضمن وقتیهمش جمع ببند شهینم لینفرم. پس دل کیمن  -

 ه؟یباشه. مثل سا -

 :بهش زدم و گفتم یچشمک

 .. خدافظایوقته. فقط شنبه زود ب رید گهی. برو دهیمثل سا -

و سوار آسانسور شدم.  واریواسم تکون داد و خارج شد، که تعادلم رو از دست دادم. دستم رو گرفتم به د یدست

ه دون هیلرزون  یها. با دستزمیسمت کشو م دمییلرزون رفتم سمت دفتر و دو یهابه محض باز شدن در، با قدم

 یک ؟یک یگذاشتم تا حالم بهتر شه. ولو  یخوردم. نشستم رو صندل یدرآوردم و و با آب معدن یقرص از تو قوط

شادمهر رو  یطور شماره نیو هم یراه افتادم سمت خروج هیبعد چند ثان ؟یسردرگم نیتموم شه ا خوادیم

از  یرو نگاه کردم. خبر ابونی. تو خدادیبار سوم چهارم هم گرفتم بازم جواب نم ی. برادادیجواب نم یگرفتم ول

 .دمینفر از جا پر کی یصدا دنیکه با شن زد،یداشت تو گلوم م بمشادمهر نبود. قل نیماش

  دنبالت؟ ومدهی: نحسان

  :تمام گفتم یرو گذاشتم رو قلبم و با خونسرد دستم

 .ستیبه شما مربوط ن -

  :بهم زد و گفت یپوزخند

 .یمعلومه که نگران تافهیکامالً از ق -
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 .متنفرم کننیقضاوت م عیکه سر ییهااز آدم -

  :و گفت ستادیوا کنارم

 !دروغگو متنفرم یهامن هم از آدم -

 :. پوست لبم رو با حرص کندم و گفتمباشدیشادمهر رو گرفتم. مشترک مورد نظر خاموش م یشماره دوباره

 .ریشادمهر رو بگ یشماره -

 ؟یدست به دامن اون ش یخوایم -

 :گفتم غی. آخر با جرونیب زدیهام دود محرص داشت از گوش از

 .رو بفهم شیلعنت یگوش دهیجواب نم -

 :به من نگاه کرد و گفت نش،یآوردن ماش با

 .حتماً سرش با دوست دخترهاش گرمه -

 :زدم و گفتم یشخندین

 نباشه؟ یبه من زنگ بزنه دم دره، ول ضهیآهان! بعد مر -

 نه؟ ایهست  مینیاش ببخونه میسوار شو بر -

درشت عرق رو  یها. قطرهختیدفعه دلم ر کیافتاد.  اشدهیرنگ پر یم به چهرهاومد در رو باز کنه، نگاه تا

 :بود. رفتم سمتش و گفتم شیشونیپ

 حالت خوبه؟ -

 :نگاهم کرد و گفت مشکوک

 ؟یکنینگاهم م ینجوریچرا ا ه؟یآره! چ -

 .افتاد شیخون رهنیرو پر کردم و پالتو و کتش رو دادم کنار، که نگاهم به پ فاصله

 .باخودت؟ زخمت عفونت کرده یکرد کاریچ -

 :نگاهم کرد و گفت تفاوتیب
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 .دنبال شادمهر میسوار شو بر -

. در طرف کمک راننده رو باز کردم و سوار شدم و ری. اصالً بموونهید یکهیو در رو بست. مرت نیتو ماش نشست

یحالم داشت دوباره من رو م نیپسر بود و بس. و ا نیا شیکه کل حواسم پ دونهیخدا م یکمربندم رو بستم. ول

 :. پوست لبم رو کندم که صداش اومدریتصاو یسر کیسمت  برد

 ؟یانقدر شادمهر رو دوست دار -

 .واسم زهیعز یلیخ نیهم یدارم. برا میکه تو زندگ هیاون تنها کس -

 :و گفتم اوردیو در آخر هم دلم طاقت ن دمیگفت که من نشن یزیلب چ ریز

 ؟یداروخونه نگه دار یجلو شهیم -

 :رو کم کرد و گفت سرعتش

 ؟یخوایم یچ -

 .سنج! به توچه. واال فوضول

 .گمیتو نگه دار بهت م -

گرفتم. از داروخونه اومدم  یچسب و الکل ضد عفون کیو  لیشدم و از داروخونه چندتا گاز استر ادهیپ نیماش از

تلفنش رو قطع کرد و  دی. از دور که من رو دزنهیشده و داره با تلفن حرف م ادهیپ نیاز ماش دمیکه د رونیب

  :شدم، گفت کشیمن نزد یوقت

 .شادمهر تو پاسگاهه -

 :و باز کردم و گفتم نیماش در

 کنه؟یم کاریتو پاسگاه چ -

 :که دست من بود کرد و گفت یکینگاه به پالست کیشد و  سوار

 ه؟یچ هانیا .خوادینگفت. فقط سند م یزیچ -

  :اخم گفتم با

 .اریرو در ب رهنتیتوعه! کت و پالتو و پ یبرا هانیا -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  86  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

  :زد و گفت یاباال. لبخند مسخره دیپر ابروهاش

 .حتماً  -

 :بست که دستم رو بردم جلو گذاشتم رو دستش و گفتم یکمربندش رو م داشت

 .ارمیخودم در م ای یاریدر م ای -

 بیتابع عقلم بودم، عج شهیمن که هم یبرا نیو ا کردمیدست خودم نبود. داشتم به حرف قلبم گوش م رفتارم

هام گل بندازه. سرم رو انداختم هام نگاه کرد. انقدر نگاهش گرم بود که باعث شد گونهبود. چند لحظه تو چشم

یمن م یبار داشت جلو نیاول یبرا شدیخنده شدم. باورم نم نیو من محو ا دیبلند خند یکه با صدا نییپا

اش خنده دهیرنگ پر یگفتم که با همون چهره یو آخ آروم دیکش ری. سرم تاومدیبهش م یلی. خنده خدیخند

 :رو قورت داد و گفت

 شده؟ یزیچ -

 :رو از درد بستم و گفتم هامچشم

 .باش عینه! سر -

 .یبه من دست بزن یخوایبعد م یهام نگاه کنتو چشم یتونیتو نم -

  :هام رو باز کردم و دستم رو بردم جلو و گفتمسردردم شدم. چشم الیخی. بکنمیم تیبچه پرو. حال یا

 گه؟ید یاریدر نم -

  :انداخت باال و گفت طونیرو ش ابروش

 !نچ -

رو  یسرد . عرقشدمینگاهش داشتم ذوب م ری. زیچهارم ،یسوم ،یدوم ،یهاش رو باز کردم. اولدکمه یکی یکی

 :بود گفت دیکه ازش بع یهاش قرار گرفت رو دستم و با لحنکمرم نشست. دست

 !کنمیخودم باز م -

 .هاش نگاه کنمتو چشم تونستمینم

 !مهتا -
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. شدینم دهید رونیبود و از ب یدود هاشهیهاش رو باز کرده. خدارو شکر شدکمه دمیرو بهش دوختم که د نگاهم

. الکل رو زدم رو زخمش. به کی. باندش رو باز کردم و گذاشتم تو پالسترمیبگ دهیدکردم نگاهش رو نا یسع

رو باز کردم و گذاشتم رو  لیسترنگفت. فقط دستش رو مشت کرد. گاز ا یزیچ یدردش گرفت ول دمیوضوح د

کرد .سرم رو باال آوردم که نگاهم تو نگاهش قفل شد. آب دهنم رو  دایزخمش، که دستم به پهلوش تماس پ

 .قورت دادم که صدا تو گوشم اکو شد. دوستت دارم عشقم

باز  یرو انجام داده بودم. ول میانسان یفهی. من وظانتکاریخ یزد: تو شوهر دار بیرفت. وجدانم بهم نه جیسرم گ 

رو بستم و با لحن  لیاه ازش گرفتم. با چسب دور گاز استرنگ کردم؟یم یهم درست بود. من داشتم چه غلط

 :گفتم یسرد

هم  تونی. لطفاً سالمترونیب ارمشیم ذارمیسند م رمی. مستیحالتون خوب ن نیایب خوادیشما نم -

 .. خدافظنیریبگ یجد

مرد مرموز فرار کنم، که دستم  نیاز ا خواستمیرو زد. م یرو برداشتم. تا اومدم در رو باز کنم، قفل مرکز فمیک

 :گفت تیرو گرفت و با عصبان

 .سرجات نی. پس بشیریجا نم چیکه من نخوام تو ه یتا موقع -

. شهیمحکم گرفته بود. حالم خوب نبود؛ مثل هم یلیموفق نشدم. مچم رو خ یول دمیدستم رو از دستش کش مچ

اخم کرده بود.  یو بداخالق. حساب یشد همون پسر جد هاش رو بست. راه افتاد. دوبارهدستم رو ول کرد و دکمه

داخل  ی. خاطرات همون روز باروندجلو چشمم زنده ش ریتصو یسر کیدوختم، که دوباره  رونینگاهم رو به ب

 .اتوبوس

*** 

بچه تو  کیخجالت نکشم. حتماً با  نکهیبه حال ا ی. وایکنیکارها رو م نیا کشمیواال هنوز که خجالت م خوبه

 .بغلم کنارت نشسته بودم

 .دوست دارم ادی. من بچه زدونمیباالخره من نم -

 :بهش رفتم و گفتم یاغرهچشم

 .دونه بعد ده سال هیخوبه! از االن بگم؛  -

 :بهم زد و گفت یزیآم طنتیش لبخند
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 .ارهیب گهیواسم چندتا د رمیگیام رو ماشکال نداره. دختر خاله زمیعز -

 .رو آورد دهیترش ی. باز اسم اون دخترهشهیام بلند مداره دود از کله کردمیم حس

 من؟ یخواستگار یچرا اومد یریت رو بگدختر خاله یخواستیصدبار بهت گفتم اگه م -

 :تمام گفت تیجد با

 .یچ یمن هم صد بار بهت گفتم برا -

 :رو برگردوندم و گفتم روم

 .نداره یاشکال -

  :دستم و گفت یرو گذاشت رو دستش

دختر  یتو رو، به صدتا یدهیگند یتار مو کیصدبار بهت گفتم انقدر حساس نباش خوشگلم. من  -

 .دمیام نمخاله

 .بده اینه پس پررو پررو ب -

 .مرد نسبتا شصت ساله ثابت موند کی یکه نگاهم رو میبه عقب برگشت مونینفر دوتا کی یصدا با

. خدا رو صد هزار مرتبه دیهم شوهرت منتت رو کش یعصاب من رو خرد کرد. هم اگهی: دخترم قبول کن دمرد

 .ذاشتمیم ابونیکه زنم طالق گرفت. وگرنه تا اآلن من از دستش سر به ب کنمیشکرم

 :به حسان کرد و ادامه داد رو

هوش . بعداً که به عقل و یفهمینم یرو بهم بزن. االن داغ ینشده همه چ یزیپسرم هنوز که چ نیبب -

 .شده رید یلیان و اونجا خها اعجوبهزن یفهمیم یبرس

 :فالن فالن شده. دستم رو محکم فشار داد و گفت نینقطه چ یکهی. مرتکندمیلبم رو از حرص م پوست

 .فرشته است ستیخانم من اعجوبه ن یول تونییممنون از راهنما -

 :بهم زد و گفت یکه لبخند میشد ادهیاتوبوس پ ستادنیوا با

 خانمم؟ میدیبخش -

 :نازک کردم و گفتم یچشم پشت
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 .نه یاریرو ب نتینقطه چ یحرف اون دختر خاله یکه بخوا یتا موقع -

 .دمییهم دستم رو از دستش جدا کردم و سمت دانشگاه دو بعد

*** 

حس  ام؟ینجوریچرا ا دونمیمبهم فاصله گرفتم. خودم هم نم یهالمیام، از فقطره اشک رو گونه کی دنیچک با

کرد  یاخم زد،یکه بهش زنگ م یشخص دنیزنگ خورد. با د شیمبهمم دارم. گوش یفراون به گذشته یدلتنگ

. در آخر هم برداشت و پاش رو کردیرد تماس م یچهار بار طرف زنگ زد و اون هم ه کیکرد. نزد جکتیو ر

 .رو پدال فشار داد شتریب

 .شنومیم -

- ... . 

 .زدیم یصورتش به قرمز تیش انداختم؛ از عصبانابه چهره ینگاهمین

که  یدونی. وگرنه میمن ونیمد دنینفهم یزیچ یکه کرد یات از کارخفه شو! اگه تا االن هم خانواده -

 هگیبار د کیفقط  گهیبار د کی. اگه یبندازم و بندازمت تو زندان تا آدم ش انیپرونده رو جر تونمیاآلن هم م

 هیآسمون به حالت گر یهاکنم که کالغیم تیتماس کار کیبا  ،یمن بخون یشر و ور تو گوش مامان و بابا یبر

 .کنن

بمونم. در رو باز کردم. از  نجایا خواستیشد. دلم نم ادهیخونه اش زد رو ترمز. پ یو قطع کرد و جلو تلفنر

از شادمهر راحت شده بود. واسه  المیسرد که به صورتم خورد، حالم رو جا آورد. خ یشدم. هوا ادهیپ نیماش

شروع کردم به قدم زدن. خسته  هدفیو ب مپالتوم کرد بیهام رو تو جآروم آروم از اونجا دور شدم. دست نیهم

م رو ر اومدم و حواسپسر و دختر افتاد. از تو فکر د کینشستم، که نگاهم به  ابونیکنار خ یچوب یشدم. رو صندل

 .دادم به اونها

 .یذاریم یبیع کی هارهنیپ یرو همه یاش دارنه؟ به خدا از صبح همه نیا یچ یعنی: دختر

 و لب ینیو ب یاقهوه یابروها ،یطوس یهاچشم د،یالغر، قد متوسط، پوست سف کلیدختره نگاهم کردم؛ ه به

 .متناسب

 :به دختر زد وگفت یالبخند عاشقانه پسره

 .پشتش بازه یکیبازه  یلیخ اشقهی یکی. نهیدارن هم بیع یوقت -
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 :زد و گفت یلبخند بدجنس دختر

 اد؟ینه که تو هم بدت م -

 :صورتش کرد و گفت یچاشن یاخم پسر

 .مختلطه نکهینه ا یاشکال نداشت ول میاگه خودمون دوتا بود -

بودم؟ با ذوق؟  یجور نیهم کردمیمن هم داشتم ازدواج م یوقت یعنیمن محو.  دیشدن و از د دیمرکز خر وارد

نداشت، از کنارم اومد که باعث شد برگردم و  یخوب ادیز یکه وضع مال یگردزن دوره یبا اخم و اجبار؟ صدا ای

 .بهش نگاه کنم

 ات، آره؟دخترم. از گذشته ی: معلومه سرگردونزن

 :تعجب بهش نگاه کردم و گفتم با

 د؟یببخش -

که جوابش رو بهت بده. دستت رو بده  ستین یکس ی. ولیهاتو دنبال سوال یاهات معلومه که کالفه: از چشمزن

 .به من

و  دنیمردم م لیتحو کننی. چندتا دروغ سرهم منهیهم هانیکار امثال ا دونه؟یاز کجا م نیحتماً. ا خرافاته

 .ازدواج داشتم رو گرفته بود یکه حلقه ی. با گرفتن دستم بهش نگاه کردم. دسترنیگیپول م

بهت  یاز هر کس ش؛ینیب یهات رو باز کن م. چشمکهیبهت نزد یلینفره که خ کیهات دست : جواب سوالزن

 .ترهکینزد

 یداره. ول قتیزن حق نیا یهاحرف گفتیهاش واکنش نشون بدم، رفته بود. حس ششمم ماومدم به حرف تا

دست تکون دادم. بعد از  یتاکس نیاول یبلند شدم و برا یخرافاته. بهتره توجه نکنم. از رو صندل هانیا یهمه

 .دادن آدرس، سوار شدم

*** 

 (حسان)

 :نگاه کردم و گفتم ی. به صندلیرفته بود. در رو بستم و راه افتادم سمت کالنتر 

 .یباش مهتا زمان اشهیسوم هم تموم شد. منتظر بق ینقشه  -
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که نگاهم به پسر گل فروش  ستادم،یکه چراغ قرمز شد. زدم رو ترمز و سر چهار راه وا روندمیم ادیرعت زبا س 

 .شدم رهیرو خپنجره گذاشتم و به روبه یغزل دوباره جلو چشمم اومد. آرنجم رو لبه یهاافتاد. خاطره

*** 

 :نگاه کردم و گفتم اشدهیرنگ پر یچهره به

 ده؟یخوشگلم؟ چرا رنگت پر هیچ -

 :بهم نگاه کرد و گفت داد،یطور که پاش رو تکون م نیهم

 .شهیم یامون به هم نخوره. بعد چه فاجعهخون ترسمیحسان م یوا -

 :زدم و گفتم یزیآم طنتیلبخند ش نیحال و هواش رو عوض کنم. واسه هم خواستمیم

. تو هم به اون خواستگار سمجت، اسمش رمیگیرو م هیهان رمیمن م تیاشکال نداره تو غصه نخور. نها -

 !گهید یدیجواب مثبت رو م الیگرفتم و ادامه دادم( آهان! دان یابود؟ )ژست متفکرانه یچ

 :. با حرص ازم رو گرفت و گفتکنهیداره پوست لبش رو م دمیدی. مخوردیحرص م داشت

 من؟ یخواستگار یا اومدچر یریرو بگ دهیترش یهیهان یخواستیتو که م -

 :اش. دستم رو گذاشتم رو دستش و گفتمقهقه بزنم از حسادت زنونه خواستیم دلم

 .اون زن دوم یتو زن اولم ش خواستمیم -

 :دستم درآورد و گفت ریرو از ز دستش

 حسان! بهت گفته بودم؟ یابامزه یلیخ -

ردم و درآو بمیدونه دستمال از تو ج هیبه لبش افتاد که از بس پوستش رو کنده بود، لبش پر خون بود.  نگاهم

 .صداش زدم

 غزل خانم؟ -

اش رو گرفتم . چونهگهید یمنت کش رفتمیم دیبلند شدم. با ینداد. همچنان روش اون ور بود. از رو صندل جواب

رو  دمی. دستمال رو بردم سمت لبش و آروم کشکنهیاهم نمبهم نگ دمیو به سمت خودم برگردوندمش، که د

 :لبش، که از خجالت سرخ شد و گفت

 .کننینکن حسان! زشته، مردم دارن نگاهمون م -
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 :نگاه کردم و کامالً خونسرد گفتم رنیکه اومده بودن جوابشون رو بگ ییبه دختر پسرها یچشم ریز

 کنم؟یم کاری! مگه دارم چننیخب بب -

 . مگه خودم دست ندارم؟کنمیاصالً دستمال رو بده من خودم پاک م -

 :بهم نگاه کرد و گفت عیزدم و صورتم رو خم کردم سمت صورتش. سر یطونی. لبخند شکردینم نگاهم

 ؟یکنیم کاریچ -

  :. به صورت قرمزش نگاه کردم و گفتمستادمیو صاف وا دمیخند زیر

 دفعه انجامش بدم؟ نیا ایخانمم؟  یدیبخش -

 !حسان -

 .نکنم دیتا تهد یدیخب بگو بخش -

خودت رو هم  گهیوسط. وگرنه دفعه د ی. فقط قول بده حرف اون دختره رو دوباره نکشدمتیبخش -

 .کنمیمن قبول نم یبکش

 :روم نگاه کردم و گفتمدختر روبه یاقهوه یهاچشم به

 .میزندگ یچشم ملکه -

 :به من و غزل کرد و گفت یسمتش. نگاه میغزل بلند شد و با هم رفت هامون،لیصدا زدن فام با

 ان؟یو خانم ک ابیکام یآقا -

 .دیی. بفرمامی: بله خودمون هستغزل

 :زد و گفت یلبخند دکتره

 .دوم یطبقه دیبر دیکالس هست که با یسر کی. فقط گمیم کیبهتون تبر -

 :رفتن دکتر، رو به غزل گفتم بعد

 راحت شد؟ التیخ -

 :ادامه دادم یطونیلحن ش با
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 هاش رو؟کالس میبر -

 .اشگل انداخته یهاگونه نیاز خجالت سرخ شد و من هم که عاشق ا باز

 .میعمل کن یکه داد یبه قول می. بهتره بررینه خ -

 نکهیافل از اغ یروزها؛ ول نیاز ا اد؛یز یلیکرد. خوشحال بودم. خ تمیهدا یرو گرفت و به سمت در خروج دستم

. به پسره نگاه کردم که با زنهیاش رو بهت مضربه ییجا کیو  کنهیها حرکت نمبروفق مراد آدم شهیزمونه هم

  :ما دوتا، اومد سمتمون و گفت دنید

 نه؟ ایها رو گل دیخریم -

 :در آوردم و گرفتم سمت پسره و گفتم یپولم سه تا تراول پنجاه فیتو ک از

 ؟یدیهات رو بهمون معمو جون! حاال گل ایب -

 :هاش برق زد و گفتها چشمپول دنیبا د پسر

 .ادهیز هانیعمو ا -

 :گفت یبا لحن مهربون غزل

 .مال خودت خاله اشهیبق -

 :هاش رو گرفت سمت غزل. به جفتمون نگاه کرد و گفتگل یدسته

 .نیخوشبخت ش دورامیممنونم ازتون. ام -

  :غزل رو محکم فشار دادم و گفتم دست

 .نیهم از ا نیا -

 .رو هانیا میپخش کن میبزن بر -

یعلت رو م یها هم وقتو اون میدادیم م،یدیرسیکه م یاادهیعابر پ ای نی. به هر ماشمیچراغ قرمز شروع کرد از

  :ها و گفتساعت غزل نشست رو چمن کی. بعد کردنیم یخوشبخت یواسمون آرزو دن،یفهم

  .یافتخار کن یزن نیبه داشتن چن دیکردم؟ با یچه فکر یکرد فیتموم شد. ک -

 :کنارش و گفتم نشستم
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 .یمثل من افتخار کن یبه داشتن شوهر پولدار دیتو هم با -

  !حسان -

  :نبود. گفتم ینشسته بودن، کس یبه جز دوتا دختر که اون طرف پارک رو صندل 

 جانم؟ -

  :و گفت دیکش یقیعم نفس

 .تموم نشه وقتچیخوب ه یروزها نیا کنمیدعا م -

  :از سر عشق بهش زدم و گفتم یلبخند

 .تموم شه ذارمیمن نم شه؛یتموم نم -

  :عشق بهم نگاه کرد و گفت با

 .دوستت دارم حسان -

 :زدم و گفتم یلبخند

 .شتریمن ب -

*** 

و پام رو فشار دادم رو گاز. لعنت به من! لعنت! حالم از خودم  رونیاز خاطرات اومدم ب هانیبوق ماش یبا صدا 

منم. آره، من بهش  شیعلت اصل یخوب رو تموم نکنم. ول یکه قول داده بودم روزها ی. لعنت به منخورهیبهم م

ام سرعتم رو و گونهر یاشک دنیخودم فرستادمش سمت اون جهنم دره. با چک یهاخودم با دست یقول دادم. ول

 .کردم شتریب

 .ستیکه دل من تنگ ک یدیپرسیم کاش

 .ستیاشکم بهر چ یشور نیکه ا ای 

 خاطرات خوب تو، درکنار

 ست؟یمال ک یخال یجا یتا بدان یکاش بود 

 :به خودم نگاه کردم و گفتم نهیسرعتم رو کم کردم و از دوربرگردون دور زدم. از تو آ ،یرد شدن از کالنتر با
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 .یو پشت سرت هم نگاه نکن یبر ذارمیدفعه نم نیغزل! ا گردونمتی. برمگردونمتیبرم -

. با وارد شدنم به یشدم. منتظرم باش مهتا زمان ادهیپ نیرو صورتم و زدم رو ترمز. از ماش دمیدستم رو کش 

 :من اومد سمتم و گفت دنیشرکت افتاد. با د یاز کارمندها یکینگاهم به  ،یکالنتر

 !ابیکام یالم آقاس -

 :بهش انداختم و گفتم ینگاهمین

 شده؟ چرا گرفتنش؟ یچ -

 :و گفت نییرو انداخت پا سرش

 .شد یجورنیبه خاطر من ا -

 .اومد یاپسره کی یصدا

 .. شرطش رو به نرگس گفتمیبر نجایبدم. االن هم بهتره ازا تیرضا ینی: تو خوابت ببپسر

 ییکه با پول باباهاشون به جا خوردیها مبچه سوسول نیبه ا اشافهیاش نگاه کردم. قزدم و به چهره یپوزخند

 :بهش نگاه کردم و گفتم امشهیهم ی. با همون لحن سرد و جددنیرس

 .ازت بچه سوسول رمیگیم تیرضا -

 .مرد اومد یبه در زدم، که صدا یاکنارش رد شدم و تقه از

 .تو ای: بمرد

 :چهل ساله افتاد. سرش رو آورد باال و گفت یال یمرد حدوداً س کیشدم که نگاهم به  وارد

 اومده؟ شیپ ی! مشکلدییبفرما -

 .سند آوردم -

 :گفت گرفت،یرو م ییجا کی یطور که شماره نیروبه روش کرد و هم یبه صندل یااشاره

 . اسم متهم؟دییبفرما -

 :نشستم و گفتم یصندل رو

 .یفراهانشادمهر  -
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سرباز،  کی. حسان و قولش. با وارد شدن شادمهر و ذاشتمینم یآگاه یبه خاطر شادمهر نبود پامم تو اداره اگه

 یدستبند دنیبود. با د ختهیبود و سر و وضعش هم به هم ر یرو به شادمهر انداختم. کنار لبش خون مینگاه جد

 .هام به شدت رفت تو همکه به دستش بود اخم

 .آقا رو صدا کن نیا یشاک یتم: حامرد

 :گذاشت و گفت یاحترام سرباز

 .اطاعت قربان -

 :نگاهم کرد و گفت یبا شرمندگ شادمهر

 . ...شرمنده داداش باعث زحمتت -

سوسوله وارد شد؛  یکه همون پسر چشم آب ن،ییتاسف واسش تکون دادم. سرش رو انداخته بود پا یاز رو یسر

 :به پسره کرد و گفت یا. سروان اشارهروزمندانهیالبته با لبخند پ

 دوار؟یمهران ام یآقا -

 .: خودم هستمپسره

 نه؟ ای نیریگیرو پس م تتونی: شکاسروان

 :کرد و گفت کرد،یو حرص داشت نگاهش م تیبه شادمهر که با عصبان ینگاه پسره

ببرتش. بعد  خواستهیکرده و معلوم نبوده کجا م نشیآقا زن من رو سوار ماش نی. ارمیگینه. پس نم -

 بدم؟ تیرضا

 :گفت ینسبتاً بلند یشادمهر مشت شد. با صدا یهادست

 .من شد نه با اجبار. پس دهنت رو ببند نیخودش سوار ماش ینرگس با اراده -

 :روبه سروان کرد وگفت پسره

 . ...به نامزد من داده که یاچه وعده ستیمعلوم ن ؟یچ گهید -

نلرزه،  کردیم یکه سع ییروش. با صدا دیها چرخشدن قامت همون دختره نرگس، نگاه انیباز شدن در و نما با

 :انداخت وگفت یبه شادمهر عصبان ینگاه
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. با خواست خودم هم سوار ستمین شونی. من نامزد انیآقا توجه نکن نیا یهاجناب سروان به حرف -

 تیشکا دیکه با ی. در ضمن کسستین نجایکه جاش ا هیخانوادگ یمسئله کی نیآقا شدم. در ضمن ا نیا نیماش

  آقا نیکنه منم نه ا

  :کرد و گفت دیکشیهاش واسش خط و نشون مبه مهران که داشت با چشم ینگاه

 .کنم تیمزاحمت شکا جادیا یآقا برا نیهست که از ا یخوب تیاتفاقاً موقع -

 .واسش زدم یشخندیکردم و ن کرد،یبه پسره که داشت با تعجب نگاه م یمحکومش کرد. نگاه کامالً

 :به نرگس کرد و گفت ینگاه سروان

آقا  نیا نیکرده بودن که شما ناچار سوار ماش جادیشما مزاحمت ا یآقا برا نیا نیبگ نیخوایم یعنی -

 ن؟یشد

ده کر جادیمحل کارم مزاحمت ا یهم جلو گهیبار نبود چند بار د کی نی: بله جناب سروان. البته فقط همنرگس

 .بودن

 .کردیبه نرگس نگاه م نیشادمهر نگاه کردم. داشت با تحس به

 نیز اا یتی. فقط خانم اگه شما شکاستیبه سند هم ن یاجیدستبند آقا رو باز کن. در ضمن احت ی: حاتمسروان

 .نیرو امضا بزن نجایشما هم ا یفراهان ی. آقانیسیبنو نیتونیم نیآقا دار

. شادمهر رو به نرگس، که داشت با میکردن نرگس از مهران، از اتاق خارج شد تیاز امضا زدن شادمهر و شکا بعد

 :کرد و گفت کرد،یم یباز فشیبند ک

 .ممنونم نرگس خانم -

 :رو باال آورد و گفت سرش

 .یفراهان یبود آقا امفهیوظ -

 .مهران اومد یصدا

 .شهیم یکه اگه به خانم جونت بگم چ یدونیبش باش نرگس خانم. م: مراقب عواقمهران

 :تفاوت نگاهش کرد و گفت یکامالً ب نرگس

 .به جهنم -
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  :زد و گفت یهیکر لبخند

 .یپس خودت رو آماده کن. در ضمن تو هم مراقب خودت باش شادمهر فراهان -

 .می: بهتره برشادمهر

  :رو به من کرد و گفت نرگس

 .. با اجازهشمیمزاحمتون نم گهی. شما رو هم به زحمت انداختم. من دابیکام یآقاشرمنده  -

محل کار  نیکتش درآورد. گرفت سمتش و گفت: ا بیرو از ج یبه نرگس انداخت و کارت یاینگاه طوالن شادمهر

 .کمکتون کنم شمیخوشحال م نیداشت اجیمن. اگه به کمکم احت یو شماره

 کنمیم یسع ؛یفراهان یبه شادمهر زد. کارت رو گرفت و گفت: باز هم ممنون آقا یازدهلبخند شرم نرگس

 .مزاحمتون نشم. با اجازه

رو درآورد و  شیگوش عی. سوار شدم که تا شادمهر نشست، سرنیطرف ماش میرفتن نرگس، با هم رفت بعد

 .روشنش کرد

 ه؟یچ یبعد ینقشه ؟یدی: به کجا رسشادمهر

 :فتمروعوض کردم و گ دنده

 .یبعد یمونده تا نقشه -

 :بهش انداختم و گفتم ینگاهمین

 ه؟یجد -

 :باال رفته بهم نگاه کرد و گفت یابروها با

 ه؟یجد یچ -

 .هات به نرگسنگاه نیهم -

 :و گفت نییرو آورد پا صداش

 .حسان هیجد -

 :زدم و گفتم یتلخ لبخند
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 .به کام دوتاتون تلخ شه یزندگ گهینکن که دو روز د یفقط کار -

 ؟یدی. با مهتا به کجا رسکنمیرو م امیبهم کرد و گفت:سع ینگاه

  :گفتم تفاوتیب کامالً

ه . از نگاهش معلومیپسره مهران رو کم کن نیشر ا دیبا ،یات بگبه خانواده نکهیقبل از ا یجا. ول چیبه ه -

 .خوادیخاطرش رو م یکه بدجور

 :نگاه کرد و گفت بهم

 .بکنه تونهینم یغلط چیه -

 .از من گفتن بود -

 شد؟ یکن. امروز تو نبود من چ فیخب تو تعر -

 هست؟ یکس شیتو زندگ ،یزیچ کی. نهیکردم هم دایدست پ یا. به تنها نکتههیازم فرار -

 :تعجب نگام کرد و گفت با

 ؟یپرسیم ینه. واسه چ -

  :تو کوچه و گفتم دمیچیپ

 خودت؟ یخونه یریم -

 .بار بهم زنگ زده ازدهیمهتا  ینه برو خونه -

 :گفتم تیدادم و با عصبان ریمس ریییتغ

  ه؟یک نی. متنیمت -

  :گفت دهیبر دهیخنده و بر ریحرف زد ز نیا دنیشن با

 !... حسود... خانیا -

 :گفت طنتیاش تموم شد، با شکه خنده هیچند ثان بعد

 .یرو بهت نگم و بذارم تو کفش بمون تیواقع کهنیا ده؟یم فیک یاالن چ یدونیم -
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 :و گفتم دمیتو موهام کش یدست کالفه

 .ستین یشادمهر االن وقت شوخ -

 نی. خب بله همگفتمیبود عمراً بهش م یاگهیخبر دارم. اگه کس د یبرو خدارو شکر کن که از همه چ -

 .دوستشه نیمت یطور که حدس زد

کردم که  شتریشه. سرعتم رو ب کینزد یرو بخواد به مهتا زمان یهر ک کنمیاش مخودم خفه یهابا دست خودم

 .. جواب دادمنیکتم درش آوردم؛ ام بی. از جبرهیرفت رو و میگوش

 .تا شرکتت ریحسان؟ به همه جا زنگ زدم؛ از خونتون بگ ییکجا -

 .چراغ قرمز موندم پشت

 .خب کارت رو بگو -

 ن؟یتمر یایاس حسان! چرا نممسابقه گهیسه هفته د -

 .مسابقه رو فراموش کرده بودم کالً

 .مونده تا مسابقه یلیهنوز خ -

 .نیتمر یچه ب ن،ی. چه با تمرشیپ یمثل دوره ؛یاول ش دیتو با یحسان. ول دونمیمن نم  -

 :و گفتم دمیچیخونهش پ ابونیخ تو

 .شمیدلم هم نخواست اول نم شمینکن. دلم خواست اول م فیتکل نییصدبار بهت گفتم واسه من تع -

 .بکن. خدافظ یخوایم یحسان! باشه اصالً هر غلط یوا -

 .هم اضافه شد نیا ره،یهم فکرم درگ یجور نیرو بدم قطع کردم. هم شیجواب خدافظ نکهیا بدون

 ؟یمسابقه دار -

 :بهش انداختم و گفتم ینگاهمین

 ه؟یک نیتهران. مت گه،یآره. سه هفته د -

  :رو باز کرد و گفت ششین شادمهر

 .تهران هم مهتا رو با خودت ببر یگفتم که دوستشه. برا -
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 :نگاش کردم و گفتم زیت

 .یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب -

 :شادمهر

 .هات اضافه کناز نقشه یکیهم به  نیحاال. ا گمیم -

 (مهتا)

 یاومده تو خونه یهام گرد شد. کمردونه. چشم رهنیپ کیشونه کردن موهام بودم، که نگاهم افتاد به  مشغول

اون  ادیخون افتاد،  یرو برداشتم که تا نگاهم به لکه رهنیمن؟ از رو تخت بلند شدم و موهام رو زدم کنار. پ

. واال بهتره بندازمش تو ذارهیردم جا مم یههم تو خون رهنشیمرموز. پ تیخاص یب یپسره حسان افتادم. پسره

 رمیو بگ می. نتونستم جلو کنجکاودادیادکلن تلخ م یبرش داشتم. بو نیزم یشه. از رو شیسطل آشغال تا حال

رفت و خاطرات مبهم گذشته جلو چشمم  جیکردم، که دوباره سرم گ کینزد مینیرو بردم جلو و به ب رهنیپ

 .اومد

*** 

 .شهیو نه سالم م ستیها نگاه کن. داره بتو زحمت خوشگلم؟ به شمع یانداخت چرا انقدر خودت رو -

 :بهش زدم و گفتم یلبخند

 دارم؟ شتریدونه شوهر ب هی. مگه من گهیشبه د کی -

که از کرم  یمش کرده و صورت یسوق دادم. موها اشاش اومد. نگاهم رو سمت دخترخالهدختر خاله یصدا 

هاش نگاه کردم. دامن کوتاه قرمزش هم معلوم بود. به لباس یپرتز کرده یهابماند که لب. البته شدینم دهید

 .خورمیم اسف. از ته دل واسش تدیسف ریب**ا*س*ن و بلوز حر ریوجب تا ز مین یعنی

 بازش کنم؟ زمیعز یمن واسه پسرخاله ای یکنیکادوها رو باز م زمی: عزدختر

 :بهش زدم و گفتم یحرص درار لبخند

 .یتونیم یکادو باز کردن دار ی. اگه عقدهزمیعز یلیهرجور ما -

 :گفت ییکمال پررو با

 .چرا که نه -
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 .رونیب زنهیهام دود مکردم داره از گوش حس

 .سرت یخوشگلم انقدر حرص نخور. فدا -

تو عشوه  یبرا یکه الک کشمیاحمق رو م یدختره نیروز هم مونده باشه به زنده موندنم، ا کیبه خدا  -

 .ادین یشتر

 :وگفت دیخند

 .. بذار خودش رو بکشهستیمن که مهم ن یبرا -

هاش عقده ادیاحمقش ب یدختر نداشتم؛ اصالً. از کنارش بلند شدم تا دختر خاله نینسبت به ا یحس خوب اصالً

یگرفتم و با حرص خوردم. من حال تو رو م ریش ریبرداشتم. ز وانیل کیکنه. وارد آشپزخونه شدم و  یرو خال

 .نچسب یدختره رمیگ

  ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 :تو آشپزخونه. به طرفش نگاه کردم و گفتم یرو صندل نشستم

 کجا برم؟ -

 .هاش به وضوح رفت تو همخانم، اخم یاعقده یبلند شدن صدا با

سرت اون شوهر توعه نه اون دختره ری. خیکرد یرو براش خال دونی. رسماً میاعرضه یب یلیخواهرم خ -

 .تیخاصیب یموذ ی

  :حرص بهش نگاه کردم و گفتم با

 .رمیگیحالش رو م ییجا کیکنم؟ بذار واسه خودش بتازونه. من که  کاریچ یگیم -

 کنهیم یمحل یبهش ب دونهیم ادیو نظاره گرش بودم. خوشم م ستادمیگوشه وا کیو  رونیآشپزخونه اومدم ب از

 :. رو به من کرد و گفتچسبونهیباز هم خودش رو م یول

 .به اسم شما نبود ییکادو زمیعز -

 .زهیهم باشه. چون مال من سورپرا دینبا -

 . ...پول و فیخانم، ک دهیترش یهیاش آورده بودن نگاه کردم؛ کمربند، ساعت، ادکلن هدکه واسه ییکادو به
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چند  یکه صدا رونیکردم و از اتاق اومدم، ب دیرو تجد شمیاتاقمون شدم و از تو کمد جعبه رو برداشتم. آرا وارد

 :نفر اومد

 .بزن دست قشنگه رو -

 :و رفتم سمتشون، که دستش رو دراز کرد و گفت دمیخند

 .بده من تا باز کنم زمیعز -

 :گرفتم سمتش و با لبخند گفتم الیخ یب

 !تولدت مبارک -

 :گفت ینسبتاً بلند یو با صدا اششهیو با لحن گرم هم زیرو گذاشت رو م جعبه

 .یکادو بود نیمن کادو ازت نخواستم خوشگلم. تو خودت بهتر -

 :همه اومد یصدا

 !او -

که واسش بافته بودم رو از جعبه درآورد و بعد هم  یرو ازم گرفت و جعبه رو برداشت و باز کرد. شالگردن نگاهش

 :که واسش گرفته بودم. گفت یشالگردن رو، درآخر هم ادکلن ژاکت ست

 ؟یموندیم داریکتاب ب یها به بهانهشب یبعض نیعمرم بود. پس واسه هم یکادو نیبهتر نیا -

 .شهیبهتر نم نیدستمم جلوش رو شد. از ا ایبشر. ب نیا زهیقدر ت چه

 دیدستم رو کش نم،ی. رقصه. تا اومدم بشرقصهیدرصد نم کی دونستمیوسط. م ختنیبلند شدن آهنگ، همه ر با

  :و گفت

 .وسط خانمم میبر ایب -

 .کامالً گرد شد هامچشم

 م؟یبرقص یخوایم -

 :بهم زد و گفت یچشمک

 .بله امشب رو استثناء -
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تعجب کردن. هنوز تو بهت بودم که آهنگ عوض شد و رفت رو آهنگ فتانه؛  هایشتریاومدن ما به وسط، ب با

 .نیزتریعز

 رمیمی/ که من برات م دونهیهر دومونه / خدا خودش م ونیحس عاشقونه / م هی 

 رمی/ تا من برات بم رمیآره / تا من برات بم ینگام دوباره / رو تو اثر بذاره / با چشات بگ یکاشک 

  تو رو خوادشیبردار برو / چه قد دل من آخه م ریجون منو بگ 

 زهیری/ چه خوبه با نگات دلم م زهیکه دارمت برام عز نیهم 

چند ماه  ادی. میهماهنگ بود شهیهاش شده بود. مثل همهام قفل چشمچشم م؛یرینگاه از هم بگ میتونستینم

 کیشد  یو قول بهش دادم، که راض ختمیبود. انقدر عشوه ر مونیچند هفته به عروس قاً ی. دقافتمیم شیپ

 .کنه نیکوچولو باهام تمر

 من باش نیهم نش ایمن باش / تا ته دن نیزتریزع زیعز زیعز 

 من باش نیعشق آخر نجای/ از ا خوامیرو جز تو تو دلم نم یکس 

 عشق من دار و ندار من باش ینفس نفس نفس کنار من باش / ا 

  جزء تو / بمون و عشق موندگار من باش یشکیبره ه ادمیبذار که  

  تو رو خوادشیبردار برو / چه قد دل من آخه م ریجون منو بگ 

 زهیری/ چه خوبه با نگات دلم م زهیکه دارمت برام عز نیهم 

  تو رو خوادشیبردار برو / چه قد دل من آخه م ریجون منو بگ 

 زهیری/ چه خوبه با نگات دلم م زهیکه دارمت برام عز نیهم 

 :که بازو هام روگرفت و گفت شد،یآهنگ داشت تموم م 

 .خوامتیم یلیخ -

***                  

 ی. براکنمیم هیگر مهیعکس و پازل نصف و ن یسر کی ی. برافهممی. واقعا حالم رو نمختیریهام ماشک 

. کنمیهاش رو حس مدست یهاش پر رنگه. صداش گنگه. گرمافقط چشم نمش؛یبیکه نم کنمیم هیگر یپسر

 .یواسش. ول تپهیقلبم م
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همه  نی. متنفرم از انیرو زم ختمیرو ر شمیآرا زی. تمام لوازم رو مختمی. تخت رو بهم ردمیرو کش موهام

 همه سردرد و نیکردم. به حال و روز داغونم. به ا هیدستام گرفتم و گر نی. سرم رو بنی. نشستم رو زمیسردرگم

و فقط  دادیکدوم جواب نم چیه و خوردمیکه م یایالک یها. خسته بودم. خسته. از قرصمیروح یخستگ

. اسم و یمهتا زمان دمیکشیم دکیرو  گهید یکی لیداشتم اسم و فام نکهی. از اشهیم رمیعوارضش دامن گ

لطفشون رو جبران  یجورکیمجبور بودم که  یوقته فوت کرده. خودم خواستم؛ ول یلیکه خ نیخواهر مت لیفام

 شیوقت پ یلیکه خ یلب متن ریسرم بستم و ز یشهیاز درد هم روهام م. خسته  چشمااالن خسته یکنم. ول

 .خونده بودم رو زمزمه کردم

دارم. فقط در چاه  ی. نه چشم به راهزمیعز یکس ی. نه برامیبایندارم. نه رسولم. نه ز وسفیبه  یشباهت چیه»

 «!نجاتم دهد ستین یام و کسافتاده

 یآه افتاد فونیبلند شدم. تا نگاهم به آ یتو دست و پام نبود؛ ول یهام رو باز کردم. جونزنگ در، چشم یبا صدا  

برداشتم و  نی. شادمهر. در رو واسش باز کردم و وارد اتاقم شدم. کشم رو از رو زمشدیبهتر نم نی. از ادمیکش

موقع شادمهر  کی. در هم پشت سرم بستم تا ورمشو انداختم تو حموم، تا بعدا بش رهنیموهام رو بستم. پ

 .شادمهر افتاد ینامرتب و لب خون یها. در خونه رو واسش باز کردم، که نگام به لباسفتهینگاهش به اتاقم ن

 ه؟یچه وضع نیسالم. ا کیعل -

 :رو در آورد و وارد شد. کتش رو انداخت رو مبل و خودش هم پرت کرد رو مبل دو نفره. گفت هاشکفش

 .پررو درس بدم یهابابا. رفتم به آدم یچیه -

 :طور گفتم نیبستم و وارد آشپزخونه شدم و هم دررو

 دعوات شد؟ یحاال با ک -

 .خواستگار سمج نرگس -

 :تو هال، گفتم رفتمیکه م طورنیوهم ختمیر ییچا هاوانیل تو

 .ادیخوشم نم یاکلمه کی یهااز آدم یدونیشده. خوبه خودت م یچ نمیکن بب فیدرست تعر -

 :ام نگاه کرد و گفتبه چهره قیو نشستم رو مبل. نشست و دق زیو گذاشتم رو م رینیس

 ؟یکرد هیچرا گر -

 :شدم و گفتم رهیاش خشده زیر یهاچشم به
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 ناقص رو زدم؟ یسکته یدونیش رو بگو. منکردم. ادامه هیمن گر -

  :برداشت و گفت وانیل کی

 . ...آخرش. خب حاال جونم واست بگه که فهممیمن که م -

- *** 

 (چند ساعت قبل)  

 صشیدختر افتاد. از دور تشخ کینگاهش به  نهیکه از تو آ ن،ییپا ادیمهتا رو گرفت و منتظر بود تا ب یشماره

 کنهیرو روشن م نی. ماشارمی: هرجور شده به دستت مگهیلب م ریو ز ادیلبش م یرو یداد؛ نرگس. لبخند محو

  :گهیو رو به دختر م شهیم ادهیپ نیماشعقب. شادمهر از  رهیقدم م هیرو ترمز.  زنهینرگس م یو جلو پا

 .یسالم خانم مشروط -

 زنهیم یلبخند محو افته،یروش م. تا نگاهش به مرد روبهگردونهیشادمهر روش رو بر م یصدا دنینرگس با شن 

  :گهیو م

 .یفراهان یسالم آقا -

 ن؟یهست یمنتظر تاکس -

 .بله -

  :گهیو م کنهیروش مبه دختر روبه یقینگاه عم شادمهر

  .شهیم کیبرسونمتون. هوا هم داره تار دییبفرما -

که از  یکس دنی. نرگس با دکنهیشادمهر ترمز م نیماش یروروبه دیپارس سف کیبگه،  یزیچ خوادینرگس م تا

که پسر چشم  شه،یحالت صورت نرگس م ریی. شادمهر متوجه تغپرهیرنگ از رخش م شه،یم ادهیپ نیماش

  :گهیو م کنهیرو به نرگس م یرنگ

 االن دخترش کجاست؟ دونهیمامانت م -

 نه،کیبه شادمهر نگاه م تیو رو به مهران که داره با عصبان کنهیشادمهر و باز م نیو در ماش کنهیم ینرگس اخم 

  :گهیم

 .نه ای دونهینداره که مامانم م یبه تو ربط -
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 کشه؛یو دست نرگس رو م کنهیسوار شه، مهران در رو باز م خوادیو تا م زنهیبه پسر م یشادمهر پوزخند 

 .تو هم رهیهاش ماخم نه،یبیحرکت رو م نی. شادمهر که ارونیب شهیپرت م نیکه از ماش یجور

 .دمیحاال بهت نشون م ؟یشیمردم م نیحاال واسه من سوار ماش رهیخ ی: دخترهمهران

  :گهیوم شهینرگس بلند م 

 .تو و خانواده تو مامان بزرگم شم یهاخواسته یمن قربان ینیمگه تو خوابت بب -

  :گهیسمت مهران و م دارهیبرم زیخ شادمهر

. پس مثل آدم نهینحس تو رو بب افهیق خوادیدختر نم نیا ی. ولهیموضوع چ دونمیبچه پرو من نم نیبب -

 .شو و گم شو تا کار دستت ندادم نتیسوار ماش

 ؟یشاخ شد نجایکه ا یشکارهی: تو چمهران

 .اش: فکر کن همه کارهشادمهر

 :گهیو م ندازهیم کنه،یبه شادمهر نگاه م یرو به نرگس که داره با نگران شینگاه عصبان مهران

 . ...راستش رو بگو چند بار -

به نرگسش  یکیرو نداره که  نی. تحمل امونهیم مهیحرفش نصفه ن زنه،یکه شادمهر به صورت مهران م یمشت با

. شهیم رهیمهران خ یآب یهاو به چشم کنهیبلندش م نیو از رو زم رهیگیرو م اشقهیتهمت و حرف مفت بزنه. 

 :گهیم تیبا عصبان

 یهاکه مرغ کنمیم یکار یمزاحمش بش یبخوا ای یاریاسم نرگس رو ب گهید کباریفقط  گه،ید کباری -

 .یعوض یکنن پسره هیآسمون به حالت گر

به  یاشک یها. نرگس با چشمرهیشادمهر تو هم م یچهره زنه،یکه مهران تو صورت شادمهر م یاضربه با

 :گهیو م کنهیشادمهر نگاه م

 حالتون خوبه؟ -

سمت مهران و دست  دارهیبرم زیکه شادمهر خ ن،یسمت ماش کشونتشیو م رهیگینرگس رو م نیآست مهران

همه  نی. از ایکیهمه نزد نیاز ا رهیگیتو بغلش. نفسش م شهیکه نرگس پرت م یجور کشهینرگس رو م

 .دختر نیبه ا یکینزد
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 .ت شر نشدهمهران. برو تا واسه امیجا نم چی: من با تو هنرگس

 .: تو خفه شومهران

 یکه خون جلو رهیگیشادمهر رو م یکی. کننیحمله کنه سمت شادمهر، مردم دخالت م ادیمهران م تا

مهران خودش رو از حصار دست مردم نجات  سیرو که با اومدن پل یهم مهران عصب یکیهاش رو گرفته. چشم

 .رهیکه اومده م یو سمت مرد دهیم

*** 

 :گمیو م خورمیم میجرعه از چا کی

 !بابا ولیا ؟یها داشتعرضه نیتو هم از ا -

 .. سوپرمنِ نرگس خانمنمیبله من ا -

 :گمیو م خندمیم

 ینجوریپسره مهران هم باش. ا نی. فقط مراقب ایسوپرمن خان مراقب خودت باش که شکست نخور -

 .خوادیبدجور خاطر نرگس رو م اد،یکه بوش م

 .شنومیکه من نم گهیم یزیچ کی رلبیو ز نهیشیرو لبش م یحرف، لبخند نیا دنیشن با

 رو بگو امروز خوش گذشت شرکت حسان؟ نیباز هم شرمنده که نگرانت کردم. حاال ا -

 :گفتم تفاوتیب

 کارکردن هم خوش گذروندن داره؟ گهید -

 :گهیو م ینیتو س ذارهیرو م وانشیل

 ن؟یپریهنوز هم به جون هم م ؟یکنیم کاریبا حسان چ -

 :گمیو م کنمیم یاخم

. تعادل ضیپررو ضد و نق ی. پسرهکنهیدخالت م ستیکه بهش مربوط ن یاون؟ تو کار ایپرم  یمن م -

 .نداره اصالً  یروح

 :گهیباال و م پرهیم ابروهاش
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 .ضرب دستش باالئه بیسربه سرش نذار. چون پارسال قهرمان بوکس شد و عج یلیفقط خ -

 .غول تشنش معلومه کلیه از

 .کنم؟ به اون بگو حرف مفت نزنه که مجبور نشم جوابش رو بدم کاریخب من چ -

  :جاش بلند شد و گفت از

 .یما باش قیرف نیدنبالت. فقط گفتم که مراقب ا امی. فردا ساعت شش میبرم خاله قز گهیمن د -

 :رو مبل بلند شدم و گفتم از

 .باشه -

 بوده؟ یچ تهیعلت گر یبگ یخواینم ،یزیچ کیفقط  -

 !شهیهم موضوع -

  :ام و گفترو گذاشت رو شونه دستش

 ناراحتت نکرده؟ یاگهید زیچ یمهتا؟ مطمئن یمطمئن -

 :گمی. مکنمیباال و بهش نگاه م ارمیرو م سرم

 .آره مطمئن باش -

 .یبش ینجوریو ا یخواست خدا بوده که تو تصادف کن دیبهش فکر نکن. شا ادیز -

 .یندازیمن هم از کارم م گهید یحرف نزن. بهتره بر یخب انقدر واسه من فلسف یلیخ -

 :کرد و گفت یاخم

 ؟یکن یطراح تیسا یبمون داریشب تا صبح ب یخواینکنه باز م ؟یکار؟ چه کار -

 .هینرم افزاره. دستور دوست جنابعال ستین تیدفعه سا نیا -

  :سمت در گفت رفتیطور که م نیهم

 .اتخونه یاریشرکت رو ب یکارها یگفته! حق ندار خودیب -

 :رو پاش کرد و گفت هاشکفش
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 .تره مهتامهم تیسالمت -

  :گمیو م زنمیم شیبه مهربون یلبخند

 .باشه. فردا منتظرتم -

 :گهیو م کنهیمحبت نگاهم م با

 . ...به حالت بفهمم یوا -

 :گمیتشر م با

 .خب شادمهر! خدافظ یلیخ -

 .خدافظ -

 هیمثل بق تونمی. من نمادیتا باال ب شمی. منتظر مکنمی. لب تاپر و روشن مشمیبندم و وارد اتاقم م یرو م در

خودم رو تو کار  دیتصادف. پس با لیهمون مهتا اوا شمیکنم، م یزندگ هیلحظه بخوام مثل بق کیباشم. اگه 

 دیبا هگینحو انجام بدم. سه چهار هفته د نیبهتر بهکارم هم  دیام. و باغرق کنم تا فکرم دوباره نره سمت گذشته

از  یداده. بعض یمعروف تهران به ما درخواست همکار یهااز شرکت یکی نکهی. مثل امیبد لیپروژه رو تحو

دهن  دیافزار شدم. هنوز بارو زدم و وارد نرم نکمیها. عهاش با اونقسمت یهیبا ما و بق شیهاش طراحقسمت

 .من مهمتره یاز همه واسه نیرو هم ببندم و ا گوزور یاون پسره

*** 

 (حسان)

ت. به برگش هی. با باز شدن در، هانهینفر افتاد. از پشت شناختمش؛ هان کیدر رو باز کردم، که نگاهم به  موتیر با

 کردم یاومد سمتم. سع دمیشدم که د ادهیپ نیرو پارک کردم. از ماش نیمن نگاه کرد. از کنارش رد شدم و ماش

تو  اومد ینتونستم. خاطرات اون شب لعنت دنشیدبهش انداختم، اما با  ینگاه میخونسرد باشم. ن شهیمثل هم

 .ذهنم

 ؟یکنیم یچه غلط نجایا -

 :هام و گفتزد تو چشم زل

 خونتون؟ یریحسان بخاطر من نم -
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 :کردم و با تنفر نگاش کردم و گفتم هیتک نیماش به

 ؟یدی. فهمرونیمن ب یاز خونه یبهتره گم ش -

 :زد و گفت یشخندیپروا و گستاخ. ن یهمون جور بود. ب هنوز

تو انقدر  یول کنه؛یم رییتغ یبا مردن غزل همه چ کردمی. مثل قبالً. فکر میلعنت یهنوز هم همون طور -

 . ...و ینیبیکه عشق من رو نم یو کور اقتیلیب

دورگه  تیکه از عصبان ییمانتوش رو گرفتم و با صدا یقهی. خوردیدختر بهم م نیمشت شد. حالم از ا هامدست

 :شده بود، گفتم

 یخونه بر نیزنده از ا دمیبشنوم، قول نم گهید یکلمه کیفقط  گه،ید یکلمه کیآشغال!  یدختره -

 .رونیب

رو لبش اومد. دستش باال اومد و تا اومد بکشه رو صورتم، دستم اومد باال و فرود اومد رو صورتش.  یلبخند

 .نیچشمم. پرت شد رو زم یغزل اومد جلو ی. چهرهگرفتمیم شیداشتم آت

 عشقم؟ یشیجذاب م یلیخ یشیم یعصب یوقت یدونستیم -

 :و گفتم دمیخند کیستریو بلندش کردم. ه دمیبرداشتم سمتش. موهاش رو کش زیخ

 .کنمی! آدمت میعوض کنمیآدمت م -

 :اومد غشیج یاحمق. در رو باز کردم. صدا یدختره هیحسان ک دمیسمت در. بهت نشون م رفتمیم

 !! حسـانیحسان موهام رو کند -

 :و گفتم دمیخند یرو باز کردم و پرتش کردم تو خونه. عصب در

گرفتن  دمی. بهت نشون میچ یعنیکردن با حسان  یباز دمیون مآره؟ بهت نش خوادیدلت من رو م -

 ینهیکه تو س یمگه تو با غزل ؟یو چرا تو نکش د؟یکشیغزل من زجر م دی. چرا فقط بایچ یعنیعشق حسان 

 ؟یفرق دار دهیقبرستون خواب

اومد. صداش تو گوشم  ادمیافتاده ته دره  یسوخته نیماش ری. تصودمیدینم یچیمن ه یبود. ول دهیپر رنگش

 .دوستت دارم یلی. حسان خدیچیپ

 . ...حسان؟ من... من غلط  -
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 !نحست رو! ببر یخفه شو! ببر صدا -

 :گفت هیگر با

 !... بر... مخوامیمن... م -

 :و گفتم دمیخند یعصب

  ؟یهنوز باهات کار دارم. مگه به خاطر من غزلم رو نگرفت -

 :خودش جمع شد. رفتم سمتش و گفتم تو

 .ازم یدیترسیاز من؟ اون شب که نم ؟یدیترس -

 .ستیحسا... ن... تو حا... ا... لت خوب... ن -

  :و گفتم دمیخند بلند

 !تنها. من و تو یآوردم. تنها ریقاتل رو گ ی. چون بعد دو سال باالخره توامیاتفاقاً امشب عال -

 .کردیم هیو گر ختیریبرداشتم سمتش. رفت عقب. اشک م زیخ

 .یغزلم رو پس بد یتقاص دل شکسته دیبا -

 .دختر مهم بود نیا دنیمهم نبود. فقط عذاب کش یچی. واسم هکردیوحشت نگاهم م با

چشم... ... تو یخوای... می... چه... چه... جوریاری... سر... من بییغلط... کردم حسا... ن! اگه بال -

 ؟یها... مون... نگاه... کنخانواده

یهاشون نگاه مو تو چشم ارمی. من هم به روم نمیاوردیو به روت ن یکه تو غزل رو کشت یهمون طور -

 .کنم

 :مانتوش رو گرفتم. بلندش کردم و گفتم یقهی

 .احمق یدختره ایمثل آدم باهام راه ب -

 .دمیمانتوش رو گرفتم و کش یقهی. نیکردم رو زم شد. اعصابم خورد بود. پرتش شتریب هاشاشک

 !حسان تورو روح غزل ولم کن -

 :رو تو مشتم گرفتم و گفتم موهاش
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 !خودم بکشمت یهاتکرار کن تا با دست ؟یزد یبگو چه زر گهیبار د کی -

 !ی! مو... ها... مو... کن... دیتو رو... روح... غزلت... ول... م... کن! آ -

ام. رو قلب زخم خورده دیحرف مرحم شد و پاش نیانگار ا ی. ولدیلرزیم تیهام از عصبانغزلم؟ دستغزل! روح  

 :بلند شدم و با داد گفتم

 !نمینحست رو بب یافهیق خوامی. نمرونیام بگمشو از خونه -

 یبخونم. برا خواستمی. نامه رو برداشتم. مزیسمت م رمیکه دارم م دمیرفت. فقط خودم رو د ینشدم ک متوجه

 نیا . من مقصرستیمقصر ن یچکیسر غزلم آوردم. ه ییکردم که بخونم. بخونم که چه بال دایبار جرئت پ نیاول

 .اتفاقم. من. باز کردم نامه رو

 .حسانم سالم

ینامه رو م نیاالن که دارم ا یدونیاز گناه نکردم. م ایام از کجاش بگم. از دل شکسته سمیبنو یچ تونمینم

. اشکال نداره من خوشحالم چون انقدر دوستت یداد حشیکه به من ترج یدختر ه؛یکنار هان ؟ییتو کجا سمینو

کنار تا  کشمیمن م ستیباز هم مهم ن یول یزدیتهمت نم یتوعه.  فقط کاشک هیدارم که آرزوم خوشبخت

 .گرانیعشق د یخوشبخت ش

 یمادرم کم یتنها موها زد،یریدرهم نم یمیشود، تقو یبسته نم یابانیخ افتد،ینم یاتفاق چیاگر نباشم ه من

را خسته  یگورکن دیشوند و فقط شا یاقواممان چند روز آسوده از کار م شود؛یخم م یو کمر پدرم کم دتریسپ

تنم خاک بود نه  قیروز اول رف همانکاش از  ی. اشودیکنم. آنگاه است که تنها آغوش سرد خاک همدمم م

. کردمیکاش هرگز تو را طلب نم ی. ادمیچش یکاش هرگز طعم دوست داشتنت را نم یگرم تو. آخ ا یهادست

 .کاش یا

 .یمن رو به خاطر گناه نکردم ببخش دوارمی. امیکنینم دامیدنبالم نگرد. پ حسانم

 .غزل

کاش  یدادم؟ ا حین ترجرو به او هیکردم؟ من هان کاریکه رو کاغذ افتاد، به خودم اومدم. من باهاش چ یاقطره با

شکستنش تو  یرو هل دادم. صدا زی. مخوردیغزلم. حالم از خودم بهم م یکردیهام گوش مو به حرف یرفتینم

 !من هغزل. خدا! لعنت به من! لعنت ب ی. مثل قلب شکستهدیچیخونه پ

از کجا؟ کل دور و اطراف پر بود از درخت.  ی. ولاومدیغزل م یهاخنده ی. صدادمییدویسرگردون داشتم م 

کردم. غزل بود.  داشی. پشدیم ترکیصدا نزد رفتمیم یشد. هرچ یغزل. ته دلم خال هی. گراومدیم هیگر یصدا
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شد از اشک.  زیهام لبربود. چشم شده. گلوم خشک کردیم هیهاش صورتش رو پوشونده بود و داشت گربا دست

شدم و صداش زدم. سرش رو آورد باال هنوز هم همون طور بود.  ترکیقدم رفتم جلو. بهش نزد کیکردم.  داشیپ

 :کردم و گفتم هی. با خنده، گریرییتغ چیبدون ه

 به روزم اومده؟ یچ یدونیم ؟یکنیم کاریچ نجایا ؟یبرگشت -

 :عقب، گفت رفتیطور که م نیهام. همهاش رو پس زد و زل زد تو چشمشد. اشک بلند

 حسان؟ -

 جان حسان؟ -

 !معرفت یب -

 :رو تند کردم و گفتم هامقدم

 !دفعه بذار حرف بزنم. نرو نی. غزلم فقط ایحق دار یبگ ی. هرچزمیعز دونمیم -

 :پر شد از اشک و گفت شیاقهوه یها. چشمشدیسرعت داشت ازم دور م با

 .ییمن تو یهاحسان. علت اشک یروزم انداخت نی. تو به ارهید یلیخ یول دمیهات رو شنحرف -

 .شدیدور م داشت

 !. غزل؟ برگرد! نرو! دوباره من رو تنها نذارکنمیغزل برگرد جبران م -

 :شد و گفت شتریب هاشاشک

 .ثابت کن -

 .شدیدور م یلیداشت خ یسمتش. ول دمییدویم

 .تو برگرد تا ثابت کنم -

*** 

. به دیچیتو بدنم پ یافتاد. درد بد رادینگران ه یهاهام رو باز کردم که نگام به چشمشدن صورتم، چشم سیخ با

 .بود تو خونه ختهیر زیم یهاشهیاطراف نگاه کردم. سجاده پهن بود و نرمه ش

 چه وضعشه؟ نیبا خودت؟ ا یکرد کاریداداش؟ چ یحسان؟ خوب -
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 :بلند شدم و گفتم نی. از رو زمکردیبدنم درد م کل

 نجا؟یا یشده؟ چرا ساعت شش اومد یچ -

 :به دور و اطراف نگاه کرد و گفت ینگران با

 ؟یرو شکوند زیچرا م ؟یاریسرخودت م ییچه بال یحسان دار -

 :و گفتم دمیبه گردنم کش یدست

 شده؟ یچ یبگ یخوای. نمستین یزیچ -

 رفته؟ ادتیکوه.  میبرو حاضر شو امروز قراره بر -

 :و گفتم دمیتو موهام کش یدست کالفه

 ام؟یمن ن شهینم -

 .هم عوض کن تیزخم لعنت نی. برو حاضر شو. ایپات کن ارمیب یزیچ کیتا  سای! وارینخ -

دم از فکر در اوم ،ییجفت دمپا کی. من. با قرار گرفتن هاشمهی. من مسبب گریلیبودم. غزل ازم ناراحته. خ کالفه

 :و پام کردم. گفتم

 کجاست؟ هیسا -

 :تو آشپزخونه گفت رفتیطور که م نیهم

 .اوف نپرس حسان! کالفه شدم از دستش -

 :آشپزخونه شدم و گفتم وارد

 ؟یواسه چ -

 :سمت گاز، گفت رفتیطور که م نیهم

. دهیم ریگ یفکر کن یو زنده شم. به هرچ رمیمن بم اد،یب ایبچه به دن نیکه ا گهیفکر کنم تا چهارماه د -

  .یبه همه چ زنم،یکه م یادکلنبه 

  :نگاهم کرد و ادامه داد کالفه
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س. . خودش هم کالفههیجور نیهنوز هم هم ی. االن شده پنج ماه ولهینجوریاول ا یهادکترش گفت ماه -

هم مامان باباش دعوتمون کردن. باز همون آش  شبی. درنجونمتیکه م دیببخش گهیو م کنهیم هیگر نهیشیم

 گمیمن م یدنبالش. حاال ه ایبما بمونه فردا  شیپ هیگفت امشب سا دیرو د تیاسه. مامانش که وضعو همون ک

یبعد برم م،یریاول م ستگاهیکفش که نه تا ا کیخودت و بچه ضرر داره، باز پاش رو کرده تو  یکوه واسه سالمت

 .میگرد

 :زدم و گفتم یتلخ لبخند

 ییهاخوب. خاطره یبه خاطره شهیم لیتبد هانیو بزرگ بشه، ا ادیب ایکه به دن گهی. دو روز دگذرهیم -

 .ارهیبه عقب واست لذت م یبرگرد یکه وقت

 :گهیو م کنهیمن نگاه م به

 .رو جمع کنم هاشهینرمه ش نی. من هم امیبر میبخور یچا کیبرو داداش دست و روت و بشور  -

  :گمیم رون،یب رمیکه م طورنی. همرمیگیرو از اپن م امهیتک

 .رمیدوش بگ رمیم -

 .باشه -

 :گفتیو م کردی. اگه االن غزل بود غرغر هم مکنمیو در حموم رو باز م دارمی. حوله رو برمشمیاتاقمون م وارد

 .حموم یریسر صبح م یتو گرفت هیچه مرض دونمیمن نم -

هام رو خوب شده. لباس باً یتو سطل. تقر ندازمیو م دارمی. پانسمان رو از رو زخمم برمزنمیم یلبخند تلخ 

 .هم به صفاتم اضافه شده نی. اکنمیسرما و گرما رو هم حس نم داًی. جدکنمیو دوش آب سرد رو باز م ارمیدرم

بهم  یزیآم طنتیبهم افتاد. لبخند ش رادیطور که با حوله موهام رو خشک کردم و وارد هال شدم، نگاه ه نیهم 

 :کرد و گفت کلمیبه ه یازد. اشاره

 .یکردیو رو نم یهم بود یگریماشااهلل چه ج -

 .رادیدلت خوشه ها ه ده؟یچه فا -

 .دشده بو یاهفته کیهفتاد و دو ساعت،  یهم به جا هامگرنیم داًی. جددمیبه سرم کش یرو مبل و دست نشستم

 پسر قهرمان؟ هیمسابقه ک -
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  :رو بهش دوختم و گفتم نگاهم

 .گهیدسه هفته  -

 ؟یکرد نیتمر -

 .سمسابقه کنمیکه فکر نم یزیبه تنها چ -

 :گفت یبرداشت و گذاشت جلوم. با لبخند تلخ زیاز رو م یپاکت رادیه

 آره؟ شیکردم. پس خوند دایپ هاشهینرمه ش نیرو ب نیا -

 .کردم تا بخونمش دایرو پ نیآره. بعد دو سال جرئت ا -

نگاهم افتاد به عکس  شهینگفت. از جام بلند شدم و وارد اتاق شدم، که مثل هم یزیو چ نییرو انداخت پا سرش

 :گفتم رلبیلب دوتامون نگاه کردم و ز یکه رو یتخت زده شده بود. به لبخند یکه باال مونیعروس

 .کنمیثابت م -

 دنیبرم د دیبارو درآوردم و انداختمشون رو تخت.  میمشک یاسک قهیراسته و  یاز تو کمد شلوار کتون مشک 

 .. منتظرم باشیمهتا زمان

*** 

 (مهتا)

. چقدر زود می. به ساعت نگاه کردم پنج و نزیرو از چشمم برداشتم و گذاشتم رو م نکی. عدمیکش یاازهیخم

ببرم شرکت با گروه انجام بدم. از پشت  دیش رو باکردم. ادامه ویو برنامه رو س دمیبه گردنم کش یگذشت. دست

آب و باز کردم و وضو گرفتم و  ریکردم. ش نرو روش میکتر ریرو گذاشتم رو اُپن. ز میچا وانیبلند شدم ول زیم

موقع  گرفتمیکه آرامش م ی. تنها وقتستادمیرفتم سمت اتاقم. سجاده رو پهن کردم و چادرم رو سرم کردم. وا

 .هیکه دو ساله از من فرار ینماز بود. آرامش

قند و  و ختمیر یچا وانمیهمرنگش، وارد آشپزخونه شدم. تو ل یاسک قهیرو پام کردم و با  میاشلوار کتون سورمه 

 زهی. شادمهر پاستورچسبهیم سیفقط با قند خ یکار بودم. اصالً چا نیشه. عاشق ا سیبرداشتم و زدم توش تا خ

. قند رو دهیم هینظرحرکت  نیدرمورد زشت بودن ا نهیشیساعت م کیباز تا  نهیحرکت من رو بب نیاگه ا

که شادمهر گرفت، وارد اتاقم  یگذاشتم و خوردم. با  تماس ریپن کمیرو خوردم. رو نون  یگذاشتم تو دهنم و چا
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یم یخودم افتاد. هر ک یرنگ و رو یکه نگام به صورت ب دمیرو سرم کردم و کاپشنم رو پوش میشدم. شال مشک

 .زدیسکته رو م دمید

و  ملیرنگ. دستم رفت سمت ر یب یلیچشمم گود افتاده بود و صورتم هم خ ریقرمز بود. ز یهاهام رگهچشم تو

 یرو به لبم زدم و ادکلن رو برداشتم و باهاش دوش گرفتم. ساعت بند چرم میازدم. خط لب و رژلب قهوه کمی

 ا اومدم حلقه روت یدستم کردم ول رو نیصفحه گردم رو دستم کردم که نگاهم به دوتا انگشتر افتاد. تک نگ

 .زنگ خورد و از دستم افتاد؛ شادمهر میدستم کنم، گوش

. دستم خورد بهش برش داشتم که نگاهم به شیآرا زیم ریو دستم رو بردم ز نیتماس دادم و نشستم رو زم رد

حک شده بود داخلش؛ شش چهار دو هزار و شانزده. بعد دوسال تازه بهش دقت  خیتار کیداخل حلقه افتاد. 

و حلقه ر نیکه ا یدنبال کس دیکردم. با دایسر نخ پ کیامکان نداره. بالخره  نیازدواجه؟ ا خیتار یعنیکردم. 

 .ادشهیساخته بگردم. حتماً اون من رو 

 الیخیب دی. بایچیبازم ه ؟یکن دایپ یخوایاز کجا مهست.  یبزرگ نیجواهرساز تو مشهد به ا یمهتا. کل الیخیب

کتم  یهابوت میخونه رو برداشتم و ن دیپولم رو با کل فیو ک یام شم. حلقه رو با حرص دستم کردم. گوشگذشته

 اطیبمونم و دست و پا بزنم. در ح یکه تو سردرگم نهی. انگار سرنوشت من همرونی. از خونه اومدم بدمیرو پوش

 :شادمهر افتاد. در رو باز کردم و نشستم و گفتم نیرو باز کردم که نگام به ماش

 .سالم -

 :زد و گفت یقشنگ لبخند

 .یسالم خواهر خوشگلم. باز که به حرف برادر بزرگت گوش نکرد -

 :رو بستم و گفتم کمربندم

 ؟یچرا شارژ هی. حاال چرهیمن حرف زور تو کتم نم یدونیتو که م -

 .زدیبرق م یبهم نگاه کرد چشماش از خوشحال برگشت

 ؟یدنبال ک میریم میفکر کن دار -

 .استارت رو فشار داد و راه افتاد یدکمه

 حتماً نرگس. آره؟ -

 ؟یدیاز کجا فهم -
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 !یجنابعال یهااز برق چشم -

 :رو کوبوند به هم و گفت هاشدست

 .دعوتش کرده هیخوشحالم مهتا. سا یلیخ -

 :تمو گف دمیخند

 .یشیآدم م یسال دار یتو هم بعد س یجد یجد -

 خوبم؟ نیبه سر و وضعم نگاه کن بب ی. حاال جدشمیاگه عاشق شدن آدم شدنه. آره، دارم آدم م -

 ییهااشتباه کیرو داره. درسته قبالً  یخوشبخت اقتیخوشحال بودم. شادمهر ل یلی. واسش خروندیسرعت م با

 تیکه ف یگرد خردل قهیبا ژاکت  یمشک یرو از نظر گذروندم. شلوار ل پشینرگس رو داره. ت اقتیل یکرده. ول

 .یو شالگردن مشک یتنش بود و کاپشن مشک

 .یکنیم دایهم نجات پ یاز شلختگ یدار نمیبینه. م -

 :شد و گفت ابونیخ وارد

 .باشم که یکه مثل سابق شلخته و هپل تونمی. نمرمیها ممن دارم به جمع متاهل گهید -

 :زدم و گفتم یمهربون لبخند

 .گشتمیخودم دنبالش م یشیم ینجوریا دونستمی. اگه منیآفر -

 :زد رو ترمز و با شوق گفت ییالیو یخونه یجلو

 خوب شدم؟ زنگش بزنم؟ -

 .هیدختره مثل بق کیهم  نیشادمهر. ا یچه قدر هول -

 .ن رو متفاوت کردهکه او نیو هم ستین هیمثل بق ستین -

نگاه کردم و  گرفتیاش رو مکه داشت شماره یشدن قامت نرگس، به شادمهر انیباز شدن در خونه و نما با

 :گفتم

 .خودش اومد یزنگ بزن خوادینم -
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زد اومد  یمن لبخند دنیشدم. که نرگس با د ادهیپ نیحرف، از ماش نیرو باز کردم و بعد از زدن ا کمربندم

 .سمتم

 .ری. صبحتون بخیسالم خانم زمان -

 :صورتم کردم و گفتم یچاشن یاخم

 .سالم. مهتام راحت باش -

 :شد. اومد سمتش و گفت ادهیپ شادمهر

 !سالم نرگس خانم -

 .زدیتو نگاه نرگس موج م یشرمندگ

 .دوباره هم مزاحمتون شدم دی. ببخشیفراهان یسالم آقا -

 :نرگس انداخت و گفت یبه سر تا پا یقینگاه عم شادمهر

 .بود میانسان یفهیلطفاً. وظ دیینفرما -

 :رفت سمت در عقب و بازش کرد و گفت شادمهر

 !دییبفرما -

فت و گ یرلبیو تشکر ز نییحرکت شادمهر، لبم رو از خنده گاز گرفتم. نرگس سرش رو انداخت پا نیا دنید با

 :. شادمهر از کنارم رد شد که گفتمفهمهیامروز دختره م نیبره هم شیپ ینجوری. اگه اعیضا یسوار شد. پسره

 .عیضا -

 :رو گاز گرفت و گفت لبش

 .گهیشروع کنم د ییجاهیاز  دی. باشنوهیم سیه -

از اول جنتلمن  خوانیهم از شادمهر که م نیا نیتاسف واسش تکون دادم و سوار شدم. اون از مت یاز رو یسر

جا ها رو هم جابهداشت آهنگ یکمربندم رو بستم که نگاهم به شادمهر افتاد. که همزمان با رانندگ. ارنیدرب یباز

بهم رفت که روم رو ازش  یاغرهنگاهم شد. چشم ینیتر فشار دادم تا نخندم. متوجه سنگ. لبم رو محکمکردیم

 toylan kaya-aylardan kasim یجا کردن، آخر آهنگ ترکجابه یلیدوختم. بعد خ رونیگرفتم و به ب
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اه به نرگس نگ نهیینبود؛ داشت از تو آ یبه شادمهر کردم. اصالً حواسش به رانندگ یشروع کرد به خوندن. نگاه

 .داد شیحواسش رو به رانندگ عی. انگار متوجه نگاه من شد، که سرکردیم

 زننی؛ صبح جمعه از استراحتشون مکردن شرفتیشدم. مردم چه قدر پ رهیکه پارک بود خ ییهانیبه ماش   

بود. با لبخند اومد  هیبه سمتمون، نگاهم رو بهش دوختم. سا ی. با اومدن دخترشمیم دواریکوه. دارم ام انیم

نفر تو  کی. نداختینفر م کیاد یدختر من رو  نیبهش داشتم. ا یتو بغلش. حس خوب دمیطرفم و محکم کش

 .گذشته

 !: سالم مهتاهیسا

 .پنگوئن خانمسالم  -

 :هاش رو از دورم باز کرد و گفتحرف از زبون من، دست نیا دنیشن با

 با شادمهر در تو اثر کرده؟ ینیکمال همنش شیمهتا. ا یادب یب یلیخ -

  :و گفتم دمیخند

 .یریها راه مآخه مثل همون -

ش به یحسان. سالم آرومآور افتاد.  جهیرو حس کردم. برگشتم که نگاهم به دوتا چشم سرگ ینگاه ینیسنگ

 :رو گرفت و گفت هیبا خنده دست سا رادیدادم و نگاه ازش گرفتم، که ه

 .شهیتر مشلوغ میبر رترید ی. هر چمیفتیبهتره راه ب -

 .میصبحانه بخور ادینم رمونی: بگو تخت گشادمهر

 یزیچ کیبود، شادمهر رفت سمتش و  ستادهیرفتن. تا اومدم برم سمت نرگس که ساکت وا هیو سا رادیه اول

کاپشنم و شروع کردم  بیهام رو کردم تو جتکون داد و با شادمهر همراه شد. دست یبهش گفت که نرگس سر

 .داشتیخونسرد داشت کنارم قدم برم یلیبه راه رفتن، که نگاهم به حسان افتاد. خ

 .تهران میبر دیبا گهیماه د کی: کمتر از حسان

 ه؟یمنظورش چ م؟یهم بر با

  ه؟یمنظورتون چ -
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به وجود من و تو هم  یهاست. ولش با اون. ادامهمیبد لشونیبرنامه رو تحو گهیماه د کیتا کمتر از  دیبا -

 .هست ازین

باال.  میرفتیم میو االن ما چهارتا داشت ستادنیاول ا ستگاهیتو ا هیو سا رادی. همیبود دهیسوم رس ستگاهیبه ا 

و پات رو  یکردیم یشتریدقت ب دیو با شدیم شتریکوه داشت ب بیشادمهر و نرگس جلوتر از ما بودن. ش

 یلیامروز خ یبا حسان کوفتم بشه. ول گهید یقراره امروز هم مثل روزها کردمی. فکر میذاشتیمحکم م یجاها

 .ترهنزنه من اعصابم راحت حرف ی. بهتر. هرچزدیکلمه هم حرف نم کیکه  یتو خودش بود. جور

یداشت سرد م یلیخ یکرده بود. لعنت خیهام . دستمیباال برس یتا به باال میرفتیم گهید ستگاهیچهار تا ا دیبا

یم کرد،یکه شادمهر خرج م یهمه احساس نیبه ا رهیو من خ کردیجاها شادمهر به نرگس کمک م ی. بعضشد

 .آوردم. واقعاً کم دمیکش یقینفس عم م،یدیچهارم که رس ستگاهی. به اشدم

 نیخوایگفت شما م یحسان از خودراض ینه تنها من، نظر شادمهر و نرگس هم به برگشتن بود. ول البته

پسره رو به خاک بمالم  نیپوز ا نکهیا ی. من هم که بهم برخورد برارمیآخر م ستگاهیمن تا ا نیبرگرد ن،یبرگرد

 :گفتم

  .نیبرگرد نیخوایدوتا ممن خسته نشدم شما  -

 :بهم انداخت و گفت یاز احساس ینگاه خال حسان

 .ی. بهتره با شادمهر برگردیاری. کم میایتا باال ب یتونینم -

 :هاش و گفتمشدم تو چشم رهیخ

 !ابیکام یآقا ارهیکم م یک مینیبیم -

 :گفت دیحرف من رو شن نیکه ا نرگس

 .یاریسرخودت م ییبال کی. یتونی. نمشهیم ادیز یلیخ بیش دمیمن هم شن میبر ایمهتا ب -

 :باال نگاه کردم و گفتم به

 .راحت التونی. خرمینه م -

حسان نشون بدم من کم  نی. تا به ارمیم ادیهم سرم ب ییبال کیاگه  یکه زدم. ول ینبودم از حرف مطمئن

  :. شادمهر نگران نگاهم کرد و گفتارمینم

 ؟یمطمئن -
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 :و گفتم دمیخند

 .راحت التیآره خ -

 :تمام گفت یاحساسیافتاد. با ب خودیب یواسش زدم که نگاهم به پسره یچشمک

 .فقط بهت بگم از من توقع کمک نداشته باش -

 .. اگه اون باال مردم هم تو راه خودت رو بروخوادیاز شما کمک نم یکی -

و  یمعمول یلیخ تیخاص یاون حسان ب یول اوردمیبه بعد واقعاً داشتم کم م ییجا کیسمت باال راه افتادم. از  به

بدون کمک برم باال. مثل  تونستمیکه عمراً م ییجا کیبه  دمی. رساوردیباال و حرص من رو درم رفتیم یعاد

 :کرد جلوم و گفت زمتوجه شد. اون جلوتر از من بود. برگشت و دستش رو درا نکهیا

 .باال یایب یتونینم ریدستم رو بگ -

 :کردم و گفتم یاخم

 .ستیشما ن یبه دلسوز اجیاحت امیب تونمیخودم م -

 :تکون داد و پشتش رو کرد بهم و گفت ی. سرگفتمیچرت و پرت م داشتم

 .بهتر -

. پام رو کردمیقبول م دیشا یکردیم گهیتعارف د کی تیخاص یرو هم. آخه ب دمییاز حرص سا هامرودندون

رو برداشتم و تا  امگهید ی. چون نرم شده بود و جا پام محکم نبود. پافتمیم دونستمیها. مگذاشتم رو خاک

من رو گرفت، چنگ زدم بهش. قلبم  یشد و به عقب سقوط کردم. که دست یپام خال ریاون، ز یاومدم بذارم جا

نگران گره خورد. آب دهنم رو محکم  یجفت چشم مشک کیهام رو باز کردم که نگاهم به .چشم زدیتو حلقم م

 .رمینگاه ازش بگ تونستمیقورت دادم. نم

 هات سرده؟چرا انقدر دست -

هام که رو صورتش بود افتاد. خاک دو عالم . نگاهم به دستینه پرتمسخر، نه عصب ،یآروم بود. نه عصبان صداش

 :تم و گفتمهام رو برداش. دستکنهیتو سرم. االن چه فکرها که درمورد من نم

 ؟یکنیکمکم نم یگفت ادمهیکه  ییتا اونجا یممنون. ول -
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 یول شدمیم یجور نیهم دنشیبا د شهی. البته همکردیداشت بهم منتقل م یحس کیبود.  یجور کی نگاهش

 .شدیبود، حالم داشت بدتر م کینزد یلیاالن که خ

 بندازمت؟ چه طوره؟ خوبه؟ یخوایاگه م -

اون اصالً تو حال خودش نبود.  ینداشتم. ول بیمرد عج نیرو به ا یکیهمه نزد نیگرفته بودم. طاقت ا جهیسرگ

 .کردیم ریس یاگهید یایکمرم رو محکم گرفته بود و تو دن

 .حسان ولم کن -

هاش رو از دورم باز کرد و زد و دست یرفتار داد. شد همون حسان تلخ. پوزخند رییازم گرفت. دوباره تغ نگاه

 :باال، گفت رفتیطور که م نیهم

 .رمیبرگشت. تو برگرد من تا باال م یپله داره برا میکه برس ستگاهیا نیباال. به ا ایب گهید کمی -

 کیکه بالخره  دونستمیو م شدیم ادیداشت ز هامجهیسرگ یکردم حواسم رو جمع کنم به اطراف. ول یسع

یه مک ییهابه باال، که نگاهم به پله افتاد. پله میدیرس هی. بعد چند ثانمیلجباز نیبا ا دمیدست خودم م یکار

 .بود ستادهی. متوجه نگاه من شد از من دورتر وانییبه پا رسوندت

 .نشستن هیکه بق یبه همون رستوران سنت یرسیم یها رو که برپله نیا -

 گهید پیسه تا دختر بودن با پنج تا پسر و اون اک شونیکینبودن.  شتریب پیاطراف نگاه کردم. درکل دوتا اک به

 .بودن ستیهم تور

 ام وچونه ریبد بود. حالت تهوع هم اضافه شده بود به عالئمم!.متوجه حالم شد دستش رو گذاشت ز یلیخ حالم

  :بود، آورد باال و گفت نییرو که پاسرم 

 ؟یبرنگشت هیو با بق یکرد یلجباز یچ یبرا یدو قدم راه بر یتونیو که نمت -

  :کردم و گفتم یاخم

 تا باال! به شما مربوطه؟ امیب خواستیدلم م -

اومد و باعث شد برگردم سمتش. از  یمرد کی یها رفتم که صداام جدا کردم و به سمت پلهرو از چونه دستش

 .چهل ساله یو پنج ال یمرد حدوداً س کیبود.  هاستیهمون تور پیاک

 رم؟یچند لحظه وقتتون رو بگ شهیم دی: زوج جوان ؟ببخشمرد
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 .زودتر برم خواستیسمت مرد رفتم. حالم دست خودم نبود. دلم م به

 :به حسان نگاه کرد و گفت مرد

 .هیگروه هستم. از روس نیا دریمن ل -

 :گفت یایلحن مودب و جد با

 .دییسالم بفرما -

  :به من کرد و گفت ینگاه مرد

که از  یی. از اونجامیریگیم یهنر یهاو عکس میکنیکه به تمام کشورها سفر م میگروه هست کیما  -

 که نداره؟ ی. اشکالمیهاشون تعصب دارن، از شما عکس گرفتخانم یرو یرانیا یمردها میبود دهیقبل شن

 :بدون توجه به من گفت حسان

 م؟ینیها رو ببعکس شهیم -

زد و برگشت  یرو ازش گرفت که طرف لبخند نیبه اون گفت. دورب یزیچ ینفر رفت و به روس کیسمت  مرد

 من تو بغلش یوقت قاًیهام کامالً گرد شد. دقها چشمعکس دنیرو گرفت سمت ما. با د نی. مرد دوربهیسمت بق

ها رو عکس گرفته بود. سمت پله تمکه ازش جدا شدم و رف یام بود و موقعچونه ریکه االن دستش ز یبودم و وقت

 :انداخت و گفت کردیبه من کرد و وبه مرد که داشت با لبخند نگاهمون م یحسان نگاه

 نداره. مگه نه مهتا؟ یمورد نیها رو به خودمون هم بدعکس نیاگه ا -

 :تمام گفتم یحال یبهش انداختم و با ب ینگاه

 !نداره یاشکال نیخودمون بد ها رو بهآره اگه عکس -

حال  یب یتند ول یهاباشم. پشتم رو کردم بهشون و با قدم فیجلوش ضع خواستمیروم قفل شد. نم نگاهش

حس کردم. بازم  مینیرو از ب یعیما یکه سرد دمیپنجم نرس ی. هنوز به پلهرفتیم جیها رفتم. سرم گسمت پله

 .رو بستم هامرو پله تا حالم بهتر شه. چشمها. پاهام شل شده بود. نشستم عوارض قرص

 .نهیهم یفیضع گمیبهت م یوقت -

 .جواب دادن بهش رو نداشتم حس

 .میبلند شو بر -
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 :رو باز کردم و گفتم هامچشم

 .... نمتوینم -

 :. جلو پام نشست و گفتدادمینفر بروز م کی یرو جلو میبار تو عمرم داشتم ناتوان نیاول یبرا

 مهتا؟ -

 .رو ندادم. حس کردم رو هوا معلق شدم جوابش

 . ...حتماً حالت بدشه که دیسرتق لجباز. با یدختره -

 .هام تار شد. چشمدمیشنیرو نم صداش

 *حسان*  

 یدهیرنگ پر یها. چهرهپالتو،م که نگاهم افتاد سمت پله یداخل بیهارو از مرده گرفتم و گذاشتم تو جعکس 

هام پنجم نشسته بود. اخم یها، که نگاهم افتاد بهش. رو پلهبلند رفتم سمت پله یهامهتا اومد جلو روم. با قدم

 .رو بذاره کنار قشاخال نیا خوادیم یک دونمیرفت تو هم. لجباز سرتق. نم

  :و گفتم ستادمیسرش وا یباال 

  .نهیهم یفیضع گمیبهت م یوقت -

 :و گفتم دمیکش ینداد. پوف یه ولبودم تا جواب بد منتظر

  .میبلند شو بر -

  :گفت یفیضع یرو باز کرد و با صدا هاشچشم

 .... نمتوینم -

هاش افتاد رو هم. نفسم بود. چشم یخون شینیمتر زبون داشت. نشستم جلوش. ب مینگران شدم. تا االن که ن 

هام از شدت ام. دست**نهیها. سرش افتاد رو س*سمت پله دمییزانوش و دو ریبند شد. دستم رو انداختم ز

اه . نگستین شیزیضعف کرده. چ حتماً. حسان خود تو. بهم ثابت کن. ییمن تو یهاهی. علت گردیلرزیم ینگران

یکه تو بغلم بود فکر م یمهم نبود. فقط به دختر یچی. واسم هکردمیخودم حس م یرو یمردم رو به خوب

 .کردم شتریهام رو بش سرعت قدمناله ی. با صداکردم

 !سرم! سرم -
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و کمربندش رو بستم.  ی. در جلو رو باز کردم و خوابوندمش رو صندلگرفتی. نفسم داشت مدمیرس نیماش به

 یبد رانندگ یلیمهتا. دستم رو گذاشتم رو بوق .خ یشیشدم و پام رو رو پدال فشار دادم. خوب م نیسوار ماش

اون شب از جلو چشمم  یهااتفاق یسوخته، مدارک غزل. همه نیدوباره تکرار شه. ماش دمیترسی. مکردمیم

شدم و بغلش کردم. خودم رو  ادهیپ نیزدم رو ترمز. از ماش مارستانیب یجلو شدمیم وونهیگذشت. داشتم د

 :من اومد جلو و گفت دنیرسوندم به اورژانس که پرستار با د

 .رو تخت تا دکتر رو صدا بزنم دشیتو اون اتاق بخوابون دشیببر -

 :پالتوم و گفت یقهیپرده رو دادم کنار و تا اومدم بذارمش رو تخت، چنگ زد به  

 !نه -

 .جا نیجام مهتا هم نیمن هم -

رو  ذاشتمشیطور که م نیپالتوم جدا کردم و هم یقهیهاش رو از . دستدیقطره اشک از چشمش چک کی

 :تخت، گفتم

 .کنمیرو شروع کردم، خودم تمومش م یباز نیمهتا. من ا کنمیتمومش م. شهیدرست م -

. دکتر و دوتا پرستار اومدن داخل. دکتر همون طور که کردیور ماون ورنی. سرش رو ادیکشیدرد م داشت

 :رو به من گفت کنهیم نشیمعا

 شد حالش بد شده؟ یچ -

 :تو موهام زدم و گفتم یچنگ کالفه

 .حال بود. خون دماغ شد و از هوش رفت ی. از صبح هم بدیرنگش پر. اول دونمینم -

 ه؟ینسبتت با خانم چ -

 :و گفتم دیکه به زبونم چرخ یزیچ تنها

 !زنمه -

 خانمتون؟ کنهیقرص مصرف م -

 .! فکر کنمدونمینم -

 :به من انداخت و گفت ینگاه مین دکتر
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 خوره؟یاعصاب م یقو یزنت داره داروها یدونیکه نم یهست یتو چه جور شوهر -

 نگفته بود؟ یزیچ یشادمهر به من لعنت چرا

  ه؟یمشکلش چ -

  :گفت شد،یطور که از اتاق خارج م نیبه پرستار گفت. رو به من کرد و هم یزیچ دکتر

 داشتن؟ یزیچ یخانمتون تصادف -

 ی. خانم شما دچار فراموشدیچیدکتر تو ذهنم پ یشدم. صدا رهیروم خنشستم. به دختر روبه یکالفه رو صندل  

م لب یگوش یقطع کردن. لبخند تلخ یادفعه کیهست که  ییهاشدنشون هم عوارض قرص هوشیشدن. علت ب

تو  یگوش دنی. با لرزستیه نیمثل بق یکی نی. ادمیمثل قبالً. قول بهت م یشیمهتا. م یشینشوندم. خوب م

 .بلند شدم و از اتاق خارج شدم. جوابش رو دادم یصندل . از رورادیدرش آوردم؛ ه بم،یج

 .مییسه ساعته ما منتظر شما ن؟یایچرا نم ن؟ییسالم داداش! کجا -

 :شلوارم و گفتم بیرو کردم تو ج دستم

 .میمارستانیحال مهتا بد شد. ب -

 خوبه حالش؟ ؟یگیم یچ -

 .شهیمرخص م گهیآره. مسکن بهش زدن. تا دو سه ساعت د -

 حالش بد شده؟ یچ یبرا -

 .دفعه قطع کرده کیرو  یقو یهاقرص -

 ؟ی: همراه خانم زمانپرستار

  .. خدافظزنمیبعدا بهت زنگ م رادیه -

 :به پرستار گفتم رو

 !بله خودم هستم -

 .دشونینیبب نیتونیبه هوش اومد. م مارتونی: بپرستار

 :سمت اتاق رفتم و پرده رو زدم کنار، که نگاهش به من افتاد و گفت به
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 نجا؟یا نیشما من رو آورد -

نگاهش  یکردم خنث ی. سعیاز احساسم، از همه چ دادم؛یرو بروز م یزیچ دیو نشستم. نبا یسمت صندل رفتم

 .کنم

 به جز من باشه؟ یک یدوست داشت یدادیجون م یاون باال داشت یوقت ارتت؟یب یک یتوقع داشت -

 :رو برگردوند و گفت روش

 .ات بود فهیچون وظ کنمیازت تشکر نم -

فرار  ینحو کیاش داره از من به . همهکنمیرو از رو بسته بود. واقعاً حالش رو درک نم ریدختر انگار شمش نیا

. یرسیبه کجا م نمیحسان سنگدل تا بب شمیکه مثل گذشته باشم. م یخوای. اشکال نداره خودت نمکنهیم

 :پرستار وارد شد. رو به مهتا کرد و گفت

 ه؟یدکترت ک زمیعز -

 :نگاه کرد و گفت بهش

 .یزمان نیمت -

 .هام رفت تو هم. پس اون پسره دکترهحرف از زبون مهتا، اخم نیا دنیشن با

 .کنن و دارو بهت بدن اتنهیمعا دیهستن. خودشون با مارستانی: االن بپرستار

 .همون دکتر بخش باشه بهتره شهیبفهمه. اگه م یزیچ دینبا نیمت نه نه -

 نیرو که همچ یکس کشمیزدم و روم رو برگردوندم. بهش گفتم م ی. پوزخندمارستانهیب نیعشقش هم تو ا پس

 .نگرفته یبکنه. پس جد یجسارت

 ؟یدار یشما با دکتر نسبت زمی: عزپرستار

 :به من کرد و گفت ینگاه کوتاه مهتا

 !بله برادرم هستن -

زد.  بیدرونم بهم نه ی. ندایشد یخوب ی. دروغگوستین نجاینداره که اون هم االن ا شتریبرادر ب کیمهتا  برادر؟

یدوباره همون اتفاقات گذشته تکرار شه؟ دست خودم نبود. من نم یخوای. میبه مهتا شک کن یتو حق ندار
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. حتماً اون مدیکالفه به سرم کش یدست م،یگوشادن اسم مامان رو . با افتنمیبب گهینفر د کیمهتا رو با  تونستم

 :به من کرد و رو به مهتا گفت یگفته. پرستار نگاه یزیاحمق رفته باز چ یدختره

 شوهرته؟ -

 :به لبش زد و گفت یلبخند مهتا

 . آره؟نیباش نینازن دیشما با -

 :هاش گرد شد و گفتچشم پرستار

 ؟یدونیشما از کجا م -

 .روز مزاحمت شم کیهفته  نیا خواستمیم -

 .یتو گوش دیچیمامان پ یناراحت و عصب یو اتصال رو زد،م که صدا رونیاتاق رفتم ب از

چه  نیدختر مردم رو بب ایب م؟یبزرگ کرد ینجوریهان؟ ما تو رو ا ؟یبوده کرد یچه کار نیحسان ا -

رو در مورد اون دختره  تیلعنت کنه! چون اومد واقع. خدا من رو ترسهیخودش م یهی. از سایسرش آورد ییبال

 ؟یدادیجوابش رو م ینجوریا دیگفت با

 :زدم و گفتم یصدادار پوزخند

 .نیبه فکر اون باش خوادیحقشه. شما هم نم ادیسرش ب ییهر بال یهرک -

مامان هم  نی. البته اهانیا یک*ث**افت خودش رو موش کرده جلو یمشت شد. دختره تیاز عصبان هامدست

 .یلیمقصره؛ اون هم خ

اون دختره غزل. از اول من و  یخواستگار رفتمینم شکستیقلم پام م tکردیخدا من رو لعنت م یا -

 کرد؟ کارتینگاه آخر چ ی. ولخورهیدختر به دردت نم نیا میاون نسترن بدبخت بهت گفت

 یشدن. با صدا شیگفته که مثل اسپند رو آت یرفته باز به مامان و پدر چ ستی. معلوم نخوردیخونم رو م خون

 .کردن هیبلند شروع کرد به گر

 . ...: منمامان

 .یتو گوش دیچیپدر پ یعصب یبگه صدا یزیاومد چ تا
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 میکرد تیکه ما ترب یبود اون پسر نیپسر. ا یدیفهم یکنیرو جمع م یکه زد یگند نیا یایحسان م -

خوب جوابمون رو  نیاش کشک. آفرتف تو ذاتت پسر. پس کو اون همه اعتقاد؟ همه ؟یکه دختر مردم بترسون

 .یداد

 یخانواده لیبود تحو یچ اتیچرند نیا اب؟یاز حرص مشت شده بود. من ترسوندم؟ من؟ حسان کام هامدست

  :کردم و گفتم یااحمق. تلخ خنده یزود باور من داده؟ دختره

توقع داشتم به جز شما. دستتون درد  ی! از هرکنیهاش رو. آفردروغ نیپدرجان! خوب باور کرد نیآفر -

 .یاحمق فروخت یشبه من رو به اون دختره کینکنه. خوب 

ها و از اون ییجاکی. انگار رفت دمیشنیپدر رو م یهاقدم ی. صدادیلرزیم تیو عصبان یاز شدت ناراحت صدام

 .دور شد

 .یزنیبه آب نم گداریموقع ب چیکارت رو بفهمم. تو ه نیو علت ا نمتیبب دی: باپدر

 زنه؟یحرف رو م نیبه آزار رسوندن. بعد االن داره ا کردیاالن که من رو محکوم م نیهم تا

 .من به اون دختره آزار رسوندم نیگفتیکه م یتا اون موقع ه؟یپدر منظورتون چ -

االن تمام شواهد  یول یکنیکارها نم نیتو از ا دونمیحسان. م شناسمی:من بچه هام رو بهتر از خودم مپدر

 .دهیرو نشون م نیخالف ا

 .مسائل رو روشن کنم یسر کی امیامروز ب دی. بانیآدرس اون جارو بد -

 نیاول مارستانیب یپره. اگه پات رو بذار یلی. توپ آرش االن خیبکن یکار یتونیحسان تو االن نم -

 . ...که بکنه یکار

 :زدم و گفتم یپوزخند

اون  یمسائل رو با شواهد نشونتون بدم و پرونده یسر کی امیجنگ و دعوا پدرجان؛ م یبرا امیمن نم -

اگه تا االن هم سکوت  م؟یگند بزنه به زندگ دیبا گمینم یزیببندم. فکر کرده چون چ شهیهم یدختره رو هم برا

هم  ایحیب یشده. به اون دختره زیبرصبرم ل یکاسه گهید یمامان و شما بود. ول یکردم، فقط به خاطر سالمت

 ی. ولکنمیم کارشیتر از دهنش حرف بزنه، چبخواد گنده ایبخونه  یزیتو گوش شما چ گهیبار د کیگفتم اگه 

 .من رو دست کم گرفته یلیخ نکهیمثل ا

 ؟یزنیحرف م یدرمورد چ یحسان دار -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  132  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

 قیحقا یپرده از رو یروز کی دی. بارسمیبه جنون م افتم،یم ادشیکه هرموقع  یزیچ کیدرمورد  -

رو بفهمه، پشت سر غزل  تیواقع نیمامان ا یپس چه بهتر االن بره کنار. مطمئنم وقت گهی. درفتیکنار م

 .گهینم یجورنیا

مگه  یکردم آرامش خودم رو حفظ کنم. ول ینگاه کردم و سع رونی. از پنجره به بشدیدوباره داشت بد م حالم

 شد؟یم

 .رسهیم تیکار به شکا نم،یبیکه من دارم م ینطوریحسان مراقب خودت باش. ا -

 شبیخودش بود. اگه د ریباهاش نکردم که بخوام بترسم. فقط ترسوندمش. اون هم تقص یبرسه. من کار -

 .افتادیاتفاق واسش نم نیام، ادم خونه اومدیو نم گرفتیم یمن رو جد دیپشت تلفن تهد

 نی. فقط ایمدرک خوب ازشون دار کیانگار  ،یزنیحرف م یکه تو دار ینجوریبهت بگم پسرم. ا یچ -

 .حساب کن رمردیرو کمک من پ یداشت اجیرو بدون هر موقع هرجا به کمک من احت

 .لبم نشست یگوشه یتلخ لبخند

 .من واستون مردم نیپدر شما که گفته بود یراست -

ام که کارخونه یهم از دست تو. کارها کرد،یاش غرغر مبودم. هم از دست مادرت که همه یاونجا عصبان -

 .بهم ختهیدرکل ر

 شده؟ یافتاده؟ چ یاتفاق -

 .میدیاز حساب کارخونه کم شده و ما نفهم یادی. مبلغ زمیها به مشکل خوردتو حساب کتاب -

 کارخونه؟( چه قدر سهم داره تو هیهان یآرش )بابا نیگفت -

 ؟یپرسیم یواسه چ -

 .یطور نیهم -

 .و پنج درصد ستیحدودا ب -

 اده؟یز یلیخ نیکنیو پنج درصد از سهام کارخونه به نام اونه؟ فکر نم ستیب ؟یچ -

 .دیدارها رو خراز سهم سهام یلیچندماه خ نیتو ا -
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 یتو کارها تونهیم شتریداشته باشه، ب یشتریسهم ب ی. هرکستیربط ن یبه آرش ب هیقض نیا کردمیم حس

 .بود هیخواستار ازدواج من و هان نیکارخونه دخالت کنه. پس واسه هم

 یکه ازش ب افتهیم ییهااونجا داره اتفاق کنمیمشکوکه. حس م یلیخ هیقض نیکارخونه. ا رمیامروز م -

 .میخبر

 رادیبه کارخونه سر بزنم. ه ادیز تونمی. من که نمنهیبهت گفتم شرکت نزن هم یبگم حسان! وقت یچ -

 .شترهیب یلیاونجا. تو هم که کار خودت خ رهیم شی. کم و باسهیسا ریهم که درگ

 .میبکن یفکر اساس کی دی. باشهیبره کارخونه ورشکست م شیپ ینجوریاگه ا -

رو به  اشگهیسهامم رو نصفش رو به تو ونصف د خوامیگرفتم؛ م میتصم کی ی. ولیلیباز هم هرجور ما -

تا آخر عمرمون  میکه اگه کار هم نکن میمال و ثروت دار یواگذار کنم و خودم رو راحت کنم. انقدر تو زندگ رادیه

 .مونهبسه

وش که ب یچون اونجور ن؛یرو نزن یحرف نیهم همچ یو به کس نیفتیفکر ن نیپدر جان بهتره فعالً به ا -

 .ها دارننقشه نیسهام شما و اون کارخونه که به زحمت به دستش آورد یبرا هایشتریب اد،یم

 یرو کمک من حساب کن. هرچ یداشت اجینره حسان؛ هرجا به کمک احت ادتیمن رو  یهافقط حرف -

 .که بتونن گره از کارت باز کنن شناسمیم یباشه چندتا آدم درست حساب

 ن؟یندار یچشم پدر. امر -

 .موضوع نیتا برن دنبال ا فرستمیپسرم، از فردا چند نفر هم م یزیچ کینه! فقط  -

 .ممنون پدرجان! خدافظ یلیخ -

 .خدافظ پسرم -

من، پرستار و مهتا برگشتن سمتم  دنیشون کل اتاق رو گرفته. با دخنده یصدا دمیاتاقش راه افتادم که د سمت

 :لبخندشون رو جمع کردن. رو به پرستار گفتم عیو سر

 مرخصه؟ -

 .دشیببر نیتونی: بله مپرستار

سمت من، تعادلش رو از دست داد. رفتم سمتش و نذاشتم  ادیقدم ب کیاز رو تخت بلند شد که تا اومد  مهتا

 :و گفتم وفتهیب
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 .یبه جون بخرهم  زهاشیچ نیا دیبا ،یکنیدکتر رو قطع م یخودت داروها یاز جا یوقت -

 :هام و گفتزل زد تو چشم 

 .امیب تونمیخودم م -

 :زدم و گفتم یشخندین

 .یاومد یچه جور دمید شیآره. چند ساعت پ -

 .بهمون سر بزن شتری: مهتا جون بپرستار

 طنتیدستش رو بکشه از دستم، نگاهش رو به پرستار انداخت و با ش کردیم یطور که سع نیبا خنده، هم مهتا

 :گفت

 .عروس خانم یبخت برگشته بنداز نینگاه به مت کیکه  امیم یبه شرط -

 .پرستار رنگ گرفت یهاگونه

 .خوادیرو هم گوش کن. بدت رو نم یدکتر زمان یهاو حرف یبهتر ش دوارمی: مهتا جون امپرستار

 :کرد و گفت یاخنده تک

. البته زنمیبهت سر م امیهفته م نیرفتم. تو ا گهیمن د گهیعروس خانم. خب د هایچونیبپ یخوب بلد -

 .هامیکه ما قبالً با هم آشنا شد ینگ نیبه مت

 .یاریخوب با خودت ب یخبرها فته،ی. اگه هم مفتهین ورهانیگذرت ا گهید دورامی: باشه مهتا خانم. امپرستار

تا از اتاق  پلکه؟یدختر عالقه داره پس چرا دور و بر مهتا م نیبدونم. اگه به ا نیکنجکاو شدم درمورد مت یلیخ

 :با حرص گفت م،یخارج شد

 .دستم رو ول کن -

 :صورتش نگاه کردم و گفتم به

 یکار نیهم همچ گهیبار د کی. اگه شهیخودت رو خسته نکن. تا من نخوام، دستت از دستم جدا نم -

 .سرتق لجباز یشه دختره تیرو دوشم تا حال ندازمتیم یبکن

 :لب گفت ریز م،یشدیطور که از در خارج م نینگاه ازم گرفت و هم کالفه

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  135  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

 .زورگو. فوضول هم هست تیخاص یمرموز ب -

 .یگفت یچ دمیشن -

 .ارهیدستش رو از دستم در ب کردیم یحرص سع با

 .یگفتم تا بشنو -

 :و دادش اومد غیج یرو گفت، انداختمش رو کولم. صدا نیا تا

 .حالم بد شد نیا یکردم جلو یخدا چه گناه ی. وانیبذارم زمحسان  -

 نی. هماومدیو دادش م غیج ی. صداگرفتیشون مخنده افتاد،یلبم بود. نگاه مردم که به ما م یرو یلبخند

 .بردمیلذت م ،یا. من هم که عقدهزدیطور به پشتم مشت م

 .یزنیکه بهم مشت م یشیمن هم نم کلیچهارم ه کیخودت رو خسته نکن جوجه. چون تو  -

 .ستین یبله در  هرکول بودن تو که شک -

 :و گفتم دمیخند

 .دختر کوچولو یاجوجه یلی. تو خستمیمن هرکول ن -

 .کننیمردم دارن نگاهمون م نیمن رو بذار زم گمی! میدختر کوچولو خودت -

 کنم؟یخب نگاه کنن. مگه دارم خالف شرع م -

 :گفت یکالفگ با

 !خدا یوا -

. صورتم رو بردم جلو که از ترس رفت عقب. ناخودآگاه ی. در رو باز کردم و نشوندمش رو صندلنیبه ماش میدیرس

 .ام گرفتازعکس العملش خنده

 .کمربندت رو ببندم خواستمیندارم. م ینترس من با دختر کوچولوها کار -

 :رفت و گفت یاغرهچشم

 .ببندم. در ضمن، ذهن خودتون هم منحرفه تونمیخودم دست دارم. م -
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انداختم باال. تو  طونی. ابروم رو شارهیمن رو سرحال م یلیدختر خ نیکل با ا. کلگذشتیبهم خوش م داشت

 :هاش نگاه کردم و گفتمچشم

 .یدیگفتم ذهنت منحرفه؟ نگاه خودت لو م یمن ک -

  :گفت . روش رو برگردوند ودییرو با حرص رو هم سا هاشدندون

 .کار دارم ی. من فردا کلنیسوار ش عیلطفاً سر -

 به االن داره؟ یفردا چه ربط -

 :برگشت سمتم و گفت زیت

 .ربط داره یلیخ -

 :رو بستم و خودم سوار شدم و گفتم در

 شادمهر؟ ایخودت  یخونه یریم -

  .خودم یخونه -

 :جلو خونش زدم رو ترمز که برگشت سمت من و گفت قه،یدق ستیش راه افتادم. بعد بخونه سمت

 !. ممنونکنمیو ازت تشکر م ستمین یمنظور یمن آدم ب یبود، ول تیانسان یفهیهرچند وظ -

  :و گفتم دمیخند

 نکهیبخاطر ا شیو دوم نییپا ینذاشتم از کوه پرت ش کهنیبه خاطر ا یاول ؛یتشکر کن دیدو بار بار با -

  .مارستانیرسوندمت ب

  :طور گفت نی. همرهیرفت رو دستگ دستش

. کنمیکه ازت تشکر م مهیاز خانم نیا ی. ولمیایمن هم دوبار جونتون رو نجات دادم. پس مساو -

 .خدافظ

 .سایوا -

  :پالتوم در آوردم و گفتم بیتا عکس رو از ج سه

 .رو اون مرده داد هانیا -
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  :ها نگاه کرد و گفتتعجب به عکس با

 .ممنون ی. اوکشیخوایآهان نم ؟یچخودت  -

  :و گفتم دیبود که از دهنم پر یرفتارم چ لیدل دونمیکاپشنش رو گرفتم. برگشت سمتم. واقعاً نم نیآست

 .سه تاهم ماله منه نیا -

 .سردرگم دل بکنم یاقهوه یهااز اون چشم تونستمینم

 .آهان باز هم ممنون -

 :خندمون گرفت. لبش رو گاز گرفت و گفت مونیحرف دوتا نیگفتن ا با

 .ازتون تشکر کردم یلیخ نکهیاوه مثل ا -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 .ی. خدافظ مهتا زمانیانداخت میمن رو از کار و زندگ یهم کل یجور نی. همیبهتره بر -

 .زبونش دراز شد باز

 .من رو ببره شدیم دایه پباالخر یآدم کی. یکردیولم م یداشت یمنت نذار. اگه کار و زندگ -

 :بهش انداختم و گفتم ینگاهمین

 .بهام رو صرف تو کردمحاال که وقت گران -

 :گفت شد،یم ادهیطور که پ نیرو کامل باز کرد و هم در

 .ابیخدافظ حسان کام -

به مهتا  نهییدختر. از تو آ نیخنده. از دست ا ریگاز فشار دادم و ازش دور شدم. زدم ز یدر رو بست، پام رو رو تا

 :نگاه کردم و گفتم شد،یمحو م دمیکه داشت از د یزمان

 .یمهتا زمان کنمیبهت ثابت م  -

 .رو گرفتم. بوق اول. بوق دوم یوانیک یطور شماره نیو هم ابونیتو خ دمیچیپ

 .ریتون بخ! ظهر جمعهابیکام یسالم آقا  -
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یکه واستون م یآدرس نیبه ا گهیساعت د کیخودتون رو تا حداکثر  نیتونیم یوانیک یسالم. آقا -

 ن؟یبرسون فرستم

 افتاده؟ یاتفاق -

 .نیفهمیم نیایب یخودتون وقت -

 .ابیکام یپس منتظر آدرسم آقا -

هم کم بود که  نیفرصت برسم. هم نیحساب اون دختره رو هم تو اول دیکارخونه رو واسش فرستادم. با آدرس

 .کرده که مامان با توپ پر بهم زنگ زده ییهایینماباز چه مظلوم ستیاضافه شد. معلوم ن

*** 

 دیفروخته شده و تول یها کاالهانداره. تمام تراکنش یمشکل چیه هانیآقا حسان. ا ارمیاصالً سردرنم -

 .به کجا رفته ستیده، معلوم نمبلغ که از حساب کارخونه کم ش نیا یبا هم جوره. ول یشده و همه چ

 کجا رفته؟ یبفهم یتونیم ؟یوانیک میکار کن یچ دیبا -

 :ها بود، گفتطور که سرش تو برگه نیهم یوانیک

 .یچی. هستین یرد چیزرنگ بوده. ه یلیبوده خ یآقا حسان. کار هرک دونمینم -

 :تو موهام زدم و گفتم یچنگ کالفه

 که کم شده چه قدر بوده؟ یمبلغ -

  .اردیلیم میو ن کیمعادل  یزیچ کی -

 .بکن یکار کی یوانی! کیلیچه قدر ضرره؟ خ یدونیم -

 :رفتم و گفتم سمتش

 ؟ینکرد دایپ یزیتاپ چتو لپ -

 :بهم انداخت و گفت ینگاهمین یوانیک

 .نبود آقا حسان یزیتاپ پدرتون چداخل لپ -

 شه؟ دایپ یزیتو لپ تاب حسابدار کارخونه چ دیشا -
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نتونسته سر من کاله  یبشر چیجوابش نشدم. وارد سالن شدم و رفتم داخل اتاق حسابداره. تا حاال ه منتظر

 یوانیتاپش رو روشن کردم، که ک. لپزشی. چراغ رو روشن کردم و نشستم پشت مذارمیدفعه هم نم نیبذاره. ا

 .هم اومد داخل

  :کردم و گفتم کیروش کل لیبا باز شدن رمز فا  

 نه؟ ایهست  یبه درد بخور زیتو چ نیا نیبب ایب -

اومد رو  یاون دختره اومد جلو چشمم و لبخند یبلند شدم و شروع کردم به قدم زدن، که چهره یرو صندل از

 .لبم. مثل گذشته

 .کردم داشی! پابیکام یشد آقا دایپ -

 .زدمینبود. حدس م رانیشماره حساب. اون هم شماره حساب ا کیسمتش. پول رفته بود به  رفتم

 .داشته کارخونه رو ورشکست کنه یسع یبفهمم ک دی. باریبگ نتیاز روش پر -

  :زد و گفت یلبخند یوانیک

 .بوده یکار ک میبفهم یزود نیبه ا کردنیحتماً فکر نم -

 .یلیمن رو دست کم گرفتن. خ یلیها خاون -

 ابیموقع اسم حسان کام چیکه هم تو و هم دخترت، ه کنمیم یکار تو نباشه. وگرنه کار کنمیفقط دعا م 

  .نره ادتونی

*** 

 (مهتا)

بله  دم؟یمرموز رو م یپسره نی. چرا دارم به افهممیرو نم کنمیرفتارم و االن که دارم فکر م نیا لیواقعاً دل 

. امعرضهی. از بس بکشهیو واسه من شاخ و شونه م کنهیدخالت م میکه تو زندگ کنمیکارها رو م نی! همگهید

 یهاباز تا نگاهم به چشم یول گم،یم یجورنیپرو. حاال ا یشه. پسره شیتا حال دمیروش نم گهیاصال د

 کنم؟چونی. اصالً من چرا دارم بهش فکر مکنمیو مثل بز نگاهش م دمیاز دست م اریاخت افتهیم شیمشک

کردم  یروم و سع دمیچشم مرموز هم اضافه شده. پتو رو کش یپسره نیدارم، ا یریدرگ ی. واال. خودم کلضمیمر

 .هم موفق شدم یحدود تافکر نکنم و  یزیبه چ

*** 
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 :و گفتم دمیخند

 .میبخور فیکث جیساندو میاریکردم ب تیآخر راض یدید -

 :صورتش کرد و گفت یچاشن یاخم

 .یذره فست فود بخور کی ذارمیخودمون، نم یخونه میدوران لذت ببر؛ چون تا بر نیاالن از ا زمیعز -

هات داگ و کراکف  چیبگذرم، از ساندو یکه من از هرچ یدونی. مخورمیم رمیخب نذار! خودم م -

 .گذرمیکالباس نم جیو ساندو یریپن

 گهید ؟یبخور چیساندو یبدون من بر یخوای. بعد منهیرنگ آفتاب رو بب دیچشمم روشن! زن من نبا -

 .یچ

 :و گفتم دمیخند

 .. تمامستمیبهت بگم من ن ،یاریمن در ب یبرا یاز االن مردساالر یاگه بخوا ؟یگرفت یمگه زندون -

 .هام برق زدچشم هاچیآوردن ساندو با

 چ؟یساندو ای یدوست دار شتریجداً بگو من رو ب -

 :گفتم کردم،یطور که درش رو باز م نیزدم و هم یزیآم طنتیش لبخند

ام آب و نوشابه تشنه ی. وقتنمیبیرو م چیام فقط ساندوگشنه یداره. مثالً من وقت تشیبه موقع یبستگ -

 . ...که نمیبیتو رو م یو تنها موقع نمیبیرو م

 :و گفتم دمی. نتونستم حرفم رو ادامه بدم. خندکردیداشت به من نگاه م مشتاق

 .رو بچسب چیساندو -

 .میرسیمن و شما که به هم م -

 ریدستش رو گذاشته ز دمیروش. با ولع شروع کردم به خوردن، که د ختمیرو باز کردم و ر ونزیسس ما در

هاش ام. تو چشمچونه ریو دستم رو گذاشتم ز دمی. دست از خوردن کشکنهیبه من نگاه م رهیاش و داره خچونه

 :شدم و گفتم رهیخ

 .کنمیبه خدا فرار نم ؟یکنینگام م یجورشده؟ چرا اون یچ -
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 :زد و گفت یلبخند

 .کنهیکه نگرانم م یحس کیدارم؛  یحس کی یچرا، ول دونمینم -

 :رو گذاشتم رو دستش و گفتم دستم

 .نجایا یغرغر من رو آورد یکه با کل اب،یاالن رو در ؟ینگران چ -

 :رو محکم فشار داد و گفت دستم

 .ابمیاالن رو در دی. بایگیراست م -

رو آورد جلو. نوشابه رو برداشت و درش رو باز کرد. انگشتش رو گذاشت رو سرش و شروع کرد به تکون  دستش

 :هام گرد شد. با تعجب گفتمدادن. چشم

 .رهیاالن گازهاش م ؟یکنیم کاریچ -

 .در اومد غمیج ی. صدارونیب اومدیهاش داشت مگذاشت که کف ینگاهم کرد.انگشتش رو جور طنتیش با

 !شمیم یانکن! دارم نوشابه -

 یگازها نکهی. مثل ااومدیش مخنده ی. صدازهی. دستم رو گذاشتم رو صورتم، که الاقل رو صورتم نردیخند

 :. دستم رو از رو صورتم برداشتم و گفتمدینوشابه کامل در اومد، که آقا دست از کارش کش

 .یکنیم کاریچ نیها. بب یبه من بد چیساندو کی ینگاه کن اومد -

 :که گفت میاومد رونیب چیاز خوردن ساندو بعد

 ؟یخوایم یچ گهی. دنیهم از ا نیا -

 خوام؟یم یچ یبگ ی. فعالً نه تشنمه، نه گشنمه. االن اگه تونستیچیه -

 :رو باال داد و گفت ابروش

 ؟یچ -

 .کم خواب کی -

 :زد و گفت یزیآمطنتیش لبخند

 .شنومیم دیجد یهاحرف -
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 .کنهیباز شروع م یول امیمن خجالت دونهیتشر صداش زدم. م با

 . ...شگاهیکه آزما ییهالمیاون ف یراست -

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر

 .یبه کالس ندار اجیاحت شناسمت،یکه من تو رو م یاونجور شی. اییایحیب یلیخ -

 :ادامه داد و گفت طنتیهمون ش با

 .خودم نگفتم یبرا -

 .ها بودفحر نیبشر پرروتر از ا نیماشااهلل ا ی. ولشدمیاز خجالت آب م داشتم

 .ستین لمیبه ف اجیقرمزت بشم خوشگلم. اصالً احت یهاقربون لپ -

 .کنهی. مراعات حال من رو نمایحیب ینگفتم. پسره یزیو چ نییرو انداختم پا سرم

 :رو واسم باز کرد و گفت نیدرماش

 .یتخجال یدیل دییبفرما -

 :بهش رفتم و نشستم، که خودش هم سوار شد و گفت یاچشمغره

 ؟ یاز دستم ناراحت شد -

 :صورت من و گفت یروروبه قاًینگاه کردم و جوابش رو ندادم. صورتش رو آورد جلو. دق رونیب به

 .بره تیتا ناراحت کنمیم یکار کی! االن یناراحت -

 :و گفت دیبهش رفتم، که خند یاغرهتشر صداش زدم و چشم با

 . درسته؟یستیناراحت ن یعنیهات صدا زدن یجور نیا -

 .بکن تا ببخشمت یمعذرت خواه کی -

 :گفت فتاد،یطور که راه م نیو هم دیخند

 که باعث رنجش خاطرت شدم. قبوله؟ زمیعز خوامی. ازت معذرت مایدارم. ب یچه خانم قانع -

 :زدم و گفتم یمحو لبخند
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 .یحرف کیشد  نیا حاال -

*** 

. قلبم زدمینفس م. نفسیکابوس اون مرد چشم مشک شهی. کابوس. مثل همدیلرزیهام م. دستدمیخواب پر از

آب ذو برداشتم و خوردم. چند تا نفس  وانیل یپاتخت ی. دستم رو دراز کردم از روشدیداشت از جا کنده م

 دمیبوده. رو تخت دراز کش نیهم ودهکنم؟ تا ب کاریچ یحالم بهتر که نشد، بدتر هم شد. ول ی. ولدمیکش قیعم

. آدم ییصبح. وقت نماز بود. از رو تخت بلند شدم و رفتم سمت دستشو میو به ساعت نگاه کردم؛ چهار و ن

نه. اون  ادیرو حجاب ز یحساس بودم. ول یلیو رو پوشش بدنم خ گرفتمیها رو منماز و روزه ینبودم، ول یمقدس

و شادمهر، که حکم برادر رو واسم داشتن  نیسرم نکنم. نه. فقط جلو مت الش یکه جلو هر کس یهم نه اونجور

 .به نماز ستادمیکردم. وضو گرفتم. سجاده رو انداختم و وا یشال سرم نم

و طبق معمول، رژ  دمیچشمم کش ریمداد ز کیرو سرم کردم.  میمشک ی. مقنعهدمیرو پوش میو شلوار مشک مانتو

و ر فمی. کدمیرو پوش میمشک یهام زدم و بارونرو زدم با خط لبش. کرم مرطوب کننده هم به دست میالب قهوه

. چترم رو هم داده یمن امروز هم بارون انسباال و از خونه خارج شدم. ش دمیهام رو کشبوت مین پیبرداشتم و ز

 .شدیبهتر نم نیاز ا بودم به شادمهر. دست اون بود و

ه ب دمیکار داشتم. خدا رو شکر تا رس ی. استثناء امروز زود د راومدم. چون کلمیبه ساعتم نگاه کردم؛ شش و ن 

 .نشدم سیعالف و خ ادیبود و ز نیماش ،یتاکس ستگاهیا

*** 

 (حسان)

. زهیریسر مردم مشهد م یهاش رو روبه موقع بارون زییساله که پا نیسوم نیشدم. ا رهیشهر بارون زده خ به

سال کنار هم قدم زدن و دو ساله که  کیسهمش فقط شد  یعاشق بارون بود. ول شهیغزل هم ده؟یچه فا یول

رو زمزمه  یداغم خوردم و متن یچا زا یا. جرعهکنمیو فقط از پشت پنجره نگاه م نمیشیمن تنها بدون اون م

 .کردم

 یرا عاشق م نیزم یباران ابر قلب سنگ یوقت زند،ینگاه پنجره درکوچه پرسه م ی. وقتیزییپا یصبح گرفته» 

پنجره بخار گرفته، هنوز هم  نیجا پشت هم نیمن هم کنند،یم یسر مردم با غرور دلبر یچترها رو یکند، وقت

 یبود که وقتهمان  زیعوض نشده. همه چ زیچ چیهمه خاطره. ه نیو هنوز هم دلتنگم. با ا میباور دارم که تنها

منتظر. هنوز هم دوستت  ی. اما کمیشگیتر با همان حس همدلتنگ یمن هنوز همانم. اما کم ی. حتیتو بود

 «.یشگیدارم. با همان بغض هم
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 ی. لبخند محوینگاهم رو بهش دوختم. شناختمش؛ مهتا زمان اومد،یکه داشت سمت شرکت م یدختر دنیبا د 

رو  یموفق شده بود. صندل یلیهم خ نیقرار داره. واسه هم تیکارش تو اولو شهینشست کنج لبم. مثل هم

 .ردهک یاز حساب شرکت دزد اردیلیم میو ن کی یبفهمم ک دیو برنامه رو باز کردم. امروز با زیبرگردوندم سمت م

 :که به در خورد، گفتم یاتقه با

 .تو ایب -

  :زد و گفت یشد. لبخند انینما رادیه قامت

 اب؟یاجازه هست مهندس کام -

 .کار دارم یکه کل یحرف نزن یلیتو. فقط قول بده خ ایب -

  :سمت مبل و نشست و گفت اومد

 اره؟یآب واسم ب وانیل هی یجون بگ یوسفیبه  یخواینم -

 .ارهیواست ب یگفتیتو. م یاومدیم یخودت که داشت -

 .واال حضرت دیمن رو احضار کرده بود نکهیخب من درخدمت شما هستم برادر جان. مثل ا -

  :و گفتم زیاون شماره حساب رو درآوردم. گذاشتم رو م نتیو پر دمیاز کار کش دست

 .رادیشماره حساب بگرد ه نیدنبال ا -

 :گفت کرد،یطور که بهش نگاه م نیرو انداخت باال. برش داشت و هم ابروهاش

 هست؟ یچ نتیپر -

 :دادم و گفتم هیتک یصندل به

 .شده زیاز حساب کارخونه کم شده و معلوم نبود به کجا وار اردیلیم میو ن کیکه حدود  یانیدر جر -

  :ابروهاش انداخت و گفت نیب یاگره

 .دمینرس ییهنوز به جا یآره. دو ماهه ول -

 .کردم اون طرف رو داشیپ -

 :تعجب گفت با
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 .شدینم دایپ یمدرک چیه ؟یجورچه -

 رو کرده؟ یکار نیهمچ یک یکنیفکر م -

 .واال دونمینم -

 :زدم و گفتم یپوزخند

رمز و کد  لیرو فا یکردم. البته بماند که کل دایرو پ نیاون ا ستمیحسابدار مورد اعتماد پدر. از س -

 .مسئله بودم نیدنبال هم یوانیتا ساعت سه صبح با ک شبیبازش کردم. د یگذاشته بود که باز نشه؛ ول

به همه شک کرده بودم به  ؟یمطمئن کنه؟یاون پانزده ساله داره تو کارخونه کار م یدونی. مامکان نداره -

 .جز اون

مار تو  میمتوجه شدم که داشت دم،یخودم د یهابا چشم یوقت ی. ولدادمیم یکم یلیمن هم احتمال خ -

 !میدادیپرورش م نمونیآست

 :گفت تیبا عصبان رادیه

 .اعتماد داشت ینیبه مع شتریهاش باز چشم. اون کنهیبابا باور نم -

 کیتو  یدستش با ک میبفهم دی. بایدار ادیز هانیشماره حساب. تو آشنا تو بانک و ا نیبگرد دنبال ا -

 .کاسه بوده

 .برهیزمان م یلیخ یباشه ول -

 یلیآرش خ نکهیبه بعد برو کارخونه. مثل ا نیشرکت. از ا یایب خوادینم ،یزیچ کی. فقط ستیمهم ن -

 .چرخهیداره تو کارخونه م

 ره؟یباشه مگه بابا نم -

و  دنیاون کارخونه نقشه کش یبرا هایلیخ ادیکه بوش م یجورنیتره. اراحت المیخ یتو باش یول رهیم -

 .کردن زیدندون ت

 یلیطرف خ دم،یکه من فهم یجورپروژه تموم شد برم. اون نیا کهنیبذار بعد از ا یخوایم یباشه. ول -

 .نهیمشتاقه کار ما رو بب

 م؟یکجا بود یزمان کیکه  یدونی. میتو نگران نباش. هم من هستم هم مهتا زمان -
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  :و گفت دیخند

 یوقت ی. راستدیکه زدم ببخش یرو به خاطر حرف ریحق یبنده نیمعروف. ا سیبرنامه نو دیاوه ببخش -

 ن؟یمونیتهران چند وقت م نیبر

 .میماه بمون کی دیشا. ستیمعلوم ن -

 کیاونجا. فقط بهت بگم  رمیکنم. از فردا م سیرو راست و ر نجایا یمن برم امروز کارها گهیخب د -

 ه؟یچ هیهان نی. فقط قبل رفتنم موضوع ایاوردیآب هم واسه من ن وانیل

 :کردم و گفتم یاخم

 ی. ولنمیشیو بره من ساکت م میگند بزنه به زندگ ادی. فقط دختره رو ترسوندم که فکر نکنه بیچیه -

زنگ زده بود با  روزی. درهیگیپشت اون دختره رو م شهیرفته شر و ور به مامان گفته و اون هم که هم کهنیمثل ا

 .توپ پر

 حسان؟ -

  :نگاه کردم، که با لبخند اومد سمتم و گفت بهش

. من اوردیسرت ن یی. کم بالکردیبود تا االن همه رو خبردار م گهید ی. هر کیلیحسان. خ ییآفا یلیخ -

 .هابه حال اون ی. واکشمیخجالت م نمیبیکه برادرتم هر موقع تو رو م

  :به محبت برادرانه اش زدم و گفتم یکمرنگ لبخند

. هیکه واسم مهمه مهتا زمان یزی. فعالً تنها چستیاالن وقتش ن ی. ولرادیه شهیپرونده هم بسته م نیا -

 نی. فقط داداش اکنمیرو تمومش م یباز نیاون موقع است که ا م،یکه من ک ادیب ادشیاون  ی. وقتنیهم

 .هام برطرف شهشک خوامیمهمه واسم. م یلیشماره حساب خ

 یهاو قرص یاعصابیهمه غم و غصه و ب نیخوب تموم شه. تا بلکه تو از ا یباز نیا انیپا دورامیام -

 .یکن دایآرامبخش نجات پ

  :و گفتم دمیخند

 قابل تحملم؟ ریانقدر غ یعنی -

 .یدیرو از دست م تیجوون ی. داریستیقابل تحمل ن ریغ -
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 :و گفتم دمیخند دوباره

 سال به نظرت جوونه؟ کیو  یس -

 .یهفتاد ساله غم و غصه دار رمردیپ کی ینگاه به خودت بنداز. اندازه -

 .می. از کار انداختیحرف زد یلیخ گهی. دیبهتره بر -

 :گفت رفت،یطور که سمت در م نیهم

 .. فعالً رمردیباشه پ -

 :نگاهم به عکس غزل افتاد. برداشتم و گرفتم جلو صورتم و گفتم راد،یرفتن ه بعد

 .کنمیبهت ثابت م -

 (مهتا)

 ینجوری. ادنیرسیبود. همه جمع شده بودن تو اتاق جلسه و به کارشون م یانداختم. فکر خوب هینگاهم رو به بق 

 کی یبپرسن. کالفه شده بودم. سه ساعت بود که داشت برا هیبق ایاز من  تونستنیم خوردنیم یه مشکلاگه ب

  :گفت و. غزاله اومد سمتم کردیام مداشت کالفه گهی. ددادیکد خطا م

 .دهیخطا م یدستورهاش درسته ول یهمه ؟یبنداز نینگاه به ا کی قهیدف کی شهیمهتا خانم م -

  :ام رو بهش دوختم و گفتمکالفه نگاه

 .امیاالن م -

 ؟یریگیرو م یتسلط داره، چرا وقت خانم زمان یسیبه چهار زبان برنامه نو جانیشوهرت ا ی: وقتسروش

  :به سروش رفت و گفت یاغرهچشم غزاله

نه تا خطا  ،یسینویم یکه دار یکه همون قسمت یمسلط بود یسیآره تو اگه به چهار زبان برنامه نو -

 .دادیبهت نم

ه زده بود ک یی. تا نگاهم به کدهانمیبلند شد که  من بش یبلند شدم و رفتم سمت غزاله. از رو صندل زیپشت م از

طور که خط چهارمش رو  نی. همدیمشکلش از کجاست. دستم رو گذاشتم رو موس و صفحه کل دمیافتاد، فهم

  :گفتم کردم،یپاک م
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 .یاستفاده کن جانیا دیمتد نبا نیمشکل داره. از ا نیا -

اال نشسته بعد وقت مقامات ب وتریمهندس کامپ کیغزاله خانم. کنارت  گهید نهیبهت گفتم هم ی. وقتای: بسروش

 ؟یریگیرو م

  :به سروش رفت و گفت یاغرهچشم غزاله

 .خودت رو درست کن آقا سروش یخطاها ،یزن لیتو اگه ب -

 یکه با صدا شدیدرست نم کردمیرفتم و نشستم. هرکار م زمیبلند شدم. سمت م یاز رو صندلشد.  درست

 .نرگس ،سرم رو باال آوردم

 .از عملکردمون دیبازد یبرا انیم گهیساعت د کی ابیکام ی: مهتا! آقانرگس

 :و اومد کنارم و گفت دیخند زی. نرگس رشدیبهتر نم نی! از ایلعنت

 .رهیم ادیجون. محرص نخور مهتا  -

 :بهش رفتم و گفتم یاغرهچشم

 .هه هه بامزه. بخند راحت باش -

 :که زده بودم، گفت ییکدها دنیرو آورد جلو و با د سرش

 کنه؟ی! مغزت هنگ نمغمبریپ ای! یوا ؟یرو االن زد هانیا  -

 .شم ینمونده تا روان یزیکه فعالً چ ینیب یم -

 .که اومد یوقت یکنم برا رهیرو ذخ میکردم خونسرد باشم و انرژ یرو کالفه بستم. سع هامچشم

 .یکرد یقاط یحساب ایات بخوره. بباد به کله کی رونی: برو بنرگس

 :بلند شدم و گفتم میاز رو صندل کالفه

 .همون کار رو بکنم دیبا  -

 :نگاه کردم. مشغول کارهاشون بودن. رو بهشون کردم و گفتم هیبق به

 . ...رونیب رمیم قهیچند دق کیمن  -

 :ادامه داد سروش
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. اگه به گردمیبرم رمیمن م ن،یمن نزن ستمیدست به س ن،ینیبش نهیخوب دست به س یهامثل بچه -

 !. با تشکرنیبپرس یاز سروش سهراب نیمشکل بر خورد

راست رفتم سمت بالکن. در رو باز کردم  کیواسش تکون دادم و از اتاق خارج شدم و  یساکت شدن. سر همه

ن بارو یانداختم. صدا رونی. نگاهم رو به بادیتا حالم جا ب دمیکش قیبهم خورد. چند تا نفس عم یکه باد سرد

فکر نکنم.  یزیکردم به چ ی. سعنخاک و بارو یسیخ یسرد و بو یهوا ،یکم. آسمون ابر یلیخ ی. ولاومدیم

 شد؟یمگه م یول

و فقط  ادینم ادمی یچیکه ه یا. گذشتهافتمیم میپوچ و خال یگذشته ادی گرفتم،یاز کار فاصله م کمیتا  

دنبال  یبه دردهام، قلبم هم اضافه شده. وقت داًی. و بعد هم بد شدن حالم. اآلن جدادیم ادمیسردردآور  یهاعکس

فکر کردن ممنوع. رفتم جلوتر.  گهیو م کشهیم ریعقلم قلبمه که ت یبه جا گردم،یم یاون مرد چشم مشک

 .و زمزمه کردم ستادمیبارون وا رینم نم. ز یول اومد؛یبارون م

 یاز دردم. به ظاهر گرچه م ییایکه من در داندیباران نم ی. وللغزدیصورتم دزدانه م یساکت باران بر رو نگاه»

 «.میگریتلخ م یاندر سکوت یخندم ول

بخورم. وارد سالن شدم که تا  یحساب یسرما کیشه و من هم  دایش پهاست که سر و کلهاالن گهیبرم. د بهتره

 :نگاه کرد و گفت سمینگاه نرگس به من افتاد، به سر و صورت خ

 .بارون به سرت بخوره کهنیهوا به به سرت بخوره. نه ا یگفتم بر -

خطا.  یصدام زد. رفتم سمتش. کل یکیکارم رو انجام بدم،  یاتاق شدم. حالم بهتر شده بود. تا اومدم ادامه وارد

هم اضافه شد. االن اون پسره سر  نیشد. کار خودم خطا داره، ا یکه کارکرده بود اشتباه بود. عال ییمتدها شتریب

که  یارو دادم عقب و شروع کردم به درست کردنش. که با تقه ی. صندلکنهیم یباز فضول شهیم دایش پو کله

فضول افتاد. همه واسش بلند شدن. من هم با غرولند  ابیدر خورد، سرم رو آوردم باال. نگاهم به حسان کام به

 :گفت هیبهم انداخت و رو به بق ینگاهمیبلند شدم، که ن

 .نیلطفاً به کارهاتون برس -

ادکلن  یخوب. بو شهی. مثل همیمشک راهنیبا پ یارو از نظر گذروندم. کت شلوار سورمه پشیت یچشم ریز

 .زدیبه همه سر م یکی یکیتمرکز کنم.  تونستمیگرونش کل اتاق رو گرفته بود. تمرکزم رو از دست دادم. نم

 .خط درست بود نیا یارباب: خانم زمان زهرا
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ند بل یکارم تموم شد. از رو صندل قهیتمام حواسم رو به کارم دادم، که بعد پنچ دق تیرو برگردوندم. با جد خط

تا  ی! همه رو امتحان کردم ولدی. باکردمیدرستش م دیو نشستم. با زمیدم و بدون توجه به اون رفتم سمت مش

  :شد. خم شد و سرش رو آورد جلو. به کدها نگاه کرد و گفت کیرو بزنم، بهم نزد یاومدم آخر

 ده؟یخطا. مال تو هم خطا م -

 .خط اشتباهه نیکه همهش درسته. فقط ا ینیبیم -

. تمام یلیآروم بود. خ یلی. لحنش خگرفتیم یکیهمه نزد نیصورتم بود. نفسم داشت از ا کینزد صورتش

زد: دست و پات رو جمع کن مهتا. دستش  بیحرف بزنه. وجدانم نه خواستیصداش. دلم م شیحواسم رفت پ

صداش، باعث شد  هاش، ادکلن به شدت آشنا، لحن آرومدست یموس بود. داغ یرو دستم قرار گرفت که رو

 .سراغم ادیب یشگیسردرد هم

 .شهیی. از خط باالیدی. اشتباهت رو اشتباه فهمستیخط ن نیمشکل از ا -

سمتم.  دیشده بودم بهش. صورتش چرخ رهیکه مثل مجسمه خ دونمی. فقط مکنهیم کاریداره چ دمیفهمینم

 هجیاش عمق وجودم رو سوزوند. سرگخالصانه یبدنم رفت باال. غم تو نگاهش و گرم ی. دمامیچشم تو چشم شد

  :اش گفتشهیهم ی. با لحن سرد و جدستادیدستم برداشت و صاف ا یگرفتم. دستش رو از رو

 ن؟یدیدونه خطا داشته باشه. فهم هی دیکار شما نبا یخانم زمان -

به سمت  رمیرفت. فقط متوجه شدم دارم م یواسش تکون دادم و اصالً متوجه نشدم ک یتمام سر یجیگ با

 .بلند شدم، که نرگس اومد سمتم زیمغزم. از پشت م یمهینصف و ن یهاهمون پازل

 ؟ینیرو بب جانیاشکال ا شهیمهتا م  -

 :سمت در، گفتم رفتمیطور که م نیهم

 .بهت گمیاومدم اشکالش رو م ی. وقتسیرو بنو شهیبق -

 :نگاهم کرد و گفت نگران

 ؟یخوب -

 .آره -

 ادمیدردناک و سردردآور  یهام رو بستم تا گذشته. چشمزمیدفترم رفتم. در رو بستم و نشستم پشت م سمت

 .ادیب
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*** 

 :دختر پسر روبه روم نگاه کردم وگفتم به

 .گهیرو د یدرگوش نی. ول کننیشما عاشق هم میدیخب فهم لهیخ -

 :و گفت دیخند پسر

 !حسود -

یو م ختنیریبودن وسط و واسه پسرها عشوه م ختهیکه ر ییواسشون نازک کردم و به دخترها یچشم پشت

هاشون بازشه. امشب بخت خوانیتاسف تکون دادم. نگاه کن تروخدا همه م یاز رو یشدم. سر رهیخ دنیرقص

 .گرفتشون یکیوسط تا بلکه  ختنیر

 ؟ینیبیتو داداش من رو م گمیم -

 .بودم امشب دهیرو ند اشفتهی. من اصالً برادر خودشگفتیهام گرد شد. راست مکه زد چشم یحرف با

 .ومدهینه هنوز ن -

  :تعجب گفت با

 کجاست؟ ینیبب یزنگ بزن شهیم -

 :رفت تو هم و گفتم هاماخم

 .زنگ بزنم فتهیخودش یمن عمراً به اون پسره نیعمراً. خودتون هم بکش -

 .گهیزنگ بزن د -

 یلیو خ موندمیکنن. فقط من م یها سالم احوالپرسبود. مامان باباشون هم رفته بودن با مهمون عیضا یلیخ

 .ومدهیزشت بود که برادر داماد هنوز ن

 .برگشتم نینکن یطونیبهش زنگ بزنم. فقط ش رمیخب م لهیخ -

و وارد تاالر شدم تا الاقل صدام رو بشنوه. اش رو گرفتم . شمارهنییها رفتم پالباسم رو دادم باال و از پله یدنباله

. دادیتو باغ بودن. بوق اول. بوق دوم. بوق سوم. جواب نم هیجا بودن؛ بقشش نفر اون ایپنج  دینبود. شا یکس

 .یتو گوش دیچیپ اشفتهیمغرور و خودش یدوباره گرفتم و رفتم پشت باغ، که صدا

 .دییسالم بفرما -
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 ؟یایسالم منم. راستش چرا نم -

 :و گفت دیخند

 فضول؟ ای ؟یا. شما داروغهومدمیدلم نخواست ن -

  :ها رفتم باال و گفتمنبود. وارد تاالر شدم و از پله یکس یپشت اطیح تو

 . ...زشته برادر ادی. اآلن عاقد مایزنگ زدم بگم زودتر ب ؟یخوایرو م نیام. همبله من داروغه -

رو هوا  یاز دستم افتاد. به پشت افتادم ول یپام و گوش ریلباسم اومد ز یحرفم تموم نشده بود، که دنباله هنوز

هام رو ها چشممثل جن زده هام،هیادکلن اون پسره تو ر یکه با وارد شدن بو دمیکش یقیمعلق شدم. نفس عم

. گلوم رو صاف کردم زدیاحساس نبود. برق م از یخال گهیافتاد. د یباز کردم که نگاهم به دو تا چشم براق مشک

 :و گفتم

 .شمیممنون م یاگه ولم کن -

 :و گفت دیخند

 .جا بمونه نیهم دیبغل من تا ابد با فتهیکه که م ی. کسشهینه نم -

  :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 .نهیبیما رو م یکی. ولم کن. االن نیبذارم زم -

 .نباشه. فقط من و تو یکه کس ییجا کی برمتیاشکال نداره. االن م ؟ینیتو نگران ا -

 زده به سرت آره؟ کهنیتو مثل ا -

  :باال رفت و بدون نگاه کردن به من، گفت سمت

 .یوقته زده به سرم. خودت خبر ندار یلیآره. خ -

 .جانیاز ه شتریب یهم از ترس. ول جانی. هم از هزدیتو حلقم م قلبم

 ستم؟یمگه با تو ن ؟یآها ؟یبریم من رو کجا -

 :ها رفت و در رو باز کرد و گفتاز اتاق یکی سمت
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 کیدست خودم ندارم  یاریهم اخت یجورنی. انقدر هم حرف نزن. چون همیفهمیم میدیرس یوقت -

 .ارمیسر جفتمون م ییبال

 .زدیم ریمن رو با ت یهیکه تا االن سا نی. ادمینفر ترس کیبار از  نیاول ی. برادمیترس ازش

 .یفهمیکردم همه رو خبردار کردم م دادیداد و ب یوقت ؟یبریمن رو م یکجا دار گمیم -

 :خونسردانه گفت 

 .نشنوه یآهنگ بلند هست که کس یانقدر صدا -

رفت سمت بالکن و درش رو باز کرد  دمید ی. ولاوردمیچون کم بال سرش ن اره،یسرم ب ییبال خوادیکردم م فکر

 .نییها رفت پاو از پله

. خوبه؟ حاال بذار خوامیکه کردم ازت عذر م ییکارها یخب من بابت همه لهیخ ؟یکن کاریچ یخوایم -

 .برم

مثل سگ  یمن رو آروم کنه. درسته اعتماد داشتم ول تونستیکه تو بغلش داشتم هم نم یحس خوب یحت

  .و برق نگاهش یاز خونسرد دمیترسیداشتم م

 .یمعذرت خواه یشده برا رید یلیخ -

تا آسمون فرق  نیشبه زم کیپسر  نی. اشدینم ی. ولهیهمون آدم قبل نیکردم خونسرد باشم و فکر کنم ا یسع

 .نشیبه ماش میدیکرده بود. رس

 میبرس یئن باش وقت. مطمیفرار کن یهمه صبر نکردم که بخوا نیفکر فرار کردن رو از سرت بنداز. ا -

 .ادیبدت نم

 :. سوار شد و گفتدمیکش غیهام و سر لختم افتاد، ج. تا نگاهم به لباسیرو باز کرد و نشوندم رو صندل در

 .شنوهیصدات رو نم یچه خبرته؟ من که گفتم کس -

 مانتوم کو؟ ست؟یسرم ن یچیمن چرا ه -

 :عقب شال و مانتوم رو برداشت. گذاشت رو پام و گفت یزد و از صندل یلبخند

 .ریبگ -

 و گفتم دمیها رو پوشاون عیکه کردم سر یکار نیاول
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 م؟یریخب بگو کجا م: -

  :بهم انداخت و گفت یافتاد. نگاه راه

 نه؟ ای یبه من اعتماد دار -

 :. نگاهم رو ازش گرفتم و گفتمیوقته بهش اعتماد دار یلیزد که دروغ نگو. تو خ بیاومدم بگم نه قلبم بهم نه تا

 .آره اعتماد دارم -

 :زد و گفت یبخش نانیاطم لبخند

 .کنمیمطمئن باش از اعتمادت سوءاستفاده نم -

 نیآخرش من با ا نمیبب خواستمینه. فقط م ایبفهمن  هی. واسم مهم نبود که بقادیز یلیداشتم. خ جانیه

چه قدر واسه  دونمی. نمرسمیبه کجا م یپسر مغرور ازخودراض نیلذت بخش، با ا یول ب،یغر بیاحساس عج

هام کامالً گرد شد. انگار ز، چشمیسمت شاند رهیو م شهیداره از شهر خارج م دمید یوقت یخودم فکر کردم، ول

 :بخش گفت نانیاطم یمتوجه شد. با لحن

 !بهم اعتماد کن -

کرد؟ بعد  رییتغ یپسر کل نیشبه ا کیشد که  یاصالً قابل هضم نبود. چ یعنیبود.  بیسخت و عج یلیواسم خ 

بهش  بیکه امشب مهمون صورتش و عج یترمز کرد و با لبخند یمشک یدرآهن یالیو کی یساعت جلو مین

 :گفت اد،یم

 ؟یاآماده -

 :عالمت سوال نگاش کردم و گفتم با

 .کردم یخواهکرده؟ من که ازت معذرت رییمعلوم هست چته؟ چرا اخالقات انقدر تغ ؟یچ یآماده -

محشر.  یالیو کیخونه زد رو ترمز.  یرو رد کرد و جلو زهیباز کرد و وارد شد. راه سنگ ر موتیرو با ر الیو در

تو شب هزاران برابر شده بود. دور تا دور پر درخت و  شییزرد، خودنما یخونه تماماً سنگ مرمر و با نورها ینما

 :شده بود. برگشتم سمتش و گفتم یزهر کدوم نورپردا ریمجنون بود که ز دیگل. البته درختاش ب

 . ...خویاگه م نیبب -
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یم تمیاذ یوقت ارمیسرت ب ییبال خواستمیمن اگه م ؟یکنیبد فکر م یزهایبه چ یش دارچرا همه -

 .اوردمیرو سرت مبال  ،یکرد

  :داد ادامه

 .شو ادهیپ -

 :. گفتادیز یلیداشتم. خ جانیشد. تا اومدم در رو باز کنم، درطرفم باز شد. ه ادهیپ خودش

 .میبر ایب -

شدم،  ادهیرو گرفتم و پ میالباس نقره یخودم رو بهت سپردم. دنباله ایرو باز کردم و تو دلم گفتم خدا کمربندم

 .رهیم الیداخل بره داره، سمت پشت و کهنیا یبه جا دمیکه د

*** 

 ی. سعبیغر بیعج یهاحس نیاز ا شمیم وونهیکه به در خورد، به زمان حال برگشتم. آخر من د یابا تقه  

 .کردم به خودم مسلط شم

 !داخل ایب -

 .ها به مشکل خوردنبچه شتریب ؟ینیبب یایب یخوای. نمامشهیباز هم مزاحم هم دی: ببخشنرگس

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .امیبرو م -

 رون،یآب خوردم تا حالم بهتر شه و از دفترم اومدم ب یقرصم رو درآوردم. با بطر یو قوط دمیرو کش زمیم کشو

 :زنگ خورد؛ شادمهر. جواب دادم و رفتم سمت اتاق جلسه و گفتم میکه گوش

 .دییبله بفرما -

 ؟یزنیزنگ نم ریحق یبارم به بنده کیاگه من به تو زنگ نزنم تو  یعنیسالم خواهر خوشگل خودم.  -

 .باهام یساعت حرف زد کیبهت زنگ زدم و  شبیخوبه هنوز د -

 ؟یمن بگ یهایاز خوب یخواینرگس کجاست؟ خوبه؟ خوشه؟ سالمته؟ نم -

 :طور هم گفتم نیو هم زیسمت م رفتم
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بگم هنوز. بهت  هاتیاز خوب تونمینم یالک یالک یطور نیدختره نشون بده. من که همتو خودت رو به  -

 .دو تا دیشا ؟یدار یگفتم که مگه چند تا خوب

نابابم خط  یهاو دوست ونیو قل گاریوقته دور س یلیظهر شروع کردم به نماز خوندن. خ روزیبه خدا از د -

 . ...سترحمانم ه گهی. رئوف هستم غفور هستم. ددمیکش

 !شادمهر -

  :و گفت دیخند

همه صفت رو در دو تا  نیا م؟یهم خواهره ما دار نیخدا! ا یمن بدم؟ ا یگیصفت. بعد تو م یکل ایب -

 .کنهیخالصه م

 .انیهم ب هانیا اهیگل و گ شگاهینما میبر میخوایزد به سرم. فردا که م یفکر کی

من  ایتو هم ب اه،یگل و گ شگاهیبا عمو برم نما خوامیفردا که من م ینشون بد یخود یخوایخب اگه م -

 . ...هم

 :و ادامه دادم نییرو آوردم پا صدام

 .تیهم موقع نی. اکنمینرگس رو دعوت م -

 :گفت یحرف با خوشحال نیا دنیشن با

 .هیفکر خوب یلیخ هیعال -

 شد؟ یچ نیماش ی. راستنمتیب یخب. حاال فردا م لهیخ -

 یول برمت؛یو م ارمی. اگه الزم باشه خودم مخرمینم نیجوابت رو دادم. من واست ماش یبار گفت کی -

 .کن رونیرو از سرت ب یبخر نیبذارم ماش کهنیفکر ا

که خسته  نهی. دو هم اکی نیمزاحم باشم. ا خوامیمن نم یول یگیخودم م یبرا یدار دونمیشادمهر م -

 .رفتم و اومدم. من حالم خوبه ادهیشدم از بس پ

 :گفت یایبا لحن عصب شادمهر

 .الزم نکرده -

 .گمی. اصالً چرا من دارم به تو مخرمیخودم م -
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 نیبا تو مهتا. بذار دو سال از تصادفت بگذره بعد از من درخواست ماش دونمیمن م یدیاگه بفهمم خر -

 .کن

 :اعصاب خورد گفتم با

 .کار دارم یخب. قطع کن. کل لهیخ -

 . ...یدار یفهمیتو االن اعصابت خرده. نم -

  :باال نره گفتم کردمیم یکه سع ییصدا با

 .ات رو نگرفتمتا پاچه یاعصابم خرده. پس بهتره زودتر قطع کن شهیآره من هم -

به جز خودم. نرگس اومد جلو و  کننیدخالت م میرو قطع کردم. همه تو زندگ یجواب بده. گوش نستادمیوا

  :گفت

 ؟ینیبب شهیم -

. گهیم یچ نمیبود. رفتم سمتش تا بب یدهن کج هیشب شتریبهش زدم. البته اسمش لبخند نبود؛ ب یلبخند

 .خودش رو کشت از بس سوال کرد

تا  کردیرو جمع م لیگفت همه رفته بودن؛ فقط نرگس مونده بود که داشت وسا شهیساعت شش عصر بود. م   

 .دمینرگس، دست از کار کش یکه با سوال ناگهان فمیتاپ رو گذاشتم تو کبره. لپ

 ازت بپرسم؟ یسوال شخص کی تونمیمهتا م -

 .هست یچ نمیتا بب -

 ؟یتو ازدواج کرد -

  :زدم و گفتم یبه من هم بگو. لبخند به زور یدی. واال. اگه تو فهمدونمینم خودمم

 .فعالً نه -

 :و گفت یدلرو صن نشست

 ؟یچ یعنی ؟یچ -

 :رو بستم و با لبخند گفتم فمی. در کیداده بود حساب چیسه پ ریگ اوف
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 .میبهت گفتم. حاال هم بهتره بر یزمان کی دیشا -

 :تکون داد و گفت یسر نرگس

 .می. بریخوایباشه هر جور خودت م -

 .بلند شد و با من هم قدم شد یرو صندل از

 م؟یبا هم بر یای. ماهیگل و گ شگاهینما میبر میخواینرفته، فردا عصر م ادمیتا  یراست -

 :گفت اوردیپالتوش درم بیطور که از ج نیزنگ خورد. هم شیگوش

 . ...ی! ولدونمینم -

 :هاش رفت تو هم. رد کرد و به من گفتاخم ش،یرو گوش یافتادن اسم با

 فردا بهتون خبرش رو بدم؟ تونمینه. م ایدارم  یفردا کار نمیبب دیبا -

  :سمت راه پله و گفتم رفتم

 .نمتیب یآره حتماً. فردا م -

 .خدافظ -

ت، نگهبان شرک ،یو به رحمت نییها رفتم پااز پله نیهم یآسانسور رو نداشتم. برا یمنتظر موندن برا یحوصله

 :زدم و گفتم یلبخند

 .یرحمت یآقا دیخسته نباش -

 .شما خانم مهندس نیهمچن -

 یکه صدا رونی. نفسم رو با حرص دادم باومدیبردم. باز داشت بارون م یبه عمق فاجعه پ رون،یاز در اومدم ب تا

 .. سرم رو برگردوندمزدیداد م یرحمت یاومد که داشت سر آقا فتهیحسان خودش

 .اوف ن؟یبه زم دهیبوده. اآلن چهار تا چرخش چسب نگیمن تو پارک نیماش ؟یچ یعنی -

 . ...شده که یروحمم خبر نداره چ یمن حت ابیکام یآقا -

  :به موهاش زد و گفت یچنگ کالفه

 .رو ببرن نیماش انی. زنگ بزن بگو بستین یاچاره -
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  :گفت یبا شرمندگ یرحمت

 .ابیکام یچشم آقا -

و ت دیچرا تو با ه؟یکرده گرم. مگه فرق تو با من چ یهات رو خالکه باد چرخ یرو ازش گرفتم. دست هر ک نگاهم

هام شدم. دست ابونیزدم و وارد خ یروزیبارون نوش جان کنم؟ لبخند پ دیمن با یول ینیگرم و نرم بش نیماش

 .اومد اشفتهیخودش یقدم بردارم، صدا کیو تا اومدم  بمیرو بردم تو ج

 .میباهم بر سایوا -

چتر  کیبهش بگم،  یزیهم مونده. تا اومدم چ نی. همامیبا تو هم ب بیغر بیعج یهاحس نیحتماً! با ا چشم

  :سرم اومد. به صاحب چتر نگاه کردم و گفتم یباال

 .یاعتقاد ندار یکه معلومه، شما به حمل و نقل عموم یجورنی. چون ایبر یبهتره با تاکس -

  :صورتم چرخوند و گفت یتک تک اجزا یخونسردانه نگاهش رو رو 

ن وگرنه تو بارو یفتیهم ندارم. حاال بهتره راه ب فیتکل نییبه تع اجی. احتکنمیمن هر کار دلم بخواد م -

 .دختر جون یشیم سیخ یحساب

نه بابا اصالً برنگشت. اگه  دمی. دسمیرو صورت خ دمیبلند از من دور شد. دستم رو با حرص کش یهاقدم با

ام مرتب کردم و با شونه یتاپم رو رولپ فی. کخوردمیصد درصد سرما رو م رفتم،یم ستگاهیتا ا یجورنیهم

 :و گفت نداختبهم ا ینگاهمیچترش، ن ریتند رفتم سمتش که با اومدن من ز یهاقدم

 ؟یشد مونیچرا پش -

  :کردم و گفتم یاخم

 .ابیکام یمن کار نداشته باش آقا یشما قدمت رو  بردار. به کارها -

  :زد و گفت یشخندین

 کیرو  نی. ایش به من مربوطه مهتا زمانتو همه یکارها ی. ولستیمن به تو مربوط ن یکارها گهینه د -

 .جوابت رو دادم یدیبار پرس

. اصالً. مخصوصاً امروز هم که کردمیرو درک نم نیفالن فالن شده. من واقعاً ا ی. پسرهخوردمیحرص م داشتم

  :و گفتم ستادمیوا تی. با عصبانکردیم یرهم باز داشت رو مخ من دوچرخه سوا نیاعصاب مصاب نداشتم ا
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 .کنمیدوباره تکرار م ،یحاد دار یکه فراموش ییاز اونجا یرو بهت بگم. ول یزیچ کی دیبا -

 :و گفت ستادیوا نهیروم چتر رو بست و دست به سروبه ستادیوا

 .بگو. منتظرم -

هاش و تر کرد. زل زدم تو چشمزدن حرفم راحت یمن رو برا نیاز احساس شد و ا یخال شهیمثل هم نگاهش

  :گفتم

زنت زنده شده  یو فکر کن یمن توهم بزن یبرا یتونیهستم. پس تو نم اشهی. فقط شبستمیمن زن تو ن -

پس  ؟یدی. فهمیاگهی. نه کس دهیکه جلوته مهتا زمان یآدم نیروته. چون زنت مرده. دو ساله مرده. او االن روبه

 .یدخالت کن میتو زندگ دمیبهت اجازه نم

 گهی. فکر کردم اآلن مگهیم یزی. فکر کردم چدمیو د یو غم و ناراحت تیهاش عصبان. تو چشمدمیسرما لرز از

 نیمن رو سوزوند. فقط چند لحظه غمگ نیسکوت کرد و ا ی. ولیرسیزن من نم یبه گردپا یتو خودت هم بکش

  :نگاهم کرد و چتر رو گرفت جلوم و گفت

 .ندارم اجی! من بهش احتریبگ -

حرفم. جلو پام  نی. عذاب وجدان گرفتم از استادیمیهام اشک حلقه زد. قلبم داشت واتو چشم نشیلحن غمگ از

ازش  دی. باشدیمحو م دمیبد. داشت از د یلیزدم. خ یانداختش و پشتش رو کرد و رفت. حرف بد

است؛  زدهخیچرا؟ درسته غده، مغروره، دونمیازم ناراحت باشه و واقعاً نم خواستیکنم. دلم نم یاهخومعذرت

شه، رفتم سمتش. تو  یشلوارم گل شدیتند، که باعث م یهابرداشتم و با قدم نیآدمه. چتر رو از رو زم یول

هاش رو تند منم که قدم دیاش. فهمبهش دستم رو بردم جلو و گذاشتم رو شونه دمی. رسمیبود یاصل ابونیخ

 .کرد

 . ...من ستایحسان؟ وا -

 :گفت یبلند و عصب یبرگشت سمتم و با صدا زیت

که زبونت دراز بود.  ،یزدیدرمورد زن من حرف م یداشت یوقت ؟یکنیچرا انقدر حسان حسان م ه؟یچ -

. یرسیبه غزل من نم یبار هم بهت گفتم تو خودت رو هم بکش کیدختر جون،  نیبب ؟یبگ یچ یاآلن اومد

 خوامی. دوم نمکی نی. انکن سهیتر از تو هم نتونستن خودشون رو  با اون مقاپس دور ورت نداره. چون خوشگل

 .ولت نکنه ابونیخانت تا ساعت شش عصر تنها تو خ نیمت شیبرو پ ؟یدی. فهمیدو سه روز جلو چشمم باش

 . ...مردم ی. که خودشون و به پسرهانهیامثال تو هم یالبته کار دخترها
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زدم و  یشده بودم. پوزخند سیاز سرما. خ دمی. لرزختیریهام ماومد باال و فرود اومد رو صورتش. اشک دستم

 :گفتم

 .مرد مرده پرست یرو هم نداشت نیا اقتیخفه شو! از طرف من ل -

. ابونیبه سمت خ دمیی. تو صورتش نگاه هم نکردم. پشتم رو کردم و دوشدنیداشتن دورمون جمع م مردم

از  یاخاطره خواستیبود که مغز فلجم نم بیاز سرما و عج دیلرزی. پاهام مکردی. قلبم درد مختیریهام ماشک

 .نشستم ابونیکنار خ ی. رو صندلارهیب ادمیگذشته رو 

 رهیکه تو انگشتم بود خ یامن نداره. آره نداره. به حلقه یبه گذشته یربط چی. اون هدیکشیم ریبه شدت ت قلبم

  :شدم و گفتم

کنم،  یخواهتا ازش معذرت گشتمیخودمه. اگه برنم ری. تقصاریب ادتیگذشته رو مهتا. به  اریب ادتیبه  -

 .مهیو دل رحم یسادگ نیاز ا کشمیم ی. هر چشدینم یجورنیا

دوست  نیمت کنهیفضول هنوز هم فکر م ی. پسرهنی. متدنیبه خند هیردم وسط گرکه زد شروع ک یحرف ادیبا  

مدت از همه فاصله  کیاومد،  ادمیام باشه از دستت راحت شم. به خودم قول دادم هر موقع گذشته یپسرمه. ک

ام و زنده شدم. اصالً چرا من از اون تصادف جون سالم خوب شه، من مرده وبمیکه مغز مع یتا موقع ی. ولرمیبگ

رو شونه هام  یزیبا افتادن چ کردم؟یفرار م خواستم؟چرایم یبه در بردم؟ واقعاً چرا؟ اصالً من تو جاده چ

 .شمیم یحس کردم باز دارم عصبان وب،یمع یاز خودراض یاون پسره دنیبرگشتم و با د

 .دنبالم ادیاالن منتظرم ب ؟ی. مشکل دارگهید نیمت شیبرم پ خوامیم ؟یخوایم یاز جونم چ -

 :گفت تفاوتیو ب سیخ یرو صندل نشست

 .به من چه یخب بر -

 :لبم رو با حرص کندم و گفتم پوست

 نم؟یرو بب یک دی. بانمتیچند روز بب یتو رو برا خوادیمن دلم نم نیبب -

 :به صورتم انداخت و گفت ینگاه

 .یمن مهتا زمان دنیبه د یتو محکوم -

 . ...دم کی یدم بد کی یدم خوب کی. فهممیرفتارهات رو نم نیعلت ا -

 :هام و گفتزل زد تو چشم میمستق
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 .یمهتا زمان شهیمن به تو مربوط نم یعلت رفتارها -

یخدا. باز دوباره شده بود همون آدم ب یو چهارساعته. ا ستیو کوفت. حناق ب یو درد. مهتا زمان یمهتازمان

 .و مرموز تفاوتیو ب احساس

  .کن ازم یخواهمعذرت عیکن تا افتخار بدم باهات حرف بزنم. بدو سر یخواهازم معذرت -

کرد و  یارو فراموش کرده بودم. تک خنده شیپ قهیچند دق یو درکل دعوا دادمیقلبم گوش م یبه ندا داشتم

  :گفت گرفت،یطور که نگاهش رو ازم م نیهم

 و یرو صندل یمن رو تو بارون نشوند کهنیمورد به خاطر ا نی. اولیکن یمعذرت خواه دیفعال که تو با -

 .یکه زد ییهاهم به خاطر حرف شی. دومیکرد سمیقشنگ خ

  :بهش رفتم و گفتم یاغرهچشم

 .ییپررو یلیخ -

  :برگشتم و گفتم طنتیبا ش ی. ولکنهینم یعذرخواه دونستمیم

 .میکن یخواهباهم معذرت ایب -

 کیبه دکتر داشت؛  اجی. واقعاً احتمهودهیب یرو تمام فکرها دیکه زد، خط کش یبا حرف ینه. ول گهیکردم م فکر

  :نگاهم کرد و گفت شینافذ مشک یهادم بد. با چشم کیدم خوب بود 

 !قبوله -

 !... دو... سهکیخب  -

 :میگفت همزمان

 .دیببخش -

و  شیشونیبود رو پ ختهیشده بود و موهاش ر سیافتاد. کل سرش خ شیشونیکه نگاهم به پ م،یدیهم خند با

  :باال و گفت دیواسش درست کرده بود. ناخودآگاه دستم اومد باال، که ابروهاش پر یابامزه یچهره

 ه؟یچ -
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به  خوردیهام از سرما م. دندوننییشده بود دوباره اومد پا سیاز بس خ یموهاش رفت و دادم باال. ول نیب دستم

کرد، بعد من دارم  یکی گهید یواقعاً خر بودم. واقعاً. پسره من رو با دخترها کردم؟یم کاریهم. من داشتم چ

 :و گفتم نییآوردم پا رودستم  عیبود. سر نیسنگ یلینگاهش خ کشم؟یدست تو موهاش م

 .شدم هم تو سیه. هم من سردمه و خسرد یلی. خمیبهتره بر -

 :و گفت دیصورتم چرخ یرو تک تک اجزا نگاهش

 .میبر -

کنه؛ چون من شوهر  دایحس خوب ادامه پ نیا دینبا یپالتوش رو شونه هام بود. ول نکهیداشتم از ا یخوب حس

ام درستش نبود. پالتوش رو از رو شونه نیخشک شدم سرجام. آره. ا ،یدارم. اون زن داشته. درسته مرده ول

  :برداشتم و گرفتم جلوش و گفتم

 .یخوریخودت سرما م یممنون بابت پالتو. ول -

اتوبوس که  ستگاهی. به ارشیبگ هینگاهم کنه و بعد چند ثان یجیاخالقم، باعث شد چند لحظه با گ یناگهان رییتغ

  :باهامون فاصله داشت نگاه کردم و گفتم کمی

 .میبر دیبا گهید کمی -

 .اتوبوس اومد ستگاه،یبه ا میدینگفت. فقط کنار من شروع کرد به راه رفتن که تا رس یزیچ

 چه قدر پول بدم؟ دیبا -

  :بهش انداختم و گفتم ینگاهمین

 .یتو پول بد خوادی. نمزنمیمن م -

 :کرد و گفت یاخم

 . .... فقط پول نقد ندارم کارتستیالزم ن -

  :که گفتم میشد سوار

 .کردم ستیبارون خ ریز کهنیدفعه رو مهمون من. بابت ا نیا -

  :اومد یزن یصدا
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 .شهی. االن در بسته ممیخانم برو کنار بذار ما بزن -

که  یصندل نینشست. اول یانداخت باال و رو صندل یاشونه الیخیب دمیرو در آوردم و دوبار زدم، که د کارت

چندتا دختر، حواسم رو  یصدا دنیشد از خودم. که شن یبود و چندشم م سیشد نشستم. تموم جونم خ یخال

 .دادم بهشون

 .پسر پولدارهاست نیمعلومه از ا ی. واپهیچه خوشت اسمنیاون پسره رو نگاه  -

 .وارد شد یادختره کیوارد شد تنها نبود. با  یوقت ی. ولپهیخوشت یلیاهوم! خ -

ها قرار گرفته بود. چه زن یروروبه شیصندل قایکه دق یمردها چرخوندم که نگاهم افتاد به حسان نیرو ب نگاهم

 .هم نشسته ییجا

 .مشینیبب کنهیباز نم پهیهاش رو آقا خوشتکه چشم فیح -

 .قبول کرد دی. شامیبد یبهش درخواست دوست میبر ایب گمیم -

 .کشنیهم نقشه م یام رو گرفته بودم. دارن واسه چه کسخنده جلو

 .شهیچه با اخم پرجذبه م یبراقه. وا یهاش هم مشکنگاه چشم یوا -

 .. واالکنهیاخم م شهیهم نی. استین یاتازه زیکه چ نیا

 .گهیم یزیکه تو کف مائه چ زهیداره. نگاه داره به اون پسر ه یانگاه چه جذبه یوا -

 یزیچ کی زهیچشمش من و تو رو گرفته چون به اون پسر ه نیا گمی. من که میاسیمن رو  نیبب -

 .نهیبیرو نم طرفنیا گهیو د نییرو بست و سرش رو انداخت پا ششیگفت که ن

چشه؟ تا االن  نیواسم تکون داد و اخم کرد. وا ا یتعجب به اون طرف نگاه کردم که نگام به حسان افتاد. سر با

ینفر م کی ادیهاش من رو . اصالً به من چه. چشمشهیداره فعال م شیکه خوب بود. باز حتماً رگ بد اخالق

تا  شد؟یمگه م یفکر نکنم. ول یزیبه چ ردمک یشهر. سع نیهست تو ا یکه بندازه. هزاران آدم چشم مشک ندازه

 .جلو چشمم اومدیم مهیدوباره پازل نصفه ن ،یسردرگم نیخودم رو خالص کنم از ا کمی اومدمیم

 .محاله یهمه خوشبخت نیخدا من و ا ینگا واسمون سر هم تکون داد. وا یوا -

 .هست یزیچ کیما و اون پسره  نیب فهمنیخب آروم ذوق کن. االن همه م لهیخ -

 .کنم دیرو تجد شمیآرا کمی.  امیچه طور نمیبب یات رو بده آروامونده ینهیاون آ -
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 :اومد میزن بغل دست یصدا

 .شدن ایحیدوره زمونه رو؟ چه قدر دخترها ب ینیبیم -

  :نگاه کردم و گفتم میکنار یشصت ساله -زن نسبتا پنجاه به

 .یبگ یتونیم یچ گهید -

  :به من کرد و گفت ینگاه زن

 .خوادیخاطرت رو م یلیشوهرت خ نکهیمثل ا -

  :باال و گفتم دیپر ابروهام

 شوهرم؟ د؟یببخش -

 :به حسان کرد و گفت یااشاره

 ست؟یشوهرت ن یمگه اون پسر کت شلوار -

 .نداره کنار هم یابوالهول که تعادل روح ی. فکر کن! من و اون مجسمهیاجوک بامزه چه

 . ...من نیاشتباه شد نکهیمثل ا -

  :و گفت دیخند زن

 !دخترم خورمیرو نفهمم که به درد نم یمرد یعاشقانه یهامن اگه بعد پنجاه و هفت سال نگاه گهید -

 کیتکون دادم که  یاون به من عاشقانه است؟ سر یها. کجا نگاهزننیمردم توهم م یلیخ داًیجد عاشقانه؟

 :سرش رو آورد جلو و گفت د،یکشیحسان نقشه م یکه داشت برا یاهمون دختره

 ن؟یبا اون آقا دار یخانم شما نسبت دیببخش -

  :و گفتم دمیخند

 .باشه واسه خودتون نیخوایاگه م ی. ولییجورها هی -

 :بود گفت اسمنیکه فکر کنم اسمش  یدوم دختر

 ن؟یدرست منظورتون رو بگ شهیم -
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  :اون دو تا زدم و گفتم یبه چهره یاتوبوس، لبخند ستادنیوا با

همون طور هم از  ن،یاریکه به دستش ب یدخترها. چون همون جور نینگرد یابونیخ یهادنبال عشق -

  !نیدیدستش م

  :گفت زونیآو یبا لب و لوچه دختر

 !هامون خانمبابت حرف دیببخش -

  :شد و گفت ادهیشدم، که حسان هم پ ادهیبلند شدم. به طرف در رفتم و پ یصندل یو از رو دمیخند

 ...یخدافظ! راست گهید شهیجدا م نجایخب راهمون از ا -

که بهش تعهد دادم  یکس یاومد، جلو ادمیام که گذشته ندهیدرآ خواستیدلم نم .کردمیبهش نگاه نم گهید

 :براق؟ عمراً. ادامه داد یجفت چشم مشک کی ؟یچ یشرمنده باشم. اون هم برا

 .. خدافظنی. همخوامیها دوباره ازت عذر مبابت اون حرف -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 .خدافظ -

 که داشت ییهابراق. فرار کنم از حس یجفت چشم مشک کیسرعت از کنارش رد شدم و رفتم تا فرار کنم از  با

 .شدیواسم لذت بخش م

*** 

 (حسان)

 .هام رو باز کردمچشم شد،یم دهیموهام کش نیکه ب یدست با

 .یسوزیاز تب م یسوپ رو بخور. دار نیحسان؟ بلند شو ا -

 .ادیخوابم م یلیخدا خبذار بخوابم غزل. به  -

 .ها یشده باش داریبلند شو بدو. برگشتم ب ؟یبذارم بخواب یچ یعنی -

 .رو سرم دمیپتو رو کش نیشم. واسه هم داریبود که بخوابم ب ینیاز ا ترنیسنگ هامچشم

 !حسان -
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  :زدم و گفتم یسرجام که تا نگاهم به غزل افتاد. لبخند تلخ نشستم

 و توهمه نه؟ الیهم خ نیا -

  :گفت زد،یطور که سوپ رو هم م نیزد و هم یلبخند

 .رو نشونت بدم تیرو بخور تا واقع نیا ایب -

 :که از بغض دورگه شده بود، گفتم یی. با صدایرو از دستش گرفتم و گذاشتم رو پاتخت ظرف

رو سوزوندم. من شوهر . من بدجور دلت یهم ناراحت یلی. خیناراحت یلیو ازم خ یآره. خوابه. تو رفت -

 . ...بودم واست. من یبد

 :و گفتم دمیکش شییبلند خرما یتو موها یقیعم نفس

 .... متاسفمیمن بابت همه چ -

 :گفت یاشک یهابا چشم رون،یب رفتیطور که م نیتخت بلند شد. هم یو از رو رونیبغلم اومد ب از

 !ثابت کن! ثابت کن حسان -

 .الیخواب و خ شهینبود. مثل هم یها گشتم خونه رو ول وونهیمثل د رونی. بلند شدم و رفتم برفت

ن برداشتم و بدو یرو از رو پاتخت ی. نگاهم به ساعت افتاد؛ نه شب. گوشدمیاز خواب پر ل،یزنگ موبا یبا صدا   

 .یتو گوش دیچیشادمهر پ یرو تخت که صدا دمیتوجه به مخاطب، جواب دادم. دراز کش

 خودم رو مسخره کردم؟ یالک ایشد؟ چهار چرخت رو پنچر کردم دلت خنک شد؟  یسالم چ -

 . ...یبعد خوب شد ول یو تار هم. ول پیتو ت مینه خوب بود نه بد. اولش که زد -

 .ینگو که باز گند زد -

  :رو بستم و گفتم هامچشم

 . ...بعد یدفعه خوبه ول کیشادمهر؟  هیرفتارش چ رییتغ لیدل -

حسان از  گفتیم گفت؟یم یبهم چ یدونیرو بهم گفت. م نیمهتا هم هم شیپ یچند نیهم اتفاقاً -

 و تار هم؟ پیتو ت نیرو بگو چرا باز اولش زد نینداره. حاال ا یروان یتعادل روح یخودراض

 :کردم و گفتم یاخم
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ازم  نکهیبعد اومد مثل ا ینگفتم ول یزیکرد اول که من چ سهی.، خودش رو با غزل مقایچیه -

نوش جان کردم و بعد  یلیس کی یچیکنه، من هم اعصابم از دستش خورد بود زدم تو ذوقش. ه یخواهمعذرت

 .رفتم دنبالش طه،یاوضاع خ دمیکه د

  :و گفت دیخند

 ؟یخورد یلیس یبه اون مهربون یکه از مهتا یگفت یجدا بگو چ -

 .شم کیبکن بهش نزد یکار کی دنیخند یبه جا -

 ش؟خب ادامه -

من رو  ینشه، اون رو شیدونم اگه خودش زبون خوش حال یش؟ من نمادامه یگیس که ممگه قصه -

 .نهیبیم

. نه شه برادر من کیتا بهت نزد یباهاش رفتار کن یبا مهربون دی. باگهید نهیخودت عرضه نداره هم یوقت -

 .با زور و اجبار

 :نشستم رو تخت و گفتم کالفه

 ؟یکرد رییشبه تغ کیشد  یچ گهینمآها. بعد عقل کل  -

 .مثل آدم باهاش رفتار کن یریبدبخت رو بگ یمثل سگ پاچه نکهیا یبه جا دونمیمن نم -

اومده  ادشی دیشا ه؟یازم. علت فرارش چ هیفرار یسرگردونه. ول دونمیعلت رفتارش رو بگو شادمهر. م -

 .من رو

 .ادین ادشیهم  گهیشش ماه د ایتا پنج  دیگفت شا دمی. از پسرخالم پرسومدهین ادشینه  -

 پسر خالت؟ -

 .. دکتر مهتا پسرخالمهگهیآره د -

 .شادمهر هم هست یو از قضا پسرخاله هیدکتر مهتا زمان یزمان نیباال. مت دیپر ابروهام

 ست؟ین یزمان نیپسرخالت اسمش مت نیا ،یاون موقع استاد سوت -

  :گفته که گفت یچ دیتازه فهم انگار
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. آخه قربونت برم تو که انقدر کنمیافتخار م یدوست نیبه هوشت حسان جان. من به وجود همچ نیآفر -

 سمت خودت؟ یکه مهتا رو بکش یکنینم جادیا رییهات تغحواست جمعه و هوشت خوبه، چرا تو نقشه

  :زدم و گفتم یلبخند

 .خوادیم تیسمت خودم. فقط شادمهر زمان با موقع کشونمشیم -

 ؟یای. ماهیگل و گ شگاهینما میبر میخوایبا من. فردا م تشیموقع -

 .کنج لبم اومد یلبخند

 .امیآره م -

. وگرنه چیخواهر من هم نپ یهم نکن. بتمرگ سرجات به پرو پا یطونیخدافظ. مراقب خودت باش. ش -

 .ها بخورنتجلو سگ ندازنتیم سهیتو ک کننتیم یشب هیدوتا برادر داره مثل کوه پشتشن. 

 .کم چرت و پرت بگو. خدافظ -

تو ظرف و گذاشتم تا  ختمیسفارش داده بودم رو ر رونیکه از ب ییرو قطع کردم و از اتاق خارج شدم. غذا یگوش

غذا گرم شد، برداشتم و رفتم  نکهیآشپزخونه. به محض ا نیرو تو خونه داشتم به جز ا یگرم شه. تحمل همه چ

 .زینشستم پشت متو اتاق کار و 

*** 

 (مهتا)

 :به نرگس نگاه کردم و گفتم 

 ؟یایامروز عصر م -

  :گفت شد،یطور که باهام از اتاق خارج م نیهم

 .رو دادم گهید یجا کینه قول  -

به هوا کرده بود. اوف نگاه کن تو روخدا.  یبگم؟ خودش رو حساب یکه نرگس زد به شادمهر چ یحرف نیا با

شادمهر رو گرفتم. بوق اول. بوق دوم.  یشماره عی. بعد رفتن نرگس، سرشهیکار سخته به من واگذار م یهرچ

 .بوق سوم

 شد؟ ی. اوکیسالم خواهر -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  170  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

 .قول داده گهید یجا کی. نه. گفت به اریشادمهر! جون من جوش ن -

 :شد و گفت یخال بادش

 واقعاً قبول نکرد؟ ؟یجد -

  :بودم، گفتم یطور که منتظر تاکس نیشرکت خارج شدم و هم از

 .بعد یدفعه نشد دفعه نیحاال ناراحت نباش ا -

 :گفت یطونیلحن ش با

 .بهت خوش بگذره مهتا خانم. فعالً  -

 .خدافظ -

هستن.  انمیاطراف کنمیکه االن درک نم یزیرو باز کردم و نشستم. تنها چ یکرد؟ در تاکس یجورنیچرا ا نیا

به راننده کردم و آدرس رو دادم که بعد  ی. سالمتیخاص یهم از اون حسان ب نیاز شادمهر. اون از نرگس. ا نیا

 .شادمهر زنگ زد ه،یچند ثان

 بله؟ -

. به جاش امیب تونمیاز دوست دخترهام کات کنم نم یکیشد مهتا؟ امروز قرار بود با  یچ یدیآخ آخ. د -

 .دنبالتون. خدافظ ادیب گمیبه حسان م

با اون چشم تو چشم  خوامیم یبدتر؟ من هرچ نیخدا. فاجعه از ا یاومدم بگم اون رو نفرست قطع کرد. وا تا

 .کنهیداره به من نگاه م دمی. به مرده نگاه کردم؛ دذارنینشم، شادمهر و عوامل نم

 ن؟یبگ نیخوایم یزیچ دییبفرما -

و همه  بارهیتکون داد. روم رو کردم سمت پنجره. خداروشکر که امروز بارون نم یمنف یروش رو به معن راننده

امروز هم که من خوشحال بودم که با اون پسره چشم  نیبه عمو. هم کردمیم یآرومه. وگرنه که من بدقول یچ

 حساب رو هیخونه، کرا یجلو نیماش ستادنیکرد که چشم تو چشم شم. با وا یکار کیتو چشم نشدم، شادمهر 

 .شد انیرو بندازم تو در، در باز شد و قامت پرهام نما دیشدم. تا اومدم کل ادهیکردم و پ

 ن؟یسالم مهتا خانم خوب -

 .ممنون یلیسالم خ -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  171  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

 ن؟یایاز سرکار م -

 ن؟یبا من داشت یبله کار -

 نیجواب نداد دمید یوقت یمادرم آش درست کرده بودن واستون آوردم. ول یبله. راستش من نه. ول -

 .ظرف رو گذاشتم دم در خونتون

 :زدم و گفتم یمحو لبخند

 .. با اجازهنیزاده تشکر کن فیاز خانم شر -

 :در رفت کنار و گفت یجلو از

 .بله حتماً. خدا نگهدار -

 .ندار رو تحمل کنم یاون حسان تعادل روان دیخدا باز با یکنارش رد شدم و وارد خونه شدم. وا از

*** 

بافت و شال گردن ذغال  یو شال مشک یبا پالتو ذغال سنگ ،یبه خودم انداختم. شلوار کتون مشک ینگاه  

رو با آب خوردم، که نگاهم  نیمت یقو یهادونه از قرص کیرو برداشتم.  فمی. ساعتم رو دستم کردم و کیسنگ

. تا ساعت رمیگیزخم معده م خورمینم یزی. آخر من انقدر چدمیکش میبه شکم خال یبه ظرف آش افتاد. دست

م و قاشق برداشت کیمونده بود. ظرف رو تو قابلمه چپه کردم و گذاشتم تا گرم شه.  گهیربع د کی م،یشش و ن

قاشق زدم و گذاشتم تو دهنم. به آش  کیقابلمه رو گذاشتم جلوم. قشنگ کشک و نعنا داغش رو هم زدم و 

. از خوردن دست دمیکش یبعد خوردن قرص درد گرفت. پوف مسرخوب بود. باز  یول د،یرسیخاله ترانه نم

 .ها دوباره زنده شهو گذاشتم صحنه دمیکش

*** 

 م؟یریم یچ یبرا الیداخل؟ پشت و یریچرا نم -

 :برگرده، دستم رو محکم تو دستش فشار داد و گفت نکهیا بدون

 .یفهمیم میبرس یوقت -

. ادیز رنقدیکرد؟ اون هم ا رییشد تغ یبود که چ بیجلوم رو نگاه کردم. واقعاً واسم عج یو با فضول دمیکش یپوف

 دنی. که با دنیو دستم رو به دامنم گرفتم، تا با مخ نرم تو زم نییپام. سرم رو انداختم پا ریدامنم اومد ز

قشنگ متوجه  گهیهمانا. د نیافتادن فکم رو زم هماناپام، سرم رو آوردم باال که  ریکه اومد ز یقرمز یهاگلبرگ
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گل رز قرمز. با تعجب نگاهش کردم و  یهاپر بود از گلبرگ نیپسر عقلش رو از دست داده. تمام زم نیشدم ا

 :گفتم

 . آره؟ستیحالت خوب ن نکهیمثل ا ؟یکرد کاریتو چ -

. ارهیسرم ب خواستیکه بهش کردم رو م ییو آزارها تیاذ یکنه؛ تالف یتالف خواستی. مهیش بازهمه دونستمیم

یوقته دلم رو م یلیکه خ یبراق مشک یهابهم زد و با همون چشم یهام حلقه زد. لبخند مهربوناشک تو چشم

 :گفت لرزونه،

پنج  دیخودم رو باختم. شا دمتیکه د یوقته. از روز اول یلیوقته عقلم رو از دست دادم. خ یلیمن خ -

 .نمیبیکه من هم عقلم رو از دست دادم، هم کور شدم و فقط تو رو م شهیم یماه

 :شدم و گفتم رهیشده بود، خ ختهیر نیکه رو زم ییهاو به گلبرگ دمیخند

 . ...ندا یحس چیتو به من ه دونمیم نیبب ده؟یجد یباز -

 .یزنیها رو محرف نیا یکه دار یندار یتو به من احساس دیندارم؟ شا یمن به تو حس -

 :ام. دستم رو از دستش درآوردم و گذاشتم رو صورتم و گفتمرو گونه دیقطره اشک چک کی. زدیتند م قلبم

 ؟یمن رو دوست دار یبگ یخوایم -

 .ستیدو روز ن یکیوقته که دوستت دارم. صحبت  یلیخ -

هام بردارم. بهش چشم یبه قلبم و باعث شد که دستم رو از رو دیوز یبهار مینس کیگرم و آرومش مثل  یصدا

 :نگاه کردم. دستش رو جلوم دراز کرد و گفت

 زم؟یرو به پات بر ایتا دن یشیبا من همراه م -

که  کردمیاعتراف م دیکه گذاشت. با نمیبیاالن م یپسر غرور رو بذاره کنار. ول نیکه ا کردمیرو هم نم فکرش

 .نبود و نخواهد بودو  ستیبه جز دوست داشتن ن یزیکه من بهش دارم، چ یحس

  :رو گذاشتم تو دستش و گفتم دستم

 .میمن و تو به ما برس نکهیا یبه پام؛ برا یزیرو بر ایدن نکهیا ی. نه براشمیباهات همراه م -

  :از ته دل کرد و دستم رو فشار داد تو دستش و گفت یخنده کی

 .ینیش رو ببتا ادامه مینیبهتره بش -
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 :صورتم کردم و گفتم یچاشن یاخم

 ؟یهمه گل پر پر کرد نیا یاز دستت دلخورم. واسه چ زیچ کی یبرا یول -

  ؟یاریمانتوت رو درب یخوای. نمهیکم زی. گل که چکنمیتو اگه باشه خودم رو هم پرپر م یبرا -

درش آوردم، . رفتیداشت. وگرنه که االن کل شرفم م نیانتخاب کردم که آست یرهنیکه پ کنمیم خداروشکر

  :اومد و گفت یزن هیکه بعد چند ثان

 ببرمش نیبد -

 :دادم که شروع کرد به قدم زدن و گفت بهش

 .یام گرفته و تو کنارمخودم هم هنوز باور ندارم که نقشه یدونیم -

کنه پررو پررو  یازمن خواستگار یکیکه اگه  دادمیهمه شعار م نی. انیینگفتم. فقط سرم رو انداختم پا یزیچ

 .نی. همیدختر خجالت کیش برعکس شد و من شدم همه دم،یجوابش رو م

 ؟یبگ یخواینم یزیچ -

 بگم؟ یچ -

 :رو بهم دوخت و گفت نشیسنگ نگاه

 ؟یدار یاآلن چه حس -

 .پر گل بود و استخر رو باز هم اونجا بود نی. کل زمالیبه آخر و میدیرس

 .خوبه یلیخ ی. ولهیچ دونمیحس خوب. نم کی -

 :و به باال اشاره کرد و گفت ستادیوا

 .با عشق به همسر خودم می. تقدنیاونجا رو بب -

باز بود و  شهیمبل گذاشته بود. بق کینسبتاً بزرگ افتاد که روش  یتخت چوب کیرو آوردم باال که نگام به  سرم

 .دوم حرفش سرخ شدم کهیت دنیاستخر بود. با شن کینزد یلیخ

 .ش کارخودمههمه کنه؟یم کارهایعشق با آدم چ ینیبیم -

 :خجالت رو گذاشتم کنار و با تعجب نگاش کردم و گفتم 
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 .امکان نداره ؟یچ -

 :سمت نردبون رفت و گفت به

 .باالئه نیش اادامه -

 :شاخه گل رز قرمز گرفت جلوم و گفت کی دمیرو گرفت و بردم باال که د دستم

 ؟یکنیبا من ازدواج م -

 ؟یکنیم کاریزدم و گفتم:اگه بگم نه چ یایطانیش دلبخن

 :نگام کرد و گفت یجد

 .نکردم باهات یشوخ یتو استخر. تا بفهم ندازمیباال خودم رو م نیاز هم -

 :گفتم تیشدم و با جد رهیو تو چشماش خ ستادمیوا نهیبه س دست

 .هیشوخ کنمیمن فکر م یول -

 :رو گذاشت رو مبل و گفت گل

 . آره؟یو باور ندار یقبول نکرد پس هنوز -

 .درسته -

 یاز غرورش کم شده باشه، ول دی. شازنمی. من شش ماهه دارم باهاش سر و کله مکنهیکار رو نم نیا دونستمیم

قدم فاصله رو پر کرد. کتش رو انداخت رو شونه هام و سرش رو خم  کی. کتش رو درآورد و کنهیکار رو نم نیا

 :گفت طنتیکرد و با ش

کار رو  نیاگه ا یعنیآره؟  گهیجا د نی. از همهیواقع یکه همه چ دمی. بهت نشون مزمیاشکال نداره عز -

 دوست دارم؟ شهیبکنم بهت ثابت م

 . ...یخوایتو که نم -

. ایخدا پسر مردم مرد.  ب ی. وادمیکش یغی. جدیتخت و پر یپاش رو گذاشت رو لبه دمیبگم، د یزیاومدم چ تا

یها مها. با استرس از پلهرفتم سمت پله یشد؛ ول یچ دونمیدوستت داره؟ نم یتا بفهم رهیپسر مردم بم دیبا

 یروهم گذاشتم باال و رفتم جا یکیو اون  ردمها. کفشم رو درآواز پله یکی یکرد ال ریکه کفشم گ نییپا رفتم
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. صداش زدم. جواب نداد. چند بار صداش یاز نگران ستادیمی. قلبم داشت واستیاصال رو آب ن دمیاستخر، که د

  :زدم در آخر هم گفتم

 !وونهیباال د ایباال! ب ای. تو رو خدا بیبهم ثابت شد دوستم دار -

شده  شی. اگه کارختیریهام ماشک ستم؟یکردم؟ من که شنا بلد ن کاریمن چ ایهام حلقه زد. خداتو چشم اشک

بود. فکر  یلی. عمق آب خدمیدینم یچیو خودم رو انداختم تو آب. هاستخر  ی. رفتم لبهکشمیباشه خودم رو م

من رو آورد باال. تا هوا به صورتم  ییرویک نیکه  نییپا رفتمی. داشتم مزدمیبود. دست و پا م یکنم چهار متر

 .خورد انگار زنده شدم

 :اومد ییرایمردونه و گ یصدا

 .بهت ثابت کنم که چه قدر دوستت دارم. نگفتم که تو خودت رو تو آب بنداز که خواستمیخوشگلم م -

 .شنهیکردن و مشت زدن به س هیرو باز کردم و شروع کردم به گر هامچشم

مردم و زنده شدم؟  یدونی. میکردیم یکار نیهمچ دیتو نبا ؟یدیفهم یبهم ثابت کن خوامیاصالً نم -

 ؟یهنوز هم به فکر خودت ایگنده دماغ مغرور؟  یاز خودراض

 :و گفت دیخند

و رنجشت شدم.  یکه باعث نگران کنمیم یمغرور، ازت معذرت خواه یباشه من گنده دماغ از خودراض -

 خوبه؟

  :ش زدم و گفتم نهیبه س یمشت

 .شمینم ینه. راض -

 !هه وههی! ثیخب ام؛ینجوری. بله من ایمنت کش ادیواسش تا ب کردمیها. داشتم ناز مبودمش دهیبخش حاال

 ؟یش یکنم راض کاریچ -

 :هاش نگاه کردم و گفتمچشم تو

 .شهیم یچ نمیکار. فعالً با من حرف نزن تا بب چیه -

 .دوستت دارم یلیرو بدون خ نیخوشگلم. فقط ا گمینم یچیباشه ه -

*** 
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کردم و رد  یتلخ ی. خندهتیخاص یحواسم به اطراف جمع شد. به مخاطب نگاه کردم. ب لمیزنگ موبا یبا صدا 

ساق بلندم رو  یهاتا بعداً بشورمش. رفتم سمت در. چکمه نکیرو گذاشتم تو س یتماس دادم. ظرف خال

 .ودمب یو ک میچند ساعت سرم رو گرم کنم و فراموش کنم ک یو از خونه خارج شدم. رفتم تا بلکه برا دمیپوش

لحظه حرص خوردن من شروع شد.  نیبهش کردم، که سرش رو تکون داد. از هم یشدم و سالم نیسوار ماش 

 کرد،یم یطور که با دقت رانندگ نی. همدهیرو تکون م یبعد سر به اون گندگ دهیوجب زبون رو تکون نم مین

 :گفت

 کجا برم؟ -

 .تا بهت بگم امیبرو بلوار خ -

 تو دیچیخاله ترانه پ یکردم و گرفتم. بوق اول. بوق دوم. صدا دایپ میرو از گوش هانیا نیمت یخونه یشماره

 .یگوش

 ؟یسالم دخترم. خوب -

 س؟عمو چطوره؟ آماده ن؟یسالم خاله جون. ممنون خوبم. شما خوب -

 .شگاهیبه جز رفتن به نما کنهیفکر م یواال اآلن به هرچ -

 ؟یچ یعنیباال.  دیپر ابروهام

 افتاده؟ یاتفاق -

 ؟یبا من ندار یبا خودش حرف بزن دخترم. کار ایب -

 .ممنون. خدافظ یلینه خ -

 .یتو گوش دیچیعمو پ یصدا

 ومد؟ین ادتی یزیچ گذره؟یکارها چطور م ؟یسالم دخترم خوب -

 :نبود نگاه کردم و گفتم نجایبه حسان که اصالً ا یچشم ریز

آخر نظرتون رو  گه؟یم یخاله ترانه چ ن؟ی. شما چطورشهیممنون. خوبم. کارها هم مثل هم یلیسالم خ -

 خاله زد؟

 ؟یی. تنهاامیب تونمیاومد سراغم. نم شهیکار کردم. باز زانو درد هم ینه دخترم. امروز کل -
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 .امکان نداره شگاه؟یبرم نما تیخاص یب لیگور نیبا ا ییتنها دیمن با یعنیخدا  یشدم. ا پنچر

خودم واسه باغچهتون  یقهیمن چندتا گل به سل ن،یایب نیتونی. باشه عمو. اگه شما نمستمینه تنها ن -

 .خرمیم

 .دخترم خودت رو به زحمت ننداز -

 .چهیدر برابر چند تا گلدون ه نیکه شما در حق من کرد ی. لطفهیچه حرف نینه ا -

 .یمونیمهتا تو مثل دختر خودمون م م،یصدبار بهت گفت -

دافتادن مهتا دخترشون، حس کردم من هم پر شدم از غم. سخته از دست دادن  ایپر شد از غم. با به  صداش

 .سخته یلیجوون. مخصوصاً دختر. خ

از  یبعض نیذاریممنون عمو. ممنون که نم یدخترتون باشم. ول یجا تونمیبکنم نم یمن که هرکار -

 .حس کنم. خدافظ میرو تو زندگکمبودها 

 .خدافظ مهتا جان -

 :کردم و گفتم قطع

 .عوض شد ری. مسشگاهیبرو نما  -

نه؟ اصالً دنبالم گشتن؟  ایمن هم ناراحتن که من گم شدم  یخانواده یعنیداد.  ریمس ریینگفت و فقط تغ یزیچ

هام دوستم داشته باشه، اون دنبالم گشت؟ فکر نکنم. هرچه قدر هم تو کابوس ؟یکه بهش تعهد دادم چ یکس

 ؟یرو پر کرده. خواهر برادر چ نم یهم گرفته و جا گهیزن د کیاالن حتماً من واسش خاطره شدم و  یول

بالم اون چرا دن ؟ی. برادرم چزنهیکه من رو خواهرم صدا م شنومیرو م یمرد یهام صداداشتم؟ آره تو کابوس

 خواستم؟چرایم یواقعاً چ خواستم؟یم ینکرده. اصالً من نصف شب تو جاده چ دایپ ینگشت؟ حتماً گشته ول

 .دمیدست کش الیاز فکر و خ دیکه ازم پرس ی. با سوالشمیوونه میکم کم دارم د گهید اد؟یینم ادمی

 .یگینم یزیسرجات و چ یآروم نشست یلیباره که خ نیاول یبرا ؟یچرا ساکت ه؟یچ -

 :زدم و گفتم یشده بودم. لبخند تلخ نیتلخ و غمگ یلیخ امروز

 که بگم؟ یخوایم یبگم؟چ یچ -

  :بهم انداخت و گفت ینگاهمین
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 ؟ینیچرا انقدر غمگ ه؟یصدات چ یغم تو -

 .تونستم بگم یروز کی دیشا -

 ؟یاعتماد یب یعنی -

 .تو دل بمونن دی. باستین یگفتن زهایاز چ ینه. بعض -

  :زد و گفت یتلخ لبخند

هم باشم، سنگ صبور  یرو من حساب کن. من هر چ یبه شنونده دار اجیکه احت یهر موقع فکر کرد -

 .امیخوب

 .گمیداشتم بهت م اجیبه شنونده احت یروز کیباشه. اگه  -

هست  یهرچ دونستمیم ه؟یعلت غم تو نگاهت چ ؟ی. نتونستم ازش بپرسم تو چرونیرو دوختم به ب نگاهم

مثل قبل.  شهیم یبعد همه چ یسخته. ول انشیاول واسه دور و اطراف رهیمیکه م یآدم یمربوط به زنشه. ول

من. مثل سرگذشت مهتا.  ی. مثل خانوادهانیبه نبودنش. کنار م کننیفقط عادت م شه،ینم یواسشون عاد

اون هم بعد دو  ومدهیرگ غزلش کنار نحسان با م یمن رو متعجب کرده که چه جور نیپانزده ساله. و ا یمهتا

 .از فکر در اومدم نیتو ماش دیچیکه پ یسال. با آهنگ

 (نیفرزادفرز-انتها یب)

  انتهامون و یب ییمن واسه عشق دوتامون و / واسه تنها رمیبم

 شبه آبم کرد کیو غمت  یقلب داغونو / تو رفت نیجمع کنه ا دیبا یک

 مردم خرابم کرد نیحرف ا یتو جوابم کرد / تو رفت یمنو ب ایدن نیبب

 بارون رفت ریعاشق ز هیرفت /  مونیزندگ یرفت تو

 نهیس نیتو ا تونهی/ نم نهیبهتر از ا رمی؟بمییرفت/ کجا مونیکیآخر  یدید

 رونیخونه ب نیبرم از ا تونمی/ نه م ییکجا نهیشهر غمگ تموم

 رونیو هنوز بارونه ب یستی/ تو ن رونیب وونهیاز فکر توئه د نه

  ضهیتو مر یکه ب یقلب قی/ رف زهیو هنوز اسمت عز یستین تو
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  زهیهمه چ یب ییتنها نیهم

 .میکردیرو رد م شگاهینما مینبود. داشت شیحواسش به رانندگ اصال

 رو. حسان؟ شگاهینما یکنیرد م یحسان دار -

 یدیهاش نگاه کردم؛ سف. به حالت چشمکردیرو رد م شگاهینبود. داشت نما نجایاصالً ا یول زدمیم صداش

 کیبود. انگار داشت  شونیپر یلیهاش محکم دور فرمون مشت شده بود. خو دست زدیم یهاش به سرخچشم

 .رهیکجا م نمیبب دمو منتظر ش دمیاز صدا زدنش دست کش یچرا ول دونمی. نمکردیم یرو تداع یزیچ

*** 

 (حسان)

کردم. بوق  دایکه اون نفر رو پ گفتمیبهش م دیپدر رو گرفتم. با یطور هم شماره نیبرداشتم و همپالتوم رو   

 .رمیگیاومد؛ سالم باهات تماس م امیواسم پ هیاول. بوق دوم. رد تماس داد. بعد چند ثان

وه ک یکه رو یرو از رو اُپن برداشتم. نگاهم به اون سه تا عکس نیماش چییو سو بمیرو گذاشتم تو ج یگوش

از  به اطراف نگاه کنم، نکهیها گرفتم و بدون ا. نگاهم رو از عکسیگرفته شده بود، افتاد. منتظرم باش مهتا زمان

زنگ  میشدم که گوش نی. سوار ماشکنهی. خاطراتش داره من رو نابود مرفتمیم نجایاز ا دیخونه خارج شدم. با

 .خورد. شادمهر

 نه؟ ای یایشد؟ م یچ -

 .. البته نامحسوسمیایور م نیاش حله. تو با مهتا برو ما هم از اداد -

 .سفارش نکنم گهیکه. د یدونیباشه فقط خودت م -

 .ییخب. خدافظ. خوش بگذره دو تا لهیخ -

حق با شادمهر باشه  دی. شاهیبفهمم علت فرارش از من چ دی. بایمهتا زمان یکردم و راه افتادم سمت خونه قطع

 یابرم به ج شیپ ینجوریکم کنم و بشم مثل قبل تا بهم اعتماد کنه. اگه بخوام ا تیهمه جد نیاز ا کمی دیبا

 دونستمیزنگ خورد. اتصال رو زدم؛ م میوشکه گ ابونیتو خ دمیچی. پشهیشه، ازم دورتر م کیبهم نزد نکهیا

 .پدره

 مامان خوبه؟ ن؟یسالم پدرجان خوب -
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ش مراقبت خواهرش تا از خواهرزاده یرفته خونه شهیکه مثل هم . مامانت همستمیبد ن یسالم پسرم. ا -

 ؟یداشت ی. کاریزنگ زد دمیکنه. د

  :ش زدم رو ترمز و گفتمخونه یجلو

 .که از حساب کارخونه کم شده بود زنگ زدم یاردیلیم میو ن کیاون  یبله. کارتون داشتم. برا -

 .بابا بود یهاآدم نیرداعتمادتراز مو یکی ینیبهش بگم؛ چون مع یچه جور دونستمینم

 ؟یدیرس یاجهیشد؟ به نت یخب چ -

حساب خارج از کشور کار  کیبه  یزیراستش کم شدنش از حساب و وار ارد،یلیم میو ن کیبله. اون  -

 .حسابدار کارخونه است

  :لحظه مکث کرد و بعد با خنده گفت چند

 .بود حسان یجالب یشوخ -

  :هام زدم رو فرمون و گفتمانگشت با

 بار دومم باشه؟ نیکردم که ا یشوخ ینبود. من تا حاال ک یشوخ -

  :گفت یایلحن عصب با

 آره؟ گهید یمطمئن -

 !آره -

 اس؟کاسه کیدستش تو  یبا ک -

 ه؟یهان یبرا نیکرد کاریکنه و خبرش رو بهم بده. شما چ یریگیگفتم که پ رادیبه ه ستیمعلوم ن -

که آرش  کنهیمن رو نگران م نیو ا ستیحسان. اون باکره ن هیجد نکهیمثل ا یبا دکترش حرف زدم ول -

 .کنه بابت دخترش تیازت شکا یبه آسون تونهیم

 :زدم و گفتم یصدادار پوزخند

ا بود ت یاگهیمن؟ باالخره هر پدر د شیپ ومدهیبار هم ن کیکه آرش تا االن  ستین بیبه نظرتون عج -

 .کشوند یم هانیو ا تیاآلن طرف رو به دادگاه و شکا
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 .بهیکرده و واقعاً واسم عج ریکه ذهن من رو هم درگ هیسوال نیچرا. اتفاقاً ا -

 .ازش استفاده کنه. من مطمئنم ییجا کیاتفاق رو نگه داشته تا  نیا -

  :گفت ینیبا لحن غمگ پدر

 سر خاک؟ یریفردا م یراست -

  :گفتم یآروم یلیو با لحن خ میشونیرو گذاشتم رو پ دستم

 ها نرم؟من دوشنبه شهیآره! مگه م -

 صبح؟ ای یریعصر م -

 .عصر -

 کنه؟یم تیکه تو رو انقدر اذ هیچ یبگ یخواینم -

  :گفتم یتو انگشتم نگاه کردم و با لبخند تلخ یحلقه به

 .هم روش گهیزوده. من که دو سال صبر کردم چندماه د یلیاآلن نه. خ یول گمیم -

مادرت هم ناراحت نشو. بهش حق  یهااز حرف ،یزیچ کی. فقط یخوایباشه پسرم هر جور خودت م -

 .خورهیغصه م یلیخ نهیبیم یجورنیتورو ا یکه نداشت. وقت یی. واست چه آرزوهایبده. تو پسر بزرگش

که مامان به زور غزل رو به عنوان عروسش  دونستمیمن از اول هم م ده؟یبه من حق نم یچکیچرا ه -

نداشت  یااجازه نی. اون همچدیزد. نبا یها رو ماون روز اون حرف دیبه خاطر من هم که شد نبا یقبول کرده. ول

ه مت نگحر دینبا ؟ی. خانوادهش چیچیوقته مرده رو تنش رو تو گور بلرزونه. اصالً من ه یلیکه خ یکه... . کس

 داشت؟یم

 .دیلرزیصدام م یشدت ناراحت از

 یخوبه مادرت که معذرت خواه ؟یکنیاش مزنده یدار یچ یسال گذشته از اون اتفاق. برا کیحسان  -

 .غزل یکرد. هم از تو هم از خانواده

خودش  یهاپدر. اون روز عالوه بر خانوادهش، من رو هم با دست شهیجمع نم شهیم ختهیکه ر یآب -

 .خرد کرد

 .بود یحسان اون روز مادرت عصبان -
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پدر شما که خودتون بهتر از  شد؟یم یعصبان دیهه! همه روز نه و فقط سالگرد فوت زن من با ؟یعصبان -

 .نیدون یمن م

 :گفت ینیلحن غمگ با

 .بازم من شرمندتم پسرم. من غزل رو مثل دختر نداشتم دوسش داشتم -

 ن؟ی. بعد شما شرمنده استیشرمنده باشه ن دیکه االن با یکس -

ینکن. م تیموضوع رو حلش کنم. خودت رو هم اذ نیا کنمیم یبرو به کارت برس پسرم. من هم سع -

 .ذهنت. خدافظ ینقطه نیبه دورتر شیکن ببر یسع یسخته. ول دونم

 .خدافظ -

 ستی. از لبرمیرو حتماً م هایشکنذهنم. حتماً! حرمت ینقطه نیبه دورتر برمشیکردم. حتماً م قطع

و سوار شد. سالم  نیاومد سمت ماش قهیرو گرفتم که رد تماس داد. بعد چند دق یمهتا زمان یهام شمارهمخاطب

 اوردمیرو درم ییهاآدم یداشتم ادا فقطنبو؛  ی. اصالً حواسم به رانندگامیکرد و گفت برم سمت بلوار خ یآروم

. ترکرده بودم و داغ دلم رو تازه ریاون روز فقط ذهنم رو درگ یادآوری. باز با هیکه با دقت حواسشون به رانندگ

  :انداختم و گفتم ینگاهمیبهش ن ر،یدادن مس رییبعداز تغ

 .یگینم یزیسرجات و چ یآروم نشست یلیباره که خ نیاول یبرا ؟یچرا ساکت ه؟یچ -

  :زد و گفت ینیغمگ لبخند

 که بگم؟ یخوایم یبگم؟چ یچ -

ی. دلم منمشیبب ینجوریا خواستیمن نبود. دلم نم یبه اندازه شیناراحت یناراحته. ول یاز چ دونستمیم

 .دمیازش پرس نیمثل قبالً باشه. واسه هم خواست

 ؟ینیچرا انقدر غمگ ه؟یصدات چ یغم تو -

 .تونستم بگم یروز کی دیشا -

 ؟یاعتماد یب یعنی -

 .تو دل بمونن دی. باستین یگفتن زهایاز چ یبعض نه -
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بهم اعتماد  خواستمیبودم. مهتا هم اضافه شد. با حرفش موافق بودم. م نیتو خودم و غمگ یکاف یبه اندازه امروز

  :زدم و گفتم ینیکه خودم خط به خطش رو حفظ بودم رو بهم بگه. لبخند غمگ یاکنه و قصه

هم باشم سنگ صبور  یرو من حساب کن. من هرچ ،یبه شنونده دار اجیکه احت یهر موقع فکر کرد -

 .امیخوب

 .گم یداشتم بهت م اجیبه شنونده احت یروز کیباشه. اگه  -

و من به سالگرد مرگ غزلم رفتم.  خوندیداشت م نیاون روز رو کنم. آهنگ فرزاد فرز یتداع خواستیدلم م 

 .زد شیکه من رو آت یسالگرد

*** 

چهار روز قبل رفتنش ازش گرفته بودم.  قاًیکه دق یشدم. عکس رهیزدم و به عکسش خ گاریبه س یمحکم پک

 رونیاتاق ب نیوقته از ا یلیخ دونستمیسال. فقط م کی دمیشا ایماه، دو ماه.  کیچند روز گذشته.  دونستمینم

گلوم و  نیبغض سنگ نیبه ا نداختی. چنگ مشکستیداشت سکوت رو م یاتیب ای. آهنگ پونی. همومدمین

 .تو سرم کوبوندیکه کردم و نبودن غزل رو مثل پتک م یحماقت

بسوزم  خوامی/ م شهیهم یهاهی/ حال منو گر دونهی/ حال منو بهتر از من م خونهیدوباره تو گوشم م بارون

پر اضطرابم /  یای/ برگرد که امشب خراب خرابم / برگرد به دن شهیعاشق همه زندگ هی/ قلب  شهیبسازم نم

 هی رهینم ادمیصداتو /  ارهیم ادمیبه  نجوابم / بارو یدینم یگینم یچیخوابم / ه یتو یایم شمیم وونهید

نه با من نه با تو / آخر گرفت از نگاهم نگاه تو / برگرد  ومدیغم خنده هاتو/ غم راه ن رهینم ادمیلحظه چشاتو / 

 یدینم یگینم یچیخوابم / ه یتو یایم شمیم وونهیپر اضطرابم / د یایکه امشب خراب خرابم / برگرد به دن

 (یاتیب ایپو-جوابم )برگرد

 دمیدیکه م یزیمن تنها چ ی. ولزدنیاومد. داشتن صدام م رونیزدم که صدا از ب گارمیبه س یاگهیپک د  

 یهاش، صداحرف زدن یدختر. صدا نیهم یخنده یهام پر بود از صداروم بود و گوشعکس دختر روبه

  :وگفتم دمیهاش. تلخ خندغرغرکردن

  کشتمت؟ یچه جور یدید ؟یدید مون؟یکردم با زندگ کاریچ یدید -

 .لیدر یمثل صدا یزیچ کیشده بود.  ادیز رونیبلند. صداها از ب ی. با صدادمیخند

  از اعتمادت سوءاستفاده کردم؟ یدید ؟یدیوفادار نموندم؟ د یدیکردم غزلم؟ د کارتیچ یدید -

 :بلند گفتم یصدا با
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  .عشقم ی. طاقت نداشتکنهیم انتیعشقت داره خ ینیبب ی. طاقت نداشتیاوردی. طاقت نیدیند -

 :رو صورتش و گفتم دمیآدم مرده رو داشتم. رفتم سمت عکسش و دست کش کیقطع شد. حس  امخنده

نهیخودم کشتمت. خودم تورو خوابوندم تو س یهابا دست . خودمیاوردیعشقم. طاقت ن یاوردیطاقت ن -

. از اعتمادت رمینرم. نم گهید دمیمن. قول م شیکن و برگرد. برگرد پ یتو خانم یقبرستون. من کشتمت. ول ی

 .کنمی. بهت شک نمکنمیسوءاستفاده نم

دم دستم اومد رو  ی. هرچختمیر. ستین یو هنوز باور نداشت که غزل ستادیای. قلبم داشت مدیلرزیم هامدست

 .شدمیآروم نم زهایچ نینشدم. من با ا یتا آروم شم. ول ختمیرو شکوندم. تخت رو بهم ر نهیی. آنیرو زم ختمیر

 رادیروشن کردم که در باز شد و ه گهید گاریس کیشدم به عکس. ساکت شدم.  رهیکنج اتاق و دوباره خ نشستم

و غم نگاهم  یزد. پدر با ناراحت غیبود به سرفه افتاد. پنجره رو باز کرد. مامان ج دهیچیکه پ یاومد داخل. از دود

غزل حالم رو خوب  ی. فقط نگاه دوبارهچکدومی. هکردیها حال من رو خوب نمنگاه نیاز ا چکدومیه یکرد. ول

. مردمک چشم یچیه یرو صورتم. ول ختیزد تو صورتم. آب ر یکیو پدر اومدن جلو. صدام زدن.  رادی. هکردیم

ام از دست بچه گفتی. مدیکشیم غی. تکونم داد. مامان جیچی. هدمیشنینم یچیمن قفل شده بود رو عکس. ه

 .نیبکن یکار کیرفت 

کن.  هی. حسان حرف بزن.گریکنیخودت رو نابود م ی. دارایپسرم. به خودت ب ای: حسان؟حسان به خودت بپدر

 .زیتو خودت نر

یسال شده. نم کی نیبب ؟ینیغزلت رو بب یخوایآرامگاه؟ نم یبر یخوایامروز سالگردشه. نم: حسان رادیه

 ش؟ینیبب یبر یخوا

 .. بلند شدمدمشیساله ند کیساله که ندارمش.  کیسال گذشت. بدون غزل.  کی

 سر خاک؟ حسان؟ یبر یخوای: حسان مپدر

بدون غزل  یداشت. رنگ روزها یبود رنگ مردگ یبود تنم کردم. فقط هر چ یچ دونمیسمت کمد. نم رفتم

 :رو گرفت نمیبرداشتم. که مامان آست نیماش چییداشت. عکس رو با سو

 .برو رادیبا ه سای. حسان واستیتو حالت خوب ن ؟یریحسانم پسرم کجا م -

 :گفتم اومدیکه به زور درم ییو با صدا دمیرو از دستش کش نمیآست

 ن؟یدی. فهمکنمیم ستیخودم رو سر به ن رمیم ادیدنبالم ب یکی -
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 ی. بویچیمهم نبود. ه یچیواسم ه یول کردیم هی. مامان گرنییسرش رو انداخت پا رادینگران نگاهم کرد. ه پدر

سرخ شده بود.  هیهاش از گراومد سمتم. چشم لیرو من. سه دیها چرخ. نگاهاومدیم نییقرآن از پا یحلوا و صدا

هاش توجه نکردم. در . به صدا زدننگیغزل بود. توجه نکردم. رفتم سمت پارک هیشب تینها یکه ب ییهاچشم

چه قدر دور شدم؛  دونمیبود. نم دهیکه عشقم خواب ییرو باز کردم و سوار شدم و رفتم. رفتم سمت جا نیماش

  .داشتم به زنده بودنش. هنوز دیسمتش. هنوز ام رمیدارم م دمیبه خودم اومدم، د یفقط وقت

مونده بود تا برسم، که تا نگاهم به اسم حک شده رو قبر افتاد. پاهام سست شد و افتادم. غزل  گهیقدم د دو

 . غزلهی. حتماً شوخستی. نه نستیغزل من ن دهیخواب ریز نیکه ا یدختر نینداشت. ا تیواقع نی. نه اانیک

جسم نداره.  ی. هست ولدهیخوابخاک  نیهم ریکجاست؟ ز یسال هم نگذشته. اون زنده است. ول کینمرده. 

 :رو سنگ قبر و گفتم دمی. دست کشستین نجایروحش هم ا

نه تو. بلند شو. بلند شو  نجاستیمن ا اقتیغزلم. بلند شو. بلند شو. ل ستین نجایتو ا یچرا؟ جا -

 .هیش بازهمه دونمی. میستیتو ن دونمیخوشگلم. م

  :بلند گفتم یزدم و با صدا مشت

 .نه اون رو یدیبریچرا اون؟ من رو مخدا!  -

و آرامگاه  شهیم کیداره هوا تار دمید یچه قدر گذشت؛ ول دونمیدست خودم نبود. بغضم شکست. نم گهید

 :ها نگاه کردم و گفتمخلوت. به نوشته

قاتلت  یخوایبمونم؟ م ؟یدیبمونم عشقم؟ هان؟ چرا جواب نم یخوای. میترسیم ییاز تنها یگفتیم -

 . آره؟یسال گذشته. حتماً عادت کرد کی. یعادت کرد ییبه تنها دونمیونه؟ هان؟ بمونم؟ مبم

 :بلند گفتم یصدا با

  !جواب بده! غزلم جواب بده -

 .دیچیپ لیسه یو خسته نیغمگ یام قرار گرفت و صداشونه یرو یدست

 .حسان بسه. داداش بلند شو -

 زنده موندم؟ یاصالً من چه جور ل؟یسه. من کجا برم نجاستیخواهرت ا ام؟یکجا ب -

 از دستش دادم؟ شهیهم ینبودش رو باورکنم؟ باور کنم برا یعنیها؛ طلوع، غروب. نگاهم افتاد به نوشته دوباره

 :بغلم و بلندم کرد و گفت ریبه زور دستش رو انداخت ز لیسه
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 .گردهیداداش. با موندن تو غزل بر نم میبر ایحسان ب -

نبود. با  ی. کم درددیلرزیهاش متو بغلش. شونه دمیشد از اشک. کش سیهاش اشک حلقه زد. صورتم خچشم تو

 :گفتم یاگرفته یصدا

 ادامه بدم؟ یمن بدون غزل چه جور لیسه -

 .شهیحسان. درست م شهیدرست م -

 :سرخش نگاه کردم و گفتم یهابه چشم تیرو گرفتم تو مشتم. با عصبان رهنشیپ یقهی

رو باختم  میمن کل زندگ ؟یفهمی. خواهرت مرده مگردهیغزل من بر نم ؟یچ شه؟یدرست م یچ -

 .. باختملیسه

 :گفت رفت،یم نیطور که سمت ماش نیام انداخت و همرو دور شونه هاشدست

 .شهیباشه داداش. باشه. آروم باش. اآلن حالت بد م -

. فقط خسته بودم. کردمیهم نم هیگر یحت گهیخودش هم نشست پشت فرمون و راه افتاد. د. نیتو ماش نشوندم

 یاقهوه یهاچشم ریم رو بستم که تصوها. چشمرمیبم خواستیمرد هفتاد ساله خسته بودم. دلم م کی یاندازه

 میخواستیهم که م یبده وقت ولبده. ق یقول کیدوست دارم. فقط  یلیاومد جلو چشمم. حسان خ طونشیش

 ی. ولشهی. سرم رو کوبوندم به ششمیکس م یچون ب یتو زودتر ازمن بر خوادی. دلم نممیریبا هم بم میریبم

معرفتم. من  یب یلیام. من خزنده یساله که ندارمت. ول کی. یدیکس شدم غزلم. د یو من ب یاآلن تو رفت

سال  کینبودنش رو مثل پتک کوبوند تو سرم.  خیجلو خونه، داغ دلم دوباره تازه شد و تار ستادنی. با واانتکارمیخ

 نیهمه درد دنبال من هم اومد. از ماش نیباالست. با ا لیگذشت. در طرف من باز شد. واقعاً چه قدر تحمل سه

 .میشدم و با هم به سمت خونه رفت ادهیپ

 یبا دلسوز های. با باز شدن در، نگاه مردم بهم افتاد. بعضشهیهم یرانموند. حسان مرد. ب یاز من باق یچیه گهید

مامانش بود. از شدت غصه کمر پدرش خم شده بود. مامان به  کردیم هیکه گر یبا ترحم. تنها کس هایبعض

 .سمتم اومد

 .اریآب ب وانیل کیواسش  مهیفه ؟یپسرم؟ خوب یاومد -

و خودشون رو بزک دوزک کرده بودن و اصالً انگار نه انگار زن من  شگاهیافتاد که رفته بودن آرا ییهابه زن نگاهم

 :و گفت دیبه صورتم کش ی. مامان دستدهیقبرستون خواب ینهیس
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 ؟یدیپسرم چرا جواب من رو نم -

تم سمت پدرش. . دست مامان رو پس زدم و رفکردمیحس نم یچیزده بودم. ه خیاز درون  یچرا، ول دونمینم

 دنیقبرستون. با د ینهیبردمش س یکه دست دخترش رو گذاشت تو دست من که خوشبختش کنم. ول یپدر

 :زد. رفتم جلو و گفتم یمن لبخند تلخ

 . ...دخترتون رو نکهیا ی. به جانیحق دار نیبگ یشرمندتونم. هر چ -

  :. گفتدیام و با همون غم، وسط حرفم پررو گذاشت رو شونه دستش

 .پسرم. خواست خدا بود یرو کرد تیوقت شرمنده نباش. تو سع چیتو نبود. ه ریتقص -

 وانیل کیجمع رو نداره. مامان اومد سمتم با  نیتحمل ا دونستمیرفت. م یکنارم رد شد و به سمت در خروج از

 :به آب قند انداختم و گفتم یو فقط نسترن اومده بود. نگاه دمیدیآب قند دستش. امروز اون دختره رو نم

 .خورمینم -

  ؟یکنیم ینجوریپسرم چرا با من ا -

 :ام رو بهش دوختم و گفتمزده خی نگاه

 کنم؟یم یمن چه جور -

 :و گفت زیرو گذاشت رو م وانیل

و  میسوزیپا به پات م میساله دار کی یدونیم ؟یکنیم ینجوریکه با ما ا میامگه ما قاتل اون دختره -

 یدونیسر من و بابات اومد؟ نم ییچه بال ،یکه تو عزادار اون دختره بود کسالی نیتو ا یدونیم م؟یسازیم

دختر  نیشه؟ من که بهت گفتم ا دهکه اون دختره مرده زن ؟یتو اون اتاق که چ ی. خودت رو حبس کردگهید

 .ایجمعش کن حسان. ب اینه. حاال ب

 گفت؟یداشت م ی. چشدیم ترشیمن ب تیعصبان گفتیکه م یاهرکلمه

 ؟یامگه تو قاتل اون دختره ؟یچ یبرا ؟یغصه دار ؟یناراحت ه؟یچ -

 ؟یدیعشق من بوده و هست. فهم یزنیدرمودش حرف م یکه تو دار یساکت شو! ساکت! اون دختر -

ساله  کیکه  یرو به دختر ادیاز دهنتون درم یکه هر چ دمیدرضمن اسم داره. غزل. غ... ز... ل. بهتون اجازه نم

 .نیمرده نسبت بد

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  188  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

 :به من کرد و گفت یایساکت شده بودن. نگاه عصبان همه

 . ...یتو خودت رو بسوزون خوادیحسان. دلم نم دونمیمن نم -

 :پدر اومد یصدا

رفته غزل  ادتی نکهیاز خودت خجالت بکش. مثل ا ؟یزنیم یدار هییهاچه حرف نیپروانه بسه! ا -

 .عروسمون نبود؛ دختر نداشتمون بود

 :انداخت و گفت کرد،یداشت نگاهش م تیبا حرص رو به پدر که با عصبان مامان

من غزل رو به عنوان عروسم قبول نداشتم. چه برسه به عنوان دختر.  ی. ولدونمیدختر؟ من تو رو که نم -

 .کنه ستیخودش رو سر به نکرده بود که زده بود تو جاده تا  کاریمعلوم نبود چ

متوجه حالم شدن. دستم رو گذاشتم  هیو سا رادی. هگرفتیزن به اصطالح مادر م نیا یرحمیداشت از ب قلبم

 :گفتم اومدیکه به زور درم ییقلبم و با صدا یرو

خونه  نیمن تو ا یبرا ییها جاحرف نیباشه که با زدن ا ادتونیهم  نیآره؟ پس ا نیپس قبول نداشت -

 .ستینبوده و ن یحسان نی. بهتر. االن هم فکر کننینذاشت

. پشتم رو ستادیای. قلبم داشت ماومدیعمق وجودم رو سوزوند. حال مادرش بد شد. نفسم به زور م هاشحرف

 .شد اهیهام سو چشم دیچیپ امنهیس یتو قفسه یقدم برم سمت در، درد بد کیکردم بهشون و تا اومدم 

*** 

 دمیبرگشتم سمت مهتا که د رفتم؟یخودم اومدم. برگشتم به زمان حال. نگاهم به اطراف افتاد. داشتم کجا مبه  

 .میدور شد شگاهیاز نما یلیو حواسش مثل من پرته. خ رونهینگاهش به ب

 م؟یرو رد کرد شگاهینما یچرا به من نگفت -

 :حرف من برگشت و گفت با

  . حالت خوبه؟یدینشن نکهیمثل ا یبهت گفتم. ول -

 :دور برگردون دور زدم و برگشتم و گفتم از

 .خوبم -
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 دونمیس. مغم و غصه مونهیکه واست م یزینکن. چون تنها چ یخودت تداع یخاطرات رو واسه -

 .مونهیبه جز حسرت واست نم یزیتالشت رو بکن. با برگشتن به گذشته چ یسخته ول

 کردم؟یم یداشتم تداع یدونیاز کجا م -

گذشته. از  ری. درگرشمی. چون خودم هم درگکنمینفر مثل تو رو درک م کیحال  شتریمن از همه ب -

هات، چشم ی. سرخیکردیات فکر متو گذشته نیغمگ زیچ کیبه  یات معلوم بود که داشتتمام حالت چهره

 .تر حواس پرتتات و از همه مهممشت شده یهادست

 ؟یبه سرش آوردم؟ واقعاً چ یچ من

به  یدار ینطوریازش دور شم. تو هم هم تونمیهم بکنم نم یوقته هر کار یلیکه خ هیزیچ کیگذشته  -

 .یبد ینکن شعار الک ی. پس سعیکنیگذشته ات فکر م

چند  یراب دی. بامیشد ادهیرو گرفتم و بعد از پارک کردن، با هم پ نگیپارک دیشدم. رس شگاهینما نگیپارک وارد

 .یتر مهتا زمانساعت هم که شده حواسم رو بدم به اطرافم و از همه مهم

*** 

 (مهتا)

چند ساعت هم که شده از  نیهم خواستمیزده شدم. م جانیمختلف ه یهاگل دنی. با دمیهم وارد شد با

. ستیبد ن ادیحسان ز نمیب یم کنمیدست بکشم و لذت زمان حال رو ببرم. االن که فکر م امشهیهم یمعما

 :زدم و گفتم ی. لبخندکنهیو داره نگاه م ستادهیکنارم وا دمیش غرقه. دتو گذشته یلیفقط خ

 .میطرف بر کیاز  ایب -

 :و گفتم دمیپالتوش رو کش نی. آستکنهینگاهم م یجور نیداره هم دمید

 .امشب رو تو حال باش نیهم -

 .رو بفهمم یزیچ تونستمیش نمتو چهره از

 .میبر -

و  اسیعمو گل الله و  یداشتم برا می. تصمدمیکشیو بو م کردمینگاه م ینجوریگل اونجا بود. هم یکل

. بهتر بود از میدیبزرگ رس یغرفه کی. به اطشیسه نوع گل رو نداشت تو ح نیآفتابگردون بخرم. چون فقط هم

. ترکوندیو تق تق م دییجو یتفاوت داشت آدامس م ی. بزینشسته بود پشت م ی. دختر جووندمیخریم جانیهم
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من رو از نظر گذروند. با  یتمام سر تا پا یزیاومد سمتمون و با ه یپسر جون کیتفاوت به اون وارد شدم که  یب

 :باز گفت شین

 ن؟یداشت ی. امردییبفرما -

 :تفاوت به اون گفتم یب

 .و ده تا گلدون هم آفتابگردون اسیپنج تا گلدون گل الله و هفت تا گل  -

 :ش و گفتچونه ریو دستش رو زد ز یکیپالست یرو صندل نشست

 .شخب ادامه -

حسان داره با  دمیهام رفت تو هم. به پشت سرم نگاه کردم داز لحن چندش صداش هم از نوع نگاهش اخم هم

 .زنهیتلفن حرف م

  ؟یکنیمن رو نگاه م یباز دار شیبا ن یستادیکه وا گمیخر مگه دارم واست شعر م یکهیمرت -

 :زد و گفت یرو از من نداشت، لبخند یحرف نیچیکه توقع هم پسره

 .یشیجذاب م یلیخ یشیکه م یجون عصبان -

 .شهیم یعصبان یوقت شهیت قشنگ مخر عمه یکهیمرت -

 .چه خشن -

 .حسان از پشت سرم اومد یصدا

 ؟یدیشد؟ چرا نخر یچ -

 یهابلند شد و رفت سمت گل یخودش رو جمع و جور کرد. از رو صندل عیبه پسره انداخت که پسره سر ینگاه

 .اسی

 .خر ی. پسرهمیبر ایشدم. ب مونیپش -

 :کنار حسان رد شدم که مچ دستم رو گرفت و گفت از

 بهت گفت؟ یزیچ -

 :بهش انداختم و گفتم ینگاهمین

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  191  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

 .هااز گل ومدیخوشم ن ینه. ول -

 یشیکه م یخر. عصب ی. پسرهرونیبهم انداخت و مچ دستم رو ول کرد و پشت سرم اومد ب یمشکوک نگاه

 کیشدم که خداروشکر صاحبش  گهید یغرفه کیمهتا. وارد  الیخی. بشهیت قشنگ م. عمهیشیجذاب م

 :به من انداخت و گفت یبود. حسان نگاه یارمردهیپ

 .امیتا من ب ستایتموم شد وا ی. وقتامی. االن مییجا کی رمیمن م -

 :بلند شد و گفت رمردهیشدم که پ الشیخ یتکون دادم واسش و ب یسر

 .دخترم یخوش اومد -

 :زدم و گفتم یلبخند

 .سالم. ممنون -

 :شکل بود. برگشتم و گفتم یارهیهاش دانوع گل افتاد که برگ کیها رو نگاه کردم. چشمم به گل یکی یکی

 ه؟یگل اسمش چ نیآقا. ا دیببخش -

ها رو ببرن خونشون. از غرفه سفارش دادم. قرار شد فردا ساعت ده صبح گل اومدیکه به نظرم خوب م یهر گل از

 دی. به من رساششهیهم تی. با اخم و جداومدیکه نگاهم به حسان افتاد. تازه داشت از آخر سالن م رونیاومدم ب

 :و گفت

 کارت تموم شد؟ -

 ؟یآره. کجا رفت -_

 :بهم انداخت و گفت ینگاه میفضول؟ ن یکنه بگه به تو چه؟ آخه واقعا به تو چه دختره عتیاآلن ضا خوبه

 م؟یکارداشتم. بر -

 .رمیچند تا کاکتوس بگ خوامینه م -

 .فتیپس راه ب -

 ،یرنگ ی. بعد گرفتن شش تا کاکتوس با گلدون سفالیکه بود یهست یتیخاص یبداخالق. اصالً تو همون ب شیا

 زهیاون پسر ه هیصورت کبود و لب خون دنیافتاد. با د هیکه نگام به همون مغازه اول میرفت یبه طرف در خروج
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حسان رو از کنار  یگرم. صدا گرفتهپسره رو  نیکه زده حال ا یدم هرک یبرق زد. وا یهام از خوشحالچشم

 .دمیگوشم شن

 ؟یخوشحال شد -

 :براقش نگاه کردم و گفتم یمشک یهاتعجب به چشم با

 ؟یپرسیم یواسه چ -

 :و گفت دیخند

 .زده پسره رو ناکار کرده یکیکه  نیبه خاطر هم -

 خوشحال شم؟ دیبا ینگفت. اصالً واسه چ یزینه به من که چ -

 یگفته. فاصله یزیبفهمه اون پسره بهم چ نکهیاز ا دمیترسیچرا م دونمیخفن. نم دادمیم یسوت داشتم

ا باال. ب ارمیاز من بلندتر بود، مجبور شدم سرم رو ب یسانت ستیب کیوجب بود. چون قدش  میهامون نصورت

 :گفت یلحن آروم

 .مهتا یستین یخوب یدروغگو -

 .هاشچشم یاهیهمون مرد. برق نگاهش، س ریهاش. باز تصوزده بودم تو چشم زل

 ه؟یمنظورت چ -

 :پالتوم رو گرفت و گفت نیآست

 .میبر ایب -

  !خدا یوا نه؟یکار ا نکنه

  ؟یناکارش کرد یکار تو بود؟ آره؟ تو زد -

 .یمغز فندق میبر ایب -

درمورد  یکار اون باشه. اَه باز توهم زدم و دارم الک خواستیدلم م یچرا ول دونمی. نمنگیبه پارک میدیرس

 ییبال رو سر اون آورده. مقوا نینگاه کرده شوهرش ا ینجوریا گهیدختر د کی. حتماً به کنمیرفتارش برداشت م

رنه نبود. وگ یشاس نشیپام و سوار شدم. خداروشکر ماش یها رو گذاشته بودم رو گذاشتم جلوکه توش کاکتوس

  .جلوش. کمربندم رو بستم که سوار شد و راه افتاد رفتیکه آبروم م
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 یگرفتیاولش رو فاکتور م یحسان و اون دعوا یو رودخترها ر یرهیخ یهاامشب خوب گذشت. اگه نگاه درکل

ه خوابم گرفت داًیواقعاً خسته شدم و شد میرو راه رفت شگاهیشش تا کاکتوس کل نما یچون برا یخوب بود. ول

 کی تونمیافتاد. خوبه م کیبه تراف گاهمکه ن دمیکش یاازهیبهتر. خم نیاز ا یچ گهیهم که گرم. د نشیبود. ماش

هام هام رو بستم که پلکاش غرق نبود. چشمبهش انداختم. خب خداروشکر تو گذشته ینگاه میبزنم. ن یچرت

 .شد و خوابم برد نیسنگ

*** 

 (حسان)

صورتش رو از نظر گذروندم. پوست  یاومد رو لبم. تک تک اجزا یخوابه. لبخند دمیرو بهش دوختم که د نگاهم

و چال گونه که فقط طرف راست  کینه بزرگ نه کوچ یهامتوسط و لب ینیو ب یاپرپشت قهوه یهامژه ،یگندم

 یجلو تونستمی. هنوز هم. نمهیش. هنوز هم همون جوررو گونه دمیصورتش داشت. دستم رو بردم باال و کش

دلتنگش شده بودم. دستم رو  یوقت بود و حساب یلیبودمش. خ دهیوقت بود که ند یلی. خرمیخودم رو بگ

 :گذاشتم رو دستش و گفتم

 . ...گهیدفعه د نیا دمی. قول ماریب ادتیمهتا. به  میمن ک اریب ادتیبه  -

رو مهتا. با  یباز نیتا تموم کنم ا اریب ادتی. به دیدیرفت توهم. ازش فاصله گرفتم. انگار داشت خواب م هاشاخم

 .ادامه دادم میو به رانندگ دمیدست کش میسبز شدن چراغ، از دختر کنار

دو ساعته دارم تو  یامشب تموم شه. ول خواستیبهش انداختم. دلم نم یقیاش نگه داشتم. نگاه عمخونه یجلو  

چند  یکردم. برا ی. من که چند سال سعگهید کندمیدل م دی. باازدهی. به ساعت نگاه کردم؛ چرخمیم هاابونیخ

 .کردمیم دارشیب دیماه؟ با

 .میدیمهتا؟ بلند شو رس -

شدم و در طرفش رو باز کردم.  ادهیپ نینشون نداد. از ماش یواکنش چیه یزدم. تکونش دادم. ول صداش

 ریپالتوم. دستم رو بردم ز بیش رو گذاشتم تو جخونه دیرو باز کردم و کل فشیکمربندش رو باز کردم و در ک

 رتریتا د داشتمیرو آرومتر برم امهرو بستم. وارد خونه شدم. قدم نیزانوش و بلندش کردم و با آرنجم در ماش

 :غرق خوابش انداختم. گفتم یبرسم. سوار آسانسور شدم و نگاهم رو به چهره

 .دوارمی. امشمیپ یبمون ه،یچ تیکه واقع یبفهم یوقت دورامیام -
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هام رو دم در درآوردم و رفتم داخل در رو باز کردم. کفش دیآسانسور، نگاهم رو ازش گرفتم و با کل ستادنیبا وا 

 :گفت ینیپالتوم و با لحن غمگ یقهیکه چنگ زد به 

 ؟ی... هست... یتو... ک -

 دمیهاش رو در آوردم و پتو رو کش. وارد اتاقش شدم و گذاشتمش رو تخت. چکمهنهیبیداره کابوس م حتماً

  :مبه صورتش شدم و گفت رهیروش. خم شدم. خ

 .مهتا میمن ک اریب ادتیبه  -

م بود افتاد. رفت زونیکه به در کمد آو یکیکاور پالست کیاومدم آباژور کنار تخت رو خاموش کنم، نگاهم به  تا

 دمیفهم دمش،یکه تا د رونیکاور آودمش ب یبود؛ اون هم مردونه. از تو یمشک رهنیسمتش. برداشتمش. پ

. اآلن شسته و اتو کرده و تو کاور مشرفته بود ببر ادمیرو  نیخودمه. اون روز که چاقو خورده بودم ا رهنیپ

و رو گذاشتم ت رهنی. پنجاستیا نیکردم که االن ا ریاومد رو لبم. پس من فکرش رو درگ یکرده. لبخند زونیآو

دختر. از  نیبشم به ا رهیجا بمونم و خ نیتا صبح هم خواستمیبرم. م خواستیکاور و از اتاق خارج شدم. دلم نم

شدم که نگاهم به شالگردنش افتاد.  نیرو گذاشتم جلو در خونش. سوار ماش هاکتوسو کا رونیخونه اومدم ب

  :و برداشتمش و گفتم دمی. خندیاسورمه یشالگردن ذغال سنگ

 .مهتا دارمیمن هم شالگردنت رو نگه م ،یخودت نگه داشت شیمن رو پ رهنیحاال که تو پ -

 :و گفتم دمیکش یقیکردم و نفس عم کینزد مینیبه ب 

  .اسیگل  یمثل بو یزیچ کی. مهیمال یلیکه خ ینیریش نِیریش یهاهنوز هم عاشق ادکلن -

 .و راه افتادم سمت خونه یرو صندل گذاشتمش

*** 

 (مهتا)

 :و گفتم دمیکش یغیبرداشتم و ج اشنهیس یرو از رو سرم

 .شد سی. لباسم هم خختهیر هامشیآرا یحتماً همه یشد. وا سیتمام موهام خ یوا -

 :و گفت دیخند
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فر شده بود که االن طبق خواسته کیکرده بودن واست.  کاریانگار چ ختیموهام بهم ر یگیم نیهمچ -

 نیکه همچ کردمی. لباس هم من فکرش رو مینشد یزامب هیهم نه. شب شتیلخت. آرا یمن شد همون جور ی

 .بودم دهیخودم واست خر یقهیلباس با سل کی نیواسه هم فتهیب یاتفاق

 .رونیب اریمن رو ب -

 :زد و گفت یلبخند

 .نه که جات بده -

ش ها. رفتم باال که خودش هم اومد باال. به لباسم نگاه کردم؛ همهو رفت سمت پله دیتشر صداش زدم که خند با

 .بود به بدنم. سرخ شدم دهیچسب

 .داخل لباست رو عوض کن میبر ایب -

 :و گفت دیکه خند نییرو انداختم پا سرم

به زنش  یدونی. شوهر هم که مهاامیباشه من االن شوهرت به حساب م یهرچ ؟یکشیخجالت م -

 .محرمه

 تو رو به عنوان شوهرش قبول کرد؟ یعه! چه پررو! اآلن ک -

 :گفت ال،یتو و میرفتیه مطور ک نیهام و همرو انداخت دور شونه دستش

تو بغل من محکومه که با من بمونه. پس تو االن  فتهیب ی. بهت که گفتم هرکزمیعز یبگ ستیالزم ن -

 . .... حاال برو خداروشکر کن که از قبل دوست دارم وگرنه کهیناخواسته زنه من ایخواسته 

 من ینکن فیکه کل ماجرا رو تعر یقبول کنم؟ تا موقع امی. بعد بدونمیزورگو! من هنوز کل ماجرا رو نم -

 یگیم ؟یکه بگ یدار یچ ؟یبد یمن چه جواب یبه مامان بابا یخوایم نمی. اصالً بگو ببستمیدست بردارت ن

 کنم؟ یو آوردمش تا ازش خواستگار دمیدخترتون رو دزد

 یهاکم حال و مبل یآب یسلطنت یهاکم حال. مبل یکم حال و آب یصورت یهایواری. کاغذ دمیشد الیو وارد

دو  نیرنگش از هم بیلوستر بزرگ، که باز هم ترک کیو  دیتمام تور سف یهاکم حال و پرده یصورت یراحت

 .باال یطبقه رفتیم خوردیپله م ییرایرنگ بود. از وسط هال و پذ

 خوبه؟. کنمیم فیباال. بعدش کل ماجرا رو واست تعر میبر ایب -

 .هاکیبود رو سرام ختهیلباسم ر یهاپشت سرم نگاه کردم. تمام آب به
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 .شده سیکه خ نجایا یوا -

 :به پشت سرمون نگاه کرد و گفت برگشت

 .کنن زیتم انیب گمیاالن م -

که  هیدختره ک نیا ستیمعلوم ن گنی. االن مشهیبهتر نم نیخدا. از ا یهست. وا الیو نیتو ا یکس پس

رو باز کردم که خدارو شکر درست  شیکیها که نگاهم به پنج تا اتاق افتاد. در باخودش آوردش. رفتم سمت پله

یدلم م یلیبود. خ یاسالم شکربلند افتاد که خدارو یاسی رهنیپ کیحدس زدم. در رو بستم که نگاهم به 

من دست رو  گفتیم شهیخودش هم .بهیعج یلیمند شده؟ آخه خشد که به من عالقه یبدونم که چ خواست

متوسط رو  کلیگفت ه شهیدارم و م یمعمول ی. من چهرهستمیمن که تک ن یکه تک باشه. ول ذارمیم یدختر

 .الیخیعاشق من شده؟ ب یبه الغر. بعد چه جور

. دمیرو پوش رهنی. لباسم رو از تنم درآوردم و پیچیکه کرده بود ضد آب بود. وگرنه که ه یشیخدارو شکر آرا 

. اگه الاقل با نمیش رو ببداشتم ادامه جانیموهام رو  با سشوار گرفتم و خب، خوب شده بودم. ه یسیخ

م بود. اندازه قاًیکنه. دق یخواستگار زما خوادیخودش م نکهیتر بود تا اقابل هضم ،یخواستگار ومدیخانوادش م

م آرو یلی. از اتاق خارج شدم و از پله، خالیخیاون هم ببود که  شقهیمشکل داشتم؛ اون هم باز بودن  کیفقط 

ن م دنی. با ددیسف رهنیو پ یهاش عوض شده بود. کت شلوار مشککه نگاهم بهش افتاد. لباس نییرفتم پا

که دستش جلوم دراز شد و  نییبه پا دمیکه دستش بود رو گذاشت و اومد جلو. رس یهاش برق زد. کنترلچشم

 :گفت

  ن؟یکنیو قبول ممن ر درخواست رقص -

بار تو  نیاول یواقعاً برا یعنیداره؟  تیواقع یعنی. دارمیدارم قدم برم ایتو رو کنمیحس م یچرا ول دونمینم

 .. با خجالت قبول کردمکنهیمنتظر داره نگام م دمیباور کنم؟ د ره؟یم شیداره خوب پ یزیچ کی میزندگ

 . .... فقطیاوردیبار نه ن نیاول یکه برا بهیعج یلیخب خ -

 ه،یها روشن موند و بعد چند ثان یواریها رو خاموش کرد. فقط بغل دبرداشت و کل چراغ زیم یرو از رو یکنترل

 .شروع کرد به خوندن امیشهاب ت

 (شیروان پر-امیشهاب ت)

  که ساکتم یتو فکرتم تو فکرم هیثان هر

 اموقته که با عکست هم تو رابطه چند
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  یبگ یحرف منه هر چ یوونگید کمهینزد

 ؟یزندگ نیخواستم از ا یاز چشات چ ریغ

 از کجاش واست بگم؟ از اولش؟ -

. ستمیگفت تک ن شهیمانکن. درکل م کلیدارم نه ه یایقلم ینیبدونم. چون من نه ب خوامیاز اولش م -

 م؟نداشت یزیو آزار کردنت چ تیرو من که به جز اذ یشد که دست گذاشت یبعد چ

  امشهیروزا بهتر از هم نیا

  شمینم یزیچ دلواپس

  شمیعشق تو روان پر تو

 باش شمیپ شهیم تا

 :هام و گفتشد به چشم رهیو خ دیخند

 .زمیعز یهست یازم بپرس تو ک -

 :کتش چنگ زدم و گفتم یقهیکردم و به  یاخم

  ؟یهست یتو ک -

رو ولش کن. تو  هانیهستم که... . اصالً ا یکس. خوبه؟ من زمیچاک شما هستم عز نهیخب من عاشق س -

 ؟ینگاه اعتقاد دار کیبه عشق در 

 روزگارم شهیرو م رویز ارمیدفعه اسمت رو م هر

 تنها نذارم دار و ندارم باش یتونیم تا

همه غرور و  نیکه تو با ا بهیعج یلینه. آخه واسم خ ییجورها هیآره،  ییجورها هیگفت  شهیخب م -

 .نگاه کی. اون هم با یندارم شده باش یخاص زیچ چیتکبر عاشق من که ه

 :شد و گفت یجد لحنش
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باز از  یرو بدم. ول هاتتیداشتم که جواب آزار و اذ یخاص لیم یبود. ول بیواسه خودم هم اولش عج -

دلم رو  دمیدست و پا زدم که آخر فهم یسردرگم نیتو ا ی. چند ماهادیسرت ب ییبال خواستمیاون ور دلم نم

 .بهت باختم

 تنهام نذار فرصت کمه ادمهیتا  یفکرم تو

 آدمه هی یتو خوشبخت یچشما

پوکش رو کله یاون دخترخاله خواستیانتخابش من بودم. چون اگه م نکهیخوشحال شدم از ا یچرا ول دونمینم

 .واریبه د زدمیمن به شخصه سرم رو م ره،یبگ

ام باشم که تو دنده هیو  یجد یگرفتم اعتمادت رو جلب کنم. ول میمراقبت باشم و تصم کردمیم یسع -

. نجایا ارمیامشب قراره تو رو ب نکهیبهونه. اون دوتا خبر داشتن از ا کیامشب شد  نکهی. تا ایشک نکن یزیبه چ

 .خانم بنده یشد که شما شد نیکمکم کردن. و ا نیواسه هم

  حاضره تا آخر قصه بره یاز خودم ک ریغ

 وحشت از تنها شدن با خاطره یب

  امشهیروزا بهتر از هم نیا

  شمینم یزیچ دلواپس

  شمیعشقه تو روان پر تو

 باش شمیپ شهیم تا

 روزگارم شهیرو م رویز ارمیدفعه اسمت رو م هر

 تنها نذارم دار و ندارم باش یتونیم تا

پسر و عشقش رو. بعد از تموم شدن  نیبه زمان داشتم تا باور کنم ا اجیاحت یچرا ول دونمینگفتم. نم یزیچ

 :آهنگ گفتم

با  یرو قبول ندارم. اگه تو من رو دوست داشت یخواستگار نیبه زمان دارم. هنوز... . من ا اجیاحت -

. متوجه شهیم ری. داره دمی. االن هم بهتره بررمیگیم دهیامشب رو ناد یجلو. پس من ماجرا یومدیخانوادت م

 .دونمیم دی. البته بعیتو عروس شنینبود من م
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مغرورش و بهم  شهیکرده بود. نگاه هم جیواقعاً من رو گ یتا بهت جواب بدم. ول یو بر یایحاال حاالها ب دیبا بله

 :انداخت و گفت

 .میبر ایجلو. ب امیباشه با خانواده م -

مهم  ی. ولختمیاش و به هم رجوابش رو دادم و برنامه ینجوریحس کردم ناراحت شد که ا یچرا، ول دونمینم

و  رونیاومدم ب الیمغرور. از و ی. پسرهدنیبهش دختر نم یکشک یکشک یطور نیکه هم رهیبگ ادی دی. باستین

 الیت وبه پش ی. نگاهامیمن ب نتظرهو م نینشسته تو ماش دمیکه د دمیتفاوت مانتو و شالم رو پوش یب یلیخ

 :زدم و گفتم یها رو باد آورده بود جلو. لبخندانداختم. چندتا از گلبرگ

 .دنیهم بکنه دختر بهش نم یباز کیهمه رمانت نیکه ا رهیبگ ادی دیبا -

 .سوار شدم یعاد شهیرو باز کردم و مثل هم نیماش در

*** 

کابوس و پشت سرش سردرد. نگاهم به  شهی. نگاهم به اطراف افتاد. مثل همدمیاز خواب پر نیافتادنم رو زم با

تو اتاقم. پالتوم  اومدیادکلن مردونه م یبودم. بو دهیخواب شگاهیرفته بودم نما شبیکه د ییهاخودم افتاد. با لباس

ساعت، برق از  دنیاون من رو آورده تو خونه. با د پستلخ و سرد.  داد؛یادکلن حسان رو م ی. بودمیرو بو کش

هام رو درآوردم و بلوز بودم. از جام بلند شدم. لباس یشرکت م دیبا گهیساعت د کیح. . هفت صبدیسرم پر

  .شدم. شالگردنم نبود یزیچ کیکه متوجه نبودن  دم،یرو پوش میشلوار خرس

. اگه حسان اومده تو اتاقم حتماً، ابونیبه خودم واقعاً. حتماً افتاده تو خ نیاون رو به مشقت بافته بودم. آفر یوا

کنن  . خاک برسرتمیشونیزدم به پ یکیکه شسته و اتو زده بودم افتاد.  رهنشیسرم و آوردم باال که نگاهم به پ

. نه بابا دهی. آره نفهمستیاون ن رهنیها که پرهنیپ یهمه نهی. کل آبروم رفت جلوش. خب ببدهیحتماً د

 ده؟یمن صیخودش هم تشخ رهنیکه پ لهیاون انقدر نفهم و تعط یعنی. دهیفهم

. دست و صورتم رو یی. موهام رو با حرص چنگ زدم و از اتاق خارج شدم. رفتم تو دستشودهیاصالً ند دیشا 

نگاهم افتاد به  رونیرو روشن کردم که تا اومدم ب میکتر ریراست رفتم تو آشپزخونه. ز کیشستم و بعد هم 

بذارم تو خونه.  خواستمیاش رو مهیببرمشون شرکت. البته دو سه تاش رو. بق خواستمیها. مکاکتوس یجعبه

افتاد.  میتاپم رو برداشتم که نگاهم به گوشلپ فی. کدمیپوش یلباس کی یسر سر یجور نیوارد اتاقم شدم و هم

برداشتم و انداختم تو  یاسهیک یچا کی عیدر اومد. سر میکتر یشارژش تموم شده بود. زدمش تو شارژ که صدا

و در  فمیقرصم رو انداختم تو ک یو خوردمش. دو قوط یرو زدم تو چا دمقن شهیآب جوش و طبق معمول هم

سته و نون برداشتم از تو ب کهیدو ت عیافتاد. سر ریقالب پن کیبسته نون و  کیرو باز کردم که نگاهم به  خچالی
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وم شد تم کتکارم تو شر نکهیامشب بعد از ا دیهم االن. با یکیم، رو ناهار بخور یکیتا  دمیروش مال رمیپن کمی

  .دیبرم خر

هم  اشگهید یباهام اومد و سه تا شبید نکهیا یرو بدم به حسان برا شیکیها رو برداشتم؛ تا از کاکتوس چهارتا

و از  فمیانداختم تو ک. پنج درصد شارژ شده بود. شارژر رو هم دمیرو از شارژ کش میبذارم تو اتاق خودم. گوش

بود و  رایکه خدارو شکر امروز شانس باهام  دمیرس یتاکس ستگاهیبه ا ریکردن مس ی. بعد از طرونیخونه اومدم ب

م نگاه . به ساعتومدین اروی یگذشت ول قهیده دق دمیبود. دربست گرفتم و سوار شدم که د ستگاهیسر ا یتاکس

 :م. در رو باز کردم و گفتمیکردم؛ هفت و ن

 .من عجله دارم ن؟یفتیراه ب ترعیسر شهیآقا م -

. به میقد یهازد و راه افتاد. راننده هم راننده یلب غر ریو اومد سمتم و ز دیباالخره از حرف زدن دست کش مرده

 فمیرو از ک چمیبه حرف زدن. ساندو کنهیدربسته خوشحال شه، باز هم شروع م نهیبیم یوقت نکهیا یجا

رو حساب کردم و با  شهیشرکت نگه داشت. کرا یام بود.جلوگشنه یلیدرآوردم و شروع کردم به خوردن. خ

ها رفتم باال و وارد اتاق خودم شدم. سه تا مونده بود به هشت. از پله قهیداخل. خداروشکر ده دق دمییسرعت دو

تو  یرو بدم بهش؟ اصالً چه جور نیبرم ا یو پالتوم رو درآوردم. حاال من چه جور زیگلدون و گذاشتم رو م

ود بگم قرار ب ایباال؟  نیآورد نیخوابم برد شما من رو کول کرد شبید دیببخش یهاش نگاه کنم؟ بگم واچشم

ات به گذشته یکنیبهش چون فکر م یرو پس بد رهنیپ یخواستینگو تو نم یالک ارم؟یرو واستون ب رهنتونیپ

نداره بدون  مکانکه من رو کول کرده آورده باال. وگرنه ا دهیغزلش رو د ایلش سوخته، د ایمربوطه. حتماً اون هم 

 .قصد باشه

رو  نیکل کارها رو که تا امروز انجام شده رو ببرم، بعد هم ا یاول جمع بند ستین یکه کس یبهتره تا موقع 

 .ادیتاپ رو باز کردم و منتظر شدم تا باال برو زدم و لپ نکمیبهتره. ع ینطوریبهش بدم. ا

 :افتاد. با لبخند واسم بلند شد و گفت یوسفیفلش رو تو دستم فشار دادم و وارد شدم، که نگاهم به خانم    

 .ری. صبحتون بخیسالم خانم زمان -

 اومده؟ ابیکام یلطفاً. آقا دیی. بفرماری. صبح شما هم بخیوسفیسالم خانم  -

 :نشست گف یطور که م نیهم یوسفی

 .داخل دییاومدن که آره. فقط بذار هماهنگ کنم باهاشون. بعد بفرما -

 :گفت هینگفتم و بعد چند ثان یزیچ
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 .داخل دییبفرما -

  :دیچیقرمز رو تو دستم فشار دادم و چندبار زدم به در، که صداش پ یسفال گلدون

  .تو ایب -

 :رو باز کردم و وارد شدم و گفتم در

 .ارمیکارمون رو واستون ب یبار جمع بند کیهر دو سه روز  نیسالم. گفته بود -

 :رو بهم دوخت و گفت اشزدهخی نگاه

 .برو زیبذار رو م -

 :و گفتم زشی. کاکتوس هم گذاشتم رو مزیو فلش رو گذاشتم رو م زشیسمت م رفتم

 . ...من راستش. خوامیمعذرت م شبیبابت د -

 ؟یکن یکه معذرت خواه یرو آورد نیاآلن ا -

  .نی. همنیبا من اومد نکهی. آوردم که ازتون تشکر کنم بابت ارینه خ -

چپ بلند شده. پشتم رو کردم  ینداره. امروز معلومه از دنده ی. پسره اصالً تعادل روحزیرو گذاشتم رو م گلدون

ها. از اتاق خارج شدم و با اعصاب  کنمیچه فکرها م ی. ولکنهیکر مبهش و رفتم سمت در. فکر کردم ازم تش

 .سهراست رفتم اتاق جل کیها و از اون ور هم داغون رفتم سمت پله

 یب یطورهم از دست اون پسره نیو هم نییپا رفتمیبود که فلش رو گرفته بودم و داشتم م ازدهیحدوداً  ساعت

 گهید ؟یسیبرنامه نو ریمد یشد ی. تو چجورشدهیکد استفاده م نیاز ا دینبا نجای. اخوردمیحرص م تیخاص

و  دمیدست کش امهودهیب یاز فکرها رگس،ن دنیاشتباه بود. با د شیکیکد فقط  یمن آدم شده. خوبه از کل یبرا

 :وارد سالن شد و رو به من که مات رفتارش بودم گفت یاشک یهاشدم بهش. با چشم رهیخ

 . ...تو ی... م... نم... ریمن... من ممهتا امروز  -

 .یبفهم یتونستیم یرو به راحت یش ناراحتحرف بزنه. از چهره تونستینم

 ؟یبر یخوای. حاال کجا میشده؟ نرگس حالت خوبه؟ تو که خوب بود یچ -

 :صورتش و گفت یرو گرفت رو هاشدست
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 .زمی... تو... سرم... بری... خاککی... رمیم -

 :رو گذاشتم رو دستش و گفتم هامدست

 من بتونم کمکت کنم؟ دیشده؟ شا یچ یبگ یخواینم -

 .نیهمه. هم یتن بدم به خواسته دی. بایکیچیمهتا. ه خورهیبه دردم نم یچکیکمک ه -

 :سمت دفترم گفتم بردمشیطور که م نیرو گرفتم و هم دستش

 .شده یچ نمیدرست بگو بب ایب -

ولش کنم بره. اول به خاطر خودش  یجور نیهم تونستمیو خودم هم نشستم جلوش. نم یرو صندل نشوندمش

 :رو بهم دوخت و گفت نشیدوم هم به خاطر شادمهر. نگاه غمگ

  بگم؟ یبدبخت نیا یاز کجا -

 :گفت کرد،یهاش رو پاک مطور که اشک نیو هم دیکش یکیرو گرفتم جلوش.  دستمال

رم. بابام. عمو دا لیتک دختر فام یعنیام. شروع شد. من تک بچه یبدبخت نیااومدم  ایکه به دن یاز موقع -

 یبرادر داره که برادر اون هم سه تا نوه داره. ول کیمنه. پدربزرگم  هیشروع بدبخت نیاون ازدواج نکرده و هم یول

. من هم نیمن رو نشون مهران کردن. هم ین از بچگیهم یها. برااون لیبزرگ اون مهرانه و تک پسر فام ینوه

وصلت موافقن به جز من. مهران که با دمش  نیها بشم. کل خانواده هم با ااون یخواسته یقربان خوادیدلم نم

بهشون  یو آقا بزرگ چ زمیعز دونمینم یمخالف بودن ول لیهم اوامن یو خوشحاله. مامان بابا شکنهیگردو م

 .که اآلن مخالفه خود منم یموافق شدن و تنها نفرها هم اآلن گفتن که اون

 :دادم و گفتم هیمبل تک به

  ؟یخوایتو مهران رو نم یچ یخب برا -

 :کرد و گفت نیف نیف

 دیشا هیخواستگار بود مثل بق کیمن کنن. اگه  لیاون رو تحم خواستنی. چون از اول ملهیچون تحم -

 .اشاز چهره زارمیاالن فقط ازش متنفرم و ب ی. ولکردمیقبولش م

 اد؟یخواستگار برات ب کیمثالً اگه  ست؟یموافق ن گهیخب بابات با خواستگار د -
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مورد عاشق من باشه. پول و ثروت  نیاول دیبه جز مهران، با ادیمن ب یخواستگار بخواد برا کیگفته اگه  -

آقا  باز هم به دیمثل مهران باشه. هنوز اون موقع با قاًیدق یعنیداشته باشه، شاغل باشه؛ و باز هم عاشق من باشه. 

 .قبول کنه یسادگ نینکنم آقابزرگ به ا فکر. که ادیاش ببزرگ بگه و اگه اون موافق بود، با خانواده

 .اومد رو لبم یلبخند

 ؟یشد تو موافق دایپ یطیشرا نیسازگار با همچ یفرد کیاگه خب  -

 :تمام گفت یدیناام با

 .شهینم دایپ یکس یآره. ول -

 ؟یکنیقبول م ؟یشد چ دایاگه پ -

 :گفت ناباورانه

 .کنمیمعلومه که قبول م -

 .پس شخصش با من -

عد داد ب تیدرصد آقا بزرگم رضا کیو طرف قبول کرد بره با بابام حرف بزنه. بعد اگه به احتمال  یاومد -

 .من مجبورم با طرف ازدواج کنم که

. پس ذارنیمطلقه نم یاالن دست رو دخترها ی. چون پسرهاریمدت طالق بگ کیخب ازدواج کن بعد  -

 .شهیم التیخیب یمهران هم اگه تو ازدواج کن

 :نشست رو مبل و گفت صاف

 طالقم بده؟ یابعد به چه بهانه ی. ولذارمیمطلقه دست نم یآره خودش هم بهم گفته من رو دخترها -

 :نگاه کردم و گفتم بهش

. ستین نیاالن بحث ما ا ی. ولنیخارج از کشور. بعد اونجا از هم جدا ش نیبر یزندگ یبرا نیتونیم -

 .بحث قبول کردن بابات و آقابزرگته

. هر دمینجات بده؟ هر چقدر باشه بهش پول م بتیمص نیکه من رو از ا شهیم دایپ یکیواقعا  یعنی -

 .چه قدر

 :رفت توهم و گفتم هاماخم
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به پول تو نداشته  اجی. چون اون انقدر پولدار هست که احتیاریاسم از پول ن یدیطرف رو د یفقط وقت -

 .باشه

 عاشق منه؟ ؟یخب عاشق چ -

 .بدجور هم عاشقته ؟یکار ینرگس خانم. کجا آره

 .تظاهر کنه تونهیم -

 :مبل بلند شدم و گفتم یرو از

 نیبر تونییدوتا ذارمیقرار م ییجا کینه. اگه موافق بود که  ایموافقه  نمیبا طرف حرف بزنم تا بب دیبا -

. سرکارت ی. حاال هم بهتره برگهیکه خب درست. اگه نه هم که راه حل د نیدی. اگه به توافق رسنینیهم رو بب

 .یشیپررو م میزنیحرف م میساعته دار کی

 :رو آورد باال و دورم حلقه کرد و گفت هاشدست

 .بتونم جبران کنم دوارمیمهتا ام یگل یلیخ -

 .گهی. االن هم برو دیکردیم داینجات پ بتیمص نیزودتر از ا یگفتیخب حاال اگه از اول م لهیخ -

گرفتم که بعد خوردن  عیشادمهر رو سر یواسم زد و رفت. شماره یچشمک شد،یطور که از اتاق خارج م نیهم

 .چند تا بوق جواب داد

 .معرفت من یبه به مهتا خانم گل خواهر ب -

 .من باش یسالم. شادمهر امشب ساعت هشت خونه -

 :گفت ینگران با

 شده؟ یچرا چ -

 .خوبه. منتظرتم یلیتو خ یبد باشه برا یهر ک یبرا -

 ؟یندار ی. کارامیباشه مخب خداروشکر.  -

 .. فعالً نمتیب ینه م -

 .افتاد نیمت یشماره رون،یب امیرو قطع کردم که تا اومدم از دفتر ب یگوش
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 ؟یها رو قطع کردبامن قرص یبفهمم بدون هماهنگ دیکنم؟ بعد دو روز با کاریاز دست تو چ دیمن با -

 :تمام گفتم یا کالفگو ب دمیکش یدهن لق رفته بهش گفته. پوف نیاوه نازن اوه

  ؟یفهمی. خسته. منیخسته شدم مت -

 :گفت یایلحن عصب با

 ؟یفهمی. چرا نمیریگیجواب م ی! خواهر قشنگم! صد بار بهت گفتم دارزمیمهتا جان! عز -

 :زدم و گفتم یتلخ پوزخند

 .به سرم زنهیدفعه م کیو  شمیکه سردردهام دو برابر شده، خون دماغ م رمیگیآره دارم جواب م -

 هان؟ ستم؟یخب؟ مگه من دکتر تو ن ادیم ادتیزود  یکارها نکن. به زود نیاز ا گهید نیمهتا جون مت -

 :رو نگاه کردم و گفتم رونیپنجره ب از

 یریتاث چیها هو قرص زنمیدست و پا م ی. دو ساله دارم تو سردرگمنیدو ساله مت ی. ولیخب هست -

 .نداره

 آره؟ شونیخوریمهتا اآلن که م -

 هنوز هم همون جوره؟ ؟یکرد کاریچ نیبا نازن یهم دارم؟ راست یاگهید یآره. مگه چاره -

 یدعوا کی دیبا ی. راستیدواریام یعنی نیو ا زنهیشده الاقل دوکلمه باهام حرف م یچ دونمینه. نم -

 .هم بکنم گهید

 :و گفتم دمیخند

 ؟یبابت چ -

 .بود دهیخر شگاهیکه رفت نما شبیخود بابا د ؟یبود؟ چرا اون همه گل سفارش داد یاون چه کار -

 بره؟ تونهیگرد شد. مگه عمو نگفت نم هامچشم

 ؟یبا ک شگاه؟یعمو رفته نما ؟یچ -

  ؟ی. مگه تو خبر ندارگهیبا شادمهر د -

 .ادیداشت گفت نم. شادمهر هم کار ادیباهام ب تونهیبه عمو زنگ زدم گفت نم شبینه. من د -
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 :گفت یایلحن عصب با

 .مهتا ینگو که تنها رفت -

 بوده؟ یکار چ نیقصد شادمهر از ا ینه من تنها نرفتم. ول -

  ومدن؟یشادمهر و عمو ن یچ یذهنم پر شد از عالمت سوال. برا کل

 ؟یندار ی. کاریمزاحمت هم شدم خواهر گهیخوب داشته. خب من برم د لیدل کیحتماً  -

 .خدافظنه  -

ه غزال غیج یکارش رو بفهمم. وارد اتاق جلسه شدم که صدا نیا لیدل دیتو فکر فرو رفتم. با یکردم ول قطع

 :اومد

 .شهیکه سرکار هم اضافه م کشمی. تو خونه کم ازت مگهیسروش بسه د -

به خودم  ایخجالت نکش ب یکارم دار یوقت گمیباهاش داشتم؟ م یتو بگو ماهان من کار یلینه خداوک -

 !خورهیمخ اون نرگس بدبخت رو م ای رهیگیوقت مهتا خانم رو م رهیم ایاز من بپرسه.  شهیبگو. بعد روش نم

. صداش رو مثل غزاله کرد و ادامه کنمیو نگاش م ستادمیوا نهیکه دست به س دیدیپشتش به من بود نم چون

 :.داد

چرا  ؟یدی. از کجا فهمشهیو اجرا نم دهیطا مخ یاشکالش از کجاست؟ ه نیرو بب نینرگس ا یوا  -

 ؟یمطمئن ؟یدونیتو از کجا م ؟یدیفهم

 :که جلوش بود زد تو سر سروش و گفت یا با پوشه غزاله

 . اسم تو هم شوهره؟یخجالت بکش آبروم رو برد -

نه. سروش  ای شنیآخر متوجه من م نمیزدم و نگاهشون کردم تا بب یهمه بلند شد. لبخند یخنده یصدا

 :آورد باال و گفت میهاش رو به عالمت تسلدست

 . خوبه؟زمیعز خوامیعذرم -

 :و گفت ستمشینازک کرد و روش رو برگردوند به سمت س یپشت چشم غزاله

 .رینه خ -
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 :متوجه من شد. بلند شد و گفت ماهان

 .یخانم زمان نیخسته نباش -

 :گفت اششهیبرگشت و با لحن شوخ هم عیسر سروش

 ن؟یاز اول ماجرا بود -

 :نشستم و گفتم یصندل یو رو زمیسمت م رفتم

 .آره بودم -

 .بدم حیاز اول توض خواستمیم نیشکر. فکر کردم نبود یخب اله -

به من دروغ گفت؟  یشادمهر بود. واسه چ یفکرم، فکرم سمت کارها یول زدمیبود و کد م بوردیرو ک هامدست

یچه قدر فکر کردم فقط م دونمی. نمادیاصالً جور در نم زهایاز چ یسر کی نجایحسان اومد دنبالم؟ ا یچ یبرا

ام گشنه یلیشده و من تنهام. به ساعت نگاه کردم. شش عصر. خ یکل اتاق خال دمیبه خودم اومدم د یوقت دونم

و رفتم  رونیبرو درآوردم و خوردم. بعد هم از اتاق اومدم  رمینون پن چیتاپ رو خاموش کردم و ساندوبود لپ

 .تو خونه ندارم یچیه د؛یخر رفتمیم دی. بانییپا

*** 

 یبلند آب نیو بلوز آست یرو خوردم. شلوار ل امشهیهم یهادونه از قرص کیرو با سشوار خشک کردم و  موهام

نج و پ یو نشستم رو مبل. هنوز هفت و س رونیسرم بستم. از اتاقم اومدم ب یو موهام رو باال دمیرو پوش میآسمان

رفتارش رو. چرا من رو با  نیا لیبپرسم دل شامشب از دی. بانجاستیشادمهر سرساعت ا دونستمیبود. م قهیدق

. یچی. هکنمینم دایپ یچیه کنمیفکر م یهرچ یکه واسم آشناست؛ ول یحسان. اسم شگاه؟یحسان فرستاد نما

 خوامی. منمیزنش رو بب یچهره خوادیدلم م یلینداره. خ ی. تعادل روحنیمغرور، غمگ ت،یخاص یب یپسره

بهم. اصالً من چرا دارم  شهیم رهیو خ کنهیمکث م نهیبیموقع حسان من رو م رمنه که ه هیچه قدر شب نمیبب

 یدوسش داشته که بعد دو سال هنوز  واسش عزادار یلیخوش به حال زنش معلومه خ یول کنم؟یبه اون فکر م

 یکل وشوهرمه  ادیکه به احتمال ز یهمون پسر ی. حتگردهیدنبالم نم یکیچیام همن که زنده ی. ولکنهیم

 .نیاش. هماسمم تو شناسنامه کیرفته و فقط  ادشیپام، حتماً ازدواج کرده و من هم  ریز ختهیگلبرگ گل رز ر

پدر مادرم هم  دی. شاهشیم ی. بعد چند وقت واسه همه عادنهیهم عتیبا نبود من کنار اومدن. قانون طب 

یم ی؟ هر .چ شهینم یخاله و عمو مرگ مهتا عاد یشده و کنار اومدن با نبود من. پس چرا برا یواسشون عاد

. پس شهیزنده نم گهیکه مرده د یسنره دختره به اصطالح مهتا، ک ادتی شه؟یتر مهم داغ دلشون تازه گذره
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 یهودهیب یزنگ از فکرها ی. با صدایتو دنبالشون بگرد دیآدم مرده بگرده. با کیدنبال  یتوقع نداشته باش کس

 .و در رو باز کردم دمیدست کش امشهیهم

 .یچه قدر زود اومد -

 :رو گرد کرد و گفت هاشچشم

 .داشتم خانم حواس پرت ریهم تاخ قهیکجا زود اومدم؟ دو دق -

 :در اومدم کنار که وارد شد وگفت یجلو از

 .به زحمت نبودم یتو خونه. بابا راض دهیچیهم پ ییغذا یبه چه بوبه  -

 :رو بستم که کاپشنش رو درآورد و انداخت رو مبل و گفت در

 بانو جان؟ دیارو به عمارت خود دعوت کرده ریحق یبنده نیشد ا یچ دییخب بفرما -

 :رو مبل و زل زدم بهش و گفتم نشستم

 .نجایوت کردم اتو رو دع ییدروغ. به علت دروغگو -

 :شد و گفت یجد

 مهتا؟ یچه دروغ -

 :زدم و گفتم یپوزخند

 یبا عمو رفت یول امیتونم ب یمن کار دارم و نم یگفت شبید یچ یشادمهر. برا یدونیخودت بهتر م -

 دنبالم؟ ادیحسان ب یچرا گفت شگاه؟ینما

 :دوخت و گفت نیرو به زم نگاهش

 تونمیگفت حالم بهتر شده م م؟یبر یایکارم تموم شد به عمو زنگ زدم گفتم م میخب ساعت هشت و ن -

 .جواب نداد یبه حسان هم زنگ زدم ول ی. حتامیب

 دیگفت. فعالً بحث سر نرگسه. با ینم یوسط بود که شادمهر خبر داشت ول نیا یزیچ کیهم قانع نشدم.  باز

 :موضوع اون رو بگم. نگاهش رو آورد باال و گفت

 ام؟یب یگفت نیهم یبرا -
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 :چپم و گفتم یراستم رو انداختم رو پا یپا

 ای یو عاشقش یخواینرگس رو م یازت بپرسم درست جواب بده. تو مطمئن خوامیم یزیچ کیشادمهر  -

 حس زودگذره؟ کی

 :تمام گفت تیجد با

 .ستین هیمثل بق نی. اادیز یلیمن دوستش دارم مهتا. خ -

 نه؟ ای یواسش از هفت خوان رستم بگذر یحاضر -

 .مدت کم شب و روزم شده نرگس نیدوسش دارم که تو ا یحاضرم. چون به قدر -

 .. خوشحال شدمهیاومد رولبم. پس جد یلبخند

 .یایاز پسش برب یتونیتو م یخب موضوع مهرانه؛ ول -

 ه؟یموضوع چ نمیخب بگو بب گوله؟یمهران؟ همون پسر ژ -

که به نرگس دادم رو به شادمهر گفتم. بعد  یشنهادینرگس و درآخر هم پ یهاکردن حرف فیکردم به تعر شروع

 :هام تموم شد، بلند شدم و گفتمحرف نکهیاز ا

 گهیراه حل د کینه و خالص. دنبال  یاالن بگ یتونینه؟ م ای یباز هم فکرهات رو بکن شادمهر. حاضر -

 .میگردیم

رو خاموش کردم. دو تا بشقاب و قاشق چنگال  یماکارون یقابلمه ریارد آشپزخونه شدم و زبود تو فکر. و رفته

 هیگذاشتم و صداش زدم که بعد چند ثان وانی. پارچ دوغ هم با دوتا لسیتو د ختمیو قابلمه رو ر زیگذاشتم رو م

 :عقب گفت دادیرو م یطور که صندل نیاومد. هم

. مطمئن باش رمی. حاال زودتر مزدمیبا باباش حرف م رفتمیم دیمهتا. آخرش که با کنمیقبول م -

 .کنمیم شیراض

 :زدم و گفتم یلبخند

 .تو درست کردم یرو واسه نی. حاال بخور که ایکنیقبول م دونستمیم -

 :گفت طونیو ش دیخند

 .دست پخت تو باشه یدست پخت نرگس هم به خوشمزگ دورامیام -
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 :کردم و گفتم یاخم

 .رونیب کنهیپرتت م پایکه با ت یباباش نزن یها جلوحرف نیپرست از اشکم  -

 :گفت دیکشیخودش م یطور که واسه نیهم

 خوش گذشت با حسان؟ روزید یراست -

 :گفتم خوردم،یطور که م نیآخر شب افتادم و لبم رو گاز گرفتم و هم ادی باز

 .نپرس که آبروم جلوش رفت -

 :انداخت باال و گفت ابرو

 .کن فی. خب تعرییجا امیبار باهات نم کی ینیب یم ؟یکرد کاریچ -

 :تکون دادم و گفتم سر

 ارمیسرت رو درد ن یچیآور هم که هست. هخواب دهیبهم م یقو یها. قرصنهیمت ریاش تقصهمه -

 .صدام کرده بلند نشدم آوردم تو خونه نکهیخوابم برد مثل ا نشیتو ماش شبید

 :بهم انداخت و گفت یدار یمعن نگاه

 .انگار تا حاال بغلت نکرده خواهرم. خوبه هنوز جمعه حالت بد شد یگیم نیحاال همچ -

  :دهن پر گفتم با

 .که حالم خوب بود شبید یاونجا حالم خوب نبود ول -

 .دنیهستن؛ بدون چشم داشت کار انجام م من مثل خودم یهااال هم غصه نخور دوست -

 :و گفتم ختمیدوغ ر وانیخودم تو ل یبرا

 نهیشیجا نم کیمطمئنم مهران  ن؟یکجا بر نیخوایم یبشه همه چ یحاال اگه باباش قبول کنه و اوک -

 .شهیو دست به کار م

  :گفت زیرو م زدیطور که با انگشتش م نیکرد و هم نگاهم

 .مامان بابا شیپ کایآمر میریچند وقت م یبرا یبکنه ول تونهینم یغلط چیاون که ه -
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 کمیرو جمع کردم و  زیکه تموم شد بلند شدم و م قهی. بعد چند دقمیشام رو خورد ینگفتم و ادامه یزیچ

 :زاده، تا برم بهش بدم. شادمهر گفت فیتو ظرف شر ختمیر یماکارون

 .تو بالکن رمیم -

 .امیباشه برو تا منم ب -

تش رو دس دمیام که درو انداختم رو شونه یو گذاشتم و وارد بالکن شدم. پتو مسافرت وانیو دوتا ل یقور ینیس تو

 .رونیشده به ب رهیبالکن و خ یگذاشته لبه

 تو افق؟ یمحو نش -

 :هاش برق زد و گفتافتادظف چشم یچا یکه تا نگاهش به قور برگشت

 .چسبه یتو سرما م یچ یدونی. خوب میهوشت رو از من به ارث برد نینگاه ا -

 :و ادامه داد یرو صندل نشست

 خوش گذشت؟ شبیدرکل د یراست -

 :انداختم و گفتم رونیرو به ب نگاهم

 ؟یبود دهیشادمهر تو زن حسان رو د ی. راستمیریبگ دهیآخرش رو ناد یکهیبد نبود. فقط اگه اون ت یا -

 :رو انداخت باال و گفت ابروش

 ؟یپرسیم یواسه چ -

 :گفتم ختم،یریم یچا هاوانیطور که تو ل نیبرداشتم و همرو  یقور

 .منه هیشب یلیخ گنیچون همه م -

 :گفت مشکوک

 .یداره که تو سوال کن یتو باشه. چه ربط هیخب شب -

 .اشکال داره دنمیسوال پرس دونستمیسوال بود. نم -
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 دایازدواج کرده. اون شب هم که تو رو پ یک دمیبودم. اصالً نفهم کای. چون ده سال آمردمشینه من ند -

ود ب یشب نیاونجا بودم. اون اول روقتیدعوت شده بودم. شانست خوند که اون شب من تا د یمهمون کیکردم به 

 .اون شب ودنهم اونجا نب رادی. حسان و هدنیکه من رو بعد ده سال دوست و آشناهام د

صدام و میشادمهر زد پشت دستم که قنده افتاد تو چا ،یزنم تو چادونه قند برداشتم و تا اومدم ب هیتو قندون  از

 .در اومد

 .نهیبه هم فشیک ؟یکنیم کاریچ -

 :کرد و گفت یاخم

 .زدن رو واست گفتم یقند تو چا نیا ینه مهتا؟ صد بار تا حاال فلسفه یشیتو آدم نم -

 :رو جمع کرد و گفت اشافهیق ،یبرداشتم و تا اومدم بزنم تو چا گهیقند د کیکردم و  یطونیش یخنده

 چندش. دختر هم انقدر چندش و حال بهم زن؟ -

 :خوردم و گفتم میقورت از چا کیشد. گذاشتم تو دهنم و  سیخ قند

پسر  دهیم یباشه. اصالً چه معن فیکث دیحال به هم زن. پسر با زه؟یاَه اَه پسرم ه مثل تو انقدر پاستور  -

 .جوراب بده. از موهاش هم روغن بچکه یعرق و بو یبو یمتر کیاز  دیادکلن بده؟ با یبو

  :جمع شد و گفت اشافهیق

 .مهتا -

  :گفتم طنتیش با

 .جانم -

 .کرد نیریرو با شکر ش شیرو با چندش برگردوند و چا روش

بره نرگس  شیپ ینجوریا یاگه بخوا خوره؟یم نیریش یتو سرما چا ینیاَه اَه آخه نادون کدوم نقطه چ -

 .کنهیدو سوته از دستت فرار م

 :رفت و گفت یاغرهچشم

 .به بزرگترت هم کار نداشته باش بچه یتو قندت رو بزن تو چا -
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 :و درآوردم و درآخر هم گفتم اداش

 .اتهبچه عمه -

 :رو خورد، بلند شد و با لبخند گفت شیچا نکهیاز ا بعد

 .شادمهر یجوجه کوچولو یخوریبرم. تو هم زودتر برو داخل. هوا سرده سرما م گهیمن د -

 :زدم و گفتم یلبخند

 گه؟یفردا به نرگس بگم د ؟یباشه. پس قبول کرد -

 .آره -

 .اونجا نیبر تونییدوتا دمیرستوران رو م کیفردا ساعت نه شب خوبه؟ آدرس  -

 .یبتونم لطفت رو جبران کنم خواهر دوارمیخوبه. ام -

 :و گفتم دمیخند تلخ

 .یبهم کرد شیکه دو سال پ هیجواب همون لطف نیا -

 :نگاهم کرد و گفت نیغمگ

 .کردیم یکار نیبود همچ گهید یهر ک -

 :هاش نگاه کردم و گفتمچشم تو

 یبرا یاگربه چیگفتن ه می. از قدکردیمن حالم خوب شد ازم استفاده م یبود وقت گهید ینه. هرک -

 .رهیگیخدا موش نم یرضا

. خدافظ نمیرو نب تیمصنوع یهاغم تو چشمات و خنده نیا گهیاون روز زودتر برسه که د دوارمیام -

 .ری. شبت هم بخیخواهر

 .ریخدافظ شب تو هم بخ -

نشست رو لبم. باز هم تنها  یبه هم خوردن در اومد. لبخند تلخ یهم صدا هیبالکن رو هل داد و بعد چند ثان در

همون  ریرو زدم که دوباره تصو میجرعه ازش خوردم. هندزفر کیو  ختمیخودم ر یواسه گهید یچا کیشدم. 
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که  یبا آهنگ. آهنگ یبه همخون مهام از هم باز شد وشروع کردچشمم. لب یبراق اومد جلو یمشک یهاچشم

 .وصف حال وقلب ناآرومم بود

تاب  یب کهنی/ با ا ستین ریتقص یب ریتقد یول ی/ تو ساده دل کند ستین ریهنوزم د دیم شاکن دایتو رو پ دیبا

آرومت  تونهیجمله مثل من م هیبا  ی/ کیکنم تو با خودت هم دشمن دایتو رو پ دی/ با یزنیبازم منو خط م یمن

ه ب یعبور / وقت یب یهاکوچه نیشهر سرد / ا نیاز ا رمیکنه / دلگ مونتیآخر از رفتن پش یهاکنه /  اون لحظه

که جا  یرهنی/ عطر تو از پ برهیچشامو م یسو هیگر نیشب ا هیاز راه دور / آخر  کنمیحس م یکنیمن فکر م

 داتیپ / یکمتر نش نیاز ا یبه با من بودنت حت ی/ راض یکنم هر روز تنهاتر نش دایتو رو پ دی/ با پرهیم یگذاشت

 ریهنوزم د دیکنم شا دایتو رو پ دی/ با یدستتو احساسمو باور کن رمی/ محکم بگ یپروازمو پرپر کن اگه یکنم حت

به با من  یاض/ ر یکنم هر روز تنهاتر نش دایتو رو پ دی/ با ستین ریتقص یب ریتقد یول ی/ تو ساده دل کند ستین

 شادمهر(-ری)تقد یکمتر نش نیاز ا یبودنت حت

*** 

 (حسان)

 :شدم، گفتم یبلند م نیزم یطور که از رو نیزدم و هم یلبخند تلخ 

  .غزلم. منتظر باش کنمیبهت ثابت م -

 دیچیپ رادیه یو جواب دادم که صدا نیاومد. نشستم تو ماش میگوش یو سوار شدم که صدا نیسمت ماش رفتم

 .یتو گوش

 ؟یسالمت ؟یخوش ؟یسالم داداش خوب -

 ؟یام چخوبه؟ برادرزاده هیسا یسالم خوبم تو چه طور -

 ؟یباشه.  قبرستون یتا خوب چ -

 :افتادم و گفتم راه

 ؟یدیبه کجا رس هیبا سا ی. راستگردمیآره االن دارم بر م -

 یرو جمع کرده رفته خونه هاشلیوسا هیکه سا ی. جورمیدیجا نرس چیدست رو دلم نذار داداش. به ه -

 .شهیم یباباش. حدوداً دو روز

 :گفتم و دمیخند
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  ابون؟یتو خ ؟یمونیپس تو کجا م -

 .تو یچتر شم خونه خوامیرفته م هیدو روز که سا نیروم فشار آورده ا یینه اتفاقا تنها -

 :شدم و گفتم یجد

 ؟یکرد کاریخب با کارخونه و اون شماره حساب چ -

  :گفت تیعصبان با

 .و پنج درصد از سهام به نام اونه ستیب ؟یفهمینپرس حسان. قشنگ از نبودم استفاده کرده. م -

 :بهشت رضا خارج شدم و گفتم از

 ؟یکرد داشیپ ؟یکرد کاری. با شماره حساب چرهیگیم یداره از آب گل آلود ماه دونستمیم -

  :گفت تیعصبان با

 .کاره همون کالهبردار دزده؛ آرش -

 :زدم و گفتم یپوزخند

کنه  تیازم شکا تونستیهم هست که بعد از اون ماجرا نشست کنار. م نی. واسه همرادیه دونستمیم -

 .ماجرا نیبهتر از ا یازش استفاده کنه و چ یجا کینگه داشت تا  یول

 .میدیها بهش خبر دادن که ما فهممطمئن باش تا االن کالغ -

حرکت رو  نیا یحسابدار شرکت رو اخراج کن. مطمئن باش آرش وقت ینیمع یفردا اول وقت که رفت -

 .من شیپ ادیم شهیبلند م نهیبب

  :گفت یالحن کالفه با

 س؟یپل یجا میاول بر نیاز هم یخوایحسان م -

 :شهر شدم و گفتم وارد

  که؟ یدونی. ممیکن تیشکا میتونینم میارین ریمدرک خوب گ کیکه  یتا موقع -

 آره؟ گهید امیباشه داداش. فقط ب -

  :کردم و گفتم یاخنده تک
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 .. خونه رو عوض کردمدمیبهت م دیآدرس جد کیاونجا نرو.  ی. ولایب -

 .یکردیکار رو م نیاز اول هم هم دیاز اون خونه آره؟ با یدیپس دست کش -

 .منتظر آدرس باش. خدافظ -

 .. فعالً یاوک -

 :رو قطع کردم و گفتم یگوش

 یآگاه یمن به اداره ینکرده پا ییطور مواظب دخترت هم باش که اگه خدا نیآرش منتظر باش و هم -

 .یاونجا بمون دیباز شه، تا ابد با

- *** 

چمدون دستش اومد تو و  هیدسته گل و  کیبا  رادیه قهیزنگ اومد. در رو باز کردم که بعد چند دق یصدا 

 :گفت

ه خون نیتو ا شاهللیانشاهلل. ا یکه... . به خوش ییالیبه و یپول داد شهیبه به مبارک باشه. مثل هم -

 .نمیرو بب تیداماد

 :بهش رفتم و گفتم یاغرهچشم

 .زیتو. کم مزه بر ایب -

 :جعبه هم گذاشت کنارش و گفت کیکتش  ریرو گذاشت رو اپن و از ز گل

 .گهیتو خندق بال د میزیبود که بر یم یزیچ کی دیبا یول دمیزحمت کش یلیخ دونمیم -

دونه نارنجک  کیشدم که چمدونش رو گذاشت کنار خونه و در جعبه رو باز کرد.  رهیبهش خ نهیبه س دست

 :آورد جلو دهنم و گفت طنتیدرآورد و خورد. دوتا برداشت و اومد به سمت من. با ش

 .عمو جون دهنت رو باز کن -

 :بهش کردم و گفتم یاخم

 . ...ایات هم به دنبچ گهیسرت چهار ماه د ریخجالت بکش. خ رادیه -

 .دنیقدم رفتم عقب که شروع کرد به خند کیاش رو صورتم، قرار گرفتن دست پر خامه با
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 .اخمو یعمو گهید یکردم بخور یکار کیمن هم  یخوردیجون داداش خب نم -

 :کردم و با اخم گفتم زیبرداشتم و صورتم رو تم یدستمال کاغذ کی

 .بچه پررو یخجالت رو درسته قورت داد نکهیخوبه چهارسال ازت بزرگترم. مثل ا -

  :گفت رفت،یطور که عقب عقب م نیبرداشت و هم گهیزد و دوتا د یایطانیش لبخند

. کردمیم تیجورنیکه االن ا یبود کتریهنوز احترام چهار سال بزرگتر بودنت رو نگه داشتم. اگه کوچ -

 .داداش جون ادیب ریبگ

  :دادم و با همون لحن گذشته گفتم یخال جا

 .ها یخودت شروع کرد -

 نیداره ا دمیرو گرفتم دستم که د یکیخلوت شد. جعبه رو برداشتم و  اطیو وارد ح رونیاز خونه رفت ب دییدو

 .. نشونه گرفتم که خورد دستشرهیطرف اون طرف م

 .نکارو نک نیخوبه. نکن با من ا تیرینشونه گ دمیداداش نکن. فهم -

 :دادم و گفتم یسمتش که رفت طرف شلنگ آب. برداشت و گرفت سمتم که جاخال دمییدو

 .رو یبازبچه نیبس کن ا رادیه -

 :از دور ابروش رو انداخت باال و گفت طنتیش با

 .کنمیات دور مهم شده من تو رو از گذشته قهیچند دق ینچ داداش بزرگه. برا -

 :گفتم رلبیکردم و ز یتلخ یخنده

 .یشیتالش نکن چون موفق نم یالک -

رو  زهایچ ترشیب گهیانگار نه انگار. گفتم که د شهیمثل هم یشد. ول سیخ کلمیرو گرفت سمتم که کل ه شلنگ

  :. شلنگ رو بست و اومد جلوم و گفتکنمیحس نم

 ؟ینداد یچرا جاخال -

 :شدم و گفتم رهیخودم بود خ هیشب تینها یکه ب ییهاچشم تو

 ؟یکرد سمیکه تو سرما خ یناراحتاالن  -
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 :گفت طنتیمتوجه سوز هوا شد. با ش تازه

 نداد بهت؟ فیک -

 :کردم و گفتم یاخنده تلخ

 !رادیه کنمینم فیک زهایچ نیوقته که با ا یلیمن خ -

 ؟یکنیم فیکنم ک سی. خودم رو خیکن فیکه ک کارکنمیخب بگو چ -

 :اش و گفتمبه شونه زدم

 .یکه من رو سرما نداد یتو تا موقع میبر ایب -

رو از تنم درآوردم که نگاهم به شال گردنش افتاد.  شرتمیها و وارد اتاقم شدم. تراست رفتم طرف پله کی

حس ناب و دلچسب. عکسش رو  کی.کل وجودم پر شد از حس خوب. دمیکش یقیبرداشتم و توش نفس عم

 :برداشتم و گفتم

 .یمتاسفم بابت همه چ -

*** 

 (مهتا)

 :تقه به در خورد و نرگس اومد داخل و گفت دو

 مهتا قبول نکرد. نه؟ -

 :پر استرسش نگاه کردم و گفتم یرو آوردم باال و به چهره سرم

 .دیچه قدر ناام -

 :رو گذاشت رو صورتش و گفت هاشدست

 .ردختر بشه؟ اون هم به اجبا کیشوهر  ادیم ی. اخه کدوم آدمکنهیقبول نم دونستمیم -

  :دادم و گفتم هیتک میصندل به

 . ...یمتاسفم ول -

 :صورتش برداشت. منتظر نگام کرد و گفت یرو از رو هاشدست
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 ؟یچ یول -

 .موافقت کرد -

 :گفت یالحن ناباورانه با

 ؟یگیکه نم یجد -

 :واسش تکون دادم و گفتم یسر

 .با بابات حرف بزنه ادی. طرف قبول کرد بامیچرا اتفاقاً کامالً جد -

 :و گفت دیخند

 هست؟ ی. حاال طرف کیخوب یلیدمت گرم. خ ایخدا -

 :زدم و گفتم یلبخند

 .شیشناسیم شینیبب یخودت وقت -

 :رو کند و گفت ناخنش

 هان؟ ؟یلیوک انیهم شا دینکنه ماهانه؟ شا شناسمش؟یمن م -

 :و گفتم دمیخند

هام بهش اعتماد دارم. بهت بگم که مورد اعتماده. مثل چشم تونمیرو م نیفقط ا هیک گمیبهت نم -

 .نیهم

 :جاش بلند شد و گفت از

 نمش؟یبب دیبا یک -

 :رستوران مشهد رو نوشتم و گفتم نیترکاغذ برداشتم و آدرس دنج کی زمیم یرو از

 .نجایساعت نه برو ا -

 :کاغذ رو برداره بهش نگاه کردم و گفتم زیم یاومد از رو تا

 . ...یزیچ کیفقط  -
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 :نگاه کرد و گفت بهم

 ؟یچ -

اونقدر پول و ثروت داره  گم،یبار دوم بهت م یبرا یبار هم بهت گفتم ول کی ش،ینیب یکه م یاون کس -

 . قبول؟اریاسم پول رو جلوش ن وقتچینباشه. پس ه یدست کس ازمندیکه ن

 :رو تکون داد و گفت سرش

  واسش جبران کنم؟ یچجور یول -

 .ذارهیاون نم یجبران هم بکن یبخوا -

 ه؟یچجور آدم یعنیمهتا؟  شیشناسیتو م -

 :فضولش نگاه کردم و گفتم یهاو به چشم دمیخند

. حاال هم بهتره کنهینم مونیپش یبهش اعتماد کرد نکهیموقع تو رو از ا چیفضول خانم و ه هیآدم خوب -

 .هیک گمیکلمه هم نم کی یسرکارت. چون خودت هم بکش یبر

 .باشه نگو. من االن انقدر خوشحال هستم که به طرف فکر نکنم -

افتاد.  هیتماس از دست رفته داشتم. برداشتم که نگاهم به اسم سا کینگاه کردم.  میرفتن نرگس، به گوش بعد

 .اش رو گرفتم که هنوز بوق اول رو نخورده جواب دادشماره

 .یپرسیاز من بدبخت نم یحال ؟یمعرفت چه طور یسالم مهتا خانم ب -

 .تو صداش معلوم بود یناراحت

 چه طورن؟ رادیو آقا ه ین ین ؟یسالم منم خوبم تو خوب -

که مامان باباش رو بندازه به جون  یتا موقع یعنیام خوبه. حال بچه یمعرفت که خبر ندارم ول یاز اون ب -

 .هم خوبه

 :کاغذ و گفتم یرو برداشتم و شروع کردم به خط خط کردن رو خودکار

 شده مگه؟ یچ -

 :گفت یحالت زار با
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 .که باهاش درد و دل کنم یکیدارم به  اجیواقعا احت یسرت شلوغه ول دونمیمهتا؟ م نمتیبب شهیم -

شلوغ بود. از  یلیبمونم. چون سرمون خ نجایشب ا کی م،یتا دوزاده و ن خواستمیامشب م یکار. داشتم حت یکل

ی. نمهیسا گهیطرف د کینرگس و شادمهر. از  ورنیسر بزنم. از ا نیقول داده بودم برم به نازن نیور به متاون

 :گفتم یشد ول یچ دونم

 نداره. فردا ساعت دوازده چه طوره؟ یاشکال -

اونجا هم رو  یخوای. مکهیبه شرکت نزد یلیکه خ شناسمیم یاکافه کی. فقط من امیب تونمیخوبه. م -

 م؟ینیبب

 .هیعال -

 ؟یندار ی. کاریممنون که دعوتم رو قبول کرد -

 .نمتیبینه. م -

 .تاپکه سرد شده بود خوردم و چشمم رو زدم به صفحه لپ مییجرعه از چا کیکردم و  قطع

بلند شدم و رفتم  یصندل یاز رو عی. سردادمیکار رو نشون م یبهش ادامه دیساعت نگاه کردم؛ شش. با به

که نبود.  یوسفینرفته باشه. خانم  کردمیبلند و تند خودم رو رسوندم به اتاقش. فقط دعا م یهاسمت در. با قدم

،که در باز شد. خب خداروشکر.  نییپا دمشو دا رهیحتماً رفته. رفتم سمت اتاقش و دستم و گذاشتم رو دستگ

  :وارد شدم که نگاهم بهش افتاد. سرش رو آورد باال و گفت

 ندادن؟ ادیبه تو در زدن  -

 :گفتم دهیبر دهیسمتش و بر رفتم

 .یببخش... د... فکر کر... دم... رفت...  -

 .یدادی. اونجا بهم نشون ممیدیدیخب برم. فردا که م -

 .زشیاشتم رو مرو مبل و فلش رو گذ نشستم

 ؟یبر یخوایم -

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .بمونم تا انجامشون بدم خوامیکار دارم امشب رو م ینه. کل -
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 :گفت یزدگخیو  یهمون خونسرد با

 .شرکت بمونم خوامی. من هم امشب منجایا اریبرو کارهات رو ب -

 :تمام گفتم یخونسرد با

 .ترمنه تو اتاق خودم راحت -

 :گفت اششهیشد. با لحن حرص درآر هم رهیو به من که ولو شده بودم رو مبل خ شیداد به صندل هیتک

خوب به حرفم گوش  ی. حاال هم مثل دخترهایرو حرفم حرف بزن دیتو نبا گمیم یزیچ کیمن  یوقت -

 .کن

 یبرام نداره و فقط من رو سردرگم م یگهاید زیکنارش باشم. چون به جز سردرد چ خواستیکردم. دلم نم اخم

 :کنه. بلند شدم و بدون نگاه کردن بهش گفتم

 .ترممن اونجا راحت -

 .نه تو گمیتو رو من م یراحت -

زورگو. خوشحال از  نینقطه چ یبه حرفش توجه کنم رفتم سمت در و از اتاق خارج شدم. پسره نکهیا بدون

 نیرو زدم و با لبخند، هم نکمیو با لبخند وارد اتاقم شدم. ع نییومدم پاها ابه حرفش توجه نکردم، از پله نکهیا

 .شروع کردم به آهنگ خوندن دادمیطور که کارم رو انجام م

 فازمون خداست گهیآشناس م یصدا هیکجاست /  نجایا نیهوش و حواس بهم بگ یشدم ب یوا

 تمیهامرو هم همراه با ربردم باال و شونه شتریحرص خورد که به حرفش توجه نکردم. صدامرو ب یحتماً کل یوا

 دادم یتکون م خوندم،یآهنگ که م

/ بزن و برقص عشق و  وونهیموقع نفهمه د هی ی/ وا دونه؟یم ی../بابات چدونه؟یکه خوبه مامانت م دنتیرقص

 چاره یوسط بابا ندار ایضد حاله / ب یاند حاله / قرش ند پمونیاک یحاله / وا

 .آهنگ رو قورت دادم یباز شدن در ادامه با

 ش؟خب ادامه -

 .زد و ادامه داد یروزیخدا باز تو حالم زد. لبخند پ یوا

 .من اومدم خانم رقاص یومدیحاال که تو ن -
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 نی. بعد همرنیگیم یوقت قبل کیبرن حموم هم  خوانیبهتون اجازه داد؟ واال م یک ن؟یخب اومد -

 تو؟ یایم نییاپ یندازیسرت رو م یجور

 :. بدون نگاه کردن به من گفتزیتاپش رو گذاشت رو منشست رو مبل و لپ خونسرد

 .امیبرم و ب تونمیهاش مال منه و هر وقت دلم بخواد ماتاق یشرکت همه نیکه ا دیببخش -

 :زدم و گفتم یلبخند

 خوانیم یوقت ادیب ادتونیکه  دمیکارتون رو م نیپاسخ ا گهید یدفعه یبخشم. ول یدفعه رو م نیا -

  .نیدر بزن نیخانم بش کیوارد اتاق 

 :کرد و گفت یاخنده تک

 .نمیبینم یخانم کی نجایمن که ا -

 .نداره اقتینگاه ل یباهاش مثل آدم رفتار کنم ول خواستمیم نگاه

 .ابیجناب کام یالزم شد نکیاوه پس ع -

 .هم موفق بودم یکه تا حدود رم،یبگ دهیکردم وجودش رو ناد ینگفت و من هم سع یزیچ

*** 

اعت بود که از س دهی. نرگس و داوردیمونده بود به نه. طاقت ن قهینگاه کرد. هنوز پنج د لشیبه ساعت بند است 

 :لب گفت ریشد. ز ادهیپ نی. در رو باز کرد و از ماشرفتیم دیهشت و ربع وارد رستوران شده بود. با

  .شهیکه برسم همون نه م یتاموقع -

  :اومد جلو و گفت یایبلند خودش رو رسوند به رستوران، که مرد کت شلوار یهاقدم با

 ن؟یرزرو کرده بود زی. منیخوش اومد -

 :کنار پنجره نشسته بود. به مرد نگاه کرد و گفت یزی. پشت مدیبه اطراف انداخت که نرگس رو د یکل ینگاه

 .یبله. فراهان -

 :به تبلتش انداخت و گفت ینگاه مرد

 .طرف نی. از ادییبله. بفرما -
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که نرگس نشسته بود. به ساعت نگاه کرد. هشت و پنجاه  یزیرفت سمت م ییگفت و خودش تنها یزیمرد چ به

  :نگاهش کرد و گفت قیو اصالً حواسش نبود. عم کردیرو نگاه م رونیبهش داشت از پنجره ب دی. رسقهیو نه دق

 نرگس خانم؟ -

که قبول کرده شوهرش بشه شادمهر باشه. بلند  یشد اون کس یبا تعجب سمت صدا برگشت. باورش نم نرگس

 :شد و با من من گفت

 .ی... فراهانیسال... م... آقا -

 :متعجبش زد و گفت یبه چهره ی. شادمهر لبخندکردیباور نم اصالً

 .رمیبابت تاخ دیببخش -

 :گفت یبا گنگ نرگس

 ن؟یکه قبول کرد نیهست یشما همون -

 :با خنده گفت شادمهر

 م؟یحرف بزن ستادهیا نیخوایم -

 .دییبفرما دیببخش -

یم یهاش بازکه داشت با ناخون یبه سکوت گذشت، که شادمهر به نرگس قهیبا هم نشستن. چند دق همزمان

 :گفت کرد

 .از زبون خودتون هم بشنوم خوامیم یول هیکه موضوع چ دمیخب من از مهتا شن -

که به مهتا زده بود. بعد از تموم شدن  ییهادادن. همون حرف حیسرش رو آورد باال و شروع کرد به توض نرگس

نگاه کرد  کرد،یهاش گوش مشده بود به خودش و داشت با تمام وجود به حرف رهیهاش، به شادمهر که خحرف

 :و گفت

 ن؟یکنیبگم، قبول... م ی. حاال چه جوریهانفرا یبود آقا نیماجرا ا یهمه -

 :داد و گفت هیتک شیبه صندل شادمهر

 .نبودم نرگس خانم نجایاالن ا کردمیاگه قبول نم -
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به منو کرد و  یایبگه گارسون اومد و منو رو آورد. شادمهر منو رو گرفت و نگاه سرسر یزیتا اومد چ نرگس

 :گفت

 .و دسر هم کرم کارامل اهیس ی. با ساالد و نوشابهیاریبخت -

  :نرگس که رنگ به رو نداشت کرد و گفت روبه

 ن؟یخوریم یشما چ -

 .به غذا ندارم لیمن م -

 :کرد و گفت یاخم شادمهر

 .نیکه سفارش دادم دو تاش کن ییهانیندارم. ازا لیمن م یبگ یزن من بش یبخوا شهیقرار نم -

 :بهش کرد و گفت یزده نگاهبعد گرفتن منو رفت. نرگس خجالت گارسون

 .شامه کنمیکه فکر نم یزیآقا شادمهر من اآلن به تنها چ -

 :و گفت دیخند شادمهر

به  یهست وا یهم اسمم طوالن ینجوری. راحت باش بگو شادمهر. همیفتیراه م ینه خوشم اومد دار -

 .آقا هم اضافه شه نکهیحال ا

 زم؟یتو سرم بر یچه خاک مینیبب نیباش یجد شهیم -

 .خاک نمیزن من. ا یشی. قبول که کردن مزنمیبا بابات و پدربزرگت حرف م رمیخب م -

قبول  یسادگ نیهاش به مهران اعتماد داره. فکر نکنم به ا. اون مثل چشمنیشناسیخب شما بابام رو نم -

 .کنه

 :به نرگس زل زد و گفت یجد

و سربلند  دمیرو انجام بدم مطمئن باش انجام م یهر جور شده. من اگه بخوام کار. کنمیم شیراض -

 . خوبه؟کنمیخونتون اطراق م یجلو امیاگه باشه م ی. حترونیب امیازش م

 :نگاهش کرد و گفت یبا نگران نرگس

 .ترسمیاز واکنش مهران م -
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 :زد و گفت یپوزخند شادمهر

 زهایچ نی... . نرگس بهتره به اخوادیشلوارش رو بکشه باال بعد م تونهیهمون بچه سوسوله؟ اون که نم -

 .یندازیبه خندم م یلی. چون خیاریو به زبونت هم ن یفکر نکن

 :نگاش کرد و گفت یبا نگران نرگس

 .کنهیم یکار کیاون  دونمیمن م -

من.  یمامان بابا شیپ کایآمر میریم یمدت کی ی. بعد عقد براادیباشن اون هم کوتاه م یهمه راض یوقت -

 خوبه؟

  :هاش رو گرد کرد و گفتچشم نرگس

 کان؟یشما آمر یمگه خانواده کا؟یآمر -

 .رانیکارهام اومدم ا یبرا یاونجا بودم. ول شیآره. من هم تا دو سال پ -

 ان؟یم یت کخب خانواده -

 :مادرش رو تصور کرد و با لبخند گفت یچهره شادمهر

اون و  ی. تو غصهادیم شهیبلند م کایاز آمر ادهیپ رمیسال زن بگ یبعد س خوامیبفهمه که من ماون اگه  -

 .نخور. فقط آدرس محل کار بابات رو بده

به  ی. ولرهیگیمهران رو دست کم م یلیکه شادمهر داره خ دونستینرگس راحت نشده بود. م الیخ هنوز

بودش اعتماد داشت. اونجا هم مهران دنبالش افتاده بود و  دهیاز همون روز اول که د یعنیشادمهر اعتماد کرد. 

 :شد و گفت رهیخ کردینگاه م رونیکنه. سرش رو آورد باال و به شادمهر که داشت به ب تشیاذ خواستیم

 .رو جبران کنم نیکه شما در حق من کرد ییهالطف یچه جور دونمیمن واقعاً نم -

 :و گفت دیخند شادمهر

 بود؟ یهر چ ؟یجبران کن یخوایم -

 .یبخوا یکنم تا جبران کنم. هر چ یم یهر کار بخوا -

 :بهش کرد و گفت یاخم

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  227  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

 نیاول نیقبول نکن. ا یدیاش رو نشنخواسته نکهیخواست بدون ا یزیمرد ازت چ کی یموقع وقت چیه -

 ) یمورد. دوم

 :زد و ادامه داد یلبخند

 .شکم پرستم یلیخوب باشه چون به قول مهتا من خقول بده دست پختت  -

 .نکردم تو عمرم یو نه. آخه من تاحاال آشپز یدوم یرو باشه ول یاول -

 :گفت تیباال و با جد دیپر ابروهاش

 .شدم مونیخب پس من پش -

 .سال کی تینها م؟یچه قدر با هم باش میخوایمگه ما م یول -

 .دختر نیا هییابروهاش انداخت و تو دلش گفت هنوز نگرفتمش به فکر جدا نیب یاگره شادمهر

 !شدم مونیاصالً من پش انه؟ی میبخور یزیچ دیسال با کی نیتو ا -

 :بود که نرگس ناخوداگاه بغض کرد و گفت یلحن شادمهر جد انقدر

 ن؟یچه قدر زود جا زد -

کرد و  یخنده. نگاه چند نفر بهشون جلب شد. نرگس اخم ریحرف رو زد که شادمهر بلند زد ز نیمظلوم ا انقدر

 :گفت

 .ادیبهت بدم تا صد تا غذا از توش در ب ییغذا کی ؟یکنیمن رو مسخره م -

 :و گفت دنیحرف، نرگس شروع کرد به خند نیاز تموم شدن ا بعد

بدون وجود مهران . بدون وجود مشکل؛ میگیاز غذا م میدار نجایا میخوشبخت نشست یهازوج نیمثل ا -

 .و بابام و آقابزرگم

 :آوردن غذا شادمهر رو به نرگس کرد و گفت با

. من یخوب خودت رو چاق کن دیبا یمن شیسال و در کل هر وقت که پ کی نیاز االن بهت بگم تو ا -

 .زن الغر دوست ندارم

 .نثار شادمهر کرد ییپرو رلبیبه بشقابش کرد و ز ینگاه

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  228  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

 .دمیشن -

 :شد و گفت رهیپسر روبه روش خ یاقهوه یهازد. به چشم یرارحرص د لبخند

 .یمن هم گفتم که بشنو -

سکوت، نرگس شروع کرد به حرف زدن درمورد  هینگفت و فقط مشغول خوردن شدن که بعد چند ثان یزیچ

 .پدرش یها و رفتار هااخالق

*** 

 (مهتا)  

با شکم  یوقت گهی. خب بله دکردیم یبود تو اتاق و داشت با روح و روان من باز دهیچیپ دهیکباب کوب یبو 

 ریداشته باشه به من تعارف کنه. ز تیشخص کمی دی. به من چه اون پسره باشهیم نیهم یکنیخودت تعارف م

 یاز در جا نش شاهللیبشه تو بدنت. ا یربچ یکنه. غده ریتو گلوت گ شاهللی. اخوردینگاش کردم. با لذت م یچشم

بد ذات بود و نصف  یاون پسره شیو نصف حواسم پ دادمیبهش فحش م رلبی. زیش یبشکه شهردار یو اندازه

شد. انداخت تو سطل آشغال و رو به من کرد که خودم رو مشتاق  یکارم بود. ظرفش خال شیحواسم پ یگهید

 :. گفتدادمیکار نشون م

 ؟یخواستینم یحاال جد -

  :خونسرد باشه گفتم کردمیم یکه سع یحنل با

 .ترهکارم مهم رینخ -

شد که  دایپ یزیتوش چ دیبزن شا خچالیسر به  کیخب پس کارت رو انجام بده. فقط قبلش برو  -

رو  مارستانیدوباره رفتن به ب ی. حوصلهستیباز ن ینگیرستوران و کتر چیشب ه کی. چون ساعت شیبخور

 .ندارم

با  یاحمق کدوم آدم نفهم گفتیشکمم م یه یلعنت یتو دلم نثارش کردم و مشغول کارم شدم. ول ییبابا برو

برم  نکهیا یاز جام بلند شدم و به بهانه اره؟یشب دووم م کیکه صبح خورده تا ساعت  یرینون پن کی

رو باز  خچالیدوم بود و در  یبا سرعت تند رفتم تو اشپزخونه که طبقه یول رون،یاز اتاق اومدم ب ییدستشو

 ادشیشرکت بوده و  یاز کارمندها یکیبار مصرف افتاد. فکر کنم مال  کی یظرف غذا کیکردم که نگام به 

 کباب ینه خداروشکر همه جا امن و امان بود. درش رو باز کردم که بو دمیکش رونیبه ب یرفته که ببره. سرک

دونه قاشق برداشتم و  کی. رنیگیم لیمردم خودشون رو هم تحو ب. نه خوشم اومد. خومینیخورد به ب دهیکوب
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که غذاش رو جا گذاشت درد نکنه. تا اومدم قاشق آخر  یقاشق زدم توش. خوشم اومد. دست هر ک کیشستم و 

 .نفر اومد کی یو بخورم چراغ روشن شد و صدا

 .دستم دردنکنه بابت غذا  -

به پشتم. دستم رو آوردم باال و با  زنهیداره محکم م دمیتو گلوم و شروع کردم به سرفه کردن که د دیپر

 :که توش اشک حلقه زده بود، گفتم ییهاچشم

 .میکشیبره... تو م شی... پیطور نی... همترآروم

 :گفت دیمالیطور که پشتم رو م نیو هم دیخند

 .شد یخواه یفرد موفق یبه حرفم گوش کن یجور نیهم هم گهید یهااگه در وقت -

 :پشتم برداشت. دوتا دستم رو زدم به کمرم و گفتم یکه دستش رو از رو زیرو گذاشتم رو م ظرف

 .شام کی یبرا یحاال خودت رو کشت -

 .یدادیگشنه به کارت ادامه م دیاگه همون شام هم نبود که تو با -

 :شدم و گفتم رهیخ شیمشک یهاانداختم باال و به چشم یاشونه

 .ینخر یخواستیمنت نذار. م یکنیرو م یکار کی یوقت -

  :اومد کنارم و گفت قهیباال که بعد چند دق رفتم

 .کار اشکال داره -

 :بهش نگاه کردم و گفتم زیت

 .اشکال نداره رینه خ -

 :دستش به چند جا اشاره کرد و گفت با

 .نجاستیهاش ااشکال -

زدم. بلند شد و  هارونیبه مغزم فشار آورده ا یکدها رو من نزدم. مطمئنم. حتماً گشنگ نیتعجب نگاه کردم. ا با

 :گفت تیبا همون جد
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ستش تا بهت بگم در نیبش نجایا ایتهران. ب میبر دیبا گهیهاش رفع شه. کمتر از سه هفته داشکال دیبا -

 .یکن

 :بهم انداخت و گفت ینگاه میبلند شدم و کنارش با فاصله نشستم، که ن زیپشت م از

 .ینیبینم ترکینزد ایبخورمت ب خوامینم -

 ترکیبهش نزد کمیو  دمیکش یاازهیهام خمار از خواب. خمشده بود و چشم ریشکمم س دیگرفته بود شد خوابم

چه قدر  دونمیمن. نم یبود واسه ییمثل الالصداش  ی. ولزدیادکلنش اومد. داشت حرف م یشدم که باز بو

 .اش و خوابم بردهام بسته شد و سرم افتاد رو شونهچشم یگذشت، ول

*** 

 (حسان)

غرق  یام سرم رو برگردوندم که نگاهم به چهرهشونه یرو یزیبا افتادن چ یول دادم،یم حیواسش توض داشتم

صورتش  کیو صورتم رو نزد دمیسرتق شکمو. خند ی. دخترهزدمیحرف م وارید یخوابش افتاد. انگار داشتم برا

 خواستیآدم دلش م دیخوابیم یرو صورتش و نگاهش کردم .مثل گذشته بود. وقت دمیکردم. دستم رو کش

  .و فقط نگاش کنه نهیبش

 پالتوم وپاش و درازش کردم رو مبل دو نفره. نشستم کنارش و سرش رو گذاشتم رو پام.  ریرو انداختم ز دستم

. اعتقاداتش، یچینکرده بود. ه یرییتغ چیغرق خوابش. همون بود. ه یشدم به چهره رهیانداختم روش و خ

 یلیشده بود و خ نیغمگ یکرده بود. از لحاظ روح رییرفتارش همه و همه مثل گذشته بود. فقط در دو مورد تغ

حدود  دینمونده بود. شا یزیاز اون دختر توپر چ گهیالغر شده بود. د یلیخ یتو خودش بود و از لحاظ جسم

پر پشت بلندش. دست خودم نبود.  ییخرما یشده بود. دستم رو آوردم باال و فرو کردم تو موها لویپنجاه و دو ک

وقته ندارم. من رو ببخش مهتا.  یلیکه خ ی. کل وجودم پر شد از آرامشرمیخودم رو بگ یجلو تونستمینم

 .ببخش

*** 

 (مهتا)

هام رو باز کردم که نگاهم گره خورد . چشماومدیم ییادکلن آشنا ی. مخصوصاً گردنم. بوکردیدرد م دیبدنم شد 

سرجام نشستم. متوجه من  عی. سرکردیم پیتا یزیو تند تند داشت چ زمیبه حسان. که نشسته بود پشت م

 :شد. بهم نگاه کرد و گفت
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 .. ساعت دو خوابت بردیمونب داریب شبید یخواستی. مثالً مریصبح بخ -

 .دمیکنم. کارهام رو امروز انجام م کاریخب چ -

 :تمام گفت یرو انداخت باال و با خونسرد ابروش

 .یمونده باشه که انجام بد یالبته اگه کار -

و بلند شدم که با  دمیهام کشهام رو به چشمباور کنم کارهام رو انجام داده؟ نه بابا .خوابم حتماً. دست یعنی

سرم صاف  یرو رو میروسر عیسر شهیبهتر نم نیخدا! ازا یبردم. وا یام به عمق فاجعه پموهام رو شونه ختنیر

هام نگاه کردم. همه چروک شده بود. . به لباسدمیو گفت که من نفهم یزیلب چ ریزد. ز یکردم که لبخند محو

 :رفت سمت پنجره تا بازش کنه، گفت یطور که م نیهم بلند شد و لپتاپش رو خاموش کرد و زیاز پشت م

 .مهیخونه؟ هنوز ساعت پنج و ن یبر یخواینم -

  :گفتم کردمیرو جمع م لمیطور که وسا نیهم

 .نجایچروک بمونم ا کلیه نیبا ا تونمیچرا. نم -

هام رو با خودم . قرصرفتمیم دیگنگ. با ریسرم حرفم نصفه موند. باز هم خاطره. باز هم تصاو دنیکش ریت با

 :گفتم یرو برداشتم و با گنگ فمی. کاوردیبودم و باز داشت بهم فشار م اوردهین

 .رمیمن م -

دست تکون دادم و  یتاکس نیاول یاومد برگرده، هجوم بردم سمت در و با سرعت از شرکت خارج شدم. برا تا

داشتم.  جهیهام رو بستم. حالت تهوع و سرگو چشم شهیسوار شدم و آدرس رو دادم. سرم رو فشار دادم به ش

 .رو دهمیچیمبهم و پ ی.گذشتهارهیب ادیام رو به داشت گذشته یمغزم سع

*** 

که  مدیدانشگاه رو د یاز پسرها یکیکه از دور  دم،یخند یم میو داشتم با دختر کنار واریداده بودم به د هیتک   

 .سمتم اومدیداشت م

 حسابش رو برسه؟ ادیبه برادر شوهرم بگم ب یخوایکه. م نهیخدا باز ا یوا -

 :و سمجم نگاه کردم و گفتم شهیتفاوت به خواستگار هم یب

 .تیکن از زندگ فیتو تعر الیخیولش کن بابا. ب -
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 :رو باز کرد و گفت ششین

 .یکن فیتعر تییزنانشو یاز زندگ دیبا یفعالً شما نو عروس -

 :و گفتم دمیخند

 سال گذشته هنوز نو عروسم؟ کینو عروس؟  -

 :رفت توهم و گفت هاشاخم

 .یخبر نداره که ازدواج کرد نیانگار ا -

 :گفت ن،ییرو بهش که سرش رو انداخته بود پا تیبهمون. به پسره نگاه کرد و با عصبان دیرس

 . ...واس نهیمحترم دوست من ازدواج کرده. اگه شوهرش شما رو با ما بب یآقا دینیبب -

 :گفت کردم،یرو آورد باال و رو به من که داشتم به اطراف نگاه م سرش

 رم؟یچند لحظه وقتتون رو بگ شهیم دیببخش -

ارشد  یکارشناس یداشت هم پول و ثروت و از دانشجوها افهیو ق پیکردم. از همه لحاظ خوب بود. هم ت نگاهش

 .برق یبود. اون هم مهندس

 .نیبا شما نداره لطفاً مزاحم نش یحرف چیدوست من ه -

 . ...هام رو بهتون زدم پارسال ومن حرف -

 .ستینه اصالً اون مورد ن -

 :و گفتم رونیب دمیکه دستم رو از دستش کش میدستم رو گرفت و از کنار پسره رد شد دختر

 .گهیم یچ نمیبذار بب -

 :کرد و گفت یاخم

 . ...بگه من دوست خوادیبگه؟ م یچ خوادیم -

 :برگشتم و به پسره گفتم م،یرو که رفته بود یبهش رفتم و همون چند قدم یاغرهچشم

 .شنومیم -
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 :برق زد و به دور و اطراف دانشگاه نگاه کرد و گفت هاشچشم

 کنار دانشگاه؟ یکافه میبر شهی. مشهینم نجایا -

 :شد. به دختر نگاه کردم و گفتم یها هشت تموم مبود. کالس اون میساعتم نگاه کردم. هنوز شش و ن به

 .باشه؟ اگه زودتر کالسشون تموم شد بهش بگو ماجرا رو گردمیمن تا هشت برم -

 :رو گرد کرد و گفت هاشچشم

 بگم؟ به شوهرت بگم زنت رفته کافه با خواستگار سابقش؟ -

  :زدم و گفتم یبخش نانیاطم لبخند

 .بهش گمیخودم م یاعتماد داره. نگاون به من  -

چون دوستم داره بهم اعتماد داره و  کردمی. فکر مدمیفهمیواقعاً نم ؟یچ یعنیاعتماد  دمیفهم یزمان نم اون

ینم وقتچیکاش ه یرو تو دلش کاشته و ا ینیهست و تخم بدب گهید یکیکه  دونستمیمن نم یداشت. ول

. همراه رهیبگ تونهینم کسچیه یعنی. یریبگ یتونیاتفاق رو نم یجلو یول .رفتمیشکست و نم ی. قلم پام مرفتم

 :با پسر از دانشگاه خارج شدم و گفتم

 .امیباهاتون ن نیرو بگ شهیهم یهاحرف نیخوایاگه م یزیچ کیفقط  -

 :نگاه کردن به من گفت بدون

 .هیاگهیموضوع د ینه درباره -

از  یکیهام شد و با سرعت رد شد که دستش قفل دست ینیکه ماش میشدیرد م ابونیاز وسط خ میداشت

از دست  ضی. دستم رو با غنهیمن رو بب یکس خواستیهام رفت تو هم. دلم نمهاش اومد دور کمرم. اخمدست

 :و گفتم دمیپسره کش

 ؟یکنیم هیچه کار نیا -

 :گفت یشرمندگ با

 . ...واس فتهیب یاتفاق دمیترس دیببخش -

 :نشستم. نشست جلوم و گفت زهایاز م یکیم و وارد کافه شدم و پشت کرد یاخم
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 .خوامیمن عذرم -

 :نگاهش کردم و گفتم زیت

 . ...هاتون انقدر مهم باشه کهحرف دوارمیفقط ام -

نظر گرفته. به اطراف نگاه کردم.  رینشسته و ما رو ز یکی کردمیاتفاق. فکر م نیداشتم نسبت به ا یبد حس

 .همه سرشون تو کارخودشون بود

 ن؟یگردیم یدنبال کس -

  :گفتم تیجد با

 .نیلطفاً حرفتون رو بزن -

 :رو تو هم قالب کرد و گفت هاشدست

 .نیو با مادرم صحبت کن نیکن یمن خواهر یکه برا خوامیاز شما م زه،یراستش من، من، چ دینیبب -

 مورد؟در چه  -

 .نکرد و ادامه داد نگاهم

 .ماجرا هستن نیا یپدر و مادرم مخالف اصل یوقته که عاشق شدم. ول یلیراستش من خ -

 یکه قبالً ازش خواستگار یبه دختر ادیبگه نه ب شیکس یاباال. خب به من چه؟ بره به دخترخاله دیپر ابروهام

 .ف بزنبهش داده بگه برو با پدر مادرم حر یکرده و جواب منف

 کنم االن؟ کاریمن واستون چ -

 .کهینزد یلیاون دختر به شما خ -

 .من رو متعجب کرده بود نیذره صداقت تو کالمش نبود و ا کینداره.  قتیهاش حقحرف کردمیم حس

 هست؟ یحاال ک -

پسره که  نی. ااومدیجور در نم نجایا یزیچ کیجلف؟  یدختره نیهام گرد شد. ااسم دختره، چشم دنیشن با

ه. تو گذاشت ریعشق روش تاث دیو مثبت بود، عاشق نگار جلف شده؟ شا زهیپاستور یلیداشت و از قضا خ یهمه چ

 :حال خودم بودم که دستش رو گذاشت رو دستم و گفت
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 ن؟یباهاش حرف بزن نیکنیقبول م -

 :دستش در آوردم و با اخم گفتم ریرو از ز دستم

 .ستمین کیاصالً نزد شونیمن به ا رینه خ -

  :گفت یالتماس ظاهر با

 .شوهرتونه یچرا دوست دخترخاله -

 :اون هم مثل خودش چندش و جلفن. بلند شدم و گفتم یهادوست پس

 یجور دخترها نیدور ا یول ن،یاسمش رو بذار نیخوایم یدوستانه، خواهرانه، هر چ حتینص کی -

مند به شما نشون بدن، بعد چند ماه ولتون هر چند هم به ظاهر خودشون رو عالقه هانی. چون انینپلک زونیآو

 .ادیبرنم یاز من کمک ی. با اجازه. ولگمیخودتون م ی. واسهکننیم

 تیبا واقع دیداشت و عاشق نگار بود، با قتیدرصد هم حرفاش حق کیاگه  یول نجایبا قصد اومده ا دونستمیم

ی. داشت با اخم مدمشی. وارد دانشگاه شدم که از دور داومدیکنار م ستین یو درست زونیاون دختر آو نکهیا

دم بهش ز یبهم. لبخند دیکرده بود. رس ی. اخم وحشتناکدی. من رو دهینجوریسمتم. حتماً بهش گفته که ا اومد

 :و گفتم

 .یچه قدر کالست زود تموم شد. خسته نباش -

 :زد و گفت یشد. پوزخند تلخ

 ذشت؟خوش گ -

 :شدم و گفتم رهیخ زد،یبرق م تیکه از عصبان شیمشک یهاچشم به

  ه؟یمنظورت چ -

شده که  ی. حاال انگار چکردمی. واقعاً حالش رو درک نمیدستم رو محکم گرفت و کشوندم سمت در خروج مچ

ردم ک یدانشگاه شدم و سع یهانگاه کنجکاو بچه الیخ ی. نگاه چند نفر بهمون افتاد. بکنهیشلوغش م ینجوریا

 .خودم رو باهاش هم قدم کنم

  ه؟یکارهات چ نیا لی. دلیچه خبرته؟ دستم رو کند -

 :رو باز کرد و گفت نیماش در
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 .یدونیخودت بهتر م -

  :بلند گفت یلیخ ییشدم نشست و راه افتاد. با صدا سوار

 هان ؟ یمن رو به اون بفروش یخواستیم -

 :تعجب گفتم با

 حالت خوبه؟ ؟یگیم یچ -

 :کرد و گفت یایعصب یخنده

 ؟یدینداره. فهم یمن رنگ یحنات جلو گهید -

 .و زود قضاوت کردن یرحم یهمه ب نیگرفت از ا دلم

  نمش؟یرفتم ب یچ یبرا یدونی. اصالً مستیتو حالت خوب ن -

 :گفت تیپالتوش درآورد. پرت کرد رو پام و با عصبان بیرو از ج لشیرو برگردوند و موبا صورتش

 . ...یدستت رو گرفته. نگاه کن دختره یبغلت کرده. نگاه کن چه جور ینگاه کن! نگاه کن چه جور -

 :نداد. دستش رو مشت کرد و کوبوند رو فرمون و گفت ادامه

نفهم. سگ اون  یدختره تیرخواستگا اومدمینم شکستیهمه عشق و عالقه؟ قلم پام م نیبود ا نیا -

 آره؟ یکنیم انتیاز تو شرف داره. حاال تو روز روشن به من خ شتریب

 شتریهام بها شدت اشکعکس دنیرو صورتم. با د ختیریهام مشد. اشک کهی. دلم سوخت و هزار تدیترک بغضم

هام زدم و چشم یبود. لبخند تلخ شیپ قهیها مال چند دقعکس نی. اشدیاش نقشه بود. باورم نمشد. پس همه

دلم گرفت که به من شک  شتریباز همه  یرو بستم. آخر کار خودش رو کرد. من رو از چشمش انداخت؛ ول

 .داشت. اعتماد نداشت و من رو سوزوند

که  دونستیم یزیچ کیدختر پاک و ساده؟ مامانم  ؟یکنیهان؟ چرا انکار نم ؟یچرا خفه شد ه؟یچ -

 . ...خورهیبه دردت نم دختر نیگفت ا

  :کردم و گفتم شهیو سمت ش روم

 .خورهیانکار کردن من به دردت نم -
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 :کرد و گفت یایعصب یخنده

واست کم گذاشتم که من رو  یبهم. آره؟ مگه چ یکرد انتیکه خ یپس خودت هم قبول کرد -

 . ...مگه کم دم؟یمگه کم بهت عشق ورز ؟یفروخت

 !بسه! تمومش کن -

زود قضاوت  نکهی. از اشیاعتماد یسرد و تلخش، از تهمتش، از ب یهازدم از حرف خینداشتم. سردم بود.  کشش

 یادیز یها. آدممیبرس نجایبه ا یروز کی کردمی. فکرش رو مانتیکرد. نذاشت حرف بزنم و محکومم کرد به خ

 .بودن که مخالف عشق ما بودن

 :کرد و گفت یایعصب یخنده

چه  ؟یفهمیمن دوستت داشتم. م یلعنت ؟یرو به باد داد مونیزندگ نکهیا یتمومش کنم؟ برا یچ یبرا -

  ؟یتونست یجور

سوختم. از  یشه. ولش و دخترخالهمامانش و خاله یهاو حرف ستیخودش ن یهاها، حرفحرف نیا دونستمیم

نبود  یبار اول نی. ایدفعه تموم شد. همه چ نیا دونستمیخونمون. م میدینگاهش. رس ینفرت کالمش. از سرد

شدم و رفتم سمت خونه که صدام زد. برگشتم. به  ادهیکردن که. پ یدفعه کار نیا یول شد؛یکه جر و بحثمون م

 .ش نگاه کردمزدهغم یهاچشم

 ؟یگیش دروغه؟ چرا نمهمه یگیهان؟ چرا نم ؟یگینم یزیچرا چ -

 .ختیریم هاماشک

دختر  نیبگن ا اهمیت کردن که اگه کل دن. انقدر حرف تو کلهخورهیکه من بگم به درد تو نم یزیچ -

به من  تیاعتماد یرو به باد ندادم. تو با ب یزندگ نیمن ا ؟یفهمی. میکنیگناهه باز هم تو قبول نم یب

کردن نه من.  یا رو صحنه سازن ماجریبپرس که ا ییهارو از اون تی. اآلن هم برو واقعیرو به باد داد مونیزندگ

 . ...رو بدون که نیا یزیچ کیفقط 

نداشت که بگم. پشتم رو کردم بهش و  یلی. پس دلنهیوقته به من بدب یلیخ دونستمیرو نگفتم. چون م تیواقع

. باورم شد شتریهام بکه تا نگاهم به خونه افتاد اشک ن،یوارد خونه شدم. در رو پشت سرم بستم و نشستم رو زم

 ارویموند رو عکس دوتامون که به د رهیخ مبا چندتا حرف دروغ رفت رو هوا. نگاه میشبه کل زندگ کیشد  ینم

 ده؟یچه فا ده؟یچه فا ی. ولمیبود. لبخند داشت
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امروزش رو تو ذهنم مرور کردم. فقط  یهاکردم و حرف هیشدم به عکس و گر رهیچه قدر گذشت که خ دونمینم

 :تمام گفت یهاش سرخ بود. با سردشب اومد. چشم کیساعت  دمید

 .گهیتو که دلت آرومه برو بخواب د ؟یینجایچرا ا -

. پشتش رو کرد بهم و رفت سمت یدوستم داره ول دونستمیباور کرد. م دیرو بگم. شا تیواقع خواستیم دلم

 :گرفته گفتم یها. با صداپله

 ؟یرو بدون تیواقع یخوایم -

 :و گفت برگشت

دو روز  خوادیمن و تو بود تموم شد. منتظر طالق باش. دلم نم نیب ی. هر چستیواسم مهم ن گهید -

 .با اون پسره آبروم بره نهیتو رو بب یکی گهید

 :شدم و گفتم بلند

 . ...همه هانیا یبذار بگم تا بفهم -

 :و گفت دیحرفم پر ونیهام رو محکم گرفت. محمله کرد سمتم و شونه تیعصبان با

 . ...نکهیا ؟یکرد انتیبهم خ یچجور نکهیرو بشنوم؟ ا یچ -

قطره اشک لجوجانه از  کینتونست.  یمن نشکنه. ول یکرد که جلو یهاش قرمز شد. سع. چشمدیلرز امچونه

  :شدم و گفتم رهیهاش خ. تو چشمدیچشمش چک

 یهااز بچه یکی یبا من حرف بزنه که به پدر و مادرش بگم برن واسش خواستگار خواستیاون م -

 .نیدانشگاه. هم

 :و گفت دیخند تلخ

 .هات رو باور کنم. کاشدروغ تونستمیم یکاشک -

 :. از کنارم رد شد. دستش رو گرفتم و گفتمرفت

 .یمن رو باور کن یهافحر دیهم که شده با یزندگ نیا یبقا ی. برایهام گوش کنبه حرف دیبا -

 :و گفت دیکش تیرو با عصبانت دستش
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 .یمن تموم شد یتو واسه شیاز دو هفته پ ؟یدیما تموم شد. فهم یزندگ ؟یزندگ یبقا -

 :باال. نشستم رو مبل و گفتم رفت

ازدواج . به قول مادرت کنمیعشقم. قبول م کنمیقبول م یول رمیگیم شیدارم آت نکهیباشه. با وجود ا -

 .انقدر زود مرد من دونستمینم یول یریزود م ای رید دونستمیما اشتباه بود. از اول. م

 :سرد باشه گفت کردیم یکه سع یو با لحن ستادیچمدون دستش. اومد جلوم وا کیبا  نییاومد پا 

. در ضمن  نمیچشمم بب یتو رو جلو خوامیچون نم رمیطالق باش. تا روز طالق من م هیمنتظر احضار -

 .تو آگاه کرد یواقع یکه من رو از چهره یکس یجا رمیهم بدون م نیا

 :چمدونش رو گرفتم وگفتم یش. چند قدم رفت. بلند شدم و دستهدخترخاله شیپ رفتی. مرفتیم داشت

 .گناهمینکردم. من ب ینرو! من کار -

 :و با اخم گفت دیکش محکم

که با عشق واست  یاخونه یحق ندار ی. ولیبمون نجایا میکه از هم جدا بش یتا وقت دمیبهت اجازه م -

 .یدرست کردم رو به لجن بکش

 :. رفتم دنبالش و گفتمستادیایداشت م قلبم

 .نکردم. برگرد یمن کار -

رفت. نصف قلب من هم کند  شهیهم یشد و رفت. برا نیبود. سوار ماش نیپوزخند و نگاه غمگ کیفقط  جوابش

 :نشده باشه. وارد اتاقمون شدم و گفتم رید یرو بفهم تیکه واقع یروز دوارمیو رفت. ام

 .دوارمیام -

*** 

یم قیتند تند و عم یهاکرده بود؟ نفس کاریبا من چ یمرد چشم مشک نی. ادیکشیم ری. قلبم تختمیریم اشک

 .یکنم؟ اون مرد شوهرم بود. آره ول کاریچ دیبا تونستمیکردم. نم ری. تو گذشته گمیدی. رسدمیکش

که هنوز هم که  یبس بود. اون کس یش رو ولادامه ارهیب ادیبه  خواستیشدم. عقلم م ادهیرو دادم و پ پول

 .ستادیایچسبوند. قلبم داشت از حرکت م انتیتپه، به من انگ خ یهنوزه قلبم واسش م
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بلند رفتم سمت  یهاانداختم تو در و وارد شدم. منتظر آسانسور نشدم. با قدمرو  دی. کلرفتیم یاهیهام سچشم 

. خواستمیم یاون شب تو جاده چ دمیفهمی. حاال داشتم مهیگر ریم شدم، که ناخودآگاه زدم زها و وارد خونهپله

دو تا  یهم برا. اون انتکاریو بهم بگه خ ادیب مکه انقدر دوسش داشت یکس ؟یطاقت آوردم؟ چه جور یچه جور

ازم گرفته شده. واقعاً دردناکه. حتماً من رو دوست نداشته. آره دوستم نداشته  یک دمیعکس که خودم هم نفهم

 .اعتماد بوده بهم یو ب

یهام مرو انداختم. اشک زی. مدمی. گلدون رو انداختم. قاب عکس رو شکوندم. موهام رو کشختمیهمه رو ر 

  :. داد زدم و گفتمیداشتم.! چه صبر ی. چه صبرشدی. باورم نمختیر

و پر غم و غصه نجات  یلعنت یکه من رو از اون زندگ ی. مرسیکه من رو واسه همه کشت یخدا مرس -

بودم در گذشته.  یبدونم ک خوامیبمونم. نم یمهتا زمان خوامی. مارمیب ادمیرو به  یزیچ خوامینم گهی. دیداد

  .یهمه مرده باشم. مخصوصاً اون پسره چشم مشک یبذار برا

و قلبم با سرعت  شدی. سرم داشت از درد منفجر مدیلرزیهام مزدم. دست غیاز ته دلم ج دمیرو کش موهام

. رفتم دادیم ییآشنا یکه بو یامردونه رهنینبودم. نگاهم افتاد به پ نجایو من، انگار ا کردیداشت خون پمپاژ م

 .حسان اومد جلوم یچهره ،یپارش کنم ول ارو از تو کشو برداشتم ت یچیکاور درش آوردم و قسمتش. از تو 

 یول نهیکه هنوز عزادار غزلشه وغمگ یکرده. پسر ریچند روزه فکر من رو درگ نیا بیکه عج یحسان. پسر 

 کردم و نفس مینیب کیحفظ کرده. نزد یتفاوت یهم غمش رو پشت نقاب ب یداره محکم باشه و تا حدود یسع

. دمیکش قی. نشستم رو تخت و توش نفس عمدادیادکلن م یشسته بودمش، بو نکهی. با وجود ادمیکش یقیعم

 .پر شدم از حس آرامش. من رو برد دوباره سمت همون پسر

. رمیبگ میتصم یجور نیهم تونمیرو. نم یهمه چ ادیب ادمیبذارم  دیوسط. با نیهم باشه ا گهید زیچ کی دیشا

 یهمون کس شیپ رمیاون پسر گفت مادرم. گفت م ؟یک ینقشه یهمه، آره همهش نقشه بوده. ول هانیا دیشا

هام بودمش. چشم دهیهام د. تو کابوسادمهیش ش. چهرهآشنا کرده. آره. دخترخاله تیواقع یکه من رو با چهره

 ینیدرشت. ب یطوس یهاروشن. چشم یش نقش بست. پوست گندمرو بستم و به ذهنم فشار آوردم که چهره

لقب داشت.  کیبود؟  ی. اسمش چیدود تیالیها ی. با موهاینیب نگیو پرس یپروتز یهانسبتا بزرگ. لب

 :هام رو باز کردم و بلند گفتمچشم

 .خانم دهیترش -

نکن، ما کلیاومد جلو چشمم. زن حدوداً چهل و پنج ساله. قد متوسط و ه یا گهیزن د یکه چهره  دمیخند

زن داشتم.  نینسبت به ا یمش. حس بد یو لب متوسط و موها ینیروشن، ب یاقهوه یهاچشم د،یپوست سف
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من رو از  خواستهیم یک بدونم خوامی. مادیب ادمیصبر کنم تا  دی. باومدین ادمی یاگهید یبود؟ چهره یک یول

که  گشتمیم یزیچ کیداشتم دنبال  دیتحمل کنم. شا دی. تا اون زمان بایمتیچشم اون پسره بندازه و به چه ق

که بهم زد مبرا کنم. نگاهم به  ییهااز حرف کنم،یدستش و آغوشش رو حس م یاون پسر رو، که هنوز گرم

 .رو تخت بلند شدم و وارد حموم شدم از. دادیرو نشون م میساعت افتاد، شش و ن

*** 

 ،یگذرا به خودش انداخت. شلوار کتون مشک یجا بود. محل کار پدر نرگس. نگاه نیبه آدرس نگاه کرد. هم  

. به سمت شد ادهیپ نیو از ماش دیبه موهاش کش ینه بلند نه کوتاه. دست یو پالتو مشک یذغال سنگ یاسک قهی

د به سمت در رفت و وارد ش ممحک یها. با قدملیو فروش قطعات اتومب دیشرکت خر کیشرکت پدرش رفت. 

 .عامل طبقه هفت تیریتابلو افتاد. مد کیکه نگاهش به 

هفت رو زد بعد چند  یشلوارش کرد و وارد شد. طبقه بیهاش رو تو جاز دست یکیسمت آسانسور رفت و  به

 یا یبه در زد و وارد شد که نگاهش به دختر چادر یا. تقهکنمیخارج شد. من باباش رو متقاعد م نیاز کاب هیثان

 دیکاو یداشت دور و اطراف رو م یجد الًبه شادمهر که کام ینشسته بود. دختر نگاه یمنش زیافتاد که پشت م

 :انداخت و گفت

 .آقا دییبفرما -

 .نمیرو بب یمشروط یآقا خواستمیسالم. م -

 اومده؟ یبگم ک -

  :به دختر کرد و گفت یتفاوت نگاه یب

 .یفراهان -

 .دینیهماهنگ کنم باهاشون. لطفاً چند لحظه بش دیبا -

 .شهیهم. خونسرد بود؛ مثل هم یپاش رو انداخت رو یرو مبل و جد نشست

 با شما کار دارن. بفرستمشون داخل؟ ینام یفراهان دیببخش یمشروط یآقا -

- ... . 

 :رو گذاشت و گفت تلفن

 .داخل دییبفرما -
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 .اومد یو پر ابهت یجد ی، که صدابه در زد یامبل بلند شد و تقه یرو از

 .دییبفرما -

 :شد و گفت وارد

 .یمشروط یسالم آقا -

 :به هم داشتن. پدرش بلند شد و گفت یادیباباش بود. شباهت ز هیشب یلیاش نگاه کرد. نرگس خچهره به

 .دییسالم بفرما -

  :گفت تیمبل نشست و با جد یبه اطراف انداخت و رفت جلو. رو ییگذرا نگاه

 .هستم ی. من شادمهر فراهاننیاریهم به جا ب دی. نبانیاوردیشما من رو به جا ن -

 :نرگس بهش نگاه کرد و گفت یبابا

 اد؟یاز دست من بر م یچه کمک -

 :رو تو هم قالب کرد و گفت هاشدست

 . ...مزاحمتون شدم. راستش من یرکاریامر غ کیمن بابت  یمشروط یراستش آقا -

 !راحت باش -

  :و گفت دیکش یقیعم نفس

 .امروز مزاحمتون شدم تا ازتون اجازه بخوام که با خانواده مزاحمتون شم -

 :باال و با تعجب گفت دیپدرش پر یابروها

 . درسته؟نجایا نینرگس اومد یاگه اشتباه نکنم برا -

  :به پدر نرگس انداخت و گفت ینگاه مین

 .نرگس خانم مزاحمتون شدم یبله برا -

 :هاش رو تو هم قالب کرد و گفتدست پدرش
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 که یستین ینفر نیتو اول ی. ولنجایا یاومد ییکه خودت تنها یفراهان یآقا یخبردار یپس از همه چ -

 .یاومد

 .هستم انیبله در جر -

 ؟یری؟میچ هیخب اگه من بگم نظرم منف -

 :به پدر نرگس نگاه کرد و گفت یجد یول یخونسرد با

 .نیبد تیتا شما رضا امیانقدر م. یمشروط ینه آقا -

 ؟یندم چ تیاگه من رضا -

 .رمیگیم تیازتون رضا یراه کیاز  -

 ؟یوجود نداشته باشه چ یراه چیاگه ه -

من دخترتون رو دوست دارم پس اگه الزم باشه از هفت خان  یمشروط ی. آقاارمیبه وجود م یراه کی -

 .ارمیتا دخترتون رو به دستش ب گذرمیرستم هم بگذرم، م

 :نشست رو لب پدرش. تلفنش رو برداشت و گفت یلبخند

 .یخانم کرم اریب نیریش یدو تا قهوه -

 :و کالم قاطعش خوشش اومده بود، گفت تیاز جد یلیروش که خپسر روبه به

 نیتا ا نجایا ادیکه م یاز پاسخ قاطعت. هر کس یزده کرد رتیکه من رو ح یهست ینفر نیشما اول -

 ؟یشناسیو تمام. خب آقا شادمهر، نرگس رو از کجا م گهیبا اجازتون رو م یجمله پرسمیکلمه رو ازش م

 :گلوش رو صاف کرد و گفت شادمهر

هستن که  یبخش ریشرق هستم. خواهر من مد سانیشرکت برنامه نو یهااز شعبه یکی سیمن رئ -

 .رو باختم نمیو دل و د دمیاومدم دنبال خواهرم دخترتون رو د. چندبار که کننیدخترتون اونجا کار م

 .داشت بهش چشم دوخته بود یدو تا قهوه آورد و رفت. به پدرش نگاه کرد. جد یبه در خورد. مرد یاتقه

 آره؟ نیدیبعد از خواهرتون در مورد دخترم پرس -
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 دخترتون شد و ریچند روز گذشت که کل فکرم درگ یهستن. ول هیمثل بق شونیا کردمیبله. اول فکر م -

 .دمیخواهرم، آدرس محل کارتون رو گرفتم و خدمت رس قیاز طر

 :به قهوه کرد و گفت یااشاره

 . درسته؟خوادیهم هست که خاطر نرگس رو م گهینفر د کیکه  نیدونیلطفاً. حتماً م دییبفرما -

 :زد و گفت یپوزخند محو شادمهر

یکنه بله م دایکردن دخترتون، به اون دست پ تیبا اذ خوادیهست که م یمنظورتون پسراگه  -

 .شناسمش

 :تعجب پدرش به شادمهر نگاه کرد و گفت با

 .شمیمتوجه نم تیمنظورتون رو از اذ -

 :و گفت یاش خورد. فنجون رو گذاشت تو نعلبکاز قهوه یاپدرش خبر نداره. جرعه پس

 .محل کار دخترتون یکه چند بار همون فرد رفته جلو نیپس شما خبر ندار -

 ن؟یدونینگفت. شما از کجا م یزینه نرگس به من چ -

 .دو بار خودم حضور داشتم -

 :تکون داد و گفت یسر

 . آره؟یکرد قیو حتماً تحق ینرگس رو دوست دار یمعلومه جد -

  :به مرد انداخت و گفت ینگاهمین

 .هم کردم قیهستم و تحق یبله من کامالً جد -

 .بود. بلند شد و ادامه داد یامروز کاف ینظرش برا به

 هاماول صحبت د،یاریدرصد شما نه ب کیهستم و اگه  یجد یلی. من خنیریرو بگ متونیباز هم تصم -

 .کنمیتون م یهم گفتم که درآخر راض

  :به شادمهر  بلند شد و گفت پدرنرگس

 .ستیتنها نظر من ن ی. ولکنمیباره فکر م نیحتماً در ا -
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 :روش رو فشار داد و با لبخند گفتدستش رو آورد جلو و دست مرد روبه شادمهر

 .جوابتون مثبت باشه دوارمیام -

  :و گفت زیدر آورد و گذاشت رو م بشیرو از ج یکارت

 .باشه بهتره شتونیپ نیا یجناب ول شمیمحل کار من هست. من باز هم مزاحمتون م نیا -

اش کرد و بعد هم از لحن و کالم قاطع پسر روبهروش خوشش اومده بود، تا دم در بدرقه یلینرگس که خ پدر

 :. کارتش رو برداشت و گفتیو نشست رو صندل زشیرفت سمت م

 .بزرگ بگم یکنم، بعد به مشروط قیپسر تحق نیا یدرباره دیاول با -

*** 

 (مهتا)

فروغ فرخزاد اومد تو ذهنم.  یاز شعرها یکیکه  زدمیپالتوم کردم و آروم آروم قدم م بیهام رو تو جدست 

 .شروع کردم به زمزمه کردن

    جز حسرت نباشد کار من زیچ چیه

 من اریشد  یاگانهیبد ب بخت

 زدند میبر پا ریگنه زنج یب

 زندان محنت بار من  نیاز ا یوا

 نهان کاودیکه م یچشم نیاز ا یوا

 و شب در چشم من راز مرا روز

 تا بشنود نهدیبر در م گوش

  آن گمگشته آواز مرا دیشا

 ستیاندوهت ز چ پرسدیم گاه

 آخر از چه رو آشفته است فکرت

 راز را نیسبب پنهان مکن ا یب
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 در نگاهت خفته است یگنگ درد

 گرانیبه نزد د نالدیم گاه

  ستین روزیدگر آن دختر د کو

 نآن لبخند شاداب م آه

 ستیزن افسرده مرموز ن نیا

 عشق یکه با جادو کوشدیم گاه

 به قلبم برده افسونم کند ره

 کلیاش نگاه کردم. هوارد شد. به چهره یابه شرکت که همزمان با ورود من، مرد حدوداً پنجاه ساله دمیرس

نسبتاً بلند. متوجه من نشد. فقط با اخم رفت سمت  دیسف-یمشک یو موها شیته ر ،ینسبتاً خوب، پوست گندم

که نشسته  یرحمت ی. به آقایچیه مباز ه ی. ولدمیمرد رو د نیا ییجا کی کردمیآسانسور و سوار شد. حس م

 :زدم و گفتم یلبخند ز،یبود پشت م

 .یرحمت یسالم آقا -

 :زد و گفت یلبخند

 .ریصبحتون بخ یسالم خانم زمان -

ها رفتم باال. وارد سالن شدم که نگاهم به نرگس افتاد .پشتش به من بود و واسش تکون دادم و از پله یسر

 .بود دهی. حتماً شادمهر رو دزدیداشت با تلفن حرف م

 شد شادمهر؟ قبول کرد؟ یچ -

 :گفت ی. پشتش به من بود. با شاددیدیبهش زدم. من رو نم یلبخند

لطفت رو شادمهر. اصالً  نیجبران کنم ا یچه جور دیبا دونمینم یدت؟ وانظرش مثبت بود درمور یعنی -

 . خوبه؟یکالس آشپز رمیاز امروز م

 :که پشت خط بود، گفت یهاش برق زد و به شادمهرمن چشم دنیسمت من. با د برگشت

 .رمیگیباهات تماس م -
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 :گفت یهاش رو دور من حلقه کرد و با لحن شادجلوم و محکم دست اومد

 .هست دیام یعنی ؟یفهمیمهتا بابام نظرش درمورد شادمهر خوب بوده. م -

هام رو دورش حلقه کردم و بهم منتقل کرد. دست یحس خوب ی. ولشدمیکه داشتم له م دادیفشارم م چنان

  :گفتم

 .خوشحالم که نظرش خوب بود نرگس -

 :جدا شد و گفت ازم

 .یلیخوشحالم. خ یلیخ -

  :سمت اتاقم رفتم و گفتم به

ن م یاریدرب یعروس باز یعروس خانم. از االن بهت بگم اگه بخوا امیبرو به کارت برس تا ب گهیبسه د -

 .ها ارمیدرم یهم خواهر شوهر باز

هام، وارد و وارد اتاقم شدم و بعد برداشتن چند تا پرونده و خوردن دو تا از قرص دمیبهم رفت. خند یاغرهچشم

 :من بلند شد و گفت دنی. سروش با ددی. باارمیب ادمیبه  دیجلسه شدم. با اتاق

 .میبکش یزیچ ،یخروس ،یگاو نیگفتیم نیخوش اومد یلیمهتا خانم. خ نیبه به منور کرد -

 :طور گفتم نیو هم زمیسمت م رفتم

 .نیگرفت یرو مرخص روزیکه د کشتنیشما م یگاو و گوسفند رو برا دیفعالً که با -

 :و گفت شیرو صندل نشست

 . نه؟گهیداره د یبه مرخص اجیخوب شرکت هم احت سیباالخره برنامه نو -

د که نداشتم. البته بمان یها رو برداشتم. خداروشکر که کاراز پرونده یکیرو برداشتم و  نکمیتکون دادم و ع یسر

 یادهیچیآدم پ ادیز نمیب یم کنمی. اآلن که فکر میکل کارهام رو حسان انجام داد. مرد چشم مشک شبید

گذشته رو  خوادیاون م یول ارمیب ادیبه  خوامیفرق. من م کیبا  یش غرقه. ول. فقط مثل من تو گذشتهستین

 ش رو؟بفهمم ادامه شهیم یک یعنیکنه.  یتداع

ش از اول خانواده یعنیمن رو از چشمش بندازه ؟  خواستهیم یک یعنیاون کار رو؟  لیتهمت و دل یادامه

 .رو بدونم تیواقع خوامیمخالف من بودن؟ م
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*** 

 (حسان)

. بدون در زدن وارد شد. سرم رو آوردم باال و نگاش کردم. داشت ی. منتظرش بودم. آرش سرمدادیم دونستمیم

 :گفتم یبه صورتش بزنه. با همون خونسرد تینقاب عصبان کردیم یسع

 .منتظرتون بودم آقا آرش -

 :کرد و گفت یایعصب یخنده

دختر آزار  هیکه  یکه مجازات کس یدونی. وگرنه میو قبول کن یایآقا پسر! بهتره با زبون خوش ب نیبب -

 ه؟یداده چ

 :گفتم میشگیهم تیبلند شدم و با جد زمیپشت م از

گفت چون خودت  شهیرو نم زهایاز چ ی. بعضیکرد کاریچ یدونی. خودت خوب میسرمد یآقا نیبب -

 .یدونیم

 :رو انداخت باال و با پوزخند گفت ابروش

 .بگو تا بدونم -

 :کردم و عکس خودم و غزل رو برداشتم. نگاهش کردم و گفتم زمیبه م هیتک

 ؟یکرد کاریخودت چ ایکرده؟  کاریچ شیکه دخترت دو سال پ یخبر ندار یبگ یخوایم -

 .نشدم که حرف بزنه با همون پوزخند ادامه دادم منتظر

 .هم از کارخونه شی. هم از دو سال پیکه خبردار دونمیم -

  :تر بود. با اخم نگاهم کرد و گغتسرو گردن از من کوتاه کیشد.  بلند

 .بدونم خوامیم -

یکردم طرف رو. م دایپ یبه کجا رفته ول ستیاز حساب کارخونه کم شده و معلوم ن اردیلیم میو ن کی -

 بود؟ یک یدون

  :رو جمع و جور کرد و گفت خودش
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 کار منه؟ ؟یخب که چ -

 .دونهیم دونستمیهول شدنش رو. م نمیرو کرد به من تا نب پشتش

محکومش کنم حداقل به سه سال حبس. فکر کن  تونمیم یکه به آسون یدونیخب در مورد دخترت. م -

و پنج درصد سهام کارخونه )...( به نامشه، به چندسال سال حبس  ستیبکه  یدختر آرش سرمد شهیم یچ

 .شهیم یخوب یمحکوم شد. سوژه

  :و گفت برگشت

 ؟یمدرک. مدرک دار -

 :کردم و گفتم یایعصب یخنده

 که من دخترت رو آزار دادم؟ یمدرک دار ؟ی. تو چزنهیبدون مدرک حرف نم وقتچیحسان ه -

 .ترس از دست دادن آبرو رو دمیهاش دنتونست. از تو چشم یکرد خونسرد باشه. ول یسع

 .آره که مدرک دارم. دکتر زنان گفته -

 :و گفتم زمیباال نره عکس رو کوبوندم رو م کردمیم یکه سع یلحن با

گرفته تا دروغ بگه. امروز به اطالعم رسوندن.  ونیلیم ستی. اعتراف کرده که بیبه دکتره داد یپول خوب -

 .در ضمن صداش هم ضبط شده

 تیو سرم رو آوردم باال. با عصبان زمیزد. نشستم پشت م تیو عصبان یتفاوت یباز هم نقاب ب ی. ولدیپر رنگش

 :گفتم

و و پنج  درصد سهامت ر ستی. منتظر باش بیکم کن آرش سرمد مونیشر خودت و دخترت رو از زندگ -

 .رونیازت. حاال هم ب خرمیزود م یبه زود

  :نفرت گفت با

 .کثافته. نه دختر پاک من یتو همون دختره اقتی. انقدر مطمئن نباش. لیدیتقاص پس م -

 :گفتم ینسبتاً بلند یصدا با

 .رونیب -
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. در دیلرزیم تیهام  از شدت عصبان. دستیعوض یکهیرو کرد. محکم در رو کوبوند به هم و رفت. مرت پشتش

 اهیقرص آرامبخش رو در آوردم. چند تا انداختم کف دستم و بدون آب خوردم. به روز س یو قوط دمیکشو رو کش

یمگه م یدستم گرفتم.تا بهتر شه. ول تادو  نی. سرم رو بکردی. هم تو رو هم دخترت رو. سرم درد منشونمتیم

 .. منتظر باشرمیگیمشون و اون موقع حال همه اد،یب ادشیفقط مهتا  شد؟

*** 

 (مهتا)

پولم رو برداشتم و رو به  فیو ک ی. گوشهیسا دنید رفتمیم دیساعت نگاه کردم. دوازده بود و وقت ناهار. با به

 :گفتم ،یبه سمت سالن نهارخور رفتینرگس که داشت م

 .گردمیباشه؟ بر م ییتا جا رمینرگس من م -

 ؟یایتا دو م ؟یباشه. تا ک -

 :ها و گفتمسمت پله رفتم

 .نجامیا میو ن کیآره بابا تا  -

 .رو گرفتم هیسا یشماره نییپا رفتمیطور که م نیهم

 ؟ییسالم مهتا کجا -

 .اونجام گهیربع د هیاز شرکت در اومدم. تا  -

 .از کار هم انداختمت دیببخش -

 .نمتیبی. مهیسا هیچه حرف نیعه ا -

 .نمتیبیم -

 ی. جوریکیکه خوردم به  خوندم،یرو م نیشادمهر و مت یهاامیبود و داشتم پ میبه همکف. سرم تو گوش دمیرس

 .زدیاومد. داشت با تلفن حرف م یمرد یعصب یشدم. صدا نیافتاد و خودم هم پخش زم میکه گوش

 .پسره رو شیبنشون اهیبه خاک س دیبا ؟یفهمیبه توعه. م دمیاالن تنها ام  نیبب -

  :موهام رو کنار بزنم گفتم نکهیبلند شدم و بدون ا تیتو صورتم. با عصبان ختیر امموه

  حواست کجاست آقا؟ -
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  :گفتم تیمن. با عصبان یشد رو رهیخ مرده

 .هم نکن یمعذرت خواه کی ؟یکنیمن رو نگاه م یچرا دار ه؟یچ -

تند  یهاصورتم کنار زدم و با قدم یشد. موهام رو از رو یم ریاومد حرف بزنه، به سمت در رفتم. داشت د تا

نگاه کرد؟ بعد  یواسم آشنا بود. چرا به من اونجور یلیبود که خ یمرده همون نیگرفتم. ا شیکافه رو پ ریمس

واسم تکون داد. پر بود از دختر پسر.  یتافتاد. دس هیبه کافه. وارد شدم که نگاهم به سا دمیرس قهید ستیب

 :بهش و با لبخند گفتم دمیرس

 .سالم مامان خانم -

  :تو بغلش و با بغض گفت دمیهاش رو باز کرد و کشهمون شکم بزرگ، دست با

 .دلم واست تنگ شده بود مهتا -

 یلیکه انگار خ کردیرفتار م یجور یبود ول دهیند شتریسه بار ب  ایبود. من رو دو  بیدختر عج نیا یرفتارها

  :و گفتم یو نشستم رو صندل رونی. از بغلش اومدم بشناسهیساله من رو م

 .خانم هیخب من در خدمت شمام سا -

نسکافه سفارش دادم و منو رو  کیبهمون داد. من  ییاومد و منو یدختر. مرد نیداشتم نسبت به ا یخوب حس

 :که آب دهنش رو محکم قورت داد و گفت هیدادم به سا

 .یاوهیم یکافه گالسه -

 :نگاه کردم و گفتم نشیغمگ یفتن مرد، به چهرهر بعد

 ؟یدعوا کرد رادیشده؟ با ه یچ یبگ یخواینم هیسا -

 :پر شد از اشک و گفت هاشچشم

 .کرده ینجوریاس که من رو ابچه نیا رینپرس مهتا. همه اش تقص -

  :ام رو گفتمچونه ریرو گذاشتم ز دستم

 بچه؟ ریتقص یچ یبرا -

 :کرد و گفت ینیف نیف
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 دونمی. اصالً نمخورهیادکلنش حالم بهم م ی. از بوزنمیرو پس م رادی. همیجور نیاولم هم یاز روزها -

تو ماه  رمیاالن دارم م ی. ولامینجوریاول ا یها. دکتر گفت ماهمی. اتاقمون رو از هم جدا کردامینجوریچرا ا

و  الیخیاون هم ب داًیاالن جد یهوام رو داشت. ول یلی. خیمنت کش اومدیم رادی. هامیجور نیششم هنوزم هم

 .کنهیرنجونه. اصالً من رو درک نم یرفتارش من رو م نیسرد شده و هم

هاش اومده بود رو پاک کرد. دستم رو گذاشتم رو دستش و که از چشم ییهاو اشک دیکش یدستمال کاغذ کی

  :گفتم

موقع  چیاش به تو شدم. پس همتوجه عالقه دمیرو د رادیکه ه یچند بار نیاون سرد نشده. من تو هم -

 .یدار یکه االن چه حال فهمهیو م کنهیرو نزن. مطمئن باش تو رو درک م یحرف نیهمچ

مامانم و ازش هم خبر ندارم  ی. دو سه روزه رفتم خونهفهمهینم کنمیمهتا. من که فکر م دونمینم -

 .رهیو م زنهیبهم سر م ادی. فقط آخر شب مزنهیمن نم هم در طول روز به یزنگ خشک و خال کی یحت

 .دستم درآورد و گذاشت رو صورتش ریشدت گرفت. دستش رو از ز هاشاشک

 .شلوغه یلیحتماً سرش خ ؟یسازیم زهایچ یزیچ کیاز  یچرا دار هیسا -

  :دستش رو از رو صورتش برداشت و گفت تیعصبان با

 .شبره؟ باز هم همون مادر فوالد زره ادشیش رو زن حامله و بچه دیسرش شلوغه با -

 :رو انداختم باال و گفتم ابروم

 ه؟یمادر فوالد زره ک -

که  یخون دوستمم تا موقع ادمهیمادر شوهر به تمام معناست.  کی. گهید رادیپروانه. مادر حسان و ه -

 .کرد شهیزنده بود تو ش

  :شد و گفت رهیهام خحرفش شدم. سرش رو آورد جلو و به چشم یادامه منتظر

 ؟یدرمورد مادر شوهر من بدون یخوایم -

 .باره بدونم نیدرا خواستمیاآلن م کردم،ینم یفضول وقتچیکه ه من

مادرش نبوده و  یهاحرف ریتحت تاث ادیاز اول ز رادیگفت ه شهیم یعنیبه کار من کار نداره  ادیز -

با من  یما دخالت کنه و کامالً عاد یکه تو زندگ دهیموقع مادرش به خودش اجازه نم چیه نیهم یبرا. ستین

بزرگش کرده که احترام همه رو  یجور دبچه ننه است ها. نه از اول آقا حام گمیحسان نه. نم ی. ولکنهیرفتار م

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  253  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

 ییدوران راهنما یهامن و غزل دوستهم کار دستش داد در آخر.  نیو هم ستین یاحترام یداره و درکل اهل ب

 می. ترم اول بودمیدانشگاه قبول شد کیگفت باهم تو  شهیو م میرو انتخاب کرد یاضیر یو باهم رشته میبود

چند ماه گذشت،  دونمیبا ما وارد دانشگاه شد. نم شی. به خاطر دو سال سربازوستیهم به جمع ما پ رادیکه ه

جور کرد که بعد پنج ماه اعتراف  تی. غزل انقدر موقعمیکردیانکار م یول میعاشق هم شد رادیهم من هم ه یول

. میداد بهشونو بعد چند بار رفت و امد باالخره جواب مثبت رو  یبه هم. پدر و مادرش اومدن خواستگار میکرد

 داًیبود که جد یشرکترو گرفته بود و مشغول  سانسشیاونجا بود که من با حسان آشنا شدم. دانشجو نبود. ل

م رو تر کیارشد شرکت کنه.  یبرا ادیگرفت ب میقرون از پدرش. تصم کیخودش زده بود. اون هم بدون گرفتن 

 دنی. چشم دییحسان آشنا شد. اون هم چه آشنا اغزل ب یکارهامون، ول یبرا میگرفت یمرخص رادیهم من هم ه

هم،  یچه قدر گذشت و زدن تو سر و کله دونمیهم. نم یتو سر و کله زدنیش مرو نداشتن. همه گهیهم د

 یه. ولشد هیفکر کرد عاشق هان دیرفتار حسان رو د رییتغ نیدلشون رو باختن. پروانه که ا شونییآخر دوتا یول

آقا حامد  یعروسش بشه. وقت زونیآو یهیما شده. پروانه از اول دوست داشت هان دوستکه عاشق  دونستینم

دلخور بود. از دست همه مخصوصاً  یلی. خیاگهینه با کس د زدیفت تا دو سه روز نه با حسان حرف مبه پروانه گ

غزل  یلیخ حامدمهتا. آقا  یشنویم یزیچ کی مگیم یزیچ کی یعنی. یلیبود. اون هم خ یحسان. پدرش راض

کرده بودن که حسان و  دواریها خودشون رو امخالف اون پروانه اصالً جور نبود باهاش. اون یرو دوست داشت. ول

اتفاق افتاد، پروانه و نسترن )خواهرش( تالش کردن که غزل رو تو  نیا یوقت ی. ولکننیباهم ازدواج م هیهان

به هم اعتماد داشتن  یلیا خهنتونستن. اون یبندازن. ول حسانماه بود، از چشم  کیگفت  شهیدوران عقد که م

یراست م رفتنیش چپ مهمه شد،یکه گرفته م یایخانوادگ یهایتو مهمون ادمهی. هودهیامان از حرف ب یول

سکوتش باهاش دعوا  نیبار بخاطر ا کی ادمهیو اون هم جوابش فقط سکوت بود.  زدنیزخم زبون م یه اومدن

 یبگردم وقت ینه من نه تو. اله گهید یگفت اگه بگ یآقا حامد هم بگم. ول ایبه حسان  خواستمیم یکردم. حت

 .دیخانواده ند نیاز ا یریخ چیهم که بود ه

آب  ی. به بستنشدیغزل کمتر م یهام دربارهگفت عالمت سوال یکه م یاشدت گرفت. هر کلمه هاشاشک

 :ش نگاه کردم و گفتمشده

 .گهیر د. بخویبخور یخواستیتو که م هیسا -

 .دورگه از بغض ادامه داد یطور با صدا نیزد و خورد. هم شیقاشق به بستن کیکرد و  نیف نیف

حسان رو با مادرش خراب کنم.  یونهیم خوادیگفت دلم نم یدوست نداشت حسان بفهمه. چون م -

 کیکنن. من  یاحترام یخب ب گفتیو م دیخندیم کنن،یم یاحترام یدارن بهت ب گفتمیبهش م یهرچ

و  شیپدر یهخون اینسترن  یبه خونه کشوندنیمختلف حسان رو م یهاگوشم دروازه. به بهانه کیگوشم دره 
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هاشون رو چند حرف یوقت یکنه ول یاحترام ینبود که ب ی. حسان آدمزدنیحرف مفت م شدیتا م نشستندیم

. دیبار کارشون به دعوا هم کش کی یبا مادرش و درکل خانوادش قطع ارتباط کرد. حت یمدت کیتا  د،یبار شن

جواب  یشرکت حسان ول رفتیمختلف م یهاتیش در موقعشد. همه دایپ هیهان یبعد ده ماه سر و کله یول

 . ...نکهیبود. تا ا رونیاون فقط پرت کردنش به ب

کرد؟ با دستمال  یکار نیمادرش همچ یخانوادهش. چه جور یرحم یاز ب سوختی. ته دلم مکردیهق م هق

 .هاش رو پاک کرداشک

 کرده بود؟ کارشونیمگه غزل چ -

 :رو بهم دوخت و گفت نشیغمگ نگاه

و هفت  ستیتو کارخونه. چون ب بردیسود م یلیآرش خ کردیازدواج م هیکار. اگه حسان با هان چیه -

 نیهم لشیدال نی. مهمتریاردیلی. اون هم سود مرادیه درصد به نام هدرصد سهام شرکت به نام حسانه و پانزد

 .پول پرست یکهیبود. مرت

 :تعجب گفتم با

 بودن؟ دهیکارخونه کش یبرا هانیکه ا یاخب مادرشوهرت خبرنداشت از نقشه -

  :و گفت یداد به صندل هیتک

حسان  گهیگفته خب د کهیخواهرش رو چرا. حتماً مرت یخانواده یول دونمیپروانه رو نم لی. دلدونمینم -

 .کنمیشبه ورشکستشون م کیو با دخترم  خرمیم متیبشه دامادم سهامش رو با نصف ق

 شد که غزل فوت کرد؟ کشتنش؟ مسمومش کردن؟ یش. چخب ادامه -

 :و گفت دیخند تلخ

 .رو بدون تصادف کرد نیبهتره. فقط ا یرو از زبون حسان بشنو شهیبق -

 :ام خوردم و گفتمنسبتاً سرد شده یجرعه از نسکافه کی تیجد با

 ره؟یرو بگ هیکه حسان بعد مرگ غزل، هان ننیاالن هم خواهان ا یعنی -

یدست از سرش بر نم یپسر نابود شده است مهتا! ول کیحسان! آخ حسان!  ی. ولخوانیآره االن هم م -

 شیسر زندگ یبد یشبه کل خاندانش رو به باد بده. بال کی تونهی. اگه اراده کنه مارندیبر نم ؟یفهمی. مدارن

 .آوردن مهتا
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 کنه؟یهاش رو رو نمخب چرا مدرک -

 :کرد و گفت یا زهرخنده

رو به باد داد رو مراعات  شیرو که زندگ ی. مخصوصاً پروانه. هنوز هم زنکنهیمراعات مادر پدرش رو م -

مهتا؛  هیمرد بزرگ یلیسکته کنه. حسان خ دیو از عذاب وجدان شا ارهیطاقت نم دونهی. چون مکنهیحالش رو م

 یلیوجود نداره. خ ایاز اون تو دن رترتر و صبوخوش قلب فتهیسرده، پرخاشگره. پاش که ب ه،یجد نشی. نبیلیخ

به  ینگفت ول یزیکرد. چ یصبور یتو صورت اون مادر بعد کارهاش .ول نداختیبود تف م گهید یمرده. هر ک

  .زدن شیآت

. دمینشسته بود تو گلوم. حسان! واقعاً بهش حق م یکرد. نگاه چندنفر به ما افتاد. بغض بد هیبلند گر یصدا با

 .حالش بد شه دمیترس

 !ها افتهیت مبچه یبرا یبحث رو ادامه نده. اتفاق نیا گهی. درونیب میبلند شو بر زمیجان عز هیسا -

  :رو پاک کرد و گفت هاشاشک

زنگ زد که  شبیخبر ندارم؟ فقط د کهینه ماهه از اون زن شهیها تو دلم مونده مهتا. باورت محرف نیا -

 .زن نیا یآقا حامد برا فی. حخورهیش رو بفهمه. حالم ازش بهم ماون هم حال نوه

 :شدم و گفتم بلند

 .میقربونت برم جون مهتا بلند شو. بلندشو بر هیسا -

 :. انگار حالش بهتر شده بود. بهش نگاه کردم و گفتمرونیب میاز حساب کردن از کافه اومد بعد

 ؟یبهتر ه؟یسا -

 .اره. خوبم البته اگه بذارن -

عروسش رو از چشم پسرش  ادیمادر دلش م کی ی. رفته بودم تو فکر. واقعاً چه جورمیداشتیآروم قدم برم آروم

  بندازه؟

 اس و پول؟ها دنبال کارخونهاالن هم چشم اون هیسا -

  :گفت داشتیطور که آروم آروم قدم برم نیهم

 .واال. فکر نکنم دونمینم -
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بوده؟  حسان ریتقص یعنیغزل تصادف کرد.  یچ یدوست داشتم بدونم برا یلینگفتم و رفتم تو فکر. خ یزیچ

به  میدیهم اضافه شد. رس نیکرده. خودم کم دارم ا ریپسر هم من رو درگ نیش؟ واقعاً سرگذشت امادرش؟ خاله

 .ربع به دو کیشرکت. به ساعت نگاه کردم؛ 

 ؟یریم یبا چ هیسا -

  :فکر در اومد و گفت از

 .رمیم یبه حسان سر بزنم بعد با تاکس رمیاول م -

 :زدم بهش و گفتم یلبخند

 .سرم شلوغه یتو که حساب میبر ایپس ب -

 :گفت شرمنده

 .هاموقت ناهارت هم گرفتم و سرت هم درد آوردم با حرف دیببخش -

 .هیچه حرف نینه بابا ا -

 ؟یخودت بگ یدرباره یخوایتو نم -

 .بهت گمیم دمیواال. هر موقع فهم دونمینم یزیخودم هم چ ه؟یبهت بگم سا یچ -

رو سر  شترشیحداقل ب دیازش جدا شدم و وارد دفترم شدم. امروز با یواسش تکون دادم و بعد خدافظ یسر 

 .رمیکار و بگ یهاجمع کنم و اشکال

*** 

 (حسان)

 :بلند شد و گفت تیبا عصبان هیسا

خودم اون دختر احمقش رو نکشم دست  یهاکه با دست یتا موقع نکهیش کنم؟ مثل اکجاست تا خفه -

 ن؟یکرد دایدکتره رو پ ی. نه؟ حاال جدستیبردار ن

 :تکون دادم و گفتم یسر

 .میکرد داشیپ آره -
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تو گلوش و شروع کرد به سرفه کردن. صورتش قرمز  دیدفعه آب پر کیکه  دینفس سر کش کیآب رو  وانیل

 :گفتم یشده بود. تا اومدم بزنم پشتش، دستش رو آورد باال. با نگران

 .رمیکه ازت بگ خوامیتر بخور. آب رو نمآروم -

 :ترس گفت با

 باشه؟ دهیحسان! آرش مهتا رو ند -

 .باشه دهیفکر نکنم د -

 ؟یاز کجا انقدر مطمئن -

 .بکنم دیفکر جد کی دیباشه با دهیموضوع. اگه آرش مهتا رو د نینبودم. شک داشتم به ا مطمئن

  :سرش رو کرد داخل اتاق و گفت رادیکرد و روش رو برگردوند. ه یاخم هیسا راد،یباز شدن در و وارد شدن ه با

 وارد شم برادر جان و بانوجان؟ تونمیم -

  :انداختم و گفتم هیبه سا ینگاهمین

 داخل؟ ادیب یدیاجازه م -

 :رو برداشت و رو به من گفت فشیک

 .برم. امروز هم مهتا رو از ناهار خوردن انداختم هم تو رو از کار انداختم گهیخب حسان من د -

  :و گفت ستادیمن وااومد داخل. کنار  رادیرو انداختم باال که ه ابروم

 سر ظهر؟ یبر یخوایکجا م -

  :بدون نگاه کردن بهش گفت هیسا

 .میپدر یخونه م،یکه گذاشت ییهمون جا -

  :و گفت دیتو موهاش کش یکالفه دست رادیه

 ایتا بچه به دن مونمیجا م نیهم امیمن باهات نم یخودت گفت ت؟یپدر یگذاشتمت خونه یمن ک هیسا -

 .ادیب

  :گفت رادیبغض روبه ه با
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 .خونه یبردیمن رو به زور هم که شده م دی. بایموافقت کن یتو حق نداشت -

خودش رو انداخت رو مبل و رو به من که با  رادیبا سرعت از اتاق خارج شد. ه هینشست رو لبم. سا یتلخ لبخند

 :گفت کردم،یتعجب داشتم بهش نگاه م

 .کنهیقهر م خورهیم یبه توق یزودرنج شده. تق یلیگفتم؟ خ یدید -

  :اخم گفتم با

 تنها بره؟ ابونیس؟ سر ظهر تو خزنت حامله یفهمیبرو دنبالش! نم -

  :با تعجب گفت رادیه

 .ستمین یمن اهل منت کش -

  :تاسف واسش تکون دادم و گفتم یبه معن یسر

 .بخار یدنبالش ب رمیپس من م -

وارد  و زمی. نشستم پشت مستیش نجو مغز تو کله کیدنبالش رفت. پسره  دمیاومدم برم سمت پالتوم د تا

کردم که نگاهم به آرش افتاد. سوار آسانسور شد داشت با  دایشرکت شدم. حدود ساعت دوازده و پ یهانیدورب

. از نیکه بهش خورد و افتاد رو زم نییها اومد پا. در آسانسور باز شد و همزمان مهتا از پلهزدیحرف م یگوش

روز  شهی. اگه بفهمن دوباره مهیبفهمن اون ک دیبکنم. نبا یاگهیفکر د کی دی. بادهی. مهتا رو دشهیبهتر نم نیا

 بود. بار پنجم بود که نیزنگ خورد. باز هم ام میبفهمه. گوش دینبا ادیب ادشیکه  یاز نو. حداقل تا روز یاز نوروز

 .تمام جواب دادم یاعصاب ی. با بزدیمامروز زنگ 

 .امیم یعنی امیگفتم م ن؟یچه خبرته ام -

 .!رو بفرستم یبر یخوایم نیکه بدون تمر ییکنم و تو سکیر تونمیحذفت کنم؟ نم ای یایحسان م -

 :رو درآوردم و با آب خوردم. گفتم گرنمیم یهااز قرص یکی

 .نیام امیامشب م -

دنبال  افتهیدورشه. مطمئنم آرش م دیبکنم. مهتا با یکار کی دی. بازیرو قطع کردم. محکم زدم رو م یگوش

. تلفن زنگ خورد. برداشتم که یمهتا. مخصوصاً اآلن که برگ برنده دست منه. لعنت یو پرس و جو درباره قیتحق

 .تو تلفن دیچیپ یوسفی یصدا
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 .هستن رابیم سانیاز شرکت برنامه نو گنینفر پشت خط هستن م کی ابیکام یآقا -

 .وصلش کن -

 .یمیسل ای. ارشدیچیپ یمرد یصدا

 .رابیم سانیهستم از شرکت برنامه نو یمیسل ای. ارشابیسالم مهندس کام -

 اومده؟ شیپ ی. مشکلدییسالم. به جاتون آوردم. بفرما -

 لیمیواستون ا نکهیزمان و انداخته جلوتر. مثل ا خوادینرم افزار رو م نیکه ا یاون کس ابیکام یآقا -

 یفتهه کیحداکثر  دیبا یعنیرو. افتاده دو هفته جلوتر.  لشونیمیا نیشما باز نکرد نکهیمثل ا یفرستاده ول

 .نیبد لیبه ما تحو گهید

 یهما سه هفت ستین یقابل قبول لیدل نینبود. گفته بودن دو ماهه پس ا یزیچ نیتو قرار داد همچ یول -

 .میدیم لیتحو گهید

 . ...شونیا یول ابیکام یآقا -

 .کردیم یرو مخ هم داشت رو اعصاب من دوچرخه سوار یپسره نیاعصابم نداشتم ا امروز

. خدا میدیم لیپس سر دو ماه هم تحو میبد لینداره. قرار شده دو ماهه تحو شونیا یمیسل یآقا دینیبب -

 .نگهدار

  :کردم و گفتم قطع

 .بکنم که مهتا دور شه از شرکت یکار کی دیگفته زودتر پس زودتر. با یفالن یفکر کرده شهر هرته. آقا -

*** 

 :به من افتاد، اومد سمتم و گفت نیرو عوض کردم و وارد سالن شدم که تا نگاه ام هاملباس

 .حسان میبکش یزیچ یگوسفند یگاو یگفتیچه عجب. م -

  :و گفتم لیسمت تردم رفتم

 مثل خودت؟ کارمیب نجایمن ا یتو فکر کرد -

 .هشت و شروع کردم به راه رفتن یاستارت رو زدم و گذاشتمش رو یدکمه 
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 :اش انداخت و گفتبه صفحه یو نگاه ستادیکنارم وا اومد

 ؟یاریسرخودت ب ییبال کی یخوایحسان نه؟ مگه بهت نگفتم از اول تند راه نرو. م یشیتو آدم نم -

  :تش رو تو دستم فشار دادم و گفتمبهش کردم و مچ دس یاومد دست بزنه اخم تا

 .بهش یدست بزن یحق ندار -

 :دستش رو ول کردم که با اخم از کنارم رد شد و گفت مچ

 ی. اومدلیتردم یهنوز هم زور داره. خودت رو خسته نکن رو ومدهیماهه ن کی نکهیغول تشن. باوجود ا -

 .لیمثل اوا یخودت رو بکش یومدین نیتمر

 یفکر چیهنوز ه دنییگذاشتم رو دوازده. و تند شروع کردم به دو قهیرو زدم تو گوشم و بعد سه دق میهندزفر

. دمیبار از دستش م نیدوم یرو بفهمن برا شیاصل تیهو هیدور کردن مهتا از شرکت. اگه بق ینکرده بودم برا

 :مغرور درونم گفت یندا

  مگه در حقش؟ یکرد کاریتو چ -

. فقط کنمیجبران م یقلبش رد شدم. من سوزوندمش. ول یهاخرده ینکردم. قلبش رو شکوندم و از رو کاریچ

رو  لی. به زور. سرعت تردمدارمیبه زور نگهش م ؟ی. اگه نخواد بمونه چشیبودم تو زندگ یکه من ک ادیب ادشی

ی. میدوباره مال من ش ینش اگه حاضر یمهتا. حت یشیگذاشتم رو پانزده. به زور هم که شده مال خودم م

 یرو برا ایتا دن اریب ادتیبهمون نرسه. فقط تو  کسچیکه دست ه ییجا کیدور.  یجا کی برمتیو م دزدمت

 .و باباش جهنم کنم هیهان

 ی. چهرهیلیپر شده بودم. خ یلیمدت خ نیکنم. ا یخودم رو خال خواستمیبوکس. م سهیبه ک زدمیم مشت

. مامان؛ شهیقرص رو بخور سرت خوب م نیا ایب ه؛یکردن اومد جلوم. هان یباز میکه با زندگ ییهاتک تک اون

 نیکرد؟ نسترن؛ ا کارتیچ یدی. حاال دیگوش نکرد یول خورهیدختر به درد تو نم نیمن که بهت گفتم ا

 ؟یفهمیباربد؛ زنت با من بود. اون هم چند بار. م ؟یکنی. چرا باور نمسکارهیزنت چ دهیها داره نشون معکس

رو واست  میکه باهم ثبت کرد ییهاتمام لحظه یخوایکه زنت من رو انتخاب کرد؟ م شهیهنوز هم باورت نم

 کنم؟ فیتعر

تر هام محکم. فقط ضربهشدی. اعصاب من آروم نمشدیدل من آروم نم یول سهیبه ک خوردیمحکم م یهاضربه

 .اومد نیام یشد و صدا یخال سهیک یهاتمام شن دونمیچه قدر گذشت، فقط م دونمیشد و تندتر. نم یم

 .رو دست من که ی. نگاه کن باز خرج گذاشتیکشیم یحسان داداش بسه خودت رو دار -
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  :نفس نفس افتادم و گفتم به

 .نجایا یکه من رو نکشون یتا تو باش -

 :پاره شده انداخت و گفت یسهیبه ک یسمتم و نگاه اومد

 ؟یشد ی. حاال خالتتیعصبان نیبا ا یکشیرو م اروی یبر شیپ یجور نیهم -

 :گفتم م،یسمت بطر رفتمیطور که م نیرو برداشتم و هم محوله

 .شمینم یخال زهایچ نیوقته که با ا یلیمن خ -

 .رادیدرآوردم؛ ه بمیزنگ خورد. ازج میر سمت رختکن کج کردم که گوش 

 ؟ییسالم داداش کجا -

  :رو از تو کمد در آوردم و گفتم میورزش فیک

 .امیباشم؟ اومدم سالن. دارم م یخواستیکجا م -

 :رو آروم کرد و با من من گفت صداش

 .نجایساعته اومده ا میمامان ن زه،یراستش حسان چ -

  :رفت تو هم. در رو محکم بستم و گفتم هاماخم

 ؟یرو بهش داد دیتو آدرس جد -

 .قسمم داد مجبور شدم آدرس رو بدم یآره. کل -

  :گفتم تیعصبان با

 .زنمیمن باهاش حرف نم یدونیتو که م ؟یچرا داد رادیه -

  خب؟ هیموضوع رو از زبون سا یدی. فکر کن اصالً نفهماریقسمم داد. حسان جون من به روش ن گمیم -

  :گفتم ینسبتاً بلند یصدا با

خونه.  امیم ده؟یکش یزنم چ دمیسه سال تازه فهم-رو که بعد دو نیرو فکر کنم؟ ا یفکر کنم؟ چ -

 .خدافظ
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شدم.  نیسوار ماش تیو با عصبان رونیاومدم ب فم،یکاپشنم و برداشتن ک دنیرو قطع کردم و بعد پوش یگوش

 ینجوریکه من رو ا یاز خودت دفاع کن یتونستیم کمی یکاش. کاشک ی. ایکاش انقدر مظلوم نبود یغزل ا

 .افتادن اون زن به اصطالح مادر، دنده رو  با حرص جا زدم و با سرعت سمت خونه رفتم ادی. با به یداغون نکن

گفت نازک.  شهیم یمشک ی. جوراب شلواریعال پیاز نظر ت شهیوارد خونه شدم که نگاهم بهش افتاد. مثل هم  

. متیگرون ق نیسنگ سیسشوار شده و سرو یو موها ریحر یهبلند گلب نیتنگ و بلوز آست یدامن کوتاه مشک

  :گفتم الیخیبلند شد و اومد سمتم. کاپشنم رو درآوردم و کامالً ب

 .سالم -

  :زد و گفت یلبخند

 .سالم پسرم -

یکه با پاهاش ضرب گرفته بود. سرش رو آورده بود باال و داشت من رو نگاه م رادیزدم و رفتم سمت ه یپوزخند

 .کرد

 !داداش یسالم حسان خوش اومد -

 :به مامان کرد. نشستم رو مبل و بهش نگاه کردم و گفتم یاتکون دادم که با ابروهاش اشاره یسر

 .شنومیم دیی. بفرمانیحرف بزن نجایا نیخب اومد -

 :گفت یرو مبل و با دلسوز نشست

 . ...من یبهت گفتن ول یچ دونمیحسان من نم -

 ؟یسال خرد کرد کیش که زن من رو جلو خانواده یانکار کن یخوایم ؟یچ یول -

  :گفت یمونیرو تو هم قالب کرد و با پش هاشدست

 . ...غزل دو ساله که مرده و ش؟یبه سه سال پ یریچرا دوباره م -

 .بود بیبودم از آرامش. واقعاً حالم عج پر

. از یاصالً بهش اعتقاد داشته باش دونمیم دیالبته بع ؟یترسیمامان؟ از خدا نم یریگیعذاب وجدان نم -

 !معلومه تیفرهنگ غرب نیا
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همه سال با پدر کنار اومده.  نیا یچجور دونمی. واقعاً نمنییهاش کردم و سرم رو انداختم پابه کفش یااشاره

به خدا  یلیتر خو از همه مهم رهیگی. روزه مخونهی. نماز مستین ایمسلمون اصله. تو کارهاش ر کیکه  یپدر

مامان.  هیشب میشدیم میهم کم کم داشت رادیبود. من و ه یمامان از اول عاشق فرهنگ غرب یاعتقاد داره. ول

 .اومد وسط افکارم نیگرفتم. واسه هم شیمن راه پدر رو پ ی. ولیورنه اون یورنینه ا سونهیفعال م رادیالبته ه

 .برگرد تیپدر یو دوباره به خونه ایب یول یبا حامد در ارتباط دونمیحسان من واقعاً متاسفم. م -

  :گفتم شدم،یطور که بلند م نیو هم دمیخند تلخ

. حتماً االن ازمن حامله هم نیبمون هیهان شی. پدیبر نجایام. لطفاً از اخسته یتکرار یهاحرف دنیاز شن -

 .هست

 .ت درست صحبت کندرمورد دخترخاله -

  :فرو کردم و گفتم بمیو دست راستم رو تو ج برگشتم

  که من بزنم؟ نیمگه شما با غزل درست حرف زد -

 :شد و گفت بلند

 . خوبه پسرم؟خوامیدوباره تکرار کنم. اومدم بهت بگم من ازت معذرت م ومدمیحسان من ن نیبب -

 .معلوم نبود یچیشدم. ه قیاش دقزدم و به چهره یشخندین

 .دیبر نجای. اآلن هم بهتره از اخورهیشما به درد من نم یعذرخواه -

 :گفت یاشک یهاقدم اومد جلو و با چشم کی

مسخره. چون هنوز  زیچ کی یبرا یجا هستم. معذرت خواه نیهم یکه تو من رو نبخش یمن تا موقع -

 .کرد انتیهم باور دارم که غزل بهت خ

 .تیمشت شد از عصبان هامدست

 .ی. بهتره برهیاف: مامان! کرادیه

 :جلو و گفت اومد

 . ...نیپسرم به خاطر ا یبخش یتو من رو م -
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ت تو پسر خود ن؟یرو ببخشمتون؟ من رو بب میزندگ نیدیکش شیت آتخودت و خانواده نکهیبه خاطر ا -

  !اریدلسوز رو درن یمهربون و مادرها یهاآدم ی. پس ادایخودت کشت یهارو با دست

 :رو حرفام نداشتم. به سرتا پام اشاره کردم و ادامه دادم یکنترل

 یمرده؟ من همون روز ایحسانه؟  نجاستیکه ا یآدم نیازم؟ به نظرت ا ینیبیم یزی. چنیمن رو بب  -

تو  خوان؟یهاشون رو نمبچه یمگه مادرها خوشبخت دونمیمن نم ؟یفهمیکه غزل رو محکومش کردم مردم. م

 .یذره عذاب وجدان هم ندار کی یجالبه حت یلیهان چرا؟ خ ؟یچرا نخواست

 .اشکش نگاه کردم سیکردم و به صورت خ یایعصب یخنده

 .یاحیپروانه ر یکه تو مادرم کنمیدارم شک م گهید -

  :هق کرد و گفت هق

 .تو ببخش مادرت رو یحسان من رو ببخش خوبه؟ من بد کردم در حقت ول -

خدا از دل  یدونیم ؟یاز غزل طلب بخشش کن یخوایم یچجور ی. ولدمیببخشم؟ باشه من بخش -

. هم تو هم خواهرت هم استیدن نی. پس منتظر باش مامان. چون مکافات خونه تو همگذرهیشکسته نم

. با بگردهروزها از دور و اطراف لذت ببره، بره  نیقبل رفتنت به اون دختره بگو خوب ا یت. ولخواهرزاده

 .نهیبیرو نم یرنگ روشن یکینزد ندهی. چون درآرونیه بهاش بردوست

 :تعجب گفت با

 ؟یکن کاریچ یخوایحسان م -

 :گفتم کرد،یو رو به مامان که داشت با پرسش نگاهم م دمیتو موهام کش یدست

شما و پدر  لمیاز دال یکی. اگه تا اآلن هم صبر کردم نینیبی. خودتون مشهیروشن م قیحقا یبه زود -

 .نیبود

رو  بستمیسنگدل شده بودم. چشم م یلیخ داًیمامان توجه نکردم. جد یهاها رفتم و به صدا زدنسمت پله به

 یمقصر خودش بود نه من. حوله یو همه کسم بود. ول اوردمیرو حرفش نه نم یزمان کیکه  یمادر یهاالتماس

 .کردمیحس نم یچیهآب سرد و باز کردم. باز هم  ریحموم رو برداشتم و وارد حموم شدم. ش
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 رادیه نکهیافتاد. مثل ا رادیکه نگاهم به مامان و ه ستادم،یبا حوله موهام رو خشک کردم و پشت پنجره وا   

رو تخت که  دمیدراز کش شرتیاز تو کشوم برداشتم و پام کردم و بدون ت یایش. شلوار مشکرفته بود بدرقه

  :هام و گفتمرد. آرنجم رو قائم گذاشتم رو چشمبه در خو یاتقه

 .تو ایب -

 :رو بست و نشست رو مبل و گفت در

 .دهیسال زحمتت رو کش کیو  یاون مادرته س ی. ولیایعصب یلیخ دونمیحسان م -

  :بدم گفتم یحالت رییتغ نکهیبود. بدون ا رآوردهیهم که وقت گ نی. اکردیدرد م سرم

 .دمیمن که گفتم بخش -

 .از صدتا فحش واسه بدبخت بدتر بود یکه تو گفت یاون جور -

  بگم؟ مثل قبالً؟ یچجور یخواستیم -

  :رو تخت و گفتم نشستم

 تونمینم ؟یفهمی. مستمی. من حسان گذشته نرادیه کنمیدوباره هم تکرار نم گمیبار م کیرو  نیا -

. کنهیسرم درد م یلیکه خ یبخواب یکه عمراً. االن هم بهتره بر هایمخصوصاً با بعض ؟یفهمیمثل قبل باشم. م

 .رادیداشتم ه یاامروز روز خسته کننده

  :زد و بلند شد و گفت یمحو لبخند

 .املت درست کردم ست؟یت نگشنه -

 :و گفتم دمیخند

 .یدیاملت؟ زحمت کش -

  :و گفت دیخند

  .تنت کن یزیچ کیهم  یبخواب یخوایاز من توقع زرشک پلو با مرغ نداشته باش. م گهید دیببخش -

 .رونیب رفتیم داشت

 ؟یدیبه کجا رس هیبا سا -
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 :و گفت برگشت

 با مهتا؟ یدیگفت اونجا باشم بهتره. تو به کجا رس یبابا صلح برقرار شد. ول یچیه -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 .دهیمهتا رو د نکهیاز شرکت خارج شده مثل ا یشرکت. وقتنپرس. امروز آرش اومد  -

 :تعجب اومد جلو و نشست رو تخت و گفت با

 ؟یکن کاریچ یخوایم ؟حاالیگیم یجد -

  :. گفتمهامقهیام رو گذاشتم کنار شقانگشت اشاره 

 .دورش کنم از شرکت یجور کی دی. بادونمینم -

 .کنه یحسان بهش بگو دورکار زه،یچ گمیم -

 :نگاه کردم و گفتم بهش

 .اون هم قبول کرد ؟یدورکار -

 .هیمهتا ک شنیبفهمن؟ آخر که متوجه م یخوایخب دوباره بفرستش شرکت شادمهر. اصالً چرا نم -

  :بهش انداختم و گفتم ینگاهمین

 یهمشاب زیچ ش. بهکنن درباره قیاآلن. اصالً بذار تحق نکهیبفهمن. نه ا هانیاومد ا ادشی یوقت خوامیم -

 .است گهینفر د کیو نام پدر، شماره شناسنامه و همه مال  لی. اسم و فامرسنینم

 .باش سکیحسان، اهل ر یکنیم اطیاحت یلیخ ی. ولیگیراست م رسنینم یا جهیآره به نت -

 :نگاه کردم و گفتم بهش

 .رادیکنم ه سکیر تونمینم میسر زندگ -

 :رو تخت بلند شد و گفت از

 یزیچ کی ی. ولشهیبدتر م زنمی. من هم حرف مکنهیهم سرت درد م یجور نی. همگهیبرم دمن  -

 .رمیرو بپرسم م نیواقعاً فکرم رو مشغول کرده. هم

 .نگاش کردم تا بپرسه منتظر
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 بهت درمورد رفتار مامان با غزل گفت؟ یک هیسا -

 .خودمون بودم یکه خونه شیسه ماه پ ایحدود دو  -

 شد که بهت گفت؟ یچ -

 :شدم و گفتم رهیبود خ وارید یکردم و به عکس غزل که رو یاخم

که  میاومد خونمون تا حال من رو بپرسه مامان هم نبود. من و اون دختره تو خونه بود ییروز تنها کی -

بهت بگم.  دیبا یول کنمیم یبدقول دونمیرو بهت بگم. م تیچند تا واقع خوامیگفت م د،یرو د تیوضع یوقت

 کنمیغزل فکر م یبه رفتارها یوقت. ستینبوده و ن کردمیکه فکر م یاون جور یهمه چ دمیاونجا بود که فهم

مه کل کی ینگفت. حت یچیاز همه من درحقش بد کردم و اون هم ه شتریدر حقش. ب میبد کرد یلیخ نمیب یم

 دادیبود که جواب م ی. اگه دخترکشهیمن رو به جنون م نینگفت و ا یزیمامان بهم چ یرفتارها یهم درباره

 .شدمینم یسوختم و روان یانقدر نم گرفتیو حقش رو م

 .ریغصه نخور داداش گذشته. شبت بخ  -

انقدر فکر تو  برد؟یمگه خوابم م یهام رو بستم. ول. آباژور کنار تخت رو خاموش کردم و چشمرونیاتاق رفت ب از

 بود که بعد دو سال آرامش یشب نیاول شبیافتادم. مهتا. د شبید ادیخواب نبود.  یبرا ییجا گهیسرم بود که د

 نیزنده موندم تو ا ی. من واقعاً چجورشدیکه دوباره چشمم به عکس افتاد. باورم نم دمیداشتم. به شونه دراز کش

. دمیشتوش ک یقیکردم و نفس عم مینیب کیرو باز کردم و شالگردن رو برداشتم. نزد یدو سال؟ درکشو پاتخت

 .یعالقه دار یپس هنوز هم به بافتن

*** 

 (مهتا)

 .رو گرفتم که هنوز بوق دوم رو نخورد جواب داد نیمت یشماره

 مهتا؟ یدیرس -

 :شدم و گفتم مارستانیب وارد

 آره. کدوم بخشه؟ -

 .شده سر پرستار یخودم. راست شیاومده بخش مغز و اعصاب پ -

 .هم اومد دستم. باشه اومدم پس بهانه -
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خودم نگاه کردم. شلوار کتون  پیشدم. طبقه اول. مغز و اعصاب. به ت رهیکه چسبونده بودن خ ییراهنما به

که  یارپرست ستگاهی. وارد بخش شدم و رفتم سمت ایساتن مشک یو روسر یمشک یبا شنل پهلو یچسب مشک

 :کرد و گفت قطعمن حرفش رو  دنی. با دزدیافتاد. داشت با چندتا دختر حرف م نینگاهم به نازن

 .یسالم خانم زمان -

  :زدم و گفتم یدست. لبخند کی یانگاه کردم. مانتو شلوار سورمه پشیت به

 .یخانم. مبارک باشه سرپرستار نیسالم نازن -

 :زد و گفت یلبخند

 .کنمی. اآلن دکتر رو صدا مزمیعز یمرس -

 .هست عروس خانم شهیکه هم نی. متنمیاومدم خودت رو بب -

 :و گفت نییرو انداخت پا سرش

 .نیبش ای. بکشمینگو من خجالت م ینجوریمهتا ا -

 :گفتم طنتیش با

 .بله گرفتن ینشستن اومدم برا یبرا ومدمین -

  ؟یجمله رو نگ نیانقدر ا شهیمهتا م -

 یهانسبتاً خوب و گونه ینیب ره،یت یاقهوه زینه درشت نه ر یهاچشم د،یش نگاه کردم. پوست سفچهره به

 .هم که الغر کلشیبرجسته و ه

ازت  خوامیم یزیچ کی. فقط گمی. باشه نمگهید یعروس ش یخوایکدوم جمله؟ عروس؟ خب تو م -

 نه؟ ایخوبه  نیبپرسم. نظرت درمورد مت

 :گفت یاطراف نگاه کرد و با دستپاچگ به

 .هی. معمولدونمینم راستش -

 .عالقه داره نیبه مت دونستمی. مدمیدیرو م یاگهید زیچ کیهاش من تو چشم یول

 م؟یخب پس خدمت برس -
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 .کردیش به ما نگاه مبا دوتا پرستار و همه رفتیاتاق به اون اتاق م نیاش از اافتاد. داشت همه نیبه مت نگاهم

 .نگاش کن تروخدا دکتر مملکت رو -

 .دمینگاه کرد، که همزمان با هم خند کردمیکه اشاره م ییجا به

 .شهیم یبخش بستر نیتو هم ادیم یاگه بهش مثبت ند یعنی -

 :رو گاز گرفت لبش

 .. خدانکنهریزبونت رو گاز بگ -

 .ها شدهنگاهش کن مثل مرغ گم؟یمگه دورغ م -

س. از خودم گفتم بچه بزرگه نینازن یهم داره. ول گهیخواهر برادر د کی دمیسر حرف باز شد که فهم ینجوریا

 خجالت رو گذاشت کنار و گهیگفتم و اون هم د نیمت ی. درمورد رفتارهاستمین شینگفتم خواهر اصل یواسش ول

. شدیبا آدم جور م عیرو داشت. خونگرم بود و سر نیمت اقتیبود و واقعاً ل یشروع کرد به حرف زدن. دخترخوب

  :بلند شدم و گفتم یردم؛ نه. از رو صندلبه ساعت نگاه ک

 .از کار انداختمت یمن رفع زحمت کنم. حساب گهیخب د -

  :شد و گفت بلند

 .نداشتم ینه اتفاقاً امروز کار خاص -

  :اومد و گفت نیشدم، که مت یسر به سرش هم گذاشتم و از بخش خارج م کمیکردم و  یخدافظ ازش

 شد؟ یچ ؟یسالم مهتا. خوب -

  :گفتم یجد کامالً

 .اومدیازت بدش م یلیخ ن؟یمت یکرد کاریدختره چ نیتو با ا -

 :رو گرد کرد و گفت هاشچشم

 .مهتا یگیکه نم یجد -

 :هاش و گفتمازش کوتاه تر بودم. زل زدم تو چشم یرو آوردم باال؛ چون من حدود پانزده سانت سرم

 .بد بود یلی. نظرش درمورد تو خامیاتفاقاً کامالً جد -
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 :شد و گفت پنچر

 کنم؟ کاریحاال چ -

 :در آوردم و با خنده گفتم بمیج یرو از تو کاغذ

 .شیخواستگار یریم -

 :لحظه گنگ نگاهم کرد و گفت چند

 ؟یگفتیم یقبول کرد؟ نظرش درموردم خوبه؟ پس چ یعنی ؟یگیم یدار یچ -

  :بهش زدم و گفتم یبار طنتیش لبخند

 .اریدر ن ینظرش هم خوب بود درموردت. فقط لطفاً تابلو بازبله قبول کرد.  -

  :زد و گفت یلبخند

 ؟یتو بگ شهیبه مامان بگم؟ م یخانم. حاال ک طونیش ارمیدر نم یباشه باشه تابلو باز -

 .نگم شهیمگه م -

 :بهم انداخت و گفت یزیتشکرآم نگاه

 .ییمهتا یگل یلیخ -

 .رمیبود از خنده بم کیغره رفت که نزدبهم چشم نیهمچ شونیکیچند تا از پرستارها بهمون افتاد.  نگاه

 .ادینم رمیاتوبوس گ شهیم ریخب داره د لهیخ -

 :غره رفت و گفتچشم کردنیکه داشتن پچ پچ م ییدخترها به

 .رسوندمتیوگرنه م فتمیامشب ش -

 .تکرار نشه گهیفعه دد یول بخشمینداره. امشب رو م یاشکال -

 .خدافظ. مراقب خودت هم باش -

 .اریدرب یخدافظ. تو هم کمتر تابلو باز -

 .رسوندم ستگاهیتند خودم رو به ا یها. با قدمرونیاومدم ب مارستانیام و از برو انداختم رو شونه فمیک

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  271  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

که تو  شدیوقت م یلیقدم بزنم. خ کمی خواستیشدم. دلم م ادهیام که پمونده بود به خونه ستگاهیدوتا ا   

یم ابونیشب داشتن تو خ میدغدغه ساعت نه و ن یبودم. به مردم نگاه کردم. ب ومدهین یالک یبه بهانه ابونیخ

 .ها بودماون مثلمن هم  ی. واقعاً خوش به حالشون. کاشککردنیم دیو خر دنیچرخ

. یحسان بود. شلوار کتون مشک هیشب یلینفر افتاد. از پشت خ کیبا دقت به اطراف نگاه کردم که نگاهم به  

 افتادم هیسا یهاحرف ادی. یپالتو مشک

تر و قلبخوش فتهیسرده، پرخاشگره. پاش که ب ه،یجد نشی. نبیلیمهتا. خ هیمرد بزرگ یلیحسان خ -

 .مرده یلیوجود نداره. خ ایصبورتر از اون تو دن

 ه؟یشد که زنش مرده؟ منظور از نقشه چ یکنجکاو شده بودم درموردش بدونم. دوست دارم بفهمم چ یلیخ 

طرف.  یدستم رو گذاشتم رو شونه رن؟ینفر رو ازش بگ کی یپول انقدر ارزش داره که بخاطرش خوشبخت یعنی

 :گفت یخنث یبرگشت سمتم. حدسم درست بود. خودش بود. با همون چهره

 ؟یکنیم کاریچ ابونیتو خ میساعت نه و ن -

 :و گفتم بمیرو فرو کردم تو ج هامدست

 ؟یشبگرد ؟یکنیم کاریچ نجای. تو ااومدمیم ییاز جا -

 :به صورتم کرد و گفت ینگاه قیعم

 .یآره. شبگرد -

 ادی. من رو یلی. خدمیترسیبراقش م یمشک یها. از چشمنییبود. سرم رو انداختم پا نیسنگ یلیخ نگاهش

 دیاز من گذشت. شا یکه به راحت یصدا زد. همون کس انتکاریکه من رو خ ی. همون کسنداختیهمون نفر م

 .اون مقصر تصادف من باشه

 .میبر ایب -

. دادیرو بهم م یخوب یلی. حس خومدیخش خش برگ م یپام صدا رینگفتم و باهاش همراه شدم. ز یزیچ

 .شد به لبخند لیهام کش اومد و تبدلب

 ؟یخندیم یبه چ -

 .شنیپا له م ریکه ز ییهاخش خش برگ یبه صدا -

 :کردم و گفتم سیاحساس زل زد به جلوش. لبم رو با زبونم خ یب شهینگفت. باز هم مثل هم یزیچ
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 صدا؟ نیاز ا ادیخوشت نم یعنیاحساس.  یچقدر ب -

 :نگاهم کنه، گفت نکهیا بدون

 .زدمیقدم م ابونیهدف تو خ یکه ب کنهیرو واسم م یخاطرات ینه. فقط تداع -

 .یو تداع یکنیتو فقط تکرار م ی. ولیایکنار ب زهایچ یبا بعض دیحسان با -

 .شهیتر مواست پررنگ گذرهیم ی. فقط هر چستین یکنار اومدن زهایچ یبعض ام؟یکنار ب -

م که و من ه ابونیبود تو خ دهیچیپ یراشکیپ یکه زدم اعتقاد نداشتم. بو یحرف نیخودم هم به ا گفتیم راست

 :گفتم ارم،یغصه درش ب یاز حال و هوا نکهیا یشکمو. برا بیعج

 .گشنمه یلی. خمیبخور یراشکیپ میبر ایب -

 :کرد و گفت نگاهم

 .خورمیمن نم -

 :، گفتم رفتمیم یفروش یراشکیپ یطور که  سمت مغازه نیکردم و هم یاخم

 .یتر شتا غول یبخور دی. بامیندار خورمیمن نم -

 :تعجب گفت با

 !من غولم؟ -

 :نگاه کردم و گفتم کلشیه به

 .نه پس حتماً من غولم -

و زوم شده بودن  کردنیو پچ پچ م خوردنیم وهیبودن و داشتن آبم ستادهیوا ابونیدو سه تا دختر که کنار خ به

 :رو خودش، اشاره کرد و گفت

 من چه قدر کشته مرده داره؟ کلیه یدونیم -

 :بهش زدم و گفتم یحرص درار لبخند

 .نباش دواریام یلی. خنقهیها کج سلاون -

 :ها نگاه کرد و گفتاون به
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  تو؟ ای نقهیها کج سلاون -

 .ادیغول خوشم نم یها. چون من از پسرهافعال که اون -

 :تمپالتوش رو گرفتم و گف نیتوهم و آست دمیهام رو کشتا بناگوش باز بود. اخم ششونیدخترها نگاه کردم. ن به

 .باز هم بهت چشم دارن ینفر اون هم دختر با تو هست ول کی ننیبیهم هستن. م رهینگا چه قدر خ -

. بودم حرف رو ناخودآگاه زده نیکه نگاه چند نفر بهمون جلب شد. واقعاً حرصم گرفته بود ازش و ا دیخند بلند

 کی. صورتش رو نزدشدیپرجذبه م یلیخ یبا اخم لعنت ی. ولومدیبهش م یلیخندونش نگاه کردم. خ یبه چهره

 :صورتم کرد و گفت

 بهم نگاه کردن؟ نکهیبه خاطر ا یکرد یحسود خانم؟ حسود هیچ -

بچه  نیهم. یخانم متشخص راه بر کیکه کنار  یندار نویا اقتی. شما لقیهر چه ال قی. خالرینه خ -

 .خورنیبه درد تو م دهیغول ند یهایرستانیدب

 :گفت طنتیو با ش دیخند

 .نمیبینم یمن خانم متشخص یول -

شده بودن  رهیو خ افتادیزدم بهش و به چندتا پسر الغر که شلوارهاشون داشت از پاشون م یحرص درار لبخند

 :به ما، اشاره کردم و گفتم

 ه؟یخانم متشخص ک دمیاآلن بهت نشون م -

 .. اخم کردارمیبود باال ب کیواسم چشمک زد که نزد شونیکی دنیمن رو د یرهیها. تا نگاه خافتاد به اون نگاهش

 .چندش یبابا. اصالً دلم نخواست متشخص باشم. پسره میبر ایب -

 نکهیبا فرق ا یچشمش افتاد به همون پسرها. ول دمی. سرم رو آوردم باال که ددهینشون نم یعکس العمل دمید

 یاسورمه یرو از نظر گذروندم. شلوار زاپ دار ل کلشیدختر. از دور ه کیهم بهشون اضافه شده بود؛  گهید یکی

 دهیاش دجلو باز. چهره یارون و ژاکت سورمهیبود ب ختهیدار و ندارش ر یقرمز چسب، که همه یبا بلوز بافتن

 .بود یش نگاه کردم. عصبانشد. به چهره ترقیعم. اخمش شدینم

 ؟یشناسیاون دختر رو م ه؟یچ -
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 . داشتدیتند رفت سمت مرکز خر یهاو با قدم دیدستم رو کش نمش،یبرگشت سمت ما که تا اومدم بب دختر

 .کندیدستم رو م

 ؟یریکجا م سایحسان وا -

 .صدام نکن مهتا -

 .دنبالمون اومدیبه پشت سرم انداختم. داشت م ینگاهمیگرد شد. ن هامچشم

 .عقب رو نگاه نکن -

 ؟یکنیم کاریچ -

 کیکه من رو برد داخل  کردمیهام رو باهاش هماهنگ مهامون تندتر شد. داشتم قدمقدم یول کردیم صداش

هم شلوغ بود. چندتا لباس برداشت و داد به من و هولم داد سمت اتاق پرو.  یلیمغازه که لباس شب داشت و خ

 . لباس بپوشم؟دمیفهمیرفتارش رو نم نیا لیدل

  :گفت تیعصبان با

 .رونیب یاین ؟یدی. فهمرونیب یاین امیرو بپوش تا من ب هانیبرو تو مهتا ا -

 :خودم نگاه کردم و گفتم یو به چهره ستادمیرفتارش رو بپرسم در رو بست. مات و مبهوت وا لیاومدم دل تا

 رون؟یب ایگفت ن نجایکرد؟ اصالً چرا من رو فرستاد ا ینجوریبود؟ چرا ا یک گهیدختره د نیا -

و ر هانیا» اومد.  ادمیحرفش  رهی. تا دستم اومد رو دستگرهنیکه بهم داد نگاه کردم. شش تا پ ییهابه لباس 

 یکی یکیکه تو اتاق پرو بود و  یاینشستم رو صندل.« رونیب یاین ؟یدیفهم .رونیب یاین امیبپوش تا من ب

 هریت یاسورمه رهنیرو گرفت. برداشتم و بهش نگاه کردم. پ هارهنیاز پ یکیها رو برداشتم که چشمم لباس

 .بود. از مدلش خوشم اومد یقیقا اشقهیب*ا**سن بود و  ریوجب ز کیکتون، که تا 

ود. ب یو به خودم نگاه کردم. عال دمیرو پوش رهنیبپوشمش؟ وسوسه شدم که بپوشمش. پ ؟یاالن مثالً که چ 

 .دی. به اتکت لباس نگاه کردم. ششصد وپنجاه تومن. مخم سوت کشاومدیبهم م یلیمخصوصا چون الغر بودم خ

ز کنار رو ا پشیگرون بود. تا اومدم ز یلیواقعاً خ یداره ول یلباس پول بده؟ درسته تن پوش خوب نیبه ا ادیم یک

که نگاهم به حسان افتاد. خشکش زد. آب دهنش رو محکم  دمیکش یکوتاه غیدر باز شد. ج نییپهلوم بدم پا

 :و گفتم دمیمن رو نگاه کرد. خجالت کش یقورت داد و سر تا پا

 رون؟یب یبر شهیم -
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من رو  یشد بهم و سر تا پا رهیخ هیو چند ثان هاش برق زدهام قرمز شه. چشمنگاهش باعث شد گونه یگرم

 .زد دیقشنگ د

 :گفت یلحن آروم با

 .ادیبهت م -

 :و گفتم دمیدوم رو بزنم در رو بست و رفت. محکم موهام رو کش غیتا اومدم ج 

ل*خ**تم  ی! به پاهاینداشتم اون در رو باز کرد. وا یریمن رو ببخش من تقص ای. خدادیمن رو د یوا -

  .بود رخودشیمن که نبود. تقص ریهاش نگاه کنم؟ تقصتو چشم ینگاه کردم. خاک بر سرم. حاال چجور

اومد سمتم و  یاکه نگاهم بهش افتاد. فروشنده رونی. رفتم بدمیهام رو پوشرو درآوردم و لباس رهنیحرص پ با

 :گفت

 مورد پسند واقع شد؟ یزیچ زمیعز -

 :گفتمدادم بهش و  هارولباس

 !ممنون یلینه خ -

 :سمتش و با خجالت گفتم رفتم

 .میبهتره بر -

رو گرفت و گذاشت  یاسورمه رهنیکه لباس رو بهش دادم و همون پ یاتوجه به من رفت سمت همون زنه بدون

 :بخره؟ با حرص ناخونم رو کندم و رفتم سمتش و گفتم خوادی. مشخوانیرو پ

 .می. بهتره برخوامیلباس رو نم نیحسان من ا -

سمت در، کامالً  رفتیطور که م نیرو برداشت و هم کیو پالست دیبه حرفم توجه نکرد کارتش رو کش اصالً

 :خونسرد گفت

 .که دمیمن واسه تو نخر -

ساده؟  رهنیپ کیبه  دهیششصد و پنجاه تومن م رهیم ی. آخه کدوم آدم عاقلستیکه واسه من ن خداروشکر

 .رونیب میاومد دیباهم از مرکز خر

 ؟یکرد یاونجور یبود؟ واسه چ یاون دختره ک -
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  :نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 کردم؟ یرو اونجور یکدوم دختره؟ چ -

 :حرص گفتم با

 .اون پسرها بود شیهمون دختره که پ -

 .اوردیکفر من رو در م نیو ا یبفهم شدیش نماز حالت چهره یچیش نگاه کردم. هچهره به

 .مزاحم کی -

 .دمیدوست دخترش بوده؟ آهان فهم یعنیکرد تو اتاق پرو؟  میبود. چرا من رو قا بیواسم عج حرکتش

 آره؟ یکرد یاونجور نتتیبا من بب یخواستی. دوست دخترت بوده نمدمیفهم -

 :رو گرفت جلوم و گفت کیپالست

 .هم نزن ادیحرف ز ریرو بگ نیا -

 کردمیم یکه سع یبازم با لحن ی. ولشمیم یجور کی کنمیفکرش رو هم که م یبهم دست داد. حت یبد حس

 :رو گرفتم و گفتم کیشوخ باشه، پالست

 .راستش رو بگو حسان -

 :هام نگاه کرد و گفتتو چشم یجد کامالً

 مجرد بودم دوست دختر نداشتم. بعد االن که متاهلم داشته باشم؟ یمن وقت -

س. تو اون زنده کنهیفکر م دی. شاادیله مرده پس اون اآلن مجرد به حساب مغزل که چند سا یول متاهل؟

 :شدم و گفتم رهیهاش خچشم

 ؟یکرد میپس چرا من رو قا -

 .کردم متیقا یواسه چ یفهمینه چندان دور م ندهیدرآ -

 :نگاهش رو ازم گرفت و گفت ک؟ینزد ندهیدرآ هیکرد. منظورش چ سردرگمم

 .میبخور یزیچ کی میبهتره بر -

 :رو دادم باال و گفتم ابروم
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 ؟یخورینم یزیچ یتوکه گفت -

 :جلو گفت رفتیطور که م نیو هم دیو لپم رو کش دیخند

 .تر شمبخورم. از حرص تو هم شده غول خوامیم -

صالً ا داًیکنن. جد اتیح یاتاق پرو افتادم. خاک بر سر ب ادینداره. باز  یدم بد. اصالً تعادل روح کیدم خوبه  کی

یاگه خودم در رو قفل م گهی. پسره مثالً نامحرمه. خب باشه کار من که نبود. چرا دارمیمبارکم هم نم یبه رو

ی. فکر نمیرو صندل یدیپرو. اون فکر کرد تو تمرگ قتو اتا ادیب یجور نیهم نییپا نداختیسرش رو نم کردم،

. یچی. هفهممینم یچیگنگه. ه یلیخ فهممینگاهش رو نم یمعن یکه. ول یپوشیلباس م یکه تو دار کرد

 .دهیحس خوب بهم م کیفقط  کنه،یاصالً نگاهش آدم رو معذب نم یعنی

 ؟یچرا تو فکر -

 :نگاه کردم و گفتم بهش

  .یمرموز یلی. خیچیه -

 :و گفت دیخند

 مرموز؟ یواسه چ -

 دونمینم یول ندازهینفر م کی ادیهات من رو . چشمفهممیرو نم یزی. از حالت صورتت چدونمینم -

تو  یریم یلیها خموقع یحسان. بعض یندار یگفت تعادل روح شهیدم بد. م کی یدم خوب کی. کارهات هیک

درکت  تونمی. نمیاوتتف یحال ب نیدر ع یدم ناراحت. ول کی یدم شاد کی. یایها عصبموقع یخودت بعض

 .کنم حسان. اصالً 

 :و گفت دیخند

 یک ادی ینیب یهام رو که مبگو چشم یمهتا. حاال جد کنمیاوقات خودم روو درک نم یخودم هم گاه -

 ؟یفتیم

 :و گفتم بمیکردم و دستم رو کردم تو ج یاخنده تلخ

 . ...که فتمینفر م کی ادی. دونمینم -
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رو  یمن غزلم؛ زنش؟ همه چ کنهیکه فکر م یاون هم پسر گم؟یم نیها رو دارم به احرف نیمن چرا ا اصالً

. دوست دارم ازش فرار کنم. کنمیاصالً حالم روو درک نم بهیعج یلیخ زنم؟یفراموش کردم دارم باهاش حرف م

 .باشه یمغرور و جد شهیمثل هم رمباشه. دوست دا نیو دوست ندارم غمگ شمیم کیور بهش نزداز اون یول

 ؟یدونیجواب سوالم رو نم یعنیتو خودت.  یباز که رفت -

 :گفتم ناخوداگاه

دارم. پس از من  یکه فراموش یدونیکه تو م دونمیخوب م یلیحسان من خ نی. ببدونمینه نم -

 .رهیگیگذشته نپرس چون فقط سرم درد م یهاسوال

 :روش. با همون نگاه گنگ گفتروبه ستادمی. واستادیوا

 ؟یاریب ادیگذشته رو به  یخواینم یعنی -

. جوابش فقط سردرده. تو یچیه ی. ولزنمیدست و پا م ی. دارم تو سردرگمتونمینم ی. ولخوامیچرا م -

 ستم؟یکه من غزل ن یباور کن یخواینم ؟یچ

 میبود که داشت یبار نیاول نینگفت. ا یول ؟یباز خودت رو دست باال گرفت گهیو م کنهیم دادیکردم داد و ب فکر

مرد عوض شد. اون  نیا یدرکل درباره دمید دمیرو شن هیسا هیها. امروز که حرفمیزدیبا هم حرف م متیبا مال

 :هام و گفتچشم توبود مثل من. سرنوشت بد بهش ضربه زده بود. زل زد  یکیهم 

 .نه غزل ییباور کردم. چون تو االن مهتا -

 ؟یزنیرف مباهام ح یجور کیها موقع یچرا بعض ه؟یرفتارت چ لیپس دل -

 :تند راه افتاد. به سمتش رفتم و گفتم یهالبخند تلخ بود. با قدم کیفقط  جوابش

 آره؟ یدونیم یزیمن چ یتو از گذشته -

 :و گفت ستادیوا

 .نیمهتا. هم اریب ادتیفقط به  -

 :و گفت ستادیمن. وا یخونه ابونیبه خ میدیرس

 .نمتیبیفردا م -

 :رو گرفتم جلوش و گفتم کیپالست
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 .رفت ادتیرو  نیا -

 :بهم انداخت و گفت یقیعم نگاه

 .فقط تن تو قشنگه نیا -

فردا که رفتم بهش بگم از حقوقم کم  دیقبول کنم. با تونمیمن نم یپالتوش و رفت. ول بیرو کرد تو ج دستش

 :کنه. از پشت سر بهش نگاه کردم و گفتم

 .یمن مربوط یحسان. تو به گذشته میتو زندگ یهست یبدونم تو ک خوامیم -

*** 

 (حسان)

 :بلند شد و گفت عیمن سر دنیافتاد. با د رادیرو انداختم تو در و وارد شدم، که نگاهم به ه دیکل

 .مردم داداش یکه از گشنگ ایب -

 :رو انداختم باال و گفتم ابروم

 ؟یمگه تو املت رو نخورد -

 :رو در آوردم و انداختم رو مبل که گفت پالتوم

 .کنه میهمراه یکی دیغذا بخورم با خوامیم یعادت کردم وقت یدونینه جون تو. م -

 کیفرستادم.  امیرو برداشتم و واسش پ میاومد که. گوش شیبخرم. انقدر موضوع پ یراشکیرفت واسش پ ادمی

 .ریطلبم. شب بخ یراشکیپ

 .ش زدمکه گذاشته بودم رو شماره یبه عکس یلبخند

 .تلف شدم یاز گشنگ گهید ایب -

 :و گفت زیرو گذاشت رو م تابهیماه دمیکه د زیرو شستم و نشستم پشت م هامدست

 .یکنینم دایپ ییاملت جا نیبزن داداش از ا -

 .لقمه گرفتم و گذاشتم تو دهنم و بازش کردم کیاومد.  امیپ واسم

 .باشم یکس نید ری. من دوست ندارم زنیهم لطفاً از حقوقم کم کنسالم پول لباس رو  -
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 دیتو با .یدینگاه به کجا رس رونیفرستادمت ب ییشب تنها کیبال.  یحسان؟ نکنه مخاطب خاصته؟ ا هی:کرادیه

 .یدیدیو رنگ شبم نم یدیخوابیمثل کبک م یگرفتیتو همون اتاق م

 :برداشتم و گفتم ارشوریدونه خ کی

 .ه خودت رو نکشمهتائ -

 :گفت طنتیرو غذاش و با ش ختیرو برداشت و ر اهیس فلفل

 د؟یکش یاس بازامکه کارتون به اس یبهش گفت یبال. چ یا -

 .داده که امشب افتاد دنبالم هیمامان هنوز نرفته خبرها رو به هان ی. راستدمشید ابونیامشب تو خ -

 :رو آورد باال و گفت سرش

 مهتا باهات بود؟ -

 :و گفتم رونیرو با حرص دادم ب نفسم

 .دیکه مهتا رو ند چوندمشیرو پ هیهان یجور کی یآره با من بود. ول -

 :و با دهن پر گفت دیخند

که  رونیب رنیم یواشکیعاشق همن بعد باهم  یلیکه خ نیدوست پسر دوست دخترها شد نیمثل ا -

 .نیشد ی. اونجورنشونینب یکی

 :بهش رفتم و گفتم یاغرهچشم

امروز آب  یکنم. ول یعمل کردیاصالً فکر نم یعنیگرفته.  یرو جد دمیهنوز تازه اآلن تهد نکهیمثل ا -

 .تو دادگاه یبعد داریرو دستش و بهش گفتم د ختمیرو ر یپاک

یافتاد خودم رو تو اتاق  حبس م یاتفاق م نیمن دور از جو ی. به خدا اگه براگهید هیچجور دختر نیا -

 .اوردیسرتون ن یکم یهاش شه. بالانقدر تو زندون بمونه که موهاش رنگ دندون دیدختر با نی. جداً اکردم

 :م. بلند شدم و گفتدمینفس سرکش کیو  ختمیاون دختره که افتادم اشتهام کور شد. نوشابه واسه خودم ر ادی

 .بخوابم. بابت شام هم ممنون رمیدفعه م نیا گهیمن د -

 .یکجا کجا تو که دست به غذات نزد -
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 .اشتهام کور شد -

راه  کیاز  یمدرک هم دار یو کل یکنیم شیعمل یجد دنیدفعه که فهم نیمراقب باش حسان. ا یول -

 .ستین دیبع یچی. از آرش هشنیوارد م گهید

 :زدم و گفتم یپوزخند

 .میبودن افتادن به جون زندگ یک گهید هانیا دونمیبکنن. من نم توننینم یغلط چیه -

 :سر تا پام نگاه کرد و گفت به

 بهت خبر داد به دکتره پول دادن؟ یک ،یزیچ کیفقط  -

 :و گفتم ستادمیوا نهیبه س دست

 کرده یپافشار دهیموضوع رو فهم نیپدر ا یوقت نکهیامروز پدر سر صبح بهم زنگ زد و خبرداد. مثل ا -

پزشک  برمیخراب نم یحال روح نیآرش مخالفت کرده و گفته من دخترم رو با ا ی. ولیپزشک قانون میکه بر

کرده  یخودش پدر رو راض یهاوهیباز هم پدر مخالفت کرده که مامان به ش یدکتر زنان. ول شیپ میری. میقانون

رفته به دکتره پول داده و اون هم دروغ  دکتر زنان و آرش هم از قبل یجا مارستانیو در آخر هم رفتن ب

 .داده لشونیتحو

 :رو داد باال و گفت ابروش

 .چه قدر کثافتن گهید هانیا -

 .شدینم ینجوریخودم هم مقصر بودم. اگه به غزل اعتماد کامل داشتم ا -

 .رسنیعملشون م یها هم به سزا. اونشهیدرست م یهمه چ ادیب ادشیاالن هم غصه نخور. مهتا که  -

 .سرخ شده از خجالت مهتا اومد جلو چشمم و باعث شد لبخند بزنم ی چهره

 باز شد؟ شتین هیچ -

 :و گفتم دمیخند

 .ریافتادم. شب بخ یزیچ کی ادی یچیه -

  ؟یکنیبه مهتا فکر م یناقال باز دار یا -
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. دمیرو دوباره واسم فرستاده بود. خند امیرو درآوردم. باز هم مهتا. همون پ یگوش بمیواسم اومد. از ج یبعد امیپ

حتماً جوابش رو بده. شروع کردم به بلند  یکس دهیم امیپ یکار. دوست داشت وقت نیاز ا اومدیهنوزم بدش م

 :اومد جلو و گفت رادی. هدنیخند

 !یمشکوک ه؟یچ -

 .آشپزخونه خارج شدم و وارد اتاقم شدم و در جواب مهتا نوشتم از

 !نداشتم بهت بدم یجواب یول دیم رسبه دست امتیپ¬¬ -

کردم؟ اون هم چند سال؟  یدختر زندگ نیبدون ا یرو تخت. واقعاً من چجور دمیفرستادم و دراز کش واسش

 .داد امیپ

 .یکم کن دی. از حقوقم بادونمیمن نم -

  :و نوشتم دمیخند

 .فکر کن کادوئه -

 .جواب داد هیهم لجباز بود. بعد چند ثان هنوز

 .کنمیقبول نم یکادو از کسمن  -

 .بحث رو تموم کن نی. اآلن هم ادمیخب قبول نکن. من دلم خواست واست خر -

  :دختر. به عکس غزل نگاه کردم و گفتم نیشد. از دست ا دتریام شدغره فرستاد که خندهچشم کریاست

 .س غزلمتازه یریرو هر موقع از آب بگ یماه ی. ولرهید یلیخ دونمی. مکنمیبهت ثابت م -

. من رو ببخش غزلم. یلیدلم تنگ شده بود واسش. خ یلینگاهش کردم. خ قیرو گرفتم جلوم و عم عکس

 .مونمیمن واقعاً پش یبد کردم بهت. ول یلیبدکردم در حقت. خ

*** 

 روز بعد چهار

 (مهتا)  

اش . رفتم جلو. به چهرهدمشی. از دور دزدی. زجه مختیری. اشک مزدی. داشت صدام ماومدیزن م کی یصدا

 .دیباریهاش مو غم از چشم ینگاه کردم. فقط ناراحت
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 !یاتو زنده زمیدخترم! خوشگلم! بلند شو مامان. بلندشو قربون قد و باالت برم. بلند شو! عز -

آشنا بود.  یلیمرد که خ کیو  کردیم هیپسر جون که داشت آروم گر کیبودن.  ستادهیتا مرد کنارش وا دو

. رفتم زدی. فقط زجه مدیشنیاون انگار نم ی. ولکردیکمرش خم شده بود و داشت اون زن رو صدا م یلیخ

زن و مرد آشنا بودن. زن سرش رو آورد باال. ناخودآگاه  یلیخ نیروبه روشون بودم. دلم گرفته بود. ا قاًیجلوتر. دق

  :گفتم

 !مامان -

 .کردن هیرو انداخت تو بغلم و شروع کرد به گر خودش

 .دونستمی. میگردیبرم دونستمیم ؟یآره؟ تو زندها یدار تیدختر قشنگم تو واقع -

 کاریچ نجایا یی. من تنهادمیقبرستون. ترس کیاومد باال و تا اومدم بغلش کنم نبود. فقط من بودم و  هامدست

نبود.  یکس یول دمییدو ؟ییفقط من بودم. تنها. از ته دل داد زدم. مامان! کجا نجاینبود. ا یشکیه کردم؟یم

یو داد همون زن م غیج یافتاد. صدا برهاق یها. نگاهم به سنگیلی. خسوختی. ته دلم مختیریهام ماشک

  :. از ته دل داد زدمدمیشنیمن کر شده بودم. اسمم رو نم ی. ولکردی. داشت صدام ماومد

 !نماما -

 کیخودم بودم. به ساعت نگاه کردم؛  ی. به نفس نفس افتادم. به اطرافم نگاه کردم. تو خونهدمیاز خواب پر   

. من کردی. اون زن مادرم بود. داشت من رو صدا مختیریهام مظهر روز جمعه. اشک کی. دادیظهر رو نشون م

 .دمینفس سر کش کیو  ختمیآب واسه خودم ر وانیل کیرو. از تو پارچ 

و  نیشدم به زم رهیگرفت. مامان. خ یشتریهام شدت بمن خانواده داشتم. مادر داشتم، پدر، برادر. اشک پس

  :گفتم

. پس کردنیم هیسنگ قبر گر یها داشتن جاها مردم. مردم. آره اونمن واسه اون یآره من داشتم. ول -

 .دنبالم نگشتن نیواسه هم

 یلی. خرفتیرفت. دلم ضعف م جیهام رو خوردم و بلند شدم که باز سرم گدوتا از قرص. دیلرزیدست و پام م 

 یشدم و دست و صورتم رو شستم که نگاهم به چهره ییگرسنه بودم. تازه دم صبح خوابم برده بود. وارد دستشو

داشتم.شش تماس از رو بر میاپن گوش یرو زتموم شه؟ وارد آشپزخونه شدم و ا خوادیم یافتاد. ک مدهیرنگ پر

و با  سه تا  اموهیرو باز کردم. سبد م خچالیاش رو گرفتم و در باال. شماره دیدست رفته از حسان. ابروهام پر

 .رمینم یهم داشتم، برداشتم تا بخورم. الاقل از گرسنگ یاخامه ینیریش
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 ؟ییاز صبح چه قدر بهت زنگ زدم؟ کجا یدونیم -

  :زدم و گفتم مینیریبه ش یگاز

 اومده؟ شیپ یشده؟ مشکل یخواب بودم. چ -

 ظهر؟ کیتا  یدی. بعد تو خوابشهیاز برنامه درست اجرا نم ییجا کی -

 .. باز بهش رو دادن پرو شددارهیهم دست از سرم بر نم لیپرو روز تعط بچه

 .کنمی. اآلن درستش مرمیازت اجازه بگ دیهم با یلیروز تعط دونستمینم -

 :کرد و گفت یا. سرفهدیگرفته بود شد صداش

. کار ارهیواسم ب یزیچ یکیپ کیبده به  ؟یدیدرستش کن. فهم گهیربع د کیتا  یحاال که اجازه نگرفت -

 .نقص داشته باشه دیما نبا

 :زبونم رو نگرفتم و گفتم جلو

  حالت خوبه؟ چرا صدات گرفته؟ -

 .میوقت دار گهیکمه. فقط دو هفته د یلیواسم ها وقتمون خ یاریب گهیساعت د کیتا حداقل  -

 :دومم رو هم گذاشتم تو دهنم و با دهن پر گفتم ینیریش

 . خوبه؟ارمیکه نه، ساعت پنج واست م گهیساعت د کیتا  -

 :کرد و گفت یاعطسه

 .ندارم یاگهید یباشه چاره -

 .نمتیبیم -

 :کرد و گفت یاعطسه

 .نمتیبیم -

شادمهر رو گرفتم. به بوق  یطور شماره نیاز تو سبد برداشتم. پوست کردم و هم اریدونه خ کیکردم و  قطع

 .جواب داد دیدوم نرس

 . آره؟یخواستگار نیمت یبرا نیبر نیخوایم دمیشن ؟ییکجا ؟یبه به خواهر خودم چه طور -
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 :زدم و گفتم ارمیگاز به خ کی

 باباش قانع شد؟ ؟یدی. تو به کجا رسشیآره ساعت ش -

ور ور مهران از اونبابابزرگش پدرم روو درآورده. از اون یهم شده. ول ینپرس. از من خوشش اومده و راض -

 .هم پدربزرگش

  ؟یمهران واسه چ -

اومده بود شرکت واسه من  روزید نینرگسم. واسه هم یلهیبهش خبردادن که من بدجور پ نکهیمثل ا -

 .کرد و رفت یالک دیمشت تهد کیبازم  یهم جوابش رو دادم ول . مندیکشیشاخ و شونه م

 آره؟ یریدرگ یپس حساب -

کفش  کیبابابزرگش پاش رو کرده تو  نیا یازم خوشش اومده. ول دهیمادرش هم من رو د یبدجور. حت -

 .میدینم بهیکه ما نرگس رو به غر

 :و گفتم ختمینمک ر ارمیخ رو

رف با بابابزرگش ح ادیت زنگ بزن ماجرا رو بگو. بعد بابات باصالً به خانوادهبه نظر من به عمو زنگ بزن.  -

 .شد یراض دیبزنه. شا

 .جواب بده ستمیمطمئن ن ی. ولدیراه حل به فکر خودم هم رس نیا -

 یکه برداشت ییقدما یکه تو همه کنهیم ینجوریا نی. مطمئن باش. پدربزرگش واسه ادهیجواب م -

 .یبگ نایده. االن هم بهتره به خاله تبدون بزرگترت بو

 هم؟ یتو سر و کله نیزنیهنوز هم با حسان م ی. راستتییباشه ممنون از راهنما -

 :زدم و گفتم ارمیگاز به خ کیو  دمیخند

 .نه. فعالً آتش بس اعالم شده -

 ومده؟ین ادتی یزیچ ؟یخب خداروشکر. خودت چه طور -

 .عادت کردم یزندگ نیبه ا گهید یدونی. مادیب ادمی خواستهیم ینه بابا مثالً چ -

 .یجون یمدت نتونستم بهت سر بزنم خواهر نیا دیببخش -
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 .نینقطه چ یها پسره ینزد یحرف مفت زد -

 .خوردنت برس وهیم یمن برم تو به ادامه گهیخب د -

 ؟یبار یباشه کار -

 نه؟ یشیتو آدم نم -

 :و گفتم دمیخند

 شن؟یآدم مها هم مگه فرشته -

 .متا. خدافظ مراقب خودت هم باش یریگیم لیچه خودت رو هم تحو -

 .طور. خدافظ نیباشه. تو هم هم -

حسان اومد جلو چشمم. واقعاً  یخوردنم تموم شد، وارد آشپزخونه شدم که چهره  وهیم نکهیکردم و بعد از ا قطع

ساعت  کیو بعد  رونیسوپ رو گذاشتم ب یپسر. مواد الزم برا نیا یداشتم درباره تیچرا حس مسئول دونمینم

هام رو درآوردم که اون زن اومد جلو چشمم.  مامان. لباس ریکه کارم تموم شد، وارد حموم شدم که باز تصو

 میبره. دوش آب گرم رو باز کردم و بعد ن خوادیهم که بعد دو سال نم نیتصادف افتاد. ا ینگاهم به رد سوختگ

 زنمیدارم. به خاک دست م یجان چه دستپخت یتو خونه. ا دیچیسوپ پ یکه بو رونی، از حموم اومدم بساعت

کنه؟ وارد آشپزخونه شدم و در  فیتعر خوادیم ینکنم ک فی. واال. من از خودم تعردمی. خندشهیم یروغن محل

 گاز رو کم کردم و ریافتخار کنه. ز یزن نیشوهرم به داشتن همچ دیجان با ی. ادمیقابلمه رو برداشتم و بو کش

شد؟ همون  یممگه رفع  یتاپ و بازکردم و مشغول رفع اشکال برنامه شدم. ول. لپدمیبلوز شلوارم رو پوش

شده بود  یکفر یساعت سر وکله زدن با حسان، باالخره تونستم درستش کنم. ول2. بعد شدیقسمت اجرا نم

هم زدن. نه  یگونه تو سر و کله چیبدون ه میچند روزه با هم کنار اومد دشیاصالً باورم نم یناجور از دستم. ول

حاضر  دی. به ساعت نگاه کردم؛ چهار و ربع بود. باومدهو کنار ا ارهیدر م ینه اون غدباز کنمیم یمن لجباز

بلند شده بود. دستم رو به کمرم  یلی. وارد اتاقم شدم و سشوار رو زدم تو برق و موهام رو خشک کردم. خشدمیم

 یلو و موهامو  با کش بستم و دمیبلند کرمم پوش نیرو با بافت آست میمشک یبپوشم؟ شلوار ل یزدم. خب االن چ

و  کیکم زدم. خط چشم بار یلیکننده اون هم خ دیکرم سف کمی. دیرسیشد؟ هنوزم تا کمرم م عمگه جم

 یلیرو زدم و خ میا. رژلب قهوهدمیاز رنگ رژلبم کش تررهیدرجه ت کیهم زدم و خط لب  ملیو ر دمیکش یکوتاه

 یلیهام برق زد. خچشم فتاد،کم هم رژگونه زدم. ادکلن رو برداشتم و دوش گرفتم باهاش که تا نگاهم به خودم ا

م به چش یکم. ول یلیکردم. اون هم خ شیآرا نقدریبار ا نی. بعد دو سال واسه اولادیز یلیکرده بودم. خ رییتغ

رو دستم کردم.  مشهیهم یرو با انگشترها میرو سرم کردم و ساعت بند چرم مشک می. شال بافت مشکومدیم
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ونه کرمم رو برداشتم. وارد آشپزخ کیکوچ فیو ک دمیزانو بود، پوش یباالوجب  میرو که تا ن میپالتو جلوباز مشک

 .رونیهن کرمم رو پام کردم و از خونه اومدم بپاشنه پ یهابوت میظرف. ن کیکردم تو  یشدم و سوپ رو خال

*** 

ش. ونهبه خ دمیرس قهیبرم. بعد ده دق ادهیگرفتم پ میبه آدرس نگاه کردم. دوتا کوچه از خونم باالتر بود. تصم  

باز شدن در اومد. در رو هل دادم و وارد شدم.  کیت ی. زنگ رو فشار دادم که صدادهیخر ییالیو یبابا خونه ولیا

بهم  نی. دو بار هم متشدیم رمینداشتم. داشت د یادیبود. وقت ز یداخلش عال کردمیطور که فکر م نیهم

کردم که در باز شد و نگاه حسان افتاد بهم. مسخ شده بهم نگاه  یرو ط اطیح ریتند مس یهازنگ زده بود. با قدم

تعجب کرده بودم. به  یلیخودم خ ندیشد مخصوصاً صورتم. حق داشت. من که من بودم، با د رهیکرد. بهم خ

  :بود، گفتم بیخودم عج یکه واسه یاینگاه کردم و با نگران شدهیرنگ پر یچهره

 .یحالت خوبه؟ تو که رنگ به رو ندار -

 .زنگ خورد. جواب دادم می. گوشزدیپلک هم نم یشد بهم. حت رهینگفت. باز هم خ یزیچ

 .گهید امی. میزنیزنگ م یبار سومه دار نیمت -

 :در کنار رفت. ظرف سوپ رو گرفتم جلوش و گفتم یرفت تو هم و از جلو هاشاخم

 .تو درست کردم یواسه نویا ایب -

 :احساس نگاهم کرد و گفت یتفاوت. ب یدوباره شد ب باز

 .ببر بذار تو آشپزخونه -

 .نهینداره هم یتعادل روح گمیم یاز تعجب باز موند. وقت دهنم

 ؟یزنیحرف م یدار یک: مهتا با نیمت

 .نیمت امی. مستمیبا تو ن -

 .میابگم ما پشت در خونه خواستمیم -

 :شدم، گفتم یطور که وارد م نیرو درآوردم و هم هامکفش

 .دمیکه بهت م یآدرس نیبه ا ای. بستمیمن خونه ن -
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 یابا فرش سورمه یاسورمه یدست مبل سلطنت کیخونه نگاه کردم.  دمانیرو واسش ارسال کردم به چ آدرس

. ظرف رو گذاشتم دیسف ی. وارد آشپزخونه شدم. همه چدیسف یراحت یهاطرف هم مبل کی. یشمیباف ابردست

 :رو اُپن و گفتم

 .گذاشتمش نجایا -

که خوب  ی. تا اون موقعکنمی. واقعاً درکش نمکردیتفاوت نشسته بود رو مبل و داشت اخبار گوش م یب کامالً

  :و گفتم زیشد؟ رفتم جلوش و فلش رو گذاشتم رو م یچ هویبود. 

 .ستیخوب ن ادیهم فلش. اون سوپ هم گرم کن بخور حالت ز نی. ارمیمن دارم م -

 :احساس به صورتم نگاه کرد و گفت یب

 ؟یکرد شیواسه اون آرا -

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 ه؟یمنظورت چ ؟یک یبرا -

 :تب دار و خمار گفت یهاسر و گردن باالتر از من بود. با همون چشم کیز هم شد. با بلند

 ؟یخودت رو بزک دوزک کرد ینجوریواسه اون دکتره ا -

 :و گفتم شیزدم به حسود ی. لبخندگهیکنم. کرم دارم د تشیاذ خواستی. دلم محسود

 اد؟یبهم م ؟یدیکردم. تو پسند شیآرا یجورنیا نیآره واسه مت -

 .دمیدیهاش مرو تو چشم تیعصبان یهارگه

 .پسندنیرو نم شیآرا نجوریا هایبعض ستین یکینظر همه با هم  ی. ولیآره خوشگل شد -

داشت نگاهم   دهیچیطور پ نی. معذب بودم از نگاهش. بازهم همادیز یلیشده بود به صورتم. گرم بود. خ رهیخ

 .هامون مماس هم بودداد باال. صورت. سرش رو خم کرد و با انگشتش سرم رو کردیم

 .نگاهم کن مهتا -

  :هاش زل زدم و گفتمچشم به

 !. برو عقبیکنیمعذبم م یدار -
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 .. خاطرات اون پسر به اصطالح شوهر جلوم زنده شددیکش ریاومدم برم عقب نذاشت. نفسم گرفت. قلبم ت تا

 .نه نجایا یول یمعذب باش دیبا یبر یهر ک شیتو پ -

  :دهنم رو محکم قورت دادم و گفتم آب

 .یتب دار یلی. نگاه کن خستیحسان تو حالت خوب ن -

 قیآرامش داشت به کل وجودم تزر یسوخت. ول ی. داشت تو تب مشیشونیرو آوردم باال و چسبوندم به پ دستم

 یوزنده. از روبا اون پسر. مثل اون بود گرم و س یلعنت یبه اون خاطره بردیکه من رو م ی. آرامششدیم

ساله  یلی. انگار که خنیسنگ م. اون هکردیتب دار نگاهم م یطور نیدستم رو برداشتم. داشت هم شیشونیپ

 .دهیمن رو ند

 .. ولم کنییبرم جا دیحسان ولم کن تو رو خدا. با -

خاطرات . قفل شده بودم هجوم ی! به همون پسر چشم مشکمیلعنت ینکرد. من و برد به خاطرات گذشته ولم

بهم هجوم آورد.  یادیز یهامغزم فرمان داد. حس یچه قدر گذشت ول دونمی. نموردیگذشته داشت روم فشار م

 :تمگف تی. هولش دادم عقب و با عصبانتیترس.عصبان جان،یآرامش، گرما، تعجب، ه

 ؟یکنیم یدار کاریحسان. چ ایبه خودت ب -

پام  هام رو. کفشی. رفتم سمت درخروجنمیعکس العملش رو بب نستادمیبه نفس نفس افتادم. وا تیعصبان از

ه . لعنت برونیام رو پاک کردم و با سرعت از خونه اومدم ببود رو گونه دهیقطره اشک که لجوجانه چک کیکردم. 

. به خاطر رمید ازش فاصله بگینکردم. با یچکاریشدم بهش و ه رهیمن. لعنت به من که مثل مجسمه خ

ام رو پاک کردم. عرق کرده یشونیبا حرص پ یدرآوردم و با دستمال کاغذ فمیک یرو ازتو امنهیام. آگذشته

 یشون سالم احوالپرس. رفتم سمتش. در رو باز کردم و نشستم. با همهابونیتو خ دیچیپ نیو شش مت ستیدو

 .کردم

 ؟یک یخونه  ی: اومده بودنیمت

  :گفتم نی. واسه همشهیم یباز عصب ارمیاگه اسم حسان رو ب دونستمیم

 .هام بودماز دوست یکی یخونه -

 :رو انداخت باال و با شک گفت ابروش

 کدوم دوستت؟ -
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 .یرتیغ یآقا شیشناسینم -

  :شک گفت با

 ست؟یپسر که ن اناًیاح -

دروغ نگفته بودم  وقتچیمن ه یاز پسرها رو خورده بود. ول یکیداشت نگران باشه. چون خواهرش هم گول  حق

 .گمیدروغ نم یول چونمیپیبهشون. درسته م

 .سمهیرئ ستیدوستم ن -

 متاهل؟ ای: پس پسره. جوونه؟ مجرده نیمت

 به دخترم؟ یدار کاریبسه. چ نی: متعمو

  :نگاهم کرد و گفت تیعصبان با

 .موضوع واسم نیا یدرباره یبد حیتوض دیبا -

شد؟ کل ذهنم  یمگه م ینقطه از ذهنم. ول نیکردم موضوع امروز رو ببرم به دورتر ینگاه کردم و سع رونیب به

کرد.  یکار کیمن رو بغل کرد. اون تب داشت حالش دست خودش نبود  یکارش بود. اصالً به چه حق ریدرگ

 یتهگذش نیکنم تا ا یدو روز ازش دور یکی. بهتره میاز دستش کفر یلیخ دونمیبگو. من نم یحاال تو هم ه

 .کنم کارشیکه چ دمیم یکل ی. بعد راادیب ادمی میکوفت

** 

 (حسان)

ندارم. امروزهم  یاریاخت یجور نیاش رو جلوم مجسم کردم. من که همو چهره دمیتو موهام کش یدست کالفه

 :نگاه کردم و گفتم رادیکه قشنگ. به ه

 .گهیکن د یکار کی -

 کنم؟ کاریچ -

  .رونیامشب با اون پسره بره ب دینبا -

به جهنم بذار  گهیم ایبلند شو ب رهیمیاگه من زنگ بزنم بگم حسان داره م یکه تو کرد یکار نیبا ا -

و همه  دیکه خودت از عقا ییاون هم مهتا شش؟یپ یرفت ینه برداشت ینه گذاشت ایح یب ی. آخه پسرهرهیبم
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 یاغره. چشمیکن کاریچ یخوایتهران م نیکه رفت گهیدو هفته د بهت. من نگرانم نی. پوف آفریخبر دار شیچ

 :بهش رفتم و گفتم

 یلیکنم هم کفرم رو درآورد اسم اون پسره رو آورد، هم دلم واسش تنگ شده بود. هم خ کاریچ -

 .خوشگل شده بود

 :و گفت نیپاش زد به زم با

 .اومد دیشا یریمیم یدار گمیحاال بهش م -

 ؟یتو از کجا خبردار گهیکل نماون وقت عقل  -

  :رو هوا زد و گفت یبشکن

  .رو خاموش کن تی. گوشدمیفهم -

 :به خودش که خاموش کرد و گفت دادم

 ایح یو باز ب اریمرده رو درب یهاآدم ی. فقط خوب اداادیربع م هیمهتا بعد  دمی. قول مرمیخب من م -

 .کنمیدفعه من جمعش نم نیکه ا یاریدرن یباز

 :زدم و گفتم یایطانیبود. لبخند ش ی. فکر خوبهینقشش چ زدمیحدس م خودم

 .یمنتظرتم مهتا زمان -

 یباشه که جلو اتگهیبار د یبرا نیچشمم. ا یاش اومد جلوهام رو بستم که دوباره چهرهتو اتاق و چشم رفتم

 :عکسش نگاه کردم و گفتم . بهینکن شیو آرا یاریرو ن گهینفر د کیاسم  کیدوستت داره  یلیکه خ یکس

 و حس کنم که مالک یبگذار میشانیدستت را بر پ یالحظه دیتب و لرزها تمامش بهانه است. تا شا نیا -

 .ام. پناهم باششده ایتمام دن

*** 

 (مهتا)

 نی. به مترادی. به مخاطب نگاه کردم؛ هدیلرز میرو بروز ندم که گوش یزیکردم چ یشدم و سع ادهیپ نیاز ماش  

 :گفتم کردیکتش رو مرتب م یقهی ن،یماش شهیش یکه داشت تو

 .امیرو جواب بدم م نیمن ا -
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 :انداخت و گفت ینگاه مین بهم

 سته؟یرئ -

 .سمهینه برادر رئ -

 .هاش رفت تو هم. جواب دادمکه اخم دمیخند

  چه طوره؟ هیسا ؟ی. خوبرادیسالم ه -

 :گفت ینگران یصدا با

 ؟یدیامروز حسان رو ند زهیچ گمیهم خوبه. م هیخوبم. سا -

 .باز رفت تو هم هاماخم

 ؟یپرسیم یواسه چ -

 .شه ینگرانش باعث شد ته دلم خال لحن

 .شمی. دارم نگرانش مدهیجواب نم رمیگیاش رو مشماره یفقط هرچ یچیه -

 . ...یحالش خوب بود ول دمشیمن د -

 ش؟یدید یک -

 .شیساعت پ کی نیهم -

. اال شهیبهش گفتم برو دکتر گفت حالم خوب م شبید یلجبازه. هر چ یلیحالش بد شده؟ خ یعنی -

 .یواسه منت کش الیو میاومد هیهنم که من و سا

یکه داشت با استرس به در نگاه م نیتب داشت. به مت یلیسرش اومده باشه؟ خ ییشد. نکنه بال یدلم خال ته

 :نگاه انداختم و گفتم کرد،

 .زنمیبهش سر م رمیمن م -

 ؟یبهم خبر بد شهیتو روهم تو زحمت انداختم مهتا م دیببخش -

 .باشه حتماً -
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 یبر یول کن یمهم نیرو تو روز به ا نیمت یخوایم رم؟یمن م یرو قطع کردم. اصالً به تو چه؟ چرا گفت یگوش

 .نیاون حسان؟ حاال که قبول کردم. رفتم سمت مت شیپ

 م؟یبر -

 .نیمت دیبرم ببخش دیاومده با شیواسم پ یکار کی امیب تونمینمنه راستش من  -

 ؟یبه کارت برس یبر یمن رو ول کن یخوایمهتا م -

 :نگاش کردم و گفتم شرمنده

 باشه بهتره یباشم خوبه؟ هنوز جمع خانوادگ تگهید یهاتو مراسم دمیقول م -

 .دخترم گهید یا: توهم جزء خانوادهخاله

 :خاله نگاه کردم و گفتم به

 .امباز هم شرمنده -

 :رو درآورد و گفت نشیماش چییسو

 .برو نیبا ا ایب -

 :تعجب گفتم با

 ن؟یگردیبرم یشما چه طور یول -

 :زد و گفت یلبخند

 .ادیم شتریبه کار تو ب نی. فعالً ماشمیریم یما با تاکس -

 :گرفتم و گفتم ازش

 .ارمیرو م نیممنون. شب واست ماش -

  :شدم و گفتم نشیماش سوار

 .شد یفقط بهم خبر بده چ -

 .باشه تو برو به کارت برس -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  294  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

یکه دارم رو درک نم یتیو انسان تیحس مسئول نیحسان راه افتادم. واقعاً ا یبوق زدم و سمت خونه واسشون

 .. اصالً کنم

 افتادمیپس م یز نکرد. داشتم از نگرانبا یسه بار فشار دادم؛ ول کیش زدم رو ترمز. زنگ در رو نزدخونه یجلو

خودم رو به خودت سپردم. به ارتفاع  ایو رفتم باال. خدا واریبه کوچه نگاه کردم. خلوت بود. پام رو گذاشتم رو د

زانوم. لعنت بهت  یتو زانوم. آخ. وا دیچیپ یدرد بد که دمیهام رو بستم و پربود. چشم ادیز یلینگاه کردم. خ

 .تیخاص یحسان ب

رو  هام. لباسی. قفل بود. لعنتیهام جمع شد. لنگون لنگون رفتم سمت در ورودفلج شدم. از درد اشک تو چشم 

دوست دارم  یعنیخر.  یباز بود، افتاد. پسره مهیکه ن یها که نگاهم به در پشتتکون دادم و رفتم به سمت پنجره

. به هال نگاه کشمی. موهاش رو مکنهینگاه م خباراسالم و سرحال  نشسته رو مبل و داره  نمیفقط االن برم بب

 .شلم برم باال یزانو نیبا ا یها نگاه کردم. االن من چجورتو خونه نبود. به راه پله یکردم. کس

 :و گفتم دمیکش یپوف

 ،یقیرف ،یدوست دونمیچه م ایزنگ زد به من؟ شادمهر دور از جون مرده بود؟  رادیه یچ یاصالً برا  -

  نداره؟ یکس ،ییآشنا

ر هست. د یپونصد متر کیش که معلومه خونه ینجوریرو رسوندم به باال که نگاهم به پنج تا در افتاد. ا خودم

رو باز کردم که نگاهم بهش  یاتاق مهمون بود. سوم یاتاق کار بود. بعد ؛یچیها رو باز کردم که هاز اتاق یکی

الب ق دنشیتر از منه؟ رفتم جلو که با دسالم نیا تمگف یدیبود رو تخت. د دهیبرهنه دراز کش یتنه میافتاد. با ن

 ی. دستم از داغشیشونی. دستم رو گذاشتم رو پدیچکیداشت عرق م شیشونیبود و از پ دهیکردم. رنگش پر یته

 .بهش دیچسب

 ؟یآها ؟یداریحسان؟ ب -

 :سرخش رو باز کرد و گفت یهاچشم

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

مهربون و رئوفم که بعد اون  یلیکنه. البته من خ یبهش خوب یکینداره که  اقتی. اصالً لمونهیمثل سگ م نگاه

 .کارش هنوز هم دلم به حالش سوخته

 ؟یکه واست درست کردم رو خورد یدکتر. سوپ می. بلند شو برستیتو حالت خوب ن -

  :گرفته گفت یرو بست و با صدا هاشچشم
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 شد؟ یاون پسره. چ شیپ یبر یخواستیم ؟یکنیم کاریچ نجاینه. تو ا -

 :زدم و گفتم ی. لبخند حرص درارنیمت شیبرم پ خوامیدلش سوخته که من م پس

 .گهیشب د کیگفتم نرم. قرار رو کنسل کردم. انداختم به  ره،یمینفر داره م کی دمی. دیچیه -

 :گفت تیمچ دستم رو گرفت و با عصبان یرو گفتم، مثل ببر وحش نیا تا

 .یکنیکارت رو تموم م یسرجات و ادامه یدیتمرگی. مییجا یبا اون پسره بر یبخوا یغلط کرد -

 .یهم زور داشت عوض هنوز

و  نیمت شیپ دمیم حیندارم. پس ترج یقشنگ ی. چون گذشتهارمین ادمیبه  گهیگرفتم د میتصم -

 .ش بمونمخانواده

وحشتناک شده بود.  یلیش خبه صورتم. چهره خوردیگرمش م یهاشد. نفس شتریبه مچ دستم ب فشارش

  :ش گفتشده دیکل یهادندون نیقرمز. از ب یهاچشم ده،یصورت رنگ پر

 ؟یدیمهتا. فهم یها بموناون شیپ یتو غلط کرد -

 :زدم و گفتم یپوخند

بار هم بهت گفتم، من  کی. یکنیدخالت م میتو زندگ یکه دار یبود مکارهیکنجکاوم بدونم تو چ یلیخ -

 .. اآلن هم دستم رو ول کنیبکن یخوایم یهرکار دمیمهتام. نه زن تو. و بهت اجازه نم

. کارمهیبدونم اون چ خوادیدلم م یلی. خیجان یروان یو وارد آشپزخونه شدم. پسره دمیرو از دستش کش دستم

شدم.  هانیخاله ا یفضول. واقعاً شرمنده ختیریب یتو قابلمه و گذاشتم گرم شه. پسره ختمی. سوپ رو ریلیخ

حضور نداشتم. شمار یتو خواستگار نیمت اهرمن به عنوان خو یمن کرده بودن. ول یبرا یبزرگ یلیها کار خاون

 .برداشت دیرو گرفتم که به بوق سوم نرس رادیه ی

 شد؟ سالمه؟ یبله مهتا. چ -

  :گفتم ضیغ با

 .سالمه -

 هم؟ یتو سر و کله نیشده باز؟ زد یچ -
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 یبگه دستت درد نکنه از مراسم خواستگار نکهیا یبهتره. از من طلب داره. به جا یاز داداشت بپرس -

 .هیباق مشی. بعد دو قورت و نرونیب یزد

 واست خواستگار اومده بود؟ ؟یچ یخواستگار -

  :روهم زدم وگفتم سوپ

 .نجایا امیمجبور شدم ب ی. تو که زنگ زدیخواستگار میبر میخواستیاداشم مد ینه برا -

 :و گفت دیکش یاآسوده نفس

 .بهت زحمت دادم دیآهان. ببخش -

 :نگفتم که گفت یزیچ

 ؟یندار یخب کار لهیخ -

 .نه خدافظ -

تم رو و با اخم گذاش. شلون شلون رفتم باال ینیتو بشقاب و گذاشتم تو س ختمیرو قطع کردم و سوپ رو ر یگوش

 :. گفتمیپا تخت

 .بلند شو سوپت رو بخور -

  :کرد و گفت یاسرفه

 .اون جوجه دکتر شیپ ی. بهتره تو هم برخوامینم -

 :و گفتم دمیخند

 .رو بخور نی. بلند شو ااریدرن ی. مسخره بازیحسود یلیخ -

 .رو صورتش دیرو کرد بهم و پتو رو هم تا خرخره کش پشتش

 .یبلند شو. به خاطر تو من امروز نرفتم خواستگار گمیبهت م -

 :گفت الیخیب

 .منت نذار. اآلن هم برو -

 .یسوزیتو تب م یمسخره. بلند شو سوپت رو بخور. دار -
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  :گفتم نیاشتباه برداشت کنه. واسه هم نیدرمورد من و مت خواستیدلم نم یچرا ول دونمینم

برم. الاقل برگرد سوپ رو بخور  ی. من رو که نذاشتیداداشم برم خواستگار یبرا خواستمیامروز م نیبب -

 .زحماتم به باد نره

 :برگشت و گفت دفعهکی

 ؟یک یداداشت؟ خواستگار -

 :و گفتم دمیخند

 .یخواستگار میواسش بر میخواستی. مگهیداداشمه د نیمت -

  :پشتش رو بهم کرد و گفت دوباره

 ؟یمثالً که چ -

  :رو در آورد. بلند شدم و گفتم کفرم

 .غول تشن یهم خودت بده پسره رادی. اصالً نخور. جواب هدونمیمن نم -

 :به سوپ انداخت و گفت ی. نگاه مرموزبرگشت

 ؟یختیکه نر زیم زیتوش چ -

 :رفت توهم و با حرص گفتم هاماخم

 .از تب یرینخور بذار تا بم یخوای. مرینخ -

  :و گفت ستادیقدم بردارم جلوم ا کیاومدم  تا

 .یدیمثل دختر خوب سوپ رو بهم م ینیشیم یایکجا؟ خودت م -

. پتو از روش رفته کنهیم یاها. نگاه چه سوءاستفاده کنمیبشر مراعات م نیدارم با ا یلیگرد شد. خ هامچشم

 !داره پکتیاش معلوم بود. نگاه کن غول تشن اباالتنه یبود کنار و همه

 الو؟ با توام مهتا حواست کجاست؟ -

 .یخوریم ینیشیآدم م یهاهات چالقه؟ خودت مثل بچه. مگه دستدمیبهت نم رینه خ ه؟یچ -

 .خورمیپس من هم نم -
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  :گفتم تیجد با

 .خب نخور -

 ادمی. فکر کرده چه خبره. اصالً موضوع صبح رو از نینقطه چ ی. پسرهدمیدیهاش مرو تو چشم طنتیش برق

 یکرد. تو حق ندار کاریچ دیزد. خجالت بکش مهتا، اون تب داشت نفهم بیتو وجودم نه یزیچ کیبرده بودم. 

 .یبکن یبرداشت بد

داد و دستش رو از مچ دستم جدا کرد. واقعاً حالش خوب نبود. اصالً  هیکرد و سرش رو به تاج تخت تک یاسرفه

 یاون رو م یتو دلت به حالش نسوخت. تو وقت ریچون دلم به حالش سوخت. نخ ام؟یبه من چه که قبول کردم ب

 یمشک یها. چشمتپهیقلبت واسش م همهنوز  یچسبوند. ول انتیکه به تو انگ خ یافتیم یاون پسر ادی ینیب

 .شهیچشمت دور نم یلحظه هم از جلو کیبراقش، 

سوپ  یکاسه ؟یفهیبه خاطر گرماش مثل اونه. م . به خاطر شباهتش.یکنیبه حسان کمک م یدار نیا واسه

خوب خوردش. فقط  یهادهنش. مثل بچه کیقاشق زدم و بردم نزد کیرو برداشتم و هم زدم. نشستم جلوش و 

 .بیجور عج کیبود؛  یجور کی. نگاهش یلیمعذب بودم. خ

 کی. بهیعج یلیبود. واسم خ دهیکه خواب شدیم ی. دو ساعتدادیساعت نگاه کردم؛ هشت شب رو نشون م به

دونه  هی یکه انقدر زنش رو دوست داره واسه چ یبود. کس بیعج یلی. واقعاً خستین نجایدونه عکس از غزل ا

. خواب بود. دستم رو گذاشتم رو م. پالتوم رو تنم کردم و وارد اتاق شدرفتمیم دیبا گهیعکس ازش نداره؟ د

 یب خوابهیم یچه قدر وقت یگوگول یغرق خوابش نگاه کردم. آخ یچهره. به نیی. تبش اومده بود پاشیشونیپ

 رونی. از خونش اومدم بیکه واسش نوشته بودم رو گذاشتم رو پاتخت یاش زدم و کاغذبه چهره یآزاره. لبخند

د. ان بوحس هیشب تینها ی. بیچیبازم ه یآشنا بود واسم ول یلیخ یلیمرد که خ کیمرد افتاد.  کیکه نگاهم به 

تو بغلش. تو بهت کارش  دمیکش یشد ول یچ دونمینم دفعهکی. دمیهاش درو تو چشم یتعجب و خوشحال

 .بودم

  ن؟یکنیم کاریآقا چ -

 :مرد اومد یصدا

 آره؟ یاغزل! تو زنده -

 .افتاد ونشیکه نگاهم به صورت گر رونیبغش اومدم ب از

 .. من مهتامستمیآقا شما حالتون خوبه؟ من غزل ن -
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  :اش و گفترو گونه دیچک یخوشحال یاز رو یاشک

  !. من مطمئنم. عروس من. دخترمیتو غزل -

  :تعجب بهش نگاه کردم و گفتم با

 !من همکار آقا حسانم نیآقا شما اشتباه متوجه شد -

 .تو خونه دی. پدر. من رو کشدیچیتو گوشم پ یی. صدایلیآشنا بود. خ یلیمرد خ نیاومد سراغم. ا سردرد

 غزل؟ ستین ادتیمن رو  یبگ یخوایم یعنی -

من مهتام.  غمبریبه پ ری. به پکننیم ینجوریشون اچرا همه هانی. ااوردمیبردم تو خونه. داشتم شاخ درم دوباره

 :گفتم

 .ستمی. عروس شما نیآقا من مهتا هستم. مهتا زمان -

 :کرد و در رو بست و گفت یخوشحال یخنده

 !. حساننجاستیا یک نیبب ایحسان؟ ب . من مطمئنم.یتو غزل -

 رهیخ کردم،یخوشحال بود. به من که داشتم هاج و واج به کارهاش نگاه م یلیتعجب به کارهاش نگاه کرد.م خ با

 :شد و گفت

 .تو رو دوست دارم یلیمن خ دونستیدخترم؟ اون که م یاچرا به من نگفت که تو زنده -

 .ارمیدارم از کارهاش شاخ درم کردمیم حس

 حسـان؟ ؟یکجا بود ؟یکردیم کاریدو سال چ نی. بگو انجایا نیبش ایغزل بابا ب -

 .حسانه. آقا حامد فکر کنم یبود؟ بابا یمرد ک نیرو گرفت و نشوندم رو مبل. ا دستم

 .سوءتفاهم شده دونمیفقط م شمیمن اصالً منظورتون رو متوجه نم -

 :گفت دیخند

دخترم؟ بذار به پروانه زنگ بزنم  یاتو زنده دوننیات م. خانوادهیتو غزل کنمیوقت اشتباه نم چیمن ه -

 .بهش خبر بدم

 .هام توهم برهبهم دست و باعث شد ناخودآگاه اخم یاسم پروانه اومد، حس بد تا

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 به یادت بیاور

Romanik.ir  300  رمـانـیـکــانجمن 

 غزل.م

یرتون نمدوتا برادرهم دارم. اصالً متوجه منظو یخودم پدرمادر دارم. حت امی. من مهتا زمانابیکام یآقا دینیبب_

 .شم

 :خنده نگاهم کرد و گفت با

 . حسان؟یستیمهتا ن یتو غزل -

 :حسان اومد که تا نگاهش به من و آقا حامد افتاد، گفت یهاقدم یصدا

 ؟یمهتا مگه تو نرفت ن؟یکنیم کاریچ نجایپدر شما ا -

 :مرد آشنا درآوردم و گفتم نیدست ا ریرو از ز دستم

 .غزلم .کشوندنم داخل. اآلن هم دارن شهیآقا فکر کردن مثل هم نیکه ا رفتمیمن داشتم م -

  :گفت کرد،یحسان بلند شد و رو به حسان که داشت با تعجب به من نگاه م پدر

 دختر غزله آره؟ نیحسان ا -

 :انداخت و گفت افتادیپس م یبه پدرش که داشت از خوشحال ینگاه

 .هستن یسیمه نوبخش برنا ریمد ،یمهتا زمان شونینه. بابا ا -

  :شد و گفت رهیخ کردم،یباور نکرد و مشکوک به من که سردرگم داشتم به حسان نگاه م پدرش

 ؟یمطمئن -

 :شلوارش و گفت بیرو کرد تو ج دستش

 .آره مطمئنم -

 .گذشته بهم هجوم آورد ی. باز هم فکرهاشدمیم وونهید داشتم

 .نمتیبیبرم. فردا م گهیمن د -

 یهستن؟ چرا هرک یها کآدم نیا شه؟یم تردهیچیداره پ ی. چرا همه چشدی. باورم نمرونیازخونه اومدم ب عیسر

خنده داره. فکر کن  یلیاصالً امکان نداره. خ نیا یمن غزله. نه ول یاصل تیهو دیغزل؟ شا گهیم نهیبیمن رو م

 .بهش فکر کنم نکهیام تا ادست حافظه بسپرم. بهتره گذشته رو ادیمن زن حسان. اصالً با عقل جور درنم

*** 
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 (حسان)

  :شدم و گفتم رهیپدر خ یبهت زده یبه چهره 

 ه؟یموضوع چ نیدیحاال فهم -

 ست؟ین ادشیاز ما رو  چکدومیاون اآلن ه یعنی -

 :زدم و گفتم یتلخ لبخند

 .از ما رو چکدومینه. ه -

 .یگیخب چرا بهش نم -

 .بخشهیبهش بگم. اصالً من رو نم تونمیکه درحقش کردم نم یبا اون کار -

  بخشه؟یما رو م ادیب ادشیاگه خودش  یکنیفکر م -

  :کردم و گفتم یاسرفه

 .من دوستش دارم فهمهیالاقل م یجورنی. ادونمینم -

 :زد و گفت ینیغمگ لبخند

 .شده نیالغر و غمگ یلیخ -

 .پدر ستین یکم درد یفراموش -

  :کرد و گفت یاخم

 ؟یتو چرا از اول ماجرا رو به من نگفت -

از جمع پنج  خوادی. دلم نمیزیچ کی. فقط نیهم گرفتار هست یجور نیبهتون؟ هم گفتمیم یچ -

 .باره نیبفهمه در ا دینبا چکسیحرف. مامان و ه نیبره ا رونینفرمون ب

 :زد و گفت یبخش نانیاطم لبخند

  باشه. تو حالت خوبه؟ -

 .که سرما خوردم ام،دهیرنگ پر یو چهره نیگیآره. اگه صدام رو م -
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 بود آره؟ نجایپس مهتا ا نیپس واسه هم -

 :و گفتم دمیخند

 .دیاش نقشه بود که به سرانجام رسهمه -

 ؟یانقشه؟ چه نقشه -

 :برداشتم و گفتم وانیآشپزخونه شدم و دو تا ل وارد

 .رونیمهتا نره ب نکهیا ینقشه -

  :و گفت دیخند

 بفهمه؟ یگینم ؟یایجورنیهنوز هم هم -

 یزیمن چ یول ؟یدونیمن م یگذشته یتو درباره دیازم پرس شیاتفاقاً بهم شک کرده. چند شب پ -

 نجا؟یا نیشده اومد ینشد. شما چه خبر؟ چ چیپا پ گهیبهش نگفتم. اون هم د

 :بهم کرد و گفت یو وارد هال شدم که کالفه نگاه ینیرو گذاشتم تو س هاوانیل

 .بهت بگم حسان یچ -

 :و گفتم نشستم

 باز هم مامان؟ -

  :تکون داد وگفت یسر

 ؟یگفت یبهش چ شتیآره. باز هم پروانه. اون شب که اومد پ -

 .. اومده بود که ببخشمش و برگردم خونهیچیه -

 :نگام کرد و گفت یجد

تازه  یهاعروس نیبا من، مثل ا یو سه سال زندگ یبعد س شه؟ی. باورت مکنمیواقعاً درکش نم داًیجد -

 .رهیگیبهونه م

 :رو انداختم باال و گفتم ابروم

 .شما رو دوست داره یلیمامان که خ یول کنه؟یباهاتون مخالفت م یعنی ه؟یمنظورتون چ -
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 زهایچ یمامان و پدر هر چه قدر هم باهم تو بعض. دمیشن یها رو از زبون پدر محرف نیبار بود که ا نیاول یبرا

 :برداشت و گفت ینیس یرو از تو وانی. لاومدنیداشتن و باهم کنار م یخوب یزندگ یتفاهم نداشتن، ول

 یایدن ی. اون تومیستیمثل قبل ن گهیکه د شهیم یاون مال گذشته بود حسان. من و مادرت چند سال -

دوبار لوازم خونه رو  ی. سالیبه اون مهمون یمهمون نی. فقط از اکنهیتوجه نم انشیخودش غرقه و اصالً به اطراف

 یخونه. وقت ادیها ساعت دو مشب یانگار نه انگار من شوهرشم. بعض داًیجد یندارم. ول ی. من مشکلکنهیعوض م

 س نه؟مسخره یلیخ "بودم. یمهمون" دهیکه جواب م یزیتنها چ ؟یکجا بود گمیبهش م

و  یبعد س شون؟یبا زندگ کردیم کاریکه زد باز موند. تو نگاهش غم داشت. مامان داشت چ ییهااز حرف دهنم

 .دار بودمسخره و خنده یلیسه سال. خ

 ن؟یپرسیکارش رو نم لیو دل نیزنیخب چرا باهاش حرف نم -

 :کرد و گفت یتلخ یخنده

 یبا من خسته شد یتو از زندگ گهیدر آخر هم م .هیالک دادیداشته؟ جوابش فقط داد و ب دهیبه نظرت فا -

 .یچیپیبه پر و پام م یه

 .بهیعج یلیخ -

 :و گفت دیخند

 ها رو بهت بزنم؟حرف نیو ا امیب رمردیمن پ یکردیحسان؟ تو اصالً فکر م دمیبه کجا رس ینیبیم -

 باهاش حرف بزنم؟ نیخوایم -

 .تصادف غزله یکه مادرت مقصر اصل یینه و تو یچکیهم ه -

 :باال و گفتم دیپر ابروهام

 ن؟یدونیشما از کجا م -

 :نگاهم کرد و گفت شرمنده

  .ت و مادرت اون پسره رو فرستادن سمت غزلکه خاله دمیپنج ماه ماه بعد از اون اتفاق، فهم ایچهار  -

 افتاد؟یداشت دور و اطرافم م ینگفتم. چه اتفاق یزیچ

 ن؟یکن کاریبا مامان چ نیخوایم -
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 .تو گلوم و شروع کردم به سرفه کردن دیپر یکه زد، چا یخوردم که با حرف میجرعه از چا کی

 .رهیم یکجا و با ک نهینفر رو فرستادم تا بره دنبالش. بب کی -

  :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 ن؟یبهش شک دار یعنی ؟یچ -

 :اش رو بهم انداخت و گفتکالفه نگاه

 .مشکوکه یلیندارم. رفت و آمدهاش خ یاگهید یچاره -

 .اعتماد داشت شتریهاش هم به مامان باون که از چشم کنه؟یم یکار نینگفتم. چرا پدر داره همچ یزیچ

 ن؟یدید یمشکوک زیچ -

 :زد و گفت یشخندین

 .مشکوکه یلیکه خ یزیچ کیآره  -

 .وسط دمیحرف کارخونه رو کش نیباره بگه. واسه هم نینداره در ا لیتما دمید

 کارخونه؟ نیریم -

 :خورد و گفت شیاز چا یاجرعه

 یادیز یلیاون کارخونه زحمات خ ی. من براکنمیدارم کار م تیکه با جد شهیم یاهفته کیآره.  -

از دستم بره. اون مدت هم که تو خونه بودم، به خاطر پروانه بود که بد  یدست یبذارم دست تونمی. نمدمیکش

 که؟ ادتهیشده بود.  ضیمر

نشد  یپدر با وجود خدمتکارها راض یشده بود و من هم اونجا بودم. ول ضیکه مامان بد مر شدیم ی. نه ماهآره

بود.  بیعج یلیخونه و از دور مراقب کارخونه بود. خ موندیشبانه روز م نیکه مامان رو تنها بذاره و بره. واسه هم

آخر  مینیبب میستیوا دینه و به مامان؟ با یچکیبود واسم. به ه بیعج یلیکارش خ نیا ینبود ول یپدر آدم شکاک

 :. بلند شد و گفتشهیم یماجرا چ نیا

 .بهم بگو دیمهتا فهم یبرم پسرم. مراقب خودت باش. وقت گهیمن د -

 :شدم و با لبخند گفتم بلند
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 .نجایا نیموندیکاش امشب رو م ی. ولنی. شما هم مراقب خودتون باشگمیچشم پدر. بهتون م -

 :و بغلم کرد و گفت دیخند

 پسرم بمونم؟ شیشدم که پ ریانقدر پ گهید یعنی -

 .هیچه حرف نینه ا -

هاش رو پاش کرد و رفت. از پشت بهش نگاه کردم. کمرش خم شده بود و بخش، کفش نانیهمون لبخند اطم با

یجد دیکه بهم گفت شا ییزهایچ دادیهاش، لحن گفتارش. همه و همه نشون م. حرفکردیمن رو نگران م نیا

واسم تکون داد و در رو بست و  یستها باشه. واسش دست تکون دادم که با همون لبخند پدرانه، دحرف نیاز ا تر

 .که مهتا گذاشته بود رو باز کردم. شروع کردم به خوندن یرفت. وارد خونه شدم و کاغذ

  سالم  

 هم خچالیتو  یهاوهینخور. از م یسرخ کردن ین بخور. غذاهاگرم ک ی. بلند شدخچالیسوپ گذاشتم تو  واست

تنت  یزیچ کی یبخواب یخوایبخور. م یبخواب یخواستی. شب که منتیبخور. دو تا قرص واست گذاشتم رو کاب

 دوارمیو عسل هم واست درست کردم. بخور واسه گلو درد خوبه. ام مویبرهنه نخواب. شربت آبل یتنه میکن .با ن

 .. مهتایبهتر ش

 .و وارد آشپزخونه شدم بمی. کاغذ رو گذاشتم تو جدمیهاش خندو دستورالعمل ینگران به

*** 

 (مهتا)

 و انیب کایو عمو از آمر نایشده بود. فردا قرار بود خاله ت شتریمن ب یگذشت و سردردها یروز از اون ماجرا م دو

گرفت و آخر هفته مراسم عقدشونه.  نیه رو از نازنهم که جواب بل نیبزنن باال. مت نیشادمهر آست یبرن واسه

 کیواسش  مارستانیاز طرف ب نکهی. مثل ات. بعد عقدشون هم قراره برن رشنیافتاد به فرورد شونیعروس

رو بفرستن، اون هم درخواست  نینازن خوانیم دید یهم وقت نیمجبور شد بره. مت نیگذاشتن که نازن یطرح

 کی خوادیم کردمیش فکر مبد بود. همه یلیحال امروز من خ یموافقت کرد. ول مارستانیکرد که ب یانتقال

آب  یربط کیآرامبخش رو برداشتم و با  یهادونه از همون قرص هی. کالفه داشتمدلشوره  یو حساب فتهیب یاتفاق

 .شد انیبه در خورد و قامت نرگس نما یاخوردم، که تقه

 ناهار؟ میبر یایم یسالم مهتا جون -
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 به کارت نداره؟ یکار گهیمهران د ی. راستامینشون بدم م ابیتو برو. من کار رو به کام -

 :زد و گفت یخوشحال لبخند

به نظرت  یزیچ کیفقط  پلکهیدور و ور من نم ادیز داًیبه لطف شادمهر جد یول شه؟یچرا مگه م -

 اد؟یمامان شادمهر از من خوشش م

  :به نرگس انداختم و گفتم ینگاه میتو دلم زدم و ن یایطانیش لبخند

 .تپل و قد کوتاه باشه دیعروس من با گفتیبهم م ادمهی. ادیالغر خوشش نم ینه. اون از دخترها -

 :رو گرد کرد و با استرس گفت هاشچشم

 .هیکه ندارم چاق یکنم؟ من تنها استعداد کاریچ یوا -

  :تکون دادم و گفتم یسر

 .نبک شیکار کی. دونمیمن نم -

 .ایتو هم ب رمیپس من م -

 !باشه -

تو  ختمیبود. ر یو برنامه عال رفتیم شیتموم شد. خداروشکر داشت خوب پ قهیباور کرد. کارم بعد ده دق جداً

ته نبود. همه رف یچکیها هبار از آسانسور استفاده کردم. تو سالن و اتاق نیاول یو برا رونیفلش و از اتاق اومدم ب

که هست.  دمیفهم اومد،یکه از اتاقش م یدادیداد و ب یبا صدا ی. ولستیبودن ناهار. فکر کردم حسان هم ن

 افتاد. رفتم سمت در اتاق حسان ،که یوسفی یخال زیشد. وارد اتاق شدم که نگاهم به م شتریدلشوره و اضطرابم ب

 .سرجام ستمیتو اتاق و باعث شد وا دیچیپ یدختر غیج یصدا

 .رونیبرو گمشو ب یعوض یو کبودت کنم دختره  اهینکن که س یکار -

 . ...تر ازجوون یلینگاه به من بنداز. من خ کیکار رو نکن.  نیحسان! لطفاً ا -

 :کرد و گفت یایعصب یخنده حسان

بخوابه  قبرستون ینهیو سه سال. چرا اون س ستیمگه چند سالش بود؟ ب ؟یغزل من جون نبود عوض -

  هان؟ ؟یزنده زنده راه بر نجایتو ا یول

 :گفت هیبا گر دختر
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 .حسان من رو ببخش -

 نیکرد یو کار نیرو تو دلم کاشت ینیکه تخم بدب نیا م؟یبه زندگ نیزد شیآت نکهیرو؟ ا یببخشم؟ چ -

ستهقلب شک ایرو؟  یکه بهم داد ییزاتوهم یهاقرص ایرو ببخشم؟  انتکاریکه به زنم، عشقم، تنها کسم بگم خ

  اش بود رو؟شوهرش و دخترخاله یکه شاهد عشق باز یغزل ی

 . ...من دونستمیحسان من نم -

هات کور چشم دیشا ایها توهم زائه. آره؟ اون قرص ینیکه بب یحتماً سواد نداشت ؟یدونستیرو نم یچ -

تو.  ینه به اندازه یهم مقصرم. ول یدرسته من لعنت ؟یزد ششیکه با کارت آت یدیشد اون شب و غزل رو ند

 . ...یول ستیحال من خوب ن یدیکه د ییتو

محو. فلش رو  یهاکجا؟ باز هم فکرم پر شده بود از خاطره ی. ولدمیجا د کیها رو صحنه نیا کردمیحس م    

و زل زدم  هایاز صندل یکی یو از اونجا خارج شدم. وارد محوطه شرکت شدم و نشستم رو یمنش زیگذاشتم رو م

صداش  دمیشنی. مزدی. صدام مدادیتکونم م یکیمحو.  ریفقط چند تا تصو ی. ولادیب ادمیروم، تا بلکه به به روبه

کرد. به زور به خوردم  کیآب و در آورد و به لبم نزد یجلوم. بطر واریمردمک چشمم قفل شده بود رو د یرو ول

 .من هنوزم مسخ بودم یداد. ول

 .یکنینگرانم م یبگو دار یزیچ کیتو رو خدا  ؟یخوب: مهتا؟ نرگس

 نرگس؟ -

  :پارک و گفت یکنارم رو صندل نشست

 به شادمهر خبر بدم؟ یخوایم ؟ییجانم مهتا -

 :نه تکون دادم و گفتم یبه معنا یسر

 .تنها باشم خوامینه. فقط م -

 :گفت ینگران با

 مهتا؟ یمطمئن -

 :نگرانش نگاه کردم و گفتم یچهره به

 .آره برو -
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 یزیچ یکس دیبود. نبا قهیساعت دو و ده دق رفتم؛یم دیچشمم به ساعت افتاد. با یچه قدر گذشت، ول دونمینم

که. آره همون آدمه.  هیحسان همون آدم یعنیبودم.  جی. گدمیفهمیبلند شدم. هنوز هم نم یبفهمه. از رو صندل

. اون هم به نی. همکردیقلبم درد م کمیافتاده. فقط  یخونسرد وارد شرکت شدم. انگار نه انگار که اتفاق یلیخ

 .ی. به زودکنمیم مونشی. پششهیخوب م یزود

 «.. نه برد. نه باختیمساو یباز کی. خوادیم یباز کی دلم»

*** 

 (حسان)

بود نگاه کردم. مهتا بود. از دوربرگردون دور زدم و سرعتم رو کم  ستادهیاتوبوس وا ستگاهیا یکه جلو یدختر به

  :شدم و گفتم رهیکه با اخم زل زده بود، خ ییو به مهتا نییکمک راننده رو دادم پا شهیکردم. ش

 .سوار شو ایب -

  :گفت یرو آورد باال و با لحن کامالً سرد سرش

 .رمیممنون. خودم م -

  :شدم و رفتم سمتش و گفتم ادهیپ نیهم لج کرده بود. از ماش نیهم نداشتم. ا یخوب یلیروز خ امروز

 .هیکی رهامونیسوار شو. مس ایب -

 :نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 .رمیخودم م -

 .دستش رو گرفتم. در کمک راننده رو باز کردم و هلش دادم به اون سمت مچ

 .ترمراحت یبا حمل و نقل عموم. امیباهات ب خوامیمن نم ؟یکنیم کاریچ یدار -

  :شدم و بدون توجه اون راه افتادم و گفتم سوار

 .مشکل دارم یمن با حمل و نقل عموم یول -

  :گفت تیکرد و با عصبان یاخم

 .به من نداره یمشکل داشتن تو ربط -
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 :زدم و گفتم یپوزخند

 .جوابت رو دادم یتبار هم گف کیرو  نیبه تو مربوط باشه به من هم مربوطه. ا یهر چ -

 :اخم روش رو برگردوند و گفت با

 .ادیز یلی. خیکارمیبدونم تو چ خوادیدلم م یلیخ -

  :که کالفه گفت میمونده بود کیتو تراف 

 .ام سر رفتواسه گوش دادن؟حوصله شهینم دایپ یچیتو ه نیتو ماش -

 .روشنش کن_

  :حرص به من نگاه کرد و گفت با

 ؟یخودت مگه چالق -

 :گفتم تیبا جد یول دمیدلم خند تو

 .تو سر رفته یمن که سر نرفته. حوصله یحوصله -

  :. با حرص گفتنیتو ماش دیچیپ یآذر نیافش مونیپخش رو فشار داد که آهنگ پش یو با حرص دکمه محکم

 ؟یندار نتیتو ماش نیبه جز غمگ یزیتو چ -

  :بهش انداختم و گفتم ینگاهمین

 .نکننه ندارم. گوش  -

 :و گفت دیحرص فلش رو کش با

 .کن فیرو گوش کن ک هانیا -

رو گذاشت و صدا رو برد رو « عماد طالب زاده یرد داد»رو زد و چند تا ترک عوض کرد، که آخر اهنگ  فلشش

ه با ک ی. نه به اون موقعبهیرفتارهاش عج یلیبا آهنگ. خ ی. خودش هم شروع کرد به تکون دادن و لبخونستیب

 .به حرکاتش نگاه کردم یچشم ریتکون دادم واسش و ز ینه به االن که. سر ش،یبخور شدیده من عسل نم

 یباز تب دار یگیم ونیهذ یدار یداد رد

 یخودت شک دار ریهمه غ به
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 یزاریاز رابطمون ب یگیم 

 یاز چشم منم افتاد گهید یداد رد

 یآزاد یخوایهر جا که م برو

 یرادیآدم پر از ا هی تو

 یدوست داشتم تو رو برو هرجا که دوست دار من

 یاون که دوسش دار هیک هیبه من چ احساسات

 یزاریم یک یجا یمنو دار گهید یداد رد

 :. برگشت به من نگاه کرد و گفتدادیو سرش رو تکون م خوندیبلند م بلند

 ومده؟یبه من ن یخوش ه؟یچ -

 .خوند تربلند

 یریگیخودتو م یه یواسه ک یریدرگ

 یریمیواسم م یگفتیکه م تو

 یریباشه که از دست م ینجوریا 

 یاز چشم منم افتاد گهید یداد رد

 یآزاد یخوایهر جا که م برو

 یرادیآدم پر از ا هی تو

 یدوست داشتم تو رو برو هرجا که دوست دار من

 یاون که دوسش دار هیک هیبه من چ احساسات

 یزاریم یک یجا یمن رو دار گهید یداد رد

نگ آه ی. صدایا. پارس نقرهنییرو بدم پا مشهیو اشاره کرد من هم ش نییپا دیرو کش ششهیش یکنار نیماش

 :و گفت رونیکه کمک راننده که طرف من بود، سرش رو آورد ب نییرو دادم پا شهیرو کم کردم و ش
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 کورس؟ یهست -

  :مهتا اومد یصدا

 .حسان قبول کن -

  :بود، گفت ایقرت پیت نیبهش رفتم که پسره که از ا یاغرهچشم

 .وندائهیهم اون ه یکیو شش  ستیاون دو یکیهم هستن.  گهید نیدو تا ماش -

 .قبول کن -

 :بهش انداختم و گفتم ینگاهمین

 باشه. تا کجا؟ -

  .میشیوارد بلوار نماز م میگذر بر ریاگه از ز م،یچراغ قرمز رو که رد کن نیا -

 !باشه -

  :که با ذوق گفت نییرو دادم پا شهیش

 .. روشون رو کم کن حسانولیا -

. اون هم به خاطر اصرار غزل اون دفعه رو شدیم یگفت سه سال شهیکارها نکرده بودم. م نیوقت بود از ا یلیخ

  .قبول کردم

 .افتاد گهید نیگذر رد شدم که نگاهم به سه تا ماش ریز از

 .ترکهیم نشونیموتور ماش دهیکه به چهارراه دوم نرس هانیا ؟یکورس بذار یخوایم هانیبا ا -

 :گفتم تیهمون جد با

 .من که گفتم نه -

 :هاش رو به هم کوبوند و گفتدست یخوشحال با

 .دهیهم حال م یلیخ -

 .که پسره داد دنده رو عوض کردم و پام رو رو پدال گاز فشار دادم یعالمت با

*** 
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 (مهتا)

بودم  دهیبود. چسب ستادهینگاه کردم؛ عقربه رو صد و پنجاه وا نیخونم رفته بود باال. به سرعت شمار ماش نیآدرنال

تو دلم زدم  یاخوب بود. تلخ خنده یلیپشت سرمون. دست فرمونش خ اومدیداشت م وندائهی. فقط هیبه صندل

 :و گفتم

 .بود یجور نیقبالً هم هم -

 .کردیم یداشت رانندگ تیجد با

 ؟یساکت یگینم یزیچرا چ -

  :بهش انداختم و گفتم ینیسنگ نگاه

 .شهیبگم فقط حواست پرت م یبگم؟هر چ یچ -

 :و سرعتش رو کم کرد و گفت ابونیتو خ دیچیپ

 ؟یکردیازم م دینبا یزیچ یفیتعر -

  :و گفتم دمیخند

 .یرو هم تموم کرد نتیو بنز یرو به خاطر من فرسوده کرد نتیمتشکرم که موتور ماش -

 :زد و گفت یمحو لبخند

 .که دادم عمل کنم یبه قول میحاال بر -

 :تعجب گفتم با

 ؟یچه قول -

 .رمیبگ خوامیکه نگرفتم. حاال اآلن م رمیبگ یراشکیاون شب قرار بود واست پ -

رو قول داده بود  زهایچ یلیاون خ ده؟یچه فا یکه داده رو. ول ینرفته قول ادشیحواسش هست.  شهیهم مثل

. ارمیو به روم ن زمیتو خودم بر گهیگرفتم د ادی. ختمیکه. باز هم تو خودم ر یراشکیپ گهیفراموش کرد. د یول

شده  ختهیگفتن آب ر میشده. از قد موممن و اون بوده ت نیب یهم بفهمه. هر چ دینبا یعنیبفهمه.  خوامینم

آدم زخم  کیکن نه با مهتا. چون مهتا  یپس با غزل زندگ .شهینم میمن هم ترم ی. دل شکستهشهیجمع نم

 .و ساده شهیس، نه غزل عاشق پخورده
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شد و رفت همون سمت.  ادهیپ نیدر اومدم. از ماش الیاز فکر و خ ،یاون شب یهمون مغازه یجلو ستادنیوا با

 :لب گفتم ریزدم بهش و ز یلبخند تلخ

 یشوم / چاه آب ایدر رومیسر و پا شدم / گفته بودم م یب ی/ کوچه گرد ستیو خاکستر یخاک میروزها -

 .ها سخت بود اما شدمشدن نیکس شدم/ ا یشدم، ب یخشک در صحرا شدم / گم شدم، زخم

 ی. ولتمیبهم گفت اون خبر داره از حساس یدر اومدم. حس الیبه کچاپ، از فکر و خ تمیآوردن حساس ادیبه  با

شدم و رفتم سمتش که نگاهش بهم افتاد  ادهیپ نیگرفتم. از ماش تیکه حساس شهیم یاون مال قبالً بود. دوسال

 :و با تعجب گفت

 ؟یشد ادهیچرا پ -

 .یریدارم. سس نگ تیبگم من به کچاپ حساس خواستمی. میچیه -

 :افتاد گفت نیتکون داد که تا نگاهش به ماش یسر

 ؟یدر رو بست -

  :با تعجب گفتم 

 .یریمن رو بگ یقهی یایرو ببره ب نتیماش یکینه پس باز گذاشتم  -

  :گفت یالحن ناباورانه با

 .مهتا یبست یم دینبا -

  :گفت رفتم،یمغازه خارج شد که پسره به من که داشتم دنبالش م از

 .نیخانوم سفارشتون رو برنداشت -

 :لحن ممکن گفتم نیتر الیخیشده. با ب ی. حاال انگار چرونیبرداشتم و رفتم ب شخوانیرو پ از

  شده؟ یحاال انگار چ -

 .میبر ادهیپ دیبا ینشده. ول یزیچ -

  داره؟ ی. چه ربطستیحالش خوب ن نکهیمثل ا نیا

 ده؟یترک نتیاها نکنه موتور ماش م؟یبر ادهی. چرا پنجاستیا نی. ماشفهممیمنظورت رو نم -
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 :نگاهم کرد و گفت یجد

. شهیدرها قفل م هیثان یبوده. بعد س نیهم داخل ماش چییسو. نیاز ماش رونیب یاومد یدر رو بست -

 ؟یدیفهم

 :زدم و با دهن پر گفتم میراشکیبه پ یگاز

 ؟ی... کنکاری... چیخوایخب ا... الن... م -

 :داد و گفت هیتک نیماش به

 .میریم یببرنش. خودمون هم با تاکس انیب زنمی. زنگ میچیه -

 تیدشلوارش بود.با ج بیهاش تو جاز دست یکیو  نیداده بود به ماش هیکه گرفته بود نگاه کردم. تک یژست به

 :تو دلم زدم و گفتم ی. لبخند تلخزدیطورهم داشت با تلفنش حرف م نیو هم کردیداشت نگاهم م

  .ترو پر جذبه یتر شداالن پخته یحسان. هنوز ول یهنوز هم همون طور -

 :دادم. گفتبغض قورت  با

 .میبر -

 قهیچند دق یبشم همون مهتا دی. بافهمهیتو خودم برم م یجورنیشروع کردم به قدم زدن. اگه هم کنارش

 زدمیدست و پا م یکه تو سردرگم ییهاانتقام تموم اون لحظه خوامی. مشیدختر سه سال پ یبه عبارت ای. شیپ

رو  یراشکی. کاغذ پانتیبود به خ ردهخوش بود و من رو محکوم ک هیکه اون با بق ی. تموم لحظاترمیرو ازش بگ

 :انداختم تو سطل آشغال و گفتم

 تهران؟ میبر میخوایم یتمومه. ک گهیهفته د کیتا  تیکار ما نها -

  :نگاه کردن به من گفت بدون

 .میبر دیما با یو پنج د ستیب یعنی. گهیدو هفته د -

 .خاطرات بود یواسه تداع یخوب یلیخ تیموقع

 م؟ییاونجا یتا ک م؟یمونیکجا م -

 .میبمون میدو ماه مجبور ش دی. شاستی. معلوم نمیمونیتهران خونه دارم. اونجا م -
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  :باشه گفتم یعصب کردمیم یکه سع یلحن با

 .دو ماه؟ من عمراً بتونم اونجا بمونم ؟یچ یعنی -

 :تفاوت گفت یب

 .ندارم که دو ماه اونجا بمونم یوگرنه من هم دل خوش ؟یهم من. اوک. هم تو شهیم شتریاونجا کارت ب -

 .حسان. خودت یبود یباز نیا یزدم. خودت شروع کننده یایطانیدلم لبخند ش تو

باشن.  نجای. البته اگه ادنشونید رفتمیفردا م دیکه با یاام. خانوادهنگفتم و فکرم رو بردم سمت خانواده یزیچ

 .ضربه رو بعد مرگ من خوردن نیشتریها بمامانم، بابام، داداشم. مطمئنم اون

*** 

 (حسان)

 .خوب شد هانیا ونهیافتاد. چه عجب الاقل م هیو سا رادیخونه رو باز کردم که نگاهم به ه در

 .زمیبر ییتا واست چا نی. بشیخسته نباش ؟ی: سالم حسان خوبهیسا

  :رو انداختم رو مبل و گفتم پالتوم

 .نیبش ای. بیکن یمهمون دار ستیسالم. الزم ن -

 :با خنده گفت رادیه

  نه؟ گهیاآلن منظورت از مهمون من بودم د -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 .راحت باش یانه منظورم به خودم بود. شما که صاحب خونه -

  :نشست کنارم و گفت هیسا

 .دردسره یهیما شهیهم رادیه نیا دیببخش -

 .دردسر نشم یهی: تو من رو راه بده تو خونه تا مارادیه

 :رفت و به من گفت رادیبه ه یاغرهچشم هیسا

 ؟یاومد نیخب چه خبرها حسان؟ چرا بدون ماش -
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 :گفتم کالفه

 .واستون ندارم ی. خبر خوبامیب ادهیاومد مجبور شدم پ شیپ یمشکل کی نیماش یبرا -

صاف نشست و  رادی. هیچیواسشون دارم؟ ه ی. واقعاً چه خبر خوبرهیگیسرم درد م افتمیهم که م ادشی به

 :گفت

 شده؟ یباز چ -

  :تکون دادم و گفتم یسر

 .اومده بود شرکت هیامروز هان -

 :کرد و گفت یاخم هیسا

 حاال؟ گفتیم یچ -

  :کرد و گفت هیبه سا ینگاه رادیه

 . نه؟مونهیپش یلیو بگه خ حتماً اومده طلب بخشش کنه -

 :پاهام ضرب گرفتم و گفتم با

 .. مطمئنمستیمهم ن هانیا یآره ول -

 یکتم درآوردم که چشمم به اسم پدر افتاد. اتصال رو زدم. صدا بیزنگ خورد. از ج میاومدم ادامه بدم، گوش تا

 .یتو گوش دیچیپدر پ نیو غمگ یعصب

 !نمتیبب عیسر دیبا ؟ییحسان کجا -

 :باال و گفتم دیپر ابروهام

  افتاده؟ یاتفاق -

 .قهینگاهم رو به سمت ساعت بردم؛ ده و پانزده دق ه؟یک یعنیزد.  یبشکن رادیه

 .رو بهت بگم هاتیواقع یسر کی دیبا -

 .نجانیهم ا رادیو ه هیخب. سا نجایا نیایب -

 .بفهمن. با خودت کار دارم دیها نبااون -
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 ام؟یکجا ب -

 .اونجا ایب ادته؟یرو  میکه تو طرقبه داشت ینیاون زم -

 .اونجام گهیساعت د کیتا  تیباشه. نها -

 !پس منتظرتم -

 :گفتم کردن،یکه داشتن با عالمت سوال نگاهم م هیو سا رادیرو قطع کردم و بلند شدم. به ه یگوش

 .رادیه رمیتو م نیبا ماش یزیچ کیاومده. فقط  شیواسم پ ی. کاررونیب رمیمن م -

  :مشکوک نگاهم کرد و گفت هیسا

 مهتا؟ -

عوض  یگرد خاک قهیو ژاکت  یمشک یهام رو با شلوار لنه تکون دادم و وارد اتاق شدم. لباس یبه معنا یسر

 یپدر چ یهاتماس و حرف لیکنجکاو شدم بدونم دل یلی. خرونیکردم و پالتوم رو برداشتم. از خونه اومدم ب

 زدمیطور که استارت م نیشدم. هم اررو باز کردم و سو نیبهم بگه. در ماش خواستهیموقع شب م نیبوده که ا

  :لب گفتم ریز

 .شهیشروع م گهیداستان د کینداشته باشه. اگه داشته باشه  هیبه مامان و بق یهاش ربطحرف دوارمیام -

 .ستیهمچنان باق تیدفتر حکا نیآمد ا انیپا به

 اوریب ادتیفصل اول رمان به  انیپا

 نیو ازتون ممنونم که وقتتون رو گذاشت دیرمانم رو خوند نجایکه تا ا ی: سالم خدمت تمام کسانسندهینو سخن

 یرمان نیاول اوریب ادتینکردم. به  فیها رو توصاز قسمت یبعض یبه خوب ایاگر بد نوشتم  دیرمانم. ببخش یبرا

. هامبهتر در نوشتن رمان جینتا دی. به امربهتج نیگفت اول شهیبذارم و م تیسا یگرفتم تو میهست که من تصم

 .ستیاز لطف ن یرفتن، خال ای. خوندن جلد دوم رمانم، ماندن دیباش اوریب ادتیمنتظر جلد دوم رمان به 
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

 بازدید فرمایید.برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک 

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.
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