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 :خالصه

 دارد؛ را خود خاص هاى مشغولى دل و تفكر شهر، آموزشگاه خط استاد آمين نيلوفر

 !بزرگ قلبى با معمولى و عادى دخترى

 .است كرده پر را زندگيش تمامى كيان، برادرش به او وافر عشق

 و كندمى شيرينى تغيير خوش دست را نيلوفر زندگى خط، آموز هنر فرحناز حضور

 در نيلوفر زندگى تحول بزرگترين آغازگر صدا، يك و تلفنى تماس يك ميان، اين در

 !شودمى سالگى سی ی آستانه

 

 : مقدمه

 دید، یکی نگاه در را هستی تمام توانمی

 خواست، تن یک برای را هستی تمام توانمی

 داد، تن یک برای را هستی تمام توانمی

 !شد هستی تمام صاحب تن، یک با توانمی

 !دید تن یک در را، خالق قدرت توانمی
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 :زد فریاد تن یک آن با توانمی

 !داری را بهترین چون بهترینی، تو خدایا-

 !داشت دست در را هستی تمام تن یک با نداشتن، عین در توانمی

  یافت، حس یک و چهره یک صدا، یک بو، یک در را تن یک آن توان می

 داد تن یک برای را هستی تمام توانمی

 و

  داد؛ را تن آن خدا، خاطر به توانمی

 اما

 خواهی؟ مرا جان و تن تن، یک آن جای به خدا، ای توانمی

 که

 !داد جان تن یک برای توانمی

*** 

 خيلى خدايي اما پله، زير بهداشتى سرويس با سالن و اتاق يه شدم؛ آموزشگاه وارد

 .بود تميزى محيط

 :گفت که بود نشسته ميز پشت جوونى و باريك دختر

 امرتون؟ بفرمايين،-

 …براى گرفتن تماس من با احمدى خانم ديروز. هستم خط مربى آمين، نيلوفر-

 .اومد سمتم به و شد بلند جا از
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 .هستم احمدى من. بفرمايين بله، بله-

 تعارف و زدمى حرف ريز یه! آموزشگاه مديريت اين بود موچول كوچول قدر چه! واى

 :گفتم سريع کرد،مى پاره تيكه

 رديف رو برنامه تونينمي دارم، آزاد وقت پنج تا سه ساعت بين ها شنبه سه فقط من-

 كنين؟

 !باشين داشته تشريف شما-

 از اينقدر! ليوانى چايى جانم،. كرد مشغول منو يزدى، كيك تا چن و چایی ليوان يه با

 كوچول خانم براى مثبت امتیاز هم باز! مياد بدم ليوانى نصف و استكانى هاى چايى

 !موچول

 روى هیجده، الی ده سنى رنج با خط آموز نفر یازده کالس، سمت به شدم راهنمایی

 خيره من به کنجكاوى با و نشسته شكل مـستطيل بزرگ ميز دور سفيد صندلياى

 از پس. دادم قرار معلم صندلى پشتى روى رو شده تا چادر و كردم سالم. بودن شده

 براشون سرمشقى تحصيلى، پايه و سن به توجه با و رفتم تكشون تك سراغ به معرفى،

 هست، آوزشگاه نزديك اگر که دادم پيام كيان براى! بودم افتاده کول و كت از. نوشتم

 .شد نزديك بهم هنرجوها از يكى. بمونه منتظرم

 بيام؟ سرمشق براى فقط من شهمي استاد،-

 هست؟ مشكلى چرا؟-

 !چهار شده بيام و بخورم ناهار و خونه برم دانشگاهم، دو تا-

 .بود حاكم صداش و صورت بر خاصى ادب و شيرينى شدم، خيره اش چهره به كمى
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 تحصيلى؟ رشته و اسمتون-

 :گفت مسلط اما رفت، باال حيرت با ابروش

 !دولتى دانشگاه فارسى ادبيات ی رشته دانشجوى هستم؛ مهربان فرحناز-

 .خنديديم دو هر و افتاد من شده چپ چشمای در نگاش

 !بيای سرمشق براى فقط تونيمى شما دولتى، دانشگاه ادبيات دانشجوى خانم باشه-

 .كرد اعالم رو كالس پايان نباشين، خسته با و شد وارد احمدى خانم

 اصلى خيابون وارد و رفتم فرعى ابتداى سمت به آروم. نديدم آموزشگاه بيرون رو كيان

 تاكسى براى منم داديم، تكون هم براى سرى. بود اتوبـوس منتظر نيز مهربان شدم،

 .بردم باال دست

*** 

 (بعد ماه سه)

 !ديگه وايسين آمين، خانوم استاد؟-

 !نكردم كارى هيچ و داريم مهمون امشب دارم؟ عجله بينىنمى مهربان؟ گىمى چى-

 .كرد نگاهم مهمون رو خندونش لباى و شفاف چشماى

 كمكتون؟ بيام دينمي اجازه-

 !خوشگل؟ پرشور اين گفتمي چى كردم، نگاش تعجب با

 .منتظره بابات خونه، برى بايد مهربان-

 !شمام پيش شب که گممي بابا به اصال...بيام حاال خب-
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 !شناسه؟نمى كه كسى ی خونه بره جوون دختر يه چى يعنى-

 .شد ام خيره التماس با

 !داره قبولتون هم خيلى شناسه،مى رو شما بابام! بيام بذارين خدا رو تو-

 .انداخت ام خنده به اش دخترونه لجاجت و كودكانه لحن

 .بزن زنگ بابات به-

 خونه که خونواده بدون و جوون دختر یه من، كوچيك و سنتى شهر تو! بودم شده گيج

 همه دختر گرفتمش؛ نظر زير بودم، تاكسى منتظر كه همانطور! رفتنمى هم فاميل ى

 مدت، اين در. شيرين و باهوش و مهربان و ادب با مرتب، و شيك بود، تمومى چيز

 مهربان. بود گفته زندگيش بم و زير تموم از برام و بود شده نزديك من به بسيار

 شلوار و مانتو كوچك توليدى پدرش و بود داده دست از پيش سال چهار مادرشو

 اونو که بود مادرش به پدر عشق و کردنمى زندگى تبريز توی فاميالش تمامى داشت؛

 دانشگاه توی زيادى دوستان. بود كرده خاك اين گير زمين و كشونده شهر اين به

 كادو برام جلسه هر و شده عالقمند من به اول جلسه همون از که گفتمى اما داشت،

 موجب گرچه اون عالقه! پول كيف و كتاب تا گرفته شكالت و آدامس از آورد؛ مى

 :چرخيدمى ذهنم در مرتب سوال يك اما شد،مى خرسنديم

 من؟ چرا-

 بار يك كيان! بوديم فنجونى و فيل اون كنار کيلو، پنجاه وزن و سانت پنجاه و صد قد با

 گفته بريم، سينما كنه راضيم تا چرخيدمى دورم خيابون در سرخوش كه اون ديدن با

 :بود

 !پرحرف هم خيلى و بلندن قد و سفيد همه تو دوستاى چرا دونمنمي من نيلى،-
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 :بودم گفته هم من

 سوارى؟ موتور هنوز خودت اما دارن، ماشين و پولدارن دوستات ى همه چرا تو-

 .بود كرده تموم رو قضيه ايى، ديوونه گفتن با و بود خنديده

 !جون آخ دنبالم، بياد خودش يا برگردم کسى با يا فقط نداره، ايرادى گفت بابا-

 !است؟ بچه اينقدر پوش ايى سرمه دختر اين چرا خدايا،

 فقط و ممنوع شيطونى و فضولى! داره قانون ما ى خونه اومدن خانوم، مهربان ببين-

 مفهوم؟ خونه، گردىبرمى هم شد تموم كه کار كمك،

 .شد خم صورتم تو و خنديد

 !ببينم رو شما ی خونه اين من بريم حاال استاد، باشه-

 كنجكاويش. شديم داشتنيم دوست و كوچك حياط وارد و چرخوندم قفل توی رو كليد

 راحت تا شدم اتاقم وارد بود، ديوار روى عكساى زدن ديد مشغول تا. بود كرده سرگرمم

 موهاى. اى فيروزه_سفيد بلند دامن و آبى دار آستين شرت تى بپوشم؛ رو خونه لباس

 .پوشوندم اى سرمه روسرى با هم را پركالغى مجعد

 رفتين؟ كجا خانم-

 . اومدم بيرون اتاق از

 !شد شروع كلفتى كه بريم بيا-

 . كرد اشاره روسريم به انگشت با و شد ام خيره درشتش اى قهوه چشمان با

 !كنين؟ مى سر روسرى خونه تو-
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 .بله دارم مهمون وقتى-

 !نامحرمم؟ من االن-

 !ترم راحت اينطور نباشه، حرف بابا-

 .كشيد دندون با پايينشو ب**ل

 كنم؟ چیکار خب-

 كيان البته بكش؛ پذيرايى به هم دستى بچين، و كن خشك و بشور رو ها ميوه-

 .كشيده برقى جارو ديشب

 .رفت سينك سمت به ها ميوه نايلون با

 !آقاتونه؟ كيان؟-

 !دانستنمى من از چيز هيچ داشت، حق طفلك! پريد گلوم به آب

 !است نخورده دست صورتم ديدنمى كه بود كور مگه! نداشت حق هيچم

 !درازى روده به شينيممى بعد مادر، نداريم وقت(كردم اضافه تمسخر با) جان مهربان-

 .دهانش روى زد

 !چشم اوم،-

 خوندمى قل قل بند يه برام كه آب از پر سماور كنار رو قورى و كردم كم رو ها قابلمه زير

 .رفتم حياط به و گذاشتم

 با. بود شلوغ سرش حسابى هفته اين طفلك اما بود، كيان ی وظيفه حياط شستن

 !افتادم ها موزاييك جون به جارو، و آب و شلنگ
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 !شدن وارد عزيزش موتور و کيان اومدم، خودم به که بود در زنگ صداى با

 .نباشى خسته سالم،-

 !بيرون اندازمشمى بده؛ پس روغن ات قراضه اين ديگه بار يه اگه كيان سالم،-

 .زد ايى محجوبانه لبخند

 !کنممى حل رو كامپيوتر مشكل فردا!(داد رشوه پيشنهاد) كنم،مى جبران-

 :زدم فرياد بود، برنداشته قدمى

 !كن صبر نرو، كيان-

 .ترسيد

 نيلى؟ شد چى-

 .كنم خبرش بذار است، خونه توی دوستم-

 ی كتابخونه زدن ديد حال در و بود اتاقم توی نبود؛ پذيرايى و آشپزخونه داخل مهربان

 .بود معروفم

 .بودم عاشقش کتاب، جلد سیصد داشتم؛ همكارام و دوستان بين رو كتابخونه بهترين

 .كشيد بيرون كتابى خوشحالى، با

 !عاشقشم شريعتى؟ على دكتر هبوط! واى-

 !بود نگارشش و شريعتى عاشق شيطون، و استخونى بلند قد دختر اين واقعا

 .بيارم چايى تا باش اتاق توی مهربان،-

 .رفتم اتاقم سمت به ميوه، بشقاب يك و چايى تا دو با
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  کیان؟ ميان كى دوستات-

 : گفت و كشيد عقب به پيشونى روى از چنگ با رو ايش قهوه رنگ خوش موهاى

 .میان ديگه ساعت یه-

 (بگه؟ خواستمى چى باز! واى اى. )گرفت دندون به رو كوچكش انگشت

 شده؟ چى كيان،-

 :گفت شرم با

 !یازده ساعت يكى داره؛ حساس فوتبال تا دو امشب نيلى، ببين-

 !زدن چرت هم فردا من، نخوابيدن و صدا و سر هم باز كشيدم، آهى

 مياد؟ هم اكبر-

 اتاقم توی بود، ما ی خونه توی ديدن فوتبال ی دوره وقت هر. داد تكان سرى و خنديد

 كيان فقط بودم، مرد ضد سردار خودم براى! كنن ترك رو خونه تا گرفتممى سنگر

 !بود استثنا

 زدم، اتاق تو دور چند! پريدم جا از مهيب صدايى با كه بودم ناز خواب تو پيش، ماه دو

 چنان محبوبش تيم زدن گل با خان اكبر جناب! نزدم بيرون اتاق از كه شكر رو خدا

 !نبود ايران به عراقى هاى جنگنده ی حمله به شباهتبى كه بود زده اى نعره

 اما بندازه، ها بچه ی خونه رو وقت دير هاى فوتبال كرد سعى کيان شب، اون از

 !نبود من شب امشب،

 !دوستات ی خونه برو اصال ديگه، شبه يه نيلى-

 .دادم باال ابرو
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 !بفرمايين دستور شما جان، برادر چشم-

 !کرد خوش جا تختم كنار عسلى ميز روى هم ميوه و چاى سينى شدم، اتاق وارد

 .بخوريم چايى يه دختر بيا-

 :گفت احتياط و التماس با و نشست كنارم مهربان

 ما؟ ى خونه مياين...خانم-

 چرا؟! شما؟ ی خونه-

 هم خيلى نداره، حرفى بابام خدا به! ديگه من پيش بياين خب گفت، آقاتون شنيدم-

 !شه مى خوشحال

 تو دست از هللا، اال اله ال...انگار كه چسبيده من به چنون! كنم؟ چه كنه اين با حاال

 !كيان

 !زده سر مهمون شدم؛ افتخارى مهمون شب اون من و كرد خودشو كار كنه خانم آخر

 .درخشيدمى كوچشون توی قرمز، آجرهاى با طبقه دو مترى سی و صد ى خونه

 مهربان ى دخترونه و بكر ی سليقه از خونه جاى جاى بود، پدرش توليدى زمين زير

 ی آشپزخونه چنين خط، كالس و دانشگاه وجود با تونستمى طور چه! زد مى موج

 باشه؟ داشته طبيعى گل هاى گلدون و تميز

 عشق پدرش، نگاه در. فاميليش مثل بود، مهربون بسيار و كوش سخت مردى پدرش

 .كردمى دادبي فرزند به

 .بود صميمى و ساده رفتيم؛ اتاقش به استراحت براى
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 گفتم، خودم از برايش! كرد اطالعاتم ی تخليه و خورد مخمو شب نيمه دو ساعت تا

 بود؛ مخابرات كارمند كه برق ى نابغه برادر با زندگى و تصادف علت به مادر و پدر مرگ

 .آموزشگاه چند خط مربى که خودمم

 .زدم سرش تو كه خوردمى وول جا تو

 .رسيممى دير آموزشگاه و دانشگاه به فردا! بخواب عزيزت جون-

 دختر اين بدم اجازه بودم تونسته طور چه. زد سرم به خوابى بى رفت، خواب به وقتى

 رو اونا كه نبودن نفر دو از بيشتر من نزديك دوستان! بشه؟ نزديك من به حد اين تا

 از بود شده پر من روز هر حاال اما ديدم؛مى پارك يا كتابخونه توی بار يك ماهى هم

 .گرفت ناديده اونو ذاتى ادب و صداقت شدنمى! مهربان شيطنت و صدا و حضور

 !بياد اون يا خونشون برم من يا که كرد اصرار بازم كه بود گذشته شب اون از ماه يك

 .برم تونمنمى دانشگاه خاطر به منم و تبريز پسردايش ختم رهمى داره بابا خدا به-

 .اونجا برو دارى، خاله خودت-

 :گفت عصبانيت با

 !كنم؟ چه خسرو دست از-

 !بود نبرده اسم ازش حاال تا بود؟ كى ديگه خسرو! جانم؟

 !كيه؟ خسرو-

 .كرد بازى انگشتاش با عصبى

 !نگو كه سريشه اونقدر ام؛ پسرخاله-
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 كه خواهش و التماس به كنهمى شروع و مياره گيرم تنها طورى يه باشم، من كه جا هر

 !شو زنم بيا

 .شد خيره بهم التماس با خنديدم، اختيار بى

 بخونه، شعر خط يه تونهنمى پسره! شهمي چندشم ازش خدا به نخندين، استاد-

 !شو زنم بيا طور؟ چه اونم! زنهمى عالقه از حرف

 :خنديدممى همچنان

 داره؟ ازدواج به ربطى چه خوندن شعر دختر، آخه-

 .گذاشت زانوش روى چونه بود، نشسته زمين روى كه همانطور

 !نه؟ يا خوند شعر و گفت شعر کمى علفزار يا زار يونجه يه تو بايد خانم-

 .زدم قهقهه

 !باش جدى كمى! لطيف احساسات اين با نميرى دختر-

 :گفت بغض با و شد خيس راستى به چشمانش

 !كردنه جمع پول فكر به فقط احساسه، بى خيلى! گممى راست خدا به-

 عاشق؟ اين هست كاره چه حاال-

 .داره سهام هم داروسازى شركت يه تو شيمى، مهندس-

 !بود كرده تحصيل که بابا اين كردم، تعجب

 !خوبه خيلى وضعش اينكه بابا، نه-
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 حافظيه پسرخاله گممى بهش شيراز، رفته! صفره عواطفش و احساسات گممى خانم-

 رفتى؟

 !قرارداد بستن و بود كارى روز يه! چنده؟ كيلو حافظ گهمى

 .خنديد اونم زدم، خنده زير پقى

 !كنينمى مسخره خيلى منو امروز باشه، حواستون خانم-

 خسروى به چرا ات، خاله ی خونه برى خواىنمى بگو! كنىمى ام ديوونه دختر، پاشو-

 هست؟ شكلى چه حاال زنى؟مى برچسب چاره بى

 .كرد جمع لباشو

 !سبزه وزغ مثل چشماشم زرد، مو و الغر! ايش-

 !شممى زنش خودم بياد، بگو! خوشگله خيلى اينكه واى،-

 قدر چه مهربان آقاى طفلك باشه، من مهمون روز دو که كردم هماهنگ پدرش با

 !كرد تشكر

 .زدم كنارش تندى به كرد، ـلم بغـ و پريد خوشحالى از مهربان

 .عقب برو! مياد بدم كار اين از اَه،-

 .كشيد كنار خودشو سريع

 !شدم خوشحال خيلى خدا به خانم، ببخشين-

 .شد خيره بهم مظلوم

 بيام؟ ساعتى چه حاال-
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 ...اما. بيا موقع همون توام ميره، غروب بابات-

 .داد تكون پرنده بال همانند تند تند رو بلندش دستان

 !دونممي ممنوع، حرافى و فضولى-

 نيومده هنوز كه مهمونى كردم، مطلع روزه دو مهمون حضور از رو كيان ناهار، از بعد

 !بود

 :گفت و شد ولو مبل روى

 !شهمي رديف هم شما خط چوب دیگه امشب از خب،-

 !بدهكارى من به بازم بيارم، مهمون هم سر پشت سال يه تا اگه من-

 .كرد پايين و باال رو تلويزيون هاى شبكه

 دوستام؟ ی خونه برم امشب خواىمى-

 اكبر به!( ايه ديگه چيز من عزيز منظور دونستممى) صداييه، و سر بى ی بچه بابا، نه-

 !رسهنمى

 .خنديد

 داره فوتبال فردا نيلى،.( شد خيز نيم! )نيستا كن ول كرده، خطا بار يه بيچاره اون حاال-

 و

 !باشم گفته حاال از مياد، اكبرم

 زده خونه زنگ كه رفتمى عقب قدم به قدم شب، احترام به نارنجيش ابهت با غروب

 .شد
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 :گفت و!( دادمي نشون ادب مثال)كرد لوس خودشو قرمز، و صورتى رز گل شاخه دو با

 !عشق با تقديم-

 !بريز نمك كم تو، بيا-

 !دارم گناه خدا به! من ذوق تو بزنين همش سالم،-

 !كن گناه كمتر خب سالم،-

 :گفت بشه، اتاقم وارد اينكه از قبل

 دارين؟ مانكنى ايى، هنرپيشه كوچه اين تو خانم، راستى-

 .گذاشتم ليوانى داخل رو گال

 ديده؟ چى عقابيت چشماى باز-

 زنده پستال كارت یه بود؛ خوشگل خيلى که بود كوچه سر پسره یه خدا به خانم، واى-

 !قطع صدا و بود تصوير فقط نداشتم، صداشو حيف فقط! متحرك و

 مربى یه و ساله هیجده خوشگل دانشجوی یه! بوديم؟ شده نزديك هم به اينقدر كى

 جذابيت از داشتن نداشت، هم ای قشنگى هيچ كه ساله هفت و بیست كوتاه قد خط

 !گفتنمى مردونه

 .زدم سرش تو

 باشي؟ عاقل كمى فقط كمى، تونىنمى تو دختر-

 !كردممى خفتش خودم بود، م پسرخاله اون خسرو جاى به اگه! گممى راست خدا به-

 .رفتم آشپزخونه سمت به! بگم؟ ديوونه اين به داشتم چى
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 .كن درست ساالد كن، مفيد كار يه بيا-

 .بود راحت خيلى رفت، يخچال سمت به و زد باال آستيناشو

 :گفتم و گرفتم وضو اذان، صداى با

 .نسوزه زمينى سيب باش مواظب هم تو خونم،مى نماز من-

 در كردن باز براى مهربان بود، خراب آيفون. رسيد اتمام به در زنگ صداى با دوم ركعت

 !بود شده سرخ صورتش اومد، سمتم به سرعت با كه بودم داده رو نماز سالم. رفت

 !دارن كار شما با خانم،-

 .بود خريده هوله هله و ميوه کيان. رفتم حياط سمت به

 .مسجد رممى من نيلى،-

 .داد قورت دهن آب مهربان. شدم پذيرايى وارد و دادم تكون سرى

 !شناسين؟مى اونو شما بود، مانكنه همون این خانم-

 :گرفتم لبـامو اومدن كش جلوى سختى به

 !بود آورده كيانو سفارش آشناهاست، از-

 .دادم نشونش و بردم باال رو ها ميوه

 ست؟ کاره چی چيه؟ اسمش برادرتونه؟ دوست-

 .كردم خالى سبد توی رو ها ميوه

 !ايي سليقه بد نبود، تعريفيم همچين جوونك اين-

 :گفت حسرت با
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 هيچى، من حاال! نديد منو اصال شدم، رد کنارش از! بود نجيب هم قدر چه خداييش-

 آقا اين اما ديدش، تبريز تو بابام كه رفتمى راه عشوه با همچين جلوش قرتى دختر یه

 !ابدا

 !خنديدم قاه قاه دارم، نگه خودمو نتونستم

 به. داد دستم به آب ليوان فورى مهربان. افتادم سرفه به شد، جمع چشمام توی اشك

 !شد پاشيده صورتم تو ليوان آب پشتم، به زد دست با كه كردم نزديك دهن

 !كنى؟ مى طور اين چرا-

! مودبه؟ و عاقل مهربان كردممى فكر من واقعا! بره خواستنمى و بود اومده خنده ولى

 !بود باهوش دلقك يه فقط

 .نشستم زمين روى

 !نمردم تا بذار تنها منو دقيقه چند بابات، جون-

 مونه،مى متحير كوچولو عاشق و مياد كيان االن اينكه تصور از. رفت حياط تو طفلك

 آماده شامو وسايل خونه، زنگ به گوش. بود شده آماده خورش! كرد گل بدجنسـيم

 .كردممى

. شدنمى خونه وارد اجازه بى و زدمى زنگ كيان داشتم، مهمون وقت هر. شد زده زنگ

 !آسا جت فرارى و طوالنى مكثى كرد؛ باز رو در مهربان زدم، كنار رو پذيرايى پرده

 .برداشت خيز سمتم به

 !خونه تو اومد اينكه...خانم-

 !داره؟ تعجب اش خونه تو رهمى كى هر آره، خب-
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 :گفت گيجى با

 شما ی خونه پس.( شد گرد چشماش) اونه، خونه اينجا يعنى! اش؟ خونه تو-

 !كجاست؟

 .شد آشپزخونه وارد ما، به توجه بى و داد سالم و شد وارد كيان

 .كشيد سرش به دستى مهربان

 !كيه؟ آقا اين خانم! محرمه یعنى نكردين، سر چادر پيشش شما-

 :گفتم بلند

 !نخور چيزى كشم؛مى شام االن جان، كيان-

 .سرش توی زد مهربان

 !رفت آبروم سرم، بر خاك-

 .بگيرم رو خنده جلوى تا گزيدم لـبمو. رفت اتاقم داخل

 :گفت آروم شد، تاريك كه اتاق. بود آروم و ساكت خواب، وقت تا

 !زدمنمى رو حرفا اون وگرنه برادرتونه، دونستمنمى خدا به ببخشيد،-

 .چرخيدم سمتش به

 !نيست؟ هنرپيشه و مانكن ديگه شد، من داداش كه حاال یعنى-

 :گفت آهسته

 !ببخشدش بهتون خدا تيپه؛ خوش خيلى برادرى، جاى-

 .ندارم كالس من دانشگاه، نرى دير فردا که دختر بخواب! برادرى؟ جاى شد االن-
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 مهربان. برم مهربان ی خونه من شد قرار كيان، آقا فوتبال ی برنامه خاطر به بعد روز

 .بپرسه كيان مورد در زيركانه کردمى سعى

 :گفتم و نشستم کنارش شام، از بعد

 كوهنوردى گروه جزو و كردنه بازى فوتبال و ديدن فوتبال اهل هست، ساله٢٣ كيان-

 کيان. نيست دعوا و بازى دختر و پارتى اهل و فعاله خودشون اداره بسيج توی استانه،

 اصال رو ايى ديگه مونث موجود هيچ فيلم، توى اونم خارجى، هاى هنرپيشه جز به

 !دارم كالس غروب تا صبح از فردا بخواب، بابات جون حاال! بينهنمى

*** 

 رو وقتايى و نپرسيد چيزى ديگه كيان مورد در مهربان گذشت، شب اون از ماه يك

 !نباشه كيان كه كردمى انتخاب ما ی خونه به اومدن براى

 حاال كه زدمى غر کيان اما کرد؛ شعف لبريز منو و اومد شديدى باران بهمن، اول روز

 !بود؟ اومدن بارون وقت چه

. خورد بهم اش برنامه كه استان اطراف بلند هاى كوه از يكى بره ها بچه با بود قرار

 و چايى ليوان با هم من شد، اصلى زبان به كيج نيكالس فيلماى از يكى ديدن مشغول

 واى،. دادم بارون صداى به گوش لذت با و نشستم حياط ی پله روى شيرينى، بشقاب

 تصادفى هاى قطره اون با پيچيدمى بدنم توی كه سرمايى اون بود بخش لذت قدر چه

 حالم و حس ی همه كيان، صداى با كه بودم بسته چشمامو! ريختمى صورتم روى كه

 .پريد

 ...تلفن نيلى-

 كيه؟-
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 !ديگه بيا دونم،نمى-

 .برداشتم رو گوشى

  ببينم؟ رو شما بيام شهمى سالم،-

 !كرد؟مى گريه يعنى داشت؛ خش خيلى صداش اما بود، مهربان

  شده؟ چى-

 !دارم احتياج بهتون خيلى بيام، بذارين خدا رو تو-

 .منتظرتم بيا،-

 كشيده اش شيره اداره، تو امروز که گفت مى بخوابه؛ تا رفت اتاقش به خسته كيان

 !شده

 ديدنش از در، شدن گشوده با. زد زنگ كه كردممى گز رو حياط بهمن، سرد هواى تو

 !بود؟ شده پژمرده قدر اين چرا! بود؟ اومده روزش به چه! خوردم جا

 وادارش و بردم چايى براش. داديم انجام كه بود كارى تنها سالم، و دستان لمس فقط

 .بشه گرم كمى اش زده يخ دستاى و زده سرما صورت تا بنوشه كردم

 .نشستم تخـت روى كنارش

 بزنى؟ حرف خواىنمى! شده؟ چى مهربان-

 .دوخت من به رو مبهوتش و قرمز چشمهاى

 !شدنمى بزرگ وقت هيچ آدم کاش شه،مى زننده و تلخ خيلى گاهى حقيقت-

 :گفت التماس با موندم، منتظر
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 !نخوابيدم که روزه دو بخوابم؟ شهمى-

 :گفت و كشيد دراز آوردم، بيرون تنش از رو صورتى كاپشن و مانتو و مقنعه

 .سردمه-

 .نذاشت كه شم بلند خواستم رويش، به پتو كشيدن با

 !کنممى خواهش باشين، پيشم نرين،-

 ی بـوسه چندمين با دونمنمى. گذاشت صورتش روى و گرفت محكم راستمو دست

 !رفت خواب به كه بود دستم كف

 اتفاقى باباش براى! بود؟ كرده خرابش اينطور كه بود شده چى يعنى ترسيدم، كمى

 بود؟ شده رو به رو مشكل با دانشگاه توی يا بود افتاده

 چون بمونه، من پيش شب دخترش كردم خواهش و گرفتم تماس مهربان آقاى با

 :گفت و كرد موافقت اونم تنهام، دست و دارم كار خيلى

 حرف من با و نيست خوب حالش که روزه دو يكى فرحناز آمين، خانم راستش-

 …شهمى اگه زنه،نمى

 .دم مى اطالع بهتون بود، مشكلى اگه...چشم-

 تو كردم، آش هـوس خودم! كنم تهيه گرسنه شكم تا سه براى گرم غذاى يه برم حاال

 !چسبهمى حسابى که سرما اين

 براى آش كاسه يه نماز، از بعد. بود پيچيده خونه تو نعنا و داغ پياز بوى اذان، صداى با

 به هم كاسه دو خوند؛مى عاشورا زيارت هميشه، مثل و بود سجاده سر که بردم كيان

 .بردم اتاقم
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 پلو بخوريم، آش پاشو! خرسك پاشو كردى، غش ساعته سه! دختر شو بلند مهربان،-

 !بخوريم اونم و بياد غصه گرگ تا بخوريم

 يه هم بندش پشت خورد، آخر تا رو آش اجبار به. بود شده بهتر حالش شد، بيدار

 !كردم فرو حلقش تو نبات چايى ليوان

 !فرحناز منتظرم-

 .انداخت پايين سرشو

 باز فضاى رفتيم ها بچه با شد، كنسل كالس و نيومد محالتى استاد پيش، روز دو-

 .بازى برف برای دانشگاه پشت

 یكى که كرديم درست بزرگى برفى آدم ها بچه با. دخترن همه ما كالس تو...دونينمى

 به زدم خودمو خنديدن، همه داد؛ انجام زشتى حركت برفى آدم با هم ها بچه از

 بچه ی بقيه و زدن حرف عقدش روز از كرد شروع دوستام، از يكى فر احسان. نديدن

! زشت هاى شوخى با رسيد خصوصى جاهاى به حرفا! دادنمي گوش هيجان با هم ها

 چه من يعنى! شنيدمنمى كاش.(شد جارى چشمش از اشك)كه برم اونجا از شدم بلند

 رو ها اشاره خيلى و فهميدمنمى رو حرفا از خيلى حاال تا كه بودم احمق قدر

 !گرفتمنمى

 ساخته؛ رو حيوونا براى ها لك لك آوردن بچه كارتون من براى ديسنى والت كنم فكر

 !احمق من  

 .شد تر شديد بغضش

 تو زد! )راه اون به زدم خودمو كردن فكر ها بچه كه خوردم جا اونقدر احمق من-

 !مملكتم دانشجوی مثال سرم، بر خاك!( سرش
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 :گرفتم رو دستش

 !معصومى و ساده بس از نكن، اينطورى-

 .كرد فرو شكمم توی زور به رو سرش و زد پوزخند

 !خدا واى معصوم، نه احمقم-

 .كردم بلند رو سرش

 !نكن بازى تاتر شده؟ چى ببينم بزن حرف! شدم ديوونه دختر، آه-

 .دوخت بهم رو قرمز و خيس صورت

 !متنفرم ازش مياد، بدم بابام از-

 .پريد باال ابروهام

 !چرا؟ بابات-

! هستن نجس كنممى حس مياد، بدم كرده ازدواج مرداى و زن ى همه از و بابا از-

 چى هر به و نزدم دست روزه دو رو بابا لباساى! دارم تهوع حالت خوره،مى بهم حالم

 كنم؟ چيكار! نخوردم هيچى آب، جز به که روزه دو! کشممى آب اونو زنه،می دست

 تا رفتم و رفتم راه فقط سرما تو امروز! نبينم رو كسى تا بندممى چشمامو! شدم خسته

 !كردم گريه فقط و امامزاده رسيدم

 ياد. كردممى درك خوب حالشو. بگه خوادمی چى هر و بباره گذاشتم و كردم بغـلش

 به مامان که كردم اخالقى بد و نخوردم غذا هفته يك تا افتادم؛ خودم سالگى سیزده

 نشونم رو بود خواب كه عزيزمو كيان مامان و گفتم چيو همه بهش تا كرد دعوام قدرى

 .داد
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 نداره؟ ارزش كيان داشتن...نيلوفر-

 ساله نه پسرک مهتابى، صورت و ای قهوه موهاى كردم؛ نگاه كيان به فقط لحظه، اون

 من کيان! كردمى محبت از پر منو اش، بامزه و كوچيك دماغ و بلند هاى مژه كه ای

 !نبود کثيف و زشت اون داشتن براى هيچى داشت، زيادى ارزش داشت، ارزش

 خونواده يه استوارى و آرامش و تعهد و وفادارى و عشق و محبت از مامان بعدها

 مهم ها ستون ی بقيه مثل که ای مخفى ستون از اون، هاى ستون و استوارى گفت؛

 و نرم موهاى كه حالى در! شدم مامانم لحظه، اون! ستون مهمترين گاهى حتى و بود

 بغض ديگه بود، شده آروم. كردم تكرار مامانو حرفاى تمامى كردم،مى نـوازش بلندشو

 .نداشت

 .شد بلند كيان صداى

  نيلى؟ نيلوفر؟-

 . ايستاد رويم به رو دست به چتر و آراسته زدم، بيرون اتاق از

 كنه؟ مى گريه چرا شده؟ چيزى-

 .زدم لبخندى

 رى؟ مى كجا. شده مامانش تنگ دل هيچى،-

 .خنديد

 .نباش منتظرم و بخواب. فوتبال ديدن برای اكبر ی خونه-

 .زدم حـلقه گردنش دور به رو ای سرمه گردن شال و شدم نزديكش. رفت براش دلم
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 دوستم امشب! ببر آقا اكبر براى بدم آش كاسه يه كن صبر! خورىنمى سرما اينجوری-

 .ببين رو فوتبالت راحت خيال با اينجاست،

 مادرامون و نوجوونى و كودكى از دو هر زديم؛ حرف مهربان با ها ساعت شب، اون

 .مادر نداشتن از اون و گفتممی پدر و مادر نداشتن حسرت از من گفتيم،

 :گفت خواهش با

 گينمي بهم مياد بدم! مامان بگم بهتون دارم دوست! باشين؟ مادرم شما شهمى-

 خدا رو تو فرح، بگين بهم دارم دوست! افتممى مهربون خرساى كارتون ياد مهربان،

 !فرح بگين بهم

 نفره، دو خلوت تو که كردم قبول و اومدم كوتاه من كه كرد التماس سوز جان قدرى به

 كوچيك من از سال نه كه دخترى ى خونده مادر شدم من شب، اون! بگه مادر من به

 !كودك يه قلب و روح با ساله هیجده دخترى بود؛ تر

*** 

 (بعد سال سه)

 !زدمى حرف گوشى پشت تند و تند

 يه اما نگفت، هيچى راهنمام استاد! شده ای نامه پايان چه دونىنمى مامان، واى-

 ...و زد موناليزايى لبخند

 !سوزهمى غذام االن! خوردى سرمو دختر-

 !تلپم اونجا من بگما، دارين؟ چى ناهار راستى…ا  -

 !تلپى اينجا روز هشت هفته، روز هفت از كه شما-
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 !عاشقتم كنم؟ چیكار! نداشتيما-

 .خداحافظ فرح-

 :گفت و زد ناخنكى کيان! بودن نسوخته خوشبختانه ها سوسيس

 .بريز برام چايى يه نيلى بود؟ وروجك-

 .داده تحويل رو نامه پايان امروز آره،-

. گزيد دندان به راستشو دست كوچيك انگشت. گذاشتم روش به رو رو چايى ليوان

 !بود؟ شده چى باز واى،

 بگى؟ خواىمي چى-

 .دوخت من به رو ای ه قهو و درشت چشماى متحير

 !فهميدى؟ كجا از-

 ...شنوممى! ششم حس-

 بياد خوادمى حامد مادر! آه...خواىمى يعنى...فكر زندگيت به راجع نيلى-

 !آخيش! خواستگاريت

 بارى چند و بود نزديكش همكاران از يكى حامد. كرد نزديك دهان به رو چايى آسوده

 :گفتم خنده با! دونمنمى بود؟ ديده كى منو اما بود، اومده خونه فوتبال دورهمى تو هم

 برنجه؟ شير همون-

 .خنديد بلند
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!( دادمي پس بهم خودمو حرف! )زنىمى حرف مردم سر پشت که زشته خيلى-

 !داره خواهان دسته دسته ماهى، اون به پسر! چيه؟ شيربرنج

 .زدم ريتميك ميز روى

 !نشسته جوب کنار دسته، دسته عمله-

 . خورد رو اش خنده سختى به

 بيان؟ بگم-

 :گفتم غمزه با

 برنج شير خوردن وقت دارم، خارجه سفر هم بعد و بدم تحصيل ادامه خواممى بگو-

 !ندارم

 .كرد پرت طرفم به قند

 باشى؟ تنها خواىمي كى تا نيستی؟ زندگيت فكر به چرا نيلى! مسخره-

 سر يه خواممى چى حاال! نداره شاه دارم دختر يه نداره، ماه دارم پسر يه چيه؟ تنها-

 !خر؟

 :گفتم خنده با

 توجه! ديگه بلند قد سفيد يه شهمى اونم كنم، قبول رو حامد اگه كيان، راستى-

 كردى؟

! من مخالفت و خواستگارى بار يه سالى تكرارى ى برنامه داد، تكون تاسف به سرى

 فكر كسى به اون جز به تونستمنمى كه بود كيان از پر چنان نبود، كسى با دلم آخه
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 زندگى كسى با بپذيرم تونستمنمى اما كنه،مى ازدواج روز يه هم كيان دونستممى. كنم

 !شه؟مي مگه عالقه بدون ازدواج اصال ندارم؛ بهش نسبت حسى هيچ كه كنم

 :گفتم و پيچوندم پيمانه و پر ساندويچ تا دو كيان براى

 به و چله و خل من آبجى که بگو حامد به برو بعد نكردى، غش تا بخور رو اينا حاال-

 !خورهنمى تو درد

 ام بچه. كنه آماده استانى مسابقات براى رو سازمان تيم تا بود گرفته مرخصى روز، اون

 !مخابرات ی اداره فوتبال كاپيتان بود شده

. داشت دست در گلى شاخه اوقات، اكثر مثل كه فرحناز ورود با شد مصادف خروجش

 :گفت لبخند با فرح

 مياره منو و سبكه شما قدم يا دهمى فرارى رو شما و سنگينه من قدم كيان، آقا سالم-

 !جون نيلى پيش

 :گفتمى دلش تو حتما رفت، و داد تكون تاسف به سرى كيان

 !ها ديوونه اين دست از امان-

 :گفت درخشيد،مى آمين خاندان عضو دو ديدن از كه چشمايى با فرح

 !عشق با تقديم بفرما،! خوشگلم مامان سالم-

 .كشيدم غذا خودمون براى

 !نده من تحويل رو مزخرفات اين اينقدر دختر! هستم خوشگل بگى تو مگه-

 .جويد و انداخت دهان در شور خيار ايى تكه

 عشقم؟ يا خوشگل جمله؟ كدوم...اوم-
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 !پريد جا از یهو

 !كرد خواستگارى ازم ديشب دوباره خسرو عشقم، راستى-

 .بردم باال انگشتامو

 !آقا اين داره كارى پشت چه! هفتا شد آهان،...شش پنج چهار سه دو یک-

 :گفت پر دهان با

 !بار نه شهمى خونواده، با هم بار دو و خودش بار هفت-

 پنج االن پسره اين دختر، شهنمى پيدا عاشق زمونه اين تو خدا به كنى؟نمى قبول چرا-

 !خوادمى رو تو ساله

 شباهت خاطر به) آقاساليه، من عشق كه فعال! بخواد رو ديگه يكى بره چه؟ من به-

 برم قربونش كه اونم!( دهكده پزشك داشتنى دوست مرد شخصيت سالى، به كيان

 !زمينى سيب

 عشقت من كه حاال تا! عشقت؟ شد اون حاال شد؟ چى! دختر خودتى زمينى سيب-

 !بودم

 :گفت و بوسید لپمو چيلى، و چرب دهان با و پريد جا از

 !برم خودم آخر و اول عشق قربون-

 .زدم عقبش عصبانى

 به حالمو دم؛نمى كوفتم بهت ديگه كنى، ماچ منو غذا سر ديگه بار يه فرح، خدا به-

 !زدى هم
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 روش به رو اخم با و شستم صابون با بار چند رو صورتم. نشست جايش سر مظلوم

 .نشستم

 ريزه؟نمى دستش رو پاكى آب بابات چرا! بشى مظلوم خوادنمى حاال-

 .زد لبخند

 هر که گفته بابا اما گيره،مى زدن حرف ی اجازه بار هر كه گهمى بابا به چى دونمنمى-

 کنهمى دعوام حسابى و زده زنگ تبريز از ام عمه اول ديشب. بگه فرح چى

! تو نه من نه ديگه بدى، رد جواب بار اين اگه کنى؟مى رد رو خوبي اين به پسر چرا كه

 شوهر خيال و دارم بابا خودم اما واجبه، احترامت عمه که گفتم بار اولين براى منم

 كردن

 خسرو به زور به خودشو دختر پريوش بره چه؟ من به! كرد قطع رو تلفن اونم ندارم، هم

 !تره خوشگل منم از پرى بده،

 .چرخيد جا تو

  چيزى؟ تعريفى یه زنه؟نمى من از حرفى هيچ شما كيان آقا اين راستى،-

 !فهمهمى كمتر هم بچه يه از ماجراها اين تو کيان...گفتم بهت جونم، نه-

 :گفت آروم

 !برفى آدم ی قضيه و من سالگى هیجده مثل-

 .خنديدم

 سالگى پانزده رو برفيش آدم كنم فكر بينه،مى كه آمريكايى روز فيلماى با اون بابا، نه-

 !نابالغن هنوز هورموناش اما ساخته،
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 .كرد نگام غمگين

 بگم؟ بهش مـستقيم داره، ايرادى چه اصال فهمه؟ نمى من ى عالقه از هيچى يعنى-

 دين؟ مى اجازه شما...دارم دوسش ساله سه

 :گفتم جدى

 ارتباطمو پره،مى هرز فكرت يا دستت يا زبونت ببينم اگه قسم خدا به فرحناز، ببين-

 من وقت اون كنه، پيدا ازدواج به ميل كيان تا كنى صبر بايد! كنممى قطع باهات

 شهمى بدبين تو به نسبت کيان كنى، عمل بچگانه اگه اما بدم، پيشنهاد رو تو تونممى

 مقيد كيان و من فهميدى حتما سالها اين توی. كنه فكر تو به لحظه يه حتى محاله و

 فهميدى؟ درسته؟ هستيم، اخالقى اصول چه به

 :گرفت دستامو و اومد طرفم به

 ...ميرممى غصه از من اونوقت چى؟ اومد خوشش ديگه يكى از اگه-

 .بـوسيدم سرشو. شد خيس چشماش

 !مرد يه خصوص به بفهمه، دلتو غم كسى نذارى و بخندى هم باز بايد اونوقت-

 .كرد گريه بلند بلند

 !خيلى دارم، دوسش خيلى من-

 !كنه باز راهشو خودش عشق اين بذار عزيزم، دونممى-

 ميره، مسافرت وقت هر و کنممى درست ژله و كيك براش كنم،مي اتو لباساشو ديده-

 فهمه؟نمى چرا ميارم، براش سوغاتى یا ذارممى ساكش تو هوله هله براش

 .كردم ناز رو موهاش
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 بكر روحش هنوز و نبوده برش و دور دخترى وقت هيچ اون! بينهمى من مثل رو تو-

 .فهمهمى باالخره هست، بكر

 .شد خيره صورتم به و برگشت

 خوبه؟ تحقيق؟ برو تو ندارم داداش چون دارم، خواستگار يه بگم بهش برم گم،مي-

 راستى دفعه يه چيه، قصدت فهمهنمى و نيست خطا اين تو اصال كيان ديوونه،-

 !شىمى عروس راستى

 .كشيد آهى

 .كنممى صبر باشه،-

 كنى؟نمى ازدواج شما چرا مامان، راستى.( شد جديت از پر لحنش)

 .چرخوندم اطراف به چشمامو

 داره؟ مغازه اون يا معلمه اون مهندسه، اين كنم؟ انتخاب كدومو گىمى حاال…اوم-

 يكى؟ كدوم

 خانم که شنيدم خودم پيش ی هفته ندارين؟ خواستگار بگين خواينمى يعنى-

!( موچول کوچول گفتمى آفتاب آموزشگاه مديريت به خودم، مثل)موچول كوچول

 تازه. خواسته ازتون شماره معدنه، مهندس اتفاقا که ها بچه از يكى عموى گفت بهتون

 معلم.( خنديد) كه عموم پسر براى بدين، اجازه شما اگه که گفتمى خودم باباى

 .بذاره پيش پا هست ابتدايى

 .كنار كردم پرتش و اش شونه روى زدم

 !دممى خبر بابات و تو به خواستم، شوهر وقت هر! كردى سوراخ پامو-
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 داشتين؟ عشقى شكست يا هستين كسی عاشق كنين،نمى قبول چرا بگين خب-

 .كردم پهن رو خط وسايل

 .بدم بهت جديد سرمشق بيا! نابالغن هورمونام هنوز-

 :نوشتم صورتى و آبى رنگ دو با درشت قلم با

 !ها مشكل افتاد ولى اول، نمود آسان عشق كه-

*** 

 چادر شد، پرت ميز روى مقنعه و كيف. شدم خونه وارد كه پيچيد كوچه تو اذان صداى

 اجاق روى و كردم آب پر رو قابلمه سرعت به. رفت ميز زير جوراب و شد آويزون

 در شدن باز صداى نمازم، سالم با. ايستادم نماز به و گرفتم وضو آرامش با. گذاشتم

. زدمى آشپزخونه به سرى اول هميشه. شد اتاقش وارد آروم سالمى با كيان. اومد

 را شجريان استاد سوزناك و خراش جگر صداى كه شدم برنج كردن دم مشغول

 :شنيدم

 ...!ام فتاده صبا همچو رخت ديدار بهر از-

 يعنى داد،مى گوش شجريان وقت هر بود؟ شده غمگين چى از كيانم شد، فشرده قلـبم

 !شدت به غمگينه

 .زدم در به ضربه چند. شد آماده غذا

 تو؟ بيام-

 .شد بلند دارش خش صداى

 !بيا-
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 روى بر راست دست و كشيده دراز بيرون لباس با تخـت روى کيان و خوندمى شجريان

 .نشستم زمين روى صورتش روى به رو. بود شده خيره سقف به پيشونى

 شده؟ چى-

 .شد اشك پر چشمام! من سكوت و او سكوت

 خواهرت اما باشم، پشتت كه نيستم برادر دونم مى عزيزم؟ شده چى جان، كيان-

 .باشم گوش برات تونممى و هستم

 .كشيد آهى و گذاشت اش سـينه روى و گرفت دستمو و چرخيد من سوى به

 !پدر و خواهر مادر، برادر، تويى؛ من چى همه-

 .لرزيد صداش

 كنه؟ چیكار يكى اون نباشه، يكيمون اگه. تنهاييم خيلى ما نيلو،-

 برادر بودم، شنيده ندرت به دارشو بغض صداى. باريدم و گذاشتم تخت روی سرمو

 !داشت غم خيلى صبورم

 .نشوند تخـت روى كنارش هم مرا و نشست

 !نكن گريه كيان جون ببخش،! نشده چيزى-

 .بود گرفته محكم دستمو هنوز شدم، ساكت

 ما تيم بيشتر امتياز با اما شديم، مساوی اينكه با داديم؛ رو مسابقه آخرين امروز-

 من با وقتى و كرد دعوت شب فردا شام براى تيمو ها، بچه از يكى باباى. شد برنده

 :گفت داد، دست

 !بشيم آشنا تا بيارين ايشونو فردا! كنهمى افتخار خيلى بهت بابات حتما كيان، آقا-
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 فخر پدرم با و بخندم مهدى مثل منم تا بود اونجا هم بابا داشتم دوست لحظه اون من

 !نيلى خيلى شده، تنگ خيلى بابا براى دلم. كنم فروشى

 .سپردم شيطنت به خودمو اختيار بى

! دارى سياه كوتوله زره فوالد يه ببينه تا ببر مهمونى اون منو فردا! داده پز كرده غلط-

 ...من عزيز براى تونهمي هم باز ببينم

 .خنديد غمگينش چشمان با

 زنده كنه، توهين من عزيز بسيار و گندمى كوتاه قد آبجى به كنه جرات كسى اگه-

 !كنممى پوستشو زنده

 .كشيدم دستشو و شدم بلند

 !قصاب آقا كردم درست قيمه برات بخوريم، شام بريم-

 .زد سرم روى بر اي بـوسه و كشيد آغـوشم در كوتاه، اي لحظه براى

 .دارم رو تو چون خوبم، من-

 حس رو مادرم و پدر كيان، آغـوش در. كردم حس وجود تمام با را بهشت لحظه، آن من

 .كردم شكر كيان ارزشمند وجود خاطر به رو خدا! خدا پاك بهشت و كردم

 و گرانقيمت لباساى نيست الزم باشى، ثروتمند تا باشه پر بانكيت حساب نيست الزم

 داشته قيمتى جواهرات انواع و مارك بزرگ صفحه هاى ساعت و باال مدل ماشيناى

 نياز بى تا خدا قطره يه و باشى داشته كيان يه فقط کافيه ثروتمند؛ بگن بهت تا باشى

 !باشى خاكى ی كره آدم ترين

 !(پدرم یاد به)
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 و سرماخوردگى خط، كالساى توی! بود كرده تنگ همه بر رو عرصه ماه، دى سرماى

 كرد،مى ام خسته حسابى و زدمى عزا مارش سرم تو خط آموزاى هنر مداوم زدن شيپور

 !كردممى تحمل بايد اما

 !نباشين خسته-

 :گفت دماغى تو شيدا. شد تموم امروزم آخيش،

 ...نباشين خسته استاد-

 باال دماغشو هى و بود شده كالس شيپورچى امروز! سرش فرق بكوبم خواستممى

 !کشيدمى

 !ممنون-

 .زدم بيرون آموزشگاه از

 ترجيح! باشه داشته عاشقانه خودش با آدم دادمى جون بارون نم نم و ابرى هواى! واى

 خالصه و يورش و حمله و جوالن ی اجازه افكارم به و كنم گز رو خونه تا رو پياده از دادم

 نگاه و عبور نه شنيدم،مى ماشين بوق نه! بشه هيجانى تخليه تا بدم چى همه

 سوراخ رو پهلوم داشت، عجله كه خانمى كيف بار يك فقط ديدم؛مى رو مردم متعجب

 يه شدم و كشيد گند به شده جمع آب با رو چادرم موتور، سريع عبور هم بار يه و كرد

 !داشت ارزش خدایيش اما كثيف، و خيس موشه خانوم

 : پرسيد ترسيده ديدنم با كيان

 كردى؟ تصادف-

 .شد باز نيشم
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 !بارون نم نم زير گردى خيابون نه،-

 !افسوس و طرف دو به گردن تكان بار چند داد؛ انجام رو معروفش حركت

 :گفتم خنده با

 !ام ديوونه بارون زير من دونىمى كه تو آخه-

 كالساى در شركت براى همكارا از يكى با هفته دو قراره كه گفت خوردن شام وقت

 تنها خونه توی خواست ازم ناراحتى با بشه، اعزام تهران به اداره طرف از آموزشى

 خونه یا!( ديدمشونمى بار دو يكى سالى كه همونا) اقوام از يكى ی خونه برم يا نمونم

 بيارم رو يكى يا!( باشم پيششون شب عمرا كه بودند تا دو يكى هم اونا) دوستام ی

 اونم مونم،نمى تنها دادم اطمينان. نباشم تنها خالصه!( بود خوب اين…اوم) پيشم؛

 .كنه پيدا ارتقا زودتر تا كنه شركت كالسا توی راحت خيال با بهتره

 و دارچين و نبات كنه،مى سرديش زود دونستممى. بستيم هم كمك با رو ساكش شب

 .گذاشتم براش زنجبيل

 غذاى كيان! كالسا سر نرى صبحونه بى کيان! نره يادت خورى،مى شب و صبح كيان-

 …كيان! نخورى سرد

 صبحونه خدا به! سيستان ی دهكوره نه ايران، پايتخـت رممى دارم خدا به نيلو، واى-

 !ديگه كن ول خورم؛مى داغم نبات خورم،مى

 و نفره يه ساك اون با تر مشكى چتر و مشكى پالتوى اون با زد بيرون خونه از وقتى

 ببره؟ و بذاره ساكش تو منو شدنمى چرا. شد بغض از پر دلم سفيد، گردن شال
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 دلواپسش نبايد بوديم، نشده دور هم از روز سه از بيشتر حاال تا. كردممى گريه نبايد

 قد قربون. بردم باال رو قرآن و دست حد آخرين تا و ايستادم پا ی پنجه روى. كردممى

 .بـوسيد رو اون و شد رد قرآن زير از و شد خم! برم بلندش

 مهم بود وقت هر زنى؛مي زنگ فورا هم اومد پيش چيزى مونى،نمى تنها خونه نيلوفر-

 …رىنمى خيلى بارون زير و مياى خونه تاكسى با كالس از شبا. نيست

 تو تنها شب گردم،برمى آژانس با يا تاكسى با ميام خونه زود شب! باشه كيان، واى-

 !شهمي ديرت برم، قربونت الهى برو…و مونمنمى خونه

 كه بود اشك و بارون خيس صورتم! روان دنبالش به من چشماى و رفت و خنديد

 :گفتم و برداشتم رو گوشى كنان فين فين آورد، خود به رو من تلفن صداى

 بفرمايين؟-

 :پيچيد گوشم توی اي مردانه صداى

 آمين؟ خانم-

 بله؟-

 .حقيقى حامد هستم؛ حقيقى بنده-

 !بود؟ كى ديگه حقيقى

 !نميارم جا به-

 ...كيان آقا همكار-

 !بود برنج شير حامد آهان،

 خوبن؟ خانواده هستين؟ خوب بله،-
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 ببينم؟ رو شما تونممى ببخشين،…راستش...من. دارن خدمتون سالم بله،-

 آقا و رفت كيان واى، اى! بودم؟ ديدنى مگه ببينه؟ منو گفت؟می چى داشت! جانم؟

 !رسممى خدمتش! ديده مناسب رو فرصت

 ببينين؟ منو بايد علت چه به-

 تونمنمى واقعيتش كنم، صحبت خودم مورد در خودتون با مـستقيم بايد كنممى فكر-

 !كنم درك رو شما رد جواب

 !رو پر بچه

 ...به نيازى ديگه كردم، رد منم و كردين خواستگارى شما-

 !كنممى خواهش بدين، من به فرصت يه فقط آمين، خانم-

 تاييد رو شما با گو و گفت برادرم اگه اما بينم؛نمى كار اين به نيازى من آقا، ببينين-

 .بشنوم رو حرفاتون پذيرممى كنه،

 .داشت طوالنى مكث. نداشت انتظار كرد، سكوت

 .خداحافظ گيرم؛مى اجازه ايشون از من باشه،-

 .خداحافظ-

 باز كه بودم درگير بگه؟ خواستمى چى گفتم؟مى بايد چى كرد،مى موافقت كيان اگه

 .شدمى خاموش روشن فرح نام! کشيدمى فرياد گوشيم بار اين زنگ، هم

 ...سالم-

 من يا اينجا بياين شما يا گفته زدم؛ حرف بابا با من خانم خوبين؟ خانم، سالم-

 كدوم؟ حاال! بشم کنه.( خنديد)
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 .خنديدم

 !اينجا كن پهن تشك بعد بگذره، كيان رفتن از ساعت يه بذار! طلب فرصت اى-

 بيام؟ كى! شدن باز چتر گنمي انداختن؛ جا گننمى ديگه خانم، مامان-

 پختن شام ی حوصله غمگينم، امشب من. بيار شامم و بيا عصر فضانورد، خانم-

 .ندارم

 !بدرود عصر تا! ميارم همراهم هم صبحونه چشم،-

 توی مانتو. بودم قول خوش من بود؛ تاكسى با برگشت هم بعد داشتم، كالس غروب تا

 و پلو لوبيا بده، خيرش خدا! غذا ی قابلمه با شد پيدا فرح ی كله و سر كه بود تنم

 مورد در وقتى. پيشم بياد شبا شد قرار زدن، كله و سر كلى از بعد! بود رديف ساالد

 !شد غيرتى گفتم، براش حامد

 شه؟مى مزاحم كيان نبود تو چى براى ندادى؟ منفى جواب مگه شما! كرده غلط-

 حامد این بعد خواستگاريت، بياد بار ده خسرو چرا! نشو غيرتى من برا فرفرى-

 كرده؟ خطا بياد بار دو بدبخت

 .زديم هم هاى شونه روی خنده با

 راستى،! نيست عددى كه حامد شكنه؛نمى رو خسرو ركورد كس هيچ عشقم، باشه-

 ديدى؟ رو آقا اين

 !زنممى ديدش خوب قرار، سر حاال نه؛ دقيق البته ديدمش، حياط تو بار دو يكى-

 …اگه باشم، گفته! باشين تنها هم با ذارمنمى من-

 !تلفن صداى هم باز
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  بفرمايين؟-

 .هستم حقيقى سالم،-

  بله؟ سالم،-

 شهمى حاال گيرن؛مى تماس شما با خودشون دادن، اجازه و كردم مطرح كيان با من-

  ببينم؟ رو شما فردا

 رستوران،! بود جالب حتما نداشتم؛ قرار آقايى هيچ با زندگيم توی حاال تا! قرار به، به

 پيشنهاد رو ستوده آموزشگاه دفتر فقط من بود، حامد انتخاباى سينما و شاپ كافى

 ساعت براى. بود همراهم هميشه كليدشم اتفاقا كه تدريسم مكاناى از يكى كردم؛

 !پذيرفت اجبارا   حامد ،.(نبوديم سركار كدوم هيچ كه زمانى) نيم و چهار

 همكارى، سال هفت از بعد نكرد؛ مخالفت دادم، اطالع و گرفتم تماس ستوده آقاى با

 .بود حاكم ما بين كامل اعتماد

*** 

 !شدم كالفه فرح، غرغراى دست از

 طرف اون از كيان طرف، اين از تو! همين ميارى؛ چايى برامون و مونىمی سالن تو نه،-

 خودم که رفته يادش انگار...آه! باشم گفته نميرى؛ تنها نيلوفر.( كردم كج دهنمو) که

 !باشم تنها غريبه يه با نبايد که دونممی خوب خودم كردم، بزرگش

 .كرد بغـلم و پريد فرح

 !برم غيرتش قربون گفت؟ همينو جونم كيان گين؟مى راست-

 .سرش پس زدم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

44 

 

 !نيستا بد بكشى، خجالت كمى اگه-

 سالن داخل! دقيق چه شد، بلند زنگ صداى! كشيد خجالت و انداخت پايين سرشو

 جاى بزرگ ميز پشت هم روى به رو خط، كالس داخل كردم راهنمايش. شد آموزشگاه

 سفيدى پوشش، اين با داشت؛ تن به مشكى جين با چرم اى قهوه كاپشن. گرفتيم

 ميزبان، عنوان به. شد بدل و رد معمول تعارف. اومدمى چشم به بيشتر پوستش

 :كردم صحبت به شروع

  شد؟مى گفته بايد مهمى مطلب چه حقيقى، آقاى-

 .كشيد چانه به دستى و شد جا به جا كمى

 دورم؟ آلتون ايده از دارم؟ ايرادى من نكردين؟ فكر حتى من پيشنهاد به راجع چرا-

 ها چايى و پيچهمى پاش به چادر االن كردم فكر كه هول چنان شد، وارد چايى با فرح

 فرح و كرد تشكر حامد گرفت، قرار ميز روى چايى! شهمي حامد اي قهوه سر نثار

 به كه آورد در شكلكايى چنان و نه كرد اشاره ابرو با که بره كردم اشاره. ايستاد كنارى

 !نخندم تا كردم كنترل خودمو سختى

 !بيرون بفرمايين ممنون، جان مهربان-

 .ننشيند رو به رو مرد ی چهره در نگاهم كردم سعى

 رفع يا نسل ی ادامه يا عالقه يا باشه؛ علتى بايد ازدواج براى. ندارين ايرادى شما-

 علتى به هنوز من! اقتصادى هم شايد و سياسى دليل يا اطرافيان فشار يا نيازى

 !باشم داشته ازدواج قصد كه نكردم برخورد

 بار چند. کردمى نگاه تحير با كردم، بلند رو سر آرام. بود ساكت هم او كردم، سكوت

 .كرد صاف سـينه و كشيد دندونا ميان رو باال ب**ل
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 يه اگه گم؛مى راحت منم پس شد، خوب! باشين رك اينقدر نداشتم انتظار خب،-

 شده؟ دير ديگه كنيننمى فكر بياد، پيش داليلتون از يكى زمانى

 که قضيه اصل توی شما، نه بشم مشكل دچار بايد من هم صورت اون در خب،-

 من؟ چرا اصال! نمياد پيش تغييرى

 .گرفت اش خنده

 آرامش، همه اون و زندگى وضعيت ديدن و اخالقش و كيان ديدن با آمين، خانم-

 زندگى يه دنبال من. هست بزرگترش خواهر خصوصيات خاطر به همه كردم حس

 .تره مهم چى همه از برام اين هستم؛ فهيم و نجيب همسر يه و آروم

! برنمياد دستم از اي ديگه كار كنين باور ولى كنم،مى تشكر لطفتون خاطر به من-

 شما! كنن صحبت باهام خصوصى خواستگارام از كدوم هيچ ندادم اجازه هم تاحاال

 !بنويسين يادگارى خواينمى اشتباهى ديوار روى اما هستين، متينى آقاى

 .شدم بلند جا از

 !شد يخ چايتون بفرمايين،! نداريم گفتن براى حرفى كنم فكر-

 .شد بلند جا از و خورد رو چايى

 باشم؟ اميدوار آینده به تونممى! هستين صريح هم قدر چه ماشاءهللا،-

 !ديگه چيز نه باشين، كيان دوست فقط شما بهتره متاسفم،-

 .زد لبخند

 .خداحافظ دادين، گوش حرفامو كه ممنون-

 !اومدين خوش-
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 .گرفت سرش باالی مـستقيم دستشو خندان فرح! ميز روى شد پرت چادر رفتنش، با

 چه یعنى! بود بلندتر شما از متر نيم.( كرد نگاهم شيطنت با) بود، اينجا تا قدش-

 چى بيرون رفتينمى هم با واى،! شما خواستگارى اومد كه داشت نفسى به اعتماد

 !شد؟مي

 .دويدم دنبالش خنديد،

 !كردى؟ بلغور االن چى ببينم، كن صبر-

 .پوشوند صورتشو

 !شدينمى زرافه و بره شكل چه؟ من به! كردم غلط خدا به-

 !شو خفه خودت نكردمت، خفه تا فرح-

 !سفيد و سياه شطرنج صفحه شدمى! بگو رو بچه راستى،! باشه باشه-

 به آموزشگاه، دمپايى كردن پرت با اما گفت،مى راست. كردم كنترل رو ام خنده

 !رسيدم منحرفش افكار حساب

 نيمه اما شد،مى خوردنم غصه از مانع كالسام حجم و فرح حضور گذشت، هفته يك

 عكسش فايالى به و رفتممى كيان اتاق به صدا بى و شدممى بيدار خواب از شب

 لباس با عكس ها ده كشور، كوهستاناى هاى جاذبه از ای گنجينه کشيدم؛مى سرك

 !محلى فوتبال مختلف هاى تيم

 از ام؛ خانواده از عكس ها ده با فايلى ،(ع)على امام نام ابجد حروف( ١١٠) او مهم فايل

 !والدينم عزاى پرچماى سياه كنار پوش سياه كيان تا من ترسيده آغوش در نوزاد كيان
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 اينكه وجود با بودم؛ برادرم دلتنگ. كردممى بغض هم اندكى با و خنديدممى بعضى با

 تخـتش روى هم عكسا دیدن از بعد. كرديممى صحبت هم با بار چند روز هر

 !زدممى حرف خيالى كيان براى و خوابيدممى

 .كرد اصرار خونه به بردنم همراه براى فرح روزها، از يكى

 .بيام تونمنمى امروز فرح،-

 .كرد كردن خواهش به شروع و گرفت دستمو

 !مهمه خيلى بياين، فرح جون-

 شده؟ چى-

 ! نمياد وقت دير تا و شهر بيرون رفته امروز هم بابا بياين، شما حاال-

 زنگ كه بود نگذشته ورودمون از ساعتى! بود؟ كنه مثل بودم گفته كردم، همراهيش

 .اومد طرفم به هراسون كمى زدن،

 خوامنمى كنم، روشن باهاش تكليفمو تا بياد گفتم خسرو به! نكنين دعوام ببينين،-

 باشين، اتاق تو هم شما! گرفتم ياد شما از بده؛ هدر عمرشو الکی يا باشه روحم سوهان

 .نيستم تنها بدونه كه بياين اولش فقط

 بلند فرح شد، شنيده خوبى به فرح تفاوت بى و خسرو گرم پرسى احوال و سالم صداى

 :گفت

 !كشهمی طول كارم كمى من خانم،-

 .شد بلند مرد صداى

 اينجاست؟ كسى-
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 ...بفرمايين هستن؛ خطم معلم بله،-

 و خورد تكون كمى بود، نشسته اتاق روى به رو مبل روى جوون مرد. زدم بيرون اتاق از

 بود، مرتبى و چهره خوش جوون كرديم؛ آناليز رو همديگه لحظه، چند براى. داد سالمى

 جان طاليى موهاى! بود نواز چشم هم صورتش طبيعى آميزى رنگ و لباس هارمونى

 ! بود جذاب و استاندارد کامال چهره، اعضاى همراه به تيره سبز چشمان دار،

 كه گفت كرد، زدن ف حر به شروع فرح! كنىمى كارايى چه به وادار آدمو كه فرح بميرى

 تالش و ها موفقيت تمامى از و هست قائل ارزش براش خيلى خاله، پسر عنوان به

 عنوان به تونهنمى اينا، تمام با اما هست؛ شريفى و خوب انسان دونهمى مطلعه، هاش

 و شدن بلند! داره عالقه ای ديگه كس به که گفت شرم با و كنه نگاه اون به همسر

 كس واقعا که پرسيد حيرت با! دادمى درونش آتش از خبر خسرو، مجدد نشستن

 گفته؟ رو دروغ اين اون شر از شدن راحت براى اينكه يا هست زندگيش توی ای ديگه

 :پرسيد خسرو گه،مى راست که خورد قسم مادرش خاك به فرح

 نيومده؟ خواستگاريت چرا پس-

 :گفت خجالت با فرح

 !نداره خبر من ی عالقه از اصال فرد اون-

 !پيچيد سالن توی خسرو ی خنده صداى

 !دخترخاله درديم هم پس-

 يه براى من قلب که گفتمى فرح اما كنه، منصرف طرفه يك عشق از رو فرح كرد سعى

 !نرسه چه و برسه اون به چه شده، ساخته عالقه
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 :گفت رفتن قبل اما شد؛ بلند جا از ابلهى، واقعا گفتن با خسرو

 خارج قلـبم از وقت اون كردى، عقد وقتى. مونممی منتظر من نكردى، عقد وقتى تا-

 !كنمتمى

 !داشت دوست رو فرح راستى به سوخت، حالش به دلم

 .انداخت پايين سر و شد نمناك فرح چشمان رفت، وقتى

 !صادقه دونممى اينكه با باشم، عاشقش تونمنمى-

 .گذاشتم اش شونه رو دست

 و سياه هاتونم بچه. حامد و من برخالف مياد، هم به خوب تركيبتون و قواره و قد-

 كه بره شون بابا به هم چشاشون اگه! طاليى و برفى سفيد شنمى شن؛نمى سفيد

 !توپه توپ ديگه

 .زد لبخند باالخره

 تل بالفاصله،! )نكنم شيطونى من هستى، مامان و تر بزرگ چون نيست قرار حاال-

 !من مال اينم!( كشيد سرم از رو سفيد

 !پرونديم رو عالى خواستگار تا دو كيان نبود تو خوب

*** 

 روز دو اى هفته! دادنمى رو خونه از رفتن بيرون ی اجازه شديد، گرماى با تابستان

 كارى، ساعت از بعد خواستم كيان از بود، شده تموم ليقه و جوهر. رفتممى كالس

 .كنه خريد برام و بزنه نصر پاساژ به سرى
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 تلفن فقط بودم، شده نگران! دادنمى جواب گوشيشو نشد، كيان از خبرى غروب تا

 خبر كيان از پرسيدم خودم، معرفى از پس و زدم زنگ اكبر به. داشتم رو حامد و اكبر

 تو. بزنم زنگ بهش شد، خبرى اگه که كرد سفارش اما كرد، اطالعى بى اظهار داره؟

 بگيرم؟ سراغشو كى از كنم؟ چیكار خدايا. رفتممى ديگه سمت به سمت يه از حياط

 صداش اما كرد؛ اطالعى بى اظهار حامد گرفتم، رو حامد ی شماره و زدم دريا به دل

 اونو و شده بد حالش كمى كيان گفت که بود من خواهش و قسم با زد،مى مشكوك

 !شد سرد پام و دست! درمانگاه برده

 !نبود چيزيش كه كيان چرا؟-

 !ترسيد بيچاره كه بود طور چه صدام دونمنمى

 !خونه ميايم ديگه ساعت يه تا ما! نشده هيچى خانم-

 !نياورد رو درمانگاه اسم كردم، التماس قدر چه هر

 دو هم پيشونى روى و گچ توی ساعد تا راستش دست بميرم،. اومدن بعد ساعت يك

 !بود شده باندپيچى هم چپش دست مچ درى، ضرب چسب تا

 .بكشه دراز تخـت روى كيان تا كرد كمك حامد

 .برم من نيست، كارى اگه جان، كيان خب-

 :گفت خستگى با كيان

 !افتادى زحمت توی هم تو داداش، كردى لطف خيلى-

 :گفتم سريع

 !باشين داشته تشريف شام لطفا كردين، لطف خيلى-
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 با چنان نكرد، مخالفتى ديگه هم كيان اصرار با و كرد تشكر و درخشيد چشماش

 كيفى چه برادر تا دو داشتن اومد؛ كش لبام كه ذاشتمى كيان دهن توی غذا محبت

 !سرم تو زدم و اومدم بيرون اتاق از! داشت

 !دنيا يه ی اندازه دارى یكى نكن، طمع ديوونه-

 .نشستم كنارش و رفتم كيان سراغ حامد، رفتن از بعد

 نـوازش رو شده پيچى باند دست آروم) طوره؟ چه حالت االن شد؟ چى جون، كيان-

 دارى؟ درد.( كردم

 .نشست اش پريده رنگ صورت رو لبخندى

 بهم اينكه براى منم و اومد طرفم سرعت با ماشين یه که شدممى رد خيابون از. خوبم-

 که گرفتم جلو دستامو. بود آب جوى بدم، شانس از ولی كنار؛ كردم پرت خودمو نخوره،

 رو تو نيلى،. رفت پوستش هم يكى این و شكست دستم مچ نخوره، جدول به سرم

 !نكن گريه خدا

 .كردم پاك چشمامو تند! بود؟ شده خيس صورتم كى

 آره؟ خوبى االن-

 .بست محبت با قشنگشو چشماى

 .بخواب برو. خوردم مسكن خوبم،-

 هست؟ كی قرصات بعدى وقت-

 .صبحه نماز وقت-
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 با. دادم خوردش به گرم شير با قرصاشو و كردم بيدار رو كيان آروم اذان، صداى با

 من اما شد؛مى اذيت كنه، تيمم تا كردم پاك و شستم رو صورتش خنده و شوخى

 !ذاشتممى سرش سربه

 كردممى خيست آب شير زير حياط تو بردممى و كردممى بغـلت بودى، كوچيك يادته-

 زدى؟مى جيغ خوشحال تو و

 !ندادى سرما رو بچه اين اگه که زدمى داد سرت مامان هم بعد آره،-

 پاچه كله برام شد، بيدار وقت هر که دادم پيام فرح به و گذاشتم قلم آبگوشت برايش

 آش و پاچه كله و حليم اش صبحونه كه بود بزرگ غذاخورى یه اشون کوچه سر بگيره؛

 پاچه كله هـوس شده چى که پرسيد ای دورگه صداى با و زد زنگ بالفاصله فرح. بود

 !كرد قطع گفتم، رو كيان تصادف ماجراى كردم؟

 !رهمى ضعف كيان براى و کنهمى پيچم سوال قدر چه االن كردممى فكر ديوونه، دختر

 كه دادمى گوش هام وراجى به داشت و بود نشسته ميز پشت آشپزخونه تو كيان

 :اومد پيامك

 .ام خونه در پشت كنين، باز-

 !گذشتمى من تلفن از ربع يه فقط

 .شد آشپزخونه و سالن وارد صدا با زدم، رو آيفون ی دكمه

 من دونينمى كه شما الهى، بميرم خوبه؟ كه حالش شده؟ چى كيان بگین خدا رو تو-

 …چيزى ديشب چرا ميرم،می براش
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 و شد سرخ و پريد رنگش شد، چشم تو چشم كيان با كه گذاشت ميز روى رو پاچه كله

 .رفتم كمكش به و خوردم سختى به رو ام خنده! گرفت گاز محكم لبشو

 .ديده آسيب دستاش فقط خوبه،-

 .گذاشت كنار رو خجالت و شد خيره كيان دستاى به

 شده؟ چى دستتون االن...دستاتونه فقط خوبين؟-

 .كرد نگاش بهت تو كيان

 !شده خراشيده يكى و شكسته يكى دستام، اين.( خنديدم بلند! )بگير نفس-

 سبز روسرى از نامرتب كمى هم سرش جلوى موهاى و بود افتاده شونه روی فرح چادر

 موهاشو بستن فرصت و زده بيرون عجله با که بود مشخص بود، زده بيرون آبى

 !كرد رصد كامل كيانو چشماش با! نداشته

 !شده؟ چى سرتون! واى نشده؟ هيچى شكم، یا كمر...پاهاتون-

 .زد چرخ يه آهسته و اومد بيرون ميز پشت از و شد بلند آروم كيان

 !من خواهر سالمه جام همه ببين،-

 :گفت من به رو

 .بخوابم كمى رممی-

 !جونت به اندازممى رو اعجوبه اين وگرنه رى؛مى بعد خورى،مى پاچه كله اول-

 راحتى به كيان تا كنه مرتب كمى رو اونجا و اتاقم بره خواستم فرح از! شد تسليم

 لذت هم و خوردممى غصه هم دادم، خوردش به قاشق قاشق. بخوره رو صبحونه

 :پرسيد آروم رفتن، از قبل. كرد تشكر كردم، پاك دستمال با صورتشو وقتى! بردممى
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 !بود؟ خوب حالش نيلى كرد؟ اينطورى چرا اين-

 .وقتشه االن كردم احساس

 یادش و بياره پاچه كله تو براى سحر ی كله بايد چرا كنى؟مى فكر چى خودت كيان-

 !بميره؟ برات و كنه سالم بره

 !شد رنگ به رنگ كمى

 …كه بگى خواىنمى-

 جريحه غرورش و قلب ندارم دوست عزيزه؛ و خواهرمه مثل اونم عزيزم، و برادرمى تو-

 نه؟ مگه گممی چى دونىمى بشه، دار

 .كرد پيشونى نقش عميقى اخم كرد، نگاهم خيره

 …اصال! است بچه يه فقط اون آخه...يعنی-

 كنار هم سردرگميش با بايد دستاش، درد كنار طفلك. رفت كالفگى با و داد تكان سرى

 !فكر بى خانم خدمت رفتممى بايد حاال! اومدمی

 اون با خنديدمى هم بايد! خوردمى تكون هاش شونه و بود نشسته تخت روى

 :گذاشتم اش شونه رو دست! خرابكاريش

 ...خيلى فرح-

 !كنهمى گريه داره اينكه واى،. كرد بغـلم محكم و برگشت

 !الهى بميرم واى، كنم؟ چيكار براش من آره؟ داره درد خيلى…مامان-

 نبود قرار مگه! نكشتمت خودم تا بمير برو خب! انداختى راه بميرم بميرم ديگه، بسه-

 نفهمه؟ چيزى ات عالقه از كيان
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 .كشید باال دماغشو

 هم خيلى اصال شد؟ بد حاال است، آشپزخونه توی اون...دونستمنمى كه من…من-

 خودم بگين، داره كارى هر گچه؟ تو وقت چند شكسته؟ دستش كجاى آخ،! شد خوب

 .میدم انجامش

 چیكار تو خرابكارى با بگو شه؛مى اول روز مثل دستش ديگه ماه يه و خوبه كيان فرح،-

 !کنم؟

 .داد تكيه ام شونه به و نشست كنارم آروم

 مياد؟ بدش من از حاال شد؟ بد خيلى يعنى-

! پروندى نگرانى از چيزى يه كنه فكر بذار باشى؛ حرفات مواظب بيشتر بايد دونم،نمى-

 !خبره بى هنوز يعنى كرد، صدات خواهر كه خودش!( فهميدمی رو حقيقت نبايد فرح)

 ی كوچه به مرتب و كنن بازى فيلم هم براى بودن مجبور دو هر اما بود، سخت گرچه

 !بزنند سرى چپ على

 مورد در و شدمى خيره فقط سكوت، در اما بزنه، حرف تا اومد سراغم به بار چند كيان

 شيطنتا تمام از بيش فرح نگرانى دونستممى! كردمى نگرانى اظهار گرما و خط كالساى

 !كرده مشغول كيانو فكر هاش رسيدگى و

*** 

 :گفت زير به سر شرم با مهربان آقاى

 اش خاله ی خونه كنم؟ چیكار دونمنمى ولى زياديه، ی خواسته خيلى دونممى-

 عمه ندارم دوست گهمى ره؛نمى تبريز. نداره خوبيت خسرو وجود با گهمی ره،نمى
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 تنها شهنمى دونينمى خوب شما! باشه اينجا داره اصرار کنه، پيدا شوهر برام اونجا

 منم و بودين مراقبش مادر يا تر بزرگ خواهر يه مثل سال چند اين تو دونممى. باشه

 ولى بزرگيه، ی خواسته دونممى دارم، اعتماد چشمم از بيشتر شما ی خانواده به

 بمونه؟ شما ی خونه گردمبرمى حج از من تا تونهمى.( فشرد هم به دستاشو كالفه)

 به سپردن جاى به جوونشو و زيبا دختر من كوچيك و سنتى شهر تو مرد يه وقتى

 یعنى چى؟ يعنى كنه،مى زندگى داخلش جوون مردى كه مياره من ی خونه به محارم،

 !داره انسانى و عالى تربيت من، كيان یعنى اطمينان، اوج

 چشمم مثل برگردين، تا باشين مطمئن و عزيزه خيلى من براى فرح مهربان، آقاى-

 هستين؟ عازم كى. هستم مواظبش

 !شد پر تشكر و شادى از صورتش تمام

 .عازمم ديگه روز دو. شد راحت خيالم آمين، خانم ممنون خيلى-

 با كرديم؛ بدرقه رو مهربان آقاى خسرو، ی خانواده و فرح با شب نيمه بعد روز دو

 كرده دهن توی دستشو انگشتان و كردمى گريه فرح. شد مهرآباد فرودگاه عازم اتوبـوس

 :گفت و كرد بغـلش خاله. بود

 .خونه بريم بيا عزيزم، نكن گريه-

 .كشيد كنار خودشو فرح

 !رممى معلمم ی خونه فقط من زد، حرف باهاتون بابا-

 :گفت خسرو بزنه، حرفى اينكه از قبل اما نيومد، خوشش خاله

 .آمين خانم ی خونه بريممی رو تو اول بده؛ آدرس جان، فرح-
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 سمت به و گرفت دستمو فرح. شدنمى فرح مزاحم ديگه خسرو ماجرا، اون از بعد

 .برد خسرو ماشين

 مشغول براى که شدمی خيس چشماش و شدمى باباش دلتنگ کمى اول، روزهاى

 :گفت لجبازى با! انداختم راه تكونى خونه كردنش،

 !شهمی نظافت اونجا هم اول من، با كيان اتاق-

 .كردم پرت سمتش به بالشى

 !کنى؟نمى حيا چرا دختر-

 .داد چرخشى گردنش و دست به

 !جونم كيان و شما ندارم؛ خجالت نفر دو مورد در كال-

 فهميدى؟ شى،نمى نزديك لباسش كمد و كامپيوتر به فرح،-

 دوسـت برادرشون براى خودشون خواهرا االن! مرتجعى خيلى خانم، مامان باشه-

 ناز برام و داداشتون سراغ اومده پرى شما وقت اون كنن،مى جور وارنگ و رنگ دختراى

 !كيان و من شانس از هم اين! كنينمى

 هيجان تخليه كمى بذار زد؟نمى ما به اى لطمه كه بودن راحت حرف تو حاال. خنديدم

 .بود پاك آب مثل اون داشتم، اطمينان قلـبم مثل دختر اين به من! بشه

 كيان براى رو غذا قسمت بهترين! بود جالب هم غذايى ی وعده هر سر نفر دو ديدار

 توی خواستنو و عشق درخشش من! شدمی كيان اخم باعث وراجى با و گذاشتمى

 .بود خوددار عالى خيلى كيان ديدم،می فرح روشن و اى قهوه چشماى
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. كردمى صحبت فرح با تلفنى گاه گه گذشت،مى مهربان آقاى رفتن از روز بیست

 .بود اومده منزلشون به فرح بردن براى بار يه خسرو

 :گفتمى خسرو هاى اخم و خاله ی صدقه قربون از و خنديدمى فقط برگشت، وقتى

 به رو داره نامحرم جوون كه غريبه يه ى خونه چرا که پرسيد بار چند خسرو خانم-

 دادى؟ ترجيح ما ی خونه

 بازخواستم نه داره، ازم توقعى نه كسى ترم؛ راحت خيلى معلمم ی خونه که گفتم منم

 .كشيد خجالت اونم كنه،مى

 تصميم فرح. ديگه ی هفته يك بود؛ شده شروع مهربان آقاى بازگشت شمار روز

 حج از حاجى بازگشت ی پارچه كنه، فيكون كن رو خونه دوستاش، از تا چند با داشت

 حج غذاى خونه تو داشت دوست. ناهار براى كنه هماهنگ غذاخورى با و بده سفارش

 گيره،نمى كمك فاميل از چرا پرسيدم وقتى. بده سفارش شيرينى و ميوه و بده باباشو

 :گفت

 فرمايش خرده فقط و شنمى خراب خونه توی روز چند ميان بابا ی بهانه به همشون-

 !میدن

 !شب اون از امان اما بگيره؛ كمك خسرو از شد قرار من، اصرار با

 درد معده و پايين فشار فقط اما رفتيم، دكتر بار دو. ناليدمى درد دل از كه بود روز چند

 بازگشت به هفته يك درست! آمپول و سرم به بستنشمى و شدمى داده تشخيص

 و پيچيدمى خودش به پريدم، خواب از جيغش صداى از شب نيمه. بود حج از حاجى

 !زدمى فرياد

 :زدم صداش و رفتم سمتش به آشفته
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 شده؟ چى جون، فرح-

 :گفت ناله و گريه با

 !واى…ميرم...می...دارم-

 .اومد اتاق در كوبش صداى

 !نيلو؟ شده چى نيلو؟-

 .كردم باز رو در

 !باش زود آژانس، بزن زنگ. داره درد-

 آژانس؟ يا اورژانس-

 !رهمی دست از داره دختره. کنهنمى كارى اورژانس آژانس،-

 بدنش به كه فشارى و بلند قد با. كشيدم سرش به روسرى و كردم تنش مانتو فورى

 : گفت و جويدم لبمو. بدم حركتش تونستمنمى بود، شده خم و آوردمى

 !كمك بيا کيان،-

 .كرد نگاه من به گشوده چشماى با

 !من برادر باش زود بحرانیه، وضعيت كيان-

 دست و گفت خدايى يا اومد، جلو. داشت تن به ای سرمه شرت تى و سفيد گرمكن

 :گفت و كشيدش باال برخودش، تكيه با و زد فرح بغـل زير

 .بريم-
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 و نشست جلو كيان. عابر كارت شناسايى، كارت بيمه، ی دفترچه كردم؛ چك رو مدارك

 از فرح. گفت راننده به رو بود كشيك اونجا دوستاش از يكى كه بيمارستانى اسم

 با بيمارستان روى به رو كيان، دوست رضايى دكتر! بود شده حال بى درد شدت

 .شد داده آپانديس تشخيص معاينه، يه با. بود ايستاده برانكارد

 استرس با سالن، توی. عمل براى بردنش و كردم امضاء رو نامه رضايت پدرش، نبود در

 .جويدممى لبمو و رفتممى راه فقط

 !باش آروم رسوندينش، موقع به گفتمى محمد! نيست چيزى جان، نيلو-

 اون طور چه آخه! كشيد درد قدر چه طفلك چی؟ بشه طوريش اگه امانته؛ كيان، واى-

 !ندادن؟ تشخيص سواد بی دكتراى

 .كردممى دق منم شد،مى طورى اگه

 :گفتم بغض با

 .زنممی زنگ بهت شد، خبرى اگه. خونه برو تو-

 :گرفت دستمو

 .بشين بيا-

 .نشوند كنارش منو و نشست صندلى روى

 .مونممی پيشت كنن، رد برام مرخصى امروز زنممی زنگ-

 شايد داد، تكيه صندلى پشتى به و بست چشماشو بود، گرفته دستمو كه همانطور

 !كنم گز بيمارستانو سالن هم باز ترسيدمى

 .آوردن بيرونش عمل اتاق از كه بوديم خونده رو صبح نماز
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 ...مهربان همراه-

 تخـت روى تا كرد كمك و برد زنان جراحى بخش به پرستار دنبال به رو برانكارد كيان

 .بگيره قرار

 :پرسيد بخش بيرون

 بيارم؟ دارى الزم چيزى-

 .باشه اينجا بايد روز دو قند، و ليوان و چايى فالسك فقط-

 براى رو خدا و كردم نگاهش بار چندمين براى شد،مى خارج بيمارستان از وقتى

 .كردم شكر داشتنش

رم توی رو مسكنش پرستار. ناليدمى همچنان درد از اومد، هوش به وقتى فرح  .زد س 

 هم ديگه ساعت چند و کنىمى تر پارچه با لبـاشو فقط خوره،نمى هيچى غروب تا-

 .بره راه که كنىمى مجبورش

 :گفت شد، آروم وقتى

 حرف هيچ كه اونم زمينى، سيب گونى مثل باشى يار بغـل تو! من شانس اينم بيا،-

 !نوبره نزنه، اى كننده دلگرم

 :گفتم لبخند با. بود شده خوب حالش شكر، رو خدا

 !ترسوندى رو ما بدجورى اما-

 .كرد ناله و خورد تكانى

 شد؟ من ناراحت بگين، راست خدا رو تو…آى-
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 .بود گرفته مرخصى! خونه فرستادمش زور به اومدى، بيرون عمل اتاق از تا ديوونه،-

 .نشست اش شده خشك لباى روى لبخندى

 .ببخشيد كيانه؛ و شما با دردسرام ی همه خدا به ممنون، مامان-

 .زياده تشكر براى وقت شى، خوب زودتر كن سعى تو-

 بسيار درد با برداره، قدم چند اتاق در كردم وادارش بارها غروب تا. زد جونى كم لبخند

 که بود من دستان كمك با آهسته آهسته شد،مى خم پهلو به دست كه حالى در

 که بودند هم ديگه بيمار سه اتاق، توی! ها بچه تاتى همانند کرد؛مى جا به جا پاهاشو

 غذاى ی سفره از مـستقيم كه بود ای كرده آرايش كامال دختر اونا، اسفناكترين

 شدنمی اتاق وارد مرتب شوهرش ی خانواده! بود شده كشيده عمل اتاق به عروسيش

 اشك و كردمى ناز فقط ساله، چهار كودكی مثل اون اما رفتند،مى اش صدقه قربون و

! بود نكرده رحم هم عروس تازه اون به كه حيايى بى آپانديس عجب واقعا! ريختمى

 :گفتمى و خنديدمى آهسته فرح

 !كنهنمى ناز برام ديگه آپانديس اين عروسيم شب که راحته خيالم حداقل آخيش،-

. دادن فرح به رو سوپ شبيه چيزى خوردن ی اجازه مغرب، نماز خوندن از پس

 قدر چه که بگذريم داد، بيمارستان دم مالقات وقت كيان كه كمپوتايى آب به بستمش

 !نشد بخش وارد ديدنش براى كيان كه برخورد فرح به

 !بزنه من به سر يه نگفت انصاف بى! کنممى قهر باهاش-

 .كردم ناز سرشو آروم و خوردم رو ام خنده

 !ذارهنمى پا زنونه محيط توی اون که دونىمی خوب خودت-
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 !ببره ايمانشو باد که ترسهمى آقا پيرايشيم، و آرايش مشغول اينجا آره،! زنونه؟ محيط-

 :گفت بغض با و كرد اشاره بيمارا ی بقيه و خودش به

 !چندشيم اومده، بيرون قبر از شكل همه! هستيم؟ لطيف جنس شكل ما االن اصال-

 .برد پتو زير سرشو

 خوادمى دلم كنم؟ كار چه! احمق انصاف بى زنم،نمى حرف ديگه باهاش خدا به-

 !ببينمش

 حاال و بود كرده رنجش زود حسابى پدرش براى دلتنگى و درد و بيمارى. کردمى گريه

 !شدمى من برادر نثار ها تركش هم

 .زدم عقب رو پتو

  بزنم؟ زنگ ات خاله به بشه؛ خبردار عمل از اقوامت از يكى بايد فرح، ببين-

 .كشيد باال دماغشو سريع

! كرد جمعشون شهنمى اصال ديگه و اينجا ريزنمى همه نگين، كسى به خدا رو تو نه،-

 !کنهمى سكته برگرده تا که بفهمه بابا تازه،

 !گممى خسرو به اصال باشه، داشته خبر يكى بايد-

 که بگيره ازم گوشيو خواست شد، گرفته كه شماره. ندادم اجازه كنه، مخالفت خواست

 .زدم دستش رو محكم

 !بشنوم خوامنمى هيچى كوتاه، خر دست-

 :سوال به گرفت منو خبر، شنيدن با خسرو. شدم خارج اتاق از. شد خفه
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 معلومه اصال! هستيم؟ غريبه ما مگه نگفتين؟ باباش به چرا ندادين؟ خبر زودتر چرا-

 !نداره؟ رابطه هم كس هيچ با و رفته دختره كه خبره چه خونه اون تو

 !آوردمى در شورشو داشت ديگه واقعا  

 شما ی خونه گممى فرح به من مگه گرفته؟ اجازه من از بيمارى مگه! بدين اجازه آقا-

 چه طفلك اين بدونه يكى حداقل كه گرفتم تماس مخالفتش وجود با هم االن! نياد؟

 دختر اينم شما حاال ندم، خبر اى ديگه كس به که گرفته قول ازم! اومده سرش باليى

 !ات خاله

 فرح تخـت باالى خودشو و زنان بخش بياد شب وقت اون تونست طور چه دونمنمى

 .رفتم عقب خودم و كردم بيدار رو فرح آهسته! برسونه خواب مـست

 !خورد جا حسابى فرح

 !كنى؟مى چیكار اينجا سالم،-

 آهسته داشتن. داد جواب حوصله بى فرح پرسيد، سالمتيش و بيمارى مورد در خسرو

 :شد بلند فرح صداى كه زدممى چرت ديوار به داده تكيه من و زدنمى حرف

 !شو گم برو شعور، بى شو خفه-

 :گفت آروم صدايى اما عصبانيت با خسرو. رفتم جلو متعجب

 مياى هم فردا از! ميارم در رو قضيه توی و ته من شم،مى خر بازى كولى با نكن فكر-

 !ما ى خونه

 فرياد و خسرو صورت تو كوبيد و شد خيز نيم تخـت توی طور چه فرح نفهميدم اصال

 :زد
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 !شو گم شو، خفه فقط-

 من به غيظ با خسرو که بيرون بره خواستم خسرو از ريخت، بهمم اش گريه صداى

 :گفت و شد خيره

 !آوردين؟ سرش باليى چه! اومدى؟ ما زندگى تو جهنم كدوم از-

 .دادم قورت رو دهنم آب و شدم الل اى لحظه براى

 اَمين كردم فكر كه متاسفم! ما حال نه و مناسبه شما حال نه بيرون، بفرمايين-

 !نيستين دوستشم شما فرحنازين،

 اشك غصه و خشم با كنم، آروم رو بيمارم دخترك كردم سعى. رفت پوزخند با

 .ريختمى

 دستى دستى خودتو چرا شدى؟ جراحى چرا بگو، راستشو که گهمى من به كثافت-

 لعنتت خدا…من...من! كردم؟ بدبخت خودمو من.( زد اش سـینه روى! )كردى؟ بدبخت

 همين بايدم جيكين، تو جيك برادره اون با ساعته چهار و بیست که گه مى من به كنه،

 !كنه؟مى چيكار آبروريزى اين با ببينم بياد حاجى بذار! بشه

 و تهمت اين ديدم؟نمى خواب. شدم آوار صندلى روى و شد جدا فرح سر از دستم

 آب ليوانى ترسيده فرح! گرفت نفسم! خدايا! بود؟ نازنينم برادر و من به خطاب بهتان

 .كرد نزديك لـبم به

 لعنتيو آب اين بخورين،! ببخشين خدا رو تو كرد، غلط خسرو كردم، غلط جون مامان-

 !بخورين

 :كردم زمزمه! بود؟ كرده گناهى چه فرح اما شدم،نمى آرام
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 !آرومم من بخواب،-

 زنان متخصص پزشك پيش رو فرحناز پزشكى، ی پرونده گرفتن و ترخيص از پس فردا

 :پرسيد تعجب با فرح. بردم بيمارستان

 !شده؟ چى چرا؟-

 :پرسيد ناراحتى با و نشست ناالن هم فرح و نشستم صندلى روى

 !آخه؟ شده چى اينجاييم؟ چرا-

 :گفتم و شدم خيره چشماش به

 بدتر هم پستى هيچ و نيست آبروش از ارزشمندتر مسلمون يه براى هيچى دنيا توی-

 تو رىمى االن! شه زده تهمت خانواده دو آبروى به راحتى به ذارمنمى نيست؛ تهمت از

 دى،مى انجام گفت دكتر خانم هم چى هر بدن، بهت سالمت ی برگه يه گىمى و

 فهميدى؟

 :پرسيد متعجب

 !كردم؟ اشتباهى كار چه من! كى؟ آبروى چيه؟ سالمت ی برگه-

 !بود؟ ساده اينقدر چرا دختر اين خدايا،

 ی كلمه يه فرح كلمه، يه اگه! بشه پاك خان خسرو كثيف ذهن امروز همين بايد-

 نه؟ يا گفتم چى فهميدى شن،مى نابود من برادر و تو باباى بچرخه، دهنى تو نادرست

 .انداخت پايين سرشو اشك، پر صورتش و شد سرخ شرم از رنگش

 .باشين همينجا شما رم،می باشه! كنه لعنتت خدا خسرو، كنه لعنتت خدا-

 !نشه خبردار عمل از كسى داشت اصرار كه دممى حق بهش حاال
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 كيفم تو نديده داد، دستم به ای برگه. كاويدمى زمينو چشماش با اومد، بيرون وقتى

 .كردم اش مچاله

 !عزيزم نخور غصه بريم،-

 سريع و آشپزخونه توی رفتم و گذاشتم خودش حال به رو فرح رسيديم، كه منزل به

 مونده باقى حاجى آمدن به روز پنج و بود رفته دست از هم امروز. كردم آماده غذايى

 اولين به و زدم بيرون خونه از. بود خواب زدم، فرح به سرى و كردم سر چادرمو. بود

 کارت و پزشكى مدارك تموم از. زدم سری داد،می انجام كپى كار كه تحرير لوازم

 سالمت

 كوچيك شهر توی معتبر و بزرگ شركت يه رفتم؛ حامى داروی شركت به و گرفتم كپى

 :پرسيدم شركت اطالعات از. من

 دارن؟ تشريف مدبر خسرو آقاى-

 .مديريت اتاق دوم ی طبقه بله،-

 توی رو مدارك كشيدم، چادرم به دستى مديريت، اتاق در پشت بعد دقيقه چند

 :بود خودش صداى. زدم ضربه در به آهسته و فشردم دستم

 .تو بفرمايين-

 حيرت با ديدنم، با و آورد باال سر. نوشتمى مطلبى و بود شده خم ميز روى شدم، وارد

 .برخواست جا از

 !شما؟-
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 جيب توی رو دستاش شد، سرخ عصبانيت از آروم آروم اش چهره و زد پوزخندى

 .كرد فرو سفيد روپوش

 …نكنه دارين؟ چیكار-

 !ندادم زدن حرف اجازه

 و نداشتم اطمينان كسى به چون اومدم، خودم دادم،مى بهتون رو چيزى بايد فقط-

 !نشين منكرش بعدا   خواستممى

 تو هم دقيقه يه حتى خواستمنمى زدم، بيرون اتاق از و گذاشتم ميز روى رو مدارك

 !هللا اال اله ال…ى مرتيكه بكشم؛ نفس بود اون كه مكانى

 بود، هوشنگ آقا که توليدى كارگر سر با. مهربان آقاى توليدى رفتممى بايد حاال

 دنبال يكى كنن، نظافت رو خونه فردا و بیان ها بچه از تا چند شد قرار كردم؛ صحبت

 بچه از تا دو و كنه نصب خونه در سر ديگه روز دو اونو و بره استقبال ی پارچه ی تهيه

 .بخرن ميوه نوع سه بار تره ميدون از حاجى، اومدن از قبل روز يك هم ها

 پذيرايى نگران حالش اين با تونهنمى كه فرح. پذيرايى سالن و ناهار مونهمى حاال خب،

 !باشه مهمونا شكم و

 نق كمى كردم، صداش آروم. بود خواب هنوز رفتم، فرح سراغ و رسيدم خونه به خسته

 !گذاشت پام روى سرشو زور به و كشيد خودش طرف منو يهو و زد

 جدا عشقش از آدمو بيمارستان؟ چيه! بود شده تنگ براتون دلم قدر چه آخيش،-

 !کنهمى

 .سرش تو زدم
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 !ميدى مريضى بوى خيلى بخوريم؛ ناهار خوايممى میاد كيان االن پاشو،! خاك يعنى-

 .شد بلند

 لباسامو رممی پس نرم، حمومم و نخورم سفت غذاى روز سه تا گفت دكتر باشه،-

 .شممى آماده االن آشپزخونه، بيام و كنم عوض

 : پرسيد و شد آشپزخونه وارد شده، بافته بلند موهاى و ارغوانى شلوار و بلوز با

 بدم؟ انجام هست کارى-

 هم جمع توى و كنىمى فراموش رو امشب و ديشب اتفاقاى بده، گوش و بشين-

 فهميدى؟ شه،مى چال جا همين خسرو حرفاى! کنهنمى تغييرى خسرو با رفتارت

 .شد بلند

 چيكار که گممى بابا به! نگم؟ هيچى حاال داده، اينجور رو شما محبت جواب چرا؟-

 !كرده

 جور چه بابات بچرخه، فاميلت زبون تو حرف درصد يك كن فكر فقط گفتنش با! ابله-

 پخش فاميل بين و بگيره کپى تا صد سالمتت ی برگه از! هان؟ كنه؟ جمع رو حرفا

 !كنه؟

 .شد سرخ شرم از

 .كنممى واگذار خدا به رو شعور بى اون من باشه نگين، چيزى خدا رو تو-

 كردم، هماهنگ رو حاجى استقبال كاراى كمى هوشنگ آقا با و توليدى رفتم امروز-

 !نباش چيزى نگران

 !كنم؟ تشكر طور چه دونمنمى-
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 سمتش به رو ای سرمه چادر! داد نجات تعارفاتش شنيدن از منو خونه، زنگ صداى

 .كردم پرت

 !نذار سرش به سر است؛ خسته و گرسنه االن جون كيان بكش، رو غذا-

 بزن، بابات به زنگم یه و بشى خوب زودتر تا كن استراحت حسابى رو روز چند اين

 .بود نگرانت زد، زنگ بودى خواب ديشب

 كه اون البته بخوريم، هم با تا اتاق توی بردم رو ناهار بود، سخت برايش كمى نشستن

 .خوردمی ساده آش يا سوپ بايد

 جور حاجى ناهار براى سالنى يا رستوران يه تونهمى که پرسيدم كيان از ناهار، از بعد

 از بعد چرت براى. زدن زنگ به نشست تلفن پاى بپرسه، نفر چند از شد قرار كنه؟

 موهاى به دستى. زدمى زانوش به رو گوشى داشت ناراحتى با فرح. رفتم اتاقم به ناهار

 .كردم مرتبش انگشتام با و كشيدم كوتاهم

 ناراحتى؟ چرا شده؟ چى-

 :گفت عصبانيت با من، به كردن نگاه بدون

 !دهمى پيام يا زنهمى زنگ داره مرتب شخصيت بى-

 :پرسيدم كنجكاو

 گه؟مى چى-

 .گرفت رو شده سرخ چشماى اشك نم كشيده، انگشت با

 .دمنمى جواب رو گوشی. زنممى حذف خونم،نمى اصال-

  ببينی؟ نيست بهتر چرا؟-
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 خاموش اصال! نكنين اصرار هم شما خواهشا خوام؛نمى دارم، حيثيت دارم، غرور منم-

 !خالص کنم،مى

 عيان صورتش توی درد آثار. كشيد دراز و كرد پرت تخت پايين رو شده خاموش گوشى

 .خوابيد و خورد مسكن قرص بود،

 مسئولين از يكى سراغ مراسم، براى مخابرات مركزى سالن كردن هماهنگ براى كيان

 زنگ نويسى خوش جديد ترم براى جا چند خوابيدن، جاى به دادم ترجيح من. رفت

 خوب حس از منو خونه، زنگ صداى. كشيدمى رو آخرش نفساى شهريور. بزنم

 داروى شركت سهامداران از يكى شيمى، مهندس جناب آورد؛ بيرون كشيدن خميازه

 يه. دويدم حياط به و كرده سر به چادر! داشت؟ چیكار ما ی خونه در پشت حامى

 چند! افتاد آقا تيز و سبز چشماى به چشمم و كردم باز رو در! آهان عميق، نفس

 كوتاه! هستيم ديگرى دست به سكوت شكستن منتظر دو هر انگار سكوت، لحظه

 .اومدم

 بود؟ امرى بله،-

 :بود خيره همچنان نگاهش! بودم كرده شروع خصمانه انگار

 حياط؟ تو بيام هست اجازه-

 :گفت شرمگین و شد وارد رفتم، عقب تعارف بدون

 تلفنامو آخه بخوام، معذرت ازش شخصا و ببينم رو فرحناز خواممى متاسفم،…من-

 دين؟نمى حق من به شما…من به شما خب،. دهنمى جواب

 شرمندگى با! دارم جايگاهى چه من تهمتش توی که بود شده متوجه تازه اينكه مثل

 :گفت بیشتر
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 معذرت خواممى االنم شركت، بياين نبود نياز. زدم حرف احمقانه خيلى من خب،-

 .ببرم فرحو و كنم خواهى

 :گفتم دلم تو و جهيد باال ابروهام

 !بزن حرف بردن از بعد كنه،می نگاه روت به اصال ببين بدبخت،-

 :گفتم خونسرد

 !شده؟ جراحى تازه كه دونينمى نيست، خوب حالشم و خوابه فرح-

 :گفت و انداخت زير به سر خجالت، از

 !بياد من با بزنين حرف باهاش شما-

 !بود رو پر چه

 اينجا بخواد، خودش فرح كه هم وقتى تا و سپرده من به اونو فرح باباى مدبر، آقاى-

 !همين ببينه، رو شما كنم خواهش ازش تونممى فقط من. مونهمى

 خاله پسر با خواستم ازش و كردم بيدار خواب از آهسته رو فرح. نكرد اصرارى ديگر

 .كردم بغـلش! كشيد جيغ فقط فرح اما بزنه، حرف اش

 !دممی ات شكنجه دارم كنهمی فكر االن! ديوونه؟ چيه كارا اين-

 زوره؟ مگه ببينمش، خوامنمى-

 !شى خالص شرش از زودتر تا ببينش! زوره آره-

 .داد لم تخـت روى عصبانى همانطور و كشيد سر به حرص با را چادر

 خواد؟مى جونم از چى ببينم بياد باشه،-
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 با. شد راهنمايى اتاقم به خان خسرو! دونستمنمى من و بود كولى قدر چه اَه،

 :گفت بلند فرح! كردمى رصد رو خونه جاى همه تلسکوپ، مثل چشماش

 !اينجا بياين هم شما خانم،-

 . نداد جواب فرح پرسيد، رو حالش خسرو! لجباز ى دختره

 :كرد زمزمه بيچاره مرد

 شه؟می ببخشى؛ منو خواممى اما رنجوندمت، دونممى. كردم اشتباه من فرح،-

 .شد خيز نيم فرح. اومد در صدا به خونه زنگ موقع، همون

 نامحرم به خوادمى زنه؟می زنگ چرا دونىمى. كيانه آقا خونه، صاحب كيه؟ دونىمى-

 هميشه خواهرش دونهمى اينكه با! خودش ی خونه تو مياد داره که بده خبر اينجا

 مزاحمش ساعت چهار و بیست كه كسى از كلمه يك و نگاه يك ماهه يك اينجاست،

 و مادرم از و من از واقعا! كنى؟می رو فكرا بدترين راحتى به تو اونوقت نشنيدم؛ هستم

 بگيرى، بخشش خواىمى بودم؟ كرده خطايى حاال تا من مگه! نكشيدى؟ خجالت پدرم

 !ببينمت خوامنمى ديگه برو برو،! كنى خواهى معذرت آقا اون و خانم اين از بايد

 .خورد اتاق در به ای ضربه كه بود بهت تو خسرو. گفت فرياد با رو آخر ی جمله

 اينجاست؟ كسى شده؟ چيزى نيلى،-

 .زد پوزخند خسرو صورت تو فرح

 !كن نگاهش خوب برو بيرونه؛ االن ببينى، مرد يه خواىمى ديدى؟ معرفتو-

 مكث لحظه چند شد، بلند! ديدم رو شكستنش خودم چشم به من و شكست خسرو

 :گفت رنجیده و چرخيد فرح سمت به و كرد
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 !درسته؟ نداره، خبر خودش كه كسى دارى؟ دوست رو آقا اين پس-

 بود نشسته تلويزيون روی به رو دست به چايى کيان. شد خارج اتاق از و كشيد آهى

 از پر دو هر كالمى، بدون شدن خيره هم به دو هر. برخاست جا از خسرو، ديدن با که

 و حسرت از پر خسرو معصوميت، و اطمينان از پر برادرم تفاوت؛ يك با بودن كنجكاوى

 !خشم

 :گفتم سريع

 .كيان برادرم ايشونم جونه، فرحناز ی پسرخاله خسرو آقا ايشون-

 و سبز درشت چشماى اون با خدا به! برداشت زخمى ببر طرف به را اول قدم كيان

 !ترسيدم كه من! جهيدن ی آماده بود ببرى مثل سرخ،

 .باشيم خدمت در بفرمايين. اومدين خوش سالم،-

 :گفت كرد،مى رصد جذابمو برادر پاى تا سر همچنان كه خسرو

 و شما محبت بابت و رسيدممى خدمت زودتر بايد البته شم،نمى مزاحم ديگه نه،-

 !ببخشيد بايد ديگه، خب! كردممى تشكر شخصا فرحناز، جهت محترمتون خواهر

 مثل بده، نشون واقعيشو خود خواستمى اگه حاال! زد مى حرف قلم لفظ چه واى،

 !بود كيان گلوى دريدن حال در وحش طبيعت

 كشهمى كنار باالخره دونستمنمى شناخت، رو رقيب سريع و بود كيان از تر تيز خسرو

 ی كننده مالقات يك فقط اونو!( موضوع اين تو فقط البته) من، ی ساده برادر اما نه؛ يا

 !ديد نگران

*** 
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 :گرفت طرفم به رو شكالتى كرم زيباى مسافرتى ساك فرح

 !كرده چه بابا ببين ببين، بيا رو سوغاتيا خانم-

 قبل روز يك تبريز از مهمونا اومدن بود؛ گذاشته سر پشت رو اى كننده خسته ی هفته

 !خوابيدن و خوردن روز دو از بعد اونا رفتن حاجى، اومدن از

 من خوددارى ها، بخيه جاى درد لحظات، تمامى در خسرو و خاله ی دهنده آزار حضور

 تحويل رو امانتى من و رفتيم فرودگاه كيان با استقبال براى فقط) منزلشون به رفتن از

 !نده كسى دست بهانه و باشه خونه روز چند اين كه من اصرار و.( دادم باباش

 .آوردمى بيرون برام رو ها سوغاتى خسته، و آسوده حاال

 سرمه جين يه اينم آورده، هم شما براى رو من( كن كن) مشكى چادر سر خانم، ببين-

 !جون كيان براى ای

 :خنديد

 دو و نكرده نامردى اونم بياره، آديداس كفش و شلوار كيان براى که گفتم بابا به خودم-

 بشه تيپ خوش چه گذاشته، روش هم رو آمريكايى جين اين و ايتاليايى تيشرت تا

 !من پسر

 .سرش تو زدم

 كيان تا پنج توش گى،مى كلمه تا چهار! النفست ضعيف سر اون تو خاك يعنى-

 !باشه نداشته دومى که بشى ذليل شوهر يه يعنى! میاد بيرون

 !شد باز نيشش
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 يه البته! ن...يا...كی گهمى قلبم رنگ هفت و سفيد و قرمز آئورت كنم؟ چيكار خب-

 !مامانى اولم عشق گهمى ساعتم يه به ساعت

 .داد تكون سرى

! سبز مانتويى ی پارچه قواره يه اينم و نماز چادر قواره يه اين آهان،! كن ولش حاال-

 و جوراب كوچيك، چيز تا چند اينم. كرميه من مال! خوشگله قدر چه شما مال واى،

 بابا سر عمه وگرنه نكرد، رو عمه جلوى بابا که مكه مقدس مكاناى از كتاب يه و روسرى

 سفيد ی پارچه قواره یه هم مردا به و چادر قواره يه خانما ی همه به بابا! بود بريده رو

 شخصا خوادمى شام، ما ى خونه بياين شب فردا حتما بايد گفت راستى،. داد پيرهن

 بى و وقت آخه بياد، تونهنمى خودش كه كرد عذرخواهى. بزنه حرف كيان و شما با

 !ديدنش ميان همكاراش و دوستا وقت

 .كردم جمع رو ها سوغاتى

 !جوجه و كباب گيرين،مى بيرون از غذا باشم؛ گفته! شيممى مزاحم باشه،-

 .داد جا بغـلم تو سرشو و خنديد

 آخيش،…م…هو! شده تنگ ياسم عطر براى دلم…اوم! كنين امر شما چى هر باشه،-

 !بخوابم خواممى

 و دلتنگ من، داشتنى دوست دخترك! شد بلند منظمش نفساى که نكشيد دقيقه به

 خودم در ای مادرانه نياز وقت هيچ كيان، داشتن با. كردم نـوازش موهاشو! بود خسته

 دخترونه محبت و سال چند اين در فرح حضور باشه، مونده ناكام كه کردمنمى حس

 من خون از راستى به کردممى حس و بود داده سوق مادرانه كامال رفتاراى به منو اش،
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 اون براى دونستممى شد،مى فشرده قلبم كه روزها بعضی! شده تشكيل وجودم از و

 !كردمى فرزندى برام اون كه همونطورى کردم،مى مادرى براش و افتاده اتفاقى

 هست، من به بيشتر نزديكى و من به عالقه راستاى در هم كيان به عالقه دونستممى

 دلم كه واى! نبود تاثير بى هم كيان ی مردونه جذابيتاى و اخالقى خصوصيات البته

! داشتم دوست دنيا توی همه از بيشتر كه موجودى دو ازدواج تصور از رفتمى غنج

 قد و اى قهوه چشمان اى، قهوه موهاى روشن، پوست بود؛ دو هر اندام و چهره جالب

 و من تا برادرن و خواهر اونا که رسيدمى نظر به بيشتر! بود مشترك دو هر در بلند

 بود؛ برده ارث به مامانو روشن چشماى و سفيد پوست و بابا هيكل و قد كيان! كيان

 و قد و بابا سوخته ای قهوه چشماى و گندمى پوست من! كدوم هر بهترين یعنى

 والدين ايمان و محبت و هوش دو هر شكر،. بودم برده ارث به مامانو پر و كوتاه هيكل

 !بوديم برده ارث به درجه بيشترين با مهربونمونو

 !كرد شروع رو شيطنت و شد بيدار

 !مياد؟ بهم ببينم بپوشم رو قرمز شرت تى اين بذار-

 !نريز هم به رو اونا...ا  ! كنار بذار ساكو اون فرح،-

 رنگيش هاى تيله با كه پسركى مانند درست شد، مشغول كيان سوغات با سرخوش

 :گفت زده هیجان و بلند! كنهمی عشق

 !دارممى برش خودم اصال! مياد من به رنگ اين قدر چه واى،-

 *** 

 چشمامو و كردم راست كمر! زيبا و سبك قاصدك چهار گرفتم، دستم تو رو قاصدكا

 .بستم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

78 

 

 .باشن خوب هم اونا خوبه، حالمون بگين و بابا و مامان پيش برين خواممى-

 شده تموم حياط كردن جارو. سپردم ماليم باد دست به رو تكشون تك کردن، فوت با

 گرفتممى حياط طرف چهار به رو آب شلنگ! كنم بازى آب كمى خواستممى حاال بود،

 پناه در! گرفت ازم رو بازى ی اجازه كيان، موتور صداى! كردممى شليك فشار با رو آب و

 :كرد نجوا شيطان. لوال روى در چرخش و زدن زنگ. بشه وارد تا گرفتم قرار ديوار

 !سمتش بگير رو آب خوبيه؛ فرصت االن نكردى، شوخى باهاش وقته خيلى-

 !كردم پرخاش شيطان به

 كيان اگه كنم؟ شوخى ناجوونمردونه شادى، لحظه يه خاطر به! بزرگترت كاراى رد برو-

 !كمكم؟ بیای خوایمی تو شد، مريض

 !كرد اخم شيطان

 !كردم كسى چه صرف رو ارزشمندم وقت ببين منو-

 كنى؟مى چیكار اونجا نيلی،-

 :گفتم و كشيدم جلو ديوار از خودمو باز، نيش با

  بازى؟ مياى! بازى آب سالم،-

 .شد تزئين لبخند با متعجبش ی چهره

 !فرصت سر بذار ندارم، رفتن حموم حال و ام خسته خدا به-

 قرار سرش روى تورى چترى مثل آب و شد چسبيده شلنگ ب**ل ام اشاره انگشت

 .دويد سالن به سرعت با! گرفت

 !ديوونه نكن-
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 .كردم جمع رو شلنگ

 .بودم غضروفا اين عاشق جويدم، دندون زير رو مرغ رون غضروف

 !نريزى برنامه شب براى دعوتيم، فرح ی خونه امشب كيان، گممى-

 .خورد دوغ كمى

 !ديگه برو خودت بيام؟ بايد چرا من آخه-

 .كردم اخم

 هر از اصال. شىمى مشغول اون با تو حداقل! بزنم؟ مرد يه با دارم حرفى چه من-

 !برم تنها زشته كرده، دعوت دومون

 .زدم لبخندى

 گرفتى، جا اونم دل تو شايد شه،می آشنا باهات باباش نفعته؛ به خيلى بياى كيان-

 !شهمی رديف زودتر كارا اونوقت

 فرح ی عالقه به اشاره مستقيم غير بود بار اولين كيان، مچ شكستن ماجراى از پس

 !نبود وقتش هنوز دادم،می حسابى هل بايد رو مثبت خيلى برادر اين. كردممى

 :گفت و زد لبخندى

 !هست حواسم زنى،مى توهم خيلى جديدا نيلى-

 .شد تر باز نيشم

 ببينه خواممى بپوش، مشكيت جين با رو قرمز تيشرت اون راستى،! توهم من باشه،-

 !دارم پسرى گل چه
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 .داد تكون تاسف به سرى

 برات بايد راستى راستى ديگه شدى، همنشين هم ديوونه وروجك اين با و بودی خل-

 !بودى خوبى آبجى! خوند فاتحه

 *** 

 !ديگه ميايم نماز از بعد جان، بابا! زنى؟مى زنگ اينقدر چرا فرح،-

 ...سرم رفت، سر حوصلم گرفت، ته خورشم جوشيد، چاييم! باشين زود خب-

 !بزن غلت نظم و نثر تو فعال تو رفتم، من فرح-

 .دادم را نماز سالم

 بشم؟ آماده كيان-

 :گفت گوشم كنار

 چى؟ تو هستم، آماده كه من-

 :برگشتم عقب به

 !شدى؟ آماده كى…ا  -

 سرمه ی مقنعه روشن، آبى شلوار مانتو. جستم جا از و زدم کنار رو نماز چادر سريع

 و کفش و كيف كردن ست اهل نه و بودم آرايش اهل نه خاكسترى؛ جوراب و ای

 كنم، دلبرى يا بردارم مهمونى تو چادر نبود قرارم! ديگه بودم همين لباس، و جوراب

 !پوشيدمى سفيدشو كتونى داشت كنارم االنم که بود ای ديگه كس دلبر
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 که بود كرمى پاييزه كت و كرم كتان شلوار آبى،_  ای سرمه ی خونه چهار لباس

 بى! شدمى جزغاله دستش از امشب دلى چه بميرم،! دادمى تشكيل رو دلبر لباساى

 .دوخت من به تحير با رو مهتابيش و شده اصالح صورت. خنديدم اختيار

 !نامرتبم؟-

 هم به مرتبش موهاى كه طورى بودم ايستاده سرش باالى من و بود شده خم زانو روى

 .كردم نـوازش سرشو نريزه،

 !ماه ماهی، تو نه؛-

 :گفتم دلم تو

 !بشم فدات من الهى-

 ی جعبه كه كيان به. بود روى پياده دقيقه بیست فرح، ى خونه با ما ى خونه ی فاصله

 :گفتم داشت، دست توی شيرينى

 بريم؟ پياده نزديكه،-

 :پرسيدم. بود داده بهم خوبى خيلى حس هوا، خنكى و شب و سكوت. كرد موافقت

 بوق؟ بوق بريم شبا گيرىنمى ماشين يه چرا كيان،-

 .كرد نگاهى

 دوره؟ دور منظورت عروسيه، مال كه بوق بوق-

 .كشيدم هم تو صورتمو

 هى ترافيك هى! بوق بوق همون! مياد بدم بازيا سوسول اين از…اَه! چيه؟ دور دور-

 !…هى بوق، هى خطا هى بوق، هى سبقت هى بوق،
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 :گفت و داد تكون خوشگلشو سر هميشه، مثل

 !ای ساله نه هشت ى بچه يه كنهمی فكر نبينه، رو تو كى هر! نيلى كن بس خدا رو تو-

 اين كسى یعنى! بكنه خوشگلشو حركت اون تا دممی حرصش دونستنمى واى،

 کردم؛مى ماچش بار صد روزى كشيدم،نمى خجالت اگه! بود؟ برادرش عاشق اندازه

 اونم

 من گشت،برمى سفرى از كه وقتى یا تحويل سال وقت فقط حيف،! اساسى

 !كنم بـوس صورتشو تونستممی

 .شد بلند فرح ی زده ذوق صداى زد، رو خونه زنگ

 !اومدينمى صبح ذاشتينمی عجب، چه اومدين؟ سالم،-

 :گفتم بلند

 بدى؟ شام بهمون بيرون خواىمى نكنه! كن باز رو در دختر-

 :گفت شرم با كرد، باز رو خونه در وقتى

 !هستين هم شما كردم فراموش ببخشين، كيان، آقا سالم-

 :گفتم دلخور

 !چغندر برگ منم ديگه، آره-

 .گرفت دستمو

 !اومدين خوش بفرمايين،! خدا رو تو نگين-

 :گفت آهسته و كرد دنبال اونو چشم با فرح رفت، جلو و گفت هللا يا كيان



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

83 

 

 !بياد كردمنمى فكر سرده، بس از-

 !دهنمى رو جماعتم دختر به و هستش آقا خيلى فقط! سرده؟ ام بچه كجا-

 هرز وقت هيچ چشاش راحته؛ خيالم كردن، تربيت پسر اين با! بده خيرت خدا خانم-

 !زده تيپيم چه المصب! رهنمى

 .آوردم در كفشمو

 .تو بريم! نكن وراجى جان، فرح-

 شروع تعارفات و شد بلند من ديدن با بود، سالمتى چاق مشغول كيان با مهربان آقاى

 :شد

 ...اومدين خوش-

 پرسيد ميهمانى مخارج از مهربان آقاى اونم از بعد و شد صرف دوستانه محيط در شام

 رو مردونه حرف و برم فرح اتاق به دادم ترجيح من! اصرار حاجى و كرد تعارف کيان که

 مجدد خواستگارى! شد شروع زنكى خاله حرفاى معمول، طبق. بسپارم خودشون به

 آزار هاى نگاه شماره، گرفتن براى دانشجوها از يكى دادن پيچ سه گير اون، از خاله

 ديگه، همينه! خالص تير و كيان امشب دلبرى و همسايه پسراى از تا دو ى دهنده

 در قلبش قطب دو كه وقتى اونم داشت، فرح از علمى يا دينى بحث انتظار نبايد

 !فروتنم و محجوب من قدر چه واقعا! هستن مجاورتش

 .گذاشت دستم تو رو ای بسته فرح رفتن، وقت

 !داده رو هديه اين بودم، شما ی خونه كه روزى پنج و سی خاطر به بابا-

 .برگردوندم دستش داخل بسته با دستمو



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

84 

 

 هان؟ بود، چى سوغاتيا اون پس-

 .كرد التماس

 بيام بذاره تا بيارم دليل تا صد باید گيرم؛ من اونوقت و شهمی ناراحت نگيرى مامانى،-

 !لطفا من، خاطر به! شما پيش

 بوديم، حياط تو! بوديم؟ كرده فراموش همه طور چه افتادم، چيزى ياد یهو. كردم قبول

 .بردم حاجى سمت به سرمو

 !گفتممى زودتر بايد شده، فراموش ای مسئله مهربان، آقاى-

 :پرسيد حاجى شدند، ام خيره تعجب با سه هر

 !ای؟ مسئله چه-

 .شدم تر نزديك فرح به قدمى

 !كرد عمل آپانديسشو فرح بودين، حج وقتى-

 !شد گشاد حاجى چشماى

 !نگفت؟ چيزى كس هيچ مدت اين تو چرا! آپانديس؟ عمل فرح؟-

 فرح و بود اومدنتون نزديك چون. دونهنمى چيزى كسى خسرو، آقا جز به-

 !بفهمه كسى نداد اجازه بشين، نگران و خبردار اونجا شما خواستنمى

 .كشيد خودش طرف به و گرفت فرحو ی شونه و كرد دراز دست اومد، طرفم به حاجى

 !باباجون؟ نگفتى چيزى چرا خوبى؟ االن! بابا؟ دختر آره-

 :بـوسيد و برد صورت به باباشو دست و شد خيس فرح چشماى كه عاطفى اونقدر
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 كرده فراموش كه خوبه حالم ا نقدر ببين خوبم، االن. پيشه هفته دو مال جون، بابا-

 !بودم

 :گفت بود، چسبونده خودش به فرحو كه همونطور حاجى

 !كنم؟ تشكر برادر و خواهر شما از طور چه من-

 :گفت تنها كيان

 !بود وظيفه-

 .خنديدم منم

 ...بشيم مرخص ما بدين، اجازه اگه-

 وجودمو تمام داشت، بزرگى ى پدرانه قلب كه سياه چشم بلند قد مرد! تشكر هم باز

 !برادرم خصوص به ديد،مى منو درد نبايد كسى بلعيدم؛ بغضمو. كرد بابا دلتنگ

 !شدممى سرتق كمى بايد نازنينم، خون هم با دلنشين روى پياده هم باز

 نه؟ مگه محترم، و مهربون خوبين؛ آدماى-

 :داد جواب داشت،برمى كوتاه قدماى كنارم كت جيب در دست كه كيان

 آخر! كتاب حساب اهل هم خيلى و هست كشى زحمت و شريف مرد مهربان آقاى-

 بذار رو چك مبلغ فردا داد، چك و كرد حساب رو مخارج آخر قرون تا و كرد خودشو كار

 .بانك

 عمر ی بيمه شدند، كشته و كردن تصادف اتوبـوس با مشهد راه تو مادرم و بابا وقتى

 كيان و خودم مشترك حساب به بانك توی من رو بود توجهى قابل مبلغ كه دو هر

 .آینده براى گذاشتم،
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 سپرى رو روزگار گرفت،می تعلق دومون هر به كه بابا ى وظيفه حقوق با اول سال دو

 زندگيمونو كارمندى، حقوق با هم كيان و خط كالس حقوق با من بعد كرديم؛

 من اما رسيد؛می من به فقط كيان، شدن شاغل از بعد هم بابا حقوق. چرخونديممى

 زيادى فكرهاى كيان براى ذاشتم،می حساب تو مستقيم اونو ريالى، برداشتن بدون

 هم نمرات بهترين با و گرفت ديپلم سالگی پونزده سن تو كه ام نابغه برادر داشتم؛

 اون اما دكترا، مقطع تا بده ادامه داشتم دوست آورد؛ دست به برقو ليسانس   مدرك

 رنج منو اين و دهنمى تحصيل ی ادامه من خاطر به فقط دونستممى. رفتنمی بار زير

 ماشين يه بودم خواسته ازش بار چند. شدمى تر پر و تر پر ماه هر حساب، اون. دادمى

 بار زير ولی نشه، اذيت ماموريتاش و اداره به رفتن براى سرما و گرما توی تا بخره

 :گفتمى و رفتنمى

 !من نه نيلو؛ تويى اون سخته، كسى شرايط اگه -

 آرومش صورت به! بكنم بزرگ كاراى براش كوچيك، ی سرمايه اون با خواستممى حاال

 .انداختم نگاهى

 !خوبه خيلى دخترشم-

 .بست نقش ش*ا*ب*ل روى محو لبخندى

 بگى؟ خواىمی چى نيلو،-

 :گفتم خواهش با! بود اومده راه تو اونم خوبه،

 كنم، تائيدش و بشناسمش كامل هم كه كنم پيدا برات رو نفر يه برم كجا من خب،-

 تو به اگه هان؟ بشينه، دومون هر دل به هم و باشه داشته قبول رو ما شرايط اون هم

 !برادر خودمى ريش بيخ شه، سفيد دندونات مثل موهات تا که باشه
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 .خنديد بار اين

 خوش نوع از خصوص به پسرا؛ ما براى نه زنن،می حرفو اين دخترا براى معموال-

 !تيپش

 داده قرار جايش يكى و بودنش برده ها فضايى شايد! بود؟ كيان راستى راستى بابا، نه

 !بودن

 .فشردم بازوشو آروم

 !كيانى؟ واقعا االن تو-

 .شد خيره صورتم به لبخند با و ايستاد

 نه كنم، چیكار بلدم نه چون خودت، با كاراش ی همه باشم؛ گفته اما خواهر، قبوله-

 !نمياد خوشم خيلى هم خسرو پسره اون از! بازيم جنگولك اهل

 !شدنمى باورم كردم، كپ رسما  

 .فشردم دستم تو محكم دستشو

 !خوشحالم خيلى واى،! افتاد كار فكرت كمى باالخره برم، قربونت الهى-

 زبون قفل مهتاب و سكوت هم شايد بود، زندگيم شباى زيباترين از يكى شب اون

 !بشكنه طلسم خواستمنمى نزدم، حرفى خونه تا! بود كرده باز عزيزمو

 پنير و كره سنگك نون روى خونسرد اونم و كردم نگاهش فقط صبحونه، وقت صبح

 از! داد باال دبش نبات چايى ليوان يه هم بندش پشت گذاشت، دهن داخل و كشيد

 .كرد نگام مهربون بودم، اش خيره هنوز گفت، الحمدهللا و شد بلند جا
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 دختر كنم؛مى فكر موردش در دارم ماهه يه! بود جاش سر عقلم ديشب جون، نيلى-

 نيست، ميل بى منم به دونممی داره، خوبى رفتار و اخالق و داره دوست رو تو خوبيه،

 !حله پس

 :پرسيدم آروم

 ندارى؟ عالقه بهش چى؟ خودت-

 .لغزاند موهاش داخل راستو دست

 كس به وقت هيچ دونممى نيست، ذهنم توی اى ديگه دختر و نمیاد بدم ازش خب،-

 نكنم؟ استفاده مناسب موقعيت از چرا پس كنم،نمى فكر هم ای ديگه

 و خونسرد اينقدر بشر اين چرا دونمنمى. بود عاقالنه و منطقى هميشه، مثل حرفاش

 !بزرگتره من از اون که كردممى فكر وقتا بعضى! بود؟ عاقل

 .ايستاد و پوشيد كفشاشو

 هم كوچولو شرط تا چند من ضمن، در! نگو بهش چيزى هفته، دو يكى اين توی اما-

 !خواستگارى روز براى ذارممى رو اونا بدونه، بايد كه دارم

 ستوده آقاى به زدم زنگ. كردممى ريست و راست خودمو بايد بودم، گيج هنوز. رفت و

 روى پياده ی حوصله آژانس، به زدم زنگ و شدم آماده. كردم كنسل رو روز اون کالس و

 .نداشتم خيابونو سر تا

 .دادم سالم كردمو خم سر امامزاده روى به رو كوچكم، بهشت به رسيدم

 هستين؟ مامانم و بابا مواظب خودتون؛ دختر منم آقا، سالم-
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 عزيزام ى خونه به و زدممى قدم سياه و سفيد سرد   و اندازه يه هاى خونه روى آهسته

 سنگ گالب، و دستمال با و نشستم اى روزنامه تكه روى كنارشون شدم،می نزديك

 .كردم نثارشون اى بـوسه توحيد، سه و فاتحه خوندن از بعد. شستم رو سفيد

 دلتنگت اونقدر ديروز بابا،...سرسبدتون گل نيلوفرتون، منم مامان، سالم بابا، سالم-

 باباى خواستم،مى رو تو فقط كرد،مى نگاه دخترشو اونطور فرح باباى وقتى...که شدم

 :گفتىمى هميشه مثل و کردىمى بغـلم و بودى خواستممى خودمو؛ خوب

 نيلوفرينم ى شاخه اى ام برشانه كن تكيه-

 !نبينم چشمانت به رو گاهى تكيه بى غم تا

 !خوادمى رو تو دلم غمگينم، بابا

 جاى به گورستان ى مهربانانه خلوت اون در من و كرد خيس صورتمو و دست اشكا

 !گريستم و شده خم گور سنگى ى سـينه بر پدر، ى سـينه

 .رفتم مادرم سراغ شدم، آروم كه كمى

 گفتىمى تو گل، خانم گفتمى بهت بابا وقتى يادته گل، خانم سالم مامان، سالم-

 خانم فقط تو که گفتمى بهت بابا بعد نازم؛ گل من گيرن،مى ياد ها بچه نگو داريوش

 مامان نهايتش مامان، بگن بايد اينا! كننمى غلط ها سوخته پدر اين خودمى، گل

 !گلى

 :گفتم و خنديدم خيس، چشماى با

 اونوقت! کشن؟می چى تو دست از مردم هاى بچه داريوش، که گفتىمى يادته مامان،-

 بايد باشی؛ هم چهره خوش باشى، اخالق خوش باشى، رياضى معلم که گفتمی بابا

 که گفتىمى و خنديدىمى تو اونوقت! كشن؟مى چى تو دست از ماماناشون بگى
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 بذارم والدين ی جلسه فردا خواىمى که گفتمى بابا! ندارى هام عرضه اين از دونممى

 و خنديدىمى هم باز و رفتىمى جلو تو بابا؟ تا چند و مياد مادر تا چند ببينى

 پدر دونممی...خبره چه اونجا دونممی كه من بشم، ام خونه مرد فداى من که گفتىمى

 کنننمى گم پاشونو و دست كه شهمی خشن اونقدر لطيف جنس جلوى من هاى بچه

 زدىمى غر همش كه تو ناز پسر خوشگله، بابا همين پسر حاال مامان،! شنمى خفه و

 گفتمى هم بابا! نيلوفر و خودت به نه و خورهمى من به نه اسمش كيان داريوش، آخه

 وطن، يعنى چى؛ همه يعنى* كيان! گرفتىنمى دير اينقدر كه تو گل، خانم واى که

 بابا مثل كيان مامان،! بشه داماد خوادمى جونمون كيان همين آره،...خانواده يعنى

 و شيطون خودت مثل بگيرم، عروسى براش خواممى. مومن و عاقل و مهربون شده؛

 بابا از پسرت كه همونطور خوشگلتره؛ خودت از نشى، ناراحت مامان. مهربونه و نجيب

 اومده، اينجا ديدى؟ عروستو مامان،! اونا بشن دامادى و عروس چه واى،! خوشگلتره

 من و نيستين شما مامان،…بابا! ناز فرح و ناز خودته، مثل اسمشم بخش يه تازه

 دعام لطفا! ممنونم ازتون بخورم، غصه كمتر كه گذاشتين برام اى هديه اما غمگينم؛

 .برسونم هم به رو نفر دو اين بتونم كنين دعا كنين،

 قلبم انگار شدم؛ آروم اما دونم،نمى رو گذشت قدر چه. بستم چشمامو و كردم سكوت

 و بـوسيدن صورتمو و سر بابام و مامان انگار شد، برداشته سـينه روى فشار   و شد آروم

 !فرستادم بـوسه براش و زدم لبخند منم زد، لبخند بهم خدا انگار كردن، نازم

*** 

 تو و داد نتيجه تالشش و دوندگى. بود كار دنبال ولی نداشت، مالى نياز اينكه با فرح

 .شد ادبيات تدريس مشغول التدريس حق صورت به مدرسه يه
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 تا بودم كيان آقا فرمان منتظر من و گذشتمى انگيز خاطره مهتابى شب از ماه يك

 !بود برگشته برادرم و بود رفته فضايى موجود انگار اما كنم، اندازى راه عملياتو

 به كالس از گرسنه و خسته من و بود شب دوشنبه! انفجار منتظر بودمو عصبانى كمى

 لباسامو! بود خوب قدر چه گرم آب آخيش،. حموم تو رفتم لباس با و اومدم خونه

 .ديد منو آشپزخونه تو کيان. اومدم بيرون و پوشيدم

 خورى؟مى چايى باشه، عافيت-

 .نشست كنارم و گذاشت روم به رو چايی. دادم تكون سرى

 !خورىمى سرما كنى؟نمى خشك موهاتو چرا-

 :گفتم احمقانه

 سركار از راحت خيال با من داشتى، زن حاال اگه! شهمى دير شاممون و كشهمى طول-

 !بود رديف شامم و اومدممی

 !كرد نگاهم شده گرد چشماى با

 داره؟ ربطى چه! خوبى؟ نيلى-

 :گفتم آويزون لباى با

 كردن، آماده شامو وسايل و كردن خشك مو و رفتن حموم همين خب! نيست ربط بى-

 !بره؟ مى زمان قدر چه دونىمى

 .گذاشت پيشونيم روى دست

 برم اصال! شى؟ آروم تا بزنى داد سرم خواىمى! شده؟ چى جون نيلو ندارى، كه تب-

 بخرم؟ غذا
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 .كردم بغض

 بابا و مامان به بشى، داماد دارم دوست من خواستگارى؟ بريم كى گىنمى چرا خب-

 !دادم قول

 و قرمز كاله. كردمى آرومم مامان که وقتى مثل شد، مهربون و ماليم قدر چه نگاهش

 .كرد جمع داخلش موهامو مهربونى با و كشيد سرم رو اونو بود، كاناپه روى گرمش

 درسته؟ عصبانيه؛ اش عرضه بى برادر دست از خانم نيلو خب،-

 .رفتم ور انگشتم با

 بدى، جواب بهم ای هفته دو بود قرار خب! نيستى عرضه بى هيچم نزن، حرف بيخود-

 !گذشته ماه يه االن

 .زدم زل صورتش تو نگرانى با

 آره؟ شدى، پشيمون نكنه-

 .زد دندون زير كوچيكشو انگشت

 !بكشى پيش رو قضيه تو که بودم منتظر.( انداخت پايين سر شرمگين) نه، پشيمون-

 نتونستم! كشيدمى خجالت داداشم بميرم، الهى! گفت؟مى چى شدم، متعجب

 اين انتظار. بـوسيدم سرشو روى محكم و كشيدم خودم طرف به سرشو باشم، خوددار

 .زد لبخند و بياد خودش به تا كشيد طول لحظه چند نداشت، رو رفتار

 !كن هماهنگ خودت پس-

 از وگرنه نبودم، بلد موزون حركت من. انداخت اتاقش تو خودشو و شد بلند جا از

 !كردممى مشغول خودمو ساعتا خوشحالى
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 و موندم بيدار وقت دير تا شوق از شب، اون! بود دومون هر حق خوشمزه، شام يه

 خواستممى! حضورى نه، تلفنى دادم؛مى خبر خانم عروس به بايد اول. ريختم برنامه

 بودم، شيطنت كمى مـستحق تالش، همه اين بعد! ببرم لذت كمى و ببينم واكنششو

 ! نبودم؟

________________________________________

_______________ 

 پادشاهان معناى به ان كى و پادشاه معناى به كى. است سرزمين معناى به* كيان

 .باشدمى

________________________________________

_______________ 

 ها بچه اين انم،خ! كالس تو برو ميام، االن! شه؟نمی تلفن با كه بگين خواينمى چى-

 بگيرم؟ راه سر ندارين الزم چيزى. ميام مدرسه بعد من خوردن، سرمو

 .بخر مايونز سس برام راه تو فقط-

 !داريم الويه جون، آخ-

 مشترك و داشتنى دوست غذاى الويه. گذاشتم رو گوشى و گفتم رويى پر ب**ل زير

 جا تا كيان و فرح اما زدم؛مى كمى سس وزن، اضافه خاطر به من و بود نفرمون سه هر

 !كردنمى خالى سس داشت،

 باز! آشى چه اونم پختم، آش برات كه جون فرح بيا! اختيارم بى لبخند و زنگ صداى

 !همان من روى هيكل اون شدن آوار و همان در شدن

 !نديدمت روزه دو!( گونه رو ماچ شلوپ شلپ) نفس؟ طورى چه هوا؟ طورى چه-
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 .كردم پاك آستين با صورتمو و كشيده درهم چهره دادم، هولش عقب به

 !آدمخور دراكوال، چندش، نكن-

 .رفت سالن سمت به خنده با

 كنيم تحمل جور يه بايد مياد، بدتون هم شما و دارم دوست من كنم؟ چیكار خب-

 !ديگه

 :گفتم و گرفتم رو مايونز سس

 !جايى بريم هفته اين قراره كنى، كوتاه موهامو خواممى-

 .كرد آشپزخونه صندلى ی دسته آويزون رو اش مقنعه و كيف و چادر

 سالمتى؟ به کجا-

 .جويدم دندون زير لـبمو چرخيدمو سمتش به

 كيانو رقمه هيچ شهنمى اما دارم، دوست قدر چه دونىمى خودت جون، فرح ببين-

 !كرد كارى به مجبور

 :دادم ادامه بود، شده خيره صورتم به باز دهان و چشم با

 !خواستگاريش بريم هفته اين كه داد پيشنهاد رو نفر يه ديشب-

 :گفت و كشيد نفسى سختى به شد، زده بار چند پلكاش

 خانم؟ آره گفت؟ كيان خود! كرده؟ معرفى رو كسى خودش! كيان؟ براى خواستگارى-

 !خودمون؟ کيان
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 پس داشت طفلك اما بذارم، سرش به سر بيشتر خواستممى! رفت براش دلم

 : گفتم و گرفتم سمتش به آب ليوانى! افتادمى

 !نشده چيزى كه حاال بخور، اينو بيا-

 :كرد زمزمه و شد خيره ليوان آب به

 !ميرممى من بگيره، زن اون-

 .فشردم هاشو شونه

 !كن جمع خودتو كردم، شوخى-

 .گرفتم دستم تو صورتشو! شد سرازير اشكاش آب، ليوان به خيره. نشنيد منو صداى

 !بود شوخى منو، ببين! كردم شوخى عزيزم، فرحناز،-

 كم اش پريده رنگ پاشيدم، صورتش به هم کمى و كردم خالى حلقش تو رو آب ليوان

 :گفت بغض با و شد صورتى كم

 !خواستگارى؟ برين نيست قرار ديگه؟ گينمى راس االن-

 واى،. ذاشتممى سرت به سر داشتم! خورى؟مى گول زود و ای بچه اينقدر چرا فرح،-

 !خواى؟مى منو چلغوز داداش اينقدر يعنى

 :گفت رمق بى فرح خنديدم،

 دنيا تو هيچى. بابام و كيان و خودتون نكنين؛ شوخى من با نفر سه مورد در خدا رو تو-

 !نيست نفر سه شما از تر مهم من براى

 :گفتم رفت، پايين كه لقمه اولين. شديم مشغول و چيديم رو ناهار ميز هم كمك با
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 !كنم كوتاهش حسابى خواممى شده، بلند سرم موهاى ولى-

 :گفت اخم با

! کنين؟مى كوتاه فرت فرت و شن بلند سانت چن بدبختا اين ذاريننمى شما چرا آخه-

 ...!شما اونوقت کنن؛مى فر موهاشونو همه مده، االن خدا به

 :داد تكون سرى

 اونم از بعد برخورد، بهم که كردين سر روسرى یادتونه؟ رو خونتون اومدم که بار اولين-

 اش همه شدم، هيزتر پسرى هر از نه؟ داره خنده! موهاتون ديدن شد آرزوهام از يكى

 رب بده خير خدا.( خنديد! )بكشم سرتون از روسريتونو كه بودم فرصت يه منتظر

 كرد، قرمز رو پاتون تا سر و افتاد که بردارين يخچال تو از اومدين يادتونه؟ رو، گوجه

 هيچ ديگه بعدم سينك، تو كردين پرت و آوردين در روسريتونو و اَه گفتين هم شما

 !نپوشوندين سرتونو وقت

 .دادم فرو رو بعدى ی لقمه. بود يادم

 ديگه رو اينا و بفرمايين و بردارين باشی؛ راحت باهام زدن حرف تو خواممى ازت فرح،-

 !كن ول

 :گفت خنده با

 شايد شدى، شوهرم خواهر وقتى اما تونم؛نمى بزرگتر، هم و معلممى هم و مامانى هم-

 !بتونم

 .دادم تكون سر و كردم نچى نچ

 !كنى خرجم احترام كاميون كاميون بايد ديگه اونوقت-
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 !ذارممى احترام بهتون ميراژ با بگيره، منو كيان-

 .شد سرم موهاى كردن كوتاه مشغول حياط تو چايى، خوردن و ظروف شستن از بعد

 كنين، شوهر خواستين هفته همين اگه اصال! قشنگى و نرمى اين به حيفه، خدا به-

 !كچله؟ عروس گننمى

 .زدم پهلوش به مشتى

 !بكن كارتو و شو خفه-

 .چرخوند موهام البالى رو قيچى

 !چه؟ من به اصال-

 .كشيد سرم به ايى شونه. بود شنيده تازه كه ای ترانه خوندن به کرد شروع

 !عاليه ديگه بكشم، گوشت كنار تيغم یه! آقا نيلى شد تموم-

 .رفتم حموم سمت به

 !نخوابی ميام؛ اول دست خبر با االن اتاقم، تو ببر چايى يه-

 تو خودمو دو با حموم از و بپوشم گرممو كاپشن تنها لباسام روى كرد وادارم پاييزى سوز

 !اتاق كوچيك بخارى سمت ببرم يورش و بندازم اتاق

 !سرده ووى،-

 :گفت و داد لم كنارم و اومد سمتم به و شد بلند تخـت از بسته چشماى با فرح

 چيه؟ خبرتون خب،. بخارى رو گذاشتم چاييتونو باشه، عافيت-

 .كردم نزديك بخارى به سرمو
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 !خبرت چاييتو كن تمرين حاال از فرح،-

 .كشيد ای خميازه و كرد باز چشماشو

 !منو؟ گذاشتى خمـارى تو صبح از كه چيه خبر! خدا رو تو كن ول مامانى،-

 .زدم محوى لبخند

 يادته؟ رو تون خونه اومديم پيش ماه يه فرح،! آفرين-

 !شد باز نيشش

! اومد خوشش كيان از بابا قدر چه كه گفتم براتون كنم؟ فراموش شبو اون شهمی مگه-

 شده؟ چى خب

 تو به نسبت نظرش.( شد جا به جا زده هيجان) پرسيدم؛ كيان از تو مورد در شب اون-

 .كنه فكر بايد گفت اما بود، مثبت

 فرح. كردم نزديك ب**ل به چاييمو و آوردم بيرون تن از رو ای سرمه كاپشن شد، گرمم

 !نشست كنارم سيخ

 گفت؟ چى شد؟ چى بعد! گين؟می راست-

 هيچى! اصرار تو و كنهمى ناز من داداش خان شده، برعكس چى همه! هولى قدر چه-

 !داد بله ديشب خانم عروس ديگه،

 !شده؟ سرم تو خاكى چه! باشين جدى خانم-

 .كشيدم خودم سمت به موهاشو

 !خواستگارى بيايم فردا که زنممی زنگ امشب! خودمى ريش بيخ-
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 و كرد تغيير سرخ به سفيد از رنگش شدم، اش خيره لذت با. شد ساكت لحظه چند

 !شدم له اش تنه زير كه كرد بغـلم وحشيانه چنان! کشید بلندی جيغ بعدم

 : زدم فرياد

 !كنار برو شدم، خفه فرح! كن ولم وحشى-

 ميان که پاش يا بود بازوش دونمنمى! كردمی احساسات ابراز نبود، بدهكار گوشش

 بلندى نفس. كشيد عقب خودشو و كشيد جيغ درد از فشردم، و گرفتم دندونام

 .كشيدم

 !دونستمنمى من و بودى وحشى قدر چه! كردىمى ام خفه داشتى ديوونه،-

 .دادم تكون سرى! نبودم بلد من كه كرد موزون حركات همون به شروع و شد بلند

 !كردم بدبخت داداشمو و خودم-

 :گفت و داد قرى

 !شيممى شوهر و زن بهترين يعنى واى،-

 رو آهنگو شادترين و كيان ی رايانه سراغ رفت! كرد؟ جمعش اونو شدمی مگه ديگه

 .شد ولو تخـت روى خسته بعد، ساعتى. كرد شادى ابراز انرژى با و گذاشت پخش

 !كرده دير امروز نمياد؟ كيان چرا-

 .كنم اتو رو لباسا تا من به كن كمك بيا هم تو مشغوله، غروب تا امروز-

 رو نبود و بود چى هر نكردم، نامردى. شد زدن اتو مشغول و گفت چشم سرعت به

 ! ريختم جلوش

 :گفت و زد لبخند
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 لباساى حاضرم كه خوشه حالم انقدر اما نيست؛ حواسم نكنين فكر مامانى، باشه-

 !كنم اتو هاتونم همسايه كل

 .شد مظلوم

 گين؟می راستشو بپرسم، سوال یه-

 .شدم لباسا كردن تا مشغول

 .بپرس-

 نشدين؟ عاشق حاال تا شما-

 .زدم لبخند و افتادم شيرينى ی چهره ياد به

 بار يه چرا افتى،بی خوراك و خواب از كه مرده يه زياد داشتن دوست منظورت اگه-

 !شدم

 :دادم ادامه شد، خيره دهنم به مشتاقانه

 دلون الن اش هنرپيشه سياه، توليپ اسم به آورد فيلمى يه بابا که بودم ساله چهارده-

 دلم بود، اسب سوار يا خنديدمى اون وقتى ديدمش؛می كه بود بار اولين و بود

 خطر متوجه وقتى! خونه تو خيابون، تو مدرسه، تو ديدم؛می اونو اش همه. رفتمی

 ام سينه ی قفسه و بكشم نفس تونمنمى هم وقتا بعضى حتى فهميدم كه شدم

 شده سياه برام شب و روز كردم،مى بغض! خواستمشمى شدت به! گيرهمى درد خيلى

 كار و خوندن درس و دوستام سرگرم خودمو قدرى به شم،می ديوونه دارم فهميدم! بود

 اجازه دلم به وقت هيچ ديگه شد باعث همون شايد. بشم آروم تونستم تا كردم خونه

 !نه عشق اما دارم، دوست رو همه االن. بياد خوشش مردى از ندم
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 .بود عميق نگاهش

 شدين؟ اذيت خيلى-

 .زدم تلخى لبخند

 مراقبم هميشه تا بده نشون منو دل ضعف خواست خدا گممی هميشه اما خيلى،-

 بودم مطمئن شدم،می فاميل يا همسايه پسر يه عاشق دلون الن جاى به اگه. باشه

 !بود من به حواسش خيلى خدا! دادممی دست از ايمانمو و شدممی نابود

 .كرد بغض فرح

 اينكه اليق من اما صبورين، سنگ برام همش شما! دونمنمی هيچى شما از من-

 !ضعيفم خيلى من نيستم؛ باشم دوستتون

 .شدم بلند جا از

 برام خيلى نشو؛ لوس و كن جمع خودتم دوست، كيان شام يه وقت سر بريم پاشو-

 !عزيزى

 :پرسيدم و كردم تن به كرم شلوار و مانتو

  رنگه؟ ای سرمه اون يا بهتره رنگ اين كيان،-

 .كرد مرتبش و كشيد سفيدش بلوز ی يقه به دستى كيان

 !ای سرمه-

 :زدم غر ب**ل زير

 نپوشم؟ روشن اونوقت خواستگاريته، شب-
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 .اومد كش كمى ش*ا*ب*ل

 باور تره، شيك ای سرمه نيلى! خواستگارى ريممی داريم بابا! من؟ خواستگارى شب-

 !كن

 رنگش و طرح از كه خريدممى لباسى همیشه! نداشتم سليقه لباس تو کردم، باور

 يه هم وقتا بيشتر نه؛ يا مياد بهم اينكه از نه و داشتم خبر مد از نه اومد،مى خوشم

 !بود طرح

 برداشت رو بود خريده قبال كه هم شيرينى و گل كرد، تن به طوسى شلوار و كت كيان

 :گفت و

 .مياد ماشين االن-

 .كردم سر چادرمو

 .ام آماده من بريم،-

 كرده خالى لباسش رو بودمو خريده براش تازگى كه بويى خوش ادكلن چشمش، از دور

 !كنه حموم ادكلن تو بايد داماد بودم؛

 :پرسيد شديم، پياده ماشين از

 !داره خوبى بوى گرفتى؟ كجا از-

 ! داشت ارزش خيلى برام هم كوچيك چيزاى همين رفت، ضعف دلم

 !گيرممى برات خودم شد، تموم وقت هر گم؛نمى-

 :شنيديم رو حاجى صداى و زديم زنگ

 .بفرمايين-
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! داشتن؟ مهمون شد،مى ديده مردونه و زنونه كفش جفت چند سالن ورودى در پشت

 رو گل و شيرينى و داد دست بهش احترام با كيان اومد، استقبال به مهربان آقاى

 جوون و خسرو كنارشون که افتاد فرحناز ى خاله شوهر و خاله به چشمم. كرد تقديم

 خيره كيان به خسرو. داد جواب دلخورى با خاله داديم، سالم. بودن نشسته ای ديگه

. داد پاسخ لبخند با هم غريبه مرد و گفت چيزى ب**ل زير درهم ابروهاى با و شد

 خانواده و داشتيم قرار خاله و حاجى روى به رو كيان و من كه بود چنان مبال چيدمان

 شيرينى. اومد بيرون شيرينى ظرف با آشپزخونه از فرح. راستمون سمت هم خاله ی

 با خاله.نشست پدرش كنار من، به نگاهى با و كرد سالم شرمگين. گرفت قرار ميز روى

 :پرسيد اجبارى لبخند و درهم نگاه همون

 آوردين؟ تشريف تنها-

 کيان شد، تر سرخ فرح صورت! شدن فوت مادرم و پدر دونستمى كه اون چى؟ يعنى

 .كرد نگاه رو خاله مـستقيم

 آقا حاج خواهرمه، فقط شهرمون تو من تر بزرگ و رفتن خدا رحمت مادرمون و پدر-

 !نباشه كشى قشون به نياز كه شناسنمى رو ما اونقدر هم

 آقاى برادر رو غريبه مرد حاجى. كرد جا به جا پاهاشو خسرو و شد تيره خاله صورت

 !داشت؟ چيكار اينجا اون خب. خسرو عموى يعنى كرد، معرفى مدبر

 :گفت حاجى برد، جلو رو زمان آبكى شوخياى كمى و توضيح كمى جواب، و سوال كمى

 بوده شما ی خونه دختر بيشتر انگار من فرح و شناسيممى خوب رو همديگه ما خب،-

 وصلت اين براى مانعى که من نظر از! خودمون ی خونه دختر تا سال چند اين تو

 چيه؟ تو نظر بابا، خب جون؛ فرح خود يعنى اصلى نظر مونهمی نيست،
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 اش دردونه نظر از كه فهميد شدمی بود، شده جمع حاجى لباى زير كه ای خنده از

 !ديگه بود مراسم خب داره، خبر خوب

 :گفتم بلند كنه، نظرى اظهار خواست خاله تا. نگفت چيزى زير به سر شرم با فرح

 كنن؟ صحبت هم با دقيقه چند دينمی اجازه آقا، حاج-

 .زد لبخند حاجى

 ...جان فرح بفرمايين، كيان آقا بله،-

 خسرو. شد راهى دنبالش و كرد خم سرى شرم با كيان و رفت پدرش اتاق طرف به فرح

 !اومدمی ابرو و چشم شوهرش براى هم خاله و زدمی زانو روى انگشت با اشكارا

 دوم دست موبايل بازار از و كندمى پوست نارنگى آروم كه بود عمو خونسردتر همه از

 :پرسيد حاجى اومدن، بيرون اتاق از محجوب جوون دو که گذشت ربع يك! زدمی حرف

 رسيدين؟ توافق به ها بچه-

 :گفت زير به سر كيان و رفت آشپزخونه به سريع فرح

 .بله-

 .خنديد بلند حاجى

 !داد بله داماد بيار، چايى جون فرح-

 قهقهه منم نداشت، زشتى صورت اگه. شد بلند خاله شوهر و عمو ی خنده صداى

 :گفت حاجى كرد، تعارف همه به رو چايى فرح! زدممی

 ندارين؟ نظرى شما آمين، خانم. كنيم تعيين رو عروسى و عقد وقت بايد ديگه پس-
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 !نكرد كنترل خودشو ديگه خاله

 فرح به كردن فكر براى فرصت کمی تحقيقى، يه! حاال؟ هست ايى عجله چه آقا، واى-

 !بدين جون

 :پرسيد مهربان آقاى

 موردش در كه بره كسى ى خونه ام بچه تنها ذاشتممی من كنينمی فكر تحقيق؟-

 تيم حتى کوچه اداره، از آقا اين مورد در من پيش سال چهار! نكردم؟ تحقيق

 دخترم براى مدت اين نداره، گفتن به نياز كه خانومم اين كردم؛ جو و پرس كوهنوردى

 منش و ادب و اخالق از باشم؛ داشته دامادى چنين افتخارمه باعث و نكرده مادرى كم

 !است شده تایید

 !كرد شخصيتى ترور رو خاله عمال  

 به. بود نشسته عبـوس هنوز خاله. اومديم بيرون فرح ی خونه از زودتر كيان و من

 مناسب شغل و قيافه نظر از خسرو! سوختمی براش دلم كمى نكردم، نگاه هم خسرو

 مهمتر همه از بدرخشه؛ برادرم که شدمی باعث كيان كردار و رفتار اما بود، کیان از تر

 !برادرم به فرح ی عالقه و بود علف ی قضيه هم

 :پرسيدم كيان از و پوشيدم راحتى لباساى

 خورى؟مى چايى-

 :گفت داد،می قوس و كش بدنش به كه حالى در

 خراب اينجا فوتبال ديدن براى فردا ها بچه که بزنم زنگ يه برم منم شه،می آماده تا-

 !نشن



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

106 

 

 .شدم نزديك سالن بخارى به كردمو پر( به) چايى از ليوان دو

 .بيا شد، آماده كيان-

 روى تا كرد پيدا زمين روى رو صميميت بايد گاهى. نشست و داد تكيه ديوار به كنارم

 !انداخت چين بامزه رو بينى! نفره سه مبالى

 !چسبهمی خيلى ؟*به چايى-

 .فشردم دستم تو رو ليوان زدمو لبخند

 !خورد بايد خاص هاى لحظه تو فقط آره،-

 خودش رو بابا چايى سال يه مصرف زمـستون، سال هر مامان و بود به چايى عاشق بابا

 از یكى شد و موند چايى داد، رخ ماه بهمن والدينم تصادف! كردمى درست

 !كرديممی مصرف اونو خساست با كه كيان و من هاى داشته ارزشمندترين

 :پرسيدم آرامى به! بود شده طعم خوش قدر چه واى،

 بكنيم؟ دعوت رو كسى ما شد، برون بله قرار ديگه ی هفته-

 .برد فرو موهايش داخل انگشتاشو كيان

 دايى زن اما كنه،می بهونه كارشو هم دايى. گيممی بهشون اما نميان، كه عمه و عمو-

 خواهش ببينم اگه نيلى، ولى گيم؛می همه به هم باز كه عقده مراسم هم بعدش. مياد

 ! زنممی هم به مراسمو خودت جون به برى، ديدنشون يا كنى

 :گفتم سريع شد،می عصبانى نبايد. زد موهاش به چنگى

 !باش آروم گم،می بهشون بار يه فقط كيان جون به-

 .كشيد بلند آهى و شد پايين و باال اش سـينه ی قفسه
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 !سخته كردنشون فراموش چيزا بعضى-

 :گفتم شيطنت با

 !داد؟ بله موقع همون که خوندى سحرى چه عروس گوش زير اتاق تو آقا-

 .خنديد

 عقدم روز بگم خواممی راستى،! داده بله وقته خيلى كه عروس نيلوفر، تو دست از-

 چيه؟ نظرت بذارن، رو نيلوفر صحرا، دختر اى آهنگ فقط

 .پاش رو زدم

 اون بايد خودت اولم خوبه، خيلى برقصن بايد خوشگال آهنگ! صفره ات سليقه اَه،-

 !بندازى تخـته شلنگ رفيقات با وسط

 !بكنى رقاصم مونده كم ره،می باال توقعت داره كه بشم بلند-

 .كردم دور صورتم از رو گوشى و رفتم آبيم پتوى زير

 كنى؟ صبر فردا تا شدنمى حاال! نزن داد شنوممی آروم، فرح-

 نه؟ يا كنم تعريف يكى براى بايد! بشم؟ مرگ ذوق من مياد دلتون شما نه،-

 !محل بى خروس بگو-

 داره كه دخترت كنى،مى تایید که رو دوماد آقا ديگه، باش اخالق خوش مامانى-

 چى بهم اتاق تو كيان دونىمی بگذريم، خب! اخالقى؟ بد اونوقت شه؛می عروس

 با زندگى شرطمم تنها و ندارم رو كسى هيچ نيلى جز به من بكن، فكراتو گفت گفت؟

 ى همه هميشه نيلى اما شه،می آدم كس همه همسر اون، به احترام و هست خواهرم

! كنم ماچش خواستممی خانم، واى بياى؟ كنار قضيه اين با تونىمی منه؛ ندار و دار
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 كه كردم ذوق انقدر! جا همه و هميشه باشيم، هم با بايد كه بود اين منم شرط آخه

! دادم ای سوتى چه فهميدم بعدش! منه چی همه مامان گفتين،نمى هم شما گفتم

 بهتون كه زدم حرفيو بهش منم چى؟ شما ندارم، شرطى ديگه من که گفت و زد لبخند

 فهميد ناقال ولى...بدين تحصيل ادامه بايد شد، جور شرايط اگه گفتم بودم؛ داده قول

 !شماست حرف که

 مليحه گفت بهش بابا! نتونست اما بزنه، رو بابا راى خواستمی هى! بگو رو خاله واى،

 .خوادمی اونو دخترم هم و داره دوست دخترمو هم نمياد، گيرم پسر اين مثل خانم،

 !بشم آب خواستممی خجالت از

 بود؟ اومده خسرو عموى چرا فرح،-

 به بايد علف داداش، زن که گفتمی و خنديدمی! خوبيه آدم چه دونيننمی واى،-

! شده فرارى دختره که تلخه عمو علف اين بس از اومده، كه بياد شيرين بزى دهن

 برادرش ی خونه اومده شيراز از روزه چند اميد آقا. كردمی نگاش چپ چپ هم خسرو

 رانندگيه، راهنمايى پليس شنيدم. بود اومده همراهشون بمونه، تنها بودن نخواسته و

 كيان! چه؟ ما به اصال. شلوغه و شاد خيلى اما سالشه، یک و سی و بزرگتره خسرو از

 خوشحاله؟ طوره؟ چه

 !بخوابم بذار ديده، خواب رو ملكه هفت االن کيان! بخواب برو كيان جون فرح،-

 بايد منو خواب فقط بعد، به اين از! كنممی رو ها ملكه تك تك موهاى ميام بيخود،-

 !ببينه

 منو مغز ريز يه صبح تا خواستمی انداختم، تخـت زير گوشيو و كردم قطع تماسو

 !داد سوق خواب ى آستانه به منو زود خيلى خستگى! بخوره
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 و رسم از فارس؛ ما و بود ترك مهربان آقاى رفتم، فرو فكر به نماز از بعد صبح

 چندان نه فاميل دو بين وسط اين فرح يا كيان خواستمنمى نگفت، چيزى رسوماتشون

 مشورت باهاش بايد تبريزه، ترك هم ستوده آقاى افتاد یادم! ببينن آسيب مهربون

 با كه مهمونى. بپرسم عقد و برون بله مراسم مورد در يكى از بايد حاال. كردممى

 كردم، فكر كمى كنم؟ چیكار بايد كيان بزرگتر عنوان به عقد سر اما عروسه، ی خانواده

 كوچول خانم از اينم خب،. بود برادرش عقد پيش ی هفته افتادم؛ احمدى خانم ياد

 .كنه كمك تونهمی هم ستوده آقاى زمينه، اين تو البته پرسم؛مى موچول

 رفتار به کردممى سعى! نكنن پا به آشوب كه دممی خبر فردا هم دايى و عمو و عمه به

 كيان و من به مرتب كمك، بدون مامان و بابا مراسم تو. نكنم فكر اونا ى گذشته زشت

 !دادنمی دستور

 .بگيرين سفارش خوب جاى يه از ناهار براى كيان، عمو-

 .موننمی مهمونا بعضى بده؛ شامم سفارش كيان، دايى-

 عمو.)ميان منم همكاراى بگيرين، بزرگتر مسجد يه توی رو هفت مراسم نيلوفر،-

 !داريم ابرو ما آره،.( بود بانك كارمند

 .بيان خوانمی هم(عمه شوهر)مهدى آقا فاميالى جون، عمه نيلوفر -

 و بابا چهلم به هفته يك وقتى اما گفتيم،نمى چيزى خونين دل و چشم با كيان و من

 برادر و خواهر! داغون من و شد عصبى كيان شنيديم، رو عمو و عمه تقاضاى مامان

 هم تا ببرن عمو ی خونه به مراسم از بعد ماه يه عزيزمو و نابغه كيان خواستنمى پدرم

. داشت دختر تا دو عمو! باشه عمو نظر زير آمين اسم وارث هم كنه، عقد رو عمو دختر

 پول و برم اون پيش زندگى براى من و بشه فروخته خونه مراسم، بعد كرد مطرح عمه

 هم بشه، پرداخت ما به پول سود هم باشه؛ شوهرش دست سرمايه عنوان به هم خونه
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 و حسابرسى حد چه تا يعنى! فروش براى بسازه و بخره زمين ما پول با عزيزش شوهر

 !شرفی؟ بی

 و بود شده قفل دهنم زندگيم، تو بار اولين براى منم رفت، اتاقش به ساكت كيان

 كيان اتاق از وسايل شدن خرد صداى بعد و طوالنى سكوت یه! بزنم حرف تونستمنمی

. كوبيدمى وسايل به و بود گرفته دست به صندليو کیان. ريختيم اتاقش تو همه! اومد

 !زد خشكش كيان ی نعره با اما داره، نگهش جلو رفت عمو

 نداريم؟ خونه خودمون عمه؟ ى خونه بياد خواهرم مُردم من! ايم؟ بچه كردين فكر-

  هستین؟ ما قيم مگه شما

 خواينمی فردا حتما! گيرين؟می زن من براى نشده برادرتون چهلم هنوز شرفا، بى

 وصى وكيل سالمه؛ هیجده من سالشه، دو و بیست نيلوفر! بدين شوهر رو نيلوفر

 !كفتارا بيرون برين ما زندگى از بيرون، ما ى خونه از برين! خوايمنمى

 .ايستادم روش به رو سريع باال، برد دستشو عمو

 هيچ ماست، ی خونه اينجا! كنى بلند دست برادرم رو ندارى حق پايين، بيار دستتو-

 !بيرون برين. ريمنمی جا

 کيان. كشيدم بيرون كيان دست از رو صندلى و رفتم نكردم، توجه بهشون ديگه

 تو وقتى مثل كودكيش، مثل كردم؛ بغـلش فقط. زدمى حرف ب**ل زير و لرزيدمى

 قدرى به! ديدمى کارتون و خوابيدمى من به چسبيده تلويزيون روى به رو كوچيكى

 از بعد هوشى بی یك نه، خواب خوابيد؛ ام شونه روى سر و شد آروم تا ماليدم پشتشو

 !بود عصبى ی حمله
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 و زدممی زنگ اوقات گاهى فقط نديديم، رو اونا ديگه ما و رفتن و كردن قهر عمو و عمه

 چندان بود، شهرى بين اتوبـوس راننده چون دايى. دادنمی جواب رودربايسى تو اونا

 و مهربون دايى زن. ديديممی رو همديگه دوبار يكى سالى نداشت؛ ما با ارتباطى

 پسر براى بگيره لقمه منو نكنه ترسيدممى ترسيدم؛مى نگاهاش از اما بود، خونگرم

 بود؛ كرده باز دوستش با فروشى كفش ی مغازه يه نبود، بيكارم البته! بيكارش كفترباز

 من فهيمى فاميل چه! كفتراشه پيش بوم پشت باالى بيشتر گفتمی دايى زن اما

 آوردن بهانه نگفتن، هم تبريك حتى عمه و عمو زديم،می حدس كه همانطور! داشتم

 هم رو دايى و احسان كنهمی سعى و مياد حتما گفت دايى زن! بيان تونننمی كه

 .بياره

 كنيم، دعوت عقد براى كردم يادداشت خودمو و كيان دوستان از تا چند اسم

 !بشه حالش به خوش خيلى فرح ى خاله خواستمنمى

 .كردم استفاده احمدى خانم و ستوده آقاى اطالعات از. گذشت سرعت به روز چند

 اعتراض از جلوگيرى براى ظاهرى خواستگارى مراسم يك رسيد، فرا شنبه پنج شب

 ی عمه و خاله ی خانواده بود، دايى ی نفره سه ی خانواده فقط ما طرف از! ها خانواده

 حـلقه من. شد زده حرفها همون. دخترانشون و پسر همراه به داشتن حضور هم فرح

 ى فيروزه ى نگينه سه انگشتر نامزدى، نشون عنوان به كردم فرح دست تو مامانمو ى

 و چادر و قند كله! فيروزه بزرگ نگين كنار كوچيك نگين دو. رفت كيان دست تو هم بابا

 .گرفت جا فرح دست تو بودم، كرده فراهم ستوده آقاى ى توصيه به كه هم پارچه

 و صد فقط گفت مهربان آقاى اما داشت، اندازى سنگ قصد فرح ى عمه مهريه، سر

 و چشم قدرى به خاله اما شد، حذف ما خانوادگى رسم طبق هم شيربها. سكه چهارده

 : گفت كيان كه اومد ابرو
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 .کنيممى قبول شماست، رسم جور هر-

 گرم خسرو عموى با احسان. برد پيش مراسمو صدا، و سر كمى و مختصر شام يه

 فرح روى نگاهش اما زد،می گپ فرح ى عمه پسر فريدون با ظاهرا خسرو. بود گرفته

 پاسخ مهربان آقاى و دايى سواالى به حوصله با بزير، سر و آروم هميشه مثل کيان. بود

 !رسوند من به خودشو جت مثل فرح آشپزخونه، تو رفتم. دادمى

 !كنم بغـلتون كم يه بذارين شدم، خسته واى-

 !نيست بد بشى سفيد و سرخ كم يه عروسى، مثال تو! زشته فرح-

 هم كسى هيچ و فاميلتونم ديگه حاال من ببين، رو حـلقه اين خانم، ببين! كن ولم-

 !شدم راحت آخيش،. كنه كارى تونهنمی

 .كردم بغـلش اختيار بى

 كن، بخت خوش برادرمو فرح،. كيان و من دل عزيز دخترمى، تو نيستى؛ فاميل تو-

 .بخنده هميشه كن كارى

 .بوسيد و زد چنگ راستمو دست فرح. زدم لبخند و نكردم اعتنايى فشرد، گلومو بغض

*** 

 در سر نور كردم؛ نگاه زد،می چشمك پنجره از كه آبى نور به گنگى با. شد باز چشمانم

 بلند جا از. كردممی غريبى خونه با كمى هنوز. بود خونه روى به رو صادرات بانك

. خوندم رو هميشگى الكرسى آية پله، راه بهداشتى سرويس به رفتن حال در. شدم

 :شد بلند خيابون داخل مسجد از اذان صداى

 !اكبر هللا-
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 بر سجده و خوندم رو نماز! شدم؟ بيدار زود اينقدر چرا اما بودم، خوابيده دير ديشب

 .زدم خدا پايان بى لطف

 داريوش يتيماى مواظب حاال تا خدايا. دستگير تنها تويى و اميد تنها تويى خدايا،-

 رحمت و نور برادرم زندگى به خدايا! بيشتر و بیشتر باش؛ مواظبمون هم حاال از بودى،

 همه از مصيبتا، ى همه از كن حفظشون خودت خدايا. كن عطا عشق و ايمان و روزى و

 !مهربانان مهربانترين اى نذار، تنهامون آزمايشا و مشكالت توى خدايا. سختيا ى

 .بردم باال سرمو و كشيدم چهره به دستى

 !ممنون بار هزار بشم، قربونت خدايا-

 كبريت زيرش و گذاشتم اجاق روى رو آب پر كترى و آشپزخونه رفتم. اومدنمی خوابم

 اتاق يه آشپزخونه، كنار خواب اتاق يه مربعى، سالن يه شدم؛ خيره خونه به. كشيدم

 .مهمون اتاق و مطالعه و كار اتاق بودم كرده رو سالن ورودى اتاق. سالن ورودى خواب

 ى پرده خواب موقع كه خيابون به رو سراسرى پنجره يه! بود خوشگل خيلى خودم اتاق

 رو خونه مهتابياى تمام چون. ميزدم ديد بيرونو و زدممی كنار كامل رو يشمى سبز

 و كامپيوتر ميز و بزرگ نسبتا تخت يه. نداشت ديد بيرون از اتاقم كردم؛می خاموش

 و خط تابلوى چند هم ديوار دو روى. دادمى تشكيل اتاقمو وسايل نفره، سه كاناپه

 به نفرمون چهار ی خانواده از عكس قاب يه هم تخـت روى به رو. شدمى ديده نقاشی

 .عقد مراسم تو خودم و فرح و كيان از خوشگل عكس يه هم قاب زير خورد،مى چشم

 :گفتم خودم با و كشيدم دراز تخـت روى

 !گذشت سخت و فشرده و هياهو پر قدر چه ماه سه اين-
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 طول ماهى دو طبقه، دو ی خونه اين خريدن و خونه فروش به كيان كردن راضى

 تقريبا عروسى، مراسم و ای نقره پرايد يه و خونه خريد با بانكيمون حساب! كشيد

 كه هايى خونه ديدن براى كرديم گز رو خيابونا و ها كوچه فرح با قدر چه. شد خالى

 بياد، همراهمون اونم كه كرديممى كيان التماس قدر چه! كردنمى سفارش ها امالكى

 :گفتمى و كردنمى قبول

 !خوبه خودمون ی خونه-

 :گفتم بهش آخر

 روش منم وقتى بگرده؛ عريان اش خونه تو خوادمى تو زن اين شايد جان، بابا-

 !كيان بفهم شه،نمی

 :گفت و انداخت پايين سر طفلك

 !شمنمى تا دو شما حريف من بكنين، دارين دوست كارى هر-

 سمت كه خيابونى داخل ساخت سال چهار سفيد سراميك طبقه دو ساختمون يه

 از. بود روزى شبانه درمونگاه فاصله، ايستگاه يه با چپش سمت و بود كالنترى راستش

 خونه سند! كردم تصاحب رو باال طبقه و ندارم توق تق ی حوصله من گفتم اول همون

 .كيان نام به دونگ سه شد، زده من نام به دونگ سه

 خاله با خواستم فرح از. پذيرفت رو فرح جهاز ی باقيمونده خريد مسئوليت خاله

 و خونه و عروسى كاراى دنبال روز هر. بذاره احترام نظرش به و كنه برخورد مهربون

 زدن، گپ و شام خوردن با شب هر اما بود، كرده عصبيمون و خسته كمى بودن جهاز

 خونه و بود آورده من اتاق تو لباساشم عمال ديگه حاال فرح. شديممی آروم كمى
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 خونه، دنبال بريم اينجا بيام بعدش مدرسه، برم بايد صبح كه من گفتمى رفت؛نمی

 !خوابممی همينجا شب! مريضم؟ مگه خب

 ی شونه به زدن گاه گه و حجاب برداشتن فقط بود، نكرده تغييرى كيان با اش رابطه

 سينمايى يا پارك به خستگى، بهانه به گاهى! عصبانيت هنگام كيان

 .فرستادمشونمی

 خونه تو بيشتر دارم دوست نيست، شوخى و زدن حرف اهل بيرون كيان گفتمى فرح

 گفتم بهش كنه، اذيتش و بره كيان سراغ كه كرد اصرار فرح شب يه. بيرون تا باشم

 صالح من اما برادرمى، محرم هم حاال و رفتى و اومدى خونه اين تو هاست سال درسته

 مگه كه كرد اعتراض. باشى اتاق اون تو شبتو بخواى عروسى از قبل تا بينمنمى

 خيلى شما نداره، مخالفت دين هستيم، هم عقد ما تازه كنم؟ چیکار خواممى

 و كوچيك ی جامعه تو گفتم براش! ما ى رابطه تو اصطحكاك اولين! سختگيرين

 هم باز باشم، داشته اعتماد شما به هم قدر چه هر بشه؛ رعايت بايد عرف ما، سنتى

 !باشى اينجا روز شبانه که ميده اجازه من ى پشتوانه به پدرت! داد خطا احتمال بايد

 !اجبار به يا پذيرفت قلبش با دونمنمى

 همكاراى فرح، همكاراى كيان، همكاراى اومدن؛ هم عمو و عمه عروسى، مراسم براى

 رخدادهاى آبستن و بود زيبايى و هيجان پر شب ديشب. داشتن دعوت خودمم

 اكبر گرفت، پليسش شوهر برادر براى موچولو كوچول احمدى خانم آدرس خاله! جالب

 طاليى چشم دختر به راجع اطالعاتى و كشيد كنار كيانو زور به چوپى رقص هنگام

 ديگه انگار كه هم خسرو! اومد در آب از فرح عمه دختر پريوش، كه گرفت شيطون

 مامانش به و كرده دعوت مراسم به خانمشو همكاراى از يكى بود، شده كنده اميدش

 و پوش سفيد فرح وقتى. بود ای برازنده و نجيب خانم دختر اتفاقا نذاره؛ تنهاش سپرد
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 آب پر خوشحالى از چشمام شدند، گل با شده تزئين ماشين سوار پوش مشكى كيان

 لباس با من! كنه كم خوشيمو نتونست هم خودته نوبت ديگه گفتن با دايى زن! شد

 دعا رفت،مى بوق بوق براى كه ای نقره پرايد سمت به رو مشكى چادر زير روشن سبز

 !خوندم دعا و خوندم

 روى بر متراكم ابرهاى. شدند راهى داماد و عروس دنبال به ماشين و موتور با ها جوان

 خيابونو داخل مهموناى دقيقه، چند عرض در اسفند آساى سيل باران و غلطيدن هم

 روانه طاووس تاالر سمت به سوت و خنده همراه هياهو پر يورشى با رو اونا و كرد خيس

 :پرسيد و ايستاد كنارم دايى. كرد

 ما؟ ى خونه مياى امشب-

 .خنديدم

 .ببندم بنديلشونو و بار برم سفر، ميرن فردا ها بچه! شدم عيالوار ديگه، نه-

  كنى؟ فكر خودت به خواىمی كى چى؟ خودت جون، دايى-

 :گفتم خندان لحن همان با! تكرارى هاى نگرانی و سواال همون

 !ندارم كمبوديم کنم،مى زندگيمو خوشى به دارم من دايى-

 : گفت و داد تكون سرى

 .خونه برسونمت بيا-

 فالكس با و كردم گرم براشون رو عروسى غذاى پرس دو ها، بچه اومدن از قبل شب

. كردم روشن سالن تو بلندم رنگى شمع تا چند گذاشتم، آشپزخونه ميز روى چايى

 اما داشتم، گلدون تا چند با كوچيك بالكون يه من فقط بود، باال مثل هم پايين طبقه
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 ها پله از خميازه با! بود كرده بهشت گياهش و گل با پايينو سالن و كوچيك حياط فرح

 خاطر به كه محوى آرايش از صورتمو و كنم عوض لباسمو داشتم جون فقط اومدم، باال

 .كنم پاك بودم، كرده تحمل فرح دل

 باز بادبادک كتاب آشپزخونه تو شده، بيدار ناقابل خواب ساعت چهار از بعد حاال اما

 معجزه به چشم و كردم دم به چاى. بودم كترى آب اومدن جوش منتظر دست، در

 و بو و رنگ خوش چايى ليوان يه با. داشتم دوست رو قلمش دوختم، حسينى خالد

 !داشتم خوبى حال چه نشستم، ـت تخـ روى كتابم و خرما تا چن

 …و خورد گوشم به كسى اومدن باال صداى

 بهم بازشو نيمه چشماى آبى، صورتى خرسى شلوار و بلوز با آلو خواب عروس بله،

 : گفت و دوخت

 سالم-

 گردن طرف دو به هاشو شونه و خزيد نازنينم آبى گلبافت پتوى زير كنارم حرف بى

 .كرد جمع

 !گرمين؟ شما اينقدر…چرا! نشه…كوفتت…اوم-

 من پتوى زير اومده مشتركش زندگى سحر اولين يعنى بود، ميخكوب روش نگاهم

 .افتادم خنده به اختيار بى! چى؟ يعنى خالق، جلل! بخوابه؟

 !پاشو كنى؟می چیکار اينجا فرح! رى؟می راه خواب تو نكنه دختر، ببينم پاشو-

 :زد نق
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 جون…منم...خونهمی… نماز داره.(كشيد خميازه..)آ… كيان! خوابممی..م…دار…خب-

 !بخوابم… بذار…جدت

 !عجيبش پاى دو موجوداى اين از خدا به پناه

 سالن در به ضربه چند. رفتم پايين گذاشتمو ديگه چاى ليوان يه كوچيكم سينى تو

 .زدم

 .بفرما-

 مهربونش، نگاه. داشت دست تو مفاتيح و بود نشسته قديميش سبز سجاده روى

 !لرزوند دلمو

 كرد؟ بيدارت سالم،-

 .نشستم كنارش

 !بيدارم وقته خيلى است؟ آماده چايیم بينىنمى بابا، نه سالم،-

 .برداشت رو داغ چايى ليوان

 پرتشون و چرت با ها بچه. بود موقع به خيلى هم ديشب غذاى نكنه، درد دستت-

 .بوديم گرسنه حسابى بخورم، چيزى نذاشتن

 :پرسيدم لبخند با

 افتين؟می راه كى حاال-

 راضى. بودم كرده رزرو براشون اصفهان هتالى از يكى تو اتاقى عروسى، كادوى براى

 :گفتمى قيمتيش و زيبا دستبند دادن نشون با فرح! نكشيد طول خيلى كردنشون

 !كافيه خب ديگه، بود شما كادوى اين-
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 :گفتمى کيانم

 :گفتممی رويى پر با منم! نيلو نمونده اتوبـوسم بليط پولت كيف تو ديگه-

 !شينممی دستتون ـل بغـ ميام اجاره، دممی رو باال بيارم، كم اگه-

 .نوشيد ای جرعه كيان

 بياى؟ خواىنمى واقعا افتيم،می راه ۹_۱۰ ساعت-

 .دادم ماساژ دست با راستمو پاى كمى

 بيام؟ كجا من كنين، در خستگى برين خواينمی روز دو جان بابا-

 .برو داشتى دوست جا هر نداريم، باهات كارى. بيا هم تو-

 .شدم بلند جا از

 !بخواب ساعت چند هم تو دنيا، كيف و کنممی خلوت اينجا روز دو منم-

 .كرد جمع رو سجاده

 !كن صبر-

 !رفت دندان زير به كوچيكش انگشت و شد خيره صورتم تو. نشستم كنارش

 !گرفت شكل لبخند و اومد كش لبام

 بگى؟ خواىمى چى بگو-

 .كشوندم طرفش به خودمو! بود پرحرف و شرمگين نگاش قدر چه

 شده؟ چى جونم،-
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 من پاى به نشدى؟ اذيت تو مونديم، تنها ما مامان و بابا از بعد خوشبختى؟ تو-

 نشدى؟ اذيت كردى، خشكم و تر و نشستى

 .پاش رو زدم

 منم بودى، كس همه من براى تو! بوديم؟ تنها كجا! بگى خواىمی چى حاال گفتم…اُه-

 قامت و قد خوش جوون مگه آجى، گنده خرس بعدم. باشم همه برات كردم سعى

 !خواد؟می كردن خشك و تر ساله هیجده

 خوبى حس! بود محكم و كشيده قدر چه گرفتم، گرمم انگشتاى تو سرعت با دستاشو

 .فشردم صورتم به! بود بابا دست انگار داد؛ بهم

 به فرح اومدن با االن و خوشبختم خيلى تو با دونىمی خودتم. منى چيه همه تو-

 .خوشحالم تو براى هم و خودم براى هم زندگيمون،

 باهاش هميشه بدى قول خواممى اما كنى،می ما راحتى براى تالشتو ى همه دونممی

 .داريوش بابا مثل باشى، صبور و مهربون

 و كرد بغـلم محكم برداشت، نم نگاهش. گرفت هامو شونه و كشيد بيرون دستاشو

 .كشيد بلند نفسى

 مهربونى، ى همه خاطر به نيلوفر. كنممی سعى اما كنم، جبران محبتاتو تونمنمى-

 !نوكرتم عمرم آخر تا مديونتم؛ بخشندگيت ى همه

 مثل و كردم استفاده فرصت از. شهمی ناراحت نه،! كنم گريه خواممى كه بازم واى،

 بلند پيشونى. كردم بوسه غرق پيشونيشو و موها و كردم بغـلش محكم سالگيش چهار

 !بود من مال فقط اون
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. زدم غلت بار چند. بخوابم ساعت يه تونستممى خزيدم، پتو زير. بود خواب غرق فرح

 سرگرم حسينى خالد جالب تخيالت با هم باز و شدم بیخيالش! اومدنمى خواب نه،

 !شدم

 .فشرد پهلويم به رو صورتش گربه مثل كنارم داشتنى دوست موجود گذشت، ساعتى

 !بخوابما ظهر تا بايد عروسم، مثال! بخوابم ذارىنمى-

 .شدم خم سمتش به نشسته همونطور و زدم كنار سرش از رو پتو

 !داماد خواهر بغـل تو نه باشه، داماد بغـل تو بايد عروس-

 .خنديد

 تا ديشب از چون مامانم، پيش اومدم من خير، نه! خوارُْشوَرى حاال گىمی راست…ا  -

 پيشمون االن اونم کشيد،نمى خجالت كيان اگه تازه. شده تنگ براش دلم حاال

 !بود شده تنگ باباش براى دلش اونم بود؛ خوابيده

 لحظات تو يتيم افراد بودم شنيده قبال. سوزوند جورى بد جيگرمو فرح حرفاى و بغض

 يك جز به ديشب اما شن؛ مى مادر و پدر تنگ دل ازدواج خصوص به زندگيشون مهم

 اين كيان و فرح بيدارى شب دليل يعنى…اما. نيومدن خيالم تو مامان و بابا ديگه بار،

 .كردم بغـلش كشيدمو دراز کنارش! بود؟ غصه

 جونم كيان دادم بردم تازه كردم، دم چايى برات ببين! لوس دختر هستم كه من-

 هميشه ديگه كه من عزيزم، پاشو. بدم بهتون عالى صبحونه يه خواممى االنم خورده،

 .هستم پيشت
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 از آويزون ابريشمى نخ هاى رشته مثل هاش مژه. دوخت بهم خيسشو زيباى چشمان

 و لرزيدمى اش شده جمع لباى و سرخ بينى. بود شده بلند و هم از جدا قالى، دار

 !سردى؟ و تنهايى همه اين! كشوندمى بيننده رخ به زمـستونو سرماى

 بارون كرد، طلوع بهار شد؛ شكفته و باز تا كردم نـوازش قدرى به دستام با صورتشو

 !بخشيد گرما خورشيد رفت، و زد رگبارى بهارى

 :گفت و شد بلند

 منى ديوار شما شم؛ خراب روش تا نيست ديگه كسى خب كردم، ناراحتت ببخش-

 !شدن خراب براى

 زن مادر بيايم بزن صدامون شد، آماده صبحونه. تنهاس داره گناه اونم كيان، پيش برم

 !سالم شوهر مادر سالم،

 .رفت پايين صدا و سر با و زد لپم روى ای بـوسه خوش سر

 يادگار، عمو اى! خوابى هنوز شما اما بردن، عروستو عروسى صبح! نداشتيما كيان آقا-

 !بيدار؟ يا خوابى

 بود؟ من از تر خوشبخت لحظه اون در كسى يعنى

*** 

 :زد فرياد و رفت حياط سمت به پا لنگه فرح

 برامون برنج پيمونه دو يخچاله، تو خورشت. دارم جلسه كالس بعد امروز جون، نيلى-

 .رفتيم ما قربونت،. بذار

 :گفتم و ايستادم آخر پله رو
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 .سالمت به-

 ميز زدن؛می بيرون خونه از هم با دو هر كه روزهايى بيشتر مثل شدم، آشپزخونه وارد

 قورى و كيان پنير و كره فرح، محبوب صبحونه كره و مربا! بود شلوغ و نامرتب صبحونه

 سالن به نگاهى و شستم ظرفو تيكه چن كردم، جور و جمع رو سنگك نون و چايى

! بودن كرده پهن خوابو بساط تلويزيون روى به رو خواب، اتاق جاى به هم باز انداختم؛

 شب؟ آخر سريال يا بود نود برنامه خاطر به دونمنمی

 و زدم كنار رو پنجره جلوى رنگ ياسى پرده. گذاشتم تخـت روى مرتب رو پتوها و بالش

 ديوار به تخـت روى به رو خوابم اتاق عكس قاب مثل عكسى قاب. نشستم تخـت روى

 دو خورد؛می چشم به داماد و عروس عكساى قشنگترين از يكى کنارش و بود نصب

 !بهارى لبخندى با هم چشم تو چشم شده، داده صيقل جواهر تيكه

 مياد وقتى كيان اگه دونستمى فرح حاال گذشت،مى مشتركشون زندگى از ماه سه

 شدت به چيزى از یعنى ره،می خواب به و كشهمى دراز فقط احوالپرسى بدون خونه

 و من كه مياره خونه مجردشو دوستاى وقتى فقط پرسيد؛ سوالى ازش نبايد و ناراحته

 با شب دو ای هفته اما نيست، دوستاش ى خونه نشينى شب اهل باشيم، بيرون فرح

 .مخابراته تيم كاپيتان همچنان و ميره سالن داخل فوتبال ها بچه

 آقاى و كنهنمى عوض هيچى با صبحگاهيو خواب كدبانوش خانم دونستمى هم كيان

 بى و سرمايى خانمش بدونه بايد! بكشه رو صبحونه كردن آماده زحمت بايد همسر

 تو غذا لقمه يه كنه وادارش شده هم زور به نخوره، سرما باشه مراقب بايد و دقته

 مناسبت بى و مناسبت با هم روزا بعضى و نكنه ضعف مدرسه تو كه بذاره كيفش

 !شدمی من نصيب يكيش که شاخه دو اونم بخره، گل براش
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 استاد خط كالس براى خودمو بايد. كردم رهاش ور غوطه آب توی و شستم رو برنج

 .كردممى آماده عمادى

 اعتنا بى بعضى حسادتاى و ها متلك به بود، حاكم نفرمون سه زندگى بر آرامش

 بازى فرح براى بزرگو نقش ما زندگى تو كشيدن سرك با خواستمى فرح خاله. بوديم

 اجازه و چـسبوندمى خودش به اصرار به منو نداد، رو اجازه اين شيطنت با فرح اما كنه؛

 تو ديگه و كنه جمع پاشو و دست داد ترجيح هم بيچاره زن داد،نمى رو خاله به حرافى

 :گفتمى مرتب هم دايى زن! نكشه سرك ما زندگى

 بشقابم يه عروس اون حاال! كنى؟مى درست غذا جدا خودت براى چى يعنى عزيزم-

 ...فردا! زدين؟ اسمش به رو خونه دونگ دو رفتين چى يعنى بفرسته، تو براى

 :گفتممی

 فرح قابل چه هم خونه. كنيمنمى دخالت هم زندگى تو تريم، راحت اينجور دايى زن-

 !زديممی اسمش به قصر داشتيم، اگه داره، جونو

 فرح اسم به رو خونه دونگ دو و رفتيم محضر به من اصرار به عروسى، از بعد ماه يك

 .داشتيم سهم خونه از اندازه يك سه هر حاال. زديم

 :گفتمی خنده با فرحناز

 !باشن تشنه شما و من خون به دارن حق يعنى-

! كرديممى قمع و قلع نمه يه همچين بالشونو و دست جوابى، حاضر و شيطنتا با ما و

 بود رسيده گوشمون به. بود پايين ی طبقه عزيز مهمون شب چن ای هفته فرح باباى

 صاحب براى گاه گه و زنهمی سر برادرش به خيلى توليدى كارگراى از يكى خواهر كه

 !برهمی مربا و ترشى يا خونگى غذاى هم توليدى
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 !كرد روش و زير جمله چن با كيان اما خورد، جا شنيد وقتى فرح

 تو برای حاال كرد، محروم خودشو صحبت هم يه داشتن حق از تو خاطر به بابات-

 عزادارى يا مهمتره بابات شادى باشه؟ شاد خونه اون تو و بياد در تنهايى از اون سخته

 مامانت؟ براى

 :گفت ولى پذيرفت، فرح

 !گمنمى مامان وقت هيچ اون به من-

 خانمو عروس دست هفته يه به خواسته خدا از عمه كرد، مطرح اش عمه با بعد روز

 !داماد آقا دست تو گذاشت

 آسوده، نسبتا خاطرى با هم كيان طلبيد،مى حريف وحشتناكش گرماى با مرداد

 .بود فوق امتحان براى شدن آماده مشغول

 مهم اما و ساده بسيار جزئى مطلب يه مـستقل، ى جوجه سه ما اختالف تنها…اما و

 و خواستمى مقدمات نه و داشت خرجى نه و دادمى رخ ثانيه هر كه ساده انقدر بود؛

 احساس و كيان اسم به مانعى داشت؛ وجود بزرگ مانع يك اما بود، برايش مانعى نه

 !غريبش

 :گفت التماس با فرح

 كنه؟می اذيت اينقدر چرا بگين، داداشتون آق اين به چيز يه شما-

 عصبانيت با فرح. آوردنمى مباركش روى به و بود مشغول جزوه با سكوت در كيان

 .كشيد رو جزوه

 !بگو چيزى یه شمام، با تيپ خوش-
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 خيال بى برادر برم قربونش! شدمى خشمگين داشت اژدها كردم، پنهون رو ام خنده

 .گرفت رو جزوه آروم من،

  خانم؟ ناز گل بگم چى-

 .كردمى صدا گل خانم مامانو وقتى پيچيد، گوشم تو بابا صداى و تن! رفت دلم

 .كرد نازش و گرفت كيانو دست آروم فرح

 !كنى؟ اذيت منو مياد دلت آقايى، انقدر خوبى، انقدر كه تو-

 :گفت ماليمت با كيان

 !نيست وقتش االن شه،نمى من عزيز كنم؟ اذيت رو تو مياد بر من از آخه-

 .نشست شكالتى نفره دو مبل روى كنارم اومد و كرد رها كيانو دست فرح

 !ديگه بگين چيز يه شما-

 !باش آروم كمى باشه،-

 :پرسيدم و كردم نگاه كيان به

 !زمانه بهترين االن اتفاقا نيست؟ وقتش االن چرا چيه؟ مشكل-

 افتاده گير نفر دو ما بين اما كنه؛ صحبتى مورد اين در خواستنمى بود، كالفه كيان

 كشيد صورت به دستى! شدمى زده حرفا بايد امروز اومديم،نمى كوتاه كدوم هيچ! بود

 :گفت و

 شهر يه تو شم، قبول اگه بدم؛ امتحان فوق براى قراره و ريممی كار سر داريم دو هر ما-

 زندگى فشار ميره، باال ها هزينه مونين،می تنها اينجا شما که برم دانشگاه بايد ديگه
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 كه باشم نفر سه نگران هم برم، كار سر هم بخونم، درس هم تونمنمى! شهمی بيشتر

 !بفهمين منو حال كمى! نيفته براشون اتفاقى من نبود در

 .بردم باال دستمو كه بده جواب خواست فرح

 شدن وارد و نتيجه اومدن و امتحان دادن تا شما! قدم به قدم كيان، آقا خب! كن صبر-

 داريم احتياج نه خوايم،می بپا نه فرح و من هم بعد. دارى وقت ماه چند دانشگاه، به

 داريم، اطرافمون هم چى همه و ارتباطاتيم عصر تو ما من برادر! باشه نگرانمون كسى

 باهامون كوچه تا دو فقط( فرح پدر) خان ياشار كنارمونه، كه درمونگاهم و کالنترى

 و دوست شهر اين تو افته،بی اتفاقى باشه قرار هستى؟ چى نگران ديگه داره، فاصله

 با تونيممی كنيم؛می حل جورى يه اونم مالى، مشكل مونهمی. نداريم كم هم آشنا

 .بگيريم وام خونه سند

 :گفت آرامش با كيان

 خونه رو روز بيشتر كه منم باشه، خونه بايد و سركار بره شرايط اون با تونهنمى فرح-

 كنه؟ نگهدارى ازش بايد كى دارى؛ كالس خودتم نيستم،

 .رفت كيان طرف به و پريد جا از فرح

 بيرون؛ ميام مدرسه از شد، سخت شرايطم اگه! بشم بسترى نيست قرار كه من ببين-

 .رهمی كالس روز سه ای هفته كه هم جون نيلو! نيستم كه رسمى كارمند

 .كرد نـوازش و گرفت را كيان دست هم باز

 نازى ناز جوجه يه اونوقت گذره؛می خوبى به چى همه خدا به سرورم، جون، آقا ببين-

 دختر يه دلم سالگى هیجده از من كيان! داريم هم

 !خواستمی سرتق
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 .كرد نگاه من به هيجان با

 باشم؛ گفته حاال از من! دربياره پدرمونو كه لجوج سرتق دختر يه! شهمی چى واى،-

 !گيرممى گازش فقط من شماست، با شستنش

 !بود شده خياالت دچار خانم بحث، اوج در

 !باش گرفتنش گاز و شستن فكر به بعد بشه، راضى بچه باباى اول بذار خانم فرح-

 :گفت و زد كيان گونه بر ای بـوسه زده شتاب فرح

  ديگه؟ هستى راضى نه؟ مگه شد، راضى-

 سمت به خنده با. داد تكان سرى كيان. بود تایيد منتظر و شد خيره او به مشتاقانه

 :گفتم و رفتم حياط

 !نميره پايين گلوت از خوش آب يه وگرنه كن، قبول کيان-

 دستى كشيده قد ياس به. بود سوزونده رو باغچه انگور و توت درخت مرداد گرماى

. نشستم باغچه كنار چوبى صندلى روى. ريخت زمين روى شده خشك برگ چند زدم،

 آینده از ترس كنه، فرار شدن پدر از كيان شده باعث كه دليلى تنها دونستممی

 !نفهميدم رو ترس اين علت وقت هيچ. بياد دنيا به خوادمى كه است انسانى

 دوست بده، اطالع بهم رو كيان موافقت و بشه پيروز فرح كه بودم منتظر صبرانه بى

 ى قهقهه و خنده شنيدن براى دلم كنم، رصد جوونيش تا تولد از رو كوچولو يه داشتم

 كوچولويى! ببينم؟ رو كيان كوچولوى من شهمى یعنى خدايا، واى! رفتمى اش كودكانه

 !بود نشدنى وصف كيان به فرح عشق چون باباشه، شكل بودم مطمئن كه
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 سفيد و سرخ برادرم ديدن با هم هنوز گذشت،مى ازدواجشون از ماه شش اينكه با

 اوايل. كردمى نـوازش رو كيان صورت و دست عاشقانه اطراف، به توجه بدون و شدمی

 قدرى به اما بده، تذكر بهش خلوت در يا كنه دورى جمع در اون از کردمی سعى كيان

 !كنه خيال بى منو محجوب برادر تونست كه بود ساده و صميمى رفتارها اين

 .بشه موفق فرح كردم دعا دلم تو

 اومد،مى قهر براى من پيش باال هم گاهى گذشت، فرح تهديدهاى و التماسا با مرداد

 تو من! بردمى هجوم ها پله سوى به زده شتاب شنيد،مى كيانو صداى كه همين اما

 :زدممى داد سرش حالت اون

 !کردىمى صبر دقيقه ده حداقل ذليل، مرد ى نديده شوهر-

 :دادمى جواب پله راه تو از اونم

 از نباشين ذليل شوهر گفتن كه اونام! دوستم شوهر نيستم، ذليل مرد-

 !نديدن خوب مرد اصال سوختگيشونه،

 !اومدمی اش صدقه قربان صداى بعد و

 تو گذاشتم گرفتم طالبى آب برات اومدى، وقته خيلى خواى؟مى چى عزيزم، جونم-

 !دارى دوست كه همونطور بشه، تگرى فريز

*** 

 سفر. رفتيم مشهد به روز پنج هم همراه و گرفت مرخصى كيان شهريور، اول هفته

 در فرح كه اشكايى مقابل در جان كيان عاقبت روز، سومين خصوص به بود، شيرينى

 رضا امام اقا حرم سوى به روشنش نگاه و فرح شاد لبخند. شد تسليم ريخت حرم
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 عليرضا بذاره اسمشو شد، پسر صاحب ديگه سال تا اگه كرد نذر همونجا. بود ديدنى

 !فاطمه نازنين هم شد دختر اگه و

 رو حرم هياهوى پر مبهم سكوت دلم من اما سنگى، كوه بريم داشت اصرار فرح

 اينجا بذاره و تفريحش دنبال بره كيان با كردم راضيش تمنا و خواهش با! خواستمى

 كه همونطور! رسيد پايان به من تحمل انگار رفتنشون، با. كنم دل درد رضا امام با كمى

 هياهوى. دوختم طاليى گنبد به نگاهمو بودم، داده تكيه حرم انتظامات اتاقك ديوار به

 تونستممى و زدنمى هم به تمركزمو كه سكوتى بود، دلپذير سكوتى به شبيه حرم

 .بزنم حرف براش و باشم آقا حضور مشغول فكرم و دل با ها ساعت

 :گفتم آقا به

 برام دارم، چى همه گفتم بهتون پيشتون؟ اومدم پيش سال ده بار آخرين يادتونه-

 مامان معلم، باباى داشتم؛ خوب ى خانواده يه بودم، خوشحال خيلى! كنين حفظش

 .رفتممی دانشگاهو آخر سال داشتم خودمم نابغه، داداش هنرمند،

 :دادم ادامه و كشيدم آهى

 ديگه اما ديدنتون، اومدن مامان و بابا. ريخت هم به چى همه بعد، سال يه آقا اما-

 …اما برگشتن يعنى برنگشتن؛

 .دادم قورت دهنمو آب. ببارن سرعت با اشكا دادم اجازه و كشيدم سرم رو چادر

 فاميل مهرى بی كيان، غصه و غم خالى، ی خونه با بايد! خيلى آقا، بود سخت خيلى-

 دادم؛می دست از داداشمو ريختم،می فرو اگه. زدمنمى دم كردمو مى مقابله تنهايى و

 !ريختمی فرو اونم

 !كشيدممى چشمام روى كه بود هشتم يا هفتم دستمال
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 ناشكرى. كردم حفظ مامانو و بابا امانتى و خونه كردم، تحمل و موندم تنه يه آره،-

 كيانمو تونستممى طور چه وگرنه گذاشتين، راهم سر رو فرحناز شما دونممی کنم،نمى

 خودتون اينجا حتى خودتونه؛ كار هم اونا بين محبت دونممی بدم؟ سامون و سر

 .بياد كنار ترسش با برادرم كه شدين واسطه

 كنان فين. كشيدم بيرون ديگه دستمال يه كردمو فرو جيبم تو رو شده مچاله دستمال

 :دادم ادامه

 مواظب خواممی ازت هم حاال داشتين، هوامونو و نذاشتين تنهامون كه ممنونم ازتون-

 !باشم اونا فدايى حاضرم من. باشين من عزيزاى

 !سوزان و بود شور چشيدم؛ لغزيد، لـبم ى گوشه اشكى قطره. زدم لبخندى

 زندگيشونو باش؛ زندگيشون مراقب هميشه هستم، لطفتون منتظر هم حاال آقا-

 با ديگه سال شهمی چى آقا، واى. بده بهشون سالم كوچولوى یه و دار نگه گرم هميشه

 !خدمتتون؟ بيايم كوچولو يه

 بعد! دونستمنمى خودم و بود پر دلم قدر چه زدم، حرف رئوفم امام با مغرب اذان تا و

 .رفتم هتل به ميزد، موج قلــبم تو كه شعفى با سالنه سالنه عشاء، و مغرب نماز از

*** 

 :زدم فرياد خواننده همراه و كردم بلند رو موسيقى صداى

 !كجايى؟ تو کجايى؟-

 پيتزا خمير روی رو بود دستم دم هرچى! آوردم در فر از رو پز نيلى پيتزاى آشپزخونه تو

 گوجه رب پياز، با شده داده تفت كرده   چرخ گوشت دلمه، فلفل مرغ، قارچ، ريختم؛می

 !شدنمى بد نگى بگى...ا ى وقتا بعضى شد،مى خوشمزه خيلى وقتا بعضى! هويج و
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 داخل نمك مقدارى و برابر سه آب با ترش ماست نيلى، مخصوص دوغ سراغ برم حاال

 كابينت زير روز دو خوابيده بعد دادم،می تكون بار چند و ريختممى نوشابه شيشه

 توش نخود دونه تا دو درش، بستن از قبل مهمتر همه از آهان،. بمونه ذاشتممی

 !كردمى اضافه بهش هم نعناع فرح البته شد،مى خوشمزه قدر چه واى،. انداختممى

 پله راه از. رفت دلپذيرى سكوت تو خونه كردم، خاموش رو رايانه. شد آماده ناهار ميز

 :زدم فرياد باال ى

 !ناهار بيا فرح،-

 .اومد باال غذا بشقاب يه با بعد، لحظه چند

 طوره؟ چه مامانى سالم،-

 .گذاشت پيتزا كنار رو سبزى كوكو از پر بشقاب

 رو شده خرد گوجه و خيارشور فرح گذاشتم، بشقاب هر تو كوكو تا دو و پيتزا برش يه

 .چيد سليقه با كنارشون

 :گفت مقدمهبى فرح كه بود نرفته پايين كوكو اول ى لقمه

 !دادم رو شما اسم منم خواد،می تاريخ معلم مدرسه-

 !داد؟ رو كسى هر اسم شهمی همينطورى مگه چى؟ يعنى-

 خاطر به جغرافى و تاريخ معلم گذره،می ها مدرسه شروع از ماه يه االن نه، كسى هر-

 تاريخ براى گذاشته ورزشو معلم يه هم اداره و شاهرود رفته دوم هفته شوهرش انتقالى

! كننمى شكايت مرتب ها خانواده و ها بچه شده، کالفه مديرمون. ها بچه جغرافى و
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 خط هنرى هاى آموزشگاه تو ساله چند دارين، تاريخ ليسانس شما که گفتم امروز

 .مدرسه بريم هم با فردا شد قرار كنين؛ مى تدريس

 !گفتى؟می خودم به اول نبايد بگم؟ بهت چى دختر-

 .ريخت گوجه سس پيتزا روى

! شهمی من حال به خوش قدر چه بشه، اگه! جون آخ! نه گىمی باشه، شما به-

 اما زنم،مى كله و سر سرتقا اون با دارم مدرسه تو وقتى كنممى حسودى انقدرِ يعنى

 راستى! هستين چايى خوردن و كتاب خوندن و خط نوشتن حال در خونه تو شما

 !بوده پسرش معلم باباتون گفت مديرمون نيلوجون،

 كيان مثل عادى حال تو مامانى، و مامان گفتمى بهم شدمی احساسى وقتى فرح

 .نيلوفر گفتمى بود؛ جدى و مهم موضوع هم وقتى گفت،مى نيلو و نيلى

 :گفتم و كشيدم مايونز سس قاشق يه سبزيم كوكو روى وزن، اضافه خيال بى

 .بيان اتاقم كردن رنگ براى قراره بيام، تونمنمى که فردا-

 :گفت و زد ليس رو گوجه سس به آغشته انگشت لذت با فرح

 و زنهمی رنگ مياد خودمونه، ى ستوده آقاى داداش بچه نيست؛ كه غريبه بابا، اى-

 !رهمی

 :گفتم! دختر اين دست از امان دادم، تكان سرى

 يه تو اتاقم كنىمی فكر بعد نه؟ يا بدم چايى يه دستش بايد نباشه، غريبه من، عزيز-

 شه؟می تموم كارش روز نيم

 :گفت و انداخت راه ملوچى ملچ
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 !آخه؟ بود اتاقتون كردن رنگ وقت چه حاال-

 هوار شد، رنگ اگه. كنهمی تازه روحمو روشن بنفش   اما زنه،می چشممو سفيد رنگ-

 !خواممی منم كه پسرمون گل سر رو نشى

 !زنممی رنگ خودم اومد، خوشم نهايتش! دارم؟ پسرت گل به چیكار نه،-

 :گفتم و دادم دستش به رو كيان غذاى بشقاب و شدم بلند جا از

 .كرد دعوتتون شام براى و زد زنگ خان ياشار ظهر از قبل راستى،! پايين برو پاشو-

 .ايستاد دوم پله رو

 نمياى؟ شما مگه-

 جمع رو فعل وقت یه شما، گفتمى هنوز! پاتيش قاطى ادبيات اين با بود كشته منو

 !بود ادبيات معلم مثال مفرد؛ وقت يه و زدمى

 .بيارم بيرون فردا براى اتاقو وسايل همه بايد نه،-

 .كنيم كمكتون كيانم و من كنين صبر-

 !بكشم كار ازش نمياد دلم خونه،می درس داره بند يه مياد، خونه وقتى طفلك كيان-

 :گفت و خنديد

 !داره آزمون بهمن بخونه، كرديم وادارش خوب مياد خوشم-

 :گفتم بلند رفت، پايين سومو و دوم پله و برداشت خش صداش

 شد؟ چى ببينم، كن صبر-

 :گفتم. بوديم قد هم تقريبا حاال رفتم، دوم پله روى. نگفت چيزى
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 !منتظرم-

. ماندم منتظر و آوردم باال سرشو! كرد بغض و كرد جمع لبشو و پيچيد درهم انگشتاشو

 :گفت آهسته. نكرد رها اما برد، پايين و گرفت دستمو آروم

 !نيست خبرى هيچ شده، راضى كه حاال-

 !بچه فرستاد؛ اطالعاتى فركانس سريع مغزم! چى؟ يعنى شدم، گيج

 :گفتم خنده با

 نگران بعد بگذره، ماه شیش يه بذار داده؛ بله آقا ماهه يه تازه! شده چى گفتم ديوونه،-

 !شو

 :گفت ژست همون با

 !طوريه؟ چه شنمی حامله اول ی هفته همون كه اينا پس-

 .دادم هلش آروم و سرش تو زدم

 دست اصلى خلقت اين، وسيله شما! نكن دخالت هم خدا كار تو و برو دختر، برو-

 نى يه بدونه، صالح خودش وقت هر نداره، وجود مانعى ديگه كه االن! شما نه خودشه

 !برس من داداش به كمى برو خوردن، غصه جاى به! بغـلت تو ذارهمی ناز نى

 :گفت و شد خوب حالش

 وقتا بعضى! داداشى ذليل واقعا! داريم؟ ذليلى برادر اسم به چيزى موندم يعنى-

 !نشده؟ لوس دستتون از بنده همسر آقاى اين طور چه مونممى

 خواب براى و گذاشتم باز رو اتاقم ى پنجره رنگ، ى دهنده آزار بوى دست از روز دو

 منم گفتمى خانم حسود معمول، طبق! بود شده محشر رنگش يعنى. رفتم پايين
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 بعد گفتمى خونسردى با هم كيان باشه، ياسى يا بنفش خوابمون اتاق خواممى

 !امتحان

 ساعت برم، كالس هفته در روز دو شد قرار كردم، صحبت مدرسه مدير با هفته همون

 حقوقمو اما بشه، رد بود پرورش و آموزش رسمى كارمند كه ورزش معلم اسم به كارى

 .بگيرم مدير از ماه هر

 تو هم ظهر از بعد ثابت روز سه و رفتممى مدرسه فرح با صبح ثابت روز دو ديگه حاال

 .داشتم خط كالس آموزشگاه تا دو

 بعضى گيرى جبهه از اگه البته نداشت، فرق خيلى آموزشگاه با برام مدرسه محيط

 ى نوجوانانه شيفتگى و ببينن قبلى معلم جاى به تونستننمى منو كه تخس هاى بچه

 اعتراض و من سختگيرى با دوم و اول هفته! كردممی پوشى چشم ديگه تخس تا چند

 درس پيشرفت و بود همراه داستان با كه تدريسم ی شيوه وقتى اما گذشت، ها بچه

 !داد تمجيد به خودشو جاى اعتراض ديدن، رو تاريخ

*** 

 بود، شلوغ كمى كالس. بود مونده زنگ به دقيقه ده دوختم، چشم كالس ساعت به

 .زدم ميز روى ضربه چند

 .سرگروهش پيش رهمی كى هر كنين، گوش-

 .رفتم كالس وسط و شدم بلند جا از

 دين،می من به هاشونو نمره وقت آخر و پرسينمی سوال تا دو كسى هر از ها سرگروه-

 .كنين شروع
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 پرشورشون و زده هيجان صورتاى به! بود كردنشون ساكت براى روش بهترين يعنى

 نگاهم! داشتم دوستشون و شده دلبسته ماه دو اين تو كردممی اقرار بايد كردم، نگاه

 ى خيره و بود زد چونه زير دست. شد ثابت خليلى ريز نسبتا و كشيده چشماى روى

 ازم شرمگين لبخندى با نگاهشو فورى چيه؟ يعنى دادم تكون سرمو! بود شده صورتم

 غمو جنس كردم؛ شكار نگاهشو ديگه بار دو بخوره، زنگ تا. شد كتابش خيره و گرفت

 :گفتم بلند خورد، زنگ!  دلم دست از شناختم،مى نگاهش تو

 .دارم كارت بيا خليلى. گيرممى امتحان آخر درس دو از بعد جلسه ها، بچه-

 تمسخر با و شدم خم ميز روى. شدند جمع ميز دور ها بچه اومد، جلو متعجب خليلى

 :پرسيدم

 !خليليه؟ شريفتون اسم خانما-

 :گفت آهسته و كشيد اش مقنعه به دستى خليلى. رفتن وكنار خنديدن ريز

 دارين؟ كار من با خانم-

 :پرسيدم! بذارم سرش به سر كمى داشتم دوست وگرنه نداشتم، وقت

 !نبودى كالس تو امروز شده؟ چيزى-

 :گفت و شد باز زبونش قفل و شد ساز کار من اصرار کمى و اون انكار كمى

 اما منه، خاطر به گهمی بابا. بكنه رو كار اين خوامنمى…من بگيره، زن خوادمى بابام-

 .كنيممی زندگى خوب خودمون داريم ما خوام؛نمى من

 :پرسيدم

 دادى؟ دست از مادرتو وقته چند-
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 :گفت و انداخت پايين سر و شد اشك پر چشماش

 !كرده شوهر و گرفته طالق ساله دو است، زنده مامانم-

. کردنمی دعوا مرتب مادرش و پدر! ريختمى بيرون اشكاش مثل تند و تند كلمات

 شدمى سردتر روز به روز مادر فكرى بى با كه ازدواجى بود؛ كرده ازدواج عالقه بدون پدر

 !خونه دخترك ى گريه و بود خونه زن و مرد نشدنى تمام مشاجرات خونه، گرمى تنها و

 پدر وجود، اين با! خوردمى هم لگدى يا سيلى گاه گه اونا بين ما كه معصومى الهام،

 ارتباط مادريش ى خونه ى همسايه پسر با مادر برد پى وقتى اما نبود؛ طالق به حاضر

 ده دخترك کننمى توافق و دهمى طالق رو مادر اعتراضى و فرياد بدون داره، تلفنى

 مادر مثل وارد تازه زن ترسيدمى اما داشت، دوست پدرشو الهام. بمونه پدر پيش ساله

 !بگيره رو پدر ى عالقه ى همه اينكه يا بشه خيانتكار

 .گرفتم الغرشو ى شونه. كرد پاك آستينش با رو بينى آب و اشك

 .دفتر بيا بعد بشور، صورتتو برو اول-

 معلم از الهام ی اجازه گرفتن برم، كالس ديرتر گرفتم اجازه مدير از ساعت نيم

 !نداشت كارى ديگه كه ادبياتش

 رفت؛مى بين از سال دو اين تو بره، بين از بود قرار اگه كه گفتم پدرش محبت از برايش

 روح و دل فاز تو بردمش قدرى به. داره دلش تو كه غمى و گفتم پدرش تنهايى از

 !خواستگارى رفتمى موقع همون بود، خودش دست اگه كه باباش

 مثل رو نامادرى كرد قبول اما بود، سيندرال نامادرى هميشگى داستان نگران هنوز

 !بپذيره جديد دوست
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 احساس مواظب تا كردممى صحبت هم پدرش با بايد داشت، رو پيش زيادى راه

 .باشه دخترش

 الهام پدر با بايد که كرد تایيد اونم كردم، تعريف فرح براى رو ماجرا خونه، راه تو

 :گفت تندى به بشيم، تاكسى سوار اينكه از قبل. كنم صحبت

 اگه يعنى! كنينمى دلبرى ها بچه بين دارين و نيست بهتون حواسم نكنين فكر-

 !باشم گفته كنم؛می ترورتون دارين، دوست من از بيشتر رو كسى ببينم

 :گفتم آروم

 !قدر؟ چه ديگه من، كيان، بابات،! شى؟نمى خفه محبت جذب از يعنى-

 .اومد صورتم تو

 !بگيره ازم رو شما كسى ذارمنمى خودمين، مال-

 .زد لبخند

 !برم قربونش نازم، نى نى مونده؛ ديگه يكى فقط البته-

 روز هر منم دونستنمى! نى نى به کردمى وصل رو چى همه آخر بود، همين فرحناز

 !مياد داره نى نى بگه افتخار با و بياد كه منتظرم

*** 

 :گفتم و رفتم كيان طرف به كن پاك و مداد با

 نه كنهمی پاك تميز هم پاكنش كنه،می رنگ تر سريع و نرمه مداده اين نوك بيا،-

 !چرك

 .شد نزديك كيان به چاى ليوان و لقمه با فرحناز
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 !سوزهنمى دهنت و خنكه االنم كردم، شيرين چاييتو برم، قربونت بيا-

 و خنديد و انداخت فرح و من به نگاهى و ايستاد پايين سالن وسط همونطور كيان

 :گفت

 !نيستم بچه خدا به-

 .كرد من به رو

 خواهرم گذاشتى، كيفم تو تراش تا دو و كن پاك تا دو و مداد تا سه ديروز جون، نيلى-

 !نباش نگران

 .انداخت فرح به خندانى نگاه و

 حلقم تو كه عسلم و شير خوردم، كه صبحونه! كارگرى؟ رممی دارم مگه من، عزيز-

  دن،می تغذيه هم اونجا كردى؛

 …اونوقت باشم، دستشويى تو امتحانو وقت بيشتر مجبورم بخورم خيلى

 :گفت و كرد نزديك كيان دهن به رو ليوان فرح

 !نكن لوس خودتو بخورى، بايد اينو-

 :گفت خنده با و كرد بغـل رو ما دوى هر دلم عزيز

 هم تو بخورم، بده! كنينمی جدا تن از سرمو شما كنم فكر نشم، قبول اگه یعنى-

 .خورد كسى درد به شايد بده؛ رو مدادا

 :گفت و بـوسيد صورتشو فرح

 !شدى خوبى پسر آفرين،-
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 طرف به و كرد سر به سياهشو و گرم دار لبه كاله و پوشيد اشو تيره سبز كاپشن كيان

 .رفت حياط

 :زدم فرياد

 !كن صبر کيان-

 روى و بوسيد اونو و كرد عبور قرآن زير از. رفتم سمتش به و برداشتم اتاق تو از رو قرآن

 :پرسيد كشيد، چشماش

 دين؟می اجازه گرامى، بانوان-

 .زد بيرون خونه از ما رضايت با

 :گفت و فشرد و گرفت مو شونه فرح. خوندم الكرسى آية برايش

 !سخته ارشد گنمی آخه شه؟مى قبول نظرت به-

 :گفتم اطمينان با

 اسممو نبود، برتر نفرات جزو اگه! است نابغه شوهرت نشده باورت هنوز كنم فكر-

 !كنممی عوض

 :پرسيد شوخ فرح

 اسمى؟ چه اونوقت-

 !خانم شهناز-

 قبل، دقيقه چند استرس از خالى تا رفتيم آشپزخونه به! اومدمى بدش اسم اين از

 .بخوريم صبحونه
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 :گفتم تعجب با خنديد، فرح

 شده؟ چى-

 :گفت سختى به و زد قهقهه

 !گيرى؟مى كيان سر باال قرآن نفسى به اعتماد چه با كوتاه قد اون با آخه-

 .خنديدم همراهش و انداختم طرفش به قندى حبه

 :پرسيد و آورد باال چايیشو ليوان فرح

 كردى؟ چیكار الهام باباى با راستى،-

 .كردم لوله رو پنير و نون لقمه

 براى كه بگم چى كنم فكر بايد. بياد فردا باباش قراره دادم، شو و شست خودشو مغز-

 !نشه بد الهام

 :گفت فرح گذاشتم، دهن تو رو لقمه

 .ايه فهميده مرد ظاهرا و صنعتيه طراحى ديپلم فوق تحصيالتش داره، عكاسى باباش-

 :گفتم كردمو گرد چشامو

 !فهميدى؟ كجا از-

 :گفت و زد لبخند

 اش پرونده از اطالعاتو و رفتم راه دارمون دفتر مخ رو بار چن هفته اين منم خب-

 !كشيدم بيرون

*** 
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 !بود امتحان از رضايتش ى دهنده نشون چشمانش، زدن برق و كيان ديدن

 شام براى تكمون، تك بردن اسم با و زد زنگ خان ياشار حاج همسر خانم زهره غروب

 شديم متوجه رسيديم، وقتى! كردمنمى خراب شبمو و رفتمنمى كاش اى. كرد دعوتمون

 و خودمونيه مهمونى داشت اصرار كه اول! دارن تشريف برادرشم و مادر بله، كه

 به زبون فورا شد، رو به رو حاجى اخم و فرح و من مخالفت با وقتى! برداريم چادرمونو

 !سوااليى؟ چه اونم گرفت،می سوال به كيانو و منو مرتب هم شام موقع. گرفت دهن

 !گل خودش مثل هم خواهرش گلى، داماد چه ماشاهللا-

 !آقا خودش مثل نگفت خوبه

 !نباشه براش خوبى مرد دنبال و باشه داشته خوبى اين به خواهر آدم حيف واى،-

 بار اولين كه مادرى و برادر جمع تو احمق زن! كنم اش خفه خواستممی رسما  

 خانم زهره اما شد، شدنم عصبانى متوجه فرح! زدمی ها ممنوعه از حرف ديدم،می

 !يونس آقا برادرش فضايل به كشوند صحبتو و كرد برداشت حيا و شرم شدنمو سرخ

 …و دوسته خانواده و كوش سخت نجيبه، و مهربون گلم داداش يونس آقا_

 :گفت و شد بلند جا از كيان

 !نكنه درد دستتون بود، خوشمزه غذا-

 :گفت خانم زهره

 !نخوردين چيزى كه شما جون، نوش-

 :گفت حاجى به رو كيان
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 رو مهمونى شما احترام به و ناخوشم کمى بشيم؛ مرخص زودتر بدين، اجازه اگه-

 .اومدم

 و زدنمى لبخند مرتب نبودن، باغ تو همسر ى خانواده اما شد، بيشتر حاجى اخم

 :گفت و شد بلند جا از فورى هم فرح! كردنمى موندن به اصرار

 .اومديم شما احترام به فقط داشتيم؛ كار خيلى امروز بابا، آره-

 :گفت آهسته و كرد مون بدرقه در دم تا خان ياشار

 !دادمنمى اجازه وگرنه نبودم، جريان در من ببخشيد كيان آقا-

 :گفت تحكم با حاجى كه بزنه حرفى خواستمى خانم زهره

 !تنهاست مادر تو، بفرمايين خانم زهره-

 .كرد خداحافظى ما از و گفت چشم فورى خانم زهره

 چرخيد، كيان سمت به كمى فرح! من عصبانيت و كيان اخم و بود سكوت ماشين تو

 : زد داد مرتبه يه و انداخت من به نگاهى و چرخيد پشت به بعد

 داداش زن شىمی اونوقت كن، قبول! كردمى خواستگارى ازت داشت جون، نيلو واى-

 !من دايى زن شىمی سخته،…نه...اَه! من نامادرى

 باال رو صدا) وطنى، شلوار و مانتو دى؛نمى شلوار و مانتو پاى پول ديگه تر، مهم همه از

 !يونس آقا توسط دوخت.(برد

 .خنديد و زد هيجانى آهنگ يه

 :گفت آروم اما شد، باز كيان اخم

 !كافيه-
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 :گفت فرح. شد باز خنده به منم لباى

 !حسودى خيلى تو كيان، ببين! بخونم رو بادا مبارك يار اى نذاشتين واى،-

 حماقت به ساعتى تا من شب اون اما کرد، تغيير فرح زيركى با سنگين فضاى گرچه

 رفتارها اين منتظر بايد گرفتم، زندگيم براى كه تصميمى با كه اين و كردم فكر اطرافيانم

 !باشم

 تو دادنمی ترجيح ها بچه بيشتر ماه، بهمن هواى سردى خاطر به. شد آغاز بعد روز

 بين داشتم دوست. رفتم حياط به برداشتمو چايیمو ليوان. حياط توى تا باشن كالسا

 نفرشون چند. اومدمى خوشم بچگونشون ى عالقه و متلك و شيطنت از باشم، ها بچه

 :كردن شروع و شدن جمع دورم

 !بخورين خودتون خوايم؛نمى خودمون جون به خانم، نه-

 !خودتونه برازنده فقط چايى خانم، آره-

 !كنيم قبول نداره راه اصال يعنى-

 :گفتم و خنديدم

 !نشده سرد تا بخورين لبوهاتونو برين نكنين؛ نمايى مظلوم بيخود جونم، نوش-

 قانونمند مدير بود تونسته طور چه بود، آورده فروش براى داغ لبوى مدرسه بوفه

 !دونمنمى كنه؟ قانع رو مدرسه

 و زد در معاونین از يكى كه بودم دادن درس مشغول. داشتم كالس الهام با سوم زنگ

 :گفت

 !اومده پيش واجب كار دفتر، بياين لطفا آمين خانم-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

146 

 

 معاون بشم، وارد اينكه از قبل. رفتم دفتر سمت به و سپردم نماينده به رو كالس

 :گفت

 !داره كار شما با كه دفتره تو آقايى يه-

 .برگشت سياهم چادر با و رفت داخل فورى داشت، خبر چادر روى تعصبم از

 :گفت ديدنم با بود، صحبت مشغول جوونى آقاى با مدير. شدم وارد

 .خليلى آقاى هستن آمين خانم ايشون-

 .دارن كار شما با خليلى الهام پدر آمين، خانم

 اونى از تر جوون نشستيم، معاون ميز پشت هم روى به رو و كرديم بدل و رد سالمى

 !خودم سن هم تقريبا كردم،می فكر كه بود

 دخترى الهام كه گفت. زدمی حرف متين و شمرده كنه، شروع اون اول شدم منتظر

 و كنهمی صحبت اون با شده، كم لجاجتش از مدتيه اما بوده، عصبی و ساكت و لجوج

 خوراكش خوره،می كمتر ناخوناشو كنه،نمى گيرى جبهه ازدواجش به تصميم مقابل در

 بازى هم با دهمی پيشنهاد بهش گاهى خنده،مى تلويزيون هاى برنامه با شده، بهتر

 !بگيرن كشتى حتى و كنن بازى منچ بندازن، مچ كنن،

 از كه پدرى. بود دقيقى و مهربون پدر واقعا بودم، شده جذابش و پدرانه ى چهره محو

 ستايش قابل پدرى داره، خبر اش عالقه و خنده از داره، خبر دخترش ناخون خوردن

 !شهمی زن اون حال به خوش كنه، رفتار اينجور هم همسرش با اگه! بود

 :پرسيدم

 بدم؟ انجام براتون تونممى كارى چه من-
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 :گفت

 الهام اينكه خاطر به من واقعيتش داره، قبول حرفتونم و داره دوست رو شما الهام-

 الهام نظر همينم براى كنم، ازدواج مجددا خواممی داره احتياج زن يه به و دختره

 از همسرشو تازه كه خودمه ى عمه دختر اولى دارم؛ گزينه تا دو. منه ازدواج شرطه

 فرقى من براى. دوستامه از يكى خواهر دومى و داره ساله پنج پسر يه و داده دست

 انتخاب رو كسی خواممی اما خوبين، خانوماى دو هر كدوم، خواستگارى برم كنهنمی

 .باشه داشته دوست اونو الهام كه كنم

 .دوخت چشمام تو و آورد باال نگاهشو

 صدف؟ يا رضوانه با كدومه؟ با الهام دل ببينين و كنين خواهرى شما خواممى-

 الهام با كردم قبول! اومد خوشم مرد يه رفتار و فكر از مدتها از بعد اومد، خوشم

 !الهام عكاسى داد، بهم رو عكاسى كارت. بگم رو نتيجه و كنم صحبت

 گذاشت، من دوش بر بارى و رفت و كرد خداحافظى مدرسه مدير از تشكر با الهام پدر

 قانعش بشه كه حدودى تا. دادممى شرح مدير براى رو آقا اين حضور علت بايد اول

 از نبود الزم يعنى بدونه، مدير حتى الهامو خانوادگى شرايط نداشتم دوست گفتم، كرد

 !بزنم حرف جوون مرد مجدد ازدواج احتمال

 اونم خونه، بره خودش و مونممی مدرسه ساعتى يه گفتم فرح به خونه، زنگ از بعد

 .بريم هم با مونهمی منتظر گفت

 دلباخته و ساده قدرى به دخترك شدم، صحبت مشغول و بردم دارى دفتر تو الهامو

 زن كه گفت خانم رضوانه از! داد جواب رو پرسيدم چى هر رفتن، حاشيه بدون كه بود

 مهربونه و شيطون كه گفت صدف از. كوچيكشه پسر هم دنياش حرفيه، كم و مهربون
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 درست خونگى كيك براش خونشون، مياد( صدف برادر) صادق عمو با وقت هر و

 صدف آخه بيمارستان، كارش محل برده بارم یه سينما، برده اونو بارم چند كنه؛می

 .بود تر راحت صدف با اما داشت، دوست خانمو دو هر. بود پرستار

 :گفت و پيچوند انگشتش دور رو مقنعه از اومده بيرون موى

 جون رضوانه اما فهمم،مى جوريه، یه داره؛ دوست بابامو صدف خانم، دونينمی يعنى-

 آتيش يه تو و بوده نشون آتيش آرش آقا شوهرش گنمی. داره دوست پسرشو فقط

 !شده فدا خودش كمك، رفته سوزى

 .پسرشه نادر خاطر به فقط كنه؛ شوهر اگه االنم بودن، مجنون و ليلى

 :داد ادامه و كشيد سرشو موى

 خدا به. شهمی خوب بابام حال دونممی اونوقت بشه، مادرم صدف دارم دوست من-

 و كردمی دعوا باهاش همش بابام زد،می منو مامانم كه اونوقتا! خوبه خيلى بابام

 .دخترمه خاطر به فقط ندارم، كارت به كارى اگه گفتمى

 …و آوردمى در رو بابا حرص مامان كه بود اين خاطر به زد،می مامانو بابام وقتی

 .كنم عوض حرفو و ندم گوش ديگه كردم سعى

 بگى؟ بابات به خواىنمى شه؛می خوبى مامان خانم صدف اين پس فهميدم، باشه-

 .برد فرو مقنعه تو اونو و برداشت سرش موى از دست باالخره

 !کشممی خجالت خانم، واى-

 بزنم؟ حرف بابات با من خواىمی-

 :گفت زده ذوق
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 مرد پرستاراى از يكى بيمارستان، رفتم كه بار يه همون تازه! شهمی خوب خيلى آره،-

 !نيومد خوشم ازش ضيايى، خانم ضيايى، خانم گفت مى همش

 بر پناه فهميد؟می چيزى زن و مرد پنهانى حساى از ساله ۱۱_۱۲ دختر اين واقعا يعنى

 !خدا

 كرد خداحافظى بود، نزديكى همون الهام خونه. رفتيم خيابون سر تا الهام و فرح همراه

 :پرسيد كنجكاو فرح. رفت خندون ب**ل با و

  مشاور؟ خانم خبرا چه-

 .داد تكون سرى و كرد گوش دقت با گفتم، براش رو الهام پدر با مالقات

 نشون سه تير يه با شما! ارزشمنده خيلى نفرم يه مشكل حل بده، خيرتون خدا-

 !ول اى عاشق، زن و بابا و دختر زدين؛

 .شد شيطنت از پر لحنش

 خوشتون ازش خيلى گینمى مگه جذابه؟ و آقا باباش گىنمى مگه جون، نيلو راستى-

  اومده؟

 !كردمى شيطنت دار جهت داشت

 دفعه يه خب مهمه؟ دخترش فقط براش باباش و شماست عاشق الهام گيننمى مگه-

 !دادينمى پيشنهاد خودتونو

 با بودن، رويم به رو دبيرستان راهى كه جوونى پسراى فوج فوج و خيابون به توجه بى

 !چپش پاى رو كوبيدم محكم راستم پاى

 !چرخهمى مزدوج و ازدواج پوكت كله تو فقط كه بمير فرح، بمير-
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 .كرد ای ناله خنده با

 الهامو باباى دارم چرا اصال چه؟ من به اصال! باشه حواستون شدين، وحشى تازگى-

 !گشت شما براى اتياليى چنگيزى، دنبال بايد! مسلخ؟ فرستممی

 .داد سرعت بلندش قدماى به هم فرح دادم، سرعت رفتنم راه به و كردم اخم ظاهر به

 بياد خانم زهره داداش همين گممی اصال. كردم شوخى ديگه، نكنين قهر حاال-

 !خدا به خوبيه مرد اونقدر خوبه؟ بگيرتتون،

 .خنديدم و كردم نثارش ای ديگه لگد

 طور چه باد، خودم بر لعنت كه كردم خودم! دارى كم تخـته يه كنن، جونت به جون-

 !عجوزه؟ توى به دادم گلمو دسته داداش

 !جلو؟ كشىمى منو آقاى پاى ميارى، كم تا چرا! واى-

 .شد جدى

  هستش؟ خسرو عقد هفته اين دونىمی مامانى، گممی-

 همكارش؟ همون با-

 دار، خونه فقط بود گفته خسرو اما داشت؛ دوست خيلى رو دختره اون خاله نه،-

 .نكرد قبول همكارشم كار؛ سر بره زنم خوامنمى

 ليسانس گنمی دوستاشه؛ از يكى دختر كرده، معرفى خوبو دختر يه ام خاله شوهر

 هم گفتمی خاله. كنه هنرى كاراى خونه تو داره دوس بيشتر اما داره، روانشناسى

 داره، عجله عقد براى خسرو. خواستگاريش رفتن پيش هفته. ادبه با هم خوشگله

 !ببينمش دارم دوس خيلى
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 !بودى؟ نگفته من به طور چه-

 از كه منم كرد، تعريف رو اينا ى همه و كنه دعوتمون عقد براى زد زنگ خاله ديشب-

 سر بيام آشام خون مثل شب نصف خواستىمی نكنه كردم، وقت االن حاال تا صبح

 هان؟! وقتت؟

 .رسيديم خونه نزديك

 كشك اون تو. زنممی زنگ خليلى آقاى به غروب كنم، عوض لباس رممی فرح،-

 دوتا اون جز به حاال تا ديشب از! ميرممی گرسنگى از دارم كه كن گرم ديشبو بادمجون

 !نخوردم چيزى مدرسه چايى

 .بشم داخل من تا رفت کنار كرد، باز رو در دلخور فرح

 نگفتين؟ چيزى من به چرا-

 !موندم خواب صبح خونه، رسيديم ديگه كه حاال-

 پخش كيفمو و مانتو و چادر و مقنعه راهرو تو. رفتم باال ها پله از غرغراش به توجه بى

 و دست فقط نداشتم؛ كردنشونو مرتب حال   و بودن سنگين برام لحظه اون كردم، زمين

 !آخيش انداختم، اتاقم تخـت روى خودمو و شستم صورتمو

 و شد خوشحال خيلى من صحبتاى از خليلى آقاى زدم، زنگ الهام عكاسى به غروب

 برادرش و صدف با الهام همراه بار چند كردم توصيه بهش فقط آخر در. كرد تشكر

 .بشه تر نزديك صدف با الهام تا خانوادگى مهمونى و بازى شهر پارك، بگذرونه، وقت

 آشنايى استاندارد صورت به سواالت با. بود شده شروع ها بچه ترم ميان امتحانات

 با هم داشت رو مدرسه ديگه كالس سه كه درس همون دبير جعفرى خانم نداشتم،
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 شما كالساى نمرات چون هست، حسادتش از گفتمى فرح. کردنمى همكارى من

 .بهتره

 سعى و نيست اينطور گفتممى اما گه،می درست فرح دونستممى اينكه وجود با

 .بيام كنار جعفرى خانم با كردممى

 مناسب لباس خريدن براى فرح دنبال روز دو بايد و بود خسرو عقد هم شنبه پنج

 :گفتم فرح به! بودم متنفر ازش كه چيزى كردم،مى گردى پاساژ

 !خط كالس برم بايد ندارم وقت خدا به برو، كيان با عزيزم-

 راه باهام كالفه فقط نمیاره، در سر چيزى زنونه خريد از كيان دونىمى خودت مامانى،-

 !مياد

 .كرد لوس خودشو

 !بريم پاساژ تا دو فقط دممی قول ندارم، اى ديگه كس تو جز به كه من! ديگه بيا-

 انگشتام! كشيد شهر معروف خيابون پاساژاى كل به تا دو معمول، طبق اما كردم؛ قبول

 :ناليدم شد،مى له داشت

 !ديگه بريم بگير چيز يه شكست، پاهام فرح-

 با آستين و يقه روى كه كرد انتخاب ارغوانى بلند لباس يه و داد رضايت خانم باالخره

 .بخشيدمى لباس به خاصى شادى زيبايى، بر عالوه و بود شده تزئین سفيد ريز گالى

 راهى و گرفتيم كباب چلو پرس سه! نپخته شام افتاد يادش تازه خانم و بود شده شب

 .شديم خونه

 :بود شده بلند فرح صداى. بردم گرم آب دوش زير رو ام زده يخ بدن
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 .شام بياين-

 !خريدنت لباس اين با فرح بميرى داشت، حسابى ماساژ يه به احتياج انگشتام

 بهونه معمول طبق مراسم، رفتن گل دسته يه مثل جوون زوج. رسيد فرا هم شنبه پنج

 .موندم خونه و کنهمی اذيتم صدا و سر كه آوردم

 و خانم زهره ديدن ى حوصله نداشت، من به ربطى كه مراسمى برم نداشتم دوست

 هر كه كنن دلسوزى و كنجكاوى به شروع من ديدن با خواستنمى كه زنايى ى بقيه

 زنونه جمع تو دونمنمى یعنى! نداشتم رو كنم پا و دست خودم براى شوهر يه شده طور

 داشتن ای ديگه كار بدبخت شوهراى از بدگويى و شوهر بى مونثاى دادن   شوهر جز به

 !نه؟ یا

 بدم گوش حبيب صداى به تونستممى خودم، دلپذير خلوت و خونه سكوت تو االن اما

 !بپزم كيك خودم براى و

 فرح از نتونستم وقت هيچ. داشتم دوست آذريشو ى لهجه ته اون با دار خش صداى

 ى لهجه با رو فارسى كه تركايى از اما نداشتم؛ دوست تركى يعنى بگيرم، ياد تركى

 دلم كردن،مى تلفظ رو ج حرف وقتى مخصوصا اومد؛مى خوشم زدنمی حرف تركى

 !خوش حال   تو برد منو حبيب، صداى هم باز! رفتمى غنج

 بميرد، زيبا قوى چون كه شنيدم-

 !بميرد فريبا و زاد فريبنده

 .ريختم قالب تو كيكو مواد و كردمو همراهيش منم

 :خوند وقتى
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 !بميرد همانجا كرد؟ عاشقى كجا-

 كلمات اين با من روح ای نزديكى چه دونستمنمى. شد اشك پر چشام هميشه، مثل

 قطره چند بتونم و باشم تنها كه كردممى گوش وقتى هميشه! شهمى رو و زير كه داره

 !بريزم اشك

 : زدمى فرياد شهالشو داشت حبيب

 !وفايى بى چه شهال كجايی؟ من شهالى-

 انگشتام. گشتم عاشقانه يه دنبال عزيزم، ى كتابخونه يعنى دوستم روى به رو منم

 پنج و بیست از بيش كنم فكر. گرفت خود در و كرد لمس عاشقانه رو اير جين كتاب

 !بردممى لذت جين و روچستر بين گفتگوى از بار هر و بودم خونده كتابو اين بار

 اسكارلت و باتلر بين صحبتاى و ها صحنه گفتمى دبيرستانيم دوستاى از يكى طاهره

 ندارى؟ دوست اينقدر رو رفته باد بر چرا تره، جذاب خيلى

 :بودم گفته بهش

 !دممى ترجيح باتلر به رو روچستر مثل مردى و کنممى پندارى همزاد جين با چون-

 :گفتمى طاهره

 !ذوقى بى و يخ خيلى چون-

 هيجان پر و شيطون مرداى به رو ثبات با و آروم مرداى کال! بودم طور همين شايد

 .دادممى ترجيح

 مطالعه وقت. بود رفته فرو سكوت تو خونه كشيدم، دراز محبوبم و چوبى تخـت روى

 !رفتم اير جين میهمانى به دلم و چشم با. كنم گوش آهنگ نداشتم دوست
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 خوانمی كجا پرسيدم ازشون ناهار براى! بود زيبايم قوهاى ازدواج سالگرد جمعه

 :گفت كيان باشن؟ مهمونم

 !كنم استراحت و باشم خونه فقط خواممى فردا-

 :كشيد جيغ فرح

 گردى؛ خيابون ببرى منو بايد ندارم، خانومت آبجى به كارى من! سالگرده اولين آقا-

 تو روى پياده بريم بايد كيان…واى! بخورم ذغالى چايى و تنورى زمينى سيب خواممى

 !نخورم سرما دممی قول منم هستى، قوى ماشاهللا كه تو نيار، بهونه هم رو سرما! شب

 :گفت كيان

 بايد بشه خوب تا حاجی، ى خونه فرستمشمى بخوره، سرما اگه باش؛ شاهد نيلى-

 !بمونه اونجا

 .بـوسيد محكم كيانو گردن و زد جست فرح

 !منى نگران اينقدر بشم فدات-

 بزرگ وقت هيچ دختر اين. نبينم رو كيان شدن سرخ و اخم تا انداختم پايين سرمو

 حركتاى بودم داده تذكر بهش بارها! نبود حاليش حيا و شرم من پيش يعنى شد،نمى

 سفيد چشم دختر اما نشه، برادرم شرم باعث و نده نمايش من جلوى رو احساسى

 باور! خودمى انگار اصال كنم، مراعات شما جلوى تونمنمى اصال گفتمى و خنديدمی

 !مايين پيش هميشه شما كنه،مى عادت داره كيان کن

 باشن، راحت جوون شوهر و زن تا كردممى خوددارى همراهيشون از ای بهانه به بار هر

 بيشتر شوهرش با بايد كه گفتممى بهش وقتى. كردمى اعتراض دلخورى با فرح اما

 مگه گفتمى بياد، باال كمتر و كنه استفاده حسابى دوران اين از و بگذرونه وقت
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 خصوصى اگه كنه؛مى پيدا ربط هم شما به بزنيم، كه حرفى هر کنيم؟ چیکار خوايممى

 كيان خود عروسيم اول هفته رفته یادتون! شممى خفه نگم، شما به و باشه هم

 گره ما زندگى پود و تار با شما بشه؟ حل مشكلمون تا بزنم حرف شما با كرد پيشنهاد

 !شدين خسته دستمون از کنيممى فكر بكشين، كنار بخواين اگه و خوردين

 شام يه حداقل يا مسافرت برن روز دو دادم پيشنهاد اول هم ازدواجشون سالگرد براى

 ى خونه تو موندن من ى عاشقونه گفت ديوونه دختر هم باز باشن، داشته عاشقونه

 ى عاشقونه فيلم يه ديدن و پاش رو خوابيدن و كيان موهاى كردن كوتاه و خودمه

 !آمريكايى

 با اما نابالغه؟ هنوز زيبا زوج اين هورموناى نكنه پرسيدممى خودم از اوقات بعضى

 !گفتممى احمق اى خودم به فرح، سواالت

 كيك يه همراه به ديدم تهيه دوغ و ترشى ساالد، مرغ، با پلو زرشك براشون ناهار

 !شكالتى كوچولوى

 و كيك وقتى! شد خورده كيان لبخنداى و من جوابياى حاضر و فرح شيطنت تو ناهار

 فرح طرف به ای شده كادو كوچيك ى جعبه كيان گذاشتم، ميز روى چايى همراه

 :گرفت

 !مهمى برام خيلى بدونى خواستم فقط اما ناقابله،-

 :گفت و كشيد جيغ فرح

 !پسر ميرممی برات من يعنى-

 ى كلمه دو گفتن براى کيان و عالقه ابراز براى فرح تا آشپزخونه رفتم ای بهونه به

 !باشن راحت جادويى
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 :گفتم و كشيدم دستى كوتاهم موهاى به. كشوند سالن به منو فرح، ى قهقهه صداى

 !ب بُر رو كيك اين بيا-

 :گفت شده مسخ شد، سياهم موهاى ميخ كيان نگاه

 باشه؟ نيستن؛ راضى اونام نكن، كوتاه موهاتو ديگه نيلو-

 :گفت تعجب با فرح. دادم تكون سر و گزيدم لـبمو متحير

 !گفتين؟ چى شد؟ چى-

 :گفت و گرفت دستشو كيان

 كنيم، استراحت بايد بعد! بده منو سهم باش زود داره، خوردن كيك اين خانم-

 !بازى شهر ببرمتون شب خواممى

 !كنه كنجكاوى نبايد فهميد فرح

 بايد. زدم بيرون و پوشيدم گرم لباس. نرفتم همراهشون دلخوريشون، وجود با عصر

 گرفته زيبا روز اين در دلم! روزها همون به بود برده منو كيان نگاه سراغشون، رفتممى

 !سرم باالى ابرى آسمون مثل شد؛

! بود من ميعادگاه هفته هر كه رفتم ای ساده گور دو سوى به و شدم گورستان وارد

 كردم؛ سفر پيش ساالى به. ريخت فرو نم نم بارون قطرات. بودم اينجا صبح ديروز

 از قيچى با داشت دوست خيلى بابا كه موهايى شد، دفن خاك زير پيكرهاشون وقتى

 كردمى دلبرى كمرم روى روزى كه سياهى بلند   و پشت پر موهاى. كردم كوتاه گوشم زير

 كردممى فكر. بشه بلند موهام ندادم اجازه ديگه كردم، دفن مامان و بابا خاك زير رو

 !بودم برادرم ادراك و چشم از غافل اما نداره، خبر رازم از كسى
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 .بشم مسجد راهى كرد وادارم اذان صداى. ريختم اشك بارون با

 كفشام داخل تا آب و بود شده گلى كمر تا چادرم بودم، آب خيس رسيدم، خونه وقتى

 .کردممى آرامش احساس وجود، اين با بود؛ كرده نفوذ

 كالساى! بود نشده كم هوا سرماى شدت از اما کشيد،مى آخرشو نفساى زمـستون

 بود جهاز تهيه مشغول احمدى خانم. داشتيم غايبى تا چن بار هر اما بود، برقرار خط

 مدت، طوالنى تلفناى با هم اميد آقا كنه، برگزار شيراز تو عروسيشو مراسم عيد بعد تا

 !شد؟می چى آموزشگاه تكليف دونمنمى کرد؛مى سرمـست رو آموزشگاه مدير

 و دادننمى درس به دل خيلى ها بچه بود، كرده پيدا خاصى هواى و حال هم مدرسه

 كردنمی طى رو آشنايى مراحل داشتن فعال بود؛ اومده كنار راحت جون صدف با الهام

 !شيطونك كام به بابا اسم به

 و زدنمى حرف اول شب چند! زدمى زنگ یازده الى ده ساعت بين ناشناسى بود مدتى

 :گفتمى فقط چهارم شب زد،مى زنگ عمومى تلفن از. کردممی قطع فورى منم

 خوبى؟ سالم،-

 :پرسيدممى

 شما؟-

 :گفتمى هم باز

 !خوبى؟-

 :گفت سريع و گرفت تماس ايرانسل اعتبارى شماره يه با عيد، شب يعنى دوم ی هفته

 !بخونم شعر خواممى نكن، قطع-
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 :گفتم و كرد گل شيطنتم! بودم نشنيده حاال تا مدليشو اين پريد، باال ابروهام

 !باالتره كوچه تا دو شعر انجمن گرفتى، اشتباه جان بابا-

 :خوند تغييرى بدون آرومش صداى

  خستگی، انتهاى يعنى شب-

 وابستگى، ـل بغـ يك يعنى شب

  شبم، بى هميشه من يعنى شب

  همرهم؛ عزيز اى يعنى شب

  زمين؟ بر نگاهت بينم كى به تا

 !ببين رويم خدا محض عزيز، اى

 

 از پر آشنا حس يه بود، عجيبى حس از پر صداش! خوندمى زيبا خيلى شدم، مات

 عاشق بار دومين براى كنم فكر! بود آشنا احساسش نبود، آشنا صداش! خستگى

 !صدا يه عاشق بار اين اما شدم،

 نه؟ يا بگم مزاحم شاعر اين از كيان به كه بودم درگير خودم با

! افتهبی اتفاقى شاعركم براى نداشتم دوست لطيف، احساسات با بودم زن يه منم

 براى فراوونى رنگى تورهاى دونستممی شدم، احمق دونستممی بودم؛ شده دار خنده

! كنم؟ گير تور توى بايد چيزى چه براى من فهميدمنمى اما هست، انداختن دام به

 وقت دونهمى داره، منو تلفن شماره باشه؟ تونستمى كسى چه كه بود مشغول فكرم
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 تونهمی كى اون مياد؛ خوشم شعر از و بعده به شب ده فرح، مزاحمتاى از دور به آزادم

 !باشه؟

 حس خطرى وقتى تا اومدم كنار خودم با. نشد خبر سمج مزاحم از فروردين شش تا

 !گمنمى چيزى كسى براى ناشناس اين از نكنم،

 و اميد آقا خسرو، نامزد بودن؛ دعوت خاله ى خونه كيان با فرح فروردين، هفتم شب

 از البته بودن؛ دعوت هم خانمش و ياشار آقا( خودمون احمدى خانم همون) خانم هاله

 !اونجا ذاشتممى پا عمرا اما بود، شده دعوت منم

 ريخته موادشو تازه. شدم ماكارانى پختن مشغول آشپزخونه تو منم رفتن، كه ها بچه

 خسته خودش كه زد زنگ اونقدر دادم؛ ادامه كارم به اعتنا بى زد، زنگ تلفن كه بودم

 !كرد قطع و شد

! شود چه تلويزيون، كم صداى و حسينى خالد جديد كتاب و خرما و چاى ليوان

 تو چايى آزرد، گوشمو تلفن صداى كه دهان و گوش و چشم لذت در شدم مشغول

 .كردم نزديك صورتم به رو گوشى! موند خيره ای قهوه گوشى به چشمم و پريد دهنم

 بله؟-

 .ميرممی نيستى كنارم كه تو نامهربون،-

 .گيرممى جون ازت بياى، وقتى

 …روز يه اگه

 :پريدم خوندنش شعر بين ما

 !چى؟ يعنى شعرا اين هستى؟ كى! کن صبر ت…مادر جون-
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 تو حوادث از ناشناس اين. بود نه ساعت دوختم، ديوارى ساعت به چشم! كرد قطع

 حياط تو رفتم و داد دست بهم ناامنى احساس ترسيدم، كمى! داشت خبر ما ى خونه

 لحن و صدا به. كردم قفل هم ورودى در برگشتم، كه باال. كردم چك رو خونه در قفل و

 و صدا روانى، بيماراى بعضی بودم خونده اما باشه، بيمارى مرد اومدنمی خوندنش

 !آوردم پايين جنايتكار حد تا شاعركمو ببين خدا، آى! دارن زيبايى رفتار

 .بود خودش كردم، چك رو شماره! تلفن زنگ هم باز

 !زنى؟می زنگ چرا هستى؟ كى آخه-

 !پياله هم يه دنبال در به در آواره شاعر يه كن فكر-

 زنى؟می زنگ چرا بگو شاعر، آقاى-

 !برسه كه وقتش حاال، نه اما گممى-

 كیه؟ وقتش-

 !نداشتى واهمه كس هيچ و هيچى از ديگه و شدى معتاد من مثل وقتى-

 :كردم تكرار اختيار بى

 معتادى؟ تو معتاد،-

 !مقدسه برام خيلى آدما حريم نترس؛ من از اما معتادم، آره-

 كوچه تو اون يعنى! كردم؟ چك رو خونه در كه بود شده متوجه يعنى. كرد قطع هم باز

 خواستمى! بشم؟ معتاد چى يعنى شم،مى گيج دارم! نكردم باز رو در كه من اما بود؟

 شعراش؟ معتاد يا كنه صداش معتاد منو
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! باشه؟ داشته خبر كسى خواستمنمى چرا. گممى كيان به بعد ی دفعه گفتم خودم به

 چرا؟

 :گفت و دويد باال نكرده عوض لباس اومد، مهمونى از وقتى فرح

 !دارم كار نيلى با من جون، کيان-

 :كرد شروع و نشست تخت روى من کنار! بود شده كمتر خيلى گفتناش مامان

 يونس اون تازه نيومدى، شما که خورد پرشون تو قدر چه خاله و زهره دونىنمی-

 كنه فكر شهمی روش طور چه زهره اين موندم! بودن آورده همراهشون كه بگو بدبختو

 !بندازه تو به ديپلمشو كارگر داداش اون تونهمی

 .زدم عقب ام شونه روى از دستشو

 !است احمقانه كه كارشون البته! باشه كارگر بذار، احترام آدما به فرح-

 :گفت و خنديد

! شهمی دوست آدم با زود مهربونه، قدر چه خسرو زن دونىنمى راستى،! همون حاال-

 جونش هاله كنار از هم لحظه یه! زرشك گفته كيان و من به يعنى نديدى، رو اميد آقا

 خيلى جون نيلوفر گفت كيانم گرفت،مى رو شما سراغ هى كه هم بابا! نخورد تكون

 .نيست مهمونى اهل

 و چرخيدمى كيان فقط فكرم تو رفت، پايين وقتى! كرد تيليت مخمو ساعتى تا فرح

 !بود شده محو شاعركم فرح؛

 داشت بودم، شاعركم منتظر بود؛ ساعت به چشمم و تلفن زنگ به من گوش شب هر

 !کردمی معتاد منو
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 هشتم روز هم خسرو ى خانواده بود، خانم هاله و اميد آقا عروسى فروردين ده

 قدر چه هر بيان، ما با همسرش و خان ياشار شد قرار. بودن رفته شيراز به فروردين

 براى منو تونهنمى گفت و نكرد قبول كيان نيست، نياز من حضور به كه آوردم بهونه

 !بذاره تنها روز سه

 ما بين راه تموم در داد قول فرح نداشتم، خوبى حس خان ياشار و زهره همراهى از

 !بگه چرت خانم زهره نده اجازه و بشينه

 مراسم تو نكنه مجبورم و ببره چراغ شاه منو رسيديم، كه شيراز گرفتم قول كيان از

 !كنم شركت

 پخش كه آرومى موسيقى. شد كيان با صحبت مشغول سفر اول همون از خان ياشار

. بستممى چشمامو فقط بخوابم، ماشين تو نداشتم عادت. كرد گرم چشمامو شد،مى

 .شد مشغول فرح با هم زهره

 :داد ای ترانه به رو خود جاى ماليم آهنگ

 …ستاره شهمى من اشك غم ى كوچه تو شه؛مى كه شب شب،-

 اون امشب افتادم، شاعركم ياد به اختيار بى! صدا در نهفته بغض اين از امان

 در چرا! شده؟ اهلى روباه من و بود كوچولو شازده اون نكنه! من؟ يا شدمى سرگشته

 از خبر نه بود، عالقه و عشق از حرف نه بودم؟ ضعيف اندازه اين تا صدا يه مقابل

 همچنان سياوش! داشت؟نمى بر سرم از دست چرا غريب حال اين دلدادگى؛

 :خوندمى

 !كرد داغونم تو عشق فرنگيس، ديگه كه آخ-

 …چشمات كه بگم كى به
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 :گفت بلند زهره

 تتلويى، بذارين؛ امروزيا اين از جوونين، ماشاءهللا! دين؟می گوش چيه اينا كيان آقا-

 !…هومن كامران مانكنى، ساسى

 ازدواج يه كه دبيرستان دوم سواد با ساله چهل زن اين! بود مونده باز دهنم رسما   ديگه

 !بود امروزى و خوش دلش خيلى بود، گذاشته سر پشت ناموفق

 :گفت و زد پهلوم به ای سقلمه فرح

 تو ديروزى اين اما كنيم،مى سير ديروز تو داريم كه ما سر تو خاك يعنى! باش داشته-

 !زنهمى وارو پشتك حال زمان

 :گفتم گوشش زير آروم

 !بابات بغـل نذاره بچه دوجين يه فردا-

 :كرد زمزمه و كرد كنترل اشو خنده

 از كنه پيدا جديد ترانه تا چن يه كيان بگم حاال. دادن طالقش همين برای نازاست،-

 !نمونيم عقب قافله

 :پرسيد بلند

 كيه؟ كامران هومن اين جون، زهره-

 !ماهى چه به داداش تا دو! نديدى؟ ماهواره تو مگه…وا-

 .شد بلند خان ياشار ى خنده صداى

 !داره قباحت حرفا اين بسه، خانم-
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 :گفتم ب**ل زير و زدم خنده زير پقى و ديدم كيانو خندون چشاى آیينه تو از

 !شود چه تتلو،-

 فيلم هر كيان! نه ماهواره اهل اما ركيك، و جلف جز به بوديم موسيقى نوع هر اهل

 محرك و دار صحنه صرفا فيلماى از اما آورد،مى خونه تماشا براى رو مطرحى و جديد

 دادممى ترجيح من. رزمى يا ديدمى رو اسكارى فيلماى بیشتر و اومدنمى خوشش

 اهل كيان خاطر به ساال اين تو هم فرح داره، خوبى و پخته داستان كه ببينم فيلمى

 !بود شده ديدن فيلم

*** 

 خودمون شهر به ما و رسيد پايان به شيرينيش و خستگى تموم با شيراز سفر

 گورهاى جمشيد، تخـت تمدن دروازه از عبور چراغ، شاه زيارت ى خاطره با برگشتيم

 گرفتن و حافظ مزار بر بـوسه عزيز، پاسارگاد ديدنى شكوه رستم، نقش موندنى بياد

 !ماهى حوض تو پول انداختن و سخن شيرين سعدى اجل شيخ با ديدار فال،

 به ديگه بار يه مناسب، فرصت اولين در كردم عهد خودم با من و بود شيرين راستى به

 !كنم سفر زيبا شهر اين

 ميزون سرم زير بالشو هنوز انداختم، تخت روى خودمو خسته. بود شب ده ساعت

 شاعركم همون يعنى كوچولو، شازده دونستممی شد؛ بلند تلفن زنگ كه بودم نكرده

 !خطه پشت

 داشتى؟ خوبى سفر سالم،-

 :گفتم آرامش با

 هستى؟ كى بگى خواىنمى هنوزم سالم،. بود خوب-
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 برام اسم يه خودت اصال سيروس، يا احمد يا كيان! باشم؟ كى كنهمى فرقى چه-

 !خودمو شعراى بخونم، شعر برات فقط قراره! كن انتخاب

  خونى؟نمى دوستات براى چرا يا شعر؟ انجمن رىنمی چرا-

  زمان، از كرد صدا بايد را دوست-

 !آسمان از گرفت بايد را دوست

  بزد، من بر را تو اسم آسمان

 !زمان در آيم تو دنبال به من

 .كنى اصالح کنهمى كمكت برى، انجمن اگه نيست؛ ايرادم بى شعرات-

 اگه! كننمى پيدا منو خودشون چون دارم، دوست زمخت و وحشى همينطور شعرامو-

 ای آراسته جووناى نيستن؛ من كوچولوهاى ديگه بشن، پيرايش و آرايش و اصالح

 !كنن عرضه خودشونو خوانمى كه هستن

 نداشته دوست و نباشه هنرش ارتقاء دنبال هنرمند شهمى مگه! عجيبيه عقيده-

 بياد؟ مردم چشم تو هنرش باشه

 عاريه لباس و كنممى پيش و پس رو حرفا بعضى فقط من! هنرمندم؟ من گفته كى-

 ذارى؟مى چى اسممو حاال! كنن بازى لـبم و ذهن با دارن دوست كلمات تنشون، به

 :گفتم اختيار بي

 !پيش و پس شاعر-

 گر بدنم تمام! زد ام سـينه بر آتيشى و پيچيد گوشم تو بار اولين براى اش خنده صداى

 !ترسيدم كرد،مى بازى وجودم پود و تار با كه صدا اون از خودم، از. گرفت
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 پريز از تلفنو سيم و دادم قورت رو دهنم آب. كردم قطع تماسو بزنم، حرفى اينكه بدون

 چه خودم با داشتم روح، تزكيه و پاكى عمر يه بعد! کردم؟مى چیكار داشتم. كشيدم

 !كنه؟ مقابله صدايى با كه نداشت قدرت اينقدر ايمانم یعنى! كردم؟مى

 ى اجازه شد،مى رو به رو من با انسانى پيكرى با صدا اون اگه دونستممى خوب

 با آروم! بود زيرك اون اما شدم؛مى رد و دادمنمى بهش وجودى اظهار كوچكترين

 پيشروى اجازه نبايد بود؛ كرده افسون منو كرد،مى جادويى كلماتشو كه صدايى

  دادم؛مى

 نه جسم به اعتنا بدون كه هستم نيلوفرى همون من کردممى ثابت خودم به بايد

 جز صدايى نبايد باشم، تفاوت بى مذكرى جنس هر مقابل در تونممى زيبايم، چندان

 !پيچيدمى قلـبم تو برادرم صداى

 بودم، شده كسل و حوصله بى رفت،مى پام و دست از نيرو شدم،مى داغ بود روز دو

 !نداشتم هم رو فرح حوصله

 :پرسيدمى مرتب فرح

 دكتر؟ بريم شدين؟ مريض شده؟ چى-

 شكالتى مبل كنار عسلى از هنوز تلفن پريز. هستم حوصله بى گفتممى فقط من و

 .بود آويزون

 گفتمى قلـبم. زنهنمى زنگ ديگه گفتممى خودم با كردم، وصل تلفنو هفتم روز

 كمى و بكشم بيرون رو شده كودك قلب اين خواستممى! بزنه زنگ كنه خدا منتظرم،

 !شدنمى اما بدم، گوشماليش
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 هر كردن،نمى يارى من با قلـبم و گوش. كردم خط نوشتن مشغول خودمو ده ساعت تا

 اينطور چرا…ا   انداختم، نگاهى نوشته به و كردم پاك جوهريمو دست! بودن منتظر دو

 دل فرمان به گوش كه دستى از امان! بنويسم اى ديگه چيز خواستممى كه من! شد؟

 :بود شده خطاطى! بود

 !شودنمى سر به تو بى شود، سر به همگان بى-

 !دلم اين دارد تو داغ

 .كردم دعوت آرامش به اونو و گذاشتم سـینه روى دست

 ايستادى، ها خيلى مقابل در تو بياى؟ راه من با ديگه خواىنمى دلم؟ كنم چیكار تو با-

 مطيع يا باشى من مطيع بايد تو رسمش؟ اينه آره؟! دادى وا صدا يه جلوى اما

 !ديگرى؟

 .بستم چشم

 خنده اون ديگه بار يه فقط خواممى دارم، دوست كلماتو اون دارم، دوست رو صدا اون-

 شنيدن فرصت ديگه بار يه! نخوام ازت هيچى ديگه دممی قول بار، يه فقط بشنوم؛ رو

 !بار يه فقط بده، من به

 و خوشحالى با دستم كه شد باعث تلفن زنگ! شدم قلـبم سوزناك نداى تسليم من و

 !كنه نزديك ام تشنه گوش به گوشيو شيطنت

 .بود ضعيف و آروم صدا

 !شدم؟مى تنبيه اينطور بايد كه كردم اشتباهى چه-
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 عميق و فاصله با اومد،مى نفسهاش صداى. كردم سكوت. كرد حمله چشمم به اشك

 !کردمى گاليه من به نفسا اون زد،می حرف من با. بود

 :گفت زبونم به دلم

 !بشه آروم تا بزن حرف بزن، حرف-

 :گفت عقلم

 !نشو بچه زبون، نشو بچه تو؟ چرا كن سوال-

 :پرسيدم بغض با

 شناسى؟مى طور چه منو چيه؟ هدفت زنى؟می زنگ من به چرا-

 :گفتمى كه افسونگرى قدرت همون با بود صدا همون

 گوش يه فقط من نه؟ تو چرا! زدمى حرفو همين هم بود ای ديگه كسی اگه خب-

 بدونم كه شناسمتمى اونقدرى! بزنه حرف گاه گه كه زبون يه و بشنوه كه خواممى

 روز به روز دارن افرادش كه سرزمينم همين اهل منم هستى، درستى و صداقت اهل

 !شنمی كمتر

 :ناليد عقل قدرت زير زبونم و لرزيد دستم

! نيستم ها برنامه اين اهل دونىمی بشناسى، منو اگه! نزن زنگ من به ديگه-

 !نگير تماس ديگه لطفا اما كنم، تهديد خوامنمى

 :گفت صدا و
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! شاعرى نه شعريه نه تو بدون جوشه؛مى تو براى شعرام كه هستم شاعرى برات من-

 سرزمين به منو تا بخوابم مرگ كنار نگفته شعرهاى با بايد نزنم، حرف باهات اگه

 !خواد؟مى اينو تو دل! ببره فراموشى

! باش ساكت و بگير آروم زد فرياد عقل. آورد در عقل چنگ از خودشو و لرزيد دلم

 :گفت زبون به و كرد نافرمانى و كوبيد سـينه ديوار و در به خودشو قلب

 !بشم آروم خواممى من كه حاال بخورى، تكون بايد حاال! لعنتى بزن حرف-

 :گفت و رفت دل طرف به دل، و عقل بين و لرزيد زبون

 !نزن زنگ ديگه دلم، خاطر به اما دلت، براى كن زندگى و بگو شعر شاعركم-

 رو پريز و زمين بكوبه محكم گوشيو داد فرمان دست به و كوبيد خودش سر تو عقل

 !بيرون بكشه

 و رفتم راه! شدم عقلم و دل گوى و گفت مات و رفتم راه نخوابيدم، سپيده تا شب اون

 بيراه و بد خودم به و رفتم راه. خواستم كمك خدا از و رفتم راه! زدم فرياد دو هر سر

 و رفتم راه. زدم صدا رو دامن پاك بانوان تمام و رفتم راه. ريختم اشك و رفتم راه. گفتم

 !نكردم قطع بازيو اين بار اولين همون چرا كردم لعنت خودمو

 :پرسيدم شد، بلند كه اذان صداى

 !باشه؟ ديگه كسى با دلم و باشم تو مقابل شهمی خدايا،-

 كه ماه به كردم، نگاه كور و سوت خيابون به و زدم كنار رو سراسرى ى پرده. خوندم نماز

 اخم با كه صادرات بانك آبى نور به و كردمى افشانى نور آهسته و غمگين روم به رو

 !بود گرفته ازم نگاه
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 شك عقلت به هم بايد بشى، صدا يه عاشق وقتى ديگه، آره! بودم شده ديوونه رسما

 :كردم زمزمه و رفتم سبكم پتوى زير! كنى

 !سخته خيلى دونممی اما كنم، ترك بايد! كردى معتاد منو و اومدى-

*** 

 شماره همه دوستام بودم، كرده جمع تلفنو. کردممى قرارى بی و شده حوصله بى

 .داشتن همراهمو

 به چشمانم شبا! رفتنمى بيرون بدنم از شيفتگى آثار اما گذشت،مى روز بیست

 اشكم شد،مى ده ساعت وقتى! گرفتممى سردرد كه کردمى دنبال رو ها عقربه قدرى

 و رفتمى نازكشى به عقلم کرد،مى قهر عقلم با و گرفتمى درد قلـبم و چكيدمى

 !سوخت مى فقط داد،نمى جواب دل بهتره؛ همه براى اينطور گفتمى

 بزرگداشت براى اى برنامه مدرسه طرف از. نداشتم كالس روز اون رسيد، فرا معلم روز

 بچه بازى و خيابون سر پارك برم دادم ترجيح برم، خواستمنمى بودن؛ ديده تهيه معلم

 .كنم نگاه رو ها

 چمناى روى. کردنمى سرسره يا تاب سوار هاشونو بچه مادر چند بود، ظهر از قبل

 شطرنج يا درس خوندن مشغول بودن، كرده درست حـلقه چند نوجوون پسراى پارك،

 .کردنمى بازى نظر هم كنار يا جدا پسر و دختر توكى و تك. بودن بازى

 كاله و دهان به ماسكى با مردى. بودن نشسته زن و مرد چن سنگى نيمكتاى روى

 من نيمكت فقط انداخت؛ پارك سراسر به نگاهى شد، پارك وارد سر به بامزه نارنجى

 پله از سختى به كه دوختم دختركى به چشم اومد، من طرف به آهسته. بود نشين تك

 .داشت قرار كنارش حمايتگر پدر دستاى و رفتمى باال سرسره هاى
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 و كشيد بيرون دوشش روى كيف از كتابى و نشست كنارم فاصله با نارنجى كاله مرد

 .شد مطالعه مشغول اطراف، به توجه بى

. جوشيد چشمم تو اشك اختيار بى! مرده شاعران انجمن نشست، كتاب روى نگاهم

 دنيام چرا! نكنم فكر شاعركم به كردم سعى و شدم خيره پارك انتهاى بلند درخت به

 !صدا يه خاطر به! بود؟ شده تحمل غيرقابل و سخت اندازه اين مرتبه يه

 اونجا واى،. بردم پناه آشوبم پر درون به پارك، داخل صداى به توجه بى و كشيدم آهى

 گرفته بدجورى دلم تاختن؛مى هم به هنوز قلـبم و دل! بود شلوغ و سرد وحشتناك كه

 كه بودم نشسته ساكت نارنجى كاله مرد كنار همونطور ساعت چند دونمنمى! بود

 .آورد خود به منو دماغم، به توپى ى ضربه

 !آخ-

 .دويد جلو كوچولويى شيطون پسرك

 !مياد خون داره دماغتون…آى! نبودم من خاله خدا به! بود حامد نبودم، من-

 طرفم به دستمالى نارنجى كاله. كردم متوقف دست با رو صورتم روى گرم جريان

 .كردم تشكر سر با گرفت،

 :گفت آهسته

 !بگيرين دماغو ى تيغه روى بايد-

 بسته چشمام. كرد فرار سرعت با و برداشت توپشو كوچولو پسرك. رفت و شد بلند

 !شد سرد پيشونيم روى كه بود

 .بود چـسبونده پيشونيم به رو زده يخ معدنى آب بطرى نارنجى كاله
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 .شهمى قطع خون جريان اينطور بمونه، دقيقه چن بذارين-

. بستم چشمامو هم باز و گذاشتم بطرى روى دست. كردم تشكر محشرم صداى با

 .نبود ای چاره اما كرد،مى اذيتم پيشونى سرماى

 جا نيمكت روى كتاب و بود رفته ام همسايه. كردم باز رو چشما آروم بعد، دقيقه پنج

 !نبود كردم، پايين باال رو كوچيك پارك دست به كتاب و بطرى! بود مونده

 .برگشتم خونه به و شستم معدنى آب با صورتمو

 فوتبال زمين راهى آب، سازمان تيم و مخابرات تيم بين ى مسابقه براى كيان عصر

 درست شكالتى كيك هم با كشوند، پايين كيك ى تهيه ى بهونه به منو فرح. شد

 .گذاشتيم ميز روى چايى با و كرديم

 :گفت و دوخت بهم كنجكاوشو نگاه فرح

 نه؟ مگه شدم، دور ازت خيلى-

 :پرسيدم تعجب با

 !چى؟ یعنى-

 مدرسه معلم كه بود سالى اولين امروز مثال! هستى غمگين ساكتى، خيلى مدتيه-

 كيان يا من از خانم؟ شده چى! نكردى شركت مدرسه جشن و برنامه تو اما بودى،

 !شدى؟ دلگير كه كرديم ناخواسته كارى ناراحتى؟

 !قبل مثل بخندم، طبيعى كردم سعى

 از شهمی مگه! همين فقط هستم، حوصله بى و دارم درد سر کمى ديوونه، دختر نه-

 !بود؟ ناراحت سر تاج اون و دختر گل تو دست
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 :گفت و برچيد لبـاشو

  نيستى؟ ناراحت ما از يعنى-

 و آورد يورش من سوى به صندليش از مرتبه یه. كردم باال سرمو و خنديدم هم باز

 :گفت و بـوسيد صورتمو! بوديم زمين نقش بعد، ای لحظه

 خيالم آخيش، ناراحتى؟ دستم از كردم چیكار پرسيدممى خودم از اش همه روزه چند-

 هوا و حال اين از تا كنم جور برات خواستگار تا دو يكى بايد شدين، افسرده! شد راحت

 !جون نيلو بياى بيرون

 :پرسيدم

 نشده؟ خبرى عمه عزيز از هنوز-

 :گفت و كشيد دستى بلندش موهاى به

 خبرى هم ماه اين اگه زدم؛ حرف ماماست خواهرش كه معلما از يكى با...نه كه فعال-

 .اون پيش برم قراره نشد،

 ساك با كيان وقتى! خنديديم ای مسخره چيز هر سر و كرديم غيبت شام وقت تا

 :پرسيديم دو هر اومد، داخل ورزشى

 شد؟ چى-

 :گفت حوصله بى و داد تكون سرى و رفت حموم سمت به

 .شديم مساوی...اما. بوديم زده گل داد،مى پاس خوب حامد اگه-

 :گفت و اومد بيرون شده آماده تگرى خاكشير ليوان با و کرد باز يخچالو در فرح

 !نشده زده گرما تا بخوره جونم آقا بدم اينو برم-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

175 

 

 صفا با و كوچيك ى باغچه با خودمو کمى رفتم، حياط سمت به و گفتم بخير شب

 .كردم مشغول

 وصل رو تلفن! بشه شاعركم از خبرى ديگه نكنم فكر! من دلتنگى و شد شب هم باز

 شماره كردم، نگاه شده ثبت شماره به! پريدم جا از تلفن زنگ با بعد دقايقى اما كردم،

 .نبود اون ى

 بله؟-

 !كنى؟مى تنبيه منو چرا سالم،-

 سخت برام كشيدن نفس داد، فشار خودش تو محكم گوشيو انگشتام شد، سرد بدنم

 !بودم شده الل بزنم، حرف تونستمنمى! بود شده

 …من كن باور بترسى، ازم نبايد گفتم كه من زنى؟نمى حرف من با چرا-

 .كرد سكوت

 دست تو گوشى مدت چه دونمنمى پيچيد، گوشى تو خراشى گوش زنگ كى دونمنمى

 نشستن! بودم نشسته زده زانو زمين رو

 خم كيان بردم، باال سختى به سرمو منگ و گيج. آورد خود به منو ام، شونه روى دستى

 :شنيدم صداشو داد،مى تكونم و بود شده

 شده؟ چى جان، نيلو-

 :گفتم زده شرم و كردم صاف گلومو بودم، منگ هنوز

 !هيچى-

 :گفت و كرد نگاه من به ناباورانه
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 !خوبه؟ حالت مطمئنى-

 :گفتم و كردم بغض نبود، خوب حالم

 !نيست خوب اصال حالم كيان نيست، خوب حالم-

 سختى به حاال اما نه، ديگران پيش كردممى گريه خلوتم تو نبودم؛ گريه اهل خيلى من

 !داشتم اشكام كنترل در سعى

 :گفت و انداخت سالن در به نگاهى

 .بزنيم حرف بايد گردم،برمى ديگه ساعت يه. بخور شامتو-

 روى غذا سينى! اومدنمى باال اون معموال! بود؟ اومده كى كيان زدم، موهام به چنگى

 طور چه! گفتم؟مى چى بايد حاال. بود آورده شام برام كرد،مى خودنمايى زمين

 يه كه ضعيف دل اين به لعنت اى! نبودم؟ خودم حال تو چرا! اومده؟ باال نفهميدم

 …اما بلرزونه، دلمو بود نتونسته كسى حاال تا چرا! بود كرده رسواش اينطور صدا

 كيان اومدن تا اينطور خواستممى شدم، فردا ناهار براى ماكارونى پختن مشغول

 آب بخار با دستمو مچ بار يه و بريدم انگشتمو دوبار! دارم نگه آروم ذهنمو حداقل

 !بود درگير خودش با هنوز ذهنم اما بپزم، رو غذا تا سوزوندم

 سالن در قاب تو برادرم داشتنى دوست و بلند قامت و شد خورده در به اى تقه

 .نشست

 براى دلم بود وقت خيلى رفت، دندون زير كوچيكش انگشت. نشستيم هم روى به رو

 :پرسيد آروم! بود شده تنگ حركتش اين

 !بزن حرف برام نگرانتم، نيلوفر! اومده؟ من نيلوفر سر باليى چه وقت چن اين-
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 :پرسيدم شده، خيره درشتش و اى قهوه چشماى تو

 دارى؟ اعتماد من به قدر چه-

 .بود سوال از پر نگاهش شد، بلند و نشست چشماش رو درد با پلكاش

 !نهايت بى-

 كنى؟مى باور دارم، قرار کسى با يا زنممی حرف مردى با بشنوى اگه-

 :گفت و كرد نزديك بهم كمى خودشو

 هم باز رفتى،مى نبايد كه رفتى جايى كه ببينم كسى با رو تو خودم چشم با من اگه-

 !منى زندگى آدم اعتمادترين قابل تو كنم؛نمى شك بهت

 :ناليدم

 !كردم استفاده سوء آزاديم از من…من نه-

 بدنم دور كيان دستاى. کرد باز ام گونه به راه اشك انداختم، پايين شرم با سرمو

 :كرد زمزمه گوشم تو آروم گرفت، قرار اش شونه روى سرم و شد پيچيده

 !كردى؟ چیکار خودت با-

 :گفتم اختيار بى

 !عاشقى-

 .گفتم رو چى همه گريه، هق هق ميون من اما نپرسيد؛ چيزى كيان. گريستم بلند و

 خون هم ى شونه به سر همونجا خواستممى كردم،نمى گريه ديگه. بود گرفته درد گلوم

 !نشم بيدار ديگه و بخوابم فقط بخشش، آرام نفساى كنار و عزيزم
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 :كردم زمزمه

 !نكردم خطا من تو جون به كيان، ببخش منو-

 :گفت و كشيد سرم به و كرد باز دورم از دستاشو از يكى

 !بشم بابا برات خواممى من حاال شدى، مامان من براى تو وقتى يه-

 سخت خودت به اندازه اين تا چرا! بابايى نيلوفر هنوز تو نكردى، اشتباهى هيچ تو

 كنه كارى هميشه دلت كه نيست قرار گيرى؟مى

 دمار وگرنه چشم؛ بگى بايد تو و دهمی دستور اون وقتى يه دى،مى دستور بهش تو كه

 هم حاال! االن مثل مياره، در روزگارت از

 !بده من به رو برگشته بخت شاعر اين ى شماره

 .شدم خيره چشمش تو كردمو كج سرمو

 !كنم؟ چیكار-

 :گفت و زد مهربونى لبخند

 به ندادم اطالع بهت وقتى تا اما نكن، قطع تلفنتو. بده رو شماره و كن اعتماد من به-

 .نده جواب تماساش

  زنه؟می زنگ تو به چرا و كيه ببينم بايد

 :گفتم ترس با و كشيدم كنار خودمو

 !نشه درست دردسر برات كيان-
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 همراه منو و شد بلند! كشيد من رخ به رو زيباش و سفيد دندوناى و خنديد اينبار

 :گفت و كرد بلند خودش

 نه نيست؛ نگرانى جاى! بخواب راحت و بخور شامتم معلم، خانم بشور صورتتو برو-

 !باشه اهلش شاعر اين كنممى فكر نه و هستم دعوا اهل من

 .بدونه چيزى فرح خوامنمى-

 رنج خودتو اينقدر و گفتىمی بهم زودتر كاش اى. خواهرم برو تو، و من بين راز يه-

 !دادىنمى

 از كه خوشى حال با دلتنگى، و شرم و بغض هر از خالى ها مدت از بعد شب اون

 داشت تعلق هم ای ديگه كس به من راز حاال. خوابيدم آسوده بودم، گرفته كيان حضور

 .كرد مى آرومم اين و

 داشتم، سـينه تو كه غمى گفتن با انگار كرد؛ تغيير من ى روحيه بعد، روز صبح از

 مدرسه شادى و صحبت با هميشه مثل فرح با! بودم كرده باز كشيدن نفس براى راهى

 :گفت فرح رفتم،

 پايين كى كيان نفهميدم و برد خوابم من كه ديشب! زنينمى مشكوك داداشت و تو-

 ى روحيه اينقدر خواستگار دونستممى اگه! شده خوب حالش كه خانمم نيلى اومد،

 بين ى رابطه دادممى تحقيقى ى نامه پايان دانشگاه تو کنه،مى خوب رو ها ترشيده

 نه؟ مگه خوبه! خواستگار نداشتن و ها ترشيده افسردگى

 :گفتم و سرش تو زدم محكم. نبود نزديكمون كسى انداختم، اطراف به نگاهى يه

 داشتى كيان خاطر به رفته يادت! كنیمى قضاوت خودت وضع با رو همه كه بميرى-

 !ادبياته ات رشته خوبه! دى؟می روانشناسى تز من براى حاال كشتى؟مى خودتو
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 :گفت و خنديد

 شده؟ خوب حالت كه كرد چیكار كيان بگو، راستشو-

 .كرديم برادرى خواهر درددل هم با كمى-

 شاعرك سمت به كمتر فكرم اما بزنه، حرف تحقيقش از كيان بودم منتظر اينكه با

 غصه از كامل ذهنم ارشد، كارشناسى آزمون ى نتيجه اومدن با بعد روز چند. رفتمى

 !شكرت خدايا بود، شده قبول برتر ى رتبه با عزيزم! شد پاك

 :گفتم فرح به

 !نشد؟ خانم شهناز اسمم ديدى-

 مرغ با پلو زرشك من. كيان قبولى شيرينى بوديم؛ فرح مهمون شام سنتى، رستوران تو

 :گفت فرح. كوبيده كيان دادم، سفارش

 !بده نشون دكتر به خودشو بره بهتره نخوره، ديزى اينجا بياد آدم یعنى-

 .داد ترشى و پياز با ديزى سفارش هم بعد

 :گفت كيان

 كردى، مهمون رو ما عمرت تو بار يه حاال ميزبان، خانم…بعد. مياد بدم ديزى از كه من-

 !بره پايين راحت گلومون از غذا بذار

 !كنممى آشپزى خودم همش خونه تو خوبه! كردم؟ مهمونت بار يه فقط من نامرد،-

 !ببندم؟ پيشبند خودم و بگيرم زن داشتى انتظار نكنه-

 بردم باال دوغو بطرى! بود باحال خيلى زرد پيشبند با كيان تصور واى،. خنديدم دو هر

 !شد گرد نارنجى كاله ديدن با چشمام كه
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 روز اون بود، كرده تغيير شلوارش و پيراهن رنگ فقط ماسك؛ با كاله همون بود، خودش

 !پاسدارى سبز گفتمى داريوش بابا. رنگ پر سبز االن و بود تنش كرمى

 :گفتم داده، نشون رو مرد انگشت با و كردم كيان به رو

 !ببين رو نارنجى كاله آقا اون جان، کيان-

 :پرسيد و كرد دنبال انگشتمو مسير و برگشت كيان

 خب؟-

 :گفتم و كردم تعريف براش رو پارك ماجراى

 .ببريم براش كتابو تا بگير آدرس ازش برو گذاشت، جا روز اون کتابشو-

 بود، نشسته تخـت روى تنها مرد. رفت نارنجى كاله سمت به و شد بلند خوبم پسر

 .بودن نياورده غذاشو هنوز

 كرد؛مى طبخ اى خوشمزه غذاهاى هم بود، مناسبى و سبز سر جاى هم رستوران اين

 كشيد،مى طول هم دقيقه چهل تا غذا شدن آماده وقتا بعضى! بود شلوغ هميشه كال

 !اومديممى اينجا بار ۴_۵ سالى شايد! داشت ارزش اما

 بردم دست. داديممى باال رو ها لقمه صحبتش، هم و كيان زدن ديد حال در فرح با

 !دستم رو زد قاشق با و نكرد نامردى فرح بردارم، كباب كمى

 دارى؟ چیكار ما آقاى غذاى با-

 !گرفت درد دستم الهى، بميرى-
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 داشت يا داد سالم نفهميدم داد، تكون سرى و دوخت من به نگاهشو نارنجى كاله

 اما داد، تشخيص صورتشو شدنمى. دادم تكون سرى منم! كردمى تایيد كيانو صحبت

 !ديدش نظر يه شهمی اونوقت بزنه، كنار رو ماسك مجبوره خوردن غذا وقت

 :گفت و برگشت كيان

 !حله-

 سفارشش هنوز انداختم، نارنجى كاله به نگاهو آخرين. شديم بلند و خورديم شامو

 !بود نشده آماده

 صبح! بپرسم چيزى كيان از داشتم شرم گذشت،مى رازم كردن فاش از هفته يك دقيقا

 .نداشتيم كالس فرح و من روز، اون

 .ايستاد و رفت ماشين سمت به كيان. دادممی آب رو باغچه حياط تو

 تونىمى شدى، دماغ خون كه همونجا مياد یازده ساعت امروز كتاب صاحب نيلى،-

 .ببرى كتابشو

 :گفتم و دادم تكون سرى

 .باشه-

 :گفت و كرد باز ماشينو در

 .باشين خودتون مواظب خداحافظ،-

 :گفتم و زدم لبخند

 !بيشتر تو-

 !شد فرستاده سرش پشت هميشه، مثل من الكرسى آية و رفت
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 تا. بود رفته ياشارخان ديدن به فرح. نشستم سنگى نيمكت روى نيم و ده ساعت

 خونده قبال. شدم مشغول و گرفتم دستم تو کتابو داشتم، وقت نارنجى كاله اومدن

 هميشه ويليامز رابين بازى يعنى بودم؛ ديده ويليامز رابين بازى با هم فيلمش بودم،

 !بود محشر

 !افتادين زحمت تو سالم،-

 :شدم خيز نيم! صدا بی قدر چه خوردم، تكون لحظه يه

 !نشدم متوجه ببخشين سالم،-

 !بود قرمز بود، كرده عوض رنگ كالهش و بود ای سرمه لباساش امروز

 :گفت و نشست فاصله با كنارم

 .داشتينمی نگهش نبود، مهم خيلى-

 !كنم تشكر ازتون نشد وقت حتى من كردين، لطف خيلى روز اون شما خب-

 چى؟ بابت-

 !معدنى آب خريدن و دستمالتون-

 :گفت تفاوت بى

 .كردمى رو كار همين بود، کسى هر نبود؛ مهمى چيز-

 ای قهوه چشماى با پريده رنگ روشن   پوست شدم؛ خيره صورتش تو اى لحظه براى

 و كجا اون خوشگل و درشت چشماى اما. خودم چشماى رنگ داشت، سوخته

 !شيطون به لعنت! كجا؟ من معمولى چشماى
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 باال اش بامزه كاله با پيشونيش. كردم تقديمش بسته يه با كتابو و گرفتم ازش نگاهمو

 !بود؟ داده باال ابروهاشو االن یعنى رفت،

 !چيه؟ اين-

 !بهشت هشت اسم به سهراب از شعر كتاب يه-

 از اصال! نه صداش اما درخشيد، و خنديد چشماش خودم جون به خنديد، چشماش

 !زد؟ حرف واضح شدمى مگه سفيد ماسك اون زير

 چى؟ خاطر به-

 .نيست گردنم به دينى كنممى حس منم اينطور بگيرين، كنممى خواهش-

 بود، عجيبى مرد. شد خوندن مشغول من، به توجه بى و كرد باز رو بسته. كرد قبول

 معذب آقايون كنار در حضور از هميشه كه من رفتارش آرامش با! داشت آرامش

 با. كنم نگاه رو بازى مشغول هاى بچه و بشينم همونجا دادم ترجيح فراری، و شدممى

 .گرفت باال سرشو و شد متوجه شدم، بلند جا از ظهر، اذان صداى

 :گفتم و دادم تكون سرى

 .خداحافظ آقا-

 :گفت و شد خيز نيم

 .ممنون كتاب بابت شما، خداحافظ-

*** 
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 براى كه هايى برنامه فوق و كالسا كارى حجم. شد سپرى هم ارديبهشت سوم ى هفته

 صداى حضور از ذهنمو نتونست هم كنيم دوره رو درسا تموم تا بودم گذاشته ها بچه

 !كنه خالى ناشناس

 :گفتم فرح به خسته اومديم، بيرون مدرسه از

 .بگيريم تاكسى بذار ندارم، رفتن پياده كشش ديگه-

 :گفت مشتاق من از بدتر فرح

 !افتادم کول و كت از خدا، به آره-

. كرد ترمز رومون به رو رنگى سياه ماشين كه بوديم تاكسى عبور منتظر خيابون كنار

 :گفت و زد برق فرح چشاى

 !ملوسك آه،! ماشين گنمى اين به یعنى-

 :گفتم آوردم،نمى در سر چيزى ماشين از كه من

 باالست؟ قيمتش يعنى-

 :گفت ای دخترونه صداى بده، جواب فرح اينكه از قبل

 !برسونيمتون باال بفرمايين-

 قدر چه عكاسى يه مگه باشه، توپ باباش مالى وضع كردمنمى فكر! بود الهام اينكه…ا  

 بى ديگه كرد، اصرار پدرش بار اين. كرديم تشكر! چه؟ من به اصال! داشت؟ آمد در

 یعنى گرم، و نرم هم و بود دار جا هم گفت؛مى راست فرح. شديم سوار شد،می ادبى

 پيش رو معلم از تشكر تكرارى حرفاى همون الهام پدر! کردنمی عشق داشتن پاها اين
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 بلغور رو هست وظيفه و کنممى خواهش و داديممى تكون سر ابلهانه هم ما كشيد،

 !پرسيدم؟مى خانمو صدف نامزدش حال گفتم؟مى چى خب! کرديممى

! شد حرفامون پايان خدانگهدار و تشكر تعارف، هم باز. داشت نگه خونه روى به رو

 :گفت و كرد باز رو در فرح

 !سفيد اما باشيم؛ داشته ماشينى همچين يه دارم دوست بشيم، دار پول اگه-

 :گفتم و دادم تكون سر

 !نيست عيب جوانان بر آرزو-

 اونا بايد امروز كردم، پرت حموم تو لباسامو. رفتيم خودمون ى طبقه طرف به كدوم هر

 دم چايى داشتم، الويه كمى ناهار. گرفتممى گرم آب دوش يه خودم و شستممى رو

 كرم و بلند حموم لباس. كرد بيرون تنم از رو خستگى گرم آب. حموم تو رفتم و كردم

 روى و ريختم چايى ليوان يه خودم براى. بستم سرم دور حوله یه و كردم تن به رنگمو

 بلند شرت تى و شدم بلند! بود كرده جونمو قصد دلم اينكه مثل اما دادم، لم كاناپه

 تاثيرشو كيان بخش آرام انگار بودم، قرار بى. كردم تن به سفيد كلوش دامن و آبى

 دست از داشت

 عزيز صداى اون از اى نشونه دنبال مواده، جستجوى در كه معتادى مانند! دادمى

 !بودم

 خودمو تلويزيون روى به رو و گذاشتم دستگاه تو رو هاول متحرك ى قلعه كارتون كالفه

 بهشون شدن آروم براى و داشتم دوست خيلى رو كارتونا از بعضى! كردم زمين نقش

 مترسك، با و گذاشتم جادوگرا دنياى به پا سوفى با بار چندمين براى. بردممى پناه

 !كردم مزه مزه رو عشق سكوت  
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 به كه دلى به لعنت اى! گرم اشكاى از خيس من صورت و بود شده تموم كارتون

 !ريخت بهانه بى كه اشكى و لغزيد سادگى

 ازش دادمى اجازه شرم مگه اما داد، خبر دردم مسكن حضور از كيان ماشين صداى

 كنم؟ سوالى

 چايى ليوان. مترى يك ميز يك ى فاصله با بوديم نشسته هم روى به رو بعد، ساعتى

 :پرسيد و كرد نزديك لبش به رو

 بهترى؟-

 سكوت بگم؛ دروغ اومدمی دلم نه بگم، راستشو تونستممی نه گفتم؟مى چى بايد

 .كردم

 رفتارش يا حرف از! ترسيدم كوچيكم برادر از بار اولين براى. دوخت چشمام تو نگاهشو

 !ترسيدم بگه خوادمى چى اينكه از نترسيدم،

 :گفت سريع و دزديد ازم نگاهشو رفت، دندون زير نازنينش كوچيك انگشت

 !بستى دل كسى بد به-

! كرد سقوط درونم در چيزى و شد تند قلـبم تپش كردم، حس صورتمو به خون هجوم

 نى دوختم، چشمش تو چشم. كردم خيس زبون با رو شده خشك ب**ل زحمت به

 :پرسيدم سختى به ريخت، بغض گلوم تو. بود غمگين چشماش نى

 بود؟ ناجورى آدم-

 :گفت و شد جا به جا و كشيد آه

 !حسابيه آدم هم خيلى بود، ناجور كاش-
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 :گفتم و شدم رو پر

 !بزن حرف شد؟ چى کيان-

 تا بهتره! نكن كنجكاوى ديگه نيلو، اما. اصيله و كرده تحصيل اخالقه، با خوبيه؛ آدم-

 !بكشى كنار خودتو نشده، دير

 چيه؟ قصدش و كيه گىنمى چرا آخه! بكشم؟ كنار چى از-

 :پرسيد ناغافل

 دارى؟ دوسش-

 :گفتم و شدم تر سرخ

 !دونمنمى ازش چيزى نديدمش، هنوز كه من آخه…من-

 كنار خواىمى طور چه اونوقت بشه، جدى قضيه يا ببينيش اگه ديگه؛ همين-

 !بكشى؟

 :پرسيدم و حياس و شرم چى هر زير زدم شدم، كالفه

! كنم؟ فراموشش تونممى طور چه داره، قصدى چه و هست كسى چه ندونم تا خب-

 اگه شايد! نه؟ يا بشكنمش بتونم تا ببينمش بايد شده، بت يه به تبديل من براى االن

 بايد كيان اما. بشه خارج ذهنم از راحت خيلى بشه، همراه تصوير با صدا اون

 !بگو چيو همه بهم بشناسمش،

 !بزنه حرف باهات خودش بهتره بگيره، تماس امروز گممى بهش-

 :گفت و شد بلند كيان. شدم خيره بهش و خوردم جا
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 شرمنده بعدا كباب، نه بسوزه سيخ نه که بگير تصميم جورى اما عاقلى، دونممى-

 !نشى دلت

 !بودم منگ همچنان من و رفت پايين! زدمى حرف پهلو دو

 ديده اونو کيان شد؛ تكرار ذهنم تو بارها و بارها كيان حرفاى. كردم پيدا خودمو كم كم

 چى بود؟ نادرست چى وسط اين پس كرد؛مى تاییدش بود، زده حرف باهاش بود،

 !بود؟ ترسونده رو كيان كه لنگيدمى

 در. زنهمى زنگ ده ساعت دونستممى. بود هفت ساعت! تركيدمى داشت سرم واى،

 دلم و گوش مهمون صدا ديگه، ساعت چن تا! بود پا به جشن دلم تو آشفتگی، عين

 تونستنمى خيالى و فكر هيچ كه بست نقش لـبم رو لبخندى احمقا مثل! شدمی

 !كنه جمعش

 ى دكمه و كردم منتقل لباسشويى به حموم سبد تو از رو لباسا. شدممى مشغول بايد

 سالن تو وسايل جون به و برداشتم كنو پاک شيشه و دستمال. زدم رو شو و شست

 و ميز روى مجسمه و گلدون تا چن نفره، شش مبل وسط ميز يه عسلى، تا دو. افتادم

 مجسمه و تلويزيون ميز ديوارى، ساعت رنگ، آب تابلوى یه و خط تابلوى تا دو اپن،

 !اومدن بيرون تميز دستم زير از همه تزئينى، كوچيك هاى

 :گفت شيطنت با فرح زدم، در به و رفتم پايين

 !نيست خونه کسى-

 عاشق بودم گفته. شكستمى تخمه تُند تُند داشت و بود رفته فرو مبل روى تو، رفتم

 !نيستم كن ول درنيارم، تهشو تا! شيطانه تخمه گفتمى بود؟ تخمه

 :گفتم و نشستم كنارش



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

190 

 

 كجاست؟ کيان! بده من به چايى يه پاشو-

 دورهمى رفت اكبر با كيان! بريز من براى يكيم بريز، چايى خودت خودته؛ ى خونه-

 .مسعود ى خونه فوتبال

 :گفت و شد خيز نيم مرتبه يه

 .بيا هم تو دعوتيم، ما! حامده عقد فردا جديد، خبر راستى-

 .كنارش برگشتم و ريختم رنگ خوش چايى ليوان دو و رفتم خونه آشپز تو

 اومدى گهمى دلخوره، ازم هنوز نرفتم احمدى خانم عروسى! خوشه؟ دلت بيام؟ كجا-

 تازه كنه؛نمى قبول ميارم، دليل براش چى هر حاال! نيومدى من عروسى اما شيراز،

 شه، خنك دلم تا بخواد عذرتو ستوده آقاى بگم دارم دوست خيلى خانم نيلوفر گهمى

 !نمياد دلم اما

 :گفت و كشيد خميازه و پام رو گذاشت سرشو فرح

 هست، هنوز يونس خدا به! سخته عشقى شكست بميرم، نمياى؟ حامد عقد يعنى-

 !بجنبون دست نشده دير تا

 :گفتم و كشيدم كنار خودمو كمى

 !کنهمى يخ چاييت پاشو-

 :گفت و كرد جا جابه سرشو

 !خوابيدن برای دهمی جون برادر و خواهر شما پاى يعنى…اوم. شممى بلند حاال-

 :گفتم بدجنسى با

 ديگه؟ آره پامون، فقط-
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 :گفت و فشرد پام رو خودشو بيشتر

 !برهمی خوابم فورى بغـلتون، تو ميام تا يعنى! نداره حرف كه بغـلتون-

 :گفتم و سرش تو زدم و خنديدم

 !زن تا گرفتم تنبل خرس براش گلم، داداش بيچاره-

 :گفت و پريد جا از سريع و خنديد خوش سر

 دربره خستگيش تا ميدى ماساژ كتفشو و گردن ساعت يه تو مياد، فوتبال از وقتى…ا  -

 ….يا بياد بيرون سفتى از تا مالىمى پاهاشو ساعت يه تو مياد، كوه از وقتى یا

 :گفتم و دهنش رو گذاشتم دستمو

 !گيرىمى سرويس ازش بعد دى،می سرويس بهش اول! فهميدم باشه-

 .كردم تركش و گفتم خير شب ظرفا، شستن و شام خوردن از بعد! گرفت گاز دستمو

 !ميان؟ كش اينقدر ها دقيقه چرا

 چشمام. رفتم ام كتابخونه سراغ به! خوردنمى تكون و بود صورتم ميخ ساعت ى عقربه

 كتاب عمومى، اطالعات روانشناسى، تاريخ، رمان، شعر، چرخيد؛ كتابا تك تك روى

 !اندرسن كريستين هانس داستاناى اول جلد كردم؛ پيدا آهان كودك،

 خاطر به فروشو كبريت دختر اما داشتم، دوست خيلى زشتو اردك جوجه داستان

 و نشستم سفيد صندلى روى. بودم نخونده بار يك از بيشتر داستان، غم پر فضاى

 چى شد، زده انتظار ناقوس كه بودم اسير جادويى جمالت و كلمات تو. كردم باز كتابو

 !زننمی ناقوس مرگ براى! انتظار؟ ناقوس گفتم؟
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 داشت قلـبم گرفتم، دست تو رو گوشى و دويدم سالن به استرس با. خنديدم خودم به

 !اومدمی دهنم تو

 :پيچيد گوشم تو محبوب صداى

 .سالم-

 :گفتممى بايد

 !هستى؟ اما نيستى چرا شدى؟ دلم غارتگر چرا دلتنگم، سالم،-

 :پرسيد كه كرد برداشت بد سكوتمو

 كنم؟ قطع خواىمی زدم؟ زنگ ناراحتى-

 .شد باز زبونم قفل و لرزيد پام و دست

 .سالم-

 زد؟ حرف باهات دارى، نازنينى برادر-

 !موضوع ترين اصلى سراغ رفت حاشيه بى و مـستقيم يعنى

! نبود خوش حالش اما گفتين، كيان به چى دونمنمى من! بزنين حرف شما شد قرار-

 !كنين؟می پنهون چيو

 :گفت و شد تر مهربون صدا

 آقا با بدونين، واقعيتو خواستين بازم اگه بعد بگم، قصه يه براتون امشب خواممی-

 قبوله؟ كنيم، صحبت و ببينمتون نزديك از كنممی هماهنگ كيان

 :گفت اجازه بدون زبونم
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 !قبوله-

 رو لحظه لحظه گفت گوشم به توجه، بى دلم! كرد ترش رو عقلم و زد دست براش دلم

 !كن ثبت دقيق

! همسايه پسر بادبادك بود، بادبادك يه عاشق فقط دنيا تو كه بود بچه پسر يه-

 همون فقط بچه پسر اما چرخيدن،مى سرش باالى آسمون تو زيادى زيباى بادبادكاى

 بادبادك روى. داشت آبى و زرد ى دنباله كه خواستمى رو سفيدى ى ساده بادبادك

 !اميد بود شده نوشته فقط سفيد

 رفتمی فقط من، بده بادبادكو لحظه يه بگه همسايه به حتى تونستنمى پسرك

 به شب يه. خوردمى غبطه همسايه پسر هاى خنده به و كردمى نگاش و بوم پشت

 طاقت ديگه. ديد بام ى گوشه بادبادكو و همسايه بام روى رفت و داد اجازه خودش

 پسرك براى اما نداشت، خاصى چيز بود، ساده. گرفت دستش تو آروم و رفت نياورد،

 !كرد نـوازش دستش تو قيمتى شى يه مثل اونو بود؛ ای گنجينه هر از ارزشمندتر

 ديگه پسرك اما برد، پسرك براى بادبادكو بعد، روز چند و ديد رو ماجرا همسايه پسر

 ديگه بود، داده دست از پاهاشو اى حادثه تو چون بگيره؛ بادبادكو تونستنمى

 !ببينه بادبادكو ى دنباله رقص و بدوه يا كنه بازى بادبادك و بام باالى بره تونستنمى

 .شد ساكت

 :پرسيدم سختى به بود، ويرانگر صدا حزن

 شد؟ چى بعد-

 !درد پر اما خنديد، صدا
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 بايد بادبادكو اما كرد؛مى نگاش فقط بازم بايد اما داشت، بادبادكو حاال پسرك خب-

 !كرد نگاه فقط نه کرد، هوا

 :پرسيدم گفتم،مى چيزى بايد

 بگردم؟ چى دنبال بايد-

 !باشه داشته حس بادبادك اگه بادبادك، حس و پسرك حس دنبال-

 پسرك و بادبادكم من كردممى فكر اگه بود؛ ساده. كردم فكر داستان به وقت دير تا

 اونو منم يعنى گفت،مى نتونستن و خواستن از داشت اون اما! محبوب صداى

 رفت؟مى باال نقاب كى! بود؟ كى اصال خواستم؟مى

 راز و بازى اين از آوردم،مى در چى همه از سر و ديدمشمى بايد داشتم، جواب يه

 !بودم شده خسته

 ديدن و كردن صحبت با بود قرار شدم، بيدار خواب از عجيبى سوال با شب نيمه

 عالقه اين! كنم؟ چه صدا صاحب با خواستممى اصال! برسم؟ كجا به محبوبم صداى

 بخونن، شعر بزنن، حرف هم با جوون مرد يه و جوون زن یه بشه؟ چى آخرش بود قرار

 !بشن هم قرار بی و دلتنگ ببينن، رو همديگه

 !رىمی خواستگارت ديدن به دارى نيلوفر خورد، محكمى ى ضربه سرم به انگار

 !بودم خودم ى گمشده ى نيمه دنبال به ناخواسته مدت، اين تموم در يعنى

 كنم؟ فكر مشترك زندگى به تونممی بود؟ من ى نيمه همون صدا

 !شممى ديوونه دارم واى،

 .شدم خيره آسمون به و نشستم زمين رو رسوندم، داشتنيم دوست بالكن به خودمو
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 !كنم چیكار خواممى دونستممى. شدم بلند آرامش با اذان، صداى شنيدن با

 :فرستادم كيان براى پيام يه همين براى بزنم، حرف كيان با مـستقيم تونستمنمى

 .بپرس رو قرار زمان و جا-

 :داد پيام بهم غروب هم كيان

 .كالنترى روى به رو پارك صبح ده ساعت فردا-

  نذاشتم؛ درميون فرح با رو موضوع اين چرا كه وجدان عذاب هم كمى داشتم، استرس

 .گممى بهش رو چى همه امشب دادم قول خودم به اما

. کردم پا رو سفيد خط دو با ای سرمه كتونى و کردم سر رو اى سرمه مقنعه

 و گردن از مشكيمو كيف. برم ديدنش هميشگيم ظاهر از غير ظاهرى با خواستمنمى

 .كردم آويزون شونه

 از نشونى يا بدم نشونى نبود الزم پس شناخت،مى منو. بود من هميشگى پارك همون

 :گرفت ام خنده. كردمی پيدا منو خودش بگيرم، ظاهرش

 !كردن پيدا-

 كوچيک، دخترى و مادر جز به. نشستم ها بچه بازى زمين روى به رو نيمكت روى

 :گفتمى مادرش به و دويدمى دخترك. بودم اومده زودتر ساعت نيم. نبود كسى

 !برم باال تونممى خودم-

 !معكوس جهت از اونم رفت؛مى باال سرسره از تپل پاهاى اون با لجوج كوچولوى

 به شكالتى كرم شلوار و پيرهن بود؛ نارنجى كاله هم باز نشست، كنارم فاصله با كسى

 :كرديم ادا كلمه يه و داديم تكون هم براى سرى. داشت تن
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 .سالم-

. شد مشغول همشهرى روزنامه با نارنجى كاله و شدم خيره سرخوش دخترك به من

 هم خلوت به كارى بره، اى ديگه جاى بخوام ازش يا كنم عوض نيمكتمو نبود الزم

 .نداشتيم

 راستم گوش تو دقيقا آره گوشم، تو محبوب صداى كه بود گذشته قدر چه دونمنمى

 :پيچيد

 !بزنيم حرف االن شد، ده ساعت-

 به محكم سياهمو چادر ى لبه راستم دست! كرد ناله گردنم استخون كه برگشتم چنان

 !ديدمنمى اونو اما بود، خيره ماسكش بدون صورت به چشمام فشرد، چونه

 :اومد كمكم به محبوب صداى هم باز

 !ترسوندمت اينكه مثل ببخش،-

 كنترلى بودم، شده گيج چرخيدم؛ خودم دور کمى. رفتم عقب قدم دو و شدم بلند جا از

 :گفتم سختى به! نداشتم حركاتم روى

 .گردمبرمى ديگه لحظه چند من-

 صورتم به كمى و خوردم کمى گرفتم، معدنى آب بطرى دو پارك، روى به رو ى دكه از

 .زدم

 متوجه قبال چرا! بود؟ محبوب صداى همون بامزه نارنجى كاله خدايا،. شد باز ذهنم

 !بودم؟ نشده

 بود؟ شكلى چه داشت، فرق گوشى پشت با ماسك زير صداش
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 !نديدمش اصال

 جا از. بود كرده دنبال منو نگاهش با. برگشتم لرزون پاهاى با و خوردم آب ديگه كمى

 .شدمى ديده بلند الغرى خاطر به كه داشت متوسطى قد شد، بلند

 .سالم-

 :پرسيد آرامش با و خنديد

 شدى؟ بهتر سالم،-

 .شد منتقل من به صداش آرامش و چشما نجابت نرنجيدم، كلماتش بودن صميمى از

 :گفتم و كردم دراز سمتش به دومو معدنى آب

 .بفرمايين ممنون،_

 :گفتم مقدمه بی و نشستم

 از منو مياين؟ اينجا وقته چن! باشين آشنا صداى همون شما نداشتم انتظار اصال-

 شناسين؟مى كجا

 :گفت چهره بر نشسته لبخند با

 دكتر بار یه. بودم سوم سال من اول، سال بودى تاريخ ى رشته دانشجوى دانشگاه تو-

 كنفرانس پسرا از يكى بايد روز اون كنم، اداره كالسو جلسه يه خواست ازم قريشى

 سوالى پرسيد همكالسيت كنفرانس، بعد. بود فرانسه انقالب به راجع که دادمى

 دختر يه اول، رديف تو اما بزنه؛ حرفى بخواد كه بود نكرده توجه درس به كسى نيس،

 و شد بلند کشيدمى چشم و ستاره ورقى روى ساعت كل تو كه محجبه زيادى چادرى

 !گرفت پسر از ايراد تا هشت دقيقا تا، هشت
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 صورتشو تونستم من و بست اى لحظه براى چشماشو برد، عقب سرشو کمى و خنديد

 .ببينم دقيق

 :داد ادامه

 برام رو ايرادا شهمی آمين، خانم گفت فقط اما كنه، اعتراضى پسر بودم منتظر-

 .بشه كم ام نمره خوامنمى بنويسين؟

 !بودى يعنى بود، كالس تاريخ مخ فهميدم

 سال. بود قائل احترام برات خيلى شنيدم، قريشى دكتر از اسمتو تصادفى هم بار چند

 .محترم و بودى حاشيه بى بودم؛ مواظبت دور از چهارم

 بودم؛ خودت مثل درست. بودم كرده فراموشت برگشتم، وقتى. تهرون رفتم فوق براى

 !مخالف جنس به توجه بى

 خاصى بوى كشى،مى صورتم رو چادرتو ديدم خواب شبى كه دادم امتحان دكترا براى

 !دادمى

 :گفت و خنديد هم باز

 گو، دروغ يا است ديوونه يا گممى شده، عاشق خواب تو بگه بهم كسى االن اگه حتى-

 !شدم چادرت خاص بوى اون و تو عاشق شب اون خودم اما

 !گرفتم گر و شدم جمع خودم تو داشت راه كه اونجا تا اش جمله اين شنيدن با

 گفتممى خودم به. دكترا گرفتن براى تهرون رفتم هم باز. نكردم پيدات گشتم، دنبالت-

 ! باشه مونده عمرم از روز يه اگه حتى كنم؛مى پيدات باشى، تقديرم تو اگه
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 تغيير! كردم پيدات تا گذشت سال ده كردم، پيدات خيابون همين تو امسال خب،

 بياد، بارون اگه حتى رهاست هميشه که كردنت سر چادر نوع اين اما بودى، کرده

 هميشه كه نگاهت نابت، فاميلى هست، اى سرمه كتونى هميشه كه كفشات

 !كيان برادرت تو، نشونى مهمترين و زمينه جستجوگر

 .برقه رشته اول سال كه دارى نابغه برادر يه دونستنمى همه دانشگاه تو

 دقيقا ما ى خونه راستى،...شدممى رد تون خونه روى به رو از كشى، اسباب اول روز

 خانوم شنيدم كه شدممى رد داشتم بله! شماست خونه روى به رو صادرات بانك كنار

 !نكرده تور نابغه كيان يه من مثل كسى هر آخه گهمی بلند جوونى

 كارگر تا چن نيلى چرا كه کردمى اعتراض داشت جوون مرد. كرد كنجكاوم كيان اسم

 خونه از لحظه همون! كشه؟مى زحمت خودش داره و نگرفته خونه كردن تميز براى

 مهربونى با بياره، كيان رو سنگين وسايل ندن اجازه گفتى كارگرا به و اومدى بيرون

 !سياه نخود دنبال فرستادى برادرتو

 كرده پيدات. بگيرم نظرت زير روز چند شد باعث كيان اسم و كردن سر چادر و صدا

 كردممی راضى خودمو بايد حاال نداشت؛ كارى هم خونه تلفن شماره كردن پيدا بودم،

 كرد وادار منو و بود حاكم دلم خب! بود قبيح خودم نظر از كه بزنم كارى به دست كه

 !نداشتم اى ديگه راه ببخش،! تلفنى مزاحم بشم

 !خواب يه فقط من؟ چرا كردم فكر. شد ساكت

 !شدى؟ مند عالقه من به خواب يه خاطر به كنم باور يعنى-

 !بود سخت خيلى عشق ى كلمه گفتن
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 به آتيش خواب اون. نگرفتم جدى من شد، زده دانشگاه كالس تو كه اش جرقه-

 ديگه؟ همينه اسمتون خانم، نيلوفر! زد هستيم

 رنگ ى چهره به! كردمى مـستم سر زبونش از اسمم شنيدن كه بود مردى سومين

 !شدن؟ سرخ و مرد يه دويد، لطيفى سرخى اش پريده

 تاريخ استاد هستم پژوهش سيروس نكردم؛ معرفى خودمو هنوز من ببخش،-

 !دانشگاه

 .خنديدم منم بار اين

 و بزنم زنگ امشب بدين، اجازه اگه. ديگه مهم چيز يه مونده فقط زدم، حرفامو بيشتر-

 !كنم مطرحش

 بگين؟ االن شهنمى-

 .سخته برام كمى تونم،نمى-

 .بگيرين تماس قبول،-

 !رم…گى…مى تماس-

 و مهربون دانشجوى يه شبيه بيشتر! باشم راحت خودش مثل بفهمونه خواستمى

 تو بودم، ديده جا يه فقط چشماشو مهربونى رنگ! دانشگاه استاد يه تا بود شيطون

 همين حتما بود، خودم چشماى مثل درست چشما اون رنگ و نگاه! خودم چشماى

 !كنه راضى بود تونسته كيانو طور

 در خونه، برگشتم من. كرديم خداحافظى پارك همون تو بود، يكى مسيرمون اينكه با

 !پژوهش سيروس مهربون صداى و حرفا از بود پر ذهنم و گوش تمام كه حالى
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! بود دلم گنجايش از بيش بودم گرفته كه اطالعاتى حجم زدم،می حرف کسى با بايد

 شد وارد اجازه بدون و صدا بى عشق سالگى، یک و سی سن تو كه كنم باور بايد! دلم؟

 !گرفت؟ دلمو از وسيعى فضاى و

 !بود؟ مرد ضد قلـبم نداشتم، برخورد ام گمشده ى نيمه با حاال تا چون بپذيرم يعنى

 كنه؟ پيدا راه دلم تو تونستنمى كسى هيچوقت نبود، سيروس اگه يعنى

 شيك حال عين در و باستانى اسم يه شيكى؛ و آهنگ خوش اسم چه سيروس،

 !بود سيروس كبير، كوروش اسم دونستيممى و بود تاريخ مون رشته دو هر! امروزى

 يه سنگينى از خالى و مهربون چشم جفت يه بود، شده ذهنم و روح نقش چشماش

 !بود مهربون و عميق فقط نبود؛ آلوده بود، جنسـيت بى چشمانش! جنس

 اسم يه از داشتم آمين، داريوش دختر آمين نيلوفر من كشيدم، خجالت خودم از

 !بردممى لذت مردونه مهربون چشم جفت يه آهنگو خوش

 به حياط از حياط، به آشپزخونه از آشپزخونه، به اتاق از زدم؛مى چرخ خونه تو

 !فرح ى آشپزخونه

 !بيا زودتر نمياى؟ چرا دارم، احتياج تو گوشاى به امروز فرح، واى

 .گذاشتم اش دسته روى رو خسته پاهاى كشيدمو دراز نفره سه مبل روى

 :گفتم و چرخوندم سمتش به سرمو فقط نخوردم، تكون. اومد در شدن باز صداى

 اومدى؟ سالم،-

 :گفت لبخند با

 !بترسونيم نياى جن مثل که نكردم قفل پايينو در اگه من يعنى سالم،-
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 :گفتم آروم

 !اينجا بيا فقط نگو، هيچى فرح-

 شده گرد چشماى با اومد، سمتم به و انداخت ميز روى نگرانى با رو مقنعه و كيف

 :گفت

 شده؟ چى-

 .گرفت محكم دستمو و كرد دراز دست. داد تكيه مبل به و نشست كنارم زمين روى

 !نگو هيچى كن، گوش فقط فرح-

 به جا گاهى و کردمى نگام دلخورى با گاهى زد،مى لبخند گاهى نپريد؛ حرفام بين ما

 !نپريد حرفام بين ما اما شد،مى جا

 …و گيج فرح! بگم بايد چى دونمنمى بگه، خوادمی مهمى مطلب چه دونمنمى من-

! بشه خنك دلم من كن ولز جز آتيش رو بشين حاال! كارش پى رفت شدين عاشق-

 !ماه سه تو رفتين تازه كه شما! سال سه كشيدم؟ چى كيان سر يادتونه

 :گفتم معترض

 حسش دونستىمى بودى، باخبر كيان روز و حال از لحظه هر نبودى، دور كيان از تو-

 آشنا يه خواستگاريت، اومد وقتى. بودين آشنا هم اخالق با چيه، خودت به نسبت

 !داره نظرت زير ساله يه و شناسهمى رو تو هاست سال بگه كه غريبه يه نه بود؛

 ذاشتممى بود چى هر من! بَدى؟ قدر چه بره يادم من كه زنىمی رو حرفا اين نكنه-

ت، كف  به يعنى! نگفتى هيچى من به اما شده، شروع ماهه چن ماجرا اين اونوقت دس 

 !كن صبر رسم،می مارمولك كيان   اون حساب
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 !مارمولك نگو كيان به باشه، حواست هوى-

! مارمولكه شوهر خواهر گفتن راس اصال! مارمولك گممى خودتم به هيچى، كه اون به-

 !برات بميرم كشيدى؟ عذاب خودت تنها و نگفتى هيچى من به چرا مارمولك

 .نشست كنارم و كرد بلندم مبل روى از

 !رهمی آب روز به روز داره شده، چيزش يه نيلوفر جون آقا گممى كيان به هى-

 :داد ادامه و كرد بغـلم محكم

 شم فدات شدى، اذيت خيلى كنى؟ درددل من براى نبايد ندارى، مادر كه تو آخه-

ت كه اينه مهم نخور، غصه حاال! الهى  نه زديم چك نه! بهتر؟ اين از چى داره، دوس 

 !خونه به میاد داماد چونه،

 شنيدن دور از دهلُ صداى گنمى. بشه زده حرفايى يه بايد نيس، معلوم چيزى هنوز-

 تو من…دونممى چه…يا. بره يادش از عاشقى و بشه آشنا من اخالق با شايد خوشه،

 !نياد خوشم كه ببينم چيزى رفتارش

 نشسته، دلت تو محكم معلومه زدى،مى حرف ازش داشتى تو كه اينطور! ممكنه غير-

 برى تنهايى به داده اجازه كيان وقتى اصال! خودتونه كپى انگار كه هم اخالقش و رفتار

 .كنم عوض لباسمو برم! شده تاييد نظر هر از كه معلومه عاشق، يه با قرار اونم قرار، سر

 و گرفتم ازش نگاه شلوارش، سمت برد دستشو و آورد در رو مانتو و ايستاد روم به رو

 :گفتم

 !بیار در اتاق تو برو! شىنمى آدم یعنى-

 !هََمن مثل برادر خواهر! باطن نه ظاهر نه ندارم، پنهونى هيچى شما از من-
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 :گفت و اومد بيرون نخى سفيد شلوار و بلوز با رفت، خواب اتاق به

 كنه؟ خواستگارى ازت خوادمى امشب حاال-

 !باشه داشته خواستگارى به ربطى نكنم فكر-

 :گفت و رفت آشپزخونه به

 چه! كنه جبران تلفنى خوادمى حاال بره، قربونت اول جلسه نشده روش ديگه، همينه-

 يادت خواى مى! بزنى؟ بهش عاشقونه حرف بلدى يعنى! شودمى قرمز نيلى شود؟

 بدم؟

 كابينت روى و آورد در يخچال از رو كوكوسبزى مواد. زدم تكيه آشپزخونه ديوار به

 .گذاشت

 سيروس داده اجازه كه دونهمى چيز يه کيان ديدم، غم كيان چشماى تو من فرح،-

 !مهم چيز يه بزنه، حرف باهام خودش

 :گفت و شوخى به زد فرح

 !مباركه بَه، بَه! س…رو…سى افتاده، راه خانما خانم-

 !ندارم خوبى حس كنم،نمى شوخى-

 :گفت و ايستاد روم به رو

 به االن! بخور غصه بود دُرُس حست اگه بعد بزنه، حرفاشو بذار کنى؟مى بد فكر چرا-

 ى سوخته سياه توى ساله چن كه كسى صداى کيه؟ صدا اون فهميدى كه كن فكر اين

 !داره دوست رو قواره بى

 :گفتم و زدم كمرش به محكم كه رفتمى اجاق طرف به
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 !همين كوتاهم قد ام؟ قواره بى كجا من! بخيل عروسى، كنن جونت به جون-

 :گفت و خنديد

 نگفتى راسى،. مياد كيان االن كه كن دُرُس جون نيلى ساالد بيا! ام قواره بى من اصال-

 اس؟ قيافه خوش...شكليه چه

  بود؟ شكلى چه سيروس كردم فكر برداشتم، رو گوجه و خيار ظرف

 :گفتم مكث با

 چشاى رنگ هم چشماش روشنه، خيلى صورتش پوست داره، متوسط قد…الغر-

 !فر هاى مژه با خوشگله و درشت ها بچه چشم مثل اما خودمه،

 .آورد خودم به منو فرح، سوت صداى

 شكليه؟ چه صورتش چى؟ ديگه خوشگله، سيروس آقا چشماى خب-

 كه مرتب و تميز جوون يه بود؛ خودش شكل فقط نبود، كس هيچ شكل كيه؟ شكل

 !مهربون چشماى و داشت جذابى صداى

 !خودشه شكل فرح، دونمنمى-

 چه كنى فكر و باال برى بهتره! دارم تجربه تو از بيشتر من ديگه اينجا فهمم،مى حالتو-

  بپرسى؟ ازش بايد چيزايى

 رو در رو. باشه داشته خبر چى همه از خواممى بگو، كيان براى رو امروز ماجراى باشه،-

 !باش ما بين ى واسطه تو بگم، بهش تونمنمى كه
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 چن دونمنمى! بود تر سخت برام هم كنكور آزمون از مونده، باقى ساعت چن استرس

! خوردم؟ شام و ناهار اصال خوندم، نماز ركعت چن دونمنمى كردم، نگاه ساعت به بار

 !شد خالى كه چايى قورى

 .باشم راحت تا ندادن نشون كنجكاوى و نيومدن باال ها بچه

 اونم پس خوبه،. بود نه كه ساعت نه، بود؟ شده ده ساعت. شد بلند تلفن زنگ صداى

 !بود قرار بی من مثل

 :گفتم وقتى بود آروم صدام روحيم، شرايط برخالف

 .سالم-

 خوبى؟ سالم،-

 …يا طورى چه تو خوبم، بله بگم مثال گفتم؟مى چى بايد حاال

 !خوبى؟ خانم، نيلوفر-

 !بودم شده پرت قدر چه

 طورين؟ چه شما خوبم، بله بله؟-

 وقتى! خوبم خيلى كنم، صحبت خودم موجوديت با االن تونممى اينكه! عاليم…من-

 !بديه حس باشى، مزاحم يه فقط

 !نبودين مزاحم هيچوقت-

 :گفت وقتى ببينم لبخندشو تونستممى

 كردين؟مى فكر چى موردم در قبال! خوب قدر چه جدى؟-
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 !باشه داشته بدى منظور تونهنمى كه خوب صداى يه-

 خانم؟ نيلوفر يا آمين خانم بگم بايد يا بگم اسمتو تونممى-

 !ترى راحت جور هر-

 خودم برای اسمتو قدر چه سال چن اين تو دونىنمى. نيلوفر بگم فقط دارم دوس-

 دارم؟ اجازه حاال! گنگه و عجيبه برام كمى بگم، اى ديگه چيز اگه حاال كردم؛ تكرار

 !پژوهش آقاى دارين دوس طور هر-

 !سيروس فقط باشم؛ سيروس بايد باشى، نيلوفر قراره اگه ديگه، نه-

 :پرسيدم! بود كرده جونمو قصد انگار بود، رفتن باال حال در بدنم دماى

 بگين؟ چيزى موردش در خوايننمى كردين، تعريف برام داستان يه-

 !امروزم حرفاى مورد در حالت و حس از بزنى، حرف برام تو دارم دوس قبلش-

 :گفتم اختيار بى و فشردم ام سـینه ى قفسه به زانوهامو و كردم جمع مبل تو خودمو

 چن كه عاشق دانشگاه استاد يه شدى دفعه يه اما بودى، صدا يه فقط! گيجم هنوز-

 !برسم نتیجه يه به راحتى اين به شهنمى خب مختلف، چيز سه! شناسىمى منو ساله

 چيز؟ سه چرا-

 !بامزه نارنجى كاله یه استاد، یه صدا، يه-

 مسخ هم باز من و پيچيد گوشم تو اش خنده صداى! بود شده دير اما گرفتم، گاز لـبمو

 يه مثل برد؛ بين از و كرد حل خودش تو آشفتگيمو و استرس تموم خنده اون! شدم

 !شدم آروم بهار، تو آفتابى صبح
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 سر دانشگاه تو خوبه! شيكه فقط كردممى فكر حاال تا اس؟ بامزه واقعا من كاله-

 !بندازن دستم دانشجو دختراى تا شدمى اى بهانه وگرنه نكردم،

 !شيكه هم خيلى مسخره، نه بامزه گفتم-

 !كالمه هم من با كه هاست سال انگار دادن، سوتى نبود مهم برام ديگه

 چيه؟ امروزم حرفاى مورد در نظرت بگى بادبادك، داستان از قبل شهمى قبول،-

 كه قبوله غيرقابل برام هم كمى! نميارم ياد به رو شما اصال من بود، منتظره غير خب-

 يه تازه بوده؛ من شرايط با دخترى يه دنبال سال چن تموم، چيز همه تقريبا آقاى يه

 به نه دارم، ثروت نه كنيم،نمى زندگى كه قصه تو. سخته باورش! باشه عاشق باالتر، پله

 بفهمم رو ات عالقه دليل كه دارم استثنايى چيز خودم وجود تو نه وصلم، كلفت دم يه

 !نيستى درك قابل برام كنم، درك و

 براى بودن خالص و نداشتن تعارف و بودن رك نفس، به اعتماد اين! همينه آفرين،-

 !تو شدم برات حاال اينكه تازه. مهمه من

 !هاش جمله به كردن فكر و سكوت كمى

 !بپرس بگو، فكرته تو چى هر نيلوفر-

 صدا اما كنم؛ فكر خواستمنمى نكردم، فكر مشترک زندگى براى كسى به حاال تا من-

 صدا يه...خواممى چى واقعا دونمنمى االن ريخت، هم به منو روح و زندگى حرفات و

 !گيج پژوهش، آقاى گيجم گيج! باشه؟ كنارم كه آدم يه یا بزنه، حرف من با شب هر كه

 دارم؛ قشنگى اسم كن باور! سيروس كن تكرار اينكه اول كنيم؛ شروع هم با بيا خب-

 !آهنگه خوش قدر چه بفهمى تا كنى صدام بار يه كافيه
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 .كردمى فكر خودم مثل اومد، كش لـبم روى لبخند

 …ولى دارين، خوبى اسم دونممى-

 !باش زود كن، صدا اسممو-

 :گفتم و شدم مسخ

 !سيروس سيروس،-

 كه؟ نبود سخت آفرين،-

 .شدم رو پر و خنديدم

 كنين؟مى مجبور رو بقيه همينطور هم كالس تو معلم، آقا نه-

 چى همه زودتر خواممی من نيلوفر،! بگه اسممو بخواد كسى كنهمى بيخود كالس تو-

 !بگيرى تصميم تر سريع تا بگم تو به رو

 به اشك و ترسو يه شجاع، آدم يه از عشق چرا. ترسيدم داد، تكونم صداش تو جديت

 !سازه؟مى چشم

 چيه؟ اون كيانه، و شما نگرانى باعث وسط اين چيزى يه-

 !بیاره در پا از منو تونهمى لحظه هر نيست؛ ساده چيز يه من بيمارى بيمارم، من-

 به صدا. شدم فشرده خودم تو بيشتر و كردم يخ تو از شد، فشرده هم به دندونام

 :شد خارج دهنم از سختى

 هست؟ ای بيماری چه! بيمار؟-

 شد؟ چى! خوبى؟ تو-
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 :كردم تكرار سختى به

 دارى؟ ای بيماری چه-

 .گممى بهت حضورى بعدا   بذار اصال… من خوبم، االن من باش، آروم نيلوفر-

 !بشنوم االن همين خواممى-

 !گذشت؟ ساعت يا دقيقه ثانيه، چند كرد؛ سكوت

-… 

 يا باشم توجه بى تونمنمی نشستى، دلم تو و اومدى دعوت بى كه حاال سيروس، بگو-

 چى بگو! نميره بيرون ديگه دلم، حريم تو مياد كسى وقتى اصال! كنم بيرونت راحتى به

 نگفتن و گفتن بين شما دوى هر كه شده باعث چى شده، تو و برادرم آشفتگى باعث

 به حتما نيست، مهم برام اى بيماری هيچ كه كنممى اعتراف راحت من بمونين؟

 رو حرفا اين دارم چون يا بگيره گاز رو طعمه داره عجله خيلى دختر اين گىمى خودت

 !حيام بى و مغز سبك و پروا بى خيلى كنىمى فكر زنم،مى

 ديگه شدمى روم يعنى بودم، نذاشته آبرو خودم براى ديگه! نداشتم زبونمو اختيار

 ريخته هم به زبونم و فكر مثل بدنم سيستم شد،مى گرمم و سرد! كنم؟ نگاه بهش

 !بود

 :گفت ماليمت با

 فكريم بی با من! كنى توهين خودت به ندارى حق خودتم حتى نگو، چيزى ديگه-

 خودخواه بار دو زندگيم تو من. گممى رو چى همه باش، آروم! شدم آشفتگيت باعث

 تجربى ى رشته باالى معدل با و پزشكى رشته رمنمى گفتم بابام به وقتى بار یه شدم؛

  تاريخ، ى رشته رفتم و كردم شركت انسانى كنكور
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 خواممى گفتم خودم به و كنم مقاومت ام عالقه مقابل در نتونستم كه امسال بارم يه

 !فداكار عاشق تا باشم خودخواه عاشق يه

 زندگى بتونم تا كنم عمل و بشه پيدا برام اهدايى قلب يه بايد دارم، قلبى بيمارى من

 بكشه، طول انتظار اين قدر چه نيست معلوم. قلبه ى گيرنده فهرست تو اسمم. كنم

 شرايطم اگه گهمى پزشكم سال، يه ماه، يه هفته، يه نيست؛ اعتبارى منم زندگى به

 و استرس پر و سخت شرايط تو نبايد بدم، ادامه تونممى سال يه تا باشه همينطور

 !اميدوار و باشم صبور بايد بگيرم، قرار آلوده

 بكشم خودمو و كنم سكوت نتونستم كه خودخواهم فقط اميدوار، هم صبورم، هم

 و رحمى بی اوج كنى، قبول منو اگه دونممى باشى، كنارم خواممى فقط االن من! كنار

 خوبو و آروم زندگى يه فرصت خودخواهيم با! گذاشتم نمايش به عاشقو يه خودخواهى

 نگو، هيچى االن! كنى؟ فكر رحم بی خودخواه   بيمار   آدم يه به تونىمى تو! گيرممى تو از

 .بزن زنگ رسيدى، نتيجه به وقت هر. بزن زنگ من به تو بار اين. كن فكر

 :پرسيدممى بايد

 بود؟ چى جوابت شد،مى جا به جا شرايطمون تو و من اگه-

 :كرد زمزمه گوشم تو مهربونش صداى

 !منتظرم كردنه؛ عاشقى نوح عمر ى اندازه به من، براى كردن سر نگار با ساعت يه-

 .كرد قطع

 پتو زير و تخـتم به رسوندم خودمو فقط شد، رمق بى بدنم روز، آن در بار چندمين براى

 خنده ها ساعت! بود كرده حمله من به زمـستون سرماى خرداد، گرماى تو. شدم مچاله



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

212 

 

 خوابم حالت همون تو شد،مى تكرار و چرخيدمى روحم تو دلم، تو گوشم، تو حرفاش و

 .برد

 دلنشينى صورت. ماسك بدون اما بامزه، نارنجى كاله همون با بود نشسته كنارم

 موهاشو هنوز من. شدمى ديده گوشاش كنار كوتاه و سياه موهاى از کمى داشت،

 سياه داشت؛ لختى و كوتاه موهاى. برداشتم سرش از كالهو و بردم دست بودم، نديده

 دوست گرفت؛ خودش تو منو قدرتمند هـوسى. لرزيد چيزى دلم توى. بود درخشان و

 چشمامو و بكشم لغزانش و آروم امواج روى انگشتامو نوك كنم، لمس موهاشو داشتم

 جلو دستم! بشه انگشتام ى خونه موهاش داشتم دوست. ببندم انگشتام گرماى با

 از شنيدم، دلمو ى گريه صداى! شدمى كشيده عقب اون رفتم، جلو چه هر…اما رفت،

 اونو که التماس من به و كردنمى گريه داشتن بود؛ جارى اشك انگشتام نوك

 !برگردونم

 بار چن و نشستم. بود كرده قفل خودش تو پاهامو پتو. پريدم خواب از خفگى حس با

 به پاهامو. بود خيس عرق و گريه از صورتم. بشه باز گلوم راه تا كشيدم نفس عميق

 درد از پر باشه، كوبيده بدنمو لگد و مشت با ساعتى كسى انگار. كردم آزاد آهستگى

 !بودم

 شب، سياهى و مكانى ى فاصله دوختم، بانك كنار ساختمون به نگاهمو تخـت روى از

 !دادنمى ديدن ى اجازه

. زدم لبخندى هست، آشفتگيم دليل كه کشهمى نفس كسى مكان اون تو اينكه به

 كبريتى و زدم آبى صورتمو و سر. رفتم آشپزخونه به و كردم پنهون پرده پشت اتاقمو

 .بشم آروم كمى شب نيمه چايى با تا كردم روشن كترى زير
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 كه بودم زده كنار مجدد رو پرده. نشست تخت برآمدگى روى شده آماده چایى ليوان

 جلوى دستو دو انگشتاى. بكشم دراز راحت خيال با اتاق، تاريكى تو دادمى اجازه

 :گفتم بهشون و آوردم صورتم

 چى هر و كنينمى خدمت منت بى ساله یک و سی هستين، خوبى سربازاى شما-

 نه و ماساژ نه و خواستين دستكش نه الك، نه كرم، نه. دادين انجام خواستم ازتون

  استراحت؛

 !بودين ساكتى عزيزاى برام

 بـوسيدم تكشونو تك! گل ى غنچه تا دو شدن كردم، نزديك هم به دستو هر انگشتاى

 :گفتم و

 !رسونممى آرزوتون به رو شما بريزين، اشك ذارمنمى-

 ضربان تا كردم صبر اونقدر گرفت، قرار ـبم قلـ روى و رفت لباس زير به راستم دست

 .شد احساس انگشتام زير آرومى

 بی به منو و نلغزيدى وقت هيچ مهربون، و محكم بودى؛ افتخار باعث برام هميشه تو-

 ذارمنمى من هستى، اليقش كه خواىمى رو چيزى هم االن دونممی. نكشوندى راهه

 خواينمى هنوزم شما گيرم،نمى ازتون رو شما آرامش من. كنين گريه انگشتام و تو

 !دونممى كنين؛ كمكم

 .شدم صبح منتظر و خوردم رو چايى نبود، خبرى آشفتگى از ديگه

*** 

 .كردم سالم و رفتم طرفش به ديد، منو كه بود كرده باز رو خونه در كيان
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 :گفت آروم

 خوبى؟ سالم،-

 .گرفتم طرفش به رو تازه نون و زدم لبخند

 .بزنم حرف باهات خواممى شه،نمى ديرت اگه. خوبم آره-

 تازه نون از كمى. نشستيم حياط ى پله تنها روى. شدم خونه وارد شده، رد كنارش از

 و شدم خيره رو به رو گلدوناى به كنم، نگاه بهش تونستمنمى. گذاشت دهن تو و كند

 :گفتم

 حاال تا من. منى ى آينده نگران دونممى. گفت هم بيماريش از زد، حرف من با ديروز-

 باشم، داشته مشتركى زندگى کسى با روزى شايد نکردم فکر... نكردم فكر بارم يه

 !هات بچه زنت، ات، خانواده و تو تو؛ و بودم خودم هميشه

 اذيتم اومد،مى وجود به كه موقعيتايى. عمه و باشم خواهر خواستممى فقط هميشه

 اومد،مى بدم جماعت مرد از اصال نداشتم، رو كسى به كردن فكر گنجايش كرد؛مى

 ترسيدم، احساسم و خودم از. ترسوند منو اول ديگه، انسان يه آروم آروم اومدن…اما

 ادامه سيروس آقا با بايد يا! آدمه اون من ى گمشده ى نيمه هستم مطمئن حاال اما

 !بذاره حريمم تو پا كسى ندم اجازه گذشته، مثل بايد يا داره كه شرايطى هر با بدم

 ...!کردمو مکث

 !نبرم رنج و نكنم فكر بهش كه شهنمى دليل دادن منفى جواب البته_

 ادامه. بود پايين سرش دوختم، زندگيم موجود محبوبترين به نگاهمو آهستگى به

 :دادم
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 .دلمه نظر از مهمتر برام تو نظر خوام؛نمى منم نخواى،…تو اگه اما...دارم قبولش من-

 حرفم تا مُردم بگى، بستن دل از كيان با بخواى سخته قدر چه! شدم راحت آخيش،

 !شد تموم

 :پرسيد كيان

 دست از به تونىمى بدى؟ ادامه خواىمى بازم باشه، كوتاه عمرش اگه…اين عمر اگه-

 كنى؟ تحمل و ببينى شدنشو آب و كشيدن درد تونىمى كنى؟ فكر دادنش

 نسبت تونمنمى ديگه بدم، رد جواب اگه حتى افتادم، ماجرا تو نخوام چه بخوام چه-

 !…و خيال و فكر از اى تكه به شده تبديل ديگه االن باشم؛ اعتنا بى بهش

 .بدم ادامه نتونستم

 :گفت و كشيد آهى

 تماس من با بخواى ازش بهتره! كرد شهنمى كارى ديگه دادى، دست از دلتو اختيار-

 .بگيره

 .برنگشت اما ايستاد،. رفت در سوى به و شد بلند

 !داماد آقا خواستگارى رفتم كه هستم برادرى اولين كنم فكر-

 صورتم تو قرمز رنگ قلپ يه قلـبم و گرفت گر بدنم تموم. زدمى موج خنده صداش تو

 !كرد پخش

 به راستشو عريان ى شونه كه گشادى بلوز با فرح. دويدم پايين سالن به سرعت به

 .بود كشيده دراز مبل روى گذاشت،مى نمايش
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 نوك با آروم آروم بود، نشده من متوجه هنوز. كردم نگاه بهيش گل نخى شلوارك به

 .كردمی شونه موهاشو از اى تكه انگشتاش

 !چنانى آن لباس یه آرايشى، يه! كنه؟مى تحمل رو تو طور چه شوهرت بيچاره آخى،-

 :گفت و شد خيز نيم

 !زده؟ جن يا شدى جن صبحى اول-

 .كشيدم رنگش خوش و نرم موهاى به دستى و نشستم كنارش

 !دارى خوب چيز يه انگار نه،-

 :گفت و زد اى ضربه ام شونه به

 خوشش لباسا اون از كيان خب! داری خونه و آشپزيم اخالقم، خوبه؛ چيم همه من-

 فقط گهمی مياد؛ بدش آرايشم از! نپوشه رو لباسا اون اما باشه، لخـت زن گهمى نمياد؛

 گممى بهش وقتا بعضى اصال! شهمى خشك داره آرايشم وسايل ى همه! ماليم رژ يه

 لباس اون با كرده آرايش و خوشگل زنت خواىنمى ندارى؟ مردونه حس تو اصال

 باشه؟ مامانيا

 خوشگلى، برام مزخرف لباساى و آشغاال آت اون بدون تو گهمی و بـوسه مى صورتمو

 جورى خواممى منم خب! نيستن مطمئن خودشون از كه هس كسايى مال وسايل اون

 !داره دوست اون كه باشم

 :گفتم خنده با

 مطمئنى نيست، چيزا اينجور اهل كه كردى تور رو كسى آوردى شانس خيلى-

 !چرخهنمى ديگران رو چشمش
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 .شد بلند جا از

 خبر؟ چه شما آقاى از بگذريم، ما آقاى از! تازه نون به، به-

 !زياده حرف بشين، بيا-

 خوشگله آقا بيارم، كره و پنير برات كن صبر! خوبه چى همه گهمى كه صورتت رنگ-

 !كرده پز آب مرغ تخم برام

 !دادم لحظه به لحظه گزارش من و داديم فرو رو ها لقمه خونه آشپز تو

 خدايى یا باشه بيمار همينطور آخرش تا اگه...عمره يه حرف دونىمى جون، نيلى-

 كنى؟ تحمل تونىمى بياد، سرش باليى نكرده

 !ميرممی حاال از اون بدون اما مُردم؛ منم شايد تونم،نمى نه-

 :گفت و سرم تو زد بعد كرد، نگاهم كمى

 از ميرممی دارم جون، نيلو واى! خليم و ديوونه دومون هر كنن، جونمون به جون-

 و بزن زنگ بهش برو پاشو پاشو! ببينم زودتر رو صدا خوش سيروس آقا اين كه فضولى

 !بخونه شعر برات بگو

 اين دست ى ملعبه بود شده نيومده هنوز سيروس طفلك. خنديديم هم با دو هر

 !وروجك

 اندازه رو سرم موهاى زدن، شامپو موقع و رفتم حموم. بودم عالى بود، خوب حالم

 :گفتم دلم تو. بود اومده سرشونه تا گرفتم؛

 !نيست كچل عروس ديگه-

 !واژه ترين رويايى شدمى نشست،مى سيروس اسم پيش كلمه اين وقتى...عروس
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 !كنم عملى خواستممى كه دادم قولى انگشتام و دل به من. خنديدم دلم خوشى از

 تو آشنا صداى بعد و شد پخش ماليمى آهنگ گرفتم، بودم حفظ كه رو اى شماره

 :پيچيد گوشم

 !خير به عالى صبح سالم،-

 :گفتم شاد

 نيستم؟ كه محل بى خروس سالم،-

 !سعادت هماى خبرى، خوش هدهد هميشه من براى تو-

 !هستش ای حرفه باز زبون جونور اين گفتمى بود، فرح اگه

  دارى؟ وقت زدن حرف براى االن-

 !تو مال من وقت ى همه بله،-

 !بودم؟ ظرفيت بى يعنى شد،مى تر عميق مرتب لبخندم

 برام كه خانمش و برادرم به تو، به خودم، به شرايط، ى همه به كردم فكر ديشبو تموم-

 بدهكار و نشم پشيمون ازش وقت هيچ كه تصميمى گرفتم؛ تصميمو بهترين و عزيزن

 !نباشم خودم

 :گفت محكم و آروم صدايى با

 …بخوام كه ندارم ارزشمندى چيز من محترمه، من براى باشه چى هر نظرت-

 :گفتم و كردم قطع شو جمله

 !مثبته جوابم من-
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-… 

  سيروس؟ آقا-

-… 

 دارين؟ صدامو سيروس، آقا-

-… 

 :گفتم ترسيده و شدم نگرانش

 !بگو چيزى یه! خوبه؟ حالت سيروس-

 ترسممى! بده ادامه قشنگش خواب به خوادمى و خوابه آدم كه وقتى بگم چى نيلوفر-

 !زدى؟ صدا منو تو بيدارمو واقعا االن! خوابم ببينم بعد بزنم، حرف

 :گفتم عصبانى

 …بيام خواىمى خوابى، نه-

 بود؛ محترمم خواستگار كه تاريخى استاد بود، سيروس. اومدم خودم به سريع

 !بدم؟ بهش دادممى فرح به كه جوابى خواستممى

 كدوم؟ حاال! بگيرى؟ گازم تر خشن كمى يا بريزى آب يا سرم تو بزنى-

  دارين؟ دوست چى شما-

 !مثبته نظرت بگى و بزنى صدا اسممو ديگه بار يه دارم دوس-

 .بزن زنگ كيان به امروز مثبته، نظرم-

 …شرايطم دونىمى! كردى؟ فكراتو ى همه واقعا-
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 يه برادرم، به زدن زنگ از قبل بايد. شمنمی پشيمون وقت هيچ گفتين، رو چيز همه-

 مهربونى فاميل نداريم، رو كسى تقريبا خودمون جز به برادرم و من بدونين؛ رو چيزايى

 من براى. شدن فوت مادرم و پدر. بينيممى بار يه سالى اونم كه دايى يه فقط نداريم،

 داشته احتياج بهم كه مكان هر و زمان هر نيست؛ کيان از تر مهم كس هيچ دنيا تو

 ...دمنمى بينمونو انداختن فاصله اجازه كس هيچ به و رممی پيشش باشه

 اصال باشين، راضی برادرت و تو! كنه جدا برادرت از رو تو كسى نيست قرار باش، آروم-

 !کنممى زندگى خودتون پيش ميام من

 برادر يه منم. ام خانواده براى نه و من براى نه نيستن؛ مهم برام خويشان و فاميل

 كه دارم خواهرم یه كنه،مى زندگى باالتر خيابون تا دو هاش بچه و زن با كه دارم بزرگتر

 به حاال. داره خونه مادرجونم ارتشه، بازنشسته بابام. كنهمى زندگى كرج و كرده ازدواج

 كنيم؟ مطرح خواستگارى مراسم تو يا بگيم االن ازدواجمونو شرط نظرت

 سرم به سر راحت آقا سوختم،مى خجالت از داشتم! بودم راحتيش اين ى مرده يعنى

 !ذاشتمى

 !دارين تشريف شيطونم پس-

 !نه كم-

 چرا؟! بودم؟ من بادبادك اون بگين؟ داستان اون از شهمى حاال-

 بادبادك روى ى نوشته نبودى، بادبادك تو! باشه ذهنت تو تر مهم چيزاى كردم فكر-

 پيدا رو تو دادم قول بهش كه اينه براى اومده، راه باهام حاال تا قلـبم اگه! اميد بودى؛

 !برسونم گوشت به صداشو دادم قول نشونم،مى كنارش و كنممى
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 هم به طور چه! بودن؟ ديده رو همديگه كجا دل دو اين افتادم، خودم دل خواهش ياد

 !بودن؟ داده وصلت قول

 زنى؟مى زنگ كيان به-

 !رسيممى خدمت امشب كنه، قبول داداشت خان اگه! عجولم؟ خيلى كه دارى شك-

 :گفتم سرعت به

 !خداحافظ-

 !بخشيد بهم اش خنده با رو هديه زيباترين و

 و جانم و صدقه قربون از زديم،مى حرف هم با ساعتى شب هر گذشت؛ اى هفته

 .زديممى حرف هامون عالقه و زندگيمون حوادث خاطرات، از نبود؛ خبرى عزيزم

 تا دو يكى حتى كه گفتمى كيان از تحسين و خنده با. خوندمى برام شعراش از گاهى

 از كم برادرم عشق داشت عقيده كرده، پيدا تحقيق براى رو تهرون دانشگاه استاداى از

 !بشه عشقيش رقيب قراره نكنه گفتمى حتى نيست؛ من ى عالقه

 .شديممى هم ى دلبسته و شناختيممى رو همديگه بيشتر و بيشتر

 :گفت و كرد بغـلم خوشحالى از فرح. داد خواستگارى ى اجازه کيان تير، اول ى هفته

 !شىمى خوشبخت سيروس با دادى، تله به دم كه خوشحالم خيلى-

 اين. بودم مجبور اما نداشتم، خوبى حس بدم اطالع دايى و عمو و عمه به بايد اينكه از

 !رسيد پايان به هم سخت كار

 خوشحاليشون، ديدن از. شدن وارد خوشحالى با دايى زن و دايى مغرب، اذان از بعد

 كمال در بعد كمى! باشه داشته سردى برخورد دايى زن كردممى فكر شد، كم استرسم
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 رو ام شونه دستى! نگران هم بودم خوشحال هم شد؛ وارد هم كامبيز عمو تعجب

 :گفت صدايى و فشرد

 !افتهبی بدى اتفاق نيست قرار نباش، نگران-

 منو فرح اما بگيرم، آرامش بيشتر کمى و مهربونم خون هم بغـل تو برم داشتم دوست

 :گفت و برد آشپزخونه تو خودش با

 كه بودى مهم عموت براى ببين،! دشمن نه هستن فاميلت اينا نباش، نگران نيلى-

 !بشه آروم كيانم بذار كن، وا اخماتو کمى. اومده

 كيان و پرسيدن خواستگار مورد در دايى و عمو. نشوندم لـبم رو جونى كم لبخند

 .داد توضيح براشون

 :گفت حسرت با دايى زن

 نرفته، دانشگاه و داره بازيگوشى كم يه حاال نبود، پسرى بد منم پسر جون نيلوفر-

 !نيستن خون درس جون كيان و تو مثل كه همه

 .كردمى پذيرايى چايى با فرح

 رو سيروس خانواده. پريدم جا از! كردن وصل برق بدنم به انگار شد، زده كه خونه زنگ

 و پدر. هستن صميمى و ساده خودمون مثل كه بود گفته برام سيروس بودم، نديده

 استوارى و صالبت داشت، محكمى و چهارشونه و بلند قد پدر شدن؛ وارد مادرش

 مهربون، گرد   ى چهره يه با داشت تپلى و بلند قد مادر! شدمى حس خوبى به شغلش

 فرحو و من يقه؛ و آستين روى سنتى طراحى با داشت تن به براق مشكى شلوار و مانتو

 !بـوسيد محكم
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 خانمش تر، ماليم هم كمى و تر قيافه خوش و تر جوون اما بود، پدرشون كپى برادرش

 !روشن بلند شال با بژشيك شلوار و مانتو بود؛ شيكى و زيبا زن هم

 تمام نگاهش و لبخند! بهشت بزرگى به لبخند یه و شيك گل سبد يه با من عزيز و

 .گرفت سمتم به رو گل سبد سالم، گفتن با. كرد آرامش لبريز وجودمو

 كه فشردم هم تو انگشتامو! خوابم مثل بود، براق و سياه كوتاهش و لخـت موهاى

 :زدم فرياد قلـبم سر نرن، بيراهه

 !نكنين آبروريزى خدا رو تو كن، صبر كمى-

 :كرد نجوا و كوبيد پهلوم به آروم فرح

 !ای نديده خواستگار قدر چه فهمهمى ملت االن ديگه، بگير! شدى خشك چرا-

 :گفتم و زدم لبخند

 !بفرما اومدى، خوش سالم،-

 سالم شلوغى تو باشه؟ اين كه بوده همه شبيه چى! استقبال؟ رهمی عروس مگه اصال

 !نشد من شرايط ى متوجه كسى احوالپرسى، و

 !خودش با چاييم كنه، پذيرايى مهمونا از كيان و بشينيم سالن تو همه بود قرار

 و تر صورت با پسرا و پدر. زدنمى ديد رو همديگه لبخند با دقيقه چن ساكت همه

 قد با سيروس نه، اما رسيدن؛مى نظر به هم شبيه طوسى شيك شلوار و كت و تميز

 دو بين بود فرشته يه شبيه بیشتر داشتنيش، دوست ى چهره و الغر اندام و متوسط

 !دقيق و جذاب محافظ

 :كرد شروع رو بازى عمو
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 چيه؟ آقازاده شغل اومدين، خوش-

 و صدا امواج از پر رو فضا خانواده، دو تمجيداى و تعريف و توضيحات و جواب و سوال

 كمى فرح، كنار خانواده عروس و بوديم نشسته كيان طرف دو فرح و من! كرد هيجان

 :پرسيد من از و شد خم

 هستين؟ كارى چه مشغول-

 .شد جا به جا من با ما، راحتى براى كيان

 و كردم نگاه ملوسش صورت به! من؟ جارى بشه خواستمى بود، خوشگلى عروس

 :گفتم

 .اونجام خط مربى دارم، رو هنرى آموزشگاه يه سرپرستى-

 دارين؟ هم مدرك-

 !بود؟ نپرسيده مغرضانه كمى

 !ممتازم خط تو اما تاريخه، ليسانس كه خودم مدرك-

! نياورديم مباركمون روى به ما شد، رو به رو جمع متعجب نگاه با كه آورد چايى كيان

 عمو حرفاى به لبخند با كردم، نگاه بود نشسته عمو و پدرش بين كه سيروس به آروم

 .دادمى گوش

 :گفت بلند سيروس مادر

 اصلى؟ حرفاى سراغ بريم دينمى اجازه-

 !شد شروع بازى دوم دور

 .بذارن ميون در هم با رو دارن شرطى و حرف هر برن پسر و دختر-
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 كامپيوتر و كتابخونه همراه صندلى تا دو و ميز يه با كه اتاقى شديم، كيان كار اتاق وارد

 .نشستيم هم روى به رو. بود شده پر

 :گفتم آروم بودم، كرده عادت بهش مدت اين تو

 خوبى؟ سالم،-

 :گفت خنده با

 !مايى با هميشه هم خدا…تنهايى و نگار و شب! نباشم؟ خوب چرا سالم، عليك-

 !هس بلبشو بيرون اون قدر چه خودمونيم، اما

 .دادم تكون سرمو

 چيه؟ بنده قبولى براى شما شرط محترم خانم! ترن مقدم خانما بگيم؟ بايد چى حاال-

 !بدم انجام بتونم كه بگين چيزى فقط

 يا بايد من دونى،مى بعد! صميمى صادق، مهربون، باشى؛ همينطور هميشه خواممى-

 .باشم دور كيان از تونمنمی كنيم؛ اجاره رو كنارى ى خونه يا كنم زندگى باال طبقه

 :گفت چشم بستن با و گذاشت راستش چشم پلك روى دست لبخند با

  خواى؟مى چى ديگه چشم،-

 انگشتاش سلوالى تموم روى چشماش، سوراخ تو قلبش، توى رو بهار كسى حاال تا

 به نازنينشو جسم تمام كه كردم كنترل خودمو سختى به و كردم حس من! كرده؟ حس

 !نكشم آغـوش

 :گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 .بگو تو حاال مونه،نمى چيزى ديگه-
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 !بودم حركاتش اين هالك گذاشت، ميز روى راستشو دست آرنج

 به يا كرد اذيتت چيزى وقت هر! عاشق محكم، مهربون، باشى؛ همينطور خواممى-

 !بگى خودم به فورى كردى، شك چيزى

 چى؟ كارم با ندارى؟ مشكلى من حجاب با-

 خودمه، مثل هم تو شغل. مومنن و مقيد اما نيستن، چادرى درسته من ى خانواده-

 .نيست حرفى شى،نمى اذيت خودت اگه. تدريس

 !هفته همين مثال كنيم، عقد زود خواممى من سيروس-

 :پرسيد و پريد باال ابروش

 با يا بمونيم؛ نامزد نشده عمل قلـبم كه وقتى تا دارم دوس من! زودى؟ اين به چرا-

 !اون بدون يا محرميت

 نامحرم يه با خوامنمى نمياد؛ خوشم شدن صيغه از من نيس، معلوم عملت زمان-

 !دارم همسر بگم همه به خواممى باشم، نامزد نامعلومى مدت

 !گفتممى بايد اما كردم،مى حيايى بى احساس

 عملت قراره كى نيست مهم برام هم اصال باشه، قانونى و ثبتى مون رابطه دارم دوس-

 !خجالت بدون باشم، مواظبت خودم خواممى كنن؟

 شناسنامه تو بره اسمم خوامنمى. كنم بازى ات آینده با تونمنمى من، عزيز نيلوفر،-

 …يه بعد ات،

 :گفتم عصبانيت با



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

227 

 

 محضر دفتر تو اسمم كنار خواممى باشه، ام شناسنامه توی تو اسم خواممى من-

 …چرا كه نباشم قلـبم مديون خواممى باشه،

 !باش آروم جان نيلوفر! باش آروم نكن، گريه-

 نيلوفر گفت! گفت؟ چى من به شد؟ خيس كى صورتم! كردم؟مى گريه داشتم من

 !بودم؟ جانش جان،

 !همين كنيم؛ عقد بايد اما كنم،نمى گريه-

 .داد بيرون عميقى نفس و كشيد صورتش به دستى

 گفتم؟ شرايطم از یادته. ببينى آسيب خوامنمى من سخته،-

! نامزد؟ يا باشيم عقد كنهمى فرقى چه ترسى، مى خواستگاريم؟وقتى اومدى چرا پس-

 !شممى متعهد تو به فقط من حالت، دو در

 جا دلم تو كسى نيست قرار تو جز نباشى، يا باشى سيروس حال، همه در و هميشه

 خودمو دادم، مثبت جواب تو به كه روز همون از من. بياد من اسم با اسمش يا بگيره

 دوست بفهم لجباز، ى ديوونه آخه! بفهم استاد، عزيز، من، آقاى! دونم مى همسرت

 !دارم

 !كردم تقديمش قلـبمو من نبود؛ مانع ما بين چيزى ديگه بستم، چشمامو

 زودتر دارم دوس منم نيست؛ و نبود دورى اين به راضى خودم دل گفتم، تو خاطر به-

 !بدم دستت از مبادا نترسم ديگه تا بره ام شناسنامه تو اسمت

 !كن قبول باشه، بگو! بشيم؟ اذيت دو هر بايد چرا! گى؟مى چى پس-

 :گفت و تابيد اش چهره تو آفتاب
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ت اينكه خاطر به-  بيرون؟ بريم حاال! قبول ذارم؛مى عقلم رو پا دارم، دوس 

 :گفتم

 !بذارن شروط و شرط هم براى خوانمى ها خانواده تازه االن. بريم-

 :پرسيد داشت رو مجلس بزرگ حس كه عمو جمع، به ورود با

 رسيدين؟ اى نتيجه چه به-

 :گفت لبخند با من ى فرشته

 !بگه خانم عروس چى هر-

 :پرسيد سيروس باباى. زدن دست و خنديدن حضار

 !بخوريم؟ عروس دست از چايى يه داريم اجازه حاال-

 كرده دم چايى ديگه قورى يه فرح شكر رو خدا. رفتم آشپزخونه به و انداختم زير سرمو

 شال روى از كه كردم مرتب سرم رو چادر ريختم، طاليى باريك كمر استكاناى تو! بود

 چشماى. كردم تعظيم تك تك مقابل دست، به چايى سينى. نره كنار آبى و بلند

 جدى، و عبـوس عمو چشماى بود، غمگين دايى زن چشم اما خنديد،مى بيشترشون

 كه فرح اى قهوه و خندون چشماى هم آخر راضى؛ و جدى سيروس باباى چشماى

 :گفت آهسته

 !شود چه حاال-

 سكه تولد سال تعداد به داد پيشنهاد عمو! مراسم و شيربها و مهريه بازى، سوم دور

 :گفت احترام با همه از قبل کيان بشه، من ى مهريه
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 خوشبختيش براى تونيمنمى تره، ارزش با دنيا جواهرات ى همه از خواهرم جون، عمو-

 !عبا آل اسم به سكه پنج پيامبره، سنت اينكه براى اما كنيم؛ تعيين سكه

 .نداشتم نظرى من شد، متعجب هم دايى! كرد اخم عمو واى،

 :گفت و كرد تشكر كيان از سيروس باباى

 .باشه سكه چهل و صد همين بدين اجازه مهرشه، سكه چل و صد اولم عروس-

 :گفت سيروس مامان

 .بشه مشخص عروسى و عقد زمان تا بشن محرم ها بچه پس-

 :گفت بلند سيروس

( ع)على امام تولد خوايممى خانم نيلوفر هم من هم بدن، اجازه مجلس بزرگاى اگه-

 !باشه عقد مراسم

 !افتهبی جريان در چى همه سرعت اين به نداشتن انتظار رفتن، بهت تو همه

 :گفت دايى

 !نيست؟ زود ديگه؟ ى هفته ى دوشنبه يعنى-

 :گفت و خنديد سيروس باباى

 !كنه فرار خانم عروس ترسهمى هستن، عجول دو هر من پسراى-

 آرامش. كرد پيدا ادامه خنده با صحبتا. شد كمرنگ هم عمو اخم جمع، ى خنده با

 .بود مراسم تو من دلگرمى بزرگترين كيان
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 ما، ى عجله سيروس، شيرين ى قيافه از كرد؛ اذيت و زد حرف شب از پاسى تا فرح

 اى ساده انگشتر از و سيروس برادر زن و برادر خوشگلى عمو، اخماى اتاق، تو حرفاى

 !بود كرده دستم پسرش ى كرده نشون عنوان به سيروس مادر كه

 !بخواب برو! زدى؟ حرف اينقدر نشدى خفه دختر، واى-

  نيست؟ بلند قد داداشش و بابا مثل سيروس چرا نيلو،-

 نيستم؟ سفيد و بلند كيان مثل من چرا-

 !شهمى شطرنج سفيد و سياه ى صفحه تون بچه بازم نيلو، واى! گىمى راست-

 :گفتم و فشردم مشت تو بازوشو

 .بخوابم خواممى شدم، خسته! پايين برو فرح جون-

 :گفت و شد بلند

 زنهمى زنگ آقا يا اعظم استاد به زنىمى زنگ تو يا االن! خوابىمى امشب حتما آره،-

 !سوخته سياه عروس به

 سينى. بودن ديگه روز پنج براى مراسم تنظيم مشغول كار اتاق تو سيروس و كيان

 نگه ثابت ها سال براى رو لحظه اون چشمام با داشت، راه اگه. داخل بردم رو چايى

 !بودن ورق روى نوشتن مشغول رفته، فرو هم تو نازنين سر دو! داشتممى

 :گفت كه شنيدم رو فرح آروم صداى

 هست؟ حواست هـپروت، عالم تو رىمى خيلى جديدا  -

 :كردم زمزمه

 !بشم؟ فداشون خوام مى چرا دارم؟ دوست اينقدر رو نفر دو اين من چرا-
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 :گفت و خنديد آروم

 !خانم كرد يخ چايى عاشقى، چون-

 زياده، وقت حاال گفتن با و بمونه ناهار نكرد قبول سيروس كيان، اصرار وجود با

 .كرد خداحافظى

 :گفت و انداخت صندلى ى دسته روى چادرشو فرح

 .باال بيا شد، تموم كارت هم تو رفتم، من. هستيم باال ناهار كيان-

 مهمونا و كارا ليست تا بود گرفته مرخصى شد، نوشتن مشغول و داد تكون سرى كيان

 تو شنبه يك آزمايشگاه، بريم شنبه قراره دونستممى فقط. كنه هماهنگ سيروس با رو

 !بشه برگزار عقد مراسم هم ظهر از بعد دوشنبه و كنيم عقد محضر

 :گفتمى مرتب نكنم، خودم كسى بى ياد اينكه براى طفلك فرح

 .آرايشگاه بريم گرفتم نوبت عصر امروز! رديفه كارا ى همه نشى، نگران-

 :ناليدم

 !نيست كه عروسى َعقده،! بردار سرم از دست جدت، جون فرح-

 :گفت و دستش رو زد

 پر صورت اون به دستى يه نبايد نيستى؛ كه مطلقه و بيوه بشى، عروس قراره جان بابا-

 !كنى؟ مرتب خواىنمى اَبروتو اون بزنی؟ مو

 .رفت اَبروم و صورت روى ناخوداگاه من دست كالمش، با

 !مرتبى اين به ابرو هستش؟ مو پر صورتم كجا-
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 !شهمی روشن صورتت قدر چه بينىمى اونوقت شد، تميز وقتى! خوبه خيلى آره،-

 !خوادمى منو همينطورى سيروس اصال ام، سوخته سياه من-

 :ناليد و برد باال دستشو

 لجبازى ها بچه مثل داره اما سالشه، یک و سی مامانم! بده صبر من به خدايا-

 !كنهمی

 :گفتم آروم

 دفعه يه آخه همينطور، سيروسم از كشم،مى خجالت كيان از من فرح تو، جون به نه-

 !سرم واى…

 :گفت بغض با كرد، بغـلم و نشست كنارم فرح. نشستم زمين روى و گرفتم سردرد

 هم تو داشتم، بابامو من نداشتيم؛ خودمون كنار زنى تو و من شى،می اذيت دونممى-

 دستم رژ بار اولين دونىمی! زنونه وسايل از نه فهميديم،مى چيزى زنانـگى از نه...كيانو

 …يا لــبم روى بكشم بايد بودم مونده گرفتم

 :داد ادامه و خنديد

 فوتبال بخواى خوابم،مى زود شبا من بگم؛ حاال از گفتممى كيان به عروسيم شب-

 اگه فرح گفتمى بدتر من از طفلك اون! نشم بيدار من كه بخوابى راهرو تو بايد ببينى

 ى هفته تو ما دونينمی خودتون! خوابىمى بيرون رىمی خودت بزنى، لگد خواب تو

 مثل سيروس اما من، مثل هم تو االن! شوهر و زن تا بوديم برادر خواهر بيشتر اول

 و سروش برادرش مامانش، و بابا ى رابطه داشته، كامل ى خانواده يه اون نيست؛ كيان

 به كنى،مى عادت دارى؛ كم بقيه از چيزى كنه فكر نبايد خب...ديده خانومو ريحانه
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 تحمل. نيست سخت برات هيچى اونوقت داره، دوست خيلى سيروس اينكه خصوص

 !كن

 :گفتم كردمو لمس صورتشو

 کنه؟مى راهنمايى منو داره كه شده بزرگ اينقدر كى من دختر-

 :گفت و بـوسيد دستمو كف

 !گفتم ام تجربه از فقط من كرديم، بزرگ خودمونو خودمون يتيم تا سه ما-

 تو فرح شد، سه شبكه ديدن مشغول و كشيد دراز مبل روى کيان ناهار، از بعد

. انداختم تخـت روى خودمو كرده استفاده فرصت از منم بپزه، كيك تا رفت آشپزخونه

 .شدم پرتغالى دختر كتاب خوندن مشغول بدم، استراحت فكرم به اينكه براى

 !شدم غرق گاردر یوستاين آميز سحر قلم تو و شدم كنده جا همه و چيز همه از

 :گفت كنه،مى عصبانيم دونستمى كه لوس صدايى با و كشيد دراز كنارم فرحناز

 !ماما؟…جونم مامانى-

 :زد داد و فشرد سرم به صورتشو و زد پهلوم به اى سقلمه نشنيد، من از جوابى وقتى

 !توام با…هوى-

 :شدم خيز نيم و گذاشته كنار كتابمو

 !شدى وحشى و ادب بى دوباره! چته؟-

 :زدم كنارش بـوسيد، محكم لپمو و خنديد

 !كيان نه نيلوام من ببخشيد،-
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 بلند بود، فرحناز مهمون هميشه برم قربونش كه عزيزم تخـت روى از و خنديد هم باز

 :شد

 !رهمی يادت خودتم اسم شده، چى بدونى اگه اخالق، بد-

 !زدمى مشكوك شدم، خيره خندونش هميشه لباى و اى قهوه درشت چشمان به

 شدى؟ رسمى استخدام-

 .انداخت باال را سرش

 شده؟ زياد حقوقت-

 !حركت همان هم باز

 اومده؟ در اسمم بانك كشى قرعه-

 .عقب دادم هلش دست با! حركت همون هم باز اَه،

 !گرفتى؟ رو ما مسخره، شده چى بگو خب-

 :كرد بغـلم و كرد حمله سويم به مرتبه يه

 !طورى؟ چه خانم عمه-

 هفتاد وزن و سانت پنج و هفتاد و صد قد با. نبودم موفق اما بزنم، عقبش كردم سعى

 !بشم موفق تونستممى عمرا   کيلويى،

 …و خودتى عمه-

 :پرسيدم شمرده و آروم زد، خشكم

 !من؟ كى؟! عمه؟-
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 روشن صورت شديم، خيره هم چشمان در. گرفت فرا سكوت رو جا همه كردم احساس

 :زدم جيغ! بود شادى از پر زيبايش و

 !شدم عمه ديگه، آره.( چرخيدم سويش به!)شدم عمه ى،…وا-

 .كشيد عقب اون بار اين

 !آره ديوونه، ترسيدم-

 !چرخيدم خودم دور

 !شد گرم آبى يخ آب كيان اون و تو از باالخره آخيش،-

 :پرسيدم و نشستيم هم كنار تخـت روى و كشيدم دستشو

 اومده؟ من جوجوى فهميدى كى كى،-

 :خنديد ريز

 !شهمی هفته یه-

 :گفتم عصبانيت با

 !گى؟مى من به حاال اونوقت اس، هفته يه! مرض-

 :گفت و خنديد هم باز

 انتقام ازت دادم قول خودم به گفتى، من به بعد ماه سه رو سيروس آقا ماجراى وقتى-

 !بندازم فاصله زاده برادر و عمه بين هفته يه از بيشتر نيومد دلم بازم اما بگيرم؛

 .بردم باال را!( پاهایم داشت راه اگه) سر و دست و خنديدم

 !ممنون ات هديه خاطر به شكرت، خدايا-
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 چن رسيدم،مى بزرگم آرزوى به و شدممى عمه داشتم! بود وصف قابل غير خوشحاليم

 مونده چى ديگه کردم؛مى عقد بود لرزونده روحمو و دل كه مردى تنها با هم ديگه روز

 كنه؟ تكميل منو شادى تا بود

 شده مليح اما بود ساده هنوز كه صورتم ديدن با و كردم تحمل آرايشگاهو ى شكنجه

 .زدم لبخند بود،

 آره؟ بدى، حرص منو خواستىمى فقط اومد؟ خوشت! شد؟ چى-

 !ندادم محل فرح اعتراض به

*** 

 و برادر بودن، گرفته قرار سيروس مادر و پدر كنار دايى و عمو. بود شده شلوغ محضر

 سبز سيروس كنار سفيد چادرى با من. داشتن حضور هم سيروس عموهاى و خواهر

 احساس برادرم، بازوى با ام شونه تماس از. بودم نشسته خجالت و خوشحالى با پوش

 و بابا نبود حساس، ى لحظه اين در تا بود من پيش کيان. كردممى آرامش و امنيت

 !داشتن حضور كيان وجود در هم اونا نده؛ رنجم مامان

 :شد پرسيده بار اولين براى

 وكيلم؟-

 :گفتم كنه، شيطنت فرح اينكه از قبل

 .بله بزرگترها، و برادرم كيان ى اجازه با-
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 حاضر خانماى ى همه. شد بلند کف و سوت و تبريك صداى. گفت رو بله هم سيروس

 ى بقيه تبريك مقابل در. دادم دست دايى و عمو با. گفتن تبريك و بـوسيدن صورتمو

 !بگذرم برادرم ى بـوسه از شدنمى اما كردم؛ تشكر و انداختم زير سرمو آقايون،

 :گفت و زد پلك لبخند با و بـوسيد پيشونيمو و كرد خم سر

 !باشه مبارك-

 !امضاء قدر چه واى،

 تا رفتن همه شد؛ خلوت آروم آروم محضر. كرديم تشكر افراد حضور از سيروس و من

 .كنن پيدا حضور عقد جشن در فردا

 :پرسيد كيان از سيروس

 بگيرم؟ قرض امروز خواهرتو دارم اجازه-

 :گفت و خنديد كيان

 !من خواهر بعد خودته، زن اول ديگه حاال-

 :كرد زمزمه گوشم زير فرح

 !موقوف شيطونى بگم منه نوبت حاال-

 :گفتم و شدم سرخ

 !مثبتيم زيادى دو هر ما شو، الل-

 :گفت و داد تكون سر

 .داريم كار خيلى فردا براى بريم، كيان آقا-
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 :گفتم بلند

 !كنممى جبران ات بچه تولد فرح، شرمنده-

 !کندنمى سرمو داشت، جا يعنى! گفتم؟ چى واى،

 :پرسيد كيان

 برسونمتون؟ رين مى كجا-

 !ديده پسرشو دامادى ناهار اولين تدارك مامان خونه،-

 !خنديد و گفت چرت آهسته صداى با فرح ماشين، داشتن نگه تا

 :گفت و كرد باز رو در. كرديم خداحافظى شده، پياده

 !من بهار اومدى خوش خودت ى خونه به-

 !ام شناسنامه تو اسمش ثبت از بعد جمله اولين

 :گفتم دل در

 !منى بهشت تو بهارم، اگه من-

 .بــوسيد صورتمو بار چندمين براى خوشحالى با مادرش

 !خانم عروس اومدى خوش-

 .بشه آماده ناهار تا باال ى طبقه فرستادمون سيروس مادر خنك، شربت خوردن از بعد

 رو چشم سفيد،_طاليى مبلمان و الجوردى فرشاى تركيب شدم، بزرگ سالن وارد

 !دادنمى نـوازش
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 هر و بود بزرگتر حياط فقط بود، خودمون ى خونه مثل خونه معمارى سبك تقريبا

 .داشت اضافه خواب اتاق يه طبقه

 تكى مبل روى سفيد چادر همون با بودم، معذب كمى من. رفت اتاقی داخل سيروس

 .دوختم سيروس اتاق به چشم و نشستم

 چى كردنمى فرقى. ايستاد روم به رو و شد خارج اتاق از سفيد شلوار و آبى تيشرت با

 .بود داشتنى دوست لباسى هر با و حالتى هر در من نظر از بپوشه؟

 كنم؟ آويزون چادرتو خواىمى-

 قرار مبل ى دسته روى کرده تا چادر. شدم بلند! خيال و بود حس نبود، بود؟ سوال

 :گفت و گشود دستاشو و نشست نفره سه مبل روى. گرفت

 !كنم؟ معرفى قلـبم به رو تو دارم اجازه حاال-

 :گفتم زير به سر افتاد، خارش به انگشتام. كردم نگاهش اما كشيدم، خجالت

 !كنم عمل بايد دادم، قولى يه من-

 .شد ش*ا*ب*ل نقش ماليمى لبخند و انداخت دستاشو

 كى؟ به قولى؟ چه-

 :گفتم و رفتم طرفش به آهسته

 ...بذار فقط نپرسى؟ هيچى لحظه چن شهمى-

 صورتشو اجزاى تك تك! شد كنجكاوى از پر مهربون چشماى. ايستادم روش به رو

 !مهتاب روشن رنگ به گرد تقريبا   و ظريف صورت كردم، نگاه
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 چيزى چنين به خيال در حتى بودم، نكرده لمس رو مردى صورت زندگيم تو حاال تا

 كنارش اندك ى فاصله با! نداشت طاقت ديگه شرمم بى دست اما بودم، نكرده فكر

 تا پيشانى از دادم اجازه و كردم نـوازش سياهشو موهاى برده، جلو دستمو و نشستم

 شاعرك اين انديشيدم و بستم چشمامو. بشه لمس انگشتام توسط گردنش پشت

 !منه

 يك داشتم انگار كردم، لمس صورتشو اجزاى تمام گستاخى با و كردم باز رو چشمام

 گرد بينى. داشت كشيده تقريبا   ابروهاى! دادممى انجام دستم و او بين معارفه مراسم

 نه داشت؛ قشنگى خم و پيچ لبايش! كشيدن براى دادمى جون كه بامزه كوچك و

 !بزرگ نه و بود ظريف

 بود، شيرين او ى چهره! شيرين زد،مى فرياد را كلمه يك برايم تنها او ى چهره تمام

 !مردونه تا بود شعرگونه بيشتر جذابيتش بود؛ شيرين زيبايش

 :كردم زمزمه کرد، پر قلـبمو تمام آرامش

 !كردم عمل قولم به من-

 !شدم سرخ و دادم چشماش به چشم

 :گفت و خنديد

 بودى؟ داده قول كى به-

 خصوص به خوان،مى من از رو تو و کننمى گريه ديدم خواب شب يه! انگشتام به-

 !سياهو موهاى اين

 :گفت و شد جا به جا كمى
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  هست؟ اجازه دادم، ديوونه و بيمار قلب اين به قولى يه منم-

 .بله-

 به و كرد حـلقه هام شونه دور به دستشو زد، كنار سرم روى از رو سفيد شال آرامش با

 و داد قرار سرم رو خودشو ى چونه و گذاشت قلبش روى سرمو. كشوند خودش طرف

 :كرد زمزمه

 !بگير آروم ديگه كنارته؛ االن آرزوت و اميد تابم، بى قلب ببين-

 ى فرشته اين بود؟ بيمار مهربون قلب اين. كرد اشك از پر چشمامو قلبش، آروم صداى

 .کردمى عوض قلبشو بايد قلب خوش

 شانسو اين نفر چن هستم خاكى ى كره روى آدم ترين خوشبخت االن من نكن، گريه-

 رو معـشوق كامل رضايت با شرعى و راحت خيال با رو ـشوق معـ سر بتونن كه داشتن

 چى ديگه دارم؛ بغل تو دلمو نيلوفر آرامش، و راحت خيال با من! بذارن؟ قلبشون

 بخوام؟ خدا از تونممى

 :گفتم و كردم پاك صورتمو كشيدم، كنار خودمو

 ثبت ام شناسنامه و دل تو هميشه براى نارنجيو كاله شاعر اسم كه آوردم شانس منم-

 !كردم

 :گفت و كاشت موهايم روى بر اى بـوسه

 !دارم دوستت-

 :گفت و شد بلند

 !ببينى رو چيزى يه خواممى بيا،-
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 در چشم. بود شده داخلش لباس تعويض براى كه شدم اتاقى وارد دنبالش به كنجكاو

 يه آبی، تختى رو و نفره يك تخـت فيروزه، رنگ به نور پر و ساده اتاق يه چرخوندم؛ اتاق

 طبقه يه كتاب، طبقه سه با چوبى ى كتابخونه اى، قهوه چرخون صندلى و مطالعه ميز

 تلويزيون و سوخته اى قهوه دراور یه پوشه، و ورق طبقه يه چوبى، كوچيك اشياء

 …و رويش اينچ چهار و بیست

 قلم يه دور به آبى نيلوفر يه پيچش از بود؛ ظريف قاب يه فقط ديوار روى تخـت باالى

 !اى سرمه و زرد

 :گفتم اختيار بى

 !قشنگه خيلى-

 .ببين رو اينجا بيا حاال دونم،مى-

 !بود ما ى خونه خيابون سمت اون زد، كنار رو سفيد تورى ى پرده

 هميشه كه هم شبا...نيس پيدا چيزى البته ديدم،مى اتاقتو اينجا از هميشه من-

 پشت يا بالكن توى ازت شبحى يه وقتا بعضى اما نبود، معلوم چيزى و بود تاريك

 !ديدممى پنجره

 :گفت و خنديد آروم

 نكن، نگاه تعجب با اينطور! زدممى حرف و خوندممى شعر برات باشى، كنارم انگار-

 !كن باورم

 امروز تا اما بودم، شنيده رو خنده بودن مسرى! خنديدممى اختيار بى هاش خنده از

 !نداشتم باور خيلى
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 :گفت و نشست تخـت روى

 دادى،نمى جوابمو كه آخر ماه یه. زدممى زنگ بهت و كردممى نگاه اتاقت به-

 اون ساختن با بيامرزه رو شهردارى پدر خدا. بزنم تونو خونه زنگ بيام خواستممى

 كنارت دادم اجازه خودم به كه بارم يه! شدممى آروم و ديدمتمى دورادور پارك؛

 !اومد در دماغم از خوشيش توپ اون ى ضربه با بشينم،

 :پرسيدم و شدم كنجكاو

 زدى؟می ماسك چرا-

 .بدى تشخيص صدامو خواستمنمى-

 !كردممى فكر

 !نيست آقايون ميل باب زياد آبى رنگ-

 ورزشى تيم يا سياسى ى فرقه هيچ اهل هستم، آرومى مرد كال من! آرامشه آبى رنگ-

 !متاسفم برات كمى خب،! نيستم

 .شدم خيره بود، مهربونى و شيطنت از پر كه درشتش و سوخته اى قهوه چشماى به

 چرا؟ متاسف-

 ـلت بغـ تونمنمى متاسفانه باال؛ جسمانى قدرت نه و دارم قطور بازوى و بر نه بينىمى-

 !ببرم باال پله يه حتى و كنم

 :داد ادامه خنده با شدنم، رنگ به رنگ ديدن با

 منو كى هر بگى، شوهرت ى ووزشكارانه ورزيده هيكل از دوستات پيش تونىنمى-

 رفتنم کوه و ساعته يه روى پياده از! شوهرته؟ قليـون نى اون نيلوفر،…ا   گهمى ببينه
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 جاى به بايد منى با وقتم هر! بخورى من با تونىنمى غذايى هر حتى نيست، خبرى

 …و باشى گاهم تكيه كنى، تكيه بهم اينكه

 .گرفتم دستشو و نشستم كنارش

 گرفتم ياد مادرم و پدر از! بزنى رو حرفا اين نبايد شناختى، منو اگه! نگو چيزى ديگه-

 قواره و قد نه من براى! قلبه اونم داره، كار و سر عضو يه با فقط محبت و عشق كه

  نه؛ دارم، قبول حرفاتو كنی فكر اينكه نه! اطرافيان حرف نه بدنى، قدرت نه مهمه،

 اين يا داره؟ قشنگو چشماى اين کى! قشنگه و تك هم خيلى من استاد ى قيافه و تيپ

 رو؟ العاده فوق صداى

 !كردم؟ ناراحتت-

 !ترسيدم خودم از که بود عشق و محبت ماالمال چنان فضا

 مامانت؟ پيش پايين بريم شهمى نه،-

 :گفت و داد سرتكون

 .بريم-

 مانند كه سيروس پدر پيش حتى نبودم، راحت چادر بدون. كردم سر به چادر و روسرى

 .بود شده محرمم پسرش

 :گفت مادرش. شد صرف آرامش از پر اما ساكت محيط تو ناهار

 خوره؛نمى غذايى هر هم خونه تو نيس، بيرون غذاى خوردن اهل من پسر اين دخترم،-

 …و بشينيم روز يه بايد حاال

 !مامان؟ آره بذارين، بار منو ى پاچه كله-
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 :گفت و خنديد مادرش زد، لبخند پدر

 !چيزى يه بود سروش اگه حاال! داره؟ خوردن تو ى پاچه كله آخه-

 كبوتر گفت؛مى راست خب. درخشيد پژوهش خاندان چشمان خنديدم، اختيار بى

 !بود؟ عقابش برادر با قياس قابل كجا من آروم

 .شد وارد عقد مراسم بابت كمترى استرس من به فرح، و كيان ريزى برنامه با

 .بود زيبا سادگى، عين در كه داشتم تن به بلندى و سفيد لباس

 مهمون اتاق. خانما باال ى طبقه و آقايون پايين ى طبقه شد؛ برگزار خونه تو مراسم

 .بود شده تزیين آبى و سرخ رز هاى گل و سفيد تور با و بود شده عقد اتاق به تبديل

 فاميل مجرد دختراى تعداد! بود الزم فاميل هيجان ى تخليه براى ظاهرى مراسم يه

 حسرت نفرشون سه چشم تو خودم جون به! کردمى تجـاوز دست انگشتان از سيروس

 !زدمى موج

 :گفت و كرد تعارف بهم شربتى و اومد كنارم ای لحظه فرح

 !بزنن تير با رو تو ی سايه خوانمى ها بعضى االن ندارى، صورت به رنگ بخور-

 دارن، فاميل تو خوبى و خوشگل دختراى چه ببين كرد؟ قبول منو مامانش چرا فرح،-

 !ميرنمى سيروس براى تاشون سه خورممى قسم

 ببين! اونا نه قشنگى و عزيز سيروس براى تو كه اينه مهم باشن، خوشگلتر بميرن،-

 …و ذارممى كنار رو بزرگى كوچيك بگيرى، كم دست منو مامانى ديگه بار يه اگه نيلو،

 !بشه ناراحت عمه عزيز ترسممى! نخور حرص عزيزم، باشه-

 :گفت و اومد كش لبـاش
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 !شده ديوونه قدر چه اش عمه دونهمى قربون، رو ام بچه-

 .شد دلبرى مشغول و مجلس وسط رفت طاليش و بلند لباس با

 به مراسم بگذريم، نامهربونم ى عمه و سيروس مشتاق دختران و خانم زهره نگاه از

 به سيروس مامان ى فيروزه. شد تلمبار اتاقم تو عروس کادوهاى. رسيد پايان به خوبى

 كنار رو بود شده دستم مهمون ديروز از كه قشنگمو ى حلقه. شد آويزون گردنم و گوش

 .گرفتم وضو و گذاشتم بود كيان ى هديه كه اى فيروزه انگشتر

 .شد بلند تلفن زنگ

 !دلم بانوى بر سالم-

 !سرورم بر سالم-

 !افتممى جادو چراغ غول ياد نگو، اينطور-

 خوبه؟ دلم، عزيز بر سالم خب-

 کردى؟مى چیكار خيلى،-

 بيرون؟ بريم مياى فردا نماز، برای گرفتممى وضو-

 !بگم رو جمله اين من بود قرار نشد،-

 !بگو خب-

 !گفتم؟ خوب عزيزم، بيرون بريم دنبالت بيام باش آماده صبح فردا-

 .خنديدم

 بريم؟ کجا! بيسته ات نمره دلم، عزيز بله-
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 !كنه پَل م شلُ  نشه غيرتى كيان آقا اين نيلوفر، گممى! فردا تا بمونه بايد رازه، اين ديگه-

 و زن يه رفتن بيرون با چیكار شه؛نمى پيدا اون از مهربونتر دلمه، عزيز كيان واى،-

 هست حرمتايى يه البته كسى، نظر زير و باشيم نامزد مثل نيست قرار! داره؟ شوهر

 !كنم رعايت خواممى من هم كرد، رعايت عقدش زمان كيان هم كه

. بينمتمى صبح فردا برس، نمازت به برو. باش مطمئن معتقدم، حرمتا اين به منم-

 .خداحافظ

 .خداحافظ-

 ذهنم تو هميشه براى( ع)اميرالمومنين آقا تولد هشت و هشتاد سال تير پانزده

 !شد موندنى

 :اومد پيام

 باشيم؟ ركاب در هستى آماده عالم، دخت بانو بر سالم-

 كيف باستان، ايران گرايش اونم تاريخه، استاد كه همسرى داشتن. گرفت ام خنده

 !داشت

 :دادم پيام

 !نثاريم جان ى آماده شاهنشاها سالم،-

 :گفت و نشست پله روى كنارم فرح

 آره؟ ديگه، بازى نامزد رىمی طورى؟ چه خانم عروس-

 :گفتم اش، جمله به توجه بى

 !بخوريم پز فرح كيك و بزنيم حرف حسابى خواممى رى،نمی جايى غروب امروز-
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 :دادم ادامه زد، كه لبخند

 !كنم سالم يه عمه عزيز اين به بذار حاال-

 :گفتم و زدم باال تيشرتشو ى لبه

 كجاست؟ دقيقا   حاال-

 :گفت و گذاشت گرمش و تخـت شكم از قسمتى روى دستمو

 !اينجاست نازدونه اش، عمه-

 :گفتم و بـوسيدمش و شدم خم

 !بشى خوشگل و تپل تا بخواب و بخور خوب! نيلو عمه منم سيب، ى هسته سالم-

 .كردم مرتب لباسشو

 !باش خودت مواظب خيلى فرح-

 . شد زده خونه زنگ

 :گفت فرح

 تنها تا نى نى تا دو بشن شايد اصال. هستم نى نى و خودم مواظب من عمه، برو-

 !نباشه

 :گفتم و سرش تو زدم

 !خوبه نشه رو پر خودت مثل حاال از بچه! دختر داره قباحت-

 .شدم خارج خونه از و كردم خداحافظى
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 لبخند با و شد پياده سيروس بود، داشته نگه خونه روى به رو محل آژانس اتومبيل

 .گرفت سالمى و داد سالم هميشگى

 .دادم سالم جوان ى راننده به و نشستم عقب صندلى روى

 :گفت و نشست كنارم سيروس

 !هميشگى جاى همون برين مرتضى، آقا-

 .كرد حركت و گفت غليظى استاد چشم راننده

 سيروس زديم، حرف اطرافيان برخورد و رفتار و ديروز مراسم از آهسته صداى با

 نشسته، برادرش و پدر دل به خيلى( فرح و كيان)ام خانواده و من متانت گفتمى

 شرط هيچ بدون بيمارشو پسر چون شده؛ من ى دلبسته اول همون از كه هم مامانش

 .كردم قبول شروطى و

 خوشحال واقعا كدوم هيچ دايى، جز به كه گفتم خويشانم العمل ازعكس هم من

 !نبودن

 :گفت سيروس

 .هستيم راضى وصلت اين از كه خودمونيم مهم-

 :پرسيدم تعجب با شد، خارج شهر از اتومبيل

 !نيس همرام چيزى دستى، كيف جز به من! ريم؟می كجا-

 !نيس احتياجى هم چيزى به رسيم؛مى االن كن، صبر كمى-

 قهوه ى دروازه مقابل و رفت باال امامزاده كنار ى كوچه از ماشين. رسيديم روستايى به

 .ايستاد اى
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 :گفت سيروس

 !شين پياده بانو، رسيديم-

 و آورد در سبدى عقب صندوق از مرتضى آقا. كرد باز رو بزرگ در. بودم كنجكاوى از پر

 :شنيدم رو سيروس صداى و شدم وارد. گذاشت در کنار

 .دنبالمون بيا چهار ساعت مرتضى، آقا-

 سالم بهم گذشت،مى درختا ميان جوى از كه آبى خنديد؛مى بهم طراوت پر و زيبا باغ

 و زيبا باغ محو! خوندمى ترانه بود، پيچيده درختا موهاى توى كه خنكى نسيم کرد؛می

 !بودم شده درخت پر

 .كرد لمس بازومو دستى

 خونه؟ داخل بريم-

 :پرسيدم و برگشتم عقب به

 نيست؟ باغ مگه اينجا-

 …و بزرگ باغ خونه يه باغه،-

 !قشنگه خيلى اينجا قشنگ، خيلى-

 اومد؟ خوشت-

 !خيلى-

 لباساى مختلف فصالى تو نشدى، آشنا درختاش با نديدى، زيبايیاشو ى همه هنوز-

 !شىمی عاشقش ببينى نديدى، رنگارنگشونو
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 !زنهمی حرف اش بچه از داره كه پدرى مثل گفت،مى محبت و عشق با قدر چه

 دارى؟ دوست خيلى رو اينجا-

 رقم داره رو خاطره بهترين هم تو اومدن دارم، اينجا از زيادى خوب خاطرات...خيلى-

 !نخوردم صبونه هنوز من تو، بريم! زنهمى

 .رفتيم جلو خاكى و باريك راه يه از

 درختا البالى از بار چند. شد ناپديد چشمم از آب جوى بودن، هم كنار تنگاتنگ درختا

 خونه يه اومد؛ چشمم جلوى زيبايى ى خونه و رسيديم باز نسبتا   فضاى به تا شديم رد

 درختا سبزى همه اون ميون نارنجى و اى قهوه سنگاى سنگى، ى طبقه دو ى

 !درخشيدنمى

 !قشنگه خيلى كيه؟ مال اينجا-

 !اومده خوشت خوشحالم خانوادگيمونه، باغ-

 و قرمز ى بهاره كت يه با داشت تن به كرم شلوار و پيراهن. كنه باز رو در تا رفت جلو

 تيپ اين با شدمى مگه. بود پوشونده رو مشكى موهاى من محبوب كاله سفيد، كتونى

 !نرم؟ قربونش و ببينمش

 .كردم همراهيش و گفتم خودم به ناسزايى

 پر خورى ناهار صندلى و ميز دست يه و مشكى چرم مبل دست دو با بزرگ سالن

 .بود شده

 :گفت و رفت آشپزخونه سمت به دست در سبد بود، آشپزخونه سالن راست سمت

 !کنم راه به رو رو صبحونه بساط هم من کنی، نگاه رو اینجا تا-
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 .رسوندم کنارش خودمو

 !من با صبحونه آقا، نه-

 قدیمی گاز اجاق کنار چوبی صندلی تا دو و میز یه. بود دلبازی و روشن ی آشپزخونه

 .کردمی خودنمایی

 .چرخید من سمت به و گذاشت میز روی رو سبد سیروس

 ببینی؟ رو اینجا خواینمی-

 :گفتم گشاد لبخند با و گذاشتم میز روی رو کیفم و چادر

 !داری؟ شک من به مگه نه؛ کنه، درست صبحونه خونه مرد قراره اگه-

 .انداخت باال ابرو

 !نه دلم؟ عزیز تو به! شک؟-

 .کردم هدایتش سالن طرف به آروم و گذاشته بازوش روی دست

 !انگور و خواممی هلو من دیدم؛ میوه درختای اومدیممی آهان،! بیرون برین لطفا پس-

 در کنار فلزی آویز رخت به کالهشو و کت رفت، بیرون آشپزخونه از و گفت چشمی

 .رفت بیرون و آویخت ورودی

 بربری، ی تازه نون خیار، گوجه، پنیر، مرغ، تخم آوردم؛ بیرون رو سبد داخل وسایل

 !زمینی سیب و پیاز و کاهو

 خودش؟ یا مامانش! بوده؟ کی فکر خندیدم، اختیار بی
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 خنک هوای دادم اجازه و کردم باز داشت، باغ به بزرگ کشویی ی پنجره یه آشپزخونه

 .بیاد داخل به

 کابینت روی و کردم پیدا رو ادویه و قند و چایی بود، کشویی سه کابینت گاز اجاق کنار

 .چیدم

 املت گوجه، تا چهار و مرغ تخم تا سه با. بیاد جوش آب تا کردم روشن رو کتری زیر

 هم پنیر و شده خرد گوجه و خیار از بشقاب یه. کردم آماده آوری اشتها و رنگ خوش

 .دادم قرار میز روی کنارش

 .دادم جا کابینت یا یخچال داخل رو وسایل بقیه

 به دستی روسری، برداشتن با و کردم آویزون رنگ خوش کت کنار چادرمو و مانتو

 .کشیدم موهام

 مثل که بزرگ نسبتا اتاق. برم داخل کرد ام وسوسه ای قهوه در بود، اتاقی سالن انتهای

 تنها بود، شده پنهان طالیی ای پرده با که داشت باغ به کشویی پنجره یه آشپزخونه

 و جمع سبز ی نفره شش مبل دست یه و بود سراسری دیواری کمد یه اتاق وسایل

 !مناسبه لباس کردن عوض یا مهمون خوابیدن برای فقط کردم فکر. جور

 بهترین باغ این زدم حدس متعدد، خوابای رخت دیدن با دیواری کمد داخل

 !هست پژوهش ی خانواده استراحتگاه

 :رسید گوشم به سیروس صدای

 !تنهایی از مردم کجایی؟ بانو-

 !خندیدم اش بامزه لحن و لوس شعر به
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 .گرفت طرفم به رو هلو و انگور سبد دیدنم، با. شدم خارج اتاق از

 !درویش ی تحفه سبزیست برگ-

 :گرفتم ام خنده ی مونده ته با رو سبد

 !ای تازه و سنگین برگ چه-

 :گفت و زد لبخند هم باز. نشستیم هم کنار و شدیم آشپزخونه وارد

 !شهمی عالی بگیری، برام هم لقمه یه اگه حاال...کشیدی زحمت-

 !کردنمی شوخی کردم، نگاهش متعجب

 با و گرفت رو لقمه گرفتم، طرفش به پیچیده املت ای لقمه و دادم تکون سری

 :گفت و داد تکون سری خوردنش

 !دیگه لقمه یه اس، خوشمزه-

 :گفت خورد، رو دومی وقتی. گرفتم طرفش به هم رو لقمه دومین خنده با

 !کردممی اقدام خوردنش برای زودتر است، خوشمزه اینقدر املت دونستممی اگه-

 .خندید دید، که تعجبمو

 !نیمرو فقط نمیاد، خوشم املت از من آخه-

 .گزیدم ب**ل

 کنم؟ درست نیمرو برات شده؟ بد خیلی-

 نشونت رو باغ قسمت یه ببرمت خواممی که بخوریم زود! شده خوشمزه که گفتم نه،-

 !بدم
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 :گفت و شد بلند چایی خوردن از بعد

 !ببریم باید هم بالش و پتو دوتا فقط داره، دیگه مزه یه اونجا چایی که بریم بیا-

 پر و بلند درختای میون از و رفتیم خونه پشت. زدیم بیرون خونه از بغـل به بالش و پتو

 !بود کرده پر رو فضا شیطون، های گنجیشک صدای. گذشتیم بار

 !گفتمی مقدم خیر من به بازو نـوازش با ای شاخه گاهی

 !راست سمت بپیچ حاال خب،_

 !داد سالم من به زیبایی ی منظره توت، برگ پر درخت دو میون از گذشتن با و

 .شدم خیره لذت با و ایستادم

 !قشنگه خیلی-

 .دونممی-

 مجنون بید زیر. بود شده محاصره مجنون بید درختای توسط که رویایی فضای یه

 یه با و گذشتمی روش به رو از آبی جوی که داشت قرار هم کنار بزرگ تخـت دو بزرگتر

 !شدمی شنیده خوبی به آب فرود و فراز صدای. شدمی گم درختا میون پیچ

 !شدم آب جوی موسیقی و مجنون بید رقص دیدن محو

 !بفرما بانو-

 .کشیدم کنار خودمو

 !نبود حواسم ببخشید،-

 .گذاشت جلو به قدم
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 !اومده خوشت خوشحالم-

 .گذاشتم اول تخـت روی رو بالشا

 !قشنگه خیلی-

 با و بستم چشمامو بودم؛ آب صدای عاشق. شدم آب به خیره و ایستادم جوی کنار

 !دادم گوش لذت

 :گفت و کرد پهن تخـت روی رو ها پتو

 !داره خوردن اینجا چایی-

 میون. کردم نگاه کنجکاو رفتم، کنارش. نشست زمین روی و شد خم دوم تخـت کنار

 تخـت زیر از! بودن کرده درست ساز دست اجاقی سنگ و آجر با خالی تو ای کنده

 روشن از بعد و کرد پر بود کنارش که آبی ی دبه از و آورد بیرون ای گرفته دود کتری

 :گفت اون، روی آب کتری دادن قرار و آتیش کردن

 اومد؟ خوشت خب،-

 .زدم چرخی شاد

 !نشست دلم تو حسابی قشنگه، خیلی-

  نگرفته؟ که منو جای-

 !بگیره تونهنمی کس هیچ رو تو جای-

 :گفت و آورد در رو کفشا

 ...یه و بیاد جوش آب تا کشممی دراز کمی من. بشین اینجا بیا-
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 :گفتم خنده با

 !بدی من به عالی چایی-

 زیر دستاشو. نشستم قرمز نرم پتوی و تخـت روی کنارش و آوردم در پام از رو کتونی

 :گفت و برد سرش

 چشما و بکشم دراز خواممی فقط شه؛می تزریق بهم آرامش فقط انگار اینجام، وقتی-

 !بدم طبیعت صدای به گوش و ببندم رو

 !کردم پیدا رو حس همین منم -

 ...و گرفتم بلندی دم بستم، چشمامو و دادم تکیه تخـت چوبی برآمدگی به

 !اجازه با-

 !شد باز خندونش صورت تو چشمام

 .کرد جا به جا کمی پام روی سرشو

 !گفتهمی رو یار و جوی همین حافظ حتما-

 !بود شده شیطون

 . نشست نرمش و لغزان موهای روی حیا بی دست

 !خودتونه به متعلق باشین، راحت-

 :گفت خمیازه میون و گذاشت چشماش روی دستمو و خندید

 بزنم؟ کوتاه چرت یه من-

 .خوردم رو ام خنده
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 !برفی سفید بخواب-

 .نشنید مطمئنم

 دستمو. داد رفتنش بخواب از خبر دستم روی از انگشتاش شدن باز و عمیق نفسهای

 كوتاه موهاى با بازى. کردم نـوازششون آروم و بردم سرش موهای روی دوم بار برای

 !بود آور لذت لطيف، موسيقى يه شنيدن يا عاشقونه رمان يه خوندن مانند مشكى

 امواج کردمنمى فكر گرفت؛ فرا رو قلبم گرم آرامشى اش، خفته نيمرخ به شدن خيره با

 آوردن و سيروس رضايت براى بودم حاضر! باشه زا انرژى و قدرتمند اندازه اين تا عشق

 !بدم ای سختى هر به تن ش،*ا*ب*ل بر لبخندى

 دل در و انداختم باال ای شونه. اومدم بيرون خلسه از كترى، آب قل قل صداى با

 :گفتم

 بيدار رو اومده دست به تازه عزيز كه نيست مهم اونقدر باشه، اومده جوش خب-

 !كنم

 در و كردم دم چايى. گذاشتم بالش روى و كرده بلند سرشو آرامش با. گذشت ساعتى

 خوردم، رو گرفته دود چايى از ليوانى باغ، درختاى و ها پرنده هياهوى و انسانى سكوت

 !چسبيد عجيب

 بپزم، ناهار خواستممى. رسيدم سنگى ساختمون به چرخيدن، خودم دور بار چند با

 !بكشيم گرسنگى نبود قرار

 نمك و پياز و كارى پودر و فلفل با و كشيدم بيرون مرغ رون یه و سـينه يه يخچال تو

 .بگيره مزه تا گذاشتم کنار و دادم ماساژ
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 تكه دو. كردم خيس و شستم پيمانه دو بود، سفيد سطلى داخل گاز اجاق كنار برنج

 كسى براى آشپزى. گذاشتم شعله روى رب و پياز سس داخل و دادم تفت كمى مرغو

 آب از خوب مبادا باشى نداشته استرس اينكه شرط به راحتيه كار دارى دوستش كه

 رفت، باال كه سرم. دادم قرار ميز روى برنج ديس كنار هم ساالد ظرف! باشه نيومده در

 !كرد اخم کمى. شدم خفته زيباى چشماى تو چشم

 !بكشيم؟ بيگارى خانم از يا ببريم فيض باغ از اينجا اومديم-

 :گفتم و رفتم كنارش خوشرويى با

 آشپزيم به راجع نظرتو كار اول همين داشتم دوست! كن بازشون ياد، نمى بهت اخم-

 !بدونم

 :گفت و كرد جا به جا لبخندى با رو اخمش

 !كنيم آشپزى هم با کردىمى صبر حداقل شدم، دلخور من ولى-

 !بلدى؟ آشپزى گى؟مى راس-

 :گفت و خاروند بانمكشو بينى كنار اشاره انگشت با و شد مظلوم و جمع چشماش

 !بلدم املت و ماكارانى و برنج فقط...خب-

 فسنجون و الزانيا ازم فردا بلدم؛ غذا نوع چن فقط من آقا كار، اول همين! خوبه خيلى-

 !نخواى پاچه كله و

 :گفت خنده با

 امروز كه غذا سراغ بريم! گيريممى ياد و خريممى كتابشو هم با باشه، الزم وقت هر-

 !شده حيا بى خيلى من شكم اين انگار
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 سفت تنم تمام شد، فشرده هاش پنجه ميون هام شونه كه بردارم قدمى تا كردم پشت

 لحظه اين تو دارم دوست-: كرد زمزمه و نشاند سرم روى بر ای بـوسه! شد سخت و

 !لحظه اين و تو و من فقط بمونم، ثابت

 من عزت و حرمت مرد اين شد، خارج سفتى از عضالتم. بود آهسته و گرم نفساش

 اى ديگه يادگارى آرامش جز به محاله بترسم؛ يا باشم بين بد اون به نسبت نبايد بود،

 !بذاره باقى برام

 :گفتم محبتم تمام با و كشيدم بازويش بر دست و برگشتم

. ديگه جاى هر چه باغ، اين ى تو چه بخواى؛ كه لحظه هر هستم، پيشت هميشه من-

 !همسر ناهار اولين سراغ بريم بهتره حاال

 !هستی که ممنون دلم، عزيز ممنون-. كرد نـوازش باريكش و بلند انگشتاى با دستمو

 گفت؛ برادرش از برايم! شديم باغ رباى آهن جذب آهن ى براده مثل ناهار از بعد

 هم خودش ى رشته و داشت بافى فرش كارگاه بود، بزرگتر سال پنج كه سروشى

 كرده ازدواج هم زود و بود شده آشنا دانشگاه تو خانمش با. بود قالى نقش طراحى

 .داشتن شيطون ى ساله ده دوقلوى يه و بودن

. خون هم تا بود دوست بيشتر برادرش با. بودم نديده هنوز رو اونا سيامك، و سياوش

 يكى دايى پسر كه دامادشون رفتار از اما داشت، خوبى ى رابطه كوچيكترش خواهر با

 اومد،نمى خوشش كردمى مديريت رو كارخونه تا چن و بود جمهور رئيس معاوناى از

 چهار دختر يه! كنهمى سوءاستفاده خوب موقعيتش از و خودخواهه خيلى گفتمى

 !بود دايى دل عزيز كه داشتن هم ساله
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 ى حمله از ترس و بيمارى خاطر به اما دنبالم، بياد خودش ماشين با داشت دوست

 بزرگش بابا باغ از. رفتمى طرف اون و طرف اين آژانس با و کردنمى رانندگى قلبى

 فرزندش تا سه اسم به سند هم مامان و رسيده مامان يعنى دخترش تنها به كه گفت

 .زده

 !بودن خوبى دختراى نبودى؟ فاميل دختراى خواستگار چرا-

 !بود كرده شيدا منو كه آميز سحر ى خنده همون وخنديد، فشرد دستمو

 توام؟ عاشق هاست سال بگم بازم دارى دوس-

. كردم همراهيش نشست، آب جوى كنار! شد عميق قدر چه نگاهش. ايستاد روم به رو

 :گفت و كرد بازى انگشتام با

 !نداره خبر ازش كس هيچ كه بگم برات رو راز يه خواممى-

 .نشست دستش روى ديگرم دست نداشتم، خوبى حس

 بگى؟ الزمه-

 !باشى داشته خبر زندگيم تو جايگاهت از تا بگم تو براى دارم دوس-

 .موند حركت بى دستم دوخت، رو به رو به نگاهشو

 !هستم آدما اون از يكى من شنيدى؟ كردن تجربه مرگو كه آدمايى مورد در چيزى-

 :پرسيدم تعجب با

 !چى؟ يعنى-

 نفسم خورد، قلـبم به سنگينى ى ضربه زد؛ بهم موتور يه خيابون تو پيش سال دو-

 بدنم! خلوت و ساكت تونل يه به شد تبديل چى همه بعد و گرفتم اوج آروم شد، قطع
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 طرفش به منو عجيبى ميل كه بود نورى شعاع روم به رو. كردمى حركت شناور

 گاه گه! كردممى سبكى احساس شناورم جسم مثل داشتم، خوشى حال! كشوندمى

 صدام كه شنيدممى نبود بابا و مامان صداى به شباهت بى كه ضعيفى صداى

 آبى فقط شدم، خارج تونل از! داشت اى ديگه لذت نور اون به رسيدن اما زدن،مى

 نبض رنگ ديد، شهمى اينجا كه سبزى نه اما چمن؛ و درخت سبزى و بود آسمون

 !داشت جريان فضا توى داشت،

 ادامه خاصی هیجان با آرامش صدای. درخشیدمی چشماش بودم، صورتش به خیره

 :داد

 فوت صبح نماز سر بودم، ساله هشت وقتى. باغ همين صاحب ديدم، بزرگمو پدر-

 از. اومد طرفم به لبخند با. بود مومنى و عارف مرد داشتم، دوسش خيلى كرد؛

 :شنيدممى صداشو چشماش

 !اومدى خوش پسرم، سالم-

 شنيدم،مى قلبش از كه صدايى با. رفتيم درختا طرف به و كرديم بغـل رو همديگه

 :گفت

 ندارى؟ كارى اينجا بريم؟ باباجون-

 :گفتم ب**ل تكون بدون منم

 !ندارم كارى بريم،-

 بيشتر آرامش و بزرگ پدر كشش اما شنيدم، رو بابا ى ناله و مامان ى ضجه صداى

 بوى يه بو، يه اما...گرفت خودش تو منو حمايتگر و قدرتمند بزرگ پدر دستاى! بود
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 از پر حباب يه تو گرفتن قرار مثل گرفت؛ خودش تو سراپامو و پيچيد فضا تو لطيف

 !خوش بوى

 :گفت بزرگ پدر به قلـبم و كشيدم كنار خودمو

 داشته كنارم شده كه هم لحظه يه براى رو بو اين صاحب خواممى دارم، ناتموم كار یه-

 !لحظه يه براى حتى بكشم، مشام به وجود تموم با رو بو اين خواممى باشم؛

 :گفت و خنديد بزرگ پدر چشم و ب**ل و قلب

 !پسرم برو باشم، منتظرت تونممى من. برس آرزوت به و كن پيداش برى، تونىمى تو-

 و سر! پيچيد درد وجودم تو گرفت، سرعت شناورم بدن برگردوند، تونل به منو ضربه يه

 :گفتمى كه شنيدممى صدا

 !برگشت-

 دو گفتن برام بعدها. بودم قلب ى ويژه مراقبتاى قسمت بيمارستان تو كردم، باز چشم

 .بودن شده نااميد برگشتم از دوم بار كردم؛ قلبى ايست بار

 :گفت و فشرد محكم رو كرده يخ دستاى و كرد نگاه صورتم به

 دونىمى برگشتم، تو كردن پيدا اميد به فقط من! بود خوابم توى چادرت بوى بو، اون-

 !قلـبم ى همه قلـبمه؟ كجاى جايگاهت

 و گذاشتم اش شونه روى سر. فشرد خودش به منو و كرد حـلقه دورم به دستشو

 !اون قلب و من قلب حديث بود حكايتى عجب بستم، چشمامو

 و شد بيشتر من ماليمت ماجرا اون امابا بودم؛ آرومى مرد من ماجرا، اون از قبل-

 چيزى آوردن دست به براى كنه،نمى اذيت منو چيزى! صورتم الينفك جزو لبخند
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 كردممى سعى دادى،مى منفى جواب من به تو اگه! زنمنمى آتيش و آب به خودمو

 !باشم تو كنار تا برگردونده منو خدا بودم مطمئن گرچه ببينمت؛ دور از فقط

 ترين قيمتى داشت، جريان طرفم به اش شونه و دست از كه افسونى و آروم صداى

 !بود عالم ى گنجينه

 وقت هيچ نداشتم خيال اومد،نمى خوشم كسى هيچ از تو شناختن از قبل تا من-

 و صدا اما بود؛ برادرم فقط زندگيم مرد تنها نبود، مهم برام مردم حرف. كنم ازدواج

 شدم، صدا يه عاشق كه داشتم بدى حس خودم به نسبت! كرد شيفته منو تو ى خنده

 و بودم گيج اومد،نمى بدم گناه اين از! شممى گناه مرتكب دارم كردممى فكر

 !كنم تحمل رو فشار اين تونستمنمى...رنجيده

 بی قلبم كه باشى همونى تو کردممى دعا مرتب دلم تو گفتم، رو قضيه كيان به وقتى

 از بهتر خيلى تو! باشه آرامش منبع برام تونهمى و داره فرق همه با كه كسى قرارته،

 نفس عاشقيو تو با گيرم،مى ياد عاشقيو تو با دارم لحظه هر من بودى؛ تصورم

 !کشممى

 بيرون سـينه از قلـبمو خواممى كه شهمى زياد چنان عاشقى اين قدرت وقتا بعضى

 !كنم آرومش كمى تا بكشم

 :گفتم و شدم خيره مهربونش صورت به و برداشتم اش شونه روى از سرمو

 تو كه كنممى شكر رو خدا! باشه داشته ربط تو به كه چيزى هر عاشق توام، عاشق من-

 !برگردوند من براى رو

 :گفت خندونش لباى و خنديد ايش قهوه و درشت چشماى

 !زدم كنار مرگو چون عاشقترم، من-
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 .كاشت سرم رو اى بـوسه و كرد خم سرشو

 آرزوهات؛ و نگرانيا از مادرت، و پدر از بگو، ات خونواده از برام تو حاال. بريم راه كمى-

 !بدونم رو چى همه خواممى

 :داد ادامه و خنديد

 !خواستگارات از حتى-

 راستم بازوى فشردن با او و زدم حرف من و زديم قدم بهم داده تكيه شديم، بلند دو هر

 .داد گوش

 :گفت و دوخت دهانم به چشم فرح

 بود؟ قشنگى باغ-

 :گفتم و زدم ترد خيار به گازى

 !طرف يه دائميه بود معلوم كه آب جوى اون طرف، يه زيبايیاش ى همه-

 .كشيدم دستش از خوردن از قبل خيارش، روى ريخت نمك فرح

 !كن مراعات کمى داره؛ ضرر بچه براى نخور، نمك اينقدر-

 !خواممى نمك من اينجا، كه هم تو ده،نمى اجازه پايين كه كيان! كم يه جون نيلو-

 :گفتم و بردم جلو دستمو مچ

 !نمكه پر بيا،-

 باقى مچم روى درشت دندون رديف دو جاى نكرد، نامردى كم و گرفت مچمو محكم

 !گذاشت
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 !كردى؟ چيكار روانى-

 !شدم هار ديدم نمك كوه-

 :گفت و خنديد بلند صداى با

 حامله زناى گفتمى بخورم؛ قند حبه سه با چاييمو نذاشت كيان ديشب تو جون نيلو-

 !گيرهمى اطالعات كجا از دونمنمى نگيرن، باردارى ديابت باشن مواظب بايد

 :گفتم و گرفتم گاز بازوشو منم

 !نزد جيك طفلك قند، جاى به اين شيرينى-

 .كشيدم كنار خودمو و خنديدم بلند بلند

 !نداشتى عادتا اين از! بزنى واكسن بريم بايد گرفتى، هارى خودم جون فرح-

 :گفت و گذاشت پام روى سرشو و خزيد طرفم به زمين روى

 نه؟ خوبيه، آدم طورى؟ چه سيروس با-

 !كيان ى ديگه ى نسخه تقريبا شريفه، و مهربون خيلى-

 سوال يه نيلى، گممى! باشه خودش ى نسخه بايد اون شه؛نمی من كيان كسى نه،-

 بپرسم؟

 !گفتم بهت چيو همه كه من بپرس،-

 بدبخت؟ من   مثل زنىمی چنگش كنه، بـوست خوادمى وقتى-

 هيجان نه و شدممى داغ نه افتادم؛ سرم روى ى بـوسه ياد نشست، لبـام روى لبخند

 !كردمى منتقل من به وجودشو آرامش فقط زده،
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 !كرده عوض خونيتو گروه سيروس آقا اين اصال! هپروت تو رفتى خانم؟ شد چى-

 روى دست) اينجا! كرده هاش بـوسه مهمون منو بار دو حاال تا آرامشه، از پر وجودش-

 از قدر چه من دونهمى اينكه مثل حاكمه، بينمون خاصى حريم يه.( گذاشتم سرم

 …کنهنمى سعى زارم، بی نزديك تماس

 :گفت و شد خيز نيم فرح

 هورموناش خودت مثل اونم کنه،مى پيدا رو اش چاله گردهمی آب گنمى راس-

 بعد خوشگل و درندشت باغ يه تو ببره زنشو آدم سالگى سه و سی سن تو آخه! نابالغه

 !خدا به نوبره ببـوسه، زنشو سر بكشه زحمت

 عمرتون شما چى، يعنى مرد و زن بفهميم تا كشيد طول وقت چند كيان و من اگه

 !رينمی دنيا از ناكام و نميده كفاف

 دنيا تحويل ديگه ناكام يه وگرنه نيوفته، تو دست ام بچه تربيت باشه يادم بايد

 !دينمی

 .گذاشتم شكمش روى دستمو

 خبر؟ چه بگو من ناناز از! نداريم مشكلى كه سيروس و من-

 ماهگى چند تا جنين اول ى هفته از گرفتم، آمريكايى كتاب يه! خوبه حالش كه فعال-

 چى مادر شه؟می تشكيل داره قسمتش كدوم چيه؟ ى اندازه جنين نوشته؛ رو بچه

 !هست كامل كامل   كال   و بخوره

 :پرسيدم و كردم نـوازش شكمشو

 كرد؟ چیكار فهميد باباش وقتى...بپرسم نشد وقت-
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 :گفت و زد لبخند

. مون بچه مادر بشى؛ مادر قراره چون شده، تر واجب احترامت برام االن از گفت بهم-

 كيان چرا! عزيزه برام داده خدا كه حاال گهمى اما نمياد، خوشش بچه از كيان دونممی

 نيست؟ دوست بچه

 گفتمى فقط رفت؛نمى سال پنج زير هاى بچه طرف وقت هيچ اصال دونم،نمى-

 فرق خودش ى بچه حتما اما سالو، دو زير هاى بچه خصوص به نداره، دوسشون

 !كنهمى

 :گفت و شد بلند فرح

 !بخونه هم الاليى براش كنممى مجبورش بسازم، ازش ذليلى بابا یه-

 كالس تهران دانشگاه روز سه اى هفته کيان. شد آغاز مسئوليت انبوه با ماه مهر

 تا رفتمى شنبه پنج صبح بود؛ شده هماهنگ مخابرات با طور چه دونمنمى داشت،

 هاى بچه خوابگاه تو اونجا شب يه. گشتبرمى ظهر از بعد هم دوشنبه جمعه، غروب

 .موندمى ارشد

 و دوشنبه و شنبه روزاى التدريس؛ حق عنوان به رفتمى مدرسه هفته تو روز سه فرح

 رشوه بهش كرد مى وادارم و كردمى گيرى بهانه مرتب نبود، كيان كه روزايى. چهارشنبه

 براش و داشت دوست كه خوراكيايى خريدن و بچه وسايل ديدن و بازار رفتن بدم؛

 !نداشت ضررى

 داد، ستوده آقاى به رو آفتاب آموزشگاه ى اداره و شد نشين شيراز رسما احمدى خانم

 چون! كنم مديريت براش رو آموزشگاه بايد كه داد قرار منگنه تو منو هم ستوده آقاى
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 پنج و چهارشنبه و دوشنبه بود؛ باز آموزشگاه هفته در روز سه بود، ها مدرسه فصل

  شنبه،

 .نداشتيم كالس ظهر از بعد ها شنبه پنج البته

 همكارى تحقيق گروه با يا داشت كالس يا دانشگاه صبحا هفته، اول روز پنج سيروس

 به ها ديدار اين اگه حتى ديديم؛مى رو همديگه روز هر شب، هر تلفناى جز به. کردمى

 !بود آموزشگاه تا برگشت و رفت ى اندازه

 و سروش مهمونيا اين ى همه تو بودم؛ مادرش و پدر مهمون شام شب يه اى هفته

 داشته ديگه برادر يه تونممى كه پذيرفتممى كم كم من و داشتن حضور هم همسرش

 !هست سيروس برادرش مواظب وارش عقاب نگاه با كه متين و جدى برادر يه باشم،

 .كردمى خوددارى اومدن از همسر فعاليت خاطر به معموال خواهرش

 باباى الحق آوردن،مى ما ب**ل به خنده كردن كل كل و شطرنج با خانواده مردان

 !بود شطرنج استاد سيروس

 بار اولين وقتى! هستم ها كوچولو ى قبيله جزو کردممى حس رفتم،مى اونجا وقتى

 ديگه مرد دو سر كه بلند قدرى به خنديد؛ بلند دادم، شرح رو احساسم سيروس براى

 :گفت مهربونى با مامانش و چرخيد طرفمون به خانواده ى

 !ببريم فيض هم ما بگو-

 :گفت و برد باال دستاشو سيروس

 !كنمنمى فاش خانمو اسرار من-

 :گفت مامانش به شدم، سرخ خجالت از و فشردم چنگم تو پهلوشو آروم
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 !بشى؟ پسر بى كه خواىنمى كنه؛مى قصاصم داره نگفته چيزى ببين،-

 :گفت تحكم با پدر اما خنديد، مادرش

 !نكردى كردى اذيت عروسمو-

 :گفت محكم و زد هم به پاهاشو جفت و شد بلند سيروس

 !فرمايين امر هرچى قربان، چشم-

 به رو برادر دو هر بود تونسته کيان. بردممى لذت پسرا و والدين بین صميميت از

 .كردمى همراهيشون ديدن براى بيشتر سيروس البته بكشونه، فوتبال

 .عاليه بانى دروازه براى تيزبينش چشم و بلند قد اون با سروش گفتمي كيان

 بيشتر. بود تلفنى تماساى اندك حد در خونواده ىساله٢٨ خواهر سيما با من ىرابطه

 كه رضا آقا همسرش درشت و ريز سفارشاى و شدمى دخترش فرشته صرف وقتش

 .بود كرده كار درگير حسابى رو خودش

*** 

 دو. كنم تهيه چى براش دونستمنمى. بود سيروس تولد آبان دوم و شدمى نزديك آبان

 .بود كرده امخسته خيال و فكر تمام روز

 زنان معدود از فرحناز. بوديم حلوا ىتهيه مشغول آشپزخونه تو فرح با عصر شنبه پنج

 نشده برجسته هنوز شكمش. نداشت غذا بوى از فرار و باردارى تهوع كه بود باردارى

 .شدنمى دلتنگ خيلى و بود اومده كنار تهران به كيان آمد و رفت با. بود

 اما نداشت دارو مصرف اجازه باردارى خاطر به كه بود دليلبى دردهاى ناراحتى تنها

 بر ناراحتى اين دوم ماهه سه از بعد بود گفته متخصص پزشك شبيرى دكتر خانم
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 اين باعث كيان نبود كه بودم فهميده سردردش فرود و فراز به توجه با من. شهمى طرف

 به رفتن از كيان يا بشه ترحساس خواستمنمى. گفتمنمى چيزى اما شده ناراحتى

 با برادرم شايد. بود محسوس كامال دو اين بين عشق و عالقه. بشه منصرف دانشگاه

 داشتن دوست ىشعله من اما گذاشت پاپيش عالقه يك با تنها و نكرد ازدواج عشق

 كرده خودش ىدلبسته رو من برادر جورى بد طناز ترك اين. ديدممى چشماش تو رو

 .بود

 .خورد و برداشت حلوا قاشق نوك فرح

 پدر و من مامان خيرات. ببريم هاهمسايه براى شد خنك كمى. شده خوشمزه...! اوم-

 !خوبه شيرينيش ببين بخور كمى. مادرت و

 بخرم؟ چى براش. سيروسه تولد شنبه فرح. شده خوب: گفتم و كردم مزه كمى

. باشه انگيز خاطره بايد سال اولين هم اون تولد، كادوى: گفت و نشست صندلى روى

 گيره؟مى جشن چى؟ مامانش

 تبريك شايد. بگيرن جشن كسى براى بچه جز به كه باشن هايىخونواده از نكنم فكر-

 .بگن

 دوس كه بگير براش چيزى كادو. بخورين شام برين بيرون يا خونه كن دعوتش شام-

 .داره

 قاشق پشت با و ريختم سرخ گل چينى كوچيك بشقاباى توى رو شده خنك حلواى

 .كردم صافشون
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 كرم و آبى لباساى. هس تاريخ و شعر كتاب اهل البته. داره دوس چى دونمنمى-

. مياد خوشش بيشتر خونه تو خوردن غذا از... دونمنمى. بپوشه داره دوس اىقهوه

 .مناسبه مردونه مهمونياى براى بيرون ميگه

 .ديگه خوبه. بوسه و نشينى شب و شام يه! خونه كن دعوتش خب-

 .كنم فكرى يه بايد خودم! كنممی مشورت كى با ببين! باش جدى! نگو مزخرف فرح-

 .شد پسته و نارگيل پودر با حلواها روى تزئين مشغول

 تابلو از يكى! كن پذيرايى ازش وكيك شام با خونه كن دعوتش شب گممى! جدى-

 !بده كادو هم خودت خطاى

 اينكه از داشتم شرم هنوز كيان؟ وجود با ميزبانى و سيروس دعوت اما بود خوبى فكر

 .باشم تنها سيروس با من و باشه پايين طبقه برادرم

 .گذاشتم ميون در فرح با

 كيان. هستى خجالتى و روكم شما دارم، تشريف رو پر زمينه اين تو من هرچى يعنى-

 سرخر تا بابا ىخونه ميريم خودمون بعد شام، كنه دعوت رو سيروس كنممى وادار رو

 چطوره؟ نباشيم، شما

 .شيطون عاليه-

 كه الكى! بگيرى من براى هم كادو يه بايد البته: گفت و درخشيد شيطنت با چشماش

 .داد مشاوره نميشه

 كه مامان طالى سرويس. كردم خالى تميزى ىپارچه روى رو ارزشمندم ىجعبه

 تا دو مامان، طالى انگشتر دوتا. بودم داده فرح به عروسى كادوى رو دستبندش
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 باقى عقيق انگشتر يه االن و دادم كيان به دامادى وقت رو اشفيروزه كه بابا انگشتر

. بدم كيان به امبرادرزاده تولد موقع خواستممى كه مقصود شاه تسبيح يه. بود مونده

 .بودم داشته نگه خاصى روز براى رو تيكه هر

 بود قرار كه مردى مثل بود محكم و زيبا. چرخوندم و كردم توانگشت رو عقيق انگشتر

 دست تو امشب از: گفتم و بوسيدم رو انگشتر روى عقيق. باشه صاحبش امشب از

 !باش مواظبش. منه قلب از نيمى صاحب كه ميرى كسى

 .كرد دعوت شام براى رو سيروس كارش سر از كيان شنبه، ظهر

 نوشابه به رو دوغ. هس ماكارانى و مرغ با پلو زرشك اشعالقه مورد غذاى دونستممى

 .پسندهمى بيشتر شربت و قهوه از رو چاى. ماست و ساالد به رو سبزى و ميده ترجيح

 دامن و بلوز. گذشتمى فرح و كيان رفتن از ساعتى اومد، در صدا به پايين زنگ وقتى

 گردنم و گوش بخش زينت هم مامانش ىهديه سرويس و داشتم تن به روشن آبى

 .بود

 .رسوندم حياط به رو خودم و كردم سر به سفيد چادر

 .شدم زده ذوق ديدنش از اول بار مثل من و شد باز در

 !سالم-

 كاپشن و آبى پيراهن. سويم به شده دراز گل دسته و نگاه همون لبخند، همون

 نارنجى كاله. شدمى كامل تيپش اىسرمه كتان شلوار با كه داشت تن به اىسرمه

 .بود آغوش هم موهاش با هنوز من محبوب

 !دخت بانو سالم-
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 .بياد باال همراهم كردم دعوتش و گرفتم تشكر و لبخند با رو هاگل. شد وارد

 خودت؟ يا برادرتم دعوت شام-

 !شىمى متوجه باال، بيا حاال-

 خبريه؟ امشب: پرسيد ميز روى تنقالت و كوچيك كيك و شمع ديدن با

 سالن وسط هنوز. گذاشتم آبى پر بلند ليوان داخل هاروگل و برداشتم سر از چادر

 !بيار در رو كاپشنت: گفتم و رفتم كنارش. بود ايستاده

 چشماى با و كيك روى. نشست ميز پشت و كرد آويزون رو كاله و اىسرمه كاپشن

 !من خوب احساس ىهمه مبارك تولدت: خوند شده جمع

 كنارش لذت با. شد خنده به تبديل و گرفت بيشترى وسعت ش*ا*ب*ل روى لبخند

 و شد بسته چشمام اىلحظه براى. شدم اشخنده خوش صداى غرق و ايستادم

 .كشيد آغوش تو رو من و شد بلند جا از سرعت اون با چطور نفهميدم

 متوقف ضربانش خوشى از شايد نكردى فكر نيست، سالم من قلب دونىمى كه تو-

 !بشه؟

 .كيكه يه فقط نبود خاصى كار آخه! نكنه خدا: گفتم شاد اما لرزان باصداى

 تو كنار: كرد زمزمه گوشم باالى درست صداش و شد بازوهام قفل ترمحكم دستاش

 من به چيزيه؟ كم دادى من به رو خلوتت تو چيزيه؟ كم بگيرم جشن رو تولدم شب

 بوى همون بو اين چيزيه؟ كم كنه،مى سرمستم كه رو وجودت عطر دادى، رو آغوشت

 .بهشتيه

 .كرد تجربه رو بوسه اولين پوستم و شد داغ امشقيقه كنار
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 كيك بزرگ برش هم كنممى ناپرهيزى كامل امشب: گفت و كرد باز رو دستاش آروم

 اينطور! بخونى شعر كمى برام بايد خوردنم چاى وقت. غذا پر بشقاب هم خوام،مى

 قبول؟. شهمى كامل تولدم

 .دادم هلش صندلى سمت به و گرفتم رو بازوش

 !نه يا پسندىمى رو امسليقه! نه؟ يا مياد خوشت ببينم كن باز رو كادوت و بشين-

 قشنگه،: گفت و داد تكون سرى انگشتر ديدن با و كرد باز رو كوچيك كادوى حيرت با

 دلم و دست وقت هيچ چرا دونمنمى اما داشتم عقيق انگشتر يه داشتم دوس هميشه

 .بود داده قرار اينجا رو روزيم خدا نگو. رفتنمى خريدنش برا

 .بوسيد رو نگينش و كرد دستش تو رو انگشتر

. ترهمهم من براى هم دستت تو ىحلقه از انگشتر اين! نكن دور خودت از وقت هيچ-

 باشه؟. دامادشه به بابام ىهديه

 .خواستگارى شب زيباى حركت همان و گذاشت چشم روى دست

 !چشم-

*** 

 تو كيان ىبدرقه براى دوماه اين هاىدوشنبه تمام مثل نماز خوندن و صبح اذان از بعد

 .بود شده خيس. باریدمى نمنم حاال كه ديشب شديد بارون از زمين روى. رفتم حياط

 .كردممى حس صورتم تو لذت با رو قطرات ريختن

 بدم؟ چى رو بابايى يه جواب من بخورى سرما اگه-

 .پاشيدم روش به رو پرخنده نگاه و ب**ل
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 !بانو و كيان آقا سالم. بارونم عاشق چقدر من دونهمى بابا اون! سالم-

: پرسيدم كه بودن نذاشته حياط به قدم هنوز. دادن رو سالم جواب جوون شوهر و زن

 كو؟ كيان چتر فرح،

 .دويد سالن درون به سراسيمه و انداخت كيان به نگاهى فرح

 ندو؟ اونطور بگم چقدر-

 .ماشينم تو كه من. نبود چتر به نياز حاال-

 !گيرىمى بس در ماشين كالس تا دانشگاه در از آهان-

 .خورىمى سرما آخر! بودى خودت نگران كمى كاش-

 .بود كننده دلگرم كنارم محبتش با حضور

 ...از خبرى هنوز چطوره؟ حالش-

 خبر. بوديم خوب خبر يه رسيدن منتظر صبرانهبى همه. شد غم از پر دلم. كرد سكوت

 .سالم قلب يه آوردن دست به و عمل براى نوبتش رسيدن

 دعا نخور، غصه: كرد زمزمه مهربونش صداى با و نشست امشونه روى گرمش دست

 دلم خيلى.[شد شيطون كمى! ]بياره دست به رو سالمتيش زودتر كن دعا كن،

 .پرهمى وراون و وراين توپ دنبال كه ببينم ورزشى شورت با رو اون خوادمى

 .خنده زير زدم گفت كيان كه وضعيتى در شيك، هميشه و آروم مرد اون تجسم با

 !بخند داداشت با سياه لوبيا دنبال بفرس رو من بله-

 .ميام امير جديد جُكاى با امشب! نشوقندى ناراحت-
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 نداشتم؟ خبر كه بود اطرافم اىتوطئه چه. قندى امير، امير؟

 .شد ماشين سوار و گرفت دست تو رو سياه چتر كيان

 ىبدرقه بوديم بلد دعا چى هر و خورد تكون تن تن جادوگرا مثل فرح و من هاىب**ل

 .كرديم راهش

 چيه؟ قندى و امير ىقضيه خانوم فرح خب-

 .گذاشتم تخت رو بود آويزون كه رو پاهاش كشيد، دراز تخت روى

 .گذاشت شكم رو و گرفت دست تو رو كناريش بالش آروم

 بايد. شهمى قايم دلم ىگوشه ميره كنهمي قهر وروجك دانشگاه ميره باباش وقت هر-

 .كنم آرومش چيزى يه با

 اذيت رو مامان نازنين؟ آره: گفتم و گذاشتم شكمش روی رو دستم و خزيدم كنارش

 ميشه؟ ناراحت هم بابا بشه اذيت مامان گىنمى كنى؟مى

 .شيطونك زد، لگد: گفتم زده هيجان و كردم حس پوست زير از رو لگدش ىضربه

 كرده تزريق آرامش وجودش تو شدن مادر چقدر. كرد نگاه شكمش به لبخند با فرح

 .بود

 خودش كه فهمممي كنه،مى حس كه رو باباش دست آرومه، اينم پيشمه كيان وقتى-

 رو اونه مال كه چيزى بالشى لباسى، بايد نيست كيان وقتى. كشونهمي دست زير رو

 .كنهمى قهر وگرنه باشه شكمم

 .اومدمى بيرون بالخره. بوسيدم رو سفت و گوشتى پتوى اون زير نازنين و شدم خم

 !بگو قندى از خب-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

278 

 

 اسمم پس گفتم منم. قندى خودت گهمى بخورم قند ذارهنمى: گفت و كشيد خميازه

 هاىبچه از يكى امير. قندى گهمى بهم ايههفته دو خواسته خدا از اونم. قندى بذار رو

 اول دست جك تا ٢٠-١٠ يه بار هر. شده جور حسابى كيان با هس قمى دانشگاهه،

 .مياره در رو اشكم حسابى و گهمى من براى هم كيان. كنهمى تعريف كيان براى

 به بزن زنگ يه نيس، خوش خيلى حالم امروز من نيلو،: گفت و شد پهلو به آروم

 !نميرم امروز بگو مرادى

 درمونگاه؟ بريم خواىمى-

 .شهمى خوب كنم استراحت نه-

 چى؟ رو آهن قرصاى خوردى؟ صبونه-

 .بخوابم خواممى فقط آره،-

 !كن صدام داشتى كارى. بيرونم من! بخواب -

 .اومدم بيرون اتاق از و كشيدم رويش پتو

 .پيچيدمى خود به درد از. رفتم اتاق تو عجله با. شد بلند اشناله صداى بعد ساعتى

 .اومدم بيرون اتاق از و كشيدم رويش پتو

 .پيچيدمى خود به درد از. رفتم اتاق تو عجله با. شد بلند اشناله صداى بعد ساعتى

 .زدم كنار رو پتو و نشستم تخت روى كنارش

 شد؟ چت جان فرح شده؟ چى-

 جيغ با اما كنم بلندش آروم كردم سعى. داره شديدى درد گفت بريده بريده و كرد ناله

 .زد خشكم بلندش
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 .چم... بَ ...! ی... وا-

 .كردم وحشت خون از خيس بنفش   پيرهن و شلوار ديدن با و رفت كنار پتو

. نزنم زنگ كيان به كرد ناله فرح. گرفتم رو سيروس ىشماره و برداشتم رو تلفن سريع

 ...دارم! عزيزم باش آروم. زنمنمى زنگ كيان به: گفتم و پشتش نوازش به كردم شروع

 ...!سالم: پيچيد گوشم تو آرومش صداى

 .وخيمه فرح حال! اينجا بياين مامانت با جان، سيروس: گفتم سريع

 .اومدم-

 ىبچه از و كردمى ناله و گريه فقط. كنه عوض رو لباسش تا كردم كمكش سختى به

 .گفتمى شده نابود

 !باش آروم فقط نيست، معلوم چيزى هنوز گفتممى سرهم پشت هم من

 .شد وارد سراسيمه خانوم پروين. زدم رو آيفون ىدكمه. شد زده خونه زنگ

 عروسم؟ شده چى-

 به سريع اما. موند مات اىلحظه هايش،ناله و فرح ىپريده رنگ صورت ديدن با

 چيزى: گفت آرامبخشى صداى با. كرد بلندش و گرفت رو فرح بغل زير و اومد طرفمون

 !نترس. دخترم نيست

 ديدن از سيروس. كرديم ماشين سوار خانوم پروين كمك با و انداختم سرش به چادرى

 !نيست چيزى هللا شاء ان. درمونگاه ريممى االن: گفت و گزيد رو لبش ما روز و حال

 سعى ش*ا*ب*ل گرفتن گاز با و زدمى چنگ رو دستم فرح. كرد حركت آژانس راننده

 .دادمى دلداريش آروم آروم خانوم پروين. داشت هاشناله كنترل در
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 رو فرح. بده انجام رو پذيرش كاراى تا رفت و گرفت ويلچر سيروس درمونگاه، روى به رو

 كيان دوست محمد آقا. اومد سرش باالى كشيك دكتر و برديم اورژانس بخش داخل

 و سرم يه فعال: گفت و نوشت نسخه. پرسيد سوال تا چند و كرد معاينه. بود

 .بياد خودش دكتر   بايد اما. نوشتم براش آرامبخش

 .داشت بيمار پذيرش درمونگاه همون تو دوشنبه روزاى شبيرى خانم خوشبختانه

 .دويدم دنبالش به هم من و رفت بيرون اتاق از محمد آقا

 چطوره؟ حالش دكتر آقاى-

. باشه نديده آسيب كنه خدا. سالمه جنين اما بده نظر خودش دكتر بايد آمين خانم-

 !بدين اطالع من به شد شديد دردش اگه بياد شبيرى خانم تا

 يا بود شده ترآروم يا فرح. بود كرده وصل رو سرم پرستار. برگشتم اتاق به و كردم تشكر

 و گرفتم رو فرح دست. بود ايستاده سرش باالى خانوم پروين. نداشت ناله ناى ديگر

 .اسزنده بچه گفت محمد آقا جان فرح: گفتم

 مامان؟ آره بدى، دلداريم خواىنمى گى؟مى راس: گفت و بازشد چشماش

 .اسزنده عمه نازنين گفت دكتر خدا به: گفتم و بوسيدم رو پيشونيش

 .كردم پاك صورتش از رو اشك قطرات

 عروس خوشحالم: گفت لبخند با. خورد خانوم پروين محبت با چشماى به نگاهم

 به رنگ هم خودت بگيره برات چيزى اىآبميوه يه سيروس بگو برو. دارم تو مثل خوبى

 .نمونده صورتت
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. بود نشسته آبى صندلى روى من به پشت سيروس. رفتم سالن به و گفتم چشمى

 كه درمونگاه حياط به آهستگى به. بشه كمتر استرسم تا داشتم خلوت كمى به احتياج

 اگه. زدم قدم بود نمنم هنوز كه بارون زير درختا مجاورت در. رفتم بود سبز فضاى

 دكتر خانوم منتظر بايد. نه منفى فكر نه،... افتادمى فاطمه نازنين براى اتفاقى

 .نداد ترس ىاجازه صدا و كرد لمس رو بازوم چادر روى از دستى. موندممي

 شد؟ چى خوبه؟ حالت نيلوفر-

 ...اگه. بود زيادى خون سيروس اما. نيس چيزى ميگه دكتر-

 كرد وادارم و كشوند درختى زير خشك تقريبا   نيمكت سمت به خودش با رو من

 دخترت بتونى تا باشى آروم و قوى بايد. خوبه حالشون: گفت و نشست كنارم. بشينم

 باشه؟ كنى آروم رو

 .دادم تكون سر

 تا بخور رو اين فعال: گفت و كشيد بيرون كيك و آبميوه نايلون اىقهوه چرم بارونى تو از

 ندادى؟ كه خبر بهش. كنى آروم رو پسرت عصر باشى داشته جون بايد! نكردى غش

 باليى نكرده خدا و برگرده سرعت با ممكنه فقط. بكنه تونهنمى كارى االن كيان نه،-

 .بياد سرش

 . هس پيشمون جون مادر! دانشگاه برو: گفتم و شدم خيره نگرانش صورت به

 تا شو بلند. رمنمى امروز دادم خبر. هستم فعال: گفت و باالزد رو كالهش لبخند با

 بدم؟ چى رو كيان آقا جواب بخورى سرما اگه! نشديم خيس حسابى

 خوشگلش چشماى تو برقى. شد لبام نقش لبخندى و اومد يادم كيان صبح حرفاى

 .منتظرم! مشكوكه خيلى لبخند اون: پرسيد شيطنت با و درخشيد
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 .كردم تعريف برايش و شد تررنگ پر لبخندم

 اون به. بشم لخت دانشجوهام جلوى مونده همين: گفت و انداخت پاهايش به نگاهى

 !شطرنجه فقط من ورزش بگو محترم برادرزن

 .بشم آروم تا كرد پرت رو حواسم كامل بازيركى

 چى؟ خودت. خورده صبونه مامانت-

 .نپوشيدى گرمم لباس! سالن تو بريم بيا. خورديم صبونه دو هر! نباش نگران-

 .زنان متخصص اتاق تو ببرنش تخت همون دادبا دستور رسيد وقتى دكتر خانم

 كه كردى دخترمون اين با چيكار: گفت و داد انجام سونوگرافى يه. كرد اشمعاينه كامل

 كردى؟ بلند سنگينى چيز كرده؟ قهر گوشه اون رفته

 گين؟مى راس دارين آره؟ خوبه؟ حالش: گفت داشت بغض هنوز كه صدايى با فرح

 كنم فكر شيطنتا اين با البته! نشه لوس تو مثل كنه خدا: گفت و خنديد شبيرى خانم

 .شده لوس

 بود؟ چى خون همه اون پس-

 مياى داشتى خونريزى بازم اگه خورى،مى رو داروهات. بگم چيزى تونمنمى االن-

 دخترمون احتماال. مطلق استراحت هفته يه. زنىمى شب نوشتم سرم برات. مطب

 .مياد دنيا به ماهه هفت و عجوله

 .شديم متعجب و خوشحال

 !معاينه براى مياى ديگه ىهفته مرخصى، بعد مونى،مي اينجا ظهر تا-
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 تا و نرفت سيروس اما خونه بره كنم راضى رو خانوم پروين تونستم تمنا و خواهش با

 بود مجاز كه هايىخوراكي هم بار چند. زد قدم حياط تو يا نشست سالن تو ظهر

 ناهار برامون تا رفت خانوم پروين تماس با خونه به ما رسوندن از بعد. آورد برامون

 .كنم تشكر ازشون چطور دونستمنمى. بياره

 دارم دوس: گفت و كاشت سرم رو اىبوسه سريع و گذاشت دستم تو رو غذا ىقابلمه

 !باش خودت مواظب. داره احتياج بهت ديگه يكى االن دونممى اما بمونم پيشت

 .كرد بيرون تنم از رو خستگى ىهمه وكالمش بوسه

 !بخور رو غذات خوب ىبچه مثل شو بلند-

 .نيستم گرسنه. خوامنمى-

 .بود بغض صداش تو هنوز

 حاال! بخورى گاو يه اندازه بايد دادى دست از تو كه خونى اون خودته؟ دست مگه-

 .خوادمى غذا عزيزكم هيچى، خودتم

 .كرد مرتب پشتش رو بالش و كشيد باال تخت تاج از رو خودش آروم

 .بدم چى رو كيان جواب دونستمنمى. مردممي من شدمى طورى اگه-

 .دستش كف نذارى رو همه موقع همون اومد كيان. نشده چيزى كه شكر رو خدا-

 تو ىدنده يه داداش اون تونستمنمى ديگه شدمى طوريش اگه: گفت و ورچيد ب**ل

 .كنم راضى رو

 .گذاشتم زانوش روى رو غذا ظرف و كشيدم سرش به دستى



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

284 

 

 تونىمى تو االن. نيست خوب بچه براى استرس كه؟ شنيدى! باشى آروم كن سعى-

 !خوب؟ دختر باشه. دارى نگه اشگهواره تو آروم رو ناناز اون

 .باشه: زد ب**ل

 آلود خون هاىلباس و ـتى تخـ رو. خونه كردن تميز مشغول من و شد خوردن مشغول

 .انداختم لباسشويى تو رو

 كيان كه وقتى براى. گرفت قرار بخارى روى غذا ظرف و كترى روى دم تازه چايى قورى

 .باشه نداشته كردن گرم به نياز رسيدمى راه از خسته

 و سرد نسبتا هواى. ايستادم حياط خيس ىپله روى و گرفتم دست تو رو چاي ليوان

 من ىخونواده سر از رو بال اين كه شكرت خدايا: گفتم و كشيدم مشام به رو زده بارون

 امام ىساله٣ نيت به سال٧ تا اومد دنيا به سالم بچه اين كنممى نذر خدايا. كردى دور

 مثل قلبش و بشه عمل زودتر سيروسم اگه خدايا. بدم بيرون آش تاسوعا روز حسين

 .بدم بيرون غذا ماليم وضع فراخور عاشورا روز عمر آخر تا كنممى نذر كنه كار ساعت

 .سركشيدم رو چاي آخر ىجرعه و كشيدم بلندى نفس

 .افتاد بدنم به لرز كمى

 .داد كيان اومدن از خبر حياط در شدن باز صداى

 .شدم داشتنيش دوست و خسته قامت قربون دلم تو. رفتم حياط تو

 .شد كنارم خالى فضاى ىخيره متعجبش نگاه. داديم سالم

 نيس؟ فرح-

 .خوابيده. هستش چرا-
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-... 

 !دارم كارت بشين لحظه يه-

 شده؟ چيزى-

 استراحت فقط بايد نيس مهمى چيز گفت دكتر، رفتيم شد، بد حالش كمى امروز-

 !كن خبرم داشتى كارى باال ميرم من. كنه

 .رفت خواب اتاق سمت به و داد تكون سرى

 بد فرح حال امروز، ىحادثه گفتن با مبادا كه شدم نگران من و گذشت ساعت نيم

 .بشه

 .زدم سالن در به ايتقه و رفتم پايين

 !فرح! كيان-

 .بود بخارى روى نخورده دست غذا. بشم داخل كرد دعوتم سكوت

 تصويرهاى زيباترين از يكى در ىآستانه در من و بود باز در. رفتم خواب اتاق طرف به

 و هاشونه و بود كشيده دراز تخت روى بيرون لباساى همون با كيان. ديدم رو خلقت

 دست و همسرش دور به كيان راست دست بود كرده خوش جا اشسينه روى فرح سر

 عزيز ىخونواده ىهمه. داشت قرار -بود اونجا نازنين حتما   كه جايى-شكم روى چپ

 .بودن خواب من

 دور كه عزيزى به كردم فكر و زدم بيرون و كشيدم رويشان گرمى و سبك پتوى لبخند با

 سالم،: پيچيد گوشم تو صداش بوق اولين با. داشتم صداش شنيدن به نياز.بود من از

 !من جان آرام
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 رسيده؟ پايان به عشقا اين عمر گفته كى بازيه؟ لوس كلمات اين گفته كى

 .تنگه دنيا يه برات دلم! من دل عزيز سالم-

*** 

 مادرجون. شد سيروس ىخانواده با من ىخانواده بيشتر نزديكى باعث فرح وضعيت

 لوس گاهى و هاشيطنت با ما ىزنونه و نفره سه جمع. اومدمى بازديد براى روز هر

 و كيان. شدمى گرم حسابى مادرجون هاىتوصيه و من نوازشاى و ناز فرح، هاىبازي

 داشتنى دوست گروه دو اين مابين من و داشتن رو خودشون مردونه جمع هم سيروس

 .بودم پذيرايى مسئول

 سيما بود فهميده كه وقتى از خصوص به. كردمى استفاده مادرجون هاىتجربه از فرح

 .اومده دنيا به ماهه هفت هم

 .شد مدرسه راهى وصلوات سالم با و رسيد پايان به فرح استراحت هفته يك

 آموزشگاه خودم جاى به رو ديگه نفر يه روزا بعضى كه كردممى ريزى برنامه بايد

 .باشم نانازم و فرح مراقب بيشتر تا بفرستم

 .شد بلند تلفن زنگ صداى

 !بفرماييد-

 !دخترم سالم-

 فقط نداشت، خبر دخترش وضعيت از خدا ىبنده. بود ياشار حاجى گرم و بم صداى

 .بشه متولد ماهه٧ عزيزش ىنوه قراره دونسمى

 خوبن؟ خانوم زهره خوبين؟! آقا حاج سالم-
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 ما؟ زحمتاى با چطورى خوبن؟ جان وكيان فرح. خوبيم ما-

 .شكر رو خدا خوبيم هم ما! نفرمايين-

 !اونجا بيام سر يه من دارى وقت االن دخترم-

 !بفرمايين بله،... بَ : گفتم مكث با

. نداشت، من با خصوصى صحبت حاال تا خان ياشار. رفتم فكر تو. كرد خداحافظى

 بگه؟ خواستمى چى يعنى

 ازش باال ىطبقه ديدمنمى نياز. پايين سالن كردم راهنمايش كردم باز رو در وقتى

 .كنم پذيرايى

 زود بايد! نيار چيزى: گفت و نشست بود تلويزيون مجاور كه فرح محبوب مبل روى

 .رسهمى جديد سفارشاى امروز. برم

 .گذاشتم كنارش عسلى روی رو شيريني و چاى سينى

 !بفرمايين-

 .بودم منتظر. كرد تشكر و خورد رو چاى. نشستم روش به رو تك، مبل روى

 .گذاشت سينى روى و آورد بيرون پاكتى اشمردونه و مشكى دستى كيف از

 خودت جز به اما شلوغه سرت دونممى. بدم بهت زحمتى يه كه شدم مزاحمت-

 .بگم كسى به تونستمنمى

 آقا؟ حاج زحمتى چه-

 عروس با سرش فرح ىخاله. بزنم رو ديگه كس به تونستمنمى نَوَم سيسمونى براى-

. نيس فرح مثل هم زهره ىسليقه نيس، اينجا كه خودمم خواهر گرمه، خودش
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 تولد كارت رمز. شدم خودت مزاحم ديگه. باشه فرح ميل باب سيسمونى خواممى

 بهش. بخوره بر زهره به خوامنمى. نيارين ما ىخونه اما! بخرين بود الزم چى هر. فرحه

 واريز بدين خبر بهم اومد كم پول اگه. بخرن خودشون بود الزم هرچى دادم پول گممى

 دل. باشم مادرش ىشرمنده خوامنمى. دخترم ميل باب و باشه كامل دارم دوس! كنم

 .ببينم رو اشبچه نيس دلم تو

 .جوشيدمى وكالمش چشم تو عشق و محبت

 !نباشين نگران. جوركنم براش كامل سيسمونى يه كنممى سعى! چشم: گفتم

 ور دوشم رو از بارى يه! بيامرزه رو مادرت و پدر خدا: گفت لبخند با و برداشت شيرينى

 دى؟مى من به ديگه چاي يه حاال. شد داشته

 سعى بار هر. كردم فكر كيان و فرح با اشرابطه به. گذشتمى رفتنش از ساعتى

 رفتمى كه سفرهایي تو. بده دامادش يا دختر به اىهديه بهانهبى و بهانه با كردمى

 .كردنمى فراموش رو من كادوى

 خواستممى. بودم ننداخته گردن بود داده هديه حج سفر از بعد كه طاليى زنجير هنوز

 .بدم كادو عزيزم ىزاده برادر به" يكاد ان و" يه با رو اون

 .زدم زنگ و برداشتم رو تلفن گوشى

  جون؟ مادر خوبى! عروسم سالم-

 چون باشه داشتنى دوست بايد! بود داشتنى دوست تپل و بلند قد زن اين چقدر

 .بود خودم عشق مامان

 خوبن؟ هابچه و جون آقا خوبين؟! مادرجون سالم-
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 !پرسيد تو از بايد رو اون حال چه گر. خوبه هم سيروس. خوبن همه. خانم آره-

 .دويد لپم به خون

 جون؟ نيلو خبر چه-

 .بشم مادرجون نيلوى كه داشت رو تاثير اين فرح با نشينى هم

 اونجا؟ بيام بيكارين-

 .اينجا بيان ناهار هم جون كيان و فرح بزن زنگ اصال! بيا چشم سر قدمت-

 .ميشه زحمتتون نه-

! نگو پسرم به راسى! بوسهمى رو خودت دست آشپزى كه بيا پاشو زحمتى؟ چه-

 .ببينم رو چشاش شدن گشاد خواممى

 .خنديدم شيطنتش به

 بگيرم؟ راه سر دارين الزم چيزى! چشم-

 !بيا زود مادر، نه-

 ىهمه و بود بانك جنب كه رو به رو ىخونه به رو خودم فرح كردن مطلع از بعد

 .رسوندم بود ساكنينش از يكى دل صندوق تو عاشقيم و عشق ىسرمايه

 واقعا   اىقهوه ىشده رنگ بلند موهاى با بافتنى سرخ دامن و بلوز اون تو جون مادر

 سرزمين وارد هم باز. بوسيد رو صورتم و كرد بغلم بچه مثل. بود شده بامزه و خوشگل

 .بودم شده هاغول

 نيس؟ خونه آقاى-
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 .بزنه سر دخترش به رفته امروز خونه آقاى-

 ىخواسته از برايش. شديم مشغول و آشپزخونه تو رفتيم. آوردم در رو روسريم و چادر

 بنويسه، برام رو وسايل ليست شد قرار. كنه كمكم خريد تو بايد اينكه و گفتم حاجى

 گفتمى. بريم خريد و ديدن برا سيروس با تا كنه معرفى هم معتبر فروشگاه تا چند

 و من همراهى برا بيشتر موقعيت خوادمى دونستممى. نداره خريد ىحوصله خودش

 .كنه جور سيروس

. بيان كار سر از مردا تا گذرونديممى رو زمان مشغولىدل با و بوديم هم كنار در زن سه

 تند رو بافتنى هاىميل جون مادر گفت،مى جسميش وضعيت از مادرجون كنار فرح

 و گردن شال يه بافتن مشغول كه همانطور. آوردمى رج رو رج و كردمى پايين و باال تند

 .كردمى راهنمايى رو فرح بود، جون آقا براى كاله

 بافى؟مى آقاجون براى فقط: پرسيدم

 براى هم اول بافه،مى هاشنوه و خونواده اعضاى براى كاله و شال جفت٧ هرسال گفت

 .خونه آقاى

 ببافم؟ جليقه دينمى ياد من به: پرسيدم. اومد خوشمون فرح و من

 ببافى؟ خواىمى كى براى حاال. عزيزم حتما-

 .آورد فرح و من ب**ل به لبخند كالمش شيطنت

 خواد؟مى كاموا تا چن مادرجون راستى. سيروس و كيان. خونه آقايون براى-

 .نويسممى ليست همون تو برات رو الزم وسايل-

 ليستى؟ چه: پرسيد فرح
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 .بدن انجام برام نيلوفر و سيروس خواممى دارم خريد كمى-

 نيلوفر: گفت جون مادر نشده، تعطيل هنوز كيان دونستيممى. شد بلند زنگ صداى

 .نشه خيس پسرم آدمى بارون داره! كن باز رو در جان

 چشماش ديدنم با. بودم منتظرش ايستاده حياط تو. هاشمادرانه اين براى مردممى

 شاه! سالم! خوبيه روز چه امروز بهبه: گفت و كرد افشانى نور دريايى فانوس مثل

 خوبه؟ من دخت

 .خنديدم شادى، لبريز و رفتم كنارش

 خوبى؟ سالم. بهشته باشه يار بوى و رنگ جا هر-

 .گرفت محكم و برد بازوم زير دست

 !داره خوردن امروز ناهار كه تو بريم-

 .بياد جان كيان تا كنىمى بندى ته كيك و چاى با ببخشيد-

 خوبين؟ شما! خانم فرح سالم. داريم مهمون امروز نگفتى! مادر سالم-

 .پيچوندىمى رو دانشگاه داشتى خبر اگه: گفت و رفت آشپزخونه طرف به جون مادر

 .شد بلند اشخنده صداى

 دارن؟ تشريف كجا آقاتون. ندارم شوخى دانشگاه و درس با جون مادر-

 .گذاشتم ميز روى و گرفتم مادرجون از رو چاي سينى

 .داره نگه رو باباجونش كه بود فرشته نوبت امروز-

 .كنه عوض لباس تا باال رفت ببخشيد با سيروس
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 حاال تا. قشنگه اشخنده صداى گفتىمى راس: گفت گوشم زير. نشستم فرح كنار

 .بودم نشنيده

 .كردم پهلوش نثار سقلمه آروم

 .حسابى برهمي دل. نشنيدى رو خنديدنش دل ته از هنوز گفتم؟ دروغ كى-

 .باشه سنگين بايد عروس! كن جمع رو خودت حاال-

 ميدى؟ گير من به گذشته پل از خرت مادر، باشه-

 .شد كور فرح نطق ما، روى به رو نشستنش و سيروس ورود با

 ما؟ زن برادر از خبر چه-

 چهارشنبه كرد اصرار سيروس. شد كامل كيان ورود با صميمى و شاد خونگى مهمونى

 خونه تو گفتمى سيروس اما سرده هوا كه آورد بهونه مادرجون. باغ بريم هم با همه

 .بخوريم داغ چاى و سوخته زمينى سيب قراره هم باغ تو گرمه كه

 من! كن راضى رو خوشگلت شوهر مادر اين من، جون: كردمى وز وز گوشم زير فرح

 .ببينم رو تعريفى باغ اين خوادمى دلم خيلى

 تونهنمى ماه چن تا كه هم فرح. پوشيممى گرم لباس نيس، سرد خيلى هوا جون مادر-

 .كنيم عوض هوايى يه باغ بريم. بره سفر

 مرخصى منم: گفت سيروس به رو و كرد جا به جا رو اشكشيده و بلند پاهاى كيان

 .ببينم حسابى رو تماشايى باغ اين گيرممى

 بيشتره ما آراى خانوم مادر: گفت لبخند با و گذاشت برادرم ىشونه رو دست سيروس

 .كنيممى حركت صبح چهارشنبه. شد تصويب پس
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 .بياد نداشت واجب كار اگه گممى هم سروش به: گفت و شد تسليم مادرجون

 .كرد خوش جا فرح لباى روى پهنى لبخند

 .فوتبال ديدن براى باال ىطبقه رفتن تخمه و ميوه با آقايون چاى، خوردن و ازناهار بعد

 .كشيد دراز مبل روى و كرد عذرخواهى فرح. شستيم رو ظرفا مادرجون با

 رنگ خوش كامواى مابين بافتنى هاىميل سريع حركت به دوختم چشم هم من

 .توسى

 !شدمى چى نارنجى كاله اون با بافتنى نارنجى ىجليقه واى

*** 

 كارى تميز هابچه كالس هر بعد آى،مى همه از زودتر! نكنم سفارش ديگه مومنى-

 ...اعظمی استاد براى. خورهنمى چاي! ببر كيك و آب فاطمى استاد براى. كننمى

 .نيس كه اولم دفعه آمين خانم. بيسكويت و رنگ كم چاى-

-علمى كامپيوتر دانشجوى مومنى گاهى بود شده باعث فرح باردارى. گفتمى درست

 .فرح از نگهدارى سراغ برم و بذارم آموزشگاه اداره براى خودم جاى به رو كاربردى

 يه و اىنقره پرايد يه. افتاديم راه سروش آقا و كيان ماشين با٧ ساعت صبح چهارشنبه

 قد كيان آقا: گفت و نشست عقب صندلى من كنار سيروس! شود چه. مشكى پرادوى

 ميدى؟ جا اين تو چطور رو بلندت

 .كرد پر رو جذابش ىچهره لبخندى

 جا ماشينى هيچ تو چرا شما. شىمى جا هم چرخه سه تو باشى مجبور استاد-

 بپلكين؟ آژانس ماشيناى تو دائم بايد و شيننمى



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

294 

 

 .كرد رها رو دلبرانه هاىخنده همون از يكى سيروس

. باشه خوش دل يكى به تونهنمى بازه، هوس ماشين مدل تو من قلب اين مهندس،-

 .نيلوفرجان ميل باب گيرممى ماشين يه حتما كردم جاش به جا اينكه از بعد

 .خنديدمى زيرلبى فرح

 .رسيديم باغ به سيروس و كيان هاىشوخى با

 سياوش و سيامك. شدن پخش باغ توى همه ها،خوراكي و اسباب جايى به جا از بعد

 .حيوانات شكار و جهانگردى رفتن و برداشتن خشك چوب تا دو

 بالش و پتو با رو تخت تا دو خانما و من. كردن راه به رو رو اُملت و چايى بساط آقايون

 .كرديم پر پشتى و

 نصيبمون برگ و شاخ ميان از رو گرماش و نور دلچسب، آفتابى خوشبختانه روز اون

 .كردمى

 پدرجون ريختن، چايى سر سيروس و سروش شيطنت ديدن و صبحونه خوردن از بعد

 .بزنن سر باغ درختاى به رفتن مادرجون و

 اجاق سوز نيم هاىچوب و خاكستر تو رو سنتى -ديزى-آبگوشت يه خونواده مردان

 .گذاشتن بار ساز دست

 بود، ترروشن و بلندتر سيامك. سوزوندنمى آتيش هم كنار آشكار تفاوتى با دوقلوها

 چشماى و بود مامانشون مثل دهنشون و ب**ل. ترشيطون و ترخوشگل سياوش

 .بود نازنينشون عموى دلبر چشماى كپى قشنگشون
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 يورش پشتى به داده لم مرداى طرف به توپ با مرتبه يه و گفتن چيزى هم گوش زير

 .بردن

 .گرفت رو سيروس بازوى سيامك

 !واليبال بيا عمو-

 .كرد پدر گردن ىحلقه رو دستش سياوش

 !بَده تنبلى پاشو بابا-

 .بود آورده كم اما بياره كم وروجكا اون مقابل كه اومدنمى سروش جديت به

 !بياد بزرگ بابا بذار بابا، باشه-

 هم عمو. مساوه تعدادمون خب: گفت بود نشسته پدرش ىسينه رو عمال كه سياوش

 .نخودى

 ىقهقهه با اما بگيرن رو اشونخنده جلوى تا فشردن رو لبهاشون سروش و كيان

 .كردن رها رو خنده ناسزايش و سيروس

 نخوديم؟ من حاال سوخته پدر-

 .دادن قلقلك به كردن شروع و شدن خم سياوش روى برادر دو

 نفر؟ يه به نفر چن نامردا. كردم غلط: شد بلند سياوش فرياد

 .رسيد كمكى نيروى داداش-

 داشت رو جدايشون قصد خنده با كه كيان. پريد پدر كول روى و گفت سيامك

 .شد محصور پاها و دست ميان ناخواسته
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 .بوديم نمايش تماشاگر لذت با همراهانم و من

 .شدن آماده واليبال بازى براى همه و شد تموم مردونه نمايش پدرجون اومدن با

 .سيامك و سيروس و كيان مقابل در جون آقا و سياوش و سروش

 من آروم و خوشگل جارى فقط. شد شروع بازى خانوما تشويق و آقايون كُركُرى با

 .كنه تشويق رو تيم كدوم بايد دونستنمى

 عقب بود انداخته جون آقا كه توپى زدن براى كيان كه بود گذشته بازى از دقيقه٢٠

 .شد زمين نقش و كرد گير شكسته اىشاخه به پاش و رفت

 به كفش بدون و پريده پايين تخت از كرده، جمع خودم دور به رو چادر چطور دونمنمى

 .دويدم كيان طرف

 خوبى؟ جان كيان-

 .زد لبخند و شد بلند جا از آروم

 .كه نشد چيزى-

 .گرفتم رو دستش

 .خورد زمين چپت زانوى! ببينم رو پات اول بشين-

 .گرفت گرمش دستاى تو رو دستام

 .خوبم من نيلو،-

 !ببينم رو پات بذار پس-

 :.شد شنيده كنارم از فرح صداى اعتراض، از قبل
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 .ببينيم رو پات بذار گهمى راس-

 .بودن زده حلقه دورمون نگران و كنجكاو همه. شدم اطرافم متوجه تازه

 ىاندازه به. زد باال چپ پاى روى از رو شلوارش كيان. نيومدم كوتاه اما كشيدم خجالت

 .بود شده زخم سكه يه

 و كردم تشكر. كيه دونستممى. گرفت جلويم دستمالى دستى. كشيدم روش رو چادرم

 .بستم رو كيان زانوى

 .كنهمى پيدا ادامه وقفه با بازى مصدوم، يه: گفتن شيطنت با قلوها دو شدم كه بلند

 .بازى نمياد مصدوم: گفتم بلند

 .خنديد بلند سروش

 كجاست؟ مارت ىمهره كيان آقا! شانس بده خدا-

 ...آبجيم و عيال بشه قطع پام من اگه. كردنمى كُپ داشتن رسما   خواهرت و خانم

 !نكنه خدا! بگير دندون به زبون سروش،: كردن اعتراض عروسش و جون مادر

 .كردمى غش داشت مامان شدى دماغ خون كه روز اون بابا: گفت سياوش

 .بود سوال و حرف از پر. شد مسخ نگاه ترينشيرين در نگاهم

 .بياريم ناهار براى رو ظرفا ميريم ما: گفت كيان به توجه بازار در و اومد كنارم به آروم

 .برد همراهش مرا و نشد بقيه واكنش منتظر

 رو صورتم دستاش با و ايستاد عور نسبتا درختاى حجم ميون گرفتيم فاصله كه كمى

 .برگرفت در
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 .كردمى نگاه فقط گفتنمى چيزى

 .وقت هيچ حسرت؟. كردممى اشتباه نه... از پر چشماش رنگ

 كردم؟ اشتباهى من شده؟ چى سيروس-

 كردم؟ سرزنشت من: كرد زمزمه

 .شده چيزى يه-

 كيان ىاندازه رو من روز يه شهمى يعنى: پرسيد چشمام تو خيره فاصله همون با

 .باشى داشته دوست

 گفت؟مى چى. شدم الل زده حيرت

 .سوزناك صداش و شد بيشتر كمى صورتم به انگشتاش فشار

 رو پدرم صداى. نديدى چى هيچ و كس هيچ پريدى، پرنده مثل تو افتاد برادرت وقتى-

 يعنى. برادرتى عاشق تو. نشدى اتبرهنه پاى ىمتوجه. شدى غرق كيان تو. نشنيدى

 بشى؟ هم من عاشق شهمى

 داشت قلبم صداش سوز از. بردم قلبم طرف به رو هااون و گذاشتم دستاش روى دست

 .تركيدمى

 عاشق آره. نبود انصافبى من عزيز. زننمى تو براى فقط االن شنوى؟مى رو ضربانش-

 يه. مرد يه به زن يه عشق مثل هستم تو عاشق. برادر به خواهر يه عشق مثل كيانم

 دوستت هركسى از بيشتر دونىمى خودت. معشوق به عاشق يه همسرش، به زن

 !نكن شك من به وقت هيچ ديگه. دارم

 .كرد آزاد رو دستاش و كشيد آهى
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 .بشنوم داشتم احتياج-

 .كاشت سرم روى ديگر اىبوسه و كشيد آغوش در رو من

 .شدمى هايشبوسه از گلى پر گلستان سرم زودى به

 .ايمان و عشق امنيت، آرامش، بوى وخوش گرم هاىبوسه

*** 

 از سروش و سيروس خاطرات دوقلوها، شيطنت. شد دلنشینی بسيار ىروزه يك سفر

 مزه همه به عجيب آتيش داخل داغ و سوخته هاىزمينى سيب و كودكى دوران

 كرده چراغونى رو جمع مرداى چشماى جور بد جمع عاشق زنان هاىمحبت. دادمى

 جارى. دادمى دستش پره پره و كندمى پوست پرتقال آقاجون براى جون مادر. بود

 پوست سيب براش و گفتمى چيزى گوشش زير و بود داده لم شوهرش كنار خوشگلم

 فرح. بودن رفته خواب به خستگى از پدر كنار سيامك و مادر پاى روى سياوش. كندمى

 رو لبخندم و نشست بازوم روى دستى گرماى. خوردمى چاى و داده تكيه كيان به

 .كرد پررنگتر

 كنه؟مى سير كجا من نيلوفر-

 .داشتم سالن تو نشسته داشتنى دوست جمع به چشم

 هم جذب محبت و عشق با همه. فضا تو جارى محبت همه اين از برممى لذت دارم-

 .نيست نفرت و بدى از خبرى. شدن

 اهلى. بودن كرده عادت دستاش به سرم و دست. داشتم دوست رو بازوم روى نوازش

 .بودن شده مهربونيش
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 زير و كنيم دعوت رو جمع اين امونخونه سقف زير تونيممى هم تو و من ديگه سال-

 هم شيطون دوقلوى يه و كرد لطف خدا شايد. بگيم مشترك هاىعاشقانه از هم گوش

 .نمونم عقب برادرم از تا داد ما به

 بيارم؟ برات خورىمى چاي: گفتم خجالت با. بود نجيبانه كالمشم شيطنت

 كه حاال تا. بكشم رو لپت دارم دوست شىمى گلى لپ وقتى: گفت و خنديد آروم

 كنممى اعالم رسما اما شهنمى كيان ىجذبه و نگاه زير كه هم االن نداشتم، جرات

 .آمنمى كوتاه بعد ىدفعه

 سفيد و سرخ رو من انقدر جدت رو تو اما! شما خدمت من صورت تموم: گفتم زيرلب

 .شدم سرخ چرا بفهمه تا كشهمى رو من شب وروجك فرح   اين! نكن

 جاشه؟ سر هنوز آقابزرگ عكس بابا: گفت و شد بلند مرتبه يه

 .شد ما ىخيره چشما

 .هميشگى جای همون آره-

 . رفت هاپله طرف به سيروس. كرد نگاه سيروس به سوالى

 .رفته كى به قدم بگم خواممى نرفته، شما به من قد فقط گهمى نيلو-

 .خنديد مادرجون

 !عزيزم ببين برو. منه جون پدر كپى پسرم-

 .نشست كمرم رو چادر روى از سخاوتمندانه دستش

 !كنم معرفى بهت رو بابابزرگم تا بريم-
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 كوچيك راهروى تو. كنه داغ حرفاش و دست گرماى با رو من رسما خواستمى امروز

 ىپنجره از شديم اتاقا از يكى وارد. داشت بزرگ بالكن يه و اتاق دو. ايستاديم باال

 گليماى با بود اى ساده اتاق. بود شده زمين پخش جونى نوركم سراسريش و بزرگ

 تنها كنارش چوبى كوچيك ميز و ساده تخت يه. بود شده فرش قرمز و خاكسترى

 سه ىخونواده يه. شدمى ديده بزرگى نسبتا   عكس تخت باالى نه، اما بود، اتاق وسايل

 و سفيد ىساده چادر با مادر كوتاه، محاسن و عمامه بدون روحانيت لباس با پدر. نفره

 غرور با اسبى روى كه خرگوشى موهاى و كوتاه لباسى با بانمك و خوشگل دختركى

 .اومدنمي نظر به آشنا هاچهره. بود نشسته

 .شد محكم هامشونه دور و زد كنار رو چادر آشنا دستاى

 .مادرم و جونم خان و بزرگ بابا-

. زيبا و شيرين اىچهره با داشت متوسطى قد بزرگش پدر بود، بلند قد بزرگش مادر

 سمت رو من داشت كه عزيزى چشماى مثل درست درخشيدمى عكس تو چشماى

 .بردمي تخت

 . نشستيم تخت روى

 .ترقشنگ و ترجوون اما بزرگتى پدر شبيه واقعا-

 !گفتىمى چيزى يه داشتى پايين خب قشنگترم؟ واقعا  -

 .كردم نگاهش تعجب با

 گفتم؟مى چى-

 آره؟ ديگه بود همين. خدمت در صورت و گلى لپ-
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 .گرفت سريع رو بازوم شم، بلند خواستم تا

 ...برای است آماده و سرخ كه هم صورتت. كيان نه خانمه فرح نه. نشد ديگه نه-

 حركتى. كرد نوازش و گرفت رو امگونه آروم آزادش دست با. ترداغ و شدم ترسرخ

 .كشيدمنمى نفسم حتى نكردم

 امزاده خواهر صورت مثل هاستبچه پوست نرمى به صورتت پوست: كرد زمزمه

 .فرشته

 به صورتش. نبودم حركات اين ىآماده هنوز. بودم شده خشك. كرد نزديك رو صورتش

 .كشيد كنار بعد و كرد تكرار بار چند. كشيد بو و چسبوند گردنم

 .كنم نگاه چشماش تو كشيدممى خجالت

 .بوسيد رو دستم

 سرخى حيات، و شرم تنت، بوى پوستت، لطافت. هاسبچه مثل خصوصياتت همه-

 ...چی ديگه! اوم... كيان با رفتارت ترسيدنت، لپات،

 .كردم نگاش و باالرفت آروم آروم سرم

 .خاروند رو سرش

 رو كسايى گول هم فقط نيستى، بلد لجبازى البته. لجبازيت و خوردن گول...! اوهوم-

 .من مثال. دارى دوستشون كه خورىمى

 وقت هيچ من از اما: گفت و كرد بغلم محكم كه بودم حرفاش تفسير درگير هنوز

 .وقت هيچ! نكش خجالت
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 اومده باال گلوم تا كه قلبم ضربان صداى... نه اما. حضورش گرماى و بود سكوت فقط

 دورش رو دستام و دادم جرات خودم به. سيروس قلب آروم نبض و شنيدممى رو بود

 .كردم حلقه

 .دنيا عطر بهترين موهاش بوى و شد سرم گاه تكيه اششونه

 دنيا زيبايى تمام. داد هديه من به جا يه رو دنيا هاىزيبايی تمامى قشنگش صداى با

 .بود آغوشم تو

 حجاب يه بشم برات كه محترمى انقدر. بخونم رو نگاهت نگفته كه عزيزى برام انقدر-

 تو. كنم كشفت آروم آروم بخوام كه داشتنى دوست انقدر. خودم هاىخواسته دست از

 !نكش خجالت من از وقت هيچ پس. روحمى مال قلبمى، مال

 اين. كشيدم مشام به رو عطرش و بوسيدم رو موهاش. نكشم خجالت خواستم من و

 .دامنيم پاك و صبورى تموم ىهديه. زندگيم تموم شعر. بود خودم شاعرك

 .كرد كامل رو هدايا ىسفره اشخنده صداى

 كنى؟مى شيطونى وقتى بگذرم ازت چطور من حاال-

 .كرد دورم خودش از آروم

 كنممى بسنده فعال كشيدنت لپ همون به من! پايين بريم-

 .امسينه ىگنجينه در طاليى و عاشقونه شد اىخاطره روز اون

 و گرم ىخونواده چقدر! خوبى روز چه واى: گفت و كرد رها تخت روى رو خودش فرح

 چيه؟ زنش اسم... ا  ... و سروش كردمنمى فكر اصال. هستن صميمى

 .ريحانه-
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 كمى باباش و سروش جدي نگاه از اول روزاى. باشن صميمى اينقدر ريحانه، آهان-

 .ترسيدممى

 .شد خيز نيم

 همينطور نازنين دارم دوس. برد رو دلم يعنى بود؟ شيطون چقدر سياوش ديدى-

 .بره باال كيان كول و سر از و باشه شيطون

 .زد مشكوكى لبخند

 .بودى شده لبو مثل اومدى باال؟ اون از خبر چه-

 بازيا جلف اين از دست شى،مى مامان دارى! نباش فضول و منحرف اينقدر فرح-

 !بردار

 سيروس با بينممى وقتى ميشم خوشحال چقدر دونىنمى: گفت سرخوش و خنديد

 خودم من. تقديرت تو بذاره رو مردى چنين خدا كه بود حقت يعنى. خوشحالى و شاد

 ...ديگه كه تو. سيروسم رفتار و منش عاشق

 .گرفتم دست تو رو موهاش شوخى با

 شدى؟ من آقاى عاشق سفيد؟ چش ميگى چى-

 .داد نجات رو خودش و خنديد. كشيدم رو اونا كمى

 .نيست اىديگه مرد برا جا اتم يه حتى قلبم تو دونىمي خوب خودت! نكن واى-

 .كردم نوازش رو شكمش آروم ماه پنج اين مانند و كشيدم دراز كنارش
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 اينكه به برسه چه كنم نگاه كسى به حتى كنم پيدا تمايل كردمنمى فكر وقت هيچ-

 عادت اون صداى به رو من كه بود اىمعجزه چه دونمنمي هم هنوز. بشم عاشقش

 .كرد اسير! كنم عرض چه كه عادت. داد

 .كشيدم بلندم نسبتا موهاى به دستى و شدم بلند تخت روى از

 فكر ديدنش از قبل تا. كامله واقعا نداره، وجود پستى و ضعف هيچ مرد اين وجود تو-

 باشه؟ نداشته ايرادى و عيب آدم يه ميشه مگه. نداره وجود اصال كامل انسان كردممى

 محترم، استاد مهربان، برادر خوب، فرزند. نداره ايرادى مرد اين كنممي فكر چى هر اما

 تعجب نجابتش از گاهى. نجيبه و صادق عاشق يه هم من براى... مومن انسان

 رو خوشبختى اين بيدارى تو دارم يعنى بيدارم؟ يعنى ميگم خودم به شب هر. كنممي

 زيريه بريم و بگيريم ساده مراسم يه بيا بگم بهش خواممى وقتا بعضى كنم؟مي تجربه

 .كنهنمى موافقت نكنه عمل تا دونممى اما سقف

 .كشيدم سرد آهى

 .باشه كوتاه خوشبختيم عمر ترسممي. ترسممى-

. كوبيدم دهنم روى محكم و ترسيدم شد، جارى زبون به روحم از كه ممنوعه كلمات از

 .شد بلند فرح كننده دلگرم صداى

 بيا خب. بخوره بهم مراسم ترسيدممى عروسى شب تا خودم من. طبيعيه ترس اين-

 .بود بزرگش پدر شبيه چقدر آقاتون كن تعريف برام

. بود متوسط بزرگش پدر قد اما بود بلند قد بزرگش مامان. پدربزرگشه شبيه خيلى-

 مدرسه؟ برى تونىمى كى تا وضعت اين با تو فرح، ميگم. اونه مثل هم چشماش
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 از كوچولو اين ارزش. كشممي كنار فورى بياد فشار بهم وقت هر. شمنمى اذيت فعال-

 .بيشتره برام چى همه

 اون نظر. بگم براش سيسمونى مورد در گرفتم تصميم و زدم اشمادرانه به لبخندى

. بود اين ليست ىقضيه پس! كلك اى: گفت خوشحالى با شنيد وقتى. بود مهم خيلى

 !بيام هم خودم بذار

 سيروس و من. باشى پا سر ساعت چند هوا و آب اين تو. نيست خوب برات نه-

 .بگى رو وسايل و لباسا رنگ تونىمي اما ريممي خودمون

 بخرى؟ بعد بدى، نشونم بگيرى عكس نميشه: گفت و ورچيد ب**ل

 .سوخت دلم

 .ميريم كيان همراه و كنيممي انتخاب فروشگاه تا چند باشه-

 من و زدممی سر سيسمونى فروش مراکز به سيروس با روز هر غروب هفته يك تا

 .زدممي محك رو وسايل قيمت و جنس

 كشيدم؛ بو و كردم نزديك بينى به رو نوزاد رنگ ليمويى لباس دست يه كه بار اولين

 .كنىمي كار چه يعنى كه داد تكون سر تعجب با و شد نزديك هم به سيروس ابروهاى

 پوست براى ميگن كه ايكره نخ اونم. نخى تا پالستيكه لباسا بعضى: گفتم آهسته

 .ميده نفت بوى تقلبى جنس. ميشه معلوم بوش از كنممي بو وقتى. خوبه بچه

 بود، خريده رو دخترش سيسمونى تازه كه شاگردام از يكى مادر از رو اطالعات اين

 .بودم گرفته
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 عطارى بريم هم سر يه بايد. نشه اذيت بچه تا باشه لطيف و نرم بايد لباسا ك ش   تازه-

 .خوبه بچه زردى و درد دل براى بگيريم، ديگه چيز تا چند و ترنجبين

 دونستىمى: دادم ادمه و برداشتم رو" پو" خرسى طرح با سفيد شورت و ركابى يه

 گيرن؟مي زردى تولد اول روزاى هابچه بيشتر تقريبا

 .نميده بو... اوم: گفت و كرد نزديك بينى به و گرفت دستم از رو ركابى سيروس

 .گرفت امخنده همراهيش از

 چكار بايد اونوقت گيرنمي زردى. فرمودىمى خب. خوبيم شاگرد: گفت و زد چشمكى

 كرد؟

 .بپرسم بايد خب: گرفتم ازش رو لباس

 با گرم لباس اين تو نازنين تصور از. افتاد آبى و قرمز بافتنى لباس دست يه به چشمم

 .بود لطيف و نرم خيلى كردم لمس رو لباس. شدم لذت لبريز قرمز كاله

 نه؟ مگه قشنگه، خيلى سيروس ببين-

 .شد تررنگ پر لبخندش

 ميشى؟ مهربونى خيلى مادر دونىمي... خيلی بله،-

 .كردم نگاهش گيج

 فرح؟ يا من كى؟-

 كنى؟مى چكار خودمون ىبچه براى ميرى، ضعف و غش نازنين براى همهاين كه تو-

 !ميشه ناز چقد تو؟ و من ىبچه يعنى خودمون؟ ىبچه: كردم زمزمه ب**ل زير
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 .شدم شعف لبريز و رفت ضعف دلم اىلحظه براى

 كنيم؟ انتخاب هم خودمون براى خواىمي: داد تكونم سيروس صداى

. رسوندم هاكالسكه قسمت به رو خودم و كردم داغ خجالت از پا نوك تا سر فرق از

 به. فرستادم لعنت پرتيم حواس به. پيچيد فروشگاه تو پژوهش آقاى ىخنده صداى

 .كرد مشغول رو فكرم ربطبى سواالت با و اومد كنارم

 .كرد كامل رو شيطنتش پيامكى دادن با خواب از قبل شب اما

 «!باشه مشكى-نارنجى بايد خريممى امونبچه براى كه لباسى اولين نيلوفر»

 :دادم پيام شرمگينى عين در

 رنگها؟ اين چرا-

 .من كاله و هست تو چادر رنگ چون-

 .رفتم خواب به نارنجى كاله مرد ىچهره شيرينى و صدا با

 با همراهى شيرين حس و خاطره از پر برام ماه آذر اول و آبان آخر هاىشب و غروب

 يا رستوران به شدمى ختم نشينى شب آن انتهاى كه شد فروشگاه و بازار تو همسر

 اندكى گفتگو و شوخى با رو ترتشنه لحظه هر روح پاها، خستگى رفع بر عالوه تا پارك

 .كنيم سيراب

 .كنه وارد قلبمون گرماى به خللى تونستنمى هم پاييز سرماى و باد گاه و باران

 رو گردن شال بپوشه، ترگرم لباس كه كردممى غرغر دائما   فرزنده تك مادرى مانند من

 .ببنده ترمحكم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

309 

 

 ديدن همانند اىحوصله. زدنمى هامنگراني به آتش و كردمى گوش حوصله با سيروس

 . دادمي نشون هافروشگاه تك تك

 !من ىحوصله پر مرد

 براى اصرارم مقابل در. گفتمى بخير شب و دادمى اىهديه خونه در مقابل شب هر

 !برو اى،خسته: گفتمى شيرين لبخندى با منزل در حضور

 .نبود عاشقى مرد هيچ ىهديه مثل هايشهديه

 هاىعروسك سرى بعد هاىشب و بود آبى-سفيد بافتنى كفش جفت يه اول شب

 اى،پارچه كتاب تا دو قرمز، كتونى جفت يه نارنجى، ىدخترونه بارونى و چتر يه زشت،

 با اىفيروزه كوچولوى خورى قهوه دست يه جنگل، پسر طرح با ليمويى بالشى و پتو

 شب. كودكانه ىوسيله تيكه هشت و شب هشت. كرمى پوش وزير شورت. زرد هاىگل

 و كشيدم خجالت بعد و كردم ذوق خريد، كوچيك ساك تو بافتنى كفش ديدن با اول

 كردممي ذوق فقط بعد هاىشب. بود كرده خريد آينده كوچولوى براى. كردم ذوق دوباره

 .بوديم دوست بچه دو هر. گذاشته چى خريد ساك تو ببينم بودم منتظر اشتياق با و

 در قلبى و شده اون نوبت كه بدن اطالع قراره كى ميرسه؟ سر به انتظار كى خدايا

 كى؟ هست؟ مهرش پر ىسينه انتظار

 .ديدممى رو صورتش شدن كبود گاه يا پريدگى رنگ

 گريه دلم تو و ديدممي رو ناگهانيش هاىشدن خم و گاه به گاه هاىزدن نفس

 .كردممى صدا رو خدا و زدممي ضجه كردم،مى
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 رو قرصاش كردممى كمك بشينه، مناسبى جاى كردممى كمك لبخند با ظاهر در اما

 طلوع پاداشم. كنه رد رو گير نفس ىلحظه اون كردممى كمك شوخى با و بخوره

 .بود هاشب**ل و نگاه تو خورشيد

*** 

 .غدير عيد و قربان عيد. داشتيم رو پيش عزيز عيد تا دو

. باشيم مهمونشون صبح از كه بود كرده دعوت قربان عيد براى قبل روز دو از فرح پدر

 ىخانواده فهميدم تازه من و كرد دعوتمون منزلشون سيروس پدر هم عيد از قبل شب

. خنديدم لحظه يه. شدن حاجى و رفتن حج پيش سال٦ خواهرش جز به سيروس

 !سيروس حاج

 ندارى؟ حج از عكسى آلبوم، تو چرا پس: پرسيدم تعجب با وقتى

. بدم نشونت كردم فراموش كه اختصاصيه آلبوم يه: گفت و گرفت دستش تو رو دستم

 .بينيممى رو عكسا هم با فردا

 پدر سهم هم من و شد كيان و فرح ياشار، حاج سهم. شديم قسمت دو عيد روز

 سيروس

 خودم به مرتب. داشتم اضطراب كمى. رفتم منزلشون به سيروس همراه زود صبح

 هاخوبي به فقط. شوخيه كنىمى فكر رنجى،نمى هاكنايه و نيش از" كه دادممي تذكر

ت چقدر جون آقا و جون مادر اينكه به! كن فكر  عشق و خوشحالى به. دارن دوس 

 ."فرشته بودن ناناز و دوقلوها شيطنتاى به كن، فكر سيروس

 رفتار تغيير ريحانه باشن، هم كنار سيما و ريحانه اگه مهمونى هر تو بودم شده متوجه

 اين در. كنهنمى خوددارى هم گفتن متلك از من، از گرفتن كنار بر عالوه و ميده
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 و كنهمى رفتارش ىادامه به تشويق رو اون هاشخنده و لبخند با سيما هاموقعيت

 هيچ جون مادر به كمك براى دو اون داشتيم، حضور سه هر وقت هر اينكه ترجالب

 اما دادننمى ما به كارى انجام ىاجازه خونواده مرداى چه گر. كردننمى تالشى

 .نبودن انجامش به قادر كه زنونه بود كارى آشپزى،

 دختر ندارم، خبر خودم كنى قربونى رو من امروز قراره نكنه. گيرىنمى تحويل بينممى-

 حوا؟

 استاد و تربزرگ دارم دوست كه ميزنى حرفايى گاهى يعنى: وگفتم اومدم خود به

 ...االهللا اله ال... و كنم فراموش رو بودنت

 چكار نبودم استاد و تربزرگ! كن كامل رو حرفت سيروس جون: گفت خنده با

 كردى؟مى

 .زدم دستش روى آروم. نبود خيابون تو كسى خوشبختانه

 دارم دوست و شممى ناراحت كنىنمى فكر... قربونی از حرف چى يعنى! بد پسر-

 .بكنم رو سرت خودم،

 بخت خواهر شىمى كه هم اينطور كرد؟ فرقى چه: گفت خنده با و گرفت را بازويم

 .هستى كه جونم قاتل البته. جسمم قاتل و النصر

 .عيده امروز. آدنمى خوشم! نزن قربونى و قتل و مرگ از حرف! نگو-

 زننمي زنگ. خودمونيم ىخونه تو ديگه سال كن فكر. زنممى خوب حرفاى باشه-

! داريم شدن قربون مراسم امروز خودمون ميگم منم. داريم قربونى بياين پاشين

 خوبه؟. بشم زنم قربون خواممى
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 دستم گرفتن و خنده صداى شنيدن. كردم تند قدم شده سرخ و گرفتم فاصله ازش

 .شد همزمان

 .اومده پيش برام سوال يه اما گمنمى چيزى. دلم عزيز باشه-

 .كردم استقبال صحبت تغيير از

 سوالى؟ چه-

 و كردىمى ناز بايد االن مثال حوا؟ دختر ندارى رو خواهرات اداى و ناز چرا-

 ...كه بياى ايعشوه يه هم بعد!" عزيزم نكنه خدا واى"گفتىمى

 آره؟ كردنمى رو و بود بلد حرفام اين از آقامون خب-

 تازه. بلدم زياد خوب خوب حرفاى! ديدى؟ رو كجاش: گفت و داد تكون سر خنده با

 .ميگم هم شعر

 .افتادم خنده به شوخش لحن از

 .كردم قبول-

 .بود كرده پرت نگرانى از رو من حواس هم باز حرفاش با. رسيدم منزلشون مقابل

 اما شدن خونه وارد صدا و سر با قلوها دو و ريحانه. رسيدن هم ديگه مهموناى كمكم

 راه از گوسفند سه با شاگردش و قصاب. ايستاد حياط تو برادرش و پدر كنار سروش

 روى و بردن حياط تو رو بزرگ روحى هاىآبكش و سينى هيجان با قلوها دو. رسيدن

 شاگردش و كردمى تيز چاقو كه شدن قصاب فعاليت به خيره و نشستن هم كنار پله

 .دادمى آب گوسفند سه به زور به

 . گرفتم فاصله پنجره از من و شد سالن وارد سيروس
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 آشپزخونه تو برو سيروس با مادر نيلوفرجون،: گفت و شد نزديك چايى سينى با مادر

 !بخور ناشتايى

 .گرفتم دستش از رو سينى

 !شه مشغول ببرين رو پسرتون گل. خوردم خونه-

 .آورد در دستم از رو سينى سيروس

 !بيام تا گيرينمى لقمه من براى شما-

 !عزيز بده شانس خدا: گفت ريحانه و خنديد جون مادر

 .گفتنمى عزيز جون، مادر به سروش خانواده

 برات لقمه سه تا سروش يادته. داده شانس پسرم به خدا: گفت شيطنت با جون مادر

 خورد؟نمى چيزى خودش گرفتنمى

 بزنم پسرا به سر يه برم! دارين اىحافظه چه هم شما عزيز واى: گفت تندى به ريحانه

. 

 ىمدرسه يه نيازمندان سهم گوسفند دو. بود شده تموم هاگوشت تقسيم سيما ورود با

 .بود فاميل و خونواده سهم سوم گوسفند و محروم

 تميز رو حياط پژوهش برادران و شد قلوه و دل و جيگر كشيدن سيخ به مشغول رضا

 به رو جديدش النگوى و دستبند و نشست ريحانه كنار مبل روى سيما. كردنمى

 .نشستم روشون به رو. گذاشت نمايش

 خريدى؟ كى خريدى؟ چند: پرسيد و گرفت دستش تو رو دستبند ريحانه
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 رضا شرمنده، هم قيمتش. گرفت عيدى برام رضا ديشب: گفت خوشحالى با سيما

 !نگم گفته

 .بزنم سرى سروش با خريدى؟ كجا از. مياد دستم به: گفت و بست دستش تو ريحانه

 .داره خوشگلى ايتاليايى طالهاى شده، افتتاح امامزاده نزديك جديدا   طال پاساژ يه-

 خيلى دار،فرش كارگاه و داركارخونه شوهر داشتن. انداختن من به نگاهى زيرچشم

 دنيا شغل ثروتمندترين با سيروس ىشرافتمندانه شغل نبودم حاضر من بود؟ عالى

 !جان سيما باشه مباركت: گفتم بلند. بشه جا به جا

. بود كوتاه و چسبان سيما دامن و كت. داشتند تن به زيبايى و روشن هاىدامن و كت

 .اومدمى خوشگلش صورت و ظريف اندام و بلند قد به واقعا

. كردمى عوض رو رنگش هفته هر كنم فكر. بود كرده رنگ هم باز رو كوتاهش موهاى

 .اومدمى بهش هم خيلى. بود شرابى كه االن

 به رو زيبايش ماليم، آرايش با و بود بسته جالب مدلى با رو زيباش شال هم ريحانه

 و قد. بودم همين من. خوردمنمى غبطه بلندشون قد و چهره زيبايى به. كشوندمى رخ

. بود آرايش بدون و مرتب صورتم. بود داده هديه بهم خدا كه داشتم اىچهره و هيكل

 ريز هاىگل با روشن سبز چادرى كرم، شال و روشن اي  قهوه شلوار و مانتو وجود با

 .داشتم سر به سفيد

 .نداريم كه غريبه دارى؟نمى بر رو چادرت چرا نيلوفر: پرسيد سيما

 اُمُل رو من كردممى فكر بايد يعنى. كردمى سوال هم باز اما دونستمى رو جوابم

 .دادم صدام به ساده لحن بدجنسى، با دونه؟مى

 برن؟ جايى قراره رضا آقا و سروش آقا مگه-
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 .شدم بلند جا از. شد گشاد دو هر چشماى

 !كنم كمك جون مادر به برم-

 ورود با كه هااون اصول و ادا از ناهار از قبل. بياد كش لبام دادم اجازه آشپزخونه تو

 درامد از مرتب فروشى فخر با هم رضا آقا. شد تكميل ظرفيتم بود؛ شده بيشتر آقايون

 ايبهانه كنه،مى درد سرم دادم پيام سيروس به گوشيم با. گفتمى كارخونه وضعيت و

 .خونه برم كنه جور

: گفت ذوق با برگشت وقتى. رفت حياط به حرف بدون پيام خوندن از بعد سيروس

 !بيرون بريم شو بلند زدن، قدم براى ميده جون هوا خانوم نيلوفر

 كشيده زحمت جون نيلوفر. ناهاره وقت االن: گفت جون مادر. شد اشخيره هانگاه

 !ناهار از بعد بذار

 .اومد كنارم سيروس

 .گرديمبرمى! بذار كنار ناهار ما براى جون مادر-

 .كرد نگاه من به

 !بشم آماده من باال بريم-

 .گرفت رو دستم باال سالن تو. كردم همراهيش خوشحال واقع در اما شرمنده ظاهرا  

  كنى؟ فرار خواىمى چرا كنه؟مى درد سرت چرا بگو حاال-

 بينى؟مى طال چقدر من دست تو: پرسيدم و گرفتم جلوش رو دستام

 .شد صورتم ىخيره مهربونش و شيطون چشماى

 چى؟ يعنى-
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. هيچى دستبند يه و كيان ىهديه انگشتر و حلقه جز به: گفتم و چرخوندم رو دستم

 بينى؟مى كرده رنگ موى و آرايش صورتم تو. هستن اتاقم ميز رو همشون

 .شد ترنزديك قدمى بود گرفته رو دستم كه همونطور

 ...ظاهرا   كه صورتت. گىمى راست بله،-

 .كرد راست و چپ كمى و آورد صورتم روىروبه رو صورتش

 ...يا خودشونه رنگ ببينم! بكشم دست بذار آهان-

 .شد كشيده ابروهام و مژه و چشم روى نرمى به انگشتاش

 .خودشونه خم و پيچ و سياهى اينكه خب-

 .دهانم سمت رفت و كشيد هامگونه روى

 .خدادايه كه هم اين-

 .خنديد و كرد بغلم ناغافل كه ديدمى رو انگشتاش چشمام

 !بگو رو همون بگه؟ خوادمي چى من كوچولوى زن-

 .گرفتم فاصله كمى زمينيم بهشت از

 هايىاون با آخه. شممى خسته زود باشم نداشته كسى با مشتركى نظر و حرف وقتى-

 بگم؟ شوهر درامد و مهمونى و جواهرات و آرايش از هستن پايين كه

 .پيچيد گوشم تو عميقش نفس

 .سخته هم رضا تحمل آخه. كنممى دركت كامل-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

317 

 

 پايين و كرد تن به رو گرمش و اىقهوه پالتوى! داشتيم تفاهمى چه. خنديديم دو هر

 .رفتيم

*** 

 .ديممي انجام رو كارها مرده ننه تا دو ما! بده دستور بشين تو فرح-

 .شهنمى كه اينطور آخه: گفت فرح

 .نشوند سالن داخل مبل تك روى زور به و رفت طرفش به كيان

 .همينه كمكت بهترين. آىنمى ما پاى و دست تو و شينىمي اينجا شما-

 كه وسايلى. زديم چرخ شده انتخاب هاىفروشگاه تو فرح و كيان همراه گذشته روز چند

. كرديممى بازديد آينده باباى و مامان با بار اين بودم كرده انتخاب قبال سيروس با

 .گرفت قرار پسندشون مورد مجدد بازديد خوشبختانه

 سالن تو... و كالسكه درشت، و ريز هاىبازي اسباب كودكانه، وارنگ و رنگ لباساى

 طاليى هاىستاره با صورتى ىپرده. بود شده بچه اتاق به تبديل كيان كار اتاق. بود پهن

 قرار هم كنار رو طاليى-سفيد كمد و تخت. بود بخشيده اتاق به شادى ىجلوه سفيد و

 .داديم

 .كمد هاىقفسه تو بچينم يا بچينم تخت روی رو عروسكا فرح: پرسيدم

 گرمش و اىقهوه چشماى. انداخت اتاق به نگاهى لذت با و ايستاد درگاهى تو فرح

 .چرخيد و چرخيد

 .شده خوشگل! نكنه درد دستتون: گفت لبخند با
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: پرسيد و داد قرار تخت روى به رو ديوار به تكيه رو كودك فانتزى صندلى و ميز كيان

 خوبه؟ اينجا

 .فرستاد اىبوسه فرح

 .جون آقا عاليه-

 !بريز زبون كم: گفتم و زدم كنار آروم رو فرح خنده با

 .كردم نوازش دل و چشم با رو اونا تكتك و نشستم لباسا و عروسكا مابين سالن تو

 .شدمى معركه لباسا اين تو امبرادرزاده كوچولوى بدن و تن حتما

 شيرينى روياى به فكرم و لرزيد دلم بود، كيان انتخاب كه نارنجى كاپشن ديدن با

 .شد كشيده

 تا دو با سفيد و الغر پدرش مثل شد؟مى شكلى چه سيروس و من كوچولوى يعنى

 شد؟مى شيرين ىسوخته اىقهوه درشت گوى

 خانوم؟ كنىمى سير كجا-

 .بودم چسبونده سينه به رو كاپشن. اومدم خودم به

 .آوردم پايين رو كاپشن

 .بخورمش خواممى مياد؟ كى نازنين. خوشگلن خيلى-

 كه بده هم من به بخورى؟ خواىمى چى: گفت و داد خسته تن به قوسى و كش كيان

 .امگرسنه خيلى

 .شدم بلند جا از و خنديدم فرح با
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 .بذارم گلم داداش براى خوشمزه شام يه برم-

 .خنديد زيرلبى فرح

 .ميرسه هم من نوبت! عروس بخند-

 رو خودم فقط كيان لبخند و فرح غليظ هللا شاء ان با اما زدم رو حرف اين قصد بدون

 .انداختم آشپزخونه تو

 داربچه هوس مسئوليت اين با كه بيامرزه رو خان ياشار پدر خدا. بود شده داغ لپام

. طرفاين فرح و كيان طرف،اون مامانش و سيروس. ريخت همه سر تو رو من شدن

 .شدمى گرم و تپيدمى كوچولو يه داشتن هواى در كه خودم دل همه از تر شديد

*** 

 !برگرد شد بد فرح حال اگه راه تو! نرى سرعت با كيان: گفتم نگرانى با

 .برم ژستاش اين قربون. كرد خم رو سرش و زد كمر به دستى كيان

 .مواظبم راهه، ساعت دو همش جون، نيلو-

 بود غدير عيد كه هم فردا. بود كرده دعوتشون عقد جشن براى كيان قمى دوست امير

 .برگردن ذاشتنمى حتما و

 .باشن نىنى و خودشون مواظب كردممى سفارش فرح به

 !كه قندهار سفر ريمنمى قم، ريممى داريم بابا. مواظبيم: گفت فرح

 سيروس؟ ىخونه رىمى امشب؟ اىكاره چه تو: گفت آهسته

 .اينجا بياد اون گممى نه-
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 !دختر نكنه اتخفه خدا. زد چشمك بدجنسانه و خنديد

 .ندى سرما رو بچه و خودت! نخورى سرد آب فرح! منحرف برو-

 .سروند حياط تو آروم و گرفت رو من بازوى كيان

 !باش جان سيروس و خودت مواظب! نشدم منصرف سفر از تا خواهرم برو-

 خوندم دعا. كنن حركت و بشن ماشين سوار تا شدم منتظر و دادم تكون سر لبخند با

 .كردم فوت و

 خونه زنگ كه بودم خودم آقاى براى خوشمزه كيك يه ىتهيه مشغول آشپزخونه تو

 .شد شنيده

 .برداشتم رو آيفون گوشى

 !بله-

 !پايين بيا لحظه يه و كن رنجه قدم لطفا! بانو گل سالم-

 پايين متعجب. ببينيم رو همديگه ظهر از بعد بوديم گذاشته قرار و بود صبح١٠ ساعت

 . كردم باز رو در و رفتم

 .شد وارد و كرد سالم مريم گل ىشاخه با

 دارن؟ رو حس همين عاشقا ىهمه يعنى لرزونه؟مى رو دلم ديدنش با بار هر چرا

 .باال بريم كردم دعوتش

 .ميشم مزاحمت غروب. برم جايى بايد-

 .بودم منتظر. كشيد بيرون اششونه رو مشكى كيف از رو ايبرگه
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 زير اما نپرس چيزى بگم اگه كه دارى اعتماد بهم اونقدر: پرسيد و شد خيره چشمام تو

 بكنى؟ كارو اين كن، امضا رو ورقا اين

 .كنم فداش بودم حاضر كلمه يه با رو جونم من اعتماد؟

 ...اعتماد-

 .بود رفته لبخندش و بود منتظر

 .هستم شرطت و قيدبى مطيع من چيه؟ باالتر اعتماد از-

 .برخواست و نشست نرمى به هاشپلك و برگشت لبخند

 !كن امضاء رو اينجا حاال! بده روحيه من به طور همين هميشه-

 .زدم انگشت و كردم امضاء خواست كه تعداد هر سوالى هيچ بى

 دارم عجله. منى به خدا ىهديه بهترين تو: وگفت كرد لمس رو امشونه اىلحظه براى

 .بذارم تنهات بود محال وگرنه

 .بره راحت خيال با دادم اجازه و نكردم سوالى اما بودم كنجكاو

 .بود خوبى ىگزينه نيمرو هم ناهار. شام ىبرنامه و كيك سراغ رفتممى بايد

 .كرديممى شعرخونى هم با و بوديم نشسته خاموش تلويزيون روى به رو

 رو تهرون متروى به راجع فكاهى شعر يه و بود بازكرده رو نارنجيش فنرى برگ٢٠٠دفتر

 .خوندمى

 .كردم پاك رو اشكام

 .گرفت نفسم! نخون خدا رو تو! خنده از مردم واى-
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 .آورد برام آب ليوانى. رفت آشپزخونه تو خندون و شد بلند مبل روى از

 !جاش سر بياد نفست تا بخور-

 بود، شده مقايسه هااالغ كاروان با مترو كه قسمتى آوردن ياد به با اما خوردم كمى

 به رو ميز كشيدن افتضاح به و همانا خنده. زدم خنده زير پقى و دادم دست از اختيار

 .همان رويم

 .صفره ظرفيتت طنز تو دونستمنمى: گفت و داد سر ايخنده سيروس

 .گرفتم آب زير رو صورتم و دويدم آشپزخونه به

 .شدم آروم كمى

 قايمش كجا حاال تا. طنازى اينقدر دونستمنمى هم من: گفتم و زدم كمر به دست

 بودى؟ كرده

 .اومد طرفم به و شد بلند

 زنهمى طنزم و خونى شعر استعداد شبا ببينه تا نبودم تنها دلم عزيز با شب حاال تا-

 .باال

 آشپزخونه تو گشودم وقتى. بستم رو چشمام اىلحظه براى. شد ترنزديك كمى

 .شدم سرخ بودم كرده كه فكرى از. اومد بيرون و برداشت رو سينك كنار دستمال

 از رو دستمال و دويدم طرفش به سرعت به. كنه تميز را آن تا شد نزديك ميز به

 .گرفتم دستش

 .منه كثافتكارى-

 .شدم باعثش من: گفت مهربون



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

323 

 

 !كنم خراب رو خودم اينبار ترسممى كه نگو علتش از چيزى سيروس جدت جون-

 .آرزوهامون و روياها از گفتن و بود خنده شب نيمه تا

 .كشيدم اىخميازه

 .خوابممى بخارى همين كنار من بده هم پتو يه! بخواب برو-

 .بودم كرده فكر بخوابيم كجا اينكه به

 .كشوندم اتاقم طرف به و گرفتم رو دستش

 .شدى من مهمون شب يه حاال. بخوابى جا بهترين بايد تو-

 تو؟ اتاق تو: گفت متعجب

 .نداشتيم قرارا اين از: داد ادامه و برد باال ابرويى

 .زدم اششونه به اىضربه

 .شىمى بدى پسر دارى دوباره-

 يه شاعر، يه دست. كردم نگاه اشكشيده و بلند انگشتاى به. نشستيم تخت روى

 .نظيربى همسر يه تاريخ، استاد

 .كردم نوازش و گرفتم دست به رو انگشتاش

... بودن تو با از... عشق اين از... داشتن دوست اين از... من. نظيرىبى تو: كردم زمزمه

 كه... ترسيدم نظيربى خيلى چيزهاى از هميشه. ترسممى... شّدتش از گاهى... گاهی

 .بدم دستشون از مبادا

 .شد آب پر چشمام
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 ...اين سر باليى ترسممى من-

 .بدم ادامه نذاشت

 !كن نگاه من به! نگو چيزى...! هيس-

 و گرفت دست تو رو امچونه ديگه دست با. كنم ناز يكى يكى رو انگشتاش دادم ترجيح

 .برد باال

 معتقدى؟ تقدير به! نترس چيزى از-

 .بودم معتقد

 .بله-

 چيز بر خدا نظر و تقدير اگه. بود هم كنار تو و من بودن تقدير،: كرد زمزمه هاشب**ل

 ...باشه ايديگه

 .آورد نزديك را صورتش

 خدايى تسليم. باشى تسليم هم تو دارم دوست و... و... تسليمم من باشه، چيزى هر-

 .خواسته رو بهترين ما براى كه

 .پيچيد هامشونه دور به دستش

 .رو شيرين لحظات اين. زده رقم رو تو و من االن   كه خدايى همون-

 .نداشتم گفتن براى چيزى

 بوسى؟نمى وقت هيچ رو من صورت چرا: پرسيدم لجوجانه اختياربى
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 كنار رو خودم خواستم خجل بود؟ اومده كجا از ديگه سوال اين. خورديم جا دو هر

 .بكشم

: گفت خنده با و چسبوند خودش به مرا ترمحكم. پيچيد گوشم تو اشقهقهه صداى

 من؟ شرم پر بانوى آوردى كجا از رو حرف اين

 .داشتم گريز قصد. شد شل دستاش بار اين و خنديد هم باز

 !بشين كنارم بيا! نرو سيروس جون-

 .گرفتم قرار جايم سر

 .فشرد اششونه روى رو سرم و داد تكيه ديوار به

 درسته. مقدسى و ارزش با خيلى برام. دارم خاصى اخالق من فهميدى حتما   خب-

 زير رفتيم كه باشه وقتى هااولين ىهمه دارم دوست اما هستيم هم همسر شرعا  

 تونممى بدم خرج به شجاعت خيلى من. من عمل از بعد خودمون ىخونه سقف

 .كنم هديه بهت رو سرت روى هاىبوسه و ساده هاىآغوش همين

 .برد موهايم ميان دستى

 تو چى هر حال اين با اما. ديگرم ىنيمه درست. خودمى مثل هم تو دونممى كه من-

 .بگى

 .بشنوم رو قلبت صداى خواممى... اما... راحتم طور همين من-

 .آروم آروم. تپيدمى آروم. بستم چشم و سروندم قلبش سمت به رو سرم

 آروم. پرمهرش صورت مثل آروم. قشنگش نگاه مثل آروم. دلنوازش صداى مثل آروم

 .نظيرشبى وجود مثل
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 .كردم بلند سر و زدم بوسه قلبش روى

 .بخوابى تخت اين روى امشب دارم دوست-

 كنارش رو قرصهاش و بردم آب برايش. پذيرفت و شد تسليم. شدم بلند جا از

 .گذاشتم

 .بخوابى خوب! بخير شب-

 !من دل عزيز بخير شب-

 به. بود پريده سرم از خواب. كشيدم دراز گرم، پتوى روى راهرو، توى بخارى كنار

 .بودن خدا تسليم و تقدير. كردممى فكر حرفاش

 !دار نگهش برام خودت پس دادى من به رو اون تو خدايا: گفتم دلم تو و كشيدم آهى

 كرد شعف از پر رو وجودم چنان بود شده صاحب رو تختم كه موجودى به انديشيدن

 .شدم خواب اسير كى نشدم متوجه كه

 حكايت دور ىگذشته از صدا نواى. رسيد گوشم به آشنا صدايى بيدارى و خواب بين

 .كردمى

 .شدم هوشيار و كردم دور وجودم از را خواب سختى به

 .والالضآلين

 .كرده كوچ هاستسال كه بابا نه خوند؟مى نماز كه بود بابا

 ...هللا هو قل... الرحيم الرحمن هللا بسم

 .بود كيان صداى از ترنرم صدا. كردمى چكار باال كيان كيان؟
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 مشغول مهمونم. شدمى شنيده اتاقم از صدا. شدم هوشيار كامل. خوردم وول جا تو

 رو صداش لذت با و نهاده بازو روى بر سر ب،**ل به لبخند. بود صبح نماز خوندن

 .كردم دنبال

 .شد شنيده اى زمزمه تنها گفت،مى آهسته رو تسبيحات. داد رو نماز سالم

 سالن به صادرات بانك در سر آبى نور از اىباريكه و شد گشوده كامل باز نيمه در

 .شد كشيده

 !سالم-

 .چرخيد سمتم به

 كردم؟ بيدارت! سالم-

 .شدممى بلند نماز براى بايد-

 .شدم خيز نيم

 بذارم؟ چاى خواى؟مى چيزى-

 .ما ىخونه بريم بعد بخوابيم، ديگه ساعت چند نه،-

 .رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جا از

 نمونم؟ ناهار اگه شهمى ناراحت مامانت-

 شدى؟ اذيت خيلى پيش ىدفعه: پرسيد و شد نزديك

 .كشيدم رو سرم مسح

 .شدم خسته. نشدم اذيت-
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 بريم؟ كجا دارى دوست-

 .داد دستم به رو حوله

 .باغ بريم دارم دوست خيلى من بعد امامزاده، بريم اول غديره، عيد چون-

 نيست؟ سرد االن؟! باغ؟-

 .بمونيم باغ تو كه خوايمنمى. شينيممى بخارى كنار خب-

 من اما خوابيد سيروس. ايستادم قبله به رو و كردم سر رو چادرم خوشحال. شد تسليم

 . اومدنمى خوابم ديگه

 .رفتم اتاق تو و برداشتم رو نارنجى دفتر و گذاشتم چای

 چپ دست و سينه روى راست دست. بود خوابيده پاها كردن جمع بدون كمر روى

 .بود گرفته قرار كنارش

 گرد بينى. بردمى دل خميده، و بلند هاىمژه. داشت لبخند طرح هم خواب در لبهايش

 .بچلونمش كردمى اموسوسه اشبامزه و

 خودم به خوردنش، تكون با. گذشت چقدر دونمنمى. كنم نگاش فقط داشتم دوست

 .زدم بيرون اتاق از سريع و اومدم

*** 

 گذشت؟ خوش-

 يه فقط. بود بامزه چقدر امير دونىنمى. بود خوب خيلى: گفت ذوق و هيجان با فرح

 تونستنمى و بود شده سرخ هم طفلك اون. گفتمى جوك دوماد گوش زير ريز،

 .بخنده راحت
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 بنده بود نزديك اومد پله پا يه رقص تو ديدى كيان: داد ادامه و كيان سمت به برگشت

 شه؟ زمين نقش خدا

 نبود؟ امير عقد مگه كيه؟ دوماد! ببينم كن صبر: گفتم متعجب

 !خنديدن بلند فرح و كيان

 .خنديد بلند بلند و كشوند زمين روی رو خودش مبل روى از فرح

 كارتاى از يكى رو. بوده سركارى بابا نه: گفت رفتمى اتاق سمت به كه حالى در كيان

 .بكشونه اونجا حتما رو ما كه بود نوشته رو داييش دختر و خودش اسم خواهرش،

 گه؟مى راس: گفتم فرح به

 سالشه؟ چند داييش دختر بگو حاال. آره-

 .ساله٨-٧ حتما   بگم چى-

 .اس ماهه دو بابا نه-

 بود؟ مختلط عروسيشون مگه-

 .آورد در رو لباساش آروم آروم نشسته همونطور

 كنار همه چوپى رقص ديدن براى بود؛ پوشونده برزنت با رو خونشون بزرگ حياط نه،-

 .خودش براى بود رقص گروه سر. بود رقاصى چه دونىنمى شديم، جمع ديوار

 .كردى نگاه رو غريبه مرد رقص! روشن چشمم-

 و شدمى راست و خم چطور دونىنمى نيلو. ذارهمى هم تلويزيون رو رقص اين بابا-

 كه اومد اخمى چنون كيان. ببره رو كيان اومد رقص وسط. دادمى حركت رو پاهاش

 .برگشت آدم ىبچه مثل امير
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 .نشست كنارمون دست به جزوه و برگشت راحتى لباس با كيان

 كردين؟ چه امروز سيروس؟ از خبر چه-

. بوديم خانوم پروين پيش هم ساعت يه امامزاده، رفتيم اول كه صبح خوبه حالش-

 .باغ رفتيم هم بعد

 .ورچيد ب**ل فرح

 !رفتيممى هم با همه باشم هم من روز، يه ذاشتىمى خب-

 .بعد ىدفعه-

 بود؟ باهاتون هم كسى يا بودين تنها گذشت؟ خوش حاال-

 .رفتم آشپزخونه سمت به

 !دختر بگير نفس دقيقه چند-

 . رفتم سمتشون به شيرينى و چاى سينى با

 .سيروسه خريد شيرينى-

 آورد؟ چى برات: پرسيد بلعيدنش از بعد و كرد فرو دهن تو رو بزرگ رولت فرح

 سنگين نسبتا   النگوى يه كه بار اولين. آوردمى هديه برام مذهبى عيد هر سيروس

 دوس باغ تو امروز و ندارم دوس چون نگيره طال برام ديگه گرفتم قول ازش گرفت،

 ولى كشهمى طول روز چند شدنش آماده اما خاصه خيلى امروز عيدى: گفت داشتنى

 !باش داشته رو قلم يه اين فعال

 .گذاشت دستم تو كوچيكى وكادوى
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 .مشكى-نارنجى جلد با ديدم جيبى كتاب و كردم باز

 "شب چادر زير زدن قدم" شعر مجموعه

 "عزيزترينم به تقديم"زدم ورق زده هيجان

 .كرده اصالح دانشگاه معروف شاعر حجتى، دكتر رو شعرها ايرادهاى كه گفت صادقانه

 .هديه ارزشمندترين

 يا به ايهديه. گرفتم اىهديه و دادم اىهديه اعتراضش و حيرت به توجهبى هم من

 .نجيبش و مهتابى صورت جزء جزء بوسيدن. ابدى و دموندنى

*** 

 !باش آروم كمى! نكن بدجنسى-

 .خنديدمى و شدمى راست و خم شيطنت با

 !باوركن. نيس خودم دست و هستم قلقلكى من-

 .كردم دور اشسينه از را بافتنى كالفه،

 !نيس مربوط من به شد گشاد يا تنگ باشه،-

 بچه برا ذاريممى بشه تنگ پوشم،مى لباس رو بشه گشاد: گفت و گرفت رو دستم

 .مون

 .ساييدم اششانه به سر

 .بپوشى رو اين دارم دوس من-

 .گشود را هايشدست و شد بلند جا از
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 .كنممى تحمل! من بانوى ايزد بيا-

 بافت سانت پنج بفهمم دقيقا   من تا كرد كنترل را خود دشوارى و سختى به طفلك

 بود حساس بسيار كه را پهلويش و كردم بدجنسى. نه يا هست اشاندازه نارنجى

 و گرفت بازوهايش بين مرا گريختنم از قبل و داد نشان واكنش سريع. دادم قلقلك

 :گفت

 داشتيم؟. نداشتيم-

 اين چقدر دونستمى. كنم التماسش كه بود من نوبت حاال. كرد فوت گوشم كنار و

 شونه رو بدنم قالى، دار آهنى ىشونه با كسى انگار. شهمى مورم مور باعث حركت

 .زدمى

 .كردم غلط! نكن سيروس، جون-

 يار، آغوش در. گرفتيم آرام دو هر. نشست سرم روى اشچونه و گرفت فاصله صورتش

 رو وجودم كه قلبى منظم كوبش مگر خواستمنمى چيزى هيچ ماه آذر سرد روز يك در

 .بود كرده تسخير

 !هابچه پيش پايين بريم-

 بريم-

 .كرد دراز سيروس سوى به دست و اومد سمتمون به كيان

 !ديديم رو عزيزمون داماد ما عجب چه-

 .كشوند خود سمت به رو اون لبخند با سيروس

 !ببين رو پايين كمى شماييم، بلند ىسايه زير ما جان برادر-
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 داشتى؟ رو متلك كيان آقا: گفت و خنديد اختياربى فرح

 .خنديد كيان

 كنى؟مى حسودى شمشادم قد به دارى كه نگو-

 .نشست مبل روى همراهش سيروس

 .مونهنمى شما براى جايى هس، سروش وقتى تا داداش، جون نه-

 .داد تكون رو گردنش كمى و بازكرد رو گرمش و قرمز بافت اول دكمه كيان

 كنه؟مى درد: پرسيدم و رفتم كنارش

 .كشيد گردنش به دستى

 .دارم استراحت وقت هفته دو فعال. دانشگاهه خستگى-

 :گفت و رفت كيان پشت. شد بلند و كشيد باال رو سفيدش بافت آستين سيروس

 .جان زن برادر دارى، الزم حسابى مال و مشت يه-

 فرح. شدممى سرخ كلمات بعضى شنيدن با هنوز. رفتم آشپزخونه تو زده خجالت

 سينى داخل زيبا رو يلدا شب تنقالت. بود طاليى هاىفنجون تو ريختن چاي مشغول

 .گذاشتم هامبل مابين ميز روی برداشتم رو سینی. بود داده قرار بزرگى

 كرده خالى شونه مادر دعوت از زيركانه سيروس. بود سيروس و من يلداى شب اولين

 رو خودش سنگينى هم فرح. بودن جمع پدرى منزل امشب برادرش و خواهر. بود

 .بره پدرش منزل به بود نشده حاضر و كرده بهونه

 سنگين رو همه فرح، مفصل شام همراه به ميوه و تنقالت. نخوردن جم جا از كه آقايون

 .بود كرده
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 .كرد جدا رو سرش چاقو با و برداشت انارى سيروس

 دارى؟ جا هنوز-

 .كرد پرتاب كيان طرف به رو هميشگى لبخند

 .دله عزيز نيلوفر براى-

 !سيروس: كردم اعتراض

 .خنديدند كيان و فرح

 هس؟ خانمم به حواسم كنممى اشتباه جان كيان: پرسيد سيروس

 .زدم بازوش به آروم و نشستم كنارش

 داشته رو ما عزيز اين هواى هميشه. درسته كارت: گفت مهربونش و شاد نگاه با كيان

 !باش

 .فهمهمى رو من حال داداشت فقط! بفرما: گرفت طرفم به را انار از اىتكه سيروس

 خونى؟مى حافظ برامون سيروس آقا: گفت و نشست كيان كنار هم فرح

 .حتما   بيارين، برام رو كتابش اگه-

 كال. رفتم سالن ىگوشه ىكتابخونه سمت به و دادم سيروس به رو انار شدم، بلند

 اتاق به كيان كار اتاق تبديل با. بود زده هم به رو باباش ىخونه دكور تمام عمه فسقل

 .بود شده جا به جا سالن و خواب اتاق تو وسايل تمام نازنين،

 نه حافظ، ديوان مفاتيح، كريم، قرآن مثل احتياج مورد كتاباى با كتابخونه اول رديف

 .كشيدم بيرون رو حافظ ديوان. بود شده پر... و انتظار ماه
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 كنم؟ شروع كى با: پرسيد و گرفت رو كتاب سيروس

 !كن شروع نيلو از: گفت كيان

 .نفر كوچيكترين از آقا، نه: گفت سريع فرح

 شيراز ىخواجه براى اول خوادمى فال هركسى: گفت سيروس و دادم تكون سرى

 !كنه نيت هم بعد بفرسته، هللا هو قل سه و فاتحه

 برم؟ آشپزخونه تو تونممي بگيرم وضو برم من مشغولين شما تا: گفت فرح به

 !باشين راحت! بفرمايين-

 .شد خوندن مشغول و بست چشم فرح

 درشت چشم جفت يه تو رو نگاه جنس همون. كردمى نگاه همسرش به لبخند با كيان

 و نشست نزديكم نگاه همون صاحب. داشتم خودم همراه روز هر سوخته، اىقهوه

 :گفت آهسته و كشيد كتاب رو انگشت. بست رو چشماش

 !من آبروى و تو كرم حافظ، جناب-

 :خوند و كرد باز رو كتاب

 باد تو چوگان خم در فلك اگوى! خسرو

 باد تو ميدان ىعرصه مكان و كون ساحت

 گشوده ديگه بار سه كتاب. بود صورتش ىخيره نفر سه ما نگاه و خوندمى سيروس

 .داد رو مون آرزوها شدن آورده بر نويد بار هر شوريده شاعر و شد

 قلبم اىلحظه براى بخونه رو خودش نيت تا گشود رو اون بار، چهارمين برای وقتى

 .لرزيد
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 !بود شده احاطه سبز نور از اىهاله تو اشچهره

 بود؟ اومده كجا از نور اين. نبود روشن چيزى اطرافش و سر باالى

 چيزى اونا يعنى. بود نكرده تغييرى فرح و كيان نگاه دادم، قورت رو دهنم آب

 .عجيب حال اين از بردم خير گمان و فرستادم صلوات دل در ديدن؟نمى

 و چتر و كاپشن تا اومد باال اىلحظه و كرد خداحافظى هابچه از. بود خوبى شب

 .بود شده شديد بارون. برداره رو كالهش

 موهاش روى رو كالهش تا كرد خم كامل رو سرش هم سيروس. ايستادم پنجه روى

 .دارم دوست خيلى رو كار اين دونستمى. بذارم

 !يلدا شب و غدير عيد ىتحفه سر بريم حاال: گفت و گرفت رو بازوم

 جونم از بعد: گفت و كشيد بيرون پاكتى شكل، مستطيل اىقهوه چرم كيف از

 .خودم بانوى شه مال جونم مثل هم اين دارم، كه چيزيه ارزشمندترين

 . لرزيد باز ضعيفم قلب

 چيه؟ اين-

 .گرفت وسعت لبخندش

 پيش در رو سال شب بلندترين كه بده رو من ىجيره فقط االن! كن نگاش رفتم وقتى-

 !داريم

 و سبز جوهر با بيت يك. گذاشتم دستش تو كوچيكى تابلوى. كرد آرومم شوخش لحن

 .بودم نوشته درشت نى قلم با قرمز

 "ماند نخواهد غم ايام كه مژده رسيد"
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. بود اصفهان خاتم تابلو خود. بودم زده اتاقش داخل نيلوفر مثل نقشى برگه، ىگوشه

 .شد پيشانيم بر اىبوسه لبخندش،

 آبى نور سمت به زنان قدم بارون زير چتر با. كردم نگاه رو بيرون اتاق ىپنجره از

 .افتادم اول كالس درساى از يكى ياد اختياربى. رفتمى

 .آمد باران در مرد آن. آمد مرد آن

 .دارم دوست را مرد آن من: كردم اضافه

 بود، خاموش اتاق مهتابى اينكه با. داد تكون رو چترش و برگشت خونه به ورود از قبل

 .كنممى نگاهش دارم دونستمى

. زدم ورق سريع رو زرد ىدفترچه. شد درشت چشمام. كردم باز رو پاكت كنجكاوى با

 !چى؟ يعنى

 دوم بوق با. گرفتم رو همراهش ىشماره سرعت به. متعجب تا بودم عصبانى بيشتر

 .شد برقرار تماس

 .شد تنگ برام دلت زود چه-

 .كنم صحبت آرامش با كردم سعى

 كردى؟ كه بود كارى چه اين سيروس-

 فرصت از همين براى بياد، خوشت چيزى از بودم نديده حاال تا. نبود خاصى كار-

 .كردم استفاده

 نشد؟ ناراحت بابات اصال. گرونه و ارزشمند خيلى اين آخه-

 هست؟ اجازه به نياز خودمه، مال كه چيزى براى خانم، نيلوفر-
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 .دونننمى اينات بابا يعنى-

 .دوننمى همه اتفاقا چرا-

 .پيچيد درگوشم اشخنده تك صداى

 .شاهدخت داشتم، ديگه العمل عكس يه انتظار من-

 !خودت اسم به بزنم بريم فردا: گفتم التماس با

 .شد طوالنى سكوتش

 شد؟ چيزى...! سيروس: گفتم نگران

 .بدى پس رو من ىهديه بخواى كردمنمى فكر-

 ...آخه-

 !ميشم ناراحت واقعا چون كنى اعتراض ندارى حق نيلوفر-

 سينه به رو باغ سند. بدم ادامه نتونستم. شدمى دلخور ندرت به. بود دلخور صداش

 تونممى چطور بود، نيومده خوشم باغ اين ىاندازه به ازچيزى حاال تا: وگفتم چسبوندم

 كنم؟ تشكر

 .نداريم تو و من. زدم تو اسم به رو خودم سهم من! نكن اعتراض وقت هيچ ديگه-

 بگم؟ تونستممي چى. شدم الل راستى به من

*** 

 به فروشى فخر قصد ماه بهمن گويى. باريدمى سره يه شديدى بارون قبل شب از

 .داشت رو بهار بارونى هاىماه
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 .دادم ماساژ آروم رو متورمش پاهاى و دست. نشستم فرح كنار

 كنه؟ اشتباه ممكنه. ديگه ىهفته گفته دكتر: گفت و داد سر ناله دردناك

 ندارى؟ كه درد فعال شايد،-

 .شدم اينطور دفعه يه. ميرممي دارم درد؟! واى اى-

 دادن براى كيان. بود زده باال فشارش باردارى تو. شد نگرانى باعث صورتش سرخ رنگ

 .بود شده تهرون راهى امتحان آخرين

 رو اشونخونه شماره گرفتم،مى كمك مادرش و سيروس از كه مدت اين تموم مثل

 .گرفتم

 !سالم-

 ...!جون فرح خوبى؟! عزيزم سالم-

 اينجا؟ مياين نيس خوب فرح حال! خدا رو تو ببخش مادرجون-

 !بردار هم رو بچه ساك! كن اشآماده فقط. ميام االن! نترس مادرجون-

 !چشم-

. نكشه فرياد تا گرفتمي گاز رو دستش و پيچيدمي خود به مبل روى آماده فرح

 .رسوند رو خود سريع مادرجون

 با شبيرى دكتر خانم. شد پذيرش زايمان و زنان قسمت بيمارستان، تو بعد ساعتى

 .كنن منتقلش عمل اتاق به فورا   داد دستور معاينه،

 شدم طورى اگه جون، مامان: گفت و گرفت رو دستم فرح عمل، بخش به ورود از قبل

 !باش كيانم مواظب! باشه تنها نذار! باش امبچه مواظب
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 .اىبچه هم باز اما بشى مادر ميرى دارى: گفتم و كردم غلبه قلبم درد بر

 !باشه كامل بشمر، رو انگشتاش حتما  : گفت توجهبى

 كمتری هایانگشت نوزاد پای و دست مبادا كه بود شده فوبيا اين دچار باردارى اول از

 .باشه داشته

 .بغلته تو وروجكت ديگه ساعت! نترس! برو: گفتم و بوسيدم رو پيشونيش

 .بودن نشسته منتظر هم ديگه زن دو. نشستم ديوار كنار. بردن رو ويلچر

. دادم خبر سيروس به رفتم. شهنمى چيزى! نترس: گفت و اومد كنارم جون مادر

 بگى؟ كيان آقا به خواىنمى

 بهش ميزنه زنگ رسيد وقتى. ببينه آسيب نكنه، رعايت ترسممى خرابه، كه هوا نه،-

 .ميگم

 بيرون پرستارى بعد ساعتى. خواستممى كمك خدا از و خوندممي دعا ب**ل زير

 كيه؟ مهربان همراه: گفت و اومد

 . رفتم جلو

 .خانوم منم-

 !بدين رو بچه پوشك و پتو لباس،-

 .رفت داخل. دادم سريع رو وسايل

 !روشن چشمت. اومد دنيا به: گفت لبخند با جون مادر

 .بودم سالمتيش و فرح فكر به باشم نوزاد فكر به اونكه از بيشتر
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 هاىخدمه از دوتا. رسيدمي گوشم به ايشيشه ديوار يه ىفاصله با نوزادا گريه صداى

 پر ىشده خشك هاىب**ل و باز چشماى با فرح. آوردن بيرون برانكاردى عمل اتاق

 !ممنون جون مامان: گفت و كرد نگاه من به لبخند

 .شد آروم قلبم

 .كنممى همراهيش من! بدن نشونت رو بچه كن خواهش برو: گفت جون مادر

 اومدن اينجا خانوم: گفت و آورد باال سر. شدم نزديك اىشيشه اتاق پرستار به

 !بيرون بفرما. ممنوعه

 !ببينمش لحظه يه فقط كنممى خواهش خانوم-

 !باش زود دقيقه، چند فقط. داره مسئوليت ما براى: گفت و انداخت نگاهى

 مشغول سمتى هركدوم كه رفتم نوزاد سه سمت به و كردم تشكر خوشحالى با

 .بودن گريه و اعتراض

 خودم ىهديه كه شده گلدوزى مهربون خرس دو با روشن آبى پتوى بود؟ ما نوزاد كدوم

 .كرد راهنمايى صدا و سر پر و درشت نسبتا   نوزاد سمت به رو من بود،

. كردم نگاش. نداشت تن به لباسى و بود شده پوشيده پتو با عريانش كامال بدن

 كلمات. داشت قوى صدايى و باز دهنى با سرخ تقريبا   صورتى بسته، چشمان

 .شد خارج دهنم از اختياربى

 .دلم عزيز نازى، عزيزم، جانم،-

 .فرستادم صلوات و گذاشتم اشسينه روى آروم رو راستم دست

 !آفرين! باش آروم-
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 شمردم، رو انگشتاش. بود كرده برقرار اشعمه با رو پوستى تماس اولين. شد آروم نوزاد

 .بود كامل

 تقريبا   كوچولوى اين! داشت عجيبى حس چه خدا ىهديه پاكترين و ترينناب ديدن

 .بود خدا ىآفريده عزيزترين شكلبى

 دلم تو شوق و بغض. بلند تقريبا ناخناى با بود باريك. كردم لمس رو انگشتاش آروم

 .بود كرده پا به غوغا

 برادرم دختر. داشت نازنينم كيان از نشون. داشت پدرم و مادر از نشون كوچولو اين

 .بود

 نفسم با و ببوسمش ترسيدممى. كيان دختر. بود آهنگ خوش چقدر! كيان دختر

 .كنم اشآلوده

 .بهشت بوى. داشت خوشى بوى. كشيدم بو و كردم نزديك گلويش به رو صورتم

 ...اكبر هللا: كردم زمزمه گوشش تو. كشيدمى نفس آروم

 .بيان خوانمي بقيه االن! بفرمايين خانوم: گفت پرستار

 .دنشمى تحويلمون كى پرسيدم و كردم تشكر

 .ديگه ساعت يه-

 بخش شادى برام كه اىگريه. آميخت درهم اشگريه و شدن گشوده با نگاهم آخرين

 .بود سالمى طفل. بود

 كجايى؟ االن دادى؟ خوب رو امتحان: پرسيدم و زدم زنگ كيان به بخش به ورود از قبل

 .اونجام ديگه ساعت يه. خونه ميام دارم-
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 .بيرونيم سيروس مادر همراه فرح و من بزن زنگ رسيدى-

 خوبن؟ هابچه نيلو-

 .خيلى. خوبيم خيلى: گفتم و خنديدم-

 .زائو سه و بود تخت تا سه. شدم١٤ شماره اتاق وارد

 . بود نشسته صندلى روى كنارش سيروس مادر و بود خوابيده اول تخت روى فرح

 .كردم نگاه اشخسته و آرام صورت به و رفتم كنارش

 من باوركن! كيان آقا و جون فرح مبارك! باشه مباركتون: گفت و آمد كنارم جون مادر

 .دارم دوس خيلى رو شوهر و زن اين

 باشه؟ نداشته دوسشون و ببينه رو فرح و كيان كسى داشت امكان مگر. زدم لبخند

 دادين؟ اطالع سيروس به: پرسيدم

 .خنديد

 .شيرينيه و گل دنبال االن باشه؟ نداشته خبر ميشه مگه-

 كجاست؟ امبچه: پرسيد گشود چشم وقتى فرح

 پر هم صداش. بود كامل هم انگشتاش. ميارنش االن: گفتم و كردم ناز رو موهاش

 .گذاشته سرش روی رو اتاق. قدرته

 و شيرين لبخند اون با سيروس ورود. بود شادى و هيجان از پر روز اون ىلحظه هر

 .كرد پخش انرژى از پر موجى شاد

 .رفت بيرون اتاق از مادران راحتى براى و گفت تبريك
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 زندگيش ناهار اولين مادرجون و پرستار راهنمايى با و بود خوابيده مادر بغل آروم نوزاد

 .كرد جون نوش رو

 .داد تكون دستى من ديدن با و شد سالن وارد شتابزده كيان

 .نداشت همراه گلى شاخه حتى گيج و زدهشتاب باباى. شد نزديك

 كجان؟ جان، نيلو-

 !بعد به امروز از باباى سالم-

 !سالم ببخش-

 .كرد التماس چشم با و كشيد حالتش خوش و زيبا موهاى ميان دستى

 .منتظرن دخترت و زن! تو برو بيا-

 !بدم دست از رو هااون رويارويى ىصحنه بود محال. شد اتاق وارد

 .بوسيد رو فرح صورت و شد خم چشمام جلوى بار اولين براى

 ميان درونش موجود و آبى پتوى وقتى. گرفتم عكس بكر ىصحنه اين از گوشيم با

 نازنين دست آروم. شدن انداخته هم سر پشت هاعكس گرفت، قرار كيان بازوان

 .كردم ترك رو اتاق. گفت اذان گوشش در و بوسيد رو آمين فاطمه

 كننده ناراحت برام جيغش. بزنه رو واكسن اولين تا بردم رو كوچولوم زود، صبح فردا

 .سالمتى ىجاده به ورود يعنى جيغ اين دونستممي. نبود

 با تو و بركتى خودت خوشگلم: كردم زمزمه نازنين گوش تو. بود كرده غوغا برف و بارون

 .اومدى دنيا به خدا روزهاى ترينبركت
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 دوم واكسن براى سيروس با من و بودن فرح مواظب مادرجون همراه كيان اينده روز دو

 .رفتيم مى بيمارستان به نازنين تيروئيد ازمايش و

 .بلعيدمى رو نوزاد درخشان چشماى با سيروس

 .ماست دست امانت و داره صاحب بچه اين آقاجون: گفتم و خنديدم

 .كرد دراز طرفم به رو دستش

 هم يه هم ما شايد حاال. داره صاحب دونممي! رو بهشتى كوچولوى اين ببينم بده-

 .داديم هديه بهش بازى

 .استاد ظرفيتىبى هابچه مورد در كال  -

 از كردممى چك اول شدممى پياده ماشين از وقتى. بودم پوشونده رو نازنين پتو دوتا با

 پتو طرف سه بقچه مثل. گرم و آبى دومى و بود كرم و لطيف اول پتوى. نخوره ليز پتو

 .كردممى جمع رو

 .اومد مادرش و نازنين عيادت به كودكانه چايخورى سرويس با سيروس سوم روز

: گفتم و دادم سيروس بغل رو بود من به خيره رنگش خوش چشماى با كه رو نازى

 .عالم ىبقچه ارزشمندترين با اينم! بفرما

 بقچه؟ چرا حاال: پرسيد و زد شيرين لبخندى

 يه مثل پتوش تو آخه: گفتم و كردم لمس رو نازنين ب**ل ىگوشه انگشت نوك با

 .بقچه تو گنجه

 اين محو. بگيره دهن تو تا شدمى كشيده انگشتم سمت به نازى شيرين هاىب**ل

 .نداره وجود عمه ناناز از ترخوشگل! ببين: گفتم بازى
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 .بيام خودم به شد باعث مادرجون اعتراض صداى

 !ببينم؟ رو جواهر ىبقچه اين منم ذارينمى مادر، سيروس نيلوفر،-

 و كشيد بيرون نازى سر زير از بازو احتياط با سيروس. كشيدم كنار رو خودم شرم با

 .گذاشت مادرش ماهر دستاى تو رو اون

 ىعمه و خاله ىخونواده شام. كرد قربونى اشنوه و دختر براى فرح پدر. بود شلوغى روز

 و ريز مهمون ٣٠حدود يعنى اين شدن، دعوت سيروس خواهر و برادر همراه به فرح،

 .متغير هاىاخالق با درشت

 و ميبره دل حسابى بشه بزرگ: گفت تعارفبی و گرفت همسرش از رو نازنين خسرو

 .شكنهمي دل

 شما دارم، پسر شازده تا دو كه بلرزه دلم و دست بايد من خسرو آقا: گفت بلند سروش

 .نشدى بابا هنوز كه

 .نيستن دختركش كم هم من پسراى سروش، آقا: گفت و كرد ظريفى اخم ريحانه

 بود خيره نازنين صورت به شده خم كه سيامك ىشونه روى زد و خنديد بلند سيروس

 .آوردمى در شكلك و

 .پريد كُشا دختر از يكى انگار داداش زن-

 .كردن عوض رنگ يا زدن لبخند يا خانوما و خنديدن جمع مرداى

 !كن بازى فرشته با بيا عمه سياوش: گفت بلند سيما

 .خواممى هانىنى اين از هم من بابا: گفت تفاوتبى و خزيد پدرش بازوى زير سياوش

 .كرد نگاهى ريحانه طرف به و كرد نچى نچ سروش
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 .پريدن پسرامون جفت خانوم-

 .نبود حركت به قادر هنوز فرح. اومد بيرون خواب اتاق از كيان

 رو ما حسابى هاشمحبت با روز سه اين. اومد بيرون كيان سر پشت مادرجون

 .بود كرده شرمنده

 !بده تحصيل ادامه خوادمي دخترم باشم گفته! رو دخترم ببينم بدين-

 و بود شيطون هم ما برادر اين. كنم كنترل رو خودم نتونستم. شد بلندتر خنده

 .كشيدم صورتم روى رو چادر. دونستمنمى

 .كيان آقا بودى گذاشته جا اينجا رو گوشات پس: گفت خنده با پدرجون

 از چشمام و گوشام: گفت و كرد جا به جا اششونه و بازو روى احتياط با رو نازنين كيان

 .دخترمه پيش بعد به اين

 .زد دست محكم سيروس

 .دخترم ىخونواده طرف من باشم گفته اما! آفرين-

 .زد سيروس بازوى به محكم سروش

 !خيانتكار اى-

 !ببينم بيار رو بادوم مغز اين داماد: گفت و خورد تكونى آقاجون كنار از ياشار آقا

*** 

. كنم كمكش شد مشكلى دچار فرح اگه تا خوابيدممى پايين سالن تو من سوم روز تا

 .بود جون مادر ىتوصيه
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 جيغ دختر ميل كمال با من و كردمى گريه بند يه نازنين خاصى، ساعت از هرشب

 پيش پيش گوشش كنار رفتممي راه سالن تو كه همونطور. گرفتممى آغـوش تو رو جيغ

 .خوندممى شعر يا كردممى

 آب براش. بودمش نديده مدلى اين حاال تا. كردمي بدخلقى فرح صبح، از چهارم روز

 شده؟ چى: پرسيدم و بردم آناناس

 .خواممي كاچى من: گفت اخم با

 .كنممي درست االن باشه-

 .نيسى بلد نه-

 .كردم درست خودم هم اول روز دو: گفتم متحير

 !كن بيدارم كرد گريه نازى. خوامنمى اصال. كاچى تا بود حلوا: زد نق

 چى؟ يعنى بود، برخورد خوش كيان با صبح كرد؟مى اينطورى چرا

 رو ماجرا وقتى. زدم زنگ مادرجون به و رفتم تلفن طرف به آهسته. بود خواب نازنين

 .رسونهمي رو خودش گفت شنيد

 .انداختين زندگى از ما خاطر به رو خودتون! نكشين زحمت: گفتم شرمندگى با

 اتاق وارد زعفرونى كاچى از پر ايكاسه با بعد ساعت نيم. بود تلفن قطع بوق جوابش

. ميشه زايمان افسردگى دچار داره جون فرح عزيزم،: گفت در ىآستانه در. شد فرح

. مياد سيروس! شو آماده برو هم تو. كنهمي ترقوي رو حال و حس اين مادر نداشتن

 به برو هم تو. اينجام امروز من! مادرجون برو! كن عوض احوال و حال كمى بيرون برين

 !برس من پسر
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 .نياد سيروس زنممي زنگ. نيست درست كه اينطور آخه-

 سير دل يه پسرم آخر ماه اين نيس حواسم كنىمي فكر! ديگه برو! عروس بيخود-

 .گرفت دلش نديدتت؟

. بشم آماده تا باال رفتم و بوسيدم رو مادرجون ىگونه. كرد سرخ رو لپام شوق و شرم

 شده تنگ دستاش گرماى و خنده صداى براى. بود شده تنگ گفتمون و گپ براى دلم

 سقف از برف ريز هاىدونه. بود شده تنگ نگاهش مهربونى و خاص القاب براى. بود

 .ريختمى چادرم رو آسمون

 !بانو ايزد بريم كجا بفرمائين خب-

 .باشى تو كه هرجا: گفتم و كردم نگاه نارنجى كاله مرد به

 .خودته با جوابش و افتممي پس دفعه يه. مريضه قلبم من! خانوم نيلوفر ببين-

 .استاد نيست خوب تو براى سرما اما كنهنمى فرقى خب نكنه خدا-

 .شد خيره صورتم به

 !كن باور. ميره يادم گرما و سرما توام با وقتى-

 باغ؟ بريم-

 ها؟جاده لغزندگى و سرما اين تو االن،-

 چطوره؟ شما، ىخونه بريم هم بعد آموزشگاه سر يه بريم خب-

 .تعطيله كه پارك و سينما. نداريم ايديگه گزينه كه فعال-

 به بايد. كردمى اداره خوب رو اونجا من غياب در مومنى. رفتيم آموزشگاه تا زنان قدم

. بمونم اونجا جيغو جيغ ىبقچه وجود با تونمنمى ديگه كه گفتممي ستوده آقاى
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 طراحى جديد مربى پرتى حواس از كمى و آورد چاى برامون. بود خوبى ىگزينه مومنى

 .گفت

 .كنيممى پيدا براش جايگزين شد تكرار. كنممي صحبت باهاش-

 چى؟ خودتون كالساى خانوم-

 دوباره رو سياه هاىپرچم اون درضمن! نكن نام ثبت فعال. بيام تونمنمى عيد بعد تا-

 آوردى؟ در چرا. باشه صفر آخر تا گفتم! كن نصب

 .پريد رنگش

 .شده تموم محرم گفتم! ببخشين-

. بيته اهل از داريم چى هر عزيزم مومنى. صفر و محرم. نشده تموم كه صفر-

 .واجب هم احترامشون

 !ببخشين-

 .برگشتيم زنان قدم برف لطيف هاىنرمه زير هم باز

 سپيدى از اىاليه زير صفر و محرم عزادارى سياه هاىپرچم هاخونه و هامغازه در سر

 .كردمى خود ىخيره رو چشم

 دارى؟ ميل چى ناهار. سروشه ىخونه امروز بابا-

 !بلدى چى ببينم بذار، چاي يه فعال-

 .كشيد رو موهام از اىگوشه خنده با

 !بگير رو من خدا رو تو. پزممي خوب هم ماكارانى. بلدم چاي-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

351 

 

 .كردم آزاد رو موهام و خنديدم

 .بدم نظر بعد بخورم رو ماكارانى بايد حاال-

 رو جلوم سيروس بار هر اما رفت عمه ىبقچه براى دلم بار چند. بود خوبى و آروم روز

 .نزنم زنگ كه گرفت

 .تو و من فقط! باش من با امروز نيلوفر،-

 !كنم آماده رو ناهار من تا كن استراحت كمى برو: گفت و داد هل اتاقش به رو من

 تخت و گرم پتوى. كردم رها تختش روى رو خودم و پذيرفتم. كنم منصرفش نتونستم

 .كرد سنگين رو چشمام نرم

 بودم؟ كجا

 .نبود و بود سه هر مثل دونمنمى دشت؟ يا خيابون يا بود بيابون

 .بود نشسته مرد سر روى برف. شد آلود مه فضا. كردمي حركت مردى رويم به رو

 .شدنمى خارج گلو از صدايى اما" آقا" كنم صدايش خواستممى

 بود خندان صورتش تمام. بود سيروس. برگشت غريبه. بودم باغ يه تو. شد روشن هوا

 .روشن و

 وقتى. كرد سينه داخل رو دستش و زد كنار رو پالتويش. رفتم سويش به زنان لبخند

 مال: گفت و گرفت سمتم به رو اون. بود دستش تو زيبايى كوچيك ىپرنده آورد بيرون

 .تو

 صداش و چرخيدممى خودم دور. شد ناپديد هم سيروس. شد ناپديد و پريد پرنده

 .زدممي
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 !س... رو... سی... سیروس-

 !سيروس: زدم فرياد اختياربى و گشودم چشم. داد تكونم گريه هقهق

 .داشت دست تو كتابى. شد اتاق وارد

 .نشست كنارم و گذاشت تخت روى رو كتاب. اومد سمتم به آشفته

 !باش آروم! نكن گريه عزيزم؟ شده چى-

. شدم عريانش ىسينه ىخيره و بردم باال رو اون و زدم لباسش به چنگ تاببى

 .شد مبهوت و متعجب

 !بمون تو: گفتم و گذاشتم بود قلبش شكبى كه قسمتى روى آرومى به رو دستم

 !قربونيش من بمونه اين خدايا: زدم ضجه و بردم باال رو سرم

 .گرفت رو هامشونه و خورد تكونى

 !باش آروم. ديدى خواب-

 رو اون. گذاشتم قلبش روى سر و كردم آزاد رو دستام. نداشتم رو حركاتم اختيار

. نگفت چيزى سيروس. بمونه باز حركت از خواستمنمى. ريختممي اشك و بوسيدممى

 صداى با. كرد بغلم محكم و داد جا كنارم رو خودش. بود شده خرابم حال ىمتوجه

 .شد خاموش هقم هق و شد گرم چشمام آرومش قلب

 شبيه. پيچيد بينيم تو خاصى بوى. كردم باز سختى به رو چشما. ميشد نوازش موهام

 .شديدتر خيلى اما بود سيروس بوى

 بودم؟ كجا. شدم جا به جا
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 تخت روى و بود باال لباسش هنوز. شدم بلند تندى به و شد هوشيار سريع ذهنم

 .بود نشسته

 .گرفتم گر خجالت از

 .كنممي چكار نفهميدم! ببخش-

 بهترى؟: گفت مهربونش و غمگين نگاه با و آورد باال رو صورتم

 بله-

 .ديدم بد خواب: گفتم و كردم مرتب رو لباسش

 دست عمر كنى؟مي ناراحت نداده رخ كه چيزى براى رو خودت چرا من، عزيز نيلوفر،-

 .شهنمى چيزى نخواد اون تا. خداست

 چى؟ خواست خدا اگه-

 .سپاسگزارشم داده، من به رو بهترينا خدا. حالت هر تو بود خدا تسليم بايد-

 .بدم دست از رو تو خوامنمى-

 .كنمنمى تركت وقت هيچ من: گفت و بوسيد رو پيشونيم

 فاصله غصه از ماهر آشپز ماكارانى خوردن و مختلف گفتگوهاى با كرديم تالش دو هر

 .نبود خوب من حال و كرديممى بودن خوب به تظاهر دو هر. بگيريم

*** 

 مادرش و پدر حركات درشتش چشمان با نازنين. گذشت شيرينى و سختى با ماه يك

 نبود كيان اگه. شدمى آروم ترسريع كيان آغوش تو قرارىبی وقت. كردمى دنبال رو

 !ددر رفتيممى سيروس و من همراه
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 .خوابيدمى راحت و كردمى آرومش سريع ماشين، حركت

 هركس پاى" گفتمى و رفتمى ور كوچولوش پاهاى و هادست به بيشتر سيروس

 ."كسيه هر نشون من براى كفش هم وسايل تو. آدم اون خود يعنى

 اىبهانه هر به. بودم تنش بوى ىمرده و اومدمى خوشم نازنين چشماى و دماغ از من

 .دادمى بهم عجيبى آرامش عطر، و بو اون. كشيدممى مشام به رو تنش بوى

 ىشيفته بيشتر روز هر كيان. قبل فرح همون بود شده مادرجون صحبت با هم فرح

 .شدمى خوشگلش كوچولوى

 .بياريم براش خواهر يا داداش يه شد، بزرگ اين پس: گفتمى فرح

 !بعدى تا بياد در گل و آب از اين بذار! هولى چقدر: گفتممى پوزخند با من

 .يكى همين فقط فرح: گفتمى خونسرد هم كيان

 ترس. شدمى نگرانيم موجب سيروس از خبرىبي لحظه هر عجيب، خواب اون از بعد

 شنيده ازش" فيش فيش" صداى مرتب و بود زده چنبره امسينه تو مخوفى مار مثل

 .شدمى

 كردممى سعى من اما كردنمى كنجكاوى و بودن شده قراريمبي ىمتوجه كيان و فرح

 .عمه ىبقچه از بهتر كسى وچه ببرم اىديگه سمت به رو فكرشون

 از رو حالش كلمه همون با گاهى و بودن شده نازنين عجيب صفت ىمتوجه ديگران

 .پرسيدنمى من

 چطوره؟ بقچه حال نيلوفرجون،-

 شده؟ بزرگ عمه ىبقچه-
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 نشده؟ چهلمش هنوز بقچه اين-

 بياد يا ببره خودشون ىخونه رو من يا كردمى سعى و كردمى درك رو حالم سيروس

 .من پيش خونه

 اهدايى قلبى. سيروس قلب پيوند زمان. رسيد بوديم منتظرش هاماه كه خبرى باالخره

 .بود سيروس منتظر

 .سيما و رضا سروش، خودش، ىخونواده. كنن همراهى رو سيروس خواستنمى همه

 .مادرجون اال كنه موندن به راضى رو همه تونست پدرجون

 بايد: گفتمى و بود گرفته محكم رو سيروس دست اشك از خيس صورت با مادرجون

 .باشم پسرم پيش بايد. بيام

 ريحانه و سروش به رو نازنين و فرح. نشست پدرجون ماشين فرمون پشت كيان

 لحظه. جان بابا باشه: گفت و شنيد رو سروش و سيما هاىسفارش پدرجون. سپرديم

 .ميدم خبر بهتون لحظه به

 دست. فرستادمى صلوات تند تند و بود چسبيده شيشه به كه مادرجون چشم از دور

 صداش و شد فشرده انگشتام. دادممي فشار استرس با و بودم گرفته رو سيروس چپ

 .شد شنيده آروم

 .استرس نه بدى اميد من به بايد االن! نباش نگران اينقدر-

 .باشم داشته رو خودم صبور و آروم لحن كردم سعى. بود جايى به و منطقى سخن

 كيه؟ عمل آقاجون-
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 ىسينه تو هنوز قلب چون البته. امروز باشه مناسب شرايط اگه گفت مرتضوى دكتر-

 .داريم فرصت روز چند هست صاحبش

 اجازه اولى اين از بايد بشه دومم قلب قراره اگه: گفت هميشگى لبخند با سيروس

 .بگيرم

 بگيرى؟ دوم زن خواىمى مگه برادر: گفت كيان

 بوديا؟ غيرتى زمانى يه كيان آقا-

 !ببينى رو غيرتم تا بيار دوم زن اسم. هستم هم االن-

 .كرد كم مادرجون و من استرس از زيادى حد تا كيان و سيروس كل كل

 گرفتنش ناديده در سعى اعتنايىبى با اما كردممى حس امسينه تو خفيفى سوزش

 .شديممى نزديك تهرون به. داشتم

 .بگيريم مراسم فروردين خواممى. شى مرخص زود بايد سيروس: گفتم آروم

 .روش هم ماه دو كرديم، صبر مدت اين! ايهعجله چه-

 دوماه؟ چرا-

 ماه؟ چند پس-

 .خنديدم اختياربى

 كنيم؟مى بازى مگه-

 !باشين خنده به هميشه هللا ايشا: گفت مادرجون



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

357 

 

 شوخياى با سيروس. رفتيم مديريت اتاق سمت به بيمارستان اطالعات راهنمايى با

 تخصص فوق مرتضوى دكتر. كنه آروم رو مادرجون و من كردمى سعى خودش خاص

 .بود بيمارستان مدير و داشت قلب جراحى

 بود ارتشى ىفرمانده يه شبيه بيشتر. محكم و جدى اندازه همون و پدرجون سن هم

 .كردن تنش به پزشكى روپوش كه

 .داد سالم و كرد خم سرى مادرجون و من براى داد، دست اقايون با

 :گفت و نشست اىقهوه چرم صندلى روى دكتر چپ سمت سيروس

 .بشكافى رو سينه اين قراره باالخره جان، عمو خب

 ارتش تو هم با مدتى جنگ زمان جون پدر و دكتر: گفت گوشم زير آروم مادرجون

. داده انجام صحرايى هاىبيمارستان همون تو اىالعاده فوق هاىجراحي دكتر. بودن

 .بوده سيروس معالج پزشك هم سال چن اين

 .آشناست دكترى سيروس جراح كه شد راحت خيالم. شدم آروم كمى

 آزمايشا سرى يه و بشه بسترى سيروس ساعت همون شد قرار گفتگو ساعتى از بعد

 مرتضوى دكتر. بگيره صورت عمل فردا نبود مشكلى كه درصورتى و بشه انجام مجددا  

 .كرد تشكر و نپذيرفت آقاجون اما بريم منزلشون داشت اصرار

 .بشن بخش وارد تا كرد همراهى رو سيروس دكتر،

 مردان بخش به ورود اما باشم همراهشون خواستممى. كوبيدمى سينه به محكم قلبم

 و عميق چشماى. گفت دكتر به چيزى آهسته و خوند رو نگاهم سيروس. بود ممنوع

 .انداختم پايين سر كه شد امخيره چنان دكتر زمردين
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 .باشه پسرمون پيش همراه عنوان به ميتونه آقايون از يكى-

 .خونه گردهبرمى ماهه يك ما شجاع پسر اين! نباشين ناراحت خيلى هم خانوما

 .زد سيروس ىشونه به دستى

 .كنى خداحافظى خانومت از بخش تو تونىمى هم حاال-

 .كردم نگاه مادرجون به زده خجالت

 .داد هلم جلو به آروم دست با

 !دخترم برو-

 سالم احترام با دكتر ديدن با پرستارها. گذشتم اىدرشيشه از سيروس و دكتر همراه

 .بود عجيب بخش تو ساعت، اون دكتر، حضور براشون. دادنمى

 .شدمى ديده اتاق تو تخت دو. شد پرستارى ايستگاه روىروبه اتاق وارد دكتر

 !باش آماده و بپوش. بيارن لباس برات گممى پسرم: پرسيد دكتر

. نشست تختا از يكى روى و گرفت رو دستم سيروس. بست رو در و رفت بيرون اتاق از

 . گرفتم جا كنارش

 .داشت وحشتناكى فشار گلوم تو بغض

 !ببين رو من! خانوم نيلى...! نيلوفر-

 .ريخت فرو قطره اولين. شدم خيره صورتش به

 :گفتم و كشيدم صورتش روى دست. شد فشرده هم روى هاشب**ل و شد ناراحت

 !نشو ناراحت-
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 هاستسال من كه روزيه همون روز اين عزيزم. باشى خوشحال بايد االن تو نيلوفر-

 تيغ زير برم راحت خيال با بذار. باشيم قوى بايد. منتظرشى هاستماه تو منتظرشم،

 كم نيست، خنده اهل دكتر ديدى خودت! ببينم رو لبخندت بذار حاال! دكتر عمو

 .ميارم

 .اومدم پايين تخت از و زدم لبخند. شدممى هميشگى قوى نيلوفر همون بايد

 .كنم عوض رو لباسات خواممى خودم-

 .گرفت بطرفم رو دستاش

 !بفرما-

 به رو بيمارستان لباس پرستار. گذاشتم تخت روی رو نارنجيش كاله و پليور پالتو،

 .رفت و داد دستم

 !سيروس دربيار رو لباست-

 االن؟-

 .رفتم طرفش به

 .نداشتى اول از بگن نرن، ك ش چيزى بعدا كنم، چكت خواممي. االن. بله-

 .دراورد رو لباسش و خنديد

 !پسرم ببينم بچرخ حاال! آفرين: گفتم و كردم راست و چپ رو سرم كمى

. بدم نشون رو دلتنگيم راحت تونستممى نبودم نگاهش زير كه حاال. كرد من به پشت

 .گرفت جاى چپش كتف روى صورتم. كردم حلقه دورش به رو دستام و شدم نزديك
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 نبينمت خندون و سالم تا! بياى بيرون سالم عمل اتاق از بايد: گفتم شمرده و آهسته

 .ميرممى هم من باش مطمئن بيفته برات اتفاقى اگه... اگه. گيرمنمى آروم

 سينه اين تو ديگه قلب يه بذار! باش خوبى قلب هم تو. كردم نوازش رو قلبش دست با

 !بتپه

 .بود سرخ مهربونش ىسوخته اىقهوه چشماى. چرخيد سمتم به

 ...تو خاطر به فقط! نكن قرارىبي-

 .نگفت چيزى

 .گرفتم سمتش به رو بيمارستان پيراهن و كشيدم بلندى نفس

 لطيفه؟ و سفيد پوستت اينقدر كه كنىمى حموم شير تو مگه سيروس-

 .زد قهقهه

 هام؟قصه خانوم شازده مگه شير؟ حموم-

 .منى دل پسر شازده نه-

 ذخيره ذره ذره رو لبخندش و صدا نگاه، بفرسته، بيرون رو من پرستار كه ايلحظه تا

 .دلتنگيم لحظات ىذخيره. كردم

 رو شب پدر و باشه سيروس همراه شب تا كيان كه رسيدن نتيجه به كيان و جون پدر

 .بگذرونه پسرش كنار

 ...اومد پيش اىمسئله كيان آقا پس: گفت پدرجون

 .گذاشت چشم روى دست كيان
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 .هستم من! راحت خيالتون بفرمايين! آقا چشم-

 شدمى بيشتر قلبم طپش گرفتيم،مى فاصله بيمارستان از چه هر. شديم ماشين سوار

! نباش طاقتبى اينقدر عزيزم: گفت و برگشت مادرجون. جويدممى رو لبام اختياربى و

 باش مطمئن. كنهمى رد خوب رو عمل اين ساخته، بيمارى اين با الحا تا من پسر

 !مادرجون

 .ميزنه بيرون دهنم تو از داره قلبم. نيست خودم دست-

 تو از بود، محبت از مملو باراين كه رو اشپرجذبه چشماى اىلحظه براى پدرجون

 .كنهمي تحمل تو خاطر به: گفت و دوخت من به ماشين ىآينه

 .انداختم پايين رو سرم زده خجالت

 .دويد بيرون سرايدارى و زد بوق پدرجون. كرد توقف ماشين"نيلگون" مجتمع روى به رو

 .برد مجتمع پاركينگ داخل رو ماشين و داد نشون سرايدار به كارتى پدر

 .اومديم چى براى اونجا دونستمنمى

 واحد سمت به پدرجون. داشت قرار هم روى به رو واحد ٤ رفتيم،٦ ىطبقه آسانسور با

 .ايستاد رنگش اىسوخته در مقابل و رفت آسانسور كنار چپ سمت

 .خريديش پس: گفت مادرجون

 .نشد كه بگم بهتر موقعيت يه تو خواستممى آره،-

 داخل. بشه وارد جون مادر تا ايستادم كنار. شد داخل و چرخوند قفل تو رو كليد

 ىنفره٦ مبل سرويس يه تنها سالن تو. بلند هاىپنجره با روشن بسيار سالن. شدم
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. بود چپ سمت آشپزخونه. اىديگه ىوسيله هيچ بدون. خوردمى چشم به ساده

 .در سه با بود كوچيك راهروى يه سالن راست سمت

 .بود بهداشتى سرويس. شد داخل و كرد باز رو راست سمت در پدرجون

 كوچيك ىآشپزخونه وارد و گذاشت مبل ىدسته روى رو روسريش و كيف جون مادر

 .رفتم سمتش به. شد

 !كنم درس چاي من بدين اجازه-

 .نخوابيدى ديشب مطمئنم! كن استراحت كمى برو دخترم، نه-

 فرش كرم بلند پرز موكت با كوچيك اتاق. رفتم اتاقا از يكى سمت به و كردم تشكر

 .بود شده

 .پتو يه و بود بالش يه فقط ديوارى كمد تو

 آقاجون حتما. نبود سرد اتاق. كشيدم دراز و كنارگذاشتم رو كيفم و مانتو و چادر

 .كنن روشن رو شوفاژ بود سپرده

 شد؟مى تموم استرسا ىهمه ديگه روز چند يعنى.بود سفيد ديوار مات چشمام

 بود؟ موردبى من نگرانى و ترس يعنى

 .بكشه پر و كنه ترك رو من سيروس ترسيدم مى دائما عجيب خواب اون از پس

 .شدم خيز نيم. شد وارد مادرجون و شد باز در كه بودم حالت اون تو قدرى به

 !باش راحت-
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 كپى چشمان. گذشت سكوت تو دقيقه چند. شد صورتم ىخيره و نشست كنارم

. كردم بغلش و خزيدم طرفش به طاقتبى. شد اشك از لبالب آروم آروم سيروس

 .فهميدمى رو من قراربي حال مادر اين فقط شكبى

 .شد بلند آقاجون صداى

 دين؟نمى من به چاى يه خانوما

*** 

 اومد وقتى امشب. كرده خاموش رو گوشيش حتما  . بيمارستانه تو كيان جون، فرح-

 .بزنه زنگ حتما   ميگم

 شده؟ قطعى عملش زمان-

 !كنن دعا براش بسپر همه به. بشه عمل فردا قراره آره-

! باش آروم! باش خودت مواظب هم تو كنيممى دعا براش اينجا همه جون، نيلو-

 !باش مطمئن شهمى خوب سيروس

 چطوره؟ من ىبقچه. باشه-

 .حسابى ميشه حالش به خوش. بابا ىخونه ميرم امشب. خوبه حالش-

 !باش نازنينم و كيان مواظب هميشه. دارم دوستت فرح: گفتم اختياربى

 !برسون سالم سيروس باباى و مامان به! باش مراقب هم تو. همينطور منم-

 !برسون سالم: گفت و نشست كنارم مادرجون

 خداحافظ. رسونهمى سالم مادرجون-
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 خداحافظ-

 !بخوره چيزى هم آقا تا باش كنارمون شام بيا نخوردى، چيزى كه ناهار: گفت مادرجون

 زوج اين تا بخورم غذا لقمه چند كردم سعى و نشستم سيروس مادر و پدر كنار

 كنارش كرده سر به چادر هم من شد، آماده پدرجون وقتى. بيان در نگرانى از مهربون

 .ميام هم من: گفتم و رفتم

 .بياى بخش تو دننمى اجازه-

 !بيام هم من بذارين. دادن اجازه شايد پدرجون-

. شد نمايان راهرو پيچ از كيان. بوديم منتظر صبرانهبى بيمارستان سالن تو. شد تسليم

 .داد جون پدر به رو بيمار همراه ىبرگه احوالپرسى، و سالم از بعد

 ".خوبه عمل براى شرايطش"گفت و اومد سرش باال شخصا   خودش دكتر! بفرمايين-

 ديدنش؟ برم دننمى اجازه كيان-

 .كرد نگاهم دلسوزانه

 .نداره فايده رفتنت. شهنمى بيدار صبح تا داروها اون با. خوابه سيروس نيلوفر،-

 .برگشتيم كيان با. نداد جواب اصرارم

*** 

 كردممى احساس. بودم قراربي. بخوابم تونستمنمى. شدمى باز چشمام دقيقه چند هر

 به دنده از. خوندممى دعا مرتب و كردممى لعنت رو شيطون. بيفته ناگوارى اتفاق قراره

 .گرفت درد بدنم شدن دنده
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 روى عاقبت. شدم نماز مشغول و گرفتم وضو. رفتم سالن به و شدم بلند آهسته

 .برد خوابم خدا، با نياز و راز حال در سجاده

 !مادر شو بلند نيلوفرجون،-

 .كردم باز رو پردردم چشماى

 !سالم-

 كردى؟ چكار باچشمات! سالم-

 .شدم بلند جا از

 .برد خوابم صبح نماز بعد. موندم بيدار سحر تا. بردنمى خوابم-

 !بيمارستان بريم بخوريم، صبحونه كن بيدار رو برادرت برو-

 .ايستادم سرش باالى. داشت خود درون اىنفرهيك تخت و بود تربزرگ كمى اتاق

 نوازش رو هاشگونه آروم و زدم كنار جذابش و مهربون صورت از رو ايقهوه موهاى

 .كردم

 .بيمارستان بريم شيم آماده بايد! شو بلند! جان كيان-

 بيمارستان؟: پرسيد آلود خواب و كرد باز رو چشماش

 شدى؟ بيدار كيان-

 .شد بلند سريع و شد چشمام قفل نگاهش ثانيه چند

 چنده؟ ساعت-

 .داريم وقت-
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 شده؟ چى چشمات-

 .نخوابيدم خوب-

 .گرفت رو دستم

 !باش مطمئن. شهمى خوب نيلو-

 .بزنم لبخند كردم سعى

 .دونممى-

 پرواز پسرش سوى به انگار. كردمی حركت جلوتر مادرجون. بوديم بيمارستان ورودى

 .كردمى

 نيلو؟-

 .گزيد هايشدندان ميان را انگشت كيان

 شده؟ چى جانم،-

 .گرفت نشونه رو چونه زير سوراخ و شد اشچونه راهى دهان از انگشت

 !كيان-

. بذاره سر پشت رو زندگيش ىمرحله سخترين خوادمى سيروس پريشونى، نيلو-

 نيلو. بشه آشفته تو آشفتگى از اينكه نه كنى، آرومش كنى، دلگرمش داره احتياج

 .باش آروم جون

 عميق نفس چند. گفتمى درست كيان بود؟ چشم تو آشفتگيم اينقدر چرا خدا

 با. خواستم كمك خدا از. بدم آرامش نازنينم شاعر به بايد گفتم خودم به و كشيدم

 .رفتم ديدارش به لبخند
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 به لبخند شوخى با كردنمى سعى هركدوم. بودن اومده هم رضا و سيما و سروش

 اون لبخند. نداشت كارا اين به احتياجى من عاشق شاعر. بيارن سيروس ب**ل

 .بود رنگ پر و هميشگى

 اينجا مهمون ماه يه قراره چطوره؟ اينجا هواى و آب: پرسيدم لبخند با و رفتم كنارش

 .باشى

 !نازنین ای باش درکنارم -

 جبین مه است بهشت هرجا باتو

  من سوی رو گردد خم سرت گر

  سویت کشممی پر آدمم،

 نازنین ای بهشت، یک برایت هرجا کنم

 .خنديد كيان

 .پروره شاعر اينجا هواى و آب انگار، نه-

 .دوخت من به رو نگاهش مهر و ناز تمام سيروس

 .خواهرته ىمعجزه جان كيان نه-

 ببرن فيض هم بقيه نيس بد مادر، جان سيروس: گفت خندان مادرجون و شدم سرخ

 .شعرت از

 طلب پدر از بايد خواىمى رو مدلش اين اگه مادر، شرمنده: گفت پروايىبى با سيروس

 !كنى

 .كشيد صورتش به دستى پدر
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 .تالفى براى زياده وقت حاال كنى،مى استفاده موقعيت از خوب-

 رو عاشقم نگاه و خندون صورت آخر ىلحظه تا من و دوركردن ما از رو چرخدار تخت

 .كردم تقديمش

 ايستاده و نشسته نفر٧ عمل اتاق پشت. قرارىبى و استرس از پر. گذشت ساعت٦

 براى جز كسى نخورد، غذا كسى. بوديم ديوار به گردوندن چشم و گفتن ذكر درحال

 آب و چاى كردن وادارمون كيان بار يك و رضا بار يك. نكرد ترك رو سالن خوندن نماز

 .بخوريم

 خودت به خدايا: كردم زمزمه آهسته. گذشتمى ما هراس از ساعت٨ شد، ساعت٨

 .داريم احتياج اون به ما! كن كمكمون قسم

 .پرسيديم عمل از و رفتيم طرفشون به. اومدن بيرون پدرام دكتر و دكترعسگرى

 !بپرسين ازش مياد االن مرتضوى دكتر: دادن جواب

 .بود شده آلود خون لبام گزيدن، شدت از

 .درخشيد زمردى چشماى. اومد بيرون آرامش با مرتضوى دكتر

 ...چون ندارين رو ديدنش اجازه شما اما. بود خوب عمل-

 چند با واقعيت ترين تلخ. شد قطع پوشى سبز مرد بلند صداى با كلماتش شيرينى

 ...قلب كنين عجله دكتر: شد بيان كلمه

 رو قلبم شدن تكه تكه مرد، تصويرها عمل اتاق ىكلمه جز به. شد محو صداها تمام

. شدم زمين نقش و برداشتم جلو به قدمى. كردم احساس ريخته فرو ىشيشه مثل

 .مُردم همسرم قلب همراه من
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 به رو بيمار تنفس نبض، فشار،. كرد چك را بيمار وضعيت ديگر بار مرتضوى دكتر

 .بود بهبودى

 .كرد را آخر هاىتوصيه شب سرپرستار به

 !كن مطلع رو من تغيير كوچكترين با-

 ...شما امشب اما چشم: گفت سرپرستار

 .جام همين امشب-

 به و برداشت ديوار از تكيه دكتر خروج با پرويز. شد خارج ويژه هاىمراقبت بخش از

 .رفت سخت دوران دوست سوى

 . بود تشويش از پر سرخش چشمان

 چطوره؟ حالش احمد،-

 .نخوردم شام هنوز من! بخوريم چيزى بريم بيا مرد؟ كردى چكار خودت با-

 سفارش آشپزخانه به مرتضوى دكتر. كرد همراهيش اعتراضى كوچكترين بدون پرويز

 .كرد دراز را پاهايش مبل، ىدسته بر تكيه و داد شام

 .كنم تحمل رو نيمه و نصف رفيق اين روى فشار خيلى تونمنمى! ببخشيد-

 !باش راحت-

 .گذاشت كنارى و كرد جدا زانو از آرام را چپ مصنوعى پاى دكتر

 ...وضعيت از احمد-
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 .داد ماساژ را پيشانيش دورانى و آهستگى به دكتر

 .مياد هوش به فردا كنه رد اىحادثه بدون رو امشب. نرماله شرايطش. خوبه حالش-

 .كشيد هم در چهره مطلبى آوردن خاطر به با اما كشيد آسودگى از نفسى پرويز

 بگيم؟ بهش چطور احمد-

 .دوخت نشسته باز سرهنگ به را زمردينش سبز چشمان دكتر

 !باشين گفتارتون و رفتار مراقب بايد. خالصه تير پسرت براى استرس كوچكترين-

 كنيم؟ كار چه پس-

 تغيير شرايط شايد خدا، لطف به توكل فقط ندارين، مالقات ىاجازه كه اول روز چند-

 .اول روزهاى حداقل. بدونه چيزى نبايد سيروس حال هر به. كنه

 .داد بيرون سينه از عميق آهى پرويز

. ضعيفه مورد اين تو چقدر دونىنمى. بره دست از پسرم ترسممى. احمد ترسممى-

 .عاشقه واقعا اون

 را روشن سبز ىپرده. رفت اتاق قد تمام و بلند پنجره سوى به آهسته و شد بلند جا از

 روشن تقريبا   بيمارستان حياط فضاى. دوخت بيرون روشن تاريك به چشم و زد كنار

 زمين بر كنان رقص كه ديد را برف ذرات سفيد و زرد هاىچراغ نور شعاع در پرويز و بود

 .نشستندمى

 جديد قلب ناگهانى و قلبى ايست از روز دو. گذشتمى سيروس عمل از روز دو

 به توانستمى چطور. گذشتمى تاريكى دنياى به نيلوفر رفتن از روز دو. گذشتمى

 .آوردنمى دوام دانستمى خوبى به بگويد؟ عاشقش پسر
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 بايد چه كه داشت استرس سيروس، وخيم حال از نگرانى همراه روز دو اين تمام در

 .نيلوفر غيبت و نبود در بكنند

 پسرت چطور پيش سال چند رفته يادت. نيستيم غريبه حوادث اين با كه تو و من-

 .برگشت و كرد جواب رو مرگ

: گفت خيره سبز، نگاه آن در وقتى بود آشفتگى و ترس از پر پرويز ىجذبه پر چشمان

 .كنممى تحمل دارم خدا اميد به

*** 

 .دوختند مرتضوى دكتر دهان به چشم كيان همراه به پرويز ىخانواده

 .بود خوشايند دكتر لبخند

 .اومده هوش به! الحمدهللا-

 !ببينمش دقيقه يه بذار دكتر: گفت مادر. دويد هانگاه در آرامش

 .بگذره روز چند بايد. نداره امكان فعال-

 .فشرد و گرفت را قرارشبي همسر بازوى پرويز. كرد التماس مادر

 .ميده اجازه حتما   باشه امكانش اگه خانوم،-

 .نيست مالقات امكان روز سه تا كنين استراحت و برين همه بهتره: گفت دكتر

 شما كيان، آقا: گفت و رفت طرفش به. خورد گره كيان درد پر و سرخ نگاه در پرويز نگاه

 .هستيم ما. انتظارن چشم اتبچه و زن! برين هم

 .دويد هايشمژه ميان كه بود اشك ايقطره تنها كيان جواب
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 دقايق و بود گيج. داد باال را هايشپلك سختى به جوان مرد. كرد پرش چندبار هاپلك

. آورد ياد به را چيز همه. بود آشنا برايش محيط، عجيب بوى. نشد چيزى متوجه اول

 .تپيدمى اشسينه در سالم قلب يك. بود داده انجام قلب عمل

 .شدىمى بلند بايد ديگه جوون؟ خوابيدى خوب: پرسيد مهربانى و آشنا صداى

 .ديد را مرتضوى دكتر صورت و برد باال را نگاهش

 !مو... ع: خورد تكان لبهايش

 بهتر حالت ديگه ساعت چند. نزنى حرف بهتره! عمو جان: لبخندگفت با احمد

 بستن هستى؟ بلد كه رو بازى! بده جواب چشمات بستن با من سواالت به االن.ميشه

 .نه بودن باز آره،

 .دهد جواب لبهايش حركت با دكتر سواالت به تمركز با كرد سعى سيروس

 .كشيد سيروس بازوى روى دستى ماليمت با دكتر

 .!شى بلند زودتر تا كنى گوش پرستار حرفاى به بهتره. خوبه حالت-

 كى؟: خورد تكان هايشب**ل سيروس شود، جدا بيمار از اينكه از قبل

 .كنى استراحت قراره كى؟ چى: گفت ساختگى اخم با دكتر

 .نيلوفر مادر، بابا،-

 از اومدنت بهوش شنيدن از هم االن. هستى المالقات ممنوع روز سه تا پسرم-

 .نيستن بند پاشون رو خوشحالى
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 زودى به. بود فعاليت مشغول هوشيار ذهنش اما شد بسته مهربان ايقهوه چشمان

 بر لبخند هميشه مانند نيلوفر فكر. ببيند را وعزيزش خانواده شود، بلند توانستمى

 با اما بريدمى را امانش درد و سختى. سخت و جان كم لبخندى. كاشت هايشب**ل

 .گذشتمى درخواب طوالنى هاىساعت آرامبخش، تزريق

 از پر چشمان ديدن و نيلوفر به هاساعت. كردمى تحمل اما بود شده طاقت كم

 .نشست نخواهد چشمانش بر اشك نم ديگر كه بود خوشحال. كردمى فكر شادیش

 با ساده مشترك زندگى يك. كند شروع را شادى زندگى تا مانده زنده كه بود خوشحال

 .است لطف از پر و ساده باران مانند كه دخترى

 .دهد مالقات ىاجازه و بيايد مرتضوى دكتر تا شد خسته چشمانش سوم روز

 حتما. شده بهتر روت و رنگ امروز: گفت لبخند با روز شيفت پرستار احمدى، آقاى

 .ببينى رو خونواده خواىمي كه نيس دلت تو دل

 . شد رنگتر پر سيروس لبخند

 .بشم دلتنگ اندازه اين روز يه كردمنمى فكر. درسته-

 به جديت با دكتر. كرد پيدا را يارش تا كشيد دوش بر را دلتنگى هاسال كه نگفت و

 مراقب. پرخطره هنوز شرايطش كنمنمى تكرار ديگه: گفت و نگريست كننده مالقات٤

 !باشين رفتارتون حرفاتون،

 .نگريست مادر به

 !ممنوع گريه خانوم-

 !كنين آماده رو خودتون. ترهسخت شما كار: گفت كيان به
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 .رفت سيروس ديدن به و پوشيد را مخصوص لباس كه بود نفر اولين مادر

 .آوردند هجوم چشمانش به اشك قطرات و لرزيد قلبش پسرش رنجور ىچهره ديدن با

 !مادر بشه فدات! دلم عزيز سالم-

 !نكن گريه... لطفا  ...! مادرجون نكنه خدا: گفت آهستگى به

 از را او خدا دوم بار براى كه شد عزيزى ىچهره ىخيره عشق با و ايستاد كنارش مادر

 .بود برگردانده مرگ

 .پسرم خوشحاليه از-

 آورد؟مى طاقت پسرش يعنى. گفتمى ديگرى چيز قلب سوزش

 :گفت خوشرويى با و زد حرف پسرش با محبت با لحظه چند مادر مانند هم پدر

 بتونيم بود محال نبود بيمارستان رئيس اگه داد، اجازه كه بيامرزه رو احمد پدر خدا-

 .ببينيمت

 و شده جمع كمى درشت چشمان. بود جواب بهترين پسرش مهربان چشمان و لبخند

 .بود شده حالبي

 .ندارم رو اشپژمرده چشماى ديدن طاقت! بگذره خير به امروز خدايا: گفت دل در

 .بيندمى سبز لباس در را نيلوفر االن بود مطمئن. خورد مختصرى تكان سيروس

 كردىمي فكر نكنه داداش؟ چيه: گفت خندان سروش. كرد متحيرش سروش ورود

 .بيام ديدنت ديگه ماه يه كنممى صبر

 كجاست؟... فر... نيلو: پرسيد سيروس
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 .فهمىمى خودت بعدا  . نيس سوز دهن آشش كن باور! داداش عجولى چقدر-

 با. بيايد ديدنش به سروش اول كرده اصرار مهربانيش آن با حتما نيامد؟ نيلوفر چرا

 ىبركه داخل ايقهوه چشمان! نبود درست چيز يك. شد تند قلبش تپش كيان ديدن

 .زدمى دودو سرخ

 .رفت سينه سمت به دستش آرام

 نيلو؟... نيلو-

 بينىمى. دارن حساسيت چشمام! مياد بدم بيمارستان بوى از چقدر: گفت آرام كيان

 .استاد

 .شد آرام سيروس نفس. نيلوفرگفت لحن همان با

 .بودى قائل برام احترامى يه قبال داماد آقا-

 .زد جونى كم لبخند

 مده؟... نيو چرا... نيلو...! سالم-

 جان سيروس. ذارنمي من براى رو سخت كاراى: گفت شوخى با و كشيد آهى كيان

 .برگشتى و رفتى عمل روز كه نگفتن بهت حتما  

 .بود جواب تنها سيروس متعجب نگاه

 دستش آرنج. خورد زمين و دويد نيلوفر كه داد خبر هول چنون خدايى، بنده يه خب-

 ميگه. دهنمی حضورى ديدار ىاجازه هم مرتضوى دكتر. برداشت بدى زخم. شكست

 .داره خطر و عفونت و ويروس امكان

 .نشست اششانه روى احتياط با كيان دست سيروس، تكان با
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 رو ديگه هاىمالقات ترسممى. داره جذبه خيلى دكترت اين! نخور تكون برادر جان-

 .بشه خورد من سر تو هاكوزه كاسه تموم هم بعد. كنه ممنوع

 .نشد آرام سيروس

 خوبه؟... حالش... كيان-

 .ديده آسيب دستش. استاد نگفتم دروغ حاال تا من: گفت لبخند با كيان

 .كرد هدايت بيرون را كيان پرستارى

 .ببينمش... خواممى-

 .خودته مثل حالش هم نيلوفر! كن راضى رو ،دكتر داداش-

. گذاشت زانو روى سر و نشست صندلى روى. رسيد پايان به تحملش آمد بيرون وقتى

 .نگريستندمى را او ترس با چشم جفت سه

 .نشست كنارش و رفت سويش به هاشانه خوردن تكان ديدن با پرويز

 !پسرم كن توكل جان كيان-

 .گريست صدابى روز پنج تمام مانند. شد بيشتر تكان

*** 

 .كردى پا به خاك و گرد شنيدم پسر: پرسيد خنده با دكتر

 و تنفس و فشار گذشته روز٦ تمام مانند دكتر. دزديد دكتر از را دلخورش نگاه سيروس

 .كرد كنترل را جوان مرد نبض

 .نبود خوب اين. داشت نوسان هنوز فشار
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 .ايستاد تخت پايين رويش به رو

 .گذشته كردن قهر از سالت و سن كردممى فكر-

 .شد دوخته دكتر به معترض چشمان

 دين؟نمى اجازه چرا... چرا... ببينم رو همسرم خواممى-

 خيلى فهميدنش. نيست خورده سرما و زخمى بيمار يه ديدن مناسب تو شرايط-

 سخته؟

 دين؟نمى هم... كردن صحبت ىاجازه-

 .رفت باال دكتر بلند ابروى

 از. هستم سالمتيت مسئول االن من كنى؟مى شوخى اتاق؟ تو بيارن موبايل بذارم-

 .بكنى كارى هر آزادى رفتى بيرون كه اينجا

 .رفت درهم اشچهره و كشيد تندى نفس قراربى سيروس

 ...دی... دی... نمش... نبی تا... تا... دكتر-

 اعداد به چشم و داد قرار سيروس دهان روى را اكسيژن ماسك سريع مرتضوى دكتر

 .دوخت مونيتور

 !پسرم باش آروم-

 .رفت هم روى هاچشم و شد آرام كمى هانفس

 باشه؟ ببينى، رو اون بدم اجازه بود مساعد حالت وقت هر دممى قول من-

 .كشيد آهى دكتر. داد تكان طرفين به را سر و گشود چشم سيروس
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 .ميدم مالقات ىاجازه فردا! كن استراحت امروز-

 .درخشيد سيروس نگاه در اميد از اىبارقه

 .ببينى رو خانوم ليلى دارى اجازه بودم راضى وضعيتت از اگه فردا-

 . ليلى واقعا ليلى،: كرد تكرار دل در

 هم و بود خوشحال هم. داشت هيجان زد زنگ نيلوفر به بار اولين براى كه شبى مانند

 آن به كردمى سعى. نيست درست وسط اين چيزى يك دانستمى! داشت هراس

 كم موهاى با پوشيده پريده، رنگ صورت. ندهد خودنمايى ىاجازه ناخوشايند حس

 .بود گرفته خود به بيشترى معصوميت روزه چند رنگ

 !ممنوع هم هيجان و استرس. ببينيش تونىمى لحظه چند فقط: گفت مرتضوى دكتر

 ميره داره پسر اين. احمد اس مسخره اتتوصيه دونىمى هم خودت: گفت دردل

 !قتلگاه

 منتظر را كيان تنها اتاق از خروج با. نشست ويلچير روى پرستار كمك با و آرامى به

 نزديك او به است شده آب روزه چند گويى كه بدنى و سرخ چشمان همان با كيان. ديد

 .داد تكان كيان براى سرى مرتضوى دكتر. شد

 عاشق؟ شاعر بهترى امروز: پرسيد و كرد سالمى كيان

 سيروس كنار سختى به. نه حاال نه. نشست درگلويش بغض گفت؟ نيلوفر مثل چرا

 .كاشت اشبرشانه اىبوسه و رفت

 .شد پررنگ كمى سيروس لبخند

 ...هنوز چشمات...! سالم-
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 .كشيد برچشمانش دستى كيان

 .بيمارستانه به حساسيت گفتم-

 دهان آب كيان. ايستادند اتاقى مقابل بخش همان. كردندمى حركت آهستگى به

 حالش خب. هميشه مثل نه اما منتظره اتاق اين تو نيلوفر: گفت و داد قورت را نداشته

 ...كمی

 .گذاشت برسينه دست آرام. آورد هجوم سينه به درد و كرد سركشى قلب

 كيان؟ چيه حقيقت شده؟ چى نيلوفر شده؟ چى-

 .شد كشيده سوزان آهى و شد بسته هاچشم

 .نيومده بهوش هنوز من خواهر. شد هوشبي و نياورد طاقت رفتى، تو شنيد وقتى-

 .شد همراه اتاق در شدن گشوده با خبر شنيدن

 !جلو ببر رو من-

 دنبال. ببيند را تخت روى خواستمى. كند فكر كيان هاىحرف به خواستنمى هنوز

 .گشتمى اشروزه چند ىگمشده

 پذير امكان ماسك و هادستگاه آن ميان نيلوفر دادن تشخيص. رفت جلوتر ويلچر

 .گيرگچ بازو تا ديگر دست و بود سرم گير هادست از يكى. نبود

 .كشاند طرفش به را خود و كرد صدا را اسمش

 .شد رانده جلوتر. شد حركتش مانع دكتر هاىدست

 !بيرون برين-
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 ...تونمنمى-

 !بيرون برين-

 داد تكيه ديوار به در كنار مرتضوى دكتر اما رفتند بيرون پرستار و كيان دكتر ىاشاره با

 .ماند منتظر و

 .كرد نگاهى چسب زير چشمان ماسك، زير صورت به سيروس

 !موندى منتظر روز چند ببخش. اومدم من! سالم-

 .غلطيد هايشبرگونه آرامى به اشك

 .دارى جا تو فقط هم قلب اين تو بگه اومده! اومده تازه قلب يه با عاشقت شاعر ببين-

 .كرد ـوازش نـ را گچ از مانده بيرون انگشت٤

 ...من نيلى جان، نيلو-

 .ميرممي تو بى: كرد ناله. شد شديد قلب ضربان. گذاشت تخت ىبرگوشه صورت

 .رفت هوش از

*** 

 .بود خوابيده آرامى به پدر آغوش در نازنين

 آرامى به هايشب**ل و بود گرفته محكم را كيان انگشت سفيدش و تپل دستان

 اتاق ديوار بر تكيه فرحناز. ديدمى شيرخوردن خواب دخترك گويى. شدمى مكيده

 .بود مانده همسر بر خيره دقايقى
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 است آن در چه هر و دنيا از و رفتمى فرو خود در زياد روزها اين خونسرد، و آرام كيان

 .شدمى غافل

 اشبرسينه برادر و خواهر درد. كرد پاك را هايشبرمژه نشسته قطرات و كشيد آهى

 نبود براى هاساعت و همسر ىبرسينه بگذارد سر داشت دوست. كردمى سنگينى

 !ترسيدمى اما بگريد نيلوفر

 .كند بدتر را كيان ىخورده زخم قلب سوزش هايشاشك ترسيدمى

 بيارم؟ خورىمى چيزى جان كيان-

: پرسيد و خورد تكان كيان. نهاد اشبرشانه دست و رفت نزديك. نشد متوجه كيان

 گفتى؟ چيزى

 حلقه كيان كمر دور به را راست دست. نشست تخت روى كنارش پاسخ بدون فرحناز

 .نهاد كودكش سر روى را چپ ودست كرد

 بر و شهمى خوب نيلو. ميشه خوب عزيزم، كيان: كرد زمزمه همسر ىشانه بر سر

 !نخور غصه اينقدر. پيشمون گردهمى

 معصومش طفل ىسينه بر سر و فشرد خود به را همسر و دختر پاسخ، جاى به كيان

 !دادمى را نيلوفر بوى چقدر. نهاد

 كرده بغل را سرش دليلبى بار چند نيلوفر مادر و پدر رفتن از بعد كه روزها همان مثل

. كند باز چشم زودتر نيلوفر دعاكرد بار هزارمين براى دل در و بست را چشمانش. بود

 لبخند نديدن و صدايش تن نشنيدن چشمانش، رنگ نديدن از روز٣٠ از بيش

 .گذشتمى مهربانش

 :گفت و كشيد پيشانى به دستى كالفه مرتضوى دكتر
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 !باش جديدت قلب فكر به كنى؟مى لجاجت اينقدر چرا-

 رو قلب اين: گفت بود شده هميشگى همراه جديدا   كه تلخى لحن با سيروس

 .خوامشنمى! بايسته قلب اين بذارين نشه باز اون چشماى قراره اگه. خوامنمى

 را سيروس ىشانه آرام و شد نزديك. نشست دكتر هاىبرلب تلخى و محو لبخند

 .فشرد

 چه مهربونش مرد با كه كنه خواست باز رو تو و شه باز چشماش كه كن فكر اين به-

 ميدى؟ جواب چى كردى،

 .نهاد هم روى را زيبايش چشمان و زد پوزخندى

 .گردهبرمى هم مرد اون كرد باز رو چشماش وقتى-

 .چرخيد دكتر سمت به

 .كنارش. باشه اتاق اون تو تختم خواممى-

 .داره قانون بيمارستان. شهنمى-

 و خونه برمشمي اصال! ديگه بيمارستان يه برمشمى ندين اجازه. شمايين قانونش-

 .گيرممى پرستار براش

 .شد پايين و باال عميق نفسى با دكتر ىسينه

 !شهمى چى ببينم تا ديدنش برو فعال-

 .دارين وقت فردا تا دكتر، فردا تا: كرد زمزمه سيروس

 .بود شده عزيزش ميزبان روز٣٥ كه رفت اتاقى سمت به و
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 .كرد نگاه نيلوفر ىخوابيده و نزار صورت به. نشست صندلى روى تخت كنار

 دوست رو راپونزل كارتون گفتىمى يادته. خوابى تو و اومدم من هم باز نيلوفر! سالم-

 دارى؟

 .گرفت دستش ميان را گچ در شده حبس دست انگشتان آهسته

 .هستى خفته زيباى عاشق و كنىمى اشتباه كنم فكر اما-

 به. كشيدمى آه و كردمى فكر فقط دقايق و هاساعت روزها، اين تمام. كشيد آه

 هاىلحظه تمام به. كردمى فكر بود يافته مرتبهيك جستجو هاسال از بعد كه همسرى

 .كشيدمى آه و كردمى فكر. كردمى فكر بودن و خنديدن شنيدن، گفتن، او با

 وارد بار چند اصرار با روز هر. بود كرده قهر هم لبخند با خندانش هميشه هاىب**ل

 كوتاهشان مشترك شيرين خاطرات از و بزند لبخند كردمى سعى و شدمى اتاق

 هاىآه اما. بگويد اشخفته بانوى براى جالبى چيز هر از كودكيش، دوران از. بگويد

 .كردمى خراب را كار لعنتى

 شىء مانند و بوسيد. بوسيد تك تك را نيلوفر سرد و حسبى انگشتان و كرد خم سر

 .كشيد هاآن بر را چشمانش مقدسى

 رو ما مياد دلت نازنينى و مهربون اينقدر وقتى. گردىبرمى دونممى. گردىمى بر تو-

 گنمى همه ببينيش؟ خواىنمى. شده بزرگ كمى كوچولوت بقچه بذارى؟ تنها

 دلم، نيلوفر،. بينممى رو تو نگاه نقش فقط چشما اون تو من اما كيانه مثل چشماش

 خواب دختر. شده تنگ خيلى. شده تنگ صدات شنيدن براى دلم نه، جديدم قلب

 !شو بلند كافيه

 .شد بيرون ىخيره رو به رو ىپنجره از و كرد بلند سر
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 .ندارم و دارم رو تو كه بهارى اولين. اومده كه هاسمدت بهار دل، عزيز-

 قرار كنارش گونهاين وقتى. بست را چشمانش و نهاد تخت بر صورت و كرد سكوت

 او بدون نيلوفر و نباشد اتاق در كه ترسيدمى اىلحظه از. شدمى آرام كمى گرفتمى

 .برود

 به پتو و ملحفه داروها، و بيمارستان ىكننده ضدعفونى بوى ميان در روحش و ذهن

. كرد استشمام چادرش از صادقه روياى يك در كه بويى همان. بود نيلوفرش بوى دنبال

 ميان مشكى، چادر يك ميان نه اما داشت جريان كنارش در هامدت كه بويى همان

 ماليمت به دستانى خودش، چشمان رنگ به چشمانى. مهربانى از بزرگى حجم

 نامى و ديگر جسمى با بود او خود نيلوفر. خيال آرامش از پر صدايى خودش، دستان

 .سپرد جان به و كشيد بيرون بوها آن ميان از را محبوب عطر. ديگر

 و ميام دنبالت هم باز برى، و بذارى تنهام اگه. منى ىشده گم ىنيمه: كرد زمزمه آرام

 .دممى انجام كارو اين كه دونىمى. كنممى پيدات

 .داد ادامه و كرد پاك همسر حركتبى انگشتان با را اشك قطرات

 !نكن شك. ميرممي بميرى،-

 دكتر. زد عشق نقش حركتبى و سرد دست بر اشك از خيس و گرم هاىبـوسه هم باز

 .نهاد اشبرشانه دست و شد نزديك مرتضوى

 .خانمت و تو ديدن اومدن! پسرم شو بلند-

 .نكرد اعتنايى سيروس

 .شهمى باز هم آزارمونبى بيمار اين دست گچ. شىمى مرخص امروز: داد ادامه دكتر
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 ...كنی اصرار. جاستهمين من جاى امروز از. رمنمى جا هيچ من-

 كنار بذارن تخت يه امروز از گممى باشه. هستى پدرت مثل لجوج: گفت آرام دكتر

 .بشه بلند خواب از زودتر و شد معجزه شايد خانم، عروس

 بيمار فشار. شدمى طوالنى كمى داشت كما. نكرد كم واقعيت تلخى از دكتر شوخ لحن

 هنوز اما آوردمى در بازى كمى كليه. نكند افت شدمى چك مرتب و داشت نوسان

 ...شدمى طوالنى اگر. بود نشده خطرناك

 بقيه از زودتر مادر. كردند دنبال را سيروس شدن خارج غم و تاثر با چشم جفت چند

 .كشيد آغوش در را او عشق با و رساند غمگين جوان به را خود

 خوبى؟ عزيزم-

 هم از وقتى تا: گفت ترتلخ كالمى با و نشست صورتش بر محو و تلخ لبخند همان باز

 .اون پيش برم بايد من يا طرفاين بياد بايد اون يا. نيستم خوب جداييم

 نيلوفر! باش خودت مواظب تو. مادر شهمى خوب: گفت و زدود چهره از اشك مادر

 .شهمى بلند جان

 ناتوان دست آن گرفتن با و رفت جلو مقاوم استرس، پر روزهاى اين تمام مانند پرويز

 .كشدمى نفس فرزندش كه كرد شكر را خدا بار هزارمين براى

 .رفت سيروس سوى به و كرد رها فرح آغوش در را زيبايش و شيرين طفل كيان

 چطوره؟ حالش بگو تو: گفت و كشيد آغوش در را او

 همان داشت خودش مانند نگاهى هم كيان. بود شبيه او به برادر اين احساس چقدر

 .مضطرب و تلخ اندازه
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 اونقدر يا.[ شد كيان ىخيره]كنه؟مى ترك رو من خواهرت بگو تو! كيان بگو تو-

 !بگو تو برگرده؟ كه داره دوستمون

 . كرد خيس را جوان مرد ىشانه كيان اشك

 .دونمنمى. سيروس دونمنمى-

 زمين روى تخت كنار. نگريست خواهرش صورت به. شد دور او از سرعت به كيان

 .داد قرار تخت ىلبه بر سر و نشست

 چه تو بى كيان گىنمى شم؟مى خاكشير و خرد درون از دارم گىنمى! وفابى سالم-

 .نبودى نامهربون آخه كنه؟

 .كشيد آهى

 !نذار تنهامون! نذار تنهام پدرم، مادرم،. بودى تو من كس همه نيلوفر-

 اتاق. كردند خيس را خواهر دست روى ىملحفه سرعت به هااشك و تركيد بغضش

 هوشبي جسم با فرح و سيروس مادر و پدر مالقات شاهد روز يك ايهفته نيلوفر

 به كشيدنش نفس كه جوانى زن با همسر و برادر ىروزه هر مالقات نظارگر و بودند

 .بود قلبش ضربان آهستگى

 چشمان با و شد خيره خود به آينه در. رفتمى باال را طبقات ماليم آهنگ با آسانسور

 يك تداعى سرخش چشمان و پريده رنگ ىچهره. كرد رصد را خود بيگانه يك

 . كرد لمس را ريز موهاى و كشيد اشتكيده صورت به دستى. بود زده مصيبت

 درعين وقته چند پدر؟ يا شوهر يا برادر هستى؟ كى تو: پرسيد آينه داخل ىغريبه از

 دارى؟ رو خواهرت سالمتى انتظار روز و حال اين با چطور اى؟مرده زندگى،
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 كرده مجبورش خان پرويز. چرخاند درب قفل در كليد و شد خارج. ايستاد آسانسور

 اينطور. كند زندگى آپارتمانى واحد اين در اشخانواده با نيلوفر حال شدن خوب تا بود

 .دانشگاه به هم بود نزديك نيلوفر به هم

 !دانشگاه

 .كند شروع را هايشكالس شد مجبور فرح و امير اجبار با چطور كه آورد خاطر به

 مرده خواهر انگار كه كردندمى رفتار طورى. بود فرارى هاكالسي هم اندوه ديدن از

 !مرده خواهر. لرزيد. است

 !بميرد نيلوفرش كه نكند خدا

 ىگهواره. بود شده چيده موقت زندگى يك درحد اسبابى با كه شد اىخانه وارد آهسته

 مبل ىدسته روى را بهاره كاپشن و كيف. بود تلويزيون روى به رو نازنين صورتى-آبى

 .رفت كودكش سمت به و گذاشت

 صورت به صورت و شد خم. بود خوابيده عميق و شيرين دهان، در دست مچ نازنين

 بابا! بابا خوشگل سالم: كرد زمزمه و كشيد عميقى نفس. چسباند طفلش بوى خوش

 تو. سفر ريممي هم با همه بشه خوب كه عمه! نيس سرحال روزا اين اگه ببخش رو

 !بابا كوچولوى كن دعا

 هق هق بزند، صدايش آنكه از قبل. نبود فرح. كشيد سرك آشپزخانه به و شد بلند

 .رفت صدا سمت به. شنيد آرامى

 گرچه. زدمى حرف و گريستمى آرام آلبوم درون هاىعكس محو ديوار به زده تكيه فرح

 .انداخت طنين كيان گوش در برگرد، و كيان نيلو، مادر، كلمات اما بود نامفهوم
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 حفظ غم هجوم از را كوچكش ىكاشانه و خوردمى تكان بايد. داد فرو را نيامده بغض

 .كردمى

 !خونه بانوى بر سالم-

 .ماند خيره كيان به و شد كنده نفره چهار عكس و آلبوم از فرح زيباى و خيس چشمان

 اومدى؟ كى سالم: گفت و زد كنار سرعت به را آلبوم

 ديگه، آره: گفت شوخى لحن با و انداخت هايششانه دور به دست. نشست كنارش

 .خانوم فرح كردى فراموش رو كيان كه شدى من هووى محو اونقدر

 .نبود اخير روز٤٠ كيان اين. كرد حيرت فرح

 !باشى خبر خوش شده؟ چى كيان-

 يه بريم خوايممى اينكه خوش خبر: گفت لبخند با و فشرد خود به بيشتر را او كيان

 هستى؟ بزنيم، زده دود شهر اين تو حسابى گذار و گشت

 تو ببخش! باش مطمئن شهمى خوب نيلوفر: گفت و بوسيد را فرحناز حيران چشمان

 !نبود شما به حواسم مدت اين

 .شكفت اشچهره در كه بود شادى لبخند فرح پاسخ

 ببينه؟ رو اشعمه ببريم رو نازى امروز-

*** 

 نوازش را انگشتانش تكتك. كشيد آهى صورتش به خيره. نشست تخت روى كنارش

 .نشنيدم رو صدات روزه٥٧ روز،٥٧ شد: گفت و كرد
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 عمل از بعد بود قرار. شدم الغرتر ببين. كشيد اشچهره بر و آورد باال را حسبى دست

 آهى... ]اما. دربيام اتيوپى هاىزده قحطى شكل از و كنم اضافه چندكيلو تا برسى بهم

 .كردم كم كيلو٤ زدى، جا[ ديگر

 .داد قرار قلبش روى را دست

 رو تو. بُرممى دارم نيلوفر. زنهمى صدا رو تو. منه قلب صداى شنوى؟مى انگشتات با-

 !شو بلند من جان به رو تو! شو بلند فرح جان به كيان، جان به

 :كرد زمزمه و قرارداد اشگونه روى را حسبى و خنك انگشتان بارديگر

 ماندم جا اتپى ز من سفر، به رفتى

 ماندم تنها خسته، و غريب تو از بعد

 هنوز نيست باورم و گذشت عمر يك

 ماندم دنيا به اميدى چه به ديگر

  مرا چشمان سوى گرفته تو داغ

 مرا جان ىشيره باد به است داده

 كار آخر ببرد دستم ز كه ترسم

 مرا ايمان تمام زدگى ماتم

 بال و رنج اين باشد خواب كه كاش اى

 هاولوله از پر است عجيبى كابوسى

 نرسيد هرگز تو به دستم و دورى تو
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 هافاصله اين پس در شدم پير من

 (سعادت زهره)

*** 

 .كرد خيس را نيلوفر دست اشك، قطرات

 !شه دير نذار. سرودم تو براى امروز-

 !نگار اى برخيز. ميردمى قصه از شاعرت: كرد زمزمه و نهاد پيشانيش بر پيشانى

 .خسته خيلى. بود خسته

 خستگى، تمام ىاندازه به و داد قرار نيلوفر چپ ىشانه روى ماليمت با را صورتش

 .كشيد مشام به را بدنش ع طر

 . شد بسته چشمانش حال همان در. باريدندمى آهسته اشك قطرات

*** 

 .درخشيد زمردى چشمان. اومد بيرون آرامش با مرتضوى دكتر

 ...چون ندارين رو ديدنش اجازه شما اما بود خوب عمل-

 .شد قطع پوشى سبز مرد بلند صداى با كلماتش شيرينى

 ...قلب! كنين عجله دكتر: شد بيان كلمه چند با واقعيت ترين تلخ

 رو قلبم. شدن تكه تكه مُرد، تصويرها. عمل اتاق ىكلمه جز به شد، محو صداها تمام

 .كردم احساس ريخته فرو ىشيشه مثل

 .مُردم همسرم قلب همراه من. شدم زمين نقش و برداشتم جلو به قدمى
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 اما افتادم زمين روى. نداشت دردى اما شنيدم رو دستم استخون خردشدن صداى

 .نبود برخواستن توان

 دارم نرفتم عقب نه اما كشوند عقب رو من نيرويى. كرد بغلم و اومد سمتم به كيان

 .حجم نه و وزن نه. نداره وزن بدنم. ميرم باال

 مرتضوى دكتر. ميرن كنارش به بقيه و پدرجون خواد،مى كمك كه بينممى رو كيان

 بايد. اونجاست سيروس... عمل اتاق. ميره عمل اتاق طرف به سرعت به و ميگه چيزى

 .نباشه تنها باشم مراقب. باشم كنارش بايد. پيشش برم

 شممى كشيده. گيرهمى رو پيشرويم جلوى نامريى مانعى اما شناورم. درسته. شناورم

 .باال

 و هست آبى! نيست و هست سفيد كه نورى. ميشه نمودار جلوم نور از راهرويى. نور

 .نيست ديدم كه رنگى هيچ مثل. داره عجيبى رنگ. نيست

 كنجكاوم فقط. ميشن دور و محو خاطرم از كس همه. كنممى فراموش رو چيز همه

 .شممى رونده جلو به آروم. شهمى ختم كجا به گرم و مهربون نور اين بدونم

 دستم. دردناكه و حزين عجيب اما چيه دونمنمى. رسهمى گوشم به خفيف هايىزمزمه

 قسمت همون تو درد كمى فقط. قلب گفتنمى بهش زمان يه كه ميره چيزى سمت به

 .كنممى حس

 .كنهمى پر رو مشام بويى خوش و ماليم نسيم اما كنم گريه خواممى

 بو. ميشه فراموش درد. آروم خيلى ميشم، آروم. بخشه روح و بو خوش خيلى... آه

 آغوش در من. خوشم من. خوشى و لبخند. گيرهمى رو وجودم تمام لبخند و كنممى

 .آرامشم
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 .آرامش از پر جادويى راهروى اون در گيرممى سرعت

 خوبى اتفاقات كنممى حس. ميشه بيشتر كنجكاوى و آرامش ميرم، جلوتر هرچقدر

 .بيفته برام قراره

 با زارىچمن. شممى پرنورى و سبز فضاى وارد و رسهمى پايان به باالخره نورانى تونل

 .براق و روشن عجيب هاىچمن

 محيط بودن بكر و سكوت از اىلحظه براى. كرده پر رو فضا تمام عجيبی، انگيز دل بوى

 .ترسممى

 حجم با خدا اسم. آدنمى بيرون ميونشون از خدا اسم اما خورهمى تكون هامب**ل

 :زنهمى بيرون قلبم از انبوهى و بزرگ

 !درياب رو من خدايا! خدايا-

 .شنوممى آشنايى صداى

 !بابا نترس! نيلوجان-

 .ايستاده روم به رو انتظار هاسال آرزوى و حسرت تمام بينم،مى و

 خورهنمى تكون هاشونب**ل. كننمى نگاه لبخند با و ايستادن روم به رو مامان و بابا

 :گنمى كه شنوممى قلبم با رو صداشون اما

 !نترس دخترم بيا-

. كشنمى آغوش در رو من دو هر. رسيده سر به انتظار. كنممى پرواز طرفشون به

 .ناب تابلوى يه به شيممى تبديل
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 طوالنى مدت. كشممى تن به رو وجودشون گرماى و بندممى رو چشمام خوشحالى از

 .بودم دور گرما و آغوش اون از

 هم در تنيده هاىگل از سبزى پرچين نه،... ديواری سرشون پشت من و كشنمى كنار

 حاال تا رو رنگش نظير كه عجيب روشن در يه. شهمى ختم روشن درى به كه بينممى

 .شهمى ناميده چى دونمنمى و نديدم

 صداى. كنممى حركت كنارشون رغبت و ميل با هم من. رنمى در طرف به پدر و مادر

 .پيچهمى سر تو بابا

 بياى؟ ما با خواىمى مطمئنى-

 .كنهمى خم رو زانوم ضعيف و دردناك صدايى كه بدم جواب خواممى لبخند با

 !برگرد نيلوفرجان نيلو،-

. زنهمى صدام داره عزيزم كيان. نازنينمه برادر صداى. ميشه متولد چشمم تو اشك

 .گردونمبرمى رو سرم

 !نذار تنهامون-

. برگردم خوادمى ازم دردناك نوايى با هم فرحناز. صادقمه همراه و دخترخونده صداى

 .شممى خيره مامان و بابا دستاى به

. كنهمی آرومم دلنشين، عجيب بوى اون همراه به وجودشون گرماى و مهربون نگاه

 .بندممى رو چشمام

 .شهمى سرازير طرفم به قدرت با كيان و فرح بين عشق حقيقت
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 من نبود با توننمى دارن كه قدرتمندى ىعالقه و عشق با اونا. شهمى ترپهن لبخندم

 بابا كنار. بكشن رنج خيلى ذارهنمى و كنهمى آرومشون سريع عشق اون. بيان كنار

 .رممى

 .ميام هم من-

 عجيب در طرف به. بزنه حرف باهاشون صدا و زبون و ب**ل بدون گرفته ياد قلبم

 .ريممى

 دامن، پيچش يه تو. خوردمى پيچ كمان رنگين مثل. افتاد مامان لباس دامن به چشمم

 بود؟ چى. شدم متوقف. كرد حمله ذهنم به ايخاطره

 جمع وقتى كه بود پارچه پيچش. نبود لباس رنگ. شد ميخكوب لباس روى چشمام

 بقچه؟. گذاشتمى نمايش به رنگارنگ اىبقچه شدمى

. بود فاطمه نازنين. برداشتم عقب به قدمى. پيچيد گوشم تو كودكى ىخنده صداى

 .من ارزشمند ىبقچه

 مامان، لبخند تو. گفت براش رو نگرانيم صدا موج و دادم فشار رو مامان دستاى

 فرح و كيان دستاى بين شاد ىخنده با كه ديدم رو قشنگى كوچيك دخترك

 .اومدنمى كنار من نبود با. بودن شاد اونا. گفتمى درست مامان. چرخيدمى

 ...رفتم جلو قدمى

 اين منبع بود؟ چى. ايستادم. برگرفت در رو وجودم گرم حبابى مثل آشنايى ىرايحه

 .شد فشرده قلبم بود؟ كجا از بو و عطر

 به اختياربى. بود انگيز شگفت ىرايحه منبع. بود ايستاده. ديدم رو محوى پيكر

 .رفتم طرفش
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 غمگين. مُرد لبخندم ايشقهوه درشت چشمان نگاه با اما زدم لبخند. بود سيروس

 .آدم يه توان از فراتر اندوهى و غم. بود

 .خوبه حالم من! نباش غمگين: گفتم نگاه با و رفتم كنارش

 .انداخت لرزه به گفتممى قلب بهش زمانى كه رو چيزى حزين صدايى

 !نذار تنهام! نرو-

 !كن زندگى و باش شاد هم تو. شادم اينجا-

 .شد بيشتر صدا حزن

 !نذار تنهام! برگرد-

 و هاچشم تونستمنمى. كردم نگاه مادرم و پدر به. ريختمى خون قلبش و چشم از

 والدينم. بود خودش بوى و عطر. بود آشنا برام رايحه. بذارم تنها رو ريز خون قلب

 .كردن نوازش و گرفتن نگاهشون تو رو من زنان لبخند

 بذارى؟ تنهاش و بياى خواىمى: گفت بابا صداى

 .بود سرگردون سيروس و بابا بين نگاهم. شد فشرده بيشتر قلبم

 !نگار اى برخيز. ميردمى قصه از شاعرت-

 .بود خسته خيلى. بود خسته

 خواستمى دلم. برگردم خواستممى. شد محو برداشتم، سمتش به كه قدمى با

 .بشنوم رو صداش

 فقط. شد محو تونل و نور و صدا. گرفت درد بدنم. شدم كشيده تونل به سرعت به

 .من نجيب و صدا خوش شاعر ىرايحه. موند باقى رايحه
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 ميل هم. كشنمى دارن رو بدنم پود و تار انگار كه بود شديد قدرى به حركت سرعت

 و برگردم جسمم به داشتم دوست هم داشتم، رو مامان و بابا سمت به برگشت به

 .باشم عزيزام پيش

 اينكه به اتكا با تنها. كردمى مچاله خودش تو رو من شديدى درد اما نداشتم جسم

 .ترسيدممى كمتر و كردممى تحمل پيشمه، خدا

 ناله قدرت حتى. كردم حس رو زمين روى بر شدن كوبيده و رسيدم نورى پر فضاى به

 .نداشتم هم كردن

. كنم باز رو چشمام تونستمنمى. كردنمى اطاعت ازم صدا. كردنمى حركت هامب**ل

 .نداشتم قدرتى هيچ

 سينه و گردن روى خاصى سنگينى. اومد كمكم به المسه حس بويايى، حس از بعد

 رو آشنايى آلود بغض و عميق هاىنفس صداى. شنيدم،مى... و كردممى حس

 .زدمى حرف هانفس اون الى به ال. شنيدممى

 ...!شو بلند من جون به رو تو...! شو بلند... روز٦٣شد... نيلو-

. بُرممى دارم: دادمى ادامه كه صدايى و كردم حس گلوم روى هم با رو خيسى و گرما

 !عزيزم شو بيدار! شو بلند

 اشك. كردمى گريه بغض با من داشتنى دوست و نجيب مرد. كردمى گريه داشت

 مبيني تو عطرش. شد باز سختى به پلكام اشك كمك با. آورد هجوم پلكام به اختياربى

 .كردمى پا به غوغا گوشم تو صداش و پيچيدمى

 كه بودن ضعيف اونقدر. كردن لمسش و رفتن جلو و گرفتن جون آهسته انگشتام

 .سيروسم كردن آروم داشتم؛ خواسته يك فقط لحظه اون در. نشد متوجه سيروس
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 به كه انگشتام به اول نگاهش. آورد باال رو صورتش و خورد تكون. كردم تالش باز

 آرامش حس. گرفت دستش تو عجوالنه رو انگشتام. شد دوخته آوردمى فشار پهلوش

 .بودم زمينى هنوز من. شد ريخته وجودم تو

 بود؟ سيروس مال پرخون و قشنگ چشماى اين خدايا. شد خيره صورتم به ترسريع

 خواب خدايا شدى؟ بيدار يعنى من نيلوى! كنم؟مى تصور هم باز دارم يا بيدارى واقعا  -

 نيستم؟

. شد لبهاش نقش هميشگيش لبخند شد، مطمئن وقتى. كرد لمس رو پلكهام آهسته

 !نذار تنهام ديگه: كرد زمزمه و فشرد صورتم به رو صورتش و بوسيد رو چشمام

 هامب**ل. بودم خسته چقدر. كرد آرامش از پر رو قلبم آرومش، هاىنفس و لبخند

 ."تم... گش... بر... تو... ی... برا" بگه تونست فقط

 .رفتم خواب به و شد بسته هامپلك

 .كافيه خواب! شو بلند: زدمى نهيب نيرويى و پيچيدمى گوشم تو صدا هم باز

 .شد ترقوي ذهنم از بيرون صداى

 !بده من به جواب يه عمو،... دكتر... دكتر-

. كردم باز رو چشما. كردمى قرارىبي عزيزم شاعر. بود عجز و خشم از پر بلند، صداى

 .دادنمى بهم رو شاعرم ديدن ىاجازه و بود ايستاده من به پشت دكتر

 تا بگير آروم! نكن نگاه من به وحشى گاو مثل. شهمى بلند. خوابيده. شده رفع خطر-

 !كنم اشمعاينه

 .كردى بيدارش! بفرما: گفت و زد لبخندى بازم چشماى ديدن با و برگشت
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 .گرفت رو دستم دكتر به توجهبى و دويد طرفم به سيروس

 بيدارى؟ شنوى؟مى رو صدام-

 !م... ال... س-

 .خنديد

 !سالم! سالم-

 .شد اشك از پر درشتش چشماى خنده، ميان و كشيد صورتم به دستى

 !چطوره حالش خوابمون خوش دختر ببينم بذار! پسر كنار برو: گفت دكتر

 نشده حضورش متوجه حاال تا كه پرستارى به. كشيد طول كمى دكتر سوال و معاينه

 .كرد هايىتوصيه بودم

 .بده انجام زيادى هاىآزمايش بايد امروز! نكنى اشخسته-

 .زدمى موج محبت زمردين چشماى تو

 !بده نجات اخمو پسر اين دست از رو من و شو بلند زودتر هم تو دخترم-

رم پرستار. كردمى آشتى باهام داشت بدنم اعضاى. نشست لبم رو ترراحت لبخند  س 

 .رفت بيرون اتاق از و كرد تنظيم دستم تو رو

 ندارى؟ درد خوبى؟: پرسيد و نشست تختم روى

 خوبى؟... تو... خوبم-

 .كردمى نوازش رو صورتم وقفهبى دستاش

 .خوبم خيلى. خوبم-
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 ...و بود عمل اتاق تو اون بود؟ شده چى مگه. كرد اشك از پر رو چشمام صداش، لرزش

. شدم هوشبي من و بود قلبش ضربان توقف از حرف. آورد يورش ذهنم به ماجرا تمام

 مهربونش انگشتاى با! بودم بسترى من و بود نشسته كنارم سالم سيروس االن، اما

 .كرد پاك چشمام از اشك

 .راهه به رو چى همه! دلم عزيز باش آروم-

 .رفت طرفش به اختياربى دستم و شد اشسينه ميخ چشمام

 دستم زير قلب آروم ضربان. داد قرار قلبش روى اش،سينه روى رو دستم و زد لبخند

 .بود كرده شروع رو طربناكى رقص

 .بشه جارى هامرگ تو ضربان اون انرژى دادم اجازه و بستم رو چشما

 .خيلى. نيلوفر خوبه خيلى حالم من-

 !كنى... استراحت االن... بايد تو شده؟ چى بگو-

 .گذاشت لبام روى دست

 .كنيممى صحبت بعدا  ! نيار فشار خودت به-

 .برد فرو خواب دنياى به رو من هم باز بدنم عجيب خستگى و دستش خوش بوى

 اعصاب، و مغز متخصص پزشك ىمعاينه از. شدممى خسته زود خيلى اول روزهاى

 .مرتضوى دكتر روز هر ىمعاينه كليه، متخصص

 همه از بود شكسته و مونده بدنم زير شدن بيهوش موقع كه راستم دست فيزيوتراپى

 كه افتاده اتفاقى چه دونستمنمى. بدم حركتش كمى تونستممى حاال. بود ترسخت

 .داشتم متخصص و معاينه همه اين به احتياج
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 الجوردى و بلند روسرى پزشكى، هر ورود با و ذاشتنمى تنها رو من ايلحظه سيروس

 رو معاينه كردمى تشويقم مهربونش نگاه و لبخند با و كردمى مرتب رو سرم روى

 .ديدم رو كيان برادرم، ىخونواده كه بود وقتى ترعجيب همه از. كنم تحمل

 .شد اتاق وارد كيان همه از قبل

 زبون به رو اسمش فقط و لرزيد براش دلم. بود داشتنى دوست و مرتب هميشه مثل

 . آوردم

 !كيان-

 .آورد يورش طرفم به محبت و عشق از موجى روان و سيال جريان يه مثل

 و سر به كه هايىبوسه با. شد متوقف زمان. گرفت جاى اشسينه ميون هامشونه و سر

 .خنديدم چشم، اشك ميون زدمى صورتم

 .كنىمى زيارتم دارى كه نيومدم حج سفر از جان كيان-

 .گرفت بغض از طرحى مهربونش و عميق صداى

 .دىمى بهشت بوى. برگشتى بهشت سفر از-

 كجا؟ اما كيان كلمات نزديك بودم جايى من! سفر! بهشت. شد متوقف زمان هم باز

 . ديدنت بيان خوانمى هابچه جان نيلو-

 سالم دست. كنه آرومم تونستمى هم خودش. سوزوند رو جيگرم خيسش چشماى

 .كشيدمش جلو برده، گردنش پشت رو

 عمر يه رو بوسيدنشون ىوسوسه گفتممى اگه بود دروغ. بوسيدم رو چشماش

 .گرفت آروم و قرار دلم. نداشتم
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 بيدارم؟ يا خوابم افتاده؟ اتفاقى چه من براى شدى؟ الغر اينقدر چرا كيان-

 چشم از دور و بود ايستاده سيروس كه جايى. شد خيره رو به رو به اىلحظه نگاهش

 .من

 .ماه دو از بيشتر. بودى هوشبي طوالنى مدت يه تو... نيلو-

 بود؟ خواب يه مثل چرا بودم؟ بيهوش ماه دو

 .بودى كما تو درحقيقت يعنى-

 بود؟ من هاىسوال پاسخ اين كما؟

 كنه؟نمى استراحت عمل از بعد سيروس چرا

 بشم؟ معاينه مرتب بايد من چرا

 ضعيفه؟ اما سالم االن امشكسته دست چرا

 شدن؟ الغر اينقدر عزيزام چرا

 خوشحالند؟ و متعجب ديدنم از اينقدر چرا-

 من. برگشتم بهشت از گفت كيان. بودم برگشته مرگ از من. بود همين جوابش. كما

 كجا؟. بودم رفته جايى يه اما نرفتم بهشت

 .نداد من به رو كردن فكر ىاجازه كيان صداى

 خانوم؟ عمه ببينى رو من خوشگل دختر خواىنمى-

 .ببينم رو عزيزام خواستممى فقط االن. كردم پاك كننده گيج افكار از رو ذهنم
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 ايستاد كنارم سيروس. شدم كيان صورت ىخيره مشتاقانه كوير در مونده ىتشنه مثل

 .رفت اتاق باز نيمه در سمت به كيان و

 تا خوردم تكونى اختياربى. شدن اتاق وارد پوش سبز كوچولوى با چادرپوش فرح وقتى

 .شم بلند

 االن! نكن حركت: كرد زمزمه و فشرد امشونه به دست ها،شب و روزها اين باديگارد اما

 .باال آرممى رو تخت

 .بدم تكيه راحتى به تونستم تخت، باالى به رو حركت با

 .زد خيمه من روى فرح و رفت باباش بغل كنجكاو كوچولوى

 هق هق. كردمى خيس اشكاش با رو صورتم و بوسيدمى فقط. گفتنمى هيچى

 .شد بيشتر من صداى با آرومش

 خوبى؟ من، لوس فرح  -

 .بود خوشحال بايد االن چرا؟ گريه بابا: كرد اعتراض كيان

 ببينمت دایی بغل بيا. شوقه اشك: گفت و كرد دراز نازنين سمت به دست سيروس،

 !عمه ىبقچه

 .بوسيدم رو فرح صورت

 !نكن گريه ديگه-

 شدى؟ بيدار دير اينقدر چرا معرفتبى. بود شده تنگ برات دلم خيلى... نيلو-

 .خنديدم

 .دختر نبود خودم دست-
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 !بده اجازه خانوم فرحناز-

 دست با. شد خيره من به خوشگلش و درشت چشماى با نازى. ايستاد كيان كنار فرح

 طرفشون به رو چپم دست. بود گرفته محكم رو كوچيكى اىپارچه عروسك تپلش

 .بردم

 !نانازم ببينمت بيا! من نازگل سالم-

 !سالم دلم عزيز: گفتم و فشردم سينه به رو كوچولو و متحرك و گرم حجم اون

 رو حالم بدنش بوى. بوسيدم رو نرمش صورت. بود شده خواستنى و بزرگ چقدر

 .كرد نوق و نق آروم. كرد خوش

 من؟ ىتربچه ميگى چى-

 .انداخت نگاهى كيان طرف به فرح

 بود؟ درست من حرف ديدى كيان؟ آقا ديدى-

 .بَ ... بَ : گفت و زد صورتم تو عروسكش با نازنين

 .كرد جدا صورتم از رو كوچولو دست سيروس

 .زنيمشمى هم با اونوقت بگيره، جون اتعمه بذار جون دایی-

 .اومد جلو كيان

 !شنوممى تازه حرفاى بهبه-

 . گرفت جاى سيروس بغل تو نازنين

 !كرد شروع خودت دختر داداش جون-
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 !نكن عوض رو حرف كيان آقا: گفت فرح

 متر چند تو من عزيزاى تمام. چرخيدمى و پيچيدمى فضا تو محبت و عشق امواج

 .محاله ترخوشبخت اين از. خنديدنمى و بودن ايستاده كنارم زمين

 چيه؟ جريان گهمى من به يكى-

 .كرد مرتب پشتم رو هابالش عزيزم شاعر دستاى هم باز

 گفتمى داداش آق اما تربچه گىمى بهش ببينى رو نازنين وقتى گفتمى خانوم فرح-

 .پيازچه گىمى بهش

 عجيب دلم: كرد زمزمه و شد خم سمتم به پتو كردن مرتب ىبهانه به. خنديدم بلند

 .بانو بود صدات ىديوانه شعرم تمام. بانو بود هاتخنده تنگ

 مرتب چرا. بود قلب متخصص مرتضوى دكتر. داشت وجود مشكوكى چيز هم باز اما

 كرد؟مى اممعاينه

 .گذشت هفته يه

 ىماهه شش ىدوره تا كرديممى زندگى بيمارستان نزديك مدتى بايد دكتر دستور به

 به احتياج هنوز من دست. داشت وجود قلب زدن پس امكان. بگذره سيروس درمان

 .داشت فيزيوتراپى

 شهرمون به آسوده خيالى با بودن پدرجون آپارتمان تو مدت اين تموم كه كيان و فرح

. بگذرونيم آپارتمان تو رو مدت اين سيروس و من شد قرار پدرجون اصرار با. رفتن

 .شد ما پذيراى شده، مبله كامال صميمى آپارتمان
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 با و بيارم دست به رو تندرستيم كمكم من تا بودن ما همراه مادر و پدرجون اول روز١٠

 .بشم جور محيط

. گفتمى[خودش اصطالح]نحس ماه دو اون از و كشيدمى دراز كنارم مادرجون هاشب

 .كردمى تعريف برام پسرش عشق از شيطنت با. اطرافيان هاىقراريبى از

 تو. پيشت بياد تا كما تو رفتمى هم من پسر اين اومدىمى بهوش ديرتر اگه دختر-

 .بود شده مجنون ليلى اسمتون بيمارستان

 .كشيد آهى

 .اومدمى سيروسم سر به باليى چه شدى،مى طورى الل زبونم اگه دونمنمى-

 .كردم نوازش رو دستش

 .خوبه خيلى حالمون سيروس و من! رو روزها اون كن ول مادر-

 با كوچيك سبز فضاى يه. بوديم نشسته مجتمع روى به رو ىمحوطه تو دهم شب

 به رو پسته از پر سنتى بستنى مادرجون. تاب دوتا و سرسره يه و نيمكت تا چند

 .داد دستم

 !شه خنك جيگرت بخور مادر، بيا-

 .كرد خم سر مظلومانه سيروس

 .گيرىمى تحويل رو عروست خوب مادر-

 .داد سيروس دست به رو دوم بستنى لبخند با مادرجون

 دختر اين بند جونش و نيس حسود دلم عزيز دونممى! نكن بازى فيلم مادر، بيا-

 .سياهه
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 .شد بلند اول آقاجون ىخنده. شد خيره مادرجون به متحير چشم جفت سه

 طالى من عروس. شيربرنجه خودت پسر سياهه؟ من عروس پروين؟ ميگى چى-

 !گندمزاره

 .امسبزه پوست از تعريف زيباترين. شد آب قند دلم تو

 كنار و شست رو من خانم تو، زن ذارى؟مى مايه من از چرا بابا: گفت خنده با سيروس

 .شستى رو من هم تو گذاشت،

 فكر به زودتر بايد: گفت خيالبى و كرد تعارف پدرجون به رو سوم بستنى جون مادر

 .باشيم برنج شير و خانوم گندم اين عروسى

 .انداختم پايين رو سرم

 .بده مرخصى ىاجازه عمو تا اينجاييم ماه چهار فعال: گفت سيروس

 بگيريم؟ ساده عروسى يه ماه اين خواينمى خب: گفت مادر

 !بگيرن تصميم خوشون بده اجازه: گفت ماليمت با پدر

*** 

 بيمارين هردو گفتمى بود نگران مادر. گذشتمى سيروس مادر و پدر رفتن از ساعتى

 مواظب خوبه، حالمون كرديم دلگرمش سيروس و من اما دارين مراقبت به احتياج و

 .هست مراقبمون عمو نه،... مرتضوی دكتر ترمهم همه از. هستيم خودمون

 كه نحيفم پرستار. روزهام اين پرستار به شدم خيره و زدم اىسرمه مبل به تكيه

 .داشت مراقبت به احتياج خودش
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 نگاش. نشست كنارم و گذاشت ميز روى رو ميوه آب ليوان دو حاوى سينى لبخند با

 .بود نوازشگر هميشه مثل

 خوبى؟ نيلوفر-

 .كردم نزديك دهنم به رو آبميوه ليوان

 !كن باور. خوبم-

 .نشست ترنزديك كمى

 من عزيز هنوز و خوابم نكنه ميگم خودم به. هستم بيدارى و خواب بين لحظه هر-

 كماست؟ تو و نشده بيدار

 افكار كردن خارج براى. بود شيرين بسيار و پريده رنگ هنوز. كردم نگاهش محبت با

 .كردم لمس رو هاشگونه و بردم صورتش طرف به دست موذى

 .دارى كامل اصالح يه به احتياج. خوامنمى هپلى شوهر من! ببين-

 .كرد تقليد رو من حركت

 .خوامنمى هپلى زن يه هم من-

 كنم؟ كوتاه رو موهام برم هپليم؟ من-

 .كشيد آروم و گرفت دست تو رو شده بافته موهاى

 .ميدم طالقت! كن كم ازش سانت يه دارى جرات-

 .زد غر و شد بلند جا از
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 آقا"گفتمى مرتب پرستارا از يكى مخصوصا  . كنه كوتاهش كسى نذاشتم ماه دو تو-

 نگران شما نكرده الزم" گفتم بهش" مشكله داشتنش نگه تميز! كنيم كوتاهش بذارين

 ...حاال." دارممي نگهش تميز خودم! باشين

 .داد تكون صورتم جلوى رو اشكشيده انگشت و برگشت را رفته قدم

 ...بشه كم نيلو سانت، يه حتى-

 .شدم بلند خنده با و گذاشتم كنار رو ليوان. بود اىخوشمزه و خنك ىآبميوه

 كنى؟مي چكار: گفتم و گرفتم آرومى به رو انگشتش

 .خنديد و انداخت نگاهى

 .شكست رو عاشق يه دل موهاش كردن كوتاه با كه زنى از گممى شعر برات-

 .كردم رها و بوسيدم رو انگشتش

 !حموم برو هپلى عاشق-

 .نامهربون دلبر چشم-

 به دست. نبود خوب قلبش براى گرما و بخار. ببنده رو در ندادم اجازه. شد حموم وارد

 .برد اىسرمه-آبى ىمردونه پيراهن سمت

. بود شده باز دكمه... تا سه... دوتا... يكی. كردممى دنبال رو حركاتش ستون به تكيه

 .بودمش نديده هنوز

 زمزمه حيرت با. بردم لباسش سمت به دست رفته جلو. شدم جذبش آهنربا مانند

 شد؟ چى: كرد
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 دست اما نرسيد اشسينه به من دست. بود من دستاى از ترسريع مهربونش دستاى

 .كرد پاك رو خيسم صورت اون

 !بزن حرف نيلوفر-

 .شدى خوب بشم مطمئن و كنم لمسش. ببينمش خواممى-

 !ديوونه اى-

 .كرد در به تن از پيراهن

 !من بهارى بانوى بفرما-

 .دادمي نشون رو عمل گستردگى هابخيه جاى

 لبهام مهمون لبخند. بود تپنده و گرم. كردم لمسش ناباورى و عشق با زائر يك مثل

 جديد كشف سرمستى و لذت غرق. شد گرم ايثارگر، قلب ضربان از دستم كف. شد

 .شدم شاعرم آغوش مهمون حركتى با كه بودم

 قلب خرج رو هامبوسه ىذخيره تمام كرده، بهينه ىاستفاده موجود وضعيت از

 .كردم گرانبهاش

 !من عشق راحت خيالت. قويه قلب اين. خوبه حالم من: كرد نجوا گوشم زير

 رو هستى منشاء به بايد تو. امزنده من" زدمى نهيب قلب تپش و بخش آرام صداى

 ."كنی

 .بود العالمين رب خود مقدس وجود من آرامش مايه و هستى منشاء. گفتمى درست

 .سالمى كنم يقين خواستممى: كردم زمزمه
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 وجود تو عالم مخدرهاى تمام چرا. خوند برام آرامش افسون هميشه مانند اشخنده

 بود؟ شده جمع انسان اين

 .بودن مخدر همه آرام، صداى نگاش، مهر از پر آسمون خنده، زنگ

 نپرسيده ازش حاال تا. نبود ساز دست ىرايحه و عطر هيچ شبيه كه عجيبى بوى... بو

 .كنهمى استفاده ادكلنى چه از بودم

 .گرفتم فاصله

 كنى؟مى استفاده خاصى ادكلن-

 .كشيد امگونه به دست آروم. كردمى بيشتر رو يقينم چشماش ىجرقه

 نه؟ يا حموم برم باالخره-

 .خنديدم

 .چيه ماركش فهمممى باالخره من! فرارى برو-

 .خنديد

 .فرد به منحصر اعال. تكه ماركش-

 چاى ليوان. نبوديم تركش به قادر كدوم هيچ اما بود شده ممنوع برامون مدتى تا چاى

 لباس با كردم باز چشم. كشيدم بو و كردم نزديك بينى به رو بهارنارنج عطر با دم تازه

 .كردمى خشك رو هاشگوش و بود ايستاده رو به رو حموم سفيد ىحوله

 .جستم جا از گوش، داخل آب گرفتن و راست ىشونه طرف به سرش كردن خم با

 !برفى سفيد كنم كمكت بذار بشين-
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 .شد گرد چشماش

 بودى؟ من با االن-

 ...مونهمى پس زغالم كه من هستن؟ اينجا نفر چند خب-

 ...من زن! زغال بگى ندارى حق من زن به باشم؛ گفته نيلو-

 !ذليل زن آقاى چى؟ تو زن-

 .چرخوند چشماش روى به رو و گرفت رو دستم

 .بهشتى گندم. زارهگندم-

 .داشت بغض صداش! كردم؟مى اشتباه يا بود من احساس

 من؟ عزيز شد چى...! سيروس-

 .فشرد خود به رو من. كنه باز سر تا بود اون دلتنگى نوبت

 .آرمنمى طاقت نباشى،... نباشی. ضعيفم من نيلوفر! نذار تنهام-

 لمسى چنين انگار. رفتيم فرو هم آغوش به بيشتر هم دادن دست از ترس از هردو

 ."هم كنار و زنده. اينزنده هردو. "بخونه گوشمون به و كنه آروممون تونستمى

 .كشيدم كنار آروم و كردم نوازش رو نمدارش موهاى

 !كنم خشكش بذار. خورىمى سرما. خيسه موهات سرم، تاج پسرم،-

*** 

 حس. كردمى تجربه رو عجيب حس دو وجودم. آورد هجوم طرفم به گرما و بو و صدا

 .اشتياق و ترس
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 واضح كمكم صدا. كردمى دور رو من نيرويى هم بروم، سويش به خواستممى هم

 .شدمى

 . افتاده كار از قلب-

 !بدين شوك-

 صداى. بودم سالم من كردن؟مى رو اينكار چرا. كردن فرو دستم به آمپولى سوزن

 .شنيدم رو مامان

 !پارك بريم خوايممى بيا كجايى؟ مامانى نيلوفر،-

 .بود سالم٦ بود؟ سالم چند

 .شد بلند كوچولو كيان صداى

 !ديده بيا نيو-

 .بيرون پريدم. لباسا كمد پشت بودم؟ كجا من

 .اينجام من-

 .ميرممي بذارى تنهام باراين اگه-

 گوشت و پوست. بردم قلبم طرف به رو دستام. گرفت درد قلبم. بود سيروس صداى

. بود قلب تا دو... اما داشت تندى نبض كه ديدممى رو قلبم وضوح به و بود رفته كنار

 .هم كنار تا دو

 !باش مواظبش! تو به دادم امانت. منه مال اون-

 ...و اومد سرم به سختى فشار
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 رو هوا از بيشترى حجم كردم سعى و كشيدم عميقى هاىنفس. شد گشوده چشمام

 .كشيدم باال رو خودم آهسته. ببلعم

. نبود ترسيدن وقت. قلبم تو سوزشى و كردممى حس پام و دست تو شديدى ضعف

 خودم تونستمنمى فهميد،مى اتاق سوى آن ىخفته مهربون انسان و ترسيدممى اگه

 .ببخشم رو

 و بلعيدم رو زبونى زير قرص. رفتم آشپزخونه طرف به و شدم بلند تخت از آروم

 .رسوندم خشكم گلوى به خنك آب اىجرعه

 فكر قلبم ضربان شدن آروم جز به هيچى به. بياد باال نفسم تا نشستم صندلى روى

 .كردمنمى

 خوبى؟! نيلوفر-

 .فهميدمى چيزى نبايد

 .زدم لبخند سختى به

 كردم؟ بيدارت! ببخش. خوبم-

 .شد نزديك مشكوك

 ! ببينمت-

 .شد صورتم ىخيره و گرفت رو راستم دست

 .بخورم آب اومدم شدم تشنه بگيرى؟ فال خواىمى شب نيمه استاد-

 .بود نكرده رها رو دستم هنوز. نشست و كشيد بيرون ميز زير از رو سفيد صندلى

 خوبه؟ حالت-
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 .بودم شده آروم و بود كرده اثر قرص

 .ديدم عجيبى خواب. خوبم-

 !كن تعريف-

! بخورم رو داروها اين هنوز ماه يك از بعد بايد چرا نگفتين من به هنوز سيروس-

 .بگى خودت خواممى اما بپرسم پرستارا يا داروخونه از تونممى

 .بود شده امخيره دقت با نگرانش چشماى

 بدونى؟ خواىمى رو چى-

 بود، شده دستم ىحلقه كه گرم و محكم انگشتاى اون فشار از اما شدم جا به جا كمى

 .نشد كم چيزى

... شكست دستم... شدم بيهوش من: گفتم شمرده شمرده و فشردم هم روى رو پلكام

 من اومدن بهوش از ماه يك االن. درست همه... بودم كما تو ماه دو از بيشتر

 هستى؟ مراقبم اينقدر چرا بخورم؟ دارو بايد چرا... گذرهمي

[ كشيدم آهى... ]اتخونواده فرح،. پرسه مى رو حالم و زنهمي زنگ بار دو روزى كيان

 آره؟ خوبه؟ حالم من... من سيروس

 راست طرف به چپ چشم كنار از اينطور انگشتاش وقتى. كشيد صورتش بر دستى

 .بود كالفه يعنى شدمى كشيده اشچونه

 .داد بيرون سينه از بلندى نفس

 ساختى؟ جنايى سناريوى خودت براى چرا-
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 لحظه چند براى قلبت. كردى قلبى ايست تو... تو. نيست پيچيده خيلى قضيه

 كه كما تو... كما تو. كردمى اتمعاينه خودش عمو همين براى. قلبى ايست. ايستاد

 كما از زودتر اگه... بوديم ترسيده خيلى خب... شد دار مشكل كمى اتكليه بودى

 .بوديم ترسيده خيلى. بوديم ترسيده همه ما... شدمى خطرناك اومدىنمى بيرون

 .شد دورش ىحلقه و رفت بازوم سمت به انگشتاش

 خطر شديممى مطمئن تا شدىمى معاينه كامل بايد اومدى بهوش باالخره وقتى-

 مرتب بايد رو قلبت و كليه داروهاى. بگذرونى رو درمانت ىدوره بايد اما شده رفع كامل

 ...كنی مصرف وقت سر و

 .خنديدم اختياربى

 خندى؟مى چرا: پرسيد حيرت با

 درميان. بود اينجورى من روز و حال كنين؟ جمعش نتونين و بخندين انفجارى شده

 : گفتم خنده

... هه هه... تو قلب... هه هه... نگران من... داره هه هه... خنده ببين... هه هه هه-

 ...هه هه... حسودم قلب اما... هه هه... بودم

 به آبى ليوان سرعت به سيروس. بود گرفته درد صورتم خنده از. اومد بند نفسم

 .كرد بغلم آروم و داد خوردم

 !باش آروم! عزيزم باش آروم-

 !گريه يا بود خنده اشك دونمنمى. شد اشك از پر صورتم كم كم

 شدم؟ عجيب حالت اين دچار چرا شدم؟ آروم تا كشيد طول چقدر
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 .هستيم هم كنار خوب و سالم هردو ببين! باش آروم تو. عصبيه فشار يه-

 .پاشيد عصبيم ىخنده و بغض روى آبى پرمحبتش و مهربون نواى

 .كنم ناراحتت خواستمنمى! ببخش لطفا  -

 : گفت و رفت اتاق سمت به بازوم كردن رها بدون. شدم كشيده همراهش و شد بلند

 آماده كامل ىسحرونه يه من كنى،مى مرتب رو پريشونت موهاى اين كمى تو تا-

 .كنممى

 اجازه خب: گفتم زده خجالت و كشيدم ژوليده و مجعد موهاى به دستى اختياربى

 .كنى تحملش صبح هر مجبورى. كنم كوتاهش نميدى

 .كنم تموم االن همين رو موها ىمسئله اين بايد من: گفت و داد اشچهره به اخمى

 .نشوند كنارش رو من و نشست تخت روى

 ميدى؟ تحويلم لبخند تو بانو، زنممي حرف جدى دارم-

 .كشيدم طرفين به و گذاشتم لبش طرف دو رو انگشتام و زدم كنار بازوم از رو دستش

 .خودم روىخوش پسر شدى حاال! آهان! كن باز رو اينا! سرور نكن اخم من براى-

 .خنديد و زد كنار رو دستم

 .نداره پشم تو پيش كالهم اما باشم جدى خواستممي مثال-

 و عصبانيت مورد در بقيه حرفاى هنوز. گنجيدنمى مخيلم تو اون بودن اخمو تصور

 ترين لطيف داراى مرد اين. باوركنم تونمنمي رو بيماريم دوران تو سيروس خشم

 .روون آب يه مثل نسيم يه مثل. بود رفتار و احساس
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 دختر؟ كجايى-

 .كردم چشماش نثار رو لبخندم ترينرنگ پر

 جا همين-

 ...بشه كم موها اين از ميلى يه اگه-

 خب؟-

 .خاروند رو گوشش ىالله كنار

 .شه بلند كنممي صبر. هيچى-

 روى اىبوسه. كنه دور كابوس از رو فكرم ساده موضوع يه با بود شده موفق. خنديدم

 .زد ژوليده موهاى

 .دارم دوستت جوره همه-

 شونه رو بود شده عزيز برام او خاطر به كه موهايى بشه، آماده سيروس ىسحرونه تا

 .انداختم سرم پشت بلند، بافت يه با و زده

 باريك روز چند كه خواب اين گفتمى من به حسى. گفتممى عجيبم خواب از بايد

 .باشه ساده خواب يه تونهنمى. ميشه تكرار

. بود اومده سراغم بار چندين كه خوابى. كردممى تعريف سيروس براى رو اون بايد

 .ميزد حرف من با كه قلبى

 .تپيدمى من ىسينه تو سيروس، ىسينه جاى به كه قلبى

 چيز هر به و كرديممى تعارف لقمه هم به مهربونم همسر و من شب، نيمه٣ ساعت

 .خنديديممى اهميتىبى و كوچيك
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 و بياد سراغم مجدد سخنگو قلب ترسيدممى من. نداشتيم خواب به ميل كدوم هيچ

 .بشم استرس و ترس دچار خواب تو من ترسيدمى حتما   هم سيروس

 چطورى؟ روى پياده يه با-

 .دادم باال رو مچاي ىجرعه آخرين

 .موافقم-

 .شد بلند و داد عقب رو صندليش

 !شو آماده پس-

. رفتم لباس كمد سمت به و گرفتم وضو شستم، رو صبحونه ظروف تيكه چند سريع

 كنارش و كردم سر رو چادرم شده آماده. بود ايستاده خروجى در كنار شده آماده استاد

 .رفتم

 ريم؟مي كجا حاال. بريم-

 .انداخت باال شونه

 راهنمايمون خودش ،١١ خط اين به بديم اختيار امروز بيا نيلو. كنن ميل پاها اين هرجا-

 موافقى؟! كنه

 .بگه آقامون هرچى-

 ايجاد آلود وهم فضايى برق چراغ نارنجى قرمز گاه و سفيد نور و بود خلوت خيابون

 .كردمى محو و شستمى قلبم از رو هراس و وهم تمام دلم عزيز حضور اما كردمى

 و گفت. شدمى بدل و رد بينمون گفتگو زيباترين و رفتيممى راه هم كنار سكوت در

 .سكوت از پر گويى
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. شدم خيره بزرگ مسجد روشن و سبز ىگلدسته به اذان قبل قرآن نواى شدن بلند با

 اول نماز هااون از يكى. بود هم مانند اخالقمون و عادات. نبود پرسشى هيچ به نياز

 .رفتيم مسجد سمت به. بود وقت

 حوض كنار گرفتن وضو مشغول اومدن؛ چشم به مرد چند مسجد، بزرگ حياط در

 .كردم لمس رو بازوش. بودن بزرگ

 !كن دعام-

 .كرد نوازش رو چشمام هميشه مثل لبخندش

 .همينطور هم تو-

 سماور و بود باز پارك كنار ىدكه. رفتيم مسجد روى به رو پارك سمت به نماز، از پس

 بردمى دل كنارش قرمز قورى همراه بزرگى

 .خواممى چاي سيروس-

 .شد بلند اشخنده صداى

 ؟ چايى هم باز. كندمى رو پوستمون بود عمو اگه-

 .ايستهمى قلبم نخورم اگه-

 ايقهوه[ داشت چوبى طرح اما بود سنگى البته]چوبى نيمكت روى بعد دقيقه چند

 .كرديممى مزه مزه آروم رو داغ چاي از پر كاغذى هاىليوان و بوديم نشسته

 به ال هاىپرنده. بود شده بيشتر هااتومبيل عبور صداى. بود شدن بيدار حال در شهر

 .كردنمى منتقل خوبى حس صداشون و سر با پارك درختان الى

 .كشيدم مشام به رو پارك هاىسبزه بوى
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 .شده تنگ دلم-

 چى؟ تنگ-

 .تپليم ىبقچه[ كشيدم آهى] كيانم، اتاقم، ام،خونه تنگ-

 .شدم نگرانش صورت ىخيره

 كنار بانك در سر آبى نور حتى زديم،مي حرف تلفنى هم با كه هايىشب مامانم، و بابا-

 .اتونخونه

 .كرد نوازش رو صندلى روى نشسته دست مچ شست، با. شد لبخند به تبديل نگرانى

 برات من. كنيممى تحمل هم كنار داريم رو سختى اين اما سخته دونممي! كن تحمل-

 هستم؟ كم

 .گرفتم رو مچش و چرخوندم رو مچم

 ...من كه نبودى تو اگه. دلتنگم ولى... آرزوها ها،خوبى ىهمه. چيزى همه من براى تو-

 !نگو چيزى! هيس-

 گنجشكان صداى و سكوت هم باز. نداشت را مردن و مرگ ىكلمه شنيدن طاقت حتى

 .تنها كالغى قارقار گاهگه و

 !سيروس-

 !جانم-

 تعريف برات خواممي. كرده مشغول خيلى رو فكرم. بينممى خوابى يه مدت يه من-

 .كنم
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 سمتم به كمى و كرد آويزون نيمكت از رو چپ دست و گذاشت كنار رو خالى ليوان

 .چرخيد

 كرد؟ بيدارت امشب كه خوابى همون-

 .دادم تكون سر

 ...بار اولين نيست، معمولى خواب دونممي...! اوهوم-

 .داد گوش دقت با

 چيه؟ اشمعنى نظرت به-

 .شد وسيع لبخندش

 .من بانوى خودت از مواظبت با باشى، مواظبش بايد و پيشته كه منه قلب خب-

 .دادم تكون سرى

 ...اما هست تو قلب-

 چى؟ اما-

 !كوچيك؟ يا بزرگ مرد؟ يا بوده زن زدن؟ پيوند بهت رو كسى چه قلب دونىمي-

 .نداد جواب اما پرسيدم عمو از بار چند... دونمنمى نه،-

 .كشيد آهى

 داشته خبر عضو ىدهنده از گيرنده كه هست اعضاء پيوند قوانين مخالف ميگه-

 .باشه

 .فشردم دستم دو ميون آرامى به و گرفتم رو نيمكت از آويزان دست
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 .بگه من به چيزى يه خوادمى هست كى هر. بوده كى بفهميم بايد-

 به بيشتر رو خورده آب چمن بوى و بستم رو چشمام. كرد خوش جا بينمون سكوت

 .كشوندم ريه

 اگه داشتنش براى و بود خدا نعمت بزرگترين من دستاى ميون گرم دست اون وجود

 .بود كم هم باز. بودم خدا گزارسپاس هم لحظه هر

 قلبم بدم دستش از روزى اگه دونستممى خوبى به چون نبودم دادنش دست از نگران

 هم به ما اسم ازل از انگار. رسونهمى اون به رو خودش و كنهمي طى رو رفتن راه سريع

 . مرگ هنگام حتى. بود خورده پيوند

 فكريه؟ چه تو من نيلوفر-

 دارم؟ دوست رو صدات چقدر دونىمى: گفتم و زدم لبخندى چشما كردن باز بدون

 .شد بلند خرسندش صداى

 .دونممى-

 دارم؟ دوست رو چشمات چقدر دونىمى-

 .شد خنده از پر صداش

 .دونممى بله-

 هاتم؟خنده عاشق دونىمى-

 .كرد كوتاهى ىخنده

 زنى؟مى گولم دارى-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

423 

 

 وجودتم؟ آرامش عاشق دونىمى-

 .شد كشيده دستم

 ىهمه منه؛ مال دختر اين بزنم داد و كنم بغل رو زنم كنىمى اموسوسه دارى ببين-

 !كن رعايت من جون. منه مال زبونيش شيرين و مهربونى

 .كردم باز صورتش تو رو چشما

 دارم؟ دوستت چقدر دونىمى پس-

 .كرد بلند نيمكت روى از همراهش رو من و شد بلند

 !بانو كن رحم عاريه قلب اين به كمى كنى؟ بدر راه از رو من خواىمي واقعا   تو... نه-

 .بود عالم موسيقى بهترين اشخنده

 بازوش به رو سرم كمى. بود چپش دست انگشتان در تنيده راستم دست انگشتان

 تو هست، زمين روى خداى مثل همسر چرا كه فهمممى حاال: كردم زمزمه و فشردم

 .هستى زندگى براى نفس من، براى

 و دربيارى كه پارچه جنس از لباسى نه اما تنه لباس همسر دونىمى هم تو پس-

 .زندگى و روح جنس از لباسى كنار، بندازى

 .نشست سرم روى اىلحظه براى سرش و شد فشرده بيشتر انگشتام

 هستى؟ چى من براى دونىمي هم تو-

 .كرد گرم رو سرم بلندش نفس

 !بمون من با هميشه. كردنم زندگى دليل بودنم، زنده دليل ىهمه-
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 هم محتاج چقدر كرديممى اعتراف زندگى، به بازگشت از بعد كه بود بار چندمين

 داريم؟ دوست رو يكديگر اندازه چه تا و هستيم

*** 

 .كردممى غريبى احساس اما بود آشنا محيط

 !صدا بدون اما صدا پر! خورشيد بدون اما نور پر محيطى

 آزار اما پيچيدمى گوشم تو همه اطرافم فضاى ها،گل ها،سبزه درختا، آرام هياهوى

 .نبود دهنده

 وجودم تو صدايى. بود آشنا. گرفت رو نگاهم جلوى بلندى پرچين رفتم، جلو كنجكاو

 .پيچيد

 !باش من مواظب-

 از صدا. تپيدمى سينه تو دومى قلب. نشست امسينه روى و رفت پايين نگاهم

 .بود جاهمون

 كنم؟ چكار من: گفتم و بردم طرفش به دست

 !كن پيدام-

 .بريد رو نفسم درد

 !نيلو شو بيدار! شو بيدار.: كرد زمزمه گوشم تو نگران صدايى و شد فشرده هامشونه

 .ديوار سمت به شد كشيده بدنم. شد باز چشمام

 !بخور رو اين-
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 .نداشتم تمايل و بودم خسته. آب ليوان و بود قرص

 !سيروس جون بخور، نكردى سكته تا-

 به و بلعيدم رو قرص. داد نشون واكنش بدنم. باشه شده گفته رمز اسم گويى

 .دادم تكيه بود كنارم كه هايىشونه

 .شد باز صدايش با بسته چشماى

 دكتر؟ بريم-

 شدم؟مى زيبا بسيار ىسوخته ايقهوه چشماى اين نگرانى باعث چرا

 .كرد لمس رو بلندش پلكاى انگشتام

 خوشگلن؟ اينقدر چرا-

 .شد نور از پر انفجارى ايخنده با متحير نگاه

 ...تو كنممى سكته دارم من. دختر اىديوونه-

 !نزن حرف سكته از هيس-

 بهترى؟: پرسيد و نشست كنارم

 ...اما ديدممي خواب داشتم-

 .نيومد يادم كردم فكر هرچه

 .نمياد يادم-

 !بخواب! نكن خسته رو خودت-

 .كردم مقاومت دستاش فشار مقابل در
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 .نمياد خوابم-

 .شد صورتم ىخيره نگرانى با

 !نيس خوب خونت فشار رفتن پايين باال اين باره، سومين هفته اين-

 .گرفتم رو آزادش دست و بردم باال رو ناتوانم دست

 .خوبم من-

 سكوت و كشيد آه فقط. كرد رسوام كارانهخيانت و زد بيرون چشمم از اشك قطرات

 چپ سمت دادم ُسر رو سرم. كوبيدمى سينه به وحشيانه هنوز قلبم ضربان. كرد

 .اشسينه

 .من پريشونى و آرامش دليل. بود همونجا

 !ميشم آروم من باش، آروم تو! كردم ناراحتت باز ببخش: گفتم و بستم رو چشمام

 .دادمى صدا پرقدرت و آروم گوشم زير طاليى ضربان

 . شب نيمه كابوس زدودن براى شد الاليى آهنگش

 كابوس بيارم بياد تا بود كافى زمان ثانيه چند. شد زمان هم امخميازه و چشم شدن باز

 .رو شب نيمه ىشده فراموش

 .زدم بيرون اتاق از شده قضا صبح نماز ناراحت

 كنم؟ چكار گىمى عمو-

-... 

 ...بوده بار دو هفته اين. ميشه كمتر داره هافاصله-
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 ناراحتى و كالفگى. بود نشسته مبل روى من به پشت. دادم تكيه ديوار به كنجكاوى با

 .زدمى موج كلماتش تو

 ...آخه-

-... 

 .كنممى خواهش عمو... تونينمى شما! بكنين كارى يه-

-... 

  هستم مواظب باشه... باشه-

-... 

 خداحافظ-

 !سالم-

 .كنه نگرانم خواستنمى هم شرايط بدترين تو. كرد عوض رنگ رو نگاهش و چرخيد

 !خانوم سالم-

 . شد تررنگ پر لبخندش

 . خوابىمى راحت خودت و كنىمى بيدار رو من. نداشتيم-

 گفتين؟مي چى بود؟ عمو-

 .بده دستم دم، تازه چاى يه عزيزم زن منتظرم. نخوردم صبحونه هنوز من-

 .دارى كردن فرار فرصت ميارم چاي و شورممى رو صورتم و سر من تا. باشه-

 ! خب: گفتم و كشيدم عقب كمى رو صندلى
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 رو انگشت ها،اون جذب با و زد سفره روى شده ريخته كنجداى روى انگشت نوك با

 .مكيد

 .بانو ايزد نگم شهنمى-

 .كردم كج كمى رو سرم

 .كنممى خواهش-

 .شد سرخ كمى اشپريده و مهتابى رنگ. كرد هم قفل ميز روى رو هادست كالفه

 !بگو سيروس-

 .كشيد آهى

 پيش بايد نداره جسمى دليل ميگه. كردم صحبت عمو با. كرده نگرانم هاكابوس-

 .بريم روانشناس

 .نيس چيزيم من: گفتم سريع

 .رفت سمتش به اختياربى دستم. كرد دراز رو دستش و شد خم جلو به كمى

 . شد خيره چشمام تو

 ...اما بريم روانشناس پيش نيستم راضى هم من-

 .شد نوازش دستم پشت

 .بگيريم كمك كسى از بايد-

 .كردم بغض اختياربى

 .بشم دور تو از خوامنمى ببينم، رو كسى خوامنمى-
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 .اومد سمتم به و شد بلند

 ...بشی دور من از نيست قرار-

 .كرد گم رو پاش و دست گريونم، صورت ديدن با

 !نكن گريه من جون نيلوفر نيلوفر،-

 !نخور قسم رو جونت بگم بار چند! نخور قسم رو جونت: گفتم گريه با

  برم قربونت باشه-

 !سيروس-

  عزيزم؟ عمرم، بگم چى خب-

 .بخندم اشكى چشم با شد باعث سردرگميش

 .كشيد سرم به دستى

 هاكابوس اين. كنه اذيتت هيچى ذارم نمى كنممى حلش خودم! بخند فقط تو! آفرين-

 !باش مطمئن خشكونممى رو

 داشتنى دوست شاعر عشق فقط عشقى، هر نه بودم، معتقد عشق ىمعجزه به من

 .خودم

*** 

 خسته نكردن فعاليت و نشستن جا يك از. كردمى كالفه رو من خرداد گرم روزهاى

 .بودم
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 برادرم گاه گه هاىسرزدن اگه. باشيم نظر تحت و تهران بايد ما. داشت اصرار هنوز عمو

 ...اما بود كنارم سيروس چون نه كه دق. كردممى دق. نبود سيروس والدين و كيان

 . بود شده زندگيم داشتنى دوست آدماى و شهرم تنگ دلم خب

 شونه موهام به تا ايستادم آينه روى به رو. بود رفته بيرون صبحونه از بعد سيروس

 و هپلى بود، شده زرد و الغر صورتم. كردم نگاه خودم به دقت به ماه چند از بعد. بزنم

 .بودم زشت

 داشتنى دوست قوارهبى بيمار دختر اين! داشت؟ دوستم من، زيباى مرد چطور آخه

 بود؟

 بودم؟ تفاوتبى اندازه اين ظاهرم به نسبت چرا. كشيدم خجالت خودم از

 ريز هاىگل از پر ايحاشيه كه آوردم بيرون روشنى سبز شلوار و بلوز لباس، كمد از

 .بوديم خريده حراجى از شبونه روى پياده تو پيش هفته دو. داشت قرمز

 باعث شدن الغر كيلو١٠كردم، جدا شلوارم كمر از رو قفلى سنجاق. شدم حموم وارد

 .بود شده هاملباس گشادى

 ىاندازه لباس دست چند يا كردممي تنگ رو شلوارها يا كردممي اساسى فكر يه بايد

 .خريدممى تنم

 .زدم آواز زير اختياربى. زد سرم به خوندن هواى دوش زير

 نشيند نشيند، دل ىنهانخانه اندر غم... اندر غم

 نشيند نشيند، محمل به ليلى كه روزى به

 وحشى مرغ اين كه را دلم مرنجان
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 نشيند نشيند، مشكل و برخاست كه بامى ز

 .زد نيش امگونه به اشك

  گريم و زار چنان محمل دنبال به

 نشيند گل در ناقه امگريه از كه

 .شجريان استاد غم پر و زيبا صداى با. بود كيان و بابا محبوب آواز

 حس با. بود تنم ىاندازه شلوار و بلوز اين بختانه خوش. كردم پيچ حوله رو بلند موهاى

 .اومدم بيرون حموم از خوبى

 !باشه عافيت-

 اومدى؟ كى! ممنون...! وای-

 .كرد اشاره كنارش به دست با

 !اينجا بيا-

 به دست. نشستم كنارش. نداشت همراه رو لبخندش. بود تنش بيرون لباس هنوز

 .كرد حلقه دورم

 كرده؟ خونه دلت تو غم چرا-

 .بود آواز يه فقط-

 .نشست لبش رو محو خندى تلخ

 .غمگينه من نيلوى نه، ديگه آواز چرا-
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 گذاشتم و گذاشتم اششونه به سر. شكست رو چشمام سد غمگينش و عميق صداى

 .بباره هااشك

 تو روى پياده خط، نوشتن آموزشگاه، مامانم، و بابا فرح، هستم، برادرم تنگ دل-

 شب هر كنم؟ چكار دونمنمى هستم، كالفه. كرده ناراحتم و خسته هاخواب. شهرمون

 ناراحت نگرانيت از. نگرانمى بينممى. بياد سراغم كابوس باز ترسممى خواب قبل

 .ببينمت ناراحت خوامنمى. ميشم

 رو سرم و داد گوش فقط من، سيروس. زدم حرف و كردم گريه. كردم گريه و زدم حرف

 وقتى. آرومم نا و طغيانگر روح آرامش براى شد اىگهواره بدنش و دستا با. كرد بغل

 .برد نامرتب موهاى ميون دست و كرد باز سرم از حوله نموند، باقى اشكى ديگه

 .داد ماساژ رو پيشونيم و هاشقيقه رو، سرم پوست

 !باشى من نگران ندارى حق اما باشى خسته دارى حق باشى، تنگ دل دارى حق-

 پيشم بياى شىمى غمگين كه لحظه هر و ساعت هر بايد! كنى خورى خود ندارى حق

 !بزن حرف من براى باشه؟... بزنی حرف و

 .كشيدم باال بينى

 .ميشى ناراحت-

 .نشوند پيشونيم بر بوسه

 .شممى ناراحت بيشتر نزنى حرف اگه-

 .كرد قاب دستاش با رو صورتم

 دختر؟ كردى چكار من چشماى با! ببينمت-
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 چكار؟ خواىمى زشت زن خوشگلى، خيلى تو تازه-

 چند فقط اما رقصيد صورتش تو خنده كنترل بخاطر هاب**ل فشار و مكث و بهت

 ...كه فشرد خودش به رو من محكم چنان. ثانيه

 ...آخ-

 .عقل كم ىدختره. حقته-

 .شدم فشرده بغلش تو ترمحكم هم باز

 .بودم سر تاج و دلبر و بانو ايزد كه ديروز تا عقل؟ كم شدم االن...! آخ-

 .گذاشت امشونه روى سر خنده با

 هم اون منه، چشم و قلب تو زن يه فقط دنيا تو من، ىديوونه عقلى، كم فقط االن-

 .قشنگه و خوشگل هم خيلى من زن. تو فقط. تويى

 .ايستادم روش به رو و دادم نجات رو خودم سختى به

 ...بود نافرم اول از كه دماغم. شده ريز چشام زردم، و الغر ببين-

 .برداشت خيز طرفم به. بدم نشونش رو خودم الغرى تا چسبوندم تنم به رو لباسم

 !نيلوفر-

 .بستم رو در و دويدم اتاق طرف به خنده با

 !ببخشيد! كردم غلط-

 كن باز ميگى؟ بد زنم از من چشم جلوى كشىنمى خجالت خانم! رو در اين كن باز-

 !رو در
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 رو خونت سفيد؟ چشم گيرىمي ايراد من نگار دماغ و چشم از: داد ادامه خنده با

 .كردى حالل

 .پسرخوشگله آقا سرى زنت به خيلى تو خب-

 خوبه؟ گيرممي رو تو ميدم طالق رو زنم... معامله يه اصال-

 .كردم باز رو در

 بدى؟ طالق رو ليلى مياد دلت-

 .بود مهربون و خندون صورتش و چشما

 ليلى خواد؟مى فقط رو ليلى همين دونىنمى! نلرزون حرفات با رو مجنون دل ليلى-

 ...مُر مجنون نباشه

 .گذاشتم دهانش رو دست و رفتم جلو قدم چند

 ...!نگو-

 .بودم رسيده آرامش به هاچشم اون ميون من. خوابيد هاچشم روى هاپلك

 !بيرون بريم خوايممى شو آماده برو: گفت و بوسيد رو دستم كف

 كجا؟ گرم؟ هواى اين تو: پرسيدم متعجب

 .گرفت وسعت لبخندش

 .دارى وقت ساعت نيم فقط! باش زود. رازه يه-

 كجا؟-

 .داد تكون سرى
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 .رازه گفتم-

 .زد ب**ل و زد چشمكى كردم، نگاش لحظه چند

 !برو-

 .كشيدم سر به ايسرمه ىمقنعه و كردم تن به سير سبز شلوار و مانتو

 . اومدم بيرون اتاق از

 .هستم آماده من-

 .خوبه بودى پوشيده كه شلوارى و بلوز همون! بردار هم راحتى لباس دست يه-

 بريم؟ خواىمي كجا...! سيروس-

 !نكن فراموش رو داروها راستى. برداری لباس خوادنمى من براى-

 !بگو...! نكن اذيت: گفتم بلند

 رفتم من! نيلو باش زود گيرى،نمى جواب كنى اصرار هم صبح فردا تا: گفت سرسختانه

 .باشم منتظر پايين

 .دارمبرمى االن كن صبر نه-

 .كردم فرو چرم اىقهوه شكل مستطيل كيف داخل رو داروها و راحتى لباس سرعت به

 برندارم؟ ديگه چيز-

 .كافيه همينا ديگه نه... و مسواكا شونه،: گفت در چارچوب بر تكيه همونطور

 .كردم سر رو چادرم

 .بريم-
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 شد بيشتر تعجبم. رفت اىنقره پرشياى اتومبيل سمت به. زديم بيرون مجتمع از

 !بفرما: گفت و كرد باز رو جلو در وقتى

 ...اين سيروس-

 !ميگم برات راه تو بشين-

 !گفت؟ نه صفا و محبت از پر چشم دو اون به ميشد مگه. شدم تسليم هم باز

 ! هللا بسم: گفت و چرخوند رو سويچ

 بودم نديده حاال تا. كردم دنبال كنجكاوى با رو حركاتش تك تك و بستم رو كمربند

 .زد لبخند كردن نگاه بدون. كنه رانندگى

 .روزگارم باوفايم، نگارم، عجيبه اينقدر-

 .م عر و شوخى فاز تو بود رفته

  اسرار ز پر و باوفا آقاى-

 ...پر اينگونه گشته چه حالت بگو

 .خنديد. كردم سكوت و نيافتم كلمه

 .نگار بزنى من دست رو خواىمي افتادى، راه-

 !چيه جريان بگو حاال-

 .اتوبان تو انداخت رو ماشين و انداخت بهم نگاهى نيم

 صبر فردا تا نديدم صالح ديگه امروزت حال با اما خونه ببرمت فردا بود قرار خب-

 .كنم
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 .زدم نما دندان لبخندى زده هيجان

 خونه؟ شهرمون، ريممي داريم-

 .ديگه بله-

 .بوسيدم رو اشگونه سريع و شدم خم

 .خدا به عاشقتم يعنى-

 .برداشت چين پيشونيم و شد نزديك هم به ابروهام. نگفت چيزى و خنديد فقط

 داره؟ خبر عمو دارى؟ رانندگى ىاجازه روزت و حال با اومده؟ كجا از ماشين اين-

 اما نبود راضى خيلى عمو. كردم كرايه روز دو آشنا آژانس يه از رو ماشين... يكی يكى-

  پذيرفت ناچار

 .خنديد هم باز

 فرمون پشت بيماريم خاطر به بودم گفته.[ كشيد آهى.]كرد هم توصيه كلى البته-

 .نيستم نگران ديگه حاال اما شينمنمى

 هم تو باشى، شاد خواممى و كنارمى تو كه حاال مخصوصا: داد ادامه و گرفت رو دستم

 !نگار نباش نگران

 گفت؟مي نگار بهم كه بود بار چندمين امروز

 !باش مطمئن شادم هستى پيشم تو تا. خوشحالم: گفتم

 بيرون كلمه يك و كرد جستجو سريع ذهنم ذاشتم؟مى روش اسمى چه بايد خب

 .گفتممى بهش اوقات بيشتر كه چيزى. «استاد».داد
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 !استاد باش مطمئن آره-

 رسيديم؟: پرسيدم متعجب شهرم نام ديدن با كه بوديم شعر و شوخى سرگرم چنان

 بريم؟ كجا اول دارى دوست حاال كه، بينىمى-

 .امامزاده-

 .پيچيد فرعى خيابون به كيلومتر چند از بعد و شد امام خيابون وارد اتومبيل

 .ايستاد امامزاده روى به رو

 !بفرما-

 .دوختم بهش رو شادم و اشك پر چشماى

 .عزيزى برام خيلى-

 .فشرد هم روی رو هاشب**ل

 داشتيم؟ نداشتيم، گريه قرار نيلوفر-

 .كرد پاك رو چشمام انگشتاش با

 .خوشحالى از شوقه، از-

. بود آروم و ساكت گورستان ظهر٢ ساعت يعنى روز وقت اون تو. شديم امامزاده وارد

 .داشتم عجله مادرم و پدر به رسيدن براى

 .داشت نگهم اىلحظه براى

 !دختر كن صبر لحظه يه-

 .زد زل چشمام تو



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

439 

 

 قبول؟ كنى،نمى زارى و گريه-

 بگم؟ دروغ: گفتم و جويدم رو لبم

 !باش صبور! نگو دروغ-

 !استاد نكن سختگيرى. مشكه دم اشكم هم االن اما نزنم ضجه ميدم قول-

 .گرفت رو بازوم

 .نيست اعتبارى تو به. بريم هم با باشه-

 دو. بود كرده پر رو فضا كوچولو گنجيشكاى صداى. شديم نزديك مزارشون به آهسته

 .نهادم داغ سنگ روى بر دست و نشستم زانو

 !شد دير ببخشيد. اومدم. منم! سالم-

 .گرفت فاصله ما از كمى و شست رو مزارها سنگ بطرى آب از نيمى با سيروس

 .كنن گوش هااون و بزنم حرف من يعنى. بزنيم حرف راحت تونستيممى حاال

 بعضى بيمارستان تو دونىمى مامان! اينجا براى. بود شده تنگ براتون دلم دونينمى-

 چقدر بودم كما تو كه مدت اون دونينمى. باشى پيشم تو خواستمى دلم هاموقع

  بخوره؟ غصه كمتر زدينمي سر بهش بودين، مواظبش بود؟ تنها كيان

. شدم كشيده طرفى به و شد سياه چشام جلوى كه بودم زده حرف چقدر دونمنمى

 لحظه چند. گرفتم قرار آرامش از عجيبى پناهگاه در و گرفت رو من محكم دستانى

 .آورد خود به رو من آب قطرات گذشت؟

 ...!نيلوفر...! نيلوفر-

 .بودم آورده ارمغان ناراحتى ترسيده زيباى صداى اين صاحب براى هم باز
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 .خوبم-

 عجيبى بوى. كرد بغل رو سرم و كشيد آهى. نداشتم حركت و چشم كردن باز ناى اما

 به رايحه با نجوايى. بود آشنا عجيب عطر اين نه. كشيدم بو ولع با. پيچيد امشامه تو

 كردم بو و فشردم اشسينه به بيشتر رو صورتم. بود سيروس صداى. كرد حمله ذهنم

 ...و

 .بود شيرين حسى. آورد يورش ذهنم به عجيب هاىصحنه

 اون تو اينكه حس لحظه اون. بگيرم قرار توش و بشكافم رو سينه اون خواستممى

 افكارم از اگه شايد. بود مُنزل وحى برام داره قرار اميدم آرامشم، مادرم، و پدر سينه

 .شدم ديوونه كردنمى فكر ديگران گفتممى

 درسته؟ آوردى دنيا اون از رو عطر اين تو... اين سيروس-

 .شدى زده گرما! عزيزم بريم شو بلند-

 .گرفتم محكم رو هاششونه

 .كردم استشمام دنيا اون تو رو بو اين من... بو اين! نكن فرار... نه-

 .آوردم ياد به رو چى همه

 درسته؟ بودم مرده هم من... اينجا به شدم گردونده باز تو مثل هم من-

 .بود استيصال از پر سيروس نگاه. داشتيم هم نگاه در نگاه. كرد سكوت

 !بگو رو چى همه برام...! بگو-

 .كشيد صورتم به دستى و كشيد آهى

 .ميگم بخواى چى هر خونه بريم! نكن گريه... گممى-
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 .االن-

 .گذاشت هم روى چشم

 رو عطر اين بدنم شدم متوجه تا كشيد طول روز چند شدم، زنده مجدد وقتى من-

 اون به متعلق اين درسته. مونهمى ياس عطر مثل كه بزرگم پدر تن عطر. گرفته

 .دنياست

 .شد جا به جا داغ هاىسنگ روى

. كنه باور رو هامعجزه اين تونهنمى هركسى. چيه جريان بدونه كسى خواستمنمى-

... تو و كردم سكوت همين براى. بدم تمسخر براى اىعده دست به بهانه خواستمنمى

 تو خدا دونممي. مجدد زندگى ىبرگزيده. منى مثل هم تو... مردی لحظه چند هم تو

 .برگردوند ما براى رو

 گفت؟مي نگار بهم كه بود بار چندمين امروز

 !باش مطمئن شادم هستى پيشم تو تا. خوشحالم: گفتم

 بيرون كلمه يك و كرد جستجو سريع ذهنم ذاشتم؟مى روش اسمى چه بايد خب

 .گفتممى بهش اوقات بيشتر كه چيزى. «استاد».داد

 !استاد باش مطمئن آره-

 رسيديم؟: پرسيدم متعجب شهرم نام ديدن با كه بوديم شعر و شوخى سرگرم چنان

 بريم؟ كجا اول دارى دوست حاال كه، بينىمى-

 .امامزاده-

 .پيچيد فرعى خيابون به كيلومتر چند از بعد و شد امام خيابون وارد اتومبيل
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 .ايستاد امامزاده روى به رو

 !بفرما-

 .دوختم بهش رو شادم و اشك پر چشماى

 .عزيزى برام خيلى-

 .فشرد هم روی رو هاشب**ل

 داشتيم؟ نداشتيم، گريه قرار نيلوفر-

 .كرد پاك رو چشمام انگشتاش با

 .خوشحالى از شوقه، از-

. بود آروم و ساكت گورستان ظهر٢ ساعت يعنى روز وقت اون تو. شديم امامزاده وارد

 .داشتم عجله مادرم و پدر به رسيدن براى

 .داشت نگهم اىلحظه براى

 !دختر كن صبر لحظه يه-

 .زد زل چشمام تو

 قبول؟ كنى،نمى زارى و گريه-

 بگم؟ دروغ: گفتم و جويدم رو لبم

 !باش صبور! نگو دروغ-

 !استاد نكن سختگيرى. مشكه دم اشكم هم االن اما نزنم ضجه ميدم قول-

 .گرفت رو بازوم
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 .نيست اعتبارى تو به. بريم هم با باشه-

 دو. بود كرده پر رو فضا كوچولو گنجيشكاى صداى. شديم نزديك مزارشون به آهسته

 .نهادم داغ سنگ روى بر دست و نشستم زانو

 !شد دير ببخشيد. اومدم. منم! سالم-

 .گرفت فاصله ما از كمى و شست رو مزارها سنگ بطرى آب از نيمى با سيروس

 .كنن گوش هااون و بزنم حرف من يعنى. بزنيم حرف راحت تونستيممى حاال

 بعضى بيمارستان تو دونىمى مامان! اينجا براى. بود شده تنگ براتون دلم دونينمى-

 چقدر بودم كما تو كه مدت اون دونينمى. باشى پيشم تو خواستمى دلم هاموقع

  بخوره؟ غصه كمتر زدينمي سر بهش ،بودين مواظبش بود؟ تنها كيان

. شدم كشيده طرفى به و شد سياه چشام جلوى كه بودم زده حرف چقدر دونمنمى

 لحظه چند. گرفتم قرار آرامش از عجيبى پناهگاه در و گرفت رو من محكم دستانى

 .آورد خود به رو من آب قطرات گذشت؟

 ...!نيلوفر...! نيلوفر-

 .بودم آورده ارمغان ناراحتى ترسيده زيباى صداى اين صاحب براى هم باز

 .خوبم-

 عجيبى بوى. كرد بغل رو سرم و كشيد آهى. نداشتم حركت و چشم كردن باز ناى اما

 به رايحه با نجوايى. بود آشنا عجيب عطر اين نه. كشيدم بو ولع با. پيچيد امشامه تو

 كردم بو و فشردم اشسينه به بيشتر رو صورتم. بود سيروس صداى. كرد حمله ذهنم

 ...و
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 .بود شيرين حسى. آورد يورش ذهنم به عجيب هاىصحنه

 اون تو اينكه حس لحظه اون. بگيرم قرار توش و بشكافم رو سينه اون خواستممى

 افكارم از اگه شايد. بود مُنزل وحى برام داره قرار اميدم آرامشم، مادرم، و پدر سينه

 .شدم ديوونه كردنمى فكر ديگران گفتممى

 درسته؟ آوردى دنيا اون از رو عطر اين تو... اين سيروس-

 .شدى زده گرما! عزيزم بريم شو بلند-

 .گرفتم محكم رو هاششونه

 .كردم استشمام دنيا اون تو رو بو اين من... بو اين! نكن فرار... نه-

 .آوردم ياد به رو چى همه

 درسته؟ بودم مرده هم من... اينجا به شدم گردونده باز تو مثل هم من-

 .بود استيصال از پر سيروس نگاه. داشتيم هم نگاه در نگاه. كرد سكوت

 !بگو رو چى همه برام...! بگو-

 .كشيد صورتم به دستى و كشيد آهى

 .ميگم بخواى چى هر خونه بريم! نكن گريه... گممى-

 .االن-

 .گذاشت هم روى چشم
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 رو عطر اين بدنم شدم متوجه تا كشيد طول روز چند شدم، زنده مجدد وقتى من-

 اون به متعلق اين درسته. مونهمى ياس عطر مثل كه بزرگم پدر تن عطر. گرفته

 .دنياست

 .شد جا به جا داغ هاىسنگ روى

. كنه باور رو هامعجزه اين تونهنمى هركسى. چيه جريان بدونه كسى خواستمنمى-

... تو و كردم سكوت همين براى. بدم تمسخر براى اىعده دست به بهانه خواستمنمى

 تو خدا دونممي. مجدد زندگى ىبرگزيده. منى مثل هم تو... مردی لحظه چند هم تو

 .برگردوند ما براى رو

 .بود اتومبيل فضاى تو شادش خنده طنين شدن پيچيده جوابش

. كرد پر رو ذهنم جالب و شيرين خاطرات. داشتم دوست رو اينجا. شديم زيبا باغ وارد

  باشيم؟ اينجا مدت يه تونيمنمى: پرسيدم اختياربى

 .زد عقب صورتم جلوى از رو انارى درخت سركش ىشاخه

 بمونيم؟ اينجا دارى دوست-

 اينجا كنممى احساس: گفتم و كردم لمس بود رويم به رو كه را اىشاخه سبز هاىبرگ

 .ميشه بهتر حالم

 .شد باز در خفيفى تق صداى با و چرخوند خونه قفل داخل رو كليد

 .كنم سوال عمو از بايد-

 .كشيد سياهش و كوتاه موهاى به دستى و داد تكون سرى

 .كنهمى مخالفت مطمئنم اما-
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 .زديممى حرف اون از بعد و مرگ ىحادثه از دو هر و زديممى قدم باغ توى بعد ساعتى

 دود بوى چاى از ليوانى. بوديم نشسته مجنون بيدهاى زير چاى بساط كنار غروب

 ذهنم در اىخاطره روشنش، و كشيده دست ديدن با. كرد دراز طرفم به و كرد پر گرفته

 .كرد كنجكاوش كوتاهم ىخنده. درخشيد

 .نگارم بخنديم هم با-

 . گرفتم رو ليوان! فرح تو دست از

 .افتادم فرح حرف ياد-

 خب؟-

 داشتم؟ روشن خيلى پوست با خواستگار يه من دونستىمى-

 .درخشيد شيطنت با چشاش و باالرفت ابروهاش

 خب؟ خواستگار، بله؟-

 .چرخوندم دستم تو رو چاى ليوان

 .خودت مثل بود روشن پوستش اون خب-

 .شد جا به جا كمى

 ندازه؟مي چى ياد رو تو شطرنج-

 روشن خواستگار از داشتى خب ميگه؟ چى وسط اين شطرنج شطرنج؟: پرسيد تحير با

 .گفتىمى پوستت

 .خوردم چاي قلپ يه
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 ...شطرنج دارن، ربط هم به-

  فكرى دقيق بازى يه ذكاوت، و هوش ياد-

 ديگه؟-

 پيش قابل غير هاىحركت اسب، وزير، قلعه،: داد وادامه خورد رو چايش هم سيروس

 .بينى

 .خنديدم

 سفيد سياه هاىخونه سفيد، سياه-

 .شطرنجه ىصفحه كه اون چى؟-

 داره؟ ربطى چه حاال: داد ادامه مكث كمى با

  گرفتم فاصله كمى

 .سفيد سياه ميشه، شطرنجى مونبچه كنم ازدواج سفيد مرد يه با اگه گفتمى آخه-

 .شد همراه هم با خيزشش و قهقهه

 آره؟ شطرنجى بچه! ببينم اينجا بيا-

 بغلش تو سيروس اما بگيرم فاصله اشسينه از كردم سعى خنديدممى كه همونطور

 دستاى و من ىسبزه دستاى. برد باال و گرفت دستش دو با رو دستام و كرد محصورم

 .مياد هم به رنگشون چقدر: گفت مهربون و كرد نگاه رو خودش سفيد

 .برنجى و گندمى: داد ادامه گوشم زير



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

448 

 

 پوستمون رنگ مورد در مادرش پدر اصطالح به داشت. نداشتم رو امخنده اختيار

 بود گفته مادرجون مونه،مى گندمزار مثل من پوست بود گفته پدرجون. كردمى اشاره

 .شيربرنجه مثل سيروس

 .خندهمى آقاش پيش هميشه خوب زن يه آفرين-

 چطوره؟ خانمش پيش خوب مرد يه-

 .بود مسحوركننده صداش

 .ندزدنش كه اسخنده اون نگهبان   خوب مرد يه-

 .شد ترعاشق و پروابى زبونم. شد پروابى و قراربى دستم. شد قراربى و حيا بى قلبم

 :گفتم و بردم فرو لختش و كوتاه موهاى تو رو شده آزاد دستاى و چرخيدم

 شم؟مى ترعاشق لحظه به لحظه چرا هستى؟ داشتنى دوست من براى اينقدر چرا تو

 هستم؟ تو قراربى اينقدر كنم فكر مردى به روز يه حتى كردمنمى فكر كه منى چرا

 هاده و فشردم قلبم به رو صورتش. عشق اين شدت از شدمى كنده جا از داشت قلبم

 .شد آروم كمى قلبم. زدم لطيف و نرم موهاى بر بوسه

 آدمايى معدود از چون بختيم خوش تو و من: گفت و كرد جا به جا كمى رو سرش

 .عشقه مهمون قلبمون كه هستيم

 و شكالتى شه،نمى شطرنجى ما ىبچه درضمن: گفت و بوسيد رو راستم دست

 .ميشه خوردنى

 . چسبيد عجيب آرامش از پر باغ اون توى خواب
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 سر و دادم دماغم به چينى! بود ساكت هم چقدر. نشست دماغم روى مگسى

 از و كنم باز رو چشما خواستمنمى. نشست باالم ب**ل روى دوباره. بپره تا جنبوندم

 حاال. رفتم فرو تشك تو بيشتر و بردم فرو امشونه تو رو سرم. بيام بيرون خواب گرماى

 .بود گوشم كنار مزاحم

 !كن ولم جدت جون...! اَه-

 .كاموا ىگلوله يه مثل. كردم جمع بيشتر رو بدنم و كشيدم سرم باالى تا رو پتو

 از شد باعث امگونه روى مزاحمى لباى فشار كه كردمى بغلم داشت مهربونى با خواب

 .نبود هاشيطنت اين اهل سيروس. بپرم جا

 .كرد رسواش بلندش ىخنده مزاحم، ديدن از قبل اما شد باز حد آخرين تا چشمام

 فرح؟-

 .شد دور تخت از سرعت به خوشگلم و بلند قد دختر

 خفته؟ زيباى چطورى. بله-

 .دويدم سمتش به و كرده آزاد شكالتى پتوى از رو پام و دست

 كنى؟مى بيدارم اينجور كنممى سكته گىنمى! ديوونه اى-

 فشار خودش به رو من. بوسيديم رو همديگه. كردم بغلش و گرفتم رو بازوش دست با

 چطوره؟ من مامان: گفت و داد

 .زدم لبخند

 .خوبم-

 كجان؟ امبقچه و كيان كنى؟مى چكار اينجا: پرسيدم تعجب با و گرفتم فاصله
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 .كرد بغلم مجدد

 .هستن پايين-

 كنه؟مى بيدارت چطور ما سيروس آقا اين پس مامان: گفت شيطنت با

 .زدم سرش پشت محكم

 .شىنمی آدم تو! خفه-

 .بوسيد محكم رو لپم خنده با

 .جون نيلو بود شده تنگ برات دلم خيلى-

 .ديديم رو همديگه پيش ىهفته-

 .كشيد رو دستم و نشست تخت روى

 .نداشت فايده-

 .نشستم كنارش

 .كنيم اختالط كلمه چهار نتونستيم اصال: داد ادامه

 فهميدين؟ جورى چه-

 و كرديم حركت هم ما زود صبح. اينجايين گفت و گرفت تماس سيروس ديشب -

 .باغ اومديم

 خب؟-

 هاىدندون ميون رو پايين ب**ل ىگوشه. شد صورتم ىخيره كنجكاوانه نگاهش

 .گرفت سفيدش و درشت



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

451 

 

 !خب؟-

 .گذاشت امگونه روى رو راستش دست كف شد، آزاد هادندون ميون از ب**ل

 شى؟نمى اذيت ندارى؟ درد االن خوبى؟-

 .فشردم مشت تو و كرده جدا صورتم از رو دستش

 .سيروسه قلب عمل از اطمينان براى تهرونيم هنوز اگه. خوبم خيلى. خوبم من فرح-

 ماه شيش بايد: دادم ادامه بودم گرفته محكم رو دستش كه همچنان و كشيدم آهى

 .شهنمى زده پس قلب شيم مطمئن تا بگذره

 ديگه؟ ماه دو تقريبا-

 .دادم تكون سر

 .شد بلند خوشحال

 آره؟ عروسيه، ديگه دوماه پس-

 .ديگه ماه سه-

 چرا؟-

 .خنديدم

 .رمضونه ماه ديگه ماه دو خانما، خانم آخه-

 .كشيد دراز تخت روى و شد پنچر

 ...!آخه...! اَه-

 .نداد ادامه
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 .زده لك براش دلم خوابيده؟ نازنين فرح،-

 .شد بلند تخت روى از

 .خوابهمى١٠ ساعت تا بخوره رو شبش نصف شير آره،-

 پايين؟ مياى اينطورى: پرسيد و ايستاد كه داشتم رو اتاق از رفتن بيرون قصد همراهش

 .داشتم تن به مناسبى شلوار و دار آستين و بلند بلوز. انداختم خودم به نگاهى

 چشه؟ مگه آره،-

 .كرد اشاره سرم به دست با

 موها؟ اين با-

 با. داره شدن مرتب به احتياج و شده بلند هاستمدت موهام كردم فراموش باز واى

 .داد تكون سرى تاسف

 .بينهمى رو زره مادرفوالد روز هر خدا بنده سيروس يعنى-

 .ميام بشم، آماده هم من! بچه برو-

 آينه تو و ريختم صورتم به آب مشت چند. شدم سالن انتهاى بهداشتى سرويس وارد

. بود زده بيرون مو درشت هاىطره طرفش، هر از كه بافته موهاى. شدم خودم ىخيره

 از پر مشكى سر كش با پشت از رو موهام. زدم شونه و كردم باز رو موها بافت

 آبى نيلوفر يه تنها كه رو شكالتى كرم بلند روسرى. بستم قرمز و آبى درشت هاىمهره

 رو دنيام ىهمه چشمام روى به رو. رفتم پايين هاپله از. كردم سر بود، اشكناره طرح

 دونفره مبل روى فرح بودند، شطرنج ىصفحه ىخيره هم كنار سيروس و برادرم. ديدم
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 درگير و مشغول صورتى گير دندون با مادرش آغوش تو نازنين و بود نشسته كنارشون

 .بود

 .بودم خوشبخت من. گرفت وسعت صورتم روى لبخند

 ! سالم-

 دست محكم. اومد سمتم به و شد بلند جا از كيان. شد امخيره چشم جفت چهار

 خوبى؟! خواهر سالم: كرد زمزمه فشرديم، رو همديگه

 بهوش اول روزهاى جز به. كردمى رعايت رو ها فاصله هنوز. بود كيان همون هنوز

 و گرم و محكم هاىدست اما. نكردم تجربه رو مهربونش آغوش ديگه اومدن،

 .كردمى منتقل بهم رو آرامش همون صميميش

 .خنديدم

 .برادر خوبم-

 جدا هاموندست آرومى به. رفتيم نفره دو مبل سمت به هم با و نكردم رها رو دستاش

 .نشستم فرح كنار من و برگشت اولش جاى به كيان. شد

 !رو عمه ىبقچه اين ببينم-

 دستاى ميون از. كردمى رصد رو من كنجكاوانه خوشگلش و درشت چشماى با نازنين

 .بردم سفيدش و تپلى صورت نزديك رو صورتم و كشيدم بيرونش مامانش

 من؟ نانازى من، عروسك من، خوشگل چطورى-
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 بوى. دادمى بهشت بوى. عميق. كردمش بو. كردم فرو گردنش تو بينى و بوسيدمش

 و گرفتم كوچولوشو دست. زد چنگ رو صورتم. عشق و زندگى خوش بوى. بابا و مامان

 ندادى؟ ياد رو عمه به احترام وجبى نيم اين به فرح: گفتم معترض

 .شد بلند و خنديد فرح

 كه كيان و من. ببينيمش تونيممى دير به دير كه بزنه رو اشعمه دادم يادش نه،-

 .چشامون جلو مياره رو جهنم سيروس آقا. بزنيم دست بهت تونيمنمى

 .رسيد آشپزخونه ورودى به

 سيروس؟ آقا نه مگه-

 .خنديد سيروس

 !نگفتين گفتين، ترنازك گل از من خانوم به شرمنده،... اما. كنم غلط بنده-

 .كنم استفاده كمكى نيروى از مجبورم خانوم؟ نيلو ديدى! بفرما-

 .مات و كيش داداش، سيروس-

 رو ما فكر خانوم فرح! توطئه بوى: داد ادامه خنده با و شد صفحه ىخيره سيروس

 .ببره آقا تا كردى مشغول

 .فشردم صورتم به رو كوچولو دست كف

 نظيرهبى شطرنج تو نداره، كمك به احتياج كيان-

 .اومد سمتم به و شد بلند جا از

 داداشت؟ آقا طرف يا منى طرف باالخره-
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 .داداشم طرف االن-

 .گرفت من از رو خندون نازنين و گرفت جاى كنارم

 باباتى؟ طرف هم تو! خانم خوشگل ببينمت دايى بغل بيا-

 خارج دهنش از شادى اصوات و زد سيروس ىشونه به دهنى آب گير دندون با نازنين

 .شد

 دد... و... آق... ددددد-

 كيان؟ بزنه حرف خوادنمى اين-

 .داد باال ابروهاشو كيان

 بگه؟ چى ماهه٥ ىبچه استاد-

 والدين ورود با. شد موندگار ذهنم تو خنده و شوخى درميون خوب صبحونه يه

 .شد تكميل شادى سروش ىخونواده و سيروس

 .كردمى بيشتر رو جمع گرماى سروش پسراى شيطنت. بود شادى و انگيز خاطره روز

*** 

 :بعد ماه سه

 

 .بشم فشرده خودم تو شد باعث سينه داخل درد

 ! ببخش رو من-
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 پر التماس، از پر صدايى صدا، و داشت نبض امسينه تو دوم قلب! داشت نبض و صدا

 .خواهش از

 هستى؟ چى هستی؟ كى تو: كردم زمزمه و فشرد خودش تو رو اون هامدست ىپنجه

  من؟ از خواىمي چى

 .داشت سوز جان نوايى

 !ببخش فقط-

 .بخشيدم بخشيدم، باشه ببخشم؟ رو چى-

 !ببخش آمين...! ببخش...! ببخش-

 هوا بود، شده تند نفسم. دادممى فشار قلبمو راست دست با. شد باز درد از چشمام

 ماساژ رو قلبم آرومى به و كنم باز رو شده بسته ىپنجه تونستم. بلعيدم حريصانه رو

 .بود گفته رو من فاميلى بار اولين براى و رسيدمى نظر به آشنا كمى صدا باراين. بدم

 دوست ىخفته مرد خواستمنمى. زدم كنار رو سبك پتوى احتياط با و كندى به

 نور زير لحظه چند. اومدم پايين تخت از احتياط با و آهسته. بشه بيدار امداشتنى

 خواب غرق عزيز ىچهره اون از نگاهم. بود عميق خواب در هنوز. كردم نگاهش آباژور

 .كرد آرومم كمى طاليى گنبد اون ديدن. لغزيد رو به رو ىپنجره طرف به

 .رضا امام يا عليك السالم: زدم ب**ل صدابى

 .شد دور ازم آروم درد طاليى، گنبد ديدن و پنجره روى به رو نشستن و قرص خوردن با

 دارم؟ دوستون چقدر دونينمى: گفتم و زدم گنبد به لبخندى

 .سيروس روى خورد سر نگاهم
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 !نشه من عزيز ناراحتى باعث عجيب، درد اين كه كنين كمك! كنين كمكم-

 .شدم گنبد ىخيره مجدد

 كمك من به. كنم تحمل رو اون چشماى تو غم تونمنمى اما كنم تحملش تونممى-

 !بكنم بايد چكار بفهمم كنين

 كيه؟ مال خواد؟مى من از چى دوم قلب اين

 سيروس و من مشترك زندگى از هفته يك. بود مونده ساعت يك صبح اذان تا

 پيوند ىزمينه در مشكلى هر رفع و سيروس سالمتى قطعى تایيد از بعد. گذشتمى

 .شد برگزار ما عروسى ىساده مراسم قلب،

 خودش مهمون رو ما پنجره پشت نظيربى ىمنظره و زيبا سوئيت اين كه بود هفته يك

 .بود كرده

 ماه چند هر مانند گذشته، شب شيش هر مانند و كشيدم دراز نظيرمبى همسر كنار

 بودم حفظ رو صورتش اعضاى تكتك. شدم صورتش ىخيره وافر ىعالقه با گذشته

 اونقدر تا و رفتنمى كنار شده بلند موهاى تا كه چپش گوش كنار خفيف خط حتى

 موهاى. شدىنمى ديدنش به قادر بخوره، صورتت به هاشنفس كه نبودى نزديكش

 .بود زده پيشونيش به قشنگى طرح لخت

 !نقصش؟بى و زيبا صورت عاشق بودم؟ مرد اين عاشق من

 .نبودن كم زندگيم تو و اطرافم زيبا مردهاى نه،

 رو مانندش و مثل راحتى به شدنمى كه داشت اىنشده انكار زيبايى مرد اين روح

. همسرم و برادرم پدرم،. بود داده قرار نظيربى مرد سه من زندگى تو خداوند. يافت

 تو رو بابا روح كيان پدرم، رفتن با شد پدرم پاك نفس با همراه من نوجوانى و كودكى
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 روح و نفس اين با بود شده همراه من زندگى ىادامه... حاال و داشت خودش وجود

 .پاك

 نفر دو ما از كدوم هيچ دونستممى شه،مى چى بدم دست از رو اون اگه كردمنمى فكر

 . بكشه رو مصيبت و تنهايى رنج بخواد كه مونهنمى زنده ديگرى از بعد

 موهاى از ترنرم بايد اون موهاى چرا. شد بازى مشغول نرمش موهاى با انگشتام

 باشه؟ من فر و مشكى

 چقدر مگه: كردم زمزمه. شدن كشيده بلندش پلكاى سمت به پيشونى از انگشتا

 بود؟ عاشق شهمى

 اشسينه سمت به و گرفت رو چشماش مزاحم دست و اومد بيرون پتو زير از دستش

 .برد

 .شد بلند دارش خش و خفه صداى

 ندارى؟ خواب تو نگارم-

 بود؟ شده بيدار كى

 .كردم بيدارت! واى اى-

 .فشرد اشسينه روى رو صورتم ماليمت با

 .كنممى عشق دلم حورى تنها با بهشت تو دارم خوابم، هنوز-

*** 

 به مرد. بود ايستاده جوونى مرد با پيرزنى من روى به رو. بود نفر٦ آسانسور ظرفيت

 حرم؟ برى صبح نماز بايد حتما: زد غر آهستگى
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 .زد رويم به لبخندى پيرزن

 زنىمى حرفا چه حرم؟ نرم نماز اونوخت آقا پابوس مشهد اومدم جون، عزيز آره-

 !مادرجون

 سيروس به رو نگاهش باراين پيرزن. نشنيدم كه گفت چيزى ب**ل زير جوون مرد

 .پاشيد

 ديگه؟ نماز رينمى شمام-

 .بله-

 .زنهمى غر خيلى فقط خوبيه، پسر اومديم، روزه دو امنوه و من-

 تكون سر فقط سيروس و من. نداره حضور اونجا انگار كه گفتمى اشنوه از جورى

 آسانسور از اشنوه بازوى كمك به پيرزن. شديم خوشحال آسانسور توقف از و داديم

 .شديم دور هااون از و كرديم خداحافظى. شد خارج

 بريم؟ كجا صبحونه از بعد امروز-

 داده قرار مغازه روبروى رو داغ شير از بزرگى ظرف. شدم فروشى آبميوه ىمغازه به خيره

 .بودن

 بخوريم؟ شير بريم-

 .گرفت وسعت لبخندش

 بريم-

 اندازه همون داشت، رو كارى هر ىاجازه كه داشتم رو كودكى حس كنارش در گاهى

 .لوس كمى و خوشحال و شاد
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 و گرفت فروشنده از رو داغ شير از پر كاغذى ليوان دو و گذاشت دستم تو كلوچه تا دو

 .كرد تشكر

 ها،چراغ رنگى هاىريسه در محصور طاليى گنبد به رو هردو و اومديم بيرون كوچه از

 و حرفبى گروهى، يا تنهايى به افراد كوچه هر از سحرگاهى سكوت اون تو. داديم سالم

 به داشتنى دوست سكوت همون در و شدنمى آقا حرم زائرين جريان وارد ساكت

 گوش به هاكفش لخ لخ و خش خش صداى فقط. كردنمى حركت حرم سمت

 به رو شير ليوان. گرد دوره هاىفروشنده"  داغ نون و داغ شير" صداى و رسيدمى

 .داد دستم

 !بخور بيا شد خنك-

 .بريم كجا امروز جون آقا نگفتى: پرسيدم و گرفتم رو ليوان

 طوس؟ بريم: گفت مكث با

  رفتيم اول روز-

 طرقبه؟ بريم! اوم... گیمى راس...! ا  -

  بوديم اونجا ديشب-

  نيشابور بريم... گیمى درست هم باز-

 .خنديدم

 .رفتيم سوم روز-

 قشنگش موهاى ميون به دستى و انداخت خيابون كنار سطل داخل رو كاغذى ليوان

 !بريم كجا. داديم ادامه رو روز هر شوخى. بودم حركاتش تك تك عاشق. برد
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 .حرم ىكتابخونه بريم امروز نگارم-

 فروشگاه جاى به هاكتابخونه و هاموزه به ما رفتن نداشت تعجب جاى اصال. بود جالب

 .پاساژ و

 .مونده هاسوغاتى. خريد بريم عصر اما قبول-

 پوشيدنى؟ يا خوردنيه چيه؟ سوغاتى گلكم نازكم-

 .گرفتم دست تو اىلحظه براى رو بازوش زدممى قدم كنارش كه همونطور

 .پوشيدنيه هم خوردنيه هم-

 .باشه جالب بايد. خواممى هم من پس-

 .خرممى برات باشى خوبى پسر بدى قول-

 .بخوام خودم چى هر قول،-

 .بخواى خودت چى هر-

 .انداخت اطراف به نگاهى

 خريد؟ شكالتى نىنى يه شهمى يعنى-

 به و پريد گلوم به اىقطره. دادم قورت سريع را شير ىجرعه آخرين. ايستادم اختياربى

 خم زانو رو. زد بيرون چشمام از اشك. شد بُر نفس و شديد هاسرفه. افتادم سرفه

. زد آروم ىضربه چند و گذاشت كتف دو وسط رو دستش سرعت به سيروس. شدم

 شدت به رو هوا و كوبيدم سينه به محكم بار چند دست با. بزنه محكم اومدنمى دلش

 به داده تكيه. رفت پاهام از توان و كردم ضعف اما نكشيد دقيقه به. كشيدم ريه تو

 . نشستيم رو پياده تو اىمغازه درگاه كنار مهربونم همسفر
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 دفعه؟ يه شد چى شدى؟ بهتر: پرسيد دادمى ماساژ رو كمرم كه طورهمون

 .كردم پاك رو اشكام چادر با شد بهتر كمى حالم

 .بهترم-

 .رفت باال ابروهاش و شد گرد چشماش. خنديدم

 خوبه؟ حالت عزيزم نيلوفر-

 .بوسيدم خنده با رو دستش كف و آوردم صورتم روى به رو و گرفتم رو دستش

 كنى؟مى ناز رو من بعد شممى خفه دارم من بزنه؟ محكم كمى تونهنمى دست اين-

 .گرفت رو من دست و شد بلند جا از و كرد كنترل رو اشخفه ىخنده

 .خوبه ندى دق رو من امروز! دختر بريم پاشو-

 .رسيديم حرم ورودى به و كرديم طى رو مسير خنده با

*** 

 از بيرون و كردنمى ترك رو حرم داشتن گروهى. شدم خيره گروه دو آمد و رفت به

 .داشتن رو صحن به ورود قصد و رسيده راه از تازه گروهى رفتن،مى صحن

 .بود كشورم حركت پر و زنده هاىمكان معدود از يكى مكان اين

 .بود دلپذير خيلى برام هم از متفاوت جنس و سن و زبان و فرهنگ با مردم ديدن

. گشتنبرمى والدين سوى به هم باز رفتنمى جا هر و دويدنمى شور پر كه كودكانى

 .بودم هالحظه لذت غرق

 .اينجاست گويند كه الهى امن حرم-
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 لطافت از پر وقار، با و الغر و شيك. روم به رو پوش اىسرمه مرد روى خورد سر نگاهم

 شدن مجذوب و مسحور. شدمى اون ىخيره چشم تمام كه لبخندى با! بود مردانه

 پر وقت هيچ بركه. هاچشم ىبركه توى شدمى جارى شعر يك مثل لبخندش شنيدين؟

 و كودكان خلقت در جز شدنمى رو نگاهش لطافت. تيره و گرم عسل اين از شدنمى

 هر من نگاه. سرش پشت گنبد مانند بود درخشندگى و نور از پر.ديد عارفان نگاه

 . بود زندگيم و آرزوها تمام ىقبله. بود لبخندش و نگاه ىتشنه زائر لحظه

 معمولى، انسان يك از كردار و منش. بودم پرست منش اما نبودم پرست آدم من

 ترينمهربون و ترينكامل ترين،عالى من براى. بود ساخته رو موجود ترينباشكوه

 . بود خلقت موجود

 اينجا صبح نماز از بعد روز هر. داد ستون به تكيه و نشست كنارم زمين روى

 شديم،مى خيره زائرين به. شديممى آقا كرامت با گنبد به خيره ساعتى و نشستيممى

 دستاى گاهى. كرديم مى سكوت و زديم مى حرف. زديممى حرف كرديم،مى سكوت

 تلكس قلبم به تا كشيدمى چادر زير به رو اون دست دزدكى ايلحظه براى من ىتشنه

 «.داره حقيقت. نيست افسانه و رويا خواستن اين. واقعيه آدم اين. بيدارى»: بزنه

 شده عاشق تازه دخترك مثل درست. فشردمى رو دستم آروم آروم وقتى انگشتاش

 .كردمى عوض رنگ صورتم و زدمى سريع قلبم

 اومد؟ سراغت هم باز نكرده؟ رهات كابوس اون هنوز-

 .بود خيره گنبد به

 بريم؟ روانپزشك پيش خواىنمى -

 .بردم بين از دادن تكيه با رو بينمون مترى ميلى ىفاصله
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 فهميدى؟ چطور-

 .امشونه به شد بست انگشتاش و چادر زير ىشونه روى لغزيد دستش

 ىكوچه به زنممى رو خودم بفهمم خواىنمى چون اما شممى متوجه بار هر -

 .دممى جون هم من بشى آروم و بخورى رو قرصت تا. خبرىبى

 .نشست گلوم به بغض و خوردم تكون

 ! نگو-

 شه؟مى كابوس دچار بار سه يا دو ايهفته من، نگار من، دل عزيز اينكه نگم؟ رو چى-

 .چرخيد سمتم به كامل

 كنيم؟ چكار كنم؟ چكار نيلوفر-

 .شد اشك ىقطره اولين چكيدن باعث صداش تو استيصال

 .كيه چيه، دونمنمى. دونمنمى-

 كه صدايى و شد ترمحكم هامشونه بست. خزيدن بيرون سركشانه بعدى هاىقطره

 .كرد زمزمه گوشم تو تمنا با بود كرده خودش ىدلبسته رو من عجيب شب يك

 باشه؟ دكتر بريم برگشتيم-

 برد؟مى رنج هم سيروس وقتى داشت اىفايده چه من انكار

 .بگى تو هرچى -

 .امام به عشق و اميد دنيا يك امام، يك طاليى گنبد و بود سيروس و بود سكوت و
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 فضاى اون ىگوشه. كنىمى درك كنى،مى حس شلوغى توى رو سكوت هاوقت بعضى

 سكوت لذت غرق واجور جور هاىآدم آمد و رفت همه اون ميون در و بوديم نشسته باز

 !بوديم

 تكون هاشب**ل گاهگه. بود طال گنبد در خيره معروفش لبخند بدون سيروس

 .زدمى حرف حضرت با يا كردمى دعا. خوردمی خفيفى

 دارى؟ دوست بچه تو سيروس: پرسيدم و كردم فكر نماز از قبل ىحادثه به

 .شد من منتظر نگاه و مهربونش صورت مهمون باز لبخند و برگشت سمتم به نگاش

 هميشه. هستن مكانى هر و خونه هر بركت. عزيزن و داشتنى دوست خيلى هابچه-

 .بينممى هابچه تو رو خدا اشكار حضور

 .خنديد

 به. شهنمى اما.[ داد تكون سرى.]باشم داشته بچه انگشتام اندازه به دارم دوست-

 .خدا به راضيم هم يكيش

 .برادرامون مثل پدرم، مثل پدرش، مثل شدمى ايالعاده فوق پدر نداشتم شكى

 خدا گويى. نبودن نامهربونى و خيانت اهل من اطراف مرداى. كردم شكر هم باز رو خدا

 دوست مرداى اين بركتش با انگشتان ميون از و بود چرخونده من اطراف رو انگشتاش

 از بايد رو خدا بوى. برادرش و پدر و سيروس برادرم، پدرم،. بودن چكيده داشتنى

 .لطفش اين از بودم خدا ىباره هزار شكرگزار من و كرد استشمام خوبش آدماى

 نگرانى؟ كرده؟ مشغول رو فكرت من حرف. نگارم فكرى تو-

 .زدم لبخند
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 دور رو هاشبنده بهترين كه داره دوستم اينقدر خدا چرا كنممى فكر دارم نه، نگران؟-

 خوبى مرداى پدرامون اينكه از. كنممى تشكر خودش خود از دارم.داده قرار من بر و

 .دارن رو دنيا پدر بهترين هامونبچه يا بچه مطمئنم اينكه از. بودن

 .درخشيد چشماش

 .داشت خواهند رو دنيا مادر بهترين چون-

 .طال گنبد و او چشم و من چشم هم باز و

*** 

 :بعد ماه٢

 

 درشت قطرات از. بودم تاكسى منتظر خيابون تو من و گرفت سرعت پاييزى بارون

. خوردممى سرما حتما شدمى بيشتر توقف اگه اما بردممى لذت هوا سرماى و بارون

 .زد بوق و ايستاد روم به رو چيه مدلش دونستمنمى كه اينقره ماشين

 پايين شد كشيده شيشه و اومد عقب هم ماشين. رفتم عقب قدم چند و نكردم اعتنا

 .خورد گوشم به آشنا صدايى و

 !شين سوار آمين خانوم-

 مزاحم! بفرمايين شما: گفتم و دادم سالم. بود فرح ىخاله پسر خسرو. رفتم جلو

 .شمنمى

 .شين سوار افتاده؟ راه آسمون از سيل بينيننمى: گفت معترض

 .نشستم و كردم باز رو جلو در



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

467 

 

 .شد خيس صندلى! ببخشين-

 .كرد نگاهم اخم با

 نداره؟ ايراد بشين خيس شما-

 بودم ديده كه بار آخرين به نسبت موهاش. زدمى غر برادرا مثل. شد گشاد چشمام

 سبزتر بارونى هواى تو انگار هم سبزش چشماى. درخشيدمى و بود شده بلند كمى

 .بود شده

 خوبن؟ دخترش و فرح-

 بود؟ نبود؟ كه غم صداش تو

 .دارين راه تو كوچولو يه انگار چطورن؟ خانمتون خوبين؟ شما. خوبن-

 فاميال از يكى عروسى تو. ديدمشنمى انگار شد ساله١٥ وقتى تا: گفت جواب جاى به

 نه اما اومد خوشم ازش. خنديدمى و ذاشتمى فاميل دختراى سر به سر داشت ديدم

 .خواستگاريش برم كه اونقدر

 قراربى. كرد قراربى رو من پيچيدمى ماشين تو كه خوشى بوى و غمگين صداى

 .غمگين مرد اين از دلجويى

 خريدن براى داشتم و بودم گرفته ليسانس تازه: داد ادامه كردنم باز ب**ل از قبل

 .كردممى تالش داروسازى شركت سهام

 .روندمى آهسته رو ماشين و بود خيره جلو به

 تو. بود باز خونه در رسيدم وقتى من. بوديم دعوت خونشون مهمونى بعد سال يه-

 و برگشت وقتى. بود باز موهاش. زدمى حرف محمدى گل با داشت در به پشت حياط
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. موندم مبهوت گوشش پشت گل دوتا ديدن از هم من. زد خشكش ديد رو من

 بذارم و بچينم رو موهاش داشتم دوست. شدم عاشقش اونجا. بود بانمك و خوشگل

 هنوز فرح گفت و كرد رد رو خواستگاريم امخاله شوهر. باشه باهام همش كه جيبم تو

 زن آخرش نبودين شما اگه شايد. شهمى خودم زن كردممى فكر هميشه. اسبچه

 .نداره خبر روزگار بازى از كس هيچ اما شدمى خودم

 .كرد سكوت. ايستاد خونه كنار

 !باشين خوشحال هم شما. بخته خوش اون: گفتم

 .بود عميق دردى سبزش نگاه تو چرخيد طرفم به سرش

 زن همسرم. خوشحالم خوبش زندگى از! خوشحالم خوشبختیش از قسم خدا به-

 تنگ دلم گاهى اما.. اما دارم خوبى احساس. شممى پدر دارم دارم، دوسش خوبيه،

 تو. هست اىديگه مرد ناموس االن اون! نكن فكر بهش خسرو گممى خودم به. شهمى

 .هستى اىديگه زن شوهر هم

 .نشست نم سبزش چشماى تو

 چى فهمينمى! ندارم رو دلم اختيار گاهى اما كنمنمى فكر اون به قسم خدا به... من-

 گم؟مى

 .فهميدممى رو وجدان با جدال دل، و عقل جدال. فهميدممى

 رو عالقه اين كنين سعى. دارين خوبى همسراى و خوشبختين دو هر شما خسرو، آقا-

 عالقه كنين سعى. اشخاله دختر به پسرخاله محبت! كنين ساده محبت يه به تبديل

 قراره. عاشقتونه كه دارين خونه تو زنى شما! كنين تبديل عشق به رو همسرتون به

 !كنين فرح جايگزين رو اينا. كنه پدر رو شما
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 امخونواده روى عالقه اين خوامنمى. رممى شهر اين از دارم: گفت و كشيد آه هم باز

 كنممى سعى. بيام كنار باهاش تونممى ترراحت باشم دور اينجا از وقتى. كنه سنگينى

 .كنم نگاه بهش خاله دختر يه چشم به فقط

 عمر و بودين عزيز خدا پيش شنيدم! كنين دعا شما: داد ادامه و چشمام تو شد خيره

 .گرفتين دوباره

 .كردم حس رو صورتم گرفتن گر

 .كنممى دعا! چشم. عزيزن خدا پيش همه-

 !برسونين سالم محترم ىخونواده به! رسوندين رو من كه ممنون: بگم شاد كردم سعى

 شدم مردى رفتن شاهد قشنگش صداى و بارون زير. داد تكون سر و زد محوى لبخند

 كنه كمكش خدا. كنه مدفون يا محو سينه تو رو ساله چند ممنوع عشق تا رفتمى كه

 .بشه رها زودتر

. بشه شسته كامل بارون زير تا انداختم لباس بند روى رو خيس چادر. شدم خونه وارد

 هاپله از سرعت با. دويدم گرم راهروى به و آوردم در حياط تو رو جورابم و خيس شلوار

 به رو خونه به ورود با دوماه اين تموم مثل. شدم خودم زيباى سالن وارد و باالرفتم

 !استاد سالم: گفتم ديوار به شده نصب عكس سمت

 رو پاهام حموم داخل. بود پاسخگو هميشه مثل مهربونش نگاه و ب**ل روى لبخند

 لباسشويى داخل رو شده خيس هاىلباس. پوشيدم سفيدى گرمكن شلوار و شستم

 ضربه چند و رفتم پايين هاپله از سرعت با. پوشيدم روشن ايقهوه بلند بلوز و ريختم

 .زدم در به

 هستين؟ خونه، صاحب-
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 !نشو لوس تو بيا-

 .بود هابچه هاىورقه تصحيح مشغول تلويزيون روى به رو فرح. شدم وارد

 ميدى؟ بهم داغ چاى يه! سالم-

 !بريز هم من براى هست آماده! سالم! نوچ: گفت و انداخت باال ابرويى شيطنت با

 !تنبل: گفتم ب**ل زير

 و شكالت با و كردم پر ليوان دو. دادمى دم تازه چاي از خبر گاز اجاق روى قورى و كترى

 ديگه دست با و داشت قرمز خودكار دست يه تو كه خوشگلى جوان زن كنار رفتم قند

 به تكيه و نشسته زمين روى. پيچوندمى انگشت دور رو رنگش خوش موى از اىطره

 .دادم مبل

 كجان؟ هابچه-

 پايين؟ اومدى كه نيست خونه استاد. كردى ناپرهيزى. خوابن نازى و كيان-

 .اششونه روى زدم

 كالس٨ ساعت تا امروز براش بميرم... هم استاد! باال تو يا پايينم من يا همش خوبه-

 .داره

 .بشى ُشورى اينقدر كردمنمى فكر. سوخت دلم خب-

 .چرخوندم دستم تو رو ليوان و خنديدم

 .داشتم خوبى معلم آخه-

 .شد باز بناگوش تا نيشش
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 .جواهره تيكه يه! برم شوورخودم قربون-

 .شد بلند صدايى كه بوديم خنده و گفتگو مشغول

 !آب َعمَ -

 لباس پايين و[بود كوتاه.]بود بسته موشى دم رو موهاش كه آلوده خواب كوچولوى به

 .كردم نگاه بود رفته آبیش شلوارك تو سفيدش دارچين

 !ببينمت بدو! عمه خوشگل سالم-

 راه كمك بدون و ايستادن تازه. اومد طرفم به سالنه سالنه تپلى پاهاى با ماهه١٠ نازنين

 .زدم بغلش و گشودم دست. بود گرفته ياد رو رفتن

 .من مموش من، خرگوش من، موش چطورى-

 خوش بوى. بوسيدم و كردم بو رو موهاش. ماليد گردنم به و كرد جمع رو صورتش

 آرامشم باعث نازنين بوى كه گفتممى فرح به وقتى. داشتم دوست خيلى رو بدنش

 پوشكش مرتب بايد و دهمى سبز بوى كه من دختر اين: گفتمى و خنديد مى شه،مى

 !كنم عوض رو

 .گرفتم بغلم تو رو كوچولو بقچه و شدم بلند

 .بده آب خانوم خوشگل اين به عمه بريم-

 آب و بازى آب و خوردن آب به وافرى ىعالقه و بود آب گرفت ياد كه اىكلمه اولين

 به و كشيد بيرون بغلم از رو خودش اخم با و زور به آب خوردن از بعد. داشت ريختن

 .رفت مادرش سوى

 !مع مع-
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 ...و خوابهمى و خورهمى فقط خانوم! بفرما: گفت خنده با فرح

 .خنديدم بلند

 .داره هم رو حرفا اين شدن مامان-

 محبت با و بوسيدش كمى فرح. شد شيطنت و شيرخوردن مشغول فرح بغل تو نازنين

 كنجكاوى با و دوخت بهم رو نگاهش شد بسته كودك چشماى وقتى. زد حرف باهاش

 گفت؟ بهت چى ضرغام خانوم بود؟ چطور امروز: پرسيد

. داشتم مشاوره شهر نام خوش روانشناس با دقيقه٤٥ دوشنبه روزهاى كه بود هفته٦

 ارتباطى تونهمى: گفتم ضرغام خانوم به چهارم جلسه. بوديم نرسيده اىنتيجه به هنوز

 باشه؟ داشته من مرگ از برگشت به

 .كردم نگاه فرح منتظر صورت به. نكرد هم تاييد اما نكرد رد رو من نظر

 اين به اومدن كه رسيديم نتيجه اين به اما قبل هاىحرف همون نگفت خاصى چيز-

 .كرده كمتر رو هامكابوس كمى اينجا زندگى و خونه

 كار شايد بگيريم؟ دعا و كنيم باز سركتاب بريم خواىنمى مامانى: گفت ترديد با فرح

 .جن يا باشه همزادى

 .كردم گرد چشمامو

 .مملكتيم ىكرده تحصيل مثال! كن ول جون فرح-

 ندارى؟ اعتقاد جن به يعنى-

 كارى من با جن[ دادم تكون سر] اما داريم جن ىسوره هم قران تو. داره وجود كه جن-

 ...اما هست چيزى يه دونممى... آه. نداره
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 پيشنهاد ضرغام خانوم اوم: گفتم شكالت جويدن با و انداختم دهن تو شكالتى

 .نكردم قبول اما داد هيپنوتيزم

 .برسى نتيجه به زودتر شايد نكردى؟ قبول چرا-

 رو پاهاش و رفتم سمتش به. خوردمى تكون لذت با كه شد تپلى پاهاى ىخيره نگاهم

 .گرفتم دستم تو

 نيست؟ خواب مگه شيطون اين-

 .بده تكون رو پاهاش شيرخوردن موقع عادتشه. خوابه: گفت و خنديد فرح

 .شد جا به جا كمى

 كنى؟نمى قبول چرا-

 .ندارم هيپنوتيزم به خوبى حس: گفتم دادم،مى ماساژ رو نازنين چپ پاى كه همونطور

 .گذاشت من بغل تو آروم رو نازنين

 خنك چيز يه فقط شه بلند االن كنم آماده رو كيان ىهندونه برم! خانوم عمه بيا-

 .آقامون خوادمى

 خوشبخت برادرم كه شكر باره صد رو خدا و كردم نگاه زيبا عروس اين باالى و قد به

 .بود

 گفتن زدم؟مى حرفى خسرو از بايد چرا... اما بگم خسرو با ديدارم از كردم باز دهن

 .كردم سكوت. شدمى ناراحتى باعث فقط خسرو حرفاى

 شيرخوردن خواب داشت يعنى. زدمى مك رو كوچولوش هاىب**ل خواب تو نازنين

 ديد؟مى
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 !سالم-

 .نشدم كيان حضور ىمتوجه كه بودم تربچه محو چنان

 !خواب ساعت! برادر جناب سالم-

 .كرد مرتب رو هااون و كشيد رنگش خوش موهاى به دستى

 !بخوابم من بذارين تا دو شما اگه-

 .اومد بيرون آشپزخونه از دست به چاقو فرح

 فرمودن؟ چى جناب-

 .خنديد كيان

 ! شدى محل قصاب چقدرشبيه-

 .برداشت خيز كيان طرف به فرح

 .كشمتمى كيان-

 .گرفت رو مسلح دست و گذاشت جلو قدمى فرار جاى به كيان

 !فرفره كنىمى خطرناك كاراى-

 .كنممى زندگى جنايتكار يه با دارم! باش شاهد نيلو: گفت و كرد بغلش شوخى با

 .خنديدم

 .نداد هم جنايتكارا اين از ما به! بده شانس خدا! هست هم خوشگلى جنايتكار چه-

 يعنى: پرسيد و كرد حبس بغلش تو محكم رو اون فرح، تقالى به توجهبى كيان

 اس؟ بدقيافه استادتون
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 .رفتم سمتش و بلندشدم بغل به نازى

 .زديممى حرف قيافه خوش جنايتكار از. اس فرشته كه اون-

 .گرفتم سمتش به و بوسيدم رو كوچولو دختر

 .كنم درست مرغ با پلو زرشك استادم براى امشب بايد! بگير رو اتتربچه بيا-

 .كرد بغل رو نازى و كرد رها رو فرح كيان

 كنهمى تموم جا در بخوره غذارو اين هركى گفته بهداشت وزير خانوم: گفت لوس فرح

 .سراغش ميام شب و كنممى فداكارى من

 .رفتم خروجى سمت به

 .قصاب على شير محفوظه تو سهم. باشه-

*** 

 .خواممى رو موهات فقط: گفت و شد نزديك فرح به دست به چاقو خسرو

 خنديدمى سرخوش فرح. نداشت حركت قدرت پاهام اما بگيرم رو جلوش خواستممى

 فرح تا بزنم فرياد كردم باز دهن. كردمى افشون دستاش با رو حالتش خوش موهاى و

 .بشه متوجه

 گلو به دست. اومدنمى بيرون صدايى. كردم بسته و باز رو دهنم كجاست؟ صدام پس

 .برم فرح سمت به وخواستم گذاشتم

 كنه؟نمى حركت پاهام چرا شده؟ چى خدايا

 زيرزمين يه شبيه بيشتر بود؟ كجا اينجا. نبود خونه كس هيچ. كردم نگاه اطرافمو

 .بود متروكه
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 .كنم متوجه رو فرح زدممى بالبال. شد نزديك فرح به خسرو

 كيه؟ كوچولو ىدختربچه اين شد؟ چى اما... اما برگشت فرح

 !آشناست اشقيافه چقدر

 خرگوشى رو موهاش. من چشماى رنگ درشت، چشماى با ساله٦يا٥ دختركوچولوى يه

 .خوردمى چشم به شيرى دندوناى خالى جاى و بود باز دهنش. بود بسته

 .كردمى التماس كرد،مى گريه كوچولو دختر. بگيرم رو خسرو جلوى كردممى سعى بايد

 !باش نداشته كارى بچه اون با خسرو: زدم فرياد

 .نيومد در صدايى

 خسرو طرف به. گرفت حس پاهام. كردممى صدا رو خدا صدابى و ريختممى اشك

 .زدم لباسش به چنگ و دويدم

 .برگشت

 ...مرد اين

 !نبود خسرو جوون پسر اين. نه مرد

 .نبود خسرو شده، سرخ صورتى و طاليى موهاى با پسر اين

 . گرفت طرفم به رو چاقو و زد لبخندى

 خيلى. بود ترسناك و بزرگ دستاش. اومد سمتم به دستش. نبودن فرح و بچه دختر

 .ترسناك

 كشيد؟مى قد داشت چرا
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 كوچولو دختر همون شكل من. شدممى كوچيك داشتم من. كشيدنمى قد اون نه،

 !شدم

 .بودم كوچولو دختر اون خود من نه،

. معلم آقا دختر موهاى. خواممى رو موهات فقط. ندارم كارى باهات! نترس: پسرگفت

 .بدم كادو رو دخترش موهاى معلم آقا به خواممى

 اين كجايى؟ جونم بابا! بابا»:كردم ناله دلم تو. زد خشكم. كردم خيس رو خودم ترس از

 «!بيا بابا. ترسممى من بابا. دستشه تو چاقو. كنه اذيتم خوادمى پسر

 در دهنم از هنوز صدا. كشيد روش محكم رو چاقو و گرفت رو چپ موى دسته

 كيان مامانم، بابا، پيش برم بذاره تا كنم التماس خواستم. كردم بغل رو پاش. اومدنمى

 .ايستادمى حركت از داشت قلبم. پيچيد گوشم تو چاقو قيژ قيژ صداى. كوچولو

 .پيچيدمى سرم تو آشنا و دلواپس صدايى

 كنى،مى سكته دارى! شو بيدار! دختر شو بيدار! شو بيدار! شو بيدار نيلوفر! نيلو-

 !شو بيدار

 .خوردمى تكون هامشونه

 !ببخش رو من: گفت و گرفت چشمام جلوى رو شده قطع موهاى پسر

 .ريختمى بيرون خون چشماش از. كرد نزديك بهم رو صورتش

 !ببخش رو من-

 !كن كارى يه كيان-

 !بيار رو قرصش فرح-
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 !ببخش رو من معلم آقا دختر! ببخش رو من-

 !بابا! بابا: زدم جيغ. برگشت صدام. كشيدم جيغ

 فقط. خواستممى رو بابام. شناختمنمى رو آشنا بوى با مهربون مرد. شد باز چشمام

 .بده نجاتم تونستمى اون

 .خواممى رو بابام: زدم جيغ

 .اومد بابا صداى

 !باش آروم نيلوجان-

 مهربون مرد هاىدست از رو خودم. داشت رو بابا صداى. بود بابا مثل هيكلش و قد

 بودى؟ كجا بابا: گفتم گريه با و كردم بغلش محكم. رفتم بابا طرف به و دادم نجات

 !نذار تنهام! كن بغلم. ترسيدم خيلى. ترسيدم بابا. بريد چاقو با رو موهام

 .كرد بغلم محكم

 .وقت هيچ. ذارمنمى تنهات-

 .مردى داربغض صداى و اومد زنى ىگريه صداى

 !بخوره بده رو قرصش كيان-

 !نرو نه،: زدم جيغ. شد باز دورم از بابا دست

 .چسبيد امگونه به اشگونه و شد حلقه دورم ترمحكم دست

 !باش آروم. پيشتم رم،نمى-

 !باش زود! دهنش تو بذار رو قرصش سيروس-
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 رو دهنم دستى. كنه باز رو دستاش خواستمنمى. بشم جا بغلش تو تا شدم مچاله

 :گفت بابا. گذاشت داخلش رو قرص و بازكرد

 !نيلوفر بخور رو قرص-

 .شد ريخته دهنم تو آب. بلعيدم رو قرص

 .بمونى اينجور ذارمنمى. دمنمى دستت از ديگه-

 .ماليد رو پشتم گرم دستى بود؟ كى آشناى صداى اين

 !تخت رو ببرش كيان-

 باز رو چشمام. تخت روى برد همراهش رو من بابا بود؟ كجا كوچولو كيان كيان؟

 خميازه. اومدمى خوابم. ببينم رو ترسناك و سرخ صورت اون خواستمنمى. كردمنمى

 پيش بذار. بخوابم خواممى: كردم زمزمه و كردم فرو بابا ىسينه تو رو صورتم و كشيدم

 !بخوابم مامان و تو

 .كرد نوازش رو موهام دستش

 !بخواب. باشه-

 .خوابيدم

*** 

 نيم![ شد قضا نمازم واى. ]بود شده روشن اتاق. كردم باز رو چشمام و كشيدم خميازه

 مشغول يا كردمى آماده چاي داشت آشپزخونه تو يا سيروس. بودم تنها. شدم خيز

 .زدم بيرون اتاق از و كردم مرتب رو موهام. بود دانشجوها اوراق تصحيح
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 آشپزخونه از كرد؟مى چه اينجا صبح كيان. كردم تعجب مبل روى خفته كيان ديدن با

 .اومدمى صحبت صداى

. داشت قرار چاى ليوان كدوم هر روى به رو و بودن نشسته ميز پشت فرح و سيروس

 .شدمى بيشتر بايد من تعجب انگار

 !بخير صبح-

. دادن رو بخير صبح جواب وقتى شد گرد من متعجب چشماى ىاندازه چشماشون

 .شد بلند لبخند با فرح

 !صبحونه بيا سالم-

 .كشيد عقب رو خودش كنار صندلى سيروس

 خوابيدى؟ خوب! اينجا بيا-

 .نشستم كنارش

 خبره؟ چه اينجا بگين ميشه-

 .كردم سرفه

 .خوردم سرما كنم فكر-

 .گذاشت رومروبه رو چاي از پر ليوان فرح

 !خانوم مادر فضولى بعد صبحونه اول-

 !خانوم فرح نيست فضول من نگار اما اومدى خوب رو فضول: گفت لبخند با سيروس

 .بود حركت در ميز و يخچال بين فرح
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 .رفته سرتون كالهى چه بفهمى تا مونده خيلى آقا-

 امگونه به اىبوسه محبت با و كرد استفاده ما به فرح كردن پشت از اىلحظه سيروس

 خوبى؟: پرسيد آهسته و زد

 .بود افتاده اتفاقى يه كردممى حس و ديدممى صداشون و چشما تو رو نگرانى

 شده؟ چى خوبم-

 .گذاشت ميز روى پنير كنار رو مربا و كره فرح

 .خدمته در سرآشپز خواين؟نمي نيمرو-

 كنار كن بيدار رو من جان زن برادر برو! ممنون: گفت فرح به و گرفت رو دستم سيروس

 !بخوريم صبحونه هم

 .رفت بيرون آشپزخونه از فرح

 !زنيممى حرف بخوريم، رو صبحونه بذار. نيست خاصى چيز-

 .شد شنيده كردمى بيدار رو كيان داشت كه فرح صداى

 .اس آماده صبحونه پاشو. گيرهمى درد گردنت! شو بلند جان، كيان-

 .فرفره بخوابم بذار-

 .خنديدم

 .كشيد رو گوشم آروم سيروس

 !ممنوع سمع استراق-
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 حاال. ايمآشپزخونه تو هم سيروس و من خوابيدى، باال كيان: زدم داد گرفته صداى با

 !بچرخون بچرخونى رو اتفرفره خواىمى

 .كشيد رو گوشم مجدد سيروس

 !نگار شدى شيطون-

 .كردمى درد گلوم. كردم سرفه

 .شده زخم گلوم انگار-

 .كرد نوازش رو دستم روى

 .شىمى خوب-

: پرسيد سرخ چشماى با و شد وارد كيان كه بپرسم سوال خواستم. بود غمگين صداش

 خوبى؟

 .شدم جا به جا. كردنمى پنهان رو چيزى بود؟ خبر چه اينجا

 !بزنين حرف خب شده؟ چيزى-

 .نشده چيزى: گفت لبخند با فرح و نشست كنارم كيان

 كردى؟ چكار ديشب نيلو: پرسيد و انداخت سيروس به نگاهى كيان

 .چرخوندم دستم تو رو چاى ليوان

 ديشب؟-

 و فرح و من شام، خوردن از بعد. باشن ما پيش شام كردم دعوت رو هااون گذشته شب

 جلسات از من و گفت مدرسه از فرح. تخت روى شديم ولو و خواب اتاق رفتيم بقچه
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 سالن و ما اتاق بين نازى كردن، تماشا فوتبال سيروس و كيان. ضرغام خانم با مشاوره

 با و كشيدم دراز خسته هم من. پايين رفتن نازى و فرح دوم ىنيمه. بود آمد و رفت در

 .رفتم بخواب برادرم و همسر صداى گاهگه و فوتبال گزارشگر صداى

 .گذاشتم ميز روى رو خالى ليوان و خوردم آروم رو چاي

 .ديدينمى فوتبال داشتين كه هم شما. خوابيدم هيچى،-

 !مشكوك هاىنگاه هم باز

 افتاد؟ اتفاقى يا كرد اذيتت كسى ديدى؟ رو كسى ديروز: پرسيد سيروس

 .نداشت خاصى كار كه هم اون. بود خسرو ديدن فقط ديروز؟

 !شده چى بگين خب! نكنين بازى پليس: گفتم كالفه

 نمونده؟ يادت چيزى خوابت از: گفت فرح

 خوابى؟ چه: پرسيدم متحير

 بيدار خواب از. ديدى كابوس شب نيمه: گفت و گرفت دستاش تو رو دستم سيروس

 بلند اونقدر جيغت و صدا. زدىمى صدا رو پدرت و پريدى خواب از جيغ با. شدىنمى

 .باال بكشونه رو خانوم فرح و برادرت كه بود

 يادت كابوست خوابت، از چيزى نيلو. خواستىمى رو بابا فقط: گفت گوشم كنار كيان

 هست؟

 داد؟ و جيغ كابوس، گفتن؟مى چى. چرخوندم سه هر منتظر صورت تو رو چشمام

 .پرسيدم بلند بود؟ شده چى ديشب
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 گفت. گفتم رو حالت و زدم زنگ ضرغام دكتر به: گفت بود نشسته رومروبه كه فرح

. پدرته كردىمى فكر. برد خوابت كيان بغل اما بيمارستان ببريمت بايد نشدى آروم اگه

 .كنىمى فراموش رو خوابت احتماال گفت دكتر

 .اومدنمى يادم چيزى. آوردم فشار ذهنم به

 كردم؟ خواببى رو همتون ديشب-

 .خوبى االن كه اينه مهم: گفت كردمى نوازش رو دستم همچنان كه سيروس

 كيان؟ آره. كردم اذيتتون خيلى-

 .زد موهام روى اىبوسه

 از بخشش دنبال كى كرده؟ اذيت كوچيكى تو رو تو كى. كردممى سكته داشتم نيلى-

 هست؟ تو

 .خواستمى بخشش ازم صدا اون. شد سيخ تنم موهاى

 .آدنمى يادم چيزى. دونمنمى-

: گفت بلند صداى با و شد بلند سريع فرح. رسيد گوش به سالن از نازنين گريه صداى

 .اومدم اينجام، جان مامان

 !كنى قبول رو هيپنوتيزم بايد: گفت من به و

 .كنممى قبول باشه: گفتم ب**ل زير

 !نباش نگران. هستيم باهات ما: گفت سيروس

 !باش مطمئن. شهمى تموم هم اين: داد ادامه كيان و
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*** 

 بار هر چطور گفت و كرد تعريف برام رو شب نيمه ماجراى تمامى آرامش، با سيروس

 آغوش شب تمام و خوابيدممى هستم بابا بغل شدممى مطمئن وقتى و شدممى بيدار

 .بودم كرده فرض بابا آغوش رو كيان

 خانم. كننمى تعريف برايش رو حالم و زننمى زنگ ضرغام خانوم به شب نيمه همون

. آرهنمى بخاطر رو چيزى بشه بيدار احتماال»:گهمى توصيه سرى يه از بعد ضرغام

 امروز كنم قبول شد باعث اتفاق اين و« !نشه اذيت كه جايى تا كنين سوال ازش كمى

 .باشم هيپنوتيزم آماده روانشناس، خانم مطب تو همسرم كنار

 پزشكان ىطبقه٤ ساختمون دوم ىطبقه زيبا آپارتمان يه. بود پرنورى و ساده مطب

 به انتظار سالن كنار و گوشه كه طبيعى گل هاىگلدون ديدن از شدىمى كه وارد. شهر

 سالن و بود كنار اوقات بيشتر هاپرده. شدىمى شعف غرق اختياربى خوردمى چشم

 دستمال و سرگرمى مجالت ميز، روى. دادمى آرامش حس منتظر، افراد به روشن

 منشى ميز كنار. كردمى سرگرم رو چشم هميشه شكالت از پر ظرف يه و كاغذى

 روى. داشت قرار ادبى و روانشناسى هاىكتاب انواع با طبقه سه اىشيشه ىكتابخونه

 بلند صداى با خلق خوش و تپل منشى كه بوديم نشسته اىقهوه چرم هاىصندلي

 !داخل بفرمايين: گفت

 .هستم كنارت! نترس چيزى از: كرد زمزمه گوشم زير سيروس

 .دادم فشار رو انگشتاش

 باشه؟! رىنمى بيرون اتاق از-

 !باش مطمئن-
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 چطوره؟ امروز دخترمون! سالم: گفت لبخند با ضرغام خانم. شديم وارد

 .بود حاذق مشاورى و صدا خوش خوشگل، ساله،٥٠ ضرغام مژگان

 نگاه بود گرفته خاصى جلوه روشن بنفش روسرى با كه بانمكش و سبزه صورت به

 .كردم

 .نيستم خوب خيلى-

 .كرد اتاقش سبز هاىصندلي به اشاره دست با

 درسته؟ سيروس آقا! بفرمايين-

 .داد سالم و كرد خم سرى ادب با سيروس

 !بگين ديشب از خب. اومدين هم شما كردين خوبى كار-

 فرح موهاى چيدن به اشاشاره و خسرو با ديدارم از اما نيست يادم چيزى كه گفتم

 پشت از تيره چشماى. كرد تعريف مو به مو رو گذشته شب ىحادثه سيروس. گفتم

 ازش تا بودم چسبيده سيروس بازوى به اختياربى. گرفت نظر زير رو من دقت با عينك

 .بگيرم آرامش

 هستى؟ آماده نيلوفر خب-

 .باشه كنارم همسرم بايد اما بله: گفتم دارم خش صداى با

 .زد لبخند

 !بكش دراز تخت روى برو پس. نداره اشكال-

 .كردنمى منتقل آدم به بدى حس سفيد-نارنجى روتختى با پوشيده و باريك تخت
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 روى و آوردم در پا از رو اىسرمه كتونى. گذاشتم صندلى روى كيفم كنار رو چادرم

 الرحمن هللا بسم: گفتم ب**ل زير. شد تند قلبم ضربان. كشيدم دراز نرم تخت

 .الرحيم

 .نشست بازوم روى مهربون دستى

 . اينجام من! نترس-

 .زد لبخند طرح شده خشك هاىب**ل

 .دونممى-

 .ايستاد سرم باالى دكتر

 و باشى آروم خواممى حاال! نكن فكر چيزى به! كن شل رو بدنت! نباش هيچى نگران-

 !خوابىمى رسيدى١٠ به كن شروع يك از من با! بخوابى من شمارش با

 .كرد لمس رو پيشونيم اىلحظه براى انگشتاش

 سنگين پلكات... سه... شهمى گرم داره چشمات... دو! ببند رو چشمات... يک-

 ...شده

 ...بخو… ١٠-

*** 

 !شو بيدار-

 صداى و كرد لمس رو پيشونيم دستى. كردممى هق هق. شد باز اختياربى چشمام

 .گذاشت روانم روى عجيبى تاثير محكمش و آروم

 !باش آروم. شد تموم-
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 .دوختم پزشكم آروم صورت به رو چشمام و دادم سرتكون

 .نشاند لبش بر محو لبخندى باراين

 خوبى؟! آفرين-

 .بله: كرد جيرجير پيش ساعت از ترزخمى صدام

 و گردن شانه، به هادست از. كرد دراز سمتم به كاغذى دستمال پر چند كشيده دستى

. زدمى سرخى به رنگش. زدمى موج نگرانى و اشك نم چشماش تو. رسيدم صورت

 تو شدمى رو خشم حاال اما بودم ديده خشمگين يا عصبانى رو سيروس كم خيلى

 تخت از رو پاهام. كردم پاك رو مرطوبم صورت و گرفتم رو هادستمال. ديد صورتش

 .خوبم من: گفتم زخمى صداى و نيمه و نصف لبخند همون با و گذاشتم پايين

 .شد خم زمين روى و اومد جلوتر قدمى

 !باال بگير پاتو-

 .آورد باال رو ايسرمه كتونى

 .پوشممى خودم: گفتم سريع زده خجالت

. كردم نگاه دكتر به. كرد كفش تو و گرفت رو راستم پاى مچ توجهبى و بود پايين سرش

 و كرد راست قد. گذاشت هم روى سر دادن تكون با رو چشماش و شد عميق لبخندش

 .گرفت رو دستم

 خوبه؟ حالت-

 گفتم؟ چيزى شد؟ چى-

 .داد تكون سر
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 باشه؟ خونه بريم. مرتبه چى همه-

 همه باشه زمانش هروقت دونستممى. كردممى بدن درد و تشنگى خستگی، احساس

 .گهمى رو چى

 !بگير تماس من با حتما شد بد حالت امشب اگه: گفت دكتر خانم

 من! بشينيم كمى: گفتم و كردم سرما احساس. شديم خارج اتاق از و كرديم تشكر

 .سردمه

 هدايت بخارى كنار صندلى به رو من دست با و گرفت دندون ميون رو پايين ب**ل

 لحظه سرما. كردم نزديك شومينه طرح بخارى به رو دستام و شدم جمع خودم تو. كرد

 .نشست كنارم كردم حس بعد دقيقه چند. بستم رو چشمام. شدمى بيشتر لحظه به

 !بخور رو اين...! نيلوفر-

. شد تنم وارد گرما اما سوخت دهنم و زبون. خوردم سريع و گرفتم رو چاي ليوان

 !بپوش: گفت و آورد در تن از رو گرمش و اىقهوه پالتوى

 .خورىمى سرما چى؟ خودت-

 .نگارم خورمنمى سرما. خونه هم بعد ماشين، تو ريممى االن-

 وادار رو منشى سيروس. داشت بدنم سرماى روى كمى تاثير گرم پالتوى و داغ چاى

 گرفتن با دكتر. بياره سرم باالى و بكشه بيرون مشاوره اتاق از رو ضرغام خانم تا كرد

 داروخونه يه پايين: گفت و نوشت چيزى برگه روى صورتم، و دست لمس و نبض

 !كنين تهيه سريع. هست
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 لرز آمپول دو تزريق از بعد! بنويسن؟ نسخه تونستنمى هم روانشناسا. كردم تعجب

 صندلى روى چطور نشدم متوجه. كردم آلودگى خواب احساس و شد كمتر بدنم

 .رفتم باال رو خونه هاىپله مسير و گرفتم جا ماشين

 .بخوريم شام خوايممى! خانوم شو بلند. هستيم تو منتظر! خفته زيباى بيدارشو-

 .بود ايستاده سرم باالى لبخند با فرح. كردم باز سختى به رو چشما

 !پاشو! كنىمى لوس رو خودت خوب-

 .شدم جا به جا و زدم كنار رو نرم و سبز پتوى

 چنده؟ ساعت-

 !وحشتناكى صداى چه

 .خنديد فرح

 .شبه٩ ساعت خان خروس-

 .زدم غلتى نرم و بزرگ تخت روى

 .ميام هم من! برو-

 .گرفت رو دستم

 برم تا هم باز اما زدم صدات اومدم كه هست سوم ىدفعه. خورمنمى گول! نخير-

 .خوابىمى

 .شدم خيز نيم

 هست؟ سوم ىدفعه-
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 .كنن كپ مونده كم خونه آقاى دوتا اون! برم قربونت شو بلند. بله-

 .كشيدم خميازه و بردم دهن جلوى دست

 .روت ريختم آب بخوابى نيلوفر-

 .خانم سرتق باشه-

 شونه رو موهام. كردم مرتب و شستم رو صورتم و سر. كردم ترك رو گرم و نرم تخت

. بريم: گفتم بود كنارم مدت تمام كه انتظار ىآيه به و كردم سرم كوتاهى روسرى و زدم

 داريم؟ چى شام

 .خنديد

  ماهى-

 .اومد طرفم به نازنين ما ورود با. پشتش به زدم آروم. مياد بدم ماهى از دونستمى

 !يَيام-

 .كردم بغلش

 !من خوشگلك سالم-

 .رفتم كيان سمت به نازنين با. كردم حس رو نگاهشون سنگينى

 !سالم-

 زحمت؟ تو افتادى: گفتم فرح به و دادم جا رو خودم خونواده مرد دو مابين

 بهمون ناقابل بوقلمون و نون يه و كنهمى جبران سيروس آقا جمعه! زحمتى چه-

 .دهمى
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 ؟ لَ  لَ  بو: پرسيد نازنين

 .بوسيدمش

 .مون لَ  قَ  بو... بوقلمون-

 .كرد نوازش رو بازوم آهستگى به دستى

 خوابيدى؟ خوب-

 .كردم هديه رو لبخندم گشادترين

 .عالى-

 .داشتيم هراس حقيقت از انگار. كرديمنمى امروز ىجلسه به اشاره كدوم هيچ

 كيان كنار و گرفت بغل به رو خمار نازنين فرح چاي، خوردن و شام صرف از بعد

 مبل كنار رو شده خورده چاى ليوان سيروس. شد دوخته سيروس به هانگاه. نشست

 .گممى بهتون االن! چشم: گفت و گذاشت

 نيلوفر براى قدرى به ديشب خواب معتقده ضرغام خانم: گفت و شد جا به جا كمى

. كرده فراموشى دچار رو اون ترس از حفظش براى دفاعيش سيستم كه بوده ترسناك

 .كنهمى محافظت نيلوفر از داره يعنى

 .دادم قورت دهنم آب

 آوردم؟ ياد به رو خوابم-

 گفتى؟ چى بدونى خواىمى-

 و وجودمه تو هيوال يه اينكه حس. كرد پا به بلوا يكسان وجودم تو ترس و كنجكاوى

 .شدممى رو به رو بايد چى؟ آخرش اما. داشتم بشم، رو به رو باهاش دير خواممى
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 !گفتم چى بگو آره،-

 !اتاق تو ببرين رو نازنين شهمى: گفت فرح به سيروس

. فشرد بغل تو رو آلود خواب نازى و كرد جمع رو قرمزش گل پر و خاكسترى چادر فرح

 .شد بلند جا از

 !بيام هم من تا كنين صبر-

 .فشرد رو بازوم دستى. جوممى رو پايينى ب**ل دارم استرس با كه نبودم متوجه

 !باش آروم-

 بيشتر. نبود همسرش ضعف و آشفتگى همهاين مرد اين حق. بزنم لبخند كردم سعى

 و شدمى تموم زودتر قضيه بايد. بكنه كارى برام تونستنمى وقتى بردمى رنج من از

 گوش تو بلندش صداى و اومد بيرون اتاق از فرح. ديدممى چشماش تو رو آرامش رنگ

 .نشست

 .امآماده هم من خب-

 مبل روى سيروس و من. بود شكل ال هامبل جديد چيدمان. نشست كيان كنار

 . بوديم هم ديد تو نفر هرچهار و بوديم نشسته ال انتهاى ىدونفره

 مورد در دكتر خانم هيپنوتيزم تو خب،: گفت و گرفت رو چپم دست پروابى سيروس

 قبال چون اما نيست يادت گفتى و كردى اطالعىبى اظهار اول. پرسيد ديشب خواب

 بودم، گفته دكتر خانم به قبال من و بودى كرده تكرار بيدارى از بعد رو كلمات بعضى

 از بچينه؟ رو موهات و كنه اذيتت خواستمى كى خواب تو»:گفت بهت دگتر خانم

 خانم و كردى مقاومت كمى« !كنه اذيتت خواستمى كه كسى اون از و بگو خوابت

 كه ديدى رو آشنايى خواب تو كه گفتى تو و بياد يادت داد دستور بهت دكتر
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 و زبون اما بگيرى رو جلوش خواستى تو بچينه، رو خانوم فرح موهاى خواستمى

 ...و بودن شده حسبى و قفل پاهات

 پسر از وقتى. شدمى رنگ پر ذهنم محو چيزهاى گفتمى بيشتر هرچقدر سيروس

 بهش رو خودم و كردم بغل رو بازوش ترس از اختياربى گفت دست به چاقو موطاليى

 كمرم و شد ساكت نگران سيروس. نشست تنم تو سرما و افتاد لرز به بدنم. چسبوندم

 .داد ماساژ رو

 !نترس! ببين رو من. نيست چيزى-

 شد؟ اينطور چرا اين: گفت متعجب چشماى با فرح

 !بيارين آب ليوان يه-

 دستاى و صدا به فقط و بريزم بيرون رو مزاحم افكار كردم سعى و بستم رو چشمام

 .كنم فكر همراهم

 !ببين رو من جان، نيلو-

 زمين روى رومروبه. كردم باز رو چشما. بود خوبم باباى صداى شبيه صدا اين چقدر

 اما نكردم رها رو سيروس بازوى. كردمى نگاهم سرخ صورت و چشما با و بود زده زانو

 .خوبم من...! كيان: گفتم و كردم دراز طرفش به رو آزادم دست

 .داد فشار محكم و گرفت رو دستم

 !نترس. هستيم پيشت. همراهتيم ما-

 .كرد آرومم تاحدى شد داده خوردم به كه قرصى با همراه هااون نوازش و مهربونى

 !باال بريم: گفت سيروس
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 .دادم سرتكون

 !بگو رو خواب بقيه نه،-

 .فردا براى باشه: گفت كيان

 !كنممى خواهش! سيروس بگو رو اشهمه نه،: گفتم لجوجانه

 لمس رو امشونه و بود ايستاده كنارم فرح. بود زده زانو زمين روى چنان هم كيان

 محوى چيزهاى. كرد تعريف برام هم رو خواب از بعد و شد گفته خواب تموم. كردمى

 يادآورى، براى كردممى تمركز تا. دادمى آزارم كمى كردمى حمله ذهنم به مرتبهيك كه

 .شدمى محو ذهنم از و خوردمى ليز ماهى مثل

 و شدم بلند اجبارى لبخندى با. كنن دلگرمم حرفاشون با كردنمى سعى اطرافيانم

 .كردم نوازش رو فرح دست

 .خوبه حالم! شامت از ممنون-

 ادامه و كردم باز و بسته رو هاپلك اىلحظه شدمى بلند زمين از كه كيان به نگاهى با

 .بخوابم قطبى خرس مثل خواممى هم االن. خوبم واقعا: دادم

 .كنن همراهيم دروغ در و بزنن لبخند من ىجمله به كردن سعى مهربون شوهر و زن

 .شدى اذيت خيلى امروز. بخوابى بايد درسته،-

. رفتم باال سيروس كمك به و افتاد فرو خوددارى ماسك گذاشتم كه اول ىپله روى پا

 كنم؟مى ضعف احساس اينقدر چرا: گفتم كه كرديم رد رو اول پاگرد

 .شد بيشتر كمرم روى به دستش فشار و شد پايين و باال عميق آهى با اشسينه
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 تحمل خوب خيلى. هيپنوتيزم سخت ىجلسه اون هم بعد. گذروندى رو بدى شب-

 شدن بسترى به نياز همينكه شده وارد تو به كه استرسى با گفتمى دكتر خانم. كردى

 .عاليه نيست،

 و نشستم ديوار كنار رنگ كم بنفش مبل روى. گذاشتيم سالن به قدم و كرد باز رو در

 .نشوندم كنارم رو همراهم دست با

 !كردى پنهان رو چى بگو حاال-

 .شد گرد زيباش و متحير چشماى

 من؟ پنهان؟-

 .كردم نوازش رو گرمش و روشن كشيده، دست و زدم لبخند واقعا باراين

 .شده پنهان چيزى دونممى! بگو-

 .كشيد كوتاهش موهاى به دستى

 ...برای باشه نيلى-

 !بگو كنممى خواهش...! سيروس-

 .كشيد عميق نفسى هم باز

 خواستمى كه بود فرحناز ىخاله پسر خسرو ديدى خواب تو كه كسى اون خب-

 فرح عاشق خسرو. بودى ديده رو اون هم خواب از قبل. بچينه چاقو با رو اون موهاى

 بوده؟
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 و شدم خيره روروبه به مبهوت. ديدم رو موطاليى خسروى و رفت كنار بارهيك پرده

 پاهام كنه، قطع رو موهاش خواستمى. شدمى نزديك فرح به چاقو با خسرو: گفتم

 ...بود شده قطع صدام كرد،نمى حركت

 من به سيروس بدن و دست از كه امنيتى حجم اما كردم تعريف رو خوابم شده مسخ

 ذهن وارد هم خواب از بعد حوادث. بدم ادامه ترس بدون كه شد باعث شدمى منتقل

 .شد هوشيارم

 بودم؟ كيان بغل ديشب تموم: گفتم شرم با

 فراموش رو من و ديدى رو داداش. ديگه بله: گفت من داشتنى دوست و ماليم مرد

 .كردى

 .كردم گردنش آويزون رو هامدست و گزيدم ب**ل

 .نفهميدم هيچى من! ببخش-

 براى كنه خوب رو حالت كى هر و هرچى: كرد زمزمه و گذاشت پيشونيم بر پيشونى

 .كنه آرومت تونست و بود پدرت تداعى كيان كه كردم شكر رو خدا ديشب. عزيزه من

: كردم زمزمه گوشش زير و كشيدم مشام به رو جادويى ىرايحه و بوسيدم رو چشماش

 .خدايى ىهديه ارزشمندترين و بهترين تو

 هانفس شدن سنگين با. دادممى گوش سيروس هاىنفس صداى به بسته باچشماى

 از و زدم كنار رو كمر روى شده پيچيده دست آهسته رفتنش بخواب از اطمينان و

 هاندانسته و بيدارى و خواب تحليل و تجزيه درحال مرتب ذهنم. اومدم پايين تخت

 .بود
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 كنار. كنم غمگين يا آشفته رو نازنينم همراه آشفتگيم و خوابىبى با خواستمنمى

 ترجيح دو هر. دوختم روروبه تاريكى به چشم و كشيدم دراز مبل روى سالن بخارى

 از گاهى اتاق روىروبه آبى نور تنها. باشه تاريكى تو خونه ىهمه خواب وقت داديممى

 .كردمى نفوذ اتاق داخل به حاشيه صورتى هاىگل با سفيد اىپرده

 بود؟ كى پسر اون اما بودم خودم خرگوشى و بلند موهاى با خواب داخل دخترك

 ابتداى اتاق به آهستگى به و شدم بلند جا از. خوردم سواالت ىبسته در به بازهم

. كرد روشن رو اتاق قدرتمند و سفيد نورى مهتابى، كليد زدن و در بستن با. رفتم سالن

 بعدى ضلع. تحقيق و جزوه و كتاب از انباشته چوبى چهارگانه هاىكتابخونه با ديوارى

 جلد قديمى و سنگين آلبومى اول و باريك ىطبقه از و كردم باز. بود بزرگ ديوارى كمد

 .كشيدم بيرون رو اىقهوه

 ىصفحه. كردم باز رو آلبوم اشتياق با و نشستم كتابخونه روىروبه ىدونفره مبل روى

 دستاى تو. بودن نشسته كرسى زير كه بود پدريم مادربزرگ و پدربزرگ از عكسى اول

 شده خيره روروبه به شرمگينى لبخند با بزرگم مادر و بود بلند دسته چپقى پدربزرگم

 .كردمى نگاه چشمام تخم تو گويى. بود

 !مادرجون و باباجون سالم-

 با مشكى شلوار و كت تو جدى بابا. مامان و بابا عروسى عكس تنها دوم ىصفحه

 باال رو تور عروس، بلند و سفيد لباس با مامان. سينه جيب تو سفيد گل يه و كروات

 و كردمى نگاه بابا به روروبه به شدن خيره جاى به ظريف گل دسته يه با و بود زده

 تازگى برام هميشه مامان ىشونه دور بابا دست ديدن. داشت ب**ل به روشنى لبخند

 .داشت قشنگى و

 !مامان سالم! داريوش بابا سالم-
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. رفتم جلو و زدم ورق سرعت به. كشيدمى طول صبح تا رفتمى پيش اگه اينطورى

 خالى جاى و خنديدممى. خرگوشى و بلند موهاى با مامان بغل و بودم ساله٦

 بغل تو من از بود ديگه تصوير عكس، همون زير. خوردمى چشم به شيرى هاىدندون

 و بابا دستاى شكم روى. بود مات چشمام. بود اومده در دندونام و بود كوتاه موهام بابا،

 چه زمان اون بيارم ياد به كردم سعى و شدم عكس ىخيره. بود شده قفل هم در من

 چه آد؟نمى يادم چيزى چرا. گذاشتم كنار رو آلبوم گرفته، درد سرم. افتاده برام اتفاقى

 به خواستنمى و زدمى عقب رو اون روانم و روح دفاعى مكانيسم كه بود افتاده اتفاقى

 .بخوابم بخارى كنار مبل روى دادم ترجيح و كردم خاموش رو مهتابى بيارم؟ ياد

 بلند موهای با دختری. شدننمی محو چشمام جلوی از ایلحظه آلبوم عکس تا دو

 که بریده گیس و مات چشمای با دختری و خندیدمی مادر بغل توی که تیره مجعد

 . بود بابا بغل تو ترسیده

 حسی. شممی نزدیک زدمی حرف من با که صدایی و قلب راز به دارم دونستممی

 .ست سخنگو قلب راز همون عکس، دو این بین راز گفتمی

 .رفتم خواب به خستگی با

 پسر شدن خم. کردممی نگاه رو روروبه داده، تکیه دیوار به. بودم زمین زیر همون تو

 رو دخترش موهای معلم آقا به خواممی: گفت دخترک به دست تو چاقو که موطالیی

 .بدم

 دختر. بود مشکی شلواری و قرمز شرت تی با ساله 17 یا 16 پسری. دیدممی بهتر حاال

 لرزید،می زده سرما یجوجه مثل که درحالی کرمی سفید شلوار و بلوز با ساله شش

 ...بابا... با... با: گفت

 کجایی؟ معلم آقا: وگفت خندید خشم با پسر
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 حاضر اما کردم بابات التماس هم من: زد فریاد و کشید موها اول یدسته روی رو چاقو

 !بچه کنی التماس باید حاال بده نمره من به نشد

. شدمی دیده واضح دو هر صورت. خندید هم باز و برد باال رو شده بریده موی یدسته

 بودم؟ کجا من

 سینه تو قلبم. کرد خیس رو خودش. شد سکسکه دچار گریه هقهق میون بچه دختر

 و کرد بغل رو پسر پای گریه با دختر. شدم نزدیک بهش آهسته. سوختمی داشت

 .خواممی رو بابام... خوامنمی گربه! امونخونه ببر! نکش رو من: گفت

 .دممی دق رو بابات: گفت عصبی یخنده با و گرفت دست تو رو مو دوم دسته پسر

 ترس از بچه دختر. بگیرم رو جلوش کردم دراز دست. شد کشیده دوم دسته روی چاقو

 دهنش دختر. زد عقب رو من سوزان آتیشی مثل پسر خشم اما کردمی سکته داشت

 نقش هوشبی پسر پای کنار و نیومد بیرون صدایی. کرد بسته و باز ماهی مثل رو

 میون در و رقصید پسر دستای میون تابدار و سیاه موی دسته یه. شد زمین

 .شد زمین نقش قلبم آهنگ ترینجگرخراش

 .کنم بغلش تا زدم زانو بچه دختر کنار

: زدمی فریاد که مردی بلند صدای و رسید گوش به هاپله از نفر چند دویدن صدای

 !کامران! کامران

. شد یکی دخترک جسم با کالبدم و کشیدم دراز زمین روی. اومد سمتم به پسر صورت

 آهنگ از ترحزین صدایی و ریخت فرو اشک درشت قطرات پسر آبی چشمای از

 !ببخش رو من: کرد زمزمه قبلی، دلخراش

 .کرد لمس رو صورتم سردش دستای
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 !معلم آقا دختر ببخش رو من-

 مردی و شد کشیده عقب به پسر. بود شده دوخته هم به انگار. خوردنمی تکون لبام

 کردی؟ غلطی چه کامران؟ کردی چکار: گفت آبی چشم

 تو و شم بلند خواستممی. گرفت رو هااون جای صورتی مرد، و کامران رفتن کنار با

 چکار...! حسین یا: زد فریاد. نتونستم اما امانم در جااون فقط دونستممی. برم بغلش

 تو؟ کردی

 بیرون صدایی اما کردم بسته و باز هی دهنم" اومدی؟ دیر چرا بابا"بگم خواستممی

 دنیا ینقطه ترینامن تو. ترسیدمنمی دیگه. گرفت خودش تو رو من دستاش. نیومد

 ! نیلوجان: گفت غم و درد با بابا. بودم

 کردم تالش. شدممی خفه داشتم. بودم خفه اما." خوبه حالم بابا" بگم خواستممی

 !سیروس: زد فریاد صدام اما بابا بکشم جیغ

 محکم دورم به دستا. زدمی فریاد رو دیگه اسمی صدام بابا، بگو دادمی فرمان مغزم

 !عزیزم شو بلند! شو بلند نیلو جان، نیلو: پیچید گوشم تو بابا صدای و شد

 شده مچاله. ببینم رو آبی چشمای اون خواستمنمی کنم، باز رو چشمام خواستمنمی

 !نرو! نرو: گفتم و گرفتم محکم رو بابا لباس

 !کن باز رو چشمات! شو بیدار. رمنمی جایی هیچ. جام این من-

. خوامنمی: نالیدم و دادم تکون طرف دو به رو سرم و فشردم هم روی بیشتر رو چشمام

 .سراغم میاد هم باز اون ری،می تو کنم باز

 !برید رو موهام ببین: دادم ادامه بسته چشم و بردم موهام سمت به رو دستم
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 باز چشمام تعجب از. شده بافته و بلند. کرد لمس رو بلندی موهای دستام اما زدم هق

 .نبود بابا بود کرده بغلم که مرد این. شد

 رنگ با زیبا سالن. کردم نگاه اطرافم به مبهوت. کشیدم کنار رو خودم و شدم بلند گیج

 صورت به خیره. بودم غریبه مردی کنار مبل روی. زد دامن تعجبم بر لطیف آمیزی

 رفت؟ پسر اون کو؟ بابام: پرسیدم نگرانش

: پیچید گوشم تو قشنگش صدای. بود من یخیره عجیب نگاهی با زیباش چشمای

 .سیروس. منم نیلوفر

 اما نکرد یاری امخسته ذهن بودم؟ کرده برخورد اون با کجا. بود آشنا چشماش و صدا

 طرفش به و نترسیدم کرد دراز طرفم به رو دستش آروم وقتی. داشتم اعتماد اون به

 . گرفتم جای اشسینه روی و رفتم

 !بمون پیشم اینجا! نرو: گفتم و زدم چنگ رو لباسش شده جمع انگشتای با

 .نمیرم جا هیچ. مونممی پیشت من: کرد زمزمه گوشم کنار صداش

 خوابالود و مالیدم امن محل به رو صورت. دادمی خوبی بوی. داشتم دوست رو صداش

 .جک لوبیای مثل اومده در دوباره اما کرد قطع چاقو با رو موهام: گفتم

 .شد گرم چشمام و خندیدم

 .آدمی... خوابم-

 .کشیدم خمیازه

 .کنه اذیتت کسی ذارمنمی. مونممی پیشت اینجا! بخواب راحت-

 .دارم دوستت. خوبی بابا مثل: کردم زمزمه بیداری و خواب بین
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 ....و

 جاى به دستم و خورد سفتى جاى به پاهام. دادم كش رو پام و دست و كشيدم خميازه

 صدا سمت به باز، رو چشما و كردم جمع رو دستم. شنيدم خفيفى آخ صداى. نرمى

 آلوى خواب مرد ىخيره شده باز حد از بيش چشمای با موند باز دهنم. كردم نگاه

 .نشستم و كرده جمع مبل چوبى و سفت یلبه از رو پا. شدم مبل، به داده تكيه

 خوابيدى؟ اينجا چرا! الهی بمیرم-

 .كرد پيدا رو دستم و آورد جلو رو دستش بسته چشماى با

 بانو؟ گل باشه! بخوابم كمى بذار-

 .گرفتم ماليمت با رو بازوش و نشستم كنارش. كشيد رو بانو كشدارش ىخميازه

 !بخواب اتاق تو برو پاشو-

 ...جا همين... نه-

! شم فدات شو بلند: وگفتم بردم بازوش زير به دست خنده با. كشيد خميازه هم باز

 !پاشو جان سيروس! بخواب مبل همين روى شو بلند

 بالشى. انداخت مبل روى رو خودش من كمك با بسته، چشماى با من ىمردخسته

 نيمه رو عزيز اين چطور. نشه اذيت تا پاهاش زير بالش تا دو و گذاشتم سرش زير

 و ـوش آغـ من، كابوس هم باز گذشته شب حتما كه فهمیدم! بودم كرده راه به زا شب

 .داشته دنبال به رو صبور همراه اين خوابىبي
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 عين در. دادم عميقش هاىنفس به گوش و شدم خوابش غرق صورت به خيره

 دوست پسرك اين زياد چقدر. نشست لبم بر لبخندى خوابيش،بى براى ناراحتى

 .داشتم دوست رو ملوس و داشتنى

 !ملوس پسرك

 نبود؟ بهترى عنوان اليق محبوب و متين دانشگاه استاد اين. شد ترعميق لبخندم

 دست. كاشتم رویش عميقى ىبوسه و زده كنار رو بلندش پيشونى بر ريخته موهاى

 .گذاشتم مهرش پر ىسينه روى و بوسيدم رو مبل از آويزون

. كنم آماده رو صبحونه و چاى تا رفتم آشپزخونه به صبح قضاى نماز خوندن از بعد

 خواب از بعد رفتارهاى تمامى. داشتم ياد به دقيق رو خوابم بار اين قبل نوبت برخالف

 اون رنج. بودم برده پناه آغوشى به بابا، ياد به هم باز. اومد ذهنم تو روشنى به هم

 .كنم تحمل تونستممى پدرم با فقط رو حادثه

 و رفتممى حقيقت دنبال بايد. بودم شده آروم پدرم آغوش تصور با دوبار هر

 کرده باز سر دمل یه مثل که بودم گذرونده سر از گذشته در رو اتفاقى چه فهميدممى

 كه سخنگو قلب اون و شدممى آروم حقيقت فهميدن با فقط. دهمی رنج رو من و بود

 كسى چه اما. داشتبرمى سرم از دست بود، شده آبى چشم پسرى به تبديل

 ياد به تونستنمى سنى نظر از دايى و عمه و عمو فقط كنه؟ كمك من به تونستمى

 ايديگه شهر تو ما از دور كه عمه و عمو. داده رخ اتفاقى چه گذشته تو باشن داشته

 .بشم نزدیک هااون به نداشتم دوست هم خودم. نداشتن خبر ماجرا از شايد و بودن

 دايى؟ زن! دايى؟
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 بايد. داشت لطف من به نسبت و بود مهربون هميشه. بود خوبى ىگزينه دايى زن

 .رفتممى اون سراغ اول

 کابوس این صبرکنی دیگه کمی: گفتم و گرفتم طرفش به رو پنیر و نون کوچیک لقمه

 .میشه تموم هم

 من: پرسید خاطر آزرده و کرد نزدیک هم به رو ابروهاش کمی و گرفت رو لقمه

 دردانه؟ کردم اعتراضی

 خیره چشماش تو شده گفته یکلمه نوشیدنی و نشست لبم بر اختیاربی لبخندی

 .شدم

 .شیمی اذیت چقدر دونممی که من اما کنینمی اعتراض وقت هیچ تو-

 .نیست مهم ایدیگه چیز! شو خوب فقط تو: گفت جویدن حال در

 .کردم دراز رو دوم یلقمه

 .کنممی سعی-

 .نگرفت رو لقمه

 .میره یادم گرفتن لقمه جوری این! بخور خودت-

 .کردم دراز بیشتر رو دستم

 .بگیری لقمه شوهر برای داره کیف. استاد نمیره یادت-

 جدی؟: گفت و انداخت باال ابرو

 .خندیدم
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 .جدی جدی-

 .گرفت طرفم به و کرد درست سبزی و نون و پنیر از بزرگی نسبتا یلقمه

 .کنهمی زنده رو مرده آدم من هایلقمه. نخوردی هیچی! بیا-

 مرده؟. ماسید ایلحظه برای لبخندم

 .کنهمی زنده رو مرده تو بوی و صدا: گفتم اختیاربی

 به رو من بازو روی گرمای. کرد حمله ذهنم به آمیز اسرار تونل و گرفتن اوج خاطرات

 .آورد خودم

 !نیلوفر-

 .بود شده خم طرفم به نگرانش صورت بود؟ گرفته قرار کنارم سرعت این به چطور

 .افتادم تونل اون یاد لحظه یه. خوبم من! نباش حساس اینقدر! جانم-

 !بخور: گفت دستوری و کرد میز روی یلقمه به اشاره سر با

 .چشم-

 دایی؟ یخونه بریم کی: پرسیدم پر دهن با و زدم محتویاتش و سنگک نون به گازی

 .بودم گفته جدید تصمیم از و کرده تعریف برایش رو چی همه شد بیدار وقتی

 بری؟ تنها خوایمی. بخوای خودت وقت هر-

 .زدم رو دوم گاز

 . ترمراحت باشم تو با نه،-
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 و اون حضور تنها که نگفتم. ترسممی حالم تغییر و حقیقت شنیدن از که نگفتم

 .کنه آرومم ترس اون مقابل در تونهمی محبتش

 ...فقط! بگو من به و کن هماهنگ خودت-

 و ردیف هایدندون میون ایلحظه برای پایین ب**ل یگوشه. کردم نگاش منتظر

 .شد فشرده سفیدش

 !سیروس-

 .شد امخیره شرمندگی با نگاهش

 .باشه خونه داییت پسر خوامنمی-

 .موند باز دهنم

 هان؟-

 .فشردم بازوش به رو سرم خنده با بعد و

 !ممکنه غیر حسودی؟ و من آقای-

 .چسباند خودش به بیشتر رو من و رفت امشقیقه موهای میون دستاش

 .نمیاد خوشم داییت پسر نگاه از اما نیستم حسود-

 کنار. نیست بدی پسر. همینطوریه نگاهش: گفتم خنده با و گرفتم رو چشمام اشک

 .داره جذابیت براش من از بیشتر بار هزار کفتر اون باشم کفتر یه

 .ترمراحت نباشه اما کردم قبول باشه: گفت و افتاد خنده به سیروس

 .گرفتم طرفش به رو لقمه قسمت آخرین
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 !نخور حرص بخور رو لقمه این! خوشگله بیا-

 .دیوونه جز به بگه چی بهم دونستنمی وقتی کیان مثل. داد تکون سری و خندید

*** 

 .اومدین خوش! بفرمایین: گفت و بازکرد رو در دایی زن

 .بود محبت با و ساده همونطور نگاهش

 !طرفا؟ این از! دوماد آقا عجب چه: گفت سیروس به و بوسید رو من مهربونی با

 وقت درس و کالس! خانم حاج ببخشین شما: گفت و داد سالم احترام با سیروس

 .ذارهنمی

 اومده بیمارستان دیدنم هم بار دو. بودیم اومده دایی یخونه بار دو فقط عقد از بعد

 .زدیممی حرف هم با تلفنی گاهگه. بود هم از ما دیدار تمام این. بود

 سالن به نگاهی بزرگ، و قرمز پشتی به داده تکیه. رفت آشپزخونه به چای آوردن برای

 با بودن سالن وسایل تنها بخاری و تلویزیون و پشتی4. بود صمیمی و ساده. انداختم

 با دایی زن عقد اینقره یآینه. دادمی قرار شعاع تحت رو سالن تمام که ایطاقچه

 یکی. بودن ایستاده درشت و ریز هایعکس قاب کنار نگهبان مثل برنجی دوجاشمعی

 همون از. بود مشهد تو پدربزرگ و بزرگ مادر کنار مادرم و دایی از هاعکس قاب از

 .شهمی پیدا هاخونه تو کمتر االن که سفید و سیاه ساز خاطره هایعکس

 و شد خیز نیم احترامش به هم باز سیروس. نشست کنارمون چای سینی با دایی زن

 از پر خوری شکالت سه و طالیی کمرباریک استکان سه با بزرگ نسبتا سینی. نشست

 .گرفت قرار زمین روی پولکی و نقل و کشمش
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 .اومدین خوش خیلی! بفرمایین-

 پر ذات. بود گرفته قاب رو اشساده و مهربون صورت سفید، و زرد نگار و پرنقش چادر

 این در خللی بود نتونسته هم پسرش خواستگاری به من منفی جواب. داشت مهری

 .کنه ایجاد محبت

 .برگشته صورتت به رنگ شکر رو خدا: گفت لبخند همون با

 کسی به رو دلش غم وقت هیچ. جواهره تیکه یه دختر این: داد ادامه سیروس به رو

 !داماد آقا باش داشته رو هواش خیلی. گهنمی

: گفت و کرد نگاه دایی زن صورت به جادوییش و جاودانه لبخند همون با هم سیروس

 .کنمنمی کوتاهی بیاد بر دستم از که اونجا تا. جواهره دونممی. چشم

 که شکر رو خدا اما.[ کشید آهی]کشیده مصیبت خیلی دختر این! الهی ببینی خیر-

 .خوشبخته و آورده شانس شوهر از

 چه بگو و بخور رو چایت جون نیلوفر خب: داد ادامه و کرد طلوع صورتش تو خورشید

 !بکنم باید کمکی

 .بودم گفته چیزهایی یه تلفنی

 .شدن خیره صورتم به دو هر. کشیدم کنار و خوردم بادومی نقل با رو چای

 تو که موطالیی پسر یه از بینممی خوابایی یه مدت یه من جون، دایی زن راستش-

 .برهمی چاقو با رو موهام بچگیم

 به رو اشاشاره انگشت و برد باال رو راستش دست شده گشاد چشمای با دایی زن

 .گفت غلیظی هی و گرفت دندون
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 رو دست و کردم نزدیک بهش رو خودم. نبود خیال من خواب. داشت حقیقت پس

 .گذاشتم زانوش

 تونمنمی نفهمم وقتی تا[ دوید چشمم به اشک! ]بوده چی جریان بگو دایی زن -

 .بخوابم راحت

 رو تو...! بگو. کرده حروم بقیه و من به رو زندگی خوابا این: دادم ادامه و کشیدم آهی

 .بگین دونینمی چی هر مادرم روح به

 عروس! نکن گریه برم قربونت: گفت بغض با و بوسید رو صورتم و کرد بغلم دایی زن

 .گممی برات باشه یادم چی هر. بخنده باید

 به جا رو خودش هم سیروس. شد سیروس و دایی زن آرامش باعث زدم که لبخندی

 .گرفت رو دستم و کرد جا

 !باش آروم-

 و خواب وقته خیلی دختر این! بگین دونینمی چی هر جان دایی زن: گفت من مثل

 .نداره آرامش

 .بگه رو حقیقت تا موندم منتظر پشتی به تکیه و شدم جدا دایی زن از

 االن اما نگم چیزی کسی به بودم داده قول بابات به: گفت و داد قورت رو دهنش آب

 کارخوندار پسر که بابات شاگردای از یکی بود سالت شیش وقتی. بزنم حرف باید

 رشوه و نداده نمره که بابات از اینکه برای. افتهمی بابات درس از بود شهر آجرسازی

 در. بزنه آتیش رو بابات ماشین تا دارهمی ور بنزین پیت یه. بگیره انتقام نکرده قبول

 چیزی یه برین و بیاد مامانت تا بودی منتظر خونه جلوی تو میرسه که اتونخونه

 .بخرین
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 .شد جا به جا و کشید صورتش به دستی

 خدا؟ بود چی اسمش نه،. کورش نه. کامبیز تو، دیدن با خب-

 کامران: گفتم آهسته

 .کشید طول خیره نگاه این ثانیه چند. شد من به خیره و گزید رو لبش دایی زن

 بود؟ چی اسمش دونیمی کجا از-

 درسته؟. آبی چشمای و طالیی موهای با بود ساله17 یا16. شنیدم خواب تو-

 .شد ترمتعجب نگاه

 آخه؟ چطور... آره-

 .بستم ایلحظه رو چشمام

 !بگو رو اشبقیه دایی زن-

 ادامه دایی زن! بود خوب حالم که من چرا؟. کرد حلقه کمرم دور رو دستش سیروس

 .داد

. زده آتیش بیشتر رو بابات داره نگه روز چند و بدزده رو تو اگه کنهمی فکر پسر اون-

 اگه که داره هم گربه یه تازه. پیشش ببره رو تو تا فرستاده رو اون بابات میگه تو به

 دیده بابات کالس تو رو اون قبال انگار هم تو. کنی بازی دهمی بهت باشی ساکتی دختر

 آدمی وقتی مادرت. رفتیمی مدرسه بابات همراه گاهی آخه. میری همراهش بودی

 خبری اما گذرهمی ساعت چند. کنهمی خبر رو بابات فوری نیستی، بینهمی بیرون

. مادرت پیش اومدم من. نبود و بردمی مسافر مشهد راه تو روزا اون داییت. شهنمی

 روزا اون هم کیان. گشتبرمی و کوچه سر رفتمی هی آتیش رو اسفند مثل طفلک
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 که کامران دوست. داشت استفراغ اسهال یا بود خورده سرما دونمنمی بود مریض

 بوده معلمش که بابات به فوری برده، باباش یکارخونه انباری تو رو تو کامران بوده دیده

 و بودی کرده غش تو میرسن وقتی. کارخونه میرن کامران بابای همراه بابات. گهمی

 ...ولی. بودی لرز و تب تو روز دو برنمی بیمارستان رو تو. بود بریده رو موهات کامران

 سردم. کنهمی تغییر داره بدنم دمای بودم متوجه. کشید آه و شد اشک پر چشماش

 .کردم جمع رو خودم. بود شده

 خوبی؟: کرد زمزمه آروم سیروس

 قورت رو دهنش آب دایی زن. بودم بغلش تو. شد ترمحکم دستاش. دادم تکون سر

 .داد

 و زدیمی پا و دست فقط. بودی شده الل ترس از اومدی بهوش وقتی خب-

 گاز رو پرستارا کشیدی،می دستت از رو سرم. بشه نزدیکت کس هیچ ذاشتینمی

 آروم بغلش تو رفتی دیدی رو بابات وقتی فقط کردمی تعریف مامانت. گرفتیمی

 شدی الل فهمید وقتی مادرت. نشه پخش جایی خبر کرد تالش خیلی بابات. گرفتی

 اون بود بد خیلی جون نیلوفر. بود بد خیلی. کرد رد سکته یه و شد بستری هم اون

 .روزها

 خوبی؟ نیلوفر؟-

 هم به و لرزش جلوی تا دادم فشار هم روی رو دندونام. دادم تکون سر اختیاربی

 . بگیرم رو خوردنشون

 جون؟ مادر شدی اینطور چرا تو! الهی بمیرم: گفت و صورتش تو زد شده هول دایی زن

 !لطفا بیارین آب لیوان یه: گفت سیروس
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 .داد ماساژ رو کمرم دستاش با و فشرد بغلش تو رو من

 .اینجایی االن تو! رو من ببین نیلوجان. نیست چیزی-

 چشمام. نبود خوب حالم اما خوبه حالم من نباش ناراحت بگم خواستممی

 روی سوزان اشکای. خوردمی هم به شدت به دندونام و بود شده سرد بدنم سوخت،می

 دست دونستممی نفهمیدم؟ هیچوقت چرا بود؟ کرده سکته مادرم. شد پخش صورتم

 همیشه. افتهمی دستش از وسایل و شهمی باز یا شهمی جمع اوقات گاهی راستش

 فهمممی حاال." شممی اینطور بشه خسته دستم. دخترم نیست چیزی" گفتمی هم

 .ذاشتنمی تنها رو کیان و من لحظه یه چرا

 یا شدممی ناراحت وقت هر چرا فهمممی حاال. برم اردو مدرسه با نذاشت وقت هیچ

 ...بابا. بودم بابا آغوش عاشق. بابام سراغ برم دادممی ترجیح شدممی مشکلی دچار

 !بود؟ کشیده چی بابام طفلک. گرفت شدت امگریه

 اینجایی االن! رو من ببین جان، نیلو: کرد التماس و گذاشت دهنم تو رو قرص سیروس

 .نیفتاده اتفاقی هیچ

... درد... چقدر... چ نم... ماما... شید... ک... چی... بام... با: گفتم سکسکه و گریه با

 .شون... برا... بمیرم... بمی... کشید

 .داد خوردم به قند آب لیوان یه اصرار با دایی زن. شدم بهتر کمی

 شد؟ چی بعد: گفتم ضعیف صدای با

 ادامه که گرفت رو تایید. خواست تایید اون از و انداخت سیروس به نگاهی دایی زن

 اول روزای. میشی خوب خودت گفتنمی. نداشت فایده اما بردنت دکتر تا چند: داد

 بابات. کشیدیمی رو موهات و زدیمی پا و دست دیدینمی خودت کنار رو بابات اگه
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. گرفت مرخصی سال اون همین برای. کردمی بغلت و رسوندمی رو خودش بود جا هر

 یه درست. کنه ول رو کالس تونهنمی بره کالس سر و بشه باز هامدرسه وقتی گفتمی

 .بشی آروم تا کشید طول سال

 و مامان. بود بدی روزای خیلی: داد ادامه و کشید صورتش به دستی کشیدن، آه همراه

 دعوتتون جمعه روز یه. ترسیدی تو و پریده روت گربه خواب تو گفتن همه به بابات

 درست کباب آتیش رو حیاط تو داشتن داییت و بابات. خونمون بیاین ناهار بودم کرده

 همون با. کردینمی بازی خاک و بودین نشسته باغچه کنار کیان و تو. کردنمی

 و ماست سرکوچه مغازه از بود رفته هم احسان. بودی کیان مراقب اشهمه کوچیکیت

 سیب کردن سرخ و برنج پختن به سرمون آشپزخونه تو هم مادرت و من. بخره نوشابه

 خودمون فوری مامانت و من. شنیدیم رو جیغت صدای که بود گرم زدن حرف و زمینی

 فقط و بودی گرفته محکم رو کیان هم تو بود، کرده بغلت بابات. حیاط تو رسوندیم رو

 بود شده پخش حیاط تو که کبابی بوی با گربه یه فهمیدیم بعد. گربه زدیمی جیغ

 گربه و میره گربه طرف به کیان بود، رسونده نشده کباب گوشت سیخ دو به رو خودش

 .زنهمی چنگ کیان به هم

 و بابا هایقهقهه و پیچید بینیم تو کباب بوی حتی. بود آشنا برام دایی زن حرفای

 .درشت یگربه یه. روشن سبز چشمای با بود دست یه زرد گربه رنگ. دایی

 باز زبونت خب" گربه" زنیمی داد و گربه طرف دوییمی بوده، کیان به حواست که تو-

 .اومدی حرف به تو باالخره. شدیم خوشحال همه روز اون. شد

 .آوردم زبون به رو بود کرده مشغول رو فکرم که سوالی. شد ساکت دایی زن

 شد؟ چی پسر اون-
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. شهمی سیاه پسر اون درسی یآینده شکایتش با گفت. نکرد شکایت ازش بابات-

 شنیدم. شده پشیمون شدت به هم خودش کرده، احمقانه کار یه پسر اون گفتمی

 .رفتن شهر این از سال همون

 .بریزم دیگه چای یه برم: گفت و برخواست جا از

 و فشرد رو دستم. بود نگرانی از پر درشتش و سوخته چشمای. کردم نگاه سیروس به

 خوبی؟: پرسید آهسته

 .زدم جونیبی لبخند

 .شممی خوب زود شنیدم رو چی همه که حاال. شممی خوب-

 .بست رو چشماش و زد لبخند

 6 دختر اون برای شاید. شده تموم چی همه: گفتم خودم به و کشیدم عمیق نفسی

 برادر با هستم اینجا االن من و شده تموم اما بوده خراش دل و ترسناک خیلی ساله

. باشم داشته نباید هراسی و ترس هیچ االن. مهربونم و خوب همسر با خوبم، و سالم

. نبوده جدی آزار و اذیت فکر به که پسری. بوده عصبانی یساله 16پسر یه فقط اون

 مرگ حد تا فقط نداد، آزار. نکرد اذیت رو من اون. بترسونه رو بابا خواستمی فقط

 . ترسوند

 بچه دختر یه آزار کردممی فکر چرا نبود؟ آزار مرگ حد تا ترسوندن. گرفت امخنده

 بی پس بریده رو موهام فقط چون کردممی فکر چرا باشه؟ سی*جن نظر از باید فقط

 بوده؟ آزار

 .آورد خودم به رو من سیروس صدای

 کنی؟می اخم زنی،می لبخند کرده؟ مشغول رو فکرت چی-
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 چیه؟ تو نظر: پرسیدم و دادم توضیح براش رو افکارم

 وحشتناک خیلی کارش خب: گفت و کشید دندون میون رو پایین ب**ل ایثانیه برای

 بچه، دختر برای آشنا نا مکان یه به بردنش و ساله 6 یبچه دختر یه دزدیدن. بوده

 .چاقو با بچه یه موهای کردن قطع ترترسناک اون از. ترسناکه

 آدم هر برای میاد طرفت به که چاقو یه دیدن: داد ادامه و جوید رو پایین ب**ل هم باز

 شاید. کردی تحمل عالی خیلی تو من نظر به. کودک یه به برسه چه ترسناکه هم بالغ

 آرامش و محبت جز به که دختری تو. کردمی سکته بود تو جای ایدیگه کودک اگه

 قابل من نظر به بودی شده روروبه خشونت حجم این با مرتبه یه و بودی ندیده چیزی

 .تحسینی

 .کرد نوازش رو دستم

 .تحسینی قابل واقعا تو-

 بود؟ اذیت و آزار پسر اون کار پس: پرسیدم و زدم پهنی لبخند

 تونهمی عصبانیتش و پسر اون سن فقط! بوده شکنجه و اذیت و آزار که نکن شک-

 ...ولی کنه کم وحشتناکش کار بار از کمی

 .کرد قطع رو سیروس صحبت میوه و چای آوردن با دایی زن

 .داره دوست نیلوفرجون دونممی که گذاشتم قیمه براتون. بمونین باید ناهار-

 ندارى؟ خبرى هيچ پسر اون از دايى زن: پرسيدم

 .شد جمع و تنگ كمى چشماش

 .نشنيدم ازش چيزى ديگه. نه پسر؟ اون از-
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 داشت؟ كارخونه اينجا باباش موقع اون گفتين بود؟ چى فاميليش یادتونه-

 .نيست هم اين نه دانه، يكى نه،... يكتا ىكارخونه اين آره،-

 آجر يگانه ىكارخونه: گفت بگيره رو اشخنده جلوى كردمى سعى كه سيروس

 منظورتونه؟

 .خنديد دايى زن

 فهميدين؟ چطور. كنممى فراموش رو اسما هميشه. خودشه آره،-

 كارخونه يه همين فقط خب: گفت ماليمت با اما زدمى موج خنده استادم چشمای تو

 .هست شهرمون تو

 همراهيش و خنديدم راحتى به هم سيروس و من اون ىخنده با. خنديد دايى زن

 .كرديم

. شيممى مزاحمش فرصت اولين تو داديم قول دايى زن به و نمونديم ناهار

 .بشه معذب سيروس احسان، ديدن با خواستمنمى

 كارخونه؟ بريم سيروس-

 .كرد باز رو اتومبيل در و بست رو چتر. بدم اضافه توضيح نبود نياز

 .بريم آخرش تا بايد اومديم اينجا تا. بريم-

 هواى تو. دوختم چشم بيرون به و كردم پاك انگشتام با رو بسته بخار و سرد شيشه

 در مردم. داشت جريان هميشه مثل زندگى شديد، نسبتا بارون زير و پاييزى سرد

 دانش و بود شده تعطيل هامدرسه. بودن روزانه فعاليت و خريد و كار آمد و رفت

 بارون زير پسرا. دادنمى عصر شيفت هاىبچه به رو جاشون صبح شيفت آموزاى
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 دختراى. بودن سركشيده به نايلونى نشدن خيس براى بعضى و كردنمى هم دنبال

 مشكى، چترهاى زير چسبيده هم به نفره سه يا نفره دو چادر يا مانتو با آموز دانش

 ساختمون. رسيديم شهر ىحاشيه به. كردنمى پوستى زير هاىشيطنت و خنديدنمى

 .خورد چشمم به خاكسترى و بزرگ

 همينه؟-

 .خودشه-

 چشم تو قرمز رنگى با كارخونه در سر. داشت نگه رو ماشين كارخونه بزرگ در روىروبه

 "آجر يگانه ى كارخانه."بود

 !برگردم تا باش جا همين تو: گفت و كرد باز رو كمربند

 .مونممى منتظر باشه،-

 .رفت بزرگ در كنار اتاقك طرف به دست به چتر

 و بود اونا براى هنوز كارخونه يعنى بودن؟ ارتباط در كارخونه با پسر و پدر هنوز يعنى

 بياره؟ دست به ازشون آدرسى تونستمى سيروس بود؟ نشده واگذار

 . كردم دعا

 !بشه تموم ماجرا اين زودتر كن كمك خدايا

 !بشه باز كهنه زخم بايد حاال سال،٢٧-٢٦ از بعد چرا بفهمم من كن كمك خدايا

 بود؟ كجا االن كامران خواست؟مى حالليت من از مرتب كامران چرا
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 از سيروس. بودم كرده زخم رو انگشتام از يكى ناخون با استرس از. گذشت ربع يك

 رو بسته چتر و كرد باز رو اتومبيل در تا شمردم رو هاشقدم منتظر. اومد بيرون اتاقك

 . شد سوار و گذاشت پشت صندلى روى

 فقط. دونستنمى خاصى چيز. اومده ماهه دو نگهبان: گفت و چرخيد طرفم به

 و دوشنبه روزاى. معاونشه دست كارها مياد، روز دو اىهفته كارخونه رئيس»:گفت

 رو معاون ىشماره. بيايم فردا بايد« .هست كارخونه رئيس عصر تا صبح شنبه پنج

 اگه زنممى زنگ فردا خونه، بريم. بود نيومده كارخونه هم معاونش امروز. گرفتم

 باشه؟. ميايم بود ريسش

 .نداريم ايديگه ىچاره. باشه-

 كردى؟ چيكار-

 .گرفت رو دستم و شد خم سمتم به. دادم تكون سرى گيجى با

 كردى؟ چكار دستت با-

 ماشين، در كنار شده نصب جعبه از كاغذى دستمال. كرد وارسى رو انگشتام كمى

 .بست انگشتم دور به و كشيد بيرون

 !كن ولش. نيست مهمى چيز-

 رو سوييچ و بست رو كمربندش حرفى هيچبى و انداخت صورتم به نگاهى دلخورى با

 .گذاشتم اششونه روى دست. چرخوند

 !ديگه نشو ناراحت سيروس،-
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 از اگه حتى. كنهمى ناراحتم بشه آزارت باعث هرچى: گفت وقتى نگرفت جلو از نگاه

 !نيلوفر باشى قوى و كنى صبورى بايد. باشه خودت طرف

 زخمش كى نفهميدم. نبود خودم دست! ديگه ببخش خب... خب: گفتم شرمنده

 .كردم

 .كنىمى وارد خودت به دارى كه فشاريه مهم نيست، انگشت اين مهم-

 . نداشتم رو اخمش يا سيروس ناراحتى طاقت. بودم شده نازك دل. كردنمى نگام هنوز

 كنى؟نمى نگام چرا! كن نگام: گفتم بغض با

 اون تو. چرخيد طرفم به و كشيد نفسى. داشت نگه و كشوند جاده كنار به رو ماشين

 . بود زده چمبره دلخورى و غم بود آرامش از پر هميشه كه قشنگ چشماى

. روته فشارى چه دونممى: گفت چشمام تو خيره و گرفت دستاش مابين رو صورتم

 دركت و دونممى. هستى گيج و آشفته حقايق و اتفاقات اين از روزا اين چقدر دونممى

 از بيش ببينم تونمنمى اما بشه حل و روشن همه تا باشم كنارت خواممى و كنممى

 .بخورى رو خودت و بيارى فشار خودت به حد

 .داد ماساژ رو امشقيقه هاششست با

 اميدوارى من به چقدر. آرامبخش و اميدوار شاد،. خواممى رو عمل از قبل نيلوفر من-

 و باشى چيز هر منتظر بايد. بدى هم خودت به رو اميد اون خواممى حاال دادى؟مي

 و سالم. اينجايى االن تو. بديش و خوبى یهمه با شده تموم دیگه چیز همه بدونى

 .من دل عزيز... و موفق

 . كشيد بغلش تو رو من و گفت ماليمت با رو اشجمله آخرين
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 ببخش تو اما كنممى بچگى دارم دونممى! ببخش: گفتم و شد حلقه دورش به دستام

 جلوى تو همراهى و مهربونى. كنممى تحمل دارم تو وجود با! باش كنارم راه آخر تا و

 ...من نبودى اگه. گرفته رو روحم فروپاشى

 .داد فشارم محكم

! شىمى سابق قوى نيلوفر همون زود خيلى بده قول من به فقط! نگو چيزى! هيس-

 !بده قول. بود اطرافيانش و خودش آرامش باعث كه همون

 عالقه و عشق موج. شدم خيره منتظرش و شيرين صورت به و گرفتم فاصله كمى

 دستم از كارى هر سيروس براى بودم حاضر. كوبيدمى وجوديم ساحل به رو خودش

 .بلرزونه رو وجودش اىديگه موج محبت موج جز به خواستمنمى. بدم انجام برمياد

 روشنش و صاف هاىگونه روى و بردم صورتش طرف دو به هاششونه از رو دستام

 .گذاشتم

 و قوى نيلوفر يه. باشم خودم دممى قول! كن صبورى هم روز چند اين. دممى قول-

 و كن صبر كوتاه مدت يه فقط دلم عزيز. نزديكيم ماجرا اين آخر به دونممى. مقاوم

 .كوتاه مدت يه فقط باشه؟! كن تحمل رو من بدرفتارى و بدخلقى

 .كنهمى موافقت كه بشنوم و ببينم تا شد دوخته لبش و چشم به منتظر نگاهم

 و پرپيچ هاىب**ل ىگوشه بعد. آورد لبم روى لبخند و شد ماليم و گرم چشماش اول

 .زد لبخند طرح و خورد تكون زيباش خم

 .ندارم رو ديدنت آزار تحمل ولى كنممى صبر عمرم آخر تا تو خاطر به-

 . كشيد طرفين به رو اونا و رفت اشكشيده ابروهاى سمت به انگشتام
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 .كنهمى نگران و غمگين رو من تو اخم! بخند حاال. دونممى-

 .بوسيد و گرفت رو دستام و شد تروسيع لبخندش

 .بذارن كمدى فيلم يه قراره سينما؟ بريم امروز خواىمى-

 بريم؟ فرح و كيان با-

 .بریممی اجبار به هم رو بابا و مامان. باشه-

 .عاليه كبابش گنمى. شكوفه رستوران بريم بعد. خوبه خيلى: گفتم ذوق با

 .شد آروم قلبم و درخشيد چشماش

*** 

 .بوديم نشسته ماشين داخل كارخونه روىروبه

 جور چه بپرسم، چى مرد اين از پرسيدم خودم از بارها رستوران از برگشتن از بعد

 .بدم ادامه و كنم باز رو صحبت

 بخشش و مياد خوابم تو هاستمدت پسرت بگم يا كجاست پسرت بپرسم ازش

 !خواد؟مى

 بگم؟ بهش چى سيروس: گفتم كالفه

 .كنه كمتر رو من آشفتگى تا زد لبخندى

 .شهمى باز صحبت سر جورى يه! بريم بيا-

 باشه؟! كن صحبت تو اصال: گفتم خواهش با. داره فكرهايى يه دونستممى
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 االن گذاشتم قرار١٠ ساعت براى من! نباش نگران تو! داخل بريم بيا من، عزيز نيلوفر،-

 .گذشته دقيقه٥

 .بريم باشه، باشه،: گفتم سريع

 نگهبان. برد كارخونه بزرگ ىمحوطه داخل رو ماشين و كرد هماهنگ نگهبانى با

 سيروس بزرگ و سياه چتر. بزرگ ساختمون پشت كرد راهنماييمون جوونى

 و درشت قطرات تندی تقريبا باد وقتى بده نجات شدن خيس از رو ما تونستنمى

 .كوبيدمى پيكرمون به رو بارون آساى سيل

! جلو برين رو راه همين: گفت فرياد با و رفت جلوتر رنگش زرد آب ضد لباس با نگهبان

 .جاست همون بينين؟مى رو سفيد ساختمون اون

 .برگشت رو اومده راه سرعت به بعد

 نيست؟ سردت: پرسيد سيروس

 تو رو من آتيش ىكوره مثل درون از استرس اما بود كرده يخ صورتم و پا و دست

 .سوزوندمى خودش

 .خوبم نه،-

 .شديم هدايت مديريت اتاق به منشی مرد توسط و شديم ساختمون وارد

 !بفرمايين جاست همين-

 چشمام همرنگ درچوبى از دنبالش به هم من. شد وارد و زد در به ضربه چند سيروس

 .شدم داخل و كردم عبور
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 ديوارى كه اتاق يه وسيع ابعاد نه و ديد رو گرون و شيك العاده فوق وسايل نه چشمام

 سمت به نه. كشيدمى واردى تازه هر رخ به رو اعتبار و نشان و تقديرنامه از پوشيده

 سالن خودش براى صندلى زيادى تعداد و بلند ميز با كه كردم دقت اتاق راست

 كه بود اىقهوه ضخيم ايشيشه ديوارى كه چپ سمت نه و بود كوچكى اجتماعات

 زيبايى انداز چشم نويد كه ديد رو ساختمون پشت سرسبز فضاى راحتى به شدمى

 .دادمی بیننده به رو تابستون رو بهار براى

 و بزرگ ميز پشت کارخونه هاینامه تقدير و افتخارات كنار كه شدم مردى به خيره من

 .بود نشسته باشكوهش

 و داد رو ما جواب محكم و بلند سالمى با شدن بلند بدون. كردم سالم ب**ل زير

 .كرد رنگ آجرى چرمى هاىمبل به اشاره

 !بفرمايين-

 صورت. گشتم گذشته از پايى رد دنبال و شدم خيره خونسردش و آرام ىچهره به

 عينك هاىشيشه پشت شدمى كه داشت آبى چشم جفت يك با سفيد و كشيده

 .ديد رو بودنش درشت هم طبى

 !بشين بيا كجايى؟: گفت آروم و گرفت رو بازوم سيروس

 دفتر اين براى راحتی مبل نوع اين. رفتم فرو اندكى و نشستم نرم مبل روى همراهش

 .بود نامانوس كمى رسمى

 !بفرمايين رو امرتون-

 .دونمنمى رو شريفتون فاميلى هنوز من ببخشين ؟...آقاى: گفت سيروس

 .هستم نگاران-
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 .شديم شما مزاحم شخصى موضوع يه خاطر به همسرم و من. نگاران آقاى بله-

 راستم دست تو چادر. بود مرد صورت ىخيره فقط چشمام اما شنيدمى هامگوش

 داركارخونه معذب و متعجب نگاه. رفتمى چپم دست كف تو ناخونام و شدمى مچاله

 .ننشينه صورتم رو داشت سعى

 موضوعى؟ چه شخصى؟: پرسيد كنجكاوى با

 ...مدير ساله چند شما: پرسيد ماليمت با و كرد مكثى سيروس

 كامرانى؟ باباى: پيچيد اتاق تو بلند صدايى

 چى؟-

 !نيلوفر-

. گرفتم دندون ميون رو لبم! بود خودم صداى بود؟ كى صداى شدن؟ من ىخيره چرا

 .شد خم من سمت به ميز روى و شد بلند جا از نگاران آقاى

 چى و هستين كى شما.[ انداخت نگاهى سيروس سوى به]شناسى؟مى رو كامران-

 خواين؟مى

 .شدم بلند جا از بزنه، حرفى سيروس اينكه از قبل

 شناسين؟مى رو من. هستم آمين من-

 .آمين... آمين: كرد تكرار

 قدم سمتم به و اومد بيرون ميز ازپشت مرتبه يك و دوخت من به رو متحيرش نگاه

 احساس. محافظ یه مثل گرفت قرار كنارم و شد بلند سرعت به سيروس. كرد تند

 .بودم كنجكاو و متحير گيج،. سرگردانم حالم زمان و كودكى و خواب بين كردممى
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 معلمى؟ آقا دختر: پرسيد حيرت با و رسيد قدميم يه به نگاران آقاى

 به اضطراب با رو دستاش. بود من هاىكابوس سخنگوى قلب مثل صداش و لحن چقد

 .كرد قفل هم داخل و مالید هم

 هستين؟ آمين داريوش دختر آمين؟ خانوم-

 هستين؟ كامران پدر شما. داريوشم دختر من بله: گفتم و دادم تكون سرى

 .نشدم جواب منتظر

 كجاست؟ كامران. هستين آره-

 با و زد سفيد-طاليى موهاى ميون چنگى راست دست و شد باز هاشدست قفل

 رو دهن آب دادن قورت. شد كشيده صورتش روى چپ دست هاش،چشم بستن

 .ديد گلوش سیبک شدن باال و پایین از راحتی به شدمى

 .كشيد بلندى آه و رفت تر عقب قدم دو

 .معلم آقا كوچيك دختر همون. خودتى پس-

 .شد نزديك دوباره من در خيره

 گردى؟مى كامران دنبال و اومدى حاال سال همه اين از بعد چطور-

 سيروس. نيفتم تا گرفتم محكم رو سيروس بازوى. نشست پاهام تو عجيبى ضعف

 !بخور رو قرصت: گفت گوشم زير. بشينم مبل روى كرد كمك و شد حالم متوجه

 .دادم تكون سر

 .شممى خوب االن دارم ضعف فقط. خوبه حالم نه،-
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 خوبه؟ حالت: پرسيد نگرانى با نگاران آقاى

 .بستم رو چشمام

 .خوبم-

 بيماره؟ خانوم: پرسيد سيروس از

 بدست رو سالمتيش زودتر كنين كمك تونينمى شما. درمانه تحت: گفت سيروس

 .بياره

 نفره سه مبل روى. داد شيرينى و چای سفارش نگاران آقاى. كردم باز رو چشما

 دارين؟ چكار كامران با شما. متاسفم: گفت و نشست من رویروبه

 .شد وارد شيرينى و چای سينى با پيرى مرد جواب، از قبل

 !ميز روى بذارين آقا جعفر: گفت نگاران آقاى

 تا داشتم داغ چای به احتياج. كرد تعارف. كنه ترك رو اتاق زودتر كه خواست رسما

 كابوس و روحى شرايط و گرفت اجازه من از نگاهش با سيروس. بشه گرم سردم، درون

 مرد صورت در حيرت لحظه به لحظه. كرد تعريف نگاران آقاى براى خالصه رو شبم هر

 .بود چرخش در سيروس و من صورت بين متعجبش نگاه. شدمى بيشتر

 .بده پايان هاكابوس اين به تونهمى پسرتون ديدن فقط كنيممى فكر: گفت سيروس

 .شد پايين و باال عميقى آه با نگاران آقاى ىسينه

 نه؟ يا بخشيدى رو كامران شما: پرسيد غمگين و شد خم سمتم به كمى

 .گذاشتم هم روى چشم
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. بياد سراغم خواب تو هم باز خوامنمى. بگم هم خودش به خواممى اما بخشيدم-

 .بشه راحت هم اون خواممى. عذابه و رنج در هم پسرتون حتما

 .غلطيد اشگونه روى نگاران آقاى چشماى از اشك اىقطره

 .همينطوره-

 ادامه و كرد پاك رو چشم دو هر ىگوشه اشاره و شست انگشت با و باالزد رو عينك

 متوجه اونجا. پرورش و آموزش اداره رفتم اول. گردممى دنبالتون دارم ماهه چند: داد

. بود شريف خيلى پدرتون! كنه رحمتشون خدا. دادين دست از رو مادرتون و پدر شدم

 گرفتم تماس وقتى. نداشتن تلفن شماره يه و اتونخونه نشونى جز به آدرسى هيچ

. نداشتن شما از هم آدرسى هيچ. رفتين اونجا از هست دوسالى يكى گفتن

 يه فهميدم فقط و ندارن شما از خبرى كشى اسباب از بعد گفتن هم هاتونهمسايه

 اين گفتنمي. نداشتن خبر اى؟اداره چه اما. دولته كارمند كه دارى كيان اسم به برادر

 مزار نشونى. بوده خودشون الك تو سرشون و نبودن ارتباط در كسى با برادر و خواهر

 شايد تا سرخاكشون رفتم هاشنبه پنج بار چند و آوردم دست به رو مادرتون و پدر

 رو خدا... االن اما. نياوردم دست به شما از خبرى هم باز اما ببينمتون اونجا تصادفى

 .اومدين سراغم خودتون كه كنممى شكر

 پرغم بودن آرام درعين صداش. بودم هامكابوس علت دنبال هاجمله و كلمات الىالبه

 نچكيده قطرات و چكيده اشك قطره يك حضور. كردممى حس خوب رو درد و غم. بود

 .دادمى گواهى مرد اين رنج بر

 .بود شده اشتباه مرتكب پسرتون گشتين؟مى من دنبال شما چرا-

 .اومد چشم به دهنش داخل گوشت كشيدن دندون به
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 .گممى بهتون رو دليلش-

 قضيه از پيش وقت چن تا-[نموندم اشاجازه منتظر. ]دارم ازتون سوال دوتا من: گفتم

 داييم زن كه بود همونطورى قضيه. بودم كرده فراموش رو چى همه. دونستمنمى چيزى

 كرد؟ تعريف

 از نمره نگرفتن با كه بود لوس و خودخواه قدرى به من پسر تك كامران. بود همونطور-

 ساخته درحال ساختمون همين موقع اون. اينجا بياره رو تو داد اجازه خودش به پدرت

 استفاده ازش وسايل انبارى جاى به و بود شده تموم تازه زمينش زير و بود شدن

. داد اطالع من به سريع و ترسيد پسر همون. حميد اسم به داشت دوستى يه. شدمى

 .رسيديم هم با پدرت با. داد خبر اون هم پدرت به

 .كرد پاك بلندش پيشونى از رو عرق درشت قطرات شرمندگى با

 حتى. بگيره خسارت شد حاضر نه كرد، شكايت كامران از نه بود بزرگى مرد پدرت-

 بشه مردود درس تو آدم»:گفت كامران به فقط. نگرفت ريالى بيمارستان مخارج براى

 انتقام بچه يه طريق از نبايد داشتى حقم اگه حتى تو! ببازه مردونگى تو كه اينه از بهتر

 و بود شده تربيت من دست زير پسر اون چون شدم پدرت ىشرمنده من« .گرفتىمى

 اين از ماه همون. كردمى استفاده هدفش به رسيدن براى دارش كارخونه باباى وجود از

 و ساكت پسر يه به شد تبديل شد عوض كامران. كرديم مهاجرت تهرون به شهر

. كرد پاره اما نوشت نامه پدرت براى صدبار. خوندمى درس فقط كه منزوى

 تهرون دانشگاه پزشكى رشته بعد دوسال. بود اندازه چه بگم تونمنمى رو شرمندگيش

 .گرفت رو كودكان تخصص و داد ادامه شد، قبول

 !بود كودكان متخصص پزشك يه االن كامران يعنى. شدممى ترمتعجب لحظه هر
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 اذيت كردمى حس كه هربار تنها و بود ساكت مدت تمام در كه كردم نگاه سيروس به

 .من آروم نا وجود به ببخشه آرامش تا گرفتمى رو دستم شممى

 ...دنبال نيومد خودش چرا-

. بود كرده فراموش مدت اين از بعد شايد. دونم نمى: گفت نگاران آقاى. ندادم ادامه

 .نداشت فرصت كه بود هاشبچه و كار درگير قدرى به هم شايد

 !هاشبچه: گفتم زيرلب

 و بود شده مردى خودش براى هم كامران بود؟ نوجوون پسر همون ذهنم تو هنوز چرا

 .بود اين حقيقت. بود كرده ازدواج

 .شيطون قلوهاى سه. داره پسر تا سه-

 .زد لبخند بار اولين براى

 .كامبيز و كاميار داريوش،-

 داريوش؟: پرسيدم بلند

. دونستمى پدرت مديون رو موفقيتش و پزشكى. پدرت ياد به: گفت لبخند همون با

 و بشه دانشگاه وارد تونستمى نه كامران كردمى شكايت و كردمى برخورد پدرت اگه

 .بره پزشكى دنبال تونستمی نه

 .هستن ساله١٣گذاشت، قل اولين روى رو پدرت اسم

 .زد مى حرف هاشنوه از افتخار با

 بزنم؟ حرف پسرتون با تونممى من نگاران آقاى-
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 اينجا پسرم. تونىنمى: گفت گرفته صداى با. شد مات و كرد عوض رنگ اشخيره نگاه

 .نيست

 گفتگوى يه بدين اجازه. گرفت تماس ايشون با شهمى باشه جا هر: پرسيد سيروس

 !باشيم داشته كوتاه

 كامران يعنى بزنه حرف كامران با تونهنمى كس هيچ: گفت و كشيد سينه از عميقى آه

 .بده رو كسى جواب تونهنمى ديگه

 چرا؟: پرسيديم هم با سيروس و من

 .نيست زنده ديگه من كامران[ دويد صداش تو بغض...]نيست زنده من كامران-

 .شدم خيز نيم

 ى؟... چ... نی... يع چى؟-

 بدنم به لرز. شد خشك دهنم. دادم قورت سختى به رو دهنم آب. افتادم تپه تپه به

 زنده من كامران: پيچيدمى سرم تو نگاران آقاى صداى. خورد هم به دندونام و افتاد

 .نيس

 .نتونستم اما بگيرم رو بدنم لرزش جلوى و باشم مسلط خودم به كردم سعى

 آروم: گفت آهسته و كرد نگاهى من به پريده رنگ. كردم نگاه سيروس به ملتمسانه

 !آروم باش،

 !لطفا بدين من به آب ليوان يه-

 حامى ترينمهربون آويزون رو دستام كردم فرصت فقط و شنيدم كه بود چيزى آخرين

 .بكنم
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 عميق نفسى. بودم كشيده دراز نفره سه آجرى مبل همون روى. كردم باز چشم

 رو سيروس صداى و فشرد پايين به رو امشونه دستى. شم بلند خواستم و كشيدم

 .شنيدم

 .شى بلند االن خوادنمى! كن صبر كمى-

 .نيس زنده من كامران: پيچيد سرم تو ترعميق صدايى

 نيس؟ زنده ديگه كامران سيروس؟ بودم بيدار: كردم ناله

 بود؟ حالليت دنبال سخنگو قلب و صدا اون يعنى. ريخت هامگونه روى گرمى اشك

 .عزادارى اين ساكت همراه شد هميشگى، همراه آغوش و شد بلند امگريه هقهق

 !بخور كمى! بخور-

 گلوى. كرد خنك كمى رو امديده تف گلوى آب، و شد باز سختى به فشرده هاىب**ل

 .بدنم متغير چهارفصل بود شده. داغ تن سرد، پاى و دست سوزان، اشك خشك،

 كجاس؟ كامران پدر: پرسيدم و نشستم

 مرد اون بدجور تو حال ديدن. ندادم اجازه كنه خبر اورژانس خواسمى. بيرون رفت-

 ...!نيلوفر...! نيلوفر. ريخت بهم رو بيچاره

 .كردم نگاه نگرانش و مستاصل صورت به و گرفته محكم رو دستاش

 .سرحال و شممى خوب من. شد تموم ماجرا. شد تموم سيروس-

 كنىمى باور. دارم غريبى حس: گفت و گرفت دندون زير بار چند رو پايين ب**ل

 آشناس؟ برام مرد اين صداى
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 نگاه و شد وارد نگاران آقاى. شد مرتب سرم رو چادر خورد در به كه اىضربه شنيدن با

 روروبه مبل روى هم باز نگاه همون با فقط. نگفت چيزى. دوخت من به رو آشفته

 .نشست

 افتاد؟ اتفاقى چه براش... كامران دكتر پسرتون،: پرسيد سيروس

 ما نگاه. بودن هم درگير و كردنمى بازى رو اصلى نقش هانگاه اما كردنمى كار هازبان

 .بود استيصال و حيرت و سوال از مثلثى هم، به نفر سه

 مجروح سر باالى كامران. بيمارستان برنمى رو اورژانسى مورد يه ماه، بهمن پارسال-

 و موقت درمان از بعد. زخمه پسر بدن تموم بينهمى و رهمى. بوده بچه پسر يه كه

 بيمارستان نگهبانى و حراست به پسرك، كبود دست و سينه قفسه از عكس دستور

 تو و شهمى درگير اون با كامران. ببره زور به رو پسر خواستهمى پسر باباى. ميده اطالع

 ...و شهمى پرت عقب به درگيرى

 .شد مشت پاها روى دستا و نشست هم روى پرخون آبى چشماى

 بعد هفته يه و رفت كما تو. خورهمى ديوار به سرش: داد ادامه و كرد كنترل رو بغض

 .شد مغزى مرگ

 .شد تر آهسته صدا

 روز آخرين تو و داد زندگى نفر سه به بدنش اعضاى با اما رفت دنيا اين از من كامران-

 .بده نجات الكليش پدر دست از رو ديده آسيب كودك يه تونست زندگيش

 .شد زياد دستم مچ روى سيروس ىشده قفل انگشتاى فشار

 شدن؟ مغزى مرگ زمانى چه پسرتون نگاران آقاى-
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 كه امسينه تو دوم قلب همون بود؟ من سر تو كه همون گذشت؟مى سرش تو چى

 "باش؟ مواظبم"گفتمى

  داشت؟ امكان يعنى

 شدن پيدا شنيدن تاريخ. بود تاريخ همون. كرديم يخ دو هر نظر مورد تاريخ شنيدن با

 همون بخشيده دوباره عمر من سيروس به كه كسى نداشتم شك ديگه. فداكار قلب يه

 يه جبران براى روزى و برد تاراج به رو من موهاى روزي كه بوده موطاليى آبى چشم پسر

 به تبديل من براى كامران دكتر. داد هديه من مهربون همراه به مهربون و طاليى قلب

 .شد قهرمان يه

 شده؟ داده كسايى چه به بدنش اعضاى دونينمى: پرسيد و فشرد رو دستم سيروس

 .شد جا به جا

 .بشناسيم رو افراد نبايد كه هست قوانين جزو. متاسفانه نه-

 دارين؟ كامران دكتر از عكسى اينجا: پرسيد سيروس

 روى. رفت باشكوهش ميز سمت به و شد بلند آهستگى به و كشيد آهى نگاران آقاى

 كه ببينه رو هاقاب داخل تونستمى كسى تنها كه داشت قرار عکس دوقاب ميز

 ما سمت به و برداشت رو عكسى قاب. گرفتمی قرار عكسا روىروبه و ميز اون پشت

 .اومد

 ٤. ببينم رو قاب درون تا ايستادم كنارش هم من. گرفت رو قاب و شد بلند سيروس

 .شدن خيره من به آبى و درشت چشم جفت
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 و بود شده حلقه پسر دو هاىشونه دور به دستاش كه باوقارى و محترم مرد چشمان

 پدر ىگونه بر گونه و كرده حلقه پدر گردن دور به دست سر، پشت از سوم پسر

 .داشتن من هاىكابوس ىساله١٦ كامران با غريبى شباهت قلو سه پسران. داشت

 .گرفتم عكس از چشم متاثر

 .گممى تسليت. متاسفم-

 و گرفت سيروس ىشده دراز دست از رو عكس قاب و كشيد عميق نفسى نگاران آقاى

 .كرد نگاه حسرت و مهربانى با

 بكنين؟ من به لطفى يه تونينمى-

 !نداشت شدن تمام قصد گويى حيرت و تعجب

 لطفى؟ چه: گفتم

 .زد چرخ ما و عكس قاب بين نگاهش

 !بخشيدين؟ رو ما كامران بگين و بزنين حرف من همسر با بياين شهمى-

 ...شما خدمتتون، كرد عرض من خانوم: گفت سيروس

 بار آخرين و ديده رو پسرمون خواب بار چن من همسر. ازتون كنممى خواهش من آقا-

. ببخشه رو اون بگه كوچولو دختر يه به بود خواسته ازش كامران. بود ديشب همين

 به چرا نفهميد وقت هيچ. نداشت اطالع پيش ماه تا كامران خطاى از من همسر

 از خواستمى ازش كه ديد رو كامران خواب تو وقتى پيش ماه. كرديم مهاجرت تهرون

 .بگم رو چيز همه شدم مجبور بگيره، حالليت بچه دختر يه

 .زنممى حرف خانومتون با تلفنى من باشه: گفتم
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 من با لطفا اما بزرگيه درخواست دونممى. كنهنمى باور نبينه رو شما تا. كنهنمى باور-

 !تهرون بياين

 مشورت لحظه چند همسرم و من دينمى اجازه: گفتم و انداختم سيروس به نگاهى

 كنيم؟

 .شد خارج اتاق از" كنممى خواهش" با و داد تكون سرى

 ...كنیمى فكر هم تو سيروس: گفتم و گزيدم رو انگشتم

 با قلب اين: گفت و گذاشت سينه روى دست. بود تاثر و حيرت از پر مهربونش نگاه

 .اينجاست كامران قلب مطمئنم. شهمى تند ضربانش مرد اين آلود درد صداى

 روى سر و كردم حلقه كمرش دور رو دستم. خوردن سر هامگونه روى به اشك قطرات

 بهترين تو! باش آروم! بخشيدم رو تو من خدا به: كردم زمزمه و گذاشتم اشسينه

 رو تو من هم باز تپيدىنمى سينه اين تو اگه حتى... حتی. دادى من به رو خدا ىهديه

 .دكتركامران بودم بخشيده

 داشت؟ امكان پزشكى علم تو چيزى چنين. شد ترآرام كمى مهربون قلب ضربان

 موجوديت و خاطرات از بخشى ایدیگه کس سینه تو پيوند با كسى قلب داشت امكان

 كنه؟ حفظ رو خودش

 .كرد پاك رو اشكام و گرفت باال رو صورتم سيروس

 !بشم مطمئن تا بزنم عمو به زنگ يه بذار نيلو-

 .گرفت رو عمو ىشماره حركت حال در سيروس. كشيدم كنار رو خودم

 ! عمو سالم-
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-… 

 خوبين؟ شما عموجان، خوبم-

-… 

 براتون بعدا كه افتاده اتفاقاتى يه عمو. خوبه هم ما حال. نيست مشكلى عمو نه-

 تو رو پسرش قلب كه هستيم آقايى پيش نيلوفر و من يعنى ما، االن. گممی مفصل

 نگاران دكتر قلب عمو... نگاران دكتر دكتر، يه قلب. زدن پيوند بيمارى به تاريخ همون

 منه؟ ىسينه تو

-… 

 ...دونهنمى پدرش. گممى بعد كه حوادثيه يه. نكردم تحقيق من. مهمه خيلى خدا به-

-… 

 پدرش ديدن ايديگه چيز براى. نكرديم جستجويى هيچ نيلوفر و من خودم جان به-

 .اومديم

-… 

 .زد ديوار به تكيه و ايستاد سيروس

 خودشه؟ پس درسته؟-

-… 

 .بگم بهشون بشم مجبور شايد-

-… 
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 .شهمى پايين باال ضربانش ساعت يه اين تو قلب اين. مجبورم-

-… 

 .باشه عمو، مواظبم-

-… 

 !خداحافظ! باشين خودتون مواظب هم شما-

 .شد خيره من به و انداخت استخونى پالتوى جيب تو رو گوشى

 .كامرانه قلب اين نيلوفر-

 کنیم؟ چکار حاال-

 .شینمی اذيت اگه البته بريم همراهش بهتره نظرم به-

 امروز همين بهتر چه. بزنيم مزارش به سرى بايد. رفت رو سفر اين بايد باالخره: گفتم

 .باشه

 خونه، بزن زنگ يه پس»:گفت و كرد استقبال. ديدم سيروس چشماى تو رو رضايت

 «.نشن نگران هابچه

 روى و درآوردم رو سفيدم سامسونگ گوشى ايسرمه مانتوى جيب از و گفتم چشمى

 .زدم فرح اسم

*** 

 .شدمى كاسته بارون شدت از شديممى نزديك تهرون به هرچه

 بگيم؟ چيزى قلبت مورد در كامران دكتر ىخونواده به سيروس، گممى-
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 خيس ىجاده ىخيره باز و دوخت من به اىلحظه و گرفت جلو از رو نگاهش سيروس

 .شد لغزنده و

 تو پسرشون قلب اينكه فهميدن. اومدن كنار حتما قضيه با ماه١٠ از بعد هااون نيلوفر-

. بشه دوطرف براى خوشايند چندان نه ماجراهاى باعث تونهمى تپهمى من ىسينه

 اين شنيدن از بعد كن فكر. باشن اطالعبى ماجرا از هااون اينه صالح كنممى فكر

 كه اينه ترينش طبيعى. كننمى رفتار طور چه فرزندانش و همسر پدر، و مادر مسئله

 خارجه من ىعهده از اين. بشنون رو فرزندشون و همسر پدر، قلب صداى دارن دوست

 .ببينم رو دردشون و حسرت بتونم كه

 اين گفتمى. داشت رو نظر همين هم عمو. گفتمى درست. بود كننده قانع حرفاش

 .عضوهس ىگيرنده خصوص به طرف دو آرامش خاطر به قانون

 رو آسمون ىپهنه تموم بار پر و سياه ابرهاى اما نبود بارون از اثرى. شديم شهر وارد

 .دنبالش به هم ما و رفتمی جلو همچنان تیره اتومبیل. بود گرفته

 بزرگ حياطى با اىخونه. برد تجريش تو بزرگ و قديمى اىخونه به رو ما نگاران آقاى

 . داشت جا اتومبيل هاده براى پاركينگش كه

 پاييز فصل تو حاال تا. كردمى ربايى دل رز گل هاىبوته با تعجب كمال در خونه حياط

 .بودم نديده رز گل پر و سبز ىبوته

 بهارى ىشكوفه از پر سفيد بلند لباس كه زيبا و مسن زنى اصلی ساختمون به ورود با

 ما استقبال به بود، پوشونده رو موها تمام سبزى و كوتاه روسرى با و داشت تن به

 .اومد
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 با. داشت برلب روشن لبخندى نگرانش، و منتظر چشماى برخالف نگاران آقای همسر

 .بوسيد رو صورتم و كرد بغلم عجيبى محبت

 !كامران مهمون اومدى خوش-

 هديه مهربون و شاد لبخندى هم سيروس به داشت امشونه روى دست كه همانطور

 .داد

 !بفرمايين. اومدى خوش خيلى پسرم-

 .ديدم رو سيروس رخ از رنگ پريدن

 .کرد هدایتمون خورى ناهار ميز هاىصندلي طرف به فراوون اصرار با

 !بفرمایین. نخوردین ناهار دونممی-

 احساس سيروس و من كه شد باعث پدرش و كامران مادر نشين دل و صميمى رفتار

 كرد؟ تشكر و گرفت آروم مادر قلب تا كردم بارتكرار چند. باشيم داشته خوبى

 .دونمنمی

 ىشرمنده و مديون من بگم تونستمنمى اينكه شرمنده و بودم محبتشون ىشرمنده

 .هستم پسرشون لطف

 دكتر آروم صورت طرح كه نشستيم سفيدى مرمرين قبر سنگ كنار بعد ساعتى

 .داشت خودش روى رو كامران

 .كشيدم سنگ روى دست

 .هستم معلم آقا دختر. اومدم باالخره! سالم-
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! بگير آرام كنممى خواهش. بخشيدم رو تو قبل هامدت: كردم زمزمه و خوندم اىفاتحه

 !باش داشته آرامش

 اين داشتن من: دادم ادامه و گذاشتم سيروس دستكش بدون دست روى رو دستم

 !هستيم شما قلب مواظب هردو باشين مطمئن. دكتر هستم شما مديون رو عزيزم

 همراهى رو من نرم بارونى ريزش. كردم مزارش سنگ مهمون رو اشكم قطرات آخرين

 .كرد

 .گذاشت بازوم زير دست سيروس

 .داشت دنبال به شيرينى ىنتيجه كابوست. شد تموم چى همه ديگه! شو بلند-

 .خوب ىنتيجه. عزيزم گىمى درست-

*** 

 بعد ماه يك

 

 به رو اقالم ىبرگه. اومدمى چشم به بيشتر اشچهره زيبايى سياه بلوز و پليور اون با

 .دادم دستش

 !نشه فراموش! خوشگله آقا بفرما-

 فروشگاه؟ برم تنها: گفت گرمش لبخند با

 .خنديدم

 .بدزده رو آقام كنهنمى جرات كسى! نترس-
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 .زد چشمكى و خنديد

 ديگه؟ مطمئنى-

 .زدم اششونه به آرومى ىضربه

 .باشم كارها بقيه دنبال فرح با هم بعد بذارم، كنار صدقه بايد فقط! عزيزم برو-

 !كنه؟ كمك من به خوادنمى كسى: شد بلند كيان صداى

 .كنممى كمكت هم من كنى كمك خريد تو اگه-

 !بياره و بگيره هيات از رو هاديگ اون بگو هم سروش به. قبول-

 خوشگلم و كوچولو نازنين سالمتى براى كه رو نذرم اولين ببايد من و بود تاسوعا فردا

 .نازنينم همسر خاطر به دومم نذر و عاشورا هم بعد روز و آوردممى جا به بود

 و در باال فاطمه عزيز عزادارى سياه هاىپرچم زدن مشغول هم كنار سيروس و كيان

 آقایون فعالیت به و بود ايستاده كوچه تو بغل به نازنين فرح. بودن خونه دیوار روی

 .رفتم كنارش. كردمى نگاه

 دل اما جون کم نور و زدمى بيرون گاهگه تيره ابر زير از خورشيد جون كم ىاشعه

 باد مسير در بانك در سر و خيابون سياه هاىپرچم. کردمی صورتمون نثار رو نشینش

 .خوردنمى تكون آروم جون كم

 .كنهمى گير در الى پارچه وگرنه ببر باال كمى كيان: گفت بلند سيروس

 روى كامل برين و بكشين زحمت بايد شما بردم باال من استاد: گفت بلند كيان

 .چارپايه

 .نداشتيم كيان: گفتم معترض
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 آمين و پژوهش ىخونواده مال مطمئنين تا دو شما: گفت ب**ل زير و خنديد فرح

 هستين؟

 !شو الل فرح: غرزدم

 !الل عمه: گفت كردمى نگاه كيان و سيروس به هيجان با كه نازنين

 .شد بلند فرح ىخنده

 !بفرما-

 .زد بوسه نازنين گرم و بافتنى كاله روى

 .گُله عمه. خوبه عمه مامان-

 .خُله هم خيلى: كرد زمزمه گوشم تو

 فسقل؟ میگی چی: گفتم و بوسیدم رو نازنین خنک و نرم لپ

*** 

 ىگوشه آروم آروم رو عدس و لوبیا و نخود از پر بزرگ یقابلمه كوفته و خسته شب آخر

 .رفتم باال حياط المپ كردن خاموش از بعد و دادم هول حياط

 مبل روى بود، رفته باال شلنگ کردن جمع و آب بستن با قبل ربع يك كه سيروس

 .بود رفته خواب به نشسته

 ساعت هر و لحظه هر. شدم داشتنيش دوست صورت محو وافر عشق و محبت با

: زدم صداش آروم و رفتم كنارش. كردمى شعف غرق رو وجودم نازنين انسان اين ديدن

 !پسرم شو بلند! بخواب تخت رو برو شو بلند جان، سيروس

 .بود حساس كلمه اين به. زد محو لبخندى لبش ىگوشه چشماش از قبل
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 .همسرت شوهرتم،: گفت دار خش

 .گرفتم رو بازوش زير خنده با

 !شو بلند خوشگل، سرور، همسر، شوهر،! بفرمايين شما هرچى-

: گفتم كشيدن دراز از قبل. نشست تخت روى من به داده تكيه بسته، چشماى با

 .شده كثيف لباست! بخواب بعد بيار در رو لباست! صبركن

 خاكى و دار لك حياط داخل ظروف آوردن و حبوبات و سبزی خاطرخرید به سياه لباس

 .بود شده

 .ندارم نا ديگه نيلو جون-

 .کنممی عوض رو لباست خودم! نکش دراز فقط-

 مهربونش قلب و هابخيه روى بوسه چند اخير ماه٦ مانند لباسش آوردن در از بعد

 .كردم تنش سفيدى شرت تى و زدم

 !پسرم نگو من به گهمى بعد: گفتم ب**ل زير

 .كشوند خودش سمت رو من كه بودم نكرده بلند تخت از زانو

 تلوق و تلق صداى با نه بخوابم نفسات صداى با امشب بذار بيا! من بانوى نزن غر-

 !آشپزخونه

 !کردم اطاعت و خنديدم

 فكر ديشب خواب به استادم هاىنفس موسيقى ميون در من و رفت خواب به سريع

 .كردم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر علی دختر|  ارزشمندم ی بقچه و من رمان

 

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

 

545 

 

 سپيدى نور سمت به طاليى و سبز اىكوله با كه ديدم رو كامران ماه يك از بعد

 .رممى و كنممى پر رو امكوله ميام، هربار: گفت و برگشت اىلحظه. رفتمى

 پدرش توسط درمانگاهى شدن ساخته و زنده انسان سه به قلب و هاكليه بخشيدن با

 پرشدن درحال مرتب كامران ثواب و بركت ىكوله کامران، نام به افتاده دور روستايى تو

 .بود

 .دونمنمى بود؟ چى من ىبقچه بگم بهتر يا من ىكوله

 قرار زندگيم مسير تو كه بود خوبى هاىانسان اسم از پر دنيام اين ارزشمند ىبقچه اما

 نفس كنارم خونه اين تو كه بودن چهارانسانى ارزشمندتر همه از بودن، گرفته

 .بود هاشوننفس بند من نفس و كشيدنمى

: پيچيد گوشم تو آلودش خواب صداى و نشست كمرم روى عزيزم سيروس دست

 .داريم پركارى روز فردا! نگارم بخواب

 . 89 اذر 24 بود تاسوعا فردا

 .عشق پراز و پرتنش و عجيب سالى! بودیم گذرونده سر پشت سالى چه

 .زد هااون بر ایبوسه و کرد نوازش رو پلکام خواب

 

 پایان

*** 

 

 . بودن من همراه که میهمانانی و دوستان تمام از کنم می تشکر


