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 :خالصه

 کسی هستی این در که اتیلحظ همان درست ای؟چشیده را زندگی دردناک طعم

 در را آریا مانند کسی حضور و تپدمی برایت دلش عجیب خدا نمانده، برایت

 پیدا را دلدارش حکم که خالفکاری با کند چه زبانبی غوغای و نشاندمی اتزندگی

 پیروز عشق دنیاست دنیا تا اما است، اشتباه که شویمی کسی مجنون گاهی کرده؟

 اولین من جهان در. امآمده عشق سرزمین از من ست،گییوانهد بار این ولی است،

 !تمام! است دارم دوستت: گویندمی که چیزی

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d9%84/
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 :مقدمه

. دارم دوستت بگویی زبان به یا بزنی، برهم چسب با را پودم و تار که آنم از ترویران

 .زندگیم در را حضورت کنی ثابت باید. ندارد اثر رویم زمانه و دوره این هایقول دیگر

 .شوممی قبل از ترویران بگویی، را نخواستنم اگر

 !کن ثابت من به را این و بدار دوستم هست، دنیایت تا. آرامشم اندکی خواهان من

 !قشاع شودمی کنی برعکس که را عاشق

 شناسی؟می را دهخدا

 .کردم باز را اشنامه لغت

 (.ندارد درمان که دردی) قشاع معنی

*** 

 این در هایشخط چوب حسابی! نبیند را صورتش کسی تا کشید ترجلو را کالهش

 یاشاید! باشد نقاپیده که نبود کیفی و باشد نزده که نبود جیبی بود، شده پر محل

 !بود... هم

 را خدا جیب انگار! بود نامردی اوج دیگر محل جمعه امام جیب زدن خودش قول به

 !آمدنمی وششخ پیتش در اعتقادات این از هم خودش! ایزده

 !گذشت بود اشخیره سوءظن با که ابراهیم اوستا کنار از

 و کرد اشارتشی شلوار جیب در دست و کشید باال را سبزرنگش بادی کاپشن زیپ

 !کرد لمس را دارشضامن چاقوی
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! تهران برجیب و خالفکار ترینگبزر شود؛ خان عیوض گروه وارد بود قرار امروز

 نامش شنیدن با که کسی گروه وارد بود، آرزویش شدن او وهگر  وارد! بود آرزویش

 !لرزیدمی لشکری و کردمی فرار گردانی

 .شد خیره الله پارک در سر به

 :دوخت چشم آمد سمتش که مردی به

 تویی؟ یاور یارو هوی-

 میزد، ذوق در عجیب لبش کنار زخم شد، خیره رویشروبه خال و خط خوش مرد به

 !داد تکان را سرش و دواند هم در اخم شابهت حفظ برای اما

 !باشی کاره این خورهنمی بهت خورده؟ موش رو زبونت آخی-

 حلق تا که هاییهمان از بود، قاتالن مانند! آمدمی هم بیشتر! آمدمی او قیافه به اما

 !شوینمی راحت نکنی آویزشان

 !بیا دنبالم-

 داشت؟ زخم صورتش در هم او میشد چه. افتاد راه دنبالش به و کرد سپر سینه

 !شد؟نمی خالفکاران شبیه بیشتر

 با بودش دیده پاسگاه در مادرش وقتی که همانی سوخت، فکر این با کمرش زخم

 !بود کرده حک کمرش روی داغ قاشق

 را بال این مردم خانه در مادرش کردن کلفتی و پدرش مرگ اما نداشت زیادی سن

 !کردمی نگاه را پایین نای کمی خدا کاش و بود آورده سرش

 (دهی؟می خوشبختی قول شود،نمی تمام برایت هایمدلبری خدایا)
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 در بود، کرده چال بودن بزرگ آرزوی در را هویتش تمام که پسرکی نبود خوشبخت و

 !شیرین گاهی و تلخ خاطراتی

 !خواهدمی بودن بزرگ دلت عجیب گاهی

 .رزدانمی امتحانش به که چیزیست بودن بزرگ اما

 شهر جنوب سمت به و شد ایرفته رو و رنگ و قدیمی موتور سوار سرش پشت

 .کردند حرکت

 که هاییمغازه ساخته، نیمه و آجری هایخانه! زندگیش از ترخرابه بود، خرابه جا همه

 !بود وری یک و کج هایشانتابلو

 !نداشتند تن به هم برگ یک حتی که هاییدرخت

 !خودش برای بود جنگی از بعد خرمشهر

 !بده تکون رو لشت تن بچه هوی-

 .کرد نگاه رویشروبه خانه قهوه به

 ببیند؟ را عیوض توانستمی مکان این به شدن وارد با یعنی

 گرداند چشم و شد وارد! نداشت عجله گاه هیچ کاش ای و دیدار این برای کرد تند پا

 !بود نرفته هرز هاییمکان همچین به پایش امروز به تا که اویی بر وای و

 !دود و بود ر*ا*م*ق

 !مردان عربده و بود قلیان قل قل صدای

 و کردمی فراهم هیجان بازان ر*ا*م*ق برای که مردی صدای و آمدمی دف صدای

 !شانزندگی بر وجودشان، بر زدن گند برای کردمی شانترغیب
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 !داشت کمبود او و کمبودها از کردمی خالی عقده که هاییمکان بود هم ایران در پس

 !رویاهایش شدن برآورده... و محبت کمبود مادر، کمبود پدر، کمبود

 تویی؟ یاور-

 :پرسید و شد خیره بود پوشانده مو را صورتش نصف که مردی به

 شمایید؟ خان عیوض-

 و خندیدندمی مستانه! شد بلند برش و دور نفر چند و ریشو مرد قهقهه صدای

 .میزد وقذ توی زردشان هایدندان

 بندری برات جلوت ایستهمی خان عیوض کردی فکر فوکولی جوجه خان؟ عیوض-

 جز باشه دیده رو اون که کنی پیدا تونینمی رو نفر یک جااین کل تو رقصه؟می

 !که؟ ملتفتی! خودم

 !کنم کار خان عیوض با خواممی من اما-

- ُ  شد؟ شیرفهم کنم، کاری واست بتونم شاید باشی آدم مثل اگه قرطی بچه ببین اُا

 :پرسید و خندید باز بلند صدای با و

 چیه؟ اسمت-

 :گفت فکربی

 .یاور-

 را واقعیش خود بود وقت خیلی! بود سپرده خاطرات به را نامش که بود وقت خیلی

 !بود مرده که بود وقت خیلی!بود کرده فراموش
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 آره؟ بری، جیب که گفتن آوردن، در رو سابقت هابچه-

 :گفت التی لحن با و داد تکان را سرش غرور با

 کار جااین اومدم! قاپممی کیف و برممی جیب دارم آزگاره سال هفت! کنی باورم باس-

 بزرگ! بشم اون مثل خواممی! هست و بوده خان عیوض هم اسطورم! بدین یادم

 !کنممی کاری هر خاطرش واس! باشه ایندجوری باس!باشم

 :گفت و کرد نگاهش خریدارانه ریشو مرد

 به! بدم بهت فرصت یک بذار پس دارم، دوست رو جذبت اومد، خوشم خوبه، نه،-

 ! کن نگاه ر*ا*م*ق میز

 تشویق،شان افرادی و بودند نشسته دورش نفر چهار که میز به بود دوخته چشم

 جز کسی بود مطمئن که آرام قدرآن شنید، گوشش کنار آرامی صدای که کردندمی

 !شنودنمی خودش

 بینی؟می رو خوشتیپه آقا اون جوجه ببین-

 عطرش بوی که رویشروبه شلواری و کت مرد به و داد تکان تایید معنای به را سرش

 .کرد نگاه دادمی بودنش میلیونر از نشان هم همانجا از

 هم جماعت این! برندست همیشه نداره، حریف ر*ا*م*ق تو! خانه عیوض مشاور-

 پیشنهاد جایزه عنوان به رو تو من! روشروبه نشستن که کلفته پوستشون خیلی

 !میشی گروهش وارد زود ببره خودش با تورو اگه کنن، قبولت کن دعا برو کنم،می

 ریشو مرد دهان بد بوی از تا کشید جلوتر را خود و گرفت ایافسانه میلیونر از چشم

 .کند فرار
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 .ایستاد صاف سینه به دست و دواند هم در اخم

 :پرسید و کرد نگاه مرد به ءظنسو با

 رو؟ جفنگیات این کنم باور داری گروهش؟انتظار تو نمیری چرا خودت-

 :گفت چندشی لبخند با بود آمده خوشش اشجذبه از انگار که مرد

 هم اگر کنم، کمکت خواستم فقط اینجا، رسیدم تا زدم زور کسیم، خودم برای من-

 خان، عیوض گروه تو شونبفرستم که منن هاجاز  دنبال جماعت این تموم خوای،نمی

 هم بریات و دور این وگرنه اینجا بیای خواستم که شنیدم هابچه برو از زیاد رو اسمت

 قبوله؟ حاال! شونسیبیل هم و ترهکلفت شونگردن

 میلیونر به دوباره و داد تکان تایید معنای به را سرش پس نداشت اطاعت جز ایچاره

 .دش خیره ایافسانه

 او به و برگشته همه که گفت هاآن به چیزی رفت، میز سمت به و شد بلند ریشو مرد

 .بود نکرده حسابش آدم اصال که انگار ای،افسانه مرد همان جز شدند خیره

 برسد؟ آرزویش به میشد یعنی

 !نبود اطرافیانش مانند آرزوهایش وقت هیچ!هایشآرزو این با کنند سرش بر خاک

 داشت اهمیتی چه مردم حرف و بود نهاده خود برای خود را حق نای و داشت حق

 !داند؟می را خودش صالح کردمی فکر وقتی

 کنجکاوی با و آمد بیرون فکر از خانه قهوه در شدن کوبیده و سوت و دست صدای با

 شد خیره داشت هایشب**ل کنج را قیمتی گران پیپ حاال که شلواری و کت مرد به

 خشک؟ میلیونر این بودن خوشحال چرا و
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 مرد سر دادن تکان با و رفتند مرد سمت به بود شبیه دیو به شانهیبت که نفر دو

 .رفتند در سمت به و گرفتند را چیزی اجازه انگار

 :گفت گوشش در زمزمه مانند صدایی

 !کارت پی بری بهتره! نکردن قبولت-

 سایید دندان آورد، باال سر و کرد قالب هم در دست. دواند هم در اخم و برگرداند سر

 تومنی بیست بود، مترو در اگر و بود کرده تلف که وقتی همه این از خورد حرص و

 در حتی داشت دوست را روزه هر زحمت پر کاسبی این عجیب و بود کرده کاسبی

 !بودن غیرقانونی عین

 آگاهی دارها به گذرش روزی اگر وای و بدانند جرم را کارش بگذار کنند، نفرینش بگذار

 !هه! خاندان؟! رودمی باد به خاندانش کل آبروی اوفتد،بی

 (بینمنمی سیاهی جز چیز هیچ و را خاطراتم دفتر کنممی مرور روز هر من و)

 ایستی ایست صدای! بود آورخفقان داخل هوای چقدر و نهاد بیرون خانه قهوه از پا

 .فریاد و وتس صدای به سپرد گوش و کرد جمع را اشپریده هواس

 .دوید و کرد تند پا پس! برود در موقع به کند خدا و بود فرار وقت

 !بود بسته که برگشتی راه و دید مامور چند که بود رسیده ایمخروبه ساختمان مقابل

 !شد مخفی آن زیر و دوید ساختمان وسط هایپله سمت به

 با اما فضولی محض آورد بیرون سر! آمد ضعیفی دویدن صدای که گذشت لحظاتی

 !شد مواجه دختری پریده رنگ چهره

 !ترسیده که بود مشهود کامال و کردمی هق هق
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 !خروار خروار هوار، هوار داشت، غیرت اما بود، خالفکار پسری درسته

 به کمر با دخترک کشید، را دخترک دست و آورد بیرون پله زیر از را بدنش نصف

 .دش قطع هقش هق لحظاتی برای و خورد زمین

 کرد، زخم را دخترک جان که کشیدن دست این برای کرد نفرین را خود پسرک و

 .کرد بلندش و نهاد کمرش پشت دست

 .شد خیره پسر به وحشت با و کرد تازه جانی دخترک

 گشتی؟نمی شدن قایم برای جا دنبال مگه! ندارم کاریت نترس-

 !بود ترسیده بد دخترک این و داد تکان سری ترس با دخترک

 ناجی. انداخت نگاهینیم خود ناجی به و آورد باال سر شد، ترکم که هقشهق

 !پولدار و محترم آدمی یا و گیر زور نه باشد، خالفکار خوردمی نه که عجیبی

 و شود مطمعن آنجا بودن امن از تا کشید سرکی پلیس آژیر صدای شدن قطع از بعد

 .رفت بیرون آرام آرام

 .آمد بیرون پله زیر از نیز دخترک

 با متوسط قدی استخانی، و الغر اندامی کرد، نگاهش ریز و چرخید دخترک سمت به

 .کهنه تقریبا هایلباس

 :گفت و زد پوزخندی

 بر؟جیب یا گدایی-

 :گفت باز که کرد نگاه رویشروبه پسر به گرد چشمان با

 نداری؟ زبون نکنه چیه؟-
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 !بدهد را دنیا این بجوا که زبانی. داشت کاش و انداخت زیر به سر

 !نیستی کاره این! نه ولی... هم شاید یا اللی؟-

 کاش ای دواند هم در اخم و کرد وحشت بگیرد جا ذهنش در تا رفتمی که چیزی از

 !بگوید چیزی توانستمی

 !دیگه تلخه حق حرف شدی؟ ناراحت چته! هه_

 بماند؟ رامآ دختر این مانند توانستمی کسی چه و بود تلخ پسر این زبان و

 و کرد کج خروجی درب سمت به را راهش پس بشنود، پاسخی نبود قرار پسر انگار

 !رفت

 !بود باریدن آماده اشکانش که دخترکی ماند تنها و

*** 

 هنوز و بود مانده پدرش از بعد که چیزی تنها شد، خانه وارد و چرخاند قفل در کلید

 !داشته نگه را یادگاری این چرا دانستنمی

 چه و گذاشت اشفتیله روی آتش و رفت اتاق گوشه نفتی بخاری سمت به تقیممس

 .امسال ماه دی هوای داشت سوزی

 مشغول و شکاند ماهیتابه درون مرغ تخم سه رفت، آشپزخانه به و کند تن از کاپشن

 مرغ تخم روز و شب که بس کردمی هم قد قد آینده ماه تا قطعا و شد کردنش سرخ

 !بود خورده

 .لمید داغان و درب مبل روی خود و شود گرم تا گذاشت بخاری روی نانی تکه
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 پرت هواس و او بر وای و دید بخاری روی را رنگی سیاه نان و کرد باز چشم سوز بوی با

 !اششده

 ماهیتابه و رفت آشپزخانه به داد، سوق زمین به بخاری روی از را نان سبابه انشگت با

 .خورد نان بدون و برداشت اجاق روی از داشت دگیز  یخ اثرات که را مرغش تخم

 .بود کافی امشب برای

 تا کشیدمی نقشه که اتاقی همان مادرش، و پدر ثابق اتاق رفت، خانه اتاق تک به

 !بود خوابش اتاق هم نقشه بدون حاال و بخوابد درونش

 نیاز خواب به حسابی امروزش خستگی و خوابید اتاق گوشه نفره تک تخت روی

 وصف خنکی احساس با و کند تن از لباس پس کردمی گرما احساس اشت،د

 .سپرد خواب دست به را خود ناپذیری

 که او بر وای و بود خبرهایی کوچه در انگار پرید، خواب از خنده و گریه صدای با

 !بود ذاتی کردنش فضولی

 !باشد نیوفتاده بدی اتفاق کند خدا و آمدمی بیرون از صدا

 خوردمی که نفری چند بین که دختری برای کرد کلفت رگ و دید را یرونب پنجره از

 .بود باشند ت.س**م

 غیرت از دم که هاییهمسایه این و کردمی گریه که دختری برای کرد کلفت رگ

 !بودند خورده را شانغیرت وجودشان تمام با زدندمی

 کرد؟نمی دفاع دشخو از دختر این چرا و چکیدمی که اشکانی برای کرد کلفت رگ



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر banoo.f|  اسمان آبی به رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

14 

 

 بر پیراهن کرد فراموش و کرد تند پا کرد، تند پا کوچه سمت به و رفت بیرون اتاق از

 !نبیندش گونهاین کسی کند خدا و زند تن

 .بود کرده کز دیوار گوشه مظلومیت تمام با که را دخترکی دید و گذاشت کوچه به پا

. خواباند را اول چَک و ت.س**م ظاهرا و هیکل درشت مرد سه طرف به کرد حرکت

 را زدن کتک هم پسر این و دادمی نشان را این شاندهان گند بوی و بودند ت.س**م

 !بود بلد خوب

 جلوی را دهانش آب و کرد نگاه بود نمانده برایشان جانی دیگر که نفرشان سه هر به

 .رفت نزدیکش و شد دخترک جمع هواسش تازه و انداخت پایشان

 نا دختر این چهره عجیب و کردمی هق هق و بود گرفته دهانش جلوی را دستانش

 !بود آشنا آشنا،

 سریعا خود و کشید عقب سر دخترک که کند پاک را اشکانش تا برد جلو دست

 پسر این و خود ناجی جلوی کرد خم سر و شد بلند جا از کرد، پاک را اشکانش

 برایش؟ بود نجات فرشته طورهمین همیشه

 شانزیبایی به دل در و ایسرمه گوی دو در دواند نگاه پسر و آورد باال سر دخترک

 .کرد اعتراف

 را امانش سرگیجه اما برداشت عقب به قدمی بود، ناتوان و داشت ضعف دخترک

 .افتاد زمین روی بر و برید

 که پا شد، خانه وارد و کرد بلندش آرام و گذاشت باریکش و ظریف گردن زیر دست

 و داشت پی در سرماخوردگی یک حتما و کردمی سرما احساس ازهت گذاشت خانه به
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 حسابی بود مادرش اگر و نپوشیدن لباس و کردن عجله این برای کند لعنتش خدا

 !کارش این برای میشد مواخذه

 و رفت بخاری سمت به و کشید رویش پتو و خواباند اتاق تخت تک روی را دخترک

 را شیر پاکت یخچال از و رفت آشپزخانه متس به شد، گرم کمی و آورد باال شعله

 .نهاد اجاق روی و ریخت شیرجوش درون مقداری و آورد بیرون

 کفاف کوچک بخاری این و بود سرد هوا حسابی و زد تن پیراهن و برگشت اتاق به

 !دادنمی

 .ریخت لیوان درون را شده گرم شیر و برگشت آشپزخانه به دوباره

 یک این و ریخت شیر دهانش در آرام آرام قاشق با و نشست تخت روی دخترک کنار

 !داشت تب هم دختر این و نمیشد کم پسر این خانه در وقت هیچ قلم

 که را شیر! کردمی چه تبش شدن قطع برای مادرش آمدنمی یادش که بود عجیب و

 تخت پایین خودش برای هم پتویی و کرد مرتب رویش را پتو داد دخترک خورد به

 .بود خسته عجیب و خوابید و انداخت

 (دنیا هایخستگی تمام اندازه به امخسته)

 و چرخید دخترک سمت به زد، را چشمش آفتاب و شد خیز نیم ایناله صدای با

 .دید تخت درون را اششده مچاله جسم

 .داشت را سال هفده حداقل

 کترد و بود مریض بدجور دختر این و نهاد دخترک پیشانی روی دست و شد بلند

 !الزم
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 سبک دختر این و رفت بیرون خانه از کشید، آغوش در جسم و کرد تن بیرون لباس

 کرد؟نمی غوغا کرده بغلش فهمیدمی اگر و کاه پر مانند بود،

 گرد چشمان با که کسانی تمام پدر گور و رفت آژانس اولین سمت سرعت به

 !بود ترمهم دختر این حال فعال و کردندمی شاننگاه

 و کرد وصل سرم پرستار برد، اورژانس بخش به را دخترک و داد بیمارستان سآدر 

 !خروار خروار نوشت، دارو دکتر

 داشت؟ کافی پول پسر این و

 کشید آغوش در تن دوباره شد تمام که ِسرُم و کرد بیمارستان خرج داشت پول هرچه

 خانه به گشتمی مسافر دنبال بیمارستان در جلوی که رنگی زرد تاکسی با و

 .برگشتند

 عمویش گرفت،می شیرین لیمو پدرش پخت،می سوپ مادرش بود مریض وقتی

 !آمدمی عیادتش به هم پدرش دوست و آوردمی قندی خروس برایش

 !قبرستان مسکوتی به بود شده حاال و خانه این داشت بیایی برو چه

 با را دخترک و رفت اتاق سمت به. بست را درش و ریخت قابلمه درون پیاز و هویج

 .دید تخت روی نشسته و خمار چشمانی

 بهتره؟ حالت-

 :گفت پسر که بود باریدن آماده و چرخاند را چشمانش دخترک

 دارین؟ دخترها شما که گندیه عادت چه این آخه! هانکردی کردی گریه-

 !شدنمی حالیش جوره هیچ پسر این و بود ترسیده
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 و بود ترسیده که را شبی آمد یادش و زد زل پسر چشمان به و زد پس را اشکانش

 !بود شده اشناجی پسر این

 !بود تربزرگ هم کبیره گناه از ماندنش اینجا! رفتمی باید اما

 .پختم سوپ برات-

 !بود نفر اولین دختر این و بود پخته سوپ نفر چند برای عمرش در کرد فکر خود با و

 !باشی داشته خانواده خورهنمی قیافت به-

 !بود بلد خوب را چزاندن پسر این و بود انصافیبی دیگر اشجمله ینا

 زنی؟نمی حرف چرا-

 !بزند حرف ایکلمه درازی زبان محز توانستمی کاش و

! کرد گل دوستیم انسان حس لحظه اون کنم فکر کردم، کمکت چرا دونمنمی-

 !منی مدیون رو جونت ولی بزارم سرت منت خوامنمی

 بود؟ کرده صرف خود برای چگونه را منت پسر این و

 را کالهش کرد، تن و برداشت مبل روی از را کاپشنش و رفت نشیمن سمت به پسر

 .برگشت اتاق به و گذاشت سرش روی و برداشت لباسی جا از

 رفت؟می کجا پسر این و کرد نگاهش تعجب با دخترک

 بیارم، شیرینی و چای برات تو دل ور وایسم که نیستم کاربی من خانم شازده ببین-

 به دست ستآشپزخونه تو گاز رو کردم درست برات سوپ کار، سر میرم که؟ ملتفتی

 کثیفه نزن دست هم حوض توی آب به شمشادهاست، پشت حیاط تو هم آب
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 یخچال تو چیزهایی یک نمیام شب تا من. کنی استفاده کنارش شیر از تونیمی

 .خداحافظ بخور، بردار چیزی یک نشدی سیر خوردی رو سوپت هست

 و بود خیره عجیب پسر این به گرد چشمانی با دخترک و کرد حرکت در سمت به و

 بود؟ گونهاین پسر این چرا

 خانمانیبی روز چند این و انداخت باال شانه آمد که حیاط در شدن بسته صدای

 پررویی اما بود گرسنه حسابی رفت، آشپزخانه سمت به!بود داده عذابش حسابی

 چه پس شب، تا کند صبر و بخورد غذا بود گفته پسر اما خورد؟می غذا اگر نبود

 چه روی و خدا حبیب مهمان پسر این نظر از و بود مهمان نخواهد چه بخواهد

 بود؟ مهمانش او حسابی

*** 

 و رفت آشپزخانه سمت به بود، رفته بیرون بدنش از مریضی و بود شده سرحال

 و بود کرده دعایش روز تمام و شود خوشحال پسر این تا کردینم کاری اگر بود نامردی

 و اخم تمام با پسر آن بود فهمیده و بود دیده تخت کنار که شربتی و قرص بود یادش

 .بود آورده ارمغان به برایش سالمتی و بودش برده دکتر به تخمش

 که شکر را خدا و غذایی کردن درست برای داد جرعت خود به و رفت اجاق پای

 !بود بلد آشپزی

*** 

 را هایشانپول مردم و بود سخت بری جیب روزها این و کاریش روز از بود خسته پسر

 !داشتندمی نگه بانک عابر در
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 توانستمی هم فرسخی صد از را قیمه بوی شد، خانه وارد و چرخاند قفل در کلید

 نخورده که میشد سالی پنج و خانگی غذای برای رفت مالش دلش و دهد تشخیص

 .بود

 بود؟ کرده چه دخترک این و دید در جلوی را ایمیزه ریزه کهنه هایکفش و کرد تند پا

 و شد وارد. بست چشم و شد وارد آمد، خاطره و شد وارد شد، بیتاب و شد وارد

 .آمد مادرش

 هایگل به افتاده پایین سر با که کرد رصد را دخترکی و چرخاند چشم و شد واردش

 . بود خیره فرش

 سمت به و شد پشیمان راه بین اما زدن حرف برای کرد باز دهان گذاشت، جلو قدمی

 .کرد گردعقب اتاق

 روزهای انگار و زد اشبینی زیر قیمه بوی نشیمن به شدنش وارد با و کرد عوض لباس

 !گشتندمی باز واقعا کاش ای و بودند برگشته قبلش خوش

 پشتی به را سرش و نشست رویش رفت، پنجره کنار رفته در زهوار صندلی سمت به

 .داد تکیه آن

 آن روی را داشت کم فصل دو یکی که را فصلی ساالد و کرد پهن سفره دختر

 .گذاشت

 به میشد، عالی داشت هم نارنج آب کمی اگر اما بود شده خوبی قیمه خورشت

 بعید بود؟ خواب شد، خیره پسرک بسته چشمان به و رفت نشیمن سمت

 .ستدانمی

 زدن؟ صدا برای نداشت زبانی االن چرا و کردمی صدایش چگونه حاال
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 چه؟ بود خواب اگر و اششانه به زدن دست برای کرد دست دست و شد نزدیکش

 .کرد لرز و گذاشت اششانه بر دست و کرد جزم را عزمش

 و کشید عقب دست فورا دید، را بازش چشمان و کرد نگاه چشمانش به نگرانی از

 .آمد یادش که دهد توضیح تخواس

 ...را اشنداشته زبان آمد یادش

 .نهاد سفره روی لرزان دستان با و کرد پر آبی پارچ و برگشت آشپزخانه سمت به فورا

 چیزی است سال چند انگار خورد،می غذا اشتها با و بود نشسته سفره کنار پسر

 غذای از پسر ینا که شکر را خدا و داشت ب**ل بر ناپیدایی لبخند نخورده،

 !بود آمده خوشش گوشتشبی

 اشخانه در هم تخس ناجی این البته و بیاورد در خوب را گوشت نبود بلد وقت هیچ

 !نداشت گوشت

 .بیار قاشق و بشقاب یک -

 چیزی دنبال انگار و غذایش روی بود کرده زوم گرد، نگاه پسرک به تعجب با

 !گشتمی

 به و برگشت پسر پیش و برداشت ظرفی جا از قاشقی و بشقاب رفت، آشپزخانه به

 .گرفت طرفش

 !بخور غذا بشین من؟ به دیشمی چرا-

 !خورد؟می باید چه دقیقا اما بود، گرسنه واقعا و نشست تعارفبی
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 برداشت را پشقابش بود شده کالفه نگاهش از که پسر. کرد نگاه اشناجی خوردن به

 !ریخت بشقابش درون را بود گرفته رنگ شتخور  آب با کامال که را برنج از قسمتی و

 در همیشه خورد؟می را این چگونه و کرد نگاه نارنجی هایبرنج به چندشی با دخترک

 !خوردمی غذا مرتب نداری عین

 ...این اما

 پسر! بود شده خوب اشمزه واقعا و گذاشت دهان در را اول قاشق بود زوری هر با

 خوشحالی این و شد خوشحال کمی دلش ته ردخومی غذا هم دخترک فهمید وقتی

 بود؟ چه برای

 !بود کرده دین ادای دختر این و نبود رستورانی هیچ غذای با مقایسه طعمش

 دخترک پیش دوباره و برد آشپزخانه به و برداشت را ظرفش شد تمام که غذایش

 :گفت و برگشت

 !دارم کارت بیا کردی جمع رو سفره-

 طلف وقت حسابی و کرد مرتب را آشپزخانه شست، را اهظرف کرد، جمع را سفره

 !کرد

 .بود مجبور اما اخمویش ناجی با زدن حرف برای داشت استرس

 سمت به آرام و کرد خشک لباسش با را بودند شده خیس عرق از که را دستانش

 .رفت نشیمن

 .بود گذاشته سرش زیر را ساعدش و بود کشیده دراز دیوار کنار پسرک

 :گفت که شد حضورش متوجه پسر انگار اما کند، صدایش چگونه دانستنمی
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 .بزنیم حرف باید اینجا بشین بیا-

 .تنش لباس به زد چنگ و نشست زانو چهار زمین روی همانجا

 راه چهار سر گداهای این تا اوباش ارازل از کردم، تحقیق دربارت خیابون تو امروز-

 .فهمیدم رو چیزها خیلی شناختنت،می همه

 .شد صورتش خیره کنجکاوی با و کرد بلند سر خترد

 دادی، دست از تصادف یک توی رو خانوادت کهاین و غوغاست اسمت که این مثال-

 بعد اما خوابیدی،می دوز لحاف پری ننه پیش هم شب و فروشیمی گل راه چهار سر

 !کردی سر پارک تو شبم سه دو و شدی خونهبی پری ننه مردن از

 پسر حرف ادامه شنیدن با اما آورد هجوم چشمانش به اشک پری ننه ماس شنیدن با

 بود؟ گرفته کسی چه از را نقصبی و دقیق اطالعات این و کرد باز تعجب به دهان

 تو جانب از حرفی منتظر نباید دیگه... که اینه آوردم بدست که چیزی مفیدترین و-

 !اللی چون باشم

 را دستش اختیاربی که بود زیاد آنقدر دردش !را وجودش سوزاند کلمه این عجیب و

 !گذاشت شکمش روی

 آورد باال دیوار کنار از را بالشت دیگر دست با و برداشت سرش زیر از را دستش پسر

 :داد ادامه و گذاشت سرش زیر و

 !پیشنهادم حاال و شد نصیبم تو از که بود اطالعاتی این-

 .چرخاند پسر صورت در را هایشمردمک کنجکاوی با دخترک
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 از من هم طرفی از کنی، سیر رو شکمت که پول نه و داری خواب جای نه تو ببین،-

 میام شب فقط هم من بمونی، من خونه تو اینجا می،تونی اومده، خوشم دستپختت

 !کارم سر رو روز بقیه و خونه

 !هه! داشت هم آبرومندی و خوب کار چه و

 باید! نبود درست جوره هیچ ندنشما اینجا بود، پسر خیره تعجب با دخترک

 !برایش بود خطر فقط او کنار بودن! رفتمی

 .داد تکان تند تند مخالفت معنی به را سرش پس

 :زد فریاد و کرد دراز در طرف به را دستش و کرد اخم گرفت، را منظورش که پسر

 بهت آسیبی ممکنه من کنار بودن چون! بری بکشیو راهتو االن همین بهتره پس-

 !خورمتمی ندیدم، دختر بیابونیم، غول من رسونه،ب

 تمام با که دخترکی چشمان بارید و رفت حیاط به و شد بلند جا از عصبانیت با و

 شبی نیمه در هم آن بود، شده تَرد درست راه انتخاب جرم به کسیبی و مظلومیت

 !رفتمی شدن بارانی به رو آسمان که

 !رفتمی باید نداشت، ایچاره

 در سمت به و شد بلند جا از اشکی صورت همان با پس نداشت که هم ایلهوسی

 لعنت را خود و بود اشخیره پسرک رفتنش موقع و گذاشت بیرون خانه از پا و رفت

 !بود زیاد گرگ هاخیابان این در و بود کرده بیرون خانه از را آن شب نیمه که کردمی

 کند لعنت خدا و برایش میزد ورش دلش و گذشتمی دخترک رفتن از ساعتی سه

 !را موقع بد عصبانیت این
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 .کند زندگی ایغریبه پسر با نخواهد داشت حق دخترک آن و

 رهایش هامدت تا وجدان عذاب وگرنه بخوابد بیرون را امشب گذاشتمی نباید اما

 !کردنمی

 .رفت بیرون خانه از و پوشید لباس پس

 به بیشتر نگرانی و دویدمی شست،می را پایشسرتا باران و دویدمی هاخیابان در

 .آوردمی هجوم دلش

 ترسیده بود، سالش هشت یا هفت شاید بود، شده گم پارک در که را روزی آمد یادش

 .را مادرش نام میزد فریاد و کردمی گریه و بود

 گم آخی) هاآن از یکی گاهی و شدندمی رد اعتنابی که دیدمی را رهگذرانی تنها اما

 .کردمی نصیبش ای(شده

 کند، پیدا دخترک از ردی شاید تا جو و جست مشغول و بود خاطرات در غرق پسر

 هق هق و بود نشسته فروشی مرغ مغازه زیرسایبان دخترک باالتر خیابان چند در اما

 .کردمی

 .کردمی لرز داشت کم کم و بود خیس زمستانی تند باران از هایشلباس

 کرد فکر. زد را چشمش چراغی نور که بچالند را لباسش آب تا شد بلند جا از

 خودش به کرد توقف قدمیش چند در که موتوری صدای با اما هستند برق هایچراغ

 .اوفتدبی برایش بود ممکن که اتفاقی از کند وحشت داد اجازه

 چندان وضع که زن یک و مرد یک رفتند، نزدیکش و شدند پیاده موتور از نفر دو

 .هستند جایی هر گردهای دوره آن از بود معلوم. نداشتند هم درستی
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 .ایستاد جایش سر پس کرد، برخورد دیوار به که رفت عقب قدم چند ترس با

 افتاده گیر بود، گیج انگار شنید،نمی را شانصدای انگار اما زدندمی حرف زن و مرد آن

 .کردمی ضعف داشت باز و تاریک جنگلی میان بود

 ای که کرد آرزو روز چند این در هزارم بار برای خورد،می بهم حالش ضعف مهه این از

 .بود پسر کاش

 بدن از داشتند نبود، حالیش هیچ دختر این انگار اما شدندمی نزدیک زن و مرد

 .نبود حالیش هیچ دختر این اما زدندمی حرف زیبایش صورت و مناسب

 ...دختر این اما دختر این برای کشیدندمی نقشه داشتند

 .طوفان میان در بود گل ها،الشخور قفس میان در بود قناری

 برسید؟ اینجا به که بود کرده فرار آنجا از

 که دستانی با رفت،می خاموشی به رو داشت که ریز هایینفس آمد،نمی باال نفسش

 به بود، فایدهبی اما فشرد، هم روی ترمحکم را چشمانش. لرزید خورد اششانه به

 سیلی صورتش به مهابا،بی و محکم میشد، کشیده رفت،دستشنمی خواب

 .خوردمی

 را حالش میشد کشیده اشبینی زیر که تندی بوی کرد،می پیدا حواس داشت انگار

 .دادمی تشخیص را تریاک بوی کرد،می بد

 اصوات بجز اما زد جیغ شد، مواجه خمار و سبز چشم دو با و کرد باز را چشمانش

 .نشد خارج دهانش از چیزی گنگ
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 تا گذاشت دختر گردن زیر را دستش زن گردن، رگ از ترنزدیک.بودند نزدیکش

 که بود زن هایگ ناخن تنها داشت دختر که مقاومتی با اما شود، بلند کند مجبورش

 .کردمی رسوخ پوستش در

 .زد جیغ هم باز

 .زد جیغ هم باز

 .را دستش زن و کشیدمی را پایش مرد. باد دست در مجنون بید اندازه به لرزیدمی

 وحشتش هاآن یاد با کرد،می تعریف پری ننه که افتاد هاییزامبی یاد لحظه یک برای

 .شد برابر هزار

 .سوختمی دستش پوست و میشد کشیده زمین روی

 شهر، این در نداشت؟ خبر و بود بیابان در نکند نبود؟ پلیس نبود؟ آدم شهر این در

 نبود؟ آدم وسیع خیابان این در مکان، این در

 شاید کنندنمی فکر اند؟کشیده دراز نرم و گرم شومینه زیر کردند؟می چه هاپلیس

 باشد؟ داشته کمک به نیاز کسی

 بلد کردن ناله جز کاری او و میدکشیدند هاآن. بود کشیده ته هایشصلوات دیگر

 نبود؟ هازامبی این از خطرتربی اشناجی. نبود

 (اندازبی نگاهی را گوشه این هست، حوا هنوز زمینت روی خدایا)

 اشهد داشت کرد،می درد بدنش که بود شده کشیده آنقدر بودند، رسیده موتور کنار

 .نداشت برگشتی راه دیگر بردنشمی اگر. خواندمی
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 را دهانش هزارم بار برای بود، درمانده بود، گرسنه بود، خسته رفت،می ضعف دلش

 آزاد مرد دستان اسارت از هم پایش مچ و شد رها بازویش که ردن جیغ برای کرد زبا

 را؟ هایشدعا بود شنیده خدا بود؟ شده چه شد،

 .دید را اخمویش ناجی چندم بار برای که حقایق جوی و جست برای چرخواند چشم

 هم دخترک را دردش که کشیدمی را زن موهای و میزد لگد مرد شکم به چنان آن

 به و انداخت مرد صورت در را دهانش آب شد تمام که کاریهایش کتک کرد،می حس

 .چرخید دخترک سمت

 تا مظولمیتش بود، باران و اشک از مخلوطی صورتش. بود خیس ایشسرمه چشمان

 .عصبانیتش مهار برای شدنمی دلیل این اما سوزاند، را وجودش عمق

 دختر این به حسابی گوشمالی یک و بود خورده حرص و بود عصبانی حسابی

 .بود بدهکار

 همیشه میدگردم؟ دنبالت دارم ساعته چند دونیبودی؟می گوری کدوم هست معلوم-

 یکی باید همیشه کنی؟ مواظبت خودت از تونینمی چرا کنی؟ درست دردسر باید

 ببرنت تا کنیمی صبر کنی؟ گریه یا کنی غش یا ترس از باید همیشه باشه؟ دنبالت

 !کن نگاه هااین به آباد؟ اناکج

 کردندمی ناله و بودند افتاده آسفالت روی مالین و خونین که مرد و زن به دستش با و

 .کرد اشاره

 گریه وقت هر کردی فکر! نفهم دختر بفهم لعنتی، بفهم بینی؟می معتادن، مستن،-

 االن نبود معلوم نبودم من خانم، شازده نه! روانی نه سوزه؟می برات دلش یکی کنی

 سرویس باید خودشون از بدتر تا صد به بودنت برده اگه بودی، افتاده جهنمی کدوم
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 تالش چرا زنی؟نمی زور چرا خودشون، مثل یکی شدیمی بودنت برده اگه! دادیمی

 خودت خوایمی کی تا باشی؟ ضعیف خوایمی کی تا بدی؟ نجات رو خودت کنینمی

 چرا تو زدم، زری یک بودم عصبانی من بودن؟ نفهم از نشدی خسته بدی؟ دق رو

 و نشستن جای هاخیابون این فهمینمی خودت بیرون؟ زدی خونه از شب نصف

 !نیست؟ ریختن اشک

 چرا که کردی فکر خودت با کن، نگاه رو خیابون این خودتن؟ مثل همه کردی فکر

 همه کن، نگاه رو روشنه چراغاشون که میلیاردی هایخونه این خلوته؟ قدراین

 خودش به هم نفر یک اما برنت،می دارن فهمیدن همه جایی،این تو دونستنمی

 !خطرناکه زندگی چون خطرناکه، دنیا چون خطرناکه، چون بیرون، بیاد نداد جرعت

 که دنیایی از را دخترک تصورات و آتشین هایفریاد فریاد، پسر و میزد هق دخترک

 .کردمی تخریب را بود کشیده خود برای رنگی هایمداد با کودکی در

 .نبود زیبا دنیا دیگر روز، روشنی به شد، آشکار حقیقت و

 !خواندندنمی آواز هاگنجشک دیگر

 .گفتنمی قصه مادربزرگ دیگر

 بحال تا که دختری این روح با کرده چه که فهمید تازه کشید، ته که پسرک فریادهای

 .نرسیده هم گوشش به هاحرف این

 تازه دخترک و بوده گنگ دختر این برای که حقایقی تمام از برداشته پرده میدفه تازه

 !را بودن هرز معنی را، تجاوز معنی فهمید،می

 .کرد درک را وحشت تونل معنی که بود آنجا! را وحشت معنی

 .نشد متوجه که بود فکر در آنقدر دخترک اما گرفت، دست در را بازویش آرام پسر
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 :گفت آرام و داد تکانش

 !خونه بریم بهتره بزنم، داد خواستمنمی نکن، گریه بسه-

 .فهمیدنمی را خودش حال بود، گیج هنوز. نداشت را جایی که او خانه؟ کدام خانه؟

 را دستش داشت را شدنش تمام آرزوی و امشبش جهنم از بود شده خسته که پسر

 .نواخت دخترک گوش در محکمی سیلی و برد باال

 بهتری حس که بود عجیب و سیلی این از کشید سوت سرش. ردخو سختی تکان

 دست از را بازویش بود، آمده خودش به تازه بود، شده باز نفسش راه انگار داشت،

 .رفت عقب قدمی چند و کشید بیرون پسرک

 !فهمیدینمی زدممی صدات چی هر بزنمت، شدم مجبور باش آروم-

 بود؟ سیلی نفهم آدم مجازات و

 .خونه بریم بیا حاال-

 بود، خطربی پسر این. رفت همراهش لجبازی بدون اما بود سخت برایش اینکه با

 تمام با مرد این. ماند اشخانه در لجبازی بدون بار این. باروت از خطرتربی

 .بود جهنم این از بهتر اشخطرناکی

 .دیدار بدون هفته یک. بود آنجا که میشد ایهفته یک

 صبحانه که پسر برد،می پناه اتاق به و کردمی پهن صبحانه سفره زود صبح دخترک

 .رسیدمی خانه کارهای به و آمدمی بیرون دخترک و رفتمی بیرون خانه از خوردمی

 .یکدیگر از کردندمی فرار انگار
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 خورد،می و پختمی ناهار کرد،می گل دسته را خانه. بود شده کدبانو مدت این در

 .بردمی پناه اتاق به باز و کردمی پهن فرهس و کردمی درست شام

 این از بود خوشحال و کردمی جمع را سفره و میدخورد شام آمد،می خانه به پسر

 .وضع

 در دیگر که بود گرم دلش است، پهن ایسفره رودمی خانه به وقتی که بود گرم دلش

 تا هست کسی که بود خوشحال اما دیدنمی را دختر آن شاید نبود، تنها خانه

 .کند تقسیم او با را اشخانه

 .بودند شدن آب مشغول قلبش دور هاییخ نبود، احساسبی دیگر انگار

 .میشد شروع جدید سال آینده هفته. آمد بهار و رفت زمستان

 تکانی خانه دخترک و میزد را کنند عید خرید خواستندمی که را مردمی جیب پسرک

 .کردمی

 !خانه خانم بود شده کرد،می گردگیری

 .خانه وسایل تمام به زدن دست برای دادمی جرعت خود به

 .قدیمی ترکیب آن در ببرد دست کمی است الزم که کردمی قانع را خودش

 دختری روی چشمانش و گذاشت حیاط به پا پسر که بود هافرش شست مشغول

 .بود شده ترتپل پیش هفته یک از که ماند ثابت

 بود، زده گره سرش پشت را گلدارش روسری و داشت تن به گلداری و بلند پیراهن

 .بود فرش شستن مشغول دست به پارو و بود زده باال را تنگش شلوار هایپاچه

 .مادرش مانند درست شمالی زنی بود؟ نشده شمالی هایزن مثل
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 بود؟ آورده حیاط به چگونه را فرش این

 بود؟ نشده ترتپل

 بود؟ انداخته گل صورتش

 پسر بود، نشده آمدنش متوجه هنوز دخترک کرد، خالی حوض درون را میوه ننایلو

 :گفت مهابابی و انداخت نگاهی او به زیرکانه و رفت سرش پشت آرام

 !آوردی؟ رو ها فرش چطوری-

 روی دستش از پارو و کشید بلندی هین بود شده او حضور متوجه تازه که دخترک

 .شد رها فرش

 حالت به دوباره و کرد صاف را کمرش پسر شد، مواجه دانخن تیله دو با و برگشت

 .برگشت اشجدی

 حیاط؟ تو آوردی رو ها فرش چطور پرسیدم-

 تالشش که پسرک! انداخت پایین را سرش و آورد در کشیدن ادای دست با دخترک

 :گفت و زد محوی لبخند دید منظورش رساندن برای را

 .گیریمی دیسک بکشی و بذاری شونت ور  دوبار!سنگینه هافرش این خانم شازده-

 پسرک صورت در را خندانش چشمان رسانده را منظورش اینکه از خوشحال دخترک

 .چرخاند

 .مرد این توجه از بود خوشحال

 .بود شده بلندتر قدش انگار! نه بود؟ نشده الغرتر

 .دید پایش زیر را چهارپایه و آورد پایین را سرش
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 از که لبخندی آمد، لبش به لبخندی خود خنگی از را، بلندش قد دلیل فهمید حاال

 .نماند دور پسرک تیز چشمان

 .برداشت زمین روی از را پارو و گفت دخترک به ب**ل زیر اسکلی

 به دخترک و شد فرش کردن پارو مشغول و زد باال را اشمشکی جین شلوار هایپاچه

 .آورد حیاط به و کرد پر چای لیوانی و رفت خانه

 بهار بوی چیز همه روز آن بود، لبریز خوشی از بود؟دلش نشده دارخانه هایزن شبیه

 .کرد شوق دل در و نوشید چای و زد پارو پسر. میدداد

 .بود برگشته خانه به زود امروز که شکر را خدا و

*** 

 !نو سال و شد در توپ

 .خواندمی دعا دل در دخترک و بود کرده اخم پسر

 .نمخا شازده مبارک عیدت-

 (خانم شازده. )بود شده این اسمش

 .بدخلق مرد این از بود غنیمت هم همین

 تعجب با(! سفید دسته با چاقویی) کرد نگاه بود شده دراز مقابلش که پسر دست به

 :گفت که شد پسرک چشمان خیره

 حمام، و دستشویی تو حتی! بریمی خودت با جا همه رو این عیدیته،! بگیرش-

 !بشه تکرار پیش هفته چند اتفاق خوامنمی
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 از و آمد خود به سریع اما شد کزایی شب آن پرت حواسش ایلحظه برای دخترک و

 .آورد بیرون رنگی سبز لیف کنارش بالشت زیر

 آویزان پسرک انگشت از را لیف بند بجایش و برداشت پسرک دست کف از را چاقو

 .کرد

 :گفت و زد لبخندی گیجی با پسر

 !نبودیم حمتز  به راضی! لیف؟-

 !ساده جمله همین از کرد شوق دخترک و

 هفت سفره خیره دست در عیدی دو هر و بود گذشته سال تحویل از ساعتی دو

 .بودند سین

( چین سیم) را ششم سین خنده برای پسرک و سرکه سیر، سیب، سکه، سبزه،

 سین یبرا و رفت اتاق به بود گرفته جرعت کار این از که هم دخترک و بود گذاشته

 .آورد( سوزن) هفتم

 و مسافرتی حسیر بود شده سفره. بودند گذاشته لنگه به لنگه هایکاسه توی را همه

 حمام رنگ آبی آینه و ایروزنامه جلد با قرآنی! رنگ قرمز تشتی بود شده ماهی تنگ

 و آب ظرفی همراه به بودند، آینه کنار استکان زیر در که اینیمه و نصفه هایشمع و

 چه و بس و بود همین شانسین هفت سفره تمام! آبلیمو شربت پارچ و سیب یظرف

 .داغان و درب سفره همین دیدن از کردندمی ذوقی

 بود؟ کسی چه. کردند نگاه را یکدیگر تعجب با. آمدند خود به دو هر در صدای با

 ...و کرد باز را در و رفت حیاط به و کرد صاف را لباسش شد، بلند جا از پسر
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 بلندتر خودش از گردن و سر یک! تمیز و تر و شیک! هیکل خوش و بلند قد مردی

 که فروغبی و ایقهوه چشمانی بود، کرده شانه باال سمت به مرتب را موهایش بود،

 .بود انداخته سایه رویشان بلندش هایمژه

 حتی بود، نزده را درش کسی بود سال 6 که ایخانه در پشت دیدنش از شد کنجکاو

 !نذری آش کاسه بهانه به

 :گفت و گذراند نظر از را مرد پای سرتا کنجکاو

 !بفرمایید؟-

 هدایت؟ آقای منزل-

 .بود نزده صدایش فامیل به کسی بود وقت خیلی

 !رفتن اینجا از وقته خیلی نخیر-

 با را در پسر. شد مانع و گذاشت در بین را پایش مرد که ببندد را در خواست و

 :گفت و دکر  باز عصبانیت

 میشی؟ مردم مزاحم عیدی روز چرا. رفتن اینجا از گممی عمو؟ چته-

 :گفت خونسرد و ایستاد صاف مرد

 .شناسمتمی خوب! هدایت یاور هستی، یاور هم تو. اومدم درست دونممی-

 :گفت و نباخت را خود اما ریخت دلش به ترس

 .بده دیگه جای رو روزیت خدا برو-
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 را یاور دهان جلوی و رفت خانه داخل به سریع مرد اما ببندد، را در خواست دوباره و

 کنار آرام که دهانش روی از مرد دست برداشتن برای کرد تالش پسر گرفت، دست با

 :گفت گوشش

 .دارممی بر رو دستم باشی آروم اگه-

 :گفت و ایستاد صاف پسرک برداشت، را دستش که مرد. داد تکان را سرش آرام پسر

 ستی؟ه کی تو-

 خونست؟ تو کسی تو از غیر-

 !پرسیدم سوال-

 .بزنیم حرف و بشینیم بهتره-

 .بدم راهت خونم تو ندارم خوش بگو، جاهمین-

 .پا سر میشی خسته کشه،می طول هامحرف-

 که دید را دخترک و شد داخل. رفت خانه سمت به و کرد ایقروچه دندان پسر

 .بود چاقویش با رفتن ور مشغول

 .انمخ شازده-

 .شد اشکرده گره هایابرو خیره و آورد باال سر دخترک

 .نیا بیرون هم نگفتم تا اتاق تو برو-

 .شد بلند سریع ترس با دخترک

 .منه مهمون! نداره کاری تو با نترس-
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 خیالش که هم پسر. کرد قفل را در کاری محکم برای و رفت اتاق به و گرفت آرام

 :گفت مرد به رو و کرد دراز نشیمن سمت به را دستش شد، راحت

 .باشی اینجا ندارم دوست اصال چون بزن رو حرفت زود و اینجا بیا-

 :گفت و زد مرموزی لبخند مرد

 .باشی نواز مهمون بهتره هم، با داریم کار حاال-

 سین هفت سفره به نگاهی. رفت قدیمی رنگ کرم هایمبل از یکی سمت به و

 :گفت و انداخت

 ختی؟اندا سفره تنهایی-

 .نداره ربطی تو به-

 .بشین بیا-

 :گفت و نشست چهارزانو زمین روی پسر

 .بزن رو حرفت-

 ذهنش در مبهم سوالی و برایش شد دوخته هم به زمان و زمین. نبود دلش در دل

 به نشود، تبدیل زهرمار به عیدش اول بود امیدوار کیست؟ او پرید،می پایین و باال

 !بود ترسیده حسابی وید،بگ دروغ توانستنمی که خودش

 مواد پرونده یک! مخدر مواد با مبارزه پلیس!هستم سهرابی مسعود سروان من-

 چیزی فیک پاتوق تا چند جز به اما هستیم، اون روی ساله چهار االن که داریم مخدر

 تعقیبه تحت ساله هفت االن که کامل عیوض پاتوق این دسته سر! نشده نصیبمون

 !ندیده رو ونا حاال تا کسهیچ و



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر banoo.f|  اسمان آبی به رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

37 

 

 :گفت و داد قورت را دهانش آب پسر

 خواین؟می چی من از-

 حداقل! نداری مرتبی پرونده هم تو خود! کنی همکاری ما با خوایممی. همکاری-

 .داری زندان سال چهار

 نکنم؟ همکاری اگه-

 .زندان برمتمی دست به دستبند االن همین-

 .کرد طی را اتاق عرض و طول کالفگی با و شد بلند جا از! حرف این از کرد وحشت

 کردین؟ پیدا کجا از رو من-

 :گفت و شد خیره پسر به خونسرد جوان پلیس

 حتما! بودیم رفته خط هفت غالم دستگیری واسه شهر، جنوب هایخرابه توی-

 .شناسیشمی

 !کننده کمک خودش قول به همان. بود ریشو مرد همان شناخت،می

 اعطراف هم غالم کردم، دنبالت همونجا از! شدی قایم ساختمون یک تو که دیدم-

 .بودی رفته کار واسه اونجا تو که کرد

 .نکردن ولی کنن قبولم شاید که اونجا رفتم. شناسمنمی رو عیوض من ولی-

 !دونممی رو چی همه دونم،می-

 .شید خیالمبی پس-

 .بکنی ما به بزرگی کمک تونیمی تو نمیشه-
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 چی؟ بمیرم اگه-

 ساعتی یک! شغلش این با خودش به لعنت و خورد حرص پسر و کرد سکوت انسرو

 ...دخترک و بود فکر در پسر که میشد

 از دست کردمی دعا و لرزاندمی دل. ریختمی اشک و بود ایستاده گوش در پشت

 زیر از لجبازی با که را فرش موهای و میزد چنگ را لباسش. بردارند اشناجی سر

 آخرین تا را گوشش. چالندمی را لباسش دوباره و میزد کنار آمدندمی بیرون روسری

 .بشنود چیزی شاید تا بود چسبانده در به ممکن جای

 !میشه دستگیر زود خیلی کنی کمکمون اگه نداریم، وقت زیاد ما کردی؟ رو فکرهات-

 زندان از هم ترسی پس ندارم، ایخانواده که دونیمی داره؟ من برای سودی چه-

 .دارمن

 .داشت اقامت اشخانه در که میشد ایهفته چند که رفت دخترکی سمت ذهنش و

 اختیارت در هم خوب شغل یک و میشه تبدیل سال دو به زندانت سال چهار -

 .داده رو قولش سرگرد که هست هم پاداشی و میشه گذاشته

 .کنم فکر تونمنمی االن-

 :گفت پسر به رو و شد بلند مرد

 به فرار فکر بهتره پس نظره تحت خونت داری، محلت فردا پس تا قطف خب، بسیار-

 مثبت جوابت اگر فرستم،می مامور یک یکشنبه صبح ست،جمعه امروز نزنه، سرت

 منفی جوابت اگر اما کنی، چیکار باید نوشته اون توی که میده بهت نامه یک بود

 !کشیمی رو زندانت سال چهار و پلیس اداره میارت راستیک همونجا از... بود
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 در که بود کابوسی مانند! رفت و کرد پا به را هایشکفش و رفت در سمت به سپس

 ایستاده فرش وسط در شده خشک پسر و بود زده هم بر را خوابش تاریک شب یک

 ناجی این اقبالی بد و شانسی بد از ریختمی اشک در پشت آرام آرام دخترک و بود

 .اخمو

 .هاتنبیه بعضی بود سخت چه و

 (.میرممی شوم،نمی تنبیه تو بدون من نکن، دریغ من از را خودت کردنم تنبیه برای)

*** 

 .غوغا-

 غوغا خانم شازده جای به که بود بار اولین کرد،می صدا را نامش که بود بار اولین

 .خندید چشمانش و کرد شوق!کردمی صدایش

. کند باز را دلش غوغا چشمان خنده که بود هاحرف این از ترگرفته پسرک اما

 شد پسری خیره نگرانی با و کرد کش فرو شوقش شد، گرفتگی این متوجه که دخترک

 .بود شده اشناجی بارانی شب یک در که

 بود، مشخص در زیر از پاهات سایه! بودی وایساده گوش در پشت روز اون فهمیدم-

 فکر قدراین روز دو ینا! شنیدی؟ که خودت کارم، چی کیم، من فهمیدی دونممی

 .کنی کمکم تو خواممی! کشهمی سوت داره مغزم که کردم

 بود؟ نشده شل زیادی پسر این و گرفت آرام دخترک

 ترنزدیک کرد، فکر و گذاشت پسرک جای را خود روز همان بود، کرده فکر دخترک و

 !فهماند پسر به اشاره با را نظرش و نشست زانو دو روی پسر مقابل و رفت
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 بود راه بهترین!بود موافق غوغا نظر با هم خودش اما بود اشخیره استرس با پسرک

 نبود؟ رفتن زندان از بهتر سامانش،بی زندگی به دادن سامان و سر برای

 !کردمی منهدم را افکارش در صدای همیشه آمد، در صدای که بود فکر در

 بیاید، بود قرار که است وریمام همان کردمی فکر رفت، حیاط به و شد بلند جا از

 و جابر حاج سرباز بجای اما کرد باز را در هم در افکار با! افتاده جلو ماموریت شاید

 محل معتمد و بزرگ رضا مشهدی و محله جمعه امام جابر حاج! بودند رضا مشهدی

 خواستند؟می چه پسر این خانه در شب وقت آن اما بود،

 .جان بابا سالم-

 بودند شده سفید یکدست هایشریش و موها سنش بخاطر که ابرج حاج صورت به

 .داد سالم گنگی با و کرد نگاه

 .کنیم صحبت شما با مطلبی مورد در خواستیممی مزاحمت از غرض-

 .بدم که ندارم هیچی من سازه و ساخت و کمک واسه پول مسئله اگه-

 !تهخون تو االن که خانمیه دختر اون درباره جان پسر نه: مشهدی

 .رفت هم در هایشاخم اختیاربی حرف این شنیدن با

 حرفی؟ چه-

 .جوون گیممی بهت تو بیایم بذار: حاجی

 چرا و چونبی پس!نبودند عادی هایآدم اما اش،خانه در هاآن حضور به بود میلبی

 آمدن از بعد انگار که شدند حیاطی وارد پیرمرد دو و کرد باز را در مردد کمی اما

 .بود گرفته ایتازه جان دخترک
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 دست در را رنگش سفید تسبیح حاجی و بودند نشسته اتاق قسمت باالترین

 !چرخاندمی

 طبق و بود نشسته پسر سر پشت کمی فاصله با حال و بود آورده چای دخترک

 به بود چسبانده ابرو و بود نشسته زانو دو روی هم پسر. چالندمی را لباسش معمول

 بودند؟ آمده اشخانه به چه برای محل بزرگ مرد دو که بود فکر نای در و دیگریک

 اومدین؟ چی واسه بگی خواینمی حاجی-

 .جوون کن صبر-

 دختر این و من با رسوندین، لبم به رو جونم بگو، شما مشهدی حاجی، ندارم صبر-

 دارین؟ چیکار

 داره؟ تو با نسبتی چه دختر این: مشهدی

 :گفت من من با و کرد نگاه پید تو مشهدی به ب**ل زیر که حاجی به بهت با

 ...آشنا... یکی... خب-

 کنیم، بازجوییت خوایمنمی شیطانه، دوستان کار دروغ! نگو دروغ پسرم: حاجی

 !کنیم کمکت خوایممی

 بود؟ چه پس نبود بازجویی این اگر

 !زیاده حرف هم دوتا شما سر پشت کوچیکه، ما محله: مشهدی

 ما؟ از خوایدمی چی-
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 اال اله ال... کارهای خاطر به! بخوابه هاحرف بذار کنیم، کمکت خوایممی: حاجی

 دیگه انگ نذار ولی دارم قبول رو این نداره، قبولت هیچکی هاتخالف خاطر به... هللا

 !بزنن بهت

 .مطلب اصل سر برو حاجی-

 هاحدیث و حرف همه طوریاین کنیم، عقدتون بذار... خواییمی رو دختر این اگه-

 !راحتین خونه تو هم شما خوابه،می

 نبود، خوب زیاد دخترک وضع اما رفت، فرو فکر در و انداخت پایین را سرش پسر

 در چطور پس ترسیدمی اگر خالفکار؟ یک با کند؟ عقد بود، افتاده رعشه به بدنش

 !بود جنگ در خودش با هنوز!دانستنمی داشت؟ دوستش بود؟ اشخانه

 جان؟ بابا دچیش: حاجی

 دیگر یکی توانستنمی! بود باریدن آماده که کرد رسد را دخترکی و چرخواند سر پسر

 نداشت، دخترک به حسی هیچ ترمهم همه از و کند شریک خود هایبدبختی در را

 !میشد او هاینفس بند نفسش که روزی به وای اما

 چه؟ رفتمی زندان اگر اصال

 !نه

 !بود محض حماقت بود گرفتارش که نجالبیم در دیگر کسی کردن شریک

 چیکار خوادمی دختر این زندان، رفتم دیدی وقت یک نیستم، موندگار من حاجی،-

 کنه؟

 :داد جواب فورا حاجی
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 !داره سرپناه یک که تفاوت این با اما داده، انجام االن تا که کاری همون-

 آرام را دل توحید گفتمی پری ننه! خواندمی توحید دل در و شنیدمی دخترک

 !کرد توکل خدا به و بست را چشمانش کند،می

 به بتواند پسر این شاید نمیشد؟ خراب پسر این بدون مگر میشد؟ خراب اشآینده

 .کرد نگاه حاجی سمت به و کرد باز را چشمانش پس بدهد، قوت روحشبی زندگی

 ؟شی پسر این عقد حاظری چیه؟ تو نظر میگی؟ چی تو دخترم: حاجی

 سر خوردن تکان با اما( نه) بگوید هم دخترک کند خدا و بود اشخیره استرس پر پسر

 !کشید پر ذهنش هایحرف تمام تایید معنای به دخترک

*** 

 .بود شب دوازده ساعت

 طرف شاهد عنوان به بزرگش پسر و مشهدی و بود نشسته صندلی روی حاجی

 .بودند نشسته صندلی روی حاجی راست

 از که رزی گل شاخه بود شده گلش دسته و بود کرده سر به سفید نماز چادر دخترک

 !نامش از تر غوغا بود، غوغا دلش در بودند، چیده باغچه

 زمین روی و آورد بیرون بود پیراهنش مخفی جیب در همیشه که را اششناسنامه

 دخترکی عزای بود، عزا مانند بیشتر نبود، عقد شبیه مجلس آن چیز هیچ گذاشت،

 !میشد خفه داشت یتیمی زور از که

 طرف دو عروسش و( حاجی همسر) خانم اطلس. بود آورخفقان برایش اتاق هوای

 .سابید قند خانم اطلس نوه و گرفتند را شده دوزی ترمه پارچه
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 .کرد باز و برداشت رحل روی از را قرآن دخترک

 ...نور سوره

 با را شما دهیدمی وکالت بنده به آیا فرجاد، غوغا خانم سرکار محترمه دوشیزه_

 عقد به محمدی گل شاخه چهارده و آب کاسه یک مجید، هللا کالم جلد یک مهریه

 وکیلم؟ بنده آیا آورم؟بی در هدایت یاور آقای دائم

 .کن صبر حاجی-

 .بود مجبور اما بگوید را این کند جان

 .برخواست

 و برگشت دقیقه چند از بعد .کردند نگاه رفت، اتاق به و شد بلند که پسرک به همه

 .داد حاجی به قدیمی تقریبا جلدی با ایشناسنامه

 !واقعیمه شناسنامه این-

 دست در دور یک را تسبیحش. داد تکان را سرش و گفت استغفاری زیرلب حاجی

 :خواند دوباره و چرخواند

 ریهمه با دهیدمی وکالت بنده به آیا فرجاد، غوغا خانم سرکار محترمه، دوشیزه-

 وکیلم؟ بنده آیا بیاورم؟ در هدایت آریا آقای، عقد به را شما شده تعیین

 :گفت آرام و برد غوغا گوش نزدیک را سرش پسرک

 .بدی نجات بدبختی عمر یک از رو خودت و نه بگی تونیمی! نیست اجباری هیچ-

 توانستنمی حتی. بگوید چیزی توانستنمی که بود بد حالش آنقدر دخترک اما

 دنیای دنیایش که تفاوت این با اما میشد، وارد دیگری دنیای به جوابش با. کند یهگر 
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 و باشد لیلی خواستمی دلش همیشه نبود، مجنون و لیلی دنیای نبود، پریان

 مجنون جای به و کردنمی غوغا که غوغایی بود شده حاال اما شود، عاشقش مجنونی

 !شود شوهرش بود قرار بر جیب یک

 سر میشد، مجبور آبرو بخاطر که بود نبود،دنیایی خوب هایآدم یایدن دنیایش

 .نداشت عقد به شباهتی هیچ که بنشیند عقدی

 .بود دامادها شکل داماد نه و داشت عروس به شباهتی خودش نه

 هم با فهمیدمی تازه و میشد دار بچه اگر چه؟ میشد داربچه اگر کرد؟می چه باید

 کرد؟می گدایی راه چهار سر رفت؟می کجا بغل هبچ وقتآن چه؟ سازندنمی

 شومش؟ بخت این با کردمی چه

 وکیلم؟ بنده آیا پرسم،می هفتم بار برای-

 ...اما می،کشید؟ زجر باید کی تا.کن کمک خودت خدایا رسید؟ هفتم بار به کی

 !باد بادا چه هر

 فکر این با! را اشنداشته زبان آمد یادش اما گفتن،" بله" برای کرد جزم را عزمش

 .بارید چشمانش

 .چرخواند سر سمتش به فینی فین صدای با آریا

 است، آرام است، زبانبی او که آمد یادش کند،می گریه غوغا فهمید که پسرک

 !کردمی کاری باید اما اش،گریه حتی بود، آرام که بود خوب چه و است مسکوت

 :گفت آرام و برد نزدیک را سرش دوباره پس

 !نباش نگران بگو، رو جوابت اشاره اب-
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 در چیزی و چرخواند پسرک چشمان در را خیسش چشمان و آورد باال سر دخترک

 !افتاد پایین به نام یاور آریای، دل

 رفت حاجی سمت به پسرک و داد تکان تایید معنای به و برد باالتر را سرش دخترک

 :گفت گوشش در و

 !الله! بزنه حرف تونهنمی اون-

 .بود اشنوه همسن که دختری مظلومیت از گزید ب**ل حاجی و

 .شد بلند دست و کل صدای حاجی" باشه مبارک"صدای با

 خوشحال ناخوانده مهمانان فقط جشنی، چه هم آن پسر، خانه در بود جشن امشب

 .بودند

 سال تحویل از قبل دغدغهبی هایشستن فرش دلش خواست،می چای دلش پسرک

 !خواستمی آرامش دلش خواست،می را دخترک دستپخت قیمه دلش خواست،می

 از می،کرد، نصیبش عاشقانه هوار هوار باید و بود زنش حاال که دختری آرامی به

 .کردمی مادرش نصیب پدرش که هاییهمان

 شیطنت هایگفتن خانمم عشق، سر از هایخوردن غذا ها،خندیدن ها،گفتن عزیزم

 !بار

 به پلیس تا گرفتنمی المثنی شناسنامه بود پدرش مانند اگر! نبود پدرش مانند او اما

 مانند اگر نبود، بریجیب شغلش بود پدرش مانند اگر نبرد، پی واقعیش هویت

 ...بود پدرش

 میشد؟ چه هانبودن این آخر و نبود پدرش مثل او چیز هیچ! نه
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 بیدار وقتی هک خوابی دغدغه،بی و آرام خوابی می،خواست، خواب دلش دخترک و

 سرش تا خواستمی را دوز لحاف پری ننه دلش! بوده کابوس هااین تمام بفهمد شود،

 بخواند، مجنون لیلی بگوید شب یک و هزار برایش او و بگذارد تپلش پاهای روی را

 دلش داشت، دوست را آهنگینش صدای! بخواند آهنگ با! حفظ از بخواند، حافظ

 نصیبش سال هفت تنها که دستانی همان واست،خمی را مادرش مهر پر دستان

 داد،می مهر بوی که هاییهمان خواست،می را پدرش هایگفتن دخترکم دلش شد،

 که هاییهمان از خواست،می را هایش شدن غیرتی خواست،می را بزرگش برادر دلش

 هاچبک برای میزد پر دلش و نداری کردن بازی حق همسایه پسرهای با گفتمی

 !رفتندمی مشهد به و شدندمی سوار که همان شان،رنگ سفید

 .آورد خود به را دخترک خانه سکوت

 دستمال با را سرش که پسرکی و بود مانده خودش فقط بودند؟ رفته کی هامهمان

 کرد؟می درد سرش!بود بسته گلدار

 .آورد برایش و ریخت چای رفت، آشپزخانه به شد، بلند جا از

 چای دیدن با و کرد باز را چشمانش که کرد حس خود ارکن را حضورش پسرک

 .کرد نگاه دخترک به و شد خیزنیم بست، نقش صورتش روی لبخندی ناخودآگاه

 شدی؟ زنم که ناراحتی-

 .داد تکان منفی معنی به را سرش دخترک

 !نیستی راضی کنممی حس اما-

 وَر بود سرش ویر  هنوز که سفیدش چادر گوشه با و انداخت پایین را سرش غوغا

 .رفت
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 شدم؟ غریبه االن کردی،نمی سر چادر بودم نامحرم که قبال-

 با اما پسر کرد، صاف را اشلبه و رفت چادرش سمت به دستش منظوربی دخترک

 :گفت و شد عصبانی او کار این

 !نگذره بد خانم شازده به اینم فکر تو که بگو رو خَر من بگیر، رو آره-

 به و کشید سرش از هم با را اشروسری و چادر او انیتعصب از متعجب غوغا

 .زد زل پسرک چشمان

 بالیی داشت انگار بود، شده متعجب غوغا کار و خودش بلند صدای از هم خودش

 .آمدمی سرش

 !غوغا؟-

 نخورد؟ تکان قلبش نبود؟ احساس با بود؟ نکرده ادا خاص را اسمش

 را نامم تازه من یا میزنی صدا خاص تو شوم،می اسمم عاشق میزنی صدا که را نامم)

 !(داند خدا آورم؟می یاد به

 را سرش ترسیده دخترک. کرد دراز غوغا سمت به را دستش و نشست صاف پسر

 :گرفت آرام او حرف با اما برد عقب

 باشم، نداشته هم حسی بهت اگه حتی بشی، زنم شدی مجبور که حاال! باش آروم-

 !سهبر  بهت آسیبی ذارمنمی اما

 موهایش تا بود بسته موهایش دور که را جورابی و برد غوغا سر پشت را دستش

 .کرد باز را نریزند دورش

 ببیند؟ توانستمی کجا را شب رنگ به موهای این از تر زیبا
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 کشیدند؟می زیبا قدراین را فر موی نقاشی تابلو کدام در

 وقتی که بلند آنقدر اندازد،می فنتل سیم یاد را تو که هاییهمان از بلند، و ریز فرهای

 تاریکِ  زمستان، هایشب شب، رنگ به دقیقا و رسیدندمی زمین روی تا بود نشسته

 !تاریک

 .شد خیره صورتش به

 سرخ رژ به نیست، گذاشتن مژه و کردن رنگ مو به نیست، کردن آرایش به که زیبایی

 !نیست چشم پشت کردن رنگی و زدن

 زیباترین هایش،چشم در سرمه کشیدن بدون حتی بلند، موهای این با دختر این

 !بود شرقی شاهزاده

 بود؟ نرسیده اشکودکی آرزوی به و

 که داشت اشکالی و انداخت پایین را سرش بازش موهای از زده خجالت غوغا

 !دیگر بود شوهرش بود؟ باز موهایش

 :کرد باز ب**ل و گرفت دست در را غوغا موهای پایین پسر

 باشه، زشت صورتش باشه، بلند موهاش آیندم زن خواستمی دلم بودم، که بچه-

 !باشه بلند موهاش ولی

 :گفت و شد خیره غوغا چشمان به

 .باشه ایسرمه تو هایچشم مثل هاشچشم... هاشچشم-

 :زد لبخند

 !دیگه بودم تنها... دیگه بودم بچه-
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 :گفت درد با و گرفت دست در را سرش

 هست؟!نیست عیب که جوانان بر آرزو-

 برد باال را چای استکان. داشت درد خیلی پسر این کرد،می نگاهش نگرانی با دخترک

 .گرفت صورتش مقابل و

 خورد نفس یک و کرد آزاد انگشتانش حصار از را باریک کمر استکان و شد خم پسر

 .گرفت آتش یکباره به دهانش تمام و بوده داغ چای فهمید تازه اما

 .کردمی نگاه پسرک زدن بال بال به گرد انچشم با دخترک

 ...وای سوخت، دهنم! کنی؟می نگاه رو من چرا-

 چون میشد، شنیده اشخنده صدای که شکر را خدا و خندید بلند حرف این با دختر

 روی که درشتی گونه چال به و برداشت زدن بال بال از دست او خندیدن با پسرک

 !خالی تو حفره آن برای رفت ضعف دلش و کرد نگاه بود شده حک لپش

 و برداشت فریزر از یخی تکه رفت، آشپزخانه به و شد بلند جا از زده خجالت غوغا

 بود، مردش بود، شوهرش حاال که پسری وجود از کشیدمی خجالت کرد، معطل کمی

 !کردمی تکیه او به باید

 بر؟جیب یک کرد؟بهمی تکیه که به

 جوالن شانزندگی در نفر چندین نفرین و آوردمی خانه در را مردم پول که بریجیب

 داد؟می

 کند؟ زندگی توانستمی وضع این با
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 کار که حاال نه کردمی قبال باید را فکرها این بیاید؛ بیرون فکر از تا داد تکان را سرش

 !بود خورده ابدی مُهری اششناسنامه در و بود گذشته کار از

 !بود شده آب یخ... کرد نگاه خیسش دست به

 .رفت نشیمن به و برداشت دیگر ایتکه

 .میزد باد دست با و بود کرده باز آخر تا را دهانش بود، نشسته همانجا هنوز پسر

 دستش به را یخ تکه و نشست رویشروبه آمد، لبش روی لبخندی پسرک حالت از

 سوزشش از کمی تا گذاشت دهانش درون را یخ هم پسر کرد، اشاره دهانش به و داد

 .شود کم

*** 

 .بود شده زیاد رویشان بود، شده آب یخشان. بود کرده تغییر چیز همه انگار

 متاهل روز اولین انرژی تمام با دخترک و بود خریده پنیر بود، خریده بربری نان آریا

 .بود چیده را سفره و بود کرده دم چای شدنش

 دهانش قفل انگار پسرک و خوردندمی صبحانه و بودند نشسته دیگریک رویروبه

 !می،کرد تعریف نانوایی شلوغی از داشت و بود شده باز سال شش از پس

 کی از بود؟ شده حرف پر قدراین کی از بود، کرده تعجب حالتش این از هم خودش

 نبود؟ ترآرام دیروز تا میزد؟ غر نانوایی شلوغی بخاطر و گفتمی خاطره

 .کرد اخم اشبسته موهای دیدن با و کرد نگاهی دخترک به زدنش حرف بین

 اخمویش چهره به و کرد بلند سر شده قطع نیمه و نصفه حرفش آریا دید که غوغا

 .داد تکان( شده؟ چی) معنی به را سرش و انداخت نگاهی
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 موهات نمیاد خوشم! نکن هم رنگشون! نکن هم شونکوتاه! نبند رو موهات دیگه-

 ...و اسارت حلقه تو نشوندازیمی چیه این باشه، بسته

 و بود داده دخالت اجازه پسر این به کی از ،بود هایشنهی و امر خیره تعجب با غوغا

 گرفتن لقمه مشغول شد، روشن برایش چیز همه عقد خطبه و گذشته شب یاد با

 !مزخرف در این به لعنت و زد بهم را شاننفره دو خلوت در صدای باز که شد

 میزد؟ در کسی چه یکشنبه صبح هشت ساعت

 یکشنبه؟

 بود قرار! بود کرده که را غلطی فهمید تازه شد، پرتاب پایین سمت به ذهنش سکه و

 نکند دختر؟ این با بود کرده چه! برود بود قرار! گذشته از ترخالفکار بشود، خالفکار

 آمد؟می دختر این سر بالیی چه او از بعد شود؟ آواره نکند! شود؟ بیوه نکرده عروسی

 !شانزندگی از نگذشته هم روز یک هنوز میشد؟ چه صدایشبی غوغای

 کهاین از قبل و نهاد هوسش روی پا اما کرد، را بازش موهای هوس دلش لحظه همان

 خیلی دلش و دست وقت چند این دوید، حیاط سمت به و پرید جا از برود کج پایش

 !رفتمی هرز

 .کرد باز را در

 !دیگر بود سرباز تراشیده، موهای شخصی، هایلباس با قد بلند و اندام الغر پسری

 :گفت مقدمهبی و کرد سالم

 کنید؟ چیکار خوایدمی مسئله اون مورد در اومدم، سهرابی سروان طرف از-
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 یک بانوی و خودش آینده بود، جوابش به بسته اشزندگی! بود خط آخر اینجا

 .بود جوابش به وابسته اشروزه

 :گفت و داد اژماس را اششقیقه

 !کنممی همکاری باهاتون-

*** 

 روزی بود، آورده را نامه سرباز که پیش روز سه از. انداخت کناری و کرد مچاله را کاغذ

 !خواندمی را آن صدبار

 به شاید سفری برود، سفر بود قرار بود، پسر هایلباس کردن جمع مشغول غوغا

 .دادمی جا ساک درون را شده تا هایلباس و ریختمی اشک ابدیت، عظمت

 به کنن وصل رو چشمت میاری؟ کجا از آب همه این! بسه عزیزت جان غوغا، سه-

 با هم تو دارم اعصاب خیلی خودم! کنیمی آبیاری رو شهر یک فاضالب و آب شبکه

 .برو راه مخم رو هاتگریه این

 .داد ادامه اشگریه به توجهبی غوغا اما

 :تگف و زد تلخی پوزخند پسر

 کنی؟می گریه داری میشه تنگ برام دلت چون چیه؟-

 پسر این خود اصال میشد؟ چه پسر این از بعد که بود خودش زندگی فکر در غوغا و

 !عقد خطبه از بعد درست بود، شده عزیز آری میشد؟ چه عزیزش ناجی میشد؟ چه
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 خونه امبی تونستم وقت هر میدم قول باشه؟ نرو بیرون خونه از نیستم من غوغا-

 پیشت فرستنمی رو یکی گفت هم اون دارم زن گفتم اومد که سربازی به خب؟

 !بمونه

 .دادمی نشان را ظهر یدقیقه وپنجچهل و دوازده انداخت نگاهی ساعت به

 با اما بود سهرابی سروان همان کرد، باز را آن و رفت حیاط به شد، بلند در صدای

 شلوار و بافتنی کاله و بادی کاپشن. خودش مثل یکی بود شده متفاوت، کامال ظاهری

 .جیب شش

 !مشکی سراسر هایلباس با خانمی و

 و بود آمده شاناستقبال به که بود دخترکی خیره تعجب با سروان و آمدند داخل به

 .ریختمی اشک گوله گوله

 .بریم باید بردار، رو ساکت یاور-

 :گفت و کرد اشاره همراهش دختر به

 مونه،می خانمت پیش نیستی تو وقتی تا که هستند سهرابی نفس نسروا ایشون-

 !نفسه عهده به هم خرید و خونه خرج

 :گفت لبخند با و شد نزدیک غوغا به دارابی سروان

 چیه؟ شما اسم آشناییت، از خوشحالم نفسم، من سالم-

 !غوغا-

 :گفت اخم با و انداخت نگاهی بود داده جواب غوغا جای که پسرک به

 !نداره؟ زبون خودش گهم-
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 !نه-

*** 

 .بود چشمانش خیره و بود گرفته دست در محکم را بازوهایش

 .رو هااشک این نریز خب؟ کن دعا برام هاگریه این جای غوغا،-

 هوابی پسرک و کرد فوت پسرک صورت سمت به و خواند توحید سوره زیرلب غوغا و

 خانوم مظلومیتش، این با بود شده عزیز! بود زنش که را دختری کشید آغوش در

 !بود شده اشخانه

 :گفت گوشش زیر بود آغوشش در که همانطور

 .صدابی غوغای میشه تنگ برات دلم-

 کرده فراموش را غرورش دختر این برابر در زود چه و دلتنگی اعتراف این از کرد تعجب

 !بود زنش حاال و بود کرده زندگی او با ماه یک که دختری! بود

 حاال و شیرین اما ساده اعترافات این از بودنش، مهم این از بردمی لذت رکدخت و

 !بود کرده ادا خوب را مجنونی حق پسر این و کردمی بودن لیلی احساس واقعا

 !بود واقعیت که اعترافی از شد گرم دلش پسرک و

 موهایش، میان بردن دست برای بود شده هوایی دلش نرفته هنوز نبود، که سنگ از

 !هایشگونه چال برای دستپختش، برای

 (بود؟ چه دامت دگر لنگم خودم من المروت/  لبت آنجای و اینجا ایکنده گونه چال)

 !ایسرمه تیله دو در کرد نگاه و برد عقب تن

 .باش خودت مواظب-
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 .نشاند ایه*س*بو دستش کف و آورد باال را پسرک دست هوابی غوغا و

 به را غوغا دوباره شد باعث و غلتید پسرک پوست رزی که حسی بود شیرین چه و

 .بکشد آغوشش

 دل در محبتی اما نداشتند، داشتن، دوست حس. نداشتند شدن عاشق حس

 !ارزیدمی عشق صدتای به که داشتند

*** 

 هایسنگ نمای با که رویشانروبه خانه سمت به و شدند پیاده رنگ سفید پراید از

 .کردند تند پا بود شده تزیین مشکی

 ماموریت؟ این آخر میشد چه و داشت استرس

 کرد، نگاه کند صدایش محسن ماموریت در بود قرار که سهرابی مسعود سروان به

 !بود نشسته راحت اشخانه در انگار داشت، عجیبی آرامش

 و کردمی مهمانش چای غوغا بود، خانه اگر کرد، را غوغا هوای دلش خانه یاد با

 .دآور می نبات برایش

 که شنودی! یاور همون هم تو کنی،می صدا محسن رو من نکنم، سفارش دیگه-

 نداره، حساسیت هم آب به کنی،نمی جدا وقت هیچ رو شده نصب گوشت داخل

 گوشت تو ببری رو دستت کافیه مهمی افراد و عیوض پیش وقتی راحتی، حمام موقع

 !کن جمع رو حواست پس مهمه خیلی ما واسه ماموریت این شه، روشن تا

 :گفت ب**ل زیر و انداخت چشمی زیر نگاهی محسن به

 .غوغام نگران کردیم، عقد پیش شب سه-
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 :گفت حال همان در و فشرد را زنگ و ایستاد سبزرنگ در مقابل محسن

 پیشش، برگردی زودتر تا بره پیش خوب چی همه که کن جمع رو حواست پس-

 .امنه جاش نفس پیش نباش، هم نگران

 شد وارد گویان هللابسم گرفت، باال را سرش در تیک صدای با و کشید میقیع نفس

 .میوه درختان از بود شده پر که حیاطی دور تا دور چرخواند چشم و

 .نبود بعید چندین هادرخت این و بودند کرج اطراف

 :کردند نگاه آمد شانطرف به که پوستی سیاه مرد به

 !تو بیاین-

 تا سقف از خانه تمام تمیز، و بزرگ ایخانه شدند، انهخ وارد و حرکت سرش پشت

 .بود شده تزیین مشکی و سفید وسایل با کف

 .کرد هدایت سمتش به را هاآن و کرد اشاره شومینه سمت به مرد

 رویش کسی بود مشخص سیگار دودهای از و بود شومینه مقابل بزرگی صندلی

 .نشسته

 قهار؟ برجیب همان بود؟ عیوض او یعنی

 !یاوری محسن و هدایت یاور-

 خوش و بلند قد مرتب، موهای و مشکی شلوار و کت با مردی برگشتند، صدا طرف به

 :گفت رفتمی ور آستینش سر دکمه با که طورهمان هیکل،

 !نبودین اینجا االن شما نبود رئیس بزرگواری اگه-

 !فرهاد کن ولشون-
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 ...یعنی بود، زن یک یصدا برگشتند، آمد صندلی طرف از که صدا سمت به

 رنگش اینقره و بلند ماکسی آن با و داشت غلیض آرایشی الغر، و بلند قد با زنی

 .بود رومی هایمجسمه همچون

 .اومدین خوش-

 .کرد فوت هوا به را دودش و زد پکی انگشتانش بین سیگار به

 درسته؟ یاور، و محسن-

 .داد تکان را سرش شده قفل فک با محسن

 سرش و زد سیگارش به دیگر پکی ایستاد، اشقدمی یک در و شد دیکنز  محسن به

 سوزش از کرد، فوت او هایچشم در را دودش و کرد خم محسن سمت به را

 .گذاشت عقب به قدمی و بست را چشمانش

 :چرخید یاور سمت به زن

 .کن روشن رو ماشین و بپوش تمیز لباس-

 گفت؟می را ماشین کدام دقیقا

 :گفت و انداخت نگاهی نیم فرهاد به

 !شوناتاق به ببرشون-

 :گفت و انداخت نگاهی هم محسن به چشمی زیر

 .من مهمانان از پذیرائی مسئول میشی هم تو-
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 با محسن که نشست صندلی روی و برگشت شومینه سمت به و زد ژکوندی لبخند

 :گفت قراریبی

 !کنیم کار خان عیوض برای بود قرار ما-

 :زد پوزخندی هم فرهاد و شد بلند زن اغواگر و مستانه خنده صدای

 کنید؟می کار کی برای دارید االن پس-

 گرفت قرار هاآن مقابل و داد چرخی اشصندلی به که زن خیره تعجب با دو هر

 .شدند

 ...شما-

 :گفت لبخند با و انداخت ظریفی نگاه یاور به

 دیدن انتظار! اطرافم یهااحمق واسه کنیه گم رد یک من اسم منم، عیوض درسته،-

 داشتین؟ رو مرد یگ

 ...اسمتون-

 !افتینبی راه موقوف، فضولی: فرهاد

*** 

 از تهی چیزی، هر از تهی بود، شده خالی فکرش بود، زمین خیره دیوار به تکیه

 !بود رفته نکرده عقد هنوز که مردی با مشترکش زندگی از ترپوچ! زندگیش و خودش

 !آریا همسرش، اقعیو نام سمت کشید پر ذهنش

 گفت؟می باید را نامش کدام کند، صدایش توانستمی اگر
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 یاور؟

 آریا؟

 .داشت دوست بیشتر را واقعیش اسم بگوید، دروغ توانستنمی که خودش به

 .داشت زبان کاش که آخ و کردمی صدایش آریا قطعا داشت زبان اگر پس

 بود؟ نبود، گناه گذاشتن یتمالک" شین" که دیگر بود؟ کجا آریایش بود؟ کجا حال

! نخوردی که ناهارم گرفتی، بغل غم زانوی و اینجا نشستی سر یک رفتن که صبح از-

 !هاداره خوردن پز نفس غذای پختم، شام واست که خوب دختر شو بلند

 سر از آهی و کرد نگاهینیم بود ایستاده دست به ماهیتابه آشپزخانه دم که نفس به

 .کشید حسرت

 و بود کرده پهن سفره زمین روی اشهمخانه رفت، آشپزخانه به و شد بلند جا از

 مزه احتماال هم و داشت خوبی بوی هم بود، گذاشته آن روی را چیلی و چرب املت

 .داشت هم خوبی

 رفتنش از رفت؟هنوزمی پایین گلویش از خورد؟چگونهمی غذا او بدون چطور اما

 میشد حس خالیش جای هم نفس وجود با اما بود نگذشته هم ساعت وچهاربیست

 .رفتمی فرو دلش در تیر مثل و

 به و بگیرند هم را او خواستندمی اما داشت کردن تکیه برای را کسی هاسال از بعد

 میدکرد؟ چه گاهتکیهبی که راستی

 میدکرد؟ چه آریابی درک، به گاهتکیه
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 احتمال لحظه هر و بود کن خراب خانه نبودش. نبود بارش فالکت روزهای ناجی

 .کردمی گوشزد دلش را آوار ریزش

 خوری؟نمی چرا-

 .انداخت باال خورمنمی معنا به را سرش و انداخت نگاهی نفس به

 .شد سیر میشه هم غذا به کردن نگاه با نمیدونستم-

 و برداشت جالباسی از را آریا رنگ کرم کاپشن رفت، در سمت به و شد بلند جا از

 .پوشید

 !میزد زار تنش در

 .نشست حوض لبه و رفت حیاط به وضع همان با

 .آریا بی میشد هم سردتر و بود سرد هوا

 .دادنمی را اشزدهیخ دل کفاف هم بخاری حاال و بود گرما منبع آریا

 !خوریمی سرما سرده، هواخیلی-

 هک هاییهمان از میکرد، درست برایش سوپ می،داد، مزه آریا با هم خوردگی سرما

 .دادمی رب و آب مزه و نداشت پیاز

 داری؟ دوستش-

 ندانستن معنی به را سرش و چرخاند نگاه بود نشسته هاپله روی که نفس سمت به

 .داد تکان

 و بود نگرانش عجیب اما نبود، مطمعن داشتنش دوست از نبود، مطمعن هم واقعا و

 !هایشاندل بین بود وابستگی شاید
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 :گفت بود بلد را هازبانبی زبان، انگار که نفس

 !بود نگران خیلی رفتمی داشت وقتی داره، دوستت اون اما-

 بیشتر اما بود، نگران عمر یک. نشد داشتنم دوست بر دلیل هایشنگرانی گاه هیچ)

 (نشود باطل که بلیتش نگران

 :گفت و زد لبخندی که بود نفس خیره تعجب با غوغا

 رفتارهات از همین خاطر به بزنه، حرف هتوننمی تو مثل هم من مامان چیه؟-

 .میگی چی فهمممی

 و کردمی درک را منظورش بزند حرفی آنکهبی که بود خوب چه و زد لبخندی غوغا

 !است نیاز افرادی همچین به زندگی در گاهی

 (را چشمانم کنی ترجمه تو و بنشینم حرفبی باید گاهی)

*** 

 .بود کرواتش بستن شغولم و بود پوشیده مرتب شلوار و کت محسن

 ببندی؟ برام رو این تونیمی-

 نگاهی بود باز سرآستینش دکمه که اشآمده جلو دست به و چرخید پسر سمت به

 زیر و گذراند نظر از را پایش تا سر بست، را دکمه و برد جلو را دستش انداخت،

 :گفت ب**ل

 .هاتیپی خوش هم تو-

 :گفت دل در و زد محوی لبخند پسر

 (دیدمی رو من هم غوغا اشک)-
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 همانی نبود؟ تخس و اخمو یاور همان او مگر بود؟ مهم برایش قدراین دختر آن چرا و

 پدر از بعد که همانی شود؟ وارد نفوذش قابل غیر پوسته به توانستنمی هیچکس که

 را دل مگر کرد؟نمی کلفت را آدم پوست خالف مگر کرد، خالف کرد، کار مادرش و

 کرد؟ینم افسار

 دادن؟ کاری چه تو به-

 :وگفت انداخت نگاهی بود هایشکفش پوشیدن مشغول که محسن به

 .رانندگی-

 !حیاطه تو راننده تا سه-

 !دیگه جای یک ببرنم قراره شنیدم-

 :گفت و کرد بلند سر تعجب با محسن

 بگی؟ رو این باید االن-

 :گفت من من با رفته باال محسن صدای تن دید که پسر

 .شنیدم فرهاد راننده از گفتم؟می کی پس خب_

 بودند کرده خوش جا براق هایکفش میان که را پاهایش و داد تکان را سرش محسن

 .کرد جفت

 !زدیم تیپ همه این که خبره چه نیست معلوم-

 میدن؟ ما به تلفن-

 :گفت هایشدندان الی از و شد عصبانی پسر جایبی سوال از
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 خوای؟می چی واسه-

 :گفت رفتمی در سمت که طورهمان و انداخت پایین رس پسر

 .بزنم زنگ غوغا به-

 :گفت تحکم با و گرفت دست در را بازوهایش و رفت پسر سمت عجله با محسن

 !لطفا... نکن خراب رو ماموریت عاشقی و عشق با میکنم، خواهش-

 بود؟! نبود عاشق او و

 را بازوانش و گفت آرامی اشهب ب**ل زیر و گرداند صورتش در را چشمانش مردمک

 .رفت بیرون اتاق از و آورد بیرون رویشروبه مرد قدرت پر دستان از

*** 

 برای همیشه که او بود، شده الغرتر دوهفته این در و گذشتمی آریا رفتن از هفته دو

 ایتکه و بسوزد دلش شاطر تا بنشیند نانوایی کنار را شب میشد مجبور نان ایتکه

 !رفتنمی پایین گلویش از غذا هم ماهی و مرغ وجود با حاال بدهد، او به نان

 منتظر که بود شده کسانی مثل دوختمی در به چشم و میشد بیدار صبح روز هر

 !نبود رفتن جبهه مثل ماموریت این اما آورند،بی رفته جبهه به که فرزندشان از خبری

 میدخواست دلش بود، شده خسته صدایی بی از بزند، فریاد خواستمی دلش

 خیابان و کوچه مردم از گفت،می نانوایی صف شلوغی از که را آریایی صدای بشنود

 .گفتمی

 !آریابی میشد هم ترتنگ و بود تنگ دلش
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 پریدمی در صدای با که هفته دو این کل مثل عجله با آمد، در صدای که بود فکر در

 بستمی را در داشت که نفس دیدن با اما باشد آریا شاید تا کرد پرواز در سمت به

 .برگشت اتاق به و خوابید بادش

 و گذاشت زمین روی را خریدهایش کرد، سالم بلند صدای با و شد وارد نفس

 :گفت داشتبرمی سر از را چادرش که طورهمان

 .کمک بیا غوغا-

 به و برداشت زمین روی از را زمینی سیب کیسه گرفته حالتی با و آمد بیرون اتاق از

 .رفت آشپزخانه سمت

 .دارم خبر آریا از-

 دستش از کیسه که شل آنقدر شد، شل دستانش زد، یخ پاهایش ایستاد، قلبش

 .شدند پخش فرش روی محتویاتش تمام و افتاد فرش روی

 .داشت بغض بود، غمگین بود، شاد بود، گیج نبود، خودش دست حالش

 :گفت لبخند با نفس

 کنی؟می هول چرا اومده، خودش که نگفتم آوردم، خبر گفتم-

 .کرد خودش دستان اسیر را نفس دست و رفت نزدیک غوغا

 هدایت نشیمن هایصندلی سمت به را غوغا آزادش دست با و خندید بلند نفس

 .کرد

 جااین بشین بیا نکن، زنجیر رو من دیگه ولی نداره اشکال ریختی رو هازمینی سیب-

 !بگم برات تا
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 :نفس به دوخت چشم و تنشس صندلی روی

 دو هر حال. تماسه در باهاشون سهرابی سروان گفتن اداره، رفتم سر یک اینجا از-

 جایی آدرس مهمانان، از پذیرایی مسئول هم سروان شده، راننده یاور خوبه، نفرشون

 ...اگه که دادن هم هستن که

 :گفت پرتی هواس با و خورد را حرفش باقی

 !نباش نگران دیگه، خوبه حالش-

 پس بود آدرسی اگر آدرس؟! حرفش ادامه یافتن برای بود تکاپو در غوغا ذهن اما

 کردن جمع در انرژی با و شد بلند جا از زدهذوق فکر این با! ببیند را آریا توانستمی

 و بود غوغا کردن کمک خیره تعجب با هم نفس کرد، کمک نفس به هازمینیسیب

 داشت؟ تاثیر قدراین عشق

 (است من پرت افکارت دارم یقین اما نیستی، وقتی شوم،می جانیهی)

*** 

 ثنقدر چطور دانستنمی هم هنوز اما بود گذشته خانه آن به شانآمدن از هفته دو

 .بود گذاشته خانه آن به پا راحت

 و کردمی همراهی هتل تا را هاآن و بود مهمانان راننده او و بود برپا مهمانی شب هر

 .خوابیدمی بود رسانده را مسافرش که هتلی آخرین در را شب

 مفیدی اطالعات حدودی تا و فرستادمی گزارش اداره برای باریک روز چند هر محسن

 کم کم و آمدمی خوشش بازی پلیس این از داشت کم کم انگار بودند، آورده دست به

 .دادمی ننشا را خودش روی بود پدرش از یادگاری که را اشجنایی روحیه داشت
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 !بود گذشته هفته دو

 !بود گذشته ماندنش جاآن از هفته دو

 !بود دور خانه از هفته دو

 در اسمش دیگر، بود خودش غوغای بود، محروم غوغایش دیدن از هفته دو

 !واقعیش شناسنامه!بود اششناسنامه

 جای در امشناسنامه در که داشتم را اتحرفی چهار اسم آن ذوق عمر تمام من)

 (.بود شده حک همسر

 !خواستنمی دوری دیگر نداشت، را اشدوری تحمل دیگر توانست،نمی دیگر اما

 و تلفنی سیم موهای دلتنگ است، زبانبی دختر آن دلتنگ که کردمی اعطراف آری،

 !اشکشیده و کوچک دستان دلتنگ!ایشسرمه چشمان

 !میشد متعجب وقتی چشمانش شدن گرد دلتنگ

 یعنی میشد؟ گرد چشمانش هم باز کرد؟می چه دیدمی را او هفته دو زا بعد اگر حال

 خواست؟می دیدار دلش هم او بود؟ شده دلتنگش هفته دو بعد

 .بزند غوغا به سری تا کردمی پیدا راهی باید زد، پس را افکارش

 سرما از ناشی که را بخارش پر نفس و کرد نزدیک هم به را زمستانیش کت هایلبه

 .فرستاد رونبی بود

 باید برف هایدانه زیر غوغا دیدن و بود داده گزارش بعد شب در را برف اعالم رادیو

 .باشد جالب
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 ایذره دنبال. هیجانشبی زندگی برای گشتمی هیجان دنبال بود، شده شیطان

 !ناخوشش احوال برای گشتمی خوشی

 روزها این که دختری کمک به را اشتنهایی پوسته تا کوبیدمی دیوار و در به را خودش

 .بود سخت اما ببرد، بین از بود کرده نفوذ دلش در عجیب

 بود، گذاشته زمان کشیدنش برای سال هفت که فلزی حصاری شکستن بود سخت

 !بود مقدس برایش که هاییباور تخریب بود سخت

 !دلتنگی محبت، عشق، کلمه، باور بود سخت برایش

 !میشد هم ترتنگ و بود تنگ دلش بگوید، دروغ توانستنمی که وجدانش به اما

 .رفت دادمی تکان دست برایش که محسن سمت به

 به را چیز همه صالبت، با و بود قوی که مردی بود، شده جور هم محسن با روزها این

 .دادمی حکیمانه نظرات و میکرد نگاه دقت

 :زد اششانه به مشتی و داد دست لبخند با و رسید نزدیکش

 .بینمتمی ترکم شدی بادیگارد وقتی از-

 :گفت و خندید بلند محسن

 !گیرینمی تحویل شما هستیم، که ما-

 خندید؟می بلند طورهمین هم چرخدمی سرش در اینقشه چه فهمیدمی اگر

 .دارم چینی مهمون یک صدف، هتل برم قراره امروز-

 چینی؟-
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 !خالفه هایگنده کله اون از انگار آره-

 :گفت و خاراند را اششقیقه اشاره انگشت با محسن

 !بدم خبر باید-

 .چرخیدند عقب سمت به است آتش اسمش فهمیدند که زن صدای با

 .مهمان دیدن به برم باید خودم کن روشن رو ماشین بیا یاور-

 :گفت آرام محسن دادمی تکان را سرش یاور که طورهمان و

 !نره یادت شنود-

 و کرد باز آتش برای را عقب در دوید، ماشین سمت به و دز  محسن شانه به ایضربه

 .بست را در نشستنش از بعد

 حرفی ساده راننده یک با که بود آن از مغرورتر آتش بود، مطلق سکوت در ماشین

 !بزند

 بستن و باز در این از کرد، باز برایش را در و پرید پایید سریع رسیدند که هتل به

 !کردمی حقارت احساس بود، متنفر هاکردن

 !بیام تا بمون منتظر جاهمین-

 را سرش نهایت در و گزراند نظر از را اطراف. داد تکیه ماشین به و گفت آرامی چشم

 ترطرفآن متر چند که عمومی تلفن وبه آورد باال را سرش سریع اما انداخت، پایین

 .دوخت چشم بود،

 بزند؟ زنگ خانه به توانستمی
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 و برداشت را تلفن نداشت، قرار و آرام دیگر دلش کرد، پرواز تلفن کیوسک سمت به

 .شد گرفتن شماره مشغول

 .الو-

 :گفت قراریبی با میزد، همیشه از تندتر قلبش بود، نفس صدای

 شما؟-

 .آوردنمی خاطر به چیز هیچ اما گشت،می اسمش دنبال ذهنش در

 یاوری؟-

 .کرد راحت برایش را کار نفس که شکر را خدا و

 .آره-

 بوی آمد، بهارنارنج خوش بوی آشنا، تنفسی صدای بعد و آمد خش خش صدای

 بود، نگران که هایینفس بود، هانفس این صدای دلتنگ چقدر آمد، بهشت

 برای بود تنگ دلش. بود شده منظم نبود، میان در یکی اول روز مثل که نفسدهایی

 نگران همیشه غوغای. رسیدمی گوش به تلفن پشت از که نبضش ضربان ریتمیک

 .کردمی گریه داشت هم باز

 آرام و چسباند گوشش به محکم را تلفن گوشی و آمد خودش به هق هق صدای با

 :گفت

 .غوغا نکن گریه-

 .رفت ترباال هقش هق صدای که شنید انگار اما ،بشنود را صدایش کردنمی فکر

 :گفت و داد تکیه سرش پشت سرد شیشه به را سرش
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 !بشنوم رو هاتنفس صدای بذار بکش نفس کن،ن گریه-

 معنای فهمید تازه و میشد باز قلبش هایرگ یک به یک او بازدم و دم هر با انگار و

 بود؟ آورده دوام چگونه را وقت چند این و را تنفس

 :گفتمی که افتاد پدرش حرف یاد

 .کندمی کامل را دین نصف ازدواج-

 بود شیرین چه برایش، غوغا بود شیرین چه ن،دی این شدن کامل بود شیرین چه و

 !بود نشسته هایشنفس صدای شنیدن به تلفن پشت همسر نام با که دختری وجود

 توانستمی کاش زنند،می زنگ نامزدشان به پادگان از که سربازانی مثل بود شده

 آهنگ به خود و بزند حرف غوغا خواستمی حرف دلش لحظه آن بزند، حرف

 .کند گوش صدایش

 بود، راضی هم وارهقهق هاینفس همین به اما ،صدایش به فقط نه، هاشحرف به

 .بود غنیمت بیابان در کفش لنگه

*** 

 دیوار به تلفن کنار شده مسخ طورهمان او اما بود گذشته آریا تماس از ساعتی نیم

 .بود زده تکیه

 .بریزد اشک بود توانسته فقط او و است تنگ دلش بود گفته

 تنها و دادمی امنیت بوی که صدایی برای دلتنگی از بود زده هق تنها تماس طول رد

 !شده اشوابسته چقدر فهمیدمی تازه که صدایی لحن به بود سپرده گوش
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 شانه را موهایش و بگیرد دست شانه که کردمی طلب را آریایی و بود گرفته دلش

 .بزند

 : بگوید و شود خیره چشمانش در

 (.باشه ایسرمه هاشچشم زنم واستخمی دلم)-

 شالق زیر خیابان، در که خواستمی را بریجیب پسر دلش خواست،می را آریا دلش

 دلش بگوید، مردم از و بیاید خانه به نانوایی از که مردی بکشد، فریاد سرش باران،

 کرد،می تحویل را سال کنارش و شستمی فرش کمکش که خواستمی را دوستی

 .کردمی باز موکش و دادمی هدیه چاقو که بود تانیدس دلتنگ

 .میشد شیطان گاهی که بود چشمانی دلتنگ

 بشینی؟ اونجا خوایمی کی تا غوغا-

 هم او بود، خسته آریایش صدای گذاشت، پایش روی را سرش نفس به توجهبی

 ههم این کی و نداشت را ندیدنش طاقت دید،می را او باید خواست،می آرامش دلش

 بود؟ شده وابسته

*** 

 نبود، خانه نفس کرد، جمع را سفره و فرستاد پایین شیرین چای زور به را آخر لقمه

 .نشست تخت روی و رفت اتاق به

 .برساند آریا به را او توانستمی که آدرسی ،بود گفته آدرس یک از نفس

 به حظاتیل از بعد اما شد خیره بود شده گذاشته در کنار که نفس پشتی کوله به

 .کرد گشتن به شروع و برد هجوم سمتش
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 یک و شماره یک حاوی که رنگی سبز کاغذ تکه کیف هایجیب از یکی در آخر و

 (.سهرابی مسعود: )خواند را کاغذ زیر و کرد پیدا بود آدرس

 سرجایشان را کیف محتویات دادمی نفس آمدن از خبر که حیاط در صدای با

 .کرد مخفی بود تخت روی که تیبالش زیر را کاغذ و گذاشت

 .کنم درست الزانیا برات خواممی ناهار خریدم، هاچی ببین بیا غوغا-

 به را سرش و زد کنار را بودند ریخته صورتش روی که را موهایش رفت، بیرون اتاق از

 .داد تکان سالم معنی

 .متعالی عالی صبح خانوما، خانوم سالم علیک-

 ایهمخانه حق در نمیشد نت*یا**خ رفتمی آریا دیدن به اگر و زد لبخند گیج غوغا

 بود؟ شده دوستش که

 داری؟ دوست الزانیا-

 ندانستن معنی به را سرش و انداخت نگاهی هایشخرید کیسه و آمده باال دست به

 .داد تکان

 .چیه ببینی نخوردی الزانیا هنوز پس-

 .بود نکرده امتحان ار  خوردنش اما بود شنیده زیاد هامحله بچه از را اسمش

 کمک؟ میای-

 وقت شب تا داد،می نشان را صبح ده ساعت انداخت، نگاهی دیوار روی ساعت به

 .رفت آشپزخانه به نفس همراه و داد تکان تایید معنی به را سرش پس داشت، زیاد

*** 
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 تعویض قبل کهنه هایلباس با را فرمش لباس رفت، اتاقش به و داد تحویل را ماشین

 حیاط در از برود، در توانستمی راحت و نبود محسن رفت، بیرون اتاق از آرام و کرد

 امشب سنگین برف خاطر به شلوغ همیشه یخانه این شکر را خدا و رفت بیرون آرام

 .بود خلوت

 .کردمی سخت کهنه هایکفش آن با را رفتن راه و باریدمی برف

 شب وقتآن بود معجزه انگار که نگیر  زرد تاکسی برای پس بود زیادی راه خانه تا

 .کردند حرکت خانه سمت به شدن سوار از بعد و داد تکان دستی

 نه؟ میشد شیرینی دیدار روز هجده از بعد غوغا، دیدن برای میزد دودو دلش

 شود؟ تنگ ایسرمه تیله دو برای پسر این دل روزی کند تصور توانستمی کسی چه

 هم آن کند، فرار شبانه و بزند ماموریت کردن بخرا به دست که شود تنگ آنقدر

 !زنش دیدن برای

 آرایش به را هااین من کن، خالصه بازت موهای و چای فنجان یک در را هایتزنانه)

 (.دهممی ترجیح غلیظ

 با را اشآمده باال دستان کف ایستاد، رنگ سفید در مقابل و کرد حساب را کرایه

 تیک صدای با در و چرخواند قفل در را آن آورد، باال ار  کلید و کرد گرم دهانش بخار

 .شد باز ضعیفی

 .میشد زیباتری منظره بود آنجا هم غوغا اگر برف، از شده پوش سفید حیاط

 نام این با را مادرش همیشه، پدرش ،(بانو. )بود بانویش و خانه این دلتنگ چقدر

 خاطرات قدمت به هاییشقانهعا قدیم، هایعاشقانه این بود زیبا چه و کردمی خطاب

 !کودکی
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 که بکشد پایین را در دستگیره خواست رفت، در سمت به و کشید عمیقی نفس

 .غوغایش برای بود شده همخانه روزها این که را ایناخوانده مهمان آمد یادش

 چه شب نیمه در! را شبنیمه آمد یادش تازه و نشد خبری اما زد در به تقه چند

 بود؟ شده پرت حواس قدراین امشب چرا و دقیقا بود بیدار کسی

 پتویی و کرده پف چشمان با نفس لحظاتی از بعد و زد ضربه در به ترمحکم باراین

 .شد اشخیره تعجب با و آمد در مقابل بود انداخته سرش روی که

 .ببینم رو غوغا اومدم-

 شد؟ تموم ماموریت مگه! اینجا... تو-

 .بود شده پروابی هم پسر این و نداشت خبر خودش و بود عالم گیج پلیس خانم این

 !ببینم رو غوغا اومدم گفتم-

 :گفت عصبانیت با نفس باراین

 غوغا همین جون تا باشه کرده تعقیبت نفر یک کافیه کنی؟می چیکار معلومه-

 !اوفتهبی خطر به جانت

 .غوغا پیش رمب خواممی کنار برو نکن، تکلیف تعیین من واسه جون، دختر ببین-

 و داد صدای نشست،می انتظار به دیروقت تا هاشب که غوغایی بود عجیب و

 !شنیدنمی را دادشانبی

 نبودن و خالی تخت اما کرد، باز ضربه یک با را در و دوید اتاق سمت عجله با نفس

 بود رفته آریایش دیدن به او زد، تایید مهر تفکراتش تمام بر جالباسی روی غوغا شال

 .نشست زمین روی و کرد ناله،ای بود، شده باز موقعبی که دهانی بر وای و
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 را نفس بازوان خالی، تخت دیدن با اما رفت اتاق سمت به و شد خانه وارد نگران آریا

 :زد فریاد و کرد بلندش جا از و گرفت

 کجاست؟ کو؟ غوغا نفس-

 !پلیس حتی نداشت، شوخی کسهیچ با پسر این و

 :گفت استیصال با و کشید بیرون دستانش از را بازوانش ترسیده او فریادهای از

 ...تو دیدن رفته-

*** 

 ایستاده خانه مقابل بود، شده سرد هم دهانش بخار حتی سرما، از لرزیدمی خود به

 .بود زده زل در به خیس چشمان با و بود

 بود؟ درستی کار خانه آن به ورودش

 بود؟ درستی کار آریا دیدن اصال

 بود؟ آنجا آریا صالا

 از بودش، کشانده آباد ناکجا به شب نیمه که را نفهم زبان دل این کند لعنت خدا

 آنجا فهمیدمی آریا اگر و نداشت خوبی خاطره بود خیابان در که باری آخرین

 شد؟نمی عصبانی ایستاده

 را آریا چگونه حاال کرد،می ضعف داشت هم باز انگار کشید،می درپیپی هاینفس

 .بود نکرده را جااین فکر دید؟می

 .(بجنگی باید یا بجنگی، باید یا! ندارد فایده نشینی عقب باشی که عاشق)
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 دل نفع به هیچ یک، باراین و راندمی عقب را او که عقلی برابر در کردمی جنگ او و

 !بود

 فرو لقف در را آن کرد، باز موهایش خرمن از را سرش سنجاق و برد شالش زیر دست

 .نبود او کار نتوانست، اما در، کردن باز برای کرد تالش و برد

 .شنیدمی را صدایش خدا کاش و نبود شانس روی امشب

 .داد تکیه در به و نشست زمین روی بود افتاده هایشاستخان در سرما از که دردی با

 دلش در روز سه این تمام که امیدی داد،می دست از را امیدش تمام و آمدمی برف

 .رفت باد به شبه یک آریا دیدن برای بود داده پرورش

 یعنی نفس با زدن حرف که بود مطمئن اما کرد،می مشورت نفس با حداقل کاش

 .کارش از نظر صرف

 هاینفس داد، تکیه سرش پشت در به را سرش و کرد جمع شکمش درون را پاهایش

 به سرما این اما بود، سردش! بود دویده را طوالنی مسیر یک انگار کشید،می دارکش

 .داشت را کردنش منجمد قصد که بود دلش سرمای.نبود برف بارش خاطر

 (.زنندمی یخ هم پزی آجر هایکوره نباشی، که تو)

 که ایعطسه با. بود کرده مقاومت خیلی هم اینجا تا نداشت، توان این از بیشتر دیگر

 و شد روان هایشاشک سیل و وراخس چشمانش سد و شد باز نفسش راه انگار کرد

 .ایستادندمی راه میانه و زدندمی یخ سرخش، هایگونه در شدن حل از قبل

 هایماشک بگیرد آرام و باشد کنارم دلتنگم که اوقاتی که خواهدمی دست یک دلم)

 (.را
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 که میشد ساعتی سه.انداختمی چنگ دلش به بیشتر تنهایی و ریختمی اشک

 .نبود حوالی آن کسی که شکر را خدا و بود نشسته در کنار

 که برفی زیر آریایش، دیدن نبود قسمت چرا و امشب هاینشدن از بود گرفته دلش

 !ریخت؟می صورتش روی پر مانند

 را بارش شیطنت هایگفتن غوغا دلش خواست،می را نوازشگرش دستان دلش

 و نشستمی موهایش روی که خواستمی را هاییه*س*بو دلش خواست،می

 !داشتنش برای کردمی شکر را خدا و پوستش زیر میکرد تزریق خوشی

 محتاج انگار بود، عالم عجایب از وابستگی همه این و کسی با کردن زندگی ماه یک

 !کرده فراهم عشق برایش آریا محبت از حجم این حاال و بوده چشم گوشه یک

 خانه به بود بهتر ببیند، را اآری توانستنمی که او نشست،می آنجا نباید دیگر

 .دادمی عذابش بیشتر آنجا در بودنش گشت،برمی

 پیک چند که انگار رفت،می تلو تلو ،کرد حرکت آهسته هایقدم با و شد بلند جا از

 .باشد خورده نوشیدنی

 .کشاند در کنار درخت پشت را خودش کسی دویدن صدای با

 و میزد نفس نفس و بود او به شتشپ که مردی دیدن با و کشید سرکی ترسیده

 !ترسید کرد،می نگاه را اطرافش

 .شناختشمی انگار اما

 !هیکل و قد این بود آشنا چقدر

 !هالباس این بودند آشنا چقدر
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 .آریا این بود آشنا چقدر

 دختر این و داشت عالمی هم زدن لبخند گریه، میان در شد، شاد و کرد ذوق

 .بود عالم خوشبخت

 و دوید سمتش به غوغا حال همان در و برگشت عقب به خش خش صدای با آریا

 تمام و کرد حلقه کمرش دور که ایزده یخ دستان و کوباند اشسینه به محکم را سرش

 !بود هافرسنگ انگار که ایفاصله این شد

 (.آغوشت اندازه به خواهممی هتلی رسیدم، که دنیا آخر)

 خوش جا اشسینه روی که سری و بودند حلقه شکمر  دور ک دستانی به بهت با آریا

 .کرد نگاه بود کرده

 شده داده زینت رنگ سفید برف با اششده فر موهای و بود افتاد سرش از روسری

 را کوچک آغوش این بودن واقعی تا کشید موهایش روی و برد باال را دستش بودند،

 .کند حس را بود گرفته برش در منتبی که

 .را قضیه واقعیت نداشت باور انگار و کرد بویشان را، یشموها کرد نوازش

 در وجود تمام با و آمد بیرون بهت از کاشت صورتش روی غوغا که ریزی ه*س*بو با

 که بود آنجا ترشیرین و شده اشزندگی تمام بود مطمئن که را دخترکی کشید آغوش

 !او دیدن قصد به همآن بود کرده فرار خانه از دلتنگی زور از

 (.کنی گریه تا باشی مرد باید اوقات گاهی کند؟نمی گریه مرد گفته کسی چه)

 نبود؟ عادی غیر وضع این و چکاند پایین اشک دلتنگی زور از هم پسرک باراین و
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 و افتدمی اتفاق نگاه یک در اوقات گاهی و است لحظه یک شدن عاشق گویندمی

 بود، کرده غوغا دلش در که غاییغو عاشق بود، شده عاشق نگاه یک در او یقینا

 ساده که دختری داد،می هدیه لبخند منتبی و کردمی کار منتبی که دختری عاشق

 !آالیشبی و بود

 .بود شده نصیبش هاترینساده حاال و است سادگی در زیبایی بود معتقد همیشه

! اندنبرده انسانیت از بویی که هایینانسا بین در زد جار را هازنانگی نباید که همیشه

 .دارد دوستت عاشقانه که کرد مردی خرج را هاآن باید گاهی

 عاشق، قدرهمان است، پدرش شبیه دقیقا احساسات نظر از که فهمیدمی حاال و

 !صبور قدرهمان و غیرت با قدرهمان

 از غش و غلبی آغوشی تجربه! خواستمی لیاقت غوغا مثل دختری داشتن دوست

 بود، آرام غوغا داشت، را لیاقت این او که خوب چه و خواستمی لیاقت غوغا سمت

 !بود الل حتی و نداشت خانواده بود، فقیر بود، کوچک

 !بس و بود خودش مال که خوب چه و دردبی مرفه هزاران از ترپاک بود، غوغا اما

 گوشش زیر بود شده رگه دو گریه از که صدایی با و فشرد آغوشش در بیشتر را غوغا

 :گفت

 .بود شده تنگ برات دلم... غوغا-

 .رویایی اما ساده اعترافات این بود شیرین چه و

 زدن حرف جای به اما احساسات کردن خالی محز داشت زبان هم دختر این کاش و

 حوالی جایی و شد بلند پایش انگشتان روی و داد فاصله کمی آریا سینه از را سرش
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 هم خیابان این امشب و کاشت احساسش تمام زهاندا به ایه*س*بو راستش چشم

 . دیگریک به دلتنگ دو رسیدن خاطر به بود عروسی دلش در

 نشسته آریا و غوغا تماشای به روروبه پنجره از پسری و دختر که بود آنجا ترجالب و

 .کردمی رویایی سادگی تمام با را فضا و آمدمی که برفی بود زیبا چه و بودند

 را اشپیشانی داد، فاصله خودش از کمی را تنش و گرفت را غوغا زوهایبا دستش با

 :گفت وارزمزمه و چسباند او پیشانی به

 .بازی پلیس به چه رو تو آخه بگه بهم نیست یکی غوغا، خستم خیلی-

 هایقیمه اون از دلم غوغا، خوادمی رو خونه دلم بودم، مونده خودم کار تو من

 شده، تنگ هم نونوایی صف واسه دلم حتی اما نمیشه تباور . خوادمی گوشتبی

 نکنه که ترسیدم شدم، دیوونه نیستی دیدم و خونه رفتم وقتی خواست،می رو تو دلم

 .باشی رفته زندگیم از وقت یک

 ترس با و زد زل غوغا چشمان در و برد عقب را سرش و ترسید خودش حرف این با

 :گفت

 .نیستم خوب من دونممی سخته، ،دونممی غوغا، نکنی ول رو من وقت یک-

 رو هیچکی تو جز که نذار تنها رو من عزیزترینت جون رو تو ولی برات ننگم دونممی

 .ندارم

 بود؟ شده مظلوم طوراین که بود کشیده چه پسر این بودند؟ کرده چه مرد این با

 شده و دبو تربزرگ خودش از سال چند که پسری مظلومیت از افتاد گریه به غوغا و

 سر از را چیز چه پسر این مادرشان، شدن دور از ترسیدندمی که هاییبچه مانند بود
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 سطحش که دختری از هم آن کرد؟می التماس مظلومیت با طوراین که بود گزرانده

 .بود خودش از ترپایین پله چندین

 .شتحمل از بردمی رنج و کشیدمی دوش به پسر این که را رازی دانستمی کاش

 اش؟زندگی فرد عزیزترین به بود داده قسمش

 .است اشزندگی عزیز او تنها دانستمی کاش

 نکند؟ ترکش که نرود؟ که داد قسمش

 .میشد دیوانه خودش کردمی ترکش اگر

 (.شودمی حبس مرا تو بی را شهر وهللا به)

 :گفت و گرفت را غوغا چشم زیر خیسی انگشتانش با

 که مردی دارن، محکم و قوی شوهر یک آرزوی همه دونممی نکن، گریه آریا جون-

 ...غوغا اما بره، پاشون به خار نذاره کنه، مقابله چی همه با که مردی کنن، تکیه بهش

 :گفت و بوسید را دستش پشت. زد زل چشمانش در

 آریا، پوسته به برگردم خواممی! خستم بودن یاور از باشم، هااون مثل تونمنمی من-

 تا داشت، رو آرزوش پدرم که بشم همونی خواممی بسازم، نو از رو خودم مخوامی

 جون ماموریت این از اگه! رسیدم بنبست به اما اومدممی راه داشتم خودم دل با حاال

 آدم کنیمی کمکم کنی؟می کمکم پدرم، مثل یکی بشم خواممی بردم در به سالم

 بشم؟

 آریا نکند؟ قبول او و بخواهد چیزی آریا میشد مگر. زد زل خواهشش پر چشمان به

 را مرد همین او بود، مرد امشبش روان هایاشک و مظلومیت تمام با. بود مرد
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 میشد شکسته اشپوسته وقتی اما بود محکم بیرون از که را مرد همین خواست،می

 !کردمی گریه چوبی آبنبات برای و کوبدمی زمین به پا پدرش کنار که میشد کودکی

 را موهایش و دست که هاییب**ل و گرم آغوش همین خواست،می را مرد همین وا

 شش را مالکیتش سند آریا که قلبی همین بود، کافی برایش کندمی باران ه*س*بو

 .بود بس برایش بود زده اسمش به دنگ

 خوراکی ترینخوشمزه میدبوسیدشان که دستانش طعم. خواستنمی پوشاک و غذا

 .بود دنیا

 .بود خانه ترینامن آریا آغوش خواست،نمی ناهسرپ

 .هایشکاستی و کم تمام با! بس و خواستمی را آریا او

 ریزی ه*س*بو صورتش روی و کرد حلقه کمرش دور که دستانی با را موافقتش و

 .داد نشان نشاند

 .کوچک بهشتی شبیه چیزی. بود دیگر طوری دنیا شب آن

 (.داری دوستش که کسی زوانبا بین وجبی چند فضاییست بهشت)

*** 

 را بخاری و کرد روشن را کن پاک برف. زد راهنما و شد خیره خیابان به بغل آینه از

 سیگار از ناشی که دودی تا آورد پایین را شیشه کمی. کرد تنظیم عقب صندلی روی

 .برود بیرون به بود شعله کشیدن

 .میری و گردیبرمی نیومدم ساعت یک تا اگر. کنیمی صبر رسیدیم که هتل جلوی-

 :گفت و کرد نگاهی اششده آرایش صورت به آینه از
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 .خانم چشم-

 شیرین شب آن از دوهفته کرد، عود دلتنگیش و افتاد غوغا یاد گفتنش خانم با

 بیاورد، تاب بود گفته غوغا به بود، دور غوغایشبی غوغای از هفته دو گذشت،می

 .بود ریخته اشک تنها غوغا و یابد پایان وریتمام تا نگیرد را سراغش بود گفته

 !راست سمت رفتیمی باید یاور؟ کجاست حواست-

 :گفت ب**ل زیر و گرفت عقب دنده و نهاد ترمز روی پا فورا

 .ببخشید-

 :گفت حرص با و زد سیگارش به عمیقی پک( عیوض) شعله

 .هم تو میره مونکاله کنی کار پرت حواس با باشه قرار اگه-

 !نمیشه تکرار دیگه خواممی رتمعذ-

 !ماموریت؟ این میشد تمام کی و بود متنفر هانهی و امر این از

 نیاره یادم رو تو خاطرت دنیا یک برم، باید کجا"

 بذاره راحت رو من تو فکر شب یک که برم، باید کجا

 نداره فرقی برام زندگی و مرگ که خودم، با کردم چه

 "بیاره طاقت کسی ،بد حال این توی من مثل محاله

 از دقیقه ده و ساعت یک انداخت، نگاهی ماشین ساعت به و کرد کم را ظبت صدای

 .بود گذشته هتل جلوی ایستادنش

 .کرد جلب را توجهش پلیس آژیر صدای که کرد رفتن عزم و کرد روشن را ماشین
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 در یچیز . انداخت نگاهی ترس با بودند کرده محاصره را هتل جلوی که هاماشین به

 .میشد دور آنجا از باید. زد زنگ سرش

 سوار هراس با شعله و شد باز عقب در که کند حرکت تا گذاشت گاز روی را پایش

 :زد داد و شد

 !کن حرکت یاهللا-

 :زد فریاد دوباره که کرد نگاهش گنگی با یاور

 !یاور افتبی راه گممی-

 سرعت با. شد دور آنجا از رعتس به و نهاد گاز روی پا و آمد خود به دادش صدای با

 .رسیدنمی گردش به کسی قطعا و رفتمی آوری سرسام

 .کند تازه نفسی تا کرد توقف ایروزنامه دکه کنار آخر که بود حرکت در ساعتی یک

 .شمال بریم باید نیست امن خونه دیگه-

 :گفت و برگشت عقب به تعجب با

 مونه؟دنبال پلیس-

 :گفت کردمی نگاه گوشیش تساع به که طورهمان شعله

 .بابل سمت برو فقط تو-

 .کرد حرکت ماشین و زد استارت

 را هایشاخم خورد مشامش به که سیگار بوی. بازی گربه و موش از بود شده خسته

 .فشرد را ماشین فرمان و کشید هم در



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر banoo.f|  اسمان آبی به رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

86 

 

 .بود نزده ب**ل سیگار به بحال تا اما بودنش خالفکار تمام با

 خواست،می را پیش هفته دو آرامش دلش خواست،می طوفان از بعد آرامش دلش

 .خواستمی را غوغا دلش بگوید، ترساده

*** 

 خاک تا رفت آینه سمت کشید، هم در را هایشاخم غوغا دیدن با و شد اتاق وارد

 اشگونه روی ایه*س*بو و شد حلقه اششانه دور غوغا دستان که کند پاک را رویش

 .شد زده

 .کنار برو غوغا-

 باز اششانه دور از را دستانش عصبی باراین. گذاشت اشگونه روی ایه*س*بو دوباره

 :برگشت سمتش به و کرد

 ندی انجام کاری اجازه بدون بگیری یاد باید. شمنمی خر جوریاین نچ-

 !میشد؟ چی دیدمی رو دوتا شما کسی اونشب اگه دونیمی

 حالت به و چسباند هم به را ستشد دو هر کف و شد خیره،اش مظلوم غوغا

 .زد زل چشمانش به خواهش

 :گفت و کشید حرصی پر نفس و زد زل خواهشش پر چشمان به نفس

 .نزن زل من به ایتگربه چشمای اون با دیگه بخشیدم باشه-

 :گفت آرام و گرفت غوغا صورتش مقابل و برد باال را اشاشاره انگشت سپس

 !نکن ور  کار این وقت هیچ دیگه ولی-
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 به شب آن اگر که بود فکر این در غوغا و رفت آشپزخانه سمت به و گفت را این

 .نداشت تفاوتی دیوانه با هم حاال هرچند بود، شده دیوانه قطعا رفتنمی آریا دیدن

 کشید بیرون را هایشپیراهن از یکی هفته دو این تمام مثل و رفت آریا کمد سمت به

 .پوشید و

 .دادمی را آریا آغوش خوش طعم داد،می را آریا بوی اما میزد زار تنش به

 .خوشرنگ قدرهمان و خوشمزه قدرهمان سال، نوبر هاینارنگی مانند طعمی

 کنار و رفت آشپزخانه به و بست را لباس هایدکمه و کشید حسرت از عمیقی نفس

 .ایستاد نفس

 اما نیست هاعروس زهتا مثل زندگیت دونممی شده، تنگ آریا واسه دلت دونممی-

 .باش صبور فقط میشه درست چی همه کرد، کاری خود سر نمیشه کنی، صبر باید

 :برگشت غوغا سمت به و شست آب شیر زیر را دستانش

 .کنی کمکمون بتونی تو ممکنه که اومده پیش برامون سوال یک ماموریت این توی-

 :شد اشخیره کنجکاوی با غوغا

 ...ولی... نه یا درسته پرسیدنش اصال و هدار  صحت چقدر دونمنمی-

 .کرد مشت را دستانش و زد زل چشمانش به نگرانی با غوا

 بوده؟ پلیس... آریا پدر-

 داشت کندن جان هم جوابش و بپرسد مظلوم دختر این از را سوال این تا کند جان

 .دانستنمی شوهرش زندگی از چیز هیچ که غوغایی برای

 .نمیشد برجیب آریا که بود پلیس اگر بود؟ پلیس. ردک نگاه نفس به تعجب با
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 عکس را دنیا هایواقعیت تمام که حرفی گنجید،نمی باور در که بود زده حرفی نفس

 .کردمی

 اشتباه که خیالش به هم نفس داد، تکان منفی معنا به را سرش تند تند غوغا

 .داد ادامه کارش به و انداخت باال ایشانه اندکرده

*** 

 هیچ بدون و طبقه سه ایخانه کردند، توقف سفید سنگ نمای با ایخانه قابلم

 .خاصی معماری

 خانم؟ اومدم درست-

 .کنن باز رو در تا بزن بوق جاست،همین آره-

 در باغبانی لباس با جوانی پسر لحظاتی از بعد که فشرد بوق روی بار چند را دستش

 .گفت آمد خوش و کرد باز را

 در و آمد بیرون ماشین از ایستاد، درختی تک کنار حیاط گوشه و شد حیاط وارد

 پیش ساعت چند که انگار نه انگار شد، پیاده خرامان و کرد باز شعله برای را عقب

 .کردمی فرار پلیس دست از ترسیده موشی مانند

 .رفت خانه داخل به سرش پشت و بست نقش هایشب**ل روی پوزخندی

 تا چند برو داریم، مهمانی شب فردا. اینجا بیان و کنن معج رو هاوسایل زدم زنگ-

 .بکشن اینجا روی و سر به دستی تا بیار کارگر

 میشن؟ چی هاپلیس-
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 و شدیم دور شهر از چقدر که بینیمی کنه، پیدا پلیس رو خونه این ممکنه غیر-

 .جنگلیم وسط تقریبا

 :پرسید کنجکاوی با

 چیه؟ واسه مهمانی-

 و آورد بیرون اشدستی کیف از سیگاری و انداخت او به اهینگ اخم با شعله

 :گفت نشستمی صندلی روی که طورهمان

 .بدی انجام میگم بهت که رو کاری صدابی بهتره! کنیمی فضولی زیاد مدته یک-

 .رفت حیاط سمت به کوتاهی تعظیم از بعد و کرد هم در را هایشاخم حرف این با

 بود شده تلفن نداشتن اما کرد،می گزارش محسن به را ریسیگا زن این کارهای باید

 .قوز باالی قوز

 :رفت بود درختان آبیاری مشغول که باغبان پسر سمت به

 .پسر آهای-

 بله؟-

 چیه؟ اسمت-

 سیاوش-

 کنی؟ جور تلفن یک واسم تونیمی-

 گیرید؟نمی خانم از چرا-

 .بفهمه چیزی خانم خوامنمی-
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 .مکن کمکتون تونمنمی من-

 :غرید و رفت پسر سمت بلند گام دو با

 .بچه واجبه کارم-

 .داریم سنی فاصله سال دو تهش ته بابامی، انگار بچه میگی یجوری-

 .افتاد زمین به پسر که زد پسرک صورت در مشتی و شد عصبانی حرف این از

 .دنیا اون بفرستمت االن همین که دارم قاطی قدریاون-

 .کشید دستی باشد آمده فرود بینی،اش از دادیم احتمال که خونی به پسر

 :گفت حرصی تمیزش دست دیدن با اما

 .بابا برو-

 بین. رفت بیرون خانه از و شد سوار. کرد تند پا ماشین سمت به. شد خیالشبی آریا

 .رفت مغازه درون و شد پیاده ماشین از. کرد توقف فروشی میوه مغازه کنار راه

 .آقا سالم-

 :گفت بردمی باالتر را بخاری شعله که طورهمان وشفر  میوه مرد

 برات؟ بکشم چی جان، بابا سالم-

 !ضروریه کارم کنم؟ استفاده تلفندتون از تونممی. خوامنمی چیزی-

 :گفت و زد لبخندی مرد

 .بیا پسرم آره -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر banoo.f|  اسمان آبی به رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

91 

 

 شماره فورا و کرد تشکری ب**ل زیر هم آریا گرفت، آریا مقابل را همراهش تلفن و

 خبر اول باید اما غوغا قلب تپش صدای برای بود زده لک دلش. گرفت را خانه

 .دادمی نفس به را مهمانی

 .بگیرد تماس نفس با نبود دسترسش در خودش و شنید خبری اگر بود گفته محسن

 بله؟-

 .دارم مهم خبر یک یاورم،-

 :نفس سوی از طوالنی مکثی از بعد

 یاور؟ شدهچی-

 :زد را حرفش مقدمهبی

 داره قرار بابل جنوبیه قسمت که جنگلی اطراف خونه یک تو شب فردا شعله_

 .بدم خبر بهش که نیست دسترسم تو محسن بده، مهمونی خوادمی

 دونی؟می رو هامهمون و نگهبان تعداد دادی، خبر که کردی خوبی کار-

 زده زنگ شعله اما نیست خونه تو هیچکی پسرباغبون یک و شعله و من جز فعال-

 .دونمنمی هم هامهمون تعداد اینجا، بیان همه کرج، خونه از که

 روشن وقت تمام رو شنودت و هست مهمی افراد دونیمی که بگیر قرار جاهایی فردا-

 .کن

 :گفت ترآهسته و

 .شد تمام فردا شاید-
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 نشنیدن برای خورد حسرت دل در آریا و کرد قطع را تلفن دیگری حرف هیچ بدون و

 و خودش از شد دلگیر بود، دلتنگش عجیب روزها این که غوغایی ایهنفس صدای

 حال، رفت،نمی را راه این اگر زیرا بود، راضی قلبش اعماق امادر بود، رفته که راهی این

 که شکر را خدا بودو غوغا زندگیش بزرگ شانس تنها و نداشت خودش برای غوغاورا

 .بود او

 پلیسی؟ تو جان پسر-

 :گفت صادقانه و زد لبخندی کرد، نگاه شفرو میوه مرد به

 .نه-

 :گفت و زد لبخندی مختصر و ساده جواب این از پیرمرد

 .جان بابا باشی موفق-

 سرازیر سویت به قلب اعماق از وقتی اما بودند ساده دعاها، بعضی بودند زیبا چه و

 .نمیشد نصیبت خوب هایاحساس جز چیزی شدندمی

 فروش میوه مرد برای دستش دادن انتک با و شد ترعمیق لبخندش

 .شد دور آنجا از و رفت ماشین سمت به

*** 

 بیرون آن جیب از را همراهی تلفن و رفت اشپشتی کوله سمت عجله با که نفس به

 .کردمی نگاه نهاد گوشش کنار را آن و گرفت شماره آورد،

 .سرگرد سالم-

 .گرفت تماس یاور-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر banoo.f|  اسمان آبی به رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

93 

 

 تلفن سراغ که اشتنبلی برای کرد نفرین را خود!د؟بو آریا زد زنگ که کسی پس یاور؟

 کرد؟ میشد چه ،دیگر بود دلتنگ شد، سرازیر اشکانش و نرفت

 ...غوغا-

 .کرد پاک را هایشاشک تند تند و کرد بلند را سرش نفس صدای با

 افتادی؟ جایی از شده؟ چیزی کنی؟می گریه چرا-

 گفتشده؟می آریایش دلتنگ گفتمی شده؟ تازه دلش داغ گفتمی گفت؟می چه

 شده؟ هوایی دلش اسمش شنیدن با گفتمی خواست؟می را آریا آغوش دلش

 مگر اصال بشنود؟ را آریا صدای تا نرفت تلفن پای که خودش بر لعنت گفتمی

 .است الل که خودش بر دنیا هایلعنت تمام اصال بزند؟ حرف توانستمی

 .عزیزم باش آروم غوغا-

 .میزد له له آرامش ایذره برای زهارو این آرامش؟

 .دریغ اما بردمی پناه آریا هایلباس به آرامش ایذره برای

 دختر؟ این از خواستمی آرامش نفس

 داشت؟ آرامش نگرانیدل داشت؟ آرامش یار ندیدن داشت؟ آرامش دوری

 دانستمی چه دختر این کسی؟بی هاسال از فهمید!می چه دختر این

 .را تننداش خانواده

 بگیرند؟ آتش چشمانت جلوی اتخانواده کهاین از فهمیدمی چه دختر این
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 تمنا نان ایذره برای هاخیابان در یعنی سختی کرد؟می درک چطور را کشیدن سختی

 یک از بعد یعنی سختی بدهی، دست از بارهیک به را اتخانوه یعنی سختی کنی،

 .نکند کار زبانت دیگر تصادف

 میزد؟ آرامش از حرف دختر این وقتآن

 .بود آرامش نداشت زبانبی دختر این که چیزی تنها و

 این چیست، صدابی دختر این درد دانستمی تقریبا کشید، آغوش در را غوغا سر

 حفظ برای نگذشته شدنش شوهر از روز یک هنوز که بود شده مردی دلتنگ دختر

 .بود رفته ماموریت به غوغا جان

 .برایش بود ساخته سرپناه کسیبی سال چند از بعد که بود هشد مردی دلتنگ

 خوب چه و بود بلد خوب را مردانگی و دلدادگی اما بود بچه هنوز که مردی دلتنگ

 .باشد پلیس اداره گمشده همان نام، آریا پسر این اگر میشد

*** 

 چند دوست این برای بود شده دلتنگ کشید، آغوش در را او و رفت محسن سوی به

 . اشروزه

 :گفت ایشخنده میان کردمی وارد بازوهایش به آریا که فشاری از محسن

 !کردی لهم پسر؟ چته-

 :گفت و شد جدا محسن از دلخوری کمی و خوشحالی با آریا

 .شده تنگ برات دلم فهمینمی دیگه، معرفتیبی-

 :گفت و خندید بلند محسن
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 خیر مردی تو کن، سپر رو ینهس! تو بده و شکم قیافت؟ شده دخترها مثل چرا-

 !مثال داری زن سرت،

 .کرد سپر را اشسینه و برد داخل را شکمش شوخی به هم آریا

 :گفت و خندید بلندتر حالتش این از محسن

 . شدی اردک مثل کنی، سپر سینه خوادنمی من جان-

 :گفت و زد لبخند هم یاور

 .پررو بچه خودتی اردک-

 پررو؟ گفتی کی به ترم،بزرگ ازت من هاکن جمع رو حواست اوه اوه-

 :گفت کردمی بغل را محسن دوباره که همانططور و کرد ترعمیق را لبخندش

 .داداشم به-

 :گفت گوشش در و زد جانیبی لبخند هم محسن

 .کنممی جبران برات ماموریت بعد-

 .زدند زل یکدیگر چشمان به و شدند جدا هم از

 چه و داشت برادر عقده آریا کردند،نمی تعویض چیز یچه با را شانروزه چند رفاقت

 شده یاور و بود داده دست از برادر محسن و بنامد برادر را او تا بود محسن که خوب

 .بود شده اشوابسته روز چند قدمت به که برادری بود

 دو این و نداشتند کم برادری از چیزی عمیق هایرفاقت همین اما نبودند خون هم

 .روزه چند رفاقت این برای زدندمی رگشاه مرد
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*** 

 خوبی تنها و آمدمی یکی و رفتمی یکی بود، مرج و هرج خانه در و بود مهمانی شب

 کنند شرکت توانستندمی هم یاور و محسن پس بود، خدمه تمام حضور مهمانی این

 .جوان هاینفوذی این حال به خوش و

 (.مجد فرهاد) دبو خالی جمع این در نفر یک جای عجیب و

 روشنه؟ شنودت یاور-

 :گفت و کرد آرام را صدایش

 .آره-

 .شه تموم امشب احتماال-

 شیم؟می راحت فردا از یعنی-

 .شیممی راحت... آره ولی! نه که فردا از-

 خدا فقط و روزهایش این غوغای سمت زد پر دلش و کشید عمیقی نفس

 .بود وردهآ تاب او یاد با را ماموریت این که می،دانست

 .کند شانه او و بریزد را فرش موهای که غوغایی و خواستمی شانه یک دلش

 مارکداری ادکلن و اسپری هیچ با که عطری خواست،می را غوغا تن عطر دلش

 .کردنمی تعویضش

 که را ایشسرمه چشمان دلش خواستزمی را ذوقش سر از هایزدن نفس نفس دلش

 .خواستیم را شدندمی خالی و پر مدام

 .داشت را مقدس مریم حکم! برایش نبود غوغا تنها غوغا
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 .را شرقی عروسک این کند پرستش بود حاظر و برایش بود بت

 خوبی؟ یاور-

 :گفت ساده و کرد نگاه بود ایستاده سرش باالی نگران آب لیوانی با که محسن به

 .خوادمی رو غوغا دلم-

 .ساده اعطرافات این بودند زیبا چه و

 .شد بلند صوت و دست صدای که بگوید چیزی خواست سنمح

 .انداختند نگاهی ها پله سمت به دو هر

 دست رسیدندمی کمرش روی تا که شرابی موهایی و سفید و بلند لباس آن در شعله

 .آمد پایین هاپله از پوشی خوش مرد دست در

 :گفت بلند شعله رسیدند که آخر پله به

 هنوز و رسیدین راه از تازه شما از بعضی میددونم ز،عزی مهمانان همه به سالم-

 نیومد دلم اما برسین، اینجا به تا کردین تحمل رو راه همه این که ممنون اید،خسته

 هستند اصالت فرامرز آقای ایشون کنم، رها رو مجلس جذاب آقای این معرفی بدون

 انتقال هم دیگه هایکشور  به رو موناجناس بتونیم ما تا کردند کمک که کسی تنها و

 .بدیم

 شونزحمات مدیون ما و دارن دبی در رو شیشه تولید آشپزخونه ترینبزرگ ایشون-

 .هستیم
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 اینجا حال که خوب چه و بودند دیدنش منتظر سال دو که بود کسی همان مرد این و

 زندگی بود کرده تخریب را، دخترانه رویاهای بود کرده تخریب که کسی همان بود،

 .را نفر نهزارا

 :گفت غضب با اما آرام و کشید گوشش کنار را دستش محسن

 .رومهروبه دقیقا االن سال دو از بعد خودشه، بچه،ها-

 :گفت که رسید گوشش به شنود درون از پلیس اداره ماموران از یکی صدای

 .سروان کن کنترل رو خودت فقط تو-

 شناسی؟می رو مرد این-

 :داد را یاور جواب کردمی نگاه مرد هب خشم با که طورهمان محسن

 !کرد نابود رو من زندگی که کسی همون شناسم،می هم خوب خیلی شناسم،می-

 ترس با و انداخت نگاهی میزد تیرگی به که محسن صورت و زده بیرون رگ به یاور

 :گرفت را محسن بازوی

 شدی؟ شکلی این چرا شده؟ چت داداش محسن-

 .کشمشمی قسم خدا خداوندی به-

 شدی؟ طوریاین چرا کشی؟می رو کی-

 از کسری در و گرفتند سبقت زبانش از هایشاشک اما بدهد را یاور جواب خواست

 .شد خیس صورتش ثانیه

 :زد صدایش بهت با یاور
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 .محسن-

 ناموس دزدیدن کردنمی درک. بود کشیده محسن که را دردی کردنمی درک پسر این

 شود، قربانی کسی هم فردا نکند کهاین وحشت با سال سه کردنمی درک چه، یعنی

 تجربه را زهرمار و کوفت و قرص هزار و آمپول زور با خوابیدن! چه یعنی کردن زندگی

 این اما بود، نخورده بخش آرام نداشت، سرم از شده سوراخ سوراخ بدن بود، نکرده

 وجود سفید رگه موهایش تار تار در و بود نرسیده هم چهل به هنوز سنش که پلیس

 .نرود بین از زیبایش مثل کسی دوباره کهاین بخاطر فقط بود کشیده سختی داشت،

 .بخور رو آب این بیا داداش محسن-

 شیون نریزد، اشک بود داده قول خودش به انداخت، نگاهی یاور شده دراز دست به

 .نکند خورد را خودش نکند،

 نازنینش، زیبای خاطرات شد، زنده اتشخاطر  تمام مرد این دیدن از بعد امشب، اما

 زیبا دیدن بهانه به و خریدمی پارچه چقدر. بود شانهمسایگی در که خیاطی دختر

 کرد ذوق چقدر و عالقه،اش به کرد اعطراف و نیاورد طاقت هم آخر و رفتمی پیشش

 :گفت و گرفت را دستش زیبا وقتی

 .(میزند تو برای هم من دل)-

 داغ فقط مرد آن دیدن رفت، بیرون خانه از و شد بلند جا از و زد پس را یاور دست

 .کردمی تازه

 .آبرویش حفظ برای بود زده رگ که دختری داغ

 عروسش نو زیبای صورت و ریختمی اشک. حیاط در میزد قدم و ریختمی اشک

 .بستمی نقش جلویش
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 .کرد عقد را زیبا و برود ماموریت به خواستمی

 با زیبایش جای به بازگشت ماه پنج از بعد وقتی اما ماند،می تظرشمن بود گفته زیبا

 کابوس شد موقع همان از که اصالت فرامرز اسم و شد مواجه خیس و سرد قبر یک

 .هایششب

 .برایش زد حرف و بود زیبایش قبر کنار را روزش و شب تمام ماه یک

 زخم و عروسش تازه نبود زا کشید نعره دنیا، رحمیبی از کرد شیون اش،معرفتیبی از

 .اشتپیده تازه قلب شد

 .بود نشسته عروسش عزای به نشده داماد هنوز

 .نداشت کند گذرانیخوش و برود رژه جلویش که را مرد آن دیدن طاقت دیگر

 هایستاره دادن دست از قیمت به شده اگر حتی کرد،می تمامش امشب همین باید

 .اششانه روی

 شده چال که را اشاسلحه و سیم بی سنگی، تخته زیر استخر رکنا و رفت ویال پشت

 .آورد بیرون بود

 :کرد روشن را سیم بی

 .شاهین به محسن از-

 :آمد صدا لحظاتی از بعد

 .گوشم به شاهین-

 .کنید شروع رو عملیات-

*** 
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 مامور با بودند، افراد دستگیری مشغول خانه حیاط در پلیس که بود ساعتی نیم

 .بود شده ترراحت شانبرای دستگیری بودند مهمانان بین در که هاییمخفی

 بم و زیر شده، مخفی کجا نبود معلوم که اصالت فرامرز کردن پیدا برای محسن و

 .گشتمی را خانه

 خون انتقام گرفت،نمی آرام کردنمی پیدایش تا رفت، پایین زمین زیر هایپله از

 .گرفتمی باید خودش را زیبایش

 .زد زمینش محکم و گرفت را گلویش کسی گذاشت که آخر پله روی ار  پایش

 .شد زخمی زمین با اشضربه بخاطر ابرویش

 .دید بود گرفته طرفش را اشاسلحه که طورهمان را فرامرز و برگشت

 خوای؟می جونم از چی منی؟ دنبال چرا-

 :گفت ب**ل زیر خشم با

 !لعنتی خواممی رو زیبام-

 ایه؟زادهمرو*-ح کدوم زیبا-

 :غرید و شد سرخ بناگوش تا خشم از

 نیست؟ یادت گرفتی، ازم رو زیبام که نفهمی تو زادهوم*-حر روانی، تویی زادهروم-.ح-

 !نیست؟ یادت رو خیاط دختر اون

 ...و دادی خوردش به مواد کهنیست؟همون یادت رو خیاط دختر اون

 سر بود، آمده زیبایش سر که یبالی گفتن برایش بود سنگین! دهد ادامه نتوانست

 .بود آمده ناموسش
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 .انداخت فرامرز روی را خود و شد بلند جا از فقط

 .نشست شکمش روی محسن و افتاد زمین روی فرامرز بود ناگهانی حرکتش چون

 .بود آمده سرش که بالیی از زد حرف زد، حرف و کرد صورتش حواله مشتی

 .کوباند را اول مشت

 .کردی بدبختم-

 .دوم تمش

 !گرفتی ازم رو زنم گرفتی، ازم رو زیبام-

 .سوم مشت

 !جونم قدر داشتم دوستش-

 .چهارم مشت

 کردم؟ پیدا حالی چه کنیمی فکر نازنیم زیبای بجای دیدم قبر یک و برگشتم وقتی-

 .پنجم مشت

 کرده؟ خودکشی عزیزم فهمیدم وقتی شدم حالی چه کنیمی فکر-

 :کشید ادفری و زد ترمحکم را ششم مشت

 ناپدریش تو مگه لعنتی تویی؟ مسببش فهمیدم وقتی شدم حالی چه کنیمی فکر-

 کنی؟ کاری همچین دخترت با تونستی چطور لعنتی، بودی پدرش جای نبودی؟

 (.محکم! کرد گریه مردانه باید گاهی! نیست نریختن اشک به بودن مرد)

 .ریختمی فرامرز صورت روی هایشاشک
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 .نداشت جانی دیگر لرزی،می زیبا رفتن غم تشد از هایششانه

 .شود پایمال زیبا خون گذاشتنمی میزد، را آخر ضربه باید

 .شوند پر پر زیبایش مثل دیگری دختران گذاشتمی نباید

 .شد بلند فرامرز شکم روی از

 .برداشت را اسلحه

 (!شلیک) و گرفت نشانه بود خون غرق که اشپیشانی روی

*** 

 .برسد هم خانه داخل به خورشید نور هوا گرفتگی روز چند از بعد تا زد کنار را پرده

 نخوابانده هم روی پلک تنهایی ترس از هم خودش و بود نیامده خانه دیشب از نفس

 .بود

 .اششده همسر آریای شور. میزد شور دلش مدام و بود نگران

 دل در و زد حسرت سر از لبخندی بود کرده خوش جا تنش در که آریا پیراهن به

 :گفت

 !شده تنگ صاحبت برای دلم-

 را آریا از دوری طاقت دیگر دلش. میشد تمام کی لعنتی ماموریت این نبود معلوم

 یا شود حیاط وارد آریا تا بدوزد در به چشم روز هر کهاین از بود شده خسته نداشت،

 مثل ودب شده باشد، راحت خیالش تا نبود آریا چون نرود پایین گلویش از غذا

 .کندمی باور را سرابی هر آب کردن پیدا برای که ایتشنه
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 هراسان در صدای با اما دوخت، فرش هایگل به را چشمش و کشید عمیقی نفس

 .دادمی شوم اتفاقی هشدار قلبش نامنظم کوبش کرد، بلند سر

 .داشت کلید چون! نبود نفس بود در پشت که هر

 به را در کنار قرمز و آبی سیم دو چطور انستدمی خوب او چون! نبود هم آریایش

 !بپیچد خانه در بلبلی سوت صدای تا بچسباند هم

 چادر به و بست میزد عربده زیاد گشادی از تنش در که را آریا پیراهن هایدکمه

 .کشید سرش روی و انداخت چنگ بود شده پرت در کنار که سفیدی

 .کرد پا به را صورتی گلدار هایدمپایی

 رنگین یک حظور گاهیصبح خورشید وجود با و بود خیس قبل شب باران از حیاط

 .بود پیش در کمان

 زنی قامت و شد باز در که کند نگاه را بیرون در سوراخ از خواست و رفت در سمت

 .شد ظاهر در چهارچوب در اندام الغر و بلند

 رویش هک مشکی مانتو و اینقره شب لباس ان با و داشت را سال چهل حداقل

 هم وپنجچهل به سنش بود سرش روی نمادین که مشکی شال و بود انداخته

 .رسیدمی

 .پست سرش پشت را در و گذاشت جلو به قدمی انزجار با هم زن و رفت عقب قدمی

 زن این و بود دیده زیاد را برفی سفید کارتون بود، خیره ترسناک زن این به زده بهت

 !بود کارتون درون جادوگر همان شبیه دقیقا
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 بهتر را خرابش حال نتوانست آمد که هم نسیمی حتی و بود شده خشک دهانش

 .کند

 آره؟ یاوری زن تو-

 !نه قطعا یاور؟

 ایستاده اشعالقه پای مردانه و بود آریا مردش وقتی بود که یاور! بس و بود آریا زن او

 چه؟ به خواستمی دیگر مرد بود آریا تا بود؟

 چکار؟ خواستمی دیگر داردل بود آریایش تا

 را صورتش و ریخت هایشگونه روی آریا یاد با معمول طبق هایشاشک سیل

 .شست

 .زد زانو زمین روی همانجا

 جیغ که ایگربه صدای با اما کرد، فراموش را غریبه زن حضور و زد زانو زمین روی

 و آمد بیرون که ایاسلحه و رفت فرو کیف در که دستی پی رفت هواسش کشید،

 !شد گرفته نشانه اشپیشانی روی که ایلوله

 اسطوره بود کجا و بود کرده علم قد جلویش که کسی از و ترس از شد ترالل و بود الل

 مقاومتش؟

 زندگی چگونه مگر بود، گرفته هدف را صورتش که بود رنگ اینقره لوله خیره بهت با

 بمیرد؟ طور این می،خواست که بود کرده

 است؟ اتزمانه رسم این خدایا

 !خسته دل عاشق این کند زندگی کمی گذاشتیمی
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 !رحیمی که تو! خدایا! ندارد رحم زن این

 داری؟ سال چند-)

 (.کودکم هنوز بگیرم فاکتور را کشیدم که هاییسختی اگر-

 اما بودم کرده اعتماد بهش! بکشه رو من خواستمی یاور چون بکشمت، خواممی-

! کرد خراب رو من آینده اون اما شم، پولدار خواستممی شید،ک اسلحه من روی اون

 !کنم خراب رو اون آینده تو کشتن با خواممی هم من حاال

 زن؟ این برای نبود خوبی صفت دیوانه، و مصممش بیان از کرد لرز

 کم اما داشت شیرینی طعم اول گذاشتمی دهان در را زندگی لیموی وقت هر چرا

 را خوشی روی خواستمی وقت هر چرا داد؟می آزار را هانشد گسش و تلخ طعم کم

 در که نیست چیزی آن امروزش زندگی قسم خدا به آمد؟می سرش بالیی ببیند

 !بس و است کابوس امروزش زندگی! می،کرد آرزو کودکی

 بکشد؟ اسلحه رویش کسی باید چرا

 خودش رتقصی مگر بود؟ یتیم که بود خودش تقصیر مگر بود؟ چه گناهش مگر

 عاشقی مگر بود؟ خالفکار عشقش بودکه خودش تقصیر مگر بود؟ شده عاشق بودکه

 است؟ آدم خود دست

 .دنیا اون بریم هم با خواممی رو، خودم بعد و بکشم رو تو خواممی اول-

 .زد قهقهه بلند و

 .شنید را عزرائیل هایقدم صدای زن این خنده با که قسم خدا خداوندی به
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 اگر میشد؟ خیالشبی است راضی بار فالکت زندگی این از که گفتیم او به اگر

 داشت؟می بر دست کند زندگی خواهدمی هنوز گفتمی

 چه؟ افتادمی پایش به اگر

 که شیون هزار بود، الل که افسوس صد بزند، حرف توانستنمی که حیف چه اما

 .میزد میان رد یکی ترس از که قلبش برای بجنگد و کند التماس توانستنمی

 .بماند دلش بر آریا ندیدن داغ گذاشتنمی کرد،می فرار باراین اما

 آریا پای بار این اما کرد زندگی حسرت با همیشه و گذشت عمرش از سال هجده

 این از چشم آریا دیدن بدون گذاشتنمی بکشد را زن این شده اگر حتی بود، وسط

 .ببندد فرو دنیا

 .شد بلند جا از پس

 .بود دخترک گرفتن جان خیره عصبانیت چاشنی کمی و تعجب اب زن

 .گذاشت جلو قدمی شد، خیره زن متعجب چشمان در و ایستاد صاف

 .کشید را اسلحه باالی تیغه نشینی عقب جای به زن اما

 صدفی دسته چاقوی و برد جیبش در را دستش نکرد، اکتفا قدم به بار این غوغا اما

 .دوید زن سمت به سرعت با و ردآو بیرون را آریا اهدایی

 بیرون غوغا بازوی از که خونی و شد بلند شلیک صدای برسد او به کهاین از قبل اما

 !ریختمی

 !افتاد زن پای جلو زمین روی

 .بود گرفته را بدنش تمام درد و سوختمی بازویش
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 اما گرفتمی تصمیم برایش سرنوشت امروز تا شود، تمام گونهاین گذاشتنمی اما

 .زندمی رقم را سرنوشت خودش باراین

 .نباخت را خود اما بود، شده جمع درد از صورتش

 .بود گرفته یاد عزیزش آریای از را بودن محکم

 .برد فرو پایش ساق در محکم را چاقو و کرد زن پای نزدیک را سالمش دست

 بعد و برد بین از را حیاط سکوت ایلحظه برای شعله خوردن زمین کوبش صدای

 .گرفت قاب در چهارچوب در را نفس و شد باز هراسان که آمد در صدای

 ...زهرا فاطمه یا-

 .رفت غوغا سمت به و کوبید سرش در محکم

 روی دستبندی کاری محکم برای و زد کنار پیچیدمی خود به درد از که را شعله

 .نشست غوغا کنار و بست هایشدست

 .بیاد آمبوالنس زنممی گزن االن کن تحمل بشم قربونت الهی-

 .کرد هماهنگ اورژانس و پلیس با و آورد بیرون جیبش از را همراهش تلفن

 آمد یادش تازه و انداخت نگاهی میزد سفیدی به ضعف و درد از که غوغا صورت به

 در غرق که بازویش به بود؟ کرده فراموش را موضوع این چرا و دارد خونی کم غوغا

 :گفت ب**ل زیر و کرد نگاهی بود خون

 !میشه چطوری حالت بیمارستانه یاور بفهمی اگر-

 یاور اسم شنیدن با و بود هاحرف این از تیزتر هایشگوش غوغا اما

 .شد بسته هایشچشم و نفهمید چیزی دیگر
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 .نشست غوغا کنار صندلی روی خورده تیر پای همان با لنگان لنگان

 .کرد فرار هم شعله و خورد یرت پایش برود شعله دنبال به خواستمی وقتی

 که ماموران از یکی وقتی و باشد رفته تواندمی کجا شعله که نمیزد حدثی هیچکس

 این شد زنده و مرد داد، را مشکوک مهمان یک گزارش داشت اقامت خانه نزدیکی در

 .نام آریا پسر

 بیمارستان هب را او زور با وقتی اما برود خانه به تا داد درخواست پایش درد تمام با

 .بگوید چیزی نتوانست بردند

 شده مجروح هم غوغایش گفت او به محسن و آمد بهوش وقتی

 کرده عزیز سر بالیی نکند کهاین از بود کرده وحشت کند، چه دانستنمی دقیقا

 .بیاید دلش

 !برایش میزد رگ و بود دنیا این در داراییش تنها غوغا

 برای داشت را خاطره حکم که ایخانه و دبو او تنها مردند مادرش و پدر وقتی

 !تنهاییش هایشب

 !شد شریک او با را اشخاطره آمد، میان به غوغا پای وقتی اما

 !غوغا از بعد دید دیگر جور را دنیا

 از باالتر ثروتی چه و بجنگد ثروتی داشتن برای خواست شده که هم بار اولین برای

 غوغا؟

 :گفت ب**ل زیر و یدکش غوغا شده فر موهای روی دستی

 درمونم؟بی دل دوای شدی چرا موندی؟ من مخروبه زندگی توی چرا-
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 رو بودنم آریا که منی خسته؟ تن این برای نفس شدی چرا زخمام؟ مرحم شدی چرا

 قدرهمون! عاشق قدرهمون! بابام خود شدم! آریا خود شدم حاال بودم، کرده فراموش

 !موندی؟ که چیشد! ندگی؟ز  این وسط اومدی که چیشد! دلداده

 .خورد ضعیفی تکان غوغا هایپلک

 !شده بسته من بخاطر که بشم هاتچشم قربون-

 نم و برد چشمانش نزدیک و کرد بلند بود افتاده کنارش که را غوغا حسبی دست

 .گرفت را هایشچشم

 .داد تکیه صندلی پشتی به را سرش و کاشت دستش روی ایه*س*بو

 (.میشود دیر زود یخیل هاوقت گاهی)

 .بود قصه اول تازه عاشق دو این برای اما

 نیمه چشمان به و کرد جدا صندلی از را سرش هراسان غوغا عمیق نفس صدای با

 .شد خیره بازش

 خوبی؟ عزیزم غوغا-

 کند؟ دختری خرج عزیزم پسر این روزی کردمی فکر کسی چه

 .روزگار این تلخی از شد دلگیر و بدهد را جوابش تواندنمی غوغا که آمد یادش اما

 !نابی حس چه و دلش عزیز پیشانی بر کرد چفت ب**ل و برد پایین را سرش

 :خواند آرام و سراند گوشش سمت به آرام را هایشب**ل

... من یاد در... ابد تا تو... بمان من با... من فردای من، امروز من، دنیای من، غوغای-

 !من فردای
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 مانند شدند، گم غوغا موهای پود و تار در و افتادند فرو موقعبی هک هاییاشک از امان

 .خواستمی را غوغا کردن مادری دلش عجیب و بود شده کودکی

*** 

 خوبه؟ غوغا حال-

 .کنهمی رو تو تابیبی فقط خوبه، حالش اون-

 !منه تقصیر اومده سرش که بالهایی همه-

 .بودی مفیدی آدم شده که هم بار یک واسه عوضش پسر، نیست اینطور-

 :گفت و نشاند ب**ل روی لبخندی آریا

 !راستی... سروان جناب ننداز تیکه-

 :شد آریا خیره کنجکاوی با محسن

 ...بود شعله خونه تو که فرهاد یارو اون-

 :گفت و انداخت پایین تاسف با را سرش محسن

 .بود ارجمند سروان اداره طلفات حتنها

 :داد ادامه که کرد اهینگ محسن به گرد چشمان با

 سمت به که روزی همون اما! شعله؟ کنار درست نفوذی یک! ارجمند؟ علی سروان-

 شعله افراد از یکی توسط متاسفانه و میره لو چطوری نیست معلوم رفتین، شمال

 !شد تشیع دیروزم! میشن شهید
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 سوق محسن دستبند سمت به را چشمش بعد و شد بندش دست خیره تاسف با

 :پرسید دوباره باشد آمده یادش چیزی که انگار و داد

 نیستی؟ پلیس مگه شدی؟ دستگیر چرا تو-

 در عجیب دستش روی که دستبندی و بود تنش در که زندانیان لباس به محسن

 :گفت ب**ل زیر و کشید آهی. انداخت نگاهی میزد ذوق

 .بود ناموسم انتقام گرفتن... جرمم-

 :داد ادامه غضب با و زد حلقه چشمانش رد اشک دومرتبه زیبایش یاد با

 .برد بین از رو قلبم زیبای... رو من زن... رو خودش دختر عوضی، فریبرز اون-

 اشبرازنده بودن پلیس که الحق و بود محکم عجیب و بود کشیده درد هم مرد این

 !بود

 !کنه صادر رو حکم خوادمی قاضی! تو برید نفر، دو شما-

 !سپرد قاضی فرمان به گوش تمام استرس با و ایستاد متهمان جایگاه پشت

 ...دلیل به هدایت یاور آقای جناب-

 !کنید صبر-

 !رسیدمی دیر کمی همیشه دختر این و

 :گفت و آورد باال را بود دستش که ایشناسنامه دو آرام نفس

 !جعلیه شماست دست که ایشناسنامه اون-

 :گفت نفس که بود اشخیره کنجکاو آریا
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 !داد غوغا رو ینا-

 :کرد اضافه ب**ل زیر و

 !شده پیدا مونگمشده انگار-

 .نشست سالن هایصندلی از یکی روی و داد قاضی دست به را شناسنامه دو هر

 که دوم شناسنامه دیدن با اما کرد ریز را چشمانش آریا شناسنامه دیدن با قاضی

 .دشدن گشاد تعجب فرط از چشمانش بود آریا پدر به مطعلق

 :انتظار سرگرد

 خونید؟نمی رو حکم قاضی جناب-

 :گفت سرگرد حرف به توجهبی قاضی اما

ِ  این-  !محمده پسر

 :گفت ب**ل زیر بهت با سرگرد

 هدایت؟ محمد سرگرد-

 گمشده چندسال از بعد باالخره و پلیس اداره برای شهید این نام بود آشنا عجیب و

 .کردند پیدا را شانرفیق

 :گفت و گرفت قرار ریاآ مقابل سرگرد

 !هدایت؟ محمد سرگرد پسر محمدی؟ پسر تو-

 و زد حلقه هایشچشم در اشک تنفر، جای به پدرش نام شنیدن با بار این آریا و

 :گفت زیرلب
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 .بله-

 .بودند کشیده سال چند این در که هاییسختی تمام از زد دم و

 .کند هسوءاستفاد پدرش شغل از خواستنمی مادرش کهاین از گفت

 خانه در بود مجبور زندگی معاش تامین برای مادرش کهاین از گفت

 دل از گفت خودش، و بود خودش مادرش فوت از بعد کهاین از گفت کند، کار مردم

 .سالش چند این سوخته

 در پلیس به نصبت که تنفری و ماند دلش بر سال چند این که هاییحسرت از گفت

 .کرد رشد کم کم و دواند ریشه دلش

 انتخاب لجبازی برای فقط که شغلی و بود گرفته پلیس از که تنفری به کرد اعطراف

 .شد مندشعالقه کم کم و کرد

 و شرعا حاال و بود شده دلش مسکن که الل دختری حضور! گفت هم غوغا از حتی

 .بود زنش قانونی

 را شانفیقر  تنها وصیت نتوانستند کهاین بخاطر کردند روان اشک قاضی و سرگرد و

 .بدهند انجام

 !بگیرند خود پر و بال زیر را مادرش و آریا نتوانستند که خوردند افسوس

 !یادگاری این برای گذاشتندنمی کم حاال اما

 درد زور از که هاییشانه و بود افتاده فرو سری هاآن تاسف و هااشک به آریا جواب و

 .لرزیدمی
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 دلیل به اساسی قانون... بند نامه اساس طبق هدایت آریا آقای! دادگاه حکم-

 به اما می،شود محکوم حبس سال چهار به قاپی کیف و بری جیب جمله از جرایمی

 و ایران در مخدر مواد باند یک افشای در کمک و پلیس ماموران با همکاری دلیل

 قائل تخفیف ایشان مجازات در دادگاه دبی، در شیشه تولید آشپزخانه یک افشای

 ...و شده

 !کنیممی محکوم حبس سال دو به را ایشان و شده قائل-

 !را غوغا بدون سال دو کند رحم خدا فقط و

 را تو! خواهم خود من! نیستم راضی می،کشی نفس آسمان همین زیر این،که به من)

 (.خواهممی آغوشم در تنگ

 ریفرا مجارم از یکی اصالت فرامرز قتل دلیل به! سهرابی مسعود سروان حکم و-

 کشاندن راههبی به و انتقام گرفتن و شخصی دالیل بخاطر و پلیس اجازه بدون

 .شودمی محکوم حبس ماه پنج به و عزل خود مقام از ماموریت

 (.تو داشتن شرط به هویتم شدن فراموش به هستم راضی من و)

 .شدند بلند جا از بزند حرفی کسی کهآنبی و شد اعالم دادگاه حکم

 !آریایش کردن رصد محض بود ایستاده اتاق در پشت بد حال آن با قتطابی غوغا و

 و نگران غوغای شد چشم تن همه و شد باز بود شده خوانده آن در حکم که اتاقی در

 !نه آمد، بیرون آریا وقتی اما را، وجودش آتش کردمی خاموش آریا دیدن تنها

 !نبود آریایش این

 .نبود یایشآر  تراشیده موهای با شکسته مرد این
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 !پرستیدشمی عاشقانه لیلی مثل که نیست آریایی همان این

 !نبود همسرش شکسته اما جوان پسر این

 فهمیدمی غوغا اگر و بود کرده خم کمر پسر این اما بود کشیده سختی هم خودش

 کرد؟نمی پا به خون است محروم آریا گرفتن آغوش در تنگ از سال دو

 .زد را چشمم خیس ایسرمه تیله ود نور و آورد باال را سرش

 .بود عالم عجایب از آمده دیدنش به خرابش حال این با غوغا کهاین باور

 نشناسد؟ را تیله دو این شدمی مگر

 نشناسد؟ را دختر این شدمی مگر

 داد؟می شدن فراموش امان دلتنگی مگر

 .صبر خدایا

 !نداشت را غوغا به دنکر  نگاه طاقت بگوید، بهتر! نداشت را غوغا دیدن طاقت

 .کشید آغوش در تنگ باید فقط را نمیزد حرف که غوغایی

 کرد؟ ترک شودمی را غوغا آغوش بخش آرامش مخدر مگر

 و داشت چشم هیچبی که غوغا آغوش هم کرد؟آن ترک شدمی را آغوش اعتیاد مگر

 بود؟ باز رویش به همیشه خالصانه

 داد؟می آرامش بوی که اییهچشم در شدن خیره از کند دل میشد مگر

 گرفت؟ نادیده را غوغا هاینوازش و هامحبت میشد مگر
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 خود بود شده غوغا حاال اما! شودنمی پیدا مادرش مثل کس هیچ کردمی فکر همیشه

 !مادرش

 مادر یک فقط کردمی خرج که هاییمهربانی و داشت غوغا آغوش که امنی مامن

 !بود غوغا مادرشان که هاییبچه الحبهخوش و باشد داشته توانستمی

 آریا پسر این و خواستمی ایوب صبر فقط و بود حتمی مرگ غوغا از دوری سال دو

 !بود

 ترینمجنون من، چون بگویند، خواهندمی چه هر بگذار پرستم،می را تو واردیوانه)

 (.عالمم لیلی

 .برداشت جلو به قدمی

 .بود گرفته بدنش از جان رویشروبه تدرس هم آن غوغا دیدن. لرزیدمی پاهایش

 سریع را پنجم و چهارم و سوم قدم و ریخت غوغا هایاشک برداشت که را دوم قدم

 .گرفت قرار غوغایش مقابل درست و برداشت

 هم را باشد ایستاده رویشروبه که این خواستنمی هم دوری قدم یک حتی

 .خواستنمی

 (.امسینه بین ام جایی خواهم،می آغوشم در را تو من)

 مزین پلیس دستبند به که را دستانش بودند شانخیره که کسانی تمام به توجهبی

 :زد ب**ل و کشید غوغا چشمان زیر را دستش پشت و آورد باال بود شده

 ...آریا زندگی نکن گریه آریا، عمر نکن گریه-

 .گرفت اسارت به را آریا هایمچ و آورد باال را دستانش غوغا
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 دستانی اسارت در دستانش عمر آخر تا بود حاظر و اسارت این بود شیرین چه و

 .بود ترمهربان گل برگ از که باشد

 .کرد یخ سرمایش از کرد، لمس را فلزی دستبند

 ببرند؟ خواستندمی کجا را آریایش

 کردند؟نمی را او فکر

 نبود؟ کافی دوری همه این کرد؟می چه آریا بی

 بگیرند؟ را ریاآ خواستندمی هم باز

 کرد؟می صبر باید هم باز

 میشد؟ نگران دل باید هم باز

 میشد؟ ترعمیق باید آریا دوری زخم هم باز

 نداشتند؟ بچه و زن خودشان نبود؟ حالیشان انسانیت هاالمروت این

 بردند؟می را پناهبی غوغای امنیت چرا زنندمی ناموس امنیت از دم که هاییاین

 .کرد باز را آریا شده مشت دستان

 .برد پایین را سرش

 !خجالتبی

 !فکربی

 .بودند شانخیره که کسانی تمام به توجهبی
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 و آریا گونه بر میشد اشکی ه*س*بو هر و کاشت ه*س*بو آریا انگشتان بند بند روی

 !هم از کندن دل بود سخت چه

 کند؟ عالقه ابراز زیبا قدراین توانستمی کسی چه

 کند؟ اجرا خوب قدراین را دلدادگی تتوانسمی کسی چه

 !کس هیچ شکبی

 !نبود زدن حرف آدم غوغا

 کند؟ خرابش زدن حرف با چرا کند ابرازعالقه زیبا قدراین تواندمی وقتی اصال

 هم حرفبی باید که است حسی نیست، گفتن دفعات تعداد به داشتن دوست)

 (.شود لمس

 کردمی شکر را خدا باید شاید و داشت مهارت کردن عاشق حرفبی در غوغا عجیب و

 .بزند حرف توانستنمی که

 .نداشت را داغش هایه*س*بو طاقت دیگر

 عالم هایممکن غیر از دستانش روی غوغا هایب**ل آسایسیل باران زیر آوردن تاب

 .بود

 !رفت کفش از اختیار

 !کن رحم خدایا

 .کنندمی شاننگاه که کسانی تمام پدر گور

 .زد پس را غاغو صورت
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 دستبند بخاطر که ایحلقه و برد باال را دستانش که بود زدن پس این خیره تعجب با

 !انداخت تنش دور را بود آمده بوجود دستانش روی

 میشد؟ زیباتر این از آغوش مگر

 .نشود جدا که آغوشی

 !عاشقی قصد به اسارتی

 :گفت گوشش زیر بود آغوشش در که طورهمان

 تحمل! برگردم پیشت دوباره تا بدم جون حاظرم اما مونه،می سم لمث برام دوریت-

 میدم قول! کن تحمل کردم خودم اسیر رو تو که نفهم من بخاطر آریا، دل عزیز کن

 !کنم جبران برات و برگردم

 شریک تو و من! است گیر ابد تا ما پای! کندنمی تغییر چیزی بدان اما روی،می تو)

 .(ایمخاطره مشت یک جرم

 !نداشت اعتراض آغوشی هم این به هم سرگرد حتی که بود عجیب و

 !است سخت چقدر نفر دو این برای جدایی دانستندمی همه انگار

 !بس و کشیدند سختی تنها شانزندگی در که عاشق دو جدایی

 ...غوغا-

 کند؟ صدایش غوغا زیبا قدراین توانستمی کسی چه

 .شد خیره چشمانش به و کرد بلند آریا سینه روی از را سرش

 ...به شدم محکوم من کنی؟ صبر واسم تونیمی-
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 :گفت آرام و انداخت پایین را سرش

 !حبس سال دو-

 دیگر؟ شنیدمی اشتباه هایشگوش

 !مزهبی هم خیلی! بود مزهبی جکش اما بگیرد؟ یاد را جک این بود کرده وقت کی آریا

 .آمدمی نظر به مزهبی بود خارج غوغا درک از چون هم شاید

 .آورد باال را سرش و برد آریا چانه زیر را دستش

 که خواستمی را اقتدار با آریای همان! خواستنمی را شده خم سرش که مردی این

 .کند خطابش نفهم و عرضهبی و بکشد فریاد سرش

 !خواستنمی را بود مظلومیت سر از که را آریا هایاشک و سکوت این

 .غوغا-

 !دل ته از و احساس با قدراین! نزن صدا گونهاین قسم خدا به را تو

 نزن صدایم! دارد لذتی چه تو زبان از اسمم شنیدن دانینمی! نیستی من جای که تو

 دهد؟می پاسخ کسی چه دادم کف از دل اگر وقتآن! شوممی دیوانه که

 !رفت جفتمان آبروی که کردم کاری دیدی وقتیک! امدیوانه من

 (.شوممی اسمم عاشق زنی،می که صدایم)

 .شد اشخیره پرسشی اشکی، چشمان با

 ...دلم-

 !تنگش دل از بزند حرفی نتوانست بگوید، نتوانست
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 پیشانی روی زده هول ایه*س*بو کند، باز غوغا دور از را دستانش کرد وقت فقط

 !شود دور آنجا از و بزند گرمش

 !ماند جا به آریا آغوش در که یدل و شد سست که زانوهایی و ماند غوغا و

 خلیل سهرابی، مسعود هدایت، آریا کیان، جمشید فالحی، محسن خاقانی، شکور-

 !دارین مالقاتی بیرون بیاین... جهانگیری

 :گفت و زد لبخندی مسعود به

 !ببینه رو ما اومد یکی باالخره-

 !اومده غوغا حتما پسر باش خوشحال-

 :گفت و انداخت پایین را سرش

 !ندیده خوش روز یک خوندیم عقد صیغه که وقتی از کشم،می خجالت ازش-

 :گفت و زد ایضربه کمرش به مسعود

 !کن جبران بعدش میشه، درست نباش، نارحت-

 .نشستند انتظار به صندلی روی و رفتند خود مخصوص هایکابین سمت به

 در دست دبودن کرده قاب را صورتشان که مشکی چادرهای همان با غوغا و نفس

 .رفتند داخل به هم دست

 .گرفتمی بهانه مدام و بود شده تاببی دلش نشست، آریا رویروبه غوغا

 بینشان سرد شیشه به را دستش و زد خوشحالی برق چشمانش غوغا دیدن با آریا

 .چسباند
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 .چسباند آریا دست به خودش طرف از و برد باال را دستش هم غوغا

 !باش را دنیا

 .نفر دو این برابر در بود کرده علم قد میلیمتر یک قطر به شیشه یک

 گوشش به و برداشت هم را خودش کنار تلفن و کرد اشاره غوغا کنار تلفن به آریا

 .چسباند

 قربان تابانهبی که آریا گرم صدای در شد محو و چسباند گوشش به را گوشی غوغا

 !نداشت رورغ عشق برابر در پسر این که خوب چه و رفتمی اشصدقه

 امنخورده سرما! اندازممی نبات ایتکه درونش و میطکنم جوش را آب صبح به صبح)

 (.کنم آماده رفتنت صدقه قربان برای را صدایم خواهممی دل، جان

 .باشند داده او به را دنیا که انگار میزد، حرف ذوق با

 .برم قربونت سالم-

 .شد باز دهخن به غوغا چشمان که کرد سالم ذوق با چنان

 .مردممی غوغاییبی از داشتم دیگه اومدی، کردی خوشحالم خیلی-

 ترعمیق لبخندی با و کرد نفوذ هم آریا قلب به گفت دل در غوغا که اینکنه خدا

 :پرسید

 غوغا؟ خوبی تو-

 :گفت پشیمان آریا که داد تکان متین و آرام را سرش

 !نبودم تو این االن کردمنمی لجبازی زندگیم با اگه-
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 :گفت خنده ته با و کرد بلند را سرش باشد آمده یادش چیزی که انگار اما

 !کافیه هستی که تو زندگی، بابای گور نداشتم، رو تو بودم نکرده لجبازی اگه ولی-

 !آرام غوغای این از بردمی دل قشنگ چقدر

 .کشیده حبس زندانی این از برد دل ایلحظه برای لپش چال و خندید غوغا

 (بود؟ چه دامت دگر لنگم خودم من المروت/  لبت آنجای و اینجا ایکنده گونه چال)

 :زد صدایش عمیق لبخندی با

 .غوغا-

 سخت روزهای مرد این برای بود زیباتر جانم هزاران از غوغا سر تکان

 .شد آریا چشمان خیره کنجکاوی با

 .میزنه سرش به خوردنت هوس آدم... غوغا خندیمی خوشگل چه-

 آورد؟می تاب چگونه را گرما این

 !شد فراموشش کل به زمستان

 گرم حسابی نبود، تنش ژاکت به نیازی دیگر کرد، داغ را تنش تمام آریا حرف گرمای

 .بود شده

 ...کشیمی خجالت جوریاین وقتی-

 .کشید گردنش پشت دستی خنده با و شد کالفه هایشحرف از هم خودش

 خوبه؟ چیز همه ؟غوغا خبر چه دیگه... اَه-

 .نداشت هم نشینی عقب قصد و بود صورتش محو غوغا اما
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 آورد؟بی تاب را ندیدنش توانستمی چقدر مگر

 !آریایشبی روزهای برای کردمی ذخیره را اشزاویه به زاویه باید

 .کردمی دق شود تمام سال دو تا

 (است دیوار میخ رویمروبه عکست نیستی، وقتی حتی! ندارم عادت ندیدنت به من)

*** 

 دیدنم؟ اومدی چرا-

 .بود ممکن کار تریناحمقانه فرامرز کشتن-

 نکردی؟ ردم مگه! نفس بده رو من جواب-

 :گفت گوشی در حرص با و شد پر نفس چشمان

 !نداره خریدار فهمیدم تازه کنم، ناز میخواستم سرم خیر-

 :گفت و کشید عمیقی نفس مسعود

 کنی؟ جبران ور  منفیت جواب اومدی االن-

 !بیارم طاقت نتونستم-

 :گفت تلخی با و بست نقش هایشب**ل روی پوزخندی

 تو پاشیدی؟ زخمم رو نمک منفیت جواب با چرا! خوردم زخم قبال دونستیمی که تو-

 !کردی جوابم رحمیبی با اما کردم خاستگاری ازت ممکن وضع بدترین

 روسری لبه. گرفت را هایشچشم خیسی. ریخت پایین امانبی هایشاشک

 :گفت و کشید جلوتر را اشطالیی
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 باشم؟ داشته امید بودنت به... اما کردم اشتباه من -

 !نه دیگه-

 :صدایش ناله با

 !مسعود-

 .شد بلند جا از و زد را آخرش حرف رحمیبی با او اما

 روشف زیبا خاطره من گرفتن زن با کهاین خیال به مادرم. بود من زندگی تموم زیبا-

 چون ندارم قبول رو مامان سلیقه! گردهمی من واسه دختر یک دنبال دردربه میشه

 .کنم نگاه شونصورت تو میشه عارم که کنهمی انتخاب رو دخترهایی

 صمیمیت احساس باهات! کنیمی درکم گفتم! بودی خودم همکار. اومد خوشم تو از

 ماموریت، هم با رفتیم تم،گف بهت رو زندگیم پوک و جیک که قدراون کردم،می

 رو خوبیم مادرمه،!کنهمی آقم یا گیرممی زن زود یا گفت و زد زنگ مامانم همونجا

 .دیدم داغ بار یک که من برای هستی مناسبی آدم تو گفتم خواد،می

! دادی منفی جواب آدم همه اون جلوی ماموریت وسط جاهمون کردی؟ چیکار تو اما

 نفس، کنم قبولت تونمنمی دیگه من شکستی، دوباره ور  آوردم بدست تازه غرور

 منفی جواب بهم کسی ذارمنمی دیگه باراین! موندنه تنها عمر آخر تا من سرنوشت

 !بده

 (.تو به من دست نه و برسد من به تو دست نه که جایی بروم، خواهممی باراین)

 و گذاشتمی حممر  اششده زخم جان بر که بود اشک تنها مسعود رفتن از بعد و

 موقع؟بی کردن ناز این با بود کرده چه
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 .بود کرده له پا زیر را کردمی پرستشش عاشقانه که کسی غرور

. کردمی تحسین را بودنش قوی و مقاومت! داشت را اسطوره حکم برایش مسعود

 !خودش برای می،دانست امنیت را حضورش

 جواب که مسعودی این با کند چه خواستمی حاال بود کرده که کاری این با اما

 .داشت را کشتنش قصد و سرش روی بود کرده آوار را اشمنفی

 .رسیدمی جنون به مسعود نبودن از یا میشد خفه آوار زیر یا آخر

 اگر میشد عاشقانه چه برو، گفت که زمانی,بود بند نقطه یک به من ماندن و رفتن)

 (.بود باال اشنقطه

 .آوردمی خفت تنها ماندن ودمسع عاشق رفت،می باید و

 .شد بلند صندلی روی از نافرجام عشقی درد از شده خم کمری با

 .آورد کم که قسم خدا به اما بود، کرده تمرین را بودن قوی عمرش تمام در

 .آورد کم عشق برابر در

 .شد غوغا خندان هایب**ل محو چشمش که گذاشت جلو قدمی

 .بود معجزه شکبی بخواهد را تو آریا مثل وارانهدیو که کسی! دختر این حالبهخوش

 .نداشتند غرور ایذره حتی داشت فرق غوغا و آریا داشتن دوست جنس

 هم انتظار به ترشیفته و ترعاشقانه بار هر و کردندمی خرج را شانمحبت تمام

 .نشستندمی

 !کس هیچ شکبی بود؟ غوغا دیوانه طوراین آریا مثل کسی چه
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 هم غوغا عوض در و بیاورد وجد به را غوغا قدراین توانستمی که بود کسی اتنه آریا

 .پرستیدمی را او عاشقانه

 .کرد دعا شانخوشبختی برای لحظه همان

 (.میرممی بینم،می آغوشت در تنگ را کسی وقتی اما! نیستم حسود)

 .کرد تند پا غوغا سمت به و کرد پاک چادرش با را چشمانش زیر خیسی

 غوغا گوش زیر و داد تکان دست آریا برای و زد عمیقی لبخند رسید که کابین ویجل

 :گفت

 .بریم باید! تمومه مالقات-

 .عاشق دو این کندندمی دل باید دوباره و

 .شیشه به بچسبون رو صورتت غوغا-

 بود؟ شده دیوانه پسر این کرد، نگاه آریا به تعجب با

 :گفت و کرد کنترل بود غوغا هایچشم نشد گرد از ناشی که را اشخنده آریا

 !برو بعدا دارم، کار بچسبون نترس، نشدم دیوونه-

 .شد بلند جایش از و گذاشت جایش سر را تلفن غوغا

 .چسباند شیشه به را صورتش و شد خم

 .داد آریا به را حواسش چشم گوشه از اما

 به را هایشب**ل بود بازیشان دیوانه خیره تعجب با که نفس به توجهبی آریا و

 نبود؟ شیشه این اگر میشد چه و نشاند غوغا گونه روی درست شیشه
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 ایغره چشم بود اشخیره خنده با که آریا به و شد جدا شیشه از هراس با غوغا و

 .رفت بیرون آنجا از کشید را نفس دست عجله با و رفت

 بود شده زده وکش قدرآن آریا کار از گذاشت، اشسینه قفسه میان جایی را دستش

 !بوده کارشان این شاهد که کشیدمی خجالت نفس از بیشتر و نداشت مرز و حد که

 .کرد کم بدنش گرمای از کمی و دواند پوستش زیر را خوشی حس وزید که سردی باد

 کاشته دلش در آریا که عشقی از بود کرده تب و گذاشت پیشانی،اش روی را دستش

 .بود

 :گفت خنده با نفس

 .کردمی چپت لقمه یک شیشه پشت از بودیم مونده اونجا دیگه دقیقه دو-

 هوا به نفس خنده شلیک که پوشاند دست با را صورتش و حرف این از شد سرخ

 :گفت و رفت

 !خب شوهرته بکشی، خجالت خوادنمی بسه خب خیلی-

 آریا و غوغا مثل کردمی قبولش مسعود اگر و باخت رنگ کم کم اشخنده و

 شدند؟می خوشبخت

*** 

 (بعد ماه شش)

 :زد داد و انداخت سر روی را سفیدش گلدار چادر

 .کنممی باز االن کن صبر آوردی؟ سرسام-
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 شش که نشست مسعودی دیدن به و کرد باز را در قفل کلید با و دوید در سمت به

 .ساختمی و سوختمی انتظارش در بود ماه

 :گفت بغض با و جوشید اشکش چشمه

 سروان؟ جناب کردی گم راه-

 :گفت تحکم با و کرد اخمی مسعود

 خونست؟ غوغا... خانم نیستم سروان دیگه-

 اومدی؟ غوغا دیدن برای-

 .شد حیاط وارد و زد کنار را نفس حوصلهبی

 میری؟ و پایین انداختی رو سرت کجا حآهای

 خونست؟ آوردم، خبر براش-

 نداشتیم؟ خبر ما و بودی کالغ-

 گرفت دست در بود چادرش گیر که را دستش مچ و برگشت تشسم به عصبانیت با

 :گفت و پیچاند و

 !نفس نذار دمم رو پا-

 .افتاد سرش روی از چادرش و شد شل زیاد فشار از دستش

 :گفت و کرد گره را هایشاخم چادرش به توجهبی اما

 !ببینم دمت؟ کو-

 !کنی؟می پیله بهم چرا. بشم آتیشی نذار نفس-
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 .بود آرام نباید زورگو مرد این برابر در داشت حدی هم صبر. نیاورد طاقت ردیگ باراین

 :گفت و آورد بیرون اسارت از را دستش شد، روان اشکش چشمه

 کردن؟ پیله میگی هامنگرانی به کردن؟ پیله گیمی هااین به تو پیله؟-

 :داد ادامه بغض با و کوبید اشسینه روی مشت با

 لعنتی دل این! شده خر تو عاشق من از خبربی شده صاحاببی دل این-

 رو صدات یا بینتمی وقتی نفهم زبون دل این!زنهمی تو دیدن محض هماهنگیبی

 !عاشقی و عشق دنبال میاد کنهمی ول رو پمپاژ کار شنوهمی

 دل این اما داشتنش دوست به کردمی اعطراف که شد نفسی خیره بهت با مسعود

 .شدنمی صاف دیگر

 .کردمی کشی پیش را بود زده پس که لبیق

 پایمال را احساسش که بود کسی نفس کند، قبول را نفس توانستنمی! نه دیگر اما

 انتظار و بود شکانده دل ناز جای ولی کند ناز خواستمی خودش قول به کرد،

 !داشت؟ بخشش

 نشست، سکویش روی و رفت حیاط وسط حوض سمت نفس خراب حال به توجهبی

 :گفت و انداخت پایین را شسر 

 با تو اما پیشت، اومدم خالصانه من! نمیشه صاف باهات دلم نفس، دیره دیگه-

 کینه هم حاال! ایمکینه که اینه من بد خصلت یک زدی، سینم به رد دست ناخالصی

 !شدست تموم قصه این من برای دیگه! نفس نخواه صاف دل من از گرفتم،
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 تنت عطر بدون من بگذار، جا را هایتلباس از یکی من برای حداقل رویمی وقتی)

 (ندارم دوامی چندان

 روی اختیاربی که شد حس آوار این قدرآن سرش، روی شد آوار مسعود اندوه و غم

 .زد زانو زمین

 !ممکن شکل بدترین به! گرفت انتقام مسعود کردنمی باور

 آورد؟می تاب چطور را نبودنش گذراند؟می چطور را مسعود بدون روزهای حاال

 .کرد نگاهی بود زمین خیره که مسعود به و آورد باال را سرش

 :گفت آرام و کرد جمع زبان با افتاد لبش روی که را اشکی

 .مسعود نبودی ایکینه که تو-

 :گفت آرام نفس مثل در و ریخت بهم را موهایش کالفه

 !داشتم رو شونم رو هایتارهس هم من و نبود قبرستون سینه فرامرز االن نبودم اگه-

 !خرممی جون به رو دلت توی کینه تموم-

 .شود بلند جا از کرد وادارش و گرفت را نفس بازوهای و شد خم شد، نزدیکش

 وقتی کرد شوقی چه و انداخت مسعود آغوش درون را خود محابابی اما ایستاد نفس

 دود هوا به حسش تمام زد که حرفی با اما کرد، حلقه دورش را دستانش هم مسعود

 :شد

 نیازی حضورت به من! بخوای تو بار این اگه حتی! دیره دیگه اومدنت واسه... نفس-

 !ندارم

*** 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر banoo.f|  اسمان آبی به رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

133 

 

 .کرد نگاه اخم با بود وسایلش کردن جمع مشغول که نفس به

 و شده تموم ماموریتم! بمونم جااین تونمنمی دیگه غوغا، نکن نگام جوریاین-

 تو از مواظبت برای رو دیگه یکی احتماال! پیششون شیراز برگردم دارن اصرار خانوادم

 .بفرستن اینجا

 خودش سر زیر هابهانه و هارفتن این تمام. رودمی دارد مسعود بخاطر دانستمی

 .بود

 .کرد تغییر درجه صدوهشتاد نفس که گذشت چه نفر دو این بین روز آن نبود معلوم

 .شد گیر گوشه

 .شد آرام

 .شد الغر

 .شد آب

 .شد محو

 .رفتمی داشت که هم حاال و

 تا مشغول که نفس دست روی را دستش نشست، نفس مقابل و شد بلند جا از

 .کرد متوقف را او و گذاشت بود لباسش کردن

 !کنم جور و جمع بذار کنار برو عزیزم جان غوغا-

 .کشید بیرون دستانش بین از را لباس نفس حرف به توجهبی غوغا اما

 مقابل را دستش کف بعد و زد اشسینه به اول غوغا که کشید ایکالفه پوف نفس

 .گرفت نفس صورت
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 .بود خوردن قسم معنای به. بود داده یادش نفس خود را کار این

 بخورم؟ قسم باید چی برای غوغا؟ بدونی خوایمی رو چی-

 .کرد درست را قلب شکل دستش با غوغا

 :گفت بغض با و زد دردناکی پوزخند نفس

 که بدون قدرهمین فقط جونم، غوغا ندارم برات جالبی چیز بدونی؟ خوایمی قلبم از-

 .شکست بد دلم

 .میزد حرف درد با اینقدر که بود ریخته سرش روی آوار دختر این

 .بگیرد توانستنمی را جلویش

 انجام خوب هم را کارش انگار و بشکند توانستمی نفر یک فقط را دختر این دل

 .بود داده

 سهل که تصمیم بخواهی تو اگر اما ام،مانده پایش قاطع و امگرفته را خود تصمیم)

 (.زنممی بهم برایت را دنیا است،

 .کرد حلقه کمرش دور را دستانش و شد خم داد، هل کناری را نفس چمدان

 .کردنمی فراموش گاه هیچ را عزیز دوست این شیرین خاطرات

 .بود کرده ترمیم را اشزندگی به دامی دوباره که کسی خاطرات

 اشگونه روی ایه*س*بو. خزید نفس آغوش به و گذاشت زمین روی را آب کاسه

 :گفت نفس که کاشت

 .میشه تنگ برات دلم جونم، خواهر باش خودت مواظب-
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 .زدود خیسش چشمان از را اشک نم و آمد بیرون آغوشش از

 .ماند خیره میشد دورتر لحظه هر که نفس به و برداشت دوباره را آب کاسه

 .کرد فوت سمتش به و خواند توحید دل در

 .کند فراموش توانستنمی را روزهایش این شده خواهر دوست، این

 روی و شد ول دستش از کاسه که بود زیاد آنقدر لرزشش. لرزید غم از دستانش

 .افتاد زمین

 .کردند خیس را لباسش آب هایقطره

 .باش راهش قدم به قدم خودت. شکست که آب کاسه خدایا

 .ماند خیره شد گم کوچه پیچ در که نفس به

 .میشد حس عجیب خانه این در خالیش جای

 (.قلبم نیمه شبیه چیزی کرد، جدا من از را چیزی رفتنت)

 .زد چمپاته زمین روی همانجا و بست سرش پشت را در و شد حیاط وارد

 .سوزدمی دلش خدا که هاییهمان از محکم، و دل ته از خواست،می گریه دلش

 .زد هق دل ته از و گذاشت دهانش جلوی را دستش

 .بود آریابی که ایخانه و تنهایی و بود خودش هم دوباره

 .بود نشده جایگزینش کسی هنوز و گذشتمی نفس رفتن از که بود ماه دو حدود

 .میکرد یخودنمای عجیب نفس و آریا نبودن و بود آورخفقان خانه در تنهایی
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 خود تا شاندست از فرار برای بود مجبور و بودند آمده شبش هایکابوس هم باز

 .بماند بیدار صبح

 .آمدنمی سراغش به کسهیچ که بود عجیب

 گرفتنمی تماسی هیچ هم نفس و بود نیامده دیدنش به مسعود دیگر روز آن از بعد

 دانست،نمی هم را دلیلش و ودب شده المالقات ممنوع که بود آریا همه از ترمهم و

 .داشت شکر جای آورده دوام او بی هم را امروز تا کههمین و برایش بود تنگ دلش

 .آب نه و خوردمی غذا نه. بود شده الغر حسابی

 .میزد ذوق در عجیب هایشب**ل خشکی

 .بود افتاده گود خوابیبی از هم چشمانش زیر

 .عذاب از بود پر برایش ماه دو این

 .شده عاشقش چه برای دانستنمی هنوز که بود مردی تنگ شدل

 شده؟ او چیز چه عاشق اصال

 .گشتمی بارز نکته یک دنبال

 .کند متمایز اطرافش مردهای از را او که خاص نکته یک فقط

 !واال شغل و پول نه و داشت گیرچشم و خاص زیبایی نه

 .بود مشهوری فرد نه و داشت آنچنانی خانه نه

 ...اما

 !آری
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 .بود ندیده او مانند را کس هیچ امروز به تا که داشت چیزی او

 .بود همتابی او مردانگی و غیرت و شجاعت

 .بود مثالبی او عشق

 بود؟ بلد را شدن عاشق زیبا طوراین آریا مثل کسی چه

 کرد؟می نوازش را موهایش زیبا اینقدر آریا مثل کسی چه

 آورد؟بی هیجان به را آدم یهویی هایبغل و ه*س*بو با بود بلد آریا مثل کسی چه

 .نبود بلد آریا جز کس هیچ را دلدادگی طوراین شکبی

 .شد آریا عمیق لبخندهای تنگ دلش لحظه یک برای ناگهان

 تمیز مشغول و برداشت میزد چشمک دیوار گوشه که را طی و آمد خودش به زود اما

 .شد حیاط کردن

 .کردیم خل را آدم فقط آریا دوری

 (.دهدمی کیفی چه داشتنت دوست دانینمی نیستی، من جای تو)

 .نداشت دوست تنها را آریا او و

 !را عشق آتشفشان این کردمی پرستش

*** 

 بعد ماه هشت

 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر banoo.f|  اسمان آبی به رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

138 

 

 نفس عمیق را اطرافش در جریان هوای و انداخت دوشش روی را هایشلباس ساک

 .کشید

 .بود کرده تکه تکه را قلبش غوغا ندیدن و حبس سالیک این

 .بزرگ مرد اومدی خوش-

 .کرد نگاه بود ایستاده رویشروبه که مسعود به

 .شد دلگیر

 .ببیند را مسعود نفر اولین خواستنمی دلش سالیک از بعد

 .گذشتمی ندیدنش از ماه هشت که غوغایی برای کردمی تابیبی دلش

 وقتی کشید زجری چه و اشمیزه ریزه تن لمس از ماند ناکام دیدش که بار آخرین

 .کرد الم قد برایش انفرادی حکم

 !ایستاد مسعود رویروبه

 .بود گذاشته تمام سنگ برایش مرد این و

 .بود داده او به را عمرش هدیه ترینبزرگ حبسش سالیک خرید با

 .گذاشتنمی سرش روی را مرد این اگر بود نارفیقی

 .کشید آغوش به و گرفت را هایشانهش بگیرد را از شده دراز دست کهاین جای به

 .بود بارتر پر قبل از مرد این اما بود شده آب خودش

 .کنم جبران باید کردی حقم در که رو لطفی چطوری دونمنمی-

 :گفت و کرد وارد کمرش به ایضربه مسعود
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 .بساز رو زندگیت فقط-

 .زد زل چشمانش در و شد جدا مسعود از

 .دیکر  تمام حقم در رو برادری-

 .ندارم بیشتر که داداش یک! وظیفمه-

 از هم آن داشتن، برادر بود شیرین چه و حرفش بر زد تایید مهر عمیقش لبخند و

 !مسعود جنس

 مشت بود شده خیس عرق از که را دستش. گرفت جا شاگرد صندلی روی کنارش

 .کرد

 .ودب رفته ویبره روی راستش پای داشت استرس که هاییوقت تمام مثل هم باز

 میدی؟ تکون رو پات اینقدر چرا-

 :گفت و کرد نگاه مسعود به نگران

 !میده نشون خودش از العملیعکس چه دونمنمی کشه،می پر غوغا واسه دلم-

 .کرد وارد خفیفی فشار و گرفت را آریا دست لبخند با

 !داره رو تو فقط دنیا این توی غوغا! میشه خوشحال خیلی باش مطمعا-

 (.باشی تو و باشی تو و باشی تو دنیا تمام از سهمم وقتی زیباست چه)

 مدت، همه این از بعد اما کرد کم را استرسش از کمی مسعود کننده دلگرم لبخند

 .نبود بیش رویایی برایش غوغا دیدن

 .شد شدیدتر هم قلبش وحشتناک پمپاژ ماشین توقف با
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 .کند کر را فلک گوش صدایش ترسیدمی که میزد تند ضربانش آنقدر

 .کرد بود شده زده زنگ کمی باران بخاطر که حیاط در به نگاهی

 .شد پیاده آرام ماشین از

 .نیست خبری اداره از که فعال بزن، زنگ بهم داشتی کاری حآریا

 :گفت و کرد صورتش بان سایه را دستش لبخند با آریا

 .برات شدم دردسر خیلی ببخشید داداش، چشم-

 شونهمراه! هانکنی ناز سراغت، بیان اداره از احتماال مرد، نزن رو حرف این دیگه-

 .برو

 :گفت و کشید ماشین سقف به دستی لبخند با

 !بزرگه داداش چشم به ای-

 دیدن برای هم هنوز اما بود، کرده کم را اشدلهره حدودی تا محسن با کردن صحبت

 .داشت استرس غوغا

 .رفت در سمت

 .گذاشت زمین روی را ساکش

 آویزان در کنار از که آبی و قرمز هایسیم سمت را دستش فورا اما ماند خیره رد به

 .برد بودند

 به هم در دم تا بلبلی سوت صدای همیشه مثل که چسباند یکدیگر به را هاسیم سر

 .رسید گوش
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 .زد دو دو چشمانش شود عمیق لبخندش همیشه مثل کهاین جای به

 .نداشت دم و شاخ که نگرانی

 .شد باز در گذشت عمر مانند که لحظاتی از بعد

 دید؟می چه

 !گرفته قاب را صورتش سفیدش چادر که دختری

 .بود آورده درش پا از کشیدنش آغوش در حسرت سال یک که زنی

 .میشد اشخیره لبخند با او و میزد صدایش غوغا وقتی کردمی عشق که دختری

 .کشیدنش آغوش در برای کردمی دل دل که غوغایی

 (.کن بغلم فقط رسید، بنبست به مانبحث وقتی)

 کرده گرفتارشان عشق اعجاز انگار که چشمانی جز نداشتند حرفی هیچ نفر دو این و

 پی هواسش کهآنبی و دوید سمتش به توان تمام با غوغا وقتی بود زیبا چه و بود

 ابر انشچشم و کرد حلقه آریا کمر دور را دستانش باشد دستش از آمده بیرون خون

 .بارید ابر

 نه؟ داشت درد دلتنگی

 .بست را حیاط در پایش با و کرد حلقه غوغا کمر دور محابابی را دستانش

 .نبود هم مرگ نگران دیگر

 .خواستنمی خدا از چیزی دیگر و داشت را غوغا بازوانش میان اینجا
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 بود تلخ عجیب و سال یک از بعد هم آن یکدیگر کنار حضورشان بود سخت باورش

 .طوالنی دیدار این

 .کرد فرو موهایش خرمن در را اشبینی و کشید سرش از را غوغا چادر

 .کشیدمی بو عطش با

 .را فرش موهای تار تار کشیدمی بو حسرت با

 .نداشت را غوغا از دوری طاقت دیگر

 .غوغایشبی قلب به بود داده نفس خدا فقط

 این بدون چگونه سال همه این و نداشت جریان برایش هم زندگی نبود که غوغا

 بود؟ کرده زندگی دختر

 از را دختر این خواستنمی هم لحظه یک برای حتی و میزد فریاد را غوغا تنش تمام

 .کند آزاد تنش حسار

 (.باشم بازوانت زندانی ابد تا حاظرم من)

 موش غوغا برابر در پسر این و خواستمی شیر دل اشسینه از دختر این کردن جدا

 !بس و بود

 .بود حتمی مرگش وگرنه نکشد عقب غوغا که کردمی خدا خدا

 .دادمی جان شکبی غوغابی

 .بود نکرده تمنا چیزی برای حریصانه قدراین وقت هیچ عمرش تمام در

 .گشتمی آب دنبال به که بود ماهی مثل
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 .بود محز دیوانگی. نبود عشق داشتن دوست این

 .بود جان نبود، عشق برایش غوغا

 خون! نمیشد هم سومش دو اشالغری و رسیدمی اشسینه تا قدش که دختر این

 .میزد قدرت و غرور از دم همیشه که آریایی هایرگ در بود شده

 .بود وصل ظریف دختری به زندگی برای حاال

 .بردمی دل حرفبی که دختری

 .را آریا نگاه کردمی محو آرایشبی

 .مرد این هایرگ در چکاندمی عشق دلبریبی

 .فشرد خود به بیشتر را غوغا

 .داشت را کردنش حل قصد انگار

 ذهنش در سوال یک فقط و کردمی تزریق غوغا به آغوشش در را هایشعاشقانه تمام

 .چرخیدمی

 بود؟ کرده سر غوغابی امروز به تا چگونه

 .فشردمی آریا سینه به را خود محکم دستش درد به توجهبی غوغا

 .بود بهت در هنوز

 .کند تداعی خود برای را بودنش واقعی آریا آغوش در شدن حل با خواستمی انگار

 برش در قوا تمام با حال که بود آریایی مهم نبود، مهم اما کردمی خفگی احساس

 .بود گرفته
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 خدا فقط اما را، اکسیژن معنی فهمید تازه و شد شل کمرش دور آریا دستان کم کم

 .بود آریا بازوان بند در که وقتی نداشت اعتراضی هم نبود اکسیژن گرا که دانستمی

 .زد زل اشکش از خیس صورت به و کرد بلند آریا سینه روی از را سرش

 .دنیا هایعاشقانه تمام بزرگی به هم آن بود، شکسته اشاسطوره هم باز

 دستان راسی دستانش راه بین اما کند پاک را هایشاشک تا برد باال را دستانش

 چشمان به ناگهان اما سوزاندمی را انگشتانش سر که بود ه*س*بو و شد تنومندی

 .شد خیره بود شده دستش مچ میخ حاال که آریا

 .شد بلند نهادش از آه هدف دیدن با و کرد دنبال را نگاهش رد

 کرد؟می فکری چه اشدرباره آریا حاال

 جمع درد از صورتش و کرد نگاه شدمی کشیده زخمش دور گونهنوازش که انگشتی به

 .شد

 اضافه هم را قلبش درد میشد قرمزتر لحظه هر که چشمانش و آریا زده بهت صورت

 .کردمی

 !منه تقصیر هااین-

 .کرد نگاه آریا صورت به و برد باال را سرش ترس با

 .بود شده گرد معمول حد از بیش چشمانش

 :گفت بلندتر بار این

 !منه تقصیر هااین-
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 هاییزخم به و کرد نیم دو به را آن و برد هجوم لباسش آستین سمت به ناگهان اما

 .ماند خیره کردمی خودنمایی غوغا دست ساق روی که

 .کردمی دگرگون را حالش و کردمی خودنمایی دستش روی تیغ جای

 .کردمی خراب را حالش

 بود؟ کرده چه دختر این

 .کند گونهاین را دستش غوغا بود شده باعث که خودش به خدا لعنت

 رگبار چشمانش هایگلوله غوغا اشکی چشمان دیدن با و زد صدا را اسمش بهت با

 .کرد پا به

 دختر؟ این با بود کرده چه

 .چسباند اشسینه به را سرش و کرد حلقه غوغا شانه دور را دستانش

 .فهمیدنمی را خودش حال

 .میشد دیوانه دادمی دست از را غوغا اگر

 .بود زده رگ خاطرش به دختر این

 .میزد حرف بهت با و دادمی فشار اشسینه به را ارغوغا و مجنون

 .میزد حرف و کردمی گریه

 .کردمی التماس و ریختمی اشک

 .نداشت را غوغا نبودن تحمل. غوغا برابر در بود ضعیف پسر این

 .ببخش رو من قسم خدا به رو تو کردم، غلط آریا نفس! کردم غلط غوغا-
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 .چسبید غوغا به بیشتر ترس با و کرد باران ه*س*بو را غوغا موهای

 شدم باعث من باشم، زنده نباید من دونم،می منه تقصیر... منه تقصیر همش-

 کی هر به رو تو میرم،می من نباشی اگه غوغا غوغا، وای بزنه، سرت به فکری همچین

 !کن بیرون سرت از و تنرف فکر نکن ول رو من میدم قسمت عزیزه برات

 .بود داده عذابش حسابی انفرادی بود، ترسیده هم بد بود، ترسیده پسر این

 .نبود آریا ریختمی اشک ساله هفت هایپسربچه مانند که مردی این

 .نبود آریا کشیده زندان مرد این

 .نداشت خوردن تکان جرات آریا حرکات از ترسیده غوغا

 .آوردمی دلش عزیز سر بالیی همچین گانهبچه و ارودیوانه فکر یک دانستنمی

 .قوز باال قوز بودند شده هم باران هایقطره و لرزیدمی آریا

 ذهنم در را رفتنت خاطره که بود باران هایقطره زیر رچون!متنفرم باران و زمستان از)

 (.کردی حک

 .ببرد را او کسی ترسیدمی انگار فشرد،می خود به را غوغا

 تیمارستان اشنسخه رفتمی دکتر به اگر مطمئنا بود، دیوانگی وابستگی عنو این

 .میشد

 جست در گرفت، آرام کمی و گذاشت غوغا شانه روی را سرش

 در کردمی تزریق آرامش و میشد کشیده سرش روی گونه نوازش غوغا دست

 .هایشرگ

 .کشیدمی زجر طوراین که بود ترسانده را پسر این یکی
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 .بودند عادی غیر هایشحالت

 :کرد زمزمه پریشانی با و کرد ترمحکم غوغا دور را دستانش حلقه

 نبودنت فکر لحظه یک دیدم، که رو دستت! غوغا ببخشید دلم، عزیز ببخشید-

 ترسم ترینبزرگ قسم سری باال به غوغا، نباشی که روزی از ترسممی. کرد دیوونم

 سنگینی دلم رو نداشتن غوغا قدهع! کرده ایمعقده ندیدنت ماه هشت! همینه

 بوی کنم، بوت و بشینم حالت همین تو همینجا عمر آخر تا خوادمی دلم کرد،می

 دردم حاال! میده هم با درمون و درد خدا شنیدم... غوغا! غوغا آرامشمه مخدر موهات

 !تویی هم درمونم... تویی

 از نگرانی و هایشفحر  با آریا وقتی کند حفظ را ترسانش حالت توانستمی چطور

 !بود؟ کرده تزریق آرامش خروار خروار دادنش دست

 بگیرد؟ دیده نا بود عشق سر از که را هایشچشم زدن دو دو این توانستمی چطور

 دانستمی که وقتی هم آن کند؟ خالص زندگی از را خود بود زده سرش به چطور

 !است بسته آریا جان به جانش

 !باشد داشته ایعاشقانه یزندگ خواستمی دلش همیشه

 !کند زندگی هاشاهزاده مثل خواستمی دلش

 خانه به خانه ایشاهزاده و باشد سیندرال داشت دوست! اشرافی و بزرگ قصری در

 !بگردد دنبالش

 !بجنگد اژدها با بخاطرش ایشاهزاده و باشد خفته زیبای خواستمی دلش

 !ودب ترخوشبخت هاپرنسس این تمام از حاال اما
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 !بود عالم دختر ترینخوشبخت اصال

 با مخصوصا آریا خانه مثل ایخانه هیچ! رسیدنمی آریایش پای به ایشاهزاده هیچ

 !ناآرامش روح به دادنمی آرامش رنگ آبی حوض آن

 محفوظ برایش ابد تا اشسینه صندوق گاو در که نبود آریا قلب از باالتر ثروتی هیچ

 !بود

 دهد؟ کشتن به را خود هااین تمام وجود با خواستمی چگونه

 .آمد خود به موهایش الیالبه آریا انگشتان حرکت با

 او به آیندیخوش حس صورتش زبری گذاشت، آریا گونه روی و برد باال را دستش

 .دادمی

 (.گیردمی بازی به را روانم و روح که صورتت روی کوتاه موهای ریش ته)

 غوغا؟-

 زبان از حیف صد اما( غوغا دل جان) بزند فریاد وجودش اقاعم از خواستمی دلش

 !اشنداشته

 روی را لبخند و رسید گوش به کردمی صدا مهابابی را اسمش که آریا صدای دوباره

 .کرد حک صورتش

 ...غوغا غوغا، غوغا، غوغا، غوغا، غوغا،-

 غافلگیر ایه*س*بو با آریاییش روزهای تمام مثل دوباره که داد تکان آرام را سرش

 .شد
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 صورت به دادمی هدیه لبخند و بود افتاده گزگز به آریا ه*س*بو از اشبینی نوک

 !روحشبی

 ...غوغا-

 .بود خورده گفتن غوغا قرص امروز پسر این و شد ترعمیق اشخنده

 .داد تکان( چیه؟) معنی به را سرش لبخند با

 !غوغا دارم دوست چقدر دونینمی-

 !را خون کردن پمپاژ کرد فراموش قلبش

 .گرفت خود به را دنیا خنده ترینعمیق و کرد فراموش را قهر لبش

 !اششده همسر آریای به کند محبت که بود او نوبت باراین

 .گرفت قاب را صورتش و چسباند آریا هایگونه روی را دستش دو هر کف

 .کردمی فراموش را خجالت آریا با

 (.کند خطاب حیابی مرا که کس هر درپ گور بوسم،می اول را تو من)

 عقب بود بوسیده که سرعتی همان به و بوسید را آریا یگونه و بست را چشمانش

 .شد چشمانش خیره و کشید

 غوغا؟-

 .داشت را دنیا لحن ترینخواستنی اما بود زده صدایش بهت با

 :شد غوغا خیره و گرفت دست در را سرش کالفه

 کنم؟ چیکار باهات باید! دختر کردی دیوونم غوغا-
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 :گفت مقدمهبی و ایستاد بزند سرش به چیزی انگار ناگهان اما

 !گشنمه من-

 .شد اشخیره متعجب غوغا

 :گفت خندان لحنی با و بست را چشمانش آریا

 !ندم دستت کار کنمنمی تضمین وگرنه غوغا برو پاشو-

 ولی برود که شد بلند جا از قرمز هایگونه و سرعت با و گرفت گر حرفش از غوغا و

 :گفت خندان و گرفت را دستش مچ آریا ناگهان

 !کنم پانسمان رو دستت رفت یادم... غوغا گممی-

 .نشست جایش سر دوباره و کرد اشچهره نثار لبخندی آرامش با غوغا

 .گردمبرمی االن کن صبر-

 صورتش یپهنا به لبخندی و شد خیره رفتمی خانه داخل به زنان سوت که آریا به

 .زد

 دارد؟ دوست بیشتر هم خودش از را پسر این که کردمی تفهیم خود برای چگونه

 که دختر این درمان بشود و کند آرام را خود بود بلد ولی کرد،می شیطنت که پسر این

 !بود عاشقی مریض

 (عاشق؟ یا شوم درمانی شیمی باید هستم، تو چشمان مریض من)

 تاب دستش دور را پزشکی باند ماهرانه که بود ایهمردان دستان خیره لبخند با

 .دادمی
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 .هاکنی زیلی و زخم رو خودت بزنی من فراغ از نبینم دیگه خانم غوغا-

 .بود نفس به اعتماد خدای پسر این

 .کرد شکار را اشگونه چال آریا خندان نگاه که پررویی همه این به زد قهقه دل ته از

 !کشه آریا که رمب خندیدنت این قربون الهی-

 :گفت خنده با که زد آریا سینه به مشتی و گزید را لبش

 .خودت با نکن گیره،می درد خودت دست برم قربونت-

 :گفت و کرد رها را اشخنده آریا که شد بلند جا از حرص با غوغا

 .نبستم رو دستت هنوز بیا بانو غوغا نکن قهر حاال-

 .زد کمر به را دستانش و ایستاد

 .آخ آخ-

 .آورد در شکلکی و آورد بیرون آخر تا را زبونش

 .دوید سمتش به ناگهان و کرد نگاهش شده گرد چشمان با آریا

 .دویدن به کرد شروع و زد ایقهقه دل ته از هم غوغا

 .کشیدمی نشان و خط برایش خنده با آریا و چرخیدندمی حیاط دور

 اسمم خوشه دلم میاری؟ رد زبون من واسه! ریزه خاله نرسه بهت دستم مگه-

 !شوهره

 .بزند حرف لحظات آن در خواستمی دلش چقدر



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر banoo.f|  اسمان آبی به رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

152 

 

! داشتنش دوست از بزند فریاد هستم، شوهر این عاشق من بگوید و بزند فریاد

 !خواستمی داشتن زبان دلش چقدر

 :گذاشت سرش روی را دستش و ایستاد بود آورده کم نفس انگار که آریا

 گیرم؟می سرگیجه من نمیدگی دوییمی ارید قرقی مثل آریا دل عزیز-

 .رفت سمتش به و خندید غوغا

 .کشاند خودش سمت به و گرفت را مچش آریا ناغافل شد نزدیک کههمین اما

 .خانوما خانوم گرفتمت-

 داش لحن با و کرد سپر را اشسینه آریا که زد اشسینه به ایضربه مشت با غوغا

 :گفت هامشتی

 داره دوست بس از شوهرت این گینمی ضعیفه؟ کنیمی دبلن دست شوهرت رو-

 میره؟ صدقت قربون تنبیه جای

 هایشب**ل با را اشگونه چال آریا ناگهان که خنده از ترکید و گرفت را دلش غوغا

 .بوسید عمیق و کرد شکار

 .کشید شکمش به دستی و گرفت فاصله کمی

 !بودم لپت چال ینا کف تو اومدم وقتی از خداشاهده. شدم سیر آخیش-

 جماعت مذکر حواس و هوش و بنماید رخ کندمی هوس گاهی دیگر، است لپ چال)

 !(ببرد یغما به را

 رضایت با شود، بوسیده است قرار کهاین خیال به آریا برد، نزدیک را صورتش

 با و گرفت محکمی گاز را اشگونه غوغا اما گرفت غوغا هایب**ل مقابل را صورتش



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر banoo.f|  اسمان آبی به رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

153 

 

 و خنده صدای هم باز و دوید دنبالش به کشان فریاد آریا و گذاشت فرار هب پا خنده

 !بود برگشته خانه این به خنده که شکر را خدا و پیچیدمی خانه این در که بود شادی

 .گرداندبرمی بشقاب داخل به خالی و بردمی دهان به را پر قاشق ولع با

 !خوشمزست خیلی غوغا نکنه درد دستت-

 !میشد پسربچه و کردمی فراموش را بودن مرد بود غوغا با تیوق پسر این

 !چوبیآبنبات جنس از ایبچه پسر

 گونهاین آریا وقتی میشد شاد چقدر. بود غذایش از پر هایلپ خیره لبخند با

 .نشستمی رویشروبه

 .کردمی حرفی پر آریا وقتی میشد زده ذوق چقدر

 .میزد حرف آریا دلش نگفته هایحرف جای

 بر موضوع این و بود نزده زندان از حرفی هیچ بود گذاشته خانه به پا که وقتی از

 .افزودمی خوشحالیش

 !آریا حضور از شود جدا خواستنمی دیگر

 به شده حتی کرد،می همراهیش غوغا باراین برود زندان به هم باز بود قرار اگر حتی

 !زور

 غوغا؟ گممی-

 .شد خیره آریا صورت به ویدجمی را اشلقمه که طورهمان

 رفته؟ کجا نفس! تنهایی ماهه چند بود گفته مسعود-
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 نفس؟

 گفت؟می را عالم معرفتبی

 بود؟ کرده ترک را غوغا اما بود ناراحت دیگری کس دست از که همانی

 خانمم؟ غوغا میگم-

 .شد اشخیره محبت پر لبخندی با

 .نفس به دادی رو مشناسنامه که ممنون-

 وغا؟غ میگم

 .بگوید آریا تا ماند منتظر هم باز

 گردش؟ بریم فردا-

 پرسید؟می سوال و کند نیکی خواستمی

 موتور یک حداقل وباید!کنه پیدا کار یک برام زودتر چه هر بگم سرگرد جناب به باید-

 !سخته خیلی آمد و رفت پیاده پای بخرم،

 :داد ادامه و داد قورت را لقمه

 .غاغو میشه گرم داره هوا-

 .باشد ساکت خواستنمی اما گویدمی پرت و چرت دارد که فهمیدمی هم خودش

 .نداشت دوست را سکوت بود کنارش غوغا که حاال

 .شده دیوانه کند فکر غوغا بگذار

 .گذاشت دهان در هم را بعدی لقمه
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 .دادمی عشق طعم غذاهایش عجیب و خودش برای بود آشپزی دختر این

 :گفت و آوردبی طاقت نتوانست هم باز

 ؟.غوغا گممی-

 .کرد نگاه بود اشخیره خندان ایچهره با که غوغا به

 .بود کشیده ته هم هایشپرت و چرت

 ایستاد جمله اولین روی و کرد جو و جست را قلبش فهرست و زد نماییدندان لبخند

 .آورد زبانش به و

 !غوغا؟ دارم دوستت خیلی دونستیمی-

 .بود اشزندگی هایداشتنی دوست مانه از غوغا چشمان برق

 .کردمی روشن را چشمانش که خاص برقی

 تعبیر صادقه هایرویا به را امشبانه هایکابوس که تالطمی پر آبی اقیانوس چشمانت)

 (.کندمی

 :گفت شیطنت با و کرد نگاهی اششده سرخ صورت به

 میشی؟ سرخ االن نکشیدی خجالت بوسیدی رو من که موقع اون-

 و کرد رها را اشخنده شلیک زد پایش به مشتی و کشید هم در اخم که غوغا دیدن با

 :گفت هایشخنده میان

 .غوغا عاشقتم-

*** 
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 خوای؟نمی چیزی سرکار میرم دارم من غوغا

 .کرد حرکت سرش پشت آریا بدرقه برای و کشید سرش روی را گلدارش چادر عجله با

 در وقت پاره شد قرار و آمدند سراغش به پلیس اداره از شد آزاد کهاین از بعد روز دو

 دیپلم و بخواند درس افسری دانشکده در زمان هم و کند کار فروشی میوه مغازه یک

 .کند کامل را اششده رها

 حبس از مانده باقی سال یک تا کردند تالش چقدر مسعود و سرهنگ فهمید وقتی

 رفتند سرهنگ خانه به آریا همراه به عدب شب چند و دید مدیون را خود بخرند را آریا

 .کشیدند مادرش و آریا کردن پیدا از که گفت هاییسختی از سرهنگ و

 پسر با ازدواجش خبر و آمد شانخانه به سرزده نفس وقتی شد ترخوشحال و

 .داد را عمویش

 بگیرم؟ خواینمی چیزی گفتم خانم غوغا-

 .داد تکان منفی معنی به را سرش و زد عمیق لبخندی و آمد بیرون فکر از

 .نخوام من نمیشه دلیل خواینمی چیزی تو-

 .بود رفته جلدش در شیطان پسر این باز و کرد نگاهی آمیزششیطنت صورت به

 ...پسر من خدا به-

 :داد ادامه و کرد سپر سینه و کرد قطع را حرفش

 !خوبیم مرد من خدا به-

 مادری مثل درست!میزد حرف شیرین اینقدر وقتی برایش میکرد ضعف چقد غوغا و

 .کردمی وضعفغش اشبچه پسر برای که بود
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 برم؟ نمیدی رو تغذیم خانم غوغا-

 ایه*س*بو غافلگیرانه که شد خیره آریا صورت به پرسشی و کرد گرد را چشمانش

 .بود شده سرخ خنده از که صورتی و شد کاشته

 .خوردم همینجا رو تغذیم دیگه خوب-

 .بست سرش پشت را در و داد هول بیرون به را آریا و کرد باز را رد خجالت با

 .بست نقش هایشب**ل روی آریا حرکات از عمیق لبخندی

 .بود زیبا زندگی چقدر

 .شد بلند در صدای که رفت خانه سمت به و آورد پایین سرش از را چادرش

 .رفت فرو سنف آغوش در که کرد باز را در و انداخت سرش روی دوباره را چادرش

 .غوغا غوغا وای-

 با و مقدمهبی ناگهان که کرد نگاه نفس هایپریدن پایین و باال به تعجب با

 :گفت خوشحالی

 !غوغا میشی مامان داری-

 !شنیدنمی چیزی دیگر

 !نبود برش و دور صدایی هیچ اما خوردمی تکان آرام نفس هایب**ل

 (.داری دل رد که فرزندی برای انتظار است انگیزدل چه)
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 به نفس اصرار به و داد دست بهش بدی حالت بود آورده خبر نفس که روزی همان

 هم آریا یعنی و شنیدمی را عمرش خبر بهترین شاید حاال و بودند رفته آزمایشگاه

 میشد؟ خوشحال قدرهمین

 .کشید شکمش روی دستی

 را؟ کوچک موجودی حضور کردمی باور چگونه

 !کنهمی ذوق هم آریا حتما! شدم خوشحال چقدر دونیینم غوغا، ماهته یک-

 !آری

 !کند ذوق هم آریا واقعا کاش

 .خواستمی را آریا دل ته از لبخندهای دلش خواست،می را آریا هایدلگرمی دلش

 .است دور او از فرسخ صد آریا انگار کردمی رفتار جوری

 .نداشت هم را هایشنبودن عصر تا صبح همین تحمل او اما

 هایمنگرانی! بینممی چشم به را مرگ بار هزار من روی،می بیرون خانه از که تو)

 (.مرزندبی

 !کوچولو مامان بخندی باید االن غوغا؟ کنیمی گریه چرا-

 .بود عالم خوشبخت حاال او و داشت عالمی هم خندیدن گریه میان

 .کرد نوازش را شکمش و کشید عمیقی نفس

 را؟ دشوجو کردمی صرف چگونه

 .بود خودش آن از که موجودی وجود
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 !دلش کرده عزیز و بود خودش حضور از

 .آریا مثل عشقی حاصل

*** 

 .بود شکمش خیره و بود ایستاده سرپا

 بود؟ باردار غوغایش

 غوغا؟ جنس از موجودی بار

 .زده شک و بود زده بهت

 !میدخورد تکان دلش میان چیزی

 .کوچک موجود نای برای حاال همین از لغزیدمی دلش

 .اششده مادر غوغای برای لرزیدمی دلش اصال

 میشد؟ پدر داشت

 خودش؟ برای را موضوع این کردمی صرف درک کدام با

 !بود شیرین بودن پدر

 .است شیرین هم اینگرفته آغوش در را کودکت هنوز وقتی حتی

 !باشدمی غوغا مثل کسی فرزندت مادر وقتی شودمی هم ترشیرین

 !بودن مادر برای شده ساخته غوغا،

 اما بخورد لیز بود نزدیک و رفت چیزی روی انگار پایش که برداشت جلو به قدمی

 .داشت نگه را خود
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 بلند را سرش دوباره اعتنابی شده له پرتقال دیدن با و انداخت نگاهی پایش زیر به

 .گذاشت جلو به قدمی دوباره و شد خیره غوغا شکم به و کرد

 .بود العملشعکس خیره ننگرا غوغا

 چه؟ میشد ناراحت وجودش از اگر چه؟ خواستنمی را بچه این اگر

 مردانه پای جفت یک با اما انداخت پایین را سرش شد، پر چشمانش افکار این با

 .کرد هدایت باال سمت به را سرش و شد قفل اشچانه زیر که دستی و شد روروبه

 غوغا؟-

 !میزد حرف گلویش ته از

 .آمدمی بیرون زور با صدایش گاران

 .شد جاری اشکش سیل اشوجبی یک در آریا صورت دیدن با و برد باال را سرش

 گریه؟ غوغا-

 .شد بلند هقش هق و پوشاند دستانش با را صورتش

! دامنت تو گذاشتم بچه یک کردم غلط! کردم غلط من... نکن گریه المروت آخه-

 تو اگه ولی... غوغا دارم دوست رو بچه این من. ..من... میشه اینطوری دونستمنمی

 ...نداری دوستش

 حرفش ادامه مانع و گذاشت آریا دهان روی را دستش و کرد بلند را سرش بهت با

 !شد

 داشت؟ دوستش آریا

 خواست؟می را وجودش خواست؟می را بچه این
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 .بیاورند هجوم ذهنش به پوچ افکار نگذاشت دیگر

 .انداخت آریا وشدرآغ را خود مهابا بی

 !بود شده پدر جوانی اوج در و بود همسرش که مردی آغوش در

 .برود پدرش به فرزندش کردمی آرزو وجود تمام با و

 .احساس نوع در فقط البته

 !میشم دیوونه دارم غوغا... غوغا وای-

 .رفت فرو آغوشش در بیشتر و زد لبخندی اشزده ذوق لحن به

 بذاریم؟ چی رو اسمش غوغا-

 .خندید بود آریا سینه روی سرش که طورهمان

 .میاد قلقلکم دختر سینم تو نکن فوت-

 خیره چشمانش به بود حلقه کمرش دور دستانش که همانطور و کرد بلند را سرش

 .شد

 پرسید؟می را اسمش

 .بگذارد آریا هم را فرزندش اسم میشد کاش

 !داشت عالمی هم داشتن آریا دو

 بذاریم؟ چی ور  اسمش بود دختر اگه-

 !بود عالم شده هول پسر این

 .بود بچه اسم فکر به نشده ماه دو هنوز
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 ...واسش دارم ذوق چقدر نمیددونی نکن نگام اونجوری غوغا وای-

 فاصله یعنی وای! بشم بابا سالگی چهاروبیست تو کردمنمی رو فکرش وقت هیچ

 االن من غوغا! داره صلهفا سال نوزده هم تو با! ساله وچهاربیست بچم و من سنی

 .میدکنم غش دخترها مثل

 کرد؟می غش فقط

 .بود شده دخترها مثل هم زدنش حرف

 اشصدقه قربان آریا و میدرفت ریسه خنده از غوغا و میزد حرف زده ذوق آریا

 .رفتمی

 کشانده خوشی جنون به مرگ حد سر تا را دوشان هر کوچک موجود آن وجود انگار

 .بود

 .داشتند احتیاج بچه یک مثل ابدی آرامش یک به هاسختگی تمام از بعد نفر دو این

*** 

 .داد جا آغوشش میان را خود و کرد بلند را آریا دست

 .بود کرده هم قهر که حاال به برسد چه میشد دیوانه آریا توجهیبی ترینکوچک از

 .فوتبال بازی سر بر هم آن

 را هوایش باید بیشتر و شده جشمحتا بیشتر غوغایش که کردمی درک کمی کاش

 .باشد داشته

 .نکن گریه پس نیستم قهر باهات که دونیمی غوغا-

 کرد؟می محلی کم قدراین و نبود قهر
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 .زد زل بودند بسته که چشمانش به اشکی چشمان با

 .نیست خوب بچه واسه نکن گریه گممی غوغا-

 .بود شده آریایش عزیزترین دهنیام هنوز که کودکی نگران. بود فرزندش نگران پس آها

 بود پرسیده داشتنش نگه درمورد را نظرش آریا که پیش ماه پنج همان کاش اصال

 .خواهدنمی را او که گفتمی

 چرا؟ دروغ

 .نداشت او با را آریا شدن شریک طاقت اما خواستش،می

 ریکش فرزندش با راآن خواستنمی حتی خواست،می خود برای کمال و تمام را آریا

 .شود

 .بود آریا خود از که فرزندی

 .بود بچه این تقصیر قهرها این تمام اصال

 .بود شده هوویش نیامده هنوز که کودکی تقصیر

 .کرد حلقه غوغا دور را دستش و نیاورد طاقت آریا باراین

 بذارم، سرت به سر یکم فقط خواستم ببخشید اصال نکن، گریه بگردم دورت الهی-

 بخورم قسم کی به! ندارم رو تو با بودن قهر طاقت هم لحظه یک من دونیمی که تو

 !نیستم؟ هم چشمات بارون از قطره یک شدن ریخته به راضی که

 .کرد را خود کار آریا هایحرف

 .شد ریخته دلش به آرامش سطل یک
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 .چیست دردش که دانستمی آریا انگار

 .کندمی ودیحس دارد دل در که فرزندی به غوغایش دانستمی انگار

 :زدن حرف به کرد شروع آرام و کشید غوغا موهای روی را دستش

 رو تو من بچه بابای گور اصال! غوغا خواممی بچه اون از بیشتر رو تو قسم خدا به-

 خوره؟می دردم چه به جغله این نباشی تو... غوغا خواممی رو حضورت! خواممی

 تو اگه قسم خدا به! مادرشی تو که اینه بچه این وجود واسه شوقم همه اصال غوغا،-

 !بود دار باالی سرم هم شاید! بود تار و تیره قبل مثل دنیام نداشتم رو

 !شد پخش هایشسلول در و کدیین شد زد پیراهنش به حرف این با غوغا که چنگی

 .بود آرامش مخدر دختر این

 خواب رد که صورتش به و شد مایل سمتش به و کشید دراز تشک روی کنارش

 .کرد نگاه میشد همیشه از ترمعصوم

 !داشتنی دوست صورت این از نمیدشد سیر وقت هیچ که خوردمی قسم

 !مشکی فر موهای این و پشت کم هایمژه این از

 .دادمی بهشت بوی که فری موهای

 (.بشود دعوا تو موی آشفتگی سر/  باد و من میان نگذار و کن سر روسری)

 .کاشت ایه*س*بو راستش پلک روی و کرد خم را سرش قراربی

 بود؟ زن این قراربی همه این چگونه

 !غوغا مثل زنی قراربی
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 آورده تاب را زندگی غوغا وجود با فقط که بخورد قسم خدا خداوندی به بود حاظر

 !است

 .گرفت فاکتورش راحتی همین به بشود که نبود چیزی غوغا حضور

 نمیدداد، ادکلن بوی گفت،نمی مکرر یها دارم دوستت نمیزد، حرف غوغا،

 ساده نبود، کارش در آرایش کرد،نمی صاف را موهایش نمیزد، الک را هایشناخن

 !بود عاشق واردیوانه اما، رفت،می راه ساده پوشید،می

 نی نی در میشد را غوغا عشق این. دید کارهایش تک تک در میشد را این و

 .دید ایشسرمه هایچشم

 .میزد فریاد عشقش میزد دستانش به که هاییه*س*بو در

 !بود دنیا محبوب ترینساده غوغا،

 خوب چقدر آمد،می او با بودن مادر چقدر دنیا، مادر ترینمحبوب بود شده حاال و

ِ  برای بود  .بود ناباب پدرش که فرزندی مادر

 مادر غوغای به و نشود خودش مثل فرزندش اینکه برای بود امیدی کورسوی حداقل

 .برود شده

 !میشد دختر فرزندش کاش

 !غوغا شبیه دقیقا دختری

 نسیم را اششده فر موهای دل ته از هایخنده با و بپوشد کوتاه دامن که دختری

 .کند جابجا

 .شود بزرگ غوغا تعلیمات زیر که دختری
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 .شود خودش مثل

 !باوقار! متین! خانم

 !غوغا خود بشود اصال

 برود ضعف پدرش و کند دلبری مادرش لپ چال مثل پشل چال و بخندد که دختری

 !کوچک هایشباهت این برای

 .کشید غوغا هایپلک پشت را دستش

 اگر حتی که بود خوابیده مظلومه اینقدر حاال و برد خوابش دیر زیاد درد از قبل شب

 .کردنمی بیدارش هم بود مجبور

 خانه از هایشلباس پوشیدن از بعد و کرد هک اشپیشانی روی ایه*س*بو. شد بلند

 .رفت بیرون

 .کردمی نگاه پاساژها به و برد فرو شلوارش جیب در را دستانش

 !میزد فروشگاه به سری فرزندشان هایلباس خرید برای باید حتما

 !نداشت دوست غوغابی هم را کردن خرید حتی غوغا، با همراه اما

 .ایستاد فروشیگل مغازه مقابل

 !بود انیشمعد عاشق غوغا

 .کرد دقت و کشید بیرون شلوارش جیب از را هایشپول

 !داشت کافی پول شمعدانی گلدان یک خرید برای انگار خداراشکر

 .انداخت نگاهی دستش در شمعدانی گلدان به و شد خارج مغازه از
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 .نبود چیز هیچ غوغا مثل زنی لیاقت نبود، شمعدانی گلدان یک غوغا لیاقت

 .دیدمی کم غوغا برای را خودش حتی که آمدمی بخو نگاهش در آنقدر

 !میدکرد اهدا عشق فقط ناپذیری خستگی صورت به و بهانهبی که غوغایی

 (.نیست ایام عشق دوران از ترخوش)

 نوازش را اششامه اسپند خوب بوی سیل شدنش وارد با و چرخاند قفل در را کلید

 .داد

 !بود اسپند بوی عاشق همیشه

 .کردمی ولز و جلز ذغال ویر  که اسپندی

 از گل گلدان و داد دست از را اختیارش بود کردن سرفه مشغول که غوغا دیدن با

 !دوید نازنیش زیبای سمت به و افتاد زمین روی دستش

 :پرسید و کرد نوازش آرام را کمرش

 خوبی؟ غوغا-

 ته روی را دستش و شد اشخیره بود زیاد سرفه بخاطر که اشکی چشمان با غوغا

 .داد تکان تایید معنی به را سرش و کشید ریشش

 :گفت حرص با و کشید ایآسوده نفس

 خودت حلق تو دود بخاطرش که واجبه خیلی اسپند نیستی؟ مواظب چرا آخه-

 فرستی؟می

 !بود واجب
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 !دیگر بود اعتقاداتش

 !کرد کاری نمیشد

 خود و ندشنشا زمین روی. برد داخل به و کشید را آریا دست و زد لبخندی

 این. شد چشمانش خیره و گرفت دردست محکم را دستانش نشست، رویشروبه

 !ساعت چند همین در بود شده تنگ دلش بود، تنگ دلش یعنی حرکات

 کنم؟ چیکار تو با من آخه غوغا-

 .شد خیره آریا صورت به گیج

 کنم؟می دق خوشی از من کنیمی رو حرکات این وقتی نمیگی-

 سرخی متوجه تازه آریا و بست نقش هایشب**ل روی حرف این از عمیق لبخندی

 !شد غوغا هایب**ل

 .برد غوغا صورت مقابل را سرش و کرد ریز را چشمانش

 اومده؟ خون لبت غوغا-

 .آورد پایین و کشید لبش روی و برد باال را دستش

 ابجو در و شد بلند نهادش از آه بود چسبیده دستش به که رنگ قرمز رژ دیدن با

 .داد تکان را سرش آریا

 بود؟ قرمز اینقدر لبت کی تو! نیست خون چیو چی-

 از مانده جا یادگاری که رنگی قرمز رژ با و رفت اتاق به و شد بلند جا از حرص با غوغا

 با و چیست قضیه فهمید تازه آریا و داد آریا دست به را آن و برگشت بود نفس

 :گفت خنگی
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 !لبت به زدی اشمعی مداد این از پس آخی-

 .نشود بلند اشخنده صدای تا گرفت گاز را لبش غوغا

 !بود مرد این عاشق

 غوغا؟-

 .ماند حرفش ادامه منتظر و زد کجی لبخند مهربانش لحن به

 نزنی؟ رژ دیگه میشه... میشه-

 ب**ل روی رنگ این عاشق مردها همه گفتمی نفس اما بود، بلد را اسمش پس

 نبود؟ گونهاین آریا راچ پس هستند، هایشانزن

 :داد ادامه کالفه آریا که شد اشخیره سوالی

 دخترهای این مثل خوادنمی دلم! دارم دوست بیشتر رو لعابت و رنگبی صورت-

 سراغ رفتممی خواستممی زنی اونطور من اگه کنی، رنگ خودتو خیابون و کوچه

 تم،سرمه بدون مایچش عاشق من غوغا، رنگتمبی هایب**ل عاشق من ها،همون

! رنگه بهترین صورتیت هایب**ل همین!آرایشه بهترین هاتچشم ایسرمه همین

 آریا همین هم او و خواممی رو ساده غوغا من! شنیونه بهترین شدت فر موهای همین

 !خواستمی را

 .باشد خودش عاشق که آریایی

 .اشدب سادگی عاشق که آریایی. بخوهد گونه همین را او که آریایی

 .کند انکار را وجودشان اما زنانه وسایل تمام اسم دانستن وجود با که آریایی

 .باشد بسته مساعل بعضی بر گوشش و چشم جاهلیت دوران افراد مثل که آریایی
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 !بخواهد را خودش فقط که آریایی

 معجزه که شدی تو زندگیم، صفحه رو آرایشی بهترین خودت تو... آریا دل عزیز-

 .دادی سامونش و سر و من داغون و درب زندگی وسط

... غوغا دنیایی سمفونی بهترین تو... غوغا مونبچه مادر شدی، مادر موندی، کنارم

 ذوق همون تو وجود با اما اوفتهمی ذوق ذوق به هاوقت بعضی که من قلب سمفونی

 .میشه تبدیل مادرانه الالیی به هم ذوق

 !داشتنش دوست از میزد حرف زیبا چه

 !بود اشزندگی ابعاد تمام مرد این حضورش، از کردمی تعریف زیبا هچ

 !مویش تار یک برای را خودش کردمی فدا که مردی

 .مرد این حضور بود زیبا چه و

 آنقدر! امآمده( ذلیخا) قبیله از من! نایستم عشقم پای زنانه اگر نیستم وزن! من مرد)

 (!بزند کف برایم خدا میزنم،تا جار را عشقت

*** 

 :گفت گوشش زیر و فشرد دست در ترمحکم را دستش

 .کردیمی سر چادر هم خونه تو میشی معصوم چقدر چادر با دونستیمی اگه-

 .زد اششانه به ایتنه و خندید ریز

 بابا؟ فنچول یا کنیم خرید تو واسه اول-

 .کرد اشاره خودش به و شد خیره لبخندش پر صورت به
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 !چشم به ای-

 .دنبالش به هم غوغا و رفت پاساژها از کیی سمت به

 به و کشید را غوغا دست گرفت، را چشمش رنگی کرم گشاد و بلند لباس ورودش با

 .رفت لباس سمت

 چطوره؟ این-

 .رفت پرو اتاق سمت به و کرد بلندش رگال روی از و زد لباس به لبخندی غوغا

 مورد کامال بود، مناسب مالکا حاملگی برای بودنش گشاد بخاطر و بود اندازه کامال

 .شد واقع پسند

 !ببینم من کن باز رو در پوشیدی بانو-

 آریا به دادنش نشان بدون و خندید ریز اما بزند مخ خواستمی مثال گفتنش بانو با

 .رفت بیرون پرو اتاق از

 :گفت و کرد نگاهش تعجب با آریا

 نپوشیدی؟-

 .داد تکان تایید معنی به را سرش

 ببینم؟ من اشتینذ چرا پس-

 شال و رفت هاروسری و شال قسمت طرف به لبخند با و انداخت باال را هایششانه

 .برداشت رنگی طالیی

 میگذره؟ خوش-
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 تکان را سرش و کرد نگاهی دادمی کردنش قهر از نشان که آریا آلوداخم صورت به

 .داد

 !که واقعا-

 .کند حساب آریا تا شد منتظر و گذاشت پیشخان روی را هالباس آریا به توجهبی

 .رفت بیرون پاساژ از هالباس حساب از بعد و رفت غوغا به ایغره چشم

 .غوغا خونه بریم-

 .کرد نگاه عنقش بد صورت به گرد چشمان با

 .ندارم خرید حوصله-

 .هایشمحلی کم از بود دلخور و بود کرده قهر مردش چیست، دردش دانستمی

 .دهایشعنقی بد برای لرزید دلش

 !ابروهایش گره برای رفت ضعف دلش

 روی ایه*س*بو و شد بلند پا پنجه روی بودند خیابان در که کسانی تمام به توجهبی

 !مردم حرف پدر گور و کاشت آریا صورت

 !توجه این از کرد شوقی چه آریا و

 ...که بود غوغا خیره گذاشتمی نمایش به را هایشدندان که لبخندی با

 !نه یا میشه باز قدرهمین نیشت بازم کالنتری بردمت اگه نمببی بذار-

 نیشش خود به خود و کرد نگاه بود پوشیده را پلیس اداره لباس که مردی به نگرانی با

 .شد بسته
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 خوردی؟ رو خندت چرا چیشد؟-

 !بدم پس جواب شما به باید زنم به لبخند واسه نکنم فکر-

 !بده رو شناسنامت باشه زنت؟-

 :گفت محکم و کشید هم در را یشهااخم

 میبری؟ شناسنامه خودت با خرید بری میخوای شما-

 !ندازمنمی راه س*و*ب و ماچ خیابون وسط ولی! نه-

 :گفت و فشرد هم روی را هایشدندان

 بگیره؟ رو جلوم خوادمی کی! حاللمه! محرممه! زنمه-

 !قانون-

 ...بابا بخور رو آبش کوزه دم بذار و قانون-

 .بود ترسیده حسابی کرد، نگاه کشیدمی را لباسش آستین که غوغا دست به

 :گفت و گرفت محکم را دستش

 !که نکردیم بدی کار دل عزیز حنترس

 .کرد کم استرسش از کمی که زد او به ایکننده دلگرم لبخند و

 !داریم اخالقی غیر مورد یه غربی سه منطقه بیان شهاب سروان-

 :گفت و زد پوزخندی

 !اخالقی غیر مورد بشم بود مونده ینمهم-

 !بیاید دنبالم-
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 .کشاند خود دنبال و گرفت را آریا دست مچ

**** 

 اسم؟-

 .هدایت آریا-

 خانوم؟ اسم-

 .فرجاد غوغا-

 :گفت و کوبید میز روی را خودکارش

 نداره؟ زبون خودش-

 :گفت و کرد جوان مامور به نگاهی اخم با

 !نداره نه-

 .نکن یحاظر  جواب چی؟ یعنی-

 !کسی برابر در کند ضعف احساس غوغایش خواستنمی شد، برابر هزار اخمش

 :گفت آرام و شد مامور میز نزدیک و شد بلند غوغا کنار از

 بفهمن؟ همه که بگم بلند باید حتما! الله! بزنه حرف تونهنمی-

 میگی؟ راست بدونم کجا از-

 بگم؟ دروغ دارم مرض مگه آخه د-

 .بیان هاتونخانواده بزنی زنگ باید نمیشه جوریاین-

 خانواده؟
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 !داشت شکمش در که فرزندی و بود غوغا اشخانواده

 :گفت و کرد هم در را هایشاخم

 !منن خانواده تنها شکمش تو بچه و زنم! همراهمن االن خانوادم-

 .آبچک ببریم باید رو خانومت پس

 .آمد یادش چیزی که بزند فریاد خواست

 حله؟ مشکلتون بده شهادت بیاد معتمد آدم یک-

 !باشه معتمد هم ما نظر از که شرطی به! آره-

 .داد را پاسگاه آدرس و گرفت تماس مسعود با و برداشت را تلفن

*** 

 چطوره؟ من خانم غوغا-

 خوشحال را خود خواستمی که آریا صورت به بود ریختن آماده که چشمانش با

 .شد خیره دهد نشان

 !میشه حل مشکل میاد مسعود االن! نشده چیزی... نکنیا گریه غوغا-

 .سالم-

 .چرخیدند بود گرفته قاب نظامی لباس آن با را مسعود که در سمت به همزمان

 .رفت مسعود سمت به و شد بلند جا از

 کنید؟می چیکار اینجا دوتا شما-

 :گفت اخم با
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 .آوردنمون زور با-

 چی؟ یعنی-

 :گفت پرده بی

 رو من بیاره در من دل از اینکه واسه هم اون کردم قهر غوغا با من خرید، بودیم رفته-

 !نه میگن شوهریم و زن ما میگم هی حاال! گرفتنمون سریع هم هااین بوسید،

 :گفت آرام عصبی کمی و خندان مسعود

 ه؟*س*بو و ماچ جای بازار وسط احمق آخه-

 :گفت حرصی اما گرفت اشخنده هم خودش

 !بردارن ما سر از دست بده شهادت برو بیا حاال باشه خب خیلی-

*** 

 پشتش ایه*س*بو و آورد باال بود کرده خوش جا دستانش میان که را غوغا دست

 .کاشت

 !خوب جای یک بریم بیا! شده حروم ما واسه کردن خرید امروز اینکه مثل-

 :گفت آریا که داد تکان کجا معنی به را سرش لبخند با

 !بکشی حرف من از تونینمی عمرا_

*** 

 :گفت غوغا به رو و ایستاد جیگرکی مقابل

 .سوپرایز از هم این-
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 !بخری قیمت گران هدیه نیست الزم کردن خوشحال برای

 !کنی نامش به خانه و ماشین سند نیست الزم

 !کنی باز برایش میلیاردی حساب نیست الزم

 !آیدمی وجود به هم جگر سیخ چند با ها خوشحالی بعضی

 !باشی بلد را راهش فیستکا فقط

 !بود بلد را راهش پسر این و

 بقیه مثل تونمنمی من! حده همین در توانم ولی ندادم، انجام مهمی کار دونممی-

 ...غوغا اما کافه، و رستوران ببرمت مردها

 :داد ادامه و کاشت رویشان ایه*س*بو و کرد غوغا دستان حصار را دستش دو

 !بگذره خوش بهت کوچیک مغازه همین تو شهر، پایین منطقه همین تو میدم قول-

 بهتر؟ این از تعهدی چه و

 !کرد وفا عهدش به خوب آریا که الحق و

 !شهر نقطه ترینپایین در

 !خوب بوی از پر اما کثیف، و شلوغ ایمغازه در

 افراد بقیه ب**ل روی لبخند افتادن باعث که خندیدندمی و بودند خوشحال آنچنان

 !شد آنجا در

 (.خنددمی کسی اتخنده از وقتی است؟ وقت چه لحظه زیباترین دانیمی)

*** 
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 غوغا؟-

 .بود ترشیرین برایش جانم هزار از زد که لبخندی

 سونوگرافی؟ نرفتی چرا-

 نرفته؟ آزمایشاتش گران هایهزینه بخاطر نرفته؟ پولش بخاطر گفتمی گفت؟می چه

 نداده؟ هم پرونده تشکیل هنوز که گفتمی باید

 پولشه؟ بخاطر-

 بخاطر هم آن شود، شرمنده مردش گذاشتمی نباید کرد، نگاه غمگینش صورتش به

 !دکتر یک

 .انداخت باال نه معنی به را سرش

 !میشم ناراحت نرفتی هزینش بخاطر بفهمم اگه غوغا نرفتی؟ چرا پس-

 سنگین رایشب کافی اندازه به عمل اتاق و زایمان خرج بفهمد؟ خواستمی کجا از

 !بود

 .شد خیره بود دستش در کتاب غرق که اخمویش صورت به

 .شود کار به مشغول و بگیرد را مدرکش زودتر تا خواندمی درس حسابی ها روز این

 .آوردبی ارمغان به راحتی برایش زودتر و کند کار تا

 .بچشد را حسرت طعم خودش مثل فرزندش خواستنمی دلش

 .کردمی کار روزها

 .خواندمی درس هاشب



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر banoo.f|  اسمان آبی به رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

179 

 

 از و کردمی نوازش را شکمش کشید،می دراز کنارش استراحت، بجای هاشب نیمه و

 !گفتمی آرزوهایش

 !داشت فرزندش برای که آرزوهایی

 !تربیتش ازدواجش، تولدش، تحصیلش،

 تعویض پدر نام به ایپوسته با و آوردمی بیرون را اشجوانی پوسته داشت کم کم انگار

 !کردمی

 !همسر یک پدر، یک بالغ، مرد یک هایدغدغه بود شده هایشدغدغه

 .باشند داشته مشکلی اشخانواد نکند که بود این از ترسش تمام که مردی بود شده

 !آهن جنس از مردی بود شده

 !محکم قوی،

 .پدر نام بلندای به مردی

 .هاکنم تمرکز تونمنمی بشی خیرم همینجور بخوای اگه غوغا-

 .زد اشجدی لحن به یلبخند

 :زد فریاد آریا که شد بلند جا از و ریخت اششانه روی را فرش موهای

 ...وایسا-

 :گفت مظلوم که شد اشخیره گرد چشمان با

 راه اصال ممنوع، هم خنده میشه، پرت هواسم کن جور و جمع رو موهات خدا رو تو-

 ...نرو هم
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 :گفت که بود هایشنهی و امر خیره تعجب با

 تونمنمی تو پی میاد حواسم پیشمی وقتی اصال تمرکزی، مختل تو اصال غوغا خدا به-

 ...میشه کنم، تمرکز

 !کردمی کاری باید اما نداشت هم کناری اتاق در حتی را دوریش طاقت

 .بود دلبر هم بود ایستاده ساده وقتی حتی غوغا

 !بود عاشق زیادی هم شاید گرفتش، نادیده نمیشد اصال بود، ذاتی کردنش دلبری

 ...خونممی درس من تا میشه-

 .کشید عمیقی نفس

 آشپزخونه؟ یا اتاق توی بری تو-

 .بست سرش پشت را در و رفت اتاق به و داد تکان را سرش

 شدن دور طاقت هم او یعنی بود، شده ناراحت یعنی بود، کرده قهر یعنی حرکات این

 !نداشت را آریا از

 .بود رمت سه شان فاصله وقتی حتی

 (.کنممی ضعف من کنی،می اخم تو است، ذاتی کردنت دلبری)

 .شد بلند جا از و انداخت کناری را کتابش

 !بود کرده گیر غوغایش ابروهای خم میان دلش

 هایششانه و بود کشیده دراز تخت روی در به پشت غوغا شد، وارد و زد در به ایتقه

 .لرزیدمی
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 .بود آورده در را لشد کرده عزیز اشک که او بر وای

 .داد قرار موهایش روی را دستش و نشست زمین روی تخت پایین و رفت سمتش به

 :خواندن شعر به کرد شروع و کشید موهایش روی وار نوازش را دستش

 هزاران و هزار هزار به دارم، دوستت دانی،می من، جانِ  عالقه... خوبم یعالقه سالم_

 کیف است، خوب دهد،می حال داشتنت وستد چون دارم دوستت دلیل، هزار

 افتدمی اتشانه بر ناز موهایت چون دهد،می

 خندی،می تو است، جان تو هایخنده چون رقصد،می و شودمی ول باد در! رقصدمی

 دوست چون دارم دوستت. شودمی آغاز تازه جهان و شودمی نو روز شوم،می تازه من

 شودمی خوب دردهام شوم،می دیده بزرگ شوم،می بزرگ کند،می بزرگ مرا داشتنت

 هامدلتنگی و

 بیایی دوباره کهاین انتظار... انتظار

 .مدام دارم دوستت دوباره سالم، بگویی دوباره

 (صالحی افشین)

 .شد خیره بود خودش صورت مقابل حاال که صورتش به

 نگفتم؟ ندارم و اشکت قهر طاقت گفتم قبال کنم فکر بانو-

 و برد هایشب**ل نزدیک را انگشتش.گرفت را چشمانش خیسی اشاره شتانگ با

 .بوسید

 ...هامنه عمره پایین ریزیمی که هااین-

 .نیامد بیرون چیزی گنگ اصوات جزبه اما زد حرف و کرد باز را دهانش غوغا
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 !غوغایش نزدن حرف از گفت درد دلش

 :گفت غوغا به رو بغض با و نیاید در اشکش تا فشرد هم روی را چشمانش

 ...دلم عزیز نگو چیزی غوغا-

 .هایشحرف از فهمدنمی چیزی آریا که فهمید

 بزنی؟ حرف خوادمی دلت... دلت-

 .داد تکان را سرش اشکی چشمان با

 زیر. کشید آغوش به و کرد بلند جا از را غوغا. نشست تخت روی و شد بلند جا از

 :گفت گوشش

 نیست الزم. بزنی حرف باهام حتما نیست الزم! رمدا دوستت طوریهمین من غوغا-

 ...من... غوغا... من فهممت،می من! کنی خسته رو فکت حتما

 .بزند حرف نتوانست

 .لرزید هایششانه و گذاشت صورتش روی را دستانش. آورد بیرون آغوشش از را غوغا

 را زدن حرف غوغا دیدمی چطور. لرزید بودنش ظالم از. لرزید اشخودخواهی از

 ...تا بود خواسته خدا از اما دارد دوست

 بود؟ شده ظالم اینقدر کی

 .داد تکیه بازویش به را سرش و کرد حلقه هایششانه دور را دستانش غوغا

 ببخش غوغا خرم خیلی من احمقم، خیلی من! بدم خیلی من ببخش، رو من غوغا-

 غوغا... اما بینممی رو تعالق! بزنی حرف داری دوست چقدر بینممی... من... رو من
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. میشه ترآروم مونزندگی کردممی فکر چون... غوغا نزنی حرف خواستم خدا از من

 .رو من ببخش! کردم غلط غوغا

 گفت؟می چه آریایش شنید؟می چه

 .نشست زمین روی و گرفت فاصله آریا از زده شوک

 کرده را نزدنش رفح آرزوی کند زندگی راحت که خودش بخاطر بود؟ بد اینقدر آریا

 چه؟ نکند کار زبانش همیشه تا اگر چه؟ شود برآورده آرزویش واقعا اگر بود؟

 .دعاهایت این با کند لعنتت خدا آریا آه

 .گرفت گاز را زبانش فکر این با

 .نبود نفرینش به راضی اما بود خواسته را بدش اینکه با حتی

 کنم؟ چیکار خواممی دونیمی کنم،می جبران... غوغا-

 .کند نثارش خوبش دعاهای آن از خواستمی هم باز البد

 .کند دلش به حسرت خواستمی هایشخواسته با هم باز البد

 آره؟ اومده بند زبونت زدگی شوک بخاطر تو-

 .داد تکان آرام را سرش

 خوب میدم قول باشه؟ خوب دکتر یک دنبال میرم فردا از. میشی خوب حتما پس-

 .غوغا بشی

... اما آیدنمی او به داندمی که کندمی سر را شالی اما.دارم دوستت نگفت توق هیچ)

 (.امخریده برایش من
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*** 

 کسی تا گذاشت بود شده جمع زیاد فشار اثر بر که اشمانتو چروک روی را دستش

 .نشود متوجه

 تا زد تشر قلبش به و کرد نگاه بود پوش خوش منشی با زدن حرف مشغول که آریا به

 .نکند رسوایش و بکوبد ترمآرا

 .کرد نگاه آمد سمتش به که آریا به

 .دل غوغای پاشو-

 آریا مهربان و بم صدای برای حاال و شد آرام میزد فریاد را استرس که قلبش کوبش

 .کوفت

 نداشت؟ دوست را مرد این میشد چگونه

 ایبر  فقط کرد خبره دکتری درخواست و زد رو سرگرد جناب به بخاطرش که مردی

 .درمانش

 !غم از زد قدم حیاط درون صبح تا شب آن که مردی

 .بود عالم ترینمجنون گیتس بیل میلیاردری و آرنولدی قیافه بدون که مردی

 .نیست مالک چهره و پول همیشه

 .است خوشبختی سند بهترین دریا وسعت به قلبی داشتن

 .من دآلرام پاشو-

 .بود نزده صدا را اسمش تگذشمی هفته یک که امروز به تا شب آن از
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ِ ! کردمی آرام را دلش کردمی نصیبش که هاییصفت اما  ...آرام آرام

 .رفتند دکتر اتاق به آریا همراه و شد بلند جا از

 .دادند گوش هایشحرف به و نشستند دکتر مقابل

 .گفت هایشنگرانی از آریا

 .داشت غوغا درمان برای که ایدلهره از

 .دادمی گوش هایشانحرف به آرام غوغا و بود داده یدلگرم تنها دکتر و

 (.دارم نگهشان گرم میددهم قول بمانی؟ دستانم کنار همیشه شودمی)

 کشه؟می طول چقدر درمانش دکتر-

 و سال دو طی هابعضی و میشن درمان ماه دو طی هابعضی داره، بستگی-

 .موننمی باقی وضع همین تو همیشه برای... هابعضی

 ...هم من غوغای ممکنه نییع-

 :کرد قطع را حرفش و برد باال را دستش سکوت عالمت به دکتر

 اینکه عالوه به نکردم اقدامی هیچ هنوز چون بدم، نظری تونمنمی االن جوون، ببین-

 .موئثره درمان توی خیلی خودشم تالش

*** 

 .فشرد را همکف دکمه و شدند آسانسور وارد

 نشدنش درمان بابت را اشنگرانی میشد راحتی به د،بو پرت هواسش حسابی غوغا

 .کرد حس
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 خانمم؟ غوغا-

 .نبود اطراف و دور این هواسش غوغا اما

 (همکف طبقه)

 .فشرد را طبقه آخرین دکمه کردمی طبقه اعالم که زنی صدای به توجهبی

 .تنید صورتش دور را دستانش و شد غوغا نزدیک

 .کن نگام غوغا-

 .کرد نگاه مردش محبت پر چشمان به و دبر  باال را صورتش

 .میدم قول بهت... غوغا میشی خوب تو-

 بود؟ آریا قول از باالتر دلگرمی

 .بود بیشتر آریا قول اعتبار چون نداشت قبول را مردانه قول دیگر

 .نداشت قبول هم را کودکی هایقول دیگر

 !یابدن تحقق یا بزند زیرش که بود محال دادمی قول وقتی آریا چون

 دوست پای ابد تا من نخوری، عشق قسم اگر حتی ندهی، ماندن قول اگر حتی تو)

 (.امایستاده داشتنت

 !مرد این نداشتن دوست برای خواستمی دلیل یک فقط

 !بود ممکن غیر دلیل یک این کردن پیدا اما

 !دارم دوست خیلی... غوغا-

*** 
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 !پرید دستم از اولم کالس دختر باش زود غوغا-

 انداخت کیفش در مداد یک و دفتر یک و هایشقرص کیسه و زد چادرش به ستید

 .آمد بیرون خانه از عجله با و

 .کرد نگاه بود ایستاده سینه به دست طلبکار که آریا به

 !توئه تقصیر افتمبی من ترم این غوغا ببین-

 .شد سوار موتور ترک و زد آریا جدیت به نمادندان لبخندی

 !امانتی این بابت بودند ممنونش چقدر و بود مسعود انتیام موتور این

 .رسیدمی کالسش به زودتر آریا

 چند هر داد،می ادامه را اشهفتگی درمان و رفتمی دکتر مطب به ترراحت غوغا

 .اشبرامده شکم آن با هم آن بود سم غوغا برای موتور

 !خودش برای بود شده معذلی ماشین نداشتن و شدن سوار موتور به غوغا عشق اما

 :گفت کالفه کردمی حرکت که طورهمان و کرد روشن را موتور آریا

 !بشی موتور سوار هم ثانیه یک ذاشتمنمی داشتم ماشین اگه خدا به-

 روی لبخندی چسبید کتفش به که سرش و شد حلقه کمرش دور که غوغا دستان

 :گفت وارشیطنت و آورد ب**ل

 .نمیری دکتر امروز هم تو. نمیرم اولمم کالس اصال رم،گیمی پس رو حرفم باشه_

 و شد بلند آریا فریاد که گرفت محکمی گاز و کرد تنظیم آریا کتف روی را هایشدندان

 و داشت نگه خیابان گوشه و کرد جمع را هواسش سریع اما داد دست از را تعادلش

 :زد داد و کرد نگاه بود گرفته را شکمش ترسیده که غوغا به
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 مگه کاریه؟ چه این آخه... دادیمی مونکشتن به داشتی بگم؟ بت چی غوغا وای-

 شدی؟ بچه

 :گفت دوباره و شد خیره غوغا اشکی چشمان به

 تو واسه اگه! اصال بمیرم برم من! جهنم به من کارهاست؟ این جای موتور روی غوغا-

 ریختم؟می سرم تو خاکی چه افتادمی اتفاقی

 موتور سوار دوباره توجهبی آریا اما شد بلند هقش هق آریا یادهایفر  از ترسیده غوغا

 .شد دور سرعت به و کرد پیاده دکتر مطب مقابل را غوغا و شد

 .داشت نیاز هم تنبیه به هاوقت گاهی غوغا

 روی جایش اما کند خالی روزهااین را اشنکرده کودکی هایعقده خواستمی انگار

 .نبود خیابان وسط موتور

 .بود الزم مورد یک این اما شود ناراحت دلبرش آمدنمی لشد

 .میشد خودش گیر گریبان ناراحتیش و عزا افتادمی اتفاقی اگر چون

*** 

 .شد ساختمان وارد آریا سردی از ناراحت

 .نبود خودش دست اما کرده ایگانهبچه کار دانستمی هم خودش

 .داد نشان العملیعکس همچین اختیاربی و ناگهان

 .نشست دکتر مقابل اشکی چشمان با

 .زرنگ خانم سالم-
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 .زد دکتر انرژی به لبخندی

 خوری؟می خوب رو داروهات-

 :گفت دکتر که داد تکان را سرش

 بزنی؟ حرف خواینمی-

 .داد تکان را سرش و نشست هایشب**ل روی عمیق لبخندی

 این که بود کاتب ردکت وجود آریا از بعد اشزندگی شانسی خوش ترینبزرگ شاید

 !کشاندمی بهبود سمت به را او و داشت را هوایش آساییمعجزه طور به روزها

 .بده شیرینی تا دو باید شوهرت کنم فکر-

 .داد تکان را سرش و خندید

 !شه درمان زودتر کوچولو مامان این تا تمریناتمون سراغ بریم معمول طبق خب-

 و میشد پخش وجودش در ذره ذره شتدا مسن دکتر این به که ایپدرانه حس

 دبستانش هایرنگی مداد رنگ و بخشیدمی تداوم را کودکیش روزهای خاطرات

 !می،کرد رنگی را ذهنش

 .چشیدمی را زندگی لذت عجیب روزها این

 .را بهار طعم لذت را، خانواده لذت ،را بودن آریا کنار لذت

 .بود کنارش آرزو یک قدمت به ایخانواده امسال بهار

*** 

 نمیاد؟ استقبالم به کسی اومدم، من-
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 برای و شد ظاهر در مقابل و کرد شانه هایشپنجه با را پریشانش موهای لبخند با

 .داد تکان دست بود هایشکفش درآوردن مشغول که آریا

 اشپیشانی روی ایه*س*بو و نهاد غوغا صورت طرف دو را دستانش و شد خانه وارد

 .کاشت

 .من غوغای ماهت ویر  به سالم-

 همانجا را هایمه*س*بو من هایب**ل گاهقبله شودمی اتپیشانی وسط درست)

 (.کنممی حواله

 .بوسید رو آریا و شد بلند پا پنجه روی

 .تنش برای حسار بهترین دستانش و شد جواب بهترین آریا شیرین لبخند

 .صبح برخورد بخاطر باشی قهر میکردم فکر-

 را؟ اشتباهش فهمید وقتی کردمی قهر باید چرا قهر؟

 غوغا؟-

 .دوخت چشم شبش رنگ به چشمان به و کرد بلند اشسینه روی از را سرش

 .غوغا عاقلی که خوشحالم خیلی! کنینمی قهر لوس دخترهای این مثل که مرسی-

 و است زایمان شرف در غوغایش آمد یادش که کند ترتنگ را آغوشش حلقه خواست

 .کندمی اهدا تنش به را درد ارفش ترینکوچک

 .بکشی کردن کار از دست باید دیگ غوغا-

 .شد خیره چشمانش به پرسشی
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 ایشیشه بار رو خودش به حواسش باید میشه، مامان داره کم کم دیگ من غوغای-

 .باشه داره که

 را مرد این!نبود کافی داشتن دوست مرد این برای زد، کالمش مهربانی به لبخندی

 .رستیدپ باید

 !حتمی مرگ نبودنش و بود امید بودنش

 .بود پوچ آریابی غوغا

 .آیدمی در پوچ اما کنیمی بازش که مشتی مثل درست

 .توام رویای درگیر"

 .کن خواب دوباره رو من

 .گذاشت تنهام اگه دنیا

 ."کن انتخاب منو تو

 (شادمهر)

 .کردنمی حس را چیز هیچ آریا وجود با اما دنیا سمت از بود شده ترد

 .بود شدن عاشق خود خود آریا

 .بود مجنون خود خود

 دلیل بودند شده همه و همه عصبانیتش، اش،دلتنگی هایش،حرف هایش،نگرانی

 !مرد این داشتن دوست برای

 .غوغا بشین اینجا بیا-
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 .نشاندش زمین روی خودش کنار و کشید را دستش

 .شد صورتش خیره و زد اشچانه زیر را دستش

 .کشید را اشگونه کمی و کرد نوازش را هایمو

 غوغا؟-

 .شد خیره جانمش پر چشمان به

 .فهماندمی را هایشجواب هم حرفبی دختر این

 بشه؟ تنگ براش دلت زمان هم و شی خیره کسی هایچشم تو... شده تاحاال-

 ایهدلتنگی همین حتی شود،نمی تمام توبی چیز هیچ اما شد، شروع تو با چیز همه)

 (من

 .افتاد اشپاچه در و خورد سر دستش از قرمز ماهی مانند قلبش

 باال مردش آمدن برای کشیدن انتظار و حیاط کردن جارو برای که شلواری پاچه در

 .بود کشیده

 .گذشت دلش از خنکی نسیم

 .نشد گرمش دخترها بقیه مثل

 .نکشید خجالت نشد، سرخ دخترها بقیه مثل

 .داد نوازش را تشصور  نسیم خنکای بلعکس،

 !نبود کار در نسیمی

 !بود بهاری بادی آریا هایحرف انگار
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 !بود عاشقی نسیم

 .بود آبی دلش

 !آسمان آبی به

 !بود آرام

 !آلود خواب کودکی آرامش به

 !بود عشق خود خودِ  آریا

 (.میشه فهمیده نمیشه، گفته که هست دارم دوستت مدل یک)

 .غوغا-

 .شد خیره چشمانش به

 خندی؟نمی بهم بگم یزیچ یک-

 .انداخت باال به را سرش

 باشی؟ نداشته دوست من از بیشتر رو مونبچه میشه... میشه-

 .شد مردش مظلومیت خیره مهربان چشمان با

 .بشنود عالقه ابراز خواستمی هم باز انگار

 .بود آمده سراغش به غوغا از دوری ترس هم باز انگار

 .نکرد اشمسخره داشت، دارم دوستت به نیاز روز، چند هر مرد این

 .نکرد گرد تعجب برای را چشمانش

 .شناختمی خوب را مرد این
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 .برگشت کوچکی صندوقچه با و رفت اتاق به و شد بلند جا از

 چیه؟ این-

 .آریایشبی دلتنگی روزهای از بردارد پرده تا بود وقتش حاال شاید

 که بود ایخانه همان ارسالش آدرس اما ناشناس ایفرستنده با نامه پاکت وپنجچهل

 !بودند آنجا ماموریت برای

 ...شونآدرس غوغا؟ انچی هااین-

 .گرفت آریا مقابل و کرد باز را هانامه از یکی غوغا

 بخونمش؟-

 .داد تکان را سرش

 .بود شده نوشته زیبایی خط با نامه

 .خواندن به کرد شروع و گرفت غوغا دست از را کاغذ

 :نامه متن

 خدا نام به"

 .سالم عزیزم آریای

 .دلتنگم من

 !نیستی کنارم که روزیک همین دلتنگ

 که شبی دو همین در هم آن شدم اتدلبسته بگویی که باشد احمقانه شاید دانممی

 !کردیم عقد
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 .است وحشتناک اتدوری و جهنم توبی خانه واقعا اما

 .شده امدلگرمی نفس حضور و است خوب حالم من

 خدانگهدار.باش خودت مراقب

 ("غوغا)

 .کرد نگاه دستش در نامه به گرد چشمان با

 .بود غوغا کار

 خواندن به شروع و برداشت دیگری نامه بود اشخیره لبخند با که غوغا به توجهبی

 :کرد

 خدا نام به"

 .سالم من آریای

 .کشدمی پر برایت دلم نیستی که ایهفته یک این تمام مثل هم امروز

 .پختم غذا نفس اب دیشب

 .الزانیا

 .بود خوشمزه ولی بودم نخورده بحال تا

 .شودمی خراب گفت نفس که دارم نگه هم تو برای خواستم

 .بگذریم

 .خورد برگشت فرستادم برایت که هایینامه تمام

 .بفرستم برایت را تنگم دل اعطرافات نیست قسمت شاید
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 .بشوم تردلتنگ ظهلح هر من تا شده دوخته بهم زمان و زمین انگار

 .جسمی فقط البته خوبه حالم من

 .باش خودت مراقب

 ("غوغا)

 .خواند نیز را ها نامه بقیه

 .را نامه وپنجچهل همه

 .بود ماموریت که روزی پنج و چهل در نامه وپنجچهل

 .بودند خورده برگشت هانامه تمام اما

 .شد پر چشمانش

 بود؟ کرده چه غوغا

 بود؟ درگیر شدل اول همان از او پس

 نفهمش؟ زبان خود گیر در

 .شد خیره غوغا اشک از غرق صورت به

 .غوغا-

 .بگوید را اسمش توانست سخت

 نوشتی؟ نامه برام... مدت این تمام تو... تو-

 .داد خفیفی تکان را سرش
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 خیره بهت و نشستممی گوشه یک وقتی چرا غوغا؟ نگفتی مدت این تو چرا-

 نداشته وجدان عذاب تا ندادی نشونم رو هااین زودتر راچ غوغا؟ نمیدگفتی شدممی

 من با تو که داشتم رو این وجدان عذاب پیش ساعت دو همین تا من غوغا باشم؟

 حسرت با دارم که ماهه ده االن غوغا! نه یا خوبه زندگیت که! نه یا خوشبختی

 .یباش شده زنم اجبار روی از ترسیدممی. کنممی زندگی تو بودن خوشبخت

 بود؟ کشیده چه مردش خدا، آه

 .کرد قفل آریا چانه روی را دستش و شد نزدیکش

 .کرد نوازش را دستش ریشش ته زبری

 .انداخت آریا آغوش در را خود و رفت جلوتر

 (.بگیر ساعت ابد تا را آغوشش لحظه این! شو متوقف زمان،)

 .کرد فرو پریشانش موهای در را سرش

 :گفت گوشش زیر و انداخت کمرش دور را دستانش حلقه احتیاط با

 هستی؟ راضی من از واقعا خوبم؟ من واقعا غوغا-

 !هراسانش دل برای بود پاسخ بهترین نشست صورتش روی که ایه*س*بو

 :گفت و شد خیره چشمانش در شیطنت با و شد جدا غوغا از-

 نوشتی؟ نامه برام ک شدی من چی عاشق حاال خوب، خوب-

 .رفت هوا به که ایقهقهه صدای و بود صورتش در بالشت شکوب شیطنتش جواب و

 !اینجاست خدا
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 !شده حک هایتب**ل روی لبخند که دنیا از نقطه همین در دقیقا

 !دهمنمی هم خدا به حتی را تو! خودم برای! خواهممی خوشحال را تو ابد تا من

 داریم؟ چی شام حاال بانو غوغا-

 .ودندب شانشکم برده مردها که الحق و

*** 

 .کرد نگاه بود شده تنظیم ملیح آرایشی با که نفس صورت به خوشحال

 .داشت غم چشمانش عمق در

 .کوه اقتدار به مردی دادن دست از غم

 .کرد نگاه اشبرامده شکم به و آورد پایین را سرش خورد شکمش که تکانی با

 رشد دوران کند رحم خدا و میزد سرش به شیطنت هوس حسابی کودکش روزها این

 .را کردنش

 .اومدی خوش دلم عزیز سالم-

 فرو نفس آغوش در و شد بلند جا از سختی به. شد خیره نفس خندان صورت به

 .رفت

 .میشد ناراحت خیلی اومدینمی اگه غوغا بود شده تنگ واست دلم-

 حسابی رنگ طالیی لباس آن در کرد، زیبایش صورت نثار لبخندی و گرفت فاصله

 .ودب شده زیبا

 شدم؟ خوشگل-
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 .نشاند نفس گونه روی ایه*س*بو و داد تکان را سرش

 .نشست درد با و ندانست جایز را ایستادن پیچید شکمش در که دردی احساس با

 عزیزم؟ خوبی -

 .داد تکان را سرش

 .میزنن صدام دارن میاد عاقد االن گلم ببخشید-

 :نالید بغض با و ردب گوشش نزدیک را سرش نفس که داد تکان سری لبخند با

 .بشم خوشبخت تو مثل هم من کن دعا... غوغا-

 .داشت درد دختر این

 .نبود کمی چیز احساس در شکست

 .نشست داماد و عروس جایگاه در و گرفت فاصله غوغا از سریع

 .شد بلند جمعیت سوت و دست صدای شد وارد که داماد

 .محجوب و برازنده جوانی

 خوشبخت را دختر این مطمئنا ارزید،می تنش به سرش که یهایآن از مردانه، و زیبا

 .کردمی

 .گرفت دستش به قرآن کتاب و انداخت سرش روی را سفیدش چادر نفس

 .افتاد خودش عقد یاد به

 .کجا آن و کجا این
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 تصمیم بهترین اما بود اجبار به که عقدی آمد یادش و کرد نگاه زیبا و مجلل تاالر به

 !بود گرفته را عمرش

 .کرد نگاه داماد و عروس به و زدود چشمانش از را اشک نم عاقد صدای با

 (بنویسی؟ امزندگی تمام پای را خوشبختی لحظه این در شودمی خدایا)

 .کردمی بدتر را حالش و آوردمی گرما تاالر ازدحام

 از یکی( یبچینه گل رفته عروس) صدای با که خواند را خطبه دوم بار برای عاقد

 .رفت سوم خطبه سراغ ترها،دخ

 .رسیدمی گوش به عاقد صدای تنها و بود سکوت غرق سالن

 .بود خوشبختی حقش نفس

 !بود برانگیزتحسین اشجسمی مقاومت

 !آوردمی در پا از هم را کوه احساسی ضربه اما

 !نشسته کنارش که مردی به بدهد دل و بکند مسعود از دل زودتر هرچه کاش

 رشد دلش در جدید عشقی بجایش و شود رنگکم بود دلش در که عشقی کاش

 .کند

 .نبود غم دختر این حق

 وکیلم؟ بنده آیا پرسممی سوم بار برای-

 .بود کرده نگران را همه موضوع این و دادنمی پاسخ

 بدهد؟ منفی جواب نکند
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 .کند لج اشزندگی با نکند

 ...نکند

 .بله-

 .شد روشن اشکش فواره و کرد آزاد را اششده حبس نفس صدایش با

 (شکر خدایا)

 .کردمی درد احساس شکمش در عجیب آمد،نمی باال نفسش. بود بد حالش

 و خورد سر سالن هایسرامیک روی پایش که، برود نفس سمت به تا شد بلند جا از

 .نکرد حس چیزی دیگر و بکشد فریاد توانست تنها و افتاد زمین روی بر

*** 

 .شد خیره مقابلش رند شماره به

 :گذاشت گوشش کنار را آن و زد را تماس وصل دکمه

 بله؟-

 کجایی؟ آریا-

 :پرسید شک با

 شمایی؟ خانوم نفس-

 .باش زود بیمارستان بیا آریا-

 .ایستاد تپش از قلبش

 نفس؟
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 .بود عروس مثال باشد، تاالر باید که نفس

 .بود رسانده تاالر مقابل خودش هم غوغا

 ...غوغا نکند

 افتاده؟ اتفاقی خوبه؟ غوغا ده؟چیش نفس-

 .غوغا-

 .شد خاموش گوشی که بود نشده تمام حرفش

 .بود کرده تمام باتری که شانس این بر لعنت

 .کشید موهایش بین دستی وار مجنون

 !غوغایش خدایا

 .بود کرده گم را پایش و دست

 .کند چه دانستنمی

 .کردنمی کار مغزش اصال

 .آمد خودش به ماشینی بوق صدای با-

 بیمارستان بود؟ کجا غوغا

 .کوفتمی دلش

 !طبل مثل درست

 !اشزندگی فرد تنها نگران بود، نگران

 !دلش عزیز تنها نگران
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 .غوغایشبی غوغای نگران

 :زد فریاد و داد تکان دست تاکسی ماشین برای عجله با

 .بیمارستان برو سریع خدا تورو-

 .کرد حرکت بیمارستان سمت حرفبی راننده پیرمرد که شد خوب چه و

 .دلش عزیز دیدن برای کردمی دل دل دلش

*** 

 لباس آن با که بود نفس کرد جلب را توجهش که چیزی اولین و شد بیمارستان وارد

 .دادمی ماساژ را هایششانه او و بود نشسته مردی کنار رنگ طالیی

 :گفت و رفت شانسمت

 .غوغام نفس-

 سر از را اشگریه دوباره میزد سفیدی به رنگش که یاآر  دیدن با و کرد بلند را سرش

 .گرفت

 .عمله اتاق غوغا... غوغا آریا-

 .صبر صاحب یا

 .بود شده روح قبض پسر این

 !بود ترسیده پسر این

 .غوغایش نبودن از بود ترسیده

 .اشزندگی ترس ترینبزرگ از بود ترسیده
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 .دادمی جان داشت پسر این

 .نشست مینز  روی و خورد سر همانجا

 .بپرسد را غوغایش حال ترسیدمی حتی

 شو و شست را هایشگونه هم پشت که بود اشک و پیچید سرش دور را دستانش

 .دادمی

 !را شدن شکنجه قاعله این کند ختم خدا

 سر پاش که بگه تبریک برگشته بخت من به بیاد خواستمی... منه تقصیر همش-

 .افتاد و خورد

 .گرفت دست با را هایشگوش و داد فشار هم روی محکم را چشمانش

 .بود روحش سوهان فقط نفس آلودشیون صدای

 !کن کمک خدا وای... کجایی غوغا وای... بود خر منه تقصیر همش-

 :کشید فریاد کند، تحمل نتوانست دیگر

 !شو خفه نفس، شو خفه-

 .کردنمی رهایش هم لحظه یک غوغا نبود فکر

 .بود سم فرزندش و خودش برای ضربه ترینکوچک. بود باردار غوغایش

 بودند؟ شده چه دلش درون جسم و غوغا

 !بود؟ شده چه غوغایش بچه، پدر گور

 فرجاد؟ غوغا همراه-
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 :رفت پرستار سمت به و شد بلند جا از اشکرده عزیز اسم شنیدن با

 خوبه؟ حالش کجاست؟ غوغام چیشده؟-

 :پرسید مهربان

 چیه؟ توننسبت-

 :گفت بغض اب و مکثبی

 !زندگیمه-

 .گرفت عمق پرستار لبخند

 عاشق یک به متعلق توانستمی فقط سرخ و خیس چشمان و آلود بغض صدای این

 !بس و باشد

 درصد وگرنه کنه زایمان االن همین باید... کنی امضا رو عملش نامهرضایت باید-

 .میدکنه پیدا افزایش عمل خطر

 .کن رحم دوباره خودت خدایا

 .کن امضا رو نامه رضایت بیا آه و اشک ایج آقا-

 و برداشت میز روی از را خودکار عجله با و کرد نگاه بود دستش در که کاغذی به

 .کرد امضا را زیرش

 .کنید واریز بیمارستان به اللحساب ملیون چهار باید االن همین درضمن-

 !باریدمی برایش آسمان از امشب و داشت کم بلبشو این در را رقم یک این

*** 
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 شانکفش سایش صدای و کشیدندمی زمین روی را پایشان که کسانی از همیشه

 .بود متنفر میشد بلند

 !کنی بلند قدم توانینمی هم بخواهی اگر هاوقت گاهی اما

 .کوه سنگینی به شوندمی پاهایت وقتی

 !بود ریخته فرو کوه استواری به مردی انتها،بی خیابان این در امشب،

 .بود کرده خم کمر میلیون چهار برای فقط که یمرد

 جابجا حکم مرد این برای اما میشد محسوب جیبی تو پول هابعضی برای که مبلغی

 .داشت را کوه کردن

 است؟ دنیایت رسم این خدایا

 دنبال به را خیابان و کوچه خود، و بود بیمارستان تخت روی اشزندگی تمام که مردی

 !گذاشتمی زیرپا پول

 آورده کم واقعا بار این اما شود، دنیا نمایانگشت بگذار کنند، خطابش مسخره بگذار

 .بود

 پانصد شدندمی اندازهایش پس تمام با گذاشتمی هم روی که را هایشپول تمام

 !تومن هزار

 !کردن قرض پول برای نبود رضا دلش

 .دهد نجات مردم پول با را اشزندگی خواستنمی

 !دکر می کاری باید

 .بود بس دیگر هاخیابان در زدن قدم
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 !بود جور قبال مقدماتش که خوب چه و رفتمی ممکن راه تنها سراغ به باید

 .نداشت فایده دیگر رفتن راه

 !دویدن به کرد شروع و بست ترمحکم را کفشش بند و شد خم

 .دوید را خیابان پنج

 .دوید را کوچه هفت

 بود؟ نشده کوچک شهر

 دیدش؟می کوچک او یا

 .رفت کمدش سمت به مستقیم و کرد باز کلید با را حیاط در

 .کشید بیرون هایشلباس زیر از را رنگی سبز پوشه

 !مادرش و پدر و خودش مدارک تمامی

 .گشت کوچکی کارت دنبال به و ریخت فرش روی را همه

 !اشکرده عزیز نجات برای بود راه تنها شاید که کارتی

 .شد خیره افتاد بیرون وشهپ از که کوچکی کارت به

 .میزد دو دو چشمانش

 فرو جیبش در کند نگاهش که آن بدون و برداشت فرش روی از را آن لرزان دستان با

 .برد

*** 

 .سالم-
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 بکنم؟ تونممی کمکی چه اومدین خوش جانم سالم-

 !کنم اهدا رو هامکلیه از یکی خواممی... من-

 کرده صادر را مرگش حکم لبخند آن با که گاران نبود، قشنگی چیز دکتر عمیق لبخند

 .بودند

 بفروشی؟ یا کنی حاهدا

 !فروش-

 مالیه؟ نیاز بخاطر-

 حتی اما بگوید؟ که داشت لزومی اصال شکست؟نمی غرورش گفتمی را حقیقت اگر

 .نداشت هم را خودش با بحث حوصله

 بله-

 چقدر؟-

 چقدر؟ چی-

 مالیت؟ مشکل-

 !کنید؟ مکمک پاسخ و پرسش جای میشه-

 .گرفت آریا مقابل و آورد بیرون میزش کشو از فرمی و داد تکان را سرش

 جوون؟ داری سواد-

 .بله-

 .کن پر رو فرم این-
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 .داد تحویل دکتر به دوباره و شد کردن پر مشغول و گرفت را فرم

 داری؟ عضو اهدا کارت-

 .گذاشت دکتر میز روی و آورد بیرون جیبش از را کارت

 :گفت و کرد نگاه مصممش اما لرزان دست به دکتر

 ننوشتی؟ چیزی اهدا دلیل جای چرا_

 گفت؟می چه

 نگم؟ میشه-

 .بنویسی باید حتما! نه-

 .زندگیم نجات برای-

 بدهکاری؟ کسی به چی؟ یعنی-

 .بدهد را دکتر جواب که نبود موقعیتی در میشد؟ تمام کی خدایا

 .نداشت دادن جواب جان

 :گفت و کرد محسور دستانش میان در را سرش و شد پر چشمانش

 .کشیدم کافی اندازه به بسه خدا رو تو-

 کلیه فروش جز به بتونی شاید کنم، کمکت خواممی! کنم اذیتت خوامنمی جوون،-

 مایه کلیت از مستقیم دیگه هایراه امتحان جای به انگار تو! بدی انجام ایدیگه کار

 !کنم کمکت بتونم تا کن تعریف امبر  پس بچه، نداری زیادی سن تو! گذاشتی

 .روحش بر بود شده مسکن دکتر صدای انگار بودند؟ گونه این دکترها تمام
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 .شد خیره دکتر چشمان به

 :جوشید اشکش چشمه غوغا وضعیت یاد با

 دنیا به بچه داره!عمله اتاق تو االن... دنیام... زندگیم... زنم مجبورم،! دکتر مجبورم-

 بیشتر تومن پانصد حسابم کل اما! خواسته پول بیمارستان! عودشمو از زودتر میاره،

 نگاه زنم صورت تو چطوری بگو شما کلیه؟ فروش جز کنم چیکار بگو شما نیست،

 باال قدریاون هزینه نمیدن، مراه یعنی بیمارستان، برگردم نمیشه روم خدا به! کنم

 .نکنه کاری شاید میلیونم چهار این که هست

 :گفت عجز با و آورد تریینپا را صدایش

 ...چطوری بیاد سرش بالیی غوغام اگه... اگه کنم، چیکار بگید شما-

 !شکست صدایش

 !شکست کمرش

 !شنید را عزراعیل هایقدم صدای که خدا به

 !بکند را غوغا نبود فکر توانستنمی لحظه یک حتی

 .بود دنیایش که غوغایی

 .بود عمرش

 .بود اشزندگی ابعاد

 !کردمی پیدا معنی غوغا وجود اب وجودش

 .شو بلند-
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 .کرد نگاه بود ایستاده مقابلش و بود آورده بیرون را سفیدش روپوش که دکتر به

 کند؟ چه خواستمی

 کند؟ بیرونش مطب از

 !بدین نجات و زنم ولی بکش رو من... کن کمکم خدا رو تو دکتر-

 !خواستنمی غرور دیگر

 !خواستنمی بودن مغرور دیگر

 !مشتقاتش و غرور پدر ورگ

 .بود ترواجب شب نماز از غوغایش جان فعال

 رو زنت مگه! وایسا محکم مرد یک مثل و پاشو. نکن خوف پسر، نکن خوف-

 .پیشش بریم پاشو خوای؟نمی

 ...پول... پس-

 :گفت و کرد قطع را حرفش

 !کنممی حلش من پاشو-

 .شد بلند جا از

 .کرد نگاه کشیدمی یدک ار  دکتر اسم که رویشروبه مرد به

 .نکند نگاه غوغایش به شرمنده سری با تا بخر آبرو دارها آبرو حق به خدایا

*** 
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 کردنش آرام در سعی همسرش و رفتمی رژه عمل اتاق در پشت که نفس سمت به

 :گفت ترس با و دوید داشت

 نگفت؟ چیزی دکتر چیشد؟-

 :گفت و کرد نگاه آریا سرخ چشمان به

 زایمان طبیعی باید خطرناکه، خیلی گفته دکتر! کنهمی زایمان داره بودی؟ کجا-

 !کنن سزارین مجبورن هوشهبی چون ولی کردمی

 .گرفت سر از را گریه دوباره و

 :کرد نگاه نشست اششانه روی که دستی به

 !بزرگه خدا پسر، نترس-

 بزرگی؟ خدایا

 بده نشانم را اتبزرگی

 را عظمتت بده نشان

 !بکش رخ به را اتبزرگی غوغا نجات با خدایا

 .داری چنته در قدرتی چه بده نشان

 !کن رحم خدایا

 رحیمی؟ تو گویندنمی مگر

 !زندگی این به کن رحم

 (روزگارم مردود من ای؟ندیده گرفتن امتحان برای را کسی من جز خدایا)
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 .آمد بیرون اتاق از که رفت دکتری پی هواسش نفس جیغ با

 :ایستاد جلویش و دوید سمتش به

 خوبه؟ غوغام دکتر میدم قسمت سرت باال خدای به رو تو-

 :گفت داشتبرمی را ماسکش که طورهمان دکتر

 نود عمل خطر گفتیم خانم این به! جوون شده معجزه داری؟ اعتقاد معجزه به-

 !سالمن بچه هم و مادر هم میگم تبریک... اما درصده

 (.است دالن شکسته بهای خود خدا ببر، خدا بازار به را هایتشکسته)

 باز حساب رویشان قدراین خدا که بودند که بودند؟ کسانی چه داران آبرو این

 .خریدی را داران آبرو آبروی، دوباره کریم، اوس گرم دمت کند؟می

 .زد زانو زمین روی

 .ریخت فرو عظمت تمام با کوهی انگار

 .نداشت ایستادن توان دیگر

 .شتندا را وزنش تحمل

 .نیست ایساده چیز بودن مرد

 .نیست ورزشکاری بازوهای و پک سیکس و بلند قد و کلفت سبیل به بودن مرد

 .نیست زن کردن صدا ضعیفه به بودن مرد

 گاهی نیست، ساده بودن مرد نیست، غیرت به بودن مرد نیست، قلدری به بودن مرد

 !دمیر می گاهی شود،می خم گاهی گرید،می گاهی شکند،می



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر banoo.f|  اسمان آبی به رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

214 

 

 .ریخت فرو ناموسش نبود ترس از! ریخت فرو مردی امشب،

 ..ریخت فرو ندیده را دنیا هنوز که کودکش مرگ ترس از

 .ترسید اشزندگی دوباره تخریب ترس از

 .است هیچ اوبی بود فهمیده تازه که عشقی نبود از شکست کمرش

 .است گیمردان آخر کرده خم کمر که پسر این فهمید تازه شده، ناجی دکتر و

 ببینی؟ رو دخترت گل خواینمی آقا-

 .صبر صاحب یا

 .شد بلند جا از لرزان پاهای با

 .رفت نزدیکش

 .لنگیدمی

 .داشت وزن فیل یک قدر به پایش هر

 !سفید پوست با نوزادی

 .بود غوغا هایمژه مثل درست بلندش هایمژه

 .بود غوغا بینی اشبینی

 .ودب غوغا مثل هم اشآهویی چشمان حالت

 .شدن غوغا برای داشت کم سرمه تیله دو تنها

 .گرفت را فرزندش کوچک دست و برد باال را لرزانش دست

 .شد گم دستانش میان
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 .شکر هم را دومت معجزه خدایا

 .کاشت کوچکش دست پشت ایه*س*بو

 .بس و بود غوغا دختر این

 .بود همسرش خود خود نبود، دخترش نوزاد این

 !کوچک غوغایی

 .عالیه وزنش ولی اومد بدنیا زود کهنای با-

 .بود شده عاشقش حاال همین از

 چیه؟ خاله فینگیل این اسم-

 .آمد خودش به نفس بغض پر صدای با

 .کردمی انتخاب را آسمانی فرشته این اسم تنهایی به اگر بود نامردی

 .بود داده هدیه را او خدا رحم اما،

 .بود داده را هدیه این خدا بزرگی

 .بود خدا یگانگی کار اشهمه

 ! یگانه... ذارممی رو اسمش-

 :کرد نگاه بود خوردن چایی مشغول که مسئولش به و رفت صندوق سمت

 ببخشید؟-

 بفرمایید؟-

 کنم؟ پرداخت باید چقدر من-
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 بیمار؟ فامیل و اسم-

 .فرجاد غوغا-

 .کرد سرچ لیست در را نامش و زد باال را عینکش

 !شده پرداخت-

 :گفت و کرد اخم

 !نکردم پرداخت چیزی من کنیدمی اشتباه حتما آقا نه-

 .دوخت چشم مانیتور به دوباره

 !شده پرداخت گممی جناب-

 !نکردم پرداخت چیزی که من چی؟ یعنی-

 ...کرده پرداخت دیگه یکی البد-

 !باشم شرمنده زنم جلوی نذارین-)

 (کنممی حلش من پاشو تو-

 ادیب؟ دکتر

 !بود خودش کار حتما

 .دوید شب شیفت پزشکان بخش سمت به فورا

 برگشتن؟ ادیب دکتر خانوم، سالم-

 .برگشتن بله-

 ببینمشون؟ تونممی-
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 !خیر-

 !چرا؟ آخه-

 !استانبول به داشتن پرواز االن همین ایشون چون-

 .کرد نگاه کردمی جمع را وسایلش که منشی به بهت با

 !ودنب من پیش زایمان بخش تو االن همین چی؟ یعنی-

 !دیگه رفتن خوب داره؟ چی یعنی جناب-

 گردن؟برمی کی نگفتن؟ چیزی... چیزی-

 :پرسید شک با بیاید یادش چیزی که انگار و شد خیره آریا به کمی

 هدایت؟ آریا-

 .خودمم بله-

 :گرفت آریا مقابل و آورد بیرون کاغذی تکه پوشه بین از

 .شما به بدم دادن رو این-

 .نشست نیمکتی روی رفت، یاطح به و گرفت را کاغذ

 بود؟ کرده چه مرد این

 .ماند خیره بود شده نوشته رویش که ایجمله تک به و کرد باز را کاغذ

 (.داشت رو کار این ارزش عشقت)

 بود؟ کرده چه مرد این

 !حقش در بود دنیا لطف ترینبزرگ



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر banoo.f|  اسمان آبی به رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

218 

 

 !داشت نیازش حال که چیزی ترنبزرگ

 .نبود دکتر مرد این

 .نبود خیّر

 .نبود بزرگ

 .نبود اسطوره

 !بود عاشق

 دهد انجام را کار این توانستمی عاشق یک تنها

 .را عشق فهمیدمی خوب مرد این و

 .شکر هم سومت معجزه خدایا

*** 

 .برم باید دیگه من آریا-

 .شد خیره نفس به و کرد بلند را سرش

 !بس و بود کشیده زحمت فقط دختر این

 .غوغایش یبرا بود خوبی دوست دختر این

 ندارد او با سنخیتی هیچ که کسی بخاطر عروسی لباس با عروسیش شب که دختری

 !بود آمده بیمارستان به

 .نداشت غم قدراین چشمانش در کاش که دختری

 ...که دختری
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 .ایستاد مقابلش و شد بلند جا از

 وغایغ بخاطر رو عقدت مراسم خانوم، نفس مدیونتم! برسی آرزوهات به... امیدوارم-

 !کردی لطف خیلی... اما بمونی که نبود وظیفت هم اینجا تا! کردی خراب من

 :گفت و کرد نثارش لبخندی

! دوستم بهترین طورهمین و بوده من همخونه غوغا بمونم، که داشتم دوست خودم-

 !پیشش میایم هم فردا

 .کنیدمی لطف-

 به سرش حسابی و ودب بلند قدش چرخید، بود ایستاده نفس کنار که مردی سمت به

 .ارزیدمی تنش

 .بشید خوشبخت امیدوارم کنم،نمی فراموش رو لطفدتون موندین، اینجا که ممنون-

 کن، جبران و دستم کمک شو تو کردم گیر جا یک هم من داداش، بود موظیفه-

 باشه؟

 .گرفت آغوشش در شدو عمیق لبخندش

 .آشنا هایغریبه این بودند خوب چقدر

 ؟هدایت آقای-

 .کرد تند پا پرستار سمت عجله با

 شده؟ چیزی بله؟-

 !بخش کردیم منتقل رو تونخانم_
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 کشید راحتی نفس و زد لبخندی

 .شکر هم را اتمعجزه این خدایا

 !شد راحت خیالش انگار

 .بود خاطر آسوده چقدر و بود افتاده رویش خدا سایه که زندگی از شد راحت

 ببینمش؟ تونممی-

 !پیششون برید تونیدیم مالقات ساعت-

 برم؟ تونمنمی االن! همراهشم تنها من-

 تونیدمی ندارن اتاقی هم چون خب بسیار... نمیدن راه مرد همراه که زنان بخش-

 !پیششون بیاد خانم همراه یک باید کنن منتقل خواستن رو کسی اگر اما برید

 .زد لبخندی

 !چشم-

*** 

 .نشست صندلی روی غوغا کنار

 !حسبی و بود پریده رنگ صورتش

 !داشت مهر چقدر! داشت آرامش صورتش چقدر! بود معصوم چقدر

 .گرفت اسارت به دستانش میان را دستش

 !بود زیبا هم دستانشان اسارت
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 زیر از آمدن بیرون قصد لجبازی با که اشتلفنی سیم موهای روی را آزادش دست

 .کشید داشتند را بیمارستان رنگ بد مقنعه

 .بوسید را اشپیشانی و برد وجل را سرش

 .برایش بود حیف دختر این

 .برایش بود عشق دختر این

 .برایش بود مقدس مریم دختر این

 بد دونممی! نبودم سرت باالی زایمان موقع که ببخشید خوبی؟... من غوغای سالم-

 چی درگیر نگم میشه... درگیر. بودم درگیر! ببخش و کن بزرگی تو ولی کردم قولی

 جای خوای!می آره؟ میگم پرت و چرت دارم! کنه درگیر هم رو تو ترسممی چون م؟بود

 .استادم کار این تو شکر رو خدا بخونم؟ شعر برات چرت هایحرف

 عشق دلبری، برای من بریدن، دل برای او کند،می نگاهم هم او کنم،می نگاهش من-

 را او نام که زمان هر ایستد،می تنت موهای تار یعنی،

 .آوریمی ب**ل روی

 .نشاند دستش پشت ایه*س*بو. لغزاند اشآمده بیرون موهای میان را دستش

 خدا فقط... نباشی اگه... غوغا بشوم؟ سامان و سر بی ندهی، دل بکنی دل نکند-

 ...کنه رحم بهم

 .بود هایشخنده بیتاب بود، موهایش بیتاب بود، چشمانش بیتاب! بود بیتابش
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 دیگه غوغا؟ دیدی رو دخترمون کوچولو؟ مامان کنی باز رو اتهچشم خواینمی-

 که ببخشید... راستی! خندنمی خونم تو غوغا دوتا دیگه حاال! ندارم غوغا یدونه

 .بگذر هم رو این! کردم انتخاب اسم براش تو اجازه بدون

 .شده تنگ برات دلم چقدر دونینمی غوغا آخ

 .چسباند تخت لبه به را اشپیشانی

! ساخت رو زندگیمون که خدایی یگانه نیت به! یگانه گذاشتم رو دخترمون ماس-

 خیلی! ببینمش خوادنمی دلم دیدم؟ رو دخترمون بار یک فقط میشه باورت... غوغا

! پاشو غوغا... خوادنمی رو دیدنش دلم جاییاین تو وقتی تا ولی... هادارم دوستش

 !داره احتیاج سرش باالی مامان و بابا مونجوجه

 غوغا چشمان به و کرد بلند را سرش دستانش میان در چیزی خورد تکان احساس با

 .شد خیره بودند شدن باز درحال که

 .دنیا هاینقش زیباترین از شد و آمد و کش لبش روی لبخند

 .شد خیره غوغا ایسرمه چشمان به

 :گفت هاپسربچه مانند شوق با و بوسید را دستش پشت

 .دمبگر  دورت سالم-

 دارد؟ غصه است؟ غمگین عشق گفته کسی چه نیست؟ زیبا عشق گفته کسی چه

 را کسی یار جز که زمانی همان درست! شودمی خالصه عشق در زندگی هاوقت گاهی

 که کسی! میزنی بال بال چشمانش دیدن لحظه یک برای که زمانی درست! نداری

 !نبوده عاشق قطعا نیست، خوب عشق گفته
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 کنم؟ صدا رو دکتر خوایمی نداری؟ درد دل؟ عزیز بهتری-

 .بست نقش هایشب**ل روی آریا دریغبی هایمحبت از لبخندی

 .کرد بسته و باز را چشمانش

 .بشم خندیدنت قربون-

 .خندید هم چشمانش بار این

 ...که بشم قربونت-

 آغوشش در نوزاد با پرستار و خورد در به تقه چند که کند تمام را حرفش خواست

 :شد وارد

 !گرسنشه دخترت گل بیداره؟ مامانش-

 شنید؟می چه خدایا

 دخترش؟

 داد؟ پرورش دلش میان ماه هفت که همانی

 بود؟ هایشدل و درد خریدار روز و شب که همانی

 بود؟ آریابی هایوقت مونس که همانی

 دلش؟ در بود کرده گوله خدا که آسمانی فرشته همان

 رفت؟می نفسش خوشی از لگدش هر با و میزد لگد که همانی

 بود؟ آریا به اشعالقه ثمره که همانی

 هایش؟شب تصور همان
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 آریایش؟ و خود فرزند

 بود؟ دختر فرزندش

 داشت؟ دختر

 !خواستمی پسر دلش ولی

 !کند تربیتش آریا مثل که پسری

 !بورزد عشق باشد بلد که پسری

 گرانبها شیء یک مانند ندک نگاه وسیله مثل دخترها به کهاین جای به که پسری

 !بدوزد چشم

 !بود دختر فرزندش اما

 !شد نگران ناگهان

 !شد خون دلش

 .گرفت دلش

 میشد؟ چه دخترش سرنوشت

 بود تار اشکش حاله پشت که آریا به چشم دستش روی دستی گرمای احساس با

 .شد خیره

 شده؟ پر چشمات چرا جونم به دردت-

 گفت؟می چه

 !ببینه مامانش بیارید ور  گلم دختر لطفا خانم-
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 خوادش؟نمی گفتمی زبانی چه به

 !ترسیدمی

 !ترسیدمی دخترش از

 !بکشد بدبختی هم او ترسیدمی

 !بکشد آوارگی خودش مثل هم او

 .شد خیره رنگ مشکی تیله دو به

 !بود آریا چشمان شبیه دقیقا که مشکی تیله دو

 .ترکوچک سایزی در اما بود آریا چشمان خود اصال

 .شد سرازیر دلش در دنیا آرامش تمام باره یک به

 .نبود پسر کودک این

 .آریا جنس از بود دختری اما

 .بود آریا حضور چشمانش نی نی در

 .بود کرده خانه دخترش تک چشمان در ابهت تمام با آریا

 رفته من به هاشچشم... هاشچشم... فقط! مادرشه اصل برابر کپی دخترم تک-

 .غوغا

 .بگیرد آغوش در را نوزادش تا شد خیزنیم

 .غوغایی موهایی و آریا چشمان از دختری

 !دارم غوغا دوتا من حاال-
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 .شد متوقف راه بین دستش

 .شد خیره میزد لبخند آغوشش در نوزاد به بغض با که آریا به و گرفت باال را سرش

 .رو یگانت بگیر بیا-

 یگانه؟

 !شانندگیز  نجات غریق شده که خدایی یگانه بر پناه

 .کشید درآغوش را دخترش و شد پر چشمانش

 .دادمی بهشت بوی

 .بود خوب چقد

 .بود خوب چقدر نوزاد بوی

 .فشرد دستانش میان را دستش

 .دستانش آخ

 .بودند کوچک چقدر

 .هایشانگشت

 .کوتاه

 .خودش انگشت بند یک اندازه به

 ...کشممی بیرون قلبم بقچه از را هایممادرانه)

 ...نیست امسینه میان یشانجا دیگر

 ...باید حال
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 ...دانه به دانه

 !(بکارانم کودکم پیشانی روی ه*س*بو شکل

 .کاشت ریزی ه*س*بو اشبینی نوک و برد پایین را سرش

 .کوچکش بینی

 .ریزش چشمان

 .رنگش صورتی ب**ل

 .دادمی بودنشان فر از نشان نکرده، رشد هنوز که موهایی

 .سفیدش پوست

 .است ترکوچک هم دستش کف از خوردمی قسم که کشکوچ پاهای

 .بود کرده باز چشم موعود از زودتر که بودند نوزادی به متعلق همه و همه

 .بود کاشته لبخند حضورش با که کودکی

 .بود کرده بیدار مادرانه خوب هایحس که کودکی

 .بود کودک این عاشق

 .آریا و غوغا هایعاشقانه جنس از کودکی

 .غوغا-

 .شد اشخیره فقط و کرد خفه دهان در آمد هایشب**ل پشت تا که جانمی

 داری؟ دوستش-

 .شد خیره خوردمی شیر آغوشش در آرام که یگانه به
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 .اشزندگی از بعدی بود شده ساعت یک همین در دختر این

 .قلبش از قسمتی بود شده

 .بود نیمه دو قلبش حاال

 .آریا برای ابدی اینیمه

 .دخترش یگانه برای دیدج اینیمه و

 نداشت؟ دوست را کوچک و شیرین موجود این میشد مگر

 !بود هاممکن غیر از

 .داد تکان تایید معنای به و گرفت باال را سرش

 .ماند خیره شد پر ثانیه از کثری در که آریا چشمان به

 .کندمی کنترل را خودش دارد سخت بود معلوم

 ...غوغا-

 .ماند اشخیره

 ام؟کافی تو برای من... من خوبه؟ زندگیت شحالی؟خو االن-

 !بود شده مردش دل مهمان ترس دوباره

 .رفتنش از ترس

 .نبودنش ترس

 !باشد داشته دوست همسرش از بیشتر را آغوشش در نوزاد نکند کهاین ترس

 را؟ بودنش مهم کردمی تفهیم باید چگونه
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 را؟ عاشقیش فهماندمی باید چگونه

 .بود وقتش حاال شاید

 .کردمی ثابت را عشقش کالمی حاال مدت همهاین از بعد باید شاید

 .آریا-

 .شنید را گردنش شدن خرد صدای که برد باال را سرش ناگهانی آنقدر

 بود؟ که صدای

 .شد خیره بود گرفته اشک را صورتش پهنای که غوغا به

 نبود؟ که غوغای صدای

 بود؟

 کنی؟ نازل بالیی چه خواهیمی امروز خدایا

 بکشی؟ بیرون را وجودم شهد ذره ذره خواهیمی امروز

 بدهی؟ اشانتیون هم قوز یک یا کنی صاف را شده خم کمر خواهیمی

 !خواهمنمی خدایا

 !صبر خدایا صبر،

 !آریا-

 !شکستمی را اتاق سکوت غوغا آسای معجزه هایزجه صدای

 .دیگر معجزه یک هم باز خدایا

 .غوغایش دار خش ایصد برای زد پر زد، پر دلش
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 .بغضش پر گفتن آریا برای زد پر دلش

 .شکست که زد پر پر دلش آنقدر

 .میشد روانه اشگونه روی که بود اشک

 .ریختمی لبخندش پر هایب**ل بر که بود اشک

 .شکر خدایا

 بکند باید چه دانستنمی بود، شده دیوانه

 حرف غوغایش بود، زده شصدای غوغایش خدایا آریا، بود گفته میزد، حرف غوغایش

 !بود کرده غوغا غوغایش بود، زده

 !غوغایش خدا آخ

 .بود گرفته جان غوغایشبی غوغای

 .کشیدمی نفس

 .بود شده آزاد اسارت از انگار

 .کوبیدمی قلبش

 .بود آرزویش آخرین غوغا صدای

 .کردمی دعا بخاطرش غوغا به خیره هاشب که آرزویی

 .کردمی آرزویش دل در و میشد خیره غوغا صورت به هاشب که آرزویی

 .غوغایش آرزوی هم و بود خودش آرزوی هم که آرزویی
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 گفت، اما بود سخت زدن حرف بغض میان بود، سخت میزد، حرف غوغایش حاال و

 :گفت تا کند جان

 ...غوغا بزن حرف... غا... غو-

 .زد هق

 .غوغا بزن حرف برام-

 مخصوصش متحرک تخت روی و کشید بیرون غوغا آغوش از را یگانه تابانهبی

 .برگشت غوغا سمت دوباره و خواباند

 :گفت دوباره و گرفت قاب را صورتش دستانش با

 !بزن حرف-

 .بشنوم رو صدات خواممی... بگو برام غوغا-

 و شد باریدمی مهابابی که چشمانش خیره دوباره و بوسید را غوغا پیشانی تاببی

 :گفت

 بفهمم بذار... بزن حرف قسم مونیگانه جان به رو تو... بزن حرف غوغا خدا رو تو-

 غوغا نیستم، شرمندت دیگه بفهمم بذار! رسیدم آرزوم به بفهمم بذار نیستم، خواب

 ...رو صدات خواممی بزن حرف آریا جان رو تو

 ...آریا-

 :گفت گوشش در و حل بازوانش میان را غوغا صدایش، شنیدن با

 به دردت... بشم قربونت الهی... آریا دل... آریا مرگ... آریا دل جان... آریا جان-

 ...غوغا جونم
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 .گفتمی و میزد هق

 !میزد حرف و کردمی گریه

 .رفتمی غوغایش صدقه قربان و لرزیدمی هایششانه

... بشنوم رو صدات فقط بذار بگو خوایمی چی هر غوغا... بگو برام غوغا... بگو غوغا-

 نفس رو دنیام بذار... بکشم نفس رو صدات بذار... کنم حست مالک و تمام بذار

 !بزن حرف... غوغا بکشم

 .زد چند آریا پیراهن به

... دیگ آریا... ن... کرد کمکم تر... دک بعد و دا... خ ول... ا... تونستم... آریا... آریا-

 رو مت... اس حاال آریا کنم، دات... ص تونم... می حاال آریا... بزنم رف... ح تونممی ه

 از یرم... میم م... دار آریا... م... میزن دا... ص رو ترم... دخ م... اس... زنممی دا... ص

 ...ی... خوش

 .بود دنیایی هم اشگرفته زبان اما گرفت،می زبانش هنوز میزد، حرف بد

 .بگو برام هنوز بگو،-

... می ف... حر من که حالی ...خوش حاال داری؟ ستم... دو تر... بیش اال... ح آریا-

... ص آریا داری؟ م... دوست ر... بیشت قبل از زنم... می ف... حر که حاال آریا زنم؟

 باشی؟ داشته م... دوست شه... می آریا ست؟... نی زشت دام

 :کرد زمزمه گوشش زیر و کرد ترمحکم را بازوهایش قفل

 !توست همه بیرون و درون من دل اندر-

*** 
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 داری؟ نگه حالت همین در همیشه را دنیا شودمی خدایا

 باشد؟ داشته ادامه هاییلحظه چنین ابد تا همه برای شودمی

 دهی؟ فشار را استپ دکمه شودمی خدایا

 !محتاجم ابد تا لحظه، این به من

 !آریا-

 .بوسید را او

 .آریا دل جان-

 :خواند آرام و داد قورت را بغضش

... ف... حربی... قبل هایان... زم ثل... ث... مث دارم،... ن ست... دو را زدن حرف-

 .ات... گونه روی ایه*س*بو با... وشم... آغ در تنگ... الم... کبی

 :داد ادامه آرام و بوسید محکم را اشگونه

 !دارم دوستت ابد تا... اته... گون روی ایسه... بو با-

*** 

 است حوالی همین خوشبختی

 ...بازوانش میان جایی

 ...خدا پهناور زمین میان جایی

 ...کنی پیدایش کافیست فقط

 ...نیست نیافتنی دست خوشبختی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر banoo.f|  اسمان آبی به رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

234 

 

 ...کشیمی نفس کنارش که همین

 ...است اسیر دستش میان دستت

 !خوشبختی یعنی

 جانا؟-

 دل؟ جان-

 !من غوغای دارم دوستت-

 پایان

https://forum.1roman.ir/threads/24319/
https://forum.1roman.ir/threads/55803/
https://forum.1roman.ir/threads/71492/
https://forum.1roman.ir/threads/52697/

