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 :خالصه

 است ”ردــم” وا

 ...یاز تو طوالن شیتر و خواب ابداز تو کوتاه خوابش

است که  یشیآسا یتوست، پس صبح تا شب در پ شیمفهومش آسا شیبرا شیآسا

 !یابیاگر آن را در  …دیجویسهمش را از عشق تو م

 …است ترپهن وزبرتر  تو از شیست،هاد

 ؟یادهیبدون خراش و زخم د گاهچیه ؟یانگاه کرده شیهابه حال به دست تا

 …دارد ریشى ته صورتش

 …شودیم سفید موهایش ،کردن هــگری اىِـج

 ...کندیم نوازش را تو زبرش یهاستد انــهم با او

 …شوىیم آرام تو و بوسدیم را تو نامالیم و ناصاف صورت همان با و

 !ریاو سخت نگ به

 را خراب نکن! او

 !نخوان ”ردــــنام“ را او
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 نکن! یر یاندازه گ روتشــث و پولاو را با  رقد نآ

فکر نان  ست؛یهست؛حواسش به بو ن نیا عتشیآلود است طبتنش عرق یبو یکم

 شب است.

 .دبدوز برایت را زمان و زمین تا بده خــــن او به فقط

 !ستین یادیتلخ توقع ز  یفنجان چا کی انتظار

در صندوقچه قلبش پنهان کرده و آمده؛ اگر  دهیو د دهیهر چه شن یهر مرد و نامرد از

 کام تو را تلخ کند. خواهدینم زندیکم حرف م

 د،بریز پایت به را دنیا تا باش روراست او با فقط

 تنهاتر از زن است! یلیخ کنم،یکه صحبتش را م یمرد آن

کند،  بازرا  شیهاستد ،شد جوری کی دلش وقت هر که زندینم شیهاخننا به الک

 !دیبیا خوشش خودش از دلش ته وکند  نگاهرا  شیهاخننا

کند و  هیگر  ریدل س کیبه دوستش زنگ بزند،  ،گرفت دلش وقتی تواندینم مرد

 سبک شود!

 .استیکه به وسعت در  یدر قلب زدیر یفرو م کند،ینم اشکرا  شیدردها ،مرد

ندارد  یتنهاست، چرا که سنگ صبور همه است و خود شانه،ا شهیمرد هم کی یآر 

 آن بگذارد. یکه سرش را رو

 ،ییهاقتو کی

 ،جاهایی کی

 :گفت باید
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 “مرد ” مثل  ”میم“

 

 به پدرم. میتقد

 .باشونیبابت طرح ز  کنمینگارجان تشکر م از

*** 

 بستم آروم آروم شمردم: چشامو

 !ام؟یهفت، هشت، نه، ده... ب ش،یدو، سه، چهار، پنج، ش ک،ی-

ترک  واراشیبود، د یشکالت یر یاتاق خواب ش هیاتاق بابا  ینگفت، رفتم تو یچیه

 هی. دیخوابیم نیزم یداشت، سقفش نم داشت، اتاقش ساده بود، تخت نداشت رو

انداخته بود،  یاموکت له شده قهوه هیاتاقش  یکمد داشت که درش شکسته بود؛ تو

م ساده بود؛ رنگ رفتم، اون اتاق نایسو  مایدر اتاق رو بستم، به سمت اتاق داداش ن

و  یتر اتاق بابا بود، دوتا کمد به رنگ مشکسالم واراشیبود. د یمشک ،یاتاق خاکستر 

کهنه و  وتریکامپ کیکمد بود که  یروروبه وتریکامپ زیم هیکنار هم بودند،  یخاکستر 

 مهندس مایتا شده بود؛ ن زیمرتب و تم واریروش بود. دوتا تشکم گوشه د یمیقد

بابام کارگر  ه،یفروش یهم کارگر مغازه اسباب باز  نایداره. س یراتیمغازه تعم وتره،یکامپ

در  ه،یو دستاش زخم هیلباسش خاک ادیبابام از سر کار م یوقت شهیساختمونه، هم

خونه، کتاب هیداره و  یوار یکمد د هیاتاق داداشامم بستم و رفتم اتاق خودم، اتاقم 

 هی ه،یصورت میروتخت د،یتخت دارم سف هی ه،دیکمدهام سف یول هیاتاقم رنگش صورت

و  دیسف یهافرش با طيف هیهست. وسط اتاقم  دیکنار تختم دارم که سف یعسل

 .یصورت
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اومد  رونیکه خواستم در رو ببندم بابام از پشت در ب نیاتاقمو دوست دارم، هم یلیخ

ولم  قهیبعد از چند دق دمیخند یکل داد،یو بغلم کرد، من رو تخت گذاشت، قلقلکم م

 !؟یدیبهش م ییچا هیبره سر کار  دیبابا با ن،یکرد و گفت: نازن

 .ییلبخند گفتم:باشه بابا با

 هایو قرمز، کاش دیسف بیآشپزخونه با ترک هیرو تخت بلند شدم و رفتم آشپزخونه،  از

 بود. کیکوچ یلیو قرمز بودن. آشپزخونمون خ دیسف ونیدر م یکی

بعد  اد،یکردم و گذاشتم رو گاز، گاز رو روشن کردم تا آب جوش ب رو پر آب یکتر 

بهش زدم منتظر شدم آب جوش  ییچا کممیبرداشتم،  نتیفالکس رو از تو کمد کاب

تو فالکس، در  ختمیرو ر  یآب جوش اومد گاز رو خاموش کردم، آب کتر  یوقت اد،یب

 نیاسمم نازن اد،یدم م ییکنم تا چا یعرف. بزار خودمو مادیدم ب ییفالکسم بستم تا چا

 18 نایسالشه، س 22 مایکه ن مایو ن نایسالمه دوتا داداش داشتم، اسماشون س 15

ماه هست، ازدواج  8سالشه  20هست اون  نیخواهرم دارم اسمش نار  هیسالشه، 

 کرده.

گذاشتم و واسه پدر مهربونم  ینیتو استکان داخل س ختمیرو ر  ییدم اومد و چا ییچا

 بردم.

 نمیمامان نسر  یتنها شدم از وقت یلیمن خ انیکه رفت منتظر شدم داداشام ب بابام

فرشته  هیفرشته بود؛  هیرفته، مامانم  نیرو که داشت از ب ییخونه اون شاد گهیرفته، د

برگرده.  شدیرفته. کاش م نیمنو دوست داشت. ده ساله مامان نسر  یلیمهربون که خ

که با گلدون زد تو سر مامان، خون از  دمیخودم د ینامردم اونو کشت با چشما ییدا

سالم بود،  5. من اون موقع رونیاز خونه زد ب مییشد و دا یجار  نمیسر مامان نسر 

 شدیکه م مییدانامرد بود، زن هیناصر  ییناصر بوده. دا ییکار دا دوستینم کسچیه
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 رتیبود، غ یعصبمعتاد ت هیرحم نکرد، اون خودشم  یدختر عموم رو کشت، به بچه

 ایآدما به دن نیا وقتچیآدما متنفرم، کاش ه نیتعصب داشت، من از هم ینداشت ول

 .ومدنینم

در  یها هم زن بودن نه ماده. با صداکاش زن یمردا همه مرد بودن نه نر بودن و ا کاش

معلوم بود که خسته  اشمختلف بيرون اومدم، داداش سينا بود. از چهره یاز فکرها

 دادم و رفتم کتش رو در آوردم گفتم: یسالم یبلند یاست، با صدا

 .ارمیرو م التیخودم وسا نیبر وبش ،یاخسته یداداش-

 رونیچهارتا ب یاوهیرو از دستش گرفتم، بردم آشپزخونه، از هر م وهیم یهاکیپالست

تا بعدا  نکیرو برداشتم گذاشتم تو س هاوهیم خچال،یرو گذاشتم تو  اشهیآوردم و بق

انقدر خسته  یطفل یو بردم واسش، آخ ختمیواسه داداشم ر  ییچا هیبشورمشون. 

پتو برداشتم  هیگذاشتم و رفتم اتاقش  نیزم یرورو  ییچا ینیبود که خوابش برده، س

االن ساعت چهار بود. با خودم گفتم  رفت،یدوباره م دیبا شیروش انداختم، ساعت ش

 زریبسته گوشت از فر  هیرو شستم،  هاوهیرفتم تو آشپزخونه م کنم،یم دارشینج بپ

 آوردم تا بعد باهاش غذا درست کنم. رونیب

ش هم ارده، مواد یبه به، حلوا ییحلوا درست کنم؛ اونم چه حلوا هیگرفتم االن  میتصم

شکر  ی. مشغول درست کردن حلوا شدم، مواد الزمش دو قاشق غذاخور میکه دار 

 لیدو سوم فنجان، عصاره وان ریشده دو سوم فنجان، ش دهیساب دیکنجد سف ،یاقهوه

 کیو  کیپسته و بادام خالل هر کدام  خواه،به دل یخور یقاشق چا کیپودر کاکائو  ای

در خونه نشون از  یکه صدا شدیبودن. درست کردنش داشت تموم م نایدوم فنجان، ا

 .کنهیم یمحلیشدم؛ آخه چرا انقدر داره بهم ب نیبود، غمگ نامیرفتن داداش س
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از درست کردن حلوا رفتم ظرفا رو شستم، شام و هم درست کردم و خسته شدم  بعد

 مایهاست که داداش نبود االن 8به ساعت کردم ساعت  یظرفاها رو شستم، نگاه یول

 اد،یاز راه برسه، رفتم سفره رو انداختم براش، غذا رو آماده کردم، منتظر شدم ب

 نم،ینبود بب یلیخ یمناسب یزای. چ کردمیمروشن کردم و کانال ها رو رد  ونیز یتلو

رو خاموش کردم. چشمامو بستم و منتظر موندم. هنوز چشمام گرم  ونیز یکالفه تلو

بود، روم پتو  مایشدم، ن داریکه روم انداختن ب یز یچ هیخواب نبود که با احساس 

 بلند: یانداخته بود. با صدا

 سالم.-

 به من انداخت و گفت: ینگاه هی ماین

 نکنم. دارتیگفتم ب یاخسته دمید ،یماهت آبج یسالم به رو-

 زدم و گفتم: یلبخند

 ؟یشام خورد ،یداداش ستمیخسته ن-

 بهم لبخند زد و گفت: ماین

 تت درد نکنه.دس یآره آبج-

 زدم و گفتم: یلبخند

 ارم؟یبرات ب یخور یم یینوش جون، چا-

 زد و گفت: یلبخند ماین

 بخوابم. رمیخستم، م ،ینه آبج-
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هم تنهام، لبخند  8تا  4تنهام، از ساعت  2شدم؛ از صبح تا ظهر تا ساعت  نیغمگ

و چشمامو بستم، به پدرم فکر کردم، به  دمیتخت خواب یزدم و رفتم تو اتاقم و رو یکج

شاد  یمامانم فوت شد برا یوقت ادمهیهاست که واسم هم پدر هم مادر، که سال یپدر 

 ...نیمن و نار  هیکردن روح

 :شیسال پ 6بک به  فلش

 گفت: هیبا گر  نینار 

 گرده؟یبرنم گهیمامان د ییبابا-

 با خنده گفت: بابا

 چرا؟ یدونینه م-

 ونم گفتم:با لحن بچگ من

 ؟ییچرا بابا-

 با خنده گفت: بابا

 خدا. شیکه االن وقتش بود بره پ یابود، فرشته ینیفرشته زم هیمامانت -

 با خنده گفت: نینار 

 برم؟ شهیم ،یمامان شیبرم پ خوامیبابا منم م-

 گفت: ینیبا لحن غمگ بابا

من تنها  یخداست اگه تو بر  شیمامان االن که پ ؟یرو تنها بزار  ییبابا یخوایم-

 بابا؟ نینار  یمنو تنهام بزار  یخوایم شم،یم
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 .زارمیشمام، نه تنهات نم یمن ملکه ییگفت:نه بابا نینار 

 که من ناراحتم گفت: دیو د دیخند بابا

 بابا. نینازن یتو هم پرنسس-

 ؟ییو گفتم:بابا دمیخند

 بابا؟ زیلبخند گفت:جان بابا؟ عز  با

 مامان مهربون باشم. نیو گفتم:دوست دارم ع دمیخند

 . یتو مهربون نمیزد و گفت:نازن یلبخند بابا

بابا باشه در رو باز  کهنیکه ا یحالاومدم، با خوش رونیدر زدن از افکارم ب یصدا با

 عمو مسعوده)دوست بابا(: دمیکردم که د

 سالم عمو مسعود، بابام کجاست؟-

 شد و گفت: نیغمگ صورتش

 خدا. شیپ-

 اومد و گفتم : نییهام پا... اشکام از گونهیعنیخدا  شیپ یچ یعنیبود؟  یچ منظورش

 ؟یواضح حرف بزن شهیعمو، م-

 گفت: یبا ناراحت عمو

 داداشت خونست؟-

 ...یتکون دادم و گفتم:خوابه ول سرمو

 ...مارستانیب ادیگفت:به داداشت بگو فردا ب یبا ناراحت عمو
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 ادامه داد: یلحن بغضآلودبا  دیکه رس جانیا به

 جنازه پدرت. لیواسه تحو-

 خوانیم نایزنده است. ا دونمیمن زنده است، من که م ینه دروغه، بابا شد،ینم باورم

 بود: نایهولم داد و افتادم. س یکیمنو امتحان کنن. انقدر شوکه شده بودم که 

 حواست کجاست؟ بابا خونست؟-

به داداشم بگم، باز حرفش  یمن چ ایشد؟ خدا یحرف دومش اشک از چشمام جار  با

 رو تکرار کرد و گفت:

 بابا خونست؟ نیبا تو هستما، نازن-

 عمو مسعود... ،یبغض گفتم:داداش با

واسم سخت  دنیحرفش رو باور کنم و بگم حالم بد بود، انگار نفس کش تونستمینم

 نگاهم کرد و نگران گفت: یبا نگران نای. سشدمیم یطور نیبود، چون آسم داشتم ا

 ت؟یکو اسپر  نینازن-

که  کردمیاحساس م یجد یجد گهیاتاقم، د یکردم به اتاق که با دو رفت تو اشاره

 زدم و چشمامو بستم. یلبخند رم،یمیدارم م

*** 

 کل( ی)دانا

را برداشت، برد با  شیاسپر  ن،یاز کشو کمد نازن عینگران خواهرکش بود، سر  نایس

کرد و  داریرا ب مایبه اتاقش رفت و ن دهیشده ترس هوشیکه در سالن ب نینازن دنید

 گفت:
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 حالش بده! نیپاشو نازن ما،ین-

ندارد  یادهیکه فا دیدیم نایبود. س جیگ جیشد، گ داریشوک زده از خواب ب ماین

رفت،  رونیخواهرش را در آغوش گرفت و از خانه ب فیو نح جونیخودش جسم ب

که  یوقت رفت،یو به طرف درمانگاه م دیدویاطراف بود، دوان دوان م نیدرمانگاه در هم

 او آمد گفت: یبه سو یپرستار  د،یبه درمانگاه مورد نظرش رس

 سرش اومده؟ ییچه بال-

 کوتاه گفت: یجمله کیتر از آن بود که جواب پرستار را بدهد، فقط واقعا کالفه نایس

 آسم داره.-

 را خواباند و پرستار او را برد و گفت: نیزنآورد و نا یبرانکارد پرستار

 .نیسیاطالعات تا مشخصاتش رو بنو نیبر -

 سمت اطالعات رفت و مشخصات خواهر خود را پر کرد. به

 ...یسال، گروه خون 15سن  ،یر ینص نی: نازنیو نام خانوادگ نام

*** 

 (نی)نازن

شبه، چون  دمیبود، فهم کیشدم، همه جا تار  داریب مینیب یرو یز یچ هیاحساس  با

 .کهیتار 

 بالخره. یبه هوش اومد-

 .کردمیمهربونه، اشتباه م نایبود پس س نایس یصدا
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 ساعت چنده؟ یداداش-

 لبخند جواب داد: با

 .میدو و ن-

 گفتم: ینگران با

 سر کار. یبر  دیبخواب، فردا با یداداش-

 زد و کفت: یلبخند نایس

 . مخوابیمنم م یتو اگه بخواب نینازن-

 .دمیهم گذاشتم و خواب یگفتم و چشمامو رو رو یچشم

 زدم و گفتم: یبود؛ لبخند مایشدم، ن داریب یبا نوازش دست صبح

 رفت. نایداداش س-

 ام رو و گرفت و گفت:زده خیدست  ماین

 چرا؟ یدونیتو نم ومده،یخونه ن شبیفقط بابا د زم،یآره عز -

که  گفتمیبهش م گفتم،یبهش م یکردن، چ دایراه خودشون رو پ واشی واشی اشکام

 بابا...

 نگران نگاهم کرد که گفتم: ماین

 عمو مسعود اومد... یبخواب یکه تو رفت شبید-

 و ادامه دادم: کردمیهق هق م دمیرس جانیا به

 ...یو برا مارستانیب یاالن بر  یعنیگفت فردا صبح، -
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 :دیپرس یبا نگران مایگفتنش سخته، ن چقدر

 افتاده؟ ینکرده اتفاق ییبابا خدا یبرم، برا یچ یبرا-

 ؟یدیبدتر از فوت پدر شن یو با خودم گفتم: اتفاق ختمیر  اشک

 گفت: یبا نگران ماین

 شده؟ یز یچ ؟یکنیخودتو نابود م یدار  نینازن-

 بغض گفتم:بابا فوت شده . با

 آروم گفتم: کشه،ینفس نم مایکردم ن احساس

 .ماین-

سخته خبر مرگ پدرت رو  یلیآخه خ گفت،ینم یز یشده بود و چ رهینقطه خ هی به

کنم خدا، دلم  کاریبه بابام وابسته بودم، االن چ یلیکه... من خ یدر حال ییبشنو

بود واسه خوشحال  لیاون روزها که بابا تعط ادمهی شش،یمنم برم پ خوادیم

 کردنمون...

*** 

 .شیسال پ 4بک به  فلش

 .خوامیم یمن بستن ییبابا-

 نگاهم کرد و گفت: یبا اخم ساختگ بابا

 ؟یکن یبابات رو خال بیبازار که ج یاومد-
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برام  یلیخ یآخه خوردن بستن خوام،یم یبستن هیفقط  ییو گفتم:نه بابا دمیخند

 بخشه.لذت

 زد و گفت: یلبخند بابا

بعد  یول خرمیواست م یبخوا یاصال هر چ خرمیم یدخترم من واست بستن نیبب-

 ؟یدیقول م ،یبخور  یبستن دیز ناهار باا

 .ییچشم بابا-

 با خنده گفت: نینار 

 .میدرست کن کیبا هم ک نیایم ،یلیامروز تعط ییبابا-

 به من کرد و گفت : ینگاه هی بابا

 .ادیهم ب نیکه نازن یباشه به شرط-

 . امیم ،ییو گفتم:باشه بابا دمیخند

 خونه که گفتم: میرفتیم میداشت م،یدیرو خر  کیک لیوسا

 ؟ییبابا-

 فقط بعد از ناهارا. خرم،یم رمیبا لبخند گفت:باشه م بابا

 .دمیو گفتم:قول م دمیخند

 اومدم و با بغض گفتم: رونیاز گذشته ب ماین یهاصدا زدن با

 بودم براش. یمن دختر بد ،یداداش-

 گفت: نیو غمگ ختیقطره اشک ر  هیمن، از چشماش  نیاز لحن غمگ ماین
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 .یدختر بود نینه، تو بهتر -

 پس چرا تنهام گذاشت؟ چرا ترکم کرد؟-

 توش بوده. یگفت:حتما حکمت ینیبا غمگ ماین

داداش  کنه،ینم هیو گر  ادیاون نامرده که دلش به رحم نم کنه،ینم هیگفته مرد گر  یک

افتاد، من غرورش رو اگه سالح باشه  هیمن به گر  نیمن مرده االن از لحن غمگ

 گفتم: هی. با گر دهیم تینامرد به غرورش اهم یول هشکنیم

 نکن، خودتو نشکون. هیگر  یداداش-

 ؟یتو خوب یکرد و گفت:آبج بغلم

 گفتم:خوبم. ینیلبخند غمگ با

 با بغض گفت: ماین

 ...یعنیمرد  گفتیبابا به من م ادتهی-

 :شیسال پ 5بک به  فلش

 بدم. ادیمرد بودن رو بهت  ایکرد و گفت: ب مایرو به ن بابا

 ؟یچ یعنیبابا و گفت:مرد بودن  شیرفت پ ماین

 پسرم. ستین تیبا لبخند گفت:مرد بودن به جنس بابا

 ؟یچ یعنی-

 .ننیبب یخواهرت، زنت، بچت سخت یو نزار  یدردها رو تحمل کن یعنیمرد بودن -

 باشن. یگذرونکه همه دردها رو من بکشم اونا تو خوش شهیخوب بابا نم-
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مرد به  ،یبکش یو خودت سخت یحال نگه دار ها رو خوشاون دیبا نه،یمرد بودن هم-

 .گنیم نیهم

 ؟یچ یعنی گهید-

 رتیبه فکر نون شب باشه، مرد غ دیمرد با ست،یمرد ن شهیگذرون هممرد خوش-

 داره.

 از فکر در اومدم که گفتم: ماین یهاصدا زدن با

 .یمرد خونه باش دیبه بعد تو با نیاز ا یدونیم-

 شد و گفت: نیغمگ

 !یچ یعنیمرد  فهممیاالن م-

 لبخند نگاهش کردم که بهم گفت: با

 ؟یستیناراحت ن-

 ؟یکه چ-

 رفت؟ شمونیکه بابا از پ-

 دیمن االن رفته شا یچرا بابا یول رنیروز م هیهمه  یلبخند گفتم:ناراحت هستم ول با

 توش بوده. یحکمت

 زد و گفت: یلبخند ماین

 ؟یهست دهیقربونت برم که انقدر فهم-

 .یخدا نکنه داداش-
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*** 

 دخـتر جـون نیببـ

 مـادرتـه، خندهیکه م یاون یکنیکـه ازدواج م یروز 

 نه،یبیم یو تو رو تو لبـاس عروس یـشیخوشبخت م یتو دار  چـون

 یکه تـو تا عمـر دار  یزه،اونـیر یکه غـم داره و از درون از جـدا شدنـت اشـک م یاون امـا

 ،یناموسش

 یکه تـو آبروش یپشتت نبـاشه، اونـ تونـهیکه نم یاونـ

 ...بـابـاته.شکـنهیتـو کمـرش م یکه با نـابود یاون

 !یکنیفکـر م رنیو مـ انیکه مـ ییپسرا ـنیچقـدر به ا نیببـ

 !یکنیم یبه خـاطرشـون هـر کـار  چقـدر

وقـت بـذار، بـدون... محـبت تـو رو با  کـمیکـل عمـرت،  یلاون بـابـا، اون مـرد اصـ واسـه

 کنه،یعـوض نم ـایتـو دن یمهـر و محبـت ـچیه

 یکه نـاز بـودن تـو رو واسـه ار*ض*ـا ینه پسـر  خرهیم ـایتـو رو با دن یکه نـاز واقـع اونـه

 .نـهیبیخـودش م یو جسـم یروحـ یـازهـاین

 بـابـات محبـت کـن دوست داشتنـت رو ابـراز کـن، به

 کنه؟یم ـانـتیبهـت خ ـنیبب

 فروشـه؟یاز تـو م ترـكلیمحبتـت رو با دخـتر خوشـگل و خـوش ه ـنیبب

 ـاره؟یاشکـتو در م ـنیبب
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 .ـسـتاین ـشهینکـن، هم ـانـتیبـابـات خ به

*** 

بودن، من  ومدهین میمادر  یونوادهاز خ کسچیبابام بود، ه یجنازه عییروز تش امروز،

اومد  نیبودن، نار  شناختمیبودم و داداشام و خواهرم و شوهرش و چند نفر که نم

 گفت: هیگر  ریز  زدیسمتم و م

تو  گفتیبابا بهم م یدیسرمون اومد، د ییبال یچ میقدر بابا ندونست یدید-

 .شمیبخت بشو من خوشحال مخوش

 کردم و گفتم: بغلش

باال  یاگهیمن مرد د ؟یمن چ یباال سرت هست ول یاگهیتو که مرد د زمیعز  ن،ینار -

که بهش دردامو بگم  یمرد ست،یکنم ن هیکه بتونه بهش تک یمرد ست،یسرم ن

 ...یمرد ست،ین

خودشون  یمرد ول تشونیمردا نبودن مرد، جنس نیکدوم از ا چیگرفت، آخه ه امهیگر 

 ؟یچ

 گفت: یبا نگران نیشوهر نار  وانیک

 توش هست. یرفتن پدرت حکمت دینکن عسلم، شا هیگر  نینار -

 اومد و گفت: رونیاز بغلم ب نینار 

 نیبا ا ادتهی کرد،یبابا چقدر کمکمون م میکردیدرست م کیک یموقع نینازن ادتهی-

 .ادتهی یکالس نقاش اومدیکه خسته بود باهام م

 د بود.مر  ییچه قدر بابا ن،ینار  ادمهیگفتم:آره  هیگر  با
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 کردم و گفتم: وانیبه ک رو

 ؟یپر کن نیپدر و همسر رو واسه نار  یجا یتونیتو م-

 چشماشو باز و بسته کرد و گفت: وانیک

 همسر خوب باشم. هیخانم براش  نیمطمئن باش نازن یپدر نه ول یجا-

پدر  تیاز حما ترمیعظ یتیحما چیو ه ستیاز عشق مادر ن ترمیعظ یعشق چیه

 .ستین

 و گفت: دیخند نینازن پدر

 نفس بابا بودن. یعنیدختر بودن -

 به پدرش گفت: ماین

 بابا من که مردم.-

 (گفت: نی)پدر نازندیحم

که واقعا مرد  یکنه، مرد تیاش حماکه بتونه از خانواده یمرد ،یستین یمرد واقع-

 یکیوس نام نیو با خودش بگه که ا نییسرش رو بندازه پا نهیبیباشه و تا زن برهنه م

 عیسر  نهیخواهرش رو بب یهاکه اگه اشک ینگاهش کنم، مرد دیاست نبا گهید

 هاش رو پاک کنه و بگه من هستم.اشک

 به زمان حال: بازگشت

 (مای)ن

من  ،یکردیم مییو راهنما یبابا کاش بود ؟یچ یعنیمرد بودن  فهممیبابا حاال م-

 ؟یگفتیو از مرد بودن برام م یکنم بابا؟ کاش بود کاریبدون تو چ
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 گفت: ینیبا لحن غمگ نینازن دمیحرفم که رس یجا نیا به

 رو... یکس گهیتنها، د یمن تنها شدم تنها یداداش-

 و دستش رو گرفتم وگفتم: دمیحرفش پر  وسط

 م؟ینگو تنها شدم، پس من چ وقتچیه گهید-

 دوستت دارم. یلیو گفت:واقعا؟! خ دیخند

زود رنجه اونم  کمی دهینگاه کردم بچه نبود، فقط چون کمبود محبت مامان د نینازن به

صورت پاک و  کرد،یآدم رو آروم م اشییایدر  یچشما شه،یم یحرف راض هیبا 

 نایمعصوم و مظلوم بود، من صبح که ساعت هفت با بابا و س یلیمعصومش خ

مدت  هی خوامیم کرد؛یخونه سرگرم م یاون تنها بود، خودش رو با کارها میرفتیم

 نکنه. ییبمونم تا احساس تنها نینازن شیمغازم رو ببندم پ

 با خنده گفت: نینازن

 ؟یشد رهیانقدر بهش خ یدیمگه خواهرتو ند-

 قدر زود پدرش رو فراموش کرد، بهش گفتم: چه

 امروز بابات فوت شده. ؟یخندیچرا م نینازن-

با  دونمیکه م یحال باشم، اونم وقتخوش دیبخندم، نبا دینبا یعنیگفت: ینیغمگ با

 .شهیحال ممن روح بابا خوش یخوش،حال

 زدم و گفتم: یقدر طرز فکرش قشنگ بود، لبخند کج چه

 به خاطر مامان بابا هم که شده شاد باش. یشاد ،یکنیم یخوب کار -
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دوتاشون  گهیباهام خوب شده بود، د نامیسال از مرگ بابام گذشته، داداش س سه

من  شدیکم م یلیو خ اومدنیها هم زودتر از قبل مخونه و شب اومدنیرا مظه

فرستاد تا روزام رو  یو عروسک ساز  یکنم، داداشم منو کالس نقاش ییاحساس تنها

که  شستمیرو م مایمشغول باشم، واقعا هم سرگرم شدم. داشتم لباس داداش ن

که وسط  مونیکوچک اطیت حو به سم دمیزنگ در خونه اومد، دست از کار کش یصدا

رنگارنگ زرد و  یرنگارنگ بود دورتادور حوض گل،ها یهایحوض بود، پر از ماه اطیح

 یانگشت ییدمپا دم،یقرمز بود رو پوش زیر  یهاکه روش گل دمی، چادر سفقرمز بود

و چشم  ییخرما یقد بلند با موها یبا دو رفتم در رو باز کردم، پسر  دم،یشقرمزم رو پو

 اومده بود: یو شلوار مشک دیسف شرتیبا ت یو ابرو مشک

 سالم .-

 و گفتم: نییکردم، سرم رو انداختم پا یسالم

 د؟ییبفرما-

 با لبخند گفت: پسر

 کار داشتم. نایممنون، با س یلیخ-

 ستن؟یخجالت گفتم:خونه ن با

 ن؟ینامه رو بهش بد نیا شمیمحترمانه گفت:ممنون م پسر

 ستش گرفتم و گفتم:رو از د نامه

 ن؟یبخور  ییچا هیداخل حداقل  نییبفرما-

 با اخم گفت: پسر
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 .شمینه مزاحم نم-

باال انداختم و چادرم رو از سرم برداشتم.  یارو گفت و رفت، در رو بستم، شونه نیا

بود، بدجور منو کنجکاو  یدوست داشتم بدونم داخل نامه چ یلیخ یفضول نبودم ول

بود  یخصوص دیاصال شا کنه،یبازش م ادیظهر م نایگفتم:حاال س کرده بود و با خودم

 به من چه.

نامه رو  نا،یبه اتاق س دمیرس یک دونمیکه نم رفتمیبا خودم کلنجار م طورنیهم

 .رونیتختش و از اتاق رفتم ب یگذاشتم رو

که بابام  یتخت چشمامو بستم، به گذشته فکر کردم به زمان یاز کار رفتم رو خسته

 زنده بود .

 :شیبک به هفت سال پ فلش

 گفت: نیکه نار  کردیم یبا اخم داشت رانندگ بابا

 ؟ییبابا-

 همون اخم گفت:جانم؟ بابا

 ؟یبا بغض گفت:از من ناراحت نینار 

 لبخند زد و گفت: هیاخمش رو باز کرد و جاش  بابا

 نه دختر نازم .-

 ؟ یتو اخم کرده بود ییبا بغض گفت:آخه بابا نینار 

 حال شدم.تو خوش دنیبا خنده گفت:از صاحب کارم ناراحت بودم که االن با د بابا

 ؟یاخم گفتم:پس من چ با
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 کرد و گفت: یاخسته یخنده بابا

 .رهیم ادمی یخستگ نمیبیحسود، تو رو که م یا-

 خونه بابا گفت: میدیرس یوقت

 .نینازن ن،ینار -

 :بله؟میبا هم گفت ییدوتا

 با خنده گفت: بابا

 استراحت کند. یمرد خسته، برود کم نیا دیدهیها، اجازه مپرنسس-

 مرد برو استراحت کن. ی:بله امیهم گفت با

*** 

کردم که  هیبغلش و گر  دمیپر  ماین دنیچشمامو باز کردم با د یانوازش دست مردونه با

وقت  یلیگرفته بود. بعد از خدلم  یلیخ کرد،یکمرم رو نوازش م گفت،ینم یز یاونم چ

 اومدم که گفت: رونیب مایآروم شدم، از بغل ن

 تصادف کرده. نایس-

نامه بازش کردم،  دنیبا د نایتختم بلند شدم رفتم تو اتاق س یاز رو دمیفهم تا

 ها رو خوندم:نوشته

جان من عاشقت  نی، نازن رفتمیم دیبا یمن بهت بد کردم، ببخش ول دیببخش سالم،

 تا فراموشت کنم. رفتمیم دیشده بودم، با

رو بدون بابات  نیمن پسر خالتم ا ،یکن دایرو پ اتندهیو مرد آ یر یبگ میخودت تصم تا

 تصادف مردن. یرو به من گفت که بابا و مامانم تو نیهفته قبل از فوتش ا هی
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 پسر خالت. نایببخش س منو

کرد تا منو فراموش کنه، چون من اون رو  یمردونگ نایپر از اشک شده بود، س چشمام

 یمثل نامردها تونستیم کرد،ی. هق هق داشت منو خفه مدونستمیبرادر خودم م

بگه من پسر خالتم،  تونستیکار رو نکرد، م نیا یمن رو مال خودش کنه؛ ول گهید

 زدمیپسر حرف م هیمن با  دیدیم ی. وقتبود یمرد واقع هیکار رو نکرد اون  نیا یول

که  یکس یمرد واقع ه؟یک دمیفهم یحاال مرد واقع گفت،ینم یز یچ یول کردیاخم م

 یکس یرو که دوست داره بهش احترام بزاره و حق انتخاب بهش بده، مرد واقع یدختر 

که  یو با خودش عهد ببنده تا زمان ستهیکه دوستش داره وا یکه مثل کوه پشت کس

رورش رو خورد نکنه که اون دختر رو هم خورد کنه، مرد اون دختر عاشقش نشده غ

 آشغال پرتش کنه. کهیت هینکنه، بعد مثل  یدختر باز  هیکه با دل  یاون کس

 اومدم: رونیاز فکر ب ماین یصدا با

 شده؟ یچ-

 ؟ یدونستیبغض گفتم:تو هم م با

 رو؟ یبا بهت گفت:چ ماین

 و گفتم: نییاز چشمام اومد پا یاشک

 پسر خالمه و عاشق من بود؟ نایس کهنیا-

 بودم. اطالعیاز رفتنش ب یگفت:آره، ول ینا راحت با

 پسر خالمه؟ نایکه س یبهم نگفت یبهم بد کرد یلیخ یدونیگفتم:م هیگر  با

 سرش رو تکون داد و گفت: یبا ناراحت ماین
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 منو ببخش. یبهت بد کردم ول دونمیم-

 گفتم:تنهام بزار برو. هیگر  با

فکر  یرفتم شهر باز  نایو چشمامو بستم به اون روزا که با س رونیرفت ب یبا ناراحت ماین

 کردم.

 پشمک؟ نا،یس-

 شد و گفت: دایاش پکه چال گونه دیخند

 چشم.-

 .یداداش یبغلش گفتم:مرس دمیذوق پر  با

 اخم نگاهم کرد، از همون روز عاشقم شده بود گفت: با

 بهتره. نایهمون س ،ینگ یبهم داداش شهیم-

 خان. نایخنده گفتم:چشم س با

 بانو. بالیگفت:چشمت ب یمندتیلبخند رضا با

 ترن؟ یبر یخان منو م نایخنده گفتم:حاال س با

 گفت: یاخم ساختگ با

 .یار ینفس کم م ست،ینه واست خوب ن-

 .میاون خرسه رو ببر  میبر  یگفتم:باشه، ول یناراحت با

 .میذوق گفت:باشه بر  با
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 ،یخوب بشه منو برد شهر باز  امهیکه روح نین روزا همش به خاطر ااو ریبخ ادشی

 دوباره غرق خاطرات شدم.

 :میبردیما م زدیکرد که اگه درست تو هدف م یر یگبا تمرکز نشونه نایس

 با شمارش من بزن.-

 دو، سه. ک،یتکون داد که گفتم: یسر 

 .اومدیداشت م مشیبرنده شد یرو بستم که صدا چشمام

 .میما خرس رو برد م،یگفتم:ما برد غیج با

 اومدم: رونیاز فکر ب ماین یصدا با

 !نینازن-

 بود، جواب ندام که دوباره گفت: نیغمگ یلیخ لحنش

 مارستان؟یب میبر  یاینم-

 قهر بودم. مایبا ن یول نمشیدوست داشتم بب یلیخ

 به در اتاق زد و گفت: یاتقه ماین

 ؟یآبج ن،ینازن-

 نم،یطاقتم تموم شده بود، دوست نداشتم داداشم التماسم کنه و ضعفش رو بب گهید

 دوست نداشتم غرورش بعد از سه سال بشکنه که اونم به خاطر من، با بغض گفتم:

 .یجان آبج-

 اش گفت:بغض مردونه با
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من  اد،یبه هوش م شه،یدر رو باز کن، به خدا خوب م ایدر رو باز کن، جان من ب ایب-

 .دمیل مبهت قو

غرورش رو به خاطر من گذاشت کنار.  یبشکنه، مرد یمن گذاشتم مرد د،یلرز  بغضم

که داره  ماین دنیکه در باز شد با د نیبلند شدم، در رو باز کردم، هم نایتخت س یاز رو

و ناراحته رفتم سمتش، دستم رو بردم سمت صورتش و اشکاش رو پاک  زهیر یاشک م

 کردم و گفتم:

 ...هیقو کنهینم هیگر  داداش من که-

 و گفتم: دمیکه منم خند دیخند

 ؟یناهار خورد-

 که من بخورم؟! یگفت:تو خورد یناراحت با

نفر به خاطرِ من جونش رو به  هی یغذا بخورم، وقت تونمیگفتم:نم ینیلحن غمگ با

 خطر انداخته.

 مارستان؟یب میگفت:بر  یبا ناراحت ماین

 آره تکون دادم و گفتم: یسر به معنا یناراحت با

 .امیبرم لباسمو عوض کنم و ب-

 تکون داد و گفت:باشه، برو. یسر 

 هیبود و با  دهیواسم خر  نایکه س ییمانتو طال هیتو اتاقم و در کمدم رو باز کردم،  رفتم

 .دمیرو پوش مییطال یو شال مشک یشلوار مشک
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 هیفقط  ست،ین یچیکه ه یسک نمیبیم نهیرو که تو آ یاتاقم نگاه کردم، کس نهیآ به

 نفر به خاطرش جون داده. هیکه  هیفیآدم ضع

 اومدم. رونیاومدم و از اتاق ب رونیپرت و پالم ب یفکرها از

*** 

 دم،یمن قول بهت م ا،یتوروخدا به هوش ب دمت،یمنو ببخش، ببخش که نفهم نایس-

 تو رو به عشقت برسونم.

 و گفتم: دمشیرو گرفتم و بوس جونشیب یدستا

 به خاطر خدا نه من برگرد، برگرد. شم،یمن پر پر م یاگه تو بر -

به  یفیفشار خف هیتخت، وقتم تموم شده بود،  یافتاده بود رو جونیب جورنیهم هنوز

جا اون گهید قهیاگه چند دق رون،یدستش دادم از جام بلند شدم و از اتاق زدم ب

 ...موندمیم

 اومدم و گفتم: رونیاز فکر ب ماین یصدا با

 . امیب خوامیبازم فردا م م،یبر -

 دستم رو گرفت و گفت: ماین

 باشه.-

 یشدم که راه افتاد؛ من وقت مایرنگ ن دیسف کانیسوار پ رون،یب میزد مارستانیب از

 آوردمیحالم بده، داشتم باال م یلیاالن هم خ شد،یحالم بد م شدمیم نیسوار ماش

 گفت: یو با نگران دیمنو د مایکه ن

 حالت خوبه؟ ن،ینازن-



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  Hakerghalbمثل مرد |  میرمان م

 

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

 

30 

 

 رو کنار زد و گفت: نینه تکون دادم که ماش یبه معنا یسر 

 .امیاالن م-

برم بام شهر  خواستیشد، دلم بدجور گرفته بود، دلم م ادهیپ نیرو گفت و از ماش نیا

 یلیخ گنیم دم،یو داد بزنم، تا به حال بام شهر رو ند غیو هر چقدر دوست داشتم ج

 ...بردیمنو م یکیقشنگه. کاش 

 کیانداختم که دو تا پالست مایبه ن یاومدم و نگاه رونیاز فکر ب نیباز شدن در ماش با

 دستش بود با تعجب گفتم:

 !ه؟یچ نایا-

 گفت: یبا نگران ماین

 ؟یخوب-

 گفتم: یجونیب یخنده با

 ه؟یچ نایا یبهترم، نگفت-

 تا حالت بد نشه. یبخور  دیبا خنده گفت:با ماین

 ،یبود؟ بستن دهیخر  زیرو از دستش گرفتم، چقدر چ هاکیگفتم، پالست یچشم

 شکالت، کمپوت و... وه،یمآب

 ؟یدیهمه رو بخورم که خر  نیا تونمیخنده گفتم:چه خبره داداش من، مگه من م با

 ؟یخور یخونه ناهارم م میرفت ،یبخور  دیگفت:با ینیر یاخم ش با

 بخورم. تونمیناهار رو نم یخنده گفتم:چشم، ول با
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 !ه؟یچ یبرا دمیلبخند تلخش نفهم ینگفت، معن یز یزد و چ یتلخ لبخند

 گرفتم، که گفت: مایرو باز کردم و جلو دهن ن هایاز بستن یکی

 خودت بخور.-

 .؟بخورینخور  یز یمن بخورم تو چ یچ یعنیاخم گفتم: با

خودم  یبستنکه تموم شد خودم  شیزدم، بستن یزد، لبخند یگاز از بستن هیو  دیخند

 بود با تعجب گفتم: دهیخر  یتا بستن شیرو خوردم ش

 ما؟ین-

 تعجب جواب داد:جانم؟ با

 ؟یدیخر  یتا بستن شیش یکه رفت یدید نی:تو چند نفر تو ماشدمیتعجب پرس با

 .میکیتو رو پنج نفر حساب کردم، خودمم  دونمیخنده گفت:نم با

 !مایگفتم:ن غیج با

*** 

 زریرو گذاشتم تو فر  هایبستن هیآوردم و بق رونیمانتو رو از تنم ب دمیخونه که رس به

 اتاقم.

 اش،یمحلیهاش ، بدلم هواشو کرده بود؛ اخماش، خنده نا،یرفتم تو اتاق س یناراحت با

 برگرده چون خودمم عاشقش شدم. خواستیدلم م

 :دمیخندیکه پارسال که برف اومده بود چقدر تو برف م ادمهی

 وروجک. یزنیاخم کرد و گفت:منو م نایس
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 هه هه. رسه،یو گفتم:زورت به من نم دمیخند

 ؟یچ دیگفت:اگه رس ثیخب

 گذاشتم و گفتم: نیغمگ یآدما یرو گذاشتم رو قلبم و مثال ادا دستم

 قلبم. یوا-

 شد؟ یچ نمینگاهم کرد و گفت:نازن نگران

 ؟یباور کرد یدیخنده گفتم:د با

. رفت تو فکر منم از فرصت دمیگفت که نفهم یچ هیلب  ریزد و ز  یلبخند تلخ باز

که از فکر در اومد و  نایس یدرست کردم زدم تو بازو یگلوله برف هیاستفاده کردم و 

 گفتم:

 !ینتونست یدید-

وسط کار نفس کم  دمیدویکه م طورنیزدم و فرار کردم، هم یغیسمتم که ج دیدو

به  کرد،ینگاهم م یانداختم که با نگران نایسبه  یها افتادم، نگاهبرف یآوردم و رو

 گفتم: یسخت

 ...میاسپر -

 سمتم و گفت : اومد

 کجاست ؟ تی_ اشتباه کردم ... غلط کردم .... اسپر 

 گفتم: یسخت به

 .بمیتو ج -
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اورود گذاشت رو دهنم ...فشارش داد....چند تا  رونیرو ب میاسپر  بمویکرد تو ج دست

 حالم بهتر شد گفتم: ی، وقت دمیکش قینفس عم

 . نایممنون،دا...س -

 *د و گفت:یلبخند نگام کرد و سرمو ب*س* با

 خونه ؟ میبر  -

و آسمون معلق شدم . منو ب*غ*ل  نیزم نیاحساس کرد ب هویتکون دادم که  سرمو

 کرده بود و گذاشته بود رو کولش .

 گفتم: غیج با

 . یینایولم کن س -

 گفت: یخونسرد با

 بدم؟ یبعد من جواب خان داداشت چ یوفتیم منچ ، ولت کن -

 خنده گفتم: با

 .ییداداش من تو وونهید -

 اخم نگام کرد و گفت..... با

 اومدم و گفتم: رونیاز فکرم ب ماین یصدا با

 ؟یجانم داداش -

 با خنده گفت: ماین

 ؟یبدجور تو فکر بود-
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 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 .فهممیرو م لشیاالن دل اومد،یداداش، بدش م گفتمیم نایهر وقت به س ادتهی-

 تکون داد و گفت:اگه بهوش اومد... یسر 

 و گفتم: دمیحرفش پر  تو

 مند شدم.چون بهش عالقه کنم،یآره باهاش ازدواج م اد،یانشالله که به هوش م-

 !؟یشینم مونی! پش؟یباهاش ازدواج کن یخوایم یزد و گفت:مطمئن یلبخند

 و رو باز و بسته کردم و گفتم:چشمام نانیاطم با

 مطمئنم.-

 با لبخند گفت: ماین

 .یآبج یبخت بشانشالله که خوش-

 گفت: دیرفت به دم در که رس نایاز اتاق س ماین

 مغازه. رمیمن دارم م-

 گفتم:به سالمت. ینیلحن غمگ با

 که رفت به ادامه فکرم پرداختم: یوقت

 .یمگه بهت نگفتم بهم نگو داداش-

 لحن که بغض توش بود گفتم:چرا؟ با

 .یفهمیم یگفت:به زود مبهم

*** 
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از لباساشو از تو کمد  یکیاومد، آخه چرا بهم نگفت،  رونیاز چشمام ب یاشک

رو  یمرد بوده که سه سال راز  یلی. خدادیرو م نامیس یبو دم،یبو کش قیبرداشتم، عم

 دمیفهم شیهفته پمنم  گفتیم ماینگفته، ن یدلش نگه داشته و به کس یتو

 عاشقته.

رو  دادیرنگ آرامش م ت،یکه رنگ محبت، رنگ امن یآغوش خواد،یآغوشش رو م دلم

 داد،یآرامش م یو چشمامو بستم، انقدر تختش بو دمیتختش خواب ی. روخوامیم

 خوابم برد.

*** 

 دنیچشمامو باز کردم، با د کشت،یزنگ تلفن خونه که داشت خودش رو م یصدا با

 .دمیقدر من خوابچشمام گرد شد، چه کیتار  یهوا

کردم و چراغ رو زدم، با  دایچراغ رو پ دیکل یاز جام بلند شدم و به بدبخت یسخت به

 رفتم، رفتم سمت تلفن تا خواستم بردارم، قطع شد . رونیاز اتاق ب یجیگ

 ی، عصببود اوفتهیبود که شماره نم ییکنم، تلفنمون هم از اونا کاریحاال چ یلعنت اه

حال شدم، زنگ تلفن خوش دنیبه سر و صورتم زدم که با شن یآب هی ییشورفتم دست

رو  یاومدم چراغش رو خاموش کردم و رفتم سمت تلفن گوش رونیب ییشواز دست

 برداشتم و گفتم:

 د؟ییبله بفرما-

 !؟یهمت یبود:منزل آقا یزن هینازک  یصدا

 د؟ییتعجب گفتم:بله بفرما با

 نفس بکشم، گفتم: تونمینم گهیگفتن حرفش احساس کردم د با
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 .میایباشه االن م-

 رو بهش گفتم که در جوابم گفت: انیرو گرفتم و جر  ماین یمغازه یشماره عیسر 

 آماده باش. ام،یم گهیساعت د میباشه ن-

 یاتاقم و در کمدم رو باز کردم، همون مانتو یرفتم تو عیگفتم و قطع کردم، سر  یچشم

 مونده بود... قهیبه ساعت کردم ده دق ی. نگاهدمیرو پوش یو شلوار ظهر 

و  کیبود رو گذاشتم تو پالست دهیظهر خر  مایکه ن ییهاو کمپوت وهیمتا از آب چند

 یکه صدا کیظهر رو به اندازه دو نفر گرم کردم و گذاشتم تو همون پالست یغذا

که وارد خونه شده  یکس دنیر با دبود. رفتم دم د ماینشون از اومدن ن دیچرخش کل

 بغلش و گفتم: دمیپر  کرد،یبود بغض داشت گلوم رو خفه م

 .یسالم، به خونه خوش اومد-

 منو از بغلش در آورد و گفت: سرد

 م؟یدار  یسالم، شام چ-

 گرفت و با بغض نگاهش کردم و گفت: امهیلحن سردش گر  از

 ؟یکنی؟ نگاهم م یچ-

رفتم تو اتاقم و در رو بستم، لباسم رو از تنم  هیبود که بغضم بشکنه، با گر  یکاف نیهم

تو هم بهش  شهیعاشقت م یکیعدالته؟!  نیا ایکردم، خدا هیتختم گر  یکندم و رو

 ...شهیبعد سرد م یول یشیوابسته م

االن که به هوش که اومده ازم سرد شده،  ادیهفته است من منتظر بودم به هوش ب دو

 زدم، با خودم گفتم: یپوزخند
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 اگه مرد بود... ستیمرده، اون مرد ن نایس گفتمیکه م کردمیقدر اشتباه مچه-

 .نیگفتم:منو تنها بزار  هیدر اتاقم با گر  یتقه یصدا با

 شدت گرفت: امهیبدتر گر  نایسرد س یصدا با

 برو؟ یخوایکه م یمنو بده بعد هر گورستون یغذا ایب-

 در دلم روشن شد: ینور  ماین یصدا با

هان؟ مگه  ،یبود واسش فرستاد یاون نامه چ ،یرو خورد کن نیدوباره نازن یاومد-

الل  هیعاشق مرد بودنت شد؟ چ دیفهم یوقت یول شه؟یبهت نگفتم اگه بفهمه خورد م

 .یشد

 ایخدا د،یکش ریوجود نداره، قلبم ت ینامرده و مرد یزار یچرا هرکس دور ورم م ایخدا

 برداشتم، رگم رو زدم. میاز جعبه ابزار نقاش غیت ،دمیبر  گهید

*** 

صد  کنمیبه هوش اومد چشمام رو باز کردم، احساس م گفتیپرستار که م یصدا با

 .دمیساله خواب

 بود، که با ذوق گفت: ختهیبهم ر  یلیخ یاش آشنا بود ولکه چهره یمرد دنید با

 سالم.-

کرد و گذاشت تو خورد  یکه نامرد یهمون مرد نیا گفت،یو بهم م دیکش ریت قلبم

 با نفرت نگاهش کردم و گفتم: یبش

مگه خورد شدن منو  ؟یخواستیرو نم نیهان؟ مگه هم رم،یبم یهه، چرا نزاشت-

 هم وجود داره، هان؟ یکه نامرد یبهم ثابت کن یخواستیمگه نم ؟یخواستینم
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 گفت: ینیشد و با غمگ نیغمگ نگاهش

 بدم. حیخوردت کنم، بزار واست توض خواستمیمنو ببخش، منو بخشش که م-

 پوزخند گفتم: با

 ؟یچرا فکر کردم مرد یدونیم-

 گفتم: گهینم یز یچ دمید

 یاشتباه کردم، مرد واقع یول ده،یکه دوستش داره حق انتخاب م یچون مرد به کس-

پسش نزنه و مثل کوه پشتش باشه؛ اما اشتباه  اره،ینفر بهش پناه م هی یکه وقت هیکس

 .یستین یکردم، تو مرد واقع

 بدم. حیتوض یزار یگفت:م مونیپش

 ...حیپوزخند گفتم:توض با

 ازش گرفتم و گفتم: رومو

 .ادیبه داداشم بگو ب رونیمرد باش تا زن باشم، برو ب-

 که گفت: دیحرفم رو نشن انگار

. یبشم، چون نامحرم بود کیتر بهت نزدکم دمکر یم یپسر خالتم سع دمیفهم یوقت-

من  یداداش ،یگفتیکم کم عاشقت شدم تا بهم م ،یشدیم کیبهم نزد ترشیاما تو ب

 اون روز که بهت گفتم: ادتهی کردمیخود به خود اخم م

 .رونیبرو ب خوامینم ییچا-

 نگفتم که ادامه داد: یز یچ
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تا  نمتیکه نب اومدمیم رید لیدل نیها به اهمون روز واقعا عاشقت شده بودم، شب-

گفتم که عاشقت شدم،  مایبه ن ارمیدووم ب تونمینم دمیفهم یتر خورد بشم، اما وقتکم

جا برم به دوستم  نیگرفتم از ا میتصم ،یروز بهت بگه و تو منو پس بزن هی دمیترسیم

 خواستمیبخونن چون م ریببر خونمون بگو مال منه تا د گفتمنامه رو دادم و  میابراه

 نباشم. جانیمن ا یخونینامه رو م نیا یبرم تا وقت

 از چشمم اومد بازم زود قضاوت کردم. اشک

 بغض ادامه داد: با

 یبهم زد و تصادف کردم، وقت نیماش ابونیاما از شانس گندم موقع رد شدن از خ-

قدر متوجه شدم چه ماین یاز حرفا یتنفر شدم اما وقتدوستم بهم دروغ گفت ازت م

 شده بود. رید گهیکنم که د یاشتباه کردم، خواستم ازت معذرت خواه

 :نینازن یبک به روز خودکش فلش

 گفت: نایبه س تیبا عصبان ماین

 .یشکونیول کن در رو م-

 در رو باز کن. ایب نیگفت:نازن متیمال با

 گفت: تیبا عصبان نایس

 هان؟ ؟یچ اره،یسر خودش ب ییاگه بال-

را به آن طرف پرت کرد و با دو ضربه در اتاق را شکست. وارد اتاق  مایتمام زورش ن با

 شد و با بهت گفت:

 زنگ بزن آمبوالنس. نم،ینازن-
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سر  ییبال نیباشد که همچ نایتا انقدر عاشق س شدیکه شوکه شده بود باورش نم ماین

به طرف تلفن خانه رفت و زنگ به آمبوالنس زد، تا  عیسر  نایبا داد س اره،یخودش ب

 .ادیبه هوش ن زشیآمدن آمبوالنس نگران بود که خواهر عز 

*** 

که به خاطرم از حق  یقدر زود قضاوت کردن بده، مردچشمام جمع شد چه یتو اشک

 خودش گذشت،

 شود،یغلط که باشد م یهاعشقش نابود شود، اما امان از قضاوت گذاردیکه نم یمرد

 .یمتنفر شو یاز کس

 گفت: دیبا یموارد نیچن در

 مثل مرد" می"م

 به خاطر قضاوتم؟ یبخشیمنو م نیگفت:نازن دیترد با

 کردم. تتیکه اذ یمنو ببخش دیبغض گفتم:تو هم با با

 گفت: ینیر یش یخنده با

 ؟یبه عاشق، جواب مثبت بد یقول بد دیبا یول دمتیمن که بخش-

 .یینایگرفت:چشم س امخنده

 بانو؟ یکنیبا من ازدواج م ایخنده گفت:آ با

 ؟یکنینم تیمرا اذ گرید ایآ ر،یگفتم:خ یخنده و شوخ با

 شد؟ یاعتراض گفت:نه، جواب من چ با
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 .میخواستگار  یایب یرسم دیکنم، گفتم:با تشیاذ کمی خواستم

 !گهیجوابم رو بده د کنم،یازت م یبا اعتراض گفت:نه، من که دارم خواستگار  که

 و گفتم: دمیحرفش پر  یتو

 .میینمایدرخواستت را قبول م ،یکنیباشه حاال که التماس م-

 انیپا
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