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 :رمان یخالصه

 را هنر والدین اجبار به میلش خالف که هست پردازی خیال و طبع شوخ دختر بهناز

 فارغ از پس. دهدمی تحصیل ادامه ندارد آن به ایعالقه که ایرشته در و کندمی رها
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 از اشخانواده اعضای سال دو این که گذراندمی استراحت به را سالی دو التحصیلی

 مراقبت برای را او گیردمی تصمیم پدرش نهایت در. کنندمی نارضایتی ابراز او بیکاری

 هم بهناز. بفرستد شمال در روستایی به است آلزایمر به مبتال که پیرش مادربزرگ از

 کرده عمل پدرش خواست به است،شده دلزده تهران در اشکننده خسته زندگی از که

 که جدیدی افراد و مادربزرگش کنار در را متفاوتی و جدید زندگی و رودمی روستا به و

 .کندمی تجربه شوندمی وارد اشزندگی به

 

 

 : مقدمه

 احساسش و ذهن تمام که سبز دشتی کشیدن به شروع و داردبرمی را قلمویش بهناز

 هایرنگ با که زیبایی نقاشی در او. کندمی اندازد،می شیرین و دلچسب تالطمی به را

 بلکه آفریندنمی جان بی یمنظره یک تنها کندمی خلق اشنقاشی یتخته بر متنوع

 به رساندمی شادی احساس و خوشبختی اوج به را او که روستایی یساده و زیبا دنیای

 دهان تجمالت و چشمگیر هایبرق و زرق از خبری آن در که دنیایی. گذاردمی نمایش

 نگاهی با محبت و عشق از لبریز هاییقلب با هاییانسان از مملو بلکه نیست کن پر

 .گوست ساده زبانی و صادقانه

 

 *شادی و لبخند خداوند نام به*

 

 !گل گل، گل،-
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 دست به مالقه حالیکه در و آمد بیرون آشپزخانه از مامان پدرام، و من فریاد صدای با

 : گفت کنان غرولند آمدمی سمتمان به

 سرت خیر تو ولی ستبچه پدرام بهناز آخه کردم؟ بزرگ من که دختر شد اینم خدایا-

 ...تو ولی کردممی بزرگ بچه بودم تو سن هم من! سنته سال چهار و بیست و شیعمه

 غرهای غر به حوصله بی بودم نگرفته تلویزیون از را نگاهم ایذره حتی که من

 .شکاندممی تخمه تند و تند و کردممی گوش مامان همیشگی

 ...یدختره! بهناز اَم تو با-

 .کند تمام را حرفش مامان نگذاشت پدرام داد صدای

 !شد پنالتی اَه-

 پای روی که هاپوسته بشقاب داخل داشتم دستم مشت در که را ایتخمه هایپوست

 :گفتم و ریختم بود پدرام

 پنالتی همون پس از که سواره نیسان هایکش کیسه این به اگه! پدرام نباش نگران-

 .برنمیان هم

 پر لبخندی و کرد نگاه من به غرور با پدرام. برگشت آشپزخانه به و کشید آهی مامان

 .زد رویم به افتخار

 .عمرا رسننمی که ما به! بهناز توئه با حق-

 به سرمان ،«!بازیکن این کنهمی چه» گفت هیجان با که تلویزیون مجری صدای با

 : گفتم خشم با پدرام با هماهنگ خورد دروازه به که گلی با. چرخید تلویزیون سمت

 !روحش تو-
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 کمک با را پیکر غول یکاسه آن نصف که هاتخمه بزرگ یکاسه از تخمه مشتی

 این. شدم شکاندن تخمه مشغول دوباره و برداشتم بودیم، کرده خالی گرام یمعده

 که امبرادرزاده بزرگترین ساله، دوازده پدرام همین اگر و داشت هیجانی بد هم فوتبال

 .نداشت چندانی صفای دیدنش نبود است، من هایبازی دیوانه یهمه یپایه

*** 

 بود؟ ایبازی چه دیدی بهناز-

 شدم بلند داشتم دست در را تخمه یکاسه حالیکه در و زدم رویش به پرغرور لبخندی

 : گفتم و

 .چسبید واقعا! بود عالی آره-

 : گفت و آورد باال را راستش دست

 .تیممون پیروزی افتخار به قدش بزن-

 : گفتم و کوبیدم دستش کف به محکم را دستم کف و آوردم باال را راستم دست

 !اینه-

 .کن درست ساالد یک حداقل من کمک بیا کن ول رو المصب تلویزیون اون! بهناز-

 شدمی دیده آن چهارچوب در مامان که آشپزخانه در سمت به سرم مامان صدای با

 : گفتم و زدم صورتم پهنای به لبخندی و چرخید

 !اومدم اومدم،-

 را تخمه یپوسته از پر بشقاب و کاسه. شدم آشپزخانه راهی و زدم چشمکی پدرام به

 : گفتم و گذاشتم کابینت روی
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 .خدمتم در حاال خب-

 .زد زل چشمانم در اخم با و چرخاند سمتم به را سرش

 زبون زن اون و برادرت تا کن درست ساالد بشین و بردار یخچال از رو گوجه و خیار-

 .نگفته سلمبه قلمبه بهمون و نیومده درازش

 : گفتم و چرخاندم چشمی

 .زنهمی فک زیادی همیشه شیده! مامان بیخیالش-

 فلزی سبد داخل و آوردم بیرون آن از گوجه و خیار عدد چندین و کردم باز را یخچال در

 .ریختم میز روی

 !بزنی حرف درست بهش راجع بگیر یاد! بزرگتره تو از سال ده شیده! بهناز-

 از ایگنده گاز عنایت مورد را آن پوست با همانطور و برداشتم سبد از را خیارها از یکی

 .انداختم مامان به تفاوتبی نگاهی دادممی قرار دهانم

 که واقعا! خورهمی خیار هابچه مثل بزرگی این به دختر نه؟ نمیشی، بزرگ واقعا تو-

 !کردم تربیت چی من

 .داد بیرون حرص پر را نفسش و کشید اشپیشانی به دستی

 : گفتم جویدممی قرچ قرچ صدای با را دهانم داخل خیار یتکه که همچنان

 ! بیخیال مامان-

 رو زندگی یک باید و کردنشه شوهر وقت االن که فهمهنمی دختر این چرا! خدا ای-

 ...هابچه مثل ولی کنه جمع

 : گفتم و کند تمام را حرفش نگذاشتم
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 کجاست؟ چاقو-

 : غرّید و کشاند سمتم به را حرصش پر نگاه

 .منه قبر سر-

 : گفتم و شستم را کثیف چاقوهای از یکی و رفتم ظرفشویی سمت به و کشیدم پوفی

 .شدم خسته جات به من مامان-

 نه االن و شده تموم دانشگاهت که ساله دو! شدم خسته دستت از منم کن باور-

 و خودت فکر به اینکه عوض. گرفتی سامون و سر و کردی ازدواج نه میری سرکار

 !کنیمی تلف بازی و فیلم و فوتبال با تو جَوونی و عمرتو باشی زندگیت

 : گفتم و کشیدم حرص پر نفسی

 گرفتم خواننمی جا هیچ که رو ایرشته لیسانس وقتی کنم؟ کار چی میگی تو مامان-

 مراقبت هم دیگه نفر یک از و کنم شوهر برم که کمم خودم تازه داری؟ انتظاری چه

 کنم؟

 کنی؟ مراقبت ازش که ستبچه شوهر مگه-

 : گفتم و شدم هاخیار پوست کندن مشغول

 .ندارم شوحوصله من و خوادمی مراقبت ولی نیست بچه-

 : گفت عاجزانه و کشید آهی

 کنم؟ تحمل رو وضع این باید ک ی تا خدایا-

 : گفتم ب**ل زیر و کشیدم پوفی
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 !کنم تحمل رو وضع این باید ک ی تا دونمنمی منم-

 به و شدم غافل زمان گذر از که شدم هاگوجه و خیارها کردن خرد مشغول قدری به

 در زنگ صدای ساالد، شدن آماده با همزمان. شدم توجهبی کامال مامان غرولندهای

 پدر بهزاد، و شیده شکبی. کند باز را در که زدم صدا را پدرام بلند صدای با. آمد خانه

 .بودند رسیده شام برای بابا همراه به پدرام، مادر   و

 وارد که کسی اولین. رفتم بیرون آشپزخانه از و کردم رها خودش حال به را ساالد ظرف

 : گفت تاسف با و انداخت پایم تا سر به تمسخر پر نگاهی. بود شیده شد

 !پوشیدی رو هاتلباس این که بازم! بهناز سالم-

 :گفتم و دربیاورم را حرصش خوب تا زدم عمیق لبخندی

 !راحتم باهشون که اینه مهم-

 : گفت گوشم کنار حرص پر و گرفت پهلویم از نیشگونی مامان

 !نپوش رو گشاد شلوار و تیشرت این دیگه نگفتم بهت مگه-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی زور به

 .پهلومو کن ول مامان، باشه-

 و بابا به سالم از پس و کشیدم آسودگی از عمیق نفسی. داد خاتمه نیشگونش به

 جلویش کمر به دست و رفتم اتاقم کنار قدی یآینه سمت به. شدم اتاقم راهی بهزاد

 : گفتم و کردم فوتی حرص با. ایستادم

 چشونه؟ هالباس این آخه-
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 کمرم دور کش یک با که رنگم ایسرمه گشاد ورزشی شلوار هایپاچه از را نگاهم

 هالباس این. کشاندم باال رنگم ایگوجه قرمز هفتی یقه گشاد تیشرت تا بود، ایستاده

. پوشیدممی را هاآن اوقات از خیلی من که بودند راحت آنقدر و خریدم پدرام با ست را

 کرده کوتاهشان پسرانه که رنگم مشکی موهای در را دستم و کشاندم باالتر را نگاهم

 تصویر روی را نگاهم سپس و بردم فرو ، بود متر سانتی سه حداکثر طولشان و بودم

 به چشمانی مشکی، رنگ به شکل هاللی ابروهایی گندمی، پوستی. دادم چرخ صورتم

 بینی افتاده، کمی هاییپلک درشت، یرسیده بادام یک فرم به روشن ایقهوه رنگ

. ساختندمی مرا یچهره رفته فرو و نازک هاییب**ل و کشیده صورتی تیز، نوک

 اغلب اممادری و پدری هایفامیل البته و بنفشه خواهرم؛ بهزاد، برادرم؛ مامان،

 خوشبخت خیلی من که آنجایی از ولی داشتند زیبایی رنگ سبز و درشت چشمان

 یعمه شبیه دقیقا اقوام یگفته به هم بابا و بود بابا اصل برابر کپی امچهره بودم

 مرا یخانه در و زندمی جور یک را کس هر یخانه در شانس حال هر به. بزرگش

. ندارم خاصی نارضایتی ظاهرم از ولی نیستم زیبا خیلی چند هر است؛ زده اینگونه

 تا بخورم غذا بیشتر و بهتر باید البته و کنم آرایش بیشتر باید است معتقد هم مامان

 فکر از. بیاورم گیر خوبی شوهر تا بیاورم فرم روی را اماستخوانی و الغر هیکل این

 : گفتم و گرفتم آینه از چشم. گرفت جان لبم بر پوزخندی آوردن گیر شوهر

 !کنیمی فکر شوهر به داری و کرده اثر روت مامان با نشینیهم که بینممی-

 به گشتممی دخترانه لباس دست یک دنبال به که همچنان و کردم باز را کمدم در

 : دادم ادامه خودم با زدن حرف

 و خونه توی بشینی گرفتن لیسانس از بعد خوایمی گفتی که تویی عاقبت و آخر-

 تا باشیم داشته سالم تفریحات اومدیم! دیگه میشه همین بکنی استراحتی یک
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 بحمدهللا که بره در تنمون از دادن امتحان و خوندن درس سال همه اون خستگی

 .کردیم خسته گرام مادر غرغرهای از هم رو گوشمون

 رنگ مشکی ساپورت یک با بود پایم ران روی تا اشبلندی که را رنگی صورتی پیراهن

 غنچه را هایمب**ل. کردم نگاه قد تمام یآینه در تصویرم به دیگر باری و پوشیدم

 خودم برای آهنگین لحنی با فرستادم آینه در تصویرم برای بوسی آنکه از پس و کردم

 :خواندم شعر

 .نخوردی رو غمم منو تو کشتی بردی، منو دل صورتی پیرهن-

 : گفتم و دادم قری آینه جلوی

 .بده قرش آهان، آهان،-

 به سریع. شد باز ناگهان در که بودم خواندممی که ایترانه با متناسب رقص مشغول

 هایدندان تمام و بود باز بناگوشش تا نیشش که پدرام به اخم با و چرخیدم در سمت

 .کردم نگاه بود، گذاشته نمایش به را بزرگش

 رو ترانه کی واسه نبردی، رو بردیمی باید که اونی دل بگه که خالیه بزرگ مامان جای-

 خونی؟می

 : گفتم و کردم ترغلیظ را اخمم

 ...ثانیا زدنه، در مال درشم و داره در صاحاب بی اتاق این اوال-

 : افزودم و زدم لبخندی

 نیست الزم کافیه، آدم اعصاب کردن خطی خط واسه تنهایی به خودش بزرگت مامان-

 !باشی نایبش تو



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

12 

 

 .برد باال تسلیم ینشانه به را دستانش و داد سر ایخنده

 .اومدن هم شخانواده و بنفشه عمه که بیرون بیا زود فقط. تسلیم باشه، باشه،-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 اومدن؟ نازنین با امیر و بنفشه-

 .آره-

 !جمعه زیادی خانواده جمع خبره؟ چه امشب اوه-

 : گفت و برد فرو شلوارش جیب در دستی

 .کشنمی هایینقشه یک برات دارن کنم فکر ولی دونمنمی دقیق منم واال-

 : گفتم ناباوری با و شدند گردتر چشمانم

 هایی؟نقشه چه! من؟ برای-

 :گفت و انداخت پایین سپس و برد باال را هایششانه

 قراره امروز که فهمیدم بابام و مامان یواشکی حرفای از دیشب فقط. دونمنمی منم-

 جلوی که باشن جمع همه گفت و بزنه حرف داره واست که ایبرنامه به راجع بابابزرگ

 .درنیارن حرفی ندونسته بعدا که بگه همه

 :گفتم نگرانی با و کشیدم امپیشانی به دستی

 !کشیدن واسم اینقشه چه نیست معلوم! کنه خیر به خدا-

 :گفت بیخیالی با و کرد ترپررنگ را لبخندش پدرام

 .کنی شوهر کننمی مجبورت فوقش نیست، که نگرانی جای! بابا بیخیالش-
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 : گفتم و کردم اخمی

 !دور به بال-

 !دیگه بخورید شام بیاید هابچه-

 پذیرایی، به ورودم محض به. گرفتیم پیش را اتاقم از خروج راه دو هر مامان صدای با

 هادست کل جوری. کرد بغل را پایم و دوید سمتم به ام،چهارساله یخواهرزاده نازنین،

 پایم دور واربختک بلند ساق جوراب یک مثل که بود کرده حلقه پایم دور را پاهایش و

 دستان یگره ولی شدمی جاجابه پایم روی هم او داشتمبرمی که قدم هر با و چسبیده

 همچنان. چسبیدمی هم ترسفت البته و کردنمی ترشل ایذره پایم دور را پاهایش و

 سنگینی دادم،می حرکت پایم با هم را نازنین بدن وزن باید چون رفتممی راه که

 با کهحالی در و شد ترنزدیک من به من دیدن با بنفشه. کاهیدمی سرعتم از هایمقدم

 : گفت و زد لبخندی کرد،می نگاه من به رنگش سبز شهالیی چشمان

 چیه؟ هاشبرنامه داری خبر تو. داره برات خوبی هایبرنامه گفته بابا! بهناز سالم-

 روی به فهماند من به ابروهایش و هاچشم حرکت با بنفشه پشت متری سه از پدرام

 که چپ ممد یکوچه به را خودم ناچار به هم من و زده حرفی من به او که نیاورم خودم

 ناباور مرا که لحنی با و کردم گرد را چشمانم و زدم بود ترچپ هم چپ علی یکوچه از

 : گفتم دادمی نشان

 !بنفشه؟ زنیمی حرف چی از داری-

 : گفت و شد محو لبخندش بود، شده ناامید من اطالعیبی از که بنفشه

 !نگفته هنوز هم خودت به پس-

 : گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم
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 !زنیمی حرف چی از دونمنمی حتی-

 هاچالق مثل بدبختی به. کرد ترک مرا او و زد صدایش بنفشه، شوهر   امیر، موقع همان

 شده پهن پذیرایی وسط که سفره سمت به بود چسبیده پایم به کنه مثل که نازنینی با

 در و شد نزدیک ما به بود من پای از نازنین کندن مسئول همیشه که پدرام. رفتم بود

 بازی بیخیال و کند رها مرا پای تا داد قلقلک را شکمش کرد،می بغل را نازنین کهحالی

 . شود اششهربازی یوسیله این با

 تنها. بودند خوردن غذا مشغول سکوت در همه و زدنمی حرفی کس هیچ سفره سر

 چند. بود هایمانبشقاب با هاچنگال و قاشق برخورد صدای شدمی شنیده که صدایی

 بار این. شد کشیده خوردمی را غذایش عادی خیلی که بابا به نگاهم اراده بی باری

 سفیدی به پیش از بیش اشجوگندمی موهای نظرم به. کردم نگاه او به تردقیق

 هر. رسیدمی نظر به قبل از الغرتر اشمردانه کوتاه آستین پیراهن آن با و گراییدندمی

 به هم الغرتر اکنون بود، قد بلند و الغر آورممی یاد به را او که روزی اولین از بابا چند

 .رسیدمی نظر

 : گفتم ب**ل زیر و گذاشتم امپیشانی روی را دستم ناخودآگاه

 !شدی خل-

 هم که کردم فکر داشت من برای که ایبرنامه به آنقدر! بودم شده خل هم واقعا

 هیچ بابا حالیکه در است شده الغرتر هم و شدند سفیدتر روزه یک نظرم به موهایش

 !بود نکرده خاصی تغییر

 هم نهایت در. نگفت که نگفت چیزی بزند، حرفی بابا ماندم منتظر شام موقع چه هر

 و برده را هایشظرف تمام باید که ایسفره با مرا و کردند جان نوش را غذایشان همگی

 . گذاشتند تنها کشیدممی دستمال را آن
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. برگشتم پذیرایی به دست به دستمال و بردم آشپزخانه به را هاظرف تمام باالخره

 : زدم غر ب**ل زیر کردم،می پاک سفره که همچنان

 من مگه آخه کنن؟می واگذار من به رو سخت کارهای تمام همیشه چرا فهممنمی من-

 کارمه؟ کدوم تقاص واقعا این کردم؟ گناهی چه

 !دیگه آشپزخونه بیار کن جمع رو سفره بدو کنی؟می استخاره داری مگه بهناز-

 کمر به دست که مامان به و گرفتم بودم، کرده تمیز را آن بیشتر که سفره از را نگاهم

 .کشاندم زدمی غر من به و ایستاده

 نبود؟ بهتر کمکم فرستادیمی رو یکی زدن غر جای به اگر-

 که خانه شمالی ضلع هایمبل به نگاهش با و گرفت دندان به را لبش یگوشه مامان

 .کرد اشاره بودند، زدن حرف مشغول و نشسته هاآن روی همه

 : غرّیدم آهسته ب**ل زیر و کشیدم پوفی

 .بپاشن و بخورن بلدن فقط همشون-

 .دارم کارت آشپزخونه بیار کن جمعش زود-

 او. رفت آشپزخانه به و گرفت من از چشم جدیت، پر لحنی با حرف این گفتن از پس

 !داشت؟ کار چه من با دیگر

 نفره صد یسفره یک مثل کشیدنش دستمال موقع که اینفره دوازده یسفره باالخره

 آب شیر صدای. رفتم آشپزخانه به کردنش تا مرتب از پس و شد تمیز بود، شده بزرگ

 به و گذاشتم میز روی را سفره. است شستن ظرف مشغول مامان دادمی نشان

 .رفتم کمکش
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 .بکش آب تو بکشمشون، اسکاچ من ترطرف اون برو مامان-

 : گفت کردمی نگاه من به حرص پر که حالی در و چرخاند سمتم به را سرش

 که بگه خوادمی چی بابات ببینیم که پذیرایی بریم بیفت راه! کنی کمک نکرده الزم-

 .رسونده لبم به رو جونم روزه سه

 : گفتم و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !رسونده؟ لبت به چرا رو شما جون-

 خشک را دستش که همچنان. برداشت کاغذی دستمال یک و بست را آب شیر

 : گفت کردمی

 این از که داره برنامه واست گفته فقط چیه، تو واسه شبرنامه نگفته منم به چون-

 پا و دست خودت واسه کاری یه روز سه این گفتم بهت تونستم تا منم. بیای در عالفی

 !شنوا گوش کو ولی نباشی بیکار بابات جلوی که کن

 که کنه کار چی من با خوادمی مگه بابا رو؟ قضیه کنیمی شور انقدر چرا مامان اوه-

 داره دوستم و بابامه اونم مثال، داری دوستم و مامانمی تو که همونطور! ترسیدی؟ انقدر

 .مثال

 مثال؟ چرا حاال-

 : گفتم و زدم صورتم پهنای به عریض لبخندی

 واسه. ایدناراضی که هم بودنم خونه تو از! ندیدم داشتنتون دوست از اینشانه چون-

 .دارین دوستم جفتتون گفتم عریضه نبودن خالی

 : گفت و کشید اشگونه روی را دستش کف
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 !نشناس نمک یدختره-

 من دنبال به. گرفتم پیش را آشپزخانه از خروج راه و انداختم پایین و باال را هایمشانه

 بود معلوم. شد برقرار سکوت پذیرایی به ما ورود با. شد خارج آشپزخانه از هم مامان

 تا دادنش قورت صدای که دادم قورت طوری را دهانم آب. بیاییم ما بودند منتظر همه

 چنین را خانه که بگوید خواستمی چه بابا نبود معلوم. شد شنیده هم من متری ده

 ! بود گرفته فرا جدیتی و سکوت

. دوختم او به را منتظرم نگاه و نشستم بود بابا رویروبه دقیقا که هامبل از یکی روی

 :گفت و کرد صاف را صدایش بابا نشست، بابا کنار مبل روی مامان آنکه از پس

 .بزنم حرف باهاتون بهناز به راجع امشب خواممی که دونیدمی تونهمه مطمئنا خب -

 من و بزند را حرفش تا بود شده خشک شدمی بسته و باز که بابا دهان روی نگاهم

 .است گرفته برایم تصمیمی چه بفهمم

 : داد ادامه را حرفش مکث کمی از پس

 دکترش متاسفانه و روانپزشکش پیش بردن رو مادرم تازگی دونیدمی که همونطور-

 جلوی اینکه برای و میشه افسردگی دچار کم کم داره آلزایمر بر عالوه مادر گفت

 اوقات تمام تا بره مادر یخونه به خانواده اعضای از یکی باید بگیریم رو افسردگیش

 .بزنه حرف باهش و باشه کنارش رو روز

 : افزود و کشید عمیق نفسی

 من برای باشه آروم و شاد اینکه و عزیزه خیلی من برای مادر که دونیدمی تونهمه-

 تمام و نداره تهران به شغلی وابستگی که کسی تنها فامیل تمام بین. مهمه خیلی

 .بهنازه نیست تعهدی و مسئولیت درگیر و آزاده وقت روزش زمان
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 لبخند. کردند نگاه او به خشم با بابا، حتی همه،. شد بلند شیده پوزخند صدای

 .رفت فرو مبل در خجالت از و ماسید لبش بر آمیزش تمسخر

 :گفت و شکست را سکوت دوباره بابا لحظه چند از پس

 رو بهناز هفته این آخر از بگم تونهمه جلوی که اینجا بیاید گفتم تونهمه به من-

 واضح و روشن رو چیز همه هم جا همین. باشه کنارش که مادر پیش شمال فرستممی

 .درنیارید براش حدیثی و حرف بعدا که گفتم بهتون

 کس هیچ که زدمی حرف جدیت با قدری به بابا. کردممی نگاه بابا به باز دهانی با

! بود؟ کرده فکر چه خودش با بابا آخر. بدهد نظری و بشکند را سکوت کردنمی جرات

 که مادربزرگی با و رفتممی کوچک روستای آن به باید نداشتم بچه و شوهر و کار چون

 !کردم؟می زندگی آورد،نمی یاد به مرا حتی آلزایمرش خاطر به

 به رو که بود نازنین بشکند را ما بین ایدقیقه چند سکوت توانست که کسی تنها

 : گفت بنفشه

 .یک یشماره مامان-

 .کشیدم امپیشانی به دستی و چرخید سمتش به سرم

 نازنین به گنگ و آورد پایین را سرش بود بابا هایحرف مات همچنان که هم بنفشه

 : گفت و کرد نگاه

 هان؟-

 : گفت آهسته امیر

 !دستشویی ببرش-
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 اشصندلی روی از گرفتمی را نازنین دست کهحالی در و آمد خودش به تازه بنفشه

 . برد را نازنین و شد بلند

 : گفت و کرد صاف را صدایش دیگر بار بابا

 .برسید هاحرف باقی به تونیدمی حاال خب-

 : گفت شیده اتاق، در شدن بسته محض به. رفت اتاقش به و شد بلند مبل روی از

 بدی؟ شیرینی بهمون خواینمی بهناز خب-

 :گفتم حرص پر و بستم بود، مانده باز که را دهانم

 شیرینی بهت بدی پول کوچه سر فروشی شیرینی بری باید. نمیدم من رو شیرینی-

 .بده

 : گفت و کرد ترپررنگ داشت ب**ل بر که را لبخندی

 بری قراره که تویی این ناسالمتی. بخری واسمون رو شیرینی اون و بدی پول باید تو-

 حسابی و درست مرد یک یخونه اینکه جای به البته بشی، مستقل و جدید یخونه

 چرخیدن ول از همینم ولی روستا یک توی پیرزن یک یخونه بری باید بری شهر توی

 .بهتره بابات یخونه توی

 : گفت تندخویانه و شد بلند مبل روی از مامان

 ! کن صحبت درست بهناز با شیده-

 : گفتم مامان به رو بخش اطمینان غروری با و کردم ترعمیق را لبخندم

 .بقیه نه میدم، اهمیت مهم آدمای حرف به من. مامان کن ولش-
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. رفتم فراتر حدم از زیادی که کرد اشاره نگاهش با و گزید را لبش یگوشه مامان

 گونه هر جلوی آنکه برای بهزاد ولی زندمی دار نیش حرفی شیده االن بودم مطمئن

 :گفت و شد بلند سریع بگیرد را دلخوری و بحث

 .بریم ما بهتره دیگه خب-

 : گفت و شد بلند هم پدرام و گرفت را دستش بهزاد که کند اعتراض خواست شیده

 .مامان بزنیم حرف خونه بریم باید-

 پدرام و بهزاد اجبار به هم شیده. زدم زد، چشمک من به که پدرام روی به لبخندی

 با. کند ترک را خانه کوتاهی خداحافظی با و شود بلند بزند حرفی آنکهبی شد مجبور

 امیر آورد،می پذیرایی به را او و گرفته را نازنین دست کهحالی در بنفشه آمدن بیرون

 : گفت

 .بریم دیگه هم ما بهتره -

 : گفت معترضانه بنفشه

 !بزنم حرف بهناز با خواممی تازه! بریم؟ چرا-

 : گفت و کشید اششده مش کوتاه موهای به دستی مامان

 .بمونید شما آره-

 : داد ادامه امیر به رو سپس

 .پسرم بشی سرگرم که بیاره میوه و چای برات بهناز میگم-

 : گفت خاراند،می را گردنش پشت دست با کهحالی در و انداخت پایین را سرش امیر
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 و سرکار برم زود صبح باید فردا منم. بریم بهتره گفتم رودربایستی و تعارف بی من-

 .وقته دیر االن

 : گفت حرص با و کرد اخمی امیر به بنفشه. کرد اشاره دیواری ساعت به دستش با

 .میریم باشه-

 تا بروند زودتر چه هر هم هاآن خواستمی دلش بود معلوم نگاهش از آنکه با مامان

 کم تعارف در تا کرد اصرار ماندنشان برای هم باز بزنیم، حرف بابا با راحت بتوانیم

 بیرون از پس. کردند ترک را خانه هم هاآن و چربید امیر زور باالخره. باشد نگذاشته

 در سرم از را آن و کرده باز را امصورتی هایگل طرح با مشکی روسری یگره رفتنشان

 : گفتم کردممی پرت کنارم مبل روی را روسری حالیکه در و کشیدم عمیق نفسی. آوردم

 !ستمسخره خیلی-

 : گفت و گذاشت دهانش روی را دستش مامان

 !سرش به زده حمید! نمیشه باورم-

 !سرش به نزده کسی-

 با کهحالی در بابا. چرخید اتاق در سمت به دویمان هر سر اتاق، داخل از بابا صدای با

 : گفت کردمی نگاه مامان به اخم

 کنار تصمیمم با تا کنه فکر کمی بره هم بهناز. بره در هاتخستگی که بخوابی بهتره-

 .کنه جمع رو وسایلش بعد و بیاد

 : گفتم ناباوری با و شدند گرد چشمانم
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 و کوچیک روستای یک توی برم من خوایمی واقعا تو بابا؟ کنم جمع رو وسایلم-

 !کنم؟ زندگی تنها مادربزرگ با قدیمی

 : گفت و کشاند سمتم به را جدیتش پر نگاه

 بزرگ و کردم زندگی مادر کنار قدیمی و کوچیک روستای همون توی سال بیست منم-

 و بشینی خونه توی بیکار جا این اینکه عوض نمیشه، کم ازت چیزی که هم تو. شدم

 ازش هم و مادر پیش میری باشی، نداشته ایدیگه کس و خودت واسه ایفایده هیچ

 .کشیمی نفس تمیز هوای توی هم کنی،می مراقبت

 : گفتم گنگی با و دادم قورت را دهانم آب

 ...ازدواج و ندارم کار چون فقط! هستی؟ کی دیگه تو بابا-

 داشته ایفایده یه که جا یه برو پس کنی پیدا نرفتی که هم کار! نداره ازدواج به ربطی-

 !باشی

 : گفت عاجزانه مامان

 کار براش اینکه عوض روستا؟ فرستیمی تو جَوون دختر! آخه؟ کاریه چه این حمید-

 یک توی تنها پیرزن یک پیش فرستیشمی کنی، پیدا براش خوب مرد یک و کنی پیدا

 ما؟ از دور روستای

 : گفت و کشید حرص پر نفسی بابا

 شما که اینقدر اون پیش کردن زندگی. بهنازه مادربزرگ و من مادر   تنها، پیرزن اون-

 !نیست کردین سختش و بزرگ

** 
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 (بعد روز سه)

 از پس و پوشیدم بود زانویم باالی وجب یک تا اشبلندی که را گشادم قرمز مانتوی

 . زدم بیرون اتاقم از سرم، بر مشکی شالی انداختن

 و پیشنهاد هیچ با که بود مصمم قدری به مادربزرگ یخانه به من فرستادن برای بابا

 طی. نکردم مخالفت زیاد هم من البته و کند عوض را تصمیمش نشد راضی التماسی

 گذشتمی بیشتر چه هر گذرد،می امنشینی خانه و التحصیلی فارغ از که سال دو این

 چند هر. کردمی ترتلخ و تلخ را اوقاتم مامان غرولندهای و اطرافیان هایکنایه و نیش

 واقعا دیگر زدم، بیخیالی به را خودم زدند برایم که غرهایی و هاحرف این یهمه برابر در

 شده هم مدتی برای شدم حاضر که بودم شده خسته قدری به. بودم شده خسته

 و حرف این یهمه از دور به مادربزرگ کنار و بدهم گوش بابا حرف به مطیعانه

 .کنم زندگی هاحدیث

 بهناز؟ کجاست حواست-

 : گفتم و کردم بود نگران روز سه این تمام مثل نگاهش که مامان به نگاهی

 .راز شهر تو -

 : گفت حرص پر و کرد اخمی

 .منتظرته پایین بگم گفت بابات. درنیار بازی بامزه-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .خداحافظ. میرم من پس-
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 قرمز کتانی هایکفش. رفتم راهرو داخل کفشی جا سمت به و نماندم جوابش منتظر

 دو این هایپله تمام و کشیدم عمیق نفسی. رفتم بیرون خانه از و پوشیدم را رنگم

 از آمدن پایین از پس. رفتم پایین و کردم طی پاگردهایش در توقف بدون را طبقه

 با. گذاشتم کردند،می درد شدت به که زانوهایم روی را دستانم و شدم خم پله، آخرین

 : زدم غر حرص

 هاهمسایه این باز. میگم دارم ک ی از ببین. کننمی نابود رو زانوهام هاپله این آخرش-

 .بزنیم آسانسور که ندن پول

 .رفتم ساختمان خروجی در سمت به آهسته هاییقدم با و ایستادم صاف

 نوک سمند به ماه، تیر داغ آفتاب زیر که بابا سمت به ذوق با و کردم باز را در

 متوقف رسیدم، که اشمتری یک به. رفتم بود ایستاده منتظرم و داده تکیه اشمدادی

 : گفتم و شدم

 برداریم؟ رو خوشگلم ماشین بریم خب-

 : گفت و زد لبخندی

 .برداری گاراژش از تو ماشین بری باید خودت. سابقمون یخونه برمتمی فقط من-

 : گفتم و زدم رویش به شوق پر لبخندی

 !عالیه-

 من. نشست و کرد باز خودش برای را راننده سمت در و انداخت پایین و باال ایشانه

 به سالمت به که فرستادم صلواتی ب**ل زیر و نشستم کنارش صندلی روی هم

 دو از بابا واقع در. ببینم را بدهد من به خواستمی بابا که ماشینی و برسیم مقصد

 طبق. دهدمی ماشین یک من به روستا به رفتن برای بود گفته من به پیش روز
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 روستا در که مدتی این تمام توانممی و هستم من ماشین این صاحب تنها اشگفته

 هم نکته این البته. باشم نداشته نقلیه یوسیله مشکل و کنم استفاده آن از هستم

 سمند همین با است سال ده خودش که من خسیس بابای چطور که بود جالب برایم

 !است خریده ماشین یک من برای کند،می زندگی

 رسیدیم، داشت قرار آن گاراژ در من ماشین که مانسابق یخانه نزدیکی به که همین

 : گفتم

 خوبه؟ که رنگش بابا میگم-

 : گفت و زد پوزخندی

 .ستسلیقه کج هایلنگی شما یعالقه مورد رنگ آره-

 : گفتم حرص پر و چرخیدم سمتش به اخم با

 !بهتره که هاکش کیسه یعالقه مورد رنگ از-

 پوزخند تنها جوابم در که بابا از چشم. رسیدیم که شدم متوجه ماشین کامل توقف با

 :گفتم و گرفتم زدمی

 .باشه نشده خسته انتظار از رنگم ایگوجه 206 امیدوارم-

 : گفت و داد سر ایخنده تک تنها جوابم در بابا

 .روشه کلیدشم-

 : پرسیدم گنگ و کردم نگاهش متعجب

 ! کلید؟-

 : افزودم و گفتم ی"آهان" لحظه چند از پس
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 !سوییچه منظورتون-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش تنها جوابم در

 .خونه میرم االن همین منم. خونه برگرد باهاش و بردار تو ماشین برو خب-

 : گفت و داد من به کلیدی دسته

 .گاراژه مال طالیی کلید-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .خونه میام بعد و دور دور برم ماشینم با کمم یه من که برید زود شما! بابا مرسی-

 : گفت و داد سر ایخنده

 دور؟ دور-

 : گفتم و کردم ترعریض امکان حد تا را لبخندم

 .جوانانه نیاز حال هر به خب، آره-

 : گفت و کشید بودند شده سرخ اشخنده شدت از که هایشگونه به دستی

 .باشی داشته خوبی اوقات تلُنگی دوست با امیدوارم باشه-

 چه بود نگفته من به بابا چند هر. شدم پیاده ماشین از و گفتم او به ی"خداحافظ"

 از. بود کرده ارزشش با برایم بود ایگوجه قرمز رنگش که همین بود، خریده ماشینی

 بابا کردممی بینی پیش بودم 206 دست خوش و کوچک ماشین عاشق من که آنجا

 تمام سنگ من برای ماشین خرید در کنم مراقبت مادرش از خوب من آنکه برای

 .کشدمی مرا انتظار گاراژ در ایگوجه قرمز 206 یک و گذاشته



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

27 

 

 ترنزدیک گاراژ به کردممی ترعمیق آرزوها و مثبت افکار این با را لبخندم که همچنان

 برده فرو گاراژ قفل در را کلید که بودم رفته پیش آنقدری آمدم خودم به وقتی. شدممی

 سختی به و بود زده زنگ و قدیمی گاراژ قفل چون آنکه با. بودم آن کردن باز حال در و

 ماشین مالقات یانگیزه و امید با دشواری یک و هزار با برد، فرو آن در را کلید شدمی

 را چشمانم و گذاشتم گاراژ در یدستگیره روی را دستم. کردم باز را قفل رویاهایم،

 را چشمانم. شدم وارد و کردم باز را در آهسته بود بسته چشمانم که همچنان. بستم

 ببینم را رویاهایم ماشین واضح و کامل طور به کنممی باز را هاآن وقتی که کردمنمی باز

 آب. شدم گاراژ وارد من و شد باز کامل طور به گاراژ در باالخره. کنم سورپرایز را خودم و

 کردم باز را چشمانم آهسته. کشیدم عمیق نفسی و دادم قورت بلند صدای با را دهانم

 لبم بر لبخند بود، جلویم که ماشینی دیدن با اما ببینم را شیکم و خوشگل ماشین تا

 باد دادمی نشان خوب که آهسته صدایی با. شد حبس امسینه در نفس و ماسید

 : گفتم است، شده خالی هیجانم و ذوق و شادی

 بهم من، گذشتگی خود از و لطف همه این ازای به بابا! رنگ ایگوجه یقراضه پیکان-

 !میدی؟ توقراضه پیکان

 : گفتم و کوبیدم امپیشانی به دستی

 !بود سخاوتمندتر حتما نبود هاکش کیسه اون از اگه-

 برخی و نشسته خاک رویش که پیکانی سمت به سست هاییقدم با و کشیدم پوفی

 عنکبوت تار دو. رفتم بود، شده متصل گاراژ دیوار به عنکبوت تار با اشبدنه نقاط

 جلوی زمین روی بودند رویشان که هاییعنکبوت که کردم پاره دست با را جلویم بزرگ

 و کشاندم کردند،می حرکت تند پایشان هشت با که هاآن به را نگاهم. افتادند پایم

 : گفتم
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 !بود قراضه پیکان این از بهتر دادمی بهم قرمز یگنده عنکبوت یک بابا اگه-

 مثل درست بزرگ، عنکبوتی بر سوار را خودم. رفتم فرو خیال دنیای به و بستم چشم

 کردند، غافلگیر جنگل در را هری پاتر، هری فیلم در که پیکری غول هایعنکبوت همان

 روی از را پاهایش و کردمی حرکت سرعت با امجثه بزرگ عنکبوت. کردم تصور

 من داشتنی   دوست قرمز عنکبوت شدمی ترافیک وقتی حتی. داشتبرمی هاماشین

 .گذاشتمی سر پشت را ترافیک و کردمی گذر هاماشین روی از

 از و کردم باز چشم بود، مت و پت کارتون یزمینه آهنگ که موبایلم زنگ صدای با

 جیب از را موبایل و بردم مانتویم زیر را دستم. آمدم بیرون قرمزم عنکبوت خیال

 امگوشی نمایش یصفحه روی که" غر واسه شو گوش" عبارت به. آوردم بیرون شلوارم

 .دادم پاسخ تماس به و کردم فوتی حرص با. دوختم چشم بود، شده ظاهر

 مامان؟ بله-

 !کنه سالم باید اول دونهنمی حتی! کردم بزرگ دختر سرم خیر-

 : گفتم حوصلهبی

. رو هم بینیممی دوباره هم دیگه ساعت نیم رو، هم دیدیم پیش ساعت نیم همین-

 چی؟ واسه سالم

 بابات که بهتر همون کنی سالم باید همیشه فهمینمی که تو اصال! من خدای وای-

 .کنی زندگی تنها پیرزن یک با روستا توی فرستتمی

 : گفتم و کشیدم پوفی

 زدی؟ زنگ که داشتی کارم چی خب-
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 .کنم درست ماکارونی خواممی ظهر واسه که بخر پیاز کیلو دو راهت سر بگم خواستم-

 !کن درست دیگه چیز یه خب-

 شیده ظهر امروز! بخر پیاز یعنی بخر پیاز میگم بهت وقتی! تنبل یدختره! بهناز وای-

 .کرده ماکارونی ویار که بود گفته من به صبح از شیده و مونخونه میان پدرام و بهزاد با

 : گفتم و کوبیدم امپیشانی به مشتی

 .کردیم گیری عجب-

 .نزن هم اضافه حرف. بخر پیاز برو-

 !بخره بگو بابا به خب-

 گرفت مرخصی تو واسه امروزم. سرکار میره هفته روزای کل! دختر ستخسته بابات-

 بیکار تو مثل. باشی نداده انجام که نباشه کاری میری که فردا که بکنه کارهاتو که

 !که نبوده

 : گفتم ناچار به

 دیگه؟ امر. خرممی میرم باشه-

 .بخر هم خانواده نوشابه و دوغ-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 چی؟ دیگه-

 .میگم زنممی زنگ بهت اومد یادم. نمیاد ذهنم به دیگه چیز فعال-

 : گفتم حرص پر
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 !باشه-

 .خداحافظ خب-

 .خدانگهدار-

 پیکان این پشت نشستن از پرغرور و خوشحال خیلی من. شد قطع تماس باالخره

 ببینند همه که کردممی خرید و کردممی توقف باید هم جا چند راه سر که بودم قراضه

 !امافتاده روزی چه به

 و گرفتم بود پیکان جلوی یراننده سمت در روی که را کلیدی و رفتم جلوتر قدمی

 را دستگیره و آوردم در را کلید شد باز در قفل که همین. بشود باز در قفل تا چرخاندم

 به. بشود باز تا دادم فشار را رنگش اینقره ایدایره یدکمه شستم انگشت با و گرفته

 هایلباس این حیف. افتادم سرفه به که شد بلند خاک طوری در، شدن باز محض

 و نشستم بود خاک از پر که راننده صندلی روی. شد بودم زده که تیپی و قشنگ

 کف که بود نشسته خاک ماشین یدستگیره و کلید روی قدری به. آوردم باال را دستانم

 روشن نباید ماشین این قاعدتا آنکه با. بود شده خاک ریز ذرات از مملو دستانم

 افتادنش راه بابت از خیالم دارد کافی مقدار به هم بنزین بود گفته بابا چون شد،می

. کردم روشن را ماشین و خواندم زوالم به رو آبروی برای ایفاتحه ب**ل زیر. بود راحت

 که بود نشسته خاک دنده بر قدری به ولی بزنم را یک یدنده که رفت دنده روی دستم

 : غرّیدم حرص پر و شد جمع خاکش ذرات روی دستم

 !رو قراضه این کردینمی تمیزش الاقل-

 قدری به کردن حرکت موقع. انداختم راه را ماشین و زدم را یک یدنده و کشیدم پوفی

 .است شلیک حال در جنگی   هواپیمای یک انگار که دادمی صدا
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 که گذشتمی پایم زیر قیمت گران و مدرن ماشین با لذتم پر رانندگی از ربعی یک

 از بیش آنکه برای بود بهتر. افتادم بود داده دستور مامان که هاییخرید یاد به ناگهان

 خرید شناختندمی مرا آنجا در همه که خانه نزدیک بار تره بازار از نشود، آبروریزی این

 دیگری جای از تا بچرخانم چشم کمی هاخیابان در کردم سعی همین برای و کردمنمی

 از آنکه برای قرمز چراغ اولین پشت توقف از پس. کنم فراهم را شیده ویار رفع لوازم

 نشوم، نیمرو بود قرمز شیک یتابه یک همچون که زیبایم پیکان در گرما شدت

 ماشین، این یپیشرفته تکنولوژی هایخوبی جمله از. دادم پایین را ماشین یشیشه

 پایین را شیشه ترافیک در حتی بودم مجبور خوردن هوا برای من و بود کولر نداشتن

. ببرم لذت اطرافم هایتریلی و کامیون بوق صدای و هاماشین اگزوز دود بوی از و بدهم

 یا کامیون یک کرد توقف کنارم که ماشینی و آوردم شانس قرمز چراغ این در باالخره

 که ارادتی با اشراننده ولی امآورده شانس کردممی فکر من البته. نبود دودزا وانت

 .کردم فکر اشتباه امشانسی خوش مورد در کرد اعتراف داشت من به نسبت

 بلند شاسی هایماشین به من که اصطالحی) اشخرسی خارجی ماشین یشیشه

 هر هر کهحالی در و داد پایین دانستمنمی را اسمش حتی که.( دهممی نسبت

 : گفت خندیدمی

 جوجه؟ بشی، سوار رو عتیقه این که نیست تو حیف آخه-

. زدم پوزخندی و دادم چرخ جذابش صورت روی را نگاهم و چرخاندم سمتش به را سرم

 به بود، کرده رخنه جانم در گرما آنکه با. چرخاندم جلو به را سرم و گرفتم او از چشم

 از خدا. دادم باال را امشیشه و چرخاندم تند و تند را در روی فلزی یدستگیره بدبختی

 .کندمی من همچون اشبرگزیده بندگان نصیب فقط هانعمت این
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 دادم گاز امکان حد تا سوار خرسی یراننده آن روی کردن کم برای چراغ شدن سبز با

 باشد، داشته سرعت آنکه از بیش ماشین این با دادن گاز ولی بگیرم فاصله او از که

 من از هاکیلومتر و گرفت سبقت کنارم از صدایی هیچ بی اشخرسی با او. داشت صدا

 . زد جلو

 امگنده ماشین برای پارک جای دنبال به و دیدم بار تره بازار یک راهم سر باالخره

 بین. شدم حفظ را هایشمغازه تمام اسم و جا که زدم دور را خیابان قدری به. گشتم

 برای کردممی پیدا که پارکی جای هر خیابان، کنار یشده پارک هایماشین انبوه آن

 گفتممی و زدممی ایمیلی پیکان مخترع به کاش. بود کوچک زیادی پیکرم غول ماشین

 را عقبش صندوق کردن وصل دوباره و کندن امکان سازدمی که بعدی هایپیکان در

 مردی دیدن با. کرد پارک را پهن و بزرگ دم با اما شاخ بی غول این بشود تا کند ایجاد

 فضای ماشینش پشت و جلو که ش 405 عقب صندوق در را خریدش هایکیسه که

 کمین ماشینش پشت دقیقا و انداختم راه را ماشینم دادمی قرار بود، خوبی خالی

 را خریدش هایکیسه تمام باالخره. کنم پارک جا آن رفتنش بیرون محض به که کردم

 و گرفته محکم دستانم با را فرمان باالی. بست را صندوق در و گذاشت صندوقش در

 که بود او ماشین به فراوان دقت با نگاهم. بودم داده تکیه دستانم پشت به را امچانه

 جای آن گرفتن مجال دیگری ماشین به و کنم پارک جایش به رفتن بیرون محض به

 فرمان پشت مرد وقتی. ندهم بود، خودم یپیشرفته ماشین و من حق که را پارک

 هایراننده مثل را دادنم گاز میزان که همچنان و رفت دستی ترمز روی دستم نشست،

 و بدهد تکانی را ماشینش او تا بودم منتظر کردم،می زیاد و کم رالی ماشین مسابقات

 قرآن و تسبیح با استخاره یک و هزار از پس مردک باالخره. بشوم خالص انتظار از من

 آن جای به را ماشینم حرکت یک با شدنش خارج محض به و انداخت راه را ماشینش

 پارک عقب از بزنم دوبل پارک جلو از آنکه جای به که بودم کرده هول قدری به. چپاندم
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 تصادف عقبی ماشین با شانس خیسی   به که داشت خوشحالی جای و زدم دوبل

 و شدم پیاده ماشین از فراوانم، هنر از راضی و خوشحال کردنم پارک از پس. نکردم

 خاک ذرات که کشیدم بود نشسته آن روی صندلی خاک که مانتویم پشت به دستی

 ایذره تا زدم پایین و باال را شالم کمی و کشیدم پوفی. شدند پراکنده اطرافم فضای در

 و نشدم خنک ایذره حتی بحمدهللا. بشود خشک بدنم روی عرق یالیه و بخورم باد

 صورتم بر مستقیم قدری به آفتاب. بیفتم راه به داغ آفتاب همان زیر شدم مجبور

 بازار ورودی در نزدیکی به. رفتم بازار سمت به و کردم غلیظ اخمی مجبورا که تابیدمی

 آن شدن دزدیده ترس از و نکردم قفل را ماشین که آوردم یاد به ناگهان رسیدم، که

 قد کوتاه و الغر مرد. کردم قفلش کلید با و برگشتم را رفته راه قیمت گران یعتیقه

 پشت بود، ایستاده من ماشین جلوی پراید کنار رنگ سفید وانتی پشت که ایسبزه

 : گفت شیپوری بلندگوی

 .هزار هزاره، کیلو خربزه-

 : گفت و کرد نگاه من به ریزش چشمان با و داد فاصله دهانش از را بلندگو سپس

 !هادزدیدنشنمی کردینمی قفلشم-

 : گفت و انداخت پایم تا سر به نگاهی

 .کن قفل خودتم پس بیشتره بدزدن خودتو اینکه احتمال-

 یتیکه من به او که بود مانده همین. کرد ترغلیظ مرا اخم و داد سر ایقهقهه هم بعد

 در بازار به شدنم وارد محض به. شدم بازار راهی و کشیدم پوفی. بیندازد مجلسی

 پیاز یک به تا کردم رد مردم میان از را خودم سختی به و کردم گیر جمعیت انبوه میان

 فایدهبی چرخاندنم چشم صدا و سر همه آن با آدم تعداد آن میان در. برسم فروشی
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 پیاز جز به فرنگی و ایرانی سبزیجات انواع دیدممی هاغرفه در آنچه تمام البته و بود

 : غرّیدم ب**ل زیر و کشیدم پوفی حرص پر. بود

 و هویج و سیر مگه کنه، درستش پیاز با که اصراریه چه دونمنمی من پیاز؟ چرا آخه-

 کنه؟نمی سرخ پیاز جای به رو اونا که چشونه هاسبزی یبقیه و کاهو و کلم

 و چرخید سمتش به سرم سریع ،" چنده؟ کیلو پیاز آقا" گفت که خانمی بلند صدای با

 را پیاز تا رفتم صدا سمت به بود یافته را لیلی دوباره هاسال از پس که مجنون حس با

 که چشمانی با ناباور و کردم گذر جمعیت البالی از بدبختی هزار به باالخره. کنم پیدا

 در نامرتب که هاییپیاز به بود آمده در قلب فرم به دایره جای به شانقرنیه شکبی

 : گفتم ذوق پر لحنی با. کردم نگاه بودند شده چیده قفسه

 !پیاز-

 پیازها جلوی و پوشیده را رنگش سبز پا تا سر یونیفرم که ایسوخته و سیاه پسر

 : گفت و کرد نگاه من به تعجب با بود ایستاده

 !بودین؟ ندیده پیاز نزدیک از حاال تا. پیازه خانوم آره-

 : گفتم جدیت با و کردم اخمی

 .بدین پیاز کیلو دو خب. کردمنمی پیدا بازار این توی! بودم دیده که البته-

 : گفت و زد لبخندی

 .چشم-

 پیاز اگر دانستممی. ریخت آن در خراب پیاز توانستمی تا و برداشت پالستیکی

 ماندم منتظر و نزدم حرفی همین برای کرد،می اعتراض من به کردممی چین دست
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 بند دیگری مشتری به سرش گرفتم، دستش از را کیسه آنکه از پس. شود تمام کارش

. کردم عوض را پیازها و کردم استفاده زمان از بودم فرصت این منتظر که هم من و شد

 که بردمی بازار به خودش با مرا خرید موقع بودم بچه وقتی از که بابا از را اخالقم این

 او به خانه به بارها برگرداندن در که باشم حمالی هم و بگیرم یاد او از را کردن خرید هم

 این که پیازهایی با داد من به که پیازهایی تعویض عملیات وقتی. گرفتم یاد کنم، کمک

 راه هم دیگر مشتری کار رساندم، انجام به را بودم کرده انتخاب و دیده چشم با مدت

 نیم کنم فکر. رفتم صف سمت به و زدم دور را پسر نامحسوس خیلی من و افتاد

 پشت که مردی که بشود من نوبت بودم منتظر و ایستاده صف در که شدمی ساعتی

 :گفت کردمی حساب و کردمی وزن ایستاده، ترازو

 .بدید نقد باید. کرد حساب نمیشه کارت با و شده خراب دستگاهمون-

 اماقبالی خوش از پر روز نثار دار جان" لعنتی" یک و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 پیازهای این بتوانم خدا رضای راه در کردم نیت اول و کرده عمل دینی کتاب طبق. کردم

 در را دستانم سپس و بخرم خدا، مصلح یبنده شیده، ویار رفع برای را ملعون

 سه و اسکناس یک حس با. بشود پیدا پولی کردم آرزو و بردم فرو شلوارم هایجیب

 در هزار به امموجودی میزان فهمیدن برای قلبم تپش جیبم اعماق در کوچک یسکه

 بیرون را هاسکه و اسکناس لرزیدمی هیجان شدت از که دستی با و رسید دقیقه

 نفسی تومانی پنج و بیست یسکه سه و تومانی هزار دو اسکناس دیدن با. آوردم

 به را کیسه حوصلهبی و رسید من به نوبت هاقرن از پس باالخره. کشیدم عمیق

 از که فرستادم صلوات چند دل در ترازو نمایش صفحه شدن روشن با. دادم دستش

 عدد دیدن با که نشود بیشتر است من موجودی تمام که تومان پنج و هفتاد و هزار دو

 روی را اسکناس. کردم نفرین را اضافه تومان پنج و بیست آن تومان، صد و هزار دو

 که من به تعجب با پسر. گذاشتم اسکناس روی دانه دانه را هاسکه و گذاشتم میزش
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 گذاشتن از پس. کرد نگاه گذاشتممی میزش روی را شاه زمان یکهنه هایسکه آن

 : گفتم و کردم نگاهش سست لبخندی با سکه آخرین

 میدین؟ تخفیف. کمه تومن پنج و بیست فقط-

 : گفت و داد سر ایخنده پسر

 .برکت خدا-

 رفتن راه و برداشتم را ساز خاطره پیاز یکیسه و کشیدم خیال آسودگی از عمیق نفسی

 بیرون بازار از و کردم گذر جمعیت انبوه میان از اعالیی مصیبت به. گرفتم پیش را

 : گفتم و کشیدم عمیق نفسی خلوت، روی پیاده به ورود از پس. رفتم

 .آزاد هوای آه-

 فرستاد حلقم ته   تا را سیاهش دود و کرد گذر جلویم از قدیمی اتوبوسی لحظه همان

 کنند اثبات من به تا اندداده هم دست به دست چیز همه گویا. افتادم سرفه به که

 و جدید ماشین سمت به امسرفه آمدن بند از پس. است امزندگی روز بهترین امروز

 جلویم قدی کوتاه یبچه پسر که بودم برنداشته قدم دو از بیش. افتادم راه به قشنگم

 جوراب از پر یجعبه کردمی نگاه من به معصومش چشمان با حالیکه در و پرید

 : گفت و آورد باال را دستش یمردانه

 خری؟می جوراب خاله-

 تیره خیلی اشسبزه پوست روی غبار و خاک و کثیفی با که صورتش روی را نگاهم

 :گفتم و چرخاندم بود شده

 .ندارم پول تومنم یک خودم جان به-
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 : گفت ملتمسانه لحنی با

 !خدا رو تو خاله-

 : گفتم و کوبیدم امپیشانی به دستی

 !کن ولم. ندارم پول خودم جان به-

 .داری دوست کی هر جون خاله-

 و افتاد راه دنبالم به. کردم گذر رفتنمی کنار جلویم از که او کنار از و کشیدم پوفی

 به جوراب فروش برای همچنان که او ولی کردم تند را هایمقدم نرسد من به آنکه برای

 و امام دوازده و قرآن و پیغمبر و خدا به تند و تند و دوید دنبالم کردمی سماجت من

 اعضای تمام و دوستان و عزیزان جان و اسالم راه شهدای روح و معصوم چهارده

 رو پیاده از ماشین به رسیدن با. بخرم او از جورابی که خوردمی قسم من یخانواده

 فاصله من از پسر کردم، باز را ماشین در قفل کلید با آنکه محض به و رفتم بیرون

 : گفت و گرفت

 !ماشینته؟ قراضه این-

 : گفتم و کردم نگاه او به ناراحتی با

 .آره-

 : گفت کشید،می و گرفتمی را آستینم دستش با کهحالی در و آمد جلوتر

 اینجا آقاهه یه! هابفروشی آدامس اینجا بیای تونیمی! بدبختی خیلی هم تو پس-

 .بخره خوشگل موتور یک تونست سال دو از بعد فروخت،می آدامس

 : گفتم و کوبیدم امپیشانی بر دست با
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 !من خدای وای-

 : گفتم کردممی نگاه اشخسته چشمان در کهحالی در و نشستم زانو دو روی

 سالته؟ چند-

 .ده-

 : گفتم تعجب با

 !کوچولویی؟ انقدر چرا پس! سالته؟ ده-

 : گفت عصبانیت با و کرد اخمی

 !بزرگم خیلی من! کوچولویی خودت-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 بری مردم دنبال نباید بفروشی جوراب خوب بتونی اینکه واسه ببین. بزرگی تو باشه-

 ازت تا دنبالت بیان اونا که کنی تعریف هاتجوراب از جوری یه باید بخرن، ازت که

 دنبالشون نباید کنی جلب رو مردم رضایت اینکه واسه باشه یادت. بخرن جوراب

 .بدوند دنبالت اونا که کنی تبلیغ جوری باید بدوی،

 چجوری؟ مثال-

 ...بگی اینو اینکه مثال خب... اینکه مثال-

 به صدایی با و کردم صاف را صدایم. برگشتیم رو پیاده داخل به و گرفتم را دستش

 : گفتم بود، شدن شلوغ حال در که رویی پیاده در بلند نسبت

 دنبال شما گردین؟می تابستون گرم روزای این واسه خنک جوراب یک دنبال شما-

 واسه راحت جوراب یک دنبال شما گردین؟می نگیره بو و بپوشید روزا این که جورابی
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 به! تومنه هزار جفتی فقط و دارم رو جورابا این گردین؟می مهمونی واسه قشنگ و کار

 .بگیرید تومن هزار من از بگیرید تومن پنج مغازه از اینکه جای

 خریدن و بررسی مشغول و شده جمع ما دور نفر هفت -شش آمدم خودم به تا

 مردم گوش به تبلیغم که بودم گفته بلند و گرفته حس مرا قدری به. بودند هاجوراب

 فروخته را جوراب جفت شش که پسرک به. گرفتند هاجوراب خرید به تصمیم و رسید

 : گفتم گوشش در آهسته و زدم چشمکی کردمی نگاه من به لبخند با ذوق شدت از و

 که کن کاری قدرتت با و کن باور خودتو نری، مردم دنبال عجز با وقت هیچ بگیر یاد-

 .بیان دنبالت

 : گفتم و گرفتم فاصله او از

 .من دوست خداحافظ فعال-

 : گفت و داد تکان برایم دستی و کرد ترپررنگ را دلنشینش لبخند

 .کنمنمی فراموشت وقت هیچ. خدانگهدار-

 .طورهمین منم-

 گذر کردندمی نگاه بودم، جوراب یفروشنده مثال که من به تعجب با که مردمی میان از

 از پس و رفتم جلو. گذاشتم آن در را پیاز یکیسه و کرده باز را ماشین عقب در و کردم

 خوش بوقی زدن از پس و کردم روشن را ماشین خوشحالی با فرمان پشت نشستن

 شوق و ذوق امبازاریابی برای قدری به. رفتم و زدم رویش به لبخندی پسرک، برای صدا

 به. کردمنمی ناراحتی احساس قدمم خوش یقراضه پیکان راندن از اصال که داشتم

 کمی. کنم توقف قرمز چراغ پشت ایدقیقه دو شدم مجبور رسیدم که راه چهار اولین

 ماشین شکل مستطیل کوچک ضبط به چشمم ناگهان که چرخاندم چشم ماشین در



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

40 

 

 وسط در بود، رادیویی موج تنظیم برای نواری یدکمه سه ضبط چپ سمت در. افتاد

 باالیش و بود کاست نوار خروج و ورود محل که بود رنگ سفید بزرگ مستطیل یک آن

 برای وسطی و صدا تنظیم برای آخری و اولی که بودند شکل مستطیل یدکمه سه

 فرو آن در را دستم و کردم باز را داشبورد در سریع. بود کاست نوار فرستادن بیرون

 فرو زمین در مورچه یالنه در که گرسنه خوار مورچه یک دراز زبان مثل دستم. بردم

 کاست نوار یک دنبال به و رفته فرو داشبورد در بگیرد، و یافته را هامورچه که رودمی

 الغرم دست همان با را شانهمگی و رسید هاآن به دستم باالخره. کردمی حرکت

 و مشکی دیگر یکی طوسی، یکی که کاست نوار سه روی شوقم پر نگاه. آوردم بیرون

 به را دیگر نوار دو و گذاشتم ضبط در را طوسی نوار. ماند ثابت بود رنگ کرم دیگری

 تا ماندم منتظر ایلحظه چند و کردم بلند را ضبط صدای. برگرداندم داشبورد داخل

 طوری ضبط و کشید طول کامل ایدقیقه تا لحظه چند این ولی کند پخش آهنگ

 نوار ایهسته شکافت برای مهم تحقیقاتی انجام حال در گویی که دادمی قژ قژ صدای

 قدیمی ایترانه رسای و بلند صدای و شد تمام قژ قژ صدای باالخره. است کاست

 موسیقی صدای به که همچنان و زدم رضایت از لبخندی. کرد پر را ماشین فضای

 سبز از پس. گرفتممی ضرب فرمان بر دستانم با موسیقی، آن ریتم با سپردممی گوش

 یک مثل که من به جغد مثل که امکناری ماشین یراننده به توجه بی چراغ، شدن

 و دادم گاز کرد،می نگاه کردممی شادی است آمده پیش سال پنجاه از که زمان مسافر

 موسیقی با هماهنگ ترانه، خواندن به شروع رانندگی با همزمان. افتادم راه سرعت با

 .کردم

 سالم، سالم"

 سالم، سالم
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 سالم، همگی

 سالم، همگی

 سالم، زندگی ای سالم، زندگی ای

 روزی یه دلم عزیزای ای

  باز میشه پر پرستوها از ایوون

 روزی یه دلم عزیزای ای

  باز میشه چادر ها باغچه رو سبزه

 دوباره دلم عزیزای ای

  میشن رونده دالمون از ها غصه

 روزی یه دلم عزیزای ای

  میشن خونده مهربون غزالی

  سالم، سالم

 سالم، سالم

  سالم، همگی

 سالم، زندگی سالم،ای همگی

 سالم، زندگی ای

 مبارکه، نو خونه نو، روزی مبارکه، نو روز

 مبارکه، نو میخونه و مستی مبارکه، عشقمون
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 میاد، ماه میره هفته میاد، هفته میره روز

 میاد، راه ما با زمونه و ساختیم زمونه با

 سالم، سالم

 سالم، سالم

  سالم، همگی

 سالم، همگی

  سالم، زندگی ای

 سالم، زندگی ای

 رو، خونه گلدونای بینیممی شادی اشک با روزی یه

 رو، خونه هوای اون نمیدیم دنیا به و هستیم همدیگه عاشق

 بذار، دیوونه دل روزخم عشقو مرحم عزیز تو

 بذار، وپیمونه گل و نوشیدنی مون سفره تو باز عزیز تو

 مون، خونه بیاد باز مون واسه بونه سایه یه که هرجا

 بذار، خونه اسمشو

 بذار، خونه اسمشو

 بذار، خونه اسمشو

 سالم، سالم

 سالم، سالم
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  سالم، همگی

 سالم، همگی

  سالم، زندگی ای

 سالم، زندگی ای

  سالم، سالم

 سالم، سالم

 سالم، همگی

 سالم، سالم

 سالم، سالم

 ..."سالم همگی

 (هایده از سالم زندگی ای یترانه)

 یهایده لطف به هم راه طول در. شد تمام هم آهنگ یمانکوچه به رسیدنم با همزمان

 از دیگر سال صد برای آورد،می سالمتی سالم که آنجا از و دادیم سالم یک و هزار عزیز

 و کردم پارک بابا ماشین کنار را قشنگم ماشین. کردیم ذخیره سالمتی هم عمرمان

 . گرفتم پیش را خانه راه و آوردم بیرون ماشین عقب از را پیازها. شدم پیاده

 و دشوار بسیار کار دستم، در پیاز کیلو دو با هم آن بلند، یپله تعداد آن از رفتن باال

 که زنبوری، شیده ویار رفع برای و خدا راه در ولی بود سختی ناجوانمردانه بس

 را هاییدشواری چنین بودیم مجبور داشت، بیشتری سوزش زنبور نیش از هایشنیش

 .کنیم تحمل
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 امکرده عرق دست با زدم،می نفس نفس حالیکه در و رسیدم دوم یطبقه به باالخره

. زدم را در زنگ و زدم کنار بودند چسبیده امپیشانی به که را عرقم از خیس موهای

 : گفت و کرد باز رویم به را در پدرام باالخره آنکه تا ماندم منتظر ایدقیقه چند

 !بهناز سالم-

 : گفت و انداخت پایم تا سر به متعجب نگاهی

 !وضعیه؟ چه این-

 : گفتم حرص با و کشیدم پوفی

 .میده دار پیاز غذای سفارش نیومده. کوچیکته برادر تقصیر-

 : گفت و زد رویم به چشمکی. گرفت دستم از را پیازها یکیسه و زد لبخندی

 .باشه خواهر شاید برادره؟ دونیمی کجا از حاال-

 : گفتم و کشیدم حرص پر نفسی

 .پسر خوبه؛ پسر بسه، پشتمون هفت واسه نازنین-

 کف با. چسبید پایم به دوباره و شد پیدا نازنین یکله و سر خانه به ورودم محض به

 : غرّیدم حرص پر و کوبیدم امپیشانی بر دست

 شد؟ پیدا شکله و سر کجا از دیگه این-

 : گفت و داد سر ایخنده پدرام

 .نره سر مونحوصله که اینجا بیاریم مهد از نازنینم گفت عمه-
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 از پس. ایستادم پذیرایی آبی کولر یدریچه جلوی و رهاندم بیرون سرم از را شالم

 : گفتم عمیق نفسی کشیدن

 .میره سر پام یحوصله نازنین بدون واقعا. رو بنفشه بده خیرش خدا-

 پوفی. کردم نگاه بود گرفته محکم را پایم که نازنین سر باالی به و آوردم پایین را سرم

 :گفتم و کشیدم

 .آب به دست برم خواممی من نازنین-

 : گفت و کرد غنچه را هایشب**ل. کرد نگاهم گنگ و آورد باال را سرش

 چی؟ به دست-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .کن ول رو بدبختم پای. دارم یک شماره-

 : گفت تهدیدوار و کرد ول را پایم ناچار به

 !منتظرم-

 مرا قدش وجب ربع با همین برای و کنم فرار او از خواستمی دلم دانستمی خوب

 .کردمی تهدید

 محترمم یمثانه آرامش مامن راهی و دادم تکان خودم برای تاسف ینشانه به سری

 . شدم

 

 به در پشت از مامان غرولند صدای که بودم خنک آبی با دستانم شستن حال در

 .رسید گوشم
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 بخر؟ هم نوشابه و دوغ نگفتم بهت مگه! هوا به سر یدختره! بهناز-

 : گفتم بلند صدایی با و کشیدم پوفی

 به نوشابه اگه. داره ضرر تنوه عقل واسه نوشابه ضمن در! خریدم زور به پیازم همین-

 .میشه خودش عین شمبچه بدی، شیده خورد  

 : گفت معترضانه مامان

 به کردم حساب آدم رو تو باش رو من اصال. بد چی و خوبه چی بدی نظر نکرده الزم-

 .بگیره بره پدرام میگم االن. کردم واگذار تو

 و انداختم آینه در امآشفته صورت تصویر به نگاهی. دادم بیرون فوت با را نفسم

 : گفتم آهسته

 .باشه جا این از بهتر مادربزرگ یخونه امیدوارم-

 هر و آوردم باال را هاآن شدت پر و سریع و گرفتم شیر زیر کاسه مثل را دستم دو هر

 حس با. پاشیدم امزده آفتاب و داغ صورت روی بود شده جمع هاآن در خنک آب چه

 نقش لبم بر لذت از لبخندی گرمایم از شده هالک پوست عمق تا سرمایش نفوذ

 .بست

 یک و نشسته زمین روی کهحالی در مامان. رفتم بیرون و بستم را آب شیر باالخره

 پوست دادم جان خریدشان برای که را بهاییگران پیازهای بود، گذاشته جلویش سینی

 چشمان. کشاند من به را نگاهش و گرفت پیازها از چشم لحظه چند از پس. کندمی

 .بودند آورده در را اشکش خوب پیازها دادمی نشان قرمزش

 که من به کنی؟می نگاه رو من وایستادی بیکار اونجا مضحک یقیافه اون با! بهناز-

 .نشنوی تیکه باز میاد شیده االن که برس وضعت و سر به برو الاقل کنی،نمی کمک
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 : گفتم حرص با و کشیدم پوفی

 وقتی که چشه خودش مامان مگه اینجا؟ میاد همش که نداره زندگی و کار شیده این-

 کنیم؟ درست غذا براش ما که اینجا میاد کنهمی ویار

 نداری، هویجم نقش که تو کنم،می درست دارم من فقط کنیم؟ درست غذا براش ما-

 ...تو ولی داره خاصیت کلی و ریزهمی غذا توی آدم رو هویج حداقل

 طرف در و شدم ترنزدیک او به تند قدم چند با. کشید آهی و گرفت من از را نگاهش

 چه بفهمد تا دوخت من به را منتظرش نگاه. نشستم زانوچهار رویشروبه سینی دیگر

 : گفتم و زدم لبخندی. بگویم خواهممی

 بیاد همش که کنیمی رسیدگی بهش انقدر چرا نمیاد؟ بدت شیده از مگه شما-

 مون؟خونه

 : گفت و کرد اخمی

 !نداره ارزشی برام که اون وگرنه کنممی رسیدگی منوه به من! اون؟ به-

 !مامان ستماهه دو جنین یک فقط هم تنوه-

 : گفت و کرد ترغلیظ را اخمش

 فقط که تو واسه کشیدن زحمت از منوه واسه کردن درست غذا. مهنوه حال هر به-

 .بهتره کردی گنده هیکل

 به. رفتم اتاقم به دیگری حرف هیچ بی. شدم بلند زمین روی از و ماسید لبم بر لبخند

 و خاکی مانتوی همان با و نداشتم کردن عوض لباس حال که بودم شده خسته قدری

 بیش ولی بکشم دراز نرمم تخت روی خواستمی دلم. کشیدم دراز زمین روی کثیفم
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 ماشین هایصندلی مثل درست کشیدم،می دراز رویش اگر و بودم کثیف برایش حد از

 .شدمی گرفته غبار و گرد قشنگم

 چند هر. رفتم فرو قشنگم پیکان فکر به. کشیدم عمیق نفسی و شدم خیره سقف به

 شرط به را پاتر هری پیکر غول هایعنکبوت دیدم، را آن که اول و بود ایقراضه ماشین

 با هاساعت اگر نظرم به. نداشتم آن به بدی حس اما دادم،می ترجیح آن به بودن قرمز

 گوش و خانه در ماندن هاساعت از شادتر خیلی کنم سالم هایده با و کنم رانندگی آن

 گرفت شکل لبم بر خبیثانه لبخندی فکر این با. بود خواهم مامان غرولندهای به دادن

 : گفتم و

 !کجا مامان صدای کجا، هایده صدای تازه-

 و نداشت خاصی عیب هیچ. شد کشیده ماشین به فکرم تمام و شد ترغلیظ لبخندم

 به را آن عصر اینکه فکر به مرا همین و بود خاک و گرد پر و کثیف حد از زیاده فقط

 :گفتم و زدم هوا در بشکنی. برد فرو ببرم کارواش

 !حله دیگه ببرم، کارواش-

 برای که رنگم قرمز بزرگ چمدان سمت به. شدم بلند زمین روی از و کردم تازه نفسی

 و شدم خم. زدم لبخندی و رفتم بود شده پر مادربزرگ یخانه به امطوالنی مسافرت

 ببرم خواستممی آنچه یهمه و بگذارم کنار را دودلی گرفتم تصمیم. کردم باز را زیپش

 زیر را دستم. کردمنمی را تهران به بازگشت قصد هازودی این به شاید که چرا بردارم، را

 رویش رنگ شش و سی رنگی مداد یجعبه با بزرگم نقاشی دفتر و بردم تختم

 پنهان را امنقاشی لوازم بودم مجبور هنوز سن این با. چپاندم چمدان داخل و برداشتم

 دبیرستان اول در که روزی مثل و نکند آغاز مرا نصیحت و سرزنش دوباره مامان تا کنم

. نشود ریخت، دور را امنقاشی تخته یپایه کردممی سماجت بخوانم هنر آنکه برای
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 بدنم به قوسی و کش و ایستادم صاف. کشیدم عمیق نفسی و بستم را چمدان زیپ

 .آمد در هایماستخوان قرچ قرچ صدای که دادم

 .کن درست سوپ یه بیا پاشو! کنی؟می غلطی چه اتاقت توی داری! بهناز-

 . رفتم بیرون اتاقم از و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 کجایی؟! بهناز-

 : گفتم و کشیدم ایخمیازه زدممی قدم آهسته راهرو در که همچنان

 .اومدم-

 : گفت و شد ترپررنگ اخمش پذیرایی به ورودم با

 !شلخته یدختره درنیاوردی مانتوتم حتی کنی؟می کار چی اتاقت توی ساعته سه-

 : گفتم و دادم بیرون فوت با را نفسم

 سجادیه صحیفه و البالغه نهج و مفاتیح و قرآن و تسبیح با داشتم خالی جات-

 .کردممی استخاره

 با و رفت اتاقم سمت به سرعت به است، باز اتاقم در بود شده خوشحال که نازنین

 : گفت شادی

 !جون آخ-

 : غرّیدم ب**ل زیر و کوبیدم امپیشانی بر را دستم

 .ندارم و دار یهمه به زنهمی گند میره باز-

 .کن درست سوپ بیا دربیار، مانتوتو برو-
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 خوره؟می درد چه به سوپ کنی،می درست غذا داری که تو مامان-

 بلند و برداشت بودند، شده خرد ریز پیازها داخلش بزرگ ظرف در که را جلویش سینی

 : گفت حرص با غلیظ اخمی با و برداشت سمتم به قدم چند. شد

  کمه؟ امروزی غذای مدل یک که فهمینمی واقعا تو-

 !هست زیادم-

 .بیکاری جای به کن درست سوپ بیا کن عوض تو لباس برو! تنبل یدختره! بهناز-

 را درش شدم واردش آنکه محض به. رفتم حمام سمت به و گفتم ای"باشه" باالجبار

 : گفتم آهسته و کشیدم عمیق نفسی. کردم قفل و بستم

 .نمیرم بیرون نشده آماده غذا که دیگه ساعت دو تا-

 اگر. بود اوقات گاهی آن از هم االن و افتادمی جانم به هامرض جور این از اوقات گاهی

 و خانه کردن ترک بدهم، انجام مواقع این در دارم دوست آنچه باشم راست رو بخواهم

 انجام هاکتاب و هافیلم در کالس با اشخاص که کاری همان مثل خوردن هوا بیرون

 موقع و رفته پایین را پله زیادی تعداد باید رفتن بیرون برای چون ولی است دهندمی

 مدت در البته و بیایم باال نو از را هاپله آن یهمه هستم کوفته و خسته که برگشت

 شدت از است ممکن باشم نبرده پول کیف خودم با و باشم رفته ناگهانی اگر هواخوری

. کنم اسیر بهداشتی سرویس یا حمام در را خودم دهممی ترجیح بدهم، جان گرسنگی

 به را کُش ریه بخارهای بهداشتی سرویس یتهویه گاهی چون هم گزینه دو این بین

 را حمام کند،می متصاعد عطر خوش گازهای و یابدمی مشکل چاه گاه و آوردمی داخل

 که هم دیگری مهم ینکته. کرد سپری آن در را ساعت دو بشود که کنممی انتخاب
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 مصون ساعت دو که است بهداشتی سرویس به افراد ناگهانی نیاز ضرورت دارد وجود

 .اندازدمی مخاطره به را امتنهایی یمحوطه از خارج افراد از ماندن

 شد؟ چی سوپ کجایی؟! بهناز-

 قرمز بزرگ پالستیکی لگن بشود، کم پاهایم خستگی آنکه برای بزنم حرفی آنکه بی

 به کردمی غرولند که همچنان مامان. نشستم پشتش و گذاشتم برعکس را حمام

 ژکوند لبخند حمام در بودم پیچانده را او اینکه از خوشحال من و گشتمی من دنبال

 موبایلم نرود، سر امحوصله این از بیش آنکه برای. زدممی روبرویم دیوار هایکاشی به

 این گفت توانمی. کردم باز را امهمیشگی بازی افزار نرم و آوردم در شلوارم جیب از را

 به. هستیم آن عاشق دو هر که چرا است نازنین و من اشتراک ینقطه تنها بازی

 : گفتم و انداختم متفکرانه نگاهی موبایلم یصفحه در انیمیشنی دختر تصویر

 کنم؟ آرایشت چجوری خب-

 به. دادم فر را هاآن و کردم رنگ شرابی را موهایش. شدم کار به دست و کردم فکر کمی

. کردم تنش بر رنگی قرمز مجلسی پیراهن هم آخر در. زدم قرمز ب**ل رژ لبش

 : گفتم و زدم رضایت و غرور از پر لبخندی

 !اینه-

 * 

 بود، اتمام به رو شارژش و بودم آن با بازی مشغول مدت این تمام که موبایلم ساعت به

 : گفتم و انداختم نگاهی

 !گذشت کامل ساعت دو-
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 مشغول و کردم باز را دوش شیر. آوردم در را هایملباس باقی و مانتو و شدم بلند

 بافتنی لیف آنکه از پس. باشد باور قابل بودنم حمام یبهانه که شدم خودم شستن

 تنم تمام بر بود، زده بیرون و شده پاره نقاطش بعضی از کاموا هاینخ که را امقدیمی

. بشوم مطمئن شدنم کف بی و تمیز از که چرخیدم دوش آب زیر دور یک کشیدم،

 مظلومانه که امکهنه و قرمز لیف به نگاهم. کردم عزیمت قصد و بستم را شیر باالخره

 نمیشه باورم: گفتم آهسته و افتاد کردمی نگاه من به حمام لوازم یقفسه یگوشه در

 فراموش رو تو وقت هیچ من داشتنی، دوست کوچولوی قرمز! کنم خداحافظی ازت باید

 خاطرات باهش و کشیدم بدنم روی سال پونزده که لیفی باش مطمئن! کنمنمی

 !کنمنمی فراموش رو دارم زیادی فوتبالی

 : گفتم و گذاشتم امسینه چپ سمت روی را دستم

 بندازه رو تو مامان نمیدم اجازه هم مادربزرگ یخونه از. اینجاست همیشه تو جای-

 .بیرون

 : گفتم دادممی تکان دست برایش حالیکه در و گرفتم لیف از چشم

 .رفیق خداحافظ-

 :گفتم بلند صدای با و ایستادم حمام در نزدیکی در

 .برام بیار لباس و حوله. مامان-

 دیگری راه ولی گیردمی سر از را زدنش غر و کندمی داغ نو از حرفم این با دانستممی

 .نداشتم

 نمیمونه یادش حتی! کردم بزرگ دختر سرم خیر. کشممی چی تو دست از من بهناز-

 .ستساله سه هایبچه مثل. حموم بره و برداره لباسشو و حوله باید
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 : گفت که شنیدم هم را شیده صدای

 .رو زندگی گیرهمی یاد و مادربزرگش یخونه میره فردا دیگه-

 که بود کرده شیده، خردمند، و بزرگوار بانوی نزد مرا غیبت مامان هم باز نداشتم شک

 و عاقالن مثل را زبانش است پخته ماکارونی برایش که مامان از طرفداری برای شیده

 آدم بگوید شیده به که نیست نفر یک آخر. چرخاندمی دهان در بزرگ خردمندان

 ممکن ماکارونی پختن آن بدون که خرید پیازی سختی همه آن با که کسی حسابی،

 !بودم من نبود،

 را هالباس و حوله مامان. کردم باز را در قفل خورد، حمام در به ضربه چند آنکه از پس

 :گفت و داد دستم به

 حوله برات میدی دستور که بیکارم تو مثل منم کردی فکر تازه! هوایی به سر که واقعا-

 !بیارم لباس و

 : گفتم و زدم لبخندی

 .کنم عوض لباس و کنم خشک خودمو باید من خب-

 به و کشید پوفی حرص با. دادم تکان خداحافظی عالمت به و آوردم باال را دستم

 .شدم مشغول و بستم را حمام در. رفت پذیرایی سمت

*** 

 کرده تنظیم را آن طوری. شدم بلند گوشی آالرم زنگ صدای با و خوردم غلتی تختم در

 کندم دل عزیزم تخت از سختی به. بشوم بیدار آفتاب غروب از قبل دقیقه ده که بودم

 چند هاییمسح با و پاشیدم دستانم و صورت به آب تند و تند. شدم آشپزخانه راهی و

 صبح یاد به راه طول در. گرفتم پیش در را اتاقم راه و رساندم اتمام به را وضو ایلحظه
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 دلمان پزمامان نرم و چرب ماکارانی شد خوب چه. افتادم امحمامی ظهر و پیازی-پیکان

 بیرون تنمان از بعدش خواب کمک به را روزمان کل هایخستگی و آورد در عزا از را

 .رهاند

. انداختم سرم پشت و دادم پیچ رو از را مقنعه کش و کردم سر بر را سفیدم یمقنعه

 دار کش یمقنعه حال به تا که خبریبی زمین از هایفضایی مثل معتقدند همه گرچه

 سر بر را آن خودم روش به همچنان من کنم،می سرم را اممقنعه اندنگذاشته سر بر

 وار جت سرعتی با نماز خواندن به شروع و پیچیدم خودم دور هم را چادر. کنممی

 چند از بیش چون ولی خواندممی نماز ترلحن با و ترآهسته خواستمی دلم. کردم

 . نبود گرفتن عرفانی حس و مکث برای وقتی بود نمانده غروب به دقیقه

 کردم، غرولند از دور به آرامشی طلب خدا از آنکه از پس و شد تمام نماز باالخره

. انداختم امسجاده وسط و کردم مچاله را چادر همیشه مثل. آوردم در را چادرم

 سپس. گذاشتم چادر روی و کردم تا آسان، کردنش تا و بود کوچک چون را جانمازم

 خیال آسودگی از عمیق نفسی. گذاشتم تختم زیر و کردم جمع مانند بقچه را سجاده

 : گفت مامان پذیرایی به ورودم محض به. کردم ترک را اتاق و کشیدم

 سر نماز اذان از بعد بالفاصله که مردم هایبچه به نه. نرفته آدمیزاد به خوندنتم نماز-

 نشده قضا که زنهمی ملق کله نود یدقیقه میذاره که من یبچه به نه خوننمی وقت

 .شه تموم

 : گفتم و رفتم سمتش به صورتم پهنای به عریض لبخندی با

 رفت؟ شیده-

 : گفت و کشید پوفی
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 .درازش زبون   شر از شدم راحت آره-

 مبل روی خواندن روزنامه حال در که خودش به مرا توجه و کرد صاف را صدایش بابا

 روی و بست را اشروزنامه. رفتم سمتش به و دادم سر سالمی. کرد جلب بود نشسته

 دار معنی لبخندی. کرد دقیق من روی را نگاهش و برداشت را عینکش. گذاشت میز

 :گفت و زد

 بود؟ چطور ماشینت-

 : گفتم و کردم ترغلیظ داشتم ب**ل بر که را لبخندی

 !بود عالی-

 :گفت ناباوری با و شدند گرد امکان حد تا چشمانش

 !بود؟ عالی-

 : گفتم و دادم حرکت باال و پایین به تایید ینشانه به را سرم

 .کارواش ببرمش خواممی االن که بود کثیف زیادی فقط بود، عالی آره-

 از بیش ناباوری با و شد بود، شده کچل که سرش باالی پوست خاراندن مشغول بابا

 : گفت پیش

 نداری؟ مشکلی ماشین اون با االن یعنی! نمیشه باورم-

 شما اگر وگرنه عالیه قدمتش و ماشین مدل به توجه با ولی زیاده که مشکل واال-

 .مخلصیم هم خیلی ما بخری بهتر ماشین

 قرمز 206 یک بگیرد تصمیم شاید تا شدم راست و خم و گذاشتم امسینه روی را دستم

 .بخرد برایم
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 و گرفت جان لبش بر رضایت از لبخندی. شد محو نهایت در و کم ذره ذره تعجبش

 : گفت

 فوقش و موتور با یا کننمی آمد و رفت پیاده یا ساکنینش که روستایی میری داری تو-

 !نداری پیکان از بهتر ماشین به نیازی. باربری واسه وانت با

 :شد بلند ناباوری و تعجب از مملو لحنی با مامان صدای

 !گرفتی؟ پیکان واسش تو! حمید! پیکان؟-

 :گفت و کشاند مامان به را نگاهش لبخندش همان با بابا

 .دادم بهش که خودمونه قدیم پیکان همون. آره-

 و افتادند دستش از بافتنی هایمیل بود، گردنی شال بافتن مشغول کهحالی در مامان

 : گفت ناله و آه با. کوبید اشپیشانی بر محکم دست کف با

 خارجی ماشین دخترشون واسه مردم! کشممی چی خانواده این از من خدا وای-

 توی که خریده پیکان بهناز واسه مرد این ولی بیاد گیرشون خوبم داماد که خرنمی

 من زندگیه چه این خدا وای. کنه ازدواج وانت راننده یک با و بشه تاکسی راننده روستا

 !دارم

 : گفتم و فرستادم بیرون فوت با را نفسم

 ازدواج وانت راننده یک با که لزوما. زیاده تنوع هم اونجا حاال. مامان نخور غصه-

 توزچی موتوری، کامیون، راننده خودم، مثل پیکان راننده یک با ممکنه! کنمنمی

 چقدر موتوری توزچی کن تصور! کنم ازدواج فلفلی موتوری توزچی حتی یا و موتوری

 !ستخوشمزه
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 از را زدنش غر و ناله و آه دوباره مامان. شد خیره من به لذت با و داد سر ایخنده بابا

 فرار او از کارواش به رفتن با حمام، به رفتن جای به بار این گرفتم تصمیم که گرفت سر

 و قرمز روسری یک با خاکی شلواری و مانتو پوشیدن از پس و شدم اتاقم راهی. کنم

 پایم تا سر به. بود بابا دید مرا پذیرایی در که کسی اولین. کردم ترک را اتاقم ، خاکی

 : گفت و انداخت کنجکاوانه نگاهی

 جنگ؟ میری داری مگه-

 : پرسیدم گنگ

 !چرا؟ جنگ-

 .بشن استتار جنگ توی خوانمی که سربازاییه لباس شبیه لباست چون-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .نکنه کثیفش چسبید بهش که صندلی خاک که اینه واسه-

 : پرسید متعجب گرد، چشمانی با مامان

 !نشسته؟ خاک هاشصندلی روی که کثیفه چقدر مگه-

 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم

 .میدم توش و رو و سر به صفایی یه و کارواش برمشمی االن ولی! خیلی-

 ی"خداحافظ" قرمز کتانی کفش جفت یک پوشیدن از پس و رفتم کفشی جا سمت به

 داشتم عجله کارواش به قشنگم ماشین بردن برای قدری به. کردم ترک را خانه و گفتم

 کردم روشن را آن که همین. رساندم ماشین به را خودم و آمدم پایین هاپله از تند که
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 قژ صدای دقیقه یک از پس. افتادم راه و دادم گاز هیجان با. کرد قژ قژ به شروع ضبط

 : گفت ناز با که شد پخش هایده صدای جایش به و شد تمام قژ

  سالم، سالم-

 : گفتم جوابش در

 .سالم علیک-

 :هایده

 سالم، سالم-

 : دادم پاسخ دادممی گردنم به قری حالیکه در من

 .جوجو سالم-

 هم من اشباقی و داشت تفاوت جا همین تا عزیز یهایده و من بین یمکالمه

 آنکه از پس. کردیم سالم هم با دیگر دور صد چند و خواندم را آهنگ او با هماهنگ

 آهنگ و داد را آخرش هایسالم هایده پیمودم کارواش تریننزدیک تا را راه بیشتر

 ماشین بار هر که بود این ماشین قدیمی ضبط باالی تکنولوژی خوبی. شد عوض

 عزیز یهایده یآورنده سالمتی سالم آهنگ و کردمی پخش اول از را نوار شدمی روشن

 کرد،می پخش را نوار یادامه از و بود ترسالم ضبط قدیم چند هر. بود آهنگ اولین هم

 شدم گوش سراپا جدید آهنگ شدن پخش با. نداشتم مشکلی جدیدش تغییر با من

 .کنم همراهی خواندنش در را عزیز مهستی بتوانم بعدا و کنم حفظ را آهنگ تا

 جونی جون همیشه یار"

 مهربونی همسایه
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 دیدنت به بیام خوام می

 مهمونی و خرج میدی کی

 مهمونی و خرج میدی کی

 

 کنی وا درارو خوبه

 کنی صدا عشق با منو

 شکستمو دل مرغ

 کنی رها قفس تو از

 کنی رها قفس تو از

 

 دستمه عشقت زنجیر

 خستمه قلب نیاز

 ها غریبه این دست از

 بسمه کسیدم چی هر

 بسمه کسیدم چی هر

 

 دید نشستو میشه کی تا

 پرندرو بی پرواز
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 شنید و دید میشه کی تا

 خندرو به ب**ل نیاز

 دید نشستو میشه کی تا

 پرندرو بی پرواز

 شنید و دید میشه کی تا

 خندرو به ب**ل نیاز

 زندگیم دور به کی تا

 کشید غم حصار میشه

 نفرتو و خشم و نفرین

 خرید جون به دل بغض با

 

 دستمه عشقت زنجیر

 خستمه قلب نیاز

 ها غریبه این دست از

 بسمه کسیدم چی هر

 بسمه کسیدم چی هر

 دستمه عشقت زنجیر

 خستمه قلب نیاز
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 ها غریبه این دست از

 بسمه کسیدم چی هر

 بسمه کسیدم چی هر

 

 جونی جون همیشه یار

 مهربینی همسایه

 دیدنت به بیام خوام می

 مهمونی و خرج میدی کی

 مهمونی و خرج میدی کی

 

 کنی وا درارو خوبه

 کنی صدا عشق با منو

 شکستمو دل مرغ

 کنی رها قفس تو از

 کنی رها قفس تو از

 

 دستمه عشقت زنجیر

 خستمه قلب نیاز
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 ها غریبه این دست از

 بسمه کسیدم چی هر

 بسمه کسیدم چی هر

 

 دید نشستو میشه کی تا

 پرندرو بی پرواز

 شنید و دید میشه کی تا

 خندرو به ب**ل نیاز

 دید نشستو میشه کی تا

 پرندرو بی پرواز

 شنید و دید میشه کی تا

 خندرو به ب**ل نیاز

 زندگیم دور به کی تا

 کشید غم حصار میشه

 نفرتو و خشم و نفرین

 خرید جون به دل بغض با

 

 دستمه عشقت زنجیر
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 خستمه قلب نیاز

 ها غریبه این دست از

 "بسمه کسیدم چی هر

 (مهستی از دستمه عشقت زنجیر یترانه)

 کم و موزون حرکتی به را بدنم که مالیمی رقص که گرفتممی را خودم جلوی زور به

 به مهستی هنرنمایی اتمام از پس دقیقا. نرود فراتر حدش از کردمی وادار شدت

 کم امکان حد تا را ضبط صدای بود، باال ماشین هایشیشه آنکه با و رسیدم کارواش

 گردویی یاندازه به را همه چشم کارواش به مجهز و مدرن ماشین آن با ورودم. کردم

 که فرستادم ماشین برای صلواتی. کشاند ماشینم سمت به و کرد گرد و درشت رسیده

 سمتم به بود پوشیده آبی یونیفرم که مردهایی از یکی. نزنند چشم را آن نکرده خدای

 تا چرخاندم را شیشه یدستگیره. زد کنارم یشیشه به ضربه چند انگشتش با و دوید

 : پرسید کردمی نگاه من به تحیر با حالیکه در مرد. بیاید پایین کمی شیشه

 دارید؟ کار چی اینجا خانوم-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 .بشورن اینجا آوردم رو ماشینم! دیگه کارواشه اینجا-

 بیرون حدقه از چشمش یکره بود مانده کم که شد درشت قدری به ریزش چشمان

 .بیفتد

 !بشورم ماشینمو خواممی! الو-
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 زیر بلند صدای با ناگهان. برگشتند عادی حالت به و شدند ریزتر ذره ذره چشمانش

 : گفتم و کردم رویش به اخمی. زد خنده

 !ه ر ه ر-

 پنج از بیش. بشوم خارج مسخره کارواش آن از و بروم عقب که رفت دنده روی دستم

 سمت به مشکی یونیفرم با ساله چهل حدودا مرد یک که بودم نرفته عقب متر

 : پرسید من از و ایستاد ماشین باز نیمه یشیشه کنار و آمد ماشینم

 خانوم؟ شده چیزی-

 اشافتاده جا یچهره به را نگاهم. فرستادم بیرون فوت با را نفسم و گرفتم ترمز

 :غرّیدم حرص پر و کشاندم

 لیاقت چون. خندید ه ر ه ر شخصیتبی آقای این که بشورم رو ماشینم اینجا اومدم-

 .دیگه کارواش یه میرم نداشتن رو ماشینم شستن

 نگاه کرد،می نگاه ما به ترس و پشیمانی با که آبی یونیفرم مردک همان به اخم با مرد

 : گفت و کرد

 .میدم اطالع رئیس به اند ناراضی ببینم. شوریمی تمیز رو خانوم ماشین خودت-

 مردک به پوزخندی غرور با و داد دست من به جنایی فیلم یک در شدن ظاهر حس

 تکبر با و دادم باال را ابروهایم از یکی و دادم چرخ فرمان روی را دستم. زدم پوش آبی

 .کردم نگاه او به بیشتری

 .بشورن که کنید پارک اونجا ببرید خانوم-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

65 

 

 لبخندم آنکه برای. زد متین لبخندی جوابم در. کردم نگاه او به رضایت از لبخندی با

 پارک گفت که جایی در و آوردم در حرکت به را ماشین ندهد نشان دیگری معنای

 با پوش آبی مردک. شد بلند خاک آن، در بستن و ماشین از شدنم پیاده با. کردم

 آبی. کرد باز را شلنگ شیر کند، نگاه من به آنکه بی و آمد جلو دستش سیاه شلنگ

 گل جویبارهایی ماشین یبدنه کنار و گوشه از پاشید،می را ماشین روی به شدت با که

 با بدنه کردن تمیز مشغول و بست را شلنگ شیر دقیقه چند از پس. کرد جاری آلود

 .شد کف پر اسفنجی

 و بیرون دادممی دستور و ایستاده آنجا که من و کشید طول ساعتی یک حدودا

 ایگوجه پیکان به کردن نگاه از شو و شست اتمام از پس کند، تمیز خوب را داخلش

 : گفتم آهسته و شدم لذت غرق خوشرنگم

 .خوشگلم یگوجه-

 : گفت کرد،می نگاه من به حرص با کهحالی در پوش آبی مردک

 ندارید؟ که ایدیگه امر-

 : گفتم و کردم نگاه او به اخم با

 .نیست عرضی نه،-

 صدای با که بشوم ماشین سوار که برگشتم و کردم حساب هم را هزینه باالخره

 .شدم متوقف جا در زدمی صدا مرا که ناآشنایی

 .دیگه نکن اذیت. اینور بیا عزیزم. بهناز-

 من یگوجه رویروبه که خرسی ماشین یک از که مانتال سانتی دختری به را نگاهم

 دیدن با ولی کندمی صدا مرا کردممی فکر هنوز. کشاندم شدمی پیاده بود، شده پارک
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 آغوشش در و برداشته خرسی ماشین داخل از که کوچکی پشمالوی سگ توله

 .شد گرد امکان حد تا چشمانم فشرد،می

 .من خوشگل   بهناز،-

 : گفتم ب**ل زیر حرص پر و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 !بهناز؟ گذاشتی تو سگ اسم که بود کم اسم آخه-

 و نشستم آنکه از پس. کردم باز را گوجه در و فرستادم بیرون فوت با را نفسم حرص با

 سگ توله یک نام هم که جهنم و بهشت به اصال. کشیدم عمیق نفسی بستم را در

 .امشده

 سالم هایده ضبط، قژ قژ صدای دقیقه یک از پس. افتادم راه و کردم روشن را ماشین

 تا کردیم احوالپرسی و علیک سالم هایده با راه از نیمی از بیش تا. کرد آغاز را کردن

 به زنجیر یک منت مدام و داد دستمان به را عشقش زنجیر و آمد مهستی آنکه

 .گذاشت سرمان بر را دادن دستمان

 هم کوچه هایچراغ نور زیر بود، شب آنکه با. شدم پیاده گوجه از و رسیدم باالخره

 .شد لذت غرق و کرد نگاه گوجه زدن برق حال در وجنات به شدمی

 نظیرش،بی جذابیت و زیبایی برای صلوات یک فرستادن از پس و چرخیدم گوجه دور

 دور درجه شصت و سیصد دور دو آنکه از پس. چرخاندم رویش زوایا تمام از را نگاهم

 میریم تنهایی خودت و خودم فردا -: گفتم و گرفت جان لبم بر لبخندی چرخیدم، آن

 .صفا شمال،
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 بلند یپله دو و سی از رفتن باال از پس. شدم خانه راهی و فرستادم برایش بوسی

 چند از پس. زدم را در زنگ زدممی نفس نفس که همچنان و رسیدم خانه به باالخره

 .کرد باز را در کردمی غرولند کهحالی در مامان دقیقه

 !نباش؟ بیرون شب وقت این تا بگم بهت باید بار چند! فکر بی یدختره-

 : آمد بر جوابش در بابا صدای من از قبل

 .خونه نزدیک کارواش همین بود رفته هم ماشین با! خانوم شبه ده ساعت تازه-

 : گفت حسرت با و کرد نوچی نوچ مامان

 .قدیم مردهای هم مرد-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 .نشده شلوغ جاده تا برم شم بلند زود صبح فردا که بخوابم باید من مامان-

 : غرّید ب**ل زیر و رفت کنار جلویم از

 از افتاده دور روستای یک توی بری خوایمی که برمیای خودت پس از خیلی اینجا-

 .کنی مراقبت پیرزنم یک

 : گفتم گوشش کنار آهسته و رفتم جلوتر قدم یک

 .داره کارگر مادربزرگ بگم باید یادآوری محض-

 : گفتم بلندی نسبت به صدای با و گرفتم فاصله او از بمانم جوابش منتظر آنکه بی

 .خیر به شب. بخوابم میرم من خب-
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 شدت از آنکه با. درآوردم را آن و کردم شل را امروسری یگره راه در و شدم اتاقم راهی

 گاهنشیمن هایسلول بسط بر نداشتم، را مانتویم درآوردن حال و حس آلودگی خواب

 .کردم عوض لباس و کردم غلبه گرام

 داشت، رویش سفیدرنگ کیتی یک یبرجسته طرح که رنگم قرمز تاپ روی دستی

 : گفتم و کشیدم

 .عزیزم نرمی هنوزم تو آه-

 آورده برایم فرنگستان از عمویم چون ولی امداشته طفولیت دوران از را تاپ این آنکه با

 بیندمی را آن کس هر که مانده نو طوری که است جالب و پوشممی را آن هنوز بود،

 .است رسیده من دست به و شده تولید کارخانه در تازه کندمی فکر

 قدری به تخت بر شدنم پرت صدای. کردم پرت تخت روی را خودم و کشیدم ایخمیازه

 : گفت بلند صدای با پذیرایی از مامان که بود بلند

 !گنده خرس نکردی خراب رو تخت اون امشب اگه-

 خودم روی را نازکم پتوی آنکه محض به. بردم فرو بالشتم در را سرم و کشیدم پوفی

 .رفتم فرو شیرین و عمیق خوابی به انداختم

 

*** 

 !مثال بری زودم صبح بود قرار-

 نقش چشمانم جلوی که تصویری اولین. کردم باز چشم آهسته و زدم غلتی تختم در

 .بود ایستاده جلویم اشهمیشگی اخم با و کمر به دست که بود مامان تصویر بست،
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 اتاق یپنجره از که شدیدی نور. زدم کنار را پتویم و پاشیدم رویش به جان کم لبخندی

 از قبل کمی شوم، بیدار زود صبح آنکه جای به دادمی نشان تابیدمی امپیشانی بر

 .شدم بیدار ظهر

 : گفت و کشید پوفی حرص با مامان

 .بشه ترافیک که میری دیر انقدر! شدی بیدار عجب چه-

 باز اتاقم در لحظه چند از پس. نشستم تختم روی و فرستادم بیرون فوت با را نفسم

 : گفت مامان. شد وارد پکر ایچهره با پدرام و شد

 .برسی نشده شب تا بری که بخور توصبحونه بیا کن عوض لباس زود-

 به پکر همچنان که پدرام به را نگاهم. رفت بیرون اتاقم از دیگری حرف بدون هم بعد

 : گفتم و دوختم بود انداخته پایین را سرش و رسیدمی نظر

 فکری؟ تو چرا-

 : گفت بیاورد باال را سرش آنکه بی

 .برنگردی دیگه ماه یک تا شاید میری که االن از گفت بابابزرگ-

 شد نخواهم پدرام دلتنگ بگویم اگر است دروغ. زدمی موج دلتنگی و غم صدایش در

 بلند تختم روی از. شد خواهم او دلتنگ همه از بیش بگویم اگر است راست البته و

 و گرفتم را اشچانه زیر دستم با و ایستادم اشمتری نیم در. رفتم سمتش به و شدم

 دست. است کرده بغض بود معلوم چشمانش یقرنیه لغزش از. آوردم باال را سرش

 : گفتم و زدم اششانه بر را دیگرم

 !بشی ناراحت راحتی این به نداری حق! هستی قوی مرد یک تو! پسر هی-
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 : گفت حرص با و کرد اخمی

 من واسه! باشم شاد میشی دور من از مدت همه این واسه داری تو وقتی تونمنمی-

 !بگیره جاتو نمیتونه کس هیچ

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 ...ولی گیرهنمی رو تو جای کسی منم واسه-

 : گفتم جدیت با و کردم اخمی

 ! بمیرم میرم دارم انگار کردی بغل غم زانوی همچین! گنده مرد کن جمع خودتو-

 : گفت و زد کمرنگ لبخندی باالجبار

 !بهناز ایعاطفهبی خیلی تو-

 : گفتم غرور با و زدم رویش به عمیق لبخندی

 .همینه هم موفقیتم رمز-

 : گفت و زد پوزخندی

 موفقیتت؟ کدوم دقیقا-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 !میندازی تیکه که هم تو-

 : افزودم و برداشتم اششانه روی از را دستم و کردم رها را اشچانه

 خودش بمونم مجرد و بیکار تونستم حاال تا مامان این با و خانواده این توی که همین-

 !موفقیت یعنی
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 . زدم او به حرفم تایید برای چشمکی و زدم رویش به پرغرور لبخندی

 : گفت و داد تکان طرفین به را سرش

 .میشه تنگ کی واسه موندل باش رو ما-

 شدیم مجبور کردمی صدا مرا که مامان معترض صدای با که بدهم را جوابش خواستم

 .کنیم ترک را اتاق

 ناراحتی ابراز کمی نیاوردم مبارکم روی به شد، خواهم پدرام دلتنگ هم خودم آنکه با

 سیب عدد یک من مامان قول به طرفی از و کردنمی دوا دردی ناراحتی که چرا کنم

 نشان خاصی العمل عکس شرایطم، منفی   و مثبت تغییرات به که هستم زمینی

 .دهمنمی

 به من یبدرقه برای که عزیز یخانواده اعضای تمام دیدن با پذیرایی به ورودم

 از پس. شدم آشپزخانه راهی و کردم همه به سالمی. شد همراه بودند آمده یمانخانه

 صدایش بهزاد. برگشتم پذیرایی به و شدم بلند میز پشت از مفصل ایصبحانه صرف

 :گفت و کرد صاف را

 نداری؟ کردن عوض لباس جز کاری و ایآماده االن مطمئنی-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .مطمئنم آره-

 : گفت غم پر صدایی با بنفشه

 !نمیاد بدت هم اصال و میری داری خوشحالی اینکه مثل-

 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم
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 .باشه باید جالبی زندگی! دیگه دارم هیجان خب-

 : گفت و کوبید اشگونه بر را دستش مامان

 !جالبه چیش ببین اونجا برو حاال ندونستی، که منو قدر-

 : گفت و زد پوزخندی شیده

 .جالبه خیلی براش روستا اون توی سواری پیکان البد-

 : گفتم و دادم تکان شانهمگی برای دستی

 .کنم عوض لباس میرم من-

 و درآوردم را امخانگی لباس دقیقه چند عرض در. شدم اتاقم راهی ذوق پر و خوشحال

 و سفید جیب شش شلوار یک بزرگ، سفید هایلوزی طرح با قرمز کوتاه مانتوی یک

 و ایستادم اتاقم قدی یآینه جلوی. پوشیدم قرمز هایلوزی طرح با سفید شال یک

 سفید کیف داخل از. زدم شدمی شامل را قرمز رنگ همیشه مثل که تیپم به لبخندی

 به را نگاهم آینه در. دادم صفایی هایمب**ل به و آوردم در را قرمزم ب**ل رژ کوچکم

 و کشاندم ام،ه*س*بو برای کننده وسوسه نویسان، داستان قول به سرخ هایب**ل

 . فرستادم خودم برای بوسی

 !دیگه بیرون بیا بهناز-

 بیرون اتاق از و گرفتم دست به را چمدانم یدسته و کندم دل آینه از مامان، صدای با

 .رفتم

 : گفت کردمی غرولند که همچنان مامان

 .بود دستم سینی این انقدر شکست دستم که شو رد قرآن آینه زیر از بیا-
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 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .اومدم-

 دست سینی زیر از که همچنان. رفتم سمتش به و کردم رها زمین روی را چمدان

 صورت در مرگم از پس روح و امزندگی باقی برای صلوات چندین شدممی رد مامان

 .فرستادم رانندگی یسانحه با خاک این ترک

 البد کردم فکر خودم با. خواندم وارزمزمه شد باز که را حمد یسوره و کردم باز را قرآن

 .بخوانم ایفاتحه خودم برای دارد تصمیم هم خدا

 قبرم سر بر همه مرگ از پس اگر تا خواندم توحید بار سه ب**ل زیر و بستم را قرآن

 برین بهشت به رفتن برای ایفاتحه قبل از خودم نخواندند، فاتحه و کردند پیس پیس

 .باشم خوانده

 را هاپله این نیست الزم بودم خوشحال که هم من و برد بیرون خانه از را چمدانم بهزاد

 آب لیوان مامان که بودم پله چهارمین روی. افتادم راه دنبالش به بروم، پایین چمدان با

 خیس پایین به کمر از بریزد، آب پایم پشت فقط آنکه جای به که داد تکان طوری را

 .شدم آب

 !بریزم پات پشت خواستممی بخور تکون تندتر بهناز-

 بودم گذاشته دهان در که قندی. کردم نگاهش عمیق لبخندی با و چرخیدم سمتش به

 .بشود ترعریض حدی از لبخندم گذاشتنمی و شدمی آب ذره ذره و کرده گیر لپم در

 !خوشحاله چقدر کن نگاش-

 :گفت بستمی را مانتویش هایدکمه حالیکه در بنفشه
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 !نخور حرص مامان-

 از پس. رسیدم پایین فراوان دردی زانو با باالخره. رفتم پایین و گرفتم دو آن از چشم

 دارآب هایه*س*بو و بغل بازار گذاشت، گوجه عقب صندوق در را چمدان بهزاد آنکه

 که شدم چالنده و شده آغوش آن به آغوش این از قدری به. شد برپا من رفتن برای

 .کردم کم وزن کیلویی پنج کنم فکر

 . گرفتم پیش را رفتن راه و شد تمام خداحافظی باالخره

 تا چرخاندم باال سرعتی با را پنجره یدستگیره در بستن از پس و شدم گوجه سوار

 برای بوقی. کردم روشن را گوجه و زدم رویشان به لبخندی. بیاید پایین شیشه

 رویشان به وار زمینی سیب من ولی بود معلوم نگاهشان از دلتنگی که شانهمگی

 .افتادم راه و زدم زدم،می لبخند

 صدای باالخره و آمدمی ماشین انداختن راه از بعد دقیقه یک تا ضبط قژ قژ صدای

 باالخره که بودیم هایده با دادن سالم مشغول ایدقیقه ده حدودا. آمد در هایده سالم

 دستمان به را عشقش زنجیر کرد اعالم صدایش با خسیس مهستی و شد تمام آهنگ

 جدید آهنگ و کرد وداع ما با مهستی تا گذشت هم ایدقیقه ده خالصه. است داده

 انداختندمی قر بدنمان در که اول آهنگ دو شانس، زمین خشکسالی به. شد شروع

 تکنولوژی مزایای جمله از. دادند مزه بی آهنگی به را جایشان و کردند خداحافظی

 بودیم مجبور همین برای و بود کردن عوض آهنگ قابلیت نداشتن ماشین، این باالی

. برقصیم زندمی که سازی هر با عبارتی به و بدهیم گوش گذاردمی که آهنگی هر به

 . سپردم گوش شدمی پخش که حالیبی تکراری آهنگ به و کشیدم پوفی

 برم برم میگه دل یه" 

 نرم نرم میگه دلم یه
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 دلم دلم نداره طاقت

 کنم چه تو بی

  زیبا زیبا ای عشق پیش

 دنیا دنیا کوچیکه خیلی

  هرجا هرجا توام یاد با

 نکنم ترکت

 هستی تو هستی تو قلبم سلطان

 شکستی را دلم های دروازه

 بستی تو قلبم به یاری پیمان

 پیوستی من با

 برم برم میگه دل یه

 نرم نرم میگه دلم یه

 دلم دلم نداره طاقت

 کنم چه تو بی

  زیبا زیبا ای عشق پیش

 دنیا دنیا کوچیکه خیلی

  هرجا هرجا توام یاد با

 نکنم ترکت
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 هستی تو هستی تو قلبم سلطان

 شکستی را دلم های دروازه

  بستی تو قلبم به یاری پیمان

 پیوستی من با

  جا هر به دورم تو از اگر اکنون

  را دلم نبندم دیگر یار بر

 "زیبا یار ای تمنا و آرزو از سرشارم

 : گفتم و کشیدم ایخمیازه

 تازه. بره خوادنمی یا بره خوادمی نیست معلوم. نیست معلوم خودشم با تکلیفش-

 خوبه تازه. نره میگه دلش یک و بره میگه دلش یک که داره دل تا چند نیست معلوم

 دوست از یکی که بوده امروزی پسرای این از شاعر البد. شده دل دو و قلبشه سلطان

 سلطان حاال بوده، پولدار هم یکی و بوده خوشگل یکی بوده، قلبش سلطان دختراش

 ول رو سلطان بره مونده خدا بنده این و داره دیگه دختر دوست تا چند فهمیده قلبش

 .کنه ول رو تا دو اون و نره یا کنه

 : گفتم و دادم کش پایین به را لبم یگوشه دو

 !شده ایزمونه بد. سوخت براش دلم. پسره طفلک-

 که خلوتی یجاده دیدن از و شدم خارج تهران از انگیز خاطره آهنگ آن اتمام از پس

 شوق با و بست نقش لبم بر ذوق پر لبخندی بود کرده خالی من برای را روستا راه

 : گفتم
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 !مادربزرگ میام دارم من-

*** 

 از بیش هم گوجه قشنگ ضبط. رسیدم روستا نزدیکی به باالخره ساعت چهار از پس

 صدای با که هست ساعتی سه االن و کند سرگرم آهنگ با مرا نتوانست ساعت یک

 که گویممی ی"فش فش" جوابش در چندی از هر هم من و شکندمی را سکوت قژ قژ

 از کدام هیچ که است این هم اشجالبی. نگیرد سخنوری در تنهایی از دلش

 .کنندنمی کار کاست نوار آوردن بیرون و صدا کردن کم برای هایشدکمه

 دیدن با. دادم چرخ جاده تابلوهای روی را نگاهم و فرستادم بیرون فوت با را نفسم

 آسودگی از عمیق نفسی دادمی نشان را آباد ولی روستای به ورود فرعی راه که تابلویی

 .پیچیدم فرعی داخل و کشیدم خیال

 آن با و نشده آسفالت اشجاده که درختی و دار پر راه از گذر ساعت یک حدود از پس

 روستا به کرد،می پایین و باال فنر مثل را ماشین درشت و ریز کلوخ و سنگ تعداد

 به. بود خلوت خیلی روستا و بود غروب نزدیکی که بودم رسیده دیر قدری به. رسیدم

 بود عریض زیادی قدیمی هایخانه بین باریک راه برای که را گوجه مشقت و سختی

 .رسیدم بود آن در مادربزرگ یخانه که کوچکی بست بن به باالخره آنکه تا راندممی

 و گرم هوای. شدم پیاده ماشین از و کردم متوقف اشخانه رنگ قرمز در جلوی را گوجه

 یگوجه در و آفتاب آن زیر راه در که عرقی تمام و بود آور عذاب شدت به روستا شرجی

 به و دادم بیرون فوت با را نفسم. کردمی چسبناک را بود نشسته تنم بر کولرمبی

 : گفتم و کشیدم سوتی و ایستادم خانه در متری یک در. رفتم در سمت

 !کرده قرمز رو شخونه در مادربزرگم اوالال-
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 را مادربزرگ یخانه دیوارهای و در تا آورده را نفر یک پیش ماه یک که بود گفته عمو

 به تر نو و تمیز همیشه از سفید دیوارهای. بود زده رنگ خوب که هم الحق و بزند رنگ

 همچون شاعر قول به من یعالقه مورد قرمز رنگ به هم در البته و رسیدندمی نظر

 .درخشیدمی معشوق ب**ل سرخی و مجنون یک قلب

 مادربزرگ یخانه برای خواستندمی همه آنکه با. رفتم جلوتر و کردم صاف را صدایم

 دست با باید قاجار زمان مثل همچنان ما و ماند حرف حد در چیز همه بگذراند، زنگ

 .زدیممی لگد و مشت شود، شنیده خوب آنکه برای گاهی و ضربه خانه در بر

 از پس. زدم داد،می طبل صدای که شانفلزی در بر ضربه چند و کردم مشت را دستم

 آن از مسن زنی آشنای صدای ماندن، منتظر دقیقه چند و زدن ضربه دیگر بار چند

 . آمد در در، سوی

 کیه؟-

 .خانوم زری منم-

 دویدنش این و دوید در سمت به بود مادربزرگ مسن و قدیمی خدمتکار که خانم زری

 معلوم حیاط هایموزاییک بر هایشدمپایی گذاشتن و برداشتن شلق شلق صدای از

 با ایقهوه چادر. کرد باز رویم به را در و رسید در به باالخره لحظه چند از پس. بود

 را اشرفته رو و رنگ ایقهوه روسری و بود بسته کمرش دور را رنگش کرم هایگل

 اشگوشتی و تپل صورت بر عرق درشت و ریز قطرات. بود زده گره اشچانه زیر محکم

 دلنشین لبخند حال، این با اما است شده هالک گرما از بود معلوم و بود نشسته

 .بود کرده مزین را صورتش اشهمیشگی

 !اومدین خوش خیلی! خانوم بهناز سالم-
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 خودش محبت از خلوص پر لحن مثل محبت پر لحنی با و زدم رویش به لبخندی

 : گفتم

 ! لطفتون از ممنون! خانوم زری سالم-

 و کشید بود دهنده آزار شدت به گرم هوای این در که گرمش آغوش به مرا و آمد جلوتر

 نفسم و کرده عرق نو از بدنم تمام که بود زیاد قدری به بدنش حرارت. چالند خوب مرا

 گذاشتم اشگوشتی و نرم بازوهای روی را دستانم و کشیدم پوفی. گرفت گرما شدت از

 : گفتم و

 .ممنونم-

 : گفت و چالند مرا پیش از بیش

 هاینوه یهمه از دونستممی اولم از! کنی زندگی ما با اومدی که خوشحالم خیلی-

 .تریمرام با خانوم

 و هستم تربیکار هانوه یهمه از من که است این واقعیت بگویم او به خواستمی دلم

 سوپرمن مثل و کنم سکوت دادم ترجیح ولی فرستاد اینجا به مرا همین برای هم بابا

 .برسم نظر به قهرمان یک

 آرزو لحظات این تک تک در و فشردمی آغوشش در مرا دقیقه یک از بیش کنم فکر

 ترموستات یک بلکه نکند گرم را آغوش همیشه محبت و عشق کاش ای که کردممی

 همیشه تا کند گرم را آن زمستان در و کند خنک را آغوش تابستان در تا باشد داشته

 .باشد بخش لذت محبت و عشق پر آغوش

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم. آمدم بیرون آتشینش آغوش از و کرد رها مرا باالخره

 کجاست؟ مادربزرگ-
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 .هستن خواب اتاقشون توی-

 :گفتم ناباوری با و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !خوابه؟ وقت چه االن! خواب؟-

 .خوابنمی قدیم از کمتر شب عوضش و خوابنمی هم عصرها وقته چند خانوم-

 !عجب-

 داخل؟ بیارید رو ماشینتون که کنم باز رو در خوایدمی-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 .میشم ممنونتون خیلی-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .ستوظیفه! خانوم؟ حرفیه چه این-

 و رفتم گوجه سمت به سریع. آورد در را آن ضامن و رفت حیاط بزرگ در سمت به

 مصیبت یک و هزار با. انداختم راه را آن و کردم روشن را گوجه. شدم آن سوار دوباره

 : گفتم شدم پیاده که گوجه از. کردم پارک و بردم حیاط داخل را گوجه

 !ماشین آمد و رفت واسه کوچیکه خیلی در این خانوم زری-

 : گفت کرد، پاک چادرش یگوشه با را صورتش عرق از کمی آنکه از پس و بست را در

 رو روستا جای همه هم خودمون ما. بیارید و ببرید ماشین نیست نیاز زیاد خانوم واال-

 .گردیمبرمی و میریم پیاده

 : گفتم و انداختم پایین و باال ایشانه
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 .حرفیه اینم-

 البته و سیب و نارنج نارنگی، پرتقال، درختان از پر که خانه بزرگ حیاط روی را نگاهم

 لذت با و دادم چرخ بود عطر خوش هاینرگس و بنفشه شمعدانی، هایگل از مملو

 : گفتم

 !اینجا داره صفایی عجب-

 : گفت ذوق با خانم زری

 به رو تهران هاتونفامیل یهمه چرا دونمنمی. خداست بهشت خونه این خانوم، آره-

 .میدن ترجیح اینجا

 : گفتم و چرخیدم سمتش به بود گرفته شکل لبم بر که لبخندی با

 .دیگه دونننمی رو جا این قدر -

 : گفت و داد تکان تاسف ینشانه به سری

 .همینطوره واقعا-

 تند هایقدم با خانم زری. آوردم بیرون را چمدانم و کردم باز را گوجه عقب صندوق در

 : گفتم که کند کمک تا آمد سمتم به

 .برمشمی! نداره وزنی اصال-

 .ببرمش خواممی خودم من! حرفیه؟ چه این-

 به. زدم لبخندی جوابش در. زد رویم به مهربانی لبخندی و گرفت دستم از را چمدان

 .افتادم راه دنبالش هم من و افتاد راه
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 بدنم و صورت یپوشیده عرق و داغ پوست روی کولر خنک باد خانه داخل به ورودم با

. بود دلچسب ولی ساده همیشه مثل خانه داخل فضای. آورد لبم بر لبخند و لغزید

 رنگ قرمز قدیمی لوسترهای شده، چوبکاری دیوارهای زمین، روی دارگل قرمز هایقالی

 روی سفالی رنگارنگ بزرگ و کوچک هایگلدان رویشان، بر افشار نادرشاه طرح با

 البته و بودند شده چیده پذیرایی دور تا دور که سنتی هایپشتی دیوار، هایطاقچه

 همه و همه خورد،می چشم به قرآن از ایسوره یا آیه یک هر روی که فرش تابلوهای

 از یکی در که خانم زری دنبال به. بودند مانده باقی نخورده دست اول روز مثل

 اتاق یبسته در به نگاهم اتاق به ورود از قبل ولی رفتم کرد باز را ایگوشه هایاتاق

 موج دیدنش برای دلتنگی و عالقه شبیه حسی قلبم اعماق آن در. افتاد مادربزرگ

 در سه اتاق وارد و انداختم پایین و باال ایشانه. نداشتم را کردنش بیدار دل اما زدمی

 خود جای در و منظم چیز همه قدری به. شدم بودند داده ترتیب برایم که متری چهار

 من هایبازی شلخته برای اتاقی چنین نکند کردم فکر خود با که بودند شده چیده

 .باشد حیف

 خانوم؟ هستین راضی اتاق از-

 : گفتم و دادم تکان تایید ینشانه به را سرم

 !عالیه آره-

 من؟ با ندارید کاری. میرم دیگه من پس. شکر رو خدا-

 : گفتم و زدم لبخندی

 .بخیر عصرتون. نه-

 : گفت و زد دلنشینی لبخند



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

83 

 

 .برکت و بخیر هم شما عصر. خانوم ممنون-

 سقف از را نگاهم و رفتم راه اتاق دور. گذاشت تنها جدیدم اتاق با مرا و کرد ترک را اتاق

 بر کمرنگ صورتی هایشکوفه با رنگ سفید چینی لوستر. دادم چرخ زمینش تا

 دوران در من را هاآن همگی که قدیمی نقاشی تابلوهای با که سفید دیوارهای رویش،

 دو جلوی که رنگ قرمز سنتی پشتی پنج بودند، شده مزین بودم کشیده امنوجوانی

 زمین بر زرشکی موکت روی که دارگل رنگ قرمز قالی بودند، شده گذاشته مقابل دیوار

 زرشکی بالشتی که اتاق از ایگوشه در شده تا پتوی و تشک و لحاف بود، شده پهن

 و اتاق ورودی در مقابل دیوار روی بزرگ هایپنجره بود، شده گذاشته هاآن روی رنگ

 و همه داشت، راه خانه پشتی حیاط و ایوان به که دیوار همان روی ایشیشه در البته

 .بودند کرده تبدیل بهشت یک به را اتاق همه

 تمیز یشیشه پشت از. دادم باال را ایشیشه در جلوی یکرکره و رفتم جلوتر قدم چند

 از کم نارنگی و نارنج و پرتقال درختان در. دوختم چشم خانه پشتی حیاط به جلویم

 رز و نرگس هایگل البته و انگورش و توت شاه درختان با و آوردنمی خانه جلوی حیاط

 لبم بر لبخند. هست هم زیباتر خانه جلویی حیاط از داد نشان اشصورتی و سرخ

 : گفتم و گرفت جان

 !صفایی عجب-

 از پس و کردم باز را چمدان در. رفتم چمدانم سمت به و گرفتم حیاط از را نگاهم

 خط دو کنارش که رنگم سفید گشاد ورزشی شلوار با قرمز گشاد تیشرت یک برداشتن

 را نگاهم. رفتم بیرون اتاق از رنگم قرمز یحوله جمله از حمام لوازم باقی و داشت قرمز

 حیاط به و انداختم باال ایشانه. نیافتم را خانم زری اصال ولی دادم چرخ پذیرایی در

 اشخانه دستشویی و حمام که بود این مادربزرگ یخانه مزایای جمله از. رفتم جلویی
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 داشت مستراح به نیاز سخت آمدمی که مهمانی اگر و بود جلویی حیاط در

 او به نزدیک حیاط در که بخشی آرامش گاه تخلیه به را خود سرعت به توانستمی

 .برساند بود

 داشت بلوری یبرجسته هایگل با مات ایشیشه آن باالیی ینیمه که را حمام فلزی در

 چرخاندم حمام قرمز هایطرح با سفید هایکاشی روی را نگاهم. شدم داخل و کردم باز

 :گفتم و زدم ذوق پر لبخندی و

 .کردی بازسازی رو مادربزرگ یخونه خوشرنگ خیلی! ایسلیقه با واقعا تو عمو-

 به و گذاشتم را هایملباس و حوله محتویات سفید یبقچه حمام ایگوشه سکوی روی

 پر لبخند و افتاد بود حمام کنار که بزرگی قرمز لگن به نگاهم راه در. رفتم دوش سمت

 :گفتم شوق با و زدم شوری

 !باالست همیشه پرسپولیس پرچم-

 بر سرد آبی کردم، باز را دوش شیر که همین. رفتم دوش زیر و کردم ترعمیق را لبخندم

 هایزدن غر جای. آورد لبم بر لذت از لبخندی و ریخت گرمایم از هالک و داغ تن

 با"بگوید مدام حمام در پشت از که خالیست استراحتم حال در هایگوش در مامان

 : بگوید حرفش یادامه در و کند نوچ نوچ و!" هانکنی حموم سرد آب

 .میاره سرش بالیی چه سرد آب دوش دونهنمی حتی که کردم بزرگ بچه سرم خیر-

 : کردم خواندن آواز به شروع کردممی تنی آب دلچسب و خنک آبی با که همچنان

 نداره، تا خوشگلی از نداره، شاه دارم دختر یه-

 نميدم، کسونش همه به نميدم، کسونش کس به 
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 نميدم، زورش حرف به نميدم، دورش راه به 

 باشه، اطلس تنش پيرهن باشه، کس که ميدم کسي به 

 باشه، اطلس تنش پيرهن باشه، کس که ميدم کسي به 

 برش، و دور ها شاهزاده لشکرش، با بياد شاه 

 کوچيکترش، پسر واسه 

 باشه، وملک باشه ملک باشه، تک که ميدم کسي به 

 باشه، وملک باشه ملک باشه، تک که ميدم کسي به 

 من، شفيق همنفس من، رفيق من، دختر 

 من، عقيق من، عقيق من، انگشتر نگين 

 بابا، تار شب شمع بابا، يار من دختر 

 بابا، بيخار گل تو جهان، گلستون اين تو 

 نداره، ماه داره صورتی نداره، شاه دارم دختر يه 

 نداره، تا خوشگلی از 

 نميدم، نشونش همه به نميدم، اونش و اين به 

 نميدم، ديارش هر به نميدم، خواستگارش به 

 باشه، وملک باشه ملک باشه، تک که ميدم کسي به 

 باشه، وملک باشه ملک باشه، تک که ميدم کسي به 

 بياد، بيا برو صد با بياد، ما شهر شاه 
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 بياد، ها هديه و گنج با 

 ندم؟ آيا بدم؟ آيا ندم؟ آيا بدم؟ آيا 

 باشه، اطلس تنش پيرهن باشه، کس که ميدم کسي به 

 ...باشه اطلس تنش پيرهن باشه، کس که ميدم کسي به 

 

 زیر خواندمی برایم بابا خیاالتم در که خواندممی را ایترانه خودم برای که همچنان

 تنم بر بودم آورده اینجا برای که نویی قرمز و سفید لیف و رقصیدممی دوش

 کوچک سکوی روی مرغی تخم شامپوی شستم، را بدنم خوب آنکه از پس. کشیدممی

 را آن از لوبیا یک یاندازه به و برداشتم بود، خانه این شامپوی تنها نظر به که را حمام

 با و کشیدم عمیق نفسی. گذاشتم سرم وسط دقیقا و ریختم اماشاره انگشت نوک بر

 سرم موهای تمام بین را شامپو اندک همان سرم بر انگشتانم وار جت چرخشی حرکت

 .کردم پخش

 

 آنکه بی هایم،لباس پوشیدن از پس و رسید پایان به انگیزم دل استحمام باالخره

 خوب بوی ولی بود خالی همچنان حیاط. رفتم بیرون حمام از کنم، خشک را موهایم

. زدمی حرف عاشقانه بود، گرسنه اممعده مثل که امبینی با ایرانی یشده پخته برنج

 دیدن با بروم، آشپزخانه به آنکه از قبل ولی شدم خانه پذیرایی وارد و زدم لبخندی

 و سفید ریز هایگل طرح با حنایی پیراهنی. ایستادم جایم در پذیرایی در مادربزرگ

 با حالیکه در و داشت تن بر بود، گشاد هم مادربزرگ تپل بدن برای که رویش قرمز

 دادن تکان با آن بافتن مشغول که کاموایی گردن شال به چشمانش روی گرد عینک
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 دور هایپشتی از یکی به و نشسته زمین بر کرد،می نگاه بود بافتنی هایمیل قانونمند

 . بود داده تکیه پذیرایی

 :گفتم انرژی پر لحنی و بلند صدایی با و زدم لبخندی

 !مادربزرگ سالم-

 از کندی به را نگاهش. آمد باال آهستگی به سرش و شدند متوقف حرکت از دستانش

 حالیکه در و گذاشت زمین بر را بافتنی هایمیل. کشاند باال سرم فرق تا پاهایم

. کردمی نگاه من به مشکوک نگاهی با برد،می و عقب و جلو اشبینی روی را عینکش

 : گفتم و کشیدم عمیق نفسی

 .مادربزرگ شد عرض سالم-

 که رنگش صورتی یبرجسته هایب**ل بر لبخند و رفت نگاهش از شک ناگهان

 رضایت از مملو لحنی با. شد جاری بودند، گرفته قاب ریزی هایچروک را دورشان

 : گفت

 !حمید سالم-

 به تعجب شدت از چشمانم. شد باز متر سانتی سه دهانم و شد محو لبم بر لبخند

 .آمدند در پنگ پینگ توپ یک فرم و اندازه به ندارم شک که شدند گرد قدری

 : گفت و کرد اخمی مادربزرگ

 چشمای اون کنی شکلی این خودتو کنیمی فکر! کردی؟ ریختی این توقیافه چرا-

 میشه؟ خوشگل رفته تورپریده یعمه به که ریخت تبی
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 که بود شده شدید قدری به مادربزرگ آلزایمر. شد باز دیگر متر سانتی یک دهانم 

 !دادنمی تشخیص را بابا و من بین فرق

 : گفت و کرد بلندتر را اشبامزه نازک و لرزان صدای مادربزرگ

 .بدی غذا بهش که کرده باز دهنشو شهگشنه کنم فکر. بده غذا حمید به بیا زری-

 به را زبانم نوک. نشستم روبرویش متری نیم در و رفتم سمتش به سریع قدم چند با

 : گفتم و کشیدم هایمب**ل

 !حمید دختر   بهنازم؛ من بابامه، حمید! دخترم من مادربزرگ-

 : گفت و چرخاند موهایم روی را نگاهش

 بشناسه؟ کی نشناسم خودمو یبچه من! حمید؟ شدی دیوونه-

 : گفتم و دادم قورت صدا با را دهانم آب 

 !نیستم پسر من! مادربزرگ دخترم من ولی-

 : گفتم و کردم اشاره بودم کرده کوتاهشان پسرانه که موهایم به دستم با

 ...کردم کوتاه موهامو فقط-

 : گفتم و کردم اشاره پایین تا گردن از بدنم باقی به دستم با سپس

 !دخترم یه ولی-

 : گفت و کشاند پایین پاهایم هایناخن تا صورت از را من به تفاوتش بی نگاه مادربزرگ

 .حمید بزن گول دوستاتو برو. نیست دختر یک شبیه هیچیت-
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 برداشت بود بافتنش حال در که را رنگی زرشکی گردن شال و بافتنی هایمیل هم بعد

 : گفتم ب**ل زیر و انداختم بدنم به نگاهی. شد بافتن مشغول و

 !باشه برجسته باید زن گفتمی همیشه بهزاد که نبود خود بی-

 آن از خوب بحمدهللا شیده که بود فیزیکی برجستگی برجستگی، از منظورش البد

 دختر اثبات برای را نعمت آن از کافی مقدار مردنی الغر من   ولی است مندبهره نعمت

 !ندارم مادربزرگ به بودنم

 نگاه مادربزرگ و من به لبخند با حالیکه در و آمد پذیرایی به تند هاییقدم با خانم زری

 : گفت کردمی

 .حرفتونو نفهمیدم خوب آشپزخونه از من خانوم؟ گفتید چی-

 :گفت و زد خانم زری روی به لبخندی مادربزرگ

 که کنهمی باز دهنشو میشه گشنه وقتی بچگیاش مثل بیار، غذا حمید واسه گفتم-

 .دهنش تو بریزی غذا

 : پرسید ناباوری با و کرد گرد امکان حد را چشمانش خانم زری بار این

 !اینجا؟ اومدن حمید آقا مگه-

 : گفتم و زدم خانم زری روی به صورتم کل پهنای به لبخندی

 .منم مادربزرگ منظور-

 رخ به بیشتر را کمرنگ عسلی هایقرنیه آن و شدند تردرشت چشمانش حرفم این با

 .کشیدند

 : گفت و کشید لبش به دستی
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 !دخترید که شما-

 : گفت خانم زری جواب در مادربزرگ

 !حمید حمیده، کن نگاش! زده؟ گول رو تو پسره این نکنه-

 کامل طور به ذهنش از مرا اشفراموشی خاطر به مادربزرگ بود فهمیده حال خانم زری

 از خاصی یخاطره هیچ امروز به تا بابا سالگی اندی و بیست دوران از و بود کرده پاک

 .آوردنمی یاد به مرا مقدس والدت جمله

 : گفتم و انداختم پایین و باال ایشانه

 !حمید. جدیدمه اسم اینم-

 : گفت و کرد اخمی مادربزرگ

 !حمید داشتی اسمو همین اومدی دنیا به وقتی از-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .کردینمی انتخاب اسم ترباکالس نمه یه کاش اما دونممی آره-

 مشغول و کرد اکتفا" بخور غذاتو برو"گفتن به جوابم در که پاشیدم رویش به لبخندی

 .شد گردن شال بافتن

 : گفت من به رو خانم زری

 استراحت شدنش آماده تا تونیدمی. میشه آماده دیگه ساعت چند تا شام خانوم-

 .کنید

 : گفتم و زدم رویش به پهنی لبخند بود خدایم از کردن استراحت که من
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 !مرسی-

 تکان را هاآن تند و تند که دستش بافتنی هایمیل به نگاهش حالیکه در مادربزرگ

 :گفت بود، دادمی

 لباس یک بارم یک پوشیدن آبی لباس همه اون از بعد گرفت یاد حمید باالخره-

 لباس خوب انقدر میاد پیش کم که کن درست واسش خوب غذای. بپوشه رنگ خوش

 .بپوشه

 گوشتی و نرم لپ بر طوالنی ایه*س*بو سریع و شد ترعمیق امکان حد تا لبخندم

 : گفتم شوق با متعجبش نگاه مقابل در و گرفتم فاصله او از کمی. کاشتم مادربزرگ

 مونخونه که رفتمی شما به شسلیقه هم بابام اگه! ایدمعرکه شما مادربزرگ-

 !بود گلستون

 : گفت و کرد اخمی مادربزرگ

 تو! بود دونه یه دنیا کل تو محمد حاج که دونیمی! بود خوبی خیلی مرد هم بابات-

 .بودی کامل مرد یک رفتیمی اون به اگه

 : گفتم و شدم بلند جایم از

 .کاملم مرد یک هم االن همین-

 . شدم اتاقم راهی و زدم غرور پر لبخندی

 چشم سقف به که همچنان. کشیدم دراز رویش باز طاق و کردم باز را شده تا لحاف

 : گفتم ب**ل زیر بودم دوخته

 !اینجا بگذره خوش چقدر-
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 .رفتم خواب به که نکشید طول دقیقه بیست از بیش

 * 

 !پسر شو بلند حمید. حمید-

 : غرّیدم ب**ل زیر و غلتیدم خوابم رخت در کمی

 !بهنازم نیستم، شوهرت من مامان-

 !شده حاضر غذا شو بلند حمید؟ میگی چی-

 چند عرض در. شوم بیدار داد فرمان سریع امخالی یمعده" غذا" یکلمه شنیدن با

 امبینی وارد هوا هم سر پشت دور چند. نشستم صاف جایم در و کردم باز چشم ثانیه

 کردن بو با کنند،می پیدا را جرایم مکان کردن بو با که پلیس هایسگ مثل و کردم

 غذا مکان و کیفیت به پی دادمی را خانم زری نظیر بی غذای خوب بوی که هوایی

 .بردم

 !حمید دیگه پاشو-

 سمت به را سرم بود، گرفته شکل لبم بر غذا خوش بوی حس از که لبخندی با

 : گفتم لذت با و چرخاندم بود نشسته خوابم رخت کنار که مادربزرگ

 .کردین بیدارم که مرسی! مادربزرگ داره بویی عجب-

 به باال از بود ایستاده که همچنان. شد بلند آهستگی به و گذاشت زمین بر را دستش

 : گفت و کرد نگاه من

 .کنه بیدارت حیاط توی بیل   با زری بگم باید! حمید شده سنگین خیلی خوابت-

 : گفتم و شدند گرد امکان حد تا چشمانم
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 مادرانه نوازش و ناز با گفتیدمی حداقل! بودید مهربون که شما مادربزرگ! بیل؟ با-

 .کنن بیدارم

 جوک یک بیشتر! مادرانه؟ نوازش و ناز. کرد پرواز رویاهایش آسمان به خیالم یپرنده

 و ناز و شدم بیدار خواب از مادرانه غرولندهای با همیشه من که چرا رسیدمی نظر به

 با شاید دیدیم، چه را خدا اصال. رسیدمی نظر به کلیشه یک بیشتر مادرانه نوازش

 شرط به البته باشد تربخش لذت مامان غرولندهای با شدن بیدار از شدن بیدار بیل

 .کند حرکت سرم روی بر وار نوازش بیل آنکه

 !کجاست؟ حواست حمید-

 آهسته که مادربزرگ دنبال به. شدم بلند و آمدم بیرون هپروت از مادربزرگ صدای با

 یسفره دیدن با. شدم پذیرایی وارد و برداشتم قدم مانند پشت الک داشت،برمی قدم

 : گفتم ب**ل زیر و شد جاری لبم بر لبخند قرمز هایگل با سفید

 !سلیقه همه این به باریکال-

 : گفت و زد شوق پر لبخندی دیدنم با بود، نشسته سفره کنار که خانم زری

 !خانوم اومدین خوش-

 سفره کنار و شده کشیده غذا بوی منبع دنبال به و زدم رویش به عمیق لبخندی

 در رویی بزرگ کفگیر داخل برنج ریختن حال در که خانم زری به را نگاهم. نشستم

 آن خوردن یآماده را خودم و تر را هایمب**ل زبانم با و بودم دوخته بود، بشقاب

. داد دستم به را بشقاب برنج، از بشقاب کردن پر از پس. کردممی طعم خوش غذای

 بود کرده اشغال را ممکن فضای تمام بشقابم در که برنجی مرتفع و بزرگ یتپه به

 این به بشقابی در حال به تا بگویم او به جوری یک خواستمی دلم. دوختم چشم
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 کنم حمله بشقاب محتوای به چنگال و قاشق با باید چطور دانمنمی و نخوردم غذا پُری

 .نریزند بیرون بشقاب از هابرنج که

 خانوم؟ خوایدمی خورش-

 : گفتم و کردم نگاهش لبخند با 

 .دارمبرمی خودم نه،-

 چیلی و چرب هایقیمه آن از توانستممی تا و رفت خورش ظرف سمت به دستم

 طوری. کردم خوردن به شروع و کردم الهی نیت دل در. ریختم برنجم روی مجلسی

 نگاه من به واج و هاج خانم زری و مادربزرگ که خوردممی غذا هازده غارت مثل

 غذایی مواد تمام با خانم زری دستپخت غذای دانستندنمی که هاآن آخر. کردندمی

 از داشتممی دوست شدید را گرام یمعده که مرا و داشت عطری و طعم چه اشمحلی

 شعر دیوان سه حداقل بودم موالنا مثل شاعری اگر ندارم شک. کردمی خودبی خود

 .نوشتممی محلی غذاهای به امعرفانی عشق برای

 اینکه از خوشحال من و کرد سفره کردن جمع به شروع خانم زری غذا، اتمام از پس

 هایتعارف آن از و کردم کمکش سفره کردن جمع در زندنمی غر سرم باالی مامان

 خدا" که کردممی تکرار بار صد باید مامان یخواسته طبق که مسخره و انگیز نفرت

 از نیمی خوشحالی با و نیاوردم زبان بر." بزنید سفره به دست اگه بخشمنمی شاهده

 بر باید چرا را کذایی هایتعارف این آخر. داد انجام خانم زری را دیگر نیم و من را کار

 مرا کس هر خدا به گفتممی دروغ به باید خواستممی کمک که من آوردیم؟می زبان

 !بود خدایم از کردنشان کمک کهحالی در بخشمنمی کند کمک

. نشستم کنارش و رفتم مادربزرگ سراغ به و رسید اتمام به سفره کردن جمع نهایت در

 روی را نگاهم و چرخاندم را سرم. دادنمی من به را حواسش ایذره و بود بافتن مشغول
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 به چشمم ناگهان که بود رفتن سر حال در امحوصله دیگر. دادم چرخ خانه کل

 : گفتم و کشیدم سوتی. افتاد پذیرایی قدیمی گروندیک تلویزیون

 دارین؟ هم ماهواره مادربزرگ-

 کهحالی در. کشاند من به و گرفت دستش بافتنی هایمیل از را نگاهش مادربزرگ 

 : گفت کردمی نگاهم گیج

 داریم؟ چی-

 : گفتم و کردم اشاره تلویزیون به 

 دیدین؟ پسر یک بغل توی رو حجاببی دختر یک توش حاال تا-

 : گفت و کرد اخمی 

ت و سر که هنوزم. دیدم پیش سال چند آره-  !چیزایی این دنبال و جنبهمی گوش 

 کرده؟ نصب هم ماهواره براتون عمو یعنی وای دقیقا؟ پیش سال چند-

 از دخترای اون نیست یادت شاه زمان پیش، سال چند! پسر گیجی چقدر تو حمید-

 ...تلویزیون توی خبر بی خدا

 : گفت آهسته و گزید را لبش یگوشه

 .استغفرهللا-

 :گفتم پکر و دادم کش پایین به را لبم سمت دو هر

 !ندارین ماهواره پس-

 : گفتم و کشیدم پوفی
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 جنبیده؟می گوشم و سر ک ی من ببینم بگید حاال خب-

 : گفت پاشید،می رویم به ایبامزه لبخند کهحالی در و گرفت شیطنت رنگ نگاهش 

 که وایمیستادی محبتی خانوم حاج یخونه در پشت رفتیمی که هاموقع همون-

 !میره یادم رو روزا اون نکن فکر! ببینی رو دخترش

 : گفتم آهسته صدایی با و زدم خبیثانه لبخندی

 !بله هم بابا پس خب-

 : گفتم قبل از بلندتر صدایی با

 کرد؟می کار چی خانوم حاج دختر   حاال-

 .شونخونه در جلو رفتیمی هی و نبود خیالت عین تو ولی ذاشتنمی محلت-

 : گفتم آهسته ب**ل زیر

 نمیدادن پا که دخترهایی به حتی که بوده هاسیریش پسر این از هم ما بابای! ب کی-

 .هاستدوست آبی بارز هایویژگی از این البته! بشن دوست باهاش دادهمی گیر

 حمید؟ میگی چی-

 : گفتم و پاشیدم رویش به لبخندی 

 !هیچی-

 بلند و کشیدم پوفی. دوخت بافتنی هایمیل آن به دوباره و گرفت من از را نگاهش

 شوق با. کردم پیدایش باالخره تا گشتم تلویزیون کنترل دنبال به ساعتی یک. شدم

 ایجاد تلویزیون در تغییر ایذره ولی فشردم را تلویزیون کردن خاموش و روشن یدکمه

 : گفتم و زدم کنترل به مشتی دستم با. نشد
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 !لعنتی-

 : گفت مادربزرگ موقع همان

 .نیست برق به-

 : گفتم و چرخید سمتش به سرم

 چی؟-

 :گفت بگیرد بافتنی هایمیل از را نگاهش آنکهبی 

 .پریز به نزدی رو تلویزیون سیم اون. نیست برق به گفتم-

 :غرّیدم ب**ل زیر و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 !داره فنی مشکل کردم فکر من وای-

 چرخ دیوار و تلویزیون میز بین را مبارکم سر آنکه از پس و رفتم تلویزیون سمت به

 را شاخه دو. کشیدم بیرون را آن دستم با و یافتم را تلویزیون یدوشاخه باالخره دادم

 : گفتم بودم داده آن به را تمرکزم تمام کهحالی در و گرفتم چشمانم جلوی

 ...یک من! امواقعی ییابنده جوینده یک من! منابغه یک من اوه-

 !حمید-

 .گفتم کشداری ی"بله" و چرخید مادربزرگ سمت به سرم

 بیرون؟ آوردی رو سیم اون چرا. بود تلویزیون پشت پریز-

 دور بیشتر کردممی سعی بیشتر چه هر. کردم نگاهش تعجب از گرد چشمانی با 

 و تلویزیون میز میان کوچک فضای آن در را دستم دوباره ناچار به. چرخیدممی خودم
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 چند از پس. گشتم پریز دنبال به دیوار بر دستم حرکت با نابینایان مثل و بردم دیوار

 و بردم فرو پریز در تکان یک و هزار با را شاخه دو و کردم پیدا را پریز باالخره دقیقه

 .گفتم دل ته   از ی"آخیش"

 .نداشت که نداشت ایفایده ولی رفتم ور تلویزیون کردن روشن برای کنترل با دوباره

 : گفت دید، مرا فراوان تالش که مادربزرگ

 .کن روشنش روش کلیدهای با-

 و شده تمام قطعا دارد اگر یا ندارد باتری کنترل که بود افتاده امهزاری دو تازه که من

 کردم بازی پایینش هایدکمه با و رفتم تلویزیون سمت به اندشده پوسیده هایشباتری

 صدا و برفکی کامال تصویر اما شد روشن و داد مانندی جرقه ضعیف صدای باالخره تا

 .بود ایمسخره فش فش صدای تنها

 .فرستادم بیرون فوت با را نفسم حرص پر و کردم خاموش را تلویزیون

 این از تا کنم چه کردم فکر خودم با زدممی قدم پذیرایی در که همچنان و شدم بلند

 دفتر فکر ناگهان چرا دانمنمی. نکشم زجر امپدری یخانه در بیکاری از بیشتر بیکاری

 :گفتم شیطنت با و گرفت شکل لبم بر پررنگ لبخندی. کرد خطور ذهنم به امنقاشی

 !ستگزینه بهترین بزنه غر کشیدنم نقاشی به که نیست مامان که حاال-

 به خوشحالی با. آوردم بیرون را امرنگی مداد یجعبه و نقاشی دفتر و شدم اتاقم راهی

 از قبل آنکه بی. کردم باز را امنقاشی دفتر و نشستم مادربزرگ کنار و رفتم پذیرایی

 را مادربزرگ یخانه پذیرایی ارادی غیر طرزی به. شدم کار به دست کنم فکر کشیدن

 در بافتن بافتنی حال در مادربزرگ همراه به کشیدن نقاشی حال در را خودم و کشیدم

 : گفت مادربزرگ که بودم شده زدن رنگ مشغول. کشیدم تصویر به صفحه آن
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 !حمید نبودی بلد کارا این از که تو-

 شده دوخته امنقاشی به تحسین پر نگاهی با که چشمانش به نگاهم و آمد باال سرم

 اگر! کندمی نگاه تحسین با را هایمنقاشی هم هنوز مادربزرگ. شد کشیده بودند،

 و داشتند دوست را هایمنقاشی که بودند کسانی تنها بیامرزم خدا پدربزرگ و او بگویم

 دیوار و در بر که هم این دلیل. امنگفته دروغ کردند،می تشویق کشیدن نقاشی به مرا

 فوت پیش سال ده پدربزرگ اگر. بود همین است آویزان من هاینقاشی ها،اتاق تمام

 و بود عاشقش وجود تمام با که مردی دادن دست از شوک از بزرگمادر و کردنمی

 چه گرفتنمی آلزایمر بالید،می خود به اششناسنامه در اسمش حضور از همیشه

 حد این تا اکنون و شدندمی من خواندن هنر به راضی پدرم و مادر هاآن حمایت با بسا

 !نبودم عالیقم از مانده جا

 !گرفتی یاد کجا از رو هنر این نگفتی حمید-

 : گفتم و زدم رویش به عمیق لبخندی

 !گرفتم یاد خودم-

 : گفت و زد رویم به دارمعنی لبخندی مادربزرگ

 .بکش آقا محمد از هم نقاشی یک پس-

 : گفتم و بخشیدم بیشتری ژرفای لبخندم به

 !حتما چشم،-

 پدربزرگ و او. بود پدربزرگ آورد، زبان بر عشق با که یی"آقا محمد" از منظورش

 کس هیچ و بودند قائل هم برای ایویژه احترام داشتند، دوست را همدیگر که همچنان
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 و کند صدا" خانم زینت" از غیر را مادربزرگ پدربزرگ که بود نشنیده حال به تا

 .کند خطاب" آقا محمد" از غیر را او مادربزرگ همچنین

 پدربزرگ یچهره از نقاشی یک تا بردم قلم به دست و شدم خیاالتم و فکر بیخیال

 به زیادی وسواس هم چون بودم کشیدن مشغول ساعتی دو از بیش کنم فکر. بکشم

 که ایحرفه نقاشی آخرین از زیادی زمان هم و بیاید در آب از عالی که دادممی خرج

 .گذشتمی کشیدم

 مرا سخت که دفتر از برگی در را سرم مدت تمام که من و شد تمام نقاشی باالخره

 که مادربزرگ لذت پر نگاه دیدن با. آوردم باال را سرم بودم، برده فرو بود کرده مشغول

 : گفتم شوق با و زدم ذوق پر لبخندی بود، شده دوخته امنقاشی به

 دارین؟ دوستش-

 لحنی با کردمی هدیه من به محبت پر لبخندی کهحالی در و کشاند من به را نگاهش

 : گفت افتخار و غرور پر

 !پسرم کنممی افتخار تو به من! حمید عالیه-

 مرا مادربزرگ که نبود مهم برایم دیگر. گنجیدمنمی پوستم در شعف و شور شدت از

 و شاد شدید مرا که چیزی تنها بودم، پسرش نظرش از و کردمی خطاب حمید

 از مرا همیشه مامان که چیزی همان کرد؛می من به که بود افتخاری کردمی خوشبخت

 .کرد محروم آن

 *** 

 !پسرم پاشو حمید-
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 که مادربزرگ به را نگاهم. شدم بیدار کرد،می حرکت موهایم البالی که دستی حس با

 شده؟ صبح: گفتم و کشاندم بود، دوخته چشم من به مهربان و نمکین لبخندی با

 : گفت و داد سر دلنشین ایخنده ریز 

 .ناهاره وقت. تازه شده ظهرم-

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب از گرد چشمانی با

 !خوابیدم؟ چقدر مگه! ظهر؟-

 صفا خوردن ناهار تو بدون. کردم بیدارت اومدم ستآماده ناهار چون. خوابیدی خیلی-

 .نداره

 . زدم صورتم پهنای به لبخندی و نشستم خوابم رخت در

 !عاشقتونم مادربزرگ-

 : گفت شیطنت پر لحنی با و کرد اخمی

 .بزن گرفته تو چشم که دختری اون واسه رو حرفا این برو-

 : گفتم و شد ترعمیق لبخندم

 .زنممی اونم به-

 :گفت و کرد جا به جا اشبینی روی را گردش عینک

 .بشم سرگرم که بیاری نوه منم واسه خوبه،-

 : گفتم و دادم سر ایخنده

 !حتما چشم-
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. گرفت پیش را پذیرایی راه آهسته هایقدم با. شد بلند و داد تکیه زمین به را دستش

 زری به. رفتم بیرون اتاق از داشتم ب**ل بر که لبخندی همان با خروجش از پس

 آشپزخانه راهی و زدم لبخندی بود کشیدن برنج مشغول و نشسته سفره سر که خانم

 هایزدن غر خالی جای به و پاشیدم صورتم به آب شلوپ و شلپ مشت با. شدم

 به که روزی از. شدم پذیرایی راهی کنم خشک را صورتم آنکهبی. زدم لبخند مامان

 که گذشت خوش قدری به مدت این و گذردمی ایهفته یک آمدم مادربزرگ یخانه

 قربون و اشخوشمزه غذاهای خانم، زری مهربانی از. بستم دل اینجا به تهران از بیش

 و تشویق البته و هایشبامزگی مادربزرگ، مهربانی و محبت تا گرفته هایشرفتن صدقه

 باید هم را این البته. اندکرده خانه این یدلبسته شدید مرا همه و همه هایشتحسین

 دارم تصمیم و است کرده امخسته یلیخ ماندن خانه در تمام یهفته یک که بگویم

 زری چون اما بدهم آب هاباغچه به و بروم حیاط به را امروز کنم ایجاد تنوعی آنکه برای

 و روممی بام پشت به را ظهر شود، انجام ظهر از بعد باید آبیاری که است گفته خانم

 و پوش سرخ تیم که را فردا فوتبال و بشود درست تلویزیون تا دهممی تکانی را آنتن

 رفتن، حیاط و بام پشت به چند هر. ندهم دست از را دارد امعالقه مورد دل سرخ

 جلویی حیاط در از گوجه آوردن بیرون که جا آن از اما شودنمی محسوب رفتن بیرون

 دهممی ترجیح است دشوارتری کار روستا در زدن قدم پیاده و است دشواری کار

 .باشم داشته ایخانه درون هایگردش

 جمع در کمک از پس و آوردیم در عزا از دلی خانم زری نظیربی و طعم خوش غذای با

 .شدم پشتی حیاط راهی سفره کردن

 نفسی. برسم بام پشت به اشپله باالترین از پس که گذاشتم طوری را بلند یچهارپایه

 با و رسیدم پله آخرین به باالخره. رفتم باال چهارپایه چوبی هایپله از و کشیدم عمیق

 غر یک و هزار بود اینجا االن مامان اگر دانممی. پریدم بام پشت روی بلند قدم یک
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 که مامان اما دارمبرنمی هااحتیاطیبی این از دست نشکنم را پایم و دست تا که زدمی

 .بودند استراحت حال در همچنان هایمگوش من و نبود

 که داغی آفتاب. گشتم تلویزیون آنتن دنبال به و رفتم جلو قدمی چند بام پشت روی

 در گشتن از غیر راهی ولی بود آورده درد به را سرم تابیدمی متفکرم یکله پس بر

 بازی. رفتمی باد بر امزندگی دادممی دست از را امشب بازی اگر. نداشتم بام پشت

 مرحمت به اکنون ولی دیدم اینترنتم یبسته یبازمانده لطف به هم را پیش یهفته

 .کنم تامین را نیازم مورد اینترنت که ندارم بساط در آه بابا

 آن تنظیم برای و یافتم را بام پشت بر افتاده آنتن گشتن، دقیقه چند از پس باالخره

 که کردم صدا را خانم زری بلند نسبتا صدایی با بام پشت باالی از. شدم کار به دست

 .بدهد دهم،می آنتن به من که تکانی هر با تلویزیون صدای و تصویر از خبر

 از خندان و شاد. شد تنظیم باالخره و آمد در جانمان وقفهبی تالش ساعت نیم از پس

 را باغچه آبیاری آنکه از قبل. برداشتم را حیاط شلنگ و آمدم پایین چهارپایه هایپله

 پهن ایوان بر که کوچکی یقالیچه روی که خانم زری و مادربزرگ به نگاهم کنم آغاز

 : گفتم و افتاد بودند خوردن چای حال در و نشسته بودند، کرده

 !خورید؟می چای گرم هوای این توی-

 : گفت و زد مهربان لبخندی خانم زری. کشاندند من به را نگاهشان دو هر

 .بخوریم چای همیشه داریم عادت ما-

 : گفت و زد نمکینی لبخند مادربزرگ

 نخورم، دادم قول دادیار به چون ولی بخورم شربت هوا این توی دارم دوست که من-

 .خورمنمی
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 : گفتم و کردم نگاه مادربزرگ به تعجب از گرد چشمانی با

 کیه؟ دیگه دادیار-

 با او که طوری. دوخت چشم چایش فنجان به و گرفت من از را نگاهش مادربزرگ

 نگاه ام،عالقه مورد بازیکن مسلمان، به من کردمی نگاه چایش فنجان به عشق

 .کردمنمی

 : گفتم و کردم صاف را صدایم

 !شدم کنجکاو که بگید مادربزرگ-

 : گفت داشت ب**ل بر که عمیقی لبخند با و آورد باال را سرش مادربزرگ

 .خوبیه خیلی مرد-

 : گفتم ناباوری با و رفتند باال ابروهایم

 !کنیمی فکر بیاری جدید پدربزرگ یک واسم اینکه به داری نگو مادربزرگ اوه-

. شد سرخ صورتش که خندید قدری به. داد سر بلند ایخنده خانم زری حرفم این با

 قرار از که دادیار، فکر به بودم دوخته چشم او یمستانه یخنده به گنگ که همچنان

 باید که آنجا از کردم فکر خودم با. بودم رفته فرو است مادربزرگ پسر دوست معلوم

 قلی حسین هایاسم با که دارد غریبی و عجیب اسم باشد مادربزرگ سال و سن هم

 !آیدنمی جور اصال هازمان آن خانی

 از پس. شد چایش نوشیدن مشغول بود، نشده حرفم متوجه گمانم به که مادربزرگ

 یگوشه هایاشک کردن پاک حال در و آمده بند اشخنده که خانم زری دقیقه چند

 : گفت بود، چشمانش
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 برای ماه هر که دکتره آقای بزرگ خانوم منظور! زنید؟می حرفیه چه این جان خانوم-

 .میان شونخونه به بزرگ خانوم یمعاینه

 : گفتم و بردم باال را ابروهایم از یکی

  اینجا؟ میاد دکتر-

 : گفت و داد حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرش خانم زری 

 به بار یک ماهی که نمیرن بیرون خونه از زیاد بزرگ خانوم که وقتیه چند چون آره،-

 .زنهمی سر بهشون دکتر برن، روستا بهداری

 زنه؟می صداش کوچیک اسم به مادربزرگ چرا حاال! ایفرهیخته دکی   چه! عجب-

 : گفت جوابم در مادربزرگ بار این 

 .مونهمی خودم پسر مثل-

 : افزود و کشاند من به را نگاهش

 .حمید بهتره هم تو از حتی-

 : گفتم ناباوری با و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !بهتر؟ منم از حتی-

 : گفت و زد لبخندی

 .ترهمعرفت با هم خیلی آره،-

 :غرّیدم ب**ل زیر و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 .ما پاداش شد اینم-
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 شلنگ و کنم باز را آب شیر تا شدم زمین زیر راهی و دادم تکان طرفین به را سرم

 . کند تف هاباغچه به آب بود مانده دستم در کاربی که قرمزی

 چندی از هر البته که بودم حیاط هایباغچه پاشی آب مشغول که شدمی ساعتی یک

 آب این که بود شرجی و گرم قدری به هوا. پاشیدممی آبی هم خودم صورت و سر بر

 .آمد در خانم زری صدای بودم مشغول که همچنان. چسبیدمی شدید پاشیدن

 !هامیشه نرم خاک بدین آب این از بیشتر. کافیه کنم فکر خانوم-

 زمین زیر به و کردم رها زمین بر را شلنگ. گفتم ای"باشه" و کشاندم او به را نگاهم

 با. کرد صدایم خانم زری زمین زیر از آمدنم بیرون از پس. بستم را شیر و رفتم

 فلزی صندلی به دستش با. رفتم ایوان به و کردم یکی تا دو را هاپله تند نسبتا هایقدم

 : گفت و کرد اشاره مادربزرگ کنار رنگ سفید

 .بیارم چای براتون بشینید. نباشید خسته-

 : گفتم و بردم باال نهی عالمت به را دستم

 .نیستم بخور چای گرما این توی من ولی نکنه درد دستتون-

 : گفت و داد سر دلنشین ایخنده

 بیارم؟ براتون دارید دوست چی پس-

 : گفتم و پاشیدم رویش به لبخندی 

 .هیچی-

 !نمیشه که اینجوری آخه-

 : گفتم و نشستم صندلی روی
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 .راحتم اینجوری که من نشه؟ چرا-

 به صدای ایوان بر حاکم صدای تنها. کرد اختیار سکوت و انداخت پایین و باال ایشانه

 صدا پر و عمیق نفسی خانم زری. بود مادربزرگ دستان در بافتنی هایمیل خوردن هم

 : گفت و کشید

 .بگم بهتون باید رو چیزی یک خانوم راستش-

 :پرسیدم و شد کشیده سویش به کنجکاوانه نگاهم

 رو؟ چی-

 : گفت کردمی نگاه زمین به کهحالی در و دزدید من از را نگاهش 

 دکترا که دارم دختر یک فقط دنیا دار تمام از من ولی نه یا هست یادتون دونمنمی-

 .میشم دار نوه بخواد خدا اگه و میاد دنیا به شبچه هفته این آخر انشالله گفتن

 : گفتم خوشحالی با و زدم لبخندی

 سالمتی به. بشه دار بچه دخترتون تا کردین دعا سال چهار یادمه! عالیه که این-

 .انشالله

 .دوخت چشم من به تشکر و محبت پر لبخندی با و آورد باال را سرش

 خیلی کنید قبول اگر که دارم ازتون ایخواسته یک فقط. انشالله. خانوم ممنون-

 .میشم مدیونتون

 : گفتم سریع

 ای؟خواسته چه-

 : گفت آهسته و انداخت پایین را سرش 
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 .دخترم پیش بابل برم ایهفته دو که-

 : گفت و آورد باال را سرش آهسته

 .باشم کنارش مدت این بذارید اگر کنممی دعاتون خدا به-

 : گفتم و کردم ترعمیق امکان حد تا را لبخندم

 تنها دخترتون که برید هم باید حتی و تونیدمی که البته! زنید؟می که حرفیه چه این-

 .نباشه

 : گفت و کرد ایاشاره مادربزرگ به

 برمیاید؟ کارها یهمه پس از مطمئنید-

 : گفتم و کردم ترپررنگ اطمینان با را لبخندم 

 و کنم درست غذا کافیه فقط و خوبه حالشون که هم مادربزرگ! مطمئنم که البته-

 .کنم صحبت باهشون هم کمی و بدم انجام رو خونه کارهای

 : گفت و زد عمیق لبخندی

 .باشه خوش عاقبتتون و آخر. خانوم بده خیرتون خدا-

*** 

 گفتم خانم زری به که عصر دیروز از. شدم بیدار خواب از خانه تلفن صدای با صبح

 دادن اجازه از بعد ساعت نیم. نداشت حد که شد خوشحال قدری به برود تواندمی

 را خانه مفصل خداحافظی یک از بعد و کرد جمع را سفرش بندیل و بار و رفت هم من

 فکر که من. کرد ترک را اینجا بود فرستاده برایش دامادش که آژانسی با و کرد ترک
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 است گرفته آمدن یاجازه که داد خبر تلفنی چون ولی بود رفتن یآماده قبل از کنممی

 . بود من یاجازه منتظر فقط بود معلوم

 چی؟-

 کوچک میز کنار. رفتم پذیرایی به و کردم رها را خوابم رخت مادربزرگ صدای با 

 که کردنش صحبت یویژه محل که طوری برعکس، را تلفن گوشی و نشسته پذیرایی

 صدا شنیدن محل و چسبانده گوشش به بود وصل تلفن یخورده فر مشکی سیم به

 حرف تا گفتمی" چی" مدام بلند صدای با و بود گرفته بود، چسبانده دهانش به را

 .بشنود را بزند حرف مادربزرگ با زدمی زور خط سوی آن که کسی

 قرار گوشش کنار درست و گرفته دستش از را گوشی و رفتم سمتش به تند هاییقدم با

 پر نگاهی با و آمد لبش بر رضایت از لبخندی گفت،" چی؟" دیگر بار وقتی. دادم

 ساعت به. گرفتم او از را نگاهم و زدم رویش به لبخندی. دوخت چشم من به تحسین

 : کردم زمزمه ب**ل زیر و دوختم چشم دادمی نشان را صبح ده که دیوار روی

 منه؟ یعهده بر خونه این کارهای یهمه امروز یعنی-

 درشت چشمان با کردم نگاهش وقتی و زد امشانه بر گرمش و تپل دست با مادربزرگ 

 : گفت و کرد اشاره تلفن گوشی به بودند زیبا العاده فوق عینکش پشت که رنگش سبز

 .بزن حرف باهش بیا اینجاست، حمید آره-

 : گفت و گرفت سمتم به را گوشی

 .دوستته-
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 صدا حمید مرا مادربزرگ بود فهمیده وقتی از چون بود خط پشت مامان نداشتم شک

 من دوست گفتمی او به زدمی حرف مادربزرگ با وقت هر پنداشت،می بابا و کرده

 .است

 به و گرفتم را تلفن گوشی هایمگوش برای آرامش آرزوی با و کشیدم عمیق نفسی

 : گفتم آهسته صدایی با. چسباندم گوشم

 .الو-

 یک که مادرتم سرم خیر! نشناس نمک معرفت بی یدختره! زهرمار و الو! کوفت و الو-

 ! خاموشه توامونده موبایل اون که روزه دو االنم و بپرسی رو حالم نزدی زنگ بارم

 .شد پرت موبایلم از حواسم که بود شلوغ سرم! مامان باش آروم-

 دونممی که من ندونه، هم کس هیچ! بوده شلوغ سرت که نکن بازی فیلم من واسه-

 .بیکاری اونجا

 : گفتم و کردم فوت حرص پر را نفسم

 هوم؟. کنیم خداحافظی نداری کاری اگر خب-

 : گفت بلند صدایی با 

 بزرگت کشیدم زحمت سال همه این! مادرته؟ با زدن حرف وضع چه این پررو یدختره-

 التماس بابات به اینکه جای به روستا اون رفتی شدی پا! عاقبتم شد این حاال کردم

 کنی؟می حوصلگیبی من واسه برگردی، و ببخشه رو تو کنی
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 رایگان گوش برای دلش بود معلوم. کشیدم بلند ایخمیازه و کشیدم دراز زمین روی 

 اعتراض بدون دادن گوش جز راهی من و است شده تنگ هایشزدن غر برای من

 .نداشتم

 ببین برو رو مردم دخترای کردم؟ تربیت من که هستی دختری چجور تو که واقعا-

 به نیستی حاضر حتی تو ولی دوننمی رو قدرشون و دارن رو مادراشون هوای چقدر

 !بدی گوش من حرفای

 زد،می غر مامان که همچنان. گذاشتم سرم زیر را دستم و کردم رها زمین روی را گوشی

 بلندی یخمیازه بودم آلوده خواب خیلی که من و شدمی پخش پذیرایی در صدایش

 گوش کردمی فکر که مامان و آمد سراغم به خواب کم کم. بستم چشم و کشیدم

 .زدمی غر همچنان است شده سپرده او غرهای به اممجانی

 *** 

 .بخواب اتاقت توی برو پاشو حمید-

. دوختم چشم بود بافتن حال در تند و تند که مادربزرگ به و کردم باز چشم سختی به

 : گفتم و کشیدم ایخمیازه

 چنده؟ ساعت-

 .دونمنمی-

 حد تا چشمانم ظهر دوازده ساعت دیدن با و کشاندم دیوار روی ساعت به را چشمم

 درست ناهار امروز برای که آوردم یاد به و کوبیدم سرم بر دست با. شدند گرد امکان

 !امنکرده
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 گذاشتم قدیمی یخچال یدستگیره روی را دستم. رفتم آشپزخانه به و شدم بلند سریع

 و من گرسنگی رفع برای خدا راه در کردم دعا و فرستادم صلوات چندین ب**ل زیر و

 نفسی و بستم چشم. شود پیدا قبل روزهای از مانده غذایی یخچال در مادربزرگ

 .کشیدم عمیق

 .تو امید به خدایا-

 امزده گرما تن بر یخچال از که سردی باد حس از پس و کردم باز را یخچال در آهسته

 بود هاآن در دیروز غذاهای باقی که کوچک یقابلمه دو دیدن با. کردم باز چشم زدمی

 گرم برای را گاز و گفتم ی"شکر رو خدا. "آوردم بیرون را هاقابلمه و زدم شوق پر لبخندی

 .کردم روشن کردنشان

 پذیرایی به دست به بشقاب و سفره کهحالی در من و شد گرم غذا ساعت نیم از پس

 :گفتم رفتم،می

 .حاضره غذا مادربزرگ-

 نگاه من به متفکرانه حالیکه در و کرد جا به جا اشبینی روی را عینکش مادربزرگ

 : گفت کردمی

 کجاست؟ زری پس-

 : گفتم کردممی پهن را سفره که همچنان و زدم رویش به لبخندی 

 .دخترش پیش رفته-

 : گفت و داد تکان سری

 !حمید نیستی بلد کردن درست غذا که تو-
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 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 !نشناختین رو من هنوز پس-

 پختنشان که غذاهایی تنها که چرا فرستادم لعنت فتوحم پر روح بر پرغرورم لحن برای

 هنر تمام شودنمی پیدا روستا در نودل چون که بودند نودل و املت نیمرو، بودم بلد را

 .بود خواهد کردن درست املت و نیمرو میان در روز بیاید، خانم زری که زمانی تا من

 خودم برای غذا چه هر زیادی ولع با. کردم کشیدن غذا به شروع و کردم باز را قابلمه در

 : گفتم و خوردم را ریختم

 .کنین بیدارم فوتبال واسه عصر. بخوابم میرم من بزرگ مادر خب-

 چی؟ واسه-

 : گفتم که افتدمی اتفاق فوتبال زمان هم چیزی چه که کردم فکر خودم با کمی 

 .کنید بیدارم غروب از قبل-

 .باشه-

 : افزود مکث کمی از پس

 .بکش هم نقاشی واسم-

 : گفتم شوق با و زدم رویش به ذوق پر لبخندی

 کی؟ از-

 .پشتی حیاط توی خودمون از-

 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم
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 !حتما-

 به نمونه کدبانوی یک مثل هاظرف شستن از پس و کردم جمع را مخلفاتش و سفره

 . شدم رها امشده پهن خواب رخت روی و رفتم اتاقم

 و پیچید دلم در که دردی حس با که گذشتنمی رفتنم خواب از ساعت نیم از بیش

 با و زدم کنار را رویم سفید یملحفه. کردم باز چشم سریع شلوارم خیسی متعاقبش

 : گفتم بلند صدایی با خون هایلکه دیدن

 !نیاوردم نه، وای-

 سمتم به نگران حالیکه در بزرگ مادر و شد باز سرعت به اتاقم در لحظه چند از پس

 : گفت آمدمی

 شده؟ چی-

 : گفتم و زدم رویش به مصنوعی لبخندی باالجبار و کردم قایم پشتم را ملحفه 

 که؟ باشین تنها نداره عیب. گردمبرمی زودم. بیرون برم باید فقط هیچی،-

 : گفت عمیق نفسی کشیدن از پس و رفت نگاهش از نگرانی 

 ساله همه این! نیستم بچه که من برو باشه! پسر دادیمی کشتن به رو من داشتی-

 !چرخونممی رو خونه این خودم که

 : گفتم تند و کردم ترپررنگ را لبخندم باالجبار

 .دیگه میرم باشه-

 با. رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند سریع و کردم مچاله خوابم رخت درون را ملحفه

 اقدام و برداشتم کاغذی دستمال توانستممی تا. شدم توالت وارد و دویدم زیاد سرعت
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 زانو باالی تا گشاد مشکی مانتوی یک و رفتم اتاقم به دو با بعد و کردم اضطراری

 از کوتاه خداحافظی یک از پس و انداختم سرم بر مشکی شال یک و پوشیدم

 .کردم ترک را خانه و برداشتم را پولم کیف مادربزرگ،

 هم اممشکی تیپ تمام بودم پوشیده که قرمزی گشاد ورزشی شلوار آن با

 نگاهم مظلومانه که گوجه به چشمم حیاط در. کنند کم را بودنم چراغ توانستندنمی

 و حیاط کوچک در از بردنش بیرون ولی بروم گوجه با خواستمی دلم. افتاد کردمی

 .بود دشواری شدید کار روستا یسنگریزه پر و باریک و تنگ هایکوچه در راندنش

 زدنمی پر ایپرنده راهم در. رفتم بیرون خانه از پیاده و شدم گوجه به کردن فکر بیخیال

 بیشتر رفتممی جلوتر چه هر. بپرسم او از را روستا این در داروخانه یک آدرس که

 امپیشانی بر محکم دست با. امشده گم هم به شبیه هایکوچه این در کردممی حس

 : گفتم و کوبیدم

 !لعنتی میاوردی بسته یک کاش-

 آفتاب آن زیر خوردمی پیچ کمرم و دل در که نوسانی درد به توجهبی و کشیدم پوفی

 چیزی از دریغ ولی کنم پیدا ملعون یداروخانه یک بلکه تا رفتم راه تند آور عذاب داغ

 سوپر یک به رفتن راه زیادی مدت از پس باالخره. شود دیده چشم به که خانه جز

 مسنی نسبتا یسبزه و چاق مرد که فروشنده. شدم آن وارد و رسیدم فروشی خوراکی

 دهانش که بود خواب غرق قدری به. بود رفته خواب به و داده لم اشصندلی روی بود

 : گفتم و کشیدم پوفی. کردمی پف و خر و مانده باز

 .آقا-

 : گفتم بلندتر که نشنید را صدایم اصال
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 !ببخشید آقا-

 .گفت ی"هوم؟" کند باز چشم آنکه بی و خورد خفیفی تکان سرش

 : گفتم بلندتر بسیار صدایی با و کردم فوت حرص با را نفسم

 !شمام با آقا-

 باز آهسته چشمانش و بسته دهانش و خورد تکان طرفین به دور دو سرش باالخره

 خیلی اشخاکستری پشت پر ابروهای زیر که ریزش چشمان با کهحالی در. شدند

 : گفت کرد،می نگاه من به گنگ شدند،می دیده کوچک

 خانوم؟ بله-

 ندارید؟ سراغ داروخونه هاطرف این-

 :گفت و کشید شکلش ایذوزنقه سبیل به دستی 

 میندازه راه کارتونو عطاری اگه ولی. بهداریه نزدیک که هست یکی فقط داروخونه-

 ...تونیدمی

 : گفتم و کند تمام را حرفش ندادم اجازه

 کجاست؟ بهداری-

 : گفت لحظه چند از پس و بدهد آدرس چطور کرد فکر کمی 

 راه اون کمتره، هاخونه و درخته از پر که سمتی برید بعد. باال برید رو کوچه این باید-

 توش که ایکوچه توی برید بعد و جلو برید داره زردی در که بزرگی یخونه یک تا رو

 .ستداروخونه کنارشم. بهداری به رسیدمی برید جلو که رو همون. هست سوپری یک
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 .مرسی-

 هیچ راست و چپ سمت هایواژه از بحمدهللا. رفتم گفت که را راهی و چرخیدم

 داروخانه به تا کردممی دنبال را چیزی هر و سوپر و هاخانه درب   باید من و دانستنمی

 .برسم

 ارادهبی. نرسیدم رنگ زرد در با ایخانه به هنوز اما آمدم درست را راه بیشتر تقریبا

 راه کردم حس. کشیدم عمیق نفسی اشخشکی حس با و کشیدم مانتویم به دستی

 تار کم کم که امخسته چشمان به زرد رنگ هنوز ولی بودم آمده جلو را زیادی خیلی

 و بود نشسته تنم بر که عرق از حجم آن با سوزناک آفتاب آن زیر. بود نخورده دیدمی

 نفس نفس امتشنه و خشکیده هایب**ل با بود، بریده را نفسم راه که شرجی

 تعادل بدی یسرگیجه و خوردمی پیچ وجودم در بیشتر و بیشتر لحظه هر درد. زدممی

. داشتمبرمی قدم هادیوار به دستم دادن تکیه با که طوری بود؛ گرفته من از را رفتنم راه

 : گفت نگرانی با که زنی صدای با ناگهان که رفتممی پیش نزارم حال همان با

 خوبه؟ حالتون خانوم-

 آن بر صورتی و سفید هایگل نقش که اشخاکستری چادر. چرخید سمتش به سرم 

 باال با. دادم تشخیص کم دید با که بود چیزی اولین بخشیدمی زیبایی یجلوه

 اشچهره به. زدم جانی کم لبخند طراوتش با و جوان صورت تا نگاهم کشاندن

 و گردش سفید صورت با. باشد داشته سن سال هجده هفده، از بیش خوردنمی

 .بود دلنشین و زیبا خیلی اشانداخته گل سرخ هایلپ

 ضعفم از لرزان بازوی روی را دستش. شد ترنزدیک من به و زد رویم به گرمی لبخند

 : گفت و گذاشت

 .بشینید یکم-
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 نمانده برایم توانی و تاب چون داشتم زیادی هراس وضعیت این در نشستن از که من

 درشت قطرات. دادم تکیه سرم پشت دیوار به و نشستم زمین بر جا همان اجبارا بود

 مملو لحن با دختر. کردندمی بدتر عجیب را حالم و بودند جاری کمرم بر ُشر ُشر عرق

 : گفت مهربانی از

 .کنید صبر کم یه-

 به و آورد بیرون نان ایتکه آن داخل از و آورد بیرون رنگ ایقهوه زنبیلی چادرش زیر از

 .داد دستم

 .بیاد جا حالتون بخورید. کرده درست مادرم. قندیه نون-

 : گفتم بود گرفته خشکم گلوی خاطر به که صدایی با و پاشیدم رویش به لبخندی

 .آب-

 معلوم. آورد بیرون آن از ایپنبه چوب در با ایشیشه و برد زنبیلش در دست سریع

 هوا آب بخار اشخارجی یدیواره روی که چرا بود سرد بسیار بود شیشه در که آبی بود

 .است نشسته آب ریز قطرات صورت به

 محض به. ریخت آب آن در و آورد در زنبیل داخل از لیوانی و برداشت را شیشه درب

. کشیدم سر جا یک را آب و گرفتم دستش از را لیوان آورد، سمتم به را آب لیوان آنکه

 و کشیدم سر هم را بعدی لیوان. ریخت آب برایم دیگر بار یک و زد رویم به لبخندی

 فراوانی لذت به را کامم لطیفش شیرینی و نرمی. خوردم را دستم قندی نان آن از پس

 .رساند

 : گفت و گرفت جلویم دیگری آب لیوان

 .بخورید ایدتشنه بازم اگر-
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 خالی لیوان و نوشیدم را آب لذت با. گرفتم دستش از را لیوان و زدم رویش به لبخندی

 پیدا برای هم را روستا باقی بتوانم که بود آمده جا حالم قدری به. دادم دستش به را

 .بروم پیاده داروخانه کردن

 روستا؟ اومدین تازه شما-

 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم 

 .کنم جبران بتونم کاش. ممنونم ازتون خیلی آره،-

 کنید؟می زندگی کجا. اومدین خوش روستا به! خانوم؟ حرفیه چه این-

 .اینجا از تر پایین کوچه تا دو-

 : گفت شوق با

 !اید نزدیک ما به پس واقعا؟-

 : گفتم و زدم لبخندی

 چیه؟ اسمتون-

 : گفت زدمی دلربا لبخندی حالیکه در و انداخت پایین را سرش 

 .ملیحه-

 : گفتم و کردم تکرار ب**ل زیر بار چند را اسمش

 .میاد بهت خیلی! قشنگی اسم چه-

 : گفت و کرد نگاه من به لبخند با

 چیه؟ شما اسم. ممنونم-
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 .بهناز-

 !قشنگه خیلی-

 ببینمت؟ تونممی کجا بعدا ملیحه خب! ممنونم-

 : گفت و زد لبخندی 

 کار بهداری توی و پرستاره که هامدوست از یکی دیدن به ظهر از بعد روز هر من-

 !بینیدمی منو خورد اینجا به گذرتون وقت هر. میام کنهمی

 : گفتم و شدم هاکوچه این یروانه چه برای اصال آوردم یاد به ناگهان

 کجاست؟ کنارش یداروخونه و بهداری دونیمی تو! بهداری؟-

 اونجا؟ برید خوایدمی! البته آره-

 !نکردم پیداش گشتم چی هر اما آره-

 .بشوم بلند کرد کمک و گرفت را دستم

 .بدم نشونت رو راه که بیا من با پس-

 از برگشت حال در و بودم رفته زیادی که مسیری به کنجکاوانه و افتادم راه دنبالش به

 با بزرگ یخانه یک تقاطعش در که فرعی راه یک به رسیدن با. کردم نگاه بودیم آن

 زیر و کوبیدم امپیشانی بر محکم را دستم. رفتیم فرعی داخل به بود رنگ نارنجی دری

 : غرّیدم ب**ل

 !دونستنمی رو نارنجی و زرد فرق حتی-

 : گفت و چرخید سمتم به ملیحه
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 چی؟-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی 

 !هیچی-

 سر بر" مازندران آباد ولی بهداشت مرکز" تابلوی که رنگی سفید ساختمان به باالخره

 : گفتم فراوان شوقی با. رسیدیم شدمی دیده آن در

 !رسیدیم وای-

 : گفت زدمی رویم به مهر پر لبخندی حالیکه در و چرخید سمتم به

 .ستداروخونه طرفشم اون. بهداریه این-

 .بده خیرت خدا! ملیحه ممنونم ازت خیلی وای-

 : گفت اتمامش از پس و داد سر ایدلبرانه یدخترانه یخنده

 !که نکردم کاری! ممنونم-

 !دادی نجات رو زندگیم تو اوه-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش تنها جوابم در که زدم رویش به چشمکی

 نداری؟ من با ایدیگه کار! بهناز نکردم کاری واقعا من-

 . کرد ترعمیق را لبخندش و داد دست من با. بردم جلو را دستم و شدم ترنزدیک او به 

 .ممنونم ازت خیلی. شدم آشنا باهات شدم خوشحال-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .همینطور منم-
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 تند بودم هایملباس کردن خراب نگران شدید که من و کردیم گرمی خداحافظی

 بود بهداری کنار که شلوغی و کوچک یداروخانه. گشتم داروخانه دنبال به و چرخیدم

. نبود نداشتم را خریدنش روی خودم حال به تا که لوازمی خرید برای خوبی جای اصال

 نفر یک و تحویل مسئول نفر سه کل در. شدم کوچک یداروخانه وارد و کشیدم پوفی

 منتظر و ایستادم صف در باالجبار. بودند مرد همگی بحمدهللا که بود صندوق مسئول

 بدهد؟ را وامانده آن بگویم مرد یک به چطور من آخر. بشود نوبتم ماندم

 تا فرستادم صلوات صدا بی ب**ل زیر و کشیدم عرقم از خیس پیشانی بر را دستم 

 تمام باالخره. دهد نجات مرا و بیاید ملعون یداروخانه این به خانمی یفروشنده

 نمانده داروخانه در کسی پیرزن دو و پیرمرد یک جز به و رفتند بودند جلویم که افرادی

 .بود

 .خانوم بفرمایید-

 منتظر خسته نگاهی با. کشاندم باال مرد چشمان تا را نگاهم و گرفتم زمین از چشم

 خواستم آنکه محض به. شود تَر کمی لبم تا کشیدم لبم بر را زبانم نوک. کردمی نگاهم

 با همزمان. شد کشیده سرم پشت شخصی به و شد گرفته من از مرد نگاه بزنم، حرف

 عبارت با که سالمی البته درآمد؛ دیگر مرد سه یمحترمانه سالم صدای حرکتش این

 کشیده عقب به نگاهم کنجکاوانه. بود همراه بود شده بندش پشت که" دکتر آقای"

 این در بود معلوم اشگرفته صدای و پریده رو و رنگ یچهره از که جوانی مرد به و شد

 سرما وقت چه االن آخر. شدم خیره متعجب است خورده سرما بدجور داغ هوای

 !است؟ خوردن

 سمتم به را سرش هاسالم پاسخ دادن از پس بود کرده حس مرا یخیره نگاه که مرد

 صورت روی که درشتش چشمان روی نگاهم. داد باال را ابروهایش از یکی و چرخاند
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 به روشنش ایقهوه چشمان. بود شده متمرکز کردندمی توجه جلب شدید اشمربعی

 مثل سفید پوست و تیره فندقی رنگ به ابروهای و موها آن با که بودند درشت قدری

 صاف بینی با و بودند کرده هاسنجاب و آلوین کارتون در آلوین شبیه را او صورتش برف  

 دارش، چال و گرد یچانه درشتش، یبرجسته نسبتا هایب**ل تیزش، نوک و

 فیس بیبی شدت به را اشچهره اشخمیده پرپشت ابروهای البته و کوتاهش پیشانی

 هایشکالت مثل که چشمانش در را زبانم خواستمی دلم چرا دانمنمی. بودند کرده

 .ببرم فرو نماییدندمی شیرین و خوشمزه مجلسی و درشت فندقی

 پایین را سرم سریع و کنم گم را پایم و دست شد باعث که کرد صاف کمی را صدایش

 تمام بین از ولی بودند انداخته گل هایمگونه خجالت شدت از ندارم شک. بیندازم

 نظرم از قدری به اشخوشمزه چشمان رنگ و درشتی تنها اشظاهری خصوصیات

 حال که پسر. کنم نگاه هاآن به لحظه چند از کمتر نتوانستم که بودند جذاب و بامزه

 را اشپیشانی دستش با کهحالی در و گرفت قرار کنارم بودم گذاشته آلوین را اسمش

 : گفت بود، گرفته

 میدین؟ کدئین بسته یک-

 مریضتون از پیش هفته یک! هاخورهمی آب شکسته کوزه تو گر کوزه میگن-

 !نشده تموم هنوز ولی گرفتین رو سرماخوردگی

 : گفت جوابش در اشگرفته خروس مثل صدای با حوصلهبی آلوین

 برم؟ که بدین رو کدئین این زود میشه. کرد نمیشه کاریش-

 .بیارم هم با دوتون هر واسه که خوایدمی چی بگید هم شما خانوم-
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 را سرم و برداشتم آلوین به کردن نگاه چشمی زیر از دست و دادم قورت را دهانم آب

 :گفتم آهسته و بردم جلوتر را سرم و کشیدم عمیق نفسی. آوردم باال

 ندارین؟ خانوم یفروشنده-

 : گفت و کرد نگاهم تعجب با پسر 

 .بیارم بفرمایید امرتونو شما! نه-

 :گفتم کنم تعلل ایلحظه آنکه بی و کشیدم پوفی

 .خوامنمی چیزی مرسی،-

 .کردم ترک را داروخانه بود، من روی که متعجبی هاینگاه به توجه بی و چرخیدم

 ب**ل زیر و فرستادم بیرون فوت با حرص پر را نفسم بسته فضای آن از خروج از پس

 : غرّیدم

 سر چرا بشیم بیخیال رو پیرمردها و پیرزن اون حاال بود؟ اونجا آدم همه اون چرا آخه-

 بودن؟ مرد هافروشنده یهمه چرا اصال شد؟ پیدا آلوین یکله و

. زدممی قدم جلو و عقب به داروخانه در پشت کردممی غرولند خودم با که همچنان 

 خواهممی چه من بفهمد مردها آن از یکی تنها و بروند بیرون هامشتری بودم منتظر

 آوردند؟ در سر کجا از هابازی مثبت بچه برخی قول به و هابازی کولی این اصال. بخرم

 ام؟آمده داروخانه به چه برای فهمیدندمی اگر داشت اهمیتی چه اصال

 تمام ماندم منتظر خیال و فکر با همزمان و نشستم داروخونه کنار یپله روی 

 . بشوند خارج هامشتری
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. گرفت قرار چشمانم جلوی رنگ سیاه پالستیکی ناگهان که بودم خیال و فکر مشغول

 با کهحالی در. شدند گرد تعجب از چشمانم آلوین دیدن با که آوردم باال را سرم

 : گفت کردمی نگاه من به قرمزش و خسته چشمان

 !دیگه بگیرش-

 : گفتم و شدم بلند پله روی از

 بگیرم؟ رو چی-

 اشگوشه بگیرم، او از را پالستیک آنکهبی دستم با. کرد اشاره پالستیک به نگاهش با 

 گرد چشمانم بودم آمده داروخونه به برایش که چیزی همان دیدن با و کردم باز کمی را

 . شد حبس امسینه در نفس و

 الو؟-

 هایتیله آن در شیطنت. ماندم خیره درشتش چشمان در و آمد باال نگاهم سریع 

 : گفتم آهسته و انداختم پایین را سرم خجالت از. زدمی موج خوشمزه

 خوام؟می چی فهمیدین کجا از-

 .بود تابلو-

 و گرفت جان لبش بر شیطنت پر لبخندی. کردم نگاهش ترس با و آمد باال سرم سریع

 : گفت

 .جان بچه خونه برو و بگیر اینم. باشی تونستینمی ترضایع این از خب-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !بچه؟-
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 : گفت و برد فرو موهایش در دستی

 .ایبچه من نظر از. نیست که سالت پونزده از بیشتر خب-

 ببیند که است خالی مامان جای. بست نقش لبم بر رضایت و غرور از لبخندی

 .است مانده نوجوان حد این تا دخترش

 : گفت و کرد ایعطسه

 !دیگه برو بگیر-

 را لبخندم نگذارم منتظر را او این از بیش آنکه برای و بود شده خشک جلویم دستش

 : دادم را اشاخالقی گند جواب اخم با و کردم جور و جمع

 .کنم قبول تونمنمی ولی ممنون-

 نمایش به پیش از بیش را بامزه گردوهای آن و شدند گرد تعجب از چشمانش

 : پرسید ناباوری با. گذاشت

 !چرا؟-

 : گفتم آهسته صدایی با. انداختم پایین را سرم و کشیدم پوفی

 کنی؟ عوضش بری میشه-

 !چی؟ با-

 : گفتم گوشش کنار آهسته و شدم ترنزدیک او به

 .بزرگش سایز بسته یک با-
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 حد تا را سرم. شد کشیده صورتم به نگاهش و شدند گرد امکان حد تا چشمانش

 بگوید نیست نفر یک آخر. کاویدممی را زمین تنها نگاهم با و بودم برده پایین امکان

 !زنم؟می حرف حد از زیاده چرا من

 که او به تعجب با و آمد باال سرم. زد خنده زیر و آمد در بُهت از لحظه چند از پس

 پس آلوین یخنده باالخره. کردم نگاه بود خنده شدت از شدن سرخ حال در صورتش

 : گفت و آمد بند دقیقه چند از

 ...که االن به نه خجالتت اون به نه! هستی؟ کی دیگه تو-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 .نخواستم کمک اصال-

 با کهحالی در و کشید عقب را دستش که بگیرم او از را کیسه که بردم جلو را دستم

 : گفت و رفت داروخانه در سمت به کردمی نگاه من به شیطنت پر لبخندی

 .کردی شادم مریضی این وسط بده خیرت خدا-

 آن از فرسا طاقت یدقیقه چند از پس. شد داروخانه وارد و خندید ریز هم بعد

 به و گرفتم دستش از را کیسه. گرفت سمتم به را کیسه و آمد بیرون ملعون یداروخانه

 .خواستممی که بود همان دقیقا. کردم نگاه دقیق محتوایش

 : گفتم بکنم، کوچکی تشکر و بزنم لبخندی و بیاورم باال را سرم آنکه بی

 .خداحافظ خب-

 : گفت سرم پشت از که گرفتم پیش را رفتن راه و چرخیدم

 .نیست چیزی بد تشکرم. قدیم هایبچه هم بچه-
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 : گفتم و آوردم باال را دستم بچرخم سمتش به آنکه بی

 .بود وظیفه-

 : گفت که شنیدم را اشآهسته خروسی صدای

 !من برم روتو-

 : غرّیدم ب**ل زیر و کشیدم پوفی

 !خب بود توظیفه-

 خانه، به ورود محض به و کردم طی را مادربزرگ یخانه تا خم و پیچ پر مسیر باالخره

. زدم بیرون و کردم را کارهایم تند و کشیدم عمیق نفسی. شدم مستراح یروانه

 .شدم پذیرایی راهی و گفتم داری جان" آخیش"

 را سرش دادمی تکان دستش در را بافتنی هایمیل تند و تند کهحالی در مادربزرگ

 .کرد نگاه من به اخم با و آورد باال

 !حمید؟ بودی کجا حاال تا-

 : گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 !هستین؟ عصبانی انقدر چرا. دیگه بودم بیرون-

 !شدم نگرانت چون-

 : گفتم و شدم ترنزدیک او به بلند هاییقدم با

 !شدین؟ نگران چرا! بزرگی؟ این به من واسه-

 : گفت لرزیدمی غم از که صدایی با و انداخت پایین را سرش
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 .ندیده خیر تهران اون بری بودم نگران. خونه نیای دیگه بودم نگران-

 گذاشتم هایششانه روی را دستانم. نشستم رویشروبه و شدم نزدیک اشمتری نیم تا

 :گفتم و

 !مادربزرگ-

 تند و تند شود شنیده او از صدایی آنکه بی هایشب**ل فقط. نزد حرفی جوابم در

 .خوردندمی تکان

 !مادربزرگ-

 چرا دانمنمی. کرد نگاه چشمانم در قرمز چشمانی با و آورد باال را سرش باالجبار

 پایین را سرم سریع. زدمی خنجر قلبم به ممکن نحو بدترین به چشمانش قرمزی

 را مادربزرگ ناراحتی دیدن تحمل اصال من. کشیدم عمیق نفسی سختی به و انداختم

 بی و احساس بی زمینی سیب یک مثل نزدیکانم قول به همیشه که من! نداشتم

 !کردممی شدن خرد احساس وجود تمام با مادربزرگ ناراحتی برابر در بودم درک

 

 حمید؟ بگی خوایمی چی-

 مانده ثابت بافتنی هایمیل بر که اشچروکیده دستان به نگاهم ولی آوردم باال را سرم 

 .بود شده دوخته بودند،

 !پسر بزن حرف! حمید-

 : گفتم آهسته صدایی با

 ...ولی مادربزرگ کردم نگرانتون ببخشید-
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 : گفتم اطمینان با و کشاندم باال چشمانش تا را نگاهم

 !مادربزرگ ذارمنمی تنهاتون من-

 و زدم رویش به کننده مطمئن لبخندی. باخت رنگ نگاهش در کم کم غم و نگرانی

 : گفتم

 .میدم قول-

 : گفت و گرفت جان لبش بر لبخند

 کشی؟می برام هم قشنگ هاینقاشی اون از پس خب-

 : گفتم و زدم رویش به عمیق لبخندی 

 !کشممی که البته-

 *** 

 !لعنتی دیگه بزن گل اه-

 هنوز ولی بود اتمام به رو بازی اول ینیمه. بودم دوخته چشم تلویزیون به حرص با

 ارمغان به را صفر صفر کننده کسل نتیجه وار خسته تیم دو هر و نبود گل از خبری

 .دویدندمی توپ دنبال هدفبی و بودند آورده

 بازی هم با دارن کنی؟می نگاهشون اینجوری تو که کننمی کار چی اینا حمید، میگم-

 .دیگه دوَنمی توپ یک دنبال و کننمی

 : گفتم جویدممی استرس شدت از را ناخنم و بود تلویزیون به نگاهم که همچنان

 .المصب باالست خیلی هیجانش ولی بازیه-
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 نگاهم" پرسپولیس برای موقعیت این" گفت هیجان پر صدایی با که گزارشگر صدای با

 .شدند تا چهار شنیدن دقیق برای هایمگوش و شد دقیق تلویزیون یصفحه روی

 !دروازه توی و عالی یضربه یک-

 : کشیدم جیغ

 !گل-

 دستش و پرید جا از سانتی چند مادربزرگ طفلک که بود بلند جیغم صدای قدری به

 نگاه مادربزرگ به خجالت با و گذاشتم دهانم روی را دستم. گذاشت قلبش روی را

 .کردم

 ! حمید؟ چته هست معلوم هیچ-

 : گفتم مظلومانه آهسته صدایی با و برداشتم دهانم روی از را دستم

 !مادربزرگ ببخشید-

 :گفت و داد تکان طرفین به را سرش باری چند مادربزرگ

 .میاره در سر جَوونا شما کار از خدا فقط -

 : گفتم و زدم صورت پهنای به لبخندی

 .نمیشه تکرار-

 .کردم دنبال را بازی باقی و چرخید تلویزیون سمت به سرم

 *** 

 : گفتم و کشیدم عمیق نفسی
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 .شد تموم خوشی و خیر به-

 چرخشی صورت به تلفن اعداد هایدکمه. نشستم کنارش و رفتم تلفن میز سمت به

 دوست ترق ترق صدای به اعداد آن یدانه به دانه چرخاندن با من و کردندمی کار

 بعد و شد برقرار تماس باالخره. سپردممی گوش شدمی شنیده که ایبامزه و داشتنی

 صدایی بهترین پدرام انرژی پر و شاد صدای. شد برداشته ما یخانه تلفن بوق سه از

 .بپیچد گوشم در توانستمی دلتنگی هفته یک از پس که بود

 دیدی؟ رو فوتبال! بهناز سالم-

 : گفتم و دادم سر شوق پر ایخنده 

 !منم؟ فهمیدی کجا از راستی. شدیم برنده همیشه مثل! دیدم که معلومه-

 .تویی بود تابلو! زنهنمی زنگ خودش که هم مادربزرگ بود، مادربزرگ یخونه یشماره-

 : گفتم و زدم لبخندی

 برنده؟ چطوری خب-

 : گفت پیروزمندانه لحنی با 

 چطوری؟ تو! امعالی-

 ...چیزی یه پدرام فقط! عالی-

 چی؟-

 .کنهمی جهنم رو اتاقم چجوری که دیدی. اتاقم توی بره زیاد نازنین نذار میگم-

 : گفت و داد سر ایخنده
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 .رفته شده تموم کرده، جهنمش و اتاقت توی رفته کلی-

 : گفتم و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 دارم؟ من که خواهرزاده شد اینم-

 .داری توپ یبرادرزاده یک عوضش-

 .کن تعریف خودت از بیشتر کم یه-

 .حتما باشه،-

 که مادربزرگ به را نگاهم. دادیم پایان را تماس باالخره و زدم حرف پدرام با دیگر کمی

 : گفتم و کشاندم بود بافتن مشغول

 خورید؟می املت شام مادربزرگ-

 و زد دلنشین لبخندی. دوخت چشم من به دار معنی نگاهی با و آورد باال را سرش 

 : گفت

 !حمید نیمروئه و املت هنرت تنها که هنوزم-

 : گفتم و زدم صورت پهنای به لبخندی

 .دیگه کنیم چه-

 :گفت و کرد جا به جا اشبینی روی کمی را عینکش

 .میدی خوردمون به چی ببینم کن درست املت برو-

 : گفتم داشتمبرمی قدم آشپزخانه سمت به غرور با کهحالی در و شدم بلند

 .نخوردین خوشمزگیش به حاال تا که چیزی یک-
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 کردم درست بود بابا و من تخصص کردنشان درست که مخصوص هایاملت همان از

 .خوردیم چه چه و به به با دو هر و

 *** 

 (بعد هفته یک) 

 نبود خانم زری که هفته یک این در. شدم بلند و کندم دل خوابم رخت از سختی به

 غذا البته و خانه کل زدن جارو تا گرفته هاباغچه دادن آب از. آمد در جانم رسما

 قول به یبنده دوش بر همه و همه است، محدود نیمرو و املت به که کردن درست

 .است بیکار گرام مادر

 .شدم آشپزخانه راهی و کردم سالمی بود بافتن مشغول که مادربزرگ به

 ...حمید میگم-

 : گفتم که کرد مکثی

 مادربزرگ؟ بله-

 بشوری؟ رو لباسا خواینمی-

 .بشوره بیاد خانوم زری وایمیستیم! که نیستن زیاد-

 از تعدادی که لباس از شده فراسیر بزرگ سبد تماشای و همانا آشپزخانه به ورودم

 دهانم ماندن باز متر سانتی چند باعث همانا؛ بودند ریخته بیرون آن از ها لباس

 .شدند

 .شورممی خودم پس خب: مادربزرگ

 : گفتم و کشیدم امپیشانی به دستی
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 .شورممی خودم! مادربزرگ؟ حرفیه چه این-

 که روستا محلی نان از ایتکه محلی، پنیر برداشتن از پس و رفتم یخچال سمت به

 مشغول ایستاده همانطور و برداشتم خوابیدم، آن از بعد و خریدم نانوایی از زود صبح

 .شدم خودم برای کردن درست لقمه

. چپاندم دهانم در زور به و کردم درست دهانم داخلی فضای کل بزرگی به ایلقمه

 از خودم یتیره از غیر جانوری هر مثل و بود گرفته درد پایینم فک و کرده باد هایملپ

 نگه دهانم در را آن باید ولی بودم شده پشیمان دهانم در بزرگ یلقمه آن چپاندن

 جویدن بیخیال. بجوم را لقمه توانستمنمی حتی که بود پر دهانم قدری به. داشتممی

. کردم نگاه هالباس سبد به چرخاندممی دهانم در زبانم با را لقمه که همچنان و شدم

 وقتی چرا فهمیدمنمی من ولی خوردمبرمی لباسی کم بحران به شستمنمی را هاآن اگر

 لباسشویی ماشین روستاها در کرده، اختراع لباسشویی ماشین و کرده لطف نفر یک

 !بشوییم لباس دست با پیش هاقرن مثل باید و نیست

 شروع دهانم در عظیم یلقمه آن چرخاندن دور چند از پس و شدم کردن فکر بیخیال

 و خوردم صبحانه سریع دقیقه چند عرض در. کردم فراوان دشواری با جویدنش به

 و آوردم حیاط به را حمام بزرگ قرمز لگن. رفتم حیاط به و برداشتم را لباس سبد

 از ایدسته. گذاشتم لگن کنار را رخشویی صابون ظرف و رخشویی پودر یجعبه

 ایدلبازانه و دست طور به. ریختم آب رویشان شلنگ با و ریختم لگن در را هالباس

 با هالباس سابیدن مشغول و برداشتم را هاصابون از یکی و ریختم رخشویی پودر

 .شدم صابون
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 داغ را امکله که داغی آفتاب زیر کننده خسته شوی و شست عملیات از ساعتی نیم

 کف پر دست آرنج   با و کشیدم پوفی. گذشتمی بود، نشانده بدنم تمام بر عرق و کرده

 : غرّیدم ب**ل زیر. کردم پاک عرق از را امپیشانی امشده

 !نداره فایده اینجوری نه،-

 مادربزرگ. گرفتم پیش را پذیرایی راه دستانم شستن از پس و کردم باز را شلنگ شیر

 او به بلند قدم چند با. بود خواندن دعا ب**ل زیر و بافتن مشغول همیشه مثل

 : گفتم و شدم ترنزدیک

 .مادربزرگ-

 را سرش و گرفت دادمی تکان را هاآن تند و تند که دستش بافتنی هایمیل از چشم

 : پرسید کرد،می نگاهم سوالی کهحالی در. آورد باال

 بله؟-

 : گفتم و نشستم جلویش 

 ندارین؟ نو خنک لباس خونه این توی. گرَممه خیلی من-

 : گفت و زد رویم به عمیق لبخندی 

 ...تو که بودم خریده برات نو لباس دست چند من! داریم چرا-

 : گفتم کنجکاوانه. شد ترکمرنگ لبخندش و کرد مکثی

 من؟ که-

 .بپوشی بدم رو هالباس اون بهت نخواستی دیگه و تهران رفتی تو که-
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 قلبم اعماق تا تیز خنجری کردم حس که گفت را حرف این دلتنگی و غم با قدری به

 را شده متر نیم گردن شال و بافتنی هایمیل لحظه چند از پس. آمد بیرون و رفت فرو

 : گفت و گذاشت زمین روی

 کجان؟ بدم نشونت بیام-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی 

 .میشه عالی که بدین نشون اگر-

 شد،می بلند بود داده تکیه زمین به که دستش کمک با کهحالی در و زد لبخندی

 : گفت

 .بیا دنبالم پس خب-

 به و شدیم زمین زیر وارد. افتادم راه داشتبرمی قدم آهسته که مادربزرگ دنبال به

 از یکی جلوی مادربزرگ. رفتیم زمین زیر یگوشه قدیمی بزرگ هایصندوق سمت

 با سفیدی یبقچه. کرد باز را آن در و ایستاد بود، رنگ زرشکی که هاصندوق

 با. گذاشت دیگر صندوقی در روی و آورد بیرون آن از قرمز و صورتی هایگلدوزی

. کرد باز را گره باالخره آنکه تا رفت ور بقچه محکم یگره با تپلش و کوتاه انگشتان

 چشم رویتش قابل محتوای به شوق با و شده متمرکز شده باز یبقچه روی نگاهم

 : گفت و چرخاند سمتم به را سرش مادربزرگ. بودم دوخته

 .بیاد خوشت کنم فکر-

 را زیرش یچهارخانه قرمز یپیژامه و شده بندی بسته هایپوش زیر از یکی ذوق با

 :گفتم زده هیجان و برداشتم

 !مادربزرگ عالیه-
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 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش من یکودکانه شوق دیدن با مادربزرگ

 .بپوششون پس خب-

 و گشاد هایلباس آن با را هایملباس ناشدنی وصف ذوقی با. کرد ترک مرا هم بعد

 کمر دور کش خوبی. کشیدم هاآن راحتی حس از عمیق نفسی و کردم عوض خنک

 از که داشتمی نگه کمرم دور را هابادام چغاله سایز گشاد شلوار آن که بود این پیژامه

 بود خنک بسیار که کوتاهم آستین نازک سفید گشاد زیرپوش به دستی. نیفتد پایم

 .شدم حیاط راهی و کشیدم

 چشمم ناگهان. شدم شستن مشغول راحتم و خنک هایلباس با و نشستم لگن کنار

 : گفتم و افتاد بود شده پارک حیاط در صدابی و مظلوم که گوجه به

 گوجه؟ چطوری-

 که شعر بیتی خواندن به شروع خوشم حال ابراز برای و گرفت جان لبم بر لبخندی 

 .کردم آور رقص ریتمی با بود ذهنم یزاییده

 .تُنبان یه و زیرپوش یه با پیکان، یه دارم من آن، یک به-

 غرور با را مانندم مثنوی شعر بود، داده دست من به بودن موالنا حس که همچنان

 شعرم و دادممی چرخ بدنم در قری صابون، با هالباس سابیدن با همزمان و خواندممی

 .خواندممی را

 حس هالباس شستن با زمان هم رقصیدن، جا در و خواندن شعر دقیقه چند از پس

 که متری سانتی پنج منفذ به را نگاهم. آیدمی در پشت از هاییخنده ریز صدای کردم

 تنها که پا دو دیدن با. دوختم بود حیاط زمین و حیاط فلزی در بین یفاصله در

 بلند و گفتم ی"هین" شد،می دیده منفذ آن از صاحبشان رنگ آبی کتانی هایکفش
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 برای بزرگ سایز چند پالستیکی هایدمپایی با صابونم کف   پر دستان همان با. شدم

 مشغول که را ایبچه پسر هر تا کردم باز را در و رفتم در سمت به کنان لخ لخ پاهایم

 هایکفش آن از نگاهم کردم، باز را در که همین. کنم ادب است، من کردن مسخره

 باالتر هم من خود   قد از سانتی سی که آمد باال قدری به و آمد باال آهسته آبی کتانی

 ثابت فندقی شکالت رنگ به هاییقرنیه با رسیده درشت گردوی جفت یک روی و آمد

 : گفتم ناباور. ماند

 !آلوین...آ-

 با و رفته افول به رو اشخنده بود، خورده جا مالقات این از من مثل گویی که آلوین

 از را نگاهش لحظه چند از پس. کرد نگاه من به بُهت با لبش بر ماسیده لبخندی

 زد دید قمری و شمسی دور دو را پایم تا سر از. کشاند پایین آرام آرام و گرفت چشمانم

 ظاهر جلویش مناسبی هایلباس چه با بودم فهمیده تازه که من. زد خنده زیر سپس و

 در پشت از او که همچنان. کشیدم عمیق نفسی و بستم را در سریع بودم شده

 لعنت مزاحمش خاندان تمام به ب**ل زیر در سوی این از من خندید،می

 :گفت و شد حیاط وارد مادربزرگ که نکشید طول لحظه چند از بیش. فرستادممی

 خونه؟ اومده کی-

 : گفتم و کشیدم عرقم الیه یک از شده پوشیده صورت به دستی 

 .کس هیچ-

 اومد؟ در بستن صدای چرا پس-

 : گفت که آمد در سوی آن از بود آمده بند اشخنده که آلوین صدای ناگهان 

 .بزرگ خانوم اومدم من-
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 : غرّیدم ب**ل زیر

 شناسی؟می منو مادربزرگ حاال تا ک ی از تو! کوفت و بزرگ خانوم-

 : گفت و زد عمیق لبخندی مادربزرگ 

 !پسرم اومدی خوش وای ای-

 !است؟ شده مادربزرگ پسر آلوین حال به تا کی از! پسرش؟

 نامناسب شدید را اوضاع که من و آمد در سمت به اشآهسته هایقدم با مادربزرگ

 را شیر دستانم، به زدن آب از پس و رفتم حیاط شلنگ سمت به دو با بودم، دیده

 .بستم محکم را در و رفتم اتاقم به سریع و بستم

. شدمی شنیده پذیرایی در گفتگویشان تا حیاط از گرمشان احوالپرسی و سالم صدای

 این که شده پیدا مادربزرگ زندگی در اشکله و سر ک ی فندقی آلوین این نبود معلوم

 !است شده دردانه عزیز برایش هم قدر

 و آمدم بیرون خیال و فکر از" بیار برامون چای برو حمید"گفت که مادربزرگ صدای با

 در و رفتم اتاق کنار در کوچکم چوبی کمد سمت به زدممی غر ب**ل زیر کهحالی در

 .کردم باز را آن

 ! بیارم؟ چای واسش باید منم و داره دوستش انقدر مادربزرگ که کیه آلوین این آخه-

 آستین پیراهن با قرمز جین شلوار یک. شدم پوشیدن لباس مشغول و کشیدم پوفی

 روسری و پوشیدم بود، پایم ران روی تا اشبلندی که رنگی سفید راحت و خنک بلند

 احترام به آلوین شدن بلند با پذیرایی به ورودم. رفتم بیرون اتاق از و کردم سرم قرمزی

 نظر به. شد کشیده نبودند قرمز دیگر که درشتش چشمان به نگاهم. شد همراه من
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 هم لبخندش و نگاه شیطنت از و شده درمان هنگامش به نا سرماخوردگی رسیدمی

 .خواندمی خروس کبکش که بود معلوم

 .شد عرض سالم-

 گوش به را رسایی یمردانه صدای خروسی صدای آن جای به که دهانش به نگاهم

 فرمش خوش هایب**ل روی نگاهم دهانش، شدن بسته با. شد کشیده رساند،می

 سه،*بو برای برانگیز وسوسه برخی، قول به و برجسته نبودند بزرگ خیلی آنکه با که

 وسوسه اصال که من یرفته فرو و نازک هایب**ل خالف بر دقیقا. ماند ثابت بودند

 .بود برخوردار جذابیت این از بود مرد آنکه با او رسیدند،نمی نظر به برانگیز

 سریع. کرد ترعمیق را شیطنتش پر لبخند و کرد صاف را صدایش لحظه چند از پس

 جلو که بود این کار تریندرست آنکه با. دادم سر کوتاهی سالم و انداختم پایین را سرم

 تند هاییقدم با کنم، باز را آشنایی باب و کنم احوالپرسی او با حسابی و درست و بروم

 باشد، آماده چای باید همیشه مادربزرگ یخانه در که آنجایی از. رفتم آشپزخانه به

 قوری. دادمی نشان را داخلش آب رسیدن جوش به قل، قل صدای با گاز روی سماور

. گذاشتم سماور روی و ریختم جوش آب آن در چای ریختن از پس و برداشتم بزرگی

. نشستم کشیدنش دم منتظر آشپزخانه یگوشه یفرسوده چوبی صندلی روی

 در بازی ضایع جلویش خدا یهمیشه که آلوین سوی به فکرم ارادهبی چرا دانمنمی

 ناگهان که کیست فندقی آلوین این بگوید نیست نفر یک آخر. شد کشیده آوردممی

 وارد امزندگی به بیشتر گذردمی بیشتر چه هر و شده پیدا من زندگی در اشکله و سر

 شرایط در همیشه خنده خوش پسرک این چرا کنار، به هااین یهمه اصال شود؟می

 بیند؟می مرا مسخره
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 چای"گفت که مادربزرگ صدای با و شدم غافل زمان از که کردم فکر آلوین به قدری به

 از کمی و برداشتم را قوری. رفتم سماور سمت به و شدم بلند" حمید؟ شد آماده

 : گفتم رضایت از لبخندی با و ریختم بلوری لیوانی در رنگش ایقهوه-شرابی محتوای

 .شد آماده اینم-

 بودند رنگی و مدل یک کدام هر که فنجان سه و برداشتم کوچکی مسی سینی

 زیاد هافنجان و بشقاب تعداد آنکه با که بود این مادربزرگ یخانه مشکل. برداشتم

 بودند شده گم یا شکسته دست آن سرویس باقی که بودند دست یک از کدام هر بود،

 مدل و طرح یک با سرویس یک از ظروف و ظرف تعدادی وقت هیچ همین برای و

 چای از را هم با متفاوت بزرگ و کوچک هایفنجان و شدم کردن فکر بیخیال. نداشتیم

 .گذاشتم مختلف هاینقش و طرح با نعلبکی سه روی و کردم پر

 زیر و رفتم پذیرایی به آهسته هاییقدم با. برداشتم را سینی و کشیدم عمیق نفسی

 آن به که همچنان. نریزند هاچای و نیفتد دستم از سینی که فرستادم صلوات ب**ل

 : گفت ناگهان مادربزرگ شدم،می نزدیک بودند هم با صحبت گرم که دو

 .کن تعارف اول دادیار به! حمید آوردی رو چای شد خوب چه-

 هزار خودم بر و کشیدم پوفی حرص پر! بود؟ خودمان آلوین همین دادیار پس! دادیار؟

 .بودم آورده در بازی مضحک جلویش گونه آن که فرستادم لعنت

 که اشناباوری از مملو صدای با همزمان آلوین یشده گرد چشمان و متعجب نگاه

 با و کردم اخمی. کرد جلب سمتش به را توجهم!" بچه؟ دختر این! حمید؟"گفت

 : گفتم جدیت

 !نیستم بچه من-
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 .جان دادیار دیگه پسرمه حمید: مادربزرگ

 : دادیار

 !َسر...پ  -

 : گفتم و کشیدم پوفی. بود نوسان در مادربزرگ و من بین متعجبش نگاه

 .شد خشک دستم که بردارید رو تونچای. دادیار جناب میدم توضیح بعدا-

 با را هافنجان از یکی آهستگی به داشت، تعجب رنگ نگاهش که همچنان

 مادربزرگ به نوبت سپس. گذاشت زمین روی جلویش و برداشت سینی از اشنعلبکی

 نگاه دادی آلوین. شدم مشغول خودم چای با و نشستم من آن از پس و رسید

. کردمی نگاه مادربزرگ به سپس و دادمی چرخ من پای تا سر روی مدام را متعجبش

 گودش نعلبکی در را چایش از کمی و کرده کج را فنجانش ریلکس خیلی هم مادربزرگ

 جلویش، هایکشمش یکاسه داخل از. بشود خوردن قابل و خنک تا ریختمی

 نگاهم. شد چایش با همراه هاآن کردن جان نوش مشغول و برداشت کشمش مشتی

 :گفتم و شد کشیده دادیار به

 .کنید میل چای بفرمایید-

 متعجبش نگاه از ولی کردممی تعارف عریضه نبودن خالی برای تظاهر با بود معلوم

 .بودم شده خسته

 مشغول رساندنمی سوالش جواب به را او تعجبش فهمید هم خودش که دادیار

 : گفت مادربزرگ لحظه چند از پس. شد چایش خوردن

  گذشت؟ خوش دیدیشون؟ رفتی خبر؟ چه پدرت و مادر از. کردیمی تعریف خب-
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 : گفت و زد لبخندی 

 .خالی شما جای بله. رسونندمی سالم خوبند-

 : گفت و کرد اخمی مادربزرگ

 .نیست خالی ندیده خیر تهران اون توی وقت هیچ من جای-

 در کهحالی در داشت نفرت تهران از حد این تا مادربزرگ که بود جالب خیلی برایم

 !بودم ندیده او از نفرتی چنین گذشته

 : گفت و کرد صاف را صدایش دادیار

 چیه؟ حمید، آقا پسرتون، یقضیه میگم-

 تعجب و کنجکاوی ک رم هنوز بود معلوم. کرد اشاره بودم شده الل که من به نگاهش با 

 .لولدمی وجودش در

 : گفت و کرد نگاه من به مادربزرگ

 .دیگه حمیده این-

 : گفت من به و کرد اشاره امروسری به دستش با

 .درمیاری رو دخترا ادای و حمیدی ببینن که بردار رو پارچه تیکه یه این-

 یآماده که دادیار کارم این با. داد تقی صدای که کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 شدت از که صدایی با مداوم، یخنده لحظه چند از پس. زد خنده زیر بود، خنده

 : گفت لرزیدمی خنده

 !پسرتونه شبیه خیلی توننوه حتما پس-
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 :گفت و دوخت چشم دادیار به تعجب با مادربزرگ

 !ندارم نوه که من! زنی؟می حرف نوه کدوم از-

 : گفت آهسته و کشید صورتش به دستی بود آمده بند کامل اشخنده حال که دادیار

 .دادین دست از که تونهحافظه از بخشی همون دقیقا-

 مادربزرگ چطور که بود جالب هم من برای. رفتم فرو فکر به و انداختم پایین را سرم

 و عروس از نه ولی دهدمی انجام خوب را کارهایش تمام و است هوشیار کامال

 .آوردمی یاد به را هایشنوه نه و زندمی حرفی دامادهایش

 : گفتم و کشیدم آهی

 .هویجیم ما-

 :گفت و زد رویم به شیطنت پر لبخندی دادیار

 .ایدگوجه شما. دارید اختیار-

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب از گرد چشمانی با

 !وقت یه نکشید خجالت-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .راحتم-

 برای معادلی چه کردم فکر و دادم چرخ اشمشکی شلوار و آبی پیراهن روی را نگاهم

. شود پشیمان پوشیدن، قرمز برای من به گفتن گوجه از که بیابم هایشلباس رنگ

 : گفتم گسترده و عمیق تفکرات لحظه چند از پس
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 .داره خاصیتی یک گوجه حداقل. بهترم هاستکش کیسه مثل تیپشون که بعضیا از-

 : گفت خشم کمی با توام ناباوری با و شدند گرد تعجب از چشمانش

 !هستی لُنگی یک تو نگو-

 !پوشیدنمی آبی دلیلبی پس. نکنم بارانش فحش که گرفتم دندان به را لبم یگوشه

 : گفتم و دادم غرور رنگ نگاهم به

 .باالتره گردن و سر ده بدبختا شما تیم از معالقه مورد تیم که افتخارمه-

 تکان جلویم تهدیدوار را اشاشاره انگشت کهحالی در و آورد هجوم نگاهش به خشم

 : دادمی

 ...ضمن در. هستیم االنم و بودیم ما بهترین اولم از که دونیمی خوب-

 : افزود و کرد مکثی

 بگی؟ چی نگی، رو پرتا و چرت این اگر-

 و سر شدن داغ بودم شده خشمگین شدید که من و کرد حرفش بند پشت پوزخند 

 مورد تیم به راجع کردمی جرات چطور. کردممی حس خوبی به را هایمنفس شدن تند

  کند؟ صحبت اینطور دهممی جان برایش که من یعالقه

 :گفتم و فرستادم بیرون فوت با حرص پر را نفسم 

 بهترین بخوای که نیستی حدی در تو اصال! میگی تو که خزعبالتیه اون پرت و چرت-

 .بدی نظر اینکه به برسه چه کنی درک رو تیم

 ولی بدهد شکنی دندان جواب خواهدمی بود معلوم خشم از صورتش شدن قرمز از

 : گفت مادربزرگ بزند حرفی اینکه از قبل
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 .بیار دیگه چای یه برو پاشو حمید-

 به و کردمی نگاه مادربزرگ به که دادیار از را نگاهم. شدم بلند حرص با و کشیدم پوفی

 دو فقط قصد از. شدم آشپزخانه راهی و گرفتم بود، شده کاسته خشمش از نظر

 نبود سرخ بانوی یک شان در که آنجایی از. ریختم مادربزرگ و خودم برای چای فنجان

 پذیرایی راهی سینی با و نریختم چای او برای بریزد، چای کش کیسه یک برای که

 سپس. گذاشتم مادربزرگ جلوی را سینی داخل هاینعلبکی و فنجان از یکی. شدم

 را خودم و ریختم او برای کردمی فکر که دیگر چای فنجان برداشتن برای دادیار دست

 فنجان متری سانتی پنج به که همین ولی آمد جلو سینی سمت به امگرفته نادیده

 خودم جلوی را سینی و نشستم مادربزرگ کنار و کشیدم عقب را سینی رسید،

 غرور پر نگاهی با کهحالی در و برداشتم سینی از رویش فنجان   با را نعلبکی. گذاشتم

 : گفتم بودم، دوخته چشم دادیار هوای در شده خشک دست به

 !کش کیسه حقته-

 : گفت کرد،می نگاه من به شیطنت پر نگاهی با حالیکه در و آمد پایین دستش

 کنی؟می تالفی جوری این که آوردی کم-

 : گفتم و زدم پوزخندی 

 .عمرا-

 در و برداشت امنعلبکی روی از را فنجان حرکت یک با" عمرا" یکلمه تلفظ بین ما

 : گفت کردمی نزدیک لبش به را چای فنجان کهحالی

 .استقالل سالمتی به-
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 دهان به نازنینم چای رفتن جلوی بود ممکن طور هر باید و بودم گرفتن آتش حال در

 که رفتم جلو و کردم عملی را فکرم که نشد لحظه یک به. گرفتممی را کشش کیسه

 لبش به را فنجان ترسریع بود فهمیده را امنقشه که او و بگیرم دستش از را فنجان

 ولی گرفتم بود، نزده ب**ل آن به هنوز که را فنجانش پشت دستم با. کرد نزدیک

 و نداشت ایفایده هیچ بیابانی غول آن برابر در ناچیزم زور با فنجان آن کشیدن

 نبود داغ قدری به چای آنکه با. بود دادیار روی شدنش چپه فنجان، کشمکش عاقبت

 : غرّید خشم پر صدایی با دادیار بسوزاند، که

 !لعنتی سوختم-

 خیس را پایش تا سر شلنگ با نداشتم شک. رفت حیاط به و شد بلند سریع هم بعد

 .کندمی خنک و

 : گفت بود کرده اخم کهحالی در مادربزرگ

 حمید؟ بود کاری چه این-

 : گفتم و کردم اشاره در به دستم با 

 !مادربزرگ بود خودش تقصیر-

 : گفت و چرخاند را درشتش چشمان مادربزرگ

 .چطوره حالش ببینم میرم-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 .میارم در دلشم از. میرم خودم باشین جا همین شما مادربزرگ-
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 دیگری یچاره راه ولی بود ترواضح هم دروغگو چوپان دروغ از حتی گفتممی که دروغی

 : گفت و کرد نگاهم تهدیدوار مادربزرگ. یافتمنمی

 !هاندی آب به گل دسته باز-

 :گفتم و زدم رویش به اینیمه نصفه لبخند

 .راحت خیالتون-

 ناگهان. بیاورم در شاخ تعجب از بود مانده کم خالی حیاط دیدن از ولی رفتم حیاط به

 از عصبانیت با بود گرفتن آتش حال در همچنان که دادیار و شد باز شدت با حمام در

 : غرّید و شد بیشتر خشمش کردممی نگاهش سوالی که من دیدن با. آمد بیرون آن

 قطعه؟ حموم آب چرا-

 : گفتم و کشیدم امپیشانی بر را دستم کف 

 .کنه عوضش بیاد تاسیساتی زدممی زنگ باید. داره مشکل دوش شیر-

 : گفت و کشید پوفی خشم پر و زد چنگ موهایش به دستش با

 .سرد آب! لعنتی ب ده سرد آب-

 خواستمی دلم آنکه با. است عذاب در سخت بود معلوم و بود گرفتگی به رو صدایش

 شیر سریع و سوخت برایش امگنجشکی و نازک دل بیاورم، سرش بر بال هااین از بیش

 آب باغچه مثل را پایش تا سر و برداشتم را شلنگ دستم با. کردم باز را شلنگ آب

 من از شدید دادمی نشان اششده جمع و بسته دهان و چشمان. کردم پاشی

 .ندارد هایمبازی دیوانه تحمل جز راهی ولی است عصبانی

 : گفتم و بستم را شیر
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 .شدی خنک دیگه کنم فکر-

. کرد باز چشم آهسته و کرد پاک را اشبسته چشمان روی آب یالیه دستش پشت با

 شده دوخته من به ممکن عصبانیت نهایت با و بودند شده سرخ درشتش چشمان

 . بودند

 : گفتم و گرفت جان لبم بر رضایت از لبخندی

 .حقته-

 زمین، وحشی گاو به که اسپانیایی باز گاو یک حس که من و آمد سمتم به خشم با

 و دادممی نشان او به را قرمز شلنگ دستم با داشتم، را دهدمی نشان قرمز یپارچه

 و بروم کنار خواستم رسید، من متری نیم به تند هایقدم آن با وقتی. دادممی تکانش

 جلوی تهدیدوار را اشاشاره انگشت. آورد باال را دستش و ایستاد که بدهم خالی جا

 : گفت و داد حرکت چشمانم

 .کیه با حق میدم نشونت-

 کردین؟ کار چی دادیار حمید،-

 نگاه و بود ایستاده ایوان روی. چرخید سمتش به سرمان مادربزرگ صدای با 

 را خیسش صورت دست، با هم دادیار. دادمی چرخ دادیار پای تا سر روی را متعجبش

 که بهتر اصال. خورد فرو بود کرده سرخ را صورتش که را خشمی و زدود آب از کمی

 پسند آبی یسلیقه الیق که بود چیزی تنها خشم شکبی. بود شده عصبانی

 .بود اشمسخره

 : گفتم و کردم صاف را صدایم

 ...کارن تازه چون ولی مادربزرگ کنه کمکم هالباس شستن توی خوادمی دادیار آقا-
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 نگاهم گنگ که چشمانی آن با اشناباوری موج پر یچهره به خباثت پر نگاهی

 :گفتم و انداختم کردندمی

 .کردن خیس رو خودشون زیادی خرده یه -

 تریندرشت در که تعجبش از شده گرد چشمان به و گذاشتم دهانم روی را دستم

 بود، کرده باور کمال و تمام مرا حرف که هم مادربزرگ. خندیدم ریز بودند ممکن حالت

 : گفت دادیار به رو محبت و مهر از پر لحنی با

 .شستمی رو لباسا خودش حمید کشیدی؟ زحمت چرا جان دادیار-

 هم مادربزرگ رودربایستی در و افتاده گیر ایمخمصه بد در بود فهمیده حال که دادیار

 وجود با ولی کرد مشت را دستانش کند، کمک شستن لباس در بود مجبور شده که

 کنترل خشم که آهسته صدایی با و زد لبخندی زور به من، از حرصش و عصبانیت

 : گفت مادربزرگ به رو بود، مشخص آن لرزش در اششده

 .راحتم من که، نیست زحمتی-

 : گفت و زد رویش به مهری پر لبخند مادربزرگ

 .داشتن معرفت تو مثل هامبچه یهمه کاش-

. کردم نگاه بود ترمعرفت با هم فرزندانش از مادربزرگ نظر از که دادیار به تعجب با

 خودش به امشده معطوف توجه متوجه و افتاده من به نگاهش زیرچشمی که دادیار

 : گفت و زد پوزخندی بود شده

 .نبردن بویی معرفت از هاتونمنوه متاسفانه بله-

 :گفت و کرد ترمحکم را اشروسری یگره مادربزرگ
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 خدا. دادن نشون شونومعرفتیبی رفته یادشون منو که هامبچه همین که فعال-

 .بشن چی هامنوه دونهمی

 : گفت و کشاند من به را نگاهش

 .پیشم برگشته حمید خوبه باز-

 اوج هشتم آسمان تا خودم به افتخار و غرور شدت از شد باعث که زد رویم به لبخندی

 بزند حرف هم هایمکردن خوبی از توانستمی مادربزرگ که بود خوب چقدر. بگیرم

 .کردمی هدیه رایگانم هایگوش به مفصل غرولند یک قطعا بود مامان اگر ولی

 : گفت و داشت نگه را لبش بر شده کمرنگ لبخند باالجبار دادیار

 .نیست بدی خیلی پسر حمید بله،-

 : گفت نشنود مادربزرگ که طوری آهسته و کشاند من به را نگاهش

 .مزخرفیه دختر ولی-

 درازی زبان او به خردسال کودک یک مثل و آوردم در را زبانم نوک دهانم یگوشه از

 .کردم

 لبخندی کند، اخم من به کردممی فکر که تصورم خالف بر و کشاند من به را نگاهش

 لبخندی لبخندش پاسخ در. باشم اشتالفی منتظر گفت نگاهش با و زد شیطنت پر

 : گفتم و زدم

 .بدیم ادامه شستن لباس به بفرمایید خب-

 درشتش چشمان آن دیگر بار گنجیدنمی ذهنش در من پررویی از حجم این که دادیار

 .کردم نگاهش لذت با و کردم ترپررنگ را لبخندم. کرد تردرشت را
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 .بشور خودت بیشترشو! هاندی لباس دادیار به زیاد حمید. میرم من پس خب-

 : گفتم و گرفت بیشتری شیطنت رنگ لبم بر لبخند

 !چشم به ای-

 : گفت و رفت حیاط در سمت به هم دادیار مادربزرگ رفتن با

 .گردمبرمی شستی رو لباسا وقتی و میرم من خب-

 را خودم ایذره آنکهبی. گذاشت در یدستگیره روی را دستش و زد رویم به چشمکی

 : گفتم ببازم

 که هم کسی بفهمه مادربزرگ وقتی. میشی خیالبی مادربزرگم یمعاینه پس باشه-

 خیلی میره در شخونه از لباس تا چهار شستن خاطر به دونستمی پسرش مثل

 .میشه ناراحت

 : گفت و کرد باز را در کند توجه من به ایذره آنکهبی دادیار

 .داری زیرپوش و تنبان که خودته کار شستن لباس ولی گردمبرمی شونمعاینه واسه-

 : گفتم و دادم چرخ کردمی چکه آب هاآن از که خیسش هایلباس روی را نگاهم

 .جوب تو افتادی کنهمی فکر ببینتت کی هر! بهتره که تو خیس لباسای از-

 دوباره ولی کرد مکث ایلحظه دادیار. خندیدم ریز ریز و گذاشتم دهانم جلوی را دستم

 نگاه. کشید حرص پر پوفی و برگشت که بود نداشته بر قدم دو از بیش. افتاد راه

 ابروهایش بر که غلیظی اخم با و کشاند باال من چشمان تا زمین از را خشمگینش

 :گفت شمرده و آهسته بود، بسته نقش

 هست؟ خونه این توی من سایز مردونه لباس-
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 جامد هایخروجی رنگ به ایقهوه موهای تا رنگش بد آبی هایکفش از را نگاهم

 من از گردن و سر یک دقیقا که بلندش قد و توپرش و درشت بدن به و کشاندم بدنش

 به فکر با لحظه چند از پس. کردم فکر بود بلندتر شوممی محسوب کوتاه قد تقریبا که

 به و ایستادمی کمرم دور کش با که گشادی قرمز هایخط با مشکی ورزشی شلوار

 البته و بزنم ضخیم تای چهار را هایشپاچه بودم مجبور همیشه که بود بلند قدری

 : گفتم رنگم، قرمز گشاد تیشرت

 .هست آره-

 : گفت شکاکی از پر لحنی با. شد مشکوک نگاهش و کرد ریز را چشمانش

 جدی؟-

 پای که االن اما آمدمی سراغم زمانی کمتر که جدیتی با و زدم زل چشمانش در 

 و سر زبانم و چشمان در بود، میان در شستن برای هالباس شدن کمتر در من منفعت

 : گفتم بود، شده پیدا اشکله

 .جدی آره،-

 از. شد خم و ایستاد اممتری یک در. شد نزدیک من به و کرد ترجدی را نگاهش

 : گفت و کرد زوم هایمچشم روی متری سانتی سی یفاصله

 کلک؟ بی-

 : گفتم قاطعیت با و بردم باال را سرم 

 .کلکبی-
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 داد،می تکان طرفین به تهدیدوار را اشاشاره انگشت کهحالی در و آورد باال را دستش

 : گفت

 !باشی گذاشته سرکار منو اگه حالت به وای-

 : گفتم و زدم لبخندی

 .کنی تالفی خوایمی جور هر مُجازی بودم گذاشته سرکارت اگه! مرد نترس-

 : گفت و زد شیطنت پر لبخندی

 تالفی باشه کار در کلکی رو بار این اگه ولی داری پیش در امروزت رفتار برای که تالفی-

 .داری پیش در بدجوری

 : گفتم و زدم پوزخندی

 !عمرا-

 : گفت و زد اطمینان پر لبخندی

 .جدا-

 : گفتم دادممی تکانش طرفین به کهحالی در و آوردم باال را دستم

 .بیخیالش فعال خب-

 : گفتم و کردم اشاره قرمز لگن به دستم با

 .بدم لباس بهت که بشوریم رو لباسا زودتر کن کمک بیا-

 شدن تسلیم و کنم اشاستقاللی تن بر قرمز لباس بود قرار که خودم بر بار هزار دلم در

 .فرستادم درود کنم، نظاره را پرسپولیس برابر در او
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 کرد اشاره من به نگاهش با. ایستاد کنارش و رفت لگن سمت به شده جمع ایقیافه با

 رسیدمی متر یک به قطرش که بزرگی لگن سمت به هم من. کنم شروع را شستن که

 شوییرخت پودر و صابون محتوی پالستیکی ظرف. نشستم دادیار مقابل طرف و رفتم

 با هالباس از یکی سابیدن مشغول و برداشتم را هاصابون از یکی و گذاشتم جلو را

 .شدم صابون

 !دُکی دیگه بشین-

. دوختم چشم کردمی نگاه لگن به تردید با که دادیار به و کشاندم باال را نگاهم

 : گفتم تهدید پر لحنی با. بود مردد هالباس شستن برای و ایستاده جایش در همچنان

 زیرپوش و تُنبان میشی مجبور! نیستا خبری خوب لباس از نشوری االن از اگه-

 .نمیاد اصال دکتر یک تیپ به که بپوشی

 آرنجش تا را لباسش هایآستین. نشست زانو چهار زمین روی باالجبار و کشید پوفی

 را هالباس از یکی لگن داخل از. برد فرو لگن در را حجیمش و درشت دستان و زد باال

 دیگری صابون. بود مادربزرگ گلی گل هایپیراهن از یکی خوبش شانس از که آورد در

 قدری به. شد صابون با لباس سابیدن تند و تند مشغول و برداشت را بود ظرف در که

 هایلباس و صورت روی کف ذرات با همراه آب قطرات که کرد را کار این شدت پر و تند

 : گفتم حرص پر و کردم اخمی. ریختند من

 !بشور آروم-

 : گفت و کشید پوفی

 .برم و کنم معاینه رو بزرگ خانوم زودتر باید دارم، کار کلی من. بشه تموم زود باید-

 : غرّیدم حرص پر. کرد کثیف مرا و کرد تندتر را کارش
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 با بشکنی لگنم ممکنه تازه! میشی خسته زودم تازه! نمیشه تموم زودتر اینجوری-

 !شستنت اینجوری

 و دوخت چشمانم به را اشحوصله بی نگاه. کشید شستن از دست و کشید پوفی

 : گفت

 !جان بچه! لگن نه تشت، میگن بهش-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 بچه؟ میگی بهم که سالمه چند دونیمی-

 : گفت و انداخت سرتاپایم به نگاهی 

 .سال هفده فوقش-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !چی؟-

 : گفت و داد تکان پایین به را لبش یگوشه

 .ماه یک و سال هفده میگی البد حاال-

 : گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم

 !سالمه چهار و بیست-

 :گفت ناباوری با و شدند گرد تعجب از چشمانش

 !کوچیکتری؟ من از سال دو فقط یعنی! چهار؟ و بیست-

 : گفتم ناباورانه و شدند گرد تعجب از چشمانم من بار این
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 !االن؟ دکتری چجوری پس! سال؟ دو-

 .کارآموزیمه طرح یدوره االن ولی شده تموم تحصیلم-

 : گفتم و زدم پوزخندی

 .اینجا اومده طرحش اجبار به که کارآموزی نیمچه! نیستی کامل دکتر پس! ب کی-

 : افزودم و کشیدم پوفی

 !کردی وابسته خودت به انقدر رو مادربزرگ و اینجایی هم موقتی-

 برود اینجا از همیشه برای او وقتی. کشیدم عمیقی نفس حرص پر و بستم چشم

 . است انگیز غم من برای شدید اشناراحتی و شودمی ناراحت خیلی حتما مادربزرگ

 .حمید-

 : گفتم و کردم باز چشم

 حمید؟ میگی من به چرا تو-

 : گفت و زد لبخندی 

 !چیه اسمت دونمنمی که من خب-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 .بشور لباس آرامش با. بیخیالش-

 هم من. داد انجام را کارش قبل از تر آهسته بار این ولی شد شستن مشغول دوباره

 .شدم شستن مشغول

 :گفت و شکست را مانبین سکوت   دقیقه چند از پس
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 بزرگ؟ خانوم پیش اینجا اومدی یهو که شد چطور-

 کنجکاوانه. کشاندم چشمانش به را نگاهم و گرفتم شستممی که لباسی از چشم 

 :گفتم و کشیدم پوفی. بود سوالش جواب منتظر و کردمی نگاهم

 .فرستادن رو من نداشتم شوهر و کار چون-

 صدای با و زد خنده زیر ناگهان لحظه چند از پس. شدند گرد تعجب از چشمانش

 دقیقه چند از پس. است جالب حد از بیش گفت من مضحک اقبال به اشقهقهه

 آن با اشخنده از شده سرخ صورت و بود نیامده بند اشخنده هنوز ماندن منتظر

. برد سر مرا یحوصله ریختندمی بیرون چشمانش از خنده شدت از که هاییاشک

 : گفتم و کشیدم پوفی

 .دُکی نوچه بخندی آب رو-

 : گفت لرزیدمی هایشخنده ریز از که صدایی با و شد کم اشخنده باالخره

 دُکی؟ نوچه میگی من به چرا حاال! خان حمید جوکی خیلی تو-

 : گفتم و دادم کش پایین به را لبم یگوشه 

 کنم؟ صدات کامل دکتر بقیه مثل که نداری انتظار! کارآموزی هنوز چون-

 : گفت و زد شیطنت پر لبخندی 

 .بیرون ننداختنم خونه از شوهریبی و کاریبی خاطربه تو مثل و هستم کارآموز خوبه-

 : گفتم و زدم لبخندی ریلکس خیلی

 .ساختنمی من به دیگه تهران هوای و آب چون کردم قبول رو پیشنهاد این خودم من-

 : گفت شکاکانه و کرد ریز را راستش چشم
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 جدی؟-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم 

 .شوخی نه،-

 .کردم جمع را لبخندم هم بعد

 : گفت شدمی شستن مشغول دوباره کهحالی در و انداخت پایین را سرش

 .مزهبی-

 به خوب را کارمان و نزدیم دیگری حرف بودیم، شستن لباس مشغول که ساعتی دو تا

 کردم آویزان هالباس بند بر بود، شسته دادیار که را نمازم چادر شوق با. رساندیم انجام

 با را آن دادیار که تشت در را هالباس یدسته آخرین آن، به گیره یک زدن از پس و

 :گفتم و انداختم بود، کشیده آب خوب شلنگ

ریه آخرین-  !س 

 : گفت کردمی پاک دستش پشت با را اشپیشانی عرق کهحالی در و کشید پوفی

 .افتادم روزی چه به خوندن درس سال همه اون از بعد ببین خدا هی-

 دادیار رویروبه ها،آن روی رخشویی پودر ریختن از پس و ریختم آب هالباس روی

 :گفتم و نشستم

 االن زدممی درست رو کنکور تست تا بیست اگه فقط خوندم درس تو مثل منم واال-

 .بودم دُکی نوچه منم

 سستی یخنده کردمی نگاه من به اشخسته چشمان با کهدرحالی و آورد باال را سرش

 : گفت اتمامش از پس و کرد
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 خوندی؟ چی تو حاال-

 :گفتم آهسته صدایی با و انداختم پایین را سرم 

 .هیچی-

 !نشو لوس دیگه بگو-

 : گفتم بود پایین سرم که همچنان

 .بشوریم رو لباسا-

 : گفت و کشید بلند پوفی

 .دارم تحملشو من بگو-

 .نه-

 !نیست بدتر که زنیممی صدات حمید اینکه از-

 نگاه زدندمی لبخند هایشب**ل مثل که درشتش چشمان در و آوردم باال را سرم

 .کردم

 باشه؟. نکنی مسخره بده قول-

 شدید بود معلوم نگاهش از. کرد باز و بست محکم را هایشپلک تایید ینشانه به 

 به. کنم اعتماد او به گذاشتنمی زیاد چشمانش در شیطنت برق ولی است کنجکاو

 :گفتم و زدم دریا به دل ناچار

 .باغبانی مهندسی-

 : گفت و شدند گرد تعجب از چشمانش
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 منظورته؟ کشاورزی مهندسی همون! چی؟-

 : گفتم و کشیدم پوفی 

 .ترهسخت شدن قبول رو کشاورزی مهندسی! نه-

 گویدمی بقیه مثل و زندمی خنده زیر هم او بودم مطمئن. شدند ریز کم کم چشمانش

 همان که من به تحقیر و تمسخر پر نگاه یک هم بعد! دارد؟ مهندسی هم باغبانی آخر

 بود بزرگ موفقیتی نظرم از خواندنم، درس وضع آن با هم شدن قبول را رشته

 انواع هم آن نقاشی، در امعالقه و استعداد تمام که من برای آخر. انداختمی

 به کار کردم، انتخاب مامان و بابا زور به که ایرشته هایدرس خواندن بود مختلفش،

 آنکه بی دادیار و آمد در آب از غلط امبینی پیش افکار، این تمام با. بود سختی شدت

 : پرسید تحقیر از خالی لحنی با کند، مسخره مرا ایذره

 رفتی؟می طفره گفتنش از چرا خب-

 : گفتم ناباوری با و شدند گرد چشمانم که کردم تعجب قدری به واکنشش از 

 نیست؟ مسخره نظرتبه من یرشته چرا؟ دونینمی واقعا-

 ست؟مسخره چیش-

 .بابتش کننمی ممسخره همه خب-

 .کنی حال باهاش خودت که اینه مهم. بکنن خب-

 : گفتم مایوسانه و شد محو چشمانم از تعجب

 .کنمنمی حال باهاش خودمم که اینجاست مشکل آخه-

 خوندیش؟ چرا پس-
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 .کردن مجبورم چون-

 کیا؟-

 : گفتم و کشیدم پوفی 

 .لطفا شو بحث این بیخیال هم دیگه. بابام و مامان-

 را شدنم عصبانی چقدر دانمنمی. گرفتم او از را نگاهم و بردم فرو تشت در را دستم

 را هالباس از یکی و برد فرو تشت در را دستش و نزد حرفی دیگر هم او که دادم نشان

 بود من یزنانه یمحرمانه لباس لباس، آن مبارکم و خوب بسیار شانس از. آورد بیرون

 دادیار جوابش در که گفتم بلند ی"هین. "زدمی را چشم بدجور قرمزش رنگ که

 : گفت خندیدمی شیطنت پر و ریز که همچنان

 !سایزها این نمیاد بهت-

 : غرّیدم هایمدندان الیالبه از حرص پر و انداختم پایین را سرم

 !ببند-

 دیده کوچیکتر که کنیمی مخفیش گشاد لباس با انقدر که دخترایی دست اون از تو-

 نه؟ مگه. بشه

 هایمگونه نداشتم شک. بردم ترپایین را سرم و گرفتم گاز هایمدندان با را لبم یگوشه 

 .دادمی نشان خوب حرارتشان را قرمزی این و بودند شده قرمز فرنگی گوجه مثل

 و گذاشت تشت در را ملعون لباس تکه آن من، سکوت دیدن با لحظه چند از پس

 : گفت

 !خان لُنگی نمیاد بهت اصال خجالت-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

164 

 

 که بشاشش و شاد چشمان در غیظ پر غلیظ اخمی با و آوردم باال را سرم خشم با

 .کردم نگاه خواند،می خروس کبکشان

 : گفت تفاوتیبی با و انداخت پایین و باال را هایششانه

 .حمیدخان بشورم، لباس نکنی مجبور رو من خواستیمی خب-

 : گفتم حرص پر و کشیدم پوفی

 !نزاکتبی بشوری ایدیگه لباس تونستیمی-

 : گفت و گرفت شیطنت رنگ نگاهش

 اومده؟ دستم لباس کدوم که دونستممی باید کجا از-

 و آوردم بیرون را آن نازکی یپارچه لمس با. بردم فرو تشت در را دستم و کشیدم پوفی 

 بسیار آن روی رنگ سرخ درشت هایگل که را مادربزرگ رنگ سفید بزرگ روسری

 : گفتم و گذاشتم دستش ساعد روی بودند، کرده زیبایش

 .بشور اینو-

 لباس برابر دو رسیدن، نظر به تند وجود با که خودش سرعت با شستن مشغول

 دیدم، روسری آن شستن پرت را حواسش که هم من. شد داد،می طول من شستن

 . کردم آویزان بند یگوشه کشیدن، آب از پس و شستم را محرمانه هایلباس سریع

 : گفت که گذشتمی سکوت در شستن لباس از ایدقیقه چند

 بگی؟ من به توواقعی اسم خواینمی حاال-

 :گفتم بیاورم باال را سرم آنکه بی و کشیدم پوفی 

 .کنن صدام بابام اسم به کردم عادت دیگه. کن صدام حمید همون-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

165 

 

 : گفت و داد سر ایخنده

. زننمی صدات خودت اسم به بقیه ولی بزرگه خانوم مختص کردنت صدا جوری این-

 چیه؟ اسمت بگو حاال

 : گفتم حوصلهبی و بردم باال را سرم 

 .داوینچیه-

 کشید عمیق نفسی. کرد جانم و روح نثار ای" مزهبی" ب**ل زیر و شد محو لبخندش

 :گفت آهسته و

 .چیه اسمت فهمممی که باالخره-

 مجبور خواستممی چرا دانمنمی ولی نبود سختی کار او به اسمم گفتن دانستممی

 .بود کافی کردنش صدا حمید همان وگرنه بفهمد مرا اسم تا کند تالش و تحقیق شود

 به قوسی و کش و کرده صاف کمر کهحالی در دو هر و شد شسته هالباس تمام باالخره

 : گفتیم هم با همزمان بیاییم حال تا دادیممی بدنمان

 .آخیش-

 : گفت و کرد صاف نمایشی را صدایش دادیار

 .بده رو هاملباس حاال خب-

 به شدید بود معلوم و داشتند نم هنوز هایشلباس بود شرجی خیلی هوا که آنجایی از

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی. دارد نیاز خشک لباس

 .میارم االن باشه-

 .باشم داده بازی را او اگر است حالم به وای که گفت من به نگاهش با
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 نظر مد که هاییلباس. رفتم اتاقم به و انداختم پایین و باال را هایمشانه خیالبی

 .رفتم حیاط به و آوردم بیرون کمد در هایملباس یبقچه از را داشتم

 که گفتم داری جان" اهم. "زدمی قدم حیاط در کالفه و بود کرده گره هم در را دستانش

 و قرمز هایلباس دیدن با. کشاند دستانم تا صورتم از را نگاهش و برگشت سمتم به

 : گفت خشم پر صدایی با و کرد غلیظ اخمی دستم، در مشکی

 !بپوشم قرمز عمرا-

 من به فراوان جدیت و خشم با کهحالی در و کشاند باال چشمانم تا را نگاهش

 : گفت داشت، خشمش کنترل در سعی که صدایی با رفت، نخواهد بار زیر فهماندمی

 .بیار دیگه رنگ لباس یه برو-

 : گفتم و انداختم پایین و باال را هایمشانه

 این توی گشاد یمردونه لباس که کسی تنها و نخریدم قرمز جز لباس حاال تا من-

 .منم داره خونه

 : گفتم و زدم شیطنتی پر لبخند

 .صفا و بپوش قرمزو پس بشی تسلیم ما تیم برابر در باید آخرشم-

 راه حیاط دور تند هاییقدم با حالیکه در. برگرداند را رویش و کشید بلند پوفی

 : گفت خشم و حرص با رفت،می

 ...یدختره! کردممی اعتماد تو به نباید اولشم از اصال-

 : گفت و کرد ترغلیظ را اخمش. چرخید سمتم به و کشید پوفی

 !ببرشون پس بپوشم رو هالباس اون عمرا-
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 : گفتم و زدم عریضی لبخند

 .میلته طور هر-

 به که شنیدم در پشت از را صدایش. شدم رها امشده تا متکای روی و رفتم اتاقم به

 است حاضر هم آخرش. بگیرد را فشارش باید که گفت او به و رفت مادربزرگ سراغ

 بال و واال. نکند توهین اندکی اشعالقه مورد تیم به ولی برود راه کشیدهآب موش مثل

 به که دخترهایی به وفادارند، یشانعالقه مورد فوتبال تیم به که قدر این پسرها اگر

 .شدمی ترگلستان هم گلستان از دنیا بودند، وفادار کنندمی عالقه ابراز هاآن

 امکرده عرق پیشانی روی را دستم و آمدم بیرون اماجتماعی ینقادانه افکار دنیای از

 رسد،می نظر به که اینطور و آوردممی تعمیرکار حمام شیر برای باید قطعا. گذاشتم

 شده خراب موتورش که شانس خوش تعمیرکار آوردن و گوجه با شهر به رفتن جز راهی

 .نیست باشد، من یگوجه مهمان تا

 .اینجا بیا حمید-

 کنار که دادیار دیدن با. رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند سختی به مادربزرگ صدای با

 خیلی. گرفت جان لبم بر لبخند کرد،می نگاه زمین به اخم با و بود نشسته مادربزرگ

 رضایت قرمز لباس آن پوشیدن به خواستمی یعنی همین و رسیدمی نظر به مغلوب

 . بدهد

 : گفت و بخشید منتظرم نگاه به را مهربانش لبخند مادربزرگ

 .بده خشک لباس بهش گفت دادیار-

 : گفت زد، مادربزرگ که حرفی پاسخ در بگیرد، زمین از را نگاهش آنکه بی دادیار

 .پوشمشونمی-
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 لحنم در شدنمی که شعفی و غرور با. داد جان کلمه یک آن گفتن برای کردم حس

 : گفتم کنم، پنهان

 اونجا؟ بیارم که پوشیمی کجا-

 و سفید هایدندان الیالبه از حرص با را نفسش کهحالی در و بست را چشمانش 

 : غرّید آهسته صدایی با فرستاد،می بیرون فرمش خوش

 !نباشی تو که قبرستونی هر-

 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم

 .اتاقم داخل برو پس-

 و شد بلند خشم با. دادم تکیه سرم پشت پشتی   به و نشستم زمین روی همانجا

 اتاق کجای را هالباس نپرسید من از حتی. رفت اتاقم به کند، نگاهی من به آنکهبی

 حس من به دادم آزار را رقیب تیم طرفداران از یکی که همین خب ولی امگذاشته

 .دادمی را وسیع قلمرویی بر ابهت پر سلطنت یک کسب قدرت

 پایین خشم شدت از را سرش که همچنان و کرد باز را اتاق در دقیقه چند از پس

 بر گشادی شدت از که تیشرتی آن کردممی اعتراف باید. آمد ما سمت به بود، انداخته

 استیل آن با توپرش بدن بر خوب خیلی و بود اندازه شدت به او برای زد،می زار من تن

 من کمر از نبود اگر که کمری ک ش   به نیاز بدون هم شلوارم. بود نشسته چهارشانه

 . بود اشماهیچه خوش و بلند پاهای مناسب و اندازه کامال افتاد،می

. نشست رویشروبه متری یک در و شد نزدیک مادربزرگ به کند نگاه من به آنکه بی

 روی را گردَش عینک کهحالی در و گذاشت زمین بر را بافتنی هایمیل مادربزرگ

 : گفت کرد،می جا به جا اشبینی
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 میری؟ داری-

 ندارین؟ که کاری. توناجازه با-

 : گفت و زد اشدلبرانه لبخندهای آن از مادربزرگ 

 .ببینمت بیا بازم. سالمت به برو. مادر نه-

 : گفت احترام پر لحنی با و زد لبخندی دادیار

 .میام حتما-

 .کردم حسادت شدید خوبش شانس بر و کردم نثارش ی"شیرین خود" ب**ل زیر

 : گفت کند نگاهم آنکهبی و آمد من سمت به مادربزرگ، با خداحافظی از پس

 .نکن شک. رسممی حسابت به-

 : گفتم و زدم پوزخندی

 .کش کیسه خداحافظ-

 : گفت و زد من از ترغلیظ پوزخندی و کشاند چشمانم به را نگاهش

 .لُنگی خداحافظ-

 *** 

 رخت در کشیدم،می داری جان یخمیازه کهحالی در و دادم بدنم به قوسی و کش

 کمک به که دیروز یاد به و دادم چرخ اتاقم دور تا دور روی را نگاهم. نشستم خوابم

 اجبار به که خوشرنگم و قرمز هایلباس یاد به. افتادم شستیم را لباس تعداد آن دادیار

 .زدم پیروزمندانه لبخندی و افتادم کرد تن به
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 !بخور صبحونه بیا پاشو حمید-

 : گفتم کردم،می تا را پتویم کهحالی در و شدم بلند مادربزرگ صدای با

 .اومدم مادربزرگ، اومدم-

 به و کردم جمع مرتب را خوابم رخت کشیدم،می خمیازه هم سر پشت که همچنان

 :گفت دیدنم با بود، بافتن مشغول که مادربزرگ. رفتم پذیرایی

 بخری؟ نون میری داری-

 بخرم؟ خواینمی هم دیگه چیز. بله-

 .بخر هم عسل آره-

 !باال برهمی رو قندتون! نیست خوب واستون عسل مادربزرگ-

 : گفت و کرد اخمی مادربزرگ

 .بخورم تونممی گفت دیروز دادیار ولی-

 : گفتم ناباوری با و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !چی؟-

 : گفت خوشحالی با. زدود ابروهایش از را اخم و زد لبخندی

 !بپرس خودش از کنینمی باور اگر-

 : گفتم و کشیدم هایمب**ل به دستی

 براتون فردا کرد تایید اگر بزنم، حرف دادیار با بذارید پس! مادربزرگ عجیبه خیلی-

 .خرممی عسل
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 : گفت نارضایتی با و شد جمع لبخندش

 !بزن حرف امروز همین خب-

 :گفتم و کردم اشاره دیوار روی ساعت به دستم با

 .نمیشه بیدار صبح موقع این کسی-

 !بیداریم که تو و من-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 پنیر و نون همون امروز. پرسممی ازش فردا واسه بذارید. مادربزرگ سخته توضیحش-

 .بخورید رو خودمون

 ولی است شده دلخور من از بود معلوم. شد بافتن مشغول و گرفت من از را نگاهش

 !زدم؟می حرف دادیار با باید چطور من صبح موقع این

 به آنکهبی و برگشتم اتاقم به. دادم حق خودم به و انداختم پایین و باال را هایمشانه

 و سفید هایگل با که را رنگم خاکستری چادر بدهم، کردن عوض لباس زحمت خودم

 طوری. گذاشتم سرم روی و برداشتم زد،می چشمک من به رویش ایسرمه هایبرگ

 الغر بدن محتوایش تنها که بقچه یک شبیه که بودم پیچیده بدنم و صورت دور را آن

 حصیری زنبیل برداشتن از پس و برداشتم را کوچکم پول کیف. شدم بود، من

 همچنان که مادربزرگ به. رفتم بیرون اتاقم از بودم، کرده تصاحب را آن که مادربزرگ

 ی"اهم. "نشستم رویشروبه متری نیم در و شدم نزدیک بود، بافتن مشغول دلخور

 چشمانم به را اشسوالی نگاه وقتی. کردم جلب خودم سمت به را توجهش و گفتم

 : گفتم کشاند،

 .بخرم عسل براتون فردا واسه نداره مشکلی گفت هم دادیار اگه میدم قول-
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 : گفت و کرد اخمی

 چی؟ امروز پس-

 : گفتم و زدم لبخندی 

 .مراده وفق بر انشالله فردا. بگذرونید اینجوری رو امروز یک فقط-

 چی؟ نباشه فردایی اگه-

 .هست دیروز مثل هم فردا هست، فردا همیشه-

 !نخورمش هم فردا دیگه شاید نخورمش امروز اگه. نیستن امروز مثل کدوم هیچ ولی-

 دستم کف با را اشچروکیده پوست که همچنان و گذاشتم تپلش دست روی را دستم

 : گفتم کردم،می لمس

 که هستن شایدها از خیلی! مادربزرگ نکنید تلخ رو توناوقات شایدها این با-

 .کنید فکر خوب شایدهای به پس. افتندنمی اتفاق وقت هیچ ولی اندناامیدکننده

 : افزودم و زدم چشمکی

 .کشممی قشنگ نقاشی یک براتون امروزم-

 پاسخ در. بست نقش لبش بر رنگکم لبخندی جایش به و شد رنگبی اخمش

 گرمش دست روی از را دستم و زدم صورتم پهنای به عریض لبخندی لبخندش،

 : گفتم شوق با. شدم بلند و زدم نرمش یگونه بر کوتاه ایه*س*بو. برداشتم

 .خداحافظ فعال-

 .برگرد زود. حمید خدانگهدارت-
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 . کردم ترک را خانه و گفتم ی"چشم" 

 نرسیده من از قبل ملیحه بار این کردم آرزو دل در رفتم،می را نانوایی راه که همچنان

 جمله از ملیحه. شوم اششرمنده من آمدن برای انتظارش خاطر به هم باز که باشد

 بینممی نانوایی صف در را او صبح روز هر که بود روستا این در من هایشانسی خوش

 هم با صحبت به را ساعتی و آییممی هم با جایی تا را خانه به بازگشت راه و

 شیرینش گوی و گفت با و دید نانوایی صف در مرا که بود او هم بار اولین. گذرانیممی

 .داد سوق میلم طبق را زمان گذر من، با

 نانوایی ورودی کنار سکویی روی ملیحه دیدم معمول طبق و رسیدم نانوایی به باالخره

 خیلی برایم همیشه. بایستیم صف در هم کنار تا بیایم من است منتظر و نشسته

 و باشد قائل ارزش برایم و داشته دوست مرا اینقدر توانستمی چطور او که بود جالب

 است، گذاشته سن به پا مادرش چون آنکه حال کند، من صرف وقت حد این تا البته

 .نیست شلوغ کم سرش و دهدمی انجام خودش را یشانخانه کارهای بیشتر

 روی از و زد رویم به محبت پر و گرم لبخندی شدم،می نزدیک او به که من دیدن با

 به خیلی تیره سبز هایبرگ طرح با که روشنش سبز چادر به دستی. شد بلند سکو

 : گفت و کشید آمد،می صورتش سفید پوست

 .بخیر صبحت! جان بهناز سالم-

 : گفتم و زدم لبخندی

 .بخیر هم تو صبح! ملیحه سالم-

 : گفتم نفر آخرین پشت ایستادن از پس و رفتیم صف انتهای سمت به

 گذاشتم؟ منتظرت خیلی بازم-
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 : گفت و زد لبخندی 

 ! اصال نه،-

 .شرمنده... موندی منتظر زیاد دونممی ولی-

 .بشی بیدار زودتر نتونستی که بودی خسته خیلی حتما! شرمنده دشمنت-

 :گفتم و کردم عریض صورتم پهنای کل تا را لبخندم

 .مخسته خیلی همیشه من واال-

 انداختم گلگونش هایلپ به نگاهی. آمد در پاسخم در اشدخترانه نمکین یخنده ریز

 : گفتم و

 .ساری برم باید امروز-

 : گفت و آورد باال را سرش سریع

  ساری؟ چرا ساری؟-

 : گفتم و کشیدم آهی 

 . بیارم حموم شیر واسه تاسیساتی تعمیرکار برم باید-

 . گردونی برش نشده تاریک تا و بده انجام زود رو کارش تعمیرکار که برو زود پس خب-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .دارم کاراته مشکی کمربند من! ملیحه نباش نگران-

 :گفت ناباوری با و شدند گرد تعجب از چشمانش

 !واقعا؟-
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 این و افتخار لوح و کاپ و مدال و مشکی کمربند کلی خیاالتم توی ولی نه، که واقعا-

 .دارم رو چیزا

 :گفت اتمامش از بعد و داد سر صدا کم ایخنده

 .باشی خودت مراقب که کن جمع توحواس جدی اما بهناز ایبامزه خیلی-

 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم

 هستم؟ ایمزه چه حاال. چشم به ای-

. گرفت خود به ایمتفکرانه ژست و کشید اشبینی روی را چادرش یلبه دستش با 

 : گفت و برد کنار اشبینی روی از را چادرش ثانیه چند از پس

 .میندازی نمکی پفک یاد خیلی منو تو. پفک-

 : گفتم و خاراندم را امچانه کمی دستم با. خندید ریز هم بعد

 .الغره من مثل که کرانچی بگو حداقل. اند مپل تپل که هانمکی پفک-

 : گفت اشخنده آمدن بند از پس. خندید ریز و گرفت دهانش جلوی را چادرش

 لطیف و نرم نمکی پفک مثل تازه. اند کوله و کج خیلی بیشترشون هاکرانچی آخه-

 .بچسبه اونقدر خوردنشون که نیستن

 : گفتم و زدم لبخندی

 .اَمتو نمکی پفک همون من پس. چسبهمی بیشتر نمکی پفک خوردن ما نسل به آره-

 پفک نوع انتخاب سر بر رفتیممی بیرون هم با بار هر که افتادم پدرام یاد به ناگهان

 من و داشتبرمی کن خرد اعصاب تند هایکرانچی آن از همیشه او. داشتیم اختالف
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 دوخته من به را یشانعاشقانه نگاه هاقفسه در که نازنینی هاینمکی پفک از باید

 .کندممی دل بودند،

 اینجایی؟ بهناز-

 : گفتم گنگ و آمدم بیرون فکر از 

 هان؟-

 ساری؟ میری میفتی راه ک ی پرسیدم ازت! نبودی اینجا پس-

 .میرم خوردیم صبحونه اینکه از بعد-

 تنقالتی؟ و آجیل یا شیرینی بدم؟ بهت نداری الزم چیزی-

 : گفتم و زدم رویش به پررنگی لبخند 

 .نیست راه بیشتر ساعت دو! نمیرم که قندهار-

 !خیلیه همونم-

 به صف در انتظار باالخره. دادم ادامه او با زدن گپ به و انداختم پایین و باال ایشانه

 . شدیم هایمانخانه راهی نان خرید از پس و رسید اتمام

 در بر ضربه چند دیگرم دست با بودم، گرفته را نان پر زنبیل دستم یک با که همچنان

 با که همچنان و کرد باز را در دقیقه دو از پس. ماندم منتظر و زدم مادربزرگ یخانه

 : گفت کردمی نگاه من به لبخند

 .شده چی بزن حدس حمید -

 : پرسیدم متعجب
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 شده؟ چی-

 به را کنجکاوم نگاه. بستم سرم پشت را در و شدم وارد من که رفت کنار در جلوی از 

 : گفتم و دوختم درخشیدندمی ذوق شدت از که مادربزرگ چشمان

 !دیگه شده چی بگید خب-

 : گفت و کشید دارش گل پیراهن ییقه به دستی

 .میاد هفته این آخر گفت و زد زنگ زری-

 برای وجود تمام با. نشود شنیده خفیفم جیغ صدای تا گذاشتم دهانم روی را دستم

 .کنم انکار توانستمنمی اصال را ذوق این و بودم کرده ذوق برگشتنش

 به را صبحانه لوازم باقی و سفره و گرفتم پیش را آشپزخانه راه شاداب و خوشحال

 . آوردم پذیرایی

 با مختصری خداحافظی مادربزرگ، کنار در مفصل و پذیردل ایصبحانه صرف از پس

 .کردم ترک را خانه رنگم، قرمز خنک هایلباس پوشیدن از پس و کردم او

 : گفتم کشیدم،می دست فرمانش به حالیکه در و شدم گوجه سوار

 !گوجه صفا بریم-

 کند، آغاز را کردنش سالم هایده آنکه از قبل. زدم لبخندی و کردم روشن را گوجه

 آن هم دیگر بار چند. کرد قژ قژ من به اعتنابی ضبط ولی زدم را نوار خروج یدکمه

 را هایمشانه. کنم عوض آهنگ دهد اجازه من به نداشت قصد گویی ولی زدم را دکمه

 را روستا از خروج راه و بردم بیرون خانه از را ماشین سختی به و انداختم پایین و باال

 گوش و رسا صدای جایش به و شد تمام قژ قژ صدای دقیقه چند از پس. گرفتم پیش
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 بدنم آهنگ، ریتم با و کردممی سالم متعددش هایسالم جواب در. آمد در هایده نواز

 پر و مدرن ماشین که ریزهسنگ و سنگ از پر راه از گذر از پس. دادممی تکان ریز را

 .گرفتم پیش را ساری راه و شدم خارج روستا از کرد،می پایین و باال را امتکنولوژی

 ساری به باالخره آنکه تا بودم بشاش گوجه یصفویه عهد هایآهنگ با راه طول در

 نگاه را آدرس چشمانم با کهحالی در و برداشتم را کنارم صندلی روی کاغذ. رسیدم

 که آنجایی از. کشاندممی کاغذ به بعد و خیابان به ثانیه یک هر را نگاهم کردم،می

 از ربعی از پس و نبود دشوار چندان برایم آدرس کردن دنبال بودم، آمده ساری به زیاد

 خراب سیارشان تعمیرکار موتور چون من خوب شانس از. رسیدم تاسیساتی به ساعت

 بهناز شاهزاده همراهی افتخار او به و بیایم دنبالش به خودم بودم مجبور من بود، شده

 تابلوی روی که دری جلوی را گوجه. بدهم را رنگش ایگوجه اشرافی یدرشکه بر سوار

 .شدم پیاده و کردم پارک بود شده نوشته تاسیساتی نام آن باالی

 پوفی. کرد خیس خیس   را بدنم تمام و کرد نفوذ گشادم مانتوی زیر شرجی و گرم هوای

 در سمت به کشیدم،می نفس شرجی هوای آن در سختی به کهدرحالی و کشیدم

 انتظار، دقیقه یک از پس. ماندم منتظر و زدم فلزی در به ایضربه چند دستم با. رفتم

 در آن پشت دیگر یثانیه چند. زدم ضربه در بر بیشتر شدت با قبل از ترحوصلهبی

 : غرّیدم ب**ل زیر و کشیدم حرص پر نفسی. ماندم منتظر بسته

 !نداره فایده اینکه مثل نه،-

 و شکاندم تروقی ترق صدای با را دستانم انگشتان و زدم باال آرنجم تا را هایمآستین

 :گفتم آهسته

 !باش آماده-
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 هازدن مشت بین ما و زدم مشت در به زور نهایت با ام،شده مشت دستان با سپس

 آن متر ها ده تا زدنم در صدای خشونتم پر اعمال این با که زدم در به هم لگد چندین

 با اممتری پانزده یفاصله از محلی اندام الغر مرد چندین و شد شنیده هم طرف

 فلزی درب آن به زدن لگد و مشت به ها،آن به توجه بی. کردند نگاه من به تعجب

 و کشیدم عقب را خودم. شد باز در باالخره آنکه تا دادم ادامه رنگ سفید یزده زنگ

 تحیر با را روشنش چشمان که پوستی سفید جوان نسبتا مرد به حرص پر اخمی با

 نگاه کرد،می باال و پایین کفشم زیر تا را سر فرق از را نگاهش و دادمی چرخ من روی

 : گفتم و کردم صاف را صدایم ثانیه چند از پس. کردم

 برای تعمیرکارهاتون از یکی دنبال بیام امروز شد قرار و گرفتم تماس باهاتون دیروز من-

 . مادربزرگم یخونه حمام تعمیر

 : گفت و خاراند را گردنش دستش با

 در به لگد و مشت اینقدر نبود نیازی! داشت زنگ اینجا خانوم! بودین شما پس آهان-

 ! بزنید

 : گفتم ناباوری با و کردم نگاهش تعجب از گرد چشمانی با

 !کجاست؟ زنگ! داشتید؟ زنگ-

 بزرگ یدکمه که در کنار رنگ سیاه فلزی یصفحه به دستش با و زد لبخندی

 : گفتم پرحرص و کوبیدم امپیشانی بر را دستم. کرد اشاره بود، آن روی قرمزرنگی

 !گیجم قدر چه من وای-

 :گفت اتمامش از پس و داد سر بلند ایخنده مرد

 .بیاد باهاتون که کنممی صدا رو شاگردم االن-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

180 

 

 : گفت بلند صدایی با داخل به رو و برگرداند من از را رویش

 .منتظرته االن و رسید خانوم بیا َممَّد-

 : درآمد خانه داخل از جوانی یمردانه صدای

 نبود؟ همسایه سگ زدمی در به که اونی پس! ا  -

 که کردم نگاهش اخم با. شد بلند کرد هدایت داخل به مرا که مردی یخنده صدای 

 : گفت و کرد جور و جمع را اشخنده

 .بیاد که بمونید منتظر کم یه-

 باید انگیز نفرت هوای آن در که این. ایستادم منتظر سینه به دست و گفتم ای"باشه" 

 و ایستادن دقیقه چند از پس. بود الهی عذاب یک کردممی تحمل را انتظار حد این

 سرم پشت که قشنگم ماشین و من پای تا سر به تعجب با که مردی به کردن نگاه

 بلند سالمی و رسید راه از ممَّد شخیص شخص باالخره کرد،می نگاه بود شده پارک

 : گفتم و کردم متمرکز اشسوخته آفتاب و سبزه صورت روی را نگاهم. داد سر

 بریم؟ خب-

 . گذاشت نمایش به را خرابش میان در یک و نامرتب هایدندان و زد لبخندی 

 .خانوم بریم-

 به انداخت،می ابتدایی دوران مشکی مدادهای یاد به را آدم که را بلندش و الغر بدن

 مازندرانی غلیظ یلهجه با کردمی ترپررنگ را لبخندش کهحالی در و داد حرکت سمتم

 : گفت

 مگه؟ خبره چه خانوم-
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 : گفتم و کشیدم پوفی 

 !شد سبز درخت و دار پر جنگل یک علف، بر عالوه پام زیر اینکه جز هیچی-

 : گفت که رفتم گوجه سمت به و چرخیدم

 !بینیممی صاف زمین که ما واال-

 : غرّیدم آهسته ب**ل زیر و کشیدم پوفی

 !گرفته جوابیش حاضر اینم ندارم، اعصاب-

 باالخره. بشود سوار ممَّد تا ماندم منتظر ایثانیه چند شدم، ماشین سوار آنکه از پس

 : گفت و نشست کنارم صندلی روی

 بخرین؟ پراید نداشتین پول! هابشه سوار پیکان کسی دیگه نکنم فکر واال-

. نشود شنیده آن قژ قژ که کردم کم امکان حد تا را ضبط صدای و کردم روشن را گوجه 

 : گفتم کنم، نگاه او به آنکه بی و زدم لبخندی

 .میدم ترجیحش پراید به و دارم دوستش خودم-

 !رو؟ قراضه این-

 : گفتم و چرخاندم سمتش به را سرم

 و میرید راحتی این به ماشین با و نمیاین روستا به پیاده پای با که باشه خداتونم از-

 !گردیدبرمی

 : گفت نمایش دندان لبخند با و آورد باال تسلیم ینشانه به را دستانش

 !خانوم خدامه از-
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 . انداختم راه را ماشین و زدم رضایت از لبخندی

 پیاده. کردم توقف مادربزرگ یخانه در جلوی و رسیدیم روستا به که نکشید طولی زیاد

 من بازگشت از خوشحال مادربزرگ و شد باز در ثانیه چند از پس. زدم در من و شدیم

 شناخت،نمی اصال را اشچهره که تعمیرکار دیدن با ولی شد ظاهر در چهارچوب در

 : گفت آهسته و شد ترکمرنگ لبش بر لبخند

 !کردی دعوت تودوست بودی نگفته! صلواتی پدر! حمید-

 نگاه مادربزرگ و من به واج و هاج آورد،نمی در مادربزرگ هایحرف از سر که تعمیرکار

 : گفتم مادربزرگ به رو آن از پس و گفتم ی"اهم. "کرد

 .اومدن حموم شیر کردن درست برای-

 و خورد خفیفی تکان بودم، گفته چه او به صبح من آورد یاد به تازه گویی که مادربزرگ

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش دیگر باری

 .داخل بیاید پس خب-

 : گفتم و انداختم نگاهی رسیدمی نظر به گیج کمی هم هنوز که ممَّد به

 .کنم پارکش و بیارم رو ماشینم من تا داخل بفرمایید-

 باز را حیاط بزرگ در. شد حیاط وارد و داد تکان پایین به تایید ینشانه به را سرش

 به رو و شدم پیاده. کردم خاموش و کردم حیاط وارد بدبختی هزار با را ماشین و کردم

 : گفتم و کردم اشاره حمام در به دستم با ممَّد

 .اونجاست حموم-
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 و شدم وارد هم من دنبالش به. کرد باز را آن در و رفت حمام سمت به من حرف با

 تعجیل آن تعمیر در باید و داریم مشکل اششده خراب شیر با چقدر دادم توضیح

 : گفت نهایت در و دادمی تکان سر تند و تند هم او. کند

 .کشهمی طول ربع یک حداکثر. کنممی درستش زود-

 : گفتم و بست نقش لبم بر رضایت از لبخندی

 .باشید موفق-

 تند و تند مشغول و نشسته آن در مادربزرگ که پذیرایی راهی شاداب و چرخیدم

 . شدم بود، بافتن

 *** 

 خوابی؟می اینجا چرا! بخواب اتاقت توی برو جان حمید-

 مادربزرگ نرم و گرم پای روی از را سرم و کردم باز را امخسته چشمان سختی به 

 : گفتم و مالیدم دستانم با را چشمانم. برداشتم

 خوابیدم؟ چقدر مگه-

 برو! مادر گیرهمی بدنت همه بخوابی زمین روی. خوابیدی وقته خیلی ولی دونمنمی-

 .بخواب خوابت رخت توی

 گرد امکان حد تا چشمانم عصر هفت ساعت دیدن با و کشاندم ساعت به را نگاهم

 : گفتم و برگرداندم مادربزرگ سمت به را رویم شده گرد چشمان همان با. شدند

 هنوز؟ نشده تموم کارش تعمیرکار اون! خوابیدم چقدر من وای-

 : گفت و برد باال را هایششانه مادربزرگ 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

184 

 

 .کنهمی حموم داره همونجا هنوز. نه-

 :گفتم حرص پر و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 ربع یک نه بوده قرن ربع یک منظورش حتما! کشهمی طول ربع یک گفت مثال-

 !ساعت

 . شد شنیده بیرون از صدایش زمان همان که بود زادهحالل قدری به ماشاءهللا

 نمیدین؟ ما به چای یک. خانوم شد تموم ما کار-

 : گفتم رفتممی آشپرخانه سمت به که همچنان. شدم بلند و کشیدم پوفی 

 .میارم چای االن-

 یک تعمیر از پس فراوانش خستگی تا بردم و ریختم چای برایش دقیقه چند عرض در

 . برود در فسقلی شیر

 عرقش از خیس پیشانی کهحالی در و زد عمیقی لبخند دستم، در چای و من دیدن با

 : گفت کردمی پاک آستینش یلبه با را

 .ممنون-

 .کنممی خواهش-

 کنارش از برداشت، داشتم دست در که کوچکی سینی از را چای فنجان آنکه از پس

 شیر از آب مالیم خروج به و کردم باز را شیر آهسته شدم، حمام وارد وقتی و کردم گذر

 از لبخندی. نبود نگرانی جای دیگر و کرده تعمیر را آن خوب گویی. کردم نگاه دقیق

 . رفتم بیرون و بست نقش لبم بر رضایت
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 من سمت به. شد بلند و گذاشت بود ایوان روی که سینی در را چایش از خالی فنجان

 :گفت و چرخید

 که؟ ندارید باهاش مشکلی دیگه-

 .ممنون. خوبه نه،-

 : گفت و زد لبخندی

 .شکر رو خدا-

 : گفت و کرد اشاره گوجه به دستش با

 برسونید؟ ساری به رو من میشه-

 : گفتم اشادامه در و گفتم ای"باشه"

 .بشم آماده که بمونید منتظر-

 : گفتم داشتمبرمی سرم از را نماز چادر کهحالی در و رفتم اتاقم به تندی به

 .گردمبرمی و ساری میرم من مادربزرگ-

 کوتاه، خداحافظی یک از پس و کردم تن بر اممشکی شال و شلوار با را قرمزم مانتوی

 .کردم ترک را خانه

 ساری به را او زود آنقدر چطور نفهمیدم هم خودم که کردم رانندگی تند قدری به

 و باال را گوجه که را کلوخم و سنگ پر راه که همچنان. شدم روستا وارد دوباره و رساندم

 یشیشه و باریدمی تند که شب سر باران آن برای را خدا کردم،می طی کردمی پایین

 نجات روزها شرج پر گرمای از را ما که کردممی شکر بود، کرده آب خیس را ماشین

 را قطور یمجله یک که مردی دیدن با راه، ینیمه در که بودم راندن حال در. دادمی
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 بدبخت یبنده کدام ببینم تا رفتم جلوتر بشود، خیس کمتر که بود گرفته سرش باالی

 که دادیار دیدن با رسیدم، که کنارش به. است محروم هم چتر داشتن از که خداست

. شد گرد تعجب شدت از چشمانم داشتبرمی قدم باران زیر پیاده آشفته وضع آن با

 حضورم متوجه اصال کردم،می حرکت کنارش دقیقا و دادممی گاز آهسته من آنکه با

 لبخندی. ببیند مرا تا آوردنمی باال را سرش و گرفتنمی زمین از را نگاهش که چرا نشد

 بوق اولین با. زدم برایش را گوجه صدای خوش بوق و بست نقش لبم بر شیطنت از

 دو یکله آن باالخره تا بزنم دیگر بوق سه شدم مجبور و نداد نشان واکنشی من

 حد تا من دیدن با درشتش چشمان. چرخاند من سمت به و آورد باال را اشکیلویی

 بروم تند و بدهم گاز خواستم و بست نقش لبم بر غرور از لبخندی. شدند گرد امکان

 حد تا بودم، امان در سرمایش و خیسی از من که بارانی زیر شدن خیس از او که

 سمت در برسم، دادنش عذاب واالی هدف به آنکه از پیش ولی شود خشمگین امکان

. بست را در و کشید عمیق نفسی. نشست کنارم صندلی روی و کرد باز را مخالفم

 : گفت زدمی رویم به لذت پر لبخندی حالیکه در و چرخاند سمتم به را سرش

 .بریمی رو من که مرسی-

 آورد هجوم من به اشپررویی برای که بُهتی از و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 .آمدم بیرون

 !ببرم؟ رو تو خواستم ک ی من-

 : گفت و شد ترعمیق لبخندش

 .االن همین-

 : گفتم و کردم اخمی
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 !بینم شو پیاده! داداش زیاده خیلی روت-

. آورد جلو صورتم متری سانتی ده تا را صورتش و بخشید بیشتری ژرفای لبخندش به

 یچانه از را نگاهم. دیدممی خوب هم را پوستش ریز منافذ تا کم یفاصله آن از

 چشمانش تا کردندمی چکه آن از صورتش، کل از آب ظریف هایجویبار که خیسش

 و ریز قطرات هایشانمژه از و بوده خیس خیس   آب از پایینشان و باال هایپلک که

 جفت یک مثل که درشتش چشمان روی. کشاندم باال کرد،می چکه آب درشت

 در. شدم متمرکز بودند، شده دوخته من به فندقی یخوشمزه و درشت شکالت

 : گفت و افتاد شیطنت برق نگاهش

 !بانو نگریمی مرا عاشقانه که بینممی-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !پردازتری خیال هم بینهمی پنبه خواب توی که شتری اون از دیگه تو-

 :گفت سپس و آورد پایین و برد باال را ابروهایش

 .گذرهمی سرت تو چی دونممی که من ولی پردازی خیال بگو تو باشه-

 : گفتم و زدم پوزخندی

 !میگی راست که تو آره-

 : گفت و کرد اشاره فرمان به دستش با

 .دیگه بریم بیفت راه خب! صد در صد-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 !ببینم شو پیاده! میشی پررو زیادی داری دیگه-
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 .نیفت راه پس باشه-

 و بست را چشمانش. داد تکیه صندلی پشتی به را سرش و کرد دور من از را صورتش

 : گفت

 .بخیر شب. خوابممی من-

 !کیه؟ دیگه این غرّیدم ب**ل زیر و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 .هستم منش خوش دادیار-

 همچنان سرش یتکیه و بودند بسته همچنان چشمانش. چرخاندم سمتش به را سرم

 : گفتم و زدم پوزخندی. بود صندلی پشتی بر

 منشی خوش تو اگه! خوشه؟ منشت تو گفته کی! منش خوش میگی خودت به تازه-

 .منشم اوستا منم که

 : گفت هایشخنده ریز البالی در و خندید ریز کند، باز را چشمانش آنکهبی

 !منشه خوش دادیار اسمم میگم-

 ...منم اسم پس خب-

 بهناز من اسم گفتممی او به باید چرا اصال. کردم پرهیز اسمم گفتن از و کردم مکثی

 همچنان بگذارم باید بگویم؟ خودم وصف در است خوب صفت چه هر آخرش تا است

 .است حمید من نام کند فکر

 .پیکانی تنبانی حمید-

 صورتش که خندید قدری به. زد خنده زیر بسته چشمان همان با حرفش این از بعد

 : گفتم طعنه پر لحنی با. انداختم پایین و بردم باال را هایمشانه بیخیال. شد سرخ
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 خوش دادیار بگم که ندارم مسخره خودشیفتگی یکی مثل و راسته همش حداقل-

 !هه هه. منش

 تمسخر با و کردم درازی زبان برایش. کرد نگاه من به تعجب با و کرد باز را چشمانش

 : گفتم

 !منش خوش منش، خوش-

 : افزودم و کشیدم پوفی. نگفت هیچ و خندید ریز ریز من حرکت این با

 .باشی کشیده آب موش آلوین میاد بهت بیشتر-

 : گفت گنگی با و آمد بند اشخنده

 !چی؟-

 !دیگه گفتم چی شنیدی-

 : گفت و خاراند را سرش دستش با

 کیه؟ آلوین-

 : گفتم و زدم رویش به نما دندان لبخندی 

 رو کس هیچ حاال تا! همزادته خودم جان. هاسنجاب و آلوین کارتون توی سنجابه یک-

 !باشه شبیهش انقدر تو مثل ندیدم

 :گفت و بست نقش لبش بر شیطنت پر لبخندی

 !بادومی عین تو ولی سنجابم یک شبیه من حداقلش-

 : پرسیدم گنگ
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 !بادوم؟ چرا-

 .بادومه عین دقیقا چشمات چون-

 : گفت و کرد حرفش یضمیمه چشمکی

 .نکن صدا و سر. خوابممی دیگه من-

 از ایذره نگذارم آنکه برای. بست را چشمانش و داد تکیه صندلی پشتی به را سرش

 حد تا را ضبط صدای و کردم روشن را ماشین ببرد، لذت مشکلشبی و خوش خواب

 ولی نشست دادیار ابروهای بر اخم شد، بلند که آن قژ قژ صدای. کردم بلند امکان

 و شد تمام قژ قژ صدای دقیقه پنج از پس. نداد خود به را چشمانش کردن باز زحمت

 همچنان ولی شد ترپررنگ دادیار اخم. شد پخش ماشین در آهنگ بلند صدای

 که کشیدمی خط اعصابم بر قدری به چشمانش بودن بسته. بود بسته چشمانش

 چند. بشود خواب بد و کند باز چشم تا بزنم لگد و مشت صورتش به بودم حاضر

 سالم" اولین با. کند بیدار را دادیار توانست هایده صدای تا ماندم منتظر ایدقیقه

 که من به تعجب از گرد چشمانی با و پرید خواب از دادیار گفت، هایده که" سالم

" سالم سالم"دومین جواب در. کرد نگاه بودم گرفته ضرب فرمان بر آهنگ با زنان لبخند

 : گفت ناباوری با دادیار گفت، عزیز یهایده که

 کنی؟می گوش رو صفویان عهد آهنگ این-

 "سالم خانوما"

 : گفتم هایده جواب در

 !عزیزم سالم-

 : گفتم دادیار به رو بعد
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 .صفاست با و عالیه هم خیلی آره،-

 "سالم آقایون" 

 : گفت جوابش در دادیار

 .ع ل یک سام-

 : گفتم ضبط به رو و کردم اخمی

 !خب نکن سالم این به-

 : گفت معترضانه دادیار

 .کنه سالم هم ما به بذار داری؟ کارش چی-

 .کردم او به دار معنی نگاهی بودم، کرده کج که لبی با و چرخید سمتش به سرم

 :گفت بود، کرده ترکلفت که صدایی با و زد لبخندی

 !نفسش ناز-

 : غرّیدم حرص پر و کشیدم پوفی

 !اومده خوشتم! بینم شو پیاده-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .شم پیاده عمرا-

 !ها بشینی اینجا صبح تا میشی مجبور بعد-

 : گفت و شد ترعمیق لبخندش

 .کنیممی صفا هم کلی پیکانی تنبانی حمید و هایده جوار در-
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 : گفتم و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 خور رد که آلمانه پای سنگ یحتمل! میاره کم ازش قزوینم پای سنگ! که نیست رو-

 .نداره

 : گفت غرور پر لحنی با

 .که نیست چینی ما بادوم مثل! البته آره-

 : گفتم و بشوم مسلط خودم بر تا کشیدم عمیق نفسی. داد سر بلند ایخنده هم بعد

 ...پا سنگ ولی مفیده و داره خاصیت خیلی بادوم-

 : افزودم و زدم پوزخندی

 !خورهمی صفویان عهد پیرمردهای درد به فقط-

 : گفت قبل از ترپررنگ لبخندی با و نباخت را خودش ایذره حتی

 .نیستن مقایسه قابل آلمان و چین مسلما که باشه کیفیت با جنس که اینه مهم-

 : گفتم و زدم خبیثانه لبخندی

 مقایسه قابل غذایی مفید خواص از سرشار بادوم با کشیدهآب موش که همونطوری-

 .نیست

 : گفت هایشدندان الیالبه از تهدیدوار و کرد ترعمیق امکان حد تا را لبخندش

 .لنگی برات دارم بعد واسه بریم، ب رون رو ماشین فعال-

 : گفتم آهسته و کردم ترعمیق بود ممکن که جایی تا را لبخندم

 .کش کیسه برات دارم رو بیشترش منم-
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 آنکه با. پراند جا از متر نیم مرا درآمد، که ناگهانی برق و رعد ترسناک و بلند صدای

 با تا انداختم راه را ماشین اجبارا بشوم، او کردن اذیت بیخیال خواستنمی دلم

 . نکنیم گیر سیل در نازنینم یگوجه

 که همانطور و کرد خطور ذهنم به مادربزرگ حرف انداختم راه را ماشین آنکه محض به

 : گفتم کردممی رانندگی

 ...دُکی راستی-

 هوم؟-

 .بله بگو! نه هوم-

 عقده؟ یسفره مگه-

 به را سرش بسته چشمان با. چرخاندم سمتش به را سرم و داشتم نگه را ماشین 

 .بود رفتن خواب به حال در و بود شده داده تکیه صندلی پشتی

 داره؟ ربطی چه-

 : گفت کند باز را چشمانش آنکه بی 

 بله من از زور به بخوای که نیستیم عقد یسفره سر االن رفته یادت که اینه ربطش-

 .بگیری

 : گفتم تمسخر با و کشیدم پوفی

 ! بابا نه! ا  -

 .مامان آره-
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 حرص پر و کشیدم پوفی. بودم عصبانی شدت به کردنمی باز را چشمانش اینکه از

 : گفتم

 !باشم تو مامان   من نکنه خدا-

 .نشد نصیبت سعادت این شد حیف دیگه آره-

 سرش یتکیه آنکه بی. دوخت من به را اشآلوده خواب و خسته نگاه و کرد باز چشم

 : گفت بگیرد صندلی از را

 بگی؟ من به خواستیمی چی. مگوها بگو این بیخیال   خب-

 چه رفت یادم کل به که گشتم،می او برای جواب دنبال به ذهنم در قدری به که من 

 : گفتم و آمدم خودم به بپرسم، خواستممی

 !رفتمی یادم داشت آره-

 : گفتم ثانیه چند از پس. انداختم راه دوباره را ماشین و کشیدم عمیق نفسی

 مدام اون ولی نخریدم براش من. بخوره عسل تونهمی گفتمی صبح امروز مادربزرگ-

 داره؟ واقعیت. بخوره عسل تونهمی گفتی بهش تو گفتمی

 . بخورن مجازن ولی بخورن کم. گفتم بهشون من آره-

 !چرا؟-

 .بود پایین قندشون گرفتم قند تست که دیروز چون-

 : گفتم آهسته و دادم تکان پایین به تایید ینشانه به را سرم

 .اینطور که-
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 اشخسته و گرفته صدای با ناگهان اینکه تا شد برقرار مانبین سکوت ایدقیقه دو

 : گفت

 .بهناز-

 بودم مطمئن ولی بود بسته چشمانش. چرخیدم سمتش به و گرفتم ترمز سریع

 !بود خودش صدای

 : گفتم ناباوری با

 !گفتی؟ چی-

 : گفت کشاندمی چشمانم به را اشخسته نگاه حالیکه در و کرد باز چشم

 چیه؟ اسمت فهممنمی کردی فکر-

 :گفتم گُنگی با و شدند گرد تعجب از چشمانم 

 !فهمیدی؟ چطوری-

 : گفت و زد غرور پر لبخندی

 .دیگه ماییم-

 :گفت کردم،می نگاهش تعجب با من که همچنان

 ...بگم بهت چیزی یک خواممی-

 چشمانم در را نگاهش. نشست صاف و گرفت صندلی از را سرش یتکیه و کرد مکثی

 : افزود و کرد دقیق
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 رو حرفم خواممی االن همین واسه میشه، کی بینمتمی که بعدی یدفعه دونمنمی-

 .بزنم بهت

 بگی ممکنه دونممی. نذاری تنها رو بزرگ خانوم خواممی ازت: داد ادامه و کرد مکثی

 اون. بودم بزرگ خانوم روحی حاالت شاهد که امکسی من ولی نیست مربوط من به

 و بزنه حرف باهاش نداشت رو کسی که تنها اونقدر! تنها خیلی بهناز؛ تنهاست خیلی

 که کرد فکر بهشون اونقدری و کرد فکر دورش هایگذشته خاطرات به مدام همین برای

. رسید آلزایمر مبتدی یمرحله یک به فراموشی این و کرد فراموش رو حال زمان کم کم

 خیلی کنارش، بودی اومده تو چون مطمئنا دیدم، رو بزرگ خانوم که بار آخرین

 آزارش قدیم مثل تنهایی حس اون دیگه و بود شده قبل از ترسرحال و ترخوشحال

 .دادنمی

 چطور هستم، کی واقعا من نمیشه متوجه حتی که اون! داره آلزایمر مادربزرگ اما-

 کرده؟ تغییر میگی که اینقدر من حضور با روحیش حاالت و احساسات

 حدی به آلزایمرشون هنوز! بکنی فکرشو که اونیه از بهتر خیلی حالشون بزرگ خانوم-

 که رو زمانی یبرهه اون ولی برنیان خودشون یساده و کوچیک کارهای پس از نرسیده

 .کردند فراموش رو دادمی آزارشون تنهایی

 بپرسم؟ ازت سوال یک-

 .بپرس! حتما آره،-

 مجانی خونه بیای میشی حاضر حتی داری؟ دوست رو مادربزرگ انقدر چرا تو-

 !باشی تفاوتبی تونیمی کهحالی در کنی شمعاینه

 : گفت و زد لبخندی
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 باشه، تفاوتبی هاشمریض به نسبت تونهنمی وقت هیچ واقعی پزشک یک که اوال-

 ...دوما

 : افزود و کرد مکثی

 کرد، بزرگ رو من که مادریم مادربزرگ یعنی خودم، بزرگ خانوم یاد منو بزرگ خانوم-

 برای خیلی همین برای و شبیهه هم به خیلی ظاهرشون حتی و هاشوناخالق. میندازه

 .اندارزش با من

 !نکردن؟ بزرگت بابات و مامان چرا! کرده؟ بزرگت مادربزرگت-

 : گفت برد،می فرو موهایش در دست که همچنان و گرفت من از را نگاهش

 .کرد بزرگ مادربزرگم رو برادرهام و من و بودن سرکار همیشه پدرم و مادر چون-

 : گفتم و زدم لبخندی

 !حالت به خوش-

 : گفت و شدند درشت ایرسیده گردوهای یاندازه به تعجب از چشمانش

 !حالم؟ به خوش چرا-

 :گفتم ب**ل زیر آهسته صدایی با و گرفتم او از چشم

 تا صبح مامانت و بشی بزرگ مادربزرگ مثل درک با و مهربون زن یک با کن فکر-

 !نزنه غر بهت شب

 !غر؟-

 یک است آماده که بود معلوم نگاهش در. کشاندم او به و گرفتم فرمان از را نگاهم

 : گفتم تاسف پر لحنی با. بخندد قاه قاه تا بگویم" پیس"



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

198 

 

 !غر آره-

 فرو چشمانش از اشک که خندید قدری به و داد سر ایقهقهه گفتم، که را همین

 که من حرف به خواهدمی چقدر هر گذاشتم و انداختم راه به را ماشین دوباره. چکید

 .بخندد بود عذاب سال چهار و بیست

 : گفت و آمد بند اشخنده باالخره

 !بمونی بزرگ خانوم یخونه حتما که شد الزم دیگه پس-

 .میشه تنگ دلم چیزا بعضی واسه ولی آره-

 چی؟ مثال-

 کجاست؟ تخونه بگو اول-

 .بهداشته مرکز پشت یکوچه-

 : گفت سپس و کرد مکث کمی

 میشه؟ تنگ دلت چیزایی چه واسه بگو حاال خب-

 ...مثال چیزا، خیلی خب-

 : دادم ادامه و کردم صاف را صدایم

 اسکوپی، هایبستنی داغ، شکالت حتی و فالفل داگ، هات چیزبرگر، همبرگر، پیتزا،-

 و غریب و عجیب هایاسم اون با هاشاپ کافی پیک و شیک هایقهوه پک، آیس

 .هستن شهر توی فقط که دیگه چیزای کلی البته و خوبشون هایمزه

 : گفت و خندید ریز ریز حرفم پایان از پس
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 .اند شکمو مردها میگن بعد! میشه تنگ هاخوردنی واسه دلت هم فقط ماشالله-

 .میشه تنگ هم پدرام واسه دلم خب، نه-

 : پرسید کنجکاوانه

 !کیه؟ پدرام-

 : گفتم شیطنت با

 .منه عشق-

 هم دیگری هایحس با نظر به البته و شده بیشتر خیلی اشکنجکاوی که لحنی با

 : گفت بود، شده مخلوط

 دارین؟ نسبتی چه-

 : گفتم نداشتم، گفتن دروغ یجربزه که آنجا از و شد خالی بادم سوالش این با 

 .مهبرادرزاده-

 .گفت بود، همراه خیالش آسودگی با که داری کش" آهان" 

 سمتش به را سرم. کردم متوقف را ماشین و رسیدیم بهداری به دقیقه چند از پس

 :گفتم و چرخاندم

 .دُکی رسیدیم-

 هاینفس صدای به و بردم جلوتر را سرم. نشنید را صدایم که بود خواب غرق قدری به

 را وجودش تمام است، بسته را چشمانش آنکه بر عالوه دادمی نشان که منظمش

 پیش آنکه با. کردم گوش است، رفته فرو عمیق خوابی به و کرده آماده خواب برای

 هاینفس جز صدایی هیچ شنیدم،می او از پفی و خر صدای باید کردممی بینی
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 در کم یفاصله آن از و کردم نزدیک صورتش به را سرم. رسیدنمی گوشم به منظمش

 تمام از. دادم چرخ صورتش روی را نگاهم نور، هایباریکه اندک همان با تاریکی

 پخش صورتش روی که کوچکی معدود قطرات یاندازه به اندکی نم صورتش، خیسی

 از را نگاهم. رسیدندمی نظر به تبخیر به رو هم هاآن که بود مانده باقی بودند، شده

 صورتی هایب**ل. کشاندم هایشب**ل به سپس و هاگونه به صورتش پوست

 طعم خوش مالیمشان صورتی رنگ آن با فرنگی توت بزرگ پاستیل دو مثل درشتش

 زیر آهسته. زدم سیلی صورتم به و رفتم ترعقب فکرم این با. رسیدندمی نظر به

 : غرّیدم ب**ل

 !حیا بی یدختره-

 هر ولی شد بیدار امآهسته صدای همان با یا پرید خواب از امسیلی صدای با دانمنمی

 قرمزش چشمان و کرده پف هایپلک با حالیکه در و ماند کاره نیمه خوابش بود که چه

 :گفت کرد،می نگاهم گُنگ

 !شده؟ چی-

 : گفتم و کردم اشاره بیرون به نگاهم با

 .دُکی رسیدیم-

 : گفت بهداری دیدن با و چرخاند را سرش

 .شده کم که بارونم. میرم خودم شوبقیه پس خب-

 !خوابیدی خوب هم شما بله-

 : گفت و زد لبخندی
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 .چسبید هم خیلی آره-

 :گفت شدن پیاده از قبل ولی کرد باز را ماشین در

 میدی؟ بهم توشماره-

 : گفتم سریع و شدند گرد تعجب از چشمانم 

 چی؟ دیگه-

 : گفت و خندید ریز ریز 

 شهری هایخوراکی منوی دلتنگ که وقت هر تونممی تازه. دیگه میشه الزم خب-

 .بخوری خوباشون از ساری ببرمت شدی

 : افزود و زد چشمکی

 چطوره؟-

 : گفتم و دادم کش باال به را لبم یگوشه 

 نمیدی؟ نشونم بالدارم پشت الک احیانا-

 : گفت اتمامش از پس و داد سر بلند ایخنده 

 همین با خودت خواستی اگه اصال. ساری بریم میگم! من یخونه بیای نگفتم که من-

 .ببر رو ما لُنگی پیکان

 کهآن با. گذراندم نظر از را صورتش کل دقیقم نگاه با و کردم ریزتر را چشمانم از یکی

 ساری هایخوراکی و مادربزرگ برای هم خودم چون بارید،می پایش تا سر از شیطنت

 : گفتم و زدم دریا به دل پس داشتم نیاز اششماره به پز
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 .کنممی بالکت بزنی زنگ ناشناس اگه بعدا که بنداز میس یه هم تو. باشه-

 :گفت و داد سر ایخنده

 !بالک بابا باشه-

 : گفت اشصفحه قفل کردن باز از پس و آورد بیرون جیبش از را اشگوشی

 .بفرما خب-

 : گفتم عمیق نفسی کشیدن از پس و کردم تر زبان با را لبم

 ...نُه صفر،-

 بیاید یادم مثال تا آوردم فشار طورم ماهی یحافظه به مانند، بازیگر بعد و کردم مکثی

 : گفت مکثم دیدن با دادیار. بود چند دقیقا من یشماره

 کردممی فکر گفتی،نمی رو نُه صفر این اگه من! بهناز نشی خسته وقت یه خدا رو تو-

 !کفره بالد مال تشماره

 : گفتم حرص پر و کشیدم پوفی

 !نزن بهم رو تمرکزم. بیارم یاد به کنممی سعی دارم-

 با کردم سعی و گذاشتم پایم روی یوگا اساتید مثل را دستانم و بستم را چشمانم

 و باشد موبایلم یشماره روی تمرکزم تا کنم خالی ایحاشیه افکار از را ذهنم مدیتیشن

 .آورم یاد به را آن

 را چشمانم باالجبار و شود تکمیل من مدیتیشن نگذاشت موقعشبی یخنده صدای

 اتمام تا و بود شده خنده غرق من به توجهبی. چرخاندم سمتش به را سرم و کردم باز

 کهحالی در و شد تمام اشخنده باالخره. کردممی نگاهش زهرمار برج مثل اشخنده
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 نگاهی کشید،می اشخنده شدت از آمده بند نفس جبران برای عمیق نفس چند

 : گفت و کرد من به دار معنی

 .بنداز میس تو میدم، بهت رو مشماره من. نیار فشار تحافظه به-

 : گفتم و زدم ایخبیثانه لبخند

 !باشه-

 و تایپ گفت،می که همزمان را اششماره و آوردم بیرون شلوارم جیب از را موبایلم

 : گفت ببندد را در آنکه از قبل ولی شد پیاده ماشین از. کردم ذخیره

 .بده اس ام اس یا بنداز میس شب تا-

 .باشه-

 ...برسون سالم بزرگ خانوم به خب-

 : افزود و کرد مکثی

 .خداحافظ فعال-

 : گفتم و چرخاندم دهان در زبان. بدهم جواب ماند منتظر و زد رویم به پررنگ لبخندی

 .خدانگهدار فعال-

 زیر و کشیدم پوفی عصبانی. بست شدت با را ماشین در و کرد ترعمیق را لبخندش

 :غرّیدم ب**ل

 !گاراژه در انگار که بست همچین-
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 مادربزرگ یخانه به و انداختم راه را نازنینم یگوجه و شدم او به کردن فکر خیالبی

 .رفتم

 *** 

 .بفرمایید-

 : گفت و کرد نگاه بودم داده ترتیب برایش که مفصلی یصبحانه به شوق با مادربزرگ

 .نبود مصبحانه یسفره سر عسل بود وقت خیلی. حمید ببینی خیر-

 مثل درست عسل به مادربزرگ یعالقه. خندیدم ریز و گذاشتم دهانم روی را دستم

 شکالت خانه در وقت هر که آنجایی از. بود صبحانه شکالت به نازنین یعالقه

 دعوا نازنین و پدرام و من بین شد،می داده قرار صبحانه یسفره سر بر صبحانه

 از بیش مامان که است ذکر شایان البته و بود کرده ممنوع را آن مصرف مامان شد،می

. دادممی سر جنگ خوردنش برای کودکان همچون که دانستمی مقصر مرا همه

 گرامش یمعده و زبان لذت از ترارزش با چیز هیچ دخترش برای دانستنمی که حیف

 .نیست

 : گفت مادربزرگ ناگهان دقیقه چند از پس که شدیم تناول مشغول مادربزرگ با

 ...حمید میگم-

 بودم گذاشته دهانم در که بزرگی یلقمه خاطر به هایملپ کهحالی در و آمد باال سرم

 : گفت و زد رویم به نمکین لبخندی. کردم نگاهش منتظر بودند، کرده باد و شده پر

 نخوریم؟ املت و نیمرو امروز میشه-
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. جویدم را آن دشواری به و چرخاندم دهانم در را پیکر غول یلقمه آن سختی به 

 که کشیدم عمیق نفسی و دادم قورت را آن ضرب و زور با دقیقه یک از پس باالخره

 نوشیدن از پس و برداشتم را شیر لیوان. بزنم حرف توانستم و شد خالی دهانم

 : گفتم آن، از ایجرعه

 !مادربزرگ کنم درست ایدیگه چیز نیستم بلد من-

 : گفت و کشید یکدستش سفید کوتاه موهای به دستی

 .بخوریم غذا بیرون بریم خب-

 : گفتم و زدم رویش به شیطنت پر لبخندی

 !ایدپایه هم شما که بینممی مادربزرگ! اوالال-

 : افزودم و کردم مکثی

 بخوریم؟ چی بریم دارین دوست خب-

 :گفت بود انداخته برق هاآن در ذوق که چشمانی با 

 .کباب-

 : گفتم پایانش از پس. خندیدم ریز کمی و گذاشتم دهانم روی را دستم

 تو زنیممی َمشت کباب یک ساری میریم امروز پس باشه! هستین هم سلیقه خوش-

 .رگ

 بیشتر من بدن رگ به رگ در شادی و شد ترپررنگ مادربزرگ هایب**ل بر لبخند

 را سفره اتمامش از پس و خوردیم را صبحانه باقی بیشتری خوشحالی با. کرد نفوذ

 .کردم جمع
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 از بعد و نشستم آشپزخانه یکهنه صندلی روی صبحانه، هایظرف شستن از بعد

 برایش گفتم او به که دیشب از. افتادم دادیار یاد به داری، جان" آخیش" یک گفتن

 راحتی این به خواهدنمی دلم راستش و نکردم اقدامی هنوز فرستممی پیامکی

 و دارند مرا یشماره آدم و عالم یهمه پدرام قول به چند هر بیفتد، دستش به امشماره

 زنگ و کردم ایجاد تلفنی مزاحمت برایش قدری به بود، غریبه و نداشت که کس هر

 بدهم بازی را دادیار حسابی خواستمی دلم. دارد را امشماره االن که کردم فوت و زدم

 با داشت، دیگر مجازی کوفت   یک و هزار و اپ واتس و تلگرام قطعا که آنجا از ولی

 اتاقم به و کشیدم پوفی. بردمی من هویت به پی هایمعکس از امشماره کردن ذخیره

 علت به که اماجتماعی هایاپلیکیشن هایآیکون به و برداشتم را امگوشی. رفتم

 وارد. کردم نگاه حسرت با کنم، استفاده هاآن از توانستمنمی اینترنت از محرومیت

 دیگران به هفته یک از بیش مرا بازدید آخرین اکنون قطعا که امخورده خاک تلگرام

 کردن چک وقت که کالس با افراد مثل شدمی باعث پدرام قول به و دادمی نشان

 چت یصفحه روی هدفبی شستم انگشت. شدم برسم نظر به ندارند، را تلگرامشان

 مجازی اعتیاد ترک حال در معتاد یک همچون که مرا اعصاب و شدمی پایین و باال

 پروفایلم عکس آخرین روی و کردم باز را پروفایلم. کردمی خاکشیر و خرد بودم، شده

 کردیممی نگاه سلفی دوربین به ب**ل به لبخند دو هر. کردم زوم بود پدرام و من از که

 مانشادی بودیم آورده باال پیروزی عالمت به که انگشتی دو و قرمز هایتیشرت آن با و

 کسی دلتنگ من آمدمی پیش کم آنکه با. کشیدیممی رخ به را دربی در پیروزی برای

 و گریه و بغض حس آنکه برای. شدم پدرام دلتنگ شدید لحظه آن در بشوم، چیزی یا

 عوض شستم انگشت حرکت با را عکس نیاید، سراغم به تراژدیک مزخرفات قبیل این

 که ایمقنعه با من عکس. دوختم چشم شد، باز که امقبلی پروفایل عکس به و کردم

 آن بودند، زده بیرون کنارش و گوشه از موهایم و شده کج سرم بر ایشلخته طرز به
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 ینمره با را هایمدرس اغلب گونه بناپارت ناپلئون که را امدانشجویی دوران زیبای حس

 نجات مشروطی از صدم دو یا یک و دوازده معدل با ترم پایان در و کردممی پاس ده

 شعف و غرور احساس اممرزی ب**ل هایموفقیت بابت. کرد زنده من در یافتم،می

 لبخندی. بود هنر هم آوردن را هانمره همان نخواندنم درس طرز آن با چراکه کردممی

 روشن را تلویزیون. رفتم پذیرایی به و کردم خاموش را موبایلم یصفحه و زدم غرور از

 بود اشبافتنی هایمیل دادن تکان تند و تند مشغول که مادربزرگ کنار در و کردم

 به را حواسم تمام شد، شروع آبی طرف آن قدیمی فیلم یک آنکه محض به. نشستم

 : گفت مادربزرگ که بود فیلم اواسط در. شدم آن هیجان غرق و دادم فیلم

 زنه؟می ش*ا*ب*ل به این چیه قرمز چیزای این حمید-

 : گفتم بود تلویزیون به نگاهم که همچنان 

 .مادربزرگ لبه رژ-

 خری؟می اینا از منم واسه-

 آب. کردم نگاه مادربزرگ به تعجب از گرد چشمانی با و گرفتم تلویزیون از را نگاهم 

 : گفتم و دادم قورت بلندی صدای با را دهانم

 !خواید؟می چی واسه قرمز ب**ل رژ! زنیدامی مشکوک مادربزرگ-

 : گفت و زد رویم به نمکی با لبخند

 .بشم خوشگل اینا مثل خواممی-

 .گرفت را جایش لبم بر لبخند و باخت رنگ چشمانم در کم کم تعجب

 !مادربزرگ هستین خوشگل شما-
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 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش مادربزرگ

 .بشم خوشگل خیلی خواممی ولی دونممی-

 روی از را دستم ام،خنده پایان از پس. خندیدم ریز ریز و گذاشتم دهانم روی را دستم

 : گفتم و برداشتم دهانم

 .میشید دنیا زن ترینخوشگل بزنید اگه مطمئنم. دارم هاب**ل رژ اون از من-

 : گفت بودند، انداخته گل تپلش هایلپ حالیکه در و خندید ریز کمی مادربزرگ

 .دونممی-

 .دوختم تلویزیون به را نگاهم دوباره و زدم لبخندی جوابش در

 کبابی چلو کردن جان نوش و ساری به رفتن عزم و شد تمام فیلم ساعت دو از پس

 . کردیم را خوشمزه

 کمک هایشلباس پوشیدن در مادربزرگ به پوشیدم، را خودم هایلباس آنکه از پس

 خانه در نزدیکی در ولی بیاید بیرون خانه از دنبالم به تا گرفتم را دستش و کردم

 : گفت و ایستاد

 من؟ به نمیدی قرمزا اون از حمید-

 ریز هایچروک و چین وجود با که زیبایش هایب**ل به اشاشاره انگشت با هم بعد 

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی. کرد اشاره بودند، دلنشین و جذاب دورشان

 !ندم؟ چرا-

 بر دقت با و آوردم بیرون را رنگم قرمز ب**ل رژ و کردم هدایت اتاقم به را مادربزرگ

 : گفتم رضایت با و کردم نگاهش لبخند با کارم پایان از پس. کشیدم لبش
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 !شدین عالی-

 و کرد نگاه آینه در دقیق را صورتش. رفت اتاقم یآینه سمت به و زد رویم به لبخندی

 : گفت و چرخید سمتم به. زد شیرین لبخندی

 !حمید مرسی! قشنگه خیلی-

 : گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 !کنممی خواهش-

. شدم ترنزدیک مادربزرگ به و مالیدم هم خودم ب**ل بر ب**ل رژ همان از کمی

 : گفتم احترام با و بردم جلویش را دستم

 زیبا؟ بانوی میدید رو بنده با همراهی افتخار-

 : گفت خوشنودی با و کرد ترپررنگ امکان حد تا را لبخندش مادربزرگ 

 !البته-

 ایآهسته هایقدم من، با گام هم لذت با و گرفت گرمش و تپل دست با را دستم

 :گفت گوجه دیدن با مادربزرگ و رفتیم حیاط به. برداشت

 .حمید بشم خوشگلت ماشین این سوار خواستمی دلم خیلی-

 : گفتم و زدم رویش به شوق پر لبخندی

 سوارش شما قراره که شانسه خوش خیلی هم گوجه. مادربزرگ ستگوجه اسمش-

 .بشین

 : گفت و زد رویم به لبخندی مادربزرگ
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 داری؟ دوست فرنگی گوجه بچگیت مثل! میاد بهش اسمش-

 !جورم چه آره،-

 داشتم دوست را آن تنها شاید من و بود فرنگی گوجه عاشق بابا که بود این واقعیت

 بد را پولش خانه در کسی که هم وقت هر. بود دنیا یک فرنگی گوجه بابا برای ولی

 اساس بر را مالی یهزینه آن بابا زد،می خانواده به اقتصادی ضرر یا کردمی خرج

 .کردمی بیان و محاسبه خرید، شدمی پول مقدار آن با که ایگوجه کیلوی تعداد

. بشود سوار مادربزرگ تا ماندم منتظر و کردم باز را راننده کنار صندلی سمت در

 و رفتم در سمت به تند هایقدم با. بستم را در برایش محترمانه و شد سوار آهسته

 قژ   قژ هادقیقه از پس. انداختم راه را ماشین و نشستم رُل پشت کردنش، باز از پس

 سالمش اولین هایده آنکه محض به. شد پخش ماشین در هایده یترانه صدای ضبط،

 لحظه چند از پس. خندید دلنشین و ریز کمی مادربزرگ گفت، ما مقدم خیر برای را

 : گفت ایبامزه لحن با خنده،

 !صداشی عاشق که هنوزم حمید-

 : گفتم و زدم مادربزرگ روی به شیطنتی پر لبخند

 شدم؟ عاشقش ک ی از-

 .بودی عاشقش تو میاد یادم رو صداش وقتی از واال-

 .زدم قهقهه سرخوشانه بابا یدالنه اهل یسلیقه به و دادم سر ایخنده

 حرکت با که زیبایی و سرسبز یجاده وارد و شده خارج روستا از که نکشید طول زیاد

. شدیم خورد،می صورتمان و سر به باد اشآمده پایین هایشیشه باالی از گوجه، تند

 پر لبخندی با که مادربزرگ به ایلحظه چند و گرفتممی جاده از را نگاهم چندی از هر
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 چقدر که بود معلوم کامال. کردممی نگاه بود، دوخته چشم کنارش یمنظره به شوق

 هزاران دلم در. بود مانده محروم آن از خانه آن در هامدت که بود شده لذتی غرق

 دیدن به بیشتر که بود نرسیده ذهنم به حال به تا چرا که فرستادم خودم بر لعنت

 هوایی و حال تا بگردانم اطراف این در کمی را او و بیایم تنهایم و مهربان مادربزرگ

 . بشود جوان نو از دلش و کند عوض

 چلوکبابی رستوران به ساعت از نیمی عرض در و رسیدیم ساری به ساعت چند از پس

 و کردم پارک جلویش را ماشین. رسیدیم داشت نظیری بی هایکباب که طبعم مورد

 و گرفتم را دستش. کردم باز را مادربزرگ سمت در و زدم دور را ماشین تند. شدم پیاده

 من کمک به آهسته. نخورد آن به سرش که گذاشتم ماشین سقف روی را آزادم دست

 دزدیده ترس از و انداختم گوجه باز نیمه هایشیشه به نگاهی. بستم را در و شد پیاده

 از پس. دادم باال را شیشه دو هر و کردم باز را در دوباره امنقلیه یوسیله تنها شدن

 رستوران سمت به مادربزرگ دست در دست مسرور و شاد و کردم قفلش در، بستن

 منتظر ایشیشه در کردن باز از پس و گرفتم را رستوران در روی فلزی یدستگیره. رفتم

 : گفت و زد رویم به لبخندی. بشود وارد مادربزرگ ماندم

 .حمید برو جلوتر تو-

 : گفتم و دادم پایین و باال را ابروهایم

 .بشن وارد باید بانو اول! وجه هیچ به-

 هم من سرش پشت. شد داخل آهسته هاییقدم با و داد سر دلنشین ایخنده ریز

 تا را رستوران فرد به منحصر هایکباب خوب بوی عمیق نفسی کشیدن با و شدم وارد

 آن با اشداخلی فضای که رستوران در مادربزرگ دنبال به. بردم فرو هایمریه اعماق

 قرمز سرامیکی هایکاشی و دیوارها روی بر قرمز هایلوزی طرح با سفید هایکاشی
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 از یکی روی مادربزرگ. برداشتم قدم کرد،می تحریک مدام را آدم اشتهای آن، کف

 کنار سبز سر فضای نمای که بزرگ ایپنجره کنارش که چهارنفره میزی هایصندلی

 انگیزش دل خیلی کرد،می جلوه زیبا خیلی نارنگی و پرتقال درختان با که را رستوران

 عقب خودم برای را مادربزرگ روبروی صندلی و برداشتم قدم دو. نشست بود، کرده

 خالی میزی چند ولی بود شلوغ تقریبا که رستوران در کمی. نشستم رویش و کشیدم

 که میزمان به جمعیت از را نگاهم لحظه چند از پس و چرخاندم چشم بودند،

 میز تزئین برای بودند، نشسته میز آن پشت ما از قبل که افرادی کثیف هایظرف

 اندام الغر پسر که نکشید طول دقیقه یک از بیش. کشاندم بودند گذاشته برایمان

 سمت به بود ترعریض خودش از برابر چند که بزرگ سینی یک با جوانی نسبتا

 . شد میز کردن تمیز مشغول سرعت به و آمد میزمان

 پالستیکی رومیزی گذاشت، اشسینی در را میز روی کثیف هایظرف تمام آنکه از پس

 سینی در آن انداختن از پس. برداشت و کرد جمع بقچه مثل را میز رویی مصرف یک

 : گفت من به رو بود، مانده خالی آن از نیمی از بیش هنوز که بزرگش

 نفرید؟ چهار-

 :گفتم و دادم تکان طرفین به نفی عالمت به را سرم 

 .نفریم دو فقط نه،-

 : گفت و داد چرخ مادربزرگ و من بین را نگاهش پسر

 .داریم سمت اون هم خالی ینفره دو میز-

 :گفت و کرد اشاره رستوران وسط به دستش با

 .هست اونجا-
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 .بشینیم جا همین خوایممی ما اما-

 طور هر" گفتن به و بدهد تکان تایید ینشانه به سری که کرد مجبورش صدایم تحکم

 که مادربزرگ به را نگاهم. شد دور ما از و برداشت را سینی. کند اکتفا." تریدراحت که

 بود دوخته پنجره پشت پرتقال درختان برگ و شاخ به را لذتش حس از مملو نگاه

 کودکانه شوقی و شادی صورتش درشت و ریز هایچروک و چین تک تک در. کشاندم

 قلبم اعماق آن از که بزرگی و واقعی شادی ژرفای به عمیق لبخندی ارادهبی. زدمی موج

 و کردمی شاد کرد تصورش بتوان آنچه از بیش مرا اششادی. زدم گرفتمی نشات

. بردم اشنشده برآورده شادی احساس و او شادی به نسبت احساسم به پی دیر چقدر

 باشد سرم باالی بابا اجبار آنکهبی برگردد عقب به کمی فقط کمی، زمان شدمی اگر

 کمی و بردممی بیرون خانه از را او و آمدممی دیدنش به بار یک ماهی حداقل

 .بشوم شاد هم خودم اششادی از و بشود باز نو از دلش که گرداندممی

 : گفت و گذاشت میز روی م نو دو بار این و آمد میزمان سمت به دیگر بار جوان پسر

 .بفرمایید-

 من به و گرفت پنجره از را نگاهش مادربزرگ. برداشتم را منو و گفتم ی"ممنون" آهسته

. دوخت چشم کنجکاوانه کردممی نگاه غذاها لیست به دقیق و برداشته را منو که

 از پس. کردم لیست ترتیب به غذاها اسم خواندن به شروع و کردم صاف را صدایم

. کشاندم مادربزرگ به را نگاهم و گذاشتم میز روی را منو اسامی، تمامی خواندن اتمام

 : گفت و زد لبخندی

 خوری؟می چی خودت-

 : گفتم و زدم صورتم پهنای به لبخندی 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

214 

 

 .برگ میگم همیشه مثل و برگم کباب عشق که من-

 : گفت و کرد اشاره هایشب**ل به دستش یاشاره انگشت با مادربزرگ

 .جوید نمیشه دندونا این با ولی دارم دوست خیلی منم-

 : افزود و کشید حسرت پر آهی

 گذاشتیم مصنوعیشو وقتی دونم،نمی قدرشو داریم دندون وقتی تا که حیف-

 .ندونستیم رو قدرش و داشتیم چی فهمیممی

 :گفتم جوابش در مغموم و شد محو لبم بر لبخند

 مهم هایآدم قدر حتی ما! مادربزرگ دونستیمنمی قدرشو که بود دندون فقط کاش-

 .دونیمنمی رو زندگیمون

 همان از یکی شک بی. کردم دقیق مادربزرگ چشمان در را نگاهم و بستم دهان

 به را او مدت این که داشت حسرت جای واقعا و بود مادربزرگ من زندگی مهم هایآدم

 .ندانستم را قدرش و سپرده فراموشی

 : گفت و زد دلنشین لبخندی مادربزرگ

 .داری وقت و جَوونی هنوز تو! بدونی قدرشونو االن از تونیمی خب-

 : گفتم و زدم لبخندی جوابش در

 !دارید وقت و جَوونید هنوز هم شما-

 : گفت آهسته و داد سر نمکین ایخنده ریز

 .میشی خوب زیادی وقتایی یه که قدیمایی مثل هنوزم! پسر تو دست از-
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 : گفتم و کردم ترعمیق پرغرور را لبخندم

 !عالیه که این خوب؟ زیادی-

 : گفت و کرد هدیه من به را زیبایش لبخند

 ...ولی عالیه خیلی آره-

 : گفت لبخندش شدن محو از پس و کرد مکثی

 !گذاشتی تنها رو من زیادی مدت برادرات مثل هم تو-

. دید را ترس شدمی چشمانش اعماق در. زدمی موج لرزانش صدای در دلتنگی و غم

 دوباره و من رفتن ترس در هم هنوز که بود معلوم و بود کشیده عذاب خیلی مادربزرگ

 .است ماندنش تنها

 گرم پوست که همچنان و گذاشتم بود، میز روی بر که تپلش دست روی را دستم

 : گفتم و زدم بخشی اطمینان لبخند کردم،می لمس دستم کف با را اشچروکیده

 !نمیذارم تنهاتون دیگه-

 :افزودم و کردم ترعمیق را لبخندم و کج را سرم

 بدم؟ سفارش براتون چی بگید حاال-

 : گفت و زد رویم به لذت پر لبخندی 

 .خوبه کوبیده-

 : گفتم و زدم مادربزرگ به چشمکی
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 تونچربی قرص باید غذا از بعد بالفاصله ولی کنیممی قانونی بی بارو این دیگه پس-

 .بخورید رو

 : گفت نارضایتی با و شد جمع نفرت شدت از مادربزرگ یچهره

 !آوردی خودت با رو بدمزه تلخ داروی اون که نگو-

 .کیفمه توی! آوردم که معلومه-

 آهسته بود، دوخته چشم میز به که همچنان و گرفت من از را نگاهش مادربزرگ

 : گفت

 .کننمی کوفتم رو غذا یمزه اون آخه-

 .بگیره جاشو دوغ یمزه و بخورید دوغ بعدش تونیدمی عوضش-

 : گفت شوق با توام ناباوری با و آورد باال را سرش سریع

 کنم؟ تحملش آب با فقط نیستم مجبور دیگه! میگی؟ جدی-

 : گفتم و زدم رویش به بخشی اطمینان لبخند

 !نیستید مجبور دیگه که البته. میگم جدی جدی   آره-

 : گفت رضایت با و زد عمیق لبخندی

 .شکر رو خدا-

 مادربزرگ هم و من هم رفتنش، از پس. گرفت را هاسفارش و آمد گارسون موقع همان

 فضای دیدن از که همچنان. دوختیم کنارمان یپنجره آنسوی درختان به را نگاهمان

 میز روی بر یمانشده حلقه هم در دستان گرمای از بردیم،می لذت کنارمان انگیز دل

 . شدیممی لذت غرق هم
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 سینی با گارسون باالخره مان،گرسنگی شدن برابر چند و انتظار ساعت از نیمی از پس

 را زبانم هایمانچلوکباب محتوی هایظرف گرفتن قرار با. آمد میزمان سمت به بزرگش

 : کردم زمزمه ب**ل زیر و کشیدم هایمب**ل روی

 !قشنگم عشقای! به به-

 قرصش مادربزرگ آنکه از پس نهایت در و کردیم غذایمان خوردن صرف را ساعتی یک

 از شده جمع یچهره نوشیدن، را دوغ از دیگر یجرعه چند با و خورد من زور به را

 .کردیم رفتن قصد شد، باز نفرتش

 را خودش جای و شد تمام ضبط قژ قژ صدای که گذشتمی حرکتمان از ایدقیقه چند

 به که سرش دیدن با که چرخاندم مادربزرگ سمت به را سرم. داد هایده آهنگ به

 بود، رفته فرو عمیق خوابی به باز نیمه دهانی و بسته چشمان با و داده تکیه صندلی

 ناخودآگاه. دوختم جاده به و گرفته مادربزرگ از را نگاهم. کردم خاموش را ضبط سریع

 مدرن دلچسب هایخوراکی آن یتجربه و ساری به من بردن برای که قولی و دادیار یاد

 من و شد جاری زبانم روی طعم خوش برگر چیز یک طعم فکر، این با. افتادم بود داده

 او به عصر فردا که گرفتم قطعی تصمیم بودم، تسلیم همیشه اممعده برابر در که هم

 تنها من نبود در مادربزرگ و بازگشته خانم زری که هفته آخر برای که بزنم زنگ

 .بیایم ساری به حسابی و درست برگر چیز یک خوردن برای او با نباشد،

 *** 

 رفتممی ور تلویزیون هایدکمه با من بافت،می بافتنی تند و تند مادربزرگ که همچنان

 یشبکه ناچار به! هیچ به هیچ ولی برسم ببرد سر را امحوصله کمتر که ایشبکه به تا

 حیواناتش مستند یبرنامه به را حواسم حوصله بی و زدم را چهار مخاطب بی و مظلوم

 نگاه امزندگی در هرگز که مستندی به کردن نگاه به را ایدقیقه بیست حدودا. دادم
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. شد نمایان تلویزیون در سنجاب چند تصویر ناگهان آنکه تا بودم مشغول کردمنمی

 شبیه دقیقا بود دوربین به رو که را هاآن از یکی و شدند گرد امکان حد تا چشمانم

 سنجاب بدنش باقی و کرده عوض دادیار صورت با را صورتش که طوری دیدم؛ دادیار

 : غرّیدم ب**ل زیر و زدم صورتم بر دست کف با. بود

 !خیلیه نشم دیوونه-

 نگاه و شد پرت تلویزیون از کل به حواسم شدند زده حیاط در بر که ضرباتی صدای با

 زری جز البته و بود صبح ده ساعت. شد کشیده دیوار روی ساعت سمت به متعجبم

 تماس ما با چسبید، بدجور کبابش که رستوران آن از بازگشتمان از پس دیروز که خانم

 را مادربزرگ یخانه در بخواهد که ماندنمی کسی آید،می بعد یهفته گفت و گرفت

 ! بزند

 : گفت تعجب پر لحنی با بود، کرده تعجب من مثل گویی که هم مادربزرگ

 !روز؟ وقت این کیه-

 : گفتم و کشاندم کردمی نگاه من به سوالی که مادربزرگ به را نگاهم

 .رو آدرس کرده اشتباه حتما-

 : گفت مادربزرگ خورد، حیاط در بر که جدیدی ضربات صدای با

 برو مادر جان حمید. زنهمی ما به سری یه میاد وقتا بعضی اونم! باشه حسن شایدم-

 .دستت قربون. کیه ببین کن باز درو

 راهی و گفتم مادربزرگ به ای"باشه. "شدم بلند و گرفتم خودم به ایمتفکرانه ژست

 عمو که رسیدنمی نظر به واقعیت از دور به هم خیلی مادربزرگ حرف. شدم حیاط

 یک و زدمی سری مادربزرگ یخانه به بار یک ماه دو هر او که چرا باشد حسن
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 به متخصص و روانشناس توسط معاینه و کامل چکاپ برای را مادربزرگ ایهفته

 . بردمی تهران

 که داشتمبرمی گام تند و تند بزرگم جد سایز پالستیکی هایدمپایی با که همچنان

 بلندی صدای با بود، کرده پر را فضا تمام پاهایم گذاشتن و برداشتن شلق شلق صدای

 : گفتم

 کیه؟-

 :آمد در سوی آن از آشنایی یدخترانه و نازک صدای 

 .میکیه-

 : گفتم ایبچگانه صدای با و گرفت جان لبم بر شیطنت پر لبخندی

 !میکی شدی حاال باشی، موس مینی خواستیمی که تو تینا-

 عمو یخانواده خندان هایصورت روی را نگاهم در، کردن باز با همزمان و رسیدم در به

 . دادم چرخ حسن

 :گفت ام،ساله هفت دخترعموی تینا، کنیم، احوالپرسی و سالم آنکه از قبل

 .بابامه موس میکی! بهناز اَم موس مینی من-

 رخ به را اشافتاده میان در یک هایدندان تمام که زد لبخندی و کرد اشاره عمو به

 انداخت،می نوسان به تینا و من بین را نگاهش لبخند با کهحالی در عمو. کشید

 فر موهای البالی در را انگشتانش که همچنان و گذاشت تینا سر روی را دستش

 به ام،ساله هفده دخترعموی ترمه، و عمو زن. کرد نوازش را او برد،می فرو پریشانش

 : گفتند هم با همزمان و ندادند تداوم یاجازه ما بین سکوت



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

220 

 

 .بهناز سالم-

 بردممی جلو هاآن با دادن دست برای را دستم کهحالی در و زدم رویشان به لبخندی

 : گفتم

 !علیکم سالم-

 خانه وارد باالخره همدیگر، ندیدن هامدت از پس روبوسی و احوالپرسی و سالم از پس

 آخر. رفتم دنبالشان به پذیرایی تا چالندممی آغوشم در را تینا که همچنان من و شدند

 عروسک یک چالندن حس فشردنش آغوش در هنگام که بود نرم و تپل قدری به تینا

 . دادمی دست آدم به داشتنی دوست و نرم خرسی

 پسر استقبال به و شد بلند زنان لبخند مادربزرگ پذیرایی، به ورودمان محض به

 .آمد اشخانواده و ارشدش

 ناگهان عمو آنکه تا گذراندیم زمانه و زمین و دیوار و در از وگوگفت به را ساعتی چند

 : گفت

 تهران؟ بری مدتی یه نداری قصد تو بهناز خب-

 .گذشته خوش بهم کلی اینجا! هنوز زوده عمو اوه-

 : گفت و داد سر ایخنده عمو

 !ساخته بهت خیلی اینجا معلومه آره،-

. انداخت بود آمده در کمی قدیم استخوانی و مفرط الغری از که پایم سرتا به نگاهی

 : گفتم و زدم جوابش در لبخندی

 .ساخته خیلی آره،-
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 : آمد بر جوابم در عمو زن بار این

 چی؟ نباشن اینجا هم بزرگ خانوم اگه خب-

 :گفتم و کردم نگاه عمو زن به تعجب از گرد چشمانی با 

 !نباشن؟ چرا-

 : گفت و کرد صاف را صدایش عمو

 ایهفته یک حدودا. تهران ببرمش باید و مادره یمعاینه و چکاپ وقت اینکه یواسه-

 .تهران برگردی بهتره نباشی، تنها اینجا اینکه برای هم تو و تهرانیم

 : غرّیدم ب**ل زیر و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 .تهران برگردم عمرا-

 : گفت کردمی نگاه من به واج و هاج حرفم آن برای که همچنان عمو زن

 !میدی؟ تو که میده ترجیح تهران به رو اینجا کی آخه! بهناز؟ حرفیه چه این وا-

 : گفت مادربزرگ بزنم، حرفی من آنکه از قبل

 !داره فرق تونهمه با حمید-

. کردند نگاه بود کرده خطاب حمید مرا که مادربزرگ به تعجب از گرد چشمانی با همه

 : گفت ب**ل زیر آهسته صدایی با عمو

 !نیست حمید که اون مادر-

 : گفت و دوخت عمو به را عطوفتش پر نگاه عمو، حرف به توجهبی مادربزرگ

 .برو خودت. مادر تهران نمیام منم-
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 : گفت داد، تکان طرفین به را سرش باری چند آنکه از پس و بست را چشمانش عمو

 از که افتهمی فاصله تونمعاینه زمان بین وگرنه تهران ببرم رو شما باید! نداره امکان-

 !نیست مجاز اصال هم دکترتون نظر

 : گفت جدیت با و کرد اخمی مادربزرگ

 !اونجا بیام خوامنمی من-

 : غرّید ب**ل زیر و کشید بلند پوفی عمو زن

 .بشن درمان بیان که بکنیم رو التماسشون باید حاال-

 :گفت ب**ل زیر و کرد نگاه همسرش به غلیظ اخمی با عمو

 .کنیممی هم التماس باشه الزم-

. رفتم مادربزرگ سمت به و شدم بلند هست شدن ایقهوه حال در اوضاع دیدم که من

. گرفتم را اشچروکیده نرم و تپل هایدست از یکی دستم دو هر با و نشستم کنارش

 هایمب**ل بر عمیق لبخندی آنکه از پس و کشاندم باال چشمانش تا را نگاهم

 : گفتم نشاندم،

 از بمونید اینجا اگر. هستم منتظرتون جا همین منم. مادربزرگ گردینبرمی زود-

 هم ما برید، تهران به رو کوتاه مدت این اگر ولی میشیم غافل تونسالمتی وضعیت

 .میشه راحت خیالمون

 : گفت آهسته و زد جوابم در کمرنگ لبخندی باالجبار مادربزرگ

 باشی؟ اینجا تو برگشتم وقتی میدی قول-

 : گفتم و زدم رویش به بخشی اطمینان لبخند 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

223 

 

 .میدم قول-

 *** 

 نمونده؟ چیزی دیگه خب-

 : گفتم و کردم نگاه گذراندمی نظر از را خانه جدیت با که عمو به عمیق لبخندی با 

 .برداشتین مادربزرگ واسه رو ضروری چیزای یهمه دیگه نه-

 : گفت زد،می کمرنگی لبخند کهحالی در و کشاند من به را نگاهش عمو

 .باشه تنها اینجا دختر یه نیست خوب خیلی. ها تهران بیای ما با تونیمی میگم بازم-

 :گفت معترضانه عمو زن بزنم، حرفی من آنکه از قبل

 تا پنج مادرت با و چهارتاییم خودمون! داره جا نفر پنج واسه فقط ماشین جان حسن-

 بدیم؟ جا کجا بهنازو دیگه! میشیم

 : گفت عصبانیت با و کرد اخمی زنش به رو عمو 

 .بشینه یکی پای روی تونهمی کوچیکه که هم تینا. بریمشمی بخواد اگه-

 : گفت شوق با پرید،می پایین و باال حیاط در کهحالی در تینا

 .شینممی بهناز پای روی من جون آخ-

 حرص پر و کرد نگاه زدمی حرف میلش خالف که تینا به غلیظ اخمی با عمو زن

 پریدنش مادرش ترسناک واکنش این دیدن از که تینا. فرستاد بیرون فوت با را نفسش

 دلم در. نگفت هیچ دیگر و انداخت پایین را سرش مظلومانه و ساکت کرد، متوقف را

 مرا بسیارش غرولندهای با که نبود اینجا االن مامان که کردم شکر بار هزار را خدا

 .کنممی جلوه مزاحم چنین اشجاری جلوی چرا که کند سرزنش
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 همگی نهایت در و نکشید طول زیاد هم اشخانواده اعضای باقی و عمو با خداحافظی

 و باال خیالیبی با را هایمشانه. ماندم تنها مادربزرگ بزرگ نسبتا یخانه با من و رفتند

 امروز همین تا بود رسیده اینجا به که دیروز از عمو. شدم پذیرایی وارد و انداختم پایین

 جای به دادم ترجیح من اما نمانم تنها اینجا و بروم تهران به کردمی اصرار مدام عصر

 کمی و باشم تنها مادربزرگ یخانه در مامان، غرولندهای به سپردن گوش هاساعت

 با گشاد پوشی زیر پوشیدن از پس و رفتم اتاقم به. بدهم مغزم به استراحت و آرامش

 نگاهم کمی. برگشتم پذیرایی به راحت و خوشحال انگیز شگفت هالک سایز ایپیژامه

 خودم برای که همچنان. رفتم آشپزخانه به گرسنگی حس با و دادم چرخ خانه در را

 و چرخیدم خودم دور کمی خواندن آواز حین. کردم درست املتی خواندممی آواز

 گوجه در شده ور غوطه مرغ تخم هایسفیده به را نگاهم. کردم تکمیل را رقصم حرکات

 : گفتم شوق با. زدم هوا در بشکنی و دوختم هافرنگی

 .دلبندم شدی آماده-

 جانش به بود میز روی که نانی تکه با و برداشتم را عطرم خوش املت مسی یماهیتابه

 . افتادم

 هایپنجره از یکی از. شدم پذیرایی راهی و کردم میل کمال و تمام ساعت یک از پس

 : گفتم و انداختم نگاهی شب، تاریکی به رو آسمان به پذیرایی کوچک

 کنم؟ کار چی حاال خب-

 روی را نگاهم که همچنان نهایت در و آوردم در چرخش به خانه کل در را نگاهم 

 : گفتم و رفتم سمتش به بودم کرده متمرکز تلویزیون

 .بخوابیم و ببینیم فیلم یک-
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 هاینوشته با سیاه ایصفحه کردم روشن را تلویزیون آنکه محض به خوبم شانس از

 بودند، شده گذاشته نمایش به زمینه آن روی بر انگلیسی زبان به که سفیدرنگ اندک

 رویروبه ذوق با. داد را سینمایی فیلم یک آغاز خبر و شد ظاهر چشمانم جلوی

 فیلمی شانس خشکی   شدت از. دوختم اشصفحه به را چشمانم و نشستم تلویزیون

 تنها باید را امشب که بود بزدلی من   خوراک و بود ترسناک فیلم یک شدمی پخش که

 است فیلم اوایل تا گفتمی مدام وجودم اعماق در حسی آنکه با. کردممی سپری

 فیلم یک سال و سن این با گفتمی جوابش در دیگر حسی کنم، خاموش را تلویزیون

 ایذره آنکهبی من و شد پیروز دوم حس حال هر به. نیست سختی کار دیدن ترسناک

 قدری به فیلم هایقسمت بعضی. کردم تماشا را فیلم پایان تا بخورم جنب جایم از

 را دستم گذرد،می چه من بر نفهمد کسی آنکه برای و لرزیدمی تنم که بودند ترسناک

 هم نهایت در. کردممی خفه پشتش را بلندم هایجیغ و دادممی فشار دهانم روی

 که نداشتم را آن شجاعت حتی که من و شد تمام باز پایانی با وحشتناکی طرز به فیلم

 حدقه از وزغ چشمان مثل وحشت شدت از که چشمانی با بخورم، تکان جایم از

 یزمینه بر رنگ سفید انگلیسی هاینوشته که تلویزیون یصفحه به بودند، زده بیرون

 قدری به. کردممی نگاه دادند،می را فیلم اتمام خبر و خوردندمی تکان آن سیاه

 نوری اندک به و کنم روشن را هاچراغ و بشوم بلند توانستمنمی حتی که ترسیدممی

 .کردممی اکتفا تابیدمی تلویزیون نمایش صفحه از که

 صدای با ناگهان که بودم نشسته حال همان به من که گذشت دقیقه چند دانمنمی

 چپ سمت را دستم سریع. پریدم جا از شد پخش فیلم از بعد که بازرگانی پیام بلند

 : گفتم و گذاشتم تپید،می تند شدت به که قلبم روی درست جایی ام،سینه

 !ترسیدم! فرهنگ بی یدیوونه-
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 تلویزیون سپس و روشن را هاچراغ تا شدم بلند و انداختم تلویزیون به کینه پر نگاهی

 یکی تصویر ایستادم، تلویزیون به پشت و چرخیدم آنکه محض به که کنم خاموش را

 چشمان و پریده رنگ سفید صورت سیاه، یژولیده موهای همان با فیلم هایروح از

 که همچنان و بستم چشم سریع. بست نقش چشمانم یپرده جلوی یکدستش سفید

 جیغ ثانیه چند از پس. کشیدم جیغ وجود تمام با بودم، گذاشته دهانم روی را دستم

 کمی تلویزیون نور با که مطلقی تاریکی جز هیچ جلویم و کردم باز چشم کشیدن

. ندیدم شد،می عوض و بود تلویزیون تصاویر رنگ به اشروشنایی و بود شده ترروشن

 بود آن روی هاچراغ کلید که دیوار سمت به قدمی و کشیدم خیال آسودگی از نفسی

. ایستادم جایم در سریع قدیمی در   یک خوردن تکان صدای شنیدن با که برداشتم

 به را خودش قدرت تمام با ترس شدت از قلبم. گذاشتم امسینه چپ سمت را دستم

 سمت به برگشتن میان. کردمی برابر چند مرا ترس همین و کوباندمی جناغم و هادنده

 یویبره صدای با که بودم مردد هاچراغ کردن روشن برای دیوار سمت به رفتن و صدا

 کوچکی صدای هر از ایمسخره طرز به. پریدم جا از پذیرایی چوبی میز روی بر موبایلم

 یافت ادامه گوشی لرزش صدای. کنم سکته همانجا بود مانده کم و ترسیدممی شدید

 و رسیدم میز به آنکه محض به. کنم کج میز سمت به را مسیرم که کرد مجبور مرا و

 گوشم به را گوشی و کردم برقرار را تماس بود ناشناس شماره آنکه با برداشتم، را موبایل

 وقت بگوید که باشد نگرفته تماس من با عزرائیل کردممی خدا خدا دلم در. چسباندم

 .شد برآورده دعایم پدرام بشاش صدای شنیدن با که رسیده مرگم

 چطوری؟! معرفت بی بهناز سالم-

 : گفتم و کشیدم خیال آسودگی از عمیق نفسی 

 چطوری؟ تو. خوبم سالم،-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

227 

 

 ترسیدی؟ انگار که یجوریه چرا صدات-

 : افزود و کرد مکثی 

 ترسناک؟ فیلم تنها تنها-

 با همیشه که آنجایی از و شناختمی مرا خوب پدرام. داد سر بلند ایقهقهه هم بعد 

 کودکان که ترسناکی هایفیلم از حتی من ترس جریان در کامال کردیممی نگاه فیلم هم

 . بود ترساند،نمی هم را ساله سه

 : گفت اشخنده اتمام از پس

 !بمونی تنها اونجا تهران، میاره تو مادربزرگ عموت وقتی که باشی تو تا! حقته-

 : گفتم دلخوری با و کشیدم پوفی

 ترجیح! مامان غرولندهای واسه شدن گوش یعنی من واسه تهران دونیمی که تو-

 .باشم تنها اینجا میدم

 : داد جواب دلخوری و خشم با

 چی؟ من پس بزرگه؟مامان فقط تهران توی مگه-

 و بود حساسی شدت به پسر پدرام که چرا شدم پشیمان شدید زدم که حرفی برای 

 بیرون حرص پر را نفسم. بودم من اشبچگی از اشبازی هم تنها که دانستممی

 : گفتم و فرستادم

 فقط تهران اومدن راه همه این که دونیمی اما! کن باور! پدرام شده تنگ برات دلم-

 .کردنه خسته گوش روز چند و دیدن رو تو ساعت چند

 : گفت بود، شده قبل از کمتر ولی بود پیدا دلخوری آن در هم هنوز که لحنی با پدرام
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 !داشت ارزششو من دیدن   ساعت چند ولی-

 !ببخشید خب-

 هفته یک حداقل و تهران بیای دیگه بار یه مدرسه شروع از قبل تا اینکه شرط به-

 .باشی اینجا

 : گفتم و چرخاندم دهان در زبان کنم، قبول خواستنمی دلم اصال آنکه با

 راضی؟ حاال. میدم قول. میام باشه-

 : گفت رضایتی پر لحن با 

 .امراضی آره-

 : گفت پدرام کرد،می صدا را پدرام که شیده صدای با

 .بهناز خداحافظ. زدم زنگ مخاله یخونه از االنم. برم باید دیگه من-

 .خداحافظ-

 همان در سریع. شنیدم سرم پشت از هوهویی صدای تماس، شدن قطع محض به

 که همچنان. نبود آنجا چیز هیچ ولی چرخیدم تلویزیون سمت به تاریک نیمه فضای

 برخورد دیوار به سر پشت از آنکه تا رفتممی عقب قدم قدم بود، تلویزیون به نگاهم

 را بودم کشیده که خفیفی جیغ و چرخیدم سمتش به سریع. کشیدم جیغ و کردم

 پذیرایی، شدن روشن با و دادم فشار را هاچراغ کلید دستم با سرعت به. دادم پایان

 خانه شدن روشن بابت از خیالم کهحالی در. کشیدم خیال آسودگی از عمیق نفسی

 هم ناگهان راه، اواسط در که رفتم اتاقم سمت به و برداشتم را موبایلم بود، شده راحت

 دقیقا که بودم شانس خوش قدری به. شدند خاموش هاچراغ تمام هم و تلویزیون



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

229 

 

 که سو هر به را ترسانم نگاه! شدند قطع مادربزرگ یخانه هایبرق امشب همین

 با که بود شده چیره من بر ترس قدری به و دیدممی دیگری جسد و روح چرخاندممی

 .کشیدممی جیغ تنها بزرگ بغضی

 کنم، پرت ارواح آن از را حواسم آنکه برای و نشستم زمین روی پذیرایی وسط همانجا

 عمیق نفسی. کشاندم بود، مانده باقی آن شارژ از کمی مقدار که موبایلم به را نگاهم

 تا کردممی پایین و باال را هانام انگشتم با. کردم باز را هاکانتکت یصفحه و کشیدم

 سپری را شبم چطور نبود معلوم که االن برای. افتاد" دادی آلوین" اسم به چشمم آنکه

. بیاید امیاری به توانستمی و بود روستا همین در که بود کسی تنها او کرد، خواهم

 تماسم اولین که من به راجع خواستمی که فکری هر بیخیال و کشیدم عمیق نفسی

 از. گرفتم تماس و زدم ضربه اسمش روی بکند، گرفتممی شب ده ساعت در را او با

 همچنان ببینم، را ارواح آن و بگیرم موبایلم یصفحه از را نگاهم ترسیدممی که آنجایی

 بشنوم، را دادیار سپس و بوق صدای آنکه برای و بودم گرفته چشمانم جلوی را گوشی

 اصال که بود معلوم صدایش از و داد جواب بوق سه از بعد باالخره. زدم را اسپیکر

 .نبود آلوده خواب

 بله؟-

 و جدی لحن این به بود نزدیک کرد،می فوران من در که ترس از حجم آن بین ما 

 .بخندم کنجکاوش

 بفرمایید؟-

 امخنده یسوژه ماه یک تا که گذاشتممی سرکار را او جوری بود دیگری زمان هر اگر 

 .داشتم نیاز او به شدید ترس، حجم این از نجات برای امشب ولی شود

 ...خداحا. نشید مزاحم دیگه-
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 بغض شدت از که صدایم با حرفش میان کند، قطع و بزند کامل را حرفش آنکه از قبل

 : گفتم لرزیدمی ترس و

 !نکن قطع-

 : پرسید تعجب از مملو لحنی با

 !شما؟-

 : گفتم و دادم قورت بلندی صدای با را دهانم آب

 !خدا رو تو! کن کمکم دادیار! بهنازم-

 فهمیدممی زور به هم خودم صدایم لرزش شدت از که بود شده بزرگ حدی به بغضم

 را دیدن ترسناک فیلم یجنبه که من بگوید من به نبود نفر یک آخر. گفتممی چه

 کیسه یک التماس بشوم مجبور که زنممی کاری چنین به دست تنهایی در چرا ندارم

 !بکنم را کش

 !کجایی؟! خوبه؟ حالت! شده؟ چی! بهناز؟-

 هر مثل ندارم شک. زدمی موج صدایش در خشم با شده عجین اضطراب و نگرانی

 لحن این با و بزند زنگ او به تاریک شبی در سرزنده و شاد دختر یک که دیگری کس

 فیلم یک از ترسم برای فهمیدمی اگر و کردمی پتویی زیر فکرهای بخواهد کمک او از

 . دوختمی هم به شدنش مسخره برای را زمان و زمین گرفتم، تماس او با ترسناک

 سمت میام دارم. بیرون اومدم بهداری از االن من! لعنتی بزن حرف! تواَم با بهناز-

 دیگه؟ همونجایی. بزرگ خانوم یخونه

 : گفتم و دادم قورت بزرگ بغض آن وجود با را دهانم آب سختی به 
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 !زود خیلی بیا؛ زودتر فقط آره،-

 : گفت هولکی هول

 .برسم من تا باش خودت مراقب. نباش نگران اصال. باشه باشه،-

 ...دادیار-

 شده؟ چی-

 : گفتم ملتمسانه لحنی با 

 !ترسممی. نکن قطع-

 اومده؟ کجا از شده؟ مزاحم خونه اومده کسی شده؟ چی بگو زود فقط! کنمنمی قطع-

 هان؟ نزده؟ آسیبی که شما به خوبه؟ حالتون بزرگ خانوم و خودت اومده؟ ک ی

 اول سواالتش از یک کدام به دانستمنمی من که پرسیدمی سوال تند و تند قدری به 

 . بدهم پاسخ باید

 !بزن حرف بهناز-

 :گفتم تند و لرزیدم خودم به زد، که بلندی نسبتا داد با

 .بیا زود فقط خوبیم،-

 .رسممی زود. باشه باشه،-

 و دفاعی هایتوصیه به آن بیشتر که زدنی حرف مشغول دقیقه چند از بیش

 ناگهان که گذشتنمی یافتمی اختصاص من هایگفتن" باشه" و دادیار محافظتی

 : گفت دادیار بعدش، لحظه یک که آمد در خانه حیاط در صدای
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 .کن احتیاط فقط کنی باز منتظرم. بهناز زنممی در که منم-

 را حیاط در تا جت سرعت با و شدم بلند ثانیه صدم عرض در و کشیدم عمیق نفسی

 تنها که پایم تا سر از را نگرانش نگاه دادیار در، کردن باز محض به. دویدم پابرهنه

 گذاشت هایمشانه روی را دستانش. داد چرخ بودند، پیژامه و پوش زیر همان پوششان

 : گفت کردمی نگاه صورتم به تشویش با کهحالی در و

 کجاست؟ بزرگ خانوم نیاورده؟ سرت بالیی نشده؟ چیزیت خوبی؟-

 خیز آغوشش به سریع جامعه، قوانین و دین احکام و موقعیت به توجهبی همانجا 

 نگرانی، و ترس از حجم آن از پس. کردم حلقه کمرش دور محکم را دستانم و بردم

 بیرون چشمانم از تند و تند اشک قطرات و شکست بود انفجار به رو که بزرگم بغض

 انسان یک حضور خوشبختی که رسید لبم به جانم مدت همین در قدری به. چکیدند

 .کردمنمی باور را شده نفرین شب این در آشنا

 ابتدا که دادیار و کردممی گریه زار زار بودم، کرده بغل سفت را گرمش بدن که همچنان

 و خورد خفیفی تکان بُهت، از آمدنش بیرون از پس بود، بُهت در ایدقیقه یک

 : گفت آهسته صدایی با. کرد حلقه ترسم از لرزان هایشانه دور را دستانش

 .باش آروم. شد تموم چی همه. بهناز باش آروم! هیس-

 : گفتم ریختم،می اشک اشکننده آرام و گرم آغوش در که همچنان

 .ببر خودت با منو-

 ببرمت؟ کجا-

 .اینجا از غیر جا هر-
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 گرفته محکم دستانش با را هایمشانه که همچنان و آورد بیرون آغوشش از مرا ناگهان

 : گفت نگرانی با سریع بود،

 بهناز؟ کرده اذیتتون خونه اون توی کی االن خوبه؟ حالشون بزرگ خانوم-

 : گفتم آهسته صدایی با و انداختم پایین را سرم

 .کس هیچ-

 ! بهناز کن نگاه منو-

 خشمگینش و مضطرب چشمان به آرامی به را نگاهم. آوردم باال را سرم باالجبار

 لرزید،می دادیار واکنش از ترس شدت از که قبل از ترآهسته صدایی با و کشاندم

 :گفتم

 برد شماهانه یمعاینه برای رو مادربزرگ عصر امروز عموم. نیست خونه مادربزرگ-

 .تنهام اینجا من و تهران

 خشم با که صدایی با دادیار ناگهان که بزنم را حرفم باقی که دادم قورت را دهانم آب

 :گفت بود شده بلند

 !تنهایی؟-

 : گفتم آهسته و دادم حرکت پایین به تایید عالمت به را سرم

 .اوهوم-

 کرده؟ اذیتت اینجا اومده کی-

 : گفتم کنم فکر ایلحظه آنکه بی 

 .ارواح-
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 :گفت ناباوری با و شدند گرد امکان حد تا چشمانش

 چی؟-

 : گفتم و دادم قورت بلندی صدای با را دهانم آب 

 ...دیدم ترسناک فیلم یک من آخه-

 : افزودم و کردم اشاره خانه به

 .اندخونه توی فیلم ارواح و رفته هم خونه برقای-

 : افزودم و کردم پاک را هایمگونه روی هایاشک دستم پشت با

 ...دادیار خونه، از ترسممی-

 : گفتم ترلرزان صدایی با و شد بزرگتر بغضم

 ...ترسممی خیلی-

 حتما شناختممی من که ایخنده خوش آدم آن. کردم دقیق چشمانش روی را نگاهم

 برایشان ترسناک هایفیلم از من ترس که کسانی یبقیه مثل و زدمی خنده زیر االن

 وجود با. کردمی همه یخنده یسوژه مرا عمری تا امشبم رفتار برای بود، مضحک

 : گفت جدیت با و کرد اخمی خندیدن، جای به او من، بینی پیش

 !ببینی ترسناک فیلم باید االن کردی فکر واقعا! وضعیت؟ این توی آخه-

 و آورد باال چشمانم تا دوباره و آورد پایین پاهایم انگشتان تا چشمانم از را نگاهش

 : گفت

 ترسی؟می انقدر وقتی اونم-
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 : گفتم و انداختم پایین را سرم 

 !بود رفته سر محوصله خب-

 : گفتم آهسته صدایی با. زد قدم عصبی و تند حیاط در و کشیدی پوفی

 .دیگه ببر خودت با رو من-

 : پرسید متعجب اششده درشت گردویی   چشمان با. چرخید سمتم به سریع و ایستاد

 !چی؟-

 را سرم کشیدن خجالت جای به بود، مسخره و منطقبی حد از بیش حرفم که هم من

 : گفتم بودم، زده زل چشمانش در که حالی در و آوردم باال

 .ببر منم بودی جا هر! نبودی تخونه یعنی این. نمیاد خوابت که تو خب-

 : گفت ناباوری با و شده باز متر سانتی یک دهانش

 ! بده شفات خدا-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 .برس گذرونیت خوش و مهمونی به برو تو خوابم،می ماشینت توی من خب-

 :گفت بیشتری تعجب با و شدند گردتر چشمانش

 !بود؟ کجا مهمونی-

 : گفت که انداختم پایین و باال ندانستن عالمت به را هایمشانه

 . شبم کشیک بهداشت مرکز توی امشب من-

 : گفتم شوق با و نشست لبم بر رضایت از لبخندی
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 !اونجا میام باهات منم! عالیه-

 : گفت و خاراند دستش با را رنگش ایقهوه کوتاه ریش ته

 به اومدن با رو خونه توی راحت خواب که داری کم چیزی یه جدی تو ولی بیا باشه-

 !بریمی بین از اونجا

 !گفتینمی رو این ترسناکه چقدر االن خونه دونستیمی اگه-

 ...خب-

 : گفتم که کرد نگاهم منتظر

 !دیگه بریم! جمالت به خب-

 : گفت و کرد اشاره پایم تا سر به دستش با

 !بیای؟ خوایمی هالباس این با-

 .کوبیدم سرم بر دست کف با و انداختم هایملباس به را نگاهم

 !نبود حواسم اصال-

 .بریم بیا بعد کن، عوضشون خونه برو پس-

 : گفتم و دوختم چشم او به ملتمسم نگاه با

 .اونجا نمیرم تنهایی من-

 : گفت و کشید پوفی

 .نخوردت لولو که میام باهات منم باشه-

 : گفت و آورد بیرون جیبش از را موبایلش
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 .میریم این نور با-

 سرش پشت تند هاییقدم با. شد پذیرایی وارد من از جلوتر و کرد روشن را آن فلش

 : گفتم و گرفتم محکم را بازویش ناخودآگاه ترس، شدت از. شدم پذیرایی وارد و رفتم

 !ترسممی-

 .بیرون بیا و کن عوض لباس اتاقت توی برو! نترس! هیس-

 : گفت و داد دستم به را موبایلش

 .نترسی تاریکی از و باشه نور که ببر اینم-

 : گفتم و کردم رها آهسته را بازویش

 !نخوریا تکون اینجا از-

 : گفت و خندید ریز کمی

 .نخوردت لولو تا برو باشه-

 : گفتم حرص پر و انداختم او به خشم پر نگاهی

 !ادببی کن مسخره رو خودت-

 : گفت و زد رویم به عریض لبخندی

 .بیاد مریض برام االن ممکنه که برو بدو باشه،-

 :گفتم شدممی اتاقم وارد که همچنان و کشیدم پوفی

 !داری مریض فهمیدیم! دُکی باشه-

 : گفت و داد سر ایخنده تنها جوابم در
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 .شو حاضر بدو-

 کمد سمت به کردممی روشن را اتاق موبایلش نور با که همچنان و بستم را اتاقم در

 عقب به را سرم ترسناکی هوهوی صدای اتاق، سکوت   در. رفتم امدیواری کوچک

 را آنجا و گرفتم سمتش به را موبایل مهیب، موجود همان دیدن محض به. چرخاند

 بیاید، در صدایش آنکه بی من جیغ و شد خالی آنجا زدنی برهم چشم به. کردم روشن

 و تند و خواندم الکرسی آیه یک ب**ل زیر و بستم را چشمانم. شد خفه گلویم در

 مانتویی آمریکایی، جت مدل جدیدترین سرعت   با. گذراندم نظر از را هایملباس تند

 باز از پس که کاری اولین. رفتم بیرون اتاق از و پوشیدم سیاه شالی و شلوار با قرمز

 که جایی بر موبایل نور انداختن دادم، انجام آن از بیرون گذاشتن قدم و اتاق در کردن

 آهسته بود، ایستاده من به رو که بلندش قامت دیدن با. بود بود، ایستاده دادیار

 شرایط این در او دیدن. کشیدم عمیق نفسی و کشاندم باال صورتش تا را نور مسیر

 .بود دهنده آرامش و بخش لذت شدید برایم وحشتناک

 جان؟ لُنگی بریم خب-

 : غرّیدم خشم با و کردم غلیظ اخمی 

 !کش کیسه! بهترم که جنابعالی از-

 : گفت و کرد ترعمیق را پرشیطنتش لبخند

 .داری نیاز کش کیسه همین به که فعال-

. گرفت را دستانم ساعد و رفت کنار که برداشتم خیز سمتش به تند هاییقدم با

 از فلش نور که افتاد جوری ما بین دقیقا ولی افتاد زمین بر دستم از موبایلش ارادهبی

 نور با که موهایش هایریشه از نگاهم. کرد روشن را هایمانپیشانی باالی تا زمین
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 ایقهوه ابروهای و سفیدش پیشانی تا رسیدندمی نظر به سفید فلش، سفید

 که چشمانش تا و بودند انداخته سایه هایشپلک روی که بلندش هایمژه روشنش،

 آن اعماق در. کشاندم پایین رسیدمی نظر به ترروشن همیشه از شانایقهوه رنگ

 بی. انداختمی لرزش به را دلم ته که زدمی موج لذتی حس شیطنت پر هایشکالت

. شد جاری لبم بر لبخند باشم، داشته صورتم عضالت حرکت کنترل برای ایاراده آنکه

 را نگاهش ذره ذره. شد ترعمیق لبخندش و ترلذت پر هم چشمانم بر دادایار نگاه

 در خوب آنکه از پس. کرد نگاه لذت و دقت با را صورتم اجزای تمام و کشاند پایین

 بیشتری شیطنت رنگ نگاهش. کشاند هایمب**ل به را نگاهش شد، دقیق امچهره

 : گفت آهسته صدایی با و گرفت

 !کردیمی لُنگی رو هاتب**ل هات،لباس جای به کاش-

 : گفتم ناباوری با و شدند گرد جا در چشمانم

 !چی؟-

 ترعمیق را لبخندش تنها او ولی کند آزاد را ساعدهایم که دادم تکان کمی را دستانم

 :گفت شیطنت با و کرد

 !شنیدی که همین-

 : گفتم تندمزاجی با. داد فرم ابروهایم به اخم و رفت چشمانم از تعجب کم کم

 دیگه؟ امر  -

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش 

 .نیست عرضی-
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 آنکه بی برداشتنش از پس. بردارد را موبایلش تا شد خم و کرد رها را دستانم ساعد

 : گفت و افتاد راه حیاط در سمت به کند، خاموش را آن فلش

 .نشده دیرتر تا بریم بدو-

 قفل را در عادت طبق. رفتم همراهش خانه از خروج تا و افتادم راه دنبالش حرف بی

 پایم جلوی دقیقا که رنگ ایسرمه سمندی دیدن با برگشتم، عقب به وقتی و کردم

 کرد،می نگاهم منتظر که دادیار دیدن با. انداختم اشراننده به نگاهی بود، ایستاده

 را ماشین شدنم، سوار محض به. شدم سوار و کردم باز را راننده کنار صندلی در   سریع

 باال حد از بیش باریک هایکوچه چنین این برای سرعتش نظرم از. آورد در حرکت به

 : گشودم اعتراض به ب**ل بودم، نشده سیر عزیزم جان از اصال که هم من و بود

ت کیسه رفیق این با-  !هامیری تند زیادی کش 

 : گفت و داد سر صدایی کم یخنده

 .ترهایمن خیلی تو یرفته در زوار لُنگی رفیق از! نترس-

 : گفتم غیظ پر و کردم نگاهش غلیظ اخمی با

 !طرفی من با وگرنه! بذار احترام عزیزم یگوجه به! هی هی-

 : گفت و خندید ریز کمی بود، دوخته روبرو به را نگاهش که همچنان

 .طرفی من با ارواح و لولو ترس از تو که فعال-

 : غرّیدم ب**ل زیر حرص پر و کردم اخم

 !خواستما کمک ازت شب یه حاال-

 : گفت و انداخت پایین و باال را هایششانه
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 .داری نیاز کمکم به باالخره-

 را نگاهم و کردم سکوت قهر حالت به را مقصد به رسیدن تا زمان باقی و کشیدم پوفی

 .دوختم بودم، گذاشته پایم روی که دستانم به

 : گفتم متعجب و چرخید دادیار سمت به سرم ماشین، ناگهانی ترمز با

 شد؟ چی-

 : گفت داشت ب**ل بر که لبخندی با و چرخاند سمتم به را سرش 

 .رسیدیم -

 به در نشدن باز با. کشیدم خودم سمت به را در یدستگیره و گرفتم او از چشم

 : گفتم کنم، نگاهش آنکه بی و چرخیدم سمتش

 .قفله-

 ایآهسته صدای با. آمد در درها تمام قفل شدن باز صدای و کرد خاموش را ماشین

 : گفت

 !نیست که تو لُنگی   مثل داره، تکنولوژی-

 تابلوی دیدن با. شدم پیاده و کردم باز را ماشین در دیگری حرف هیچبی و کشیدم پوفی

 .افتادم راه آن سمت به بهداری،

. است من به شدن نزدیک حال در که دادمی نشان دادیار تند نسبتا هایقدم صدای

 بودیم هم کنار برداشتن گام مشغول دو هر که همچنان گرفت، قرار کنارم دقیقا وقتی

 : گفت

 !نمیادها بهت قهر-
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 در حرص پر. کشاندم باال چشمانش تا و گرفتم رنگم قرمز کتانی هایکفش از را نگاهم

 : گفتم و زدم زل چشمانش

 یگوجه و من به ریختتبی و رنگ بد ماشین اون با کش کیسه. میاد هم خیلی-

 !برات دارم کنی؟می توهین خوشگلم

 :گفت و کرد ترپررنگ شیطنت پر را کمرنگش لبخند

 .برات دارم کردی، من با که کارها همه اون با که منم این اتفاقا-

 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده هم بعد

 .نشده دیر تا بریم خب-

 بود، کنارم که دادیار به توجهبی. رسیدیم بهداری در به و برداشتیم هم دیگر قدم چند

 دارم نگه باز او ورود برای را در ندادم زحمت خودم به حتی. شدم وارد و کردم باز را در

 .کردمنمی سرزنش او به احترامیبی برای را خودم اصال و داشتم حق کامال نظرم از ولی

 از رنگ صورتی روپوشی با کوتاهی قد و الغر دختر که بودم برنداشته قدم دو از بیش

 : گفت من به رو و شد نمایان پذیرش میز روی یشیشه پشت

 .اینجا بفرمایید اول. خانوم سالم -

 یک از دادیار صدای بیاید، در دهانم از حرفی آنکه از قبل. کرد اشاره خودش میز به

 .آمد در سرم پشت قدمی

 .نیستن مریض. مالکی خانوم منه همراه-

 شکاک لحنی با و داد چرخ پایم تا سر روی را هیجانش پر و کنجکاو نگاه مالکی خانم

 : گفت
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 !همراهتون؟-

 اخم با که صورتش سمت به را نگاهم. گرفت قرار کنارم و آمد جلو دیگر قدم یک دادیار

 سر از همیشه که شیطنتی از خالی و خشک لحنی با. کشاندم رسید،می نظر به جدی

 : گفت بارید،می رویش و

 نیومده؟ مریضی نبودم که ساعت یک این! بله-

 را نگاهش و کرده جور و جمع را خودش دادیار جدی واکنش دیدن با که مالکی خانم 

 : گفت دادیار به رو بود، گرفته من از

 .نیومده کسی فعال. دکتر آقای نه،-

 : گفت جوابش در دادیار

 .فعال. خب بسیار-

 من و رفت سفید زمین تا سقف فضای آن داخل راهروی سه از یکی سمت به هم بعد

 اما شد وارد و کرد باز را راهرو در دومین. شدم کشیده دنبالش به دَُمش مثل هم

 باز من ورود برای را اتاقش در او نداشتم، نگه باز برایش را بهداری در که من برعکس

 تند بوی با شده مخلوط طبی الکل مزخرف بوی و کشیدم عمیق نفسی. گذاشت

 بیرون و بردم فرو هایمریه اعماق تا بود، کرده پر را بهداری فضای که را دیگر تزریقات

 البته و استریل الکل با را امتنفسی مسیر تمام عمیق، نفس این با تردید بی. فرستادم

 طی را اتاق در تا مانده باقی قدم چند. کردم نابود هاتزریق بوی با را هایشمیکروب

 سفید سقف دیوارها، روی را نگاهم و بستم را در ورودم از پس. شدم اتاق وارد و کردم

 دور یک. دادم چرخ رنگش ک رم و سفید هایکاشی از شده پوشیده زمین و یکدستش

 اتاق آن در آنچه تمام. گذراندم نظر از خوب را کارش اتاق و چرخیدم خودم دور آهسته
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 رنگ ک رم چرم صندلی و رنگ ک رم چوبی میز یک شد،می دیده اشمتری 8 در 6

 رنگ سفید نازک یملحفه یک که رنگ سیاه بیمارستانی تخت یک پشتش، دارچرخ

 در شکل مستطیل چوبی میز یک با اداری صندلی چهار بود، شده انداخته آن روی

 آن از سفید روپوش چند که دیوار روی بر رنگ ک رم چوبی جالباسی یک ها،آن وسط

 .بود اتاق، یگوشه در رنگ ک رم چوبی پاراوان یک و بودند شده آویخته

 زدمی ورق را بود باز میزش روی که را کتابی ایستاده، حالت در که دادیار به را نگاهم

 کرد؛می رد را هاآن تند و تند ولی بود کتاب صفحات هاینوشته به نگاهش. کشاندم

 یصفحه به دقیقه، چند از پس باالخره. گشتمی خاصی یصفحه دنبال به گویی

 آن در بود، بسته نقش لبش بر رضایت از لبخندی حالیکه در و رسید نظرش مورد

 کند، نگاه من به آنکه بی. گرفت آن از را نگاهش سپس و چرخاند چشم کمی صفحه

. رفت جالباسی سمت به و درآورد را نازکش کت بود، ایستاده من به پشت که همچنان

 یمردانه پیراهن روی را آن سرعت به و برداشت را سفیدرنگ هایروپوش آن از یکی

 و تند و بود جالباسی سوی به نگاهش که همچنان. پوشید کوتاهش آستین رنگ آبی

 : گفت بست،می پایین تا باال از را روپوشش هایدکمه تند

 کنی؟ کار چی اینجا خوایمی حاال-

 : گفت که زندمی حرف کسی چه با بفهمم تا دادم چرخ اتاق دور را متعجبم نگاه 

 !بهناز تواَم با-

 من ولی نخندد من بازی خنگ به تا کرده کنترل را خودش بود معلوم صدایش عمق در

 بود لباسی جا روی نگاهش هم هنوز که او به را نگاهم بیاورم، مبارکم روی به آنکه بی

 : گفتم و کشاندم

 !دیگه بخوابم خواممی خب! دونممی-
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 . کرد نگاه من به تعجب از گرد چشمانی با و چرخاند سمتم به را سرش سریع

 !بخوابی؟ اینجا بیای که کردی ول توخونه! بخوابی؟-

 : گفتم و کردم اخمی

 مگه کردی؟ تعجب چرا بعدشم! بردنمی خوابم که ترسیدممی و بودم تنها اونجا خب-

 نداره؟ استراحت اتاق اینجا

 یک توی بهداشت مرکز یک اینجا! استراحت؟ اتاق! میگی؟ داری چی بهناز اوه-

 !شهر توی بیمارستان یک نه روستاست

 :گفتم ناباوری با و شدند گرد تعجب از من چشمان اراینب

 !بخوابم؟ کجا من پس! نداره؟ استراحت اتاق یعنی-

 که دهانش به اخم با. داد سر کوتاه ایخنده و باخت رنگ اشچهره در کم کم تعجب

 : غرّیدم ب**ل زیر پرحرص و کردم نگاه داد،می نشان خوبی به را دلش ته   از یخنده

 بریزم؟ سرم توی خاکی چه حاال-

 : گفت و آمد بند اشخنده 

 .بخوابی بتونی عمرا اینجا ولی خوبیه یگزینه رُس خاک-

 : گفتم و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 !نداره؟ راهی هیچ واقعا یعنی-

 ولی بخوابی جاهایی یک که کنم پیدا برات راهی یک شدمی بودی پسر اگه خب-

 ...دختری چون
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 : افزود قبل از ترآهسته صدایی با و کرد طرفینش به نگاهی

 ...نَ  دختر دیگر که بیارن سرت بالهایی ممکنه-

 اگر. دادم حرکت طرفین به نفی عالمت به و بردم باال را دستم و رفتم سمتش به سریع

 !آوردمی زبان بر را حرفی هر گرفتم،نمی را جلویش

 . فهمیدم باشه، باشه،-

 :گفتم و کردم اشاره بیمارستانی تخت همان به دستم با

 بخوابم؟ اون روی میشه-

 : گفت جدیت با و کرد اخمی 

 .بشینی روش تونیمی فقط! نه-

 !چرا؟-

 !میکروبه و عفونت از پر چون-

 : گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !تمیزه که شمالفه-

 : گفت و رفت بین از کم کم اخمش

 نشه کثیف مالفه تا کنن؟می عوض مالفه مریض هر رفتن از بعد اینجا کردی فکر-

 .کنننمی عوض

 !کثیفه میگی که تو-
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 چند هر. استفراغ یا خون مثال کنن، عوض کنهمی مجبورشون بشه دیده که کثیفی-

 . کنن عوض روز هر رو من اتاق توی تخت یمالفه میدم گیر بهشون خیلی من

 : گفتم نفرت پر و شد جمع انزجار شدت از امچهره

 !آور چندش چه اَه-

 : گفت و زد رضایت از لبخندی دادیار

 .بشه صبح تا کن بازی موبایلت با بشین. خوابینمی روش پس خب-

 : گفتم و کشیدم امپیشانی روی را دستم کف

 !شده خاموش گوشیم-

 چرا؟-

 .شد تموم شارژش-

 که همچنان و نشستم تخت روی. رفتم تخت آن سمت به پکر و انداختم پایین را سرم

 : گفتم آهسته صدایی با بود پایین سرم

 کنم؟ کار چی حاال-

 را سرم. ایستاد اممتری سانتی ده در من جلوی دقیقا و شد نزدیک من به دادیار 

 نگاه شدمی دیده خوب هاآن در شیطنت برق که چشمانش در و آوردم باال آهسته

 .کردم

 کنی؟می بازی فیلم انقدر چرا تو بهناز-

 !من؟-
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 .تو آره،-

 کردم؟ بازی فیلم ک ی من-

 باور رو تو کردن بازی نمایش عاقلی آدم کدوم آخه. بدی توشماره گفتم که شب اون-

 کنه؟می

 : گفتم و زدم رویش به صورتم پهنای به لبخندی 

 .کنم اذیت داشتم دوست آخه-

 : گفت و زد لبخندی

 داری؟ ک رم-

 .دادم حرکت باال و پایین به تایید ینشانه به را سرم 

 نه؟. داری کرمی چه ببینم کنم تمعاینه باید پس خب-

 : گفتم و کردم ترعریض را لبخندم 

 !نیست درمان قابل-

 !دونیمی خودتم خوبه-

 : گفت کرد،می ترعمیق را لبخندش کهحالی در و گرفت فاصله تخت از کمی

 هوم؟. برسم کارم به نداری، کاری اگر پس خب-

 : گفتم و دادم حرکت طرفین به را سرم 

 .میره سر محوصله اینجوری ولی ندارم کاری-

 چجوری؟-
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 .دیگه کاربی جوریهمین-

 بیای؟ در بیکاری از که خوایمی چی خب-

 بود گذاشته میز روی که موبایلش به را امشیطانی نگاه سپس و کردم فکر کمی 

 در و آورد باال را دستش. برگرداند سمتم به را سرش و گرفت را نگاهم رد سریع. دوختم

 : گفت داد،می تکان طرفین به تهدیدوار و گرفته من سوی را اشاشاره انگشت کهحالی

 !نکن فکرشم حتی-

 شبیه را هایمچشم مظلومانه نگاهی با حالیکه در و برچیدم را هایمب**ل سریع

 : گفتم بچگانه و نازک صدایی با کردممی شرک یگربه هایچشم

 !باشم نداشته کاری دخترت دوست به میدم قول! کنممی خواهش-

 : گفت و زد شیطنتی پر لبخند

 مونورابطه و بریزه مرض بدنت توی ک رم اون اگه نداری؟ بهش کاری بدونم کجا از-

 چی؟ کنی خراب

 : گفتم خشم با و داد فرم ابروهایم به اخم 

 از زودتر چه هر شناسهنمی خوب رو تو که دختری همچین که بهتر همون اصال-

 !بیرون بره زندگیت

 خاصی شعف و شادی نگاهش در هم که لذتی شد؛ لذت غرق من خشم از کردم حس

 .کرد ترعمیق خیلی را لبخندش هم و کرد پدیدار

 شناسه؟نمی خوب رو من اون گفته کی-
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 به راجع بحث زودتر چه هر خواستمی دلم و بودم شده عصبی خیلی عجیبی طرز به 

 ریختمی را مرضش بدنم در گنده و چاق ک رم همان ولی کنیم تمام را دخترش دوست

 .نیاورم کم اصال و کنم همراهی بحث این در کردمی مجبور مرا و

 کنه شک بهت گوشیت بودن من دست بار یک با بخواد وقتی! بشناسه رو تو اصال-

 .بره که بهتر همون

 قطعا که من صورت به لذت اوج در کهحالی در و شد ترنزدیک من به قدم چند دادیار

 : گفت کردمی نگاه بود، شده سرخ عصبانیت شدت از

 چی؟ کنم تحمل رو رفتنش نتونم من اگر-

 این اشگوشی با وقتم کردن پر برای که بکوبم دیوار به را سرش خواستمی دلم دیگر 

 .دادمی آزار مرا چنین

 !بهناز شدی ساکت-

 هم شاید نداشتم، جوابی چون شاید. ندادم جوابی هیچ و کردم نگاهش سکوت در

 و باشد قائل ارزش دخترش دوست برای حد این تا مردی که نبود باور قابل برایم چون

 .باشد داشته نیاز اشزندگی در حضورش به

 !خب بگو چیزی یک! بهناز-

 را خنده یحوصله و حال و بود رفته ابروهایم از اخم. انداختم پایین را سرم حرص پر

 آن یادآوری دلیلش تنها شاید و بودم شده عصبانی شدت به. نداشتم دیگر هم

 جدی که پسری اولین به زیادی یعالقه چند هر. بود پیشم سال هشت تلخ یتجربه

 با او ولی بودم قائل ماندوستی برای زیادی تعهد نداشتم، شد امزندگی وارد
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 به را جهالت دوران آن مسخره بحث این و داد را هایموفاداری تمام جواب نت*یا**خ

 .آورد یادم

 .زنیمنمی حرف ازش باشه-

 کس هر مثل هم او قطعا. خورد گره دلخورش و جدی نگاه به نگاهم و آمد باال سرم

 که همین ولی ببرد امگذشته به پی من یساده و احمقانه برخورد از توانستمی دیگری

 امگذشته از آوردن در سر در سعی و دادم نشان را واکنش این چرا که نکرد جو وپرس

 .داشت زیادی ارزش برایم نکرد

 میزش پشت صندلی روی را او پریدم، بیرون خاطرات و افکار از و آمدم خودم به تا

 بلند تخت روی از. بود میزش روی کتاب زدن ورق حرص پر حال در که دیدم نشسته

 و ایستادم میزش متری سانتی ده در. شدم ترنزدیک او به بلند هاییقدم با و شدم

 . کرد نگاهم جدی و منتظر و آورد باال را سرش. کردم صاف را صدایم

 داری؟ مداد و سفید کاغذ. خیالبی خب-

 : گفت کنجکاوانه و رفت نگاهش از کم کم جدیت 

 خوای؟می چی برای-

 .کنم سرگرم رو خودم-

 به مثبت جواب عالمت به را سرش زد،می موج نگاهش در کنجکاوی هم هنوز آنکه با

 کاغذ چند و کرد باز را میزش کشوی دومین. گرفت من از را نگاهش و داد حرکت پایین

. گذاشت میزش روی و آورد بیرون آن از را آبی خودکار یک و مداد یک و شده تا سفید

 روی و آوردم در را هایمکفش. رفتم تخت سمت به و برداشتم را هاآن حرفی هیچ بی

 نقاشی مشغول و گذاشتم جلویم تخت، روی را کاغذها. نشستم زانو چهار تخت
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 قدیمی هایعکس از یکی بکشم، چه کنم فکر ایلحظه آنکه بی. شدم کشیدن

 نقاشی مشغول و آمد ذهنم در بود زنده هم پدربزرگ که زمانی از مانخانوادگی

 و آمد در اتاق تلفن صدای که بودم کشیده را نقاشی از نیمی حدودا. شدم کشیدن

 :داد جواب سریع دادیار

 .بیارن تشریف بگید بله،-

 : گفت و کرد نگاه من به گذاشت، جایش در را تلفن گوشی آنکه از پس

 .اومده مریض که بشین هاصندلی این روی بیا-

 آن روی و بردم را همه هایمکفش پوشیدن از پس و کردم جمع را وسایلم حرفی هیچ بی

 روی. گذاشتم بود، شده احاطه اداری صندلی چهار با که شکل مستطیل چوبی میز

 با. شدم مشغول امنقاشی باقی کشیدن به و نشستم اداری هایصندلی از یکی

 را پیرمرد دست که جوانی پسر کمک به که پیرمردی به نگاهم اتاق، در شدن باز صدای

 پیرمرد که بود معلوم. شد کشیده داشتبرمی قدم آهسته بود، داشته نگه گردنش دور

 را جا همین تا و است حال مریض رفتمی راه سختی به و انداخته پایین را سرش که

 .است آمده سختی به هم

 کنار در ایوسیله پر سفید میز روی از که همچنان و شد بلند میزش پشت از دادیار

 : گفت آویخت،می گردنش دور و داشتبرمی را اشپزشکی گوشی تخت،

 .تخت روی بیاریدشون. سالم-

 نزدیک تخت به کشان کشان را پیرمرد آهسته هاییقدم با و کرد سالمی آهسته پسر

 هیچ از که را اشپزشکی بزرگ و کوچک وسایل تند و تند دادیار حین همین در. کرد

 باالخره. آوردمی بیرون کشوهایش داخل از و میز آن روی از آوردم،نمی در سر یک
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 از پس پیرمرد. نشاند تخت روی را پیرمرد پسر، و رسیدند تخت به پسر و پیرمرد

 : گفت آهسته صدایی با تخت روی بر نشستن

 .آخیش-

 حد آن تا تخت روی بر نشستنش از که بود شده پردرد و خسته بدجور بود معلوم

 پیرمرد سمت به میز روی وسایل آن چیدن از پس دادیار. کردمی رضایت احساس

 :گفت اشمعاینه شروع از قبل و رفت

 دارید؟ هم سرگیجه و سردرد-

 : گفت کردمی نگاه دادیار به درد پر نگاهی با که همچنان پیرمرد 

 .کم یه-

 : گفت و داد تکان پایین به سری دادیار

 شد؟ شروع ک ی از-

 .شب سر   از-

 : گفت و کشاند جوان پسر به را نگاهش دادیار

 پیش؟ ساعت چند از دقیقا دونیمی-

 : داد جواب و کرد مکثی پسر 

 . میشه ساعتی سه دو،-

 هایشگوش روی را آن که همچنان و آورد در گردنش دور از را اشگوشی دادیار

 اتاق از باید که فهماند من به و کرد اشاره در به نگاهش با. کرد نگاه من به گذاشت،می

 مداد و کاغذها برداشتن از پس و فرستادم بیرون فوت با را نفسم حرص پر. بروم بیرون
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 انتظار سالن وارد و گذشتم راهرو از تند هاییقدم با. رفتم بیرون اتاقش از خودکار، و

. نشستم هاآن از یکی روی و رفتم شده ردیف پالستیکی هایصندلی سمت به. شدم

 مشغول بود، دوخته چشم من به پذیرش در که دختری آن سوالی نگاه به توجهبی

 .شدم امنقاشی کردن کامل

 دستم دو با. گرفت شکل لبم بر لبخند و شد تکمیل امنقاشی ساعت، نیم از پس

 نگاه که همچنان. کردم نگاهش شوق با و آوردم باال چشمانم جلوی تا را نقاشی کاغذ

 مداد یک تنها امکاناتم تمام آنکه به توجه با که سفیدم و سیاه نقاشی روی را لذتم پر

 صدای کم کم دادم،می چرخ بود، شدگی تا خطوط از پر کاغذ یک و متری سانتی چند

 و بچرخانم سمت آن به را سرم آنکه از قبل. شنیدم راستم گوش کنار از را هایینفس

 مرا درآمد گوشم همان کنار در که آشنا صدایی ببینم، را هانفس صدای آن صاحب

 . کرد شوکه

 !هاداری هنرا این از بودی نگفته-

 بیست در سرش که دادیار رخ نیم دیدن با. چرخاندم راستم سمت به را سرم سریع

 خوب را غرورم که لحنی با و زدم پرغرور لبخندی بود، راستم گوش کنار متری سانتی

 : گفتم دادمی نشان

 بودی؟ گرفته کم دست  -

 آهسته و زد لبخندی بود گردش در امنقاشی روی تحسینش پر نگاه که همچنان 

 : گفت

 .خوبه واقعا کارت اینکه مثل نه،-
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 و ایستاده سرم پشت اینکه از شک بی. ایستاد صاف و گرفت نقاشی از را نگاهش

 .بود شده خسته بیاورد در سر کشیدم کاغذ آن در چه هر از سر که بود شده خم طوری

 بشینی؟ جاهمین صبح تا خوایمی-

 که بود بلند قدش قدری به. کشاندم باال صورتش تا را نگاهم و بردم عقب به را سرم

 .کردم حس را دردش که شد خم صورتش دیدن برای گردنم آنقدر

 : گفت بود چشمانم روی شیطنت پر نگاه آن با درشتش چشمان که همچنان

 !هاشدی من محو   بدجوری-

 پر. انداختم پایین را سرم و گرفتم او از را نگاهم. کرد ترعمیق را لبخندش هم بعد

 :گفتم و کشیدم پوفی حرص

 ! واقعا راضی خود از چقدر-

 شینی؟می اینجا صبح تا ببینم بگو. نکش خجالت حاال. دیگه گفتم واقعیتو-

 : گفتم کنم نگاهش آنکه بی 

 .خورمنمی تکون هم جام از. آره-

 .میلته طور هر-

 خواستمی دلم چند هر. رفت اتاقش سمت به من، به نسبت تفاوتبی هم بعد

 .دادم ترجیح را انتظار سالن در ماندن بگذارم، سرش به سر بیشتر

 

 بردم باال را سرم. گرفتم امشده تمام نقاشی پنجمین از چشم و کشیدم بلند ایخمیازه

 از چشمانم صبح، هشت ساعت دیدن با. دوختم چشم مقابلم دیوار روی ساعت به و
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 غافل زمان گذر از که بودم شده کشیدن نقاشی غرق قدری به. شدند گرد تعجب فرط

 دادیار دیدن با. چرخاندم راهرو سمت به را سرم دری، شدن بسته و باز صدای با. شدم

 به داشت دست در را اشمردانه رنگ ایسورمه کیف و پوشیده را کتش حالیکه در

 به را نگاهش. کردم نگاهش سوالی و شدم بلند صندلی روی از آمد،می من سمت

 با بچرخاند، دهان در زبان آنکه از پیش ولی بزند حرفی خواست و دوخت من چشمان

 منبع سمت به دویمان هر نگاه آمد در ورودی در سمت از که ایمردانه" سالم" صدای

 دادیار از متری سانتی ده قدش که قدی بلند جوان نسبتا مرد. شد کشیده صدا

 : گفت صمیمانه لحنی با و رفت دادیار سمت به لبخند با بود ترکوتاه

 پسر؟ چطوری-

 بر لبخند او، با دادنش دست با همزمان و شد ترنزدیک او به بلند قدم چند با دادیار 

 : گفت و نشاند لبش

 بهم حسابی سفرت این خاطر به که بمون تو شیفت تا دو فردا تا برو تو حاال. عالی-

 .بدهکاری

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش مرد

 !نکنی خوراک و خواببی منو زیادی ها، طلبته تا سه فقط-

 : گفت و کرد صدا بی و ریز ایخنده دادیار

 .میای فرم روی بشه کم خوراکت و خواب کم یه شدی، چاق حسابی که االن-

 : گفت و کرد نگاه باال تا پایین از و پایین تا باال از دادیار پای تا سر به مرد

 !نکردیا اضافه وزن کم هم تو-
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 نگاه بود چهارشانه اما الغر که مرد هیکل به متعجب هم من. داد سر ایخنده هم بعد

 .کردم رد کامال بود، داده نسبت او به دادیار که را چاقی یکلمه ذهنم در و کردم

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش دادیار

 .اشکان نپیچون شیفتاتو پس همونم من میگه که ترازو-

 : گفت و خندید کمی بود، اشکان نامش فهمیدم حال که مرد

 .بخواب بگیر برو بابا باشه-

 راهرو راهی اشکان هم، از ایصمیمانه خداحافظی از پس و کردند رها را هم هایدست

 من به لبش بر مانده باقی لبخند همان با که همچنان. آمد من سمت به دادیار و شد

 : گفت کرد،می نگاه

 .بریم دیگه خب-

 : گفتم و برداشتم میز روی از را کاغذهایم

 .بریم-

 هم و بلندتر قدش هم که آنجایی از ولی داشتمبرمی قدم کنارش در او با گام هم

 او از آنکه برای من و داشتبرمی بلندتری هایقدم بود، من پاهای از بلندتر پاهایش

 و رسیدیم ماشین به باالخره. داشتمبرمی را کوتاهم هایقدم تند خیلی نمانم عقب

 اینکه از. کشیدم بلند ایخمیازه و دادم تکیه کنارم یشیشه به را سرم. شدیم سوار

 و بستم را چشمانم. بودم شده لذت و شادی غرق بخوابم ماشینش در راه در شدمی

. رفتمنمی خواب به فراوانم، آلودگی خواب رغم علی ولی بروم خواب به کردم سعی

 به را سرم و کردم باز را هایمچشم. نشد روشن ماشین ولی گذشت ایدقیقه چند
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 سمت به سرش ولی بود گذاشته فرمان روی را دستش دو هر. چرخاندم دادیار سمت

 . بود ثابت من چشمان روی دارش معنی نگاه و چرخیده من

 نمیفتی؟ راه چرا-

 : گفت و زد کمرنگی لبخند

 .بزنم حرف باهات خواممی قبلش-

 : پرسیدم کنجکاوانه

 چی؟ به راجع-

 .سابقت پسر دوست به راجع-

 و دزدیدم او از را نگاهم. ببیند خوب را واکنشم تا کرد دقیق چشمانم در را نگاهش

 صدایی با کردممی بازی دستانم کوتاه هایناخن با که همچنان. انداختم پایین را سرم

 : گفتم آهسته

 .بزنم حرف بهش راجع خوامنمی-

 .بزنی باید ولی-

 : گفت دید، که را سکوتم. دوختم منتظرش چشمان به را نگاهم و آوردم باال را سرم

 بری خاطرش به و بیاد یادت زود اینقدر نباید شده تموم زندگیت توی دیگه که کسی-

 !خیال و فکر توی

 : گفتم حرص پر و کشیدم پوفی

 دخترا! کنهنمی صدق دخترا واسه قانون این ولی باشین اینطوری پسرا شما شاید-

 !کنن فراموش هاراحتی این به رو شونگذشته تونننمی هرگز
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 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 هم مثل پسرا یهمه که همونطوری سازی؟می قانون پسرها و دخترها واسه چرا-

 و کنی فراموشش باید تو صورت هر به! نیستن هم مثل هم دخترا یهمه نیستن،

 ...که باشه این کردنش فراموش هایراه از یکی شاید

 : افزود و کرد مکثی

 .نباشه اسیر ذهنت توی خاطراتش دیگه تا بزنی حرف کسی با موردش در-

 : افزود و زد غرور پر لبخندی

 تو؟ برای من از بهتر کی و-

 : گفتم و کردم غلیظ اخمی 

 !ببینی خوابشو مگه-

 : گفت و نباخت را خودش اصال ولی شد ترکمرنگ لبخندش

 بگم؟ مهمی چیز بهت منم گفتنش ازای در اگر حتی-

 : پرسیدم سریع ناخودآگاه 

 !چی؟-

 .کردی حسودی بهش که دخترم دوست به راجع-

 ترغلیظ امکان حد تا را اخمم. شد ترعمیق لبخندش و گرفت شیطنت رنگ نگاهش

 : گفتم خشم پر و کردم

 کردم؟ حسودی بهش گفته کی-
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 : گفت و یافت بیشتری ژرفای لبخندش 

 .داد نشون رفتارت-

 : گفتم و زدم عصبی پوزخندی

 !درصد یک کن فکر-

 .صد در صد کنممی فکر-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 .خونه بریم بیفت راه پس برم بار زیر عمرا که من-

 بدونی؟ دخترم دوست به راجع چیزی خواینمی مطمئنی-

 نداشتم، دخترش دوست به راجع چیزی دانستن به میلی کردممی وانمود آنکه با 

 تردید به مرا و کرده رخنه بدنم هایسلول تمام در امکنجکاوی به ملقب فضولی حس

 .بود انداخته بدی

 کم یفاصله آن از حالیکه در و آورد جلو صورتم متری سانتی بیست تا را سرش دادیار

 : گفت کردمی نگاه چشمانم در

 بدونی؟ خواینمی مطمئنی-

 : گفتم جوابش در سریع و دادم دست از را اماراده 

 .بدونم خواممی چرا-

 .برد عقب را سرش و بست نقش لبش بر رضایت از لبخندی

 .بهناز کنی تعریف منتظرم خب-
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 سپس. فرستادم لعنت بود چرخیده دهانم در بدجور و موقع بی که زبانم بر باری چند

 صدای با را دهانم آب. کشیدم عمیق نفسی و کردم تَر زبانم نوک با را هایمب**ل

 : گفتم و دادم قورت بلندی تقریبا

 ...بودم دبیرستانی که وقتی. پیشه سال هشت مال-

 و نگاه در تمسخر از اثری که همین. کردم دقیق دادیار صورت در را نگاهم و کردم مکثی

 و کردم تازه نفسی. کرد تشویق حرفم دادن ادامه به مرا نبود، لبخندش بی هایب**ل

 : گفتم

 به ممدرسه و مخانواده که زمانی. کردمی درک رو من که بود کسی تنها زمان اون-

 زمانی بشم، قبول پزشکی تا تجربی برم هنر جای به کردن مجبورم باالم معدل خاطر

 مامان که زمانی تنبالست، بچه جای که هنرستان برم نباید من بودن معتقد همه که

 یتخته یپایه کنم دنبال رو معالقه خواممی که نکنم اعتراض بهش دیگه اینکه برای

 یک فقط زمان اون... زمان اون... ریخت دور هامونقاشی یهمه و شکوند را نقاشیم

 یک فقط... فهمیدمی منو حرفای که بود نفر یک فقط... کردمی درک منو که بود نفر

 ...بزنم حرف عالیقم از باهاش راحت تونستممی که بود نفر

 : دادم ادامه ترآهسته صدایی با. بستم چشم و کشیدم عمیق نفسی

 همین ولی بود تربزرگ من از سال ده شاید. داشت منو مشکل اونم... گیتارم معلم-

 بهش ولی نبودم عاشقش من. بشیم نزدیک هم به شد باعث من با مشترکش درد

 اونم چون فهمیدمی خوب رو من شرایط که بود کسی تنها اون چون بودم وابسته

 شخانواده میل طبق چون اون که تفاوت این با داشت، من یخانواده مثل ایخانواده

 اونقدری من اما شد طرد شخانواده از کرد، دنبال رو موسیقی و نشد مهندس یک

 .بایستم مخانواده جلوی معالقه خاطر به که نداشتم جسارت
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 : گفتم کشیدم پوفی حرص پر آنکه از پس و کردم باز چشم

 من شانس البته. کنه کوچیک منو خیانتش با و بده بازی منو نداشت حق اون اما-

 ...که دخترا یبقیه وگرنه اینه

 دار معنی لبخند یک با. چرخاندم سمتش به را سرم و کشیدم عمیق نفسی حرص پر

 و باال را هایمشانه. کردمی نگاه من به منتظر ندارد، تمسخر معنای بود معلوم البته که

 .ندارم کردن تعریف واسه ایدیگه چیز. دیگه بود همین: گفتم و انداختم پایین

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 داشتی، نیاز شدوستانه درک به فقط تو چون برات بوده معمولی دوست یک پس-

 نه؟ مگه برادر، یا خواهر یک مثل گفت میشه حتی

 .داشت فرق بقیه با من برای اما! دونمنمی-

 کنهمی تعیین دارن فرقی چه اینکه اما دارن فرق بقیه با ما برای هاآدم یهمه خب-

 . بدن اختصاص خودشون به رو ما روابط و احساسات افکار، از سهمی چه هاآدم اون

 ...پس خب-

 :افزودم و خاراندم دستم انگشتان با را سرم کمی

 که باشه زندگیش هایآدم یبقیه با پسر یک بین باید فرقی چه دختر یک یواسه-

 چیزی؟ همچین یا عشق گذاشت اسمشو بشه

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش 

 بشه اند هم کنار وقتی که باشه جوری باید اما داره بستگی پسرش و دختر به فرقش-

 ...خب ولی منه نظر این البته. بود محیط یبقیه از نیاز بی
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 : گفت کشاندمی هایمب**ل به را نگاهش حالیکه در و آورد جلوتر را سرش کمی

 .اند دخیل هم ایدیگه مسائل-

 :پرسیدم مردد و دادم قورت بلندی صدای با را دهانم آب

 مسائلی؟ چه مثال-

 در شیطنت که همچنان. کشاند باال چشمانم تا و گرفت هایمب**ل از را نگاهش 

 :گفت بود انداخته برق چشمانش

 که شمتئوری. بدم توضیحت عملی تونمنمی روشن هوای توی و صبحی سر واال-

 .راه اون به زنیمی خودتو ولی دونیمی

 حرص پر و داد فرم ابروهایم به پررنگی اخم. خندید ریز کمی و زد چشمکی هم بعد

 : گفتم

 !چیزی حیایی،! راحتی؟ اینقدر که نداری دختر دوست مگه تو! هی هی، هی،-

 : گفت و زد لبخندی

 ! بگم بهت دخترم دوست به راجع باید راستی آره-

 نشستم باشد، نگاهم مسیر در دقیق چشمانش که طوری صاف امصندلی روی سریع

 پنهان توانستمنمی اصال را امکنجکاوی حس از شدت این. کردم نگاهش کنجکاوانه و

 از پس. افتاد خنده به دادیار که دادم نشان را حسم این واضح قدری به البته و کنم

 : گفت و رسید فرا کوتاهش یخنده اتمام لحظه، چند

 داشت؟ دختر دوست کوچیک روستای یک توی میشه خودت نظر به-

 !دختره از پر که اینجا! نشه؟ چرا-
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 ...پسر دوست و دختر دوست ولی هست دختر-

 :افزود کمرنگش لبخند کردن ترعمیق از پس و کرد مکثی

 .داره رواج نه و داره معنی نه جا این-

 : گفتم حرص پر و کشیدم پوفی

 بودی؟ گذاشته کار سر رو من-

 : گفت و کرد ترعمیق ایموذیانه طرز به را لبخندش 

 .چسبید چقدر دونینمی آخه-

 نگاه جلویم به بود، بسته نقش ابروهایم بر که غلیظی اخم با و چرخاندم را سرم سریع

 . کردم

 .بادوم نکن قهر-

 : غرّیدم ب**ل زیر حرص پر

 !سنجاب ته،عمه بادوم-

 سمتم به کمی و گذاشت دنده روی را دستش. کشیدم پوفی و شدم سینه به دست

 به را هایشنفس صدای حتی که کرد ترنزدیک من به قدری به را سرش. شد خم

 : گفت و کشید عمیق نفسی. شنیدممی وضوح

 که داشتم دختر دوست تا چهار فقط زندگیم کل توی من! خب نکن قهر من بادوم  -

 .بودن بس پشتم هفت واسه دختر مدل اون

 : گفتم ناباوری با و چرخیدم سمتش به تعجب از گرد چشمانی با
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 دوست االن نظرت به یعنی این! بود؟ کم برات دختر مدل اون میگی تازه! تا چهار-

 !نیست؟ کننده خسته داشتن جدید دختر

 و باال نفی عالمت به شیطنت پر را ابروهایش که آن از پس و کرد ترعیان را لبخندش

 : گفت آورد، پایین

 . نیست که البته باشه خوبش اگر-

 و چرخاندم کنارم یشیشه سمت به را سرم. گرفتم او از چشم و کشیدم پوفی حرص پر

 : گفتم آهسته

 !که واقعا-

 سرعت با که ایدقیقه چند آن در. افتاد راه و کرد روشن را ماشین لحظه چند از پس

. رسیدیم مادربزرگ یخانه نزدیکی به آنکه تا نزدیم حرفی کردمی رانندگی وار جت

 : گفت برسیم قرمزش در به آنکه از قبل

 .خداحافظیه وقت که بادوم نکن قهر هابچه مثل اینقدر دیگه خب-

 : گفتم حرص پر و چرخید سمتش به سرم در، جلوی کاملش توقف با

 !تهعمه بادوم-

 : گفت و زد لبخندی

 .بدی عمه فحش داری دوست چقدر هر تونیمی و ندارم عمه بنده اطالعت محض-

 آمدمی مبارکم دماغ سوختگی بوی که من به نمایی دندان لبخند حرفش پایان از بعد

 : غرّیدم ب**ل زیر و کشیدم پوفی حرص پر. زد

 !دیگه منه شانس-
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 حرکت بی دادیار صدای با شدن، پیاده از قبل ولی کردم باز را ماشین در هم بعد

 .ماندم

 نیستا؟ بد بکنی هم خداحافظی و تشکر یک اگه-

 : گفتم کردممی نگاهش اخم با که همچنان 

 .خداحافظ ممنون،-

 .اخالق بد بادوم   خدانگهدار-

 چشمان نثار سنگین مشتی گفتمی" بادوم" من به آنکه برای خواستمی دلم

 را ماشینش در آنکه از قبل. شدم پیاده ماشین از و شدم بیخیال ولی کنم اشگردویی

 : گفت ببندم

 باز شب فردا چون بخوابم حسابی خواممی من. هانبینی ترسناک فیلم امشب بهناز-

 .دارم شب شیفت

 : گفتم حرص پر

 .قطبی خرس بخواب زمستونی تابستون، وسط باشه،-

 که هستی قطبی هایخرس شبیه بیشتر تو بزرگ خانوم از هامشنیده به توجه با واال-

 .اندزمستونی خواب حال در شهمه

 سمت به و بستم محکم را ماشین در بزنم، جوابش در حرفی آنکه بی و کشیدم پوفی

 بر گذاشتنش منت خاطر به امناراحتی کند سعی آنکه بی هم دادیار. رفتم خانه در

 .شد دور من از و انداخت راه به را کشش کیسه ماشین بیاورد، در دلم از را سرم
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 این و بود شده تنگ خانه حیاط برای دلم. شدم حیاط وارد و چرخاندم قفل در را کلید

 حوصله و کننده خسته فضای با بهداری آن شر از رهایی با مساوی خانه به رسیدنم

 .بود برش سر

 شدم اتاقم راهی کردم، خسته گرم آب با را خودم خوب آنکه از پس و شدم حمام راهی

 .خوابیدم سیر دل یک دلپذیرم و نرم خواب رخت البالی و

 *** 

 شده پر خون از که گردنی و بود گرفته دستش در که بریده سر   آن با پوش سیاه روح

 یکی ارواح   جز انگیز وهب و تاریک فضای آن در که من و شدمی ترنزدیک من به بود

 بود بلند جیغم صدای قدری به. زدم جیغ توانم تمام با دیدم،نمی دیگری از ترترسناک

 که اتاقم در را چشمانم و نشستم خوابم رخت روی سریع. پراندم خواب از را خودم که

 شنیدن با. دادم چرخ دیدم،نمی را اشسیاهی جز و بود رفته فرو محض تاریکی در

 سیاه روح همان دیدن با و چرخاندم سرم پشت به را سرم ترسناکی هوهوی صدای

 کشیدن، جیغ دقیقه چند از پس. کشیدم بلندی جیغ و بستم را چشمانم سریع پوش

 دیگر که اتاق تاریکی به و کردم باز را چشمانم. کردم سکوت و افتاد سوزش به گلویم

. شدم بلند جایم از و کشیدم خیال آسودگی از نفسی. کردم نگاه نبود آن در روحی

 لبم بر لبخندی. نبود ارواح از اثری هیچ. کردم نگاه خوب را اتاق و کردم روشن را چراغ

 و کردم جدا شارژ ر از را آن. رفتم بود شارژ به که موبایلم سمت به و گرفت شکل

 شدت از چشمانم شب نیمه نیم و یک ساعت دیدن با. کردم روشن را اشصفحه

 برگشتم و رفتم حمام بود، رسانده خانه به مرا دادیار که وقتی از من. شدند گرد تعجب

 موبایل که همچنان! بودم شده غرق عمیق خوابی در االن به تا کنم، استراحت کمی تا

 روشن را هاچراغ تمام رفتممی که جا هر. رفتم پذیرایی به و شدم بلند بود دستم در
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 کردممی سعی و زدممی قدم پذیرایی در مدام. شوند ظاهر هاروح آن مبادا تا کردممی

 جیغ یک آمدمی اطراف از تقی صدای هر ولی نترسم چیزی از که کنم آرام را خودم

 که بودم ترسیده قدری به من بود، نورانی و روشن خانه کل آنکه با. کشیدمیم بلند

 چند. بود کافی ترس از لرزیدنم بید مثل و پریدن جا از برای هم گنجشک یک صدای

 شب هاینیمه در که وحشتناکی برق و رعد صدای با که زدم قدم پذیرایی دور دیگر دور

 گذاشتم امسینه چپ سمت روی را دستم. دمکشی جیغ و پریدم جا از متر نیم درآمد،

 در بیشتر کمی اگر که دادمی گواه قلبم یکوبنده و تند تپش. کشیدم عمیق نفسی و

 آنکه با. بگویم وداع را فانی دیار شدید ایسکته با است ممکن بمانم، تنها خانه این

 به او با گرفتن تماس جز راهی کنم، کمک درخواست دادیار از دیگر خواستنمی دلم

 موبایلم در باالجبار. رسیدنمی بود، وحشتناک ترس این از فرار دنبال به تنها که ذهنم

 از ساعتی چه در اینکه به توجه بی یافتنش از پس و گشتم دادیار یشماره دنبال به

 باالخره بوق چهار از پس. گرفتم تماس او با برد،می سر به حالی چه در شب نیمه

 بیدار عمیقش خواب از تازه دادمی نشان اششده رگه دو و گرفته صدای. داد جواب

 .است شده

 بله؟-

 : دادم را جوابش آهسته صدایی با و دادم قورت را دهانم آب 

 .دادیار بهنازم-

 : گفت خشمی پر بلند صدای با سپس و کرد ایثانیه چند مکثی

 !کنی؟می بیدارم شب نصف داری مرض! بهناز-

 : غرّیدم حرص پر و کشیدم پوفی
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 .خونه از ببر منو بیا. ترسممی من! خیر نه-

 : گفت قبل از ترآهسته صدایی با

 رفته؟ برقا و دیدی ترسناک فیلم بازم! ترسی؟می چرا باز-

 : گفتم آهسته بسیار صدایی با 

 .نه-

 چی؟ پس-

 ...خب... خب-

 چی؟ خب-

 ...دیشب از ترسممی هنوز-

 بخوابم؟ خواممی امشب نگفتم بهت مگه-

 جوابش آهسته صدایی و مظلومانه لحنی با شد باعث گرشسرزنش و حرص پر لحن 

 .بدهم را

 .پیشم بیا خدا رو تو. دادیار ترسممی من ولی... گفتی آره،-

 او از مظلومانه بیاید، کمکش به کندمی اصرار پدرش به که بچه دختر یک مثل

 رحم به دلش هم دادیار که بود مظلومانه من لحن قدری به. کردممی کمک درخواست

 : گفت و آمد

 ...ولی رسممی دیگه دقیقه ده-

 : پرسیدم سریع که کرد مکثی
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 چی؟ ولی-

 : گفت شیطنت پر لحنی با 

 .کنممی تالفی-

 !بدجنسی خیلی! دادیار-

 : گفت ترشیطنت پر و شادتر لحنی با

 !مظلومی خیلی تو که نه-

 !نیای اگه حالت به وای دادیار-

 : گفت و داد سر ایخنده

 .کنممی تالفی موقعش به ولی میام-

 !هابیای-

 .اونجام دیگه دقیقه ده-

 .ها رو تلفن نکنی قطع-

 .زنممی زنگ بهت بعد-

 .باشه دستت گوشی! نکن قطع! نه-

 : گفت و داد سر ایخنده

 باشه؟ دستم هم دستشویی توی-

 : گفتم و کردم صاف را صدایم سریع 

 .خداحافظ دیگه خب-
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 : گفت جوابم در پرشیطنت لحنی با

 .هاباشه دستم گوشی خوایمی اگه-

 : غرّیدم حرص پر و کشیدم پوفی

 .خداحافظ. منتظرتم! نکرده الزم-

 : گفت و داد سر ایخنده

 .خداحافظ فعال باشه،-

 دوخته امگوشی یصفحه به را نگاهم همچنان من بودیم، کرده قطع را تماس آنکه با

 امگوشی نمایش یصفحه روی بزرگ اعداد روی چشمانم مردمک تمرکز تمام و بودم

 .دادندمی نشان را ساعت که بود

 را ثانیه بیست و ششصد آنکه از پس. کردم ها،ثانیه شمردن به شروع ب**ل زیر

 و کشیدم عمیق نفسی. رسید گوشم به حیاط در بر خوردن ضربه صدای شمردم،

 تلفنی که هم وقتی از. پریدم بیرون خانه از پوشیدم، شالی و مانتو آنکه از پس سریع

 بود شده قرص شدت به دلم گشت، برخواهد که دانستممی و بودم زده حرف دادیار با

 به تند هاییقدم با و پوشیدم را امکتانی هایکفش. بود شده کم شدت به ترسم و

. برسد چشمانش به نگاهم تا بردم باال را سرم در، کردن باز با همزمان. رفتم در سمت

 و است خسته شدیدا که دادندمی نشان خوب قرمزش چشمان و کرده پف هایپلک

 تشکری یا عذرخواهی که نیاوردم مبارکم روی به حال این با. امکرده بدخوابش بدجور

 : گفتم و کنم

 بریم؟ کجا خب. سالم-

 : گفت و کرد گرد را چشمانش دادیار 
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 پرسی؟می من از رو بریم کجا که این! سالم-

 !دنبالم اومدی تو خب-

 !بیام گفتی تو خب-

 : گفتم حوصله بی و کشیدم پوفی

 .دیشب مثل بهداری همون بریم خب-

 حرکت طرفین به جلویم تهدید ینشانه به را اشاشاره انگشت و آورد باال را دستش

 : گفت و داد

 .بخوابم خوب باید امشب! نکن فکرشم حتی-

 کجا؟-

 .مخونه-

 : گفتم ناباوری با و شدند گرد تعجب از من چشمان بار این

 تو؟ یخونه بیام باید منم یعنی-

 : گفت کردمی تکمیل را لبخندش شیطنت که لحنی با و زد شیطنتی پر لبخند دادیار 

 نداری؟ مشکلی هم تو ندارم، مشکلی که من-

 : گفتم خشم پر لحنی با. کشید هم در را ابروهایم غلیظ اخمی 

 !میشی پررو خیلی داری دیگه-

 : گفت داشت ب**ل بر را شیطنت پر لبخند آن که همچنان دادیار

 کنیم؟ کار چی میگی پس خب-
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 : گفتم و کشیدم پوفی 

 اومدی؟ ماشینت با-

 .آره-

 .بکپ و بخوابون توصندلی هم تو. شینیممی ماشینت توی پس-

 : گفت معترضانه و کرد اخمی

 بخوابم؟ کوچه توی ماشین توی شب و باشم داشته خونه چی؟ دیگه-

 : گفتم و انداختم پایین و بردم باال را هایمشانه 

 .بهداری بریم باید نکنی قبول اگر. نیست ایدیگه راه-

 : گفت و کشید پوفی

 .قبوله بابا قبوله-

 : گفتم و گرفت جان لبم بر رضایت از لبخندی

 بشیم؟ سوار بریم خب-

 .بریم-

 صندلی روی که دادیار به را نگاهم. بستم را در و نشستم راننده کنار صندلی روی

 از پس. کشاندم بود اشصندلی پشتی دادن عقب مشغول و بود نشسته راننده

 کشید،می دراز آن روی که همچنان و داد عقب را صندلی کمی اش،صندلی خواباندن

 : گفت

 !داریم جمعه شب هم ما دارن، جمعه شب هم پسرا یبقیه-
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 : گفتم و زدم پوزخندی

 هاجمعه شب اون از بودی هم تخونه اگه حتی پس نداری دختر دوست که تو-

 .نداشتی

 کردنش ضایع از کردم،می درازی زبان او به که همچنان و آوردم در دهان از را زبانم

 .شدممی لذت غرق

 .بدی نشونش نبود نیازی. بهناز درازه زبونت دونستممی اول از-

 : گفتم اخم با و بردم فرو دهانم در را زبانم

 .قشنگم زبون خوبه هم خیلی-

 : گفت و زد لبخندی

 بگه؟ کی نگی، اینو تو-

 . انداختم پایین را سرم و گرفتم او از چشم 

 .نیاد در ازت هم صدا نخور، وول صبح تا دیگه. بهناز بخوابم خواممی من خب-

 خواهدمی که بود معلوم و بود بسته را چشمانش. چرخاندم سمتش به را سرم سریع

 : گفتم آهسته و کردم صاف را گلویم. برود خواب به

 .بکن برام کاری یه خوابت از قبل ولی باشه-

 : گفت کند، باز را چشمانش آنکه بی

 کاری؟ چه-

 : گفتم تند و کشیدم عمیق نفسی 
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 .کنم چک خودمو اینستای برم نتش با که بده رو تگوشی-

 با حالیکه در و کرد باز را چشمانش آهسته. کردم نگاهش منتظر و کشیدم پوفی

 : گفت کرد،می نگاهم فراوانی خستگی و آلودگی خواب

 .کردم پاک رو اینستا-

 .دیگه رو تگوشی بده. کنممی نصبش من خب-

 : گفت و زد گره چشمانم به را نگاهش. نشست صندلی روی و کشید پوفی

 رو ملت هایسلفی و رستوران و شاپکافی و غذا عکس اینکه از میاد گیرت چی واقعا-

 ببینی؟

 !که نیست اون فقط-

 چی؟ پس-

 : گفتم آهسته صدایی با و انداختم پایین را سرم 

 !خب خوادمی فوتبالی هایکل کل دلم-

 : گفت اتمامش از بعد و داد سر کوتاه ایخنده

 خواد؟می بحث دلت! ایدیوانه تو دختر-

 .دادم حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرم 

 : گفت و گرفت جلویم را موبایلش

 .کنی تموم صبح تا شوبسته اگه که حالت به وای-
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 پر لبخندی. کشاندم باال صورتش تا را نگاهم و گرفتم دستش از را موبایلش سریع

 : گفت و زد غرور

 ...وگرنه نکنی استفاده سو که نفعته به ضمن در-

 : افزود و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .بادوم بینیمی بد-

 : غرّیدم زیر حرص پر و کردم اخم

 !بادوم میگی من به که باشه آخری یدفعه-

 چشمانش آنکه از بعد بالفاصله. کشید دراز اشصندلی روی دوباره و خندید ریز کمی

 وارد و کردم نصب دقیقه پنج عرض در. کردم اقدام اینستاگرام دانلود برای بست، را

 بودم هاکامنت و دایرکت در کل کل و بحث مشغول شب هاینیمه تا. شدم مبارکم پیج

 وقت این به قدری به. بودم راضی شدید امعالقه مورد تیم از امغیورانه دفاع از و

 .شدم خسته که دادم ادامه گذراندن

. لولید کمی فضولی برای درونم کرم اش،گوشی یصفحه باالی تلگرام عالمت آمدن با

 :گفتم آهسته صدایی با

 .کنیممی چک یه میریم هم با االن. عزیزم ک رم   باشه-

 بودند بسته کامل که هایشچشم و منظمش هاینفس صدای از که دادیار به نگاهی

 چشم اشگوشی یصفحه به دوباره و انداختم است، عمیق خوابی غرق بود معلوم

 باز را تلگرامش گفتم، یی"خدا نام به" آنکه از پس و کشیدم عمیق نفسی. دوختم

 پیام صد از بیش برخی که هایشچت باقی و هاکانال ها،گروه روی نگاهم. کردم

 اولین به و کردم گذر اشمسخره استقاللی هایکانال از. خورد چرخ داشتند، ناخوانده
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 سیو" دانیال" که شخص اسم به نگاهم. کردم مکث رسیدم، که اشخصوصی چت

 را پروفایلش عکس کوچک یدایره آن از و کردم ریز را چشمانم. شد کشیده بود شده

 و رفت اسمش روی انگشتم بخواهم، آنکه بی. آمدمی نظر به جذابی مرد. کردم نگاه

 :بود این بود نخوانده دادیار و بود فرستاده که پیامی آخرین. شد باز چتش یصفحه

 !"داری هم برادری یه رفته یادت کال کنم فکر! هانکنی ماها از یادی وقت یه" 

 کشاندم بود فرستاده برایش عصر دیروز را ی"خداحافظ" دادیار که قبلی پیام به نگاهم

 : گفتم و

 چی ببینه منو! رفته یادت رو ما میگه که نکرده چت باهش روزه یک فقط دادیار تازه-

 !میگه

 میخ پسر یچهره روی و کردم باز را پروفایلش عکس. انداختم پایین و باال ایشانه

 گرد عینک آن پشت و بودند درشت دادیار چشمان مثل درست چشمانش. شدم

 آن خنگی گیج هر اگر. رسیدندمی نظر به هم تردرشت خیلی بود زده که ایدایره

 با و کردم عوض را عکس. است دادیار برادر حتما گفتمی سریع دیدمی را عکس

 و گرد صورت پسر دانیال، پسر، همان از نفره سه عکسی که آن پشت عکس دیدن

 وسط که دادیار البته و دادیار و دانیال چشمان مثل درشت چشمان با دیگری پر بدن

 سی جلد به که بود آن مثل دقیقا. شد گرد امکان حد تا چشمانم بود، ایستاده دو آن

 تئودور و سایمون آلوین، با برادر سه آن و کنم نگاه هاسنجاب و آلوین کارتون دی

 روی! بود بودنشان انسان یگونه در تنها تفاوتشان که داشتند نظیری بی شباهت

 یدرباره تفکر غرق. کردم نگاه هایشانچهره به تردقیق امکان حد تا و کردم زوم عکس

 از کارتون کارگردان دادمی نشان که هاسنجاب آن به نظیرشان بی شباهت دلیل
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 جا از متر سانتی چند دادیار صدای با که بودم است گرفته الهام سه آن هایچهره

 .پریدم

 دیگه؟ اینستا فقط-

 به بازش نیمه چشمان و کرده پف هایپلک از نگاهم و چرخید سمتش به سرم 

 به طلبکارانه و بود نشسته صندلی روی. شد کشیده لبش بر کرده خوش جا پوزخند

 : گفتم و دادم قورت بلندی صدای با را دهانم آب سریع. کردمی نگاه من

 !اند آلوین بردارهای شبیه دقیقا برادرهات! آلوین اوه-

 چی؟-

 دوخته من به گونهسوال نگاهی با که چشمانش در که همچنان و بردم باال را سرم 

 : گفتم کردم،می نگاه بودند شده

 تا میدم نشونت رو دی سی جلد خودم بار یه اصال! خودشونید عین خودم جان به-

 .کنی باور

 : گفت و خاراند را گردنش پشت کمی

 .بخواب بگیر و من به بده هم رو گوشی اون. میگی چی فهممنمی که من-

 از را او دستم، بردن عقب با من ولی بگیرد دستم از را اشگوشی تا آورد جلو را دستش

 کردم،می نگاه او به مظلومانه حالیکه در و کردم گرد را چشمانم. کردم منع کار این

 : گفتم

 .دادیار باشه دستم بذار-

 : گفت جدیت با و زد شیطنت پر لبخندی
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 .نمیشم هم خر. نه-

 : گفتم آهسته صدایی با و برچیدم ب**ل

 .دیگه باشه دستم بذار-

 از را نگاهش. آورد جلو صورتم متری سانتی ده تا را صورتش و شد خم سمتم به

 : گفت لبش، بر کمرنگ لبخندی با و کشاند هایمب**ل به چشمانم

 ...واسه بلکه کنی،نمی وسوسه بخشیدنت واسه رو آدم کنیمی کارو این وقتی-

 :گفت آهسته و آورد جلوتر متری سانتی دو را سرش

 !کنیمی وسوسه سیدنت*بو-

 شک. آورد جلوتر صورتم متری سانتی پنج تا را سرش و کشاند چشمانم به را نگاهش

 من که آنجایی از ولی رسندمی هم به هایمانب**ل دیگه یثانیه دو عرض در نداشتم

 آهسته را سرم بست، چشم دادیار آنکه محض به لولید،می حد از زیاده درونم کرم

 نوک روی هایم،ب**ل با تماس جای به نرمش و گرم هایب**ل و آوردم ترپایین

 در و گذاشتم دهانم روی را دستم. کرد باز چشم و رفت عقب سریع. نشستند امبینی

 دادندمی نشان خوب را خشمش و ناکامی که چشمانش به را امشیطانی نگاه حالیکه

 زیر کرد،می نگاه من به اخم با که همچنان و کشید پوفی. خندیدم ریز بودم، دوخته

 :غرّید ب**ل

 داری؟ مرض-

 : گفتم و برداشتم دهانم روی از را دستم ام،خنده آمدن بند از پس 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

280 

 

 دونمنمی من. دیگه دارن ارزش خودشون ینوبه به صورت اجزای یهمه خب! نخیر-

 !سید*بو رو لپ و ب*ل باید فقط که اصراریه چه

 : گفت و بست نقش لبش بر شیطنت پر لبخندی

 سیدن  *بو گروهی یک قبلش حتما نمیشه، عرف دلیلبی ایسه*بو هیچ باش مطمئن-

 بیشتر بوسیدن رو کجاها که رسیدن نتیجه به بعد و کردن امتحان رو جا همه

 .چسبهمی

 بی" ب**ل زیر و گزیدم را لبم یگوشه. زد رویم به چشمکی و کرد ترعمیق را لبخندش

 : گفت و انداخت پایین و برد باال را هایششانه. گفتم ی"ادب

 .گفتی چی داداشم به ببینم بده موگوشی هم حاال. بهترم که خودت از واال-

 به دستش او آنکه از پیش من ولی بگیرد دستم از را موبایلش تا آورد جلو را دستش

 : گفتم و بردم عقب را دستم برسد، موبایل

 !نگفتم چیزی-

 : گفت مشکوک و برد باال را ابروهایش از یکی

 !نمیدی؟ رو مگوشی چرا پس-

 : گفتم و زدم صورتم پهنای به لبخندی

 .بدم نشونت چیزی یه اول خواممی-

 :گفت کنجکاوی با و زد رویم به آمیز شیطنت لبخندی

 چی؟-
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 پروفایل عکس بودم، گرفته خودمان بین را آن که همچنان و آوردم جلوتر را موبایلش 

 : گفتم و دادم نشان او به را برادرش ینفره سه

 حاال تا! کنیمی نگاه هاسنجاب و آلوین کارتون دی سی جلد به داری انگار اصال نیگا-

 بودی؟ دیده رو شباهت همه این

 : گفت کرد،می نگاهم گُنگ که همچنان 

 !چیه میگی که سنجابی آلوین این نفهمیدم آخرش-

 : گفتم و شد باز بناگوشم تا نیشم

 اصال. بدم نشونت رو آلوین منم که بده بهم همبرگر و پیتزا ساری، ببر رو من خب-

 .خودته خود   همزاد

 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده

 .جان بادوم برمتمی باشه-

 : گفتم خشم پر و کردم اخمی

 !خودتی بادوم-

 : گفت و کرد لذت پر ایخنده

 میارم در تو حرص که من به میشی جذاب چقدر خوریمی حرص وقتی بدونی اگه-

 .میدی حق

 :غرّیدم ب**ل زیر عصبانیت با و کردم ترغلیظ را اخمم

 !پررویی خیلی-
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 : گفت و کرد ترعمیق داشت، ب**ل بر که را لبخندی

 .تو پررویی   به نه-

 آسمان به دستش با. گذاشت شلوارش جیب در و کشید بیرون دستم از را موبایلش

 : گفت و کرد اشاره

 خوبی هایبرنامه فردات برای که بخواب بگیر. شبه نصف گذشت، هم شب از دیگه-

 .دارم

 برایم هایینقشه آمدمی نظر به. کرد اشضمیمه چشمکی و زد شیطنت پر لبخندی

 هاینقشه که دادمنمی اجازه او به وجه هیچ به من. بود خوانده کور ولی است کشیده

 .کند عملی را شومش

 بیدار صبح تا دادم ترجیح نیاورد، سرم بر بالیی رفتممی خواب به وقتی آنکه برای

 :گفتم و زدم رویش به عمیق لبخندی همین برای و بشینم

 .خوابمنمی من -

 : گفت داشت ب**ل بر که لبخندی همان با و انداخت پایین و برد باال را هایششانه

 .برهمی خوابت که آخرش بشین، بیدار صبح تا پس باشه-

 به را خوابیدن قصد من ولی است خوانده خوب را فکرم دادمی نشان که زد چشمکی

 .بودم کرده پاک ذهنم از کل

 همان با آهسته صدایی با. بست چشم و داد تکیه اشصندلی پشت به را سرش

 : گفت بسته چشمان

 .بادوم بخیر شب-
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 : گفتم حرص پر و کردم اخمی

 .سنجاب بخیر شب-

 از و دادم تکیه امصندلی پشت به را سرم. رفت خواب به سپس و خندید ریز کمی

 از بودن دور روز دو همین به. دوختم چشم مادربزرگ یخانه قرمز در به کنارم یپنجره

 ها،گفتن حمید آن جای. بودم شده دلتنگش شدید توصیفی قابل غیر طرز به او

 هیچ و چیز هیچ و بود شده خالی هایمروزمرگی در شدید هایشبامزگی و هازدن لبخند

 .کند پر خودش مثل را خالی جای این توانستنمی کس

 شد چیره عهدم بر آلودگیخواب بمانم، بیدار صبح تا بودم بسته عهد خودم با آنکه با

 .رفتم خواب به باشد، حواسم آنکهبی شب هاینیمه در و

 

 و بود کنارم یشیشه به امپیشانی یتکیه. پریدم خواب از شدید برقی و رعد صدای با

 روشن هوای در بزرگ دشتی از زیبا ایمنظره بودم کرده بازشان تازه که چشمانم جلوی

 از را سرم یتکیه. شد نمایان بود گسترده پرده دشت روی که ابری آسمان با صبح

 بود نشسته آن روی دادیار که راننده صندلی سمت به را سرم و گرفتم ماشین یشیشه

 با سمتش دو هر که رویش پیش زیبای یجاده به نگاهش که همچنان. چرخاندم

 صاف جایم در. کردمی رانندگی بود شده دوخته بود، شده مزین سبز هاییدشت

 : گفت من از قبل که بزنم حرفی خواستم و نشستم

 !هابمونی بیدار خواستیمی-

 . خندید ریز شیطنت پر بچرخاند سمتم به را سرش آنکهبی

 : گفتم جدیت با و کردم اخمی جوابش در
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 بری؟می کجا رو من داری-

 : گفت و زد خبیثانه لبخندی بگیرد جاده از را نگاهش آنکه بی 

 خب ولی نیست بزرگی خیلی تالفی این چند هر کنم،می تالفی که بودم گفته بهت-

 .الزمه

 گرد امکان حد تا چشمانم و زدند یخ دستانم که کرد رخنه وجودم در قدری به ترس

 در برایم بزرگی تالفی جور چه و ببرد کجا به مرا خواستمی نبود معلوم اصال. شدند

 سرم بر بالیی هر خواستمی نیست اینجا مادربزرگ دانستمی که حاال! داشت نظر

 !کردم اعتماد او به حد این تا که من بر وای! بیاورد

 نیم راند،می کمتری سرعت با را ماشین که همچنان و پیچید فرعی یک داخل در

 . کرد ترپررنگ را لبخندش و انداخت من به نگاهی

 : گفتم آهسته و دادم قورت بلندی صدای با و محکم را دهانم آب

 کسی یعنی دورم مخانواده از االن نکن فکر! بیاری سرم بالیی اگه حالت به وای دادیار-

 .دانیخود دیگه حاال. میده تو ترتیب بابام بکنی من با کاری هر! نیست پشتم

 آنکه بی دادیار. بود بیشتر آن در ترسم رد باشد، آمیز تهدید لحنم کردم سعی چند هر

 چوبی انبار یک نزدیکی تا فرعی راه آن در کمی را ماشین و خندید ریز کمی کند نگاهم

 را آن سپس و برد جلوتر بود، شده پوشانده م ه از رویش که دشتی یمیانه در بزرگ

 . کرد متوقف

 متمرکز چشمانم روی را شیطنتش پر نگاه که حالی در و چرخاند سمتم به را سرش

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش کردمی

 آخه؟ میاد من به-
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 که ترسی از کمی اششوخی لحن و شیطنت این. آورد پایین و برد باال را ابروهایش 

 من به بودم، خوانده هاروزنامه حوادث بخش در آنچه هر آوردن یاد به خاطر به ناگهان

 .کشیدم عمیق نفسی آن ازای در و برد بین از بود آورده هجوم

 : گفت شدمی پیاده که همچنان و کرد باز را خودش سمت در و خندید دادیار

 .شو پیاده-

 : پرسیدم مشکوک

 بیاری؟ سرم بالیی چه خوایمی-

 : گفت بستمی را ماشین در حالیکه در و خندید جوابم در 

 آورد؟ کسی سر   بال میشه مگه قشنگی این به فضای توی-

 .نمیشم پیاده من-

 : گفت و انداخت پایین و باال را هایششانه

 .خونه نمیری حاالها حاال ولی میلته طور هر باشه-

 که بزنم حرفی خواستم. کردم نگاه خندانش یچهره به تعجب از گرد چشمانی با

 : آمد در دادیار سوی آن از زنی صدای

 ! اومدید خوش! آقا سالم-

 و چرخید بود کرده صدایش که محلی لباس با زنی سمت به گرفت من از چشم دادیار

 : گفت

 .لطفتون از ممنون. سالم-
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 دیدنش از مانع دادیار حجیم بدن که را زن یچهره تا دادم تکان طرفین به را سرم

 .نداشت که نداشت ایفایده ولی ببینم را شدمی

 مونیدمی شب تا هم اگر. بره در تنتون از خستگی بخورید دم تازه چای یک بفرمایید-

 .ببینید رو همدیگه که اینجا بیان که بده خبر خان پسر به روستا بره پسرم بگم

 :گفت و کشید گردنش پشت به دستی دادیار

. میدم خبر بهش قبل از دیدنش دوباره برای و دیدم رو امین تازگی. نیست نیازی نه، -

 . باشه اینجا باید رو روزی پنج که دارم مهمونی یک من بخواید راستشو

 !زد؟می حرف مهمان کدام از. شد تکرار باری چند گفت، که" مهمون" یکلمه ذهنم در

 : آمد در جوابش در زن متعجب صدای

 !مهمون؟-

 ماشین سمت به حرکت یک در و داد تکان پایین به تایید ینشانه به سری دادیار

 شکل لبش بر شیطنت پر لبخندی. دوخت چشم من به داری معنی نگاه با و چرخید

 : گفت کردمی نگاه من به که همچنان و گرفت

 .شما از کشهمی خجالت ولی ماشینه داخل هم االن بله،-

 جا یچهره من و شده نزدیک ماشین به قدم چند با حال که زن سمت به را سرش

 و چرخاند دیدم، داد،می نشان را سالش پنجاه تا چهل بین ما سن که را، اشافتاده

 : افزود

 .شما با ارتباط نداره ترسی دونهنمی ندیده رو شما حاال تا چون-
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 هم اشپنجره یشیشه بودن پایین یواسطه به که در پشت از پررنگ لبخندی با زن

 یلهجه با و کرد نگاه من به داد،می عبور خود از خوبی به را بیرون صدای هم و نما

 : گفت شیرینی

 بیرون بفرمایید! نداره خجالت که اینجا به اومدن! اومدین خوش خیلی! خانوم سالم-

 .داریم دوست چقدر رو مهمونا ما ببینید خودتون

 نگاهش در و بود عرق از پر اشچانه زیر تا پیشانی از که صورتش روی را نگاهم

 آغشته مهربانی رنگ و محبت طعم به که خاصی طراوت و شادی با توام خستگی

 کمرنگ ایقهوه هایچشم آن و معصوم لبخند آن از. دادم چرخ زد،می موج بود شده

 باز را خودم سمت در ناخودآگاه و گرفتم تاثیر کرد، برداشت شدنمی خلوص جز که

 من اینکه گفتن برای را دادیار دلیل نه و شناختممی را زن آن نه من چند هر. کردم

 که مالیم باران آن زیر. دادم ترجیح را شدن پیاده کردم،می درک را هستم هاآن مهمان

 تند نسبتا هاییقدم با آمدندمی فرود دستانم و صورت پوست بر نم نم ریزش قطرات

 با دانستم،نمی را اسمش هنوز که زن. شدم نزدیک دو آن به و کردم طی را ماشین دور

 آن به رسیدن برای و داشت فاصله ما از متری صد که چوبی ایکلبه سمت به دستش

 گذر بود تررنگخوش هم جهان زمرد تریناصل از سبزش رنگ که سبزی دشت از باید

 : گفت و کرد اشاره برسیم، کلبه به آن اواسط در تا کردیممی

 .اونجا بریم بفرمایید-

 : گفت دادیار

 ...نمی مزاحمتون من-

 :گفت زن آن کند، تمام را حرفش دادیار که آن از قبل
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 .زحمت نه رحمتید شما! نیستین مزاحم اصال-

 و زد لبخندی هم دادیار. بیاید کلبه به باید حرف بی که فهماند دادیار به اخمش با

 : گفت و افتاد راه ما از جلوتر زن. گفت ی"چشم" آهسته

 .کلبه بیاید هم شما. بریزم براتون چای که میرم زودتر من-

 و گرفت مرا آستین هم دادیار رفت، کلبه سمت به و کرد ما به را پشتش آنکه از پس

 : گفتم آهسته. برد زن آن دنبال به خودش همراه مرا

 !بری؟ خواستیمی تو و مهمونم من دادیار؟ خبره چه اینجا-

 من گُنگ نگاه به را شیطنتش پر نگاه که همچنان و چرخاند سمتم به را سرش دادیار

 : گفت زدمی گره

 .فهمیمی خودت بعدش بخوریم، رو چایمون وایستا. دیگه تالفیه-

 .باریدمی آن از تمام خباثت که زد عمیق لبخندی

 بالیی نگرانی و هیجان در مرا حد این تا که کنم جدا تنش از را سرش خواستمی دلم

 با که خواند نگاهم از مرا حس کنم فکر. بردمی فرو بیاورد، سرم بر خواستمی که

 : گفت و کاوید را چشمانم قبل از ترلذت پر نگاهی

 .برگرده بزرگ خانوم وقتی تا فقط-

 : گفتم ناباوری با و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 !کنیمی استفاده سوء مادربزرگ نبود از داری! هستی؟ آدمی جور چه دیگه تو-

 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده

 !بادوم کنمنمی استفاده سوء که تو از بیشتر-
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 : گفتم حرص پر و کردم اخمی

 !بادوم میگی من به که باشه آخرت یدفعه-

 بود رویمانروبه متری نیم در که کلبه ورودی در به دستش با و زد جوابم در لبخندی

 . کرد اشاره

 .بخوریم چای بفرما-

 که را کلبه در و رفتم جلوتر بکنم تشکری تعارفش از آنکه بی و کردم ترغلیظ را اخمم

 اوج در داخلش که چوبی یکلبه آن دیدن. شدم وارد و کردم باز کامل بود، باز نیمه

 و کوچک زینتی وسایل و بود شده روشن دشت به رو کوچک هاییپنجره با سادگی

 و میزها روی کوچک چوبی هایاسب و هاکشتی از روستایی، یساده و قدیمی بزرگ

 فضای آن از ایگوشه در که بزرگی و کوچک چوبی هایصندوقچه تا گرفته هاطاقچه

 کمی. آورد لبم بر لبخند و کرد باز را هایماخم خود به خود خورد،می چشم به کلبه دنج

 دادمی نوازش را امبینی دارشنم چوب خوب بوی که انگیز دل فضای آن در بیشتر

 بودند شده آویخته هادیوار بر که بزرگی و کوچک نقاشی تابلوهای. چرخاندم چشم

 و بودند شده کشیده روغن رنگ با هاآن یهمه. کردند معطوف خودشان به را نگاهم

 لباس با زنی هانقاشی از یکی در. بود سنتی هایلباس با زنانی از تصاویری شانتمامی

 کولش بر و داشته نگه خود آغوش در را اشقنداقی نوزاد خودشان بومی سنتی

 با خندیدن و گفتگو حال در زن سه دیگری نقاشی در. بود آویزان علوفه از پر ایکیسه

 سوم نقاشی در. خوردمی چشم به علوفه از پر هاییگونی هایشاندست در و بودند هم

 که همچنان معصومانه لبخندی ولی غمگین نگاهی با تنها زنی بود، نقاشی آخرین که

 .کردمی نگاه ما به بود، داده جای دستانش در علوفه از پر گونی یک
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 دادمی نشان را نقاشش فراوان هنر اشزنده لبخند و نگاه طرح که آخر نقاشی محو

 تابلو از نگاهم بود، کرده دعوت اینجا به را ما که زنی همان صدای با که بودم شده

 .شد کشیده خودش سمت به و شده گرفته

 .رفته دستتون از نخوریدش اگر ریختم، دم تازه چای. خانوم بشینید بفرمایید-

 :گفت دادیار حرفش، این دنبال به

 .میره آدم دست   از هم واقعا-

 رویشان که کوتاه چوبی هایمبل آن از یکی روی. رفتم سمتشان به و زدم لبخندی

 که زن همان و رویمروبه صندلی بر که دادیار به و نشستم بود، شده گسترانده حصیر

 :گفتم و انداختم نگاهی بود نشسته کنارم صندلی بر

 !قشنگه واقعا اینجا -

 : گفت دوختمی هاپنجره از یکی به را نگاهش کهحالی در و زد لبخندی دادیار

 .کنندنمی باور ولی بهشته اینجا میگم کوکب خاله به هم من-

 : گفت و خندید متین و ریز کمی زن

 حرفی این بهشته؟ شما برای کجاش ما یفقیرانه آلونک این آخه! آقا شما دست   از-

 پذیرایی ازتون بهتری جای داشتیم رو توانش اگر ما وگرنه محبتتونه از زنیدمی که

 .کردیممی

 : گفت و زد لبخندی بگیرد، پنجره از را نگاهش آنکه بی دادیار



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

291 

 

! نیست مهم اصال بودنش ارزون و گرون و بزرگ و کوچیک. بهشته واقعا اینجا ولی-

 از بیرون دنیای هاینگرانی و هامشغله یهمه اینجا، میاد آدم وقت هر که اینه مهم

 .میشه وارد دیگه دنیای یک به که انگار. کنهمی فراموش رو اینجا

 : گفت کشاند،می من به دادیار از را نگاهش که همچنان و زد لبخندی زن

 بپرسید من از واال میگن؟ آقا که بهشتیه اون واقعا اینجا کنیمی فکر هم تو دخترم-

 ...نیست هاشونخوبی الیق کنندمی تعریف که اونقدر اینجا میگم که

 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم

 !عالی! خانوم عالیه! نیست خوب اینجا-

 لحظه چند از پس. داد سر نمکین ایخنده و شدند گرد تعجب از کمی چشمانش

 : گفت خندیدن

 !کنیدمی تعارف که هم شما-

 :گفت و کرد اشاره جلویمان میز روی سینی به سپس

 !برنداشتین چای راستی-

 و برداشتم را چای چینی هایاستکان از یکی و بردم جلو سینی سمت به را دستم

 : گفتم

 .نکنه درد دستتون. برداشتم-

 .دخترم جونت نوش-

 استکان روی رنگ سرخ گل نقش روی را نگاهم آنکه از پس و زدم رویش به لبخندی

 و کردم ترنزدیک هایمب**ل به را استکان دادم، چرخ داشتم دست در که رنگی سفید
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 دم تازه چایی خوب بوی و شده داغ چای بخار از عظیمی حجم با که خوشی هوای

 لذت غرق را وجودم یهمه و بردم فرو هایمریه عمق به عمیق دمی با را بود شده عجین

 . کردم

 : گفتم نوشیدم،می را چای از ایجرعه که همچنان

 .عالیه. خانوم نکنه درد دستتون-

 : گفت و زد لبخندی

 غریبگی حس خانوم میگی وقتی. کن صدا کوکب خاله منو. دخترم جونت نوش-

 .کنممی

 : گفتم و زدم لبخندی

 .چشم-

 نزدیکی در و شده بلند کرده، تمام را چایش که دادیار سمت به را سرش کوکب خاله

 پنجره پشت از که دشتی به را نگاهش دادیار کهحالی در. چرخاند بود ایستاده پنجره

 : گفت کوکب خاله بود، دوخته بود نقاشی تابلو مثل

 این بیان خان پسر هم و بخوریم ناقابلی ناهار هم که بمونید عصر تا میگم که من آقا-

 .ببینید رو همدیگه که جا

 : گفت بگیرد پنجره از را نگاهش آنکه بی دادیار

 .سخته واقعا اینجا از کندن دل ولی دارم کار کلی که برم باید هم االن همین-
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 مسیر تغییر بود، خورده گره محکم پنجره سوی آن یمنظره به که را نگاهش سختی به

 لبخندش که احترام پر نگاهی کوکب خاله به ما، سمت به برگشتن از پس و داد

 : گفت و کرد بود، شده آن یضمیمه

 .بسپارم بهتون بهنازو اومدم فقط-

 : گفت و شد بلند مبل روی از کوکب خاله

 !قشنگی اسم چه-

. داد سوق دادیار سمت به را نگاهش مسیر دوباره و انداخت من به را محبتش پر نگاه

 ریز شکل دایره هایپولک جیرینگ صدای که کشید پررنگش سبز روسری به دستی

 از ایطره آنکه از پس. آمد در بودند شده دوخته اشروسری یحاشیه در که رنگارنگی

 : گفت راند اشروسری داخل به را بودند زده بیرون اشروسری یگوشه از که را موهایش

 دور؟ فامیل یا هستن خواهرتون-

 : گفت و انداخت من به خبیثانه نگاهی دادیار 

 خوانمی. بودم کرده رو تعریفشون که اندبزرگ خانوم همون ینوه ایشون. کدوم هیچ-

 .کنند کمک شما به اینجا روزی پنج

. چرخاند کوکب خاله سمت به را سرش و کرد حرفش یضمیمه شیطنت پر لبخندی

 : گفت کوکب خاله به رو و کرد ترعمیق را لبخندش

 کار حسابی و نندازید زمین رو روشون هم شما کنند کمک بهتون داشتن اصرار چون-

 .بدید بهشون
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 در و کشاند من به را نگاهش. گرفت دادیار از نگاه و زد ملیح لبخندی کوکب خاله

 : گفت انداختمی لذت پر نگاهی پایم تا سر به حالیکه

 !خدا بنده نداره جون هم اونقدرا آخه-

 : گفت و خندید ریز کمی دادیار

 !داره جون من امثال و من برابر صد! نکنید نگاهش اینجوری-

 به من که روزی همان مثل درست. کردممی نگاه دهانش به تعجب از گرد چشمانی با

 تا نیشش دارد، را هالباس شستن در من به کمک قصد دادیار بودم گفته مادربزرگ

 .زدمی عظیم موجی لحنش در شیطنت و بود باز بناگوشش

 به رو و دادم او به کردمی تالفی چنین این آنکه برای آبدار فحش چندین ب**ل زیر

 : گفتم ساختگی لبخندی با کوکب خاله

 دقیقا؟ بکنم باید کارهایی چه-

 کردمی متمرکز چشمانم روی را محبتش پر نگاه کهحالی در و زد لبخندی کوکب خاله 

 : گفت

 جور هر و لطفه ما به کردنت کمک. دخترم داری دوست بیشتر خودت که کاری هر-

 خوشحال لطف این از رو ما صورت هر در و کنی لطف تونیمی داری دوست که

 .کنیمی

 : گفتم و زدم جوابش در لبخندی

 .افتخاره یمایه شما به کمک-

 : گفت و کرد صاف نمایشی کمی را صدایش دادیار
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 .میرم دیگه منم پس خب-

 به آمد، در دوباره اشروسری هایپولک صدای که طوری تند، را سرش کوکب خاله

 : گفت و چرخاند دادیار سمت

 !مونید؟نمی چرا آخه-

 : گفت و زد لبخندی دادیار

 .مونممی اینجا بیشتر بهناز، دنبال اومدم وقتی انشالله. دارم کار خیلی-

 : گفت و کشید اشروسری به دستی کوکب خاله

 .انشالله-

 مبل روی از. آمد من سمت به سپس و کرد کوکب خاله با مختصری خداحافظی دادیار

 و زد لبخندی. دوختم شیطنتش از لبریز چشمان به را امطلبکارانه نگاه و شدم بلند

 : گفت

 خوش کلی و نیستی تنها دیگه که هم هاشب. باش خوبی دختر روز پنج این توی-

 .گذرونیمی

 : گفت و کرد حرفش یضمیمه چشمکی

 .بهناز خداحافظ-

 در مرا راحت و شیک خیلی. بودند شده گرد امکان حد تا تعجب شدت از چشمانم

 دیگر او! گرداند؟می باز امخانه به مرا بعد و کنم کار روز چهار تا گذاشتمی تنها اینجا

 !داشت رویی چه

 : گفت و داد تکان طرفین به خداحافظی عالمت به و برد باال را دستش



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

296 

 

 .لُنگی نگهدار خدا-

 : غرّیدم ب**ل زیر حرص پر و کشیدم پوفی

 .لعنتی کش  کیسه خداحافظ. دیگه رسممی حسابت به باشه-

 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده

 .دادنی پس حساب حال در خودت که فعال-

 :گفت کوکب خاله و من به رو و رفت کلبه در سمت به

 .خداحافظ-

 سر هاآن به هم باز خواست او از و کرد کوتاهی خداحافظی جوابش در کوکب خاله

 کهحالی در و آمد من سمت به زنان لبخند کوکب خاله دادیار، رفتن از پس. بزند

 : گفت گذاشت،می سینی در و برداشته میز روی از را خالی چای هایفنجان

 بدی؟ انجام داری دوست و بلدی رو کارهایی چه جان بهناز خب-

 : گفتم و کشیدم امپیشانی به دستی

 .دارین نیاز کمک به کارهایی چه واسه اینجا شما دونمنمی من راستش-

 : گفت و زد لبخندی کوکب خاله

 و کردن درست ماست و هااسب به دادن غذا دوشیدن، شیر هست؛ زیاد که کار واال-

 بلدی؟ رو هاکدوم خودت خب. دیگه کارهای خیلی

 : گفتم وارفته و سست صدایی با و زدم صورتم پهنای به عمیق لبخندی 

 . نیستم بلد رو کدوم هیچ من واال-
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 : پرسید متعجب لحنی با و کرد گرد را چشمانش کوکب خاله

 کنی؟ کمک خوایمی کاری چه واسه پس! کدوم؟ هیچ-

 : گفتم و کشیدم امچانه به دستی 

 .ترهراحت که کدوم هر... ا م-

 لبخند همان با. گرفت جان لبش بر لبخند و باخت رنگ چشمانش در کم کم تعجب

 : گفت لبش بر شیرین

 هم با تا بدم یاد بهت که داری دوست بیشتر رو کدوم خودت. اند راحت همشون واال-

 بدیم؟ انجام

 : گفتم عمیق تفکر لحظه چند از پس و خاراندم هایمناخن نوک با را امچانه کمی 

 ...انگیزه هیجان خیلی دوشیدن رو گاو شیر نظرم به-

 :گفتم زنان لبخند و کردم متوقف را امچانه خاراندن

 بدین؟ یادم میشه-

 : گفت محبتی پر لحن با و کرد ترپررنگ را دلنشینش لبخند 

 .نزنه لگد بهت گاو وقت یه که کنی احتیاط باید فقط! میشه که البته-

 من با وقتی هم پدرام. افتادم پدرام یاد به و کردم ترغلیظ امکان حد تا را لبخندم

 توجه با. بودم کرده عادت خوب لگد به من و کردمی پرانی لگد بدجور شدمی دعوایش

 : گفتم گاو شیر دوشیدن زندگی و مرگ هیجان به

 !امراضی کامال من! حتما باشه-
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 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش کوکب خاله

 خوایمی هم شما بدم خبر هم و بشورم رو چای هایاستکان هم میرم من پس خب-

 .بیای ما به کمک برای

 : گفتم و زدم لبخندی جوابش در

 .منتظرتونم. باشه-

 دل فضای آن در مرا کلبه، در بستن با و برد بیرون کلبه از خودش با را دستش سینی

 را چشمانم که نقاشی همان سمت به و شدم بلند مبل روی از. گذاشت تنها انگیز

 طرح روی را نگاهم و ایستادم جلویش متری یک در. رفتم بود کرده خود مسخ

 دقیق رسیدمی نظر به ترزنده ای،زنده تصویر هر از نقاشی آن در که زنی هایچشم

 حاضر او با صحبت و آن نقاش یافتن برای من و بود العاده فوق نقاشش هنر. کردم

 کسی یدرباره او از گشتمی باز کلبه به کوکب خاله وقتی بود بهتر. بدهم جان بودم

 .پرسیدممی سوال بود کشیده را نقاشی این که

 شده بود، کرده جادو مرا که جادویی نقاشی آن یخیره که بود دقیقه چند دانمنمی

. شد ظاهر چشمانم جلوی مهربانش لبخند با کوکب خاله و شد باز کلبه در که بودم

 .کشاندم بود، آن کردن مرتب حال در که اشروسری به را نگاهم

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

  دخترم؟ ایآماده االن-

 نشان خوب را ذوقم که عمیق لبخندی با و کوبیدم هم به شوق با را دستانم کف 

 : گفتم دادمی

 .آماده کامال! آره-
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 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 .نشن کثیف هاتلباس این که بدم لباس بهت بیا پس خب-

 .باشه قرمز لباس فقط باشه،-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .بردار داشتی دوست خودت رنگی هر. هست زیاد لباس-

 از که کلبه یگوشه چوبی هایصندوقچه از یکی سمت به و گرفت من از را نگاهش

 :گفت و کرد باز را آن در. رفت بود تربزرگ هاصندوقچه باقی

 .جان بهناز کن، انتخاب بیا-

 بود ایستاده رویشروبه که ایصندوقچه سمت به و شدم بلند حرفش این دنبال به

 از سمتی یک. انداختم صندوقچه محتویات به را نگاهم و ایستادم کنارش در. رفتم

 در و محلی هایپیراهن دیگر سمت و رنگارنگ محلی دار چین هایدامن صندوقچه

 . بودند شده تا مرتب رنگین محلی هایروسری ها،آن وسط

 : گفت کوکب خاله

 .بیرون بریم بیا و بپوش بردار داری دوست چی هر دخترم خب-

 کوکب خاله. دادم چرخ صندوقچه داخل هایلباس روی را نگاهم و گفتم ی"چشم" 

 : گفت و رفت کلبه در سمت به باشم، راحت من آنکه برای

 . هستم منتظرت-

 دوباره سپس و زدم رویش به لبخندی کردم،می نگاهش که همچنان و آوردم باال را سرم

 و رفت فرو صندوقچه در دستم کلبه، از خروجش با. کشاندم صندوقچه به را نگاهم
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 در. برداشتم قرمز دامنی و سفید پیراهنی با را قرمز دار پولک هایروسری از یکی

 زیبایی و ظریف چوبی قاب با قدی ایآینه جلوی و کردم عوض لباس دقیقه چند عرض

 پر لبخندی و انداختم پایم تا سر به نگاهی. رفتم بود پذیرایی از دیگر ایگوشه در که

 و گرفتم آینه در تصویرم از چشم ثانیه چند از پس. زدم رنگم خوش هایلباس به لذت

 را الزم آمادگی گاو شیر دوشیدن برای که کشیدم عمیق نفسی. رفتم کلبه در سمت به

 بود، ایستاده من منتظر که کوکب خاله دیدن با و کردم باز را در. باشم کرده کسب

 :گفتم

 .شدم آماده-

 با را پایم تا سر. چرخاند من سمت به را سرش و گرفت دشت از را نگاهش کوکب خاله

 : گفت و کرد نگاه من به رضایت از لبخندی با و گذراند نظر از تحسین پر نگاهی

 !شدی عالی-

 : گفتم و زدم لبخندی

 !ممنونم-

 قدمی دو. چرخاند دیگری سمت به را سرش و کرد ترپررنگ را لبخندش تنها جوابم در

 : گفت و برداشت

 .بیا دنبالم-

 حس که آلودی م ه فضای الیالبه در را دشت آن هایمیانه تا و افتادم راه به دنبالش به

 شدن خرد بخش لذت صدای از اگر. برداشتم قدم داد،می را دیگری دنیای در حضور

 عمق تا که طراوتی با و خنک رطوبت پر هوای و پایم زیر تازه و ترد یعلوفه و هاچمن

 خوش بوی با یکدست سبز زمین آن گذشتیم،می هم کردمی نوازش را هایمریه
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 در جاری آب انگیز دل صدای با و بود پیچیده فضا در که تابستانی هایسبزی

 بهشت در حضور به کردمی وادار را آدم داشت، جریان آن وسط در که ایرودخانه

 وزیدمی که مالیمی نسیم صدای و هابلبل آواز به هایمگوش که همچنان. کند اعتراف

 : کردم زمزمه ب**ل زیر آهسته بودند، کرده عادت

 زندگی گرم خون رود، نرم درسرود... شاد دهقانان لبخند گل در باد، های نوازش در-

... بود، کوشیده من دشت صفای در آفتاب، آبشار آب، مهر نوشخند... بود جوشیده

 ...بود نوشیده را خورشید گوییا پاکیزگی، از دشت، آن شبنم

 (مشیری فریدون از شعری) 

 

 .جان بهناز بیا طرف این از-

 آن. آوردم باال را سرم و آمدم بیرون بود کرده تازه را وجودم تمام که خوبی حس دنیای از

 آخور که آمدمی نظر به کرد باز را آن در کوکب خاله که چوبی سقفی با طوالنی سالن

 در که گوسفندهایی و هاگاو دیدن با و شدم سالن وارد کوکب خاله دنبال به. باشد

 به که شدم مطمئن بودند، خوردن علف مشغول خودشان مخصوص چوبی هایبخش

 صدای کردیم،می نظر صرف فضوالتشان خوش بوی از اگر. شدیم فرما تشریف آخور

. ساختمی آخور از دلچسبی فضای گوسفندها بع بع و گاوها موموی نواز گوش و زیبا

. بود جذاب آوازشان صدای من برای ولی نباشد دلچسب هاخیلی نظر از شاید چند هر

 .بود بهتر امروزی رَپ شمار بی هایخواننده از خیلی از صدایشان ب الّ  و واال

 که چاقشان و بزرگ گاوهای به داشتمبرمی قدم کوکب خاله سر پشت که همچنان

 سیار هایشیرفروش هایدوچرخه یاد به را آدم گردنشان به آویخته هایزنگوله صدای

 و درشت چشمان آن با هم گاو الحق. کردممی نگاه انداخت،می مانکودکی زمان
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 کمی و جنباندمی دهان کمتر اگر تنها که است جذابی موجود ابهت پر و کلفت صدای

 ناگهان. شدمی پرطرفدارتر هم هالیوودی بازیگرهای از خیلی از شکبی کردمی کم وزن

 .نکنم چرند فکرهای این از دیگر که کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 از پر هایبخش از یکی جلوی اینرده کوتاه چوبی درهای از یکی کوکب خاله باالخره

 .اینجا بیار یکی جا اون فلزی هایسطل اون از: گفت من به رو و کرد باز را گاو

 بزرگ فلزی سطل پنج از یکی و رفتم گفت که سمتی به و کشیدم عمیق نفسی

. شدم وارد و شدم بود شده باز آن در که بخشی همان راهی. برداشتم را آخور یگوشه

 اطراف به توجهی اصال و بوده جنباندن دهان مشغول همگی که گاو کمی تعداد بین

 بود، نشسته گاوها از یکی کنار ایچهارپایه روی که کوکب خاله به و رفتم نداشتند،

 :گفت رسیدم که کنارش متری نیم به. شدم نزدیک

 .بدی انجام خودت بعد بگیری، یاد که بدم انجام من بذار اول خب-

 : گفتم شوق با و زدم لبخندی

 !باشه-

 دقیق و نشستم زمین روی کنارش. گذاشت گاو پستان زیر و گرفت دستم از را سطل

 . گرفتم نظر زیر را دستش حرکات

 رو راه ترینآسون کاریتازه تو چون ولی هست راه تا سه گاو شیر دوشیدن واسه خب-

 .میدم یاد بهت رو باشه داشته کمتری درد هم گاو که

 پایین به باال از و فشرد شصتش و اشاره انگشتان بین را گاو هایپستانک انتهای

 که فشاری با و کرد بسته مُشت هایشپستانک دور رو دستش دو هر سپس و کشاند
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 دو هر کف. ریخت سطل در و جهید بیرون پستانک دو آن از فواره مثل شیر آورد،

 : گفتم فراوان شوقی با و کوبیدم هم بر هیجان با را دستم

 !انگیز هیجان چه وای-

 : گفت و داد سر کوتاه ایخنده کوکب خاله

 !نگفتم هم چیزی که هنوز-

 : گفتم و کردم باز بناگوشم تا را نیشم

 .گرفتم یاد تقریبا-

 : گفت و زد لبخندی کوکب خاله

 درد وگرنه بدی فشار رو پستانکش تسبابه و شست انگشتای با احتیاط با باید ولی-

 .زنهمی لگد بهت و کنهمی اذیتش

 : گفتم آهسته صدایی با و برچیدم ب**ل

 وقتی فقط پدرام باز. کنهمی پرت لگد بیاد دردش. ستبامزه چقدر مبچه آخی-

 .بود مظلوم مریضی و درد موقع ولی کردمی پرت لگد شدمی عصبانی

 : گفت و خندید ریز کمی کوکب خاله

 آدمیزاد که کنن دفاع خودشون از باید جوری یه باالخره. دیگه دارن حق هم اونا خب-

 .نکنه اذیتشون زیادی

 : گفتم و زدم لبخندی

 !دارن حق آره،-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

304 

 

 : گفتم کردم، ترعمیق را لبخندم آنکه از پس و کردم مکثی

 .مپلی تپل گوگولیای-

 : گفت و کرد اشاره من کنار در گاوها از یکی به نگاهش با کوکب خاله

 .کنم تراهنمایی بگیر رو گاو اون شیر و چشمم جلوی بشین بیا-

 پشت از خانم کوکب نگاه یاشاره با. رفتم گاو همان سمت به و شدم بلند زمین روی از

 کنارش و کردم گذر سرش جلوی از لذا نکند، پرانی لگد که نشدم نزدیک او به گاو سر

 . نشستم زمین بر

 : گفت ایبامزه لحن با و خندید نشستنم دیدن با خانم کوکب

 !که نیاوردی خودت برای پایه چهار و سطل جان بهناز-

 : گفتم و انداختم پایین و باال را هایمشانه

 !کرد پیداشون میشه کجا دونمنمی که من خب-

 : گفت و زد لبخندی

 چهار شدمی اونجا از که هست کوچیکی انبار یک آوردی رو سطل این که همونجایی-

 .بیاری خودت واسه سطل و پایه

 !که واسم نمونده حواس: افزود و کشید اشکرده عرق پیشانی به دستی و کرد مکثی

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی

 !که ترهپرت بدوشم تپلو این شیر خواممی سطل بدون که من حواس-

 : گفت و کرد کوتاه ایخنده کوکب خاله
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 .بیارم برات میرم من پس خب-

 بلند از بعد بالفاصله و شد بلند بود نشسته آن بر که چوبی یچهارپایه روی از

 : گفتم تند و شدم بلند هم من شدنش،

 .میارم خودم! بشینید-

 !برات میارم من-

 : گفتم کردممی ترغلیظ را لبخندم که همچنان و شدم نزدیک او به بلند قدم چند با

 .بشینید دیگه، میارم خودم-

 و برداشتم فلزی سطلی با کوتاه یچهارپایه یک کوچک انبار آن از که نکشید طول زیاد

 .رفتم بدوشم را شیرش بود قرار که مقام واال گاو همان نزد به

 و گذاشتم زیرش هم را سطل. نشستم رویش و گذاشته گاو کنار را چهارپایه

 را گردنم. شکستم قروچی قرچ صدای با دانه، دانه را دستانم انگشتان هایاستخوان

 : گفتم سپس و دادم حرکت چپ و راست به هم

 !هیجانه وقت حاال-

 : گفت و ایستاد سرم پشت کوکب خاله

 .بیاد دستت کار تا آهسته ولی کن شروع حاال خب-

 : گفتم زدم، لبخندی جوابش در آنکه از پس و چرخاندم سمتش به را سرم

 .چشم-

 استرس و هیجان شدت از که را دستانم و چرخاندم گاو سمت به دوباره را سرم سپس

 متری سانتی چند به دستانم وقتی. کردم نزدیک پستانش به آهسته لرزیدندمی
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 چندین ب**ل زیر. کشیدم عمیق نفسی و بستم چشم رسیدند هایشپستانک

 . کردم باز چشم سپس و باشم امان در اشپرانی لگد شر از که فرستادم صلوات

 خاله. کردم مشت پستانکش دو دور آرامی به و بردم جلوتر آهستگی به را دستانم

 : گفت کنارم از آهسته صدایی با کوکب

 بعد پایین، بیار و بده فشار تسبابه و شصت انگشتای با باالشونو آروم حاال خب-

 .کن مشت دستتو

 : گفتم و دادم تکان تایید ینشانه به را سرم

 تپلی؟ گاو عملیاتی یآماده-

 لبخندی. انداخت خنده به را کوکب خاله که داد سر بلندی موی جوابم در عزیز گاو   

 : گفتم و زدم

 .ستآماده که خودشم-

 تا نیش و شد ترعمیق امکان حد تا هیجانم شدت از لبخندم داشتم، استرس آنکه با

 : گفتم ب**ل زیر و کشیدم عمیق نفسی. گذاشت نمایش به را بازم بناگوش

 !یک دو، سه،-

 عینا   را بود داده انجام من از قبل و گفته کوکب خاله که کاری همان آهسته سپس

 از قلبم تپش و شد ترغلیظ لبخندم فواره، مثل گاو شیر پاشیدن بیرون با. کردم تکرار

 تزریق من به فراوانی انرژی ذوق شدت از کهحالی در. شد بیشتر هیجان و شوق شدت

 : گفتم کنم، تخلیه را انرژی آن تا بپرم پایین و باال بار صد خواستمی دلم که بود شده
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 اون که هاییقابلیت االن ببینه که خالی مامانم جای وای! تونستم من وای! تونستم-

 !منابغه یک من وای! اَمایحرفه دوش شیر یک من وای! دارم من رو نداره

 هندوانه کیلو چهل سی، و کردممی تعریف خودم از شوق با تند و تند من که همچنان

 .دادمی پاسخ من به ریزش هایخنده با کوکب خاله گذاشتم،می بغلم زیر

 شده مشعوف و مغرور بسیار گرفتنش یاد از که جدیدی کار به ساعتی یک حدودا

 : گفت کوکب خاله آنکه تا بودم، مشغول بودم

 . بخوریم ناهار بریم بیا جان بهناز-

 : گفتم و چرخیدم سمتش به داشتم ب**ل بر که غلیظی لبخند همان با

 بخوریم؟ دوشیدم من که شیرایی این از ناهار میشه-

 خنده زیر ناگهان لحظه چند از پس و کرد گرد تعجب از را چشمانش اول کوکب خاله 

 : گفت اشخنده آمدن بند از پس. زد

 رو زحمتش شما که شیری از صبح فردا انشالله! خورننمی شیر که ناهار خانوم-

 .خوریممی کشیدین

 : گفتم داشتم ب**ل بر که لبخندی همان با

 .باشه-

 .بریم که پاشید پس خب-

 برداشت را بود کرده پر گاو آن شیر از خودش که سطلی و شد بلند اشچهارپایه روی از

 : گفت کرد،می ترک مرا کهحالی در و

 .بیا زود جان بهناز-
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 را نازنینم تپل گاو زیر سطل شد، دور من از که کمی. گفتم ای"باشه" جوابش در

 کمی آن شیر از و کردم کج کمی را سطل. گذاشتم دهانم در را اشلبه و برداشتم

 روی را سطل سریع!" خوری؟می چرا سطل با"گفت که کوکب خاله صدای با. خوردم

 جز به دادمی نشان هایمب**ل دور خیسی. چرخیدم سمتش به و گذاشتم زمین

 .بود کرده جان نوش خوشمزه شیر آن از صورتم کل دهانم،

 : گفتم و کردم باز بناگوشم تا را نیشم

 !بود خوشمزه خیلی آخه-

 بسته اشسنتی دامن بر که ایکیسه از دستمالی. آمد من سمت به و خندید ریز کمی

 یشده کثیف صورت که مادری مثل درست کرد؛ پاک آن با را صورتم و برداشت بود

 با کهحالی در و برداشت صورتم روی از را دستمال سپس. کندمی پاک را فرزندش

 : گفت کرد،می نگاه چشمانم در مهربان لبخندی

 .شما مال شیرها یهمه بعدش بخوریم، ناهار فعال-

 : گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم جوابش در

 !مرسی-

 به و کردم بغل بهاگران گنج یک مثل را شیر سطل و شدم بلند دنبالش به هم بعد

 گاوهای از یکی به چشمم ناگهان آخور، گاوهای میان از گذر حین. افتادم راه دنبالش

 یتیره ایقهوه رنگ. کردمی نگاه من به رخش نیم از که افتاد راستم سمت بزرگ

 انداخت،می دادیار یاد به شدید مرا گ ردش و درشت بسیار چشمان البته و پوستش

 گذر سرم از که فکر همین با. است شده ظاهر جلویم گاو یک لباس در دادیار گویی
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 آن از بعد را او ببیند که خالی دادیار جای. خندیدم و گذاشتم دهانم روی را دستم کرد،

 !امکرده تشبیه گاو یک به سنجاب،

 آنکه از پس و کردم گذر کوکب خاله دنبال به رویایی، بهشت مثل دشت آن از کلبه تا

 خوش بوی آنکه با. بشوم وارد اول کرد اشاره و کرد باز برایم را در کوکب خاله رسیدیم،

 : گفتم بود، کرده مدهوش مرا آمدمی داخل از که شده پخته تازه برنج غلیظ و

 .شما اول-

 طبق نبودم، راحت کردن صبر با اصال که کردمی قور و قار اممعده قدری به چند هر

 .برسم نظر به کماالتی با و خانم دختر و کنم تعارف کردم سعی مامان هایآموزه

 پوست و بوده الغر که کوکب خاله سن هم خانم دو به و شدم وارد کوکب خاله از پس

 هایلباس آن با و زدمی ایتیره سرخی به سوختگی آفتاب خاطر به صورتشان

 از یکی ینوه مرا کوکب خاله. کردم سالم رسیدند،می نظر به زیبا خیلی شانمحلی

 در که ایسفره سر بر همگی احوالپرسی و سالم از پس. کرد معرفی هاآن به آشنایانش

 نظر به هایشانحرف از که آنطور. نشستیم بود، شده پهن خانه آن پذیرایی وسط

. بودند روزانه کار مشغول هادام امور در کوکب خاله و کشاورزی در خانم دو آن آمدمی

 زیادی تعداد رفتن دلیل به این و است کم جمعیتشان مدتی هایشانگفته طبق البته

 با که هایشانحرف از زیاد که هم من. است فروش و خرید برای شهر به همکارانشان از

 برای کنجکاوی بیخیال آوردمنمی در سر آوردند،می زبان بر شانمحلی غلیظ یلهجه

 غذای خوردن لذت غرق را خودم و شدم زبانشان از بودم فهمیده آنچه از بیش فهمیدن

 البته و کردم کمک سفره کردن جمع در غذا اتمام از پس. کردم عطرشان و طعم خوش

 اشچوبی کامال نمای با العاده، فوق نظرم از یکلبه آن کوچک یآشپزخانه شدم موفق
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 دو در رویی و مسی هایقابلمه از انبوهی و قدیمی چوبی هایکابینت جز به که

 .ببینم را بود آن از دیگر ایگوشه در چاه یک و شیر یک تنها اشگوشه

 آن در آنکه برای لجوجانه نشورم، ظرف من داشتند اصرار شانهمگی آنکه با

 را هاظرف کنم، اضافه امکاری سوابق به را شستنم ظرف یتجربه قدیمی یآشپزخانه

 .شستم

 ساکت و تنها که کوکب خاله دیدن با و رفتم بیرون آشپزخانه از کارم، پایان از پس

 بود ایستاده بود کرده خود محو مرا پیش ساعت چند که نقاشی تابلوی همان رویروبه

 .کردمی سیر دیگری جای در فکرش بود، تابلو به نگاهش که همچنان و

 نمایشی را صدایم. ایستادم اشمتری یک در و شدم نزدیک او به بلند قدم چند با

 : گفتم و کردم صاف

 ...کوکب خاله-

 : گفت و زد رویم به لبخندی. چرخاند من سمت به را سرش و گرفت تابلو از را نگاهش

 .شدی خسته حسابی کنم فکر! جان بهناز نباشی خسته-

 : گفتم و زدم لبخندی

 بپرسم؟ ازتون سوالی یک کوکب خاله میگم. نشدم خسته هم اونقدرها-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش 

 جانم؟ بپرس-

 : گفتم و کردم اشاره نقاشی تابلوی به نگاهم با 

 کشیده؟ کی رو نقاشی این دونیدمی-
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 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش 

 .شناسیدمی رو نقاشش شما-

 :پرسیدم گُنگ و رفتند باال تعجب شدت از ابروهایم

 !بشناسم؟ باید کجا از آخه! چی؟-

 هیچبی هم من. بنشینیم هاآن روی که کرد اشاره پذیرایی چوبی هایمبل به دستش با

 خاله. نشستم کوکب خاله کنار مبلی روی و رفتم هامبل سمت به دنبالش به حرفی

 : گفت و دوخت نقاشی به را نگاهش کوکب

 کردن ترکشون هاشونبچه وقتی از دونممی ولی ندیدم زیاد رو نقاشش هم خودم من-

 رو کشیدن نقاشی کردن اصرار زیاد هم شوهرشون چند هر. نکشیدن نقاشی دیگه

 رفتن از بعد که داشتن دوست رو هاشونبچه اونقدری خانوم ولی بدن ادامه

 خیاطی، و نقاشی مثل شونعالقه مورد کارهای گذشته مثل نتونستن دیگه هاشونبچه

 .بدن انجام رو داشتن دوست خیلی که نقاشی خصوص به

 : گفتم و کشیدم آهی

 ...وحشتناکه بازم باشه که هم دلیلی هر به کنه؛ رها رو شعالقه آدم وحشتناکه واقعا-

 جاری بینمان سکوت کمی. کرد تایید مرا حرف پایین به سرش حرکت با کوکب خاله

 : گفتم آوردم یاد به که چیزی با ناگهان که شد

 رو خانوم اون باید کجا از من! شناسم؟می رو نقاش این من گفتین چرا خب-

 !بشناسم؟

 : گفت زد، رویم به ملیحی لبخند آنکه از پس و چرخاند سمتم به را سرش کوکب خاله
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 .بودن هانقاشی این یهمه نقاش مادربزرگتون-

 :گفتم ناباوری با و شدند گرد امکان حد تا چشمانم

! بکشه؟ نقاشی مادربزرگ ندیدم حاال تا چرا اینطوره اگر اصال! ممکنه؟ مگه! چی؟-

 نباید چرا! باشن؟ اینجا باید چرا کشیده من مادربزرگ رو هانقاشی این اگر اصال

 !باشه؟ خودشون یخونه

 : گفت و زد غمگینی لبخند کوکب خاله

 و بودن کشاورز هم اونا. کردنمی کار اینجا پیش وقت خیلی پدربزرگتون و مادربزرگ-

 مدرسه اینجا چون هااون اما بودن داده مادربزرگتون و پدربزرگ به خان پدر   رو کلبه این

 به گاهی از هر البته. روستا رفتن مدرسه برن بتونن هاشونبچه اینکه برای نداشت

 .نبودن اینجا زندگی برای دیگه ولی زدنمی سر اینجا

 از اثری هیچ هاآن یخانه در چرا. رفتم فرو مادربزرگ فکر به و انداختم پایین را سرم

 هنر از اثری هم خودشان یخانه در باید اینکه نه مگر! نبود؟ مادربزرگ هاینقاشی

 !باشد؟ مادربزرگ

 به رو هاشوننقاشی یهمه و نکشیدن نقاشی دیگه تهران به هاشونبچه رفتن از بعد-

 از بعد هاسال شما چون دونستید،نمی رو این همین برای هم شما. کردن هدیه ما

 .اومدید دنیا به شون،خونه از بزرگ خانوم هایبچه رفتن

 عمیق نفسی. کشاندم رسیدندمی نظر به مغموم که کوکب خاله چشمان به را نگاهم

 : کردم زمزمه آهسته صدایی با. زدم عمیق لبخندی و کشیدم

 فوق نقاش یک من مادربزرگ بکشه، نقاشی دوباره مادربزرگ که کنممی کاری من-

 ! نداشتم خبر حاال تا من ولی ستالعاده
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 : گفتم و انداختم پایین را سرم سپس

 شناسه؟می کجا از رو شما دادیار-

 از که عکسی از اتفاقی خیلی. هستند خان پسر دانشگاه یدوره دوستان از دادیار آقا-

 .اند بزرگ خانوم پزشک ایشون که شدیم متوجه دادن نشون شما بزرگ خانوم

 :گفتم عصبانیت با و داد فرم ابروهایم به غلیظ اخمی

 !داره؟ گوشیش توی رو مادربزرگم عکس دادیار! روشن چشمم-

 که خوردممی حرص شودمی برانگیخته غیرتش رگ زنش برای که مذهبی مردی مثل

 زندگی در حد از بیش دادیار خواستنمی دلم من ولی بود جالبی یصحنه هم واقعا

 را مادربزرگ اشکارآموزی طرح یدوره اتمام از پس نهایت در و کند نفوذ مادربزرگ

 .بشود ترناراحت هم قبل از مادربزرگ تا کند ترک

 : گفت و زد لبخندی جوابم در کوکب خاله

 رو ایشون شدم کنجکاو من همین واسه و بودن کرده زیاد رو بزرگ خانوم تعریف آخه-

 .دادن نشون من به بعدا و گرفتن عکس ازشون همین برای ببینم،

 : گفتم و بردم باال را دستم

 من که بانویی اونم! باشه داشته همراه رو بانو یک عکس نداره حق صورت هر در-

 ! حساسم روشون خیلی

 : گفت و داد سر ایخنده جوابم در کوکب خاله

 !جان بهناز تو دست از-

 *** 
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 دور دشت، به ورودم محض به. رفتم بیرون کلبه از و پوشیدم تند را اممحلی هایلباس

 مهد دوران یترانه بلند صدایی با داشتمبرمی گام رقصان که همچنان و چرخیدم خودم

 : خواندممی را کودکم

 ...من بزنم دست دانم،می رو دنیا قدر خندانم، و شاد و خوشحال-

 : افزودم سپس و کوبیدم هم به را دستانم کف انرژی و شوق با

 ...من بکوبم پا-

 : دادم ادامه و کوبیدم زمین بر محکم را پاهایم

 ...خندانم و شاد چون-

 با. رفتم راه خوشان خوشان و خواندم را ترانه همین خودم برای آخور به رسیدن تا

 : گفتم آخور به ورودم

 !سالم عزیز، گاوهای خب-

 بقیه کردند، گرمی استقبال من از دادند سر که بلندی موموی صدای با هاآن از جمعی

 شانهمگی بود معلوم. شود تثبیت ذهنشان و گوش در من صدای تا کردند سکوت هم

 .داشتند دوست خیلی مرا

 خیلی نظرم از هم هنوز و دیدم را او بار اولین برای که پیش روز دو که گاوی سمت به

 با و آوردم بیرون دامنم کنار کوچک یکیسه از را موبایلم. رفتم است دادیار شبیه

 هم شک البته و بود قطعی خیلی او با زدن حرف برای تصمیمم. گرفتم تماس دادیار

 به مرا بخوابد، خوب و شده راحت من یشبانه هایتماس شر از آنکه برای که نداشتم

 او چند هر بگیرم؛ تماسی او با و ببخشم را او بودم حاضر حال این با اما فرستاده اینجا

 بودم، قهر او با نمایشی طور به چون ولی گرفت تماس من با باری چند مدت این در
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 صدای با و داد جواب بوق دو از پس گرفتم، تماس آنکه از پس. کردم رد را هایشتماس

 : گفت بشاشش و انرژی پر

  چطوری؟! لُنگی سالم-

 : گفتم و زدم لبخندی 

  چطوری؟ خودت خوبم، من! کش کیسه سالم-

 : داد جواب پیش از بیش انرژی با 

 سورپرایز زنیمی زنگ خودت عوضش که، نمیدی رو من هایتماس جواب! اَم عالی-

 .کنیمی

 : گفتم و گرفت شکل لبم بر شیطنت پر لبخندی

 دارم؟ سورپرایز برات دونستیمی کجا از-

 : پرسید سریع 

 !داری؟ سورپرایزی چه! واقعا؟-

 : گفتم و خندیدم ریز کمی

 .بزن حدس خب-

 : گفت سپس و کرد مکث کمی

 من بگذرونی، وقت بهشت وسط فرستادم رو تو اینکه از تشکر پاس به خوایمی البد-

 .کنی مهمون ساری توی خوب رستوران یک رو

 : گفتم و زدم پوزخندی
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 ! کنم خرجت پول عمرا-

 : گفت و خندید کمی

 .تنبانه یک و پیکان یک تدارایی تمام بود رفته یادم! میگی راست آره-

 : گفتم جوابش در ریلکس خیلی. داد سر ایقهقهه هم بعد

 چیه؟ سورپرایزت بدونی خوایمی حاال. اَمراضی هامدارایی به که من-

 : داد جواب سرعت به 

 !چیه؟ ببینم بگو خوام،می که آره-

 : گفتم و شدم نزدیک بود دادیار سیب دوم ینیمه که گاوی به

 .کردم پیدا همزادتو اینجا من-

 : گفت گُنگی با

 ! همزاد؟-

 احوالپرسی و سالم یک بیا! موهاش رنگ و چشماش. خودته فتوکپی اصال! همزاد آره-

 .بکن باهاش

 همزاد گاو گردن زیر هم را دستم. زدم اسپیکر روی و دادم فاصله گوشم از را موبایلم

 : گفتم گوشش کنار در آهسته و بردم دادیار

 .تپلی کن سالم همزادت به-
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 جز صدایی هیچ ولی انداخت من به نگاهی درشتش چشمان آن با رخش نیم از

 در اسپیکر از دادیار صدای لحظه چند از پس. نیامد در دهانش محتویات جویدن

 : آمد

 پس؟ شد چی-

 ملتمسانه آهسته و کردم نوازش را لوس گاو آن سر روی دستم با و کشیدم پوفی 

 : گفتم

 ! عزیزم نکن ضایع منو دیگه، کن سالم بهش-

 گرفتم تصمیم و شدم ناامید تقریبا. نیامد در او از صدایی که گذشت ایثانیه دو

 لبخندی با. آمد در بلندش موموی صدای ناگهان که بدهم فاصله دهانش از را موبایلم

 شیطنت با. چسباندم گوشم به را گوشی سپس و کردم نگاه اشهنرنمایی به رضایت از

 : گفتم

 .ترهابهت پر خیلی خودت صدای از همزادت صدای فقط-

 : داد جواب آرامش اوج در شد، خواهد خشمگین کردممی فکر آنکه با

 .بیارم در برات خودتو همزاد صدای بذار پس خب-

 : گفت خاصی ریتم با و تند و کشید عمیق نفسی

 ...ئی ئی ئو ئو ئی ئی-

 : گفتم ناباوری با و شدند گرد تعجب از چشمانم

 بزرگ وحش باغ میمونای قاطی نکنه! میاری در میمون صدای خوب چقدر تو وای-

 !شدی
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 در و کردیم زندگی جنگل توی تارزان مثل ما سوسوالست، بچه شما مال وحش باغ-

 ...ضمن

 : افزود سپس و کرد مکثی

 !هاشناسیمی خوب همزادتو صدای-

 : گفتم حرص پر لحنی با و کشیدم پوفی

 !دربیاری صداشو بلدی که خودتی میمون-

 .دربیارن بلدن همه که رو صدا. تویی که قیافتا   واال-

 ...بیشتر که تو یقیافه واال-

 : زد صدایم دید مرا که کوکب خاله بشود تمام حرفم آنکه از قبل

 .ببری یونجه هم اصطبل برای امروز که اینجا بیا جان بهناز-

 :گفتم بلندی صدای با و دادم فاصله دهانم از را موبایلم

 .خاله میام االن-

 : گفتم و چسباندم صورتم به را گوشی دوباره سپس

 .برات دارم بعد واسه حاال-

 : گفت و داد سر ایخنده

 .بینمتمی بعدا. ایمخمصه توی خودت که فعال-

 : غرّیدم حرص پر

 .خداحافظ-
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 .خدانگهدار-

 در که کوکب خاله سمت به. شدم بلند و انداختم دامنم روی یکیسه در را موبایلم

 ترعمیق لبخندم شدممی ترنزدیک او به چه هر. رفتم بود ایستاده آخور انتهای

 تا ببرد اصطبل به مرا من یخواسته طبق بود قرار که بودم خوشحال خیلی. شدمی

 .داشت خوشحالی جای هم واقعا و ببینم را هااسب

 : گفت و برگرداند من از را رویش رسیدم، که اشمتری دو به

 .بیا دنبالم-

 بخش از گذر از پس. رفتم بیرون دنبالش به منم و شد خارج آخور انتهایی در از

 پشت بزرگ و کوچک هایاسب دیدن با. رسیدیم اصطبل به دشت، از کوچکی

 پر نگاه و شد باز بناگوشم تا نیشم رسیدندمی نظر به ورزیده اغلب که چوبی هاینرده

 به چشمم ناگهان داشتمبرمی قدم بهشت در که همچنان. خورد چرخ بینشان لذتم

 هاییقدم با. افتاد بود، اصطبل انتهایی قسمت در بقیه از جدای که هااسب از یکی

 اسب آن. کردم لذت غرق و گرد پیش از بیش را چشمانم و شدم نزدیک او به آهسته

 که بود زیبا قدری به اششرابی دم و یال و پوستش بر شرابی هایلک با روشن ایقهوه

 بلند سوتی برایش زنند،می سوت دلبر دخترهای برای که پسرهایی مثل من شد باعث

 یک پوست در زیبایی یملکه آن به و کردم طی را بینمان یفاصله تمام باالخره. بزنم

 این معنایش نظرم به که آورد در خودش از صدایی و آورده باال را سرش. رسیدم اسب

 را سرش که گذاشتم سرش روی را دستم و رفتم جلوتر. دارد دوست مرا هم او که بود

 نوازشت خواستم باشه خداتم از! پررو: غرّیدم ب**ل زیر و کردم اخمی. کشید کنار

 !کنم

 : گفت شدمی ترنزدیک من به که همچنان و خندید کمی کوکب خاله
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 .گذاشتن الالش به لی لی حسابی و هست خان دختر   اسب آخه حساسه، خرده یه-

 : گفتم و چرخیدم کوکب خاله سمت به

 بشم؟ سوارش بار یه منم نمیشه-

 : گفت نگرانی با و شدند گرد تعجب از چشمانش 

 !اند حساس اسبشون روی خیلی خان دختر   چون نکن فکرشم اصال! جان بهناز نه-

 : گفتم غم از پر لحنی با. کشیدم آه و انداختم پایین را سرم مغموم

 هایاسب این از یکی شقراضه پیکان جای به بابامون که نشدیم هم خان دختر  -

 !بده بهمون خوشگل

 امشانه روی را گرمش دست. ایستاد اممتری نیم در و آمد سمتم به کوکب خاله

 : گفت و گذاشت

 .جان بهناز-

 دقیق شادابش و مهربان یچهره در. آوردم باال را سرم آهسته و گرفتم زمین از نگاه

 : گفتم و شدم

 جانم؟-

 : گفت و کرد ترعمیق داشت ب**ل بر که را لبخندی 

 تو هنوزم نکن فراموش ولی باشی نداشته رو داری دوست که چیزایی از خیلی شاید-

 فکر به اینکه بدون باشی، داشته دوستشون تونیمی که داری چیزایی زندگیت

 خودت وجود اجزای تک تک خودت؛ هم ترمهم همشون از باشی؛ براشون جایگزینی

 یبقیه و رو هاتگوش رو، چشمات رو، پاهات رو، دستات رو، قلبت تونیمی تو. هستند
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 داشته دوست رو بدی شکلش زیبا تونیمی که روحت یعالوه به رو بدنت اعضای

 رو ایدیگه چیز هر کهاین به هست نیازی چه داری، که هاییدارایی همه این با. باشی

 ! باشی؟ داشته داری، دوست که

 : گفتم لبخندم شدن نمایان از پس. دادم کش باال به را لبم سمت دو هر

 .شد تنگ گاوها واسه دلم که آخور بریم! شماست با حق-

*** 

. بودم دوخته آسمان ابرهای به را نگاهم و بودم کشیده دراز دشت سبز هایچمن روی

 .آورد لبم بر لبخند کردمی نوازش را صورتم پوست که طراواتی با هوای

 !اینجام که روزیه آخرین نمیشه باورم-

 روز پنج این. سپردم گوش بود کنارم که ایرودخانه آب جریان صدای به و بستم چشم

 داشت تصمیم خودش قول به که هم دادیار. گذشت خوش من به تصورم فرای واقعا

 .داد پاداش مرا تنبیه از بیش بهشت، این به فرستادنم با کند، تنبیه مرا

 هر ولی ببرم لذت دشت این در حضور از را آخر لحظات این خواستمی دلم چقدر

 خواهم دلتنگ شدید زودی به نداشتم شک که چرا بود کم بردممی لذت هم چقدر

 .شد

 .خورهمی زنگ تلفنت این جان بهناز-

 در جلوی از. چرخاندم کلبه سمت به را سرم و کردم باز چشم کوکب خاله صدای با

 سمتش به دوان دوان و شدم بلند. بروم نزدش به که دادمی تکان دست برایم کلبه

 .اومدم: گفتم بلند نسبتا صدایی با رسیدم، که کلبه نزدیکی به. رفتم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

322 

 

 : گفت و داد دستم به را موبایلم

 .آخور میرم سر یه من زنیدمی حرف تلفن با شما تا -

 : گفتم و زدم لبخندی

 .باشه-

 یک شکل ولی کردم روشن زدم، اشدکمه تک بر که ایضربه با را امگوشی یصفحه

 پر را نفسم. شد خاموش سریع و شد نمایان رویش قرمز ضربدر عالمت با بزرگ باتری

 : گفتم و فرستادم بیرون زور پر فوتی با حرص

 !کردن تموم شارژ واسه آورده گیر وقت اینم-

 : گفتم و چرخیدم بود شده دور من از متری دو حاال که کوکب خاله سمت به

 کجاست؟ مگوشی شارژر دونیدمی خاله-

 : گفت و چرخید سمتم به 

 سیاه؟ مار همون-

 : گفتم و زدم رویش به لبخندی 

 .نکردم پیداش گشتم دنبالش چی هر دیشب از. همون آره-

 : گفت ثانیه چند از پس و کرد فکر کمی

 .باشه هاگلدون بین پذیرایی یطاقچه روی کنم فکر-

 : افزودم سپس و گفتم ی"آهان" 

 .مرسی-
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 .خانوم کنممی خواهش-

 وارد من رفت، آخور سمت به کوکب خاله که همچنان و برگرداندیم هم از را رویمان

 بود اینجا در موبایلیبی از من نجات راه تنها که دادیار شارژر دنبال به. شدم کلبه

 : گفتم و زدم آن به لبخندی. داشتم برش و یافتم طاقچه روی را آن باالخره. گشتم

 !سیاه مار میگه بهت هنوزم کوکب خاله-

 که همچنان. کردم وصل پذیرایی پریز تنها به را اششاخه دو و خندیدم ریز کمی

 بر لبخند دادیار، ناموفق هایتماس دیدن با. کردم روشن را آن بود شارژ حال در موبایل

 : گفتم ب**ل زیر و ماسید لبم

 این! میشه تنگ اینجا واسه دلم هم شده، تنگ شخونه و مادربزرگ واسه دلم هم-

 !آخه؟ وضعیه چه

 گوشم به را گوشی. گرفتم تماس و داشتم نگه دادی آلوین اسم روی را انگشتم

 و بشاش صدای با بوق سه از بعد. کردم گوش متوالی هایبوق صدای به و چسباندم

 : داد جواب شادابش

 !لباس لُنگی بانوی گرفتید تماسی عجب چه به به-

 .ندارم رو پاسخگویی فرصت همیشه من دوما سالم، اوال-

 !مشغله پر خانوم باشه-

 داشتی؟ کار چی بگو خب-

 .باش آماده و بپوش لباس. اونجا رسممی دیگه ساعت نیم من بگم زدم زنگ-

 .روستا رسهمی عصر مادربزرگ-
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 .برسی زودتر کم یه تو نداره عیب حاال-

 : گفت ناگهان که کردم سکوت جوابش در

 !هان؟! میشه؟ تنگ اونجا واسه دلت نکنه-

 !بشه؟ تنگ اینجا واسه دلم که داره عیبی چه مگه خب-

 : گفت و کشید پوفی

 خوش بهت اونجا اینکه مثل ولی کنم مجازات رو تو من بود قرار که اینه عیبش-

 !گذشته

 : گفتم غرور پر لحنی با و زدم لبخندی

 .نگذره خوش من به اینجا که کنی کاری بتونی عمرا تو-

 : گفت شیطنت پر لحنی با

 .بکنم تونممی کاری یه چرا-

 برمیاد؟ ازت کاری چه کنیمی فکر ببینم بگو! بابا نه-

 : گفت پیش از بیش شیطنتی با 

 !غر واسه بشی گوش باز تو و اینجا بیاد هم مامانت اینکه-

 !کردم؟ سیو گوشیم توی اسمی چه به مامانمو دونستیمی کجا از تو! هی-

 : گفت ایپیروزمندانه لحن با

 !دیگه ماییم-

 : گفت سپس و کرد مکث کمی
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 .بینمتمی دیگه ساعت نیم کنم،می رانندگی دارم من خب-

 .فعال باشه،-

 .فعال-

 خواهم دشت این و کلبه این دلتنگ شدید دانستممی که من و یافت خاتمه تماس

 دلم قطعا. زدم قدم کلبه در کمی و گذاشتم طاقچه بر را موبایل حوصلگی بی با شد،

 نقاشی تابلوی آن جلوی. شد خواهد تنگ شدید کلبه این دار نم چوب خوب بوی برای

 چشمان در و ایستادم بودم، دیده امزندگی کل در که بود تصاویری ترینزنده جزء که

 توانستممی چطور آخر. شدم محو کردممی حسش خودم به نزدیک خیلی که زن آن

 را نقاشی فرزندانش دوری غم از و است بوده هنرمند حد این تا مادربزرگم کنم باور

 !است گذاشته کنار کامال

 زمان چطور نفهمیدم که شدم مادربزرگ به کردن فکر و نقاشی آن غرق قدری به

 به را سرم. آمدم بیرون فکر از کلبه در بر کسی دستان یضربه صدای با و گذشت

 .رفتم در سمت به و دادم تکان طرفین

 طرز به. ماند ثابت دادیار فندقی درشت چشمان روی نگاهم در، کردن باز از پس

 . بود شده تنگ پاره آتش فندق جفت یک آن برای دلم کردم حس عجیبی

 . شد عرض سالم-

 : گفتم اخم با و افتاد شیطنتش پر لبخند به نگاهم

 !هارسیدی زود زیادی! سالم علیک-

 : گفت و داد هل داخل به را در دستش با
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 .رسیدم موقع به هم خیلی-

 .رفتم ترعقب قدم چند و برداشتم در روی از را دستم

 .اینجا بیام بیشتر خواممی من-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش. ایستاد جلویم متری نیم در و آمد سمتم به قدم چند

 . خونه بری باید االن اما! میای-

 : گفت و داد چرخ پایم تا سر بر باال تا پایین از و پایین تا باال از لذت با را نگاهش

 !میاد بهت خیلی محلی لباس-

 : افزود و کشاند چشمانم به را نگاهش سپس

 !کنی عوض لباس باید االن ولی-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 .کنم عوض لباس بیرون برو! بابا باشه-

 : گفت و کرد ترغلیظ شیطنت با را لبخندش

 .اینجا هستیم-

 : گفتم و کشیدم پوفی. گذاشتم کمرم بر را دستم دو هر و کردم ترغلیظ را اخمم

 !هاراحتی! ببینم بیرون برو-

 کشاند پنجره به را نگاهش. نشست چوبی هایمبل از یکی روی و گرفت فاصله من از

 : گفت و

 .کنیم خداحافظی کوکب خاله از بریم بعدشم. کن عوض لباس آشپزخونه برو-
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 : گفتم و کشیدم امپیشانی بر را دستم کف

 !خدا به داری رو خیلی-

 !تو یاندازه به نه-

 اولم روز هایلباس که پذیرایی یگوشه کوچک میز سمت به و کشیدم پوفی حرص پر

 برای کنان غرولند و برداشتم را هالباس. رفتم داشتند، قرار شده تا آن روی

 به و ندادم طول زیاد را کردن عوض لباس. رفتم آشپزخانه به دادیار مالحظگیبی

 فکر. بود شده خیره پنجره به و نشسته مبل همان بر همچنان دادیار. رفتم پذیرایی

 پنجره به و بشیند مبل آن بر که بود همین دشت این و کلبه این تمام از او بهشت کنم

 .بدوزد چشم

 را اممحلی هایلباس که دستانم به. چرخید سمتم به سرش که کردم صاف را صدایم

 : گفت و کرد نگاه بودم داشته نگه هاآن با محکم

 !بشی بیخیال رو هالباس این خواینمی اینکه مثل-

 : گفتم و کوبیدم زمین بر پا هابچه مثل

 !خوامنمی نخیر-

 : گفت و زد لبخندی

 !بهناز نیست تو مال لباس اون ولی-

 !نداره قابلمو گفت کوکب خاله اما-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 کنی؟ قبول باید تو کرده، تعارف اون-
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 دارم دوستش چون میگم پس ندارم دروغ که منم! دیگه داره نیومد اومد تعارف خب-

 .دارممی برش

 : گفت و داد سر ایخنده دادیار

 !نوبرشی دیگه تو-

 : گفتم و شد باز بناگوشم تا نیشم که زدم عمیق لبخندی

 .بریم و کنیم خداحافظی کوکب خاله از بریم. داشتم برش پس خب-

 .بریم-

 و داشت نگه باز را در. رفت کلبه در سمت به تند هاییقدم با و شد بلند مبل روی از

 که سرعتی با بردممی لذت دادنش عذاب از که هم من. دوخت من به را منتظرش نگاه

 از پس. افتادم راه در سمت به کردمی برابری پشت الک بچه یک با آهستگی شدت از

 : گفت و فرستاد بیرون فوت با را نفسش حرص پر دادیار لحظه چند

 !بده ل فتش هی حاال! هامنتظرتم بینیمی-

 : گفتم و کردم ترغلیظ را لبخندم

 . بردارم قدم آرامش با دارم دوست من-

 و گرفت دستش با را مانتویم آستین. آمد سمتم به سریعش هایقدم با و کرد رها را در

 هم هنوز که گاوی همان به نگاهم آخور به ورودمان با. کشاند خودش دنبال آخور تا مرا

 : گفتم ذوق با و افتاد بود دادیار همزاد نظرم از

 !کن نگاش! اوناهاش دادیار-
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 و شد متوقف من حرف این با گشت،می کوکب خاله دنبال به چشمانش با که دادیار

 با. دوخت چشم همزادش گاو آن به و کرد دنبال را نگاهم رد. کشاند من به را نگاهش

 :گفت و انداخت باال ایشانه تفاوتی بی

 .گاوها میان در گاوی مگه؟ چیه خب-

 : گفتم ذوق همان با بودم، دوخته چشم گاو آن به که همچنان

 .زد حرف تلفن پشت از باهات که همونی همزادته، گفتم که گاویه همون این-

 :گفت و کشید بلندی صدای با عمیق نفسی

 !بابا نه! ا  -

 : گفتم و چرخاندم سمتش به را سرم

 !کن باور بابا آره-

 را خوردنش حرص که لحنی با و زد حرص پر لبخندی و کشاند چشمانم به را نگاهش

 : گفت داد،می نشان خوب

 .بدم نشونت رو همزادت هایمیمون که نیست جنگل اینجا که حیف-

 عمیق نفسی. دادم راه صورتم به را اخم جایش به و کردم جور و جمع را لبخندم

 : گفتم حرص پر و کشیدم

 ...تو که میمونم من اگه-

 !آقا اومدید خوش-

. چرخید کوکب خاله سمت به دویمان هر سر و ماند ناتمام حرفم کوکب خاله صدای با

 : گفت و شد ترنزدیک ما به مهربانش لبخند همان با دست به سطل کوکب خاله
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 .اینجا بیاید هم با زیاد بعد به این از. میشه تنگ جان بهناز برای دلمون-

 : گفت و زد کوکب خاله روی به لبخندی دادیار

 .بود شده مزاحمتون بهناز هم مدت این اگر ببخشید. حتما چشم،-

 : گفت و کرد اخمی کوکب خاله

 را محبتش پر نگاه. شدیم ممنونش و کرد کمک ما به هم خیلی! بود؟ کجا مزاحمت-

 .زد رویم به دلنشینی لبخند و کشاند من به

 : گفت کوکب خاله جواب در دادیار

 ...کنه کمکتون تونسته که خوشحالم پس خب-

 کوکب خاله به رو. شد کشیده سمتش به دویمان هر نگاه که کرد ایثانیه چند مکثی

 :گفت و کرد ترعمیق کمی را لبخندش

 .نشده دیر تا بریم دیگه توناجازه با-

 : گفت جوابش در معترضانه کوکب خاله

 .برید بعد بیارم براتون چای یک بشینید! ایه؟عجله چه آخه-

 :گفتم شوق و خوشحالی با

 .خاله نکنه درد دستتون بدید، هم چای یک آره-

 ایسقلمه آرنجش با. شد نزدیک من به که برداشت طوری پهلویش به قدم یک دادیار

 : گفت کوکب خاله به رو داشت، ب**ل بر که لبخندی با و زد پهلویم به

 .میشیم مزاحم خوردن چای برای بعدا که اینه بهناز منظور-
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 : گفت معترض لحنی با و کرد اخمی دادیار به کوکب خاله

 مگه؟ گیرهمی ازتون وقت چقدر خوردن چای فنجون یه االن خب-

 به رو مصنوعی لبخندی با بود گرفته درد بدجور دادیار یسقلمه از پهلویم که هم من 

 : گفتم کوکب خاله

 آماده رو خونه که برم زودتر هم من بهتره خونه، برسه زودتر مادربزرگم ممکنه چون-

 .میایم دیدنتون به هم باز زودی به حتما ولی کنم

 :گفت و زد رضایتمندانه لبخندی دادیار

 .نکنیدشک. میایم هم حتما-

 : گفت و زد کمرنگی لبخند ناچار به کوکب خاله

 .بیاید بازم که منتظرتونیم ولی دونیدمی صالح طور هر-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش دادیار

 .بینیممی رو همدیگر هم باز زودی به انشالله-

 : گفتم امشده ترعمیق لبخند با هم من

 . دارم دوست خیلی رو اینجا هم و شما هم. زودی به میام منم-

 : افزودم و کردم اشاره بود دستم در که هاییلباس به نگاهم با

 .دارم دوستشون و اند قشنگ خیلی که برممی هم رو هالباس این توناجازه با-

 : گفت و زد ایسخاوتمندانه لبخند کوکب خاله

 .ببر لذت ازش و بپوش ببر،! جان بهناز که نداره تو قابل-
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 فاصله او از. زدم راستش یگونه بر ایه*س*بو و شدم نزدیک کوکب خاله به قدم چند

 براق عرق، از ایالیه زیر که لبخندش به مزین صورت روی را نگاهم حالیکه در و گرفتم

 : گفتم و زدم لبخندی دادممی چرخ رسید،می نظر به

 !ممنونم-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش جوابم در

 !کنممی خواهش-

 :گفت و آورد در نوسان به دادیار و من بین را نگاهش سپس

 .ببینمتون زودی به امیدوارم باشه، همراهتون به خدا-

 

 ماشین سوار دو هر نهایت در و نکشید طولی زیاد کوکب خاله با مانخداحافظی

 همچنان ولی گذشتمی ماشین افتادن راه از ایدقیقه ده. شدیم روستا راهی و دادیار

 .شکست را سکوت دادیار باالخره. بود برقرار سکوت بینمان

 !نکنی درازی زبون و باشی ساکت وقت همه این بعیده تو از! بگو چیزی یه خب-

 :گفتم و فرستادم بیرون زوری پر فوت با را نفسم حرص پر

 !بگم که ندارم چیزی-

 !میشی؟ عصبانی چرا حاال-

 با. ماند باقی مقابلش سرسبز یجاده به نگاهش او ولی چرخید سمتش به سرم

 : گفتم آهسته صدایی

 .اینجا بیام بازم خواممی-
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 به را سرش آنکه بی. کرد ترجذاب برابر ده را رخش نیم و گرفت شکل لبش بر لبخند

 : گفت بچرخاند سمتم

 !نکن شک میایم،-

 یپنجره سمت به را سرم. گرفتم او از چشم و گرفت شکل لبم بر رضایت از لبخندی

 :گفتم بودم، دوخته چشم پنجره آنسوی سبز فضای به که همچنان و چرخاندم کنارم

 .دادیار-

 بله؟-

 کشیده؟ مادربزرگ رو کلبه داخل هاینقاشی اون دونستیمی تو-

 فهمیدی؟ جوری چه تو. آره-

 حد این تا من مادربزرگ   ممکنه چطور آخه! نمیشه باورم من. گفت بهم کوکب خاله-

 زیادی استعداد توش که هنری یهمه هاشبچه از دوری خاطر به و بوده هنرمند

 ! کنه؟ ول رو بوده شعالقه مورد خیلی و داشته

 نگاهش سوالی و چرخاندم سمتش به را سرم. شد متوقف و کشید کنار را ماشین

 چشمان به را نگاهش. چرخاند من سمت به را سرش و گرفت فرمان از چشم. کردم

 . زد کمرنگی لبخند و دوخت منتظرم

 شرایط تاثیر خاطر به رو استعدادش و عالقه هاوقت خیلی آدم بهناز، دونیمی-

 پدر که تاثیری خاطر به تو! تو خود   مثالش. گیرهمی نادیده احساساتش روی محیطش

 غم تاثیر خاطر به هم بزرگ خانوم و گرفتی نادیده رو نقاشی داشتن روت مادرت و

 حالشون زمان   و خودشون حتی اون از بعد البته و داشتن که رو هنری هاشبچه دوری

 . گرفتن نادیده رو
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 و کردممی بازی دستانم انگشتان با که همچنان. انداختم پایین را سرم و کشیدم آهی

 : گفتم بودم، کرده بیهوده بازی آن متوجه را نگاهم

 دور که چیزی هر به توجهبی بتونه آدم و برسه پایان به گرفتن نادیده این شدمی کاش-

 .بده انجام رو داره دوست خیلی که کارهایی اون افته،می اتفاق برش و

 !میشه-

 امید نور از پر که چشمانش به را نگاهم. بردم باال را سرم و گرفتم دستانم از چشم

 : گفتم داشت را او چشمان امید از ایباریکه تنها که لحنی با و دوختم بودند

 !میشه؟ چطوری-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 .کرد شروع هم با نو از رو چیز همه میشه کرده درک رو شرایط این که کسی کمک با-

 کنم؟ پیدا مادربزرگ واسه رو کسی همچین چجوری خب-

 !ستشده پیدا اون! کنی؟ پیدا-

 : افزود و داد چرخ پایم تا سر بر را نگاهش

 ...نشسته من رویروبه دقیقا االن و-

 از پر لحنی با. کردم اشاره خودم به اماشاره انگشت با و شد گرد تعجب از چشمانم

 : گفتم تردید و شک

 ! میگی؟ رو من-

 را دهانم آب. داد حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرش و کرد ترپررنگ را لبخندش

 :دادم ادامه و دادم قورت
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 رو ایحرفه نقاشی هاستمدت خودم من! کنم؟ کمک مادربزرگ به چطوری من اما-

 !نبودن مادربزرگ هاینقاشی خوبی به هامنقاشی از کدوم هیچ تازه و کردم رها

 دوازده به صورتش وقتی. آورد جلوتر را سرش و گذاشت امشانه روی را گرمش دست

 : گفت و برد باال لبخندی به را لبش طرف دو رسید، صورتم متری سانتی

 تجربه رو شونمشابه شرایط و بزرگی خانوم شبیه که هستی کسی تنها تو بهناز-

 هم تو! درمیاری سر نقاشی از بزرگ خانوم مثل که هستی کسی تنها تو! کردی

 کنی کمک اینکه بر عالوه بکشی نقاشی قدیم از ترایحرفه و بهتر خیلی تونیمی

 کمتر تا بکشه تصویر به رو بدش و خوب احساسات شعالقه مورد هنر با بزرگ خانوم

 به که هستی کسی تنها تو من نظر از. بکشه عذاب دردش و غم و منفی احساسات از

 دوتون هر تا کنی کمک تونیمی بزرگ خانوم با مشترکت استعداد و عالقه یواسطه

 کم دست رو خودت! کنید حس هم کنار در باراین ولی دوباره رو خوشبختی و لذت اوج

 !هستی تونفعلی رنگبی دنیای این از بزرگ خانوم و خودت نجات راه تنها تو! نگیر

 را دستش. دوخت رویشروبه به را نگاهش و گرفت فاصله من از حرفش اتمام از پس

 از دیگر باری و گرفتم او از چشم. انداخت راه را ماشین و برداشت امشانه روی از

 همین برای پس. کردم نگاه کنارم م ه با شده پوشیده سرسبز فضای به کنارم یپنجره

 هم باز کردمی درخواست من از و آمدمی خوشش من هاینقاشی از مادربزرگ که بود

 و داشت نقاشی در ایرشته سر هم مادربزرگ که بود این دلیلش تنها! بکشم نقاشی

! کردمی تشویق کشیدن نقاشی به مرا همیشه و بردمی لذت هایمنقاشی از همین برای

 قشنگ زندگی دیدممی را مادربزرگ که بار این باید شاید! بود دادیار با حق واقعا شاید

 گفت، دادیار آنچه یهمه از جدای و! کردممی آغاز دویمان هر برای را جدیدی مشترک
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 توانستمی او از نقاشی گرفتن یاد و مادربزرگ با کردن نقاشی از باالتر لذتی چه

 !باشد؟

 امکانات تمام که بود این بزرگ مشکل. بود دادیار هایحرف مشغول فکرم راه تمام

 شاید که بود رنگی مداد جعبه یک و نقاشی دفتر یک مادربزرگ یخانه در من نقاشی

 رنگی مداد با نقاشی است کشیدهمی روغن رنگ هاینقاشی زمانی که مادربزرگ برای

 ابزار همان با من هاینقاشی از چون طرفی از! ندهد او به جالبی حس نقاشی دفتر در

 دفتر و مدادرنگی با اشنقاشی آغاز برای امیدی جای آمدمی خوشش محدود آالت

 .داشت وجود من قدیمی نقاشی

 !رسیدیم-

 یخانه یکوچه به آنسویش یمنظره ک ی نشدم متوجه اصال که پنجره از چشم

 و زد لبخندی رویم به. چرخاندم دادیار سمت به را سرم و گرفتم کرد تغییر مادربزرگ

 : گفت

 !بودی فکر تو خیلی-

 .بودم حرفات فکر تو آره،-

 :گفت ذوق پر لحنی با و شد کنجکاوتر نگاهش و ترعمیق لبخندش

 خب؟-

 : گفتم و زدم لبخندی جوابش در 

 !کنم تشکر ازت امروزت حرفای بابت چطور دونمنمی-

 :گفت زدندمی برق شیطنت از که چشمانی با و کرد ترپررنگ شیطنت با را لبخندش



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

337 

 

 کنی، عمل حرفام به که اینه مهم فعال اما! شدنم واقع تشکر مورد عاشق من خب-

 کنی؟می

 !حتما کنممی آره،: گفتم و کردم ترغلیظ را لبخندم 

 : گفت و زد رویم به چشمکی

 خانوم و تو هاینقاشی بزرگ خانوم یخونه دیوارهای کل روی که اَمروزی منتظر پس-

 .ببینم رو بزرگ

 :گفتم شوق با و زدم اشتیاق پر لبخندی

 !روز اون بشه قشنگی روز چه وای-

 : گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 !میشه قشنگ البته صد-

 عمیق نفسی. کردم باز را ماشین در دستم با و زدم جوابش در نمایی دندان لبخند

 : گفتم و کشیدم

 .خداحافظ فعال! دادیار ممنونم ازت چیز همه بابت-

 .خداحافظ-

 :افزود و آورد باال جلویم را دستش

 .برسون بزرگ خانوم به منم سالم  -

 .حتما باشه-
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 پشت از. بستم را در و شدم پیاده بود کرده خوش جا لبم بر که لبخندی همان با

 طرفین به خداحافظی عالمت به و آوردم باال را دستم و کردم نگاه او به ماشین یپنجره

 پس. کرد ترعمیق را لبخندش و آورد باال را دستش پاسخم در هم دادیار. دادم حرکت

 اشاره مادربزرگ یخانه در به نگاهش با و گذاشت فرمان بر را دستش لحظه چند از

 با را در که زمانی تا. رفتم مادربزرگ یخانه در سمت به و برگرداندم او از را رویم. کرد

 به ورودم از پس. بود دوخته چشم من به و متوقف همانجا شدم وارد و کردم باز کلید

 آنکه از پس او و دادم تکان دست دادیار برای در باز یگوشه از دیگر بار یک حیاط

 قدم حیاط در و بستم را در. شد دور من از و انداخت راه را ماشین زد برایم بوقی

 از قلبم تپش شدن تندتر بر که گذاشتم امسینه چپ سمت روی را دستم. برداشتم

 لبم بر خوب حس از پر که لبخندی همان با لحظه چند از پس. بکاهم هیجان شدت

 چرخ بودم شده دلتنگش شدید که مادربزرگ یخانه حیاط روی را نگاهم بود، مانده

 :گفتم انرژی پر صدایی با. دادم

 !مادربزرگ اومدن واسه کنیم آماده رو خودمون بریم-

 

. کردم نگاه را خودم خوب بهداشتی سرویس یآینه در و زدم کوتاهم موهای به ایشانه

 شلوار و قرمز گشاد تیشرت رسیدند،می گردنم اواسط تا و شده بلندتر کمی موهایم

 یک از بعد مادربزرگ از استقبال برای خوبی هایانتخاب هم رنگم سفید گشاد ورزشی

 جز خاصی کار رسیدم خانه به که وقتی از. رسیدندمی نظر به هم از ما دوری هفته

 هم آن خانوم، زری بازگشت خوب خبر دو با البته و ندادم انجام رفتن حمام و خوابیدن

 .شدم شاد بسیار دیگر ساعت یک تا مادربزرگ آمدن البته و ظهر فردا دقیقا
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 هاییبرنامه به کردممی برانداز را هایمشانه تا سر از و ایستاده آینه جلوی که همچنان

 بودم خیاالت و فکر همین درگیر. کردممی فکر بودم ریخته مادربزرگ با نقاشی برای که

 :گفتم شوق با و پریدم جا از خانه در صدای با که

 !رسیدن جون آخ-

 به زدممی ریز هایبشکن دستانم با شادی و شوق شدت از کهحالی در دوان دوان

 از که مادربزرگ زیبای و درشت چشمان به نگاهم در، کردن باز از پس. رفتم در سمت

 و رفتم جلوتر قدم یک ذوق با. خورد گره باریدمی دلتنگی من نگاه مثل نگاهش

 :گفتم کردممی ترغلیظ را لبم بر گرفته شکل لبخند که همچنان

 !مادربزرگ سالم-

 و گرم آغوش در را خودم بودم، آغوشش دلتنگ شدید که من و کرد باز را دستانش

 .فرستادم وجودم عمق تا لذت با را عطرش خوب بوی و دادم جای نرمش

 سرش بر کمی را چادرش مادربزرگ. آمدیم بیرون هم آغوش از لحظه چند از پس

 :گفت ایبامزه لحن با و کرد مرتب

 ندادی؟ آب به که گلی دسته-

 :گفتم و زدم رویش به لبخندی 

 .راحت خیالتون! ندادم نه،-

 :گفت که آمد مادربزرگ سر پشت از عمو صدای

 !بهناز مهمونیم اینجا صبح فردا تا که بگیر تحویل هم رو ما-
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 لبخند با و بود آمده تنها بار این که دیدم را عمو مادربزرگ کنار از و کردم کج را خودم

 و کردم ترعمیق را لبخندم جوابش در. کردمی نگاه من به مهربانش همیشه مثل

 :گفتم

 !چشم به ای-

 *** 

 :گفتم و گذاشتم مادربزرگ جلوی را امنقاشی دفتر

 .من سورپرایز اینم مادربزرگ بفرمایید! دارادادان-

 با که مادربزرگ به را نگاهم و گذاشتم نقاشی دفتر کنار هم را هایمرنگی مداد یجعبه

 آن از را نگاهش و کردمی جاجابه اشبینی روی را گردش عینک دستش انگشت  

 هاییمدادرنگی و دفتر به و گرفت بود دستانش از یکی در همچنان که بافتنی هایمیل

 :گفت و آورد باال من صورت تا را نگاهش. دوختم کشاند، گذاشتم جلویش که

 بکشی؟ نقاشی من برای خوایمی-

 توانستنمی بود من از غیر هم کسی هر که کرد حرفش یضمیمه دلنشین لبخندی 

 :گفتم و زدم لبخندی پاسخش در حال این با اما بدهد او به" نه" جواب  

 .بکشید نقاشی برام شما خواممی دفعه این ولی کشممی براتون بعدا-

 :گفت تعجب با و کرد گرد را چشمانش مادربزرگ

 !من؟-

 :گفتم و دادم حرکت پایین به تایید ینشانه به را سرم و کردم ترعمیق را لبخندم
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 نقاشی بگم بهتون خواستمی دلم خونه رسیدین که پیش روز دو از! شما بله،-

 .کنم عملی رو مخواسته گرفتم تصمیم امروز دیگه ولی بکشید

 :گفت و داد تکان طرفین به را سرش مادربزرگ

 !نیستم بلد کشیدن نقاشی اصال که من-

 چشمانم به را اشسوالی نگاه. گذاشتم کنارم و گرفتم را دستش کاموای هایمیل

 :گفت و دوخت

 !حمید؟ کنیمی داری کار چی-

 را لبخندم. کردم نگاه چشمانش در و گذاشتم مادربزرگ راست دست روی را دستم

 :گفتم مالیمی لحن با و کردم ترپررنگ

 دوباره که خواممی و دیدم خودم هایچشم با رو این من! بلدید کشیدن نقاشی شما-

 .کنید شروعش

 :گفت ناباوری با و شدند گردتر مادربزرگ چشمان

 !زنیمی حرف چی از فهممنمی! حمید نیستم بلد اصال من-

 :گفتم و خاراندم را گوشم پشت کمی آزادم دست با

 .بیارین یاد به دوباره کنم کمکتون تونممی من اما باشه رفته یادتون شاید خب-

 ...حمید اما-

 : گفتم و کند کامل را حرفش مادربزرگ نگذاشتم

 .کنیم شروع بیاید خب-
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 یجعبه. کردم باز را هامدادرنگی یجعبه در   و گذاشتم مادربزرگ پای روی را دفتر

 :گفتم و آوردم مادربزرگ دست جلوی و برداشتم هم را مدادرنگی

 .کنید شروع خب-

 ...حمید ولی-

 .ببینم رو قشنگتون نقاشی دارم دوست! دیگه نیارید ولی و اما مادربزرگ-

 :گفت غم از پر لحنی با و انداخت پایین را سرش مادربزرگ

 که ندارم رو هواش و حال قدیم مثل هم دیگه! نکشیدم نقاشی وقته خیلی من حمید-

 .بکشم نقاشی

 اینقدر که هست هنری وقتی چرا! مادربزرگ؟ باشید نداشته رو هواش و حال چرا آخه-

 محروم شتجربه از رو خودتون هستید، ایحرفه توش و دارید ایعالقه بهش

 !کنید؟می

 :گفت مایوسانه بیاورد، باال را سرش آنکه بی مادربزرگ

 برات هم باز گفتیمی و کردیمی تعریف خیلی من هاینقاشی از همیشه که تو چون-

 هامنقاشی از یکی من و برگشتی تهران از طوالنی مدت یه از بعد وقتی بکشم، نقاشی

 گفتی خودت تو. نکنم تلف بیهوده کار این با رو وقتم دیگه گفتی دادم نشون بهت رو

 دردی یک به که ببافم بافتنی هامعروس و هامبچه برای کشیدن، نقاشی جای به

 ...بخوره

 این دلیل بابا پس! بیفتند بیرون حدقه از بود نزدیک که شدند گرد حدی به چشمانم

 حال در همیشه مادربزرگ بابا، خاطر به پس! بود مادربزرگ در وحشتناک تغییر

! بود بافته مادربزرگ را ما و بابا هایگردنشال تمام همین برای اصال! بود بافتن بافتنی
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 را مادربزرگ گرفت، مرا یعالقه کردن دنبال جلوی که همانطور توانست چطور بابا آخر

 !کند؟ منع بزرگش یعالقه از

 رو زدی من به که حرفایی هنوز من! بکشم نقاشی نخواه من از دیگه حمید پس-

 !نکردم فراموش

 : گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 دقیقا هاآدم ما چرا اصال! کنید فراموش رو هاحرف همون باید دقیقا شما اتفاقا-

 که رو چیزهایی ولی کنیممی فراموش رو بمونه یادمون همیشه باید که رو چیزهایی

 فراموش چون! داریم؟می نگه مونحافظه توی عمر آخر تا رو کنیم فراموش سریع باید

 !برهمی زمان عمرمون آخر تا کنیم فراموش باید که چیزهایی کردن

 .کشید آهی بود پایین سرش که همچنان

 کنید؟ نگاه من به میشه مادربزرگ-

 به مطمئن لبخندی. دوخت من به را منتظرش نگاه و آورد باال آرامی به را سرش 

 : گفتم و زدم رویش

 .کنم تشکر هم و تعریف هم بکشید که نقاشی هر از عمرم آخر تا میدم قول االن من-

 بخشی اطمینان طرز به را لبخندم مادربزرگ، مردد نگاه در امید از ایباریکه دیدن با

 : گفتم و کردم ترعمیق

 .میدم قول-

 :گفت بود، شده آمیخته شوق با که لحنی با و زد جوابم در کمرنگی لبخند مادربزرگ

 !تره؟ارزش کم بافتن بافتنی از کنینمی فکر دیگه یعنی-
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 .ببرم لذت و رو هنرتون ببینم بکشید پس! نه که البته-

 یجعبه داخل از. کشاند نقاشی دفتر به من از را نگاهش و کرد ترعمیق را لبخندش

 :گفت و برداشت رنگآسمانی آبی مداد یک امرنگی مداد

 دادم؟می یاد نقاشی بهت بودی بچه وقتی یادته-

 .کند آغاز را اشنقاشی کشیدن ماندم منتظر و کردم سکوت جوابش در 

 :گفت و آورد در حرکت به کاغذ وسط بر نرم و آهسته را مداد نوک

 !گذشت زود زمان چقدر! بکشم نقاشی باهات که بودی این عاشق هاموقع اون-

 در رنگ آبی محوی یهاله فقط فعال که مادربزرگ نقاشی به را نگاهم که همچنان

 :گفتم بودم دوخته بود، دفتر سفید کاغذ وسط

 .کنهمی تغییر که ماست عالیق و اخالق زمان، از زودتر ولی گذرهمی زود خیلی زمان-

 : گفت و کرد تایید مرا حرف پایین به سرش حرکت با مادربزرگ

 .کنندمی تغییر زمان گذر از ترسریع خیلی هاآدم آره،-

 :گفتم آهسته صدایی با و گذاشتم مادربزرگ گوشتی و نرم و تپل یشانه روی را سرم

 بوی هم هنوز. ایدگذشته مهربون مادربزرگ همون هم هنوز! نشدین عوض شما ولی-

 قدیم مهربونی اون و قلبتون توی قدیم محبت اون هم هنوز و میدید رو قدیم خوب

 !مونده باقی لبخندتون توی

 :گفت محبتی پر لحن با و کشید عمیق نفسی
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 ته همیشه تو حمید! شدی معرفت با قدیم مثل دوباره هم تو که خوشحالم خیلی-

 مثل دوباره که خوشحالم خیلی. کرد عوضت رفتن تهران ولی بودی مرامی با تغاری

 .شدی قدیم

 :گفتم بود مانده لبم بر که لبخندی همان با و بستم را چشمانم

 با نیستم حاضر دستم، بدن تهرانم کل. شمام پیش االن که خوشحالم خیلی منم-

 .کنم عوضش شما موی تار یک

 پایین و باال مرا سر اندکی لرزش با هم هایششانه که خندید ریز کمی مادربزرگ

 .شدم هم شادتر مادربزرگ صدای با و شد ترعمیق لبم بر لبخند. کردند

 پدرسوخته؟ شدی شیطون باز-

 :گفتم پرغرور لحنی با 

 !مادربزرگ هستم و بودم شیطون همیشه من-

 به بیداری و خواب در امبسته چشمان با و بود مادربزرگ یشانه روی سرم که همچنان

 ببینم را آن شد، کامل وقتی بود قرار و کشیدمی مادربزرگ که اینقاشی به بردممی سر

 باالخره که بودم خوشحال خیلی البته و داشتم زیادی شوق دیدنش برای. کردم فکر

 را مادربزرگ خودم، یروزه هر افکار و دادیار یروزه هر هایتماس از بعد توانستم

 .بکشد من نقاشی دفتر در مدادرنگی با نقاشی یک که کنم متقاعد

 شدم بیدار سبکم خواب از مادربزرگ صدای با ناگهان که گذشت زمان چقدر دانمنمی

 . برداشتم اششانه روی از را سرم و

 چطوره؟ ببین! شد تموم حمید-
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 به و کردم دنبال را نگاهش رد. کشاندم بزرگ مادر اشتیاق پر چشمان به را گُنگم نگاه 

 آب. کردم نگاه بود کشیده امنقاشی دفتر بر مدادرنگی با تمام مهارت با که تصویری

 انگار که دادمی را حس این که زنده نقاشی آن از زده شگفت و دادم قورت را دهانم

 :گفتم داشتم، قرار دریا مقابل در دقیقا

 همچین مدادرنگی با کسی ممکنه چطور آخه! ایدالعادهفوق شما مادربزرگ وای-

 !بکشه؟ ایالعادهفوق نقاشی

 :گفت ذوق با و زد لبخندی جوابم در مادربزرگ

 عالی اونقدرا هم این دونممی و نکشیدم نقاشی وقته خیلی! حمید نده خجالتم اوه-

 .نیست

 !عالیه ولی-

 .شد همزمان خانم زری صدای آمدن با مادربزرگ ب**ل بر لبخند شدن ترپررنگ

 بیارم؟ و بندازم سفره بعد یا خوریدمی االن. ستآماده غدا خانوم بهناز خانوم،-

*** 

 ! چی؟-

 :داد جواب و خندید ریز کمی

 .ساری بریم که دنبالت بیام باش آماده عصر امروز! دیگه شنیدی که همین-

 :گفتم و کشیدم امپیشانی روی را دستم کف

 !باشم آماده گفتیمی پیش روز چند از میدی؟ خبر یکهویی اینقدر چرا آخه-
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 بدون من نگیر سخت حاال! هابگیری تحویل رو من خوایمی خیلی اینکه مثل اوه-

 .پسندممی هم رو تآمادگی

 :گفتم و کردم اخمی

 !بدی؟ خبر زودتر نباید بود، پر وقتم امروز من اصال شاید! بگیر تحویل رو خودت کمتر-

 .کنی شخالی من واسه تونیمی خب-

 اونوقت؟ چرا-

 !ندیدیم رو همدیگه ستهفته یک چون-

 کشیدم عمیق نفسی. چسباندم چپم گوش بر و دادم فاصله راستم گوش از را موبایلم

 :گفتم شیطنت با و

 شده؟ تنگ برام دلت بگی خوایمی-

 !نمیاری خودت روی به ولی تویی شده تنگ دلش بیشتر که اونی مسلما-

 :گفتم خشم پر و کشیدم پوفی

 !درصد یک کن فکر-

 :گفت و خندید ریز کمی

 !صد در صد مطمئنم کنم؛نمی فکر-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !باش خیال همین به-
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 کمک پیش روز پنج از اینکه و بزرگ خانوم به راجع تازه! واقعیته نیست، که خیال-

 چطوره؟. زنیممی حرف هم کنند شروع رو نقاشی دوباره کردی

 لحن با. کرد باز بناگوشم تا را نیشم عمیق لبخندی جایش به و رفت ابروهایم از اخم 

 : گفتم ذوقی پر و سست

 برام؟ خریمی هم بستنی-

. کرد ترعمیق را لبخندم و پیچید گوشم داخل در گوشی پشت از اشخنده صدای 

 تلفن پشت از حتی هایشخنده صدای شنیدن از کردممی حس تازگی چرا دانمنمی

 :گفت و آمد بند اشخنده دقیقه چند از پس! شدممی لذت غرق

 دیگه؟ امر! خرممی که معلومه-

 :گفتم بود مانده لبم بر که لبخندی همان با رضایتمندی و شادی از مملو لحنی با 

 .نیست عرضی! مرسی-

 .منتظرتم بزرگ خانوم یخونه در جلوی عصر پنج ساعت پس خب-

 .فعال. بینمتمی باشه،-

 .خداحافظ فعال-

 .خدانگهدار-

 چرا دانمنمی. بودم داشته نگه گوشم کنار را موبایلم همچنان من ولی شد قطع تماس

 به کشیدن نقاشی دوباره برای دادیار یخواسته طبق بود قرار که پیش یهفته مثل

 لبخندم شدن عمیق و قلبم تند تپش که هیجانی داشتم؛ هیجان کنم، عمل مادربزرگ

 .داشت پی در را
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 .ناهار بیاید خانوم-

 روی و داده فاصله گوشم از را موبایلم آمد،می پذیرایی از که خانم زری صدای با

 خانم زری. رفتم پذیرایی به و شدم بلند سریع حرکت یک با. گذاشتم اتاقم یطاقچه

 با بود، نشسته زمین بر شده پهن دارگل کوچک یسفره کنار دست به کفگیر که

 : گفت و زد ملیح لبخندی دیدنم

 .خانوم ناهار بفرمایید-

 خورش و شده پخته برنج خوب بوی که هوایی از عظیمی حجم عمیق نفسی با

 : گفتم لذت با و بردم فرو هایمریه اعماق تا داد،می را بادمجان

 .شاهکاراتونیم مهمون بازم که نکنه درد دستتون-

 به را سرم و نشستم بود دوخته چشم من به مهربانش لبخند با که مادربزرگ کنار

 آرام افسون هم هنوز سنش این با که هایشچشم در که همچنان. چرخاندم سمتش

 :گفتم کردممی نگاه داشت، هاآن در خاصی بخش

 .قشنگ همیشه مثل! مادربزرگ بود قشنگ خیلی هاتوننقاشی هم امروز-

 :گفت و زد لبخندی جوابم در مادربزرگ

 !گفتی رو همین دیدیشون، وقتی هم صبح-

 :گفتم و کردم ترعمیق داشتم ب**ل بر که را لبخندی

 !میگم بارم صد شده-

 . خندید ریز کمی و کرد ترپررنگ را لبخندش مادربزرگ

 .بزرگ خانوم بفرمایید-
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 کشیده بود گرفته سمتش به خانم زری که برنجی از پر بشقاب به من از مادربزرگ نگاه

 گرفت،می خانم زری دست از را ظرف حالیکه در و شد ترغلیظ لبش بر لبخند. شد

 :گفت

 .کنهمی خوشحال رو گرسنه آدم   هنرت همیشه مثل! زری مرسی-

 به رسیدگی و غذا به مادربزرگ یعالقه. خندیدم ریز و گذاشتم دهانم روی را دستم

 ژن خوشبختانه چون ولی بودم برده ارث به خودش از کمال و تمام من را گرام یمعده

 .شدمنمی چاق آنچنان خوردممی که هم چقدر هر بودم، برده ارث به بیشتر را بابا

 .بفرمایید خانوم-

 برای چیزی آمده بند امخنده که حال که دهانم روی از دست خانم زری صدای با

 دستش از را بود گرفته سمتم به که برنجی از پر بشقاب و برداشتم نداشت، پنهان

 لذت واقعا خانم زری نبودن طوالنی مدت آن از پس خوشمزه غذای آن خوردن. گرفتم

 هاآن از یکی شکبی ببرم نام را هفته این هایاتفاق بهترین بخواهم اگر. بود بخش

 بردن لذت و مادربزرگ یروزانه کشیدن نقاشی دیگری و خانه به خانم زری بازگشت

 مادربزرگ است بهتر دیگر بودم معتقد من چند هر. بود نظیرشبی مهارت از من

 کاری تواندنمی دیگر حال بود معتقد خودش بکند، بافتنش بافتنی جایگزین را نقاشی

 کند رها شب یک به است، مشغول آن دادن انجام به که است زیادی هایسال که را

 خوردن، هنرهایم باقی و نقاشی هنرم تنها که من برخالف اشروزانه هنرهای لذا

 .است متنوع است، کردن تماشا فوتبال و فیلم و خوابیدن

 یک این از بعد. شد کشیده دادیار به فکرم بودیم خوردن غذا مشغول که همچنان

 به سر آنکه برای دلم زدم حرف او با تلفنی بار چند فقط و ندیدم را او اصال که هفته
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 آن و خودش برای دلم نگذریم، حق از اگر البته و بود شده تنگ خیلی بگذارم سرش

 . بود شده تنگ خیلی هم درشتش فندقی هایچشم

 کمک سفره کردن جمع به کمی اتمامش از پس و نکشید طول زیاد غذایمان خوردن

 خدا یهمیشه که را خوابم رخت. رفتم اتاقم به عصرانه خواب برای آن، از پس و کردم

 دادم،نمی امخسته تن به را کردنش پهن دوباره و جمع زحمت و بود پهن اتاق وسط

 پهن آن بر حرکت یک با را خودم. رفتم سمتش به آهسته هاییقدم با و کردم نگاه

 به و دوختم چشم اتاق سفید سقف   به بودم، کشیده دراز باز طاق که همچنان. کردم

 رفتممی ساری به او با که بود بار اولین این. کردم فکر دادیار با قرارم و عصر امروز فکر

 : گفتم و کشیدم آهی. ساختممی آن از خوبی یخاطره باید قطعا و

 بپوشم؟ چی حاال-

 لعنت را خودم مسخره لباسیبی حس این با و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با 

 حال بروم، مهمی مهمانی به است قرار گویی که کردممی فکر لباس به جوری. کردم

. بپوشم چه نداشت فرقی دیگر و بود دیده هم تُنبان و زیرپوش با مرا دادیار آنکه

 و پهن دستان نصف حتی که کوچکم دستان پشت به را نگاهم و بردم باال را دستانم

 :گفتم و دوختم شدند،نمی هم دادیار یمردانه

 !بپوشم چی که مهمه ولی-

 یک از پس. نبرد خوابم که کردم فکر پوشیدن برای امنداشته هایلباس به آنقدر

 کنم خرد اعصاب موهای در را دستم. نشستم و شدم بلند کردن خیال و فکر ساعت

 که نبودند بلند آنقدر ولی نشاندمی گردنم بر عرق گردنم، اواسط تا شانبلندی که

 :گفتم حرص پر و کردم فرو بست، را هاآن بتوان

 !نمیشه اینطوری. دارم لباسایی چه ببینم باید-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

352 

 

 دیواری کمد سمت به پا و دست چهار ماهه شش نوزادی مثل و زدم کنار را نازکم پتوی

 را کمد تا رفتن راه و ایستادن پا بر و شدن بلند حال که بودم خسته آنقدر. رفتم اتاقم

 .نداشتم

 چرخ بودم آورده تهران از که کمی هایلباس بین را نگاهم کردم، باز را کمد در که همین

 اشسرخی ضد یسلیقه آن با دادیار حرص خوب خواستمی دلم که آنجایی از. خورد

 کنم فکر. آید چشم به زیاد هایملباس در قرمز رنگ حتما داشتم تصمیم بیاورم، در را

 چشمی را دستی چند نهایت در و کردم نگاه کمدم داخل هایلباس به ایدقیقه ده

 را هاآن تک تک و بشوم بلند بخواهم که بودم آن از ترخسته آنکه با. کردم انتخاب

 به لذا. نشدم کردن پرو بیخیال کنم، انتخاب عصر برای را یکی تا کنم پرو و بپوشم

 تمامشان با امگوشی سلفی دوربین با و پوشیدم را تکشان تک و شدم بلند سختی

 سر بر دوباره حالی بی با را هالباس یهمه حالیکه در نهایت در. گرفتم عکس

 :گفتم ب**ل زیر برگرداندم، کمد داخل به و گذاشتم جالباسی

 !بپوشم؟ چی براش میدم اهمیت اینقدر چرا آخه-

 داخل هایعکس. شدم رها خوابم رخت روی کمد، در بستن از پس و کشیدم پوفی

 را بهتر یگزینه چهار آن از یکی نهایت در و کردم رد دیگری از پس یکی را موبایلم

 و بروم حمام به زودتر دادم ترجیح خوابیدم،می کمی بود بهتر آنکه با. کردم انتخاب

 . کنم آغاز زودتر چه هر را شدنم آماده

 خودم برای دوش زیر که متنوعی آوازهای با و دادم طول زیاد را کردنم حمام

 گذشتمی ساعتی یک کنم فکر. بودم کرده برپا آنجا در مفرّحی کنسرت خواندم،می

 با را خودم که همانطور. کردم را کنسرتم به دادن پایان و حمام از عزیمت قصد دیگه که

 : گفتم کردم،می خشک حوله
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 !هاگیرممی تحویلت دارم زیادی دُکی-

 بیرون حمام از خنک تنبانی و زیرپوش پوشیدن از پس و انداختم پایین و باال ایشانه

 کنم، آویزان آن روی را امحوله تا رفتممی حیاط کنار بند سمت به که همچنان. رفتم

 :گفتم

 .کنم مرتبشون و بدم صفایی یک هم سرم تارزانی موهای به باید کنم فکر خب-

 استراحت زمان که خالی پذیرایی به. شدم پذیرایی راهی بند، بر حوله آویختن از پس

 و انداختم نگاهی بودند، دیدن فرهاد و شیرین خواب حال در و کرده خالی را آن همه

 که مادربزرگ یخانه در که کردم فکر این به و رفتم راه اتاقم دور کمی. رفتم اتاقم به

 استفاده توانمی کردن گرم برای بخاری و اتو جز دستگاهی چه از نبود، موجود سشوار

 ایفایده بیابم، سشوار برای جایگزینی شاید تا انداختم کار به را مغزم چه هر. کرد

 :گفتم و انداختم پایین و باال ایشانه بیخیالی با! نداشت که نداشت

 .بریم باید ژولیده مو پس خب-

 باز را آن و برداشتم بالشتم کنار از را کیفم و نشستم خوابم رخت روی حوصلگی بی با

 :گفتم ذوق با و شدند گرد چشمانم آن وسط در رنگ قرمز شی یک دیدن با. کردم

 !خریدم مترو از که ت لی! جون آخ-

 در رنگ قرمز تل آن به من نگاه دیدن   با مترو در فروشدست دخترک که روزی یاد به

 به وادار مرا فراوانش اصرار با و آمد سراغم به فروخت،می که سرهایی گل میان

 چنین و بودم کرده کوتاه را موهایم تازه چون روز آن آنکه با. افتادم کرد خریدش

 به اهمیت بی دیروز که چیزی همان با امروز رسیدند،می نظر به اهمیت بی چیزهایی

 .یافتم نجات رسیدمی نظر
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 طاقچه روی از را موبایلم و شدم بلند. گذاشتم بالشتم کنار را کیفم و زدم لبخندی

 از خبر که اینامه پاکت کوچک تصویر روی نگاهم اشصفحه شدن روشن با. برداشتم

 تا فشردم را نامه پاکت آن دستم انگشت با. ماند ثابت دادمی جدید پیامک

 از ذوق ویترین، از پیامک دو و ایرانسل از پیامک سه دیدن با. بشوند باز هایمپیامک

 :گفتم حوصله بی. شد محو لبخندم و رفت نگاهم

 ببینم برم نظرم به. خوادمی خاطرمو خیلی ایرانسل اینکه مثل اما! دادیاره کردم فکر-

 .داره ارادت و وفاداره من به اینقدر که کیه میده من به رو ایرانسل هایپیام که اونی

 زیادی وقت دیگر ساعت دو تا. دوختم سقف به را نگاهم و شدم رها خوابم رخت روی

 بلند ایخمیازه. نبود ایگزینه بد امخسته چشمان برای خواب کمی و بود مانده

 :گفتم و کشیدم

 . زنممی چُرتی یک پس-

 .رفتم عمیق خوابی به هایمچشم شدن بسته با و شدند سنگین هایمپلک آرام آرام

 *** 

 .میده صدا داره که چشه ماَسکت ماس این ببین شو بیدار حمید-

 :گفتم آلوده خواب صدایی با و خوردم غلتی خوابم رخت در کرختی با

 مادربزرگ؟ شده چی-

 .میده صدا ماَسکت ماس این میگم-

 کشیدمی خط امآلوده خواب اعصاب بر زنگش مت   و پت آهنگ صدای که را موبایلم

 گُنگم نگاه. کردم غلبه شیرینم خواب بر و کردم باز چشم سختی به. کرد نزدیک من به
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 و بردم جلو را دستم. افتاد بود، گرفته سمتم به را موبایلم دستش در که مادربزرگ به

 .چسباندم چپم گوش به را موبایل و کردم برقرار را تماس. گرفتم دستش از را موبایل

 میام بزرگ خانوم یخونه در جلوی دیگه ربع یک که نرفته یادت! اعظم لُنگی بر سالم-

  دنبالت؟

 :گفتم ناباوری با و شدند گرد تعجب از چشمانم 

 !دیگه؟ ربع یک-

 .میام دارم که بزن صورتت و سر به آبی یک پاشو! بودی خواب که معلومه صدات از-

 : گفتم و کشیدم پوفی

 میاید؟ دارید که کنیم پهن خواینمی هم قرمز فرش باشه،

 دیدارهای در. ساری بریم قراره چون نیست نیازی قرمز فرش به فعال دیگه نه-

 .کنیممی فکر هم قرمز فرش به بزرگ خانوم یخونه در بعدیمون

 !بگیر تحویل رو خودت بیشتر-

 .باشی حاضر رسممی وقتی که شو آماده برو خب. گیرممی حتما-

 .بینمتمی باشه،-

 .فعال-

 .فعال-

 و رفتم بهداشتی سرویس به مادربزرگ سوالی نگاه جلوی دو با من و شد قطع تماس

 خوابم رخت کنار همچنان مادربزرگ برگشتم اتاقم به وقتی. شستم خوب را صورتم
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 لبخندی. بود دوخته چشم من به داشت ب**ل بر که ملیحی لبخند با و بود نشسته

 :گفتم کردممی خشک کاغذی دستمال با را صورتم که همچنان و زدم رویش به

 مادربزرگ؟ شده چیزی-

 :گفت ایبامزه لحن با و کرد ترعمیق را لبخندش مادربزرگ 

 کردی؟ ذوق واسش اینقدر که ببینی االن خوایمی رو کی! کلک ای-

 :گفتم ناباوری با و شدند گرد تعجب از چشمانم 

 !کردم؟ ذوق من-

 :گفت و داد حرکت پایین به تایید عالمت به را سرش مادربزرگ

 !تو خود   آره،-

 :گفتم و زدم عمیق لبخندی

 !مادربزرگ نیست اینطور-

 لباس کمد در پشت که همچنان. کردم باز را کمدم در و گرفتم مادربزرگ از را نگاهم

 :گفتم کردممی عوض

 بخورید رو شامتون شما شد، دیر اگر مادربزرگ؛ برگردم دیر کم یه ممکنه عصر امروز-

 .بخوابید موقع به شب و بخورید موقع به رو هاتونقرص که

 :گفت جوابم در مادربزرگ

 خبریه حسابی که معلومه! خوریمی شام هابعضی با ما جای به دیگه حاال باشه،-

 !حمید
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 :گفتم و دادم سر کوتاه ایخنده

 !مادربزرگ اصال نه،-

 نازک مانتوی آن با. انداختم هایملباس به نگاهی و آمدم بیرون کمد در پشت از

 که هایششانه سر پشت بر بزرگ سرخ رز گل یک طرح با رنگ مشکی گشاد یساده

 با مشکی یساده شال و رنگ سیاه تفنگی لوله شلوار بود، پایم ران روی تا قدش

 به الیک عالمت به را شصتم انگشت. رسیدممی نظر به خوب رنگم قرمز هایطرح

 را رنگ قرمز تل آن، داخل از. برداشتم بالشتم کنار از را کیفم و دادم نشان خودم

 از متر سانتی پنج تنها که را چشمم مداد البته و زدم عقب آن با را موهایم و برداشته

 مداد را چشمانم داخل کندش نوک با آهستگی به و برداشتم را بود مانده باقی آن

 کردنش تراش بار هر که آنجایی از. کردم پرتش کیفم داخل و بستم را آن در. کشیدم

 کردن آرایش ترکوتاه قد این از مداد با و کندمی کمتر را قدش از متر سانتی نیم حدود

 به کندش نوک همان با و کنمنمی تراشش هاستمدت است، فیل حضرت کار

 با مادربزرگ که آوردم بیرون کیفم از را قرمزم ب**ل رژ. کنممی آرایش بدبختی

 :گفت دیدنش

 !بزن منم برای حمید-

 لبخندی جوابش در منتظرش نگاه و لبخند دیدن با و کشاندم مادربزرگ به را نگاهم

 :گفتم و زدم

 !چشم به ای-

 ب**ل رژ در. نشستم اشمتری سانتی سی در و رفتم جلوتر متر یک پا، و دست چهار

 رژ در آنکه از قبل کارم اتمام از پس. زدم رژ مادربزرگ ب**ل بر دقت با و کردم باز را

 :گفتم ببندم، را ب**ل
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 که بود خوب منقاشی اونقدر من کاش! شدین خوشگلی خانوم چه! مادربزرگ اوه-

 .بکشم تصویر به هست که همونطور رو شما زیبایی تونستممی

 :گفت و خندید ریز کمی جوابم در مادربزرگ

 شدم؟ شکلی چه ببینم که نداری ایآینه میگم! هاتشیطونی این دست از-

 !دارم که معلومه اوه-

 به و آوردم بیرون کوچکی یآینه بود مادربزرگ سر پشت که کمدی داخل از و شدم خم

. زد دلنشین لبخندی و کرد نگاه دقت با آینه در تصویرش به. دادم مادربزرگ دست

 .دوخت چشم من به و گرفت آینه از نگاه

 !قشنگه خیلی! حمید مرسی-

 رفتم ترعقب. کاشتم اشچروکیده و نرم لپ بر آبدار و عمیق ایه*س*بو و رفتم جلوتر

 با و کردم نگاه زیبایش چشمان در کردممی ترعمیق را لبم روی لبخند حالیکه در و

 :گفتم لذت

 !قشنگ خیلی! مادربزرگ قشنگید خیلی شما-

 : گفت و خندید ریز کمی

 !دونممی-

 :گفتم و زدم لبخندی جوابش در

 .بینمتونمی حتما شب-
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 کیفم، داخل در ب**ل رژ انداختن از پس. بستم را درش و مالیدم لبم بر سریع را رژ

 خوشرنگ هایب**ل به گذاشتممی امشانه روی را کیفم که همچنان و شدم بلند

 :گفتم و انداختم شیطنتی پر نگاه بودند، شده مزین زیبایش لبخند به که مادربزرگ

 از و گردمبرمی زود منم! هانشه نزدیک بهتون آقایی هیچ باشید مراقب مادربزرگ-

 .کنممی ویژه محافظت خوشگلم مادربزرگ

 :گفتم و زدم رویش به چشمکی

 .خداحافظ فعال-

 :گفت و خندید ریز کمی جوابم در

 .خدانگهدارت. بگذره خوش! شیطون پسر برو-

 با رسیدم که پذیرایی در به. گرفتم پیش را رفتن راه و دادم تکان مادربزرگ برای دستی

 :گفتم بلندی صدای

 .باشید مادربزرگم مراقب. خانوم زری خداحافظ-

. راحت خیالتون: گفت که آمد در جوابم در آشپزخانه از خانم زری ضعیف صدای

 .خدانگهدارتون. خانوم بگذره خوش

 اسم دیدن با. آمد در موبایلم از مت و پت آهنگ صدای حیاط، به ورودم محض به

 .کردم برقرار را تماس و آمد لبم بر لبخندی آن نمایش یصفحه بر" دادی آلوین"

 !کش کیسه سالم-

 االن؟ کجایی! لُنگی سالم-

 .خواب رخت توی-
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 :گفت رساند، خوبی آسیب من گوش یپرده به که بلندی صدای با

 !چی؟-

 : گفتم و کردم باز آهسته را حیاط در دستم با

 !برد خوابم دوباره تقبلی تماس از بعد آخه-

 چرخاندم چشم کوچه در خروجم از پس. بستم را در آهسته و شدم خارج حیاط از

 !نزد حرفی جوابم در هم تلفن پشت طرفی از! ندیدم را کشش کیسه سمند ولی

 !رفت؟ یادت که کردم باور کردی فکر-

 که را دادیار و چرخیدم سرم پشت به سریع گوشم نزدیک جایی از صدایش شنیدن با

 ایستاده رنگش ایسرمه جین شلوار و ایسرمه و سفید یچهارخانه یمردانه پیراهن با

 باال چشمانش تا را نگاهم آرام. دیدم کرد،می نگاه من به داری معنی لبخند با و بود

 صدایی با کردم،می فکر خوشمزه فندقی هایشکالت آن به حالیکه در و کشاندم

 :گفتم آهسته

 .سالم-

 با. آورد پایین و برد باال شیطنت با را ابروهایش و کشاند هایمب**ل به را نگاهش

 :گفت باریدمی آن از شیطنت که لحنی

 !گرفتی تحویلمون حسابی که بینممی به به-

 رضایتمند لحنی با و آورد باال چشمانم تا و برد پایین هایمکفش تا را نگاهش کمکم

 :افزود

 !بیست بیست  -
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 .شدم کمر به دست و کردم اخمی

 !نکن نگاه رو من اینقدر دیگه خب-

 : گفت و آورد باال تسلیم ینشانه به را دستانش

 ! چشم-

 :گفتم و زدم پیروزمندانه لبخندی

 کجاست؟ ماشینت-

 .نیاوردمش-

 : گفتم ناباوری با و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !چی؟-

 :گفت و زد عمیق لبخندی

 .شماییم یگوجه مهمون-

 :گفتم خشونت با و کردم اخمی

 !خسیس؟ بشه مصرف من بنزین   از خواستی-

 :گفت تعجب پر لحنی با و شدند گرد تعجب از چشمانش

 !چی؟-

. خندید بود زده سرم به که فکری به توانستمی تا و داد سر ایخنده ناگهان هم بعد

 :گفت اشخنده آمدن بند از پس

 !بودیم ندیده شومدلی این دیگه-
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 !ببین خب-

 .من با بعد سری ببر، رو ما امروز تو حاال باشه-

 :گفتم رضایت با و گرفت شکل لبم بر لبخندی

 قبول؟. باشه نوبتی! حساب حرف شد این-

 .قبول-

 :گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم

 .بیارم رو گوجه برم تا باش منتظر اینجا پس خب-

 :گفت و زد لبخندی جوابم در

 .هستم اینجا باشه-

 که گوجه سمت به شوق با. شدم وارد و کردم باز کلید با را حیاط در و گرفتم او از چشم

 . شدم سوارش و رفتم گذشتمی آن با امرانندگی آخرین از زیادی مدت

 !گوجه رفتیم که بریم-

 یخانه حیاط از را آن بدبختی هزار با. انداختم راه را آن و کردم روشن را گوجه

 کوچکترین و بود ایستاده کوچه در مدت تمام که دادیار و کردم خارج مادربزرگ

 تند هاییقدم با و بست را حیاط در نکرد،" برو چپ" یا" برو راست" جمله از راهنمایی

 از کیلومترها و بفشارم گاز پدال بر را پایم خواستمی دلم آنچنان. آمد گوجه سمت به

 و حد که بشود ضایع من یگوجه از ماندن جا با و ایستاده همانجا تا بگیرم فاصله او

 درونم که را ک رمی خیاالت و فکر این و ماندم منتظرش حال این با! نداشت اندازه

 .گذاشتم نتیجه بی را لولیدمی
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 :گفت ماشین در بستن از پس و نشست کنارم صندلی روی

 .بریم بزن خب-

 هایآهنگ با دویمان هر راه در. انداختم راه را ماشین و انداختم پایین و باال ایشانه

 به که نکشید طولی زیاد. نزدیم خاصی حرف و بودیم مشغول گوجه یقاجریه دوران

 کجا دقیقا بپرسم دادیار از که چرخاندم کنارم صندلی سمت به را سرم. رسیدیم ساری

 من به رو و داده تکیه صندلی پشتی به را سرش کهحالی در دیدنش با که برویم باید

 و کردم پارک خیابان کنار را ماشین. شد گرد امکان حد تا چشمانم بود، برده خوابش

 متمایل طوری سمتش به را خودم و کردم باز را کمربندم. کنم بیدارش گرفتم تصمیم

 مدام درونم فعال و کوچک شیطان. رسید صورتش متری سانتی ده به صورتم که کردم

 حس یک ولی بپرد خواب از که بدهم سر بلندی صدای یا جیغ که کردمی وسوسه مرا

 نگاهم. دادنمی هم را کردنش بیدار آهسته صدای با یاجازه درونم در مرموز و عجیب

 بر پراکنده که عرق ریز قطرات. خوردمی چرخ صورتش اجزای تک تک روی آهسته

. گرماست از شدن پخته حال در شدید که بودند آن از حاکی بودند نشسته صورتش

 پایین اشبسته فرم خوش هایب**ل تا بلند هایمژه آن با اشبسته چشمان از نگاهم

 تا گرفته دستانم انگشتان نوک از که عجیبی گرمی و قلبم یشده تندتر تپش. آمد

 چند آهستگی به. کرد سخت را هایمنفس بود، شدن پراکنده حال در وجودم اعماق

 کل در که بدید ندید دخترهای مثل. دادم قورت را دهانم آب و کشیدم عمیق نفس

 خدا مخلوقات دیگر با برایشان که پسری بار اولین برای و اندندیده پسر شانزندگی

 متری سانتی پنج تا و بردم جلوتر را صورتم ارادهبی. بودم شده بینندمی را دارد فرق

 بسته چشمانم و آمد در غلتش به هایشب**ل روی نگاهم. کردم نزدیک صورتش

 را صورتم کمی و شود کاسته قلبم تپش سرعت از تا کشیدم عمیق نفسی. شدند

 باقی فاصله متر سانتی یک از بیش هایمانب**ل بین بودم مطمئن. بردم جلوتر



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

364 

 

 جناغم و هادنده هایاستخوان به خودش کوبیدن واردیوانه با من قلب و بود نمانده

 را شدممی داده سوق انجامش به چرا دانستمنمی که کاری جلوی داشت تصمیم

 همیشه از ترکن خرد اعصاب امگوشی زنگ مت   و پت آهنگ صدای ناگهان که بگیرد،

 عقب را خودم ترس با و کردم باز چشم آمد در صدایش آنکه محض به! آمد در

 خریتی از و بود خواب گیج هنوز دادمی نشان دادیار هایپلک خوردن تکان. کشیدم

 من به را گُنگش نگاه و کرد باز چشم آهسته. بود خبربی بزند سر من از بود ممکن که

 پاسخ قصد هنوز من و بود شدن پخش حال در هنوز مت و پت آهنگ صدای. دوخت

 :گفت و کشید ایخمیازه دادیار. نداشتم را مزاحم آن تماس به دادن

 ضبطه؟ آهنگای از یکی یا گذاشتی کارتون-

 :گفتم شده هول و زدم اینیمه و نصف مصنوعی لبخند 

 .موبایلمه زنگ! کدوم هیچ-

 :گفت و زد سستی لبخند

 !خودته مثل موبایلتم زنگ-

 :گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 !دیگه اینیم ما-

 :گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 رو ما و زنهمی زنگ داره ساعته یک که بدبختی اون جواب حاال! همینید شما بله-

 نمیدی؟ رو کرده بدخواب

 : گفتم و کشیدم پوفی 
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 .میدم االن-

 را تماس" غر واسه شو گوش" عبارت دیدن از پس و آوردم بیرون کیفم از را موبایلم

 . کردم برقرار

 الو؟-

 هم جواب حتی تو ولی زنممی زنگ بهت دارم ساعته سه! زهرمار و الو! کوفت و الو-

 من حیف  ! من حیف   واقعا! کردم بزرگت من که هستی دختری چجور تو آخه! نمیدی

 !کردم تباه تو کردن بزرگ واسه خودمو که

 :گفتم و کشیدم پوفی

 خب؟-

 یادت هم ادب اونجا رفتی! مادرته؟ با زدن حرف طرز چه این! مرض و خب! درد و خب-

 !میدی؟ رو جوابم اینجوری بپرسی رو حالم اینکه عوض! رفته؟

 : گفتم و کشیدم عمیق نفسی

 !چطوره؟ حالت خب-

 مهم تو واسه اصال! خوبه؟ حالم بگم تونممی االن کردی فکر واقعا! چطوره؟ حالم-

 چطوره؟ من حال که هست

 نیستی؟ خوب چرا-

 واست دلیلش اصال! نیستم؟ خوب چرا پرسیمی داری مدت همه این از بعد تازه-

 بعد االن و کرده بزرگت عمر یک که داشتی هم مادری یک هست یادت اصال! مهمه؟

 !پرسی؟می رو بدش حال دلیل تازه وقت همه این از
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 :گفتم و کشیدم امپیشانی بر را راستم دست کف کالفگی با

 .گیرممی تماس باهات بعدا هستم، بیرون االن من مامان خب-

 یخونه از واسش که داره چی روستا اون آخه! االن؟ قبرستونی کدوم بیرونی؟-

 جا هیچ و بودی تمرگیده خونه توی خوبی این به تهران توی تو! بیرون؟ میای مادربزرگت

 گرفته؟ رفتنت بیرون شهری، هایآدم از دور و روستا رفتی که حاال! رفتینمی

 .خداحافظ. دارم دوستت منم-

 زدم زنگ من که هم حاال زنی،نمی زنگ من به که خودت! میگی؟ پرت و چرت چرا هی-

 !کنی قطع زود خوایمی

 .خداحافظ مامان، گیرممی تماس باهات شب-

! کنممی تلف واسه رو وقتم که من حیف! برس افتاده دور روستای همون به برو آره-

 .خداحافظت

 . کشیدم خیال آسودگی از عمیق نفسی من و شد قطع تماس

 !جاست به هم خیلی کردی ثبت اسم اون به رو مادر که عبارتی اون بینممی حاال-

 . دوختم او به را متعجبم نگاه و گرفتم موبایلم از چشم دادیار صدای با

 !دادیار؟ شنیدی رو صدامون-

 :گفت و زد لبخندی

 خوب رو من انتقام داری، جالبی مادر البته! تیزه زیادی ذره یه من گوش توناجازه با-

 !گیرنمی ازت

 : گفتم و کردم اخمی
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 ! کردم خوبی فقط تو به که من-

 !خیلی آره-

 :گفتم و کشیدم پوفی

 .بده رو دادی قولش که شاپی کافی اون آدرس حاال خب-

 .راست سمت برو رو بعدی راه چهار این االن! هامیگی راست! ا  -

 را بود کرده پیشنهاد دادیار که شاپیکافی راه بار این و انداختم راه به دوباره را گوجه

 . گرفتیم پیش

 .کن پارک جاها همین خب-

 عرض در من و بردنمی رنج پارک برای جا کمبود مشکل از تهران مثل ساری بحمدهللا

 .کشیدم خیال آسودگی از عمیق نفسی و کردم پارک را ماشین دقیقه چند

 را سرش ببندد، را در آنکه از قبل ولی شد پیاده و کرد باز را خودش سمت در دادیار

 :گفت و آورد ماشین داخل

 بشی؟ پیاده خواینمی-

 :گفتم و کردم کج کمی را سرم. زدم لبخندی جوابش در و چرخاندم سمتش به را سرم 

 !خب میشم پیاده-

 به صورتش وقتی. آورد ماشین داخل بیشتر را سرش و شد ترعمیق لبش بر لبخند

 :گفت آهسته صدایی با رسید، صورتم سانتی سی

 !زودتر-
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 :گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم

 !باشه-

 هم من بست، را در آنکه از پس. شد خارج ماشین از کامل و برد ترعقب را سرش

 منتظر و بودم ترعقب او از قدم یک. گرفتم قرار کنارش و رفتم روپیاده به. شدم پیاده

 و آوردم باال را سرم سریع. شد گرم و فشرده دستش در دستم ناگهان که بیفتد راه بودم

. دوختم چشم بُهت با کردمی نگاه رویشروبه به عادی و ریلکس خیلی که دادیار به

 کردم صاف را صدایم. برداشتم قدمی دنبالش به ناخودآگاه هم من که برداشت قدمی

 :گفتم و

 !هااسالمیه مملکت اینجا برادر میگم-

 :گفت بکشاند من به را نگاهش یا بچرخاند سمتم به را سرش آنکه بی

 !دونممی-

 !ها افتاد خطر به اسالم بگیری؟ رو من دست درسته نظرت به احیانا بعد-

 :گفت بگیرد جلویش از را نگاهش آنکه بی و خندید ریز کمی

 .افتاده خطر به اسالم و نیست غلط کار این وقته خیلی-

 رنگ سبز و سفید نمای با شاپ کافی یک جلوی بدهم او به جوابی کهآن از قبل

 :گفت و ایستاد

 .جاست همین-

 پس و کرد باز را ورودی در. کشاند خودش دنبال به مرا بود گرفته را دستم که همچنان

 و بود مقابلمان در که دیگر در یک سمت به. آمدم داخل به دنبالش هم من ورودش از
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 هایآالچیق زیر که سفیدی هایصندلی و میز با درختی پر و سبز فضای روی به

 عبور کافه صندلی و میز از پر یسربسته فضای از. رفتیم شدمی باز بودند سفیدی

 درختانش یسایه زیر ماه مرداد شدید گرمای در که انگیز دل فضای آن وارد و کردیم

 در که هاییآالچیق از یکی سمت به. شدیم نشست،می پوستمان بر خوبی خنکی

 هنوز که را دستانمان. گرفتیم جای هم مقابل هایصندلی بر و رفتیم بود دنج ایگوشه

 شکل لبمان بر که لبخندی با زمانهم و گذاشتیم میز روی بودند خورده گره هم در

 .کشیدیم عمیق نفسی و بستیم چشم بود، گرفته

 !هوایی چه-

 کرده ترپررنگ شدید را لبخندش که دادیار و شد باز هردویمان چشمان حرفم این با

 :گفت و کشاند چشمانم به را نگاهش بود،

 میدم؟ نشون بهت رو زمین روی هایبهشت تک تک دارم کنیمی حال-

 :گفتم و کردم ترغلیظ را لبخندم 

 !ستالعاده فوق اینجا! آره-

 .زد حرفم بر تایید مهر بود کرده نفوذ شالم و مانتو زیر در خود وزش با که نسیمی

 نبود؟ بود، العادهفوق هم دشت اون توی زندگی-

 :گفتم و کردم تایید را حرفش پایین، به سرم حرکت با 

 .بردم لذت واقعا من! بود چرا-
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 بود همراه درختان هایگل خوب بوی با که ایدوباره لذت غرق و کشیدم عمیق نفسی

 هایشحاشیه در سبز هایبرگ عکس با رنگ سفید م نوی دو ثانیه چند از پس. شدم

 .گرفت قرار دویمان هر جلوی

 .بفرمایید-

 که قدی بلند و الغر پوست سفید جوان پسر به و آمد باال سرم گارسون صدای با

 و است خسته حسابی که بود معلوم اشچهره از. انداختم نگاهی بود ایستاده کنارمان

 وقتی. کند خالص را خودش و بیاورد را ما سفارش زودتر چه هر خواهدمی دلش

 مشغول منو با را خودم و انداختم پایین را سرم شد، کشیده من به میز از نگاهش

 : گفت ایآهسته صدای با دادیار. دادم نشان

 خوری؟می چی بهناز خب-

 عادت هایشاناسم به هرگز که هایینوشیدنی غریب و عجیب اسامی روی را نگاهم 

 قسمت و بعد یصفحه به نگاهم. شدم شانهمگی بیخیال و دادم چرخ نکردم

 و گرفت شکل لبم بر لبخندی. افتاد آب حسابی دهانم و شد کشیده منو هایبستنی

 :گفتم

 !مخصوص بستنی-

 توت و وانیل زعفران، کاکائو، بود شده نوشته جلویش پرانتزی در که آن محتوای چون

 .گنجیدمنمی پوستم در برایش خوشحالی شدت از شدمی شامل را فرنگی

 :گفت داشت ب**ل بر که داریمعنی لبخند با. آوردم باال دادیار صورت تا را نگاهم

 !کردی رو انتخاب بهترین-

 :گفت و داد گارسون دست به را هردویمان م نوی
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 .اضافه شکالتی ُسس با مخصوص بستنی تا دو-

 این از بهتر دیگر. شد ترعمیق امکان حد تا لبخندم شکالتی ُسس اسم شنیدن با

 !شدنمی

 :گفت کردمی نگاهم که همچنان دادیار گارسون رفتن از پس

 رو نقاشی شدن راضی که شد چی خبر؟ چه بزرگ خانوم از ببینم کن تعریف خب-

 کنن؟ شروع دوباره

 :گفتم و زدم بهم را دستانم کف هیجان از 

 هاینقاشی هم رنگی مداد با مادربزرگ میشه باورت وای! نکردم تعریف برات اوه-

 که میاد یادم گفت بهم بکشه، نقاشی کردم اصرار بهش وقتی کشه؟می قشنگی خیلی

 ! بکشم نقاشی رنگی مداد با چطوری دادمی یاد من به بودم بچه وقتی

 :گفت و کشید صورتش به دستی دادیار

 .دادن یاد پدرت به حتما پس-

 دوباره تا کنم راضی رو مادربزرگ تونستم که اینه مهمه که چیزی اما! معلومه خب آره-

 چه کشهمی نقاشی وقت هر مادربزرگ نمیشه باورت دادیار اوه. بکشه نقاشی

 !میشه جمع هاشچشم توی شوقی اشک چه و زنهمی لبخندی

 :گفت و زد لبخندی جوابم در

 خوب اینقدر که داره افتخار جای واقعا! بود تو زحمت به هم کشیدنش نقاشی دوباره-

 .شدی بزرگ خانوم حال شدن بهتر باعث

 :گفتم و زدم غرور پر لبخندی
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 .افتخارم یمایه کال من! البته آره-

 :گفت و خندید ریز کمی

 که چیزی یک باشن؟ آورده یاد به رو گذشته از چیزی بزرگ خانوم نکردی حس خب-

 ...چیزی همچین یا آوردن یاد به کشیدن نقاشی از بعد ولی بوده رفته یادشون قبال

 :گفتم و کردم فکر کمی

 .نکردم حس چیزی همچین من! نه-

 در را نگاهش حالیکه در و چرخاند آالچیقمان کنار درختی سمت به را سرش دادیار

 :گفت کردمی دقیق هاآن سبز هایبرگ

 ! عجیبه خیلی-

 به را سرش دادیار ناگهان که رفتیم فرو فکر به و کردیم سکوت دو هر ایدقیقه چند

 :گفت و چرخاند سمتم

 !رسید ذهنم به چیزی یک

 :گفتم و دوختم بود پیدا هاآن در شوق برق که چشمانش به را منتظرم نگاه

 چی؟-

 .عکس آلبوم-

 :گفتم گُنگی با

 !چیه؟ منظورت-
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 و کنی پیدا مادربزرگ یخانواده اعضای عکسای از قدیمی عکس آلبوم یک باید-

 آلبوم واقعا اگر البته باشه؛ موثر خیلی تونهمی این. بدی نشون بهشون رو هاعکس

 .باشه عکسی

 به مادربزرگ یخانه در که عکسی آلبوم تنها. رفتم فرو فکر به و انداختم پایین را سرم

 وسایل کمد در را آن همیشه پدربزرگ که بود پیش سال ده به مربوط آوردممی یاد

 بر بالیی چه ندارم یاد به اصال پدربزرگ فوت از پس ولی کردمی دارینگه ارزشمندش

 .آمد آلبوم آن سر

 با که حالی در و آمدم بیرون آلبوم آن فکر از دویمان هر جلوی هابستنی گرفتن قرار با

 :گفتم کردممی نگاه جلویم رنگارنگ بستنی از پر بزرگ ظرف به ذوق

 ! رو بستنی وای-

 :گفت و خندید ریز کمی دادیار

 .کنی فکر آلبوم به رفت یادت کال تو که بخوریم رو بستنی باشه-

 : گفتم و کرد باز بناگوشم تا را نیشم که زدم عمیق لبخندی آوردم، باال را سرم

 !بیننمی رو بستنی فقط قلبم و مغز و چشم االن واقعا آره-

 :گفت و خندید کمی جوابم در

 !تو دست   از-

 نظیرشان بی طعم لذت ولی ندادیم طول ساعت نیم از بیش را هایمانبستنی خوردن

 .نکنم فراموش را لذت آن دارم عمر تا که بود قدری به

 :گفت دادیار هابستنی اتمام از پس
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 کنی؟ پیدا عکسی آلبوم همچین تونیمی چیه؟ آلبوم به راجع نظرت خب-

 در کردم،می پاک بود شده بستنی از پر که را دهانم دور کاغذی دستمال با کهحالی در 

 :گفتم و زدم لبخندی جوابش

 وقت حسابی کردنش پیدا برای باید اما داشت، آلبومی همچین پدربزرگم که دونممی-

 .بذارم

 :گفت و زد لبخندی

 .داره رو گذاشتن وقت ارزش-

 :گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم

 !داره که البته-

 .دیگه کنممی حساب روت پس-

 :گفتم پرغرور و کردم ترغلیظ را لبخندم

 !دُکی تخت خیالت-

 بزنیم؟ گپی و بزنیم قدم کم یه بریم پس خب-

 :گفتم و شد باز بناگوشم تا نیشم 

 !بریم-

 که صندوق به. رفتیم خروجی در سمت به و شدیم بلند میز پست از هم با زمانهم

 ترخالی این از من جیب و کند حساب تنهایی دادیار تا ایستادم عقب شدیم، نزدیک

 حساب کمال و تمام خودش و کرد رفتار گونه جنتلمن هم دادیار خوشبختانه. نشود
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 سرش پشت از را دستم ناگهان که شدم ترنزدیک او به قدم چند راحت خیالی با. کرد

 :گفت آهسته و زد رویم به چشمکی. چرخید سمتم به و گرفت

 !هاکنم حساب من خواستیمی نفهمیدم من نکن فکر-

 :گفتم و گرفت شکل لبم بر عمیق لبخندی

 .که دونیمی! دیگه ندارم پول خب-

 پس. کشاند خودش دنبال به هم مرا در، سمت به گامی برداشتن با و خندید ریز کمی

 از که پارکی نزدیکی تا. شدیم رفتن راه مشغول رو پیاده در شاپ کافی از خروجمان از

 از که بود این عصر در روی پیاده خوبی. رفتیم پیاده داشت فاصله ما با متری سیصد

 که بود بلندی و حجیم درختان از پر که پارکی به رسیدن با و شدیمنمی هالک گرما

 ذوق با و گرفت شکل لبم بر لبخندی شد، خنک یشانسایه زیر زدن قدم با شدمی

 :گفتم

 پارک؟ بریم-

 :گفت و زد لبخندی جوابم در 

 .جوجه بریم-

 :گفتم و زدم پهلویش به ایسقلمه دستم آرنج با

 !دُکی نوچه خودتی جوجه-

 :گفت و خندید ریز کمی

 !تو میگه ستجوجه کدوممون بپرسی اینجا کی هر از االن-

 :گفتم حرص پر و کردم اخمی
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 !کشیدی قد زیادی تو طبیعیه، هم قدم که تره کوتاه تو از ذره یه قدم فقط من! نخیر-

 :افزودم آهسته صدایی با و کشیدم پوفی

 هم تو کشیدنش قد با که دادن خوردت به زیاد محسن برنج که اینه واسه حتما اونم-

 !کشیدی قد

 :گفت شیطنت پر لحنی با اشخنده اتمام از پس و خندید جوابم در

 .نکشیدی قد که خوردی زیاد نرمه برنج حتما هم تو-

 ترعمیق رویم به را شیطنتش پر لبخند. کرد ترغلیظ را اخمم که زد رویم به چشمکی

 :گفت و کرد

 گازشون خوادمی آدم که میشی ماهه پنج کوچولوهای نینی عین کنیمی اخم وقتی-

 .بگیره

 :گفتم و زدم پهلویش به دیگری یسقلمه

 !نیستم کوچولو من-

 :گفت و فشرد دستش در ترمحکم را دستم

 .نیستی کوچولو تو باشه-

 پایین و باال ایشانه بیخیالی با. کردم باز کمکم را اخمم و زدم رضایت از لبخندی

 قدم مشغول پارک درختان یسایه زیر بود، دستش در دستم که همچنان و انداختم

 . شدم زدن

 ...دادیار میگم-
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 منتظر که همچنان. کشاند من به را نگاهش و گرفت کنارش سبز فضای از چشم

 :گفت کردمی نگاهم

 بله؟-

 رسیدی؟ بزرگت آرزوهای به تو-

 :گفت و خاراند را اشچانه زیر آزادش دست با 

 .نرسیدم هنوز هاشونمخیلی به و رسیدم هاشونخیلی به خب-

 داری؟ امید نرسیدی بهشون هنوز که بزرگت آرزوهای به رسیدن به-

 ...اند تالش یانگیزه و اند رسیدن مال آرزوها! دارم که البته-

 رو حرف این هم باز بزنی رو آرزوهات یهمه قید شدیمی مجبور پیش وقت خیلی اگر-

 زدی؟می

 و شرایط خاطر به گذشته در رو آرزوها سری یک قید اگر! زدممی که البته-

 باید برن بین از هامحدودیت اون و بشه عوض شرایط وقتی باشی، زده هاتمحدودیت

 .کنی تقویت خودت در دوباره رو بهشون رسیدن یانگیزه

 چشمانم جلوی مدام را یشانخوشمزه فندقی شکالت که درشتش چشمان از را نگاهم

 برقرار سکوت بینمان ایدقیقه چند. انداختم پایین را سرم و گرفتم کشیدندمی رخ به

 :گفت دادیار اینکه تا شد

 ...بهناز-

 :گفت و زد لبخندی. کردم نگاهش منتظر و آوردم باال را سرم کرد، که مکثی با
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 دونممی من! فرصته بهترین االن کنی شروع جدی و نو از رو نقاشی داری دوست اگر-

 استاد هم بزرگ خانوم ضمن در و داری زیادی استعداد توش و داری عالقه بهش تو

 کردن دنبال برای توجیهی دیگه هافرصت این یهمه با. هست تو برای خوبی خیلی

 !مونهنمی تعالقه مورد هنر

 نفسی. بیاورند لبم بر لبخند که بودند امیدوارکننده و شیرین قدری به هایشحرف

 :گفتم ذوق پر لحنی با و کشیدم عمیق

 برسم؟ نتیجه به و کنم دنبالش تونممی کنیمی فکر یعنی-

 :گفت و زد بخش اطمینان لبخندی 

 !تونیمی که البته-

 :گفت و زد امبینی نوک به ایضربه اشاشاره انگشت نوک با و آورد باال را دستش

 .جوجه بگیریم امضا ازت هاتنقاشی نمایشگاه توی که روزی برسه-

 

 :گفتم شوق با و شد باز بناگوشم تا نیشم

 !انشالله-

 :گفت و کرد ترعمیق داشت ب**ل بر که را لبخندی

 .انشالله-

 رنگ دادیار نگاه که شد زده چگونه امیدواری و شوق یجرقه چشمانم در دانمنمی

 به را نگاهش کهحالی در و گرفت من از چشم لحظه چند از پس ولی گرفت عجیبی
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 آهسته صدایی با کشاند،می شده پوشیده خزه از پر ایالیه از که کنارش درخت یتنه

 :گفت

 .بدیم ادامه رفتن راه به خب-

 بینمان سکوت ایدقیقه چند. زدم قدم کنارش در دنبالش به هم من و افتاد راه به

 مشغول خودش به را ذهنم زیادی مدت که سوالی پرسیدن با من آنکه تا بود برقرار

 .شکستم را سکوت بود کرده

 بودی؟ راضی کردی تحصیل توش که ایرشته از تو دادیار-

 بچرخاند، من سمت به را سرش آنکه بی و گرفت شکل لبش بر رضایت پر لبخندی 

 :گفت

 .هستم و بودم عاشقش همیشه گفت میشه! هستم و بودم-

 داری؟ دوست هم رو کار ت-

 لبخندش کشاند، می چشمانم به را نگاهش حالیکه در و چرخاند سمتم به را سرش 

 :گفت و کرد ترعمیق را

 .دارم دوستش بکنی فکرشو که اونی از بیشتر آره،-

 :گفتم و زدم لبخندی

 !خوشبختی زندگیت کل یاندازه به تو پس خب-

 مگه؟ چطور-

 پیک به خوايد، می روز یک برای رو خوشبختی اگر میگه جابز استیو دونیمی آخه-

 اگر. بريد تعطيالت به خوايد، می هفته يک برای رو خوشبختی اگر. بريد نیک
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 سال يک برای رو خوشبختی اگر. كنيد ازدواج خوايد،می ماه يک برای رو خوشبختی

 ياد خوايد، می عمر يک برای رو خوشبختی اگر. ببريد ارث به ثروت خواهيد،می

 خیلی من بخوای رو راستش. باشيد داشته دوست ديدمی انجام كه رو كاری بگيريد

 نقاشی ارادی غیر اینکه خاطر به کشیدم نقاشی وقت هر خودم چون موافقم باهاش

 خوشبختی احساس کردم، خراب رو نقاشی اون وقتی حتی دارم، دوست رو کردن

 تونیمی عمرت آخر تا االن از که باشی خوشحال خیلی باید تو نظرم به. کردم

 .باشی خوشبخت

 :گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 تمام با که رو کاری بتونی که همین! بهناز خوشبختی عمرت اخر تا االن از هم تو-

 راه نصف خودش کنی، کشف رو بریمی لذت دادنش انجام از و داری دوست وجود

 .کاره اون کردن دنبال و تکرار انجام، هم شدیگه نصف و رفتنه رو خوشبختی

 : گفتم تاییدش در و زدم لبخندی

 !کنم دنبالش باید! توئه با حق-

 :گفت و زد رویم به رضایت حس از مملو لبخندی

 !میشی دنیا هاینقاش ترینموفق از یکی تو که مطمئنم من-

 

 * 

 در زدن قدم و بستنی خوردن از پس. شدم وارد و کردم باز کلید با را خانه در آهسته

 راه حین را خودمان خوب و خریدیم طعم خوش پیتزای مینی چهار دادیار با پارک،

 به شب یازده ساعت تازه که کشید طول طوری هم برگشتنمان. کردیم سیر رفتن
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. شدم پذیرایی وارد و کردم پارک حیاط در مشقت به را گوجه. رسیدم مادربزرگ یخانه

 هاییقدم با. اندرفته فرو عمیقی خواب در همه دادمی نشان خانه خاموش هایچراغ

 یگوشه در قدیمی چوبی ینفره دو تخت سمت به. شدم مادربزرگ اتاق وارد آهسته

 خواب چراغ اندک نور زیر بسته چشمان همان با که مادربزرگ به و رفتم اتاقشان

 عمیق ایه*س*بو و شدم خم. کردم نگاه لذت با بود، جذاب اشزیبایی هم اشفانوسی

 با کردم،می نگاهش که همچنان. بردم باالتر را سرم و کاشتم چروکش پر و نرم لپ بر

 تا اشپیشانی روی از که را سفیدش موی تار چندین اممیانی و اشاره انگشتان نوک

 آن از و نزدیک اشبینی به بازدمش و دم هر با و بودند آمده اشبینی هایسوراخ روی

 :گفتم ب**ل زیر آهسته صدایی با. زدم کنار شدند،می دور

 !مادربزرگ خیر به شب-

 *** 

 حمید؟ کنیمی کار چی اینجا- 

 بسته و قفل که بود زیادی مدت که پدربزرگم مرحوم کمد   داخل از را سرم آنکه بی 

 :گفتم مادربزرگ جواب در بیاورم بیرون بود، مانده

 .مادربزرگ گردممی چیزی یک دنبال دارم-

 آن یافتن درگیر سخت فکرم بودم، زده حرف عکس آلبوم یدرباره دادیار با که دیروز از

 و هاکمد تک تک و آمدم مادربزرگ اتاق به باری چند صبح از هم امروز. است آلبوم

 هایپول ک ش تا چرا دانمنمی. کردم رو و زیر عکس آلبوم آن برای را پدربزرگ وسایل

 ! نیست خبری هیچ آلبوم آن از ولی کردم پیدا را پدربزرگ
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 به خاصیتبی چیز   یه واسه رو پدرت وسایل داری که هستی پسری چجور دیگه تو-

 !ریزیمی هم

 آلبوم دنبال به دستم حرکت با نابینایان مثل کمد داخل تاریکی در که همچنان

 :گفتم گشتممی

 رو وسایل یهمه کردم پیدا رو آلبوم اینکه از بعد میدم قول ولی مادربزرگ ببخشید-

 .کنم مرتب

 .بگرد دوباره بیا بعد بخوریم شام بیا حاال باشه،-

 .مادربزرگ چشم-

 .خوردمی چرخ کمد در دستم همچنان زدم، که حرفی وجود با

 !حمید دیگه بیا خب-

 هایطرح با مقوایی جلدی لمس با که بودم شده ناامید آلبوم یافتن از دیگر

 :گفتم شوق با ای،برجسته

 !کردم پیداش کنم فکر وای-

 دستم کف بر خاکش از عظیمی بخش که خورده خاک جلد آن بر بیشتر را دستم

 و برداشتم دستم دو هر با را بزرگ آلبوم آن کل نهایت در و دادم حرکت بود نشسته

 چراغ نور زیر وقتی. آوردم بیرون هم را آلبوم کمد، داخل از سرم آوردن بیرون با زمانهم

 لبخندی کردم، نگاه رویش رنگ طالیی یبرجسته هایلوزی با رنگ قرمز آلبوم آن به

 فوتی با گرفتم، دهانم جلوی را آن وقتی و آوردم باال را آلبوم. گرفت شکل لبم بر عمیق

 یعطسه صدای با. کردم پراکنده هوا در را سطحش بر نشسته خاک و گرد ذرات زور پر
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 روی دارشگل روسری یگوشه با کهحالی در. چرخید سمتش به سریع سرم مادربزرگ،

 :گفت پوشاندمی را اشبینی

 !حمید انداختی راه خاکی و گرد چه-

 :گفتم شرمندگی از پر لحنی با و انداختم پایین را سرم

 !ببخشید-

 روبرویم متری نیم در. شد نزدیک من به قدم چندین با و شد بلند تختش روی از

 لبخند. آورد باال را سرم و گرفت قاب را صورتم تپلش و گرم دست دو هر با نشست،

 :گفت ایبامزه لحن با و زد رویم به نمکینی

 !ببینم بگیر باال سرتو! پسر کردم عادت دادنت آب به گل دسته به دیگه-

 :گفتم و شد باز بناگوشم تا نیشم جوابش در

 !چشم به ای-

 :گفتم و بردم باالتر را سرم

 !هاکنممی نگاه هم سقف به بخواید اگر-

 :گفت و خندید ریز کمی

 .کافیه واسم کنی نگاه رو من! نکرده الزم-

 زمین به را دستانش از یکی حالیکه در. برداشت هایمگونه روی از را دستانش هم بعد

 :گفت شد،می بلند و دادمی تکیه

 !حمید دیگه پاشو-
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 یسفره سمت به پذیرایی در مادربزرگ وقتی. شدم بلند دست به آلبوم دنبالش به

 گذاشتن از پس و رفتم اتاقم به من رفت،می بود کرده پهن خانم زری که آوری اشتها

 غذای آن با. پیوستم پذیرایی در یشاننفره دو جمع به خوابم، رخت کنار در آلبوم

 از پس و آوردیم در عزا از دلی حسابی بود کرده درست خانم زری که ایخوشمزه

 شدم،می وسوسه خواب برای آنکه با. گرفتیم پیش را هایماناتاق راه اتمامش

 از پیامک سه دیدن با. کردم چک را هایمپیامک و رفتم موبایلم سمت به ناخودآگاه

 پاسخ هایشتماس به چرا و هستم کجا بود پرسیده من از شانهمگی در که دادیار

 که بزنم زنگ او به خواستم. بست نقش لبم بر شیطنت و رضایت از لبخندی ام،نداده

 .دادم پاسخ را تماس و شد ترعمیق لبخندم گرفت، من با لحظه همان در که تماسی با

 !دُکی سالم-

 !نیابنده یجوینده نیست ازت خبری! السالم علیکم-

 !یابنده یجوینده بگی باید حاال! نه اوه-

 :گفت شگفتی و تعجب با

 ! واقعا؟-

 ! واقعا دادیار آره-

 .بزنیم دیزی بریم شب فردا ششیرینی واسه شد الزم پس خب-

 :گفتم فراوانی اشتیاق با و شد ترپررنگ لبخندم

 .لطفا باشه مالتم پر! دیزی جون آخ-

 :گفت اتمامش از پس و داد سر ایخنده
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 بیاد؟ بدت ازش تو که هست ایخوردنی دنیا کل توی بهناز میگم-

 :گفتم و شد باز بناگوشم تا نیشم 

 ...جز به باشه نکنم فکر واال-

 :پرسید کنجکاوی با

 چی؟ جز به-

 :گفتم موذیانه لحنی با و زدم شیطنت پر لبخندی 

 .بزن حدس خودت خب-

 :گفت سپس و کرد سکوت لحظه چند

 پاچه؟ کله-

 !مپاچه کله عاشق من! نه اوه-

 سیرابی؟-

 .دارم دوست هم خیلی بشه پخت خوب اگر سیرابی! نوچ-

 نقض رو بودن گفته دخترها واسه قبلیم دخترهای دوست که قوانینی تمام تو بابا ای-

 ! کردی

 :گفتم و خندیدم ریز کمی

 نتیجه این به بیشتر که اند چی میاد بدم ازشون که هاییخوردنی اون بفهمی اگر تازه-

 !رسیمی

 :گفت و کرد مکثی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

386 

 

 پاستیل؟... ا م-

 !پاستیلم عاشق من! نخیر-

 :گفت و کشید پوفی

 !نمیاد یادم چیزی واقعا دیگه-

 !کن فکر بیشتر خب-

 :گفت آهسته صدایی با سپس و کرد مکثی

 آلوچه؟ و لواشک نکنه-

 :گفتم رضایتمندانه. زدم هوا در بشکنی و آوردم باال را دستم 

 .خورهمی هم به ترش خیلی چیزای از حالم... قروت قره البته و! درسته-

 :گفت پایانش از پس و داد سر ایخنده

 !خدا به استثنایی خیلی دیگه تو-

 ...گفتیممی دیزی از داشتیم خب. مخلصیم-

 اونجا خوب خیلی سرای دیزی یک. بزنیم دیزی ساری میریم شب فردا! آره آهان-

 .خوریمی غذاش با انگشتاتم که شناسممی

 گذشت،می بودم کرده اشتجربه که بار آخرین از زیادی مدت که لذیذ طعمی فکر با

 :گفتم شوق با و افتاد آب دهانم

 اینجا؟ میای چند ساعت! عالیه-

 .میریم من ماشین با که نیار رو گوجه راستی. بزرگخانوم یخونه جلوی پنج-
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 !نداره قشنگ آهنگ که تو ماشین ولی باشه-

 :گفت و خندید ریز کمی

 اهل هایآهنگ میریم گوجه با که بعدا کن، گوش جدید هایآهنگ کم یه حاال-

 .میدیم گوش رو تو یدالنه

 :گفتم و زدم رضایت از لبخندی

 .هابذاری شاد آهنگ پس باشه-

 .چشم به ای-

 .مخسته حسابی من که کنیم خداحافظی نداری کاری دیگه اگر خب-

 .باشی داشته انرژی خوردن دیزی واسه فردا که بخواب برو باشه-

 خواد؟می انرژی مگه خوردن-

 واسه انرژی هات،دست با چنگال و قاشق کردن بلند واسه انرژی! خوادمی که معلومه-

 ...جویدن   واسه گوشت،آب توی نون کردن تلیت واسه

 :گفتم و کند تمام را حرفش ندادم اجازه

 از عظیمی بخش که خورده خاک جلد آن بر بیشتر را دستم!ملتفتم! باشه باشه-

 هر با را بزرگ آلبوم آن کل نهایت در و دادم حرکت بود نشسته دستم کف بر خاکش

 بیرون هم را آلبوم کمد، داخل از سرم آوردن بیرون با زمانهم و برداشتم دستم دو

 رنگ طالیی یبرجسته هایلوزی با رنگ قرمز آلبوم آن به چراغ نور زیر وقتی. آوردم

 را آن وقتی و آوردم باال را آلبوم. گرفت شکل لبم بر عمیق لبخندی کردم، نگاه رویش

 هوا در را سطحش بر نشسته خاک و گرد ذرات زور پر فوتی با گرفتم، دهانم جلوی
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 کهحالی در. چرخید سمتش به سریع سرم مادربزرگ، یعطسه صدای با. کردم پراکنده

 :گفت پوشاندمی را اشبینی روی دارشگل روسری یگوشه با

 !حمید انداختی راه خاکی و گرد چه-

 :گفتم شرمندگی از پر لحنی با و انداختم پایین را سرم

 !ببخشید-

 روبرویم متری نیم در. شد نزدیک من به قدم چندین با و شد بلند تختش روی از

 لبخند. آورد باال را سرم و گرفت قاب را صورتم تپلش و گرم دست دو هر با نشست،

 :گفت ایبامزه لحن با و زد رویم به نمکینی

 !ببینم بگیر باال سرتو! پسر کردم عادت دادنت آب به گل دسته به دیگه-

 :گفتم و شد باز بناگوشم تا نیشم جوابش در

 !چشم به ای-

 :گفتم و بردم باالتر را سرم

 !هاکنممی نگاه هم سقف به بخواید اگر-

 :گفت و خندید ریز کمی

 .کافیه واسم کنی نگاه رو من! نکرده الزم-

 زمین به را دستانش از یکی حالیکه در. برداشت هایمگونه روی از را دستانش هم بعد

 :گفت شد،می بلند و دادمی تکیه

 !حمید دیگه پاشو-
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 یسفره سمت به پذیرایی در مادربزرگ وقتی. شدم بلند دست به آلبوم دنبالش به

 گذاشتن از پس و رفتم اتاقم به من رفت،می بود کرده پهن خانم زری که آوری اشتها

 غذای آن با. پیوستم پذیرایی در یشاننفره دو جمع به خوابم، رخت کنار در آلبوم

 از پس و آوردیم در عزا از دلی حسابی بود کرده درست خانم زری که ایخوشمزه

 شدم،می وسوسه خواب برای آنکه با. گرفتیم پیش را هایماناتاق راه اتمامش

 از پیامک سه دیدن با. کردم چک را هایمپیامک و رفتم موبایلم سمت به ناخودآگاه

 پاسخ هایشتماس به چرا و هستم کجا بود پرسیده من از شانهمگی در که دادیار

 که بزنم زنگ او به خواستم. بست نقش لبم بر شیطنت و رضایت از لبخندی ام،نداده

 .دادم پاسخ را تماس و شد ترعمیق لبخندم گرفت، من با لحظه همان در که تماسی با

 !دُکی سالم-

 !نیابنده یجوینده نیست ازت خبری! السالم علیکم-

 !یابنده یجوینده بگی باید حاال! نه اوه-

 :گفت شگفتی و تعجب با

 ! واقعا؟-

 ! واقعا دادیار آره-

 .بزنیم یدیز  بریم شب فردا ششیرینی واسه شد الزم پس خب-

 :گفتم فراوانی اشتیاق با و شد ترپررنگ لبخندم

 .لطفا باشه مالتم پر! دیزی جون آخ-

 :گفت اتمامش از پس و داد سر ایخنده
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 بیاد؟ بدت ازش تو که هست ایخوردنی دنیا کل توی بهناز میگم-

 :گفتم و شد باز بناگوشم تا نیشم 

 ...جز به باشه نکنم فکر واال-

 :پرسید کنجکاوی با

 چی؟ جز به-

 :گفتم موذیانه لحنی با و زدم شیطنت پر لبخندی 

 .بزن حدس خودت خب-

 :گفت سپس و کرد سکوت لحظه چند

 پاچه؟ کله-

 !مپاچه کله عاشق من! نه اوه-

 سیرابی؟-

 .دارم دوست هم خیلی بشه پخت خوب اگر سیرابی! نوچ-

 نقض رو بودن گفته دخترها واسه قبلیم دخترهای دوست که قوانینی تمام تو بابا ای-

 ! کردی

 :گفتم و خندیدم ریز کمی

 نتیجه این به بیشتر که اند چی میاد بدم ازشون که هاییخوردنی اون بفهمی اگر تازه-

 !رسیمی

 :گفت و کرد مکثی
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 پاستیل؟... ا م-

 !پاستیلم عاشق من! نخیر-

 :گفت و کشید پوفی

 !نمیاد یادم چیزی واقعا دیگه-

 !کن فکر بیشتر خب-

 :گفت آهسته صدایی با سپس و کرد مکثی

 آلوچه؟ و لواشک نکنه-

 :گفتم رضایتمندانه. زدم هوا در بشکنی و آوردم باال را دستم 

 .خورهمی هم به ترش خیلی چیزای از حالم... قروت قره البته و! درسته-

 :گفت پایانش از پس و داد سر ایخنده

 !خدا به استثنایی خیلی دیگه تو-

 ...گفتیممی دیزی از داشتیم خب. مخلصیم-

 اونجا خوب خیلی سرای دیزی یک. بزنیم دیزی ساری میریم شب فردا! آره آهان-

 .خوریمی غذاش با انگشتاتم که شناسممی

 گذشت،می بودم کرده اشتجربه که بار آخرین از زیادی مدت که لذیذ طعمی فکر با

 :گفتم شوق با و افتاد آب دهانم

 اینجا؟ میای چند ساعت! عالیه-

 .میریم من ماشین با که نیار رو گوجه راستی. بزرگخانوم یخونه جلوی پنج-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

392 

 

 !نداره قشنگ آهنگ که تو ماشین ولی باشه-

 :گفت و خندید ریز کمی

 اهل هایآهنگ میریم گوجه با که بعدا کن، گوش جدید هایآهنگ کم یه حاال-

 .میدیم گوش رو تو یدالنه

 :گفتم و زدم رضایت از لبخندی

 .هابذاری شاد آهنگ پس باشه-

 .چشم به ای-

 .مخسته حسابی من که کنیم خداحافظی نداری کاری دیگه اگر خب-

 .باشی داشته انرژی خوردن دیزی واسه فردا که بخواب برو باشه-

 خواد؟می انرژی مگه خوردن-

 واسه انرژی هات،دست با چنگال و قاشق کردن بلند واسه انرژی! خوادمی که معلومه-

 ...جویدن   واسه گوشت،آب توی نون کردن تلیت واسه

 :گفتم و کند تمام را حرفش ندادم اجازه

 !ملتفتم! باشه باشه-

 :گفت رضایت پر لحنی با

 پول واسه که همونطوری الزمه دادن انرژی هم گرفتن انرژی واسه حتی خالصه، آره-

 .الزمه دادن پول هم گرفتن

 :گفتم و کشیدم پوفی
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 .انرژی و پول پایستگی اصل! استاد بله-

 ! خوندیمی درس خوب دبیرستان معلومه که اینطور! همینه! آفرین-

 : گفتم و زدم پوزخندی

 !تجربی یرشته برم کردن مجبورم بابام و مامان خوندممی درس خوب چون-

 .شکستم را سکوت خودم که کرد سکوت کمی جوابم در

 . بخوابیم بریم دادیار خب-

 .بخیر شبت... بخوابی خوب. کشیکم امشب که من. بخواب برو آره-

 .آروم شبت. ممنونم-

 .خداحافظ فردا، تا فعال-

 .خدانگهدار فعال-

 نگاهی اول دادم ترجیح خواب جای به بودم خسته شدید که من و یافت پایان تماس

 .بیندازم آلبوم هایعکس به

 آلبوم هایعکس اولین. کردم باز اول یصفحه از و برداشتم خوابم رخت کنار از را آلبوم

 پدرم و هاعمه عموها، عروسی هایعکس همگی و بودند شده چسبانده جلد پشت

 لبخندهای به نهایت در و خورد چرخ شانهمگی خندان هایچهره روی نگاهم. بودند

 آن در لبخندشان دیدن با ناخودآگاه. شد معطوف مادربزرگ و پدربزرگ معصوم و زیبا

 اول یصفحه به را نگاهم. شدند باز نما دندان لبخندی به هم من هایب**ل هاعکس

 عکس روی نگاهم. شد کشیده بود، گذاشته نمایش به وضوح به را هاعکس که آلبوم

 زمان آن در که بزرگم یعمه و سیاوش، یشان،نوه اولین با پدربزرگ و مادربزرگ که اول
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 در ذوق برق آن و هایشانلبخند چقدر. شد متمرکز بود، آورده دنیا به را سیاوش تازه

 هم پایین هایعکس در. کشاندم پایین را نگاهم کمی! بود قشنگ چشمانشان

 نگاه دوربین به ب**ل بر لبخند پدربزرگ و مادربزرگ مهر پر آغوش در سیاوش

 آمریکا در که هست سالی سه اکنون هم که سیاوش به فکرم هاعکس آن با. کردمی

 و کرده فراموش کامال هم را پدرش و مادر بلکه مادربزرگ، تنها نه و کندمی زندگی

 خراب هم ایران به ایهفته یک سفری با حتی اشجوانی خوب دوران است معتقد

 پدربزرگ و مادربزرگ آنکه با. زدم ورق را عکس آلبوم دیگر کمی. شد کشیده شود،می

 یشانعالقه داشتند، دوست را هایشاننوه و فرزندان یهمه داشتند که بزرگی قلب با

 دل آغاز بوی و طعم همیشه هااولین که آنجایی از و بود یشاننوه اولین که سیاوش به

 اما نبود هایشاننوه دیگر با مقایسه قابل نیست، شدنی تکرار که دهندمی را انگیزی

 تکان طرفین به را سرم! کرد فراموششان همه از بیش دُردانه عزیز ینوه اولین همان

 به تولدم از قبل هایشادی حس از پر هاییعکس البالی از. زدم ورق را آلبوم و دادم

 انگشت نوک. رسیدم بود، شده گرفته ما از پدربزرگ آغوش در امنوزادی در که عکسی

 نگاهم و کشیدم بود عکس آن کل از انگشت بند یک تنها که صورتش روی را اماشاره

 این مثل درست. کشاندم هایشگونه روی و چشمان اطراف هایچروک و چین روی را

 پیش از بیش را خود صورتش هایچروک و چین زدمی لبخند وقتی مادربزرگ روزهای

. زدم لبخند ارادهبی و کشاندم لبخندش طرح به را نگاهم. گذاشتندمی نمایش به

 اکنون و نبود تربزرگ مادربزرگ از سال پانزده اگر و نداشت دوستم کم پدربزرگ

 آنکه برای و کشیدم عمیق نفسی. بود کنارمان مادربزرگ مثل شاید بود مانده ترجوان

 جان بی عکس آلبوم یک شی آن اسم شاید. گذراندم را آلبوم از دیگر ورقی نکنم بغض

 حس هر از ترزنده که شدمی موجب را خاطراتی در شدن غرق من برای اما باشد

 یکی روی و زدم ورق را آلبوم دیگر کمی. کردممی تجربه دیگر بار هاعکس آن با ایزنده



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

395 

 

 یخانه همین حیاط در و بودم ساله ده آن در که عکسی. شدم متوقف هاعکس از

 سال چند که شانسنتی قدیمی چوبی تخت روی پدربزرگ و مادربزرگ بین مادربزرگ

 به لبخند با و بودم نشسته شد، انداخته بیرون خانه از عموهایم یخواسته طبق پیش

 خیس   بنفشه و بهزاد با بازی آب طی را دارم گل قرمز پیراهن. کردممی نگاه دوربین

 خندان و خوشحال بود چسبیده تنم به خیسم پیراهن که همچنان و بودم کرده خیس

 البته و پدربزرگ و مادربزرگ هایصورت به را نگاهم. کردممی نگاه دوربین به

 به شروع مامان وقتی روز آن آوردم یاد به خوب. کشاندم شیرینشان لبخندهای

 را کودکانه شادی و شیطنت و کردند دفاع ما از پدربزرگ و مادربزرگ کرد، ما سرزنش

 آبروریزی و هایمانلباس شدن خیس به فکرش تمام مامان چند هر. دانستند مان  حق

 .کرد سکوت دیگر پدربزرگ و مادربزرگ درخواست به بود، شب میهمانان جلوی

 را لبخندم عکس، آن کشیدن بیرون از پس و بردم پالستیکی کاور آن زیر را دستم

 دراز خواب رخت روی و گرفتم دستم دو هر با را عکس. بستم را آلبوم و کردم ترعمیق

 :گفتم کردممی نگاهش که همچنان و بودم گرفته چشمانم جلوی را عکس. کشیدم

 !روزها اون گذشت زود اینقدر میشه باورش کی-

 از پر خوابی به و بستم چشم. گذاشتم بالشتم کنار را عکس و کشیدم ایخمیازه

 .رفتم گذشته خاطرات

 *** 

 

 بیرون؟ بری خوایمی هم امروز-
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 و گذاشتم زمین بر بودم کرده سیاه را چشمانم داخل خوب آن با که را چشمم مداد 

 :گفتم و زدم او به نمادندان لبخندی

 .پیشتونم شب تا و بینمتونمی صبح فردا تازه و گردمبرمی که شب ولی مادربزرگ آره-

 بیرون؟ نری هم فردا معلوم کجا از-

 و کردم متمرکز دادمی نشان خوب را پیشاپیشش دلتنگی که اشچهره روی را نگاهم 

 :گفتم

 ...دلیل دو به! نمیرم فردا-

 :گفتم که کرد نگاهم منتظر

 .داره فوتبال پرسپولیس فردا اینکه خاطر به هم یکی و شما گل   روی خاطر به یکی-

 :گفت و خندید ریز کمی مادربزرگ

 .توپه همون تاصلی دلیل دونممی که من-

 :گفتم و آوردم باال نفی ینشانه به را دستم

 تونیممی بدیم، دست از میشن پخش زنده وقتی اگه رو تلویزیون هایبرنامه! اصال نه-

 ...ولی ببینیم رو تکرارش فرداش

 :افزودم و زدم لبخندی

 اون تکرار تونیمنمی دیگه بدیم دست از رو بودنمون زنده هم کنار هایلحظه اگر-

 .باشیم داشته رو هالحظه

 :گفت و زد عمیق لبخندی
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 ...زنده دیگه فردا شاید که بدون رو من قدر! توئه با حق-

 :گفتم سریع و کند تمام را حرفش ندادم اجازه

 و هانبیره ها،نتیجه و کنیم زندگی هم با دیگه وقت خیلی باید! نزنیدها هاحرف این از-

 .بشن بزرگ شما پیش من از هاتونندیده

 :گفت شیطنتی پر یبامزه لحن با و کرد ترعمیق را لبخندش مادربزرگ

 و نتیجه از بعد بیار نوه من واسه و بگیر زن اول تو! هاداری برنامه حسابی اینکه مثل-

 !بزن حرف ندیده و نبیره

 :گفتم و زدم رویش به عمیق لبخندی

 !چشم به ای-

 و شدم بلند. کردم تنظیم سرم روی را رنگم قرمز تل و گرفتم مادربزرگ از را نگاهم

 هایملباس به نگاهی. پوشیدم سفید شالی و شلوار با را رنگم قرمز نازک مانتوی

 عکسی آن که برداشتم خوابم رخت کنار از را کیفم. زدم رضایت از لبخندی و انداختم

 دوباره و پرید هوا در سانتی چند کردم نگاهش امبیداری یلحظه آخرین تا دیشب که

 به هنوز کردم پیدایش که دیروز از و بود بالشتم کنار که آلبوم به نگاهم. نشست

 ولی گرداندمبرمی جایش سر را عکس باید. شد کشیده بودم نداده نشان مادربزرگ

 . برسم دادیار با قرارم به موقع به تا بودممی سریع باید فعال

 حمید؟ چیه اون-

 !مادربزرگ هیچی-
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 آن گفتم آنکه با. گذاشتم بالشتم زیر را آلبوم و چپاندم آلبوم جلد زیر در را عکس

 آمادگی هنوز که بود ارزش با یخاطره دنیا یک من برای اما نبود چیز هیچ عکس

 داخل از و انداختم باال شانه بیخیال. نداشتم را آن یدرباره مادربزرگ با کردن صحبت

 به کنجکاوش نگاه که مادربزرگ به را نگاهم. آوردم بیرون را قرمزم ب**ل رژ کیفم

 :گفتم شوق با و کشاندم بود بالشتم

 چیه؟ وقت بزنید حدس مادربزرگ-

 خالی خاطرات و افکار برخی از را ذهنش خواهدمی گویی که طوری را سرش مادربزرگ 

 دستم. کرد نگاه من به منتظر و آورد باال را سرش سپس. داد تکان طرفین به کمی کند،

 :گفتم و آوردم در دَوَران به اممیانی و اشاره انگشت دو بین را ب**ل رژ و آوردم باال را

 ...گفتین اگه-

. گرفت جان لبش بر عمیق لبخندی و گرفت ذوق رنگ نگاهش قرمز ب**ل رژ دیدن با

 :گفت اشتیاق پر لحنی با

 !هاقرمز این-

 :گفتم و زدم رویش به چشمکی

 !قرمزه ب**ل رژ وقت! درسته-

 باز را ب**ل رژ در. نشستم روبرویش متری نیم در و کردم حرکت پا و دست چهار

 کمد از را کوچک یآینه کارم، اتمام از پس. مالیدم رژ هایشب**ل بر دقت با و کردم

 ترعمیق را لبخندش آینه در اشچهره دیدن با. دادم مادربزرگ دست به و آوردم در

 سرم. نشستم کنارش خوردن تکان کمی با و آمد لبخند لبم بر لبخندش، دیدن با. کرد
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 دویمان هر شاد هایچهره به کوچک یآینه آن در حالیکه در و چسباندم سرش به را

 :گفتم کردم،می نگاه

 !مادربزرگ هستین زیبایی یملکه چه-

 دلنشینش یخنده پایان از پس. خندید ریز کمی و کرد نگاهی آینه در تصویرم به

 :گفت

 !حمید تو دست   از-

. بردم فرو کیفم در را دستم و گرفتم آینه در تصویرمان از نگاه موبایلم زنگ صدای با

. کردم برقرار بود دادیار طرف از که را تماسی و آوردم بیرون آن از را موبایلم سریع

 :گفتم و چسباندم چپم گوش به را گوشی

 .الو-

 .هامنتظریم ما! علیکم سالم-

 :گفتم شیطنت پر و زدم لبخندی

 !چی؟ واسه! من؟ منتظر  -

 .نکن بازی فیلم پس هستی هم آماده االن که دونممی-

 :گفتم و ماسید لبم بر لبخند

 مطمئنی؟ اینقدر کجا از-

 :گفت شیطنتی پر لحن با 

 .منتظرم ستدقیقه پنج که بیرون بیا هم حاال. شناسمتمی خوب چون-
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 .باش منتظر بیشتر-

 :غرّید حرص پر

 !گرما این وسط نیار باال رو من روی اون بیا بدو بهناز-

 :گفتم و فرستادم بیرون فوت با را نفسم

 .اومدم! باشه باشه،-

 . مالیدم قرمز رژ هایمب**ل بر سریع و کردم قطع را تماس

 .باش خودت مراقب حمید، بگذره خوش-

 : گفتم و کاشتم مادربزرگ نرم هایلپ بر آبدار یسه*بو دو و برداشتم را کیفم

 .بگذره خوش هم شما به! مادربزرگ ممنونم-

 دهانم روی را دستم و انداختم مادربزرگ هایگونه بر هایمب**ل سرخ رد به نگاهی

 . خندیدم ریز کمی و گذاشتم

 .برگردی زودتر هم شب که برو-

 :گفتم زدم مادربزرگ به لبخندی و برداشتم دهانم روی از را دستم آمد، بند که امخنده

 .نگهدارتون خدا. چشم-

 .پسرم همراهت به خدا-

 :گفتم بلند صدایی با رفتم،می پذیرایی خروجی در سمت به که همچنان و شدم بلند

 .خانوم زری خداحافظ-

 .آمد در جوابم در آشپزخانه از ضعیفش صدای
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 .باشید خوش. خانوم باشه خداحافظتون-

 حیاط در به. کردم تجدید را لبم رژ و پوشیدم را قرمزم کتانی هایکفش تند حیاط در

 خاطر به که امسینه چپ سمت روی را دستم. ماند دستگیره روی دستم رسیدم، که

 این. کشیدم عمیق نفسی و گذاشتم رفتمی پایین و باال قلبم یشده تندتر تپش

 عجیب به ولی بود عجیب بودم ندیده را او کم که دادیاری دیدن برای هیجانم از شدت

 شدن باز از پس. درآوردم حرکت به را در یدستگیره آهسته و کردم اعتناییبی بودنش

. بود دادیار رنگی ایسورمه سمند شد ظاهر چشمانم جلوی که چیزی اولین در،

. کردم باز را در و رسیدم ماشین به تند قدم چند با. بستم را در و کردم صاف صدایی

 لذت با که دادیار سمت به را سرم در بستن از پس و انداختم صندلی بر را خودم

 . چرخاندم کرد،می نگاهم خاصی

 !شد عرض سالم-

 :گفت و زد لبخندی جوابم در

 .علیکم سالم-

 بود انداخته برق چشمانش در شیطنت کهحالی در و کشاند هایمب**ل به را نگاهش

 :گفت

 !اومدی صفا با امروزم که بینممی-

 :گفتم خصمانه و کردم اخمی

 !ممنوع بازی هیز! هی هی-

 سانتی سی در وقتی. کشید جلو سمتم به را خودش و گرفت گرمش دست با را امشانه

 :گفت و کشاند چشمانم به هایمب**ل از را نگاهش گرفت، قرار من متری
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 نگاه تو مثل دخترها یهمه به من ولی دخترها یهمه به جنسی نگاه یعنی بازی هیز-

 !کنمنمی

 :گفتم گُنگی با و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !ها اَمخوبی دختر من! کنی؟می نگاه دیگه شکل یک من به چرا خب-

 قاب را صورتم دستش دو با. دادم معصومیت رنگ نگاهم به و کردم کج کمی را سرم

 :گفت آهسته صدایی با. آورد جلوتر متری سانتی چند را سرش آهسته و گرفت

 ...دختر   ولی هستی خوبی بازیگر-

 بازدم که بود شده کم من یفاصله قدری به. آورد جلو دیگر متر سانتی چند را سرش

 گرم هم را هایمب**ل باالی و بینی اطراف و نشستمی امبینی روی گرمش هاینفس

 .کردمی

 :افزود ترآهسته صدایی با

 !نیستی خوبی-

 پاستیل مثل که رنگش صورتی هایب*ل به نگاهم. بست چشم و آورد جلوتر را سرش

 هوس دلم چرا دانمنمی. شد کشیده رسیدند،می نظر به برانگیز وسوسه فرنگی توت

 چند از پس. بستم چشم حرکتبی هم من و بود نکرده را کردنش اذیت و شیطنت

 باال را دستانم هایم،ب*ل بر حرارت پر فرنگی توت هایپاستیل آن نرمی   حس با لحظه

 آن خوش   طعم   حس   با کنم شیطنت ایذره آنکه بی. گذاشتم هایشگوش روی و بردم

 تا. کردم اشهمراهی بود، شده مالیده هاآن بر لبم رژ از بخشی که شیرین هایپاستیل

 لذت آن یلحظه هر از و دادم ادامه او همراهی   به بود نمانده برایم نفسی که جایی

 آمد، بند نفسم آنکه از پس. کردممی بیشتر و بیشتر را تنم تمام گرمای دلچسب،
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 میل ادامه به همچنان گویی که دادیار. زدم نفس نفس و کشیدم عقب کمی را سرم

 که بعد یدقیقه چند. کرد آغاز را عاشقانه لذت آن دوباره لحظه چند از پس داشت

 صدای قدری به. گرفتیم فاصله هم از رسیدم، خفگی به آوردن کم نفس شدت از دیگر

 صدای در رادیو الیت موزیک کم صدای که بود بلند هایمانزدن نفس نفس

 عادی حالت به هایماننفس دقیقه دو شاید یا یک از پس. شد گم هایماننفس

 عمیق نفسی و دادم تکان را شالم بودم، گرما از شدن هالک حال در که من و برگشت

 :گفتم حرص پر و دادم تکیه صندلی پشت به را سرم. کشیدم

 !کردیم؟ غلطی چه ما-

 شیطنت پر لبخندی با که دادیار سمت به را سرم. نشستم صاف و کردم باز چشم

 :گفتم قبل از بلندتر و چرخاندم کرد،می نگاهم

 !کردیم؟ غلطی چه ما-

 روی را دستش سریع دادیار که بپرسم را سوال این بلندتر خواستم و کردم غلیظ اخمی

 :گفت آهسته و گذاشت دهانم

 !هامیشن جمع دورمون روستا همه بگی بلندتر اگر-

"ِ  آخ" و کشید عقب را دستش سریع. گرفتم گاز را دستش و کردم ترغلیظ را اخمم

 :غرّیدم خشم پر و کشیدم عمیق نفسی. گفت ایآهسته

 !سیدی؟*بو رو من حقی چه به-

 :گفتم بلندتری صدای با و گرفتم نفسی

 !هان؟-
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 اتفاقی هیچ انگار که طوری انداخت، پایین و باال ایشانه و زد لبخندی تنها جوابم در

 که کنم باز را ماشین در خواستم فراوانم حرص با و گرفتم او از چشم. است نیفتاده

 به غلیظ اخمی با. کنم باز را در قفل نتوانستم کردم که هم کار هر. زد را مرکزی قفل

 :گفتم عصبانیت با و چرخیدم سمتش

 !کن باز درو! خونه برگردم خواممی-

 :گفت آهسته صدایی با و کرد ترپررنگ کمی داشت ب**ل بر که را محوی لبخند

 .کردی همراهی هم تو! سیدمت*نبو که من فقط-

 :گفتم و بشوم مسلط خودم بر که کشیدم عمیق نفسی و بستم چشم

 !کردی شروع که بود تو تقصیر ولی-

 :گفت کنم باز چشم آنکه از قبل

 !دادی ادامه هم تو-

 با آمیخته لذت نگاهش در. زدم زل درشتش چشمان در خشونت با و کردم باز چشم

 .رفتمی رژه من اعصاب بر که زدمی موج شیطنتی

 !دادیار؟ هستی چی دنبال-

 :گفت و زد لبخندی

 اتفاق این بودی میلبی من به خودت اگر که بدون اینو اما فهمیمی شب تا خب-

 .افتادنمی

 !زنی؟می حرف میلی چه از-

 :گفت و کرد ترعمیق را لبخندش
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 .بگذریم خب-

 صندلی پشت به را سرم هم من. شد ماشین انداختن راه مشغول و گرفت من از نگاه

 سه*بو آن از هم خودم آنکه با. دوختم بیرون یمنظره به پنجره از را نگاهم و دادم تکیه

 دادیار و من که داشت معنایی چه اصال آخر! یافتمنمی برایش منطقی هیچ بردم، لذت

 فکر! داشتیم ایعالقه هم به نه و بودیم ایرابطه درگیر نه که ما! سیم؟*ببو را همدیگر

 :گفت دادیار ناگهان که بود برقرار سکوت بینمان ساعت از ربعی حداقل کنم

 بهناز؟ بیای بیرون سنگین جو این فاز از میشه-

 :گفتم آهسته صدایی با بچرخانم، سمتش به را سرم آنکه بی 

 !نیستم کردنش سبک مسئول من کنه، کم وزن کنه ورزش جَو بگو-

 :گفت و خندید ریز کمی

 کنممی کم وزن دارم که من میگه زنهمی وزنه داره هی افتادیم راه وقتی از خدا بنده-

 کنه؟نمی سبکم بهناز چرا پس

 ابروهایم بر اخم و آمد امپیشانی به چینی بود هابچه با صحبت مثل که لحنش از 

 زیر و کنم سکوت متشخص هایخانم مثل خواستمی دلم آنکه با. شد ترغلیظ

 کرده گل حسابی امجوابی حاضر!" ستخاموشی ابلهان جواب" بگویم طعنه با ب**ل

 :گفتم و کشیدم عمیق نفسی حرص پر. بود

 .کن سبکش خودت. ندارم کاری باهاش من-

 .خوادمی رو موننفره دو همکاری کردنش سبک! کردم سبک که من-

 !بود کجا همکاری نداشتیم، هم با جنگ جز حاال تا ما بگو بهش-
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 !میشه دیده همکاری هم جنگجوها جنگ   الیالبه-

 !نمیشه نخیر-

 . کن نگاه من به بچرخ هم حاال! میشه-

 بشه؟ چی که کنم نگاه-

 .بشه رفع هاموندلتنگی که-

 شده گرد تعجب شدت از چشمانم حالیکه در و چرخاندم سمتش به را سرم سریع

 :گفتم ناباوری با بودند،

 !گفتی؟ چی-

 و کرد ترعمیق را بود لبش بر که لبخندی بود، مقابلش یجاده به نگاهش که همچنان

 . ساخت ترجذاب برابر ده را رخش نیم

 :کردم تکرار را سوالم کالفه نزد، حرفی جوابم در وقتی

 گفتی؟ چی پرسیدم دادیار-

 !گفتم چی شنیدی که تو-

 درصد یه کن فکر اوه! بشه؟ تنگ هم برای دلمون ما! حرف؟ این چی یعنی اصال خب-

 !بشه تنگ تو برای دلم من

 :گفت اطمینان پر لحنی با بچرخاند، سمتم به را سرش آنکه بی

 . کنیمی انکار داری فقط میشه، و شده که دونممی-

 ! باطل خیال زهی! هه-
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 .کنممی خیال من کن فکر باشه-

 . دوختم جلویم سرسبز یجاده به چشم و گرفتم او از نگاه

 دادی؟ نشون بزرگ خانوم به رو آلبوم خب-

 :گفتم بدهم نگاهم مسیر و سر به حرکتی آنکه بی 

 .هنوز نه-

 :پرسید متعجب

 !چرا؟-

 :گفتم بود روبرویم یجاده به نگاهم که همچنان

 .نداشتم رو جسارتش چون-

 خاطراتشون بزرگ خانوم کنی کمک خوایمی فقط تو! چی؟ واسه جسارت! جسارت؟-

 !بیارن یاد به رو

 مادربزرگ اینکه از ترسممی من. خوادمی جسارت خاطرات بعضی آوردن یاد به-

 .بشه ناراحت و بیاره یاد به رو بدی خاطرات

 بیاید، سراغم به خواستمی که بغضی تا دادم قورت تند را دهانم آب و کردم سکوت

 یشیشه از و چرخاندم دادیار مخالف سمت به را سرم. برود و ببندد را بارش کوله

 دلم که بودم نگران مادربزرگ برای قدری به من. شدم خیره بیرون یمنظره به کنارم

 خوشش و روز حال این اینکه از ترسیدممی. بیاورم یادش به را اشگذشته خواستنمی

 خیال و نیستم پسرش من بفهمد کهاین از ترسیدممی بدهد، افسردگی به را خود جای

 پدربزرگ که بیاورد یاد به ترسیدممی اند،سپرده فراموشی به را او فرزندانش تمام کند
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 ترک را او همیشه برای و نرفته دارد پی در بازگشت که سفری به تصوراتش خالف بر

 کنار کل به را نقاشی شوند باعث خاطراتش آوری یاد به ترسیدممی است، کرده

 و بغض شاهد دلنشینش، و شیرین لبخندهای جای به ترسیدممی بگذارد،

 !ترسیدممی خیلی! ترسیدممی باشم؛ هایشاشک

 زمینی؟ و هاآسمان کجای! بهناز-

 نگاه من به نگرانی با و بود کرده پارک جاده کنار را ماشین. چرخاندم سمتش به را سرم

 یاجازه خودم به همیشه مثل ولی بودند شده قرمز چشمانم بودم مطمئن. کردمی

 . دادمنمی شکستن و ریختن اشک

 !بودمت ندیده اینجوری حاال تا! شده؟ چت تو هی-

 .دادم قورت بلندی صدای با را دهانم آب و انداختم پایین را سرم

 ! نیست چیزی-

 .بزنیم حرف حسابی باید امروز کنم فکر! هست چیزها خیلی-

 !خونه بریم و کنیم کوفت دیزی میدم ترجیح! نخیر-

 :گفت و کرد روشن را ماشین

 !باش خیال همین به-

 کدام هیچ بود ساری در پارک یک جلوی که اشبعدی توقف تا و انداخت راه را ماشین

 .نزدیم حرفی نفر دو ما از

 .بریم شو پیاده خب-

 :گفتم و دادم چرخ پارک درختان بین را نگاهم
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 .ندارم پارک یحوصله-

 !داری چرا-

. کرد نگاهم منتظر و کرد باز را در. آمد من در سمت به ماشین جلوی از و شد پیاده

 :گفتم و کشاندم خودش به سرش پشت درختان از را امحوصلهبی نگاه

 !بعد واسه بذار! دادیار ندارم رو حالش و حس اصال-

 .گرفت را دستم و رفت ترعقب کمی. کرد باز را کمربندم و شد خم من روی

 که شهتجربه برای زمان بهترین نداری، رو چیزی حال و حس کنیمی فکر وقتی دقیقا-

 .کنه عوض رو هوات و حال

 ...دادیار اما-

 .بخوری هم هوایی یک بریم شو پیاده. نیار ولی و اما-

. شدم پیاده ماشین از و شدم بلند ناچار من و کشید خودش سمت به را دستم

 که دستش همان با. کرد قفل را آن و بست را ماشین در شدنم، پیاده از پس بالفاصله

 سبز درختان البالی از گذر. برد پارک داخل خودش دنبال به مرا بود گرفته را دستم

 بود کشیده زیبایی نقاشی زمین بر برهمشان و درهم هایبرگ یسایه که پارک قد بلند

 و شدمی فشرده گرمش دست در دستم که همچنان. کردنمی بهتر اصال را حالم

 زیر چمن تنها که فضایی به و کردم گذر دختران میان از دنبالش به دید،می حرارت

 رنگارنگ فلزی هایتاب دیدن با و آوردم باال کمی را سرم. رسیدم بود کرده پهن پایمان

 جدید یا شده بازسازی هایپارک در و بود خودمان کودکی دوران مخصوص که بزرگی

 لبم بر عمیق لبخندی بودند، گذاشته کودکانه کوچک پالستیکی هایتاب ها،آن جای

 :گفتم شوق با و آمد
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 !هاتاب این از-

 نگاه حالیکه در و چرخاند سمتم به را سرش. شد فشرده دادیار دست در محکم دستم

 :گفت دوختمی چشمانم به را لذتش پر

 .میاد خوشت دونستممی-

 :گفت دادیار که رفتیم جلو نفره دو بزرگ رنگ قرمز فلزی تاب یک نزدیکی تا

 !بود عالی کردنمی شآبی اگر ریخته،بی رنگش که حیف-

 :گفتم خشم با و کردم اخمی

 !حمومه کیسه رنگ چیه آبی! رنگهخوش هم خیلی-

 دستش با نشست،می تاب طرف یک روی کهحالی در و نگفت چیزی تعجبم کمال در

 بودیم چسبیده هم به و بود کم فضا طوری. نشاند خودش کنار تاب دیگر سمت بر مرا

 جا دو هر آنکه برای دادیار و کردممی حس امشانه بر را تاب زنجیرهای فشار که

 .بود گرفته مرا سمت زنجیر دستش مچ با و حلقه امشانه دور را دستش بشویم،

 و من مثل هاییغول واسه نه! هانفره دو فسقلیا بچه برای ظرفیتش این دادیار میگم-

 !تو

 :گفت و خندید ریز کمی

 . کنیممی حال باهاش که ما نداره، عیب-

 در حرکت به را تاب اششده صاف پاهای کردن رها با و گذاشت زمین بر را پاهایش

 رسیدندمی زمین به بلند تاب این باالی از که بودند بلند آنقدر پاهایش ماشالله. آورد
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 به برسد چه رسیدند،نمی هم دادیار پای مچ به که کوتاهم پاهای به مظلومانه من ولی

 .کردم نگاه زمین،

 شونگذشته از رو چیز همه بزرگ خانوم که نگرانی اینقدر چرا ببینم بگو جوجه خب-

 بیارند؟ یاد به

 :گفتم ریختم،می عرق ُشر ُشر تاب روی دادیار گرم آغوش در که همچنان 

 دادیار؟ نزنیم حرف ازش میشه-

 .آورد لبم بر لبخند خوردمی هایمانتن به که خنکی باد تاب حرکت شدن تندتر با 

 جلوی اگر! نیست خوبی چیز فراموشی که دونیمی تو! بزنیم حرف دارم دوست من-

 به روز بیاریم، بزرگ خانوم یاد به رو چیزها خیلی نکنیم سعی و نگیریم رو پیشرفتش

 کارهای پس از حتی که برسند جایی به ممکنه و میشه شدیدتر آلزایمرشون روز

 !نیان بر شونروزمره یساده

 !میاره یاد به دور هایگذشته از رو چیزها خیلی اون! خوبه حالش مادربزرگ اما-

 هایگذشته از رو زیادی چیزای نکنیم سعی اگر! دور هایگذشته ولی درسته آره-

 همین و میشه کم مغزشون یحافظه بخش فعالیت کم کم بیارن، یاد به نزدیک

 خیلی کار که موقعه اون! کنندمی فراموش مرور به هم رو دور هایگذشته خاطرات

 .میشه سخت

 :گفتم بود پایین سرم که همچنان

 کارهاش کنممی کمکش و کنممی مراقبت مادربزرگ از خودم نداره، عیبی اصال خب-

 .بده انجام رو
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 !بهناز-

 بله؟-

 .باال بیار سرتو-

 :گفت و کشید نفسی. زدم گره چشمانش به را نگاهم و آوردم باال را سرم

 !کنی؟می مقاومت اینقدر چرا-

 :گفتم کردممی نگاه چشمانش در که همچنان و دادم قورت را دهانم آب

 .باشه خوشحال طور همین همیشه مادربزرگ خواممی-

 باشه؟ خوشحال تونننمی بیارن یاد به رو شونگذشته اگر کنیمی فکر چرا خب-

 مدت کرد، فوت پدربزرگ کردن، ترکش هاشبچه! تلخه خاطرات از پر شگذشته چون-

 بتونه دونمنمی اصال و کوچیکشم ینوه که من جز کسی االن... االن و بود تنها زیادی

 افسرده و ناراحت هااین دونستن با خوامنمی! نیست کنارش نه، یا بیاره یاد به رو من

 االن که من و شونزندگی و کار دنبال رفتن هاشبچه یهمه بفهمه خوامنمی! بشه

 سفری به پدربزرگ بفهمه خوامنمی نیستم، هاشبچه از یکی کنممی زندگی باهاش

 دوستش من! مغریبه یک من و تنهاست کنه فکر خوامنمی نداره، برگشتی که رفته

 !دادیار دارم

 بی. گرفتند درد شانسرخی شدت از چشمانم و کرد خوش جا گلویم در بزرگ بغضی

 غم و درد پر حال آن از مرا دادیار یزده بُهت نگاه یا باشم داشته خودم بر تسلطی آنکه

 :گفتم لرزیدمی بغضم خاطر به که صدایی با بیاورد بیرون
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 بود من زندگی آدم اولین اون! دارم دوست خیلی رو مادربزرگ من! دارم دوستش من-

 که منه زندگی آدم اولین اون کنه،می افتخار هستم که چیزی همون به که هست و

 منه زندگی آدم اولین اون بره،می لذت دیدنشون از و کنهمی تشویقم هامنقاشی واسه

 من برای اینقدر که منه زندگی آدم اولین اون زنه،می حرف من با لبخند با همیشه که

 گل هایپیراهن ش،بافتنی هایمیل توی قشنگش و کوچیک دنیای تمام و مهربونه

 هایگوشواره کوتاهش، سفید موهای دارش،خال سفید نمازهای چادر ش،گلی

 شیرینش، هایخنده ش،قدیمی طالی النگوی تا دو ش،قدیمی کوچیک ایفیروزه

 من! میشه خالصه شداشتنی دوست هایکردن تهدید و شبامزه هایکردن صحبت

 جای اون! نیست مادربزرگ یک فقط من واسه مادربزرگ! دادیار دارم دوستش خیلی

 غمش به تونمنمی... کنهمی پر نفره تک رو داشتم کم زندگیم توی که آدمی دنیا یک

 لبخند و نخندیدنش به تونمنمی... کنم فکر افسردگیش به تونمنمی... کنم فکر

 !تونمنمی دادیار، تونمنمی! کنم فکر نزدنش

 با دادم اجازه هایماشک به بار این بریزد، اشک و بشکند راحت که نبودم کسی آنکه با

 کنم پاک را هایماشک که آوردم باال را دستانم. شوند سرازیر چشمانم از سرعت نهایت

 دور که دیگرش دست با و گرفت محکم دستش یک با دستم دو هر ساعد دادیار ولی

 :گفت و انداخت اششانه روی بر فشار کمی با را سرم بود، شده حلقه امشانه

 تو بیارن، یاد به هم بیش و کم رو شونگذشته اگر بزرگ خانوم! نباش نگران بهناز-

 تونستی حاال تا که تویی نکن شک! میارن یاد به که هستی مهمی هایآدم جز قطعا

 هم شیرینشون و تلخ یگذشته آوردن یاد به از بعد کنی، بهتر اینقدر رو شونروحیه

 ...داری نگه رو قلبشون توی شادی و لبشون رو لبخند تونیمی
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. کردند تندتر و بیشتر را هایماشک بودند شیرین هایشحرف آنکه با چرا دانمنمی

 به که دیدم مطمئن آنقدر را کسی یشانه که بود داده رخ من در جادویی چه دانمنمی

 حد این تا دادیار چرا دانمنمی. بریزم اشک راحت و کنم تکیه آن بر دادم اجازه خودم

 دیدن یاجازه کسی هر به که کسی من،. بود اعتماد قابل من برای و نزدیک من به

 اشک برای گاهی تکیه دادممی اجازه دادیار به آسان خیلی دادم،نمی را هایماشک

 !باشد من ریختن

 کف با هایمشانه دادن مالش جز دادیار که بودیم حال آن در دقیقه چند دانمنمی

 از آهسته را سرم و شدند تمام هایماشک که کرد،نمی دیگری کار هیچ گرمش دستان

 و کرد دقیق صورتم روی را نگاهش سریع حرکتم این با. برداشتم دادیار یشانه روی

 :گفت

 جوجه؟ خوبی-

 :گفتم حال بی و کشاندم چشمانش به را نگاهم کردمی درد شدت به که سری با 

 .خوبم! تهعمه جوجه-

 کردن پاک به شروع و آورد بیرون داریگل کاغذی دستمال شلوارش جیب داخل از

 از دستمال آن با را صورتم تمام دقت با. کرد دستمال همان با صورتم روی هایاشک

 با را دستمال کهحالی در و برد عقب را دستمال کارش، اتمام از پس و کرد تمیز اشک

 :گفت بود گرفته چشمانش جلوی دقیقا و برده باال دستش

 .کرد باز رو حمید سازی آبغوره کارخونه باهاشون شدمی! آبغوره همه این-

 :گفتم و کردم اخمی جوابش در. چرخاند سمتم به را سرش و زد شیطنت پر لبخندی

 !هاکنم گریه من ندیدی تو-
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 :گفت و زد رویم به چشمکی

 ! هابشی ریختی این نبینم دیگه ولی! تخت خیالت-

 ترعمیق را لبخندش جوابم در هم دادیار. زدم جان کم لبخندی و کردم باز را هایماخم

 :گفت و کرد

 قیفی؟ بستنی یا بازی تاب یادامه-

 بیرون مادربزرگ و عکس آلبوم فکر از فعال و آمده در گریه و غم حالت از کردم سعی 

 :گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم. بیایم

 ریزن؟می قیف توی شوبستنی دستگاه با که هاییقیفی بستنی اون از-

 :گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش جوابم در دادیار 

. ریزنمی روش که شکالتی سس با کاکائوییش و وانیل رنگ دو اون از! همونا آره-

 چطوره؟

 :گفتم و کوبیدم هم به را دستانم کف 

 !عالیه-

 من سمت به تاب و آمد در تاب از تقی صدای شدنش بلند با و شد بلند تاب روی از

 !بشوم زمین بر نقش که است االن کردم حس که شد کج طوری

 :گفتم کردمی نگاهم منتظر لبخندش با که دادیار به و شدم بلند تاب روی از

! بکن انقراض حال در هایتاب این حال به فکری یک! دُکی هازیاده وزنت ماشالله-

 !بشینیم تایی دو نیا بعد سری

 :گفت و زد غرور پر لبخندی
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 !دیگه آله ایده من وزن-

 برداشتیم که قدم سه از پس. کشاند خودش دنبال به مرا و گرفت را دستم دستش با

 :گفت

 .شینیممی روشون تایی دو ما که باشه هم خداشون از انقراض حال در هایتاب تازه-

 :گفتم و زدم جوابش در لبخندی

 !من حضور خاطر به مخصوصا آره،-

 !من حضور خاطر به بیشتر البته-

 !من نخیرم-

 !من که نکن انکار-

 رسیدن با نهایت در و کردیم خود برتری اثبات در سعی همچنان ماشین به رسیدن تا

 :گفت دادیار ماشین، به

 .بریم بپر-

 یک در دقیقه چند از پس کرد، رانندگی دادیار که هیوالیی سرعت آن با و شدیم سوار

 چند همان در. شدیم پیاده و شد متوقف ماشین شلوغ، روهاییپیاده با عریض خیابان

 از یکی روی که پوستری به نگاهم بودم، دادیار آمدن منتظر روپیاده در که ایثانیه

 . خورد گره بود نزدیکم هایسوپرمارکت

 .بریم بهناز خب-

 پوستر به آزادم دست با. بود پوستر آن روی همچنان نگاهم من ولی گرفت را دستم

 :گفتم و کردم اشاره
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 !کن نگاه رو اونجا دادیار-

 :پرسید کنجکاوی با

 رو؟ کجا-

 وقتی. کشاندم خودم دنبال بود گرفته را دستم که را دادیار خودم حرکت با من باراین 

 پشت از که جمعیت از انبوهی الیالبه مارکت سوپر آن ورودی در جلوی متری یک در

 :گفتم و کردم اشاره پوستر به دستم با گرفتیم، قرار کردندمی گذر سرمان

 !ببینش-

 :گفت تفاوت بی و کرد نگاه پوستر به دادیار

 !دیگه کارتونه چی؟ که خب-

 ! آلوینه اون! کن نگاش رو قرمزه پیرهن اون! مهمه کارتونیش چه-

 :گفتم و دوختم رخش نیم به را نگاهم

 !ساختنش تو روی از کن باور! خودته خود   همزاد اصال-

 ب**ل بر که لبخندی همان با. چرخاند من سمت به را سرش و زد لبخندی دادیار

 :گفت داشت

 ببینیم؟ هم با و بگیریم را کارتونش چیه نظرت! اینه هاسنجاب و آلوین پس-

 :پرسیدم متعجب و شدند گرد تعجب از چشمانم 

 .دیدمش پدرام با بار صد قبال من تازه! ببینیم؟ هم با کجا ما! ببینیم؟ هم با-

 :گفت و کرد ترعمیق را لبخندش
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 !ببینی باید هم من با! بود قبل مال دیدن پدرام با ضمن در و هست زیاد که جا حاال-

 :گفتم و انداختم پایش تا سر به نگاهی

 ببینیم؟ کارتون بشینیم ایگنده این به تو و من آخه-

 :گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش 

 !ببینیم کارتون هامونمبچه با بشیم آماده باید باالخره خب، آره-

 ...با منم و ببین کارتون خودت هایبچه با تو خب-

 :گفت و گذاشت دهانم روی را آزادش دست

 !هامونبچه گفتم-

 به شروع قلبم در داغ ایژله مثل چیزی یک. شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 حس تکرارش بار هر با و شد تکرار مغزم در باری چند گفت که" هامونبچه. "کرد لرزش

 از را دستش. شد جاری بدنم در گرم جکوزی آب داغی به آبی از سیلی مثل عجیبی

 :گفت آهسته صدایی با و برداشت لبم روی

 و من شبیه چقدر برادرهاش و آلوین این ببینم که بگیریم رو کارتون بریم پس خب-

 .اند برادرهام

 :افزود و زد چشمکی

 بریم؟-

 سپس. بیایم بیرون گفت که هاییبچه فکر از تا دادم تکان طرفین به بار چند را سرم 

 :گفتم و زدم لبخندی جوابش در

 .بریم-
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 بود دادیار دست در که دستم به نگاهم. شدم وارد دادیار از قبل و کردم باز را مغازه در

 روی که اندامی الغر جوان مرد. گرفتم ترمحکم را دستش شیطنت پر و شد کشیده

 :گفت و کشاند ما به را اشخسته نگاه بود نشسته مغازه یگوشه صندلی

 بفرمایید؟-

 . بزنم حرف خودم که فهماند من به دستم فشردن با دادیار 

 کجاست؟ تونکارتون هایدیسی-

 قرار مغازه پیشخوان روی که دیسی هایپاکت از پر یجعبه چندین به دستش با 

 :گفت و کرد اشاره داشتند

 .اَند اونجا-

 !مرسی-

 یک فقط کاش. رفتم هاجعبه آن سمت به بودم گرفته را دادیار دست که همچنان

 ندیده کارتون بود زیادی مدت که آنجایی از ولی داشتمبرمی هاسنجاب و آلوین کارتون

 آمدمی نظر به جالب و جدید کارتون چه هر بود، شده کم خونم کارتون و بودم

 .درآمد گوشم کنار دادیار یآهسته صدای که برداشتم دیسی زیاد قدری به. برداشتم

 ! هابکن هم رو ما جیب فکر-

 گره چشمانش به را نگاهم. آوردم باال را سرم و بست نقش لبم بر شیطنت پر لبخندی

 :دادم پاسخ خودش صدای آهستگی به و زدم

 ! نخرم جدید کارتون دیگه ماه چند تا میدم قول-

 :گفت و کرد ترعمیق را لبخندش
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 .خوایمی چی هر بردار باشه-

 :گفتم و کردم ترپررنگ را لبخندم شوق با

 !مرسی-

 که جدیدی هایکارتون تمام برداشتن از بعد. کشاندم هادیسی به و گرفتم او از نگاه

 :گفتم و کشاندم دادیار به هادیسی جلد از را نگاهم ناگهان بودم، ندیده

 ببینیم؟ هم با کارتون همه این خوایممی کجا حاال-

 :گفت و زد رویم به چشمکی 

 .من با همش! نکن فکر اونش به-

 ایشانه و زدم بیخیالی به را خودم بودم، کنجکاو منظورش فهمیدن برای خیلی آنکه با

 امکودکانه حس به پاسخ از که من و کرد حساب را هاآن همگی. انداختم پایین و باال

 دنبال به قبل، از بهتر خیلی ایروحیه با بودم، خرسند بسیار طوالنی یگریه آن از پس

 هم دست در دست زدن قدم به را ساعت از نیمی حدودا. شدم خارج مغازه از دادیار

 بستنی و فالوده بزرگ یمغازه یک جلوی دادیار کهآن تا بودیم مشغول روپیاده آن در

 و بستنی و فالوده جلویش هایشیشه بر زن چشمک قرمز ریز هایچراغ با که فروشی

 . رسیدیم بود، نوشته را آبمیوه

 .بخوری رو زندگیت هایدستگاهی قیفی بهترین از یکی خواممی بهناز خب-

 کوتاه قد مسن مرد. شدم کشیده دنبالش به هم من و برداشت من از جلوتر قدم یک

 جلوی رسیدمی نظر به برف گلوله یک مثل سفیدش روپوش با که سفیدی و تپل

 در بستنی دستگاه، عمودی هایمیله کشیدن با تند و تند و بود ایستاده دستگاه

 در ایدقیقه پنج ما که داشت مشتری قدری به. دادمی تحویل و ریختمی هاقیف
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 دومین روی شکالتی سس ریختن مشغول وقتی. شد نوبتمان تا ایستادیم صف

 پایین عشوه و ناز با که داشتنی دوست هایایقهوه آن به امعاشقانه نگاه بود بستنی

 بستنی دو هر. دوختم نشستند،می امداشتنی دوست بستنی سطح روی و آمدندمی

 حساب را هابستنی یهزینه که بودم دادیار منتظر که من و داد دستانم به را آماده

 نشوم وسوسه مبادا که دوختم آسمان به و گرفتم هابستنی از را نگاهم بیاید، و کند

 . کنم شروع را خوردنم دادیار رسیدن از قبل

 کنی؟می مناجات-

 در لبخندی. کشاندم چشمانش به را نگاهم و گرفتم آسمان از چشم صدایش با 

 :گفتم و زدم جوابش

 .بخورم کامل رو جفتشون نیستی تا که نیفته بهشون چشمم خواستم-

 دادیار. کردم اشاره زدندمی چشمک دویمان هر به دستم در که هابستنی به نگاهم با

 پیچ و نازک نوک. گرفت دستم از را هابستنی از یکی و خندید ریز کمی جوابم در

 :گفت و فرستاد دهان در حرکت یک با را بستنی یخورده

 دادم نجاتت کردمی تهدید خوردنت واسه رو بهناز که شیطانی هایوسوسه شر از! اوم-

 !عزیزم

 به و گذاشتم دهانم روی را دستم. انداخت دستش بستنی به لذت پر نگاهی هم بعد

 زدم امبستنی به کوچکی لیس ام،خنده پایان از پس. خندیدم ریز کمی واکنشش این

 دست شصت انگشت با. شدم اشالعاده فوق و جادویی طعم چشیدن لذت غرق و

 :گفتم و دادم نشان دادیار به را الیک عالمت آزادم

 !ستمعرکه بستنی توی تسلیقه-
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 .ستمعرکه چیز همه توی مسلیقه-

 !افتضاحه کش کیسه تیم اون انتخاب توی تسلیقه! نه-

 !بهتره که هالُنگی شما یسلیقه از-

 :گفتم و کشیدم پوفی

 .بودی ما یجبهه در کردیمی درک اگر! دیگه رو ما خوب یسلیقه کنینمی درک -

 !درصد یک کن فکر-

 :گفتم و انداختم پایین و باال ایشانه

 .اولویته در بستنی از لذت فعال-

. رفتیممی راه روپیاده در خوردن همین حین و شدیم هایمانبستنی خوردن مشغول

. رسیدیم قدیمی و سنتی نمای با سنتی رستوران یک به ساعت از نیمی حدودا از پس

 :گفت گوشم کنار آهسته دادیار

 .باختی نخوری. محشره هاشدیزی-

 :گفتم و زدم رویش به لبخندی. چرخاندم سمتش به را سرم

 !ارزهمی امتحانش به-

 

 .رسیدیم-
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 آن خوردن از بعد. گرفتم ماشین صندلی پشتی از را امتکیه و کردم باز چشم آهسته

 ماشین در مادربزرگ یخانه به رسیدن تا که شدم سنگین قدری به خوشمزه دیزی

 :گفتم آلودهخواب صدایی با و چرخاندم دادیار سمت به را سرم. خوابیدم دادیار

 !ممنونم ازت واقعا امروز بابت! دادیار مرسی-

 :گفت و زد لبخندی

 !نداشت قابلی-

 باز بود قفل چون که کنم باز دستم با را ماشین در خواستم و زدم لبخندی جوابش در

 . نشد

 کنی؟ باز رو در قفل میشه-

 !زوده هنوز-

 !زوده؟ چی واسه! زوده؟-

 . کشید جلو من سمت به را خودش و کرد باز را کمربندش

 .بهناز بگم بهت چیزی یک خواممی-

 :گفتم کنجکاوی و گُنگی با

 !چی؟-

 

 .نبود خطا سه*بو اون-

 :گفتم جدیت با و کردم اخمی
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 !بود چرا-

 .خواستشنمی مونطرف یک بود، خطا اگر-

 !داره؟ ربطی چه-

 !بردیم لذت دومون هر که اینه به ربطش-

 !اند خطا هالذت از خیلی-

 !نیست خطا میاد خوششون همدیگه از که نفر دو یسه**بو ولی-

 :گفتم ناباوری با و شدند گرد تعجب از چشمانم

 ...تو و من وقتی زنیمی حرف اومدن خوش کدوم از! میاد؟ خوششون-

 :گفت و گذاشت دهانم روی را دستش

 ...اما متفاوتیم هم با خیلی ظاهرا و داریم زیادی نظرهای اختالف تو و من درسته-

 :داد ادامه و زد لبخندی

 در ما نظر اختالف و هست بزرگی هایتفاهم باطنمون در ظاهری، هایتفاوت یهمه با-

 من نظر از تو اول نگاه در شاید... کنهمی ایجاد رو هامونتفاوت که هاستتفاهم همون

 خجالت همه از که نبود معلوم خودشم با تکلیفش که بودی غریب و عجیب دختر یک

 !کنم عوضش براش اونو برم بده سفارش امغریبه که من به یا بکشه

 : افزود و خندید ریز کمی

 از تو آره! العاده خارق... بگم چجوری و خاص خیلی من نظر از تو دونیمی... تو اما-

 و بود ساده تحسین یک فقط تو به من حس اگر دونیمی! ایالعاده خارق خیلی نظرم

 اما! سیدمت*بونمی هرگز دیدم،نمی خودم به حسی هیچ تو رفتارهای و هانگاه توی یا
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 یبچه تا دو بین نه بود، طرفه دو پیوستن لذت یک سه*بو اون دومون هر برای

 !بالغ آدم تا دو بین! دبیرستانی

 صدایی با. برداشت دهانم روی از را دستش کردم،می نگاهش واج و هاج که همچنان

 :گفتم دادمی نشان خوب را قلبم یکوبنده و تند تپش با توام ناباوری و بُهت که

 خارق واقعا!... العاده؟ خارق... دختر   یک من!... من؟ چرا آخه!... من؟ از... تو... تو-

 !العاده؟

 :گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 و بشی خارج زندگیم از خوامنمی هرگز که العاده خارق اونقدری! العاده خارق آره-

 ! باشمت نداشته این از بیشتر

 نظر هر از که اممعمولی دختر یک من! جایی یک به خورده سرت! دادیار ایدیوونه تو-

 ! باشی؟ داشته حسی من به تونیمی چطوری تو! العاده خارق نه و خاصم نه کنی نگاه

 .گرفت لبش جلوی را اشاشاره انگشت و آورد باال را دستش

 تونیمی که هستی دنیا دخترهای معدود جزء تو! ایالعاده خارق واقعا تو بهناز! هیس-

 معدود جزء تو! کنی خوشبختی احساس و باشی شاد موقعیتی هر در و شرایطی هر با

 احساس روستا توی مادربزرگت کنار کردن زندگی توی که هستی دخترهایی

 جزء تو! داری تهران توی تپدری یخونه توی زندگی به نسبت بیشتری خوشبختی

 به دادن گوش و قدیمی پیکان یک با رانندگی از که هستی دخترهایی معدود

 هستی دخترهایی معدود جزء تو! بریمی لذت و میشی شاد قدیمی خیلی هایآهنگ

 بد حالتو روستایی کارهای از کدوم هیچ و بردی لذت گاو شیر دوشیدن گرفتن یاد از که

 اون توی وقتی که هستی دخترهایی معدود جزء تو! کردمی هم بهتر هیچ، کردنمی که
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 شعر و رقصیمی چرخی،می خودت دور پوشیمی محلی لباس شهر از دور دشت

 کنممی فراموش کل به رو دنیا یبقیه کنارش که هستی دختری تنها البته و! خونیمی

 انتقام کنم فکر راستش! هاتخنده و هاتشیطنت به میشه محدود دنیام چیز همه و

 هر از و باشی شاد تونیمی شرایطی هر تحت تو چون باشه ناممکن تقریبا تو از گرفتن

 هر تونیمی تو ای؟العاده خارق کنینمی فکر واقعا تو بهناز! ببری لذت داری که چی

 احساس امکاناتی هر با و موقعیتی هر در شرایطی، هر توی هستی، که دنیا جای

 !ایالعاده خارق تو یعنی این! کنی خوشبختی

 قرمز دادمی نشان خوب دردشان که هایمچشم به و دادم قورت سختی به را دهانم آب

 :گفتم ایآهسته صدای با و ندادم گریه یاجازه اند، ریختن اشک یآماده و شده

 !نزن حرف من با اینجوری! دادیار کن تمومش-

 :گفت و کرد ترپررنگ شیطنت پر را لبخندش

 !بدم پیشنهاد که کنممی شروع رو زدن مخ دارم تازه کنم؟ تمومش چیو چی-

 :گفتم و آوردم باال نهی عالمت به را دستم. کشیدم عمیق نفسی و بستم چشم

 !نیستم آدمش من! نداره زدن من مخ-

 چی؟ آدم  -

 .شدم غرق دارشمعنی نگاه در و کردم باز چشم 

 شاید من! دادیار باشم زودگذر دختر دوست یک واست تونمنمی من! بازی آدم  -

 ترسممی چون ولی برسم نظر به زمینی سیب مخانواده قول به و احساسبی

 برات باشم موقتی تونمنمی من! نمیدم بروزشون بزنن لطمه بهم شدیدم احساسات

 بتونم یکهو هم، زندگی توی شدنمون زیاد با که نیست جوری تو به من حس! دادیار
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 دوست بذار! بمونیم معمولی دوست تا دو بذار کنممی خواهش! کنم فراموشت

 بهتر خیلی بمونیم معمولی دوست اینکه... ابد تا بمونیم دوست ولی بمونیم معمولی

 !بشیم غریبه بعد و باشم دخترت دوست مدت یک که اینه از

 :گفت و زد داری معنی لبخند

 میشه؟ تموم و موقتیه کنیمی فکر چرا-

 زمانی یک که تلخی خاطرات فقط ازشون و میشن تموم روابط این بیشتر چون-

 !مونهمی بودند شیرینی یتجربه

 روابطه؟ بیشتر مثل ما یرابطه گفته کی خب-

! کردی کات شونهمه با و داشتی دختر دوست قبال خودت! نکن بحث من با دادیار-

 شکستن واسه کافیه، بش و خوش و خنده و شوخی ذره یک رابطه یک تشکیل برای

 نگه واسه ولی کافیه شده شروع کوچیک بحث یک از که دعوا یک هم رابطه یک

 دنیا یک! الزمه صبر دنیا یک! الزمه تالش دنیا یک داشتنش نگه واسه... داشتنش

 !الزمه طرفه دو یعالقه دنیا یک... دنیا یک و الزمه تعهد

 :گفت و کرد تر عمیق جوابم در را لبخندش

 یادامه که نبودن تو شبیه کدوم هیچ اما داشتم دختر دوست تو از قبل من آره-

 همدیگرو که کمیه مدت ما شاید بهناز! باشه تو با مرابطه شبیه اونا با مرابطه

 !شناسیممی همدیگرو خوب ولی شناسیممی

 :گفتم و انداختم پایین را سرم

 .کن فکر ایدیگه دختر به! ندارم جسارتشو من! دادیار کن تمومش-
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 !کنم فکر بهش بخوام که نمیاد ذهنم توی ایدیگه دختر-

 : گفتم و گذاشتم هایمگونه روی را دستانم کف

 !دادیار کن تمومش کنممی خواهش-

 دادیار که ایکلمه هر با لحظه به لحظه که را قلبم تپش که کشیدم عمیق نفسی

 .کنم کندتر شد،می تندتر گفتمی

 :گفت و برداشت امگونه روی از را دستانم از یکی دستش با

 و نیستی زودگذر تفریح یک من برای تو بدون اما پیشنهادم، روی کن فکر یکم باشه-

 نباید شاید اصال. بمونیم معمولی دوست دادممی ترجیح باشه اینطور بود قرار اگر

 ...امروز

 .بدوزم چشم رخش نیم به و بیاورم باال را سرم شد باعث که کرد مکثی

 و نگران خیلی هم بزرگ خانوم یحافظه و آلبوم اون خاطر به که امروز نباید شاید-

 !گفتممی بهت بودی ناراحت

 .زد مهربانی لبخند و چرخاند سمتم به را سرش

 کردی فکر حسابی اینکه از بعد. بشه آزاد ذهنت که وقتی تا نکن فکر حرفام به فعال-

 .بگو بهم رو مثبتت جواب

 .زد رویم به چشمکی حرفش از پس

 :گفتم تردید با

 چی؟ بود منفی اگر-

 !خوابه وقت دیگه هم االن خب! میدی مثبت جواب کنی فکر خوب اگر دونممی-
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 و زدم سستی لبخند جوابش در. شدند باز ماشین درهای تمام قفل و زد را مرکزی قفل

 :گفتم

 .بخیر شب-

 .شدم پیاده ماشین از و کردم باز را در

 .باش خودت مراقب. بهناز بخیر شبت-

 :گفتم و بردم داخل را سرم ببندم را ماشین در آنکه از قبل

 .خداحافظ. همینطور هم تو-

 .خدانگهدار-

 یخانه حیاط در آنکه محض به. رفتم مادربزرگ یخانه در سمت به و بستم را در

 در. دادم تکان برایش دستی و برگشتم. زد کوتاهی بوق برایم کردم باز را مادربزرگ

 شدت از که سری با رفتنش با. انداخت راه را ماشینش و آورد باال را دستش پاسخم

 با و بستم را حیاط در بود، ترکیدن حال در هایمتردید و هانگرانی و افکار هجوم

 تعجب با نگاهم پذیرایی در کردن باز با. کردم طی را حیاط آهسته و سست هاییقدم

 رفتم اتاقم سمت به آهسته هاییقدم با. ماند ثابت اتاقم روشن چراغ و باز در روی تمام

 اتاقم یگوشه که مادربزرگ روی متعجبم نگاه ایستادم، در چهارچوب در وقتی و

 داشت دست در که عکسی مات نگاهش و بود باز جلویش عکس آلبوم بود، نشسته

 :گفتم آهسته صدایی با و دادم قورت ترس با را دهانم آب. شد دقیق بود،

 !کنید؟می کار چی جااین! مادربزرگ-

 رفتم جلوتر بلند قدم چند با. نداد نشان من به واکنشی هیچ که چرا نشنید را صدایم

 بود گرفته خود به خاصی رنگ عکس آن به نگاهش. نشستم جلویش متری یک در و
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 نظر به هوشیارتر همیشه از داد،می نشان را زیادی غم که مادربزرگ یچهره و

 دادمی نشان خوبی به را تردیدم که صدایی با و دادم قورت را دهانم آب. رسیدمی

 :گفتم

 !مادربزرگ-

 خفیفی تکان. گذاشتم دستانش از یکی روی و بردم باال را دستم که نشنید را صدایم

 گُنگی و ناگفتنی و گفتنی حرف از پر نگاهش. چرخاند من سمت به را سرش و خورد

 !دارد زیادی تفاوت اوقات دیگر با نگاهش کردممی حس چرا دانمنمی. بود

 صدای با و کرد جابهجا اشبینی روی را عینکش دستش با و گذاشت زمین بر را عکس

 :گفت ایآهسته

 !حمید-

 ناگهان که نشاندم لبم بر رضایت از لبخندی و کشیدم خیال آسودگی از عمیق نفسی

 :گفت مادربزرگ

 ! نیستی حمید تو-

 نمایش لبخندی دیگر که هاییب**ل با و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 :گفتم دادندنمی

 !مادربزرگ؟ میگید دارید چی-

 :گفت ناباوری با و گرفت قاب را صورتم کل دستانش با

 ک ی تو! بهناز آره!... بهناز! نه نه،... بنف!... حمید کوچیک   دختر  ! دختر شی... دختر تو-

 !شدی؟ بزرگ اینقدر
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 دادن قورت و کشیدن نفس توان حتی. ایستاد تپش از قلبم کردم حس ایلحظه برای

 ! دادم دست از هم را دهانم آب

! اند؟ کجا بقیه پس! بودی اینجا مدت این که بودی کسی تو! بودی اینجا تو! بهناز-

 ...بمیر تا بمونه تنها مامانشونم منتظرن رفت، که باباشون تهران؟ هنوزم

 :گفتم سریع و کند کامل را حرفش مادربزرگ ندادم اجازه

 کنید باور. بیام من گفتن داشتن دوستتون چون اونا! مادربزرگ نزنید رو حرفا این-

 !دارن دوستتون خیلی هاتونبچه یهمه

 آن مادربزرگ، به گفتن دروغ توان من. لرزیدمی صدایم زدممی حرف که مدتی تمام

 هایدروغ این گفتن جز راهی ولی نداشتم را کردممی نگاه چشمانش در وقتی هم

 و ناراحتی مبادا تا کردممی خوشحال را مادربزرگ باید شده، قیمتی هر به. نبود شیرین

 .بدهند عذابش غم

 جلو صورتش متری سانتی ده تا را سرم بود، گرفته قاب را صورتم که دستانش همان با

 :گفت و برد

! داری فرق همه با دونستممی! تریقلب خوش شونهمه از تو دونستممی اولشم از-

 !من معرفت   با تغاری ته ینوه! حمیدم کوچولوی بهناز

 جاری چشمانم از اشک قطره چند زمانشهم و گرفت جان لبم بر عمیق لبخندی

 :گفتم لرزیدمی شادی و شوق شدت از که صدایی با. شدند

 !من مهربون   مادربزرگ  -

 *** 
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 !دخترم شو بیدار جان، بهناز-

 :گفتم آلوده خواب و گرفته صدایی با کنم، باز چشم آنکه بی و غلتیدم خوابم رخت در

 مادربزرگ؟ چنده ساعت مگه-

 :گفت و آمد کوتاهم موهای الیالبه گرمش و تپل دست 

 .نمیره پایین گلوم از هم لقمه یک تو بدون که بخوریم صبحانه هم با پاشو. صبحه نُه-

 لبم بر لذت از لبخندی کاشت، امگونه بر گرمش و نرم هایب**ل با که ایسه*بو با

 کردمی نگاهم محبتش پر لبخند با حالیکه در مادربزرگ. کردم باز چشم آهسته و آمد

 :گفت

 !بخیر صبحت-

 مادربزرگ شیرین و نرم لپ بر ایه*س*بو سریع و کردم بلند بالشت روی از را سرم

 .کاشتم

 !موندین گشنه االن تا ببخشید! بخیر هم شما صبح-

 :گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .بشین سفره سر بیا و بزن صورتت و سر به آبی یه پاشو-

 .چشم-

 .شدم بهداشتی سرویس راهی و کردم تا را پتویم

 بهداشتی سرویس یآینه جلوی که همچنان و برداشتم را امچوبی کوچک یشانه

 شانه رسیدند،می هایمشانه نزدیکی تا و شده بلندتر کمی که را موهایم بودم، ایستاده

 آخرین از. کردم نگاه آینه در تصویرم به کردم،می شانه را موهایم که همچنان. کردم
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. گذشتمی روز ده بودم، دیده دیزی خوب طعم با ماجرا پر روز آن در را دادیار که باری

 عجیبی دلتنگی درد یک کنم، دوری او از پیشنهادش خاطر به داشتم تصمیم کهآن با

 یادش به مدام نداشتم، او با ارتباطی که مدت این چرا دانمنمی. آزردمی را قلبم

 بار هزاران آدم که موزیکی مثل هایشخنده صدای ناگهانی خیلی گاهی و افتادممی

 لبخند نقش چرا دانمنمی حتی و شدمی پخش گوشم در برده، لذت آن از و کرده گوش

 جلوی چندی از هر خوشمزه، هایفندقی شکالت آن درشتش، هایچشم و اشخنده و

 عالوه شب آن البته. میکردند برابر صد را امدلتنگی و بستندمی نقش چشمانم یپرده

 از عظیمی بخش هم مادربزرگ دادیار، بینی پیش قابل غیر و ناگهانی پیشنهاد بر

 و ندارد یاد به را مهمش خاطرات و هاآدم برخی هم هنوز ولی آورد یاد به را خاطراتش

. گذاشتمنمی فشار تحت را او آورد یاد به را چیز همه کهآن برای مدت این در هم من

 به کهاین است، شده تنگ شدید مادربزرگ هایکردن صدا حمید برای دلم چند هر

 بلکه! نبود بد ترسیدم،می که هم آنقدرها بیاورد، یاد به مرا توانسته آسایی معجزه طرز

 من به را هنر کردن دنبال یاجازه پدرم و مادر کهآن یدرباره که هاییوقت برای حتی

 دل و درد مادربزرگ با دارد هاییسختی تهران در هاآن کنار در زندگی کهاین و ندادند

 بخش آوردن یاد به شدم، فشرده محبتش پر و گرم آغوش در نهایت در بار هر و کردم

 !بود عالی هم خیلی اشگذشته از بزرگی

 کهآن بی کردم، صورتم یروانه آب مشت چند کهآن از پس و کردم باز را آب شیر

 آب قطرات روی ماه مرداد داغ آفتاب لمس از. رفتم حیاط به کنم، خشک را صورتم

 ناشی لذت این از که لبخندی با و شدم لذت غرق بودند صورتم پوست بر که سردی

 . شدم پذیرایی راهی شد،می

 همیشگی کوچک یچهارنفره مربعی یسفره دور که خانم زری و مادربزرگ دیدن با

 : گفتم و بست نقش لبم بر لبخند بودند، نشسته من منتظر
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 !همگی به سالم-

 کنار. دادند را سالمم جواب روییخوش با هم با زمانهم و چرخید سمتم به سرشان

 پایانش، از پس. شدیم صبحانه تناول مشغول و نشستم مادربزرگ نزدیکی در سفره،

 را امنقاشی دفتر. شدم اتاقم راهی سپس و کردم کمک سفره کردن جمع در کمی

 بافتنی حال در که مادربزرگ کنار. برگشتم پذیرایی به رنگی مداد یجعبه با و برداشتم

 امطراحی مداد با را هایشنیمه تا. کردم شروع را جدیدم نقاشی و نشستم بود بافتن

 :گفت مادربزرگ که بود نکشیده آمیزی رنگ به کار هنوز و بودم کشیده

 بیشتر شحاشیه تا کن بیشتر رو شدیواره عرض هم یکم! کن بیشتر رو شسایه-

 .بشه

 . کشیدم نو از و کردم پاک را نقاشی کل انگیزه و شوق با سریع و برداشتم را کنپاک تند

 !کنی پاک رو کلش نبود الزم بهناز-

 کمی را سرم گذاشتم،می دهانم در را مدادم گرد انتهای حالیکه در و آوردم باال را سرم

 !باشه عالی اولش از خواممی: گفتم و کردم کج

 :گفت و زد لبخندی جوابم در

 !دختر میشی خسته اینجوری خب-

 !نمیشم خسته کشیدن نقاشی از وقت هیچ من! نمیشم نه-

 :گفت و زد لبخندی جوابم در

 .مطمئنم! بهناز میشی ایالعاده فوق نقاش تو-
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 ذوق پر لحنی با. کاشتم اشگونه بر ایه*س*بو سریع و آوردم بیرون دهانم از را مدادم

 :گفتم

 !مادربزرگ ممنونم-

 چادر حالیکه در خانم زری. چرخید در سمت به دویمان هر سر خانه در صدای با

 با بود، زده گره گوشش نزدیک و پیچانده شکمش دور دور، یک را سرش روی دارگل

 حیاط در به خانم زری تا. رفت در سمت به و آمد بیرون آشپزخانه از تند هاییقدم

 ! باشد توانستمی صبح موقع این کسی چه که کردممی فکر این به مدام رسید

 جلب را توجهم ،!"دکتر آقای اومدین خوش" گفت که خانم زری صدای در، شدن باز با

 شدم مطمئن دیگر." ممنون سالم،" گفت جوابش در که دادیار صدای آمدن در با. کرد

 و شد بلند من از قبل مادربزرگ صدایش شنیدن با. است بوده درست حدسم که

 :گفت

 .اومد دادیار که پاشو جان بهناز-

 لباس دیگه دفعه این: گفت ایبامزه لحن با و چرخاند سمتم به را سرش که شدم بلند

 !هابشوره دستش ندی

 نگاهم که بود نیامده بند امخنده هنوز. خندیدم ریز ریز و گذاشتم دهانم روی را دستم

 لبخند امخنده دیدن با زد،می موج دلتنگی نگاهش در آنکه با. خورد گره دادیار نگاه به

 نگاه. کرد معطوف خودش به را حواسم کنارم، از مادربزرگ ریز یخنده صدای. زد

 :گفت و انداخت دادیار و من به داری معنی

 !جان دادیار سالم-
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 ایمحترمانه لبخند کهحالی در و رساند مادربزرگ به را خودش بلند قدم چند با دادیار

 : گفت داشت، ب**ل بر

 !بزرگ خانوم سالم-

 : گفت داشت، ب**ل بر ایموذیانه لبخند کهحالی در و چرخاند سمتم به را سرش

 !شد عرض سالم-

 بود مانده لبم بر که لبخندی با و انداختم پایین بود مانده دهانم روی که را دستم

 :گفتم

 !سالم علیک  -

 .بشید خنک بیارم شربت براتون بشینید بفرمایید-

 . چرخاند او سمت به را سرش و گرفت من از چشم دادیار خانم، زری حرف این با

 .باشید راحت مونم،نمی زیاد! نیست نیازی-

 :گفت معترضانه مادربزرگ

  مونی؟نمی زیاد چی برای-

 و خاراند دستش با را گردنش پشت کمی. چرخاند مادربزرگ سمت به را سرش دادیار 

 :گفت

 .بشم مزاحمتون زیاد خوامنمی راستش خب-

 .بشین! پسرم مراحمی-
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 تازه که هم مادربزرگ و من. شد آشپزخانه راهی خانم زری و نشست باالجبار دادیار

 . بودیم دوخته زمین به نگاه بودیم، نشسته

 زدی؟ ما به هم سری یک که شد چی خب-

 :گفت مادربزرگ جواب در متعجب و آورد باال را سرش دادیار 

 !زدم سر بهتون که هم تازگی-

 :گفت و زد لبخندی جوابش در مادربزرگ

 ! ندیدمت وقته خیلی که من واال-

 :افزود و کشاند من به را نگاهش

 بهناز؟ نه مگه-

 :گفت متحیر دادیار زد، را حرف این مادربزرگ اینکه از بعد بالفاصله 

 !بهناز؟-

 . کردیم نگاه دربیاورد شاخ تعجب از بود نزدیک که او به زمانهم مادربزرگ و من

 :گفت ناباوری با کرد،می نگاه ما به متعجب که همچنان دادیار

 !حمید نگفتید! بهناز؟ گفتید شما-

. زدیم لبخند هم به و چرخید هم سمت به مادربزرگ و من سرهای حرفش این با

 :گفت بود، شده گیج حرکاتمان دیدن از که دادیار

 خبره؟ چه اینجا-
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. انداختم پایین را سرم خندیدم،می کهحالی در و گذاشتم دهانم روی را دستم 

 :گفت جوابش در مادربزرگ

 ...چند هر آوردم، یاد به رو چیزها خیلی که اینه هم شخالصه! طوالنیه داستانش-

 :گفت و خاراند دستانش انگشتان با را سرش کمی

 .نمیارم در سر و نمیاد یادم هنوز هستن چیزها خیلی-

 :گفت ناباوری با دادیار

 !اومد؟ یادتون رو چیزها خیلی ک ی از! ک ی؟ از-

 ...روز چند دقیقا دونمنمی اما پیش روز چند از کنم فکر-

 :پرسید و کرد نگاه من به

 بود؟ پیش روز چند از میاد یادت تو بهناز-

 گفتم و زدم لبخندی جوابش در:

 .پیش روز دَه-

 :گفت داری منظور لحن با و کشاند من به را نگاهش دادیار

 !روز ده-

 از را ندادم موضوع این از اطالعی او به مدت این اینکه برای دلخوری توانستممی

 .بخوانم نگاهش

 پرتقال هایشربت آن به همگی حواس جلویمان، هاشربت سینی گرفتن قرار با

 .کردیم مشغول نوشیدنشان با را خودمان و شد جمع خوشمزه
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 :گفت دادیار ناگهان که گذشت سکوت به زمان کمی

 برید زودتر چه هر معاینه برای باید اما! عالیه کردین پیدا بهبود حد این تا کهاین-

 .متخصصتون پیش تهران

 :گفت و کرد اخمی مادربزرگ

 !تهران؟ برم میگی همش خبره چه! بودم تهران تازگی من دادیار-

 .بشه ترسریع روند این هستین، بهبود به رو که حاال بهتره ولی سخته براتون دونممی-

 :گفت و کرد ترغلیظ را اخمش مادربزرگ

 !نکن فکرشم اصال-

 :گفت معترضانه دادیار

 ...ولی-

 :گفت کند، تمام را حرفش دادیار دهد اجازه کهآن بی مادربزرگ

 .باشم جا همین فعال خواممی من! نیار ولی و اما-

 :گفت ایآهسته صدای با و انداخت پایین را سرش مطیعانه دادیار

 .برید زودتر باید ولی-

 دادیار. خندیدم ریز کمی و گذاشتم دهانم روی را دستم. گرفت امخنده لجاجتش از

 . زد لبخندی امخنده دیدن با و آورد باال را سرش

 !خبریه هم جااین کهاین مثل خب-

 :افزود و درآورد نوسان به دادیار و من بین را نگاهش
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 نه؟ مگه-

 جوابش در دادم،می قورت را امخنده کهحالی در و شدند گرد تعجب از چشمانم 

 :گفتم

 باشه؟ خبری چه! مادربزرگ نه-

 تعجب من مثل باید قاعدتا که دادیار و انداخت من به داریمعنی نگاه مادربزرگ 

 :گفت ب**ل بر لبخند کرد،می

 ...هست که خبر واال-

 که تفاوت این با کردیم نگاهش دو هر و چرخید سمتش به مادربزرگ و من سر

 .کردم نگاهش ترس با من ولی کنجکاوی با مادربزرگ

 و کرد ترعمیق را لبخندش مادربزرگ به رو سپس و انداخت من به گذرا نگاهی دادیار

 :گفت

 !گفتن واسه زوده هنوز ولی-

 :پرسید بود، شده هم کنجکاوتر خیلی دادیار حرف این با گویی که مادربزرگ

 !ببینم بگو! باشه؟ زود چرا-

 : گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش دادیار

 .شدم هم مزاحم ببخشید! بود ایخوشمزه شربت-

 :گفت معترضانه مادربزرگ. شدیم بلند هم ما شدنش بلند با و شد بلند

 !میری داری نیومده که تو! نشستیمی دیگه یکم-
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 .زدم سر بهتون شد خوب دیگه نه-

 :گفت و داد چرخ مادربزرگ و من بین را نگاهش

 ...متخصص به باید که معتقدم هم هنوز البته! بهبودتون خاطر به خوشحالم خیلی-

 .زحمتت از مرسی. باشم جا همین خواممی که گفتم-

 :افزود و زد دادیار به رو لبخندی حرفش این از پس مادربزرگ

 !هابیای بازم منتظریم-

 .میام حتما-

 . شد خارج پذیرایی از و کرد کوتاهی خداحافظی همه با

 !بهناز نکنی شبدرقه در دم تا زشته-

 :گفتم و چرخید مادربزرگ سمت به سرم

 .ایدخونه که هم شما! نیست نیازی-

 :گفت و گذاشت امگونه روی را دستش

 .اینجا بود اومده تو دیدن خاطر واسه دونممی که برو! داری فرق ما با براش تو-

 :گفتم متعجب و شدند گرد تعجب از چشمانم

 خیلی از آوردین دست به رو تونحافظه وقتی از کنم فکر! مادربزرگ؟ حرفیه چه این-

 !کنیدمی برداشت اشتباه چیزها

 :گفت و خندید ریز کمی

 .نشده دیر تا برو. کنممی برداشت درست دارم تازه اتفاقا-
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 :گفتم باالجبار. داد هل جلو به کمی مرا و گذاشت یمپهلو روی را دستش

 .میرم باشه-

 برای پیشش روز ده پیشنهاد آن از بعد آمد،نمی بدم دیدنش تنها از هم خودم کهآن با

 طی را حیاط از نیمی شدم، حیاط وارد وقتی. داشتم هم دلهره باشم تنها او با کهاین

 قدم در آهستگی این از هدفش کردممی حس. داشتبرمی قدم آهسته و بود کرده

 پالستیکی هایدمپایی با و کردم تازه نفسی. برسم او به من که بود این برداشتن

 کنان لخ لخ شد،می جا هم لنگش یک در پایم دو هر که بزرگ یمردانه رنگ خاکستری

 نگاهم متعجب و چرخید سمتم به هایمدمپایی صدای شنیدن با. رفتم سمتش به

 !بود شده ناامید آمدنم از دیگر چون شاید بود؛ متعجب. کرد

 :گفتم و ایستادم جلویش متری یک در

 !اومدی خوش-

 هایشب**ل به لبخندی با کهحالی در و باخت رنگ اششده گرد چشمان در تعجب

 :گفت داد،می فرم

 همین؟ فقط-

 :پرسیدم گیجی با 

 بگم؟ هم ایدیگه چیز قراره مگه! همین؟ فقط که چی یعنی-

 !بگی قراره آره-

 :گفتم و کردم اخمی

 !میدی وقت من به گفتی-
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 !دیگه دادم وقت-

 !روز؟ ده فقط-

 :گفت و کرد ترعمیق شیطنت پر را لبخندش

 !داری؟ تردید اینقدر چرا! کمه؟ روز ده-

 :گفتم آهسته صدایی با و انداختم پایین را سرم

 کنی؟ راحت رو جفتمون و بگیری پس پیشنهادتو نمیشه-

 .نمیشه نخیر،-

 . دوختم چشم شیطنتش پر لبخند به و بردم باال را سرم

 ...دادیار اما-

 :گفت و گرفت قرار من از کمی یفاصله در کوتاه قدم یک با

 تهش تا و کنممی شروع تحقیق کلی از بعد یا کنمنمی شروع رو کاری یا من بهناز-

 کنممی اثبات بلکه میگم تنها نه هم دیگه بار صد گفتم، هم بار یک! وایمیستم پاش

 .وایمیستم آخرش تا که

 !بده وقت بهم-

 .منتظرتم خونه همین در جلوی هفت ساعت عصر امروز-

 :گفتم و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !زود؟ اینقدر! چی؟-

 .باهات دارم حرف هم بزرگ خانوم به راجع ضمن در! نیست زود هم اصال-
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 !دادیار ولی-

 را در وقتی. رساند حیاط در به را خودش بلند قدم چند با و چرخید پایش یپاشنه روی

 :گفت و انداخت من به نگاهی کرد باز

 .بینمتمی جاهمین هفت ساعت-

 صدای با دقیقه چند از بعد و بست سرش پشت را در. رفت بیرون و زد چشمکی

 بگویم اگر. شدم خانه وارد و کردم گرد عقب. داد خبر را رفتنش ماشینش، شدن روشن

 پر زدممی او با باید که حرفی و دادیار سمت به فکرم مدام عصر هفت ساعت تا

 بودم امزندگی هایراهی دو ترینبزرگ از یکی در کردممی حس. نگفتم دروغ کشیدمی

 برای اتفاقی چه پیشنهادش کردن قبول از پس که کنم بینیپیش توانستمنمی اصال و

 هم فکر پیشنهادش کردن رد به اصال شب آن مثل طرفی از و افتادمی ما یرابطه

 !کردمنمی

 !بهناز-

 سرم و کردم تنظیم سرم روی گونه وسواس را شالم بار آخرین برای مادربزرگ، صدای با

 . چرخاندم سمتش به را

 !هانیست حواست-

 :گفتم و زدم رویش به لبخندی

 !ببخشید-

 :گفت و زد داری معنی لبخند جوابم در

 .برگردی خوب خبرای با! بگذره خوش-
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 :گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم

 !مادربزرگ ممنون-

 را صورتم دستانش با. زدم اشگونه بر ایسه*بو و شدم نزدیک جلویش متری نیم تا

 :گفت هایم،گونه بر سه*بو دو کاشتن از پس و گرفت قاب

 تو دل که دونممی. گیره تو پیش خیلی دلش که دونممی! خوبیه خیلی پسر دادیار-

 ! دخترم نکن دل دل پس. گیره پیشش هم

 :گفتم و زدم لبخندی مادربزرگ جواب در

 .مادربزرگ باشه میگید که طورهمین امیدوارم-

 :گفت و زد رویم به بخشی اطمینان لبخند

 !نکن شک-

 یسه*بو. برداشت هایمگونه روی از را دستانش مادربزرگ و کردم ترعمیق را لبخندم

 با. رفتم در سمت به انرژی پر و تند هاییقدم با سرخوش و زدم اشگونه بر دیگری

 :گفتم بشاشی صدای

 !خانوم زری خداحافظ! مادربزرگ خداحافظ-

 سمت به و پوشیدم را هایمکفش تند. شدم حیاط وارد دادند، جواب دو هر آنکه از پس

 برابر چند جسارتم که داشت تاثیر من روی قدری به مادربزرگ حرف. رفتم حیاط در

 طرفه دو میل این برای نبود یمانرابطه انتظار در خوشی خیلی پایان اگر حتی و بشود

 و کردم باز آهسته را حیاط در. بدهم را عمیقی یعالقه به شدن تبدیل و رشد فرصت
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 همین. شدم نزدیک ماشین به و بستم آهسته را در دادیار، ایسورمه سمند دیدن با

 :گفت دادیار نشستم، راننده کنار صندلی روی و کردم باز را ماشین در که

 !رسیدی موقع به زندگیت توی بار اولین برای-

 :گفتم در بستن از پس و چرخید سمتش به سرم

 !فقط رسیدممی دیرتر دقیقه سه دو هم همیشه واال-

 :گفت و بست نقش لبش بر شیطنتی پر لبخند

 ای... داشتی عجله من به مثبت جواب دادن واسه چون رسیدی موقع به امروز ولی-

 !دیگه نبوده دلت تو دل دردیه، بد عاشقی

 :گفتم و دادم کش پایین به را لبم یگوشه

 !هاگرفتی تحویل رو خودت خیلی-

 :گفت و زد غرور پر لبخندی

 .دارم هم گرفتن تحویل جای-

 :گفت شیطنت پر و کشاند هایمب**ل به را نگاهش

 !ندادی صفا امروز-

 :افزود و کشاند چشمانم به را نگاهش

 !چرا؟-

 :گفتم و کردم اخمی

 !رژ بی رژ دیگه ایجنبهبی دیدم-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

447 

 

 :گفت و آورد جلو را سرش

 .بزنی رژ بینیمی رو من وقت هر باید بعد به حاال از اتفاقا-

 :افزود و زد رویم به چشمکی

 .نزنی رژ امروز کردممی بینی پیش هم من-

 کردم،می فکر اشپررویی از حجم آن به و کردممی نگاهش واج و هاج من که همچنان

 ب**ل رژ یک و برد رنگش ایسورمه یمردانه پیراهن یسینه روی جیب در را دستش

 چشمانم جلوی را ب**ل رژ که بودند شده گرد تعجب از چشمانم. آورد بیرون آن از

 :گفت و گرفت

 .بزن و بده مثبتو جواب-

 رفتی که مثبته من جواب گفته کی اصال! هاگذشته خوش بهت خیلی! هی هی، هی،-

 خریدی؟ ب**ل رژ

 :گفت و زد لبخندی 

 روز ده این راستش هم رو ب**ل رژ. بودم مطمئن اول از خودم که رو بودنش مثبت-

 .خریدم میده فرنگی توت بوی هم قرمزه هم دیدم اینو ساری رفتم بار یه بودیم دور که

 :افزود و زد چشمکی

 !امشب چسبهمی خیلی-

 

 خودش و گرفت را امشانه دستش با. زد را مرکزی قفل که کنم باز را ماشین در خواستم

 بوی حتی و گرفت قرار صورتم متری سانتی ده در صورتش وقتی. کرد نزدیک من به را
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 دقیق چشمانم روی را نگاهش شد، پخش امبینی در بود زده موهایش به که شامپویی

 :گفت و کرد

 کنی؟می قبول-

 :گفتم جدیت با و کردم اخمی 

 !ببینم عقب برو اول-

 :گفت و انداخت پایین و برد باال را ابروهایش

 !میدی رو من جواب تو اول! نخیر-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم یگوشه

 !بگیری تو دلخواه جواب تا عقب بری نفعته به-

 :گفت و داد تکان طرفین به جلویم تهدیدوار را اشاشاره انگشت

 !باشه سرکاری اگر حالت به وای-

 از پس و کشیدم بیرون دستش از را ب**ل رژ. کرد نگاهم منتظر و رفت ترعقب کمی

 عمیقش لبخند با که صورتش روی به لبخندی لبم، بر بوخوش رژ آن از ایالیه مالیدن

 :گفتم و زدم داد،می نشان را فراوانش شادی

 !قبوله-

 چند عرض در و آورد جلو را سرش من، از پس هم او و کردم نزدیک سمتش به را سرم

 طعم خوش و گرم صورتی هایپاستیل آن با. شد طی هایمانب**ل بین یفاصله ثانیه

 دو شیرین لذت آن با نداشتم شک و بود گرفته بازی به را هایمب**ل زیادی مدت

 عظیمی حجم هم دادیار هایب**ل بر و شده لبی رژ لبم اطراف داشتیم، ما که اینفره



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

449 

 

 زدیم،می نفس نفس که همچنان و گرفتیم فاصله هم از باالخره. بود نشسته لبم رژ از

 یجعبه از هم دادیار. کردم تمیز را هایمب**ل دور و برداشتم کاغذی دستمال یک

 هایشب**ل بر دور یک و برداشت دستمالی ماشینش کوچک کاغذی دستمال

 .کشید

 !کردیم کاری کثیف حسابی-

 :گفت و داد سر کوتاه ایخنده جوابم در

 !بودیم محروم کامل روز ده چون-

 :پرسیدم سریع که کرد روشن را ماشین

 بریم؟ خوایممی کجا حاال-

 .بخوریم چیزبرگر ساری میریم-

 :گفتم و کوبیدم هم به را دستانم کف ذوق شدت از

 !جون آخ وای-

 از دقیقه پنج از بیش. درآورد حرکت به را ماشین و داد سر ایخنده جوابم در

 :گفت که گذشتنمی اشرانندگی

 ...بهناز راستی-

 هوم؟-

 .جانم بگی باید بعد به این از! دیگه نه هوم-

 :گفتم و چرخاندم سمتش به را سرم
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 !نمیاد خوشم هابازی لوس این از-

 زبان دادیار به دادم اجازه درونم کودک به و آوردم بیرون هایمب**ل میان از را زبانم

 .کند درازی

 !هادرازه زبونت دونستممی-

 .بود نیاز یادآوری-

 .خوبه هم محافظه-

 بگی؟ خواستی می چی حاال! نه که مورد این در-

 آوردن؟ یاد به رو چیز همه بزرگ خانوم که شد چی! رفتمی یادم داشت! آهان-

 ! بودی بیرون شب تا من با پیش روز ده که تو اصال افتاد؟ اتفاق این یکهویی

. میاره یاد به رو خاطراتش از هاییتکه فقط نمیاد؛ یادش رو چیز همه مادربزرگ خب-

 دیدم پذیرایی توی رفتم وقتی رفتی، و خونه رسوندی رو من اینکه از بعد شب اون

 ...جلوش هم عکس آلبوم و بود اونجا مادربزرگ! روشنه اتاقم چراغ

 !خب؟-

 به رو هاشنوه یهمه حتی اون ولی آورده یاد به رو چیز همه شاید کردم فکر اول خب-

 هامدت از بعد! بهناز گفت بهم شب اون که شانسم خوش اونقدری من اما! نمیاره یاد

 !بهناز گفت بهم گفتن حمید

 و شدمی ترعمیق لحظه هر عمیقم لبخند که زدممی را هاحرف این شوق با قدری به

 .کردمی ترپررنگ را بود گرفته شکل دادیار ب**ل بر که لبخندی

 !بهناز عالیه این-
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 !ترهعالی هم عالی از-

 

 نشسته هاصندلی بر کوچک فود فست رستوران آن در که زیادی جمعیت میان نگاهم

 به که بودیم شانس خوش آنقدر عجیبی طرز به ما. خورد چرخ بودند ایستاده برخی و

 . نشستیم و شد خالی جلویمان نفره دو میز یک آمدن محض

 .بفرمایید-

 جلوی بود، شده بندی بسته چیزبرگر دو آن در که رنگی قرمز پالستیکی سینی

 پیچ مشامم در برگر چیز مخصوص بوی داشتم دوست. گرفت قرار میز روی چشمانم

 حس خودمان غذای بوی که بود مختلف غذاهای بوی از پر آنجا آنقدر ولی بخورد

 بسته کردن باز مشغول و برداشت سینی داخل از را چیزبرگرها از یکی. شدنمی

 :گفت بود، چیزبرگرش به نگاهش که همچنان. شد اشبندی

 رو تو مال چیزبرگرم، شدن تموم از بعد بینیمی یکهو نخوری، رو خودت مال اگر-

 .خورممی

 :گفتم سریع

 !ا  ! نه-

 کمی. شدم اشبندی بسته کردن باز مشغول و برداشتم بود سینی در که را چیزبرگری

 مشغول پُر دهان با که دادیار دیدن با که بزنم گازی خواستم و ریختم آن بر سس

 گرد تعجب از چشمانم بود، اششده نصف ساندویچ بر ریختن سس زمانهم و جویدن

 از نیمی مدت اندک این در گازهایی جور چه با و سرعتی چه با دانمنمی. شدند

 که زد آن بر بزرگی گاز ریخت، آن بر سس آنکه از بعد! بود خورده را ساندویچش
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 بدبخت ساندویچ آن جان به دادیار که جوری. ماند ثابت ساندویچش روی نگاهم

! افتادنمی بود، کرده شکار تازه که آهویی جان به هم جنگل سلطان شیر بود، افتاده

 تندتر و کرد نگاهم متعجب. افتاد من به نگاهش بود، جویدن مشغول که همچنان

 :گفت و خورد اشلیوانی دوغ از نی با کمی. داد قورت و جوید را دهانش محتویات

 ! نداری؟ دوست! پس؟ خورینمی چرا-

 !کردی فرار قتل صحنه از انگار تو ولی! دارم دوست-

 . دیگه میشه همین باشی نخورده حسابی و درست غذای هیچ صبح از اگر هم تو-

 !ستگشنه مبچه آخی-

 :گفت و داد سر ایخنده حرکتم، این با. کردم نگاهش مادرانه و کردم کج کمی را سرم

 .کنی درست غذا واسم بگیر یاد بعد به این از! گشنه هم خیلی مامان آره-

 . زد برگرش چیز از دیگری گاز و زد رویم به چشمکی

 !کنم درست نیمرو و املت جز غذایی بتونم من درصد یک کن فکر! باطل خیال زهی-

 :گفتم نرم و چرب چیزبرگر آن یالعاده فوق طعم با و زدم چیزبرگرم به گازی

 !محشره! اوم-

 پر را دهانم داخل حجم تمام که زدم بزرگ قدری به ناخودآگاه طور به را امبعدی گاز

 به. بجوم را آن توانستمنمی حتی البته و کردند باد هایم لپ حتی که طوری کرد،

. بشود جویدن قابل و ترکوچک و نرم تا چرخاندم دهانم در را آن کمی زبانم با سختی

 راستش چشم یگوشه از که خندید آنقدر. شد بلند دادیار یخنده صدای کارم این با

 :گفت اشخنده پایان از پس. کرد پاک را آن دستش کنار با و چکید اشکی قطره
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 !من؟ بادومی   جوجه آخه زنیمی گازی همچین چرا نداری دهنشو که تو-

 از که هم او. بدهم او به جوابی نتوانستم بود پر کامال دهانم چون ولی کردم اخمی

 :گفت خواند، را این نگاهم

 .بجو جور یه رو اون فعال! بعد واسه بذار رو دادن جواب-

 .زد رویم به شیطنتی پر لبخند هم بعد

 شدن جدی از پس شام اولین عنوان به و شلوغ رستوران آن در چیزبرگر آن خوردن

 تقریبا بودیم، برگشت راه در وقتی. رسیدمی نظر به خوبی خیلی شروع ما یرابطه

 پشیمان اصال دادم دادیار به که جوابی از البته و بردممی سر به خواب در را راه بیشتر

 !نبودم

 !خوابالو رسیدیم-

 جلو را سرش که کنم خداحافظی که چرخاندم دادیار سمت به را سرم و کردم باز چشم

 . برد ترعقب را سرش و زد لبم بر کوتاه مدتی در را صورتی هایپاستیل آن و آورد

 !دادیار هستی گری استفاده سو عجب-

 :گفت و زد لبخندی

 .بدنه نیاز مورد میزان حداقل سه*بو وعده سه روز هر-

 :گفتم و کردم گرد را چشمانم

 !وعده میان بقیه و باشه اصلی وعده سه که وعده شش بفرما خدا رو تو نه-

 پیش زیاد که تعطیل روزای و ازدواج از بعد واسه ولی! صد در صد هست که اونم-

 .همیم
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 :گفتم و کوبیدم امپیشانی بر دست کف با

 !من برم روتو-

 :گفت و زد لبخندی

 !دیگه گفتم رو واقعیت-

 :گفتم نشدنش باز با که کنم خداحافظی و کنم باز را ماشین در خواستم

 !قفله این دادیار-

 .بگم بهت خواممی چیزی یه کردنش باز از قبل. دونممی-

 :پرسیدم کنجکاوی با

 !چی؟-

 بزنیم؟ پاچه کله ساری بریم میای صبح پنج ساعت فردا پس-

 طلوع به مونده دقیقه پنج صبحم نماز واسه من بابا کن ولم! صبح؟ پنج ساعت اوه-

 !صبح؟ پنج پاچه کله واسه میشم، بیدار

 !صبح هفت میشه اونجا برسیم تا ما خب-

 .پاشم سحر یکله عمرا! میاد خوابم من-

 .میشی پا-

 !عمرا پانمیشم-

 .میشی-

 !نمیشم-
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 *** 

 صبح، پنج ساعت و" دادی آلوین" اسم دیدن با. پریدم خواب از موبایلم زنگ صدای با

 :گفتم و کوبیدم امپیشانی بر دستم کف با حرص پر

 !کردی بدخوابم مسخره یپاچه کله اون واسه لعنتی-

 .دادم پاسخ را تماس باالجبار

 !سالم-

 .میاد خوابم من! علیک سالم-

 .منتظرم باشه-

 !بای بخوابم رفتم منم-

 .بینمتمی بزرگ خانوم یخونه در جلوی ماشینم توی دیگه دقیقه پنج-

 خستگی و سستی با. کردم پرت کیفم در را موبایلم حرص پر من و کرد قطع را تماس

 را هاآن لذا نداشتم، را موهایم کردن شانه حال حتی. شدم آماده و شدم بلند فراوان

 به دیروز که بود خوب. رفتم بیرون خانه از و پوشاندم شالم زیر ژولیده همانطور

 درست حال. روممی بیرون دادیار با را صبحانه صبح امروز گفتم خانم زری و مادربزرگ

 او که روزی شبانه یک این هم ولی بکنم دل شیرینم خواب از بود سخت خیلی که بود

 ایمزهخوش آن به پاچه کله هم و کردمی اشسرخوشانه هایخنده دلتنگ مرا ندیدم را

 . کنم کم خوابم از کمی که داشت را آن ارزش

 خودم در، کردن باز از پس و رفتم دادیار ماشین سمت به سریع بستم، که را حیاط در

 .بستم چشم و کردم رها صندلی روی را
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 !بخواب بعد کن سالم اول خب-

 :گفتم کنم باز چشم کهآن بی

 !کردیم سالم تلفن پشت پیش دقیقه پنج همین-

 نگاه من چشمای توی پاشو روییم، در رو که االن! داشت فرق بود، تلفن پشت اون-

 .پشتش بذار هم سی*بو یک و سالم بگو کن،

 پر نگاه و بشاش یچهره. چرخاندم سمتش به را سرم حرص پر و کردم باز چشم

 فوت با را نفسم! داشت فرق من آلودگی خواب با خیلی صبح پنج ساعت در اشانرژی

 :گفتم و فرستادم بیرون

 !سه؟*بو وقت االن! آخه؟ صبح پنج ساعت-

 :گفت و زد لبخندی

 !الزمه سه*بو وعده سه حداقل که گفتم-

 :گفتم و کردم گرد را چشمانم

 !سه*بو یوعده به برسه چه نیست، آماده هم غذایی وعده صبح موقع این-

 :گفت و داد سر ایخنده

 !اند؟ چی رمضون ماه سحری غذاهای اون پس! نیست؟ آماده گفته کی-

 :گفتم و کردم کجی دهن

 !افطار و سحر بنداز تووعده بگیری، روزه خواستی رمضون ماه هم تو خب-
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 مگه؟ بینیممی رو همدیگه چقدر! که نداریم کم گرفتن روزه از االنم واال-

 :گفتم و کشیدم ایخمیازه 

 .بخوابم س*ببو منو بیا بابا، باشه-

 خودش که کنم نزدیک صورتش به را صورتم خواستم و کردم غنچه را هایمب**ل

 آن. کرد طی را هایمانب**ل بین یفاصله و آورد جلو را صورتش من، از ترسریع

 آن در را دویمان هر دقیقه، چند همان با و چسباند هایمب**ل بر را گرم هایپاستیل

 . کرد گرم زود، صبح سرمای

 

. کشیدم ایخمیازه و گذاشتم دهانم روی را دستم. گرفت قرار جلویم پاچه کله سینی

 :گفت و داد سر ایخنده دادیار

 .الاقل شی شارژ که بزن کَلپچ! خوابی گیج هنوز که االنم! خوابیدی که رو راه کل-

 کردم،می نگاهش بازم نیمه چشمان با کهحالی در و بردم کنار دهانم جلوی از را دستم

 :گفتم

 !نیاد؟ خوابم داری انتظار! کردی بیدارم شیرین خواب از سحر یکله-

 :گفت و داد سر ایخنده. کشیدم دیگر ایخمیازه و گرفتم دهانم جلوی را دستم

 .بخورم خودم هم رو تو سهم که بکش خمیازه آخر تا پس خب-

 :گفتم و شدند گرد چشمانم

 !بخوری نداری حق-
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. گذاشتم دهان در و برداشتم لذیذ یپاچه کله آن از ایتکه و برداشتم چنگال هم بعد

 :گفتم ناواضح بسته دهانی با و زدم لبخندی جویدممی را آن لذت با که همچنان

 !عالیه-

 :گفت پاچه، کله از ایتکه برداشتن از بعد و زد لبخندی

 !عالیه همیشه من یسلیقه-

 :گفتم و دادم قورت را دهانم یشده جویده محتوای

 !تعالقه مورد فوتبال تیم جز به البته-

 بازیدمی چند چند ببینم داره بازی تراکتور با شما پرسپولیس   که شنبه پنج این حاال-

 .ب بَریمش دیگه هفته ما که

 :گفتم و دادم سر تمسخر روی از ایخنده

 ما از حاالها حاال که واقعیت در وگرنه کنین خوش رویاها این به دلتونو! آره آره-

 !عقبین

 :گفت و زد لبخندی

 !سری این میفته عقب کی بینیممی حاال-

 !بینیممی-

 *** 

 !لعنتی اَه-
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 با بودم، کشیده دراز فرش بر باز طاق کهحالی در و کردم پرت زمین روی را خودم

 :گفتم آهسته باصدایی. شدم خیره سقف به فراوانی ناراحتی

 چرا؟ آخه-

 و داده تکیه سرش پشت سنتی پشتی به من، از متری سه یفاصله در که مادربزرگ 

 :گفت بود، بافتن بافتنی مشغول

 !بهناز؟ شده چی-

 :گفتم سستی با بود، سقف به نگاهم که همچنان

 !باختیم تراکتور به! باختیم رو بازی-

 او اگر! بود دادیار تقصیر اشهمه اصال. کشاندم لوستر به را نگاهم و کشیدم ی"آه" 

 بدون دانممی که من ولی کرد سود او! ببازیم بود ممکن غیر کرد،نمی طلسم مرا تیم

 را بعد یهفته تراکتور با بازی هاآن باشد، او پوش آبی تیم کردن طلسم به نیازی آنکه

 .باخت خواهند

 دوندمی توپ دنبال تلویزیون توی که همونا! نباختی که تو تازه! دیگه بازیه حاال خب-

 !باختن

 :گفتم و چرخاندم مادربزرگ سمت به را سرم

 اون! بدتره هم خودم باختن   از باختن که اونا! باختن قرمزاشون لباس اون مادربزرگ-

 منه قلب و هارگ و خون قرمزی قرمز، اون! نکنیدها نگاه الکی رو لباساشون قرمز رنگ

 .دوهمی توپ دنبال داره وسط اون که

 :گفت ایبامزه لحن با و خندید ریز مادربزرگ
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 !بازیگرها این نه بزن، دادیار به رو حرفا اینجور-

 :گفتم و دادم نشان وارنکته را اماشاره انگشت و آوردم باال را دستم

 !بزنم حرفا این از دادیار به عمرا ولی! هابازیکن البته-

 :گفتم و فرستادم بیرون فوت با حرص با را نفسم

 !لعنتی کش   کیسه-

 :گفت و کرد ایخنده مادربزرگ

 .نه یا زنیمی هم رو حرفا این از بهتر دادیار به که بینیممی زودی به حاال-

 !عمرا-

 موقع که کسی آن به دادن پاسخ برای شدن بلند به وادار مرا موبایلم زنگ صدای

 به و برداشتم را موبایلم گوشی. کرد بود گرفته تماس من با شکستم از بعد افسردگی

 عمیق نفسی آهسته. دوختم چشم بود شده نمایان آن بر که" دادی آلوین" عبارت

 . دادم جواب و بشوم مسلط خودم بر که کشیدم

 .الو-

 بازنده؟ چطوری! لُنگی سالم-

 استثناست باختنمون کوچیک مورد چند اون! نداره وجود تربرنده ما از! تهعمه بازنده-

 .فقط

 :گفت و داد سر ایخنده

 آخه؟ بگی چی نگی، اینو-
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 !میگم دارم رو واقعیت-

 !بار دو آره-

 :گفتم حرص پر و کشیدم عمیق نفسی

 معنی ما واسه شکست وگرنه کردی طلسم رو ما تیم دونستممی! توئه تقصیر اصال-

 !نداره

 :گفت و داد سر ایخنده

 .نبردیم رو تراکتور همین بعد هفته ما اگه تازه! بپذیری رو باختتون باید متاسفانه-

 !باش خیال همین به! هه-

 !واقعیته! نیست خیال-

 !هاکش کیسه! بازیدمی بدجور ببندم شرط حاضرم که من-

 :گفت و داد سر ایخنده

 اُکیه؟ بذارم من شرطی هر حاال! بینیممی باشه-

 .بازیدمی مطمئنم چون! اُکیه آره،-

 .ساری میریم تو مهمون شام باختیم، اگر دیگه یشنبهپنج باشه-

 !بریمی گور به تیمتون باخت با هم رو شام این رویای حله،-

 !کنیم تعریف و ببینیم-

 !بینیممی-

 *** 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

462 

 

 !لعنتی! لعنتی! لعنتی-

 بُرد اشانرژی پر صدای با اخبار مجری که همچنان. کوبیدم سرم بر دستانم با بار چند

 و لعن یک و هزار سابقهبی شانسی بد این و خودم بر من کردمی اعالم را استقالل

 آن من قوی تیم عاقبت و بشود برنده مسخره تیم آن باید چرا آخر. فرستادممی نفرین

 !باشد؟

 دخترم؟ شده چی باز بهناز-

 و برداشتم بودند، کرده ژولیده بدجور را مجعدم موهای که سرم روی از را دستانم 

 به اینیمه و نصف لبخند. کشاندم کردمی نگاهم سوالی که مادربزرگ به را نگاهم

 :گفتم و زدم رویش

 !مادربزرگ بُردن-

 :گفت و کرد گرد را چشمانش مادربزرگ

 ! ناراحتی که بازنمی که هم وقتی! ناراحتی؟ اینجوری و بُردن-

 . خندیدم ریز غم، آن بین ما و گذاشتم دهانم روی را دستم

 :گفت و شد گردتر مادربزرگ چشمان

 !خندی؟می چرا حاال-

 :گفتم و برداشتم دهانم روی از را دستم آمد، بند امخنده آنکه از پس

 ناراحت شدنش برنده واسه که تیمی با میشم ناراحت باختنش با که تیم اون چون-

 !مادربزرگ داره فرق میشم

 داره؟ فرقی چه-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

463 

 

 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را نیشم 

 هایلباس هم و نمادش هم آرزومه همیشه شدنش برنده که من یعالقه مورد تیم-

 ...رقیب تیم ولی قرمزه طرفدارهاش و هابازیکن

 :افزودم و کردم نوچی نوچ

 !آبیه-

 :گفت و کرد فکر کمی مادربزرگ

 کردی؟ انتخاب رو قرمزا این تهعالقه مورد قرمز رنگ چون یعنی-

 !که این فقط نه-

 چی؟ پس-

 دستش با مادربزرگ. آمد در موبایلم زنگ صدای بدهم، را مادربزرگ جواب خواستم تا 

 :گفت و کرد اشاره بود میز روی که موبایلم به

 .بده جواب-

 :گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .چشم-

 خودم بر تا کشیدم عمیق نفسی" دادی آلوین" اسم دیدن با و برداشتم را موبایل

 .دادم جواب و بشوم مسلط

 .الو-

 چطوری؟! سوخته دماغ لُنگی   بر سالم-
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 :گفتم و فرستادم بیرون فوت با پرحرص را نفسم 

 .شدین برنده شانسی شماها! نسوخته دماغم هم اصال-

 بری؟ در شام زیر از که کنیمی توجیه داری االن-

 !ندارما پول خیلی من دادیار-

 :گفت و داد سر ایخنده

 .داره خوردن واقعا بخوریم چی هر ولی نمیریم گرون جای نترس،-

 :گفتم و کردم اخمی

 !میره من جیب از چون بله-

 .ماست بُرد و هالُنگی باخت مناسبت به چون و-

 !هابردیم ما رو دربی! هی هی، هی،-

 !خانوم مونده دربی برگشت هنوز-

 :افزود غروری پر لحن با

 .بریممی ما اونو که-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !عمرا-

 .بینیممی-

 !بینیممی-

 ساری؟ بریم هم با بهداری میای فردا ببینم بگو حاال خب-
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 باشم؟ اونجا چند ساعت. میام-

 خبری مونروزانه یه*س*بو یوعده از که هست هم روز دو تازه. خوبه شب هشت-

 !نیست

 روزانه یسه*بو هایوعده این به هم من حتی. نشست لبم بر شیطنتی پر لبخند

 .بودم شده دلتنگ شدید امروز و معتاد

 !هاوعده این با نگذره بد-

 :گفت و داد سر ایخنده

 .گذرهمی خوش هم خیلی-

 !معلومه بله،-

 

 . ستآماده شام خانوم-

 کیسه آن شدن برنده بزرگ غم من و دادیم پایان یمانمکالمه به خانم زری صدای با

 .بردم یاد از بود، پخته خانم زری که غذایی لذیذ طعم با را هاکش

*** 

 ماندم منتظر چه هر. دوختم بهداری در به چشم و کردم متوقف بهداری جلوی را گوجه

 به و آوردم بیرون کیفم از را موبایلم گوشی! نیامد که نیامد بیرون بهداری از کسی

 !دادنمی که دادنمی مرا جواب اصال. زدم زنگ دادیار

 به نگاهم خورد، ماشین یشیشه بر کسی انگشتان با که ضرباتی صدای شنیدن با

 نگاه من به ب**ل به لبخند دادیار. شد کشیده کنارم صندلی یپنجره یشیشه سمت
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 باال نفهمیدن عالمت به را هایمشانه. کردمی اشاره صندلی به دستانش با و کردمی

 پالستیکی صندلی، روی نشستنش محض به و کرد باز را در. انداختم پایین و بردم

 :گفت و کرد پرت عقب صندلی بر داشت، دست در که رنگ سیاه

 بُرد افتخار به کنی باز من برا رو در بیای و بگیری تحویلم خواستم بابا ای-

 !مونمقتدرانه

 !هابُردین پنالتی یک با کال! مقتدرانه؟-

 :گفت و زد رویم به غرور پر لبخندی

 !هنره همونم-

 !هنره ضعیفتون تیم واسه آره-

 !باختین رو بازی همین پیش هفته شما و بُردیم ما که فعال-

 :گفتم و کردم اخمی

 !هاشام بی شام-

 :گفت و آورد باال تسلیم ینشانه به را دستانش

 صد ارزشش میشه مربوط گرام یمعده به چی هر که نکن شوخی شام با! باشه باشه-

 .چیزهاست بقیه برابر

 :گفتم و زدم لبخندی

 عقب؟ کردی پرت بود چی پالستیک این حاال. موافقم رو رقم یه این-

 پر لبخند جوابم در. کردم نگاهش منتظر و کردم اشاره عقب هایصندلی به دستم با 

 :گفت و زد شیطنتی
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 .میشه نیازت زودی به کردم فکر امروز تاریخ به توجه با-

 :گفتم گُنگی با

 میشه؟ نیازم چی-

 :گفت و کرد ترعمیق را لبخندش 

 .چیه ببین خوایمی اگه خب-

 صندلی روی از را پالستیک سریع نداشتم، صبری اصال کنجکاوی شدت از که من

 گرد تعجب شدت از چشمانم محتوایش دیدن با. کردم باز را آن در و برداشتم عقب

 بستم را پالستیک در سریع. شد سرخ گوشم کنار تا صورتم خجالت، شدت از و شدند

 و عصبانیت بر که کشیدم عمیق نفسی و انداختم پایین را سرم. انداختم عقب را آن و

 :گفت و داد سر ایخنده واکنشم دیدن با دادیار. بشوم مسلط خجالتم

 کنم،نمی فراموش رو مونآشنایی روز که منم! من لُنگی   جوجه نمیاد بهت خجالت-

 رو بزرگش سایز بسته یک برات ماه هر مونآشنایی ماهگرد مناسبت به همین واسه

 .کنی صفا خرممی

 :غرّیدم حرص پر. دوختم چشمانش به را خشمم پر نگاه و آوردم باال را سرم

 !کن تمومش دادیار-

 :گفت و انداخت باال ایشانه بیخیالی با

 .کنممی تآماده دارم االن از مونه،نمی مرزی هیچ ما بین دیگه کم یه حاال-

 :گفت که گرفتم او از را نگاهم خشم پر. کرد ترعمیق را لبخندش و زد چشمکی
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 شوتغذیه سوء کنی قهر هم اگر! هانگرفتیم امروزمونو یسه*بو یوعده ما خانوم-

 .گیریممی

 :گفتم بودم، نشسته فرمان به رو و سینه به دست که همچنان

 !که من برای نمیذاری آبرو-

 ! که نداریم حرفا این از تو و من چیه؟ آبرو-

 :گفت و زد لبخندی. چرخید سمتش به سرم سریع که گذاشت امشانه روی را دستش

 خب؟ نگیر، سخت-

 و بستم چشم آهسته. دوخت هایمب**ل به را نگاهش و کرد نزدیک من به را سرش 

 طی هایمانب*ل بین یفاصله که نکشید طولی زیاد. بردم سمتش به را سرم هم من

 .شدیم گرم و کردیم جان نوش کامل و خوب را وعده آن و شد

 که همچنان و گرفتیم فاصله هم از مان،طوالنی دلچسب و شیرین یوعده پایان از پس

 اغلب که بود آن روستا خوبی. دوختیم جلویمان به را نگاهمان زدیم،می نفس نفس

 هاماشین در ها،چراغ کم تعداد اندک نور با شب تاریکی در البته و بود خلوت اوقات

 .داشتیم را هایماندلتنگی رفع برای کافی فرصت ما و شدنمی دیده چیز هیچ

 !گشنه معده و شد سیر ب**ل که بریم بزن خب-

 هم دهانش دور بر که قرمزم ب**ل رژ کردن پاک حال در که دادیار به خصمانه نگاهی

 :گفتم و انداختم بود داشت، رد

 .کن امر کمتر-

 :گفت لبخند با و چرخاند سمتم به را سرش
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 عزیزم؟ کنیم پر رو بنده خالی شکم این بریم زودتر میشه-

 :گفتم و زدم لبخندی حال این با. کرد ادا لوس آوری در حرص طرز به را" عزیزم" یواژه 

 .شد حاال-

 به و کردم بلند بود، کردن قژ قژ مشغول فعال که را ضبط صدای و کردم روشن را گوجه

 البته و بودیم شاد امقاجاریه عهد هایآهنگ با راه طول تمام. افتادم راه ساری سمت

 در و بودیم کرده حفظ تقریبا دویمان هر که بودیم کرده گوش دادیار با را هاآن آنقدر

 .بودیم انداخته راه گوجه در زنده کنسرتی خواننده با همراه مانآوایی هم با راه طول

 و کردم پارک را ماشین. بود کرده پیشنهاد قبل از دادیار که رسیدیم جایی به باالخره

 رو پیاده در زدن قدم مشغول دادیار دست در دست که همچنان شدن، پیاده از بعد

 :گفتم دادیار گوش کنار آهسته بودم،

 و کار و مملکتی دکتر االن تو نکن، نگاه خودت جیب به! هاندارم پول زیاد من دادیار-

 !درآمد نه و دارم کار نه دکترم، نه من ولی داری درآمد

 گوشم کنار. برسد من به قدش تا کرد خم کمی را خودش و خندید ریز کمی جوابم در

 :گفت آهسته صدایی با

 .دارم هواتو! من کوچولوی بادومی   جوجه نباش نگران-

 از ایقابلمه در انگار که شد گرم طوری عجیبی طرز به قلبم گفت، که جمله دو همان با

 . دارد قرار مالیمی یشعله بر ولرم آب

 آن به ورود. رسیدیم سنتی نمای با رستورانی به زدن، قدم دیگر یدقیقه چند با

 پر و سبز سر را دورش تا دور که هاییگلدان و رنگ خاکستری سنگی فضای با رستوران

 .کردمی برابر چند را آدم اشتهای بودند، کرده گل
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 هر از قبل نگاهم. کردیم باز را میز روی م نوهای و نشستیم دنج میزهای از یکی پشت

 شکل لبم بر لبخند مناسبشان، هایقیمت دیدن با. خورد چرخ هاقیمت روی چیزی،

 :گفتم آهسته و گرفت

 !آخیش-

 سرخوشانه کمی شد باعث و شد شنیده هم دادیار هایگوش با گفتم، که ی"آخیش" 

 :گفتم دادممی چرخ غذاها لیست روی را نگاهم که همچنان. بخندد من به

 میدی؟ سفارش چی تو خب-

 !عالیه هاشماهی اینجا-

 :گفتم زنان لبخند و شد کشیده ماهی قیمت روی نگاهم

 !عالیه ماهی آره-

 به آمدن از قبل که هم من و دادیم سفارش ماهی دویمان هر گارسون، آمدن با

 و زدم لبخندی کردم، کسب تازه که آرامشی خاطر به بودم، جیبم نگران شدید رستوران

 عمق در. بود دوخته چشم من به دار معنی لبخندی با که کشاندم دادیار به را نگاهم

. کردمی القا خوبی حس من به که کردممی لمس را خاصی حس خودم به نگاهش

 لبخندی همان با. کرد ترعمیق را لبخندش جوابم در هم او و کردم ترعمیق را لبخندم

 :گفتم داشتم ب**ل بر که

 دادیار؟ کنیمی نگاهم اینجوری چرا-

 :گفت لبخندش همان با 

 جوی؟ چه-
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 ...خاصی جور یه-

 خاصی؟ چجور-

 !دیگه خاصی جور یه خب-

 میاد؟ خوشت بودنش خاص طرز از-

 !کن نگاه من به اینجوری همیشه! خیلی آره،-

 :گفت و یافت بیشتری ژرفای لبخندش

 !چشم به ای-

 و پخت خوش هایماهی چلو محتوی هایظرف و آمد گارسون وقت، کمی از پس

 شدت به کرد، آماده را غذا کمی زمان مدت در اینکه از. داد قرار میزمان روی را برشته

 . شدم مشعوف

 .بگو رو نظرت و کن امتحان خب-

 !عالیه معلومه وجناتشم از ولی دُکی، باشه-

 طعم خوش قدری به. کردم جانش نوش برنج با و کردم جدا را ماهی از ایتکه چنگال با

 دادیار به کردن، پسند ینشانه به را دستم شصت انگشت جویدنش، حین که بود

 :گفت رضایتمندی لحن با و زد لبخندی. دادم نشان

 !میاد خوشت دونستممی-

 وقایع از برایم او که همچنان و نزدیم حرفی هاتیم باخت و بُرد یدرباره غذایمان اتمام تا

 خاطراتم از هم من کرد،می تعریف بهداری در جدیدش هایمریض با روزش چند این

 .کردم تعریف برایش مادربزرگ با
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 دو در. شدم صندوق راهی و کشیدم عمیق نفسی کردن حساب برای شام، اتمام از بعد

 کنارم از خودش. داشت نگه جا در مرا و گرفت را دستم دادیار صندوق، به مانده متری

 دستم تنها من، گُنگ نگاه مقابل در و کرد حساب را غذا مبلغ تمام. رفت جلو و شد رد

 .برد بیرون رستوران از خودش با مرا و گرفت را

 !نبودی؟ من مهمون مگه کردی؟ حساب خودت چرا دادیار-

 :گفت کشاندمی خودش دنبال به بودم، دستش در دست که مرا که همچنان

 !بگیری جدی نباید که تو کردم، شوخی یک تو با من! هیس-

 !کردممی مهمونت من هم بار یک کردی، مهمون رو من تو همه این خب چرا؟ شوخی-

 و کرد نگاه دقیق چشمانم در. گرفت قرار من رویروبه و ایستاد رو پیاده در همانجا

 :گفت

 کنی؟می مقایسه من با رو خودت چرا بهناز-

 !کردممی مهمونت اینا از بیشتر خیلی باید االن که کردممی مقایسه اگر-

 :گفت و داد تکان طرفین به را سرش

 پدرت که پولی با و نداری درآمدی خودت هنوز تو! جاست همین دقیقا اشتباهت-

 حاصل از شاجازه بدون که نیست درست اصال این و کنیمی زندگی میده بهت

 .کنی استفاده نیاد خوشش خودش شاید که جوری زحمتش

 :گفتم معترضانه

 ...من دادیار ولی-

 :گفت و زد لبخندی
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 تایحرفه هاینقاشی که وقتی فقط! نقاش خانوم کنی مهمون رو من تونیمی هم تو-

 .فروختی سفارشی و نمایشگاهت توی رو

 :افزود و زد چشمکی

 مهمونت رو خودم خودم نکنی، مهمونم خودت اگر حتی تعارف بی رسید، که روز اون-

 .کنممی

 کردم کنترل را خودم بریزم، اشک هایش حرف برای شوق شدت از بود نزدیک کهآن با

 :گفتم ایقدرشناسانه لحن با. کردم اکتفا عمیق لبخندی زدن به و

 !دادیار کنم تشکر ازت چطوری دونمنمی واقعا-

 :گفت و کرد ترعمیق شیطنتی پر طرز به را لبخندش

 ...کنی تشکر چطوری دونممی من-

 :افزود و کشاند هایمب**ل به را نگاهش

 !ستدیگه کامل یوعده یک کردن اضافه واسه جا بهترین ماشین توی-

*** 

 میریم؟ داریم کجا بگو حداقل دادیار خب-

 !عجول خانوم فهمیمی باالخره-

 گره مکله پشت چجوری دونمنمی هم رو بند چشم این! فضولی از مُردم من بابا ای-

 !درنمیاد که زدی

 :گفت و داد سر ایخنده



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

474 

 

 !هانمیشه کم ازت چیزی باشی صبور خرده یه! من بادومی   جوجه-

 :گفتم و کردم اخمی

 !میشم کم و میشم ذوب کنجکاوی شدت از دارم من! میشه کم چرا-

 :گفت و کرد ایخنده

 .فهمیمی کنی صبر دیگه کم یه-

 ! کم یه میگی داری راه اول از-

 .مونده کم خیلی واقعا االن دیگه نه-

 که پیش یهفته دو دلچسب شام از بعد. فرستادم بیرون فوت با حرص پر را نفسم

 روز یک کنم، پرداخت ریال یک حتی نداد اجازه دادیار ولی باشیم من مهمان بود قرار

 بیرون هم با که نداشت خوبی یجلوه روستا در چون ولی دیدیممی را همدیگر میان در

 از کمتر هم ساری مردم خود   حتی کنم فکر که طوری آمدیم،می ساری به مدام برویم،

 میان صرف برای قرار طبق که هم صبح امروز. باشند کرده گردش شهرشان در ما

 است، کجا بود نگفته من به همچنان که آباد ناکجا در دادیار مهمان روزانه، یوعده

 گره یک و هزار و چرخانده سرم دور را قدیمی بند چشم این هم راه اول از. بودیم

 .رویممی کجا به نشوم متوجه جاده مسیر دیدن از که است زده پشتش

 :گفتم و کشیدم خیال آسودگی از عمیق نفسی ماشین، توقف با

 .کن باز رو چشمام حاال خب-

 !عجول بادومی   جوجه زوده، هنوز-

 !بگو جفتشو هی هم تو بادوم، و جوجه بگی بهم میاد بدم میگم من هی-
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 :گفت شیطنت با و داد سر ایخنده

 من به میشی، داشتنی دوست و بامزه چقدر خوریمی حرص وقتی دونستیمی اگر-

 .دادیمی حق

 :افزود و کرد باز را ماشین در

 تکون. کنم آماده رو چیز همه و دربیارم عقب صندوق از چیزها سری یه میرم من-

 .ببرمت بیام که نخور

 انجام مشغول دادمی نشان عقب صندوق شدن باز صدای. بست را در و شد پیاده

 شرج و گرم با ماشین آن در انتظار دقیقه چند از پس. هست بود گفته که کارهایی

 دستم و شد باز من طرف در باالخره بود، کرده چسبناک را بدنم پوست که فراوانی

 به مرا دستم با که همچنان و بشوم پیاده کرد کمک. شد گرفته دادیار گرم دست توسط

 :گفت کشاند،می خودش دنبال

 .کجاست اینجا بزن حدس صداها از-

 بود، بزرگی موهبت شرج و گرما آن در که خنکی مالیم نسیم برداشتیم، قدم که کمی

 بخش آرامش و آهسته صدای برداشتیم، که بیشتر قدم چند. خزید پوستم سطح بر

 صدای برداشتیم، که دیگر قدم چند. رسید گوشم به کوچک رودی در آب جریان

 با و شد جاری لبم بر عمیق لبخندی. شنیدم دور یفاصله از را گاوی موموی ضعیف

 :گفتم شوق

 !بهشت دشت این! اینجا! دادیار وای-

 :گفت ایرضایتمندانه لحن با

 .رسید ذهنم به امروز یبرنامه واسه که بود جایی بهترین جا؛همین آره-
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 ای؟برنامه چجور-

 راه دنبالش به و بود اسیر دستش در دستم که هم من و شد متوقف جا همان 

 سرم، دور از را دستش دو هر و کرد رها را دستم. شدم متوقف او، از تبعیت به رفتم،می

 چند از پس. شد گره کردن باز مشغول و رساند سرم پشت در بند چشم آن یگره به

 اولین. برداشت چشمانم روی از را آن دادیار و شد باز بند چشم آن باالخره لحظه

 دوخته من به لذت با که دادیار چشمان بست، نقش چشمانم یپرده جلوی که چیزی

 هایچمن بر که مسافرتی فرشی به دستش با و رفت کنار جلویم از. بود بودند، شده

 قرار آن روی ایمیوه از پر پالستیکی سبد یک و تاپ لپ یک و شده پهن دشت وسط

 :گفت و کرد اشاره داشتند،

 .شده شروع سیتی صفا تازه که بشین-

 :گفتم و کوبیدم هم به را دستانم کف ذوق با

 !عالیه-

 آن البالی را امبرهنه پاهای. آوردم در را هایمجوراب و هاکفش و نشستم فرش روی

 چمن خوب بوی که هوایی از عظیمی حجم عمیق، دمی با و بردم فرو مرطوب هایچمن

 در و نشست فرش روی من از پس هم دادیار. بردم فرو هایمریه عمق تا را دادمی

 :گفت آوردمی در پا از را اشمردانه رنگسیاه هایصندل کهحالی

 !هاکنیمی حال خوب-

 :گفتم و کردم اشاره پاهایش به نگاهم با و چرخاندم سمتش به را سرم

 بیام؟ آماده منم که نگفتی من به چرا-

 :گفت و زد لبخندی. کشاندم صورتش به را منتظرم نگاه سپس 
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 !دیگه بود سورپرایز-

 :گفتم و زدم رویش به عمیق لبخندی

 .بود شده تنگ اینجا واسه خیلی دلم! بود ایالعاده فوق سورپرایز-

 :افزودم و کشاندم دشت سرسبز زمین و هوا رقیق م ه بین مرز به را نگاهم

 چیه؟ آرزوم االن دونیمی-

 :پرسید کنجکاوی با 

 چیه؟-

 :گفتم و کشیدم عمیق نفسی 

 این تا داشتم قلمو و روغن رنگ و نقاشی بوم یک نقاشی، یپایه سه یک اینکه-

 .بکشم خودم دستای با رو بهشت

 .رفتم فرو شیرینم آرزوی عمق در بیشتر و کشیدم عمیق نفسی

 !بلدی؟ هم روغن رنگ با نقاشی تو یعنی-

 :گفتم داشتم، ب**ل بر تلخ لبخندی کهحالی در و چرخاندم سمتش به را سرم

 رنگ نقاشی آموزش کوچیک هایبچه به آموزشگاه توی زمانی یک! بلدم که معلومه-

 .دادممی قلم سیاه و روغن

 با بود آهسته بسیار که صدایی با دادیار. کشاندم دشت به را نگاهم و کشیدم آهی

 را بینمان سکوت دقیقه چند از پس. گفت چه نفهمیدم حتی من و زد حرفی خودش

 :گفت و شکست
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 ...بهناز خب-

 :گفت و زد لبخندی. کردم نگاهش منتظر و چرخید سمتش به سرم

 چیه؟ ببینیم فیلم یک اینجا اینکه به راجع نظرت-

. کرد اشاره داشت، قرار فرش بر جلویش و شده روشن که تاپش لپ به نگاهش با 

 :گفتم و شد هایمب**ل میهمان عمیق لبخندی

 ...کهاین شرط به البته! عالیه-

 :پرسید که کردم مکثی

 که؟این شرط به-

 :گفتم جدیت با و شد محو لبخندم 

 .نباشه ترسناک-

 :گفت و داد سر ایخنده

 گفتی که کارتونی همون نترس،! کنم؟ بدخواب هفته یک رو خودم که امدیوونه مگه-

 .میگم رو اصلیه شخصیت توش که آلوینم شبیه من

 :گفتم و شد باز بناگوشم تا نیشم

 !عالیه! ببینیم آلوین کارتون آلوین، با-

 :گفت و زد واکنشم به عمیق لبخندی

 .جااین بیا پس خب-
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 وقتی. نشستم زانو چهار تاپ لپ جلوی کنارش، و آوردم بیرون هاچمن داخل از را پایم

 جلویمان را میوه سبد و کرد حلقه کمرم دور را دستش دادیار شد، شروع فیلم پخش

 :گفت و گذاشت کنارش هایشاندانه برای هم پالستیکی ظرفی. گذاشت

 .بفرما-

 :گفتم و زدم لبخندی

 !سالم یوعده میان سالم، زندگی  -

 .سالم یسه*بو یوعده و-

 تاپ لپ یصفحه به و گرفت من از نگاه کارتون آغاز صدای با و زد رویم به چشمکی

 و دادم فیلم به را تمرکزم. بردم فرو دهانم در و برداشتم سبد از گیالسی. دوخت چشم

 و او بین فراوان شباهت که خودم بر شدمی ظاهر فیلم در آلوین بار هر آخرش، تا

 .فرستادممی درود هزاران بودم داده تشخیص را دادیار

 بلند و کرد خاموش را تاپ لپ دادیار یمان،کودکانه هایخنده و کارتون پایان از پس

 :گفت و کرد ساده نرمش کمی. شد

 !هانشستیم چقدر صبح از-

 از پس و آوردم بیرون دهانم از را هلو یدانه. انداختم پایین و بردم باال را هایمشانه

 :گفتم ظرف، در انداختنش

 خوبه؟. بخوابیم بریم کنیم؟ کار چی میگی خب-

 :گفت و شد گرد تعجب از چشمانش 

 بخوابیم؟ میگی رفتن راه جای به نشستیم، زیاد میگم! هستی؟ کی دیگه تو بهناز اوه-
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 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را نیشم 

 .تنوعه جور یه هم رفتن راه نشستنه، به تنوع جور یه هم خواب خب-

 :گفت و زد لبخندی. بشوم بلند کرد وادارم کشیدنش، با و گرفت را دستم

 .هست هم بهتری هایتنوع امروز ولی هست همیشه خواب-

 :افزود و کرد اشاره هایمکفش به نگاهش با

 .شده تنگ برات دلشون دوستات دونممی. آخور بریم بپوش کفشاتو-

 :گفتم ببازم را خودم ایذره کرد، خطاب گاوها دوست مرا چون کهآن بی

 !هادلتنگته هم تو همزاد البته و-

 :گفت و داد سر ایخنده

 .زنیممی سر اونم به باشه،! نمیاری کم میاد خوشم-

 دادیار. پوشیدم را هایمکفش و هاجوراب تند و بست نقش لبم بر رضایت از لبخندی

 خودش دنبال به آخور تا مرا و گرفت را دستم دوباره و پوشید را هایشصندل هم

 شد همراه عزیز گوسفندهای و گاو صدای و سر پر استقبال با آخور به ورودمان. کشاند

 تکان دست برایشان کردم،می نگاه هاآن همگی به دلتنگی و شوق با کهحالی در من و

 انتهای نزدیکی   به. خندیدمی ریز ریز مدام من حرکت دیدن با هم دادیار. دادممی

 :گفت دادیار رسیدیم، که آخور

 .جااین بیار علفه و یونجه توش که رو چوبی سطل اون بهناز خب-

 :گفتم و کردم نگاهش طلبکارانه

 دیگه؟ امر  -
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 :افزود و زد لبخندی 

 .نیست عرضی-

 بکنی؟ خوایمی کار چی نیست، که کوکب خاله شمتازه! بیار برو خودت خب-

 پشیمون بیار برو تو. کنممی دیگه کار یه منم نیست، جااین کوکب خاله امروز-

 .نمیشی

 کرده ورزش ایذره هم خودم کهآن برای او، با مخالفت بیخیال و انداختم باال ایشانه

 را آن خواستم که همین. رفتم بود، آخور انتهای در که سطل همان سمت به باشم

. خورد گره بود، علوفه سطحی یالیه زیر که رنگ ایسورمه شیء یک به نگاهم بردارم،

 آن به زدن دست بیخیال موقتی ولی چیست شیء آن بدانم خواستمی دلم خیلی

 آن به بردم،می دادیار سمت به و کرده بلند اشدسته با را سطل که همچنان و شدم

. کردممی نگاه است چه نبود معلوم علوفه، سطحی یالیه زیر که رنگ ایسورمه ءشی

 کنجکاوم نگاه. گذاشتم زمین روی را سطل و ایستادم جلویم، در دادیار پاهای دیدن با

 و گرفتم بود کرده مشغول خود به را ذهنم و فکر یهمه که رنگ ایسورمه شیء آن از را

 :گفتم و کردم اشاره سطل به دستم با. کشاندم دادیار صورت به

 چیه؟ دونیمی تو وسط؟ اون چیه ایسورمه چیز   اون دادیار-

 :گفت و زد رویم به دار معنی لبخندی

 چیه؟ ببینی که دارینمی برش چرا خب-

 :گفتم و خاراندم دستم انگشتان با را امچانه زیر کمی 

 نمیشه؟ ناراحت کوکب خاله دارم، برش اگر-
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 :گفت و کرد ترعمیق را لبخندش 

 از یکی واسه رو سطل اون و اومدم زود صبح من فقط! نیومده اینجا کوکب خاله امروز-

 .کردم پر هااسب

 !چیه دونیمی که تو چیه؟ ایسورمه چیز   اون پس-

 :گفت و کرد ترپررنگ را لبخندش

 .گذاشتمش تو واسه ولی گذاشتمش اونجا خودم چون! دونممی آره-

 پایان و رنگ ایسورمه شیء آن برداشتن برای مجوز بهترین که زد رویم به چشمکی

 سطحی یالیه. شدم خم آهسته و انداختم پایین را سرم. بدهد من به را امکنجکاوی

 را رنگ ایسورمه مخملی شکل مکعبی یجعبه آن و زدم کنار شیء آن روی از را علوفه

 محتوایش از چون اما بود جواهرات یجعبه شبیه دقیقا شمایلش و شکل. برداشتم

 دو تنها جوابم در حرفی هیچ بی. کشاندم دادیار به را امسوالی نگاه نبودم، مطمئن

 و کشاندم جعبه به را کنجکاوم نگاه. کرد تایید را آن کردن باز و زد پلک محکم دفعه

 تمام که نازک ظریف رنگ اینقره یحلقه یک دیدن با. کردم باز را آن در   آهسته

 قرار آن وسط در مربع یک شکل به که عدس یاندازه به درخشان نگین یک تزئینش

 از را نگاهم ام،شده گرد چشمان همان با. شدند گرد امکان حد تا چشمانم بود، داشت

 :گفتم ناباوری با و کشاندم کرد،می نگاهم فراوانی لذت با که دادیار به انگشتر آن

 چیه؟ دیگه این-

 :گفت و کرد ترپررنگ داشت ب**ل بر که را لبخندی 

 .انگشتر میگن بهش-

 :گفتم و کردم کج کمی را سرم
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 !من؟ واسه! گذاشتیش من واسه گفتی-

 چپم دست. کشید بیرون بود، دستم در که جعبه داخل از را انگشتر و خندید ریز کمی

 انگشت   دور را انگشتر آهسته، حرکتی با. آورد باال و گرفت آزادش دست با را

 به چپم دست از را نگاهش. فرستاد جلو را آن انگشتم انتهای تا و برد امانگشتری

 :گفت و کشاند چشمانم

 !کنم ازدواج لُنگی یک با بگیرم تصمیم روزی یک که کردمنمی فکرشو وقت هیچ-

 :افزود و خندید ریز کمی

 ...که کنهمی فرق اونقدری... کنهمی فرق چیز همه تو مورد در خب ولی-

 :گفت و گذاشت هایمشانه روی را دستانش. کرد رها چپم دست و کرد مکثی

 زندگیت شریک تنها عمر آخر تا بخوام که باشم داشته دوستت قدری به تونممی-

 .باشی من زندگی شریک تنها تو البته و باشم

 :افزود و زد لبخندی

 موقع که چیزی تنها ولی نیستم بلد اصال رو زدن حرف رمانتیک که دونیمی-

 که اینه کنه توصیف کمی رو حسم بتونه شاید که رسهمی ذهنم به ازت خواستگاری

 ...بگم

 نزدیک من به آنقدر. کرد نزدیک صورتم متری سانتی پنج تا را صورتش و شد خم کمی

 آن. شدمی پخش و آمدمی فرود امبینی نوک بر هایشنفس بازدم حتی که بود شده

 :گفت لحظه چند از پس و کرد دقیق چشمانم در را چشمانش فندقی هایشکالت
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 از نشده، کشف هنوز که دوره اونقدر که کهکشانی پایان تا زمین از! دارم دوستت-

 تا لحظه همین از بتپه، داشتنم نگه زنده برای قلبم که ایلحظه آخرین تا روز همین

 و رنگی مداد افتادن، لرزش به و شدن چروکیده هاتدست وقتی حتی که ایلحظه

 !دارم دوستت نیفته، زمین روی دستت از قلمو

 حتی که بود شده تند قدری به قلبم تپش. دادم قورت بلندی صدای با را دهانم آب

 حس را اشکوبنده تپش امسینه روی و شنیدممی را صدایش هایمگوش با هم خودم

 از هم مرداد این شرجی و گرم هوای که بود شده داغ بدنم تمام قدری به. کردممی

 داغش گردن   روی لرزیدند،می شوق شدت از که را دستانم کف. آوردمی کم گرمایش

 شدت به هم او قلب تپش. کردممی حس هم گردنش کنار از را نبضش. گذاشتم

 چشمانش در بود، شده پر شوق اشک از که را چشمانم نگاه  ! بود شده تندتر فراوانی

 :گفتم و کردم دقیق

 تا و بخشنمی زندگی روح هانقاشی به که هاییرنگ مرز انتهای تا! دارم دوستت منم-

 ...نشدن تعریف هنوز که مرزهایی انتهای

 که لبخندی با دادیار دنبالش به و شد بلند آخور گوسفندان از تعدادی بع بع صدای

 :گفت داشت، ب**ل بر

 بگم؟ چی من! به به میگن دارن هم گوسفندها دیگه-

 طعم خوش و گرم هایپاستیل آن به را هایمب**ل و ایستادم پایم یپنجه روی 

 تا هایمب**ل از که بودند همیشه از ترداغ قدری به باراین که هاییپاستیل. رساندم

 آن صرف زمان چقدر دانمنمی. کردندمی روشن آتش هایشعله پاهایم انگشتان نوک

 نهایت در که کردم کنم، تعریف برایش پایانی خواستنمی دلم اصال که جادویی لذت
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 زدیم،می نفس نفس کهحالی در. دادیم پایان آن به آوردیم، کم که نفسی خاطر به

 :گفت که آمد در لذت با دادیار صدای

 .کامل یوعده میگن این به-

 :گفتم خندیدم،می ریز کهحالی در و زدم بازویش به ایآهسته مشت

 انگشتر گرونی همه این وسط ملت بابا! خواستگاری واسه تایده این با هم تو-

 وسط گذاشتی رو طال انگشتر اومدی تو ولی کنندمی قایم گاوصندوق توی بدلشونم

 !آخه؟ هستی کی دیگه تو! هااالغ غذای

 :گفت و داد سر ایخنده

 .کن حال رو تفاوت! دیگه متفاوتم-

 . زدم اشگونه روی ایسه*بو و ایستادم پایم یپنجه روی

 !کنممی هم عشق کمه، که حال-

 :افزودم و زدم چشمکی

 چنین بعد برسه، دربی برگشت بازی روز بذار! شدیم رمانتیک زیادی امروز دیگه-

 !میشه رویا یک عین زدن هم به رو حرفایی

 :گفت و زد لبخندی

 .نیست فوتبال که مونزندگی بقیه ولی عصره یک فقط اون! کن ولش رو دربی-

 :گفت و داد چرخ دور دو پایم تا سر از نگاهش

 ول رو حال و عشق دربی خاطر به باشه، بادومی جوجه این من زن   وقتی میشه مگه-

 کنم؟
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 :افزود و زد چشمکی 

 میشه؟ نظرت به-

 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را نیشم 

 !نمیشه نخیر-

 .ببینی رو دوم سورپرایز بریم که بردار رو سطل این حاال خب-

 :گفتم ناباوری با و شدند گرد تعجب از چشمانم

 دارم؟ پیش در سورپرایز بازم مگه! دوم؟ سورپرایز-

 :گفت و زد لبخندی 

 .بدم نشونت که بیار بردار رو سطل! داری که البته-

 علف و یونجه از پر دیگری سطل هم خودش. برداشتم و گرفتم اشدسته از را سطل

 از خروج از بعد و رفتم راه سرش پشت قدم یک. کرد حرکت من از جلوتر و برداشت

 من کوکب خاله که پشتی، اصطبل به و کرده گذر دشت از بخشی از دنبالش به آخور

 نگاهم. شدم وارد بود، داده نشان من به را جلویی اصطبل تنها و بود نبرده جاآن به را

 از هر و ایستاده هایشاناتاقک چوبی درهای پشت که هاییاسب کرّه و هااسب روی

 . خورد چرخ دادند،می تکان گردنی و سر چندی

 .بهناز وایستا جاهمین-

 الغر پسری برای که دادیار به. ایستادم و گرفتم راستم سمت هایاسب از را نگاهم

 نگاه دادمی تکان دست دوید،می ما سمت به اصطبل انتهای از که قد کوتاه و اندام

 :گفتم و کردم
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 وایستم؟ چی برای-

 و کرد اشاره چپم سمت به نگاهش با. کرد نگاه من به لبخند با و گرفت پسر از چشم 

 :گفت

 میاد؟ خوشت ازش-

 و یال با اسبی دیدن با. کشاندم کرد، اشاره نگاهش با که اینقطه همان به را نگاهم 

 با ناخودآگاه طرز به ای،قهوه به مایل شرابی رنگ به پوستی و کهربایی رنگ به دمی

 و ایستادم اتاقکش چوبی در جلوی متری نیم در. شدم نزدیک اتاقکش به هایمقدم

 :گفتم ب**ل زیر

 !لعنتی داری رنگی عجب-

 تکان طرفین به را سرش و پرید کمی که بگذارم سرش روی خواستم و بردم باال را دستم

 نگاهم لذت با کهحالی در. کردم نگاه دادیار به و کشیدم عقب را دستم ترس با. داد

 :گفت کرد،می

 چطوره؟-

 !میاد بدش من از ولی! عالیه-

 :گفت و کرد اخمی

 باید هفته هر بعد به این از و صاحبشی تو سالمتی نا! بیاد؟ بدش تو از میشه مگه-

 !بشی سوارش

 :گفتم ناباوری با و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !صاحبشم؟ من... من! دادیار؟ میگی داری چی-
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 نفس نفس کهحالی در و رسید ما به دویدمی راهرو انتهای از که پسر آن موقع همان

 :گفت زد،می

 ! آقا اومدین خوش-

 :افزود و کشاند من به را نگاهش

 !خانوم اومدین خوش-

 :گفت و کشاند دادیار به را نگاهش دوباره بدهیم، او به جوابی آنکه از قبل

 بیارم؟ بیرون رو هاتوناسب تا دو هر خوایدمی-

 بود مانده کم که چشمانی با. بیاورم در شاخ تعجب شدت از بود نزدیک دیگر بار این 

 :گفتم و کردم نگاه دادیار به بزنند بیرون حدقه از

 !خبره؟ چه جااین! اسب؟ تا دو-

 :گفت پسر به رو ابتدا و خندید ریز کمی دادیار

 . بیار رو کارانوس اول ولی آره-

 :گفتم که بزند حرفی خواست و چرخاند من سمت به را سرش سپس

 !کارانوس! کالس با چه اوه-

 :گفت و داد سر ایخنده

 .کنن انتخاب اسم مدل این هاشوناسب واسه کننمی سعی اصوال همه خب-

 :گفت و کرد اشاره بود من جلوی که اسبی به دستش با

 .کنی عوض رو اسمش تونیمی بخوای اگر ولی مایاست اسمش هم اون-
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 :گفتم و انداختم پایین و باال ایشانه

 یقضیه بگو و بیاد خوشش من از کن کاری یه فعال بهتره، باشه چی اسمش دونمنمی-

 چیه؟ تو اسب   تا دو

 و گرفتم یاد سواری اسب وقتی ولی بودن اسب کرّه خریدمشون، وقتی راستش خب-

 . داشتم نگهشون کردم تمرین

 که زیبایی اسب سر روی بود، دستش در که را دستم آهسته. برد باال و گرفت را دستم

 لحظه چند از پس ولی داد تکان را سرش کمی ابتدا مایا. گذاشت بود، مایا اسمش

 پایین دهانش تا چشمانش بین از مایا سر   روی بر را دستم آهسته دادیار. ماند ثابت

 :گفت و کشید

 !هاداره دوستت شد؟ آروم چه بینیمی-

 :گفت و برد عقب را دستم

 .بگذرونی خوش باهاش قراره حسابی که بده غذا بهش-

 و کشاندم دادیار به سطل از را نگاهم. کرد اشاره بودم آورده که سطلی به نگاهش با

 :گفتم

 ...من واسه گفتی چرا-

 :گفت و زد لبخندی

 هر بود، اومده خوشت اسب اون از که بود گفته من به کوکب خاله! توئه واسه چون-

 .خودته مال ولی نیست اسب اون این، چند

 :گفتم و زدم لبخندی جوابش در. کرد حرفش یضمیمه چشمکی
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 !العاده فوق! دادیار ایالعاده فوق تو-

 :گفت آورد،می دادیار سمت به را رنگیتیره ایقهوه اسب کهحالی در پسر

 !هاخوردن غذا زیاد-

 :گفت و داد تکان سری دادیار

 .بذار رو زینشون ببر بعد بخورن، دیگه یکم. نداره عیب-

 .چشم-

 :گفت و برگشت سمتم به سپس

 .خوبیه دختر   نترس،. بده غذا بهش-

 :گفتم و زدم لبخندی

 !پرسپولیسیه معلومه رنگشم از-

 :گفت و کرد کج دهان جوابم در دادیار

 !بده که اینش خب-

 !عالیه هم خیلی-

 داخل را سطل اشچوبی در زیر از. بردم چوبی اتاقک آن سمت به و برداشتم را سطل

 و یونجه تند، و تند که همچنان. شد خوردن مشغول و آورد پایین را سرش. گذاشتم

 :گفتم جویدمی علف

 .خوشگلم پرسپولیسی دل   سرخ دختر بگیری جون بخور-

 :گفت و داد سر ایخنده دادیار
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 !کنینمی ول هم جااین حتی-

 و گذراندیم وقت داشتنی دوست هایاسب آن خوردن غذا برای اصطبل در کمی

 آماده را هاآن و گذاشت هااسب روی زین دادیار، درخواست به پسر آن وقتی سپس

 .گذاشتیم دشت در قدم دیگر بار کرد،

 .ستآماده آقا خب-

 :گفت و زد رویش به لبخندی دادیار

 .نکنه درد دستت-

 .بشوم ترنزدیک او به که کرد اشاره من به سپس

 بلدی؟ که شدن سوار-

 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را نیشم 

 .نیستم بلد رو شرانندگی ولی دادم انجام دریا ب**ل دفعه صد رو این آره،-

 :گفت و داد سر ایخنده

 .گیریمی یاد امروز شمرانندگی-

 سوار حرکت یک در و گذاشتم رکاب روی را پایم دادم، تکیه زین طرف دو را دستم

 جلو و عقب به رکاب در را پاهایم کودکان مثل و کردم تنظیم هارکاب در را پاهایم. شدم

 :گفتم و دادم حرکت

 !مایا برو-

. نخورد من کردن دلخوش برای تکانی کوچکترین و بود مانده ساکن کامال اما مایا

 :گفت و خندید من یبچگانه واکنش به کمی دادیار
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 !بهناز کنهنمی حرکت که همینجوری خب-

 بزنم؟ رو استارتش چجوری پس-

 :گفت و کشاند من به را نگاهش. شد سوار خودش اسب روی و خندید ریز کمی 

 .کنی کار چه حرکتش موقع بگیری یاد باید بندازی راهش اینکه از قبل-

 در آرامی حرکت به که هنگامی و زد اسبش گردن بر مالیمی یضربه اسبش افسار با

 :داد ادامه دادیار بود، آمده

 نداره، عیبی بشینی زین روی جوری هر کنه،می حرکت آهسته سرعت با اسب وقتی-

 مثل نیفتی، که کنی کنترل رو خودت تونیمی هم و رسهنمی بهت زیادی آسیب هم

 .من االن  

 چرخید،می من دور و نشسته اسبش روی بر که خودش پای تا سر به نگاهش با

 :افزود و کرد ایاشاره

 اگر موقع اون. بریمی باال رو اسب حرکت سرعت که وقتیه سواری اسب اصل   اما-

 نیفتی اسب روی از اینکه برای تعادل حفظ هم بشینی زین روی حرکت بی و ساکن

 کار شماره دو با باید همین برای. میشه وارد زیادی فشار و ضربه کمرت به هم و سخته

 یشماره. کنی کم اسب، سرعت شدن بیشتر با رو هاشماره بین زمانی یفاصله و کنی

 ایستیمی میشی بلند و میاری فشار رکاب روی پات تا دو با که میگیم وقتی رو یک

 و کنیمی رها رو خودت ایستاده حالت از که میگیم وقتی رو دو یشماره و هارکاب روی

 .بشینه و بپر گفت میشه جورایی یک. شینیمی زین روی

 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را نیشم
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 و سرپاییه که دستشویی یک یشماره با هم هاشماره ترتیب. گرفتم یاد تقریبا خب-

 !داره تطابق باشه نشسته باید حتما که دستشویی دو یشماره و ایستاده

 :گفت و داد سر بلند ایقهقهه حرفم این با

 .بشه هم سرشارتر روز به روز سرشارت هوش امیدوارم! بهناز هااینابغه واقعا تو-

 :گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم

 .بشه هم بیشتر امیدوارم! دونممی-

 :گفتم و انداختم دادیار حرکت حال در اسب به نگاهی

 کجاست؟ ترمزش و گاز بندازم؟ راه چجوری خب-

 :گفت و زد لبخندی 

 !هاکردم شارژت خیلی امروز اینکه مثل! عجولی چقدر تو دختر-

 !بده یاد زودتر پس! کردم شارژت خیلی کامل یوعده اون با منم-

 !کرد شارژ رو تامون دو هر واال که وعده اون-

 :گفت و کشاند اسبم به را نگاهش

 توصیه بهت بیشتر ولی بزنی هم شکمش به رکاب با تونیمی آروم حرکت واسه-

 تندتر خواستی چی هر. بزن آروم نزن، تند اولش ولی بزنی گردنش به افسار با کنممی

 .عقب بکش محکم افسارو هم داشتنش نگه واسه. بزن ترمحکم و بیشتر بره،

 !پس فیلماست تو عین! حله-

 :گفت و داد سر ایخنده
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 و زیاده ارتفاعش اسب! ها زمین روی بیفتی نکنی تندش یهو اولی روز این فقط-

 .بیاد سرت بالیی بدجور ممکنه

 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را نیشم

 !معلم آقای حله-

 :گفت و زد لبخندی

 .کنیمی کار چی ببینم من برو خب-

 حرکتی ولی زدم آرامی یضربه نازنینم و زیبا اسب گردن بر و کشیدم عمیق نفسی

 :پرسیدم و کشاندم دادیار به را نگاهم. نکرد

 پس؟ کنهنمی حرکت چرا-

 !بزن ترمحکم! حرکت دستور به برسه چه نبود نوازشم واال زدی تو که جوری این بهناز-

 :گفتم مظلومیت با و انداختم پایین را سرم

 !داره گناه قشنگم مایای آخه-

 :گفت و داد سر ایخنده

 از ترمقاوم اهلی یورزیده هایاسب بدن سطح! کنهنمی حس زیادی درد اون نترس-

 .بزن ترمحکم پس حرفاست، این

 یضربه از زورتر پر ایضربه افسار با عمیق نفسی کشیدن از پس و آوردم باال را سرم

 .آمد در آرام حرکتی به که زدم گردنش بر قبل،

 .کنه حرکت ترسریع که بزن ترمحکم دیگه دفعه یک حاال! خوبه-
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 :گفتم ب**ل زیر

 !جوانی اوج در دار نگه زنده فقط خدایا-

 حرکت تند خیلی چند هر. شد تندتر حرکتش و زدم گردنش بر تریمحکم یضربه

 .شدممی خم راست و چپ به مدام من کرد،نمی

 بشین؟ و بپر شماره تا دو با نگفتم بهت مگه! کنی؟می داری کار چی! بهناز-

 !بود رفته یادم وای-

 :گفت بلندی صدای با

 !یک برو،-

 شدمی نزدیک من به که اسبی حرکت صدای. شدم بلند و دادم فشار رکاب بر را پایم

 :گفت که شد زمانهم دادیار بلند صدای با

 !دو برو،-

 یک،" نظامی هایفرمانده مثل مدام دقیقه چند تا. نشستم زین بر و کردم رها را خودم

 سرعت کافی، تمرین از پس. نشستممی و پریدممی مطیعانه هم من و گفتمی" دو

 دویدن با. کردیم بیشتر کردند،می حرکت هم کنار در که را هایماناسب حرکت

 را بدنم و صورت روی که بادی و ارتفاع در شیرین العاده فوق حس آن از یشانآهسته

 .شدم لذت غرق دشت، رویایی   فضای آن در کردمی خنک

 *** 

 !هان؟! اومده؟ سرت بالیی چه! شدی؟ دیوونه! سرت؟ به زده دختر! چی؟-

 :گفتم و کشیدم عمیق نفسی
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 بیاین بابا با دیگه یهفته آخر خودت کافیه فقط گفتم که من! باش آروم مامان-

 !ببینیدش نزدیک از تا مادربزرگ یخونه

 روستا فرستاد رو تو بابات! پوک کله یدختره! ببینیدش و زهرمار! ببینیدش و کوفت-

 ...اینکه نه باشی مادربزرگت مراقب که

 :داد ادامه و کشید آهی

 دادی؟ من به که دختریه چه این دارم؟ من شانسیه چه این آخه خدا وای-

 ...عوض نظرت ببینیش نزدیک از اگر کن باور مامان-

 :گفت و کنم تمام را حرفم نداد اجازه

 !ببینمش نزدیک از بخوام نکن فکرشم اصال! نزن حرف-

 ...مامان اما-

 زحمت سال همه این که من سر تو بخوره هاتولی و اما! درد و اما! کوفت و اما-

 ازدواج واسه ولی! تهران اونم بودی؛ شهر توی سال چهار و بیست! کردم بزرگت کشیدم

 تصمیم ماهه چند اونم روستا توی رفتی شدی پا حاال نکردی، غلطی هیچ کردنت

 واسه اونجا بیایم دیگه یهفته دو میگی زدی زنگ االنم! کنی؟ ازدواج گرفتی

 خوادمی کی و خبره چه روستا اون توی نیست معلوم! نکن فکرشم اصال! خواستگاری؟

 !ه رته؟ شهر مگه! بگیره منو دختر

 و بیا بابا با دیگه هفته دو خودت خب! نه میگی تو ولی کردم راضی رو بابا من مامان-

 اونقدر که شیده، عروست، اون از کن باور! ببین رو شخانواده و خودش نزدیک از

 .خدا به ترهآدم خیلی میذاری الالش به لیلی
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 ...اون ولی بود شهری دختر شیده حداقل که نزن شیده از حرف-

 توی که محبتی و معرفت و مرام من! نکن روستایی و شهری اینقدر دیگه مامان-

 با روستایی هایآدم به میدم ترجیح! ندیدم شهر اون کل توی دیدم روستا این هایآدم

 .بدم اهمیت کوچیک و تنگ هایقلب با شهری هایآدم از بیشتر بزرگ هایقلب

 خسته موندی دستمون رو اینکه از حتما باباتم! میگی داری چی فهمینمی اصال تو-

 .اونجا بیایم دیگه یهفته داده گیر که شده

 :گفتم حوصلهبی

 و نیست یکی تو با عقایدم من اما! مامان کن فکر داری دوست جور هر اصال-

 دارم ارزش برات اونقدر اگر. نیست تو مثل زندگیم شریک انتخاب برای هم معیارهام

 !دانی خود دیگه وگرنه بیا بابا با ببینی، رو مآینده همسر بخوای که

 میگی االن از کنیمی غلط تو اصال مادرته؟ با زدن حرف طرز چه این! پررو یدختره-

 ! آینده همسر

 !مامان خداحافظ-

 .خداحافظ! رسیممی هم به که بعدا باشه،-

 قدیمی فلزی تاب همان روی کنارم که دادیار یشانه روی را سرم و کردم قطع را تلفنم

 بود نشسته بود، نفره دو کوچک هایبچه برای که ساری در ما یپرخاطره پارک در

 :گفت و کرد حلقه هایمشانه دور را دستش. گذاشتم

 .میاد بابات با هم مامانت مطمئنم من! بهناز نخور حرص اینقدر-
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 واکنش دونممی نه و چیه تو یخانواده واکنش دونممی نه. نگرانم خیلی من دادیار-

 من از پیش یهفته دو تو که راحتی همون به کاش اصال. چیه من بابای و مامان

 !کردنمی درکمون هامونخانواده کاش! بود کردی خواستگاری

 از گفتم بهت هم قبل از تازه! بهناز؟ کنیمی فکر بهش اینقدر چرا تو! هی هی، هی،-

 .راحت خیالت من یخانواده رضایت جانب

 !راحته؟ خیالت اینقدر چجوری تو آخه-

 .میشی حرفم متوجه خودت ببینیشون نزدیک از حاال. شناسممی رو مخانواده چون-

 نمیشن؟ ناراحت کنی ازدواج بزرگترت برادر از قبل خوایمی اینکه واسه اونا بعد-

 :گفت و داد سر ایخنده 

 تازه. کنیمی تصور ذهنت توی که اند اونی از بهتر خیلی هااون! بهناز؟ چیه ناراحت-

 .االن همین از اند خوشحال هم خیلی

 :گفتم و کشیدم عمیق نفسی

 .بشه خیر به ختم چیز همه امیدوارم-

 .بشه پول پر هم ما جیب-

 ...دادیار راستی-

 کمی از پس. زدم گره منتظرش نگاه به را نگاهم و برداشتم اششانه روی از را سرم

 :دادم ادامه را حرفم مکث،

 کنیم؟ زندگی روستا همین توی که اینه ما تصمیم گفتی تخانواده به تو-

 :گفت و زد لبخندی 
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 .راحت خیالت. گفتم آره،-

 هستن هم بانک کارمند تازه! هاندارن اعتراض هیچی به تخانواده که عالیه چقدر آه-

 .چرخهمی دستشون توی پول کلی و

 :گفت و داد سر ایخنده دادیار

 واسه فقط پول و اند بانک کارمند! بره جیبشونم توی پول نیستن که بانک رئیس-

 .نمیره که جیبشون توی ولی چرخهمی دستشون توی شمارش

 :گفتم و زدم لبخندی

 !نداره کسی هر که لذتیه هم بچرخه آدم دست توی پول که همین اصال-

 حال در همیشه تازه اون میگی؟ چی مالیاته اداره کارمند که رو خودت بابای پس خب-

 .گرفتنه پول

 :گفتم و دادم کش پایین به را لبم یگوشه

 دالیل از یکی میگم. بیخیال رو اینا همه اصال! اداره به دادن تحویل بعد و گرفتن-

 دفتر تونممی که اینه میشه واجب رفتنم تهران زودی به اینکه واسه خوشحالیم

 .مونده شبرگه تا چهار فقط االنم نقاشی   دفتر! بخرم بزرگ نقاشی

 ...بخریم جا همین از بیا میگم هی که من-

 ...بیشتره تنوعش تهران! نه-

 : گفتم و زدم لبخندی

 !بزنم حرف نباید که مامانم با تهران هایمزیت این از البته-

 *** 
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 !بزنم ریمل برات حداقل بذار خب-

 :گفتم نارضایتی با

 !نکن فکرشم اصال! بنفشه نه،-

 :گفت و کرد اخمی بنفشه

! قرمز؟ رژ و کشیدی چشمت توی اونم که چشم مداد یک با فقط بهناز آخه-

 !هاخواستگاریته روز ناسالمتی

 زیادی رو من االن اگر شمخانواده! دیده آرایشبی منو بار صد قبال که دادیار !بنفشه-

 که تو! لولو وای میگن ببینن رو آرایشم بی که بعدا ببینن، پَگوری اَگور و خوشگل

 !نیستی ما عروس

 با است،دیده آرایشبی مرا کهآن بر عالوه دادیار نداشت خبر بنفشه بود خوب تازه

 .امبرده را دلش هم تنبانم و زیرپوش

 !معمولیه خیلی که لباستم! بهناز ایمزه بی خیلی-

 و بلندم آستین قرمز پیراهن رنگ، قرمز هایگل طرح با سفیدم شال روی را نگاهش

 چرخ بود، پوشانده خوب هم را پاهایم انگشتان روی تا اشبلندی که بلندم سیاه دامن

 :گفت نارضایتی با و داد

 !پوشیدیمی رو آوردم برات که مجلسی دامن و کت اون حداقل-

 جا همه ویدیوش که دارم مالقات آمریکا جمهور رئیس با مگه! بیخیال بنفشه، اوه-

 بشه؟ پخش

 !داره؟ ربطی چه-
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 اون با متفاوت خیلی رو خودم خوامنمی هم االن و امشکلی همین من که اینه ربطش-

 !بدم نشون هستم که شکلی

 به تند مامان شد باعث ،"رسندمی االن" و" شد دیر" گفتند که بهزاد و بابا صدای

 رنگ مشکی هایبرگ طرح با خاکستری چادر کهحالی در و بدود مانسمت

 :بگوید گذاشتمی سر بر را اشمجلسی

 .دیگه بشید آماده بدویید-

 :گفت و کوبید سرش بر دست دو با و کشاند من به را نگاهش

 !نرسیدی؟ خودت به و نکردی آرایش آدمیزاد مثل چرا تو وای-

 :گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .امراضی خودم که اینه مهم-

 چی از و باشی راضی باید چی از دونیمی مگه تو! هستی راضی کنیمی غلط خودت-

 نباشی؟ راضی

 سمت به داشتم دست در را قرمزم ب**ل رژ کهحالی در و کردم گذر مامان کنار از 

 سرش روی را دارشگل سفید چادر و ایستاده پذیرایی از ایگوشه در که مادربزرگ

 نگاهش در که همچنان و زد عمیقی لبخند دیدنم با مادربزرگ. رفتم کرد،می تنظیم

 :گفت زدمی موج تحسین

 واسه شدی خانوم پارچه یک! دخترم شدی ترخوشگل چقدر بهناز! ماشالله ماشالله،-

 !خودت
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 به نگاهی. شدم نزدیک او به رویشروبه متری نیم تا و زدم مادربزرگ روی به لبخندی

 :گفتم و انداختم سفیدش هایگل با رنگ قرمز روسری

 ...فقط! مادربزرگ شدین من از ترخوشگل خیلی که شما-

 ب**ل رژ به را متعجبش نگاه مادربزرگ. کردم باز را آن در   و آوردم باال را ب**ل رژ

 :گفت و دوخت

 !مخانواده بزرگ ناسالمتی! لبم به بزنم چیزی همچین من زشته که االن دختر-

 دارن دوست که جوری ندارن حق خانواده هایبزرگ مگه! باشین خانواده بزرگ خب-

 بشن؟ ترخوشگل

 ...که نیست درست ولی دارن که حق-

 :گفتم و کاشتم مادربزرگ گوشتی و نرم لپ روی ایسه*بو

 از رو آدم که اشتباهی تفکرات اون جز به درسته چیز همه ساده دلخوشی   یک واسه-

 .کنهمی منع دلخوشی اون

 و سرعت به ایماهرانه طرز به و بردم مادربزرگ ب**ل سمت به را ب**ل رژ هم بعد

 به لبخند با کهحالی در و بستم را رژ در  . زدم ب**ل رژ هایشب**ل بر دقت

 :گفتم کردم،می نگاه زیبایم مادربزرگ

 !درخشیدمی بیشتر ما یهمه از شما دیگه االن-

 :گفت و کرد دلنشینی نمکین یخنده مادربزرگ
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 آدمایی تموم یاندازه به که تویی کردم؟می کار چی نداشتم رو تو! دختر تو دست   از-

 و داشت ارزش موندنت و بودنت نموندن، ولی بمونن کنارم خواستم زندگیم توی که

 .داره

 :گفتم و زدم چشمکی

 !پیشتون مونممی ابد تا چون داشت خواهد و-

 و بابا و آمدند بیرون اتاق از سریع بنفشه و مامان خورد، در به که ضرباتی صدای با

 ظاهر جلویمان بستندمی را یشانمردانه هایپیراهن هایدکمه کهحالی در هم بهزاد

. شدند حیاط وارد رفتن، میهمانان استقبال به و در کردن باز برای بابا و بهزاد. شدند

 :گفت من به رو و کرد مرتب سرش روی را چادرش هم مامان

 کنی؟می نگاه رو من ب ر و ب ر وایستادی اینجا چرا! دیگه کن آماده چای برو بدو بهناز-

 با. کشاند آشپزخانه داخل به مرا و گرفت را دستم بنفشه بزنم، حرفی خواستم تا 

 که بروم پذیرایی به آشپزخانه از خواستم شدند، پذیرایی وارد که میهمانان صدای

 :گفت بنفشه

 !ببینم وایستا-

 :داد ادامه را حرفش که کردم نگاهش منتظر

 هم چای از بعد! هابشه چپه وقت یه نگیری کج رو سینی. بیاری چای اول نره یادت-

 به گل دسته. میوه بعد و شکالت هم بعد. بیار شیرینی و بچین رو هاکوچیک بشقاب

 !هابیفته دستت از چیزی ندی، آب

 :گفتم و کشیدم ایخمیازه
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 .گفتی رو اینا بار ده حاال تا رسیدین که دیروز از. باشه-

 .نکن شکلی اون تمقیافه خب،-

 از را دستم پذیرایی، نزدیکی در. برد پذیرایی تا خودش دنبال به مرا و گرفت را دستم

 سنتی مراسم این به. شدم پذیرایی وارد محکم هاییقدم با و کشیدم بیرون دستش

 از و بشناسم را دادیار یخانواده بودم کنجکاو چون ولی نداشتم خاصی اعتقاد قدیمی

 که هم من یخانواده. داشتم زیادی هیجان برایش بشوم، آگاه خودم با برخوردشان

 با مامان که زمانی از دیروز، از رضایت این و بودند خرسند و راضی شدت به بحمدهللا

 شغل همان و است پزشک دادیار که فهمید مادربزرگ از فراوان جوی و پرس

 رضایت مامان مثل هم هنوز بابا البته رسید؛ امروز به تا و شد آغاز دارد، را اشرویایی

. بشود آشنا نزدیک از دادیار با باید که است باور این بر و است نکرده اعالم کاملی

 طور به بودم، رفته فرو گذشت آنچه خیال و فکر به و ایستاده پذیرایی در که همچنان

 زد را سقلمه آن که بنفشه سمت به نگاهم و خورد پهلویم در ایسقلمه ناگهانی

 :گفت که کردم نگاهش سوالی. شد کشیده

 !خیال و فکر توی نری باز باشه حواست میشن، نزدیک ما به دارن-

 ! پهلوان گرفت درد پهلوم ولی! باشه باشه،-

 !جان بهناز سالم-

 نگاه بود ایستاده جلویم که ایبامزه و تپل مسن   تقریبا خانم به و گرفتم بنفشه از نگاه

 درشتش هایب**ل و سفیدش پوست روشنش، ایقهوه درشت هایچشم. کردم

 متفاوت کمی دادیار با را اشچهره اشبامزه ایکوفته دماغ ولی بود دادیار شبیه دقیقا

 شکل لبم به عمیق لبخندی با کهحالی در و آوردم جلو را دستم سریع. بود کرده

 :گفتم دادممی
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 !اومدین خوش خیلی! سالم-

 گرمش و تپل دست در را کوچکم و الغر دست کهحالی در و داد دست صمیمانه من با

 :گفت فشرد،می

 .عزیزم ممنونم-

 برای زیادی فرصت دادیار مادر   بود، ترباززبان من از که بنفشه پرسیاحوال و سالم با

. کند کوتاهی صحبت و سالم بنفشه با شد مجبور و نیافت من به لذتش با کردن نگاه

 ریز، تقریبا ایقهوه هایچشم آن با که قدش بلند و الغر پدر به نگاهم مادرش، از پس

 به زیادی شباهت گندمی پوستی و عریض و کشیده هایب**ل تیز، نوک مثلثی بینی

 از پس. کردم آماده او به سالم برای را خودم و کشیدم عمیق نفسی نداشت، پسرانش

 هایچشم آن با که دانیال، دادیار، بزرگ برادر به نوبت من، با اشمحترمانه سالم

. رسید بود هاسنجاب و آلوین کارتون در سایمون نیم دو سیب گردش عینک و درشت

 :گفت و زد شیطنتی پر لبخند

 ! داداش زن بر سالم-

 دوباره و انداخت بود سرش پشت دست، به گل دسته که دادیار به را نگاهش سپس

 :گفت و کرد نگاه من به

 .فنجونید و فیل قشنگ میاید؛ هم به خیلی هم ابعادی-

 بود، تربزرگ دادیار از سال سه آنکه با. کرد گذر کنارم از و خندید کمی هم بعد

 دادیار که بود چیزی همان دقیقا این و زدمی موج ذاتش در بیشتری خیلی شیطنت

 .گفتمی
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 یمردانه پیراهن و ایسورمه شلوار با و بود دستش بر رنگش ایسورمه کت که دادیار

 هایگل از پر بزرگ گل دسته بود، شده ظاهر جلویم آراسته و مرتب اشنفتی آبی

 :گفت و گرفت سمتم به را داشت دست در که سفیدی

 !لُنگی عروس   بفرما-

 :گفتم و گرفتم دستش از را گل دسته

 !کش کیسه داماد   مرسی-

 من. رفت بودند سمت آن در هم بقیه که پذیرایی هایپشتی سمت به و زد لبخندی

 از پر گلدانی در گل دسته گذاشتن از بعد و رفتم آشپزخانه به گل دسته همان با هم

 بر و ریختم را هاچای تمام آهسته. برداشتم کابینت روی از را براق اینقره سینی آب،

 جای. فرستادم لعنت یک و هزار بَرون چای روش به خواستگاری مخترع بزرگ جدّ 

 پدرام از مراقبت البته و اشبارداری برای بود گفته شیده به بهزاد که داشت خوشحالی

 در حضور به زیادی یعالقه شیده دانممی چند هر بماند، تهران در نازنین همچنین و

 البته و بماند تهران شد مجبور کارش برای هم امیر. داشت انداختن تکه و مجلس این

 و بود نیامده شمال به شرجی و گرم هوای از نفرتش خاطر به دادیار ترکوچک برادر

 آنچه از کمتر جمعیت لذا. ببیند را اشآینده برادر زن تهران در داشت تصمیم

 .بردممی چای کمتر استکان چند و بود کردممی بینیپیش

 کردم نگاه هاآن محتوی بلوری هایفنجان به مختلف زوایای از و ریختم کامل را هاچای

 از پر سینی و کشیدم عمیق نفسی نهایت در. بشوم مطمئن خوبشان قرمز رنگ از تا

 برای من که ساعت از نیمی همین عرض در همه. رفتم پذیرایی به و برداشتم را چای

 هاآن همگی شدن رنگخوش برای جوش آب و چای کردن کم و اضافه و چای ریختن

 گفتگوهای کم صدای و بودند شده هم با صحبت گرم بردم،می سر به آشپزخانه در
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 جمع کل تمرکز و شدند ساکت همه من ورود با. شکستمی را سکوت پذیرایی داخل

 پذیرایی به من ورود از حاصل سنگین جو بر قدری به هاثانیه آن در. ماند ثابت من بر

 به بدهد رخ خطایی آنکهبی باالخره. نداشت مرز و حد که فرستادم نفرین و لعن

 کردم را میوه و شکالت و شیرینی پذیرایی شانهمگی از و کردم تعارف چای شانهمگی

 بود نشسته امپیشانی بر که را عرقی دستم کف با و کشیدم عمیق نفسی. نشستم و

 دیگر بار من پذیرایی اتمام از پس که کردنشان صحبت دقیقه چند از پس. کردم پاک

 پدر نهایت در. شد جاری بینمان ایدقیقه یک سکوتی و شد تمام بود، شده آغاز

 :گفت من به رو و شکست را موقتی سکوت این که بود کسی اولین دادیار

  کنید؟می کار اینجا شما خب-

 خوبی به سکوت آن در دادنش قورت بلند صدای که طوری دادم؛ قورت را دهانم آب 

 :گفتم آهسته صدایی با و کشیدم عمیق نفسی. شد شنیده

 !کنمنمی کار-

 :گفت و برد باال تعجب از را ابروهایش دادیار پدر

 !چرا؟-

 را خودش کار پدرش ولی نپرسد سوالی کردمی اشاره پدرش به نگاهش با مدام دادیار

 :دادم را جوابش و کشیدم عمیق نفسی باالجبار. کردمی

 .نیست کاری جااین کردم تحصیل که ایرشته برای چون-

 کنید؟ زندگی تهران نمیاید دادیار با چرا کنید؟می زندگی جااین چرا پس خب-

 پدر به رو و آمد در چرخش به بودند کرده اخم دو هر که مادربزرگ و دادیار بین نگاهم 

 :گفتم دادیار
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 .ندارم دوست هم رو کارش نداشتم، دوست رو تحصیلیم یرشته من-

 باشین؟ بیکار خونه توی میدین ترجیح یعنی-

 .بدم انجام رو معالقه مورد کارهای میدم ترجیح خب اما! نه-

 کارهایی؟ چجور مثال-

 .بخونم داستان و ببینم فیلم بکشم، نقاشی مثال-

 حضور خاطر به ترسیدم،می بابا و مامان جلوی نقاشی یکلمه بیان از قدیم کهآن با

 آورد، بابا و مامان ابروهای بر اخم آنکه با را امعالقه آوردن زبان بر جسارت دادیار

 .داشتم

 :گفت و خاراند دستش انگشتان با را سفیدش ریش ته کمی پدرش

 !نقاشی؟-

 :گفت سریع مامان

 .اند اولویت در براش خونه کارهای وگرنه مجردیشه تفریح فقط نقاشی-

 :گفت مامان جواب در دادیار

 تاهل و مجردی محدودیت هیچ! نقاشیه برهمی لذت خیلی انجامش از بهناز که کاری-

 !نیست مطرح انجامش برای هم

 :گفت سریع مامان. زدم داد مامان به را جواب این که دادیار به لبخندی

 !ندارین مشکلی کشیدنش نقاشی با که عالیه خیلی-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

509 

 

 دیگر بفهماند من به که کرد اخمی و کشاند من به را نگاهش حرفش این از پس مامان

 .نزنم حرفی نقاشی از کسی با

ّ  کهآن برای بابا  :گفت بشود، عوض آمده پیش جَو

 .چسبهمی گرم هوای این توی. بفرمایید میوه خب-

 با را خودشان او از تبعیت به هم جمع یبقیه. کرد اشاره میوه ظروف به دستش با

 جوّ  آن به نه. یافت جریان دوباره یشانمتفرقه هایبحث و کردند مشغول خوردن

 و زدندمی چنگی مختلف موضوعات به که پایان بی هایصحبت این به نه و سنگین

 ساعت از نیمی حدودا. پرداختندمی بعدی موضوع به و کرده عبور آن از گذرا

 از فکرم که من. شد برقرار موقتی سکوتی کهآن تا گذشت کننده خسته طورهمین

 با دادیار پدر صحبت طرز آن دلیل پی حواسم و فکر تمام و بود کشیده پر مهمانی

 که نیشگونی با که گفتندمی چه و گذشتمی چه دقیقا فهمیدمنمی اصال بود، خودم

 به را سرم و خوردم تکانی شد، گرفته پهلویم از بود نشسته کنارم که بنفشه توسط

 اشاره بود شده حاکم هاآن بر سکوت که جمع کل به نگاهش با. چرخاندم سمتش

 سرش خواست. کردم نگاهش سوالی و بردم باال ندانستن عالمت به را هایمشانه. کرد

 شکست را سکوت دادیار پدر ناگهان که بگوید چیزی گوشم در آهسته و بیاورد جلو را

 .کرد منعطف خودش به را همه حواس و

 تنها کمی هم االن بهتره ولی شناسنمی خوب رو همدیگه هابچه که درسته خب-

 .کنن صحبت

 .کرد تایید را حرفش جواب در هم بابا. کرد نگاه بابا به سپس

 .همینه االن برای کار بهترین هم من نظر به-
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 صحبت تنها دادیار با توانستممی بودم خوشحال خیلی که من و کرد من به نگاهی

 و گفتیم ای"اجازه با" دو هر. شدم بلند دادیار با زمانهم و زدم لبخندی جوابش در کنم

 آهسته را اتاق در اتاقم، به ورودمان محض به. کردیم ترک را جمع آهسته هاییقدم با

 :گفتم و زدم لبخندی. کشیدم عمیق نفسی و بستم

 !آخیش-

 :گفت و خندید ریز کمی حرکتم این دیدن با دادیار

 عروس؟ گذشت سخت خیلی-

 و دادم تکیه سرم پشت پشتی   به. نشستم زمین روی و کردم شل گردنم دور را شالم 

 :گفتم و کشاندم دادیار به را نگاهم. کشیدم عمیق نفسی

 !بکنی رو فکرش که اونی از ترسخت-

 دستش در را دستم کهحالی در و داد تکیه پشتی به. نشست کنارم و زد لبخندی

 :گفت گرفت،می

 چون نگیر سخت خودت به خیلی تو گذره،می سخت خیلی که وقتی حتی بهناز،-

 .گذرهمی که اینه سخته، کهاین از ترمهم گذشتن سخت موقع

 :گفتم و گذاشتم اششانه روی را سرم

 !زیاده سختیش اون گاهی ولی-

 :گفت و کرد حلقه امشانه دور را دستش

 زیاده؟ نظرت به چرا-

 :گفتم و کشیدم آهی 
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 !نمیاد خوشش من از بابات چون-

 زده؟ حرفی همچین یه کی! هی هی، هی،-

 آخرشم تخانواده دونستممی. بود معلوم سواالش لحن و پرسید من از که سواالیی از-

 ...کَم تو واسه من میگن

 :گفت و گذاشت دهانم روی را دستش

 یهمه یاندازه هم همیم؛ یاندازه هم ما دوننمی همه! بهناز نیست طوراین اصال-

 ! نمیده تغییر رو اندازه این اصال هم ثروت و درآمد کار، تحصیالت،... هاآدم

 نخود یک یاندازه از شد متولد گلویم در که بغضی تا دادم قورت محکم را دهانم آب

 :گفتم و کشیدم عمیق نفسی. نشود تربزرگ

 ناراضیه؛ کنمنمی کار بیرون اینکه از هم اون پرسید؟ سوال من از اونجوری چرا پس-

 !خودم یخانواده مثل درست

 یک اعضای یهمه معتقده اون کاری، چه که نیست این حرفش من بابای بهناز ببین-

 همین واسه داره؛ نفرت بودن حاصل بی و بیکاری از من بابای. کنن کار باید خانواده

 با رو مدرسه خستگی ما هایسال و سن هم یهمه که هاییتابستون قدیم، حتی

 در. کنیم کار که مزرعه فرستادمی رو برادرهام و من بابام کردن،می در استراحتشون

 ...هم تو مورد

 :افزود و کرد مکثی

 همین برای استعدادی، با توش و داری دوست رو نقاشی تو بودم گفته بهش من-

 و کار ت،عالقه مورد هنر بر عالوه نقاشی اگر هم اون. بدی انجام ایدیگه کار خواینمی

! هستی عروسش تو که خوشحاله و راضی هم خیلی بشه، تو درآمدزایی و رشد محل
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 صف ازت گرفتن امضا برای مردم که میشی نقاشی روزی یک تو که مطمئنم هم من

 .بکشن

 و گرفت جان لبم بر بود، شده پخش بدنم تمام در که شیرین حسی از پر لبخندی

 :گفتم

 !دادیار هستید من زندگی اتفاقای بهترین مادربزرگ و تو-

*** 

 (بعد هفته دو) 

 میگی؟ داری چی دادیار اوه-

 :گفت داشت ب**ل بر که ایپیروزمندانه لبخند همان با 

 .باشه آبی رز باید گلت دسته! دیگه همین-

 کردمی نگاه دادیار به اخم با که پدرام سمت به را سرم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 :گفتم ناباوری با. چرخاندم

 ببرم گلم دسته با رو استقالل پرچم معروسی روز کن فکر میگه؟ چی بینیمی پدرام-

 !باال

 :گفت و کشاند من به را نگاهش پدرام

 !نکن فکرشم حتی-

 :گفت و کشاند دادیار به را نگاهش سپس

 !نیستا بد بدین خرج به سلیقه کم یه دُکی-
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 :گفت و زد لبخندی پدرام به دادیار

 .باشه آبی بگیم آرایشگر به باید ناخناشم الک تازه-

 :گفتم و کردم پرت پذیرایی مبل روی را خودم

 !وحشتناکه-

 :افزود و داد سر ایخنده دادیار

 که کارو اون. کنن عوض آبی هایپرده با رو تاالر زرشکی هایپرده بگم خواممی تازه-

 !عالیه دیگه کنن

 :گفت و زد دست پذیرایی سوی آن از بابا

 !سلیقه اوج! خودمی داماد که الحق-

 :گفتم و آوردم در چرخش به بینشان را خشمم پر نگاه

 هایپرده قرمزه، قطعا هم الکم و قرمزه رز گلم دسته من! بسه کشی کیسه دیگه خب-

 !تمام. مونهمی قرمز دیزاینش و تاالر

 :گفت انرژی پر صدایی با. زد بلند سوتی و زد دست برایم پدرام حرفم، این با

 !همینه-

 :گفتم و زدم رویش به لبخندی

 .تزئینیه قرمز رز گل هم کتش جلوی جیب توی و قرمزه هم داماد کراوات تازه-

 و دادمی قر ناموزونی طرز به که همچنان و زد دست بیشتری شدت با پدرام بار این

 :گفت چرخیدمی خودش دور
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 !همینه همینه،-

 :گفت و زد پوزخندی دادیار

 !هالُنگی ببینید، خوابشو مگه-

 :گفت دادیار حرف یادامه در بابا

 !سلیقه کج هایلُنگی! نیستن من خون از انگار اصال-

 نزدیک ما به زنان لبخند کردمی تنظیم اشبینی روی را عینکش کهحالی در مادربزرگ

 :پرسید و دوخت من به را اشسوالی نگاه. شدمی

 کنین؟می شادی جوریاین که شده شروع االن از عروسی-

 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را نیشم 

 !زنیممی قرمز رژ کلی که روزیه مونعروسی روز! مادربزرگ نه-

 :گفت و خندید نمکین و ریز کمی مادربزرگ

 !تو دست   از دختر-

 *** 

 از کوتاه هاییقدم با و کردم کنترل دستم با را لباسم دار پف سفید دامن سختی به

 آن با و کردم نگاه شوق با هایمناخن قرمز الک به. آمدم بیرون آرایشگاه آسانسور

 نفسی. رساندم آرایشگاه خروجی در به را خودم دشواری به بلند پاشنه هایکفش

 را اشمشکی رسمی شلوار و کت که دادیار دیدن با. کردم باز را در و کشیدم عمیق

 نفتی آبی رنگ به مثلثی دستمالی کتش جلوی جیب در من، میل خالف بر و پوشیده

 روی بر نفتی آبی و اینقره هایطرح با رنگی ایسورمه کراوات البته و بود گذاشته
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 زیر حرص پر و شد تررنگکم داشتم ب**ل بر که لبخندی بود بسته سفیدش پیراهن

 :غرّیدم ب**ل

 !کش کیسه بزنی رو قرمز کراوات اون بودم گفته-

 :گفت و کشاند هایمناخن به را نگاهش

 !لُنگی بزن هاتناخن به آبی الک بودم گفته هم من-

 .عروس به بدین رو گل دسته حاال خب-

 و کردیم ترعمیق را لبخندهایمان آمدمی دادیار سر پشت از که برداری فیلم صدای با

 قرمز هایگل دیدن با. گرفت سمتم به سرخ رز هایگل با سفیدی گل دسته دادیار

 :گفتم شوق با و کردم ترپررنگ را لبخندم

 !اینه-

. برداشتم قدم او با گامهم و گذاشتم دستش در را دستم گرفتم، دستش از را گل دسته

 فقط و دانستمنمی را اسمش که رنگی سیاه خارجی ماشین سمت به که همچنان

 دارد که شرکتی خاطر به که است دانیال، دادیار، بزرگ برادر به متعلق دانستممی

 دو از یکی کرد اصرار هم را امشب و است بهتر بقیه به نسبت اشمالی وضع

 آهسته دادیار داشتیم،برمی قدم برداریم، دادیار قدیمی سمند جای به را ماشینش

 :گفت

 وگرنه هاگرفتم رو هاگل این نکنی کم ما صفای و حال از اولی شب کهاین واسه فقط-

 .بود ترقشنگ آبی رز دوننمی همه

 :گفتم و گرفت جان لبم بر شیطنتی پر لبخند
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 .رو ما قدرت کنه اثبات بهت که اول هایشب این از باشه تا-

 !خودته قدرت! نیست که تیم قدرت-

 .کرد باز برایم را در و زد چشمکی

 .کردم جا صندلی روی ماشین در حجیم لباس آن با را خودم سختی به

 صندلی روی و کرد باز را عقب در بردارها فیلم از یکی که بود خواهیم تنها کردم فکر

 .بست را در و نشست ما، بین دقیقا وسط، عقب

 .بدین تکون باال دستاتونو داماد، رانندگی   با زمانهم و بگیرید رو هم دستای خب-

 :گفتم و کردم اخمی

 !ندادین کشتن به تصادف یک با رو ما هابازی لوس این واسه آخرش اگر-

 :گفت و داد سر ایخنده بردار فیلم

 .بعد مراحل واسه رسیدمی زنده و سالم! راحت خیالتون! خانوم عروس نه-

 به. انداخت راه را ماشین و کرد کنترل را لبخندش هم دادیار و گزیدم را لبم یگوشه

 بودیممی تنها خواستمی دلم عروسی، فیلم شدن خوب برای هابازی مسخره آن جای

 با چطور پرسیدممی دادیار از هم و کردیممی میل کامل یه*س*بو یوعده یک هم تا

 آن به قدری به من آخر. کندمی رانندگی کالچ پدال بدون اتومات، دنده ماشین آن

 دو از پس البته و خریده برایم پیش هاسال بابا که سومی دست   پراید سفت کالچ پدال

 چنین بر سوار رویایم در را خودم هاوقت خیلی که دادم فحش بود فروخته سال

 صفا کامال گوجه هایپدال با اکنون چند هر دیدم؛می کالچی پدال بدون ماشین

 . کردممی
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 لبخند اسپند، دود گذر   زیر از عبور مراحل از گذر از پس و رسیدیم تاالر به نهایت در

 هاآن بین کهحالی در میهمانان تک تک به کردن سالم و کشندگانکل و دست به زدن

 به که لوس شام آن از بعد. رسیدیم میهمانان با وداع و مجلس انتهای به رفتیم،می راه

 تاالر انتهای در گذاشتیم،می غذا ملیح همدیگر دهان در باید بردار فیلم درخواست

 زیاده من چند هر. کردیممی خداحافظی شناختیمنمی و شناخته که هر با و ایستاده

 کرد، کف دهانم که کردند احاطه من با رقص برای را دورم آنچنان و رقصیدم حد از

 خواب ساعت هزار اکنون و بود کننده خسته بگذرد خوش کهآن از بیش گفت شدمی

 . کنم در تن از را اشخستگی تا داشتم نیاز

 حالیکه در و آمد سمتمان به مادربزرگ میهمانان، یهمه تقریبا با خداحافظی از پس

 با دویمان هر به گذاشت،می دادیار دست در مرا دست گرمش و تپل هایدست با

 :گفت و کرد نگاه لبخند

 !منتظرتونم مخونه توی عسلتون ماه از بعد-

 ریخته بیرون راستم چشم یگوشه از شوق شدت از که را اشکی یقطره دستم پشت با

 :گفتم و کردم پاک بود،

 .بینیمتونمی بازم زود خیلی! مادربزرگ کشهنمی طول زیاد-

 :گفت حرفم یادامه در دادیار

 مونیممی پیشتون اونقدری و تونخونه میایم دیگه کم یه! بزرگ خانوم بهنازه با حق-

 .کنید استراحت کم یه سفر بریم بگید و شید خسته هامونبچه و ما از خودتون که

 یگونه روی را دستانش از یکی کهحالی در و زد رویمان به مهربانی لبخند مادربزرگ

 :گفت بود، گذاشته دادیار چپ یگونه روی را دیگرش دست و من راست
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 !وقت هیچ نمیشم؛ خسته شما از وقت هیچ من-

 !بود داشتنی دوست مادربزرگ چقدر. شد جاری هایمانب**ل بر لبخند

 خودشان ماشین سوار کهآن از قبل پدرام همگی، از خداحافظی و مجلس پایان از پس

 :گفت و آمد سمتمان به بشود،

 ! ما یخونه بیاین بیشتر بعد به این از-

 :گفت و انداخت دادیار به شیطنتی پر نگاه

 .میشه پخش دربی وقتی مخصوصا-

 :گفت زدمی پدرام یشانه بر را دستش مردانه کهحالی در و داد سر ایخنده دادیار

 !حتما باشه،-

 ...پس خب-

 :گفت کند، خداحافظی ما با آمدنمی دلش بود معلوم کهآن با

 .خداحافظ. بگذره خوش عسل ماه-

 :گفتم دادیار با زمانهم

 .خداحافظ مرسی،-

 . گرفت جان هایمانب**ل بر لبخندی هماهنگی این خاطر به و کردیم نگاه هم به

 در تاریک شب آن در یمانخانواده اعضای باقی با مفصل خداحافظی یک از پس

 هنوز که دادیار و نشستیم بود، شده تزئین گل با رویش که کالچ پدالبی ماشین همان

 :گفت انرژی پر بود نشده خسته من مثل
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 .رفتیم که بریم خب-

 در شانخانوادگی ویالی که چالوس تا باالیی نسبتا سرعت با و انداخت راه را ماشین

 صندلی پشتی به را سرم بودم، خسته شدت به که هم من. کرد رانندگی بود جاآن

 . رفتم خواب به و دادم تکیه

 !رسیدیم پاشو! من بادومی   جوجه-

 :گفتم آلودگی خواب با کنم، باز چشم کهآن بی

 !میاد خوابم! پاشم خوامنمی-

! نیست جایز انتظار همه این و گفتن اولی شب خانوم پاشی؟ خواینمی که چی یعنی-

 !هاگیرهمی خشمش االن هم خدا خود   کن باور

 با. خندیدم سست کمی و آمدم بیرون بیدار و خواب حالت از اشبامزه لحن همان با

 باز چشم و گرفت شدت امخنده که داد قلقلک کمی را شکمم روی دستانش انگشتان

 افتاده خنده به هم خودش امخنده از و بود شده خم من روی که دادیار دیدن با. کردم

 :گفتم بود،

 ! میشم پا! نده قلقلک باشه باشه،-

 آنقدر ماشالله. کند کمک شدنم بلند به تا گرفت را دستم و زد ایپیروزمندانه لبخند

 با کنیم، عوض لباس و رفته خانه به کهآن بدون که داشتیم عجله آمدن عسل ماه برای

 گذاشته ماشین عقب صندوق در دیروز از که چمدانی و عروسی هایلباس همان

 کمک به کهحالی در و شدم پیاده حجیم لباس آن با سختی به. آمدیم اینجا به بودیم

 و شاخ و درختان جز زیادی چیز تاریکی در که ویالیشان کوچک حیاط از دادیار

 :گفتم کردممی گذر شد،نمی دیده آن در برگشان
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 .ببینم روزشم باید-

 .خودش واسه بهشتیه که روزش-

 آن یساده فضای دیدن از و شدیم رنگ نارنجی شیروانی با رنگ سفید ویالی یک وارد

 با رنگ لیمویی هایدیوار و چوب طرح هایسرامیک از شده پوشیده زمینی با

 از لبخندی بودند، شده نصب دیوارها به جاها بعضی در که چوبی کوچک هایقفسه

 . آمد لبم بر کرد،می القا من به فضا آن که آرامشی شدت

 هایپله از بود، سخت برایم هم آن با خوردن تکان که لباسی همان با دادیار کمک با

 کوچک راهرویی به و رفتیم باال سفید، هایمبل از پر پذیرایی   یگوشه مارپیچی چوبی

 چپ   سمت در در دو و راست سمت در در دو شد؛می دیده آن در چوبی در چهار که

 تخت دیدن با و شدم راست سمت اتاق اولین وارد دادیار دنبال به. شدیم وارد بود آن

 توالت میز و آینه رویش، بر ایشده گلدوزی سفید یملحفه و پتو با اینفره دو چوبی

 بود، تخت کنار در که زمین تا سقف از بزرگ ایپنجره البته و تخت روبروی چوبی

 :گفت دادیار رفتیممی تخت سمت به که همچنان. شد عمیق لبم بر لبخند

 .رسیدیم مطلب اصل به باالخره! آخیش-

 !برسه من داد به خدا-

 را لباسم پشت زیپ دستش با سرم پشت از کهحالی در و ایستاد تخت نزدیکی در

 :گفت کرد،می باز کمی

 !برسم دادت به که فرسته رو من خودش خدا اصال-

 و داغ لذت آن که همچنان و گذاشت م*ب*ل روی را رنگ صورتی گرم هایپاستیل آن

 هم من و کرد بازتر و بازتر را لباسم زیپ دستش با کرد،می آغاز را طوالنی شیرین
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 کرده باز خودش را آن از قبل که اش،دکمه سومین از را اشمردانه پیراهن هایدکمه

 .باشم شریک امشب حال و حس ایجاد در تا کردم باز دکمه آخرین تا بود،

 *** 

 دریای دیدن با چشمانم شدن باز. کردم باز چشم آهسته و خوردم غلتی تختم روی

 این کهاین یدرباره مرا و شد زمانهم بزرگ یپنجره آن پشت از خروش و موج پر آبی

 با. انداخت شک به است شیرین واقعیتی یا بینممی خواب در را رویایی یمنظره

 کشید تیر بدجور کمرم نشستنم، با که نشستم تخت روی و زدم کنار را پتو کمی دستم

 ب**ل زیر و مالیدم دستم کف با را امهنه*بر کمر پشت کمی. بگویم" آخ" شد باعث و

 :غرّیدم

 !نیستم بهناز من بدی، پس رو دیشب تقاص که نکنم کاری اگر! وحشی دادیار  -

 رویایی یمنظره آن از چشم و شدم بلند کردمی درد شدت به که کمری با سختی به

 نبود آن بر دادیار از اثری اکنون که تختی روی یریخته بهم پتوی از را نگاهم. گرفتم

 از که اتاقمان در کنار در سمت به و رفتم بیرون اتاق از تند لباس، بی همانطور و گرفتم

 را در. رفتم باشد، حمام دادممی تشخیص درها یبقیه با متفاوتش یدستگیره و رنگ

 و شدم وارد رنگ، ایسورمه دیوارهای آن از ایگوشه در حمام دوش دیدن با و کردم باز

 لمس از و کردم باز ممکن یدرجه ترینداغ روی را آب. رساندم دوش به را خودم

 خوب حس بود، شدن نیم دو وسط از حال در درد شدت از که کمرم پشت با گرمایش

 دادم تکیه دیوار به را دستم. آورد لبم بر لبخندی انگیز، نفرت درد آن از بخشی التیام  

 در را حمام فضای تمام حاصلش بخار که بود شده داغ آب آنقدر. شدم خم آهسته و

 این با اما بودم بخار از حجم آن برای رفتن هوش از و خفگی حال در من و بود گرفته بر

 و داشت نیاز داشت، را بخشیدنش توان داغ آب فقط که را خوب حس آن دلم حال
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 بیشتر که شد بیشتر داغ آب   بخار قدری به کمکم. دادممی پاسخ نیازش به باید من

 نزدیک. نشستم حمام زمین هایکاشی روی حالیبی شدت از نهایت در و شدم خم

. شدم هوشیارتر کمی خورد، حمام در به که ضرباتی صدای با که بروم خواب به بود

 :گفت که رسید گوشم به حمام در پشت از دادیار صدای

 حموم؟ رفتی و شدی بیدار نگفتی چرا خوبه؟ حالت بهناز-

 :گفت نگرانی صدای با که بدهم جواب خواستم 

 !نمیدی؟ جواب چرا! خوبی؟ بهناز-

 :گفتم و کردم پوفی

 .گذشت کار از کار دیگه کُما، توی رفتم-

 بیرون؟ بیای خوایمی چجوری نبردی حوله که تو حاال! شدم نگرانت دیوونه-

 .میاد خوابم دونم،نمی-

 سست و خسته قدری به. کردم خم را زانوهایم و دادم تکیه سرم پشت دیوار به را سرم

 امخسته تن به داغ آب این زیر خواب جز که کردمی گیجم بخار این و بودم

 .چسبیدنمی

 !هاخوابیدی ظهر لنگ تا دیشب از! تنبل؟ میاد خوابت که چی یعنی-

 .بستم چشم آهسته و ندادم جوابی

 حموم؟ جالباسی روی بذارم توحوله بیام بهناز؟-

 .رفتم خواب به کمی و کشیدم عمیق نفسی 

 !ها اَم تو با! بهناز-
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 :گفت که ندادم جوابی

 !بهناز-

 کردن باز توان حتی. کرد باز را حمام در سریع و نکرد صدایم در پشت از دیگر

 .لرزیدم خودم به زد، دادیار که دادی با ولی نداشتم را چشمانم

 !کردی؟ کار چی خودت با-

 قرار کمرم پشت و زانوها زیر که محکمی گرم دستان لمس و دوش شیر شدن بسته

 مرا. کردم حس بسته چشمان همان با را کردند حمل اتاق تا و کرده بلند مرا و گرفتند

 دو با و گذاشت گردنم زیر را دستش. پیچید بدنم دور ایحوله و گذاشت تخت روی

 حالم بود آورده بیرون حمام از مرا وقتی از. گرفت را نبضم اشمیانی و اشاره انگشت

 پس. شنیدم شدند دور من از که را هایشقدم صدای. شدم هوشیارتر و بود شده بهتر

 صورتم بر سرد آب مشتی ناگهان و شدند نزدیک من به هاقدم همان دقیقه چند از

 .کرد باز زور به را چشمانم هم و کرد ترراحت را تنفسم هم که شد ریخته

 :گفت و گذاشت امگونه روی را دستش کرد،می نگاه من به نگران کهحالی در دادیار

 شنوی؟می رو صدام-

 :گفتم و زدم سستی لبخند 

 !شدم کر بابا نه-

 به زمانی کمتر که عصبانیتی با. کرد نگاه چشمانم در اخم با و شد بلند خشم پر

 :گفت آمدمی سراغش
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 با تو فهمیدمنمی من اگر داره؟ حدی هم خنده و شوخی که نیست حالیت اصال تو-

 وسط اون و حموم رفتی شدی پا نخوردن هیچی وقت همه این از بعد اونم حالت اون

 !بیاد؟ سرت بالیی چه االن بود ممکن دونیمی انداختی، راه بخار سونای

 :گفتم آوری در حرص لحن با

 !میشی جذاب خیلی میشی عصبانی وقتی-

 .کرد نگاه دقیق چشمانم در و شد خم من روی

 میگم؟ دارم چی فهمیمی اصال! دادی دست از عقلتم اینکه مثل نه-

 !گرفتممی گرم آب دوش باید کردمی درد کمرم من خب-

 کَمش یه که منم ریختیمی خودت روی تو که جوشی آب اون با! روانی داغ نه گرم آب  -

 کردی؟می کم دردتو یا کردیمی درست غذا خودت از داشتی! سوختم ریخت روم

 :گفتم و کردم ترعمیق را لبخندم بود، شده قبل از بهتر خیلی که حالی با 

 !الزمه تنوع باالخره. شدممی پزآب بادومی   جوجه داشتم-

 :گفت و کشید خیال آسودگی از عمیق نفسی

 و پزآب برگردوندی، بهم سالم و زنده رو من بادومی   جوجه این که مرسی خدایا-

 .خریداریم منجمدشم و کبابی و سوخاری

 او او، اگر جدی. بوسید هم را دیگرم یگونه آن، از پس و گذاشت امگونه روی را لبش

 !نبود دنیا هم دنیا من برای نبود،

*** 
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 یپنجره آن رویروبه کنارم، که دادیار یشانه روی را سرم و کشیدم سر را چایم فنجان

 :گفتم آهسته صدایی با و گذاشتم بود نشسته اتاق دریای به رو بزرگ  

 !دادیار میشه تنگ جااین واسه دلم-

 و رسوندی دهنم به رو من دل حسابی بودیم جااین که هم اولی روز! میایم بازم-

 .شد کوفتمون

 :گفتم و خندیدم ریز کمی

 !ببخشید-

 :گفت و کرد حلقه امشانه دور را دستش

 .صفا و بزرگ خانوم یخونه و روستا میریم هم االن. دیگه بود عالی خیلی هفته دو-

 :گفتم و زدم لبخندی

 ویالی این گاراژ از سر چجوری من یگوجه دونمنمی هنوز فقط! بود عالی چیز همه آره-

 !آورد در شما چالوس

 :گفت و کرد ای خنده

 با خیلی تو یگوجه بعدشم! دیگه برگردیم باید هم آخرش که دونستممی من خب-

 .شینیمی پشتش خودت وقتی مخصوصا صفاتره؛

 :گفتم و زدم لبخندی

 !شده تنگ براش خودمم دل! آره-

 بریم؟ پس-
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 :گفتم زدم، اشگونه بر ایسه*بو آنکه از پس و برداشتم اششانه روی از را سرم 

 .بریم بریم، خوایممی جا هر حاال بریم؛ هم با-

 :گفت و زد امنه*گو روی ایه*س*بو

 !من بادومی   جوجه گفتی گل-

 بود، آماده تقریبا قبل از که را چمدانمان و کردیم عوض لباس کمی زمان مدت در

 گذاشت، صندوق در را چمدان دادیار کهآن از پس. شدیم گاراژ راهی هم با و بستیم

 :گفت و داد دستم به را گوجه سوئیچ

 .نداره حرف این با فرمونت دست که ب رون تو-

 ضبطش صدای و کردم روشن را گوجه. نشستم فرمان پشت و زدم لبخندی جوابش در

 جاده، به ورود هنگام نهایت در و کرد قژ قژ ویال از خروج از بعد کمی تا. کردم بلند را

 دنده روی بر که دستم روی را دستش دادیار. آمد در هایده سالم سالم آهنگ صدای

 به هایده با زمانهم و زدم لبخندی جوابش در. زد رویم به لبخندی و گذاشت بود

. کرد سالم من به هایده با زمانهم بعدی شعر تکه در هم دادیار. کردم سالم دادیار

 یاد به کردیم،می شادی دادیار با وسطی قرون هایآهنگ آن و گوجه با که همچنان

 گذشتنمی زیادی زمان. افتادم آمدم روستا به گوجه با تنهایی بار اولین برای که روزی

 بهتر تر،قشنگ باوری قابل غیر طرز به بود خودم جنس از که دادیاری با من دنیای ولی

 بزرگ ایخانه در زندگی رویایشان که هاخیلی برای شاید که دنیایی بود؛ شده زیباتر و

 باشد، گران بسیار هایماشین با سواری ماشین و شهر نقاط بهترین در قیمت گران و

 یساده دنیای این ما برای ولی بیاید نظر به دلخوشی بی و انگیز غم حتی و احمقانه

 .بود بزرگ هایخوشبختی و دلخوشی دنیای کوچک،
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 مادربزرگ یخانه جلوی و رسیدیم بودم، شده دلتنگش شدید که روستا به باالخره

 .شدیم متوقف

 .نمیاد فردا تا مادربزرگ-

 : گفت و زد رویم به لبخندی دادیار

 !دونممی-

 !نداره رو حضورش صفای واقعا مادربزرگ بدون جااین خب-

 :گفت و کرد ترعمیق را لبخندش

 ...ولی نداره که البته آره،-

 :گفت و کرد اشاره خانه در به نگاهش با

 .برگشتنشون تا کشهنمی طول زیاد-

 :گفتم و زدم لبخندی

 .ببینیم هم کارتون تونیممی! خب آره-

 :گفت و زد رویم به چشمکی

 .هست هم بهتر هایبرنامه حاال-

 پیاده آن از گوجه، کردن پارک از پس. کرد باز برایم را حیاط در و شد پیاده ماشین از

 را مادربزرگ بوی خانه حیاط کردممی حس. کشیدم حیاط در عمیق نفسی و شدم

 .بودم شده دلتنگش شدید من که دادمی

 داخل؟ نمیای بهناز-
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 مخالفت ابتدا در هایمانخانواده کهآن با. شدم خانه پذیرایی وارد دادیار دنبال به 

 دادیار و من بودن مصمم خاطر به کردند، مادربزرگ یخانه در مانزندگی با زیادی

 ما تصمیم   این برای مادربزرگ خوشحالی البته و بیایند کنار ما تصمیم با شدند مجبور

 دو تختی دیدن با آن در   کردن باز از پس و رفتم اتاقم سمت به. بود نشدنی توصیف

 و بود شده پوشیده پررنگ آبی و قرمز هایگل با سفید پتویی با که اشگوشه در نفره

 و گرفت شکل لبم بر لبخند پررنگ، آبی و قرمز میان در یک هایگل با سفید هایپرده

 :گفتم دادم،می چرخ دیوار روی هایمنقاشی روی را نگاهم که همچنان

 کردی رعایت رو عدالت که همین خب ولی نمیاد خوشم هاکش کیسه رنگ از درسته-

 !عالیه

 لبخند با بود ایستاده سرم پشت که دادیار به. چرخیدم عقب به و بستم را اتاق در

 :گفتم و کردم نگاه

 !مرسی-

 :گفت و زد لبخندی جوابم در

 !مونده کاری اصل تازه-

 :پرسیدم کنجکاوی با

 !مونده؟ چی-

 یگوشه خالی هایاتاق از یکی در سمت به مرا و کرد حلقه هایمشانه دور را دستش

 .برد شدنمی یافت هم مگسی آن در که مادربزرگ یخانه پذیرایی

 !خالیه که اتاق این دادیار-
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 :گفت و شدیم متوقف اتاق جلوی متری نیم در

 .خالیه بگو من به بود خالی دیدی اگر بعد و کن باز رو درش خب-

 و کنجکاوی با. کرد اشاره اتاق در یدستگیره به دستش با که کردم نگاهش تعجب با

 انگار که کردم باز را دری. کردم باز را در آهسته و کشیدم پایین را در یدستگیره تعجب

 جلوی را داشت اختصاص من به رویاهایم در که مکانی و بردمی بهشت به دنیا از مرا

 با و شده شوکه اتاق آن دیدن از قدری به! بود گذاشته نمایش به واقعیت در چشمانم

 با آهسته هاییقدم با که داشتم، را بودنش واقعی غیر احساس ناباورانه ذوقی

 تمام. شدم اتاق وارد بودند، شده خیره اتاق دور تا دور روی واج و هاج که چشمانی

 رنگ و آبرنگ از پر هایجعبه کوچک، و بزرگ مختلف کاغذهای نقاشی، سفید هایبوم

 رویش جامدادی یک در متفاوت هایاندازه با مختلف قلموهای که چوبی میزی و روغن

 رویش بر فلزی ایجعبه در منظم طور به همگی نقاشی هایکاردک و داشتند قرار

 تک به را شعف و شوق بود نقاشی لوازم دیگر از پر که میز فضای باقی البته و بودند

 یک در یک بوم یک با نقاشی یپایه سه به نگاهم. کردند تزریق بدنم هایسلول تک

 افتاد داشت، قرار تابیدمی پنجره از که آفتاب نور زیر دقیقا و اتاق وسط که رویش متر

 سمت به را دستم. شدم نزدیک آن به نداشتم، تسلطی حرکتشان بر که پاهایی با و

 لذت با و کردم لمس را سطحش کرباسی یپارچه انگشتانم، نوک با و بردم نقاشی بوم

 :کردم زمزمه ب**ل زیر

 !بینممی رو روز این نمیشه باورم-

 با. نشست رویش و گذاشت نقاشی یپایه سه آن جلوی چوبی صندلی یک دادیار

 :گفت و کرد اشاره پایش ران به دستش

 .کنیمی چه ببینم برو. کشیمی نقاشی و شینیمی من پای روی میای تو خب-
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 اشک از ایالیه بکشم، جیغ هیجان و شادی شدت از خواستمی دلم کهحالی در

 روی از را اشک قطرات آن دستانم کف با و زدم پلک تند. گرفت را چشمانم روی شوق

 لرزیدمی عظیمی خوشحالی و ناباوری ذوق، شدت از که صدایی با. کردم پاک هایمگونه

 :گفتم

 تو!... خوبی؟ اینقدر چطوری تو!... بود من رویای این... کردی؟ کار چی تو... تو دادیار-

 !باشی؟ خوب اینقدر تونیمی چطوری

. کشاند خودش سمت به مرا و گرفت را دستانم هایآرنج دستانش، با و زد لبخندی

 :گفت کرد،می نگاه من به پایین از که همچنان

! نکنی فراموش و دفن رو رویاهات هرگز دیگه خواممی فقط! بهناز نکردم کاری من-

 آسمون   توی آزاد کامال هایپرنده مثل بدی اجازه بهشون بعد به این از خواممی

 به رسیدن و هاتتوانایی از استفاده! ببری لذت پروازشون از تو و کنند پرواز زندگیت

 حقت این از رو تو نداره حق ایدیگه کس هیچ نه و خودت نه که توئه حق رویاهات

 !کنه محروم

 :گفت و کرد اشاره نقاشی بوم به دستش با

 !جون و دل با کنی؛ تالش رویاهات بزرگترین رسیدن برای که وقتشه حاال-

 :افزود و زد بخش اطمینان لبخندی

 !زندگیم یلحظه آخرین تا پشتتم؛ هم من-

 و زدم گره گردنش دور را دستانم. انداختم آغوشش در را خودم سریع و زدم لبخندی

 بوهای از قطعا که را اشمردانه عطر خوب بوی. کردم ترتنگ و تنگ را محکم یگره آن

 :گفتم و کشیدم مشام به بود بهشتی
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 !مرسی! دادیار هستی زندگیم توی که مرسی-

 :گفت و کرد حلقه کمرم دور محکم را دستانش

 !مرسی! بهناز شدی زندگیم از مهمی بخش تو که مرسی-

 :گفتم بودم دوخته چشم چشمانش به کهحالی در و آمدم بیرون آغوشش از

 !بشه خراب ترسممی! نکردم نقاشی روغن رنگ با وقته خیلی ولی-

 :گفت و زد لبخندی

 !بترسی ازش که نیست تو از ترقوی هیچی! بهناز نترس هیچی از-

 :گفت و کرد اشاره میز به دستش با

 .بکش بزرگ خانوم یچهره از نقاشی یک و بردار الزمه وسیله چی هر-

 !مادربزرگ؟ چرا! مادربزرگ؟-

 احساس با میشه باعث داشتن دوست این و داری دوستشون خیلی دونممی چون-

 .باشه قدرت پر شروع یک کشیدنت، نقاشی یدوباره شروع و بکشی نقاشی زیادی

 فراوانی اشتیاق نقاشی این یدوباره آغاز برای که هم من و دوخت میز به را نگاهش

 و برداشتم خواستممی که لوازمی تمام. رفتم میز سمت به تند هاییقدم با داشتم،

 در و نشستم پایش ران روی. رفتم دادیار سمت به ها،روغن رنگ کردن رقیق از پس

 کشیدم عمیق نفسی کردم،می ترکیب نقاشی پالت روی کاردک با را رنگ چند کهحالی

 روی از را ظریف گرد قلموهای از یکی. خواستم کمک خدا از دوباره شروع این برای و

 .کردم آغاز را بوم آن بر نقاشی و برداشتم پایم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر ا.روشنک | مادربزرگ فراموشی رمان

 

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

 

532 

 

 روی که چرا بود نشده تمام هنوز ولی بودم مشغول ساعتی یک حدودا کنم فکر

 ناگهان که بودم نقاشی مشغول سخت. دادممی خرج به زیادی حساسیت ظرافتش

 :گفت دادیار آن، از بعد بالفاصله و شد کشیده امگونه بر چسبناکی غلیظ مایع

 .عکس واسه بزن لبخند و کن نگاه رو اینجا بهناز-

 سلفی یآماده که موبایلش سمت به را نگاهم سپس و زدم لبخند اول عادت طبق

 بر که آبی رنگ روی نگاهم گرفت، عکس یک کهآن از پس. کشاندم بود گرفتن

 آن با ب**ل بر لبخند هم آغوش در دو هر البته و شده مالیده دویمان هر هایگونه

 .ماند ثابت کردیممی نگاه دوربین به ایکیسه رنگ

 :گفت کرد،می نگاه اشگوشی در عکس آن به عمیقی لبخند با کهحالی در دادیار

 پدرام؟ واسه بفرستم خب-

 :گفتم خشم پر و سریع 

 !هابکنی رو کار این نداری حق! گری استفاده سوء یک تو هی-

 :گفت و زد شیطنت پر لبخندی

 چی؟ بکنم اگر خب-

 بر و زدم داشتم، نقاشی پالت روی که قرمزی رنگ در را اممیانی و اشاره انگشت دو 

 :گفتم و گرفتم دستش از را دادیار موبایل سپس. مالیدم دادیار و خودم یگونه

 .لبخند حاال-

 :گفتم که بگذارد زدم قرمز رنگ آن بر که اشگونه آن روی را دستش خواست دادیار

 !نیست خبری سه*بو یوعده از امروز بیفته، کامل قرمز رنگ نذاری اگر دادیار-
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 :گفت و داد سر ایخنده دادیار

 !نکن شوخی مونروزانه حساس هایوعده با دیگه خب-

 .نکن شوخی پرسپولیس با هم تو-

 :گفت و آورد باال تسلیم ینشانه به را دستانش

 .امروزمون یوعده خاطر به فقط-

 هاعکس خواستم. گرفتم سلفی عکس چند لبخندش از بعد بالفاصله که زد لبخندی

 شلوارش جیب در و کشید بیرون دستم از را موبایلش دادیار که ببینم موبایلش در را

 :گفت و کشاند هایمب**ل به را نگاهش. گذاشت

 !ستوعده نوبت گرفتیم، رو عکس که حاال خب-

 :گفتم و زدم رویش به لبخندی

 !البته-

 و شد طی هایمانب*ل بین یفاصله. بردم جلو را صورتم هم من و آورد جلو را سرش

 اتاق در ناگهان که بودیم آن مشغول. کردیم آغاز را بخش لذت و شیرین گرم، ایوعده

 :گفت که آمد مادربزرگ صدای و شد باز

 ...که شنیدم صدا اتاق همین از من کن باور ولی-

 هم از صدایش شنیدن محض به هم ما البته و ماسید دهانش در حرف ما، دیدن با

 :گفت و خندید ریز کمی مادربزرگ. انداختیم پایین را سرمان و گرفتیم فاصله

 !که برگردین دیگه روز سه بود قرار! تا دو شما دست از-

 :گفتم آهسته صدایی با و انداختم پایین پیش از بیش را سرم
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 !مادربزرگ ببخشید-

 .باشید راحت-

 با را صورتم دادیار شد، بسته در کهآن محض به. بست سرش پشت را در و رفت

 و کشاند هایمب**ل به را نگاهش. چرخاند خودش سمت به و گرفت قاب دستانش

 :گفت

 !مونمونده نصفه یوعده یادامه بریم-

 روی طعم خوش و گرم هایپاستیل آن فشردن با و کرد نزدیک صورتم به را صورتش

 نداشته پایانی هیچ دادممی ترجیح که ایوعده کرد؛ آغاز نو از را یمانوعده هایم،ب*ل

 زدیم،می نفس نفس که همچنان. یافت پایان افتادنمان نفس نفس به با ولی باشد

 :گفتم

 این یهمه دلیل. بدم هدیه بهش و کنم کامل رو مادربزرگ نقاشی زودتر باید-

 !مادربزرگه خود   هامونخوشبختی

 :گفت و زد لبخندی دادیار

 شد؟ شروع بزرگ خانوم از چیز همه میشه باورت! دقیقا آره،-

 :گفتم و زدم لبخندی 

 یک از امروزمون کوچیک و بزرگ هایخوشبختی یهمه واقعا ولی سخته باورش-

 نبود چیزی هم اتفاق اون! شد شروع رسیدمی نظر به ناخوشایند اولش که ساده اتفاق

 ...مادربزرگ فراموشی  : جز
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 تمام از بیش که باشد نقاشی بوم بر عشق پر لبخندهایی نقش شاید خوشبختی"

 ."درخشدمی نقاشی آن هایزیبایی

 

 *پایان*

 


