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  امين مرغ رمان

 

 رضايي ماهي  : نويسنده

 

 

 آمين مرغ رمان اول قسمت

 

 يکي و کشيدم آهي.بود کبوترا اين عاشق دايي.شدم خيره ها پرنده قفس بعدبه آسمونو به
 :کردم زمزمه آروم و شدم خيره کبوتر مبهم چشماي به.آوردم در را ها کبوتر از

 …بيمارستان اون تو برم بتونم کن دعا_

 به مبو پشت کوتاه ديوار از.بود شده پراکنده اطرافم  موهام.آسمون تو کردم رها رو کبوتر و
 شاخه رو سقفش از نيمي که حياطي داخل بعد و کردم نگاه کوچه داخل کرمي کوچيک در
 .بود پوشونده انگور خشک هاي

 چشمامو بود برده فرو شيريني ي خلسه به منو بارون ريز  هاي قطره و ميزد برق و رعد
 :شد بلند ماهايا فرياد فاصله بال اما بستم

 .دستمو رو ميفتي ميشي مريض.تو بيا دايانا_

 ميشهه مثل. داد بيرون سنگينشو نفس و دوخت چشم تيمارستان سفيد و بزرگ درب به
 قتشوي راه ي ادامه به رو اون و ميخورد قل دلش تو جيوه مثل مايعي انگار اما بود خونسرد
 زا که گيريه نفس حس همون اين ميدونست خوب و ميکشوند داخل به اونو چيزي.ميکرد
 .ميشه القا قلبش به او چشماي
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 يدهپوش عريوني لباس محوطه درختاي.کرد نگاه اطراف به لبخند با و رفت محوطه داخل به
 تدرخ ترين بلند روي که کالغ دو صداي/ميکردن دهنکجي بهش خالي نيمکتاي و بودند
 .ميريخت بهم رو اونجا دوستداشتنيه سکوت بودن نشسته سرو

 کر هاي داد صداي اما نميکردن آمد و رفت سالن تو زيادي آدماي.رفت پزيرش سمت به
 يزيچ.برگرده تصميمش از که نميشد باعث هيچي اما ميگرفت بازي به روحشو اي کننده
 .بود ترس حتي حسي هر از تر محکم بود دوونده ريشه جونش عمق تو که

 ور ميگشت چيزي دنبال و بود شده خم که پرستاري و گذاشت پيشخون رو،روس دستش
 :کرد صدا

 خانم؟_

 :کرد بلند سر حراسون و عجله با

 !بفرماييد؟ جانم_

 :بست نقش لبش رو هميشگيش لبخند

 .شم بستري اينجا ميخوام من.سالم_

 :گفت مطمئني نا لحن با و کرد نگاش خيره لحظه چند پرستار

 .اومده همراهتون کسي ببينم!وااا_

 .خير_

 :گفت اما مينداخت خنده به پرستارو خونسرديش

 .ااينج ميارن رو دارن حادي وضعيت که افرادي تازه/بشيد معاينه بايد.نيست که الکي_

 :کرد نگاش ملتمس و گذاشت پيشخون روي رو دستش دو

 ببينم؟ و دکتر من ميشه اصال ببين.بده وضعيتم منم خب_

 :زد لبخند

 .نداره اشکالي
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 .کرد اشاره اتاقش در به دست با و

 .بفرماييد_

 ينپاي اختيار بي رو کوتاهش و ربع سه آستين.رفت اتاق سمت به و زد لبخندتابلويي
 .شد داخل مرد بفرماييد با و زد در و کرد تر باز  رو بازش شال.کشيد

 اين روانشاس اون ميدونست حتي و نيست دکتر کيارس ميدونست زد لبخند
 .ميدونست اون از زيادي چيزاي/تيمارستانه

 .سالم_

 ريطو اما نبود جذبه پر و زيبا چهرش.بود نشسته ميز پشت اي خوشچهره و ميانسال مرد
 .بزنه لبخند ميکنه نگاش وقتي داشت دوست آدم که بود

 .امرتون بفرماييد.جان دختر سالم_

 .…شم بستري اينجا ميخوان من:گفت لبخند همون با و رفت جلوتر و بست درو

 :گفت وار زمزمه دکتر/شد تر رنگ پر دايانا لبخند و پريد باال دکتر هاي ابرو

 …نميشه_

 :گفت و کرد صاف گلويي

 چرا؟

 :کرد جا به جا دستش تو خودکارو

 شما اينکه مثل اما.نميکنيم بستري رو کسي هر/داره قانون آسايگاه اين.نداره چرا_
 …حالتون

 و زمي سمت رفت سريع.بود کشيده نقشه تمام هفته يه ميشنوه جوابي چه ميدونست
 :گفت غمگين اي چهره با و زد گره بهم صورتش جلوي دستاشو

 …اما دکتر آقاي ميدونم.ميدونم_

 :نگاش تو ريخت معصوميتشو تمام و شد خيره چشماش به ملتمسانه
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 شممي عصبي وقتي…اما نيست خودم دست…ندارم تحمل ديگه من.دکتر ميکنم خواهش_
 .ميديد شکستشو سر و ميومد کاش اما نيومد آبجيم.نيست دارم جلو هيچکس ديگه

 :داد نشونش رو ها دندون گرد جاي و جلو برد دستشو و پايين داد کمي آستينشو

 …بگن چيزي نمياد دلشون اما شدن کالفه دستم از ديگه زنداييم و خواهر. ببينيد_

 :داد تکان سري کالفه دکتر

 .کنم معاينت بايد بشين بيا.باشه باشه_

 :گفت ميشد بلند که حالي در و

 .کنه بستري خودشو تيمارستان نمياد که مشکل بي آدم.داري مشکلي حتما_

 : انداخت صورتش به را قهوه چراغ

 .ميشي پشيمون باشي اومده الکي اگه اما_

 .کرد نگاه دکتر به و داد تحويل وجدانش به خبيثي ي خنده دلش تو

 .رفت ميزش سمت به دکتر معاينه بعد

 .بياري خواهرتم بعد ي دفعه که بياي ميتوني شرطي به_

 :زد محزوني ظاهر به لبخند

 درد اتونبر  ميشه.کنه درکم يکي کاش شدم خسته وضعيتم از واقعا من.دکتر ممنون خيلي_
 کنم؟ دل و

 .خنديد تهش و سر بي حرفاي به دکتر

 .بفهمه بهتر حرفاتو که کسي پيش ميفرستمت االن.نه که چرا_

 .دوخت چشم دکتر لبهاي به منتظر

 .خوبيه روانشاس معتمد دکتر پيش ميفرستمت_

 .تفاوت بي و باشه خونسرد کرد سعي اما کردن وصلش وات??? برق انگار
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 …خب_

 :انداخت روشنش چشماي به عميقي نگاه

 اطالع بهشون باال بريد تا.معتمد آقاي.سالن انتهاي اتاق راست سمت باال ي طبقه_
 .باشن داشته وقت اگه البته.ميدم

 : شد بلند

 .ممنونم_

  تو پيروزي منظور به رو دستاش شدن خاج محظ به و شد خارج اتاق از خونسرد ظاهر به
 .کرد مشت هوا

 .بود افتاده نفس نفس به اما نبودن زياد ها پله

 اي جدي ي قيافه بود منشي.کرد باز رو در زني صداي با.زد در و کرد صاف رو گلوش
 :رفت جلو.داشت

 .دادن اطالع بهشون دکتر.دارم کار معتمد آقاي با سالم_

 .لحظه بله،يه_

 .داد اطالع کبارس به و برداشت تلفنو

 :گفت دايانا به رو

 .باشيد داشتخ تشريف لحظه چند_

 از دبع.شد خيره ميز روي هاي بروشور به و چرخيد مشکيش اسپرت کفشاي ي پاشنه روي
 پچ نگاه/رمق بي و بود بيحال.بيرون اومد روشن سبز و گشاد لباس با مردي لحظه چند
 .بيرون رفت همراهش با و انداخت منشي به چپي

 گفت؛ کنه نگاش اينکه بدون

 .داخل بفرماييد_

 .داخل رفت و زد در.گرفت نگراني رنگ کمي نگاش و ريخت فرو دلش تو چيزي
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 :کرد مشت دستاشو.ميکرد بيداد نگاهش تو تعجب.شد خيره چشاش به مونده در

 .سالم_

 خونسرد و بشه خيره چشاش به لحظه يه ميشد مگه.نمونده براش رمقي ميکرد احساس
 .باشه

 :گفت گرفتش صداي با و انداخت پايين سرشو هم در اخماي با کيارس

 …بفرماييد…سالم_

 منتقش فکرو تمام ميگرفت قرار اون مقابل وقتي اما بود خونسردي دختر.نشست آروم
 .ميکرد قفل

 .گره هم تو انگشتاشو و کرد بلند برگه روي از رو سرش

 .خدمتم در من_

 .نده دستش کار و نبنده زبونشو نگاهش که دوخت کيارس سر پشت ي پنجره به نگاهشو

 .شم بستري اينجا ميخوام من…من_

 شنديدن نداشتنش تحمل اما…درست بود ديوونه نظرش در.درست ميشکست…بود بس
 همون با اي لحظه بعد اما دوخت اون به نگاهشو گنگ کيارس.بود سخت دلش براي واقعا
 ميز هب رو دستش دو شدو بلند.برگردوند سرشو بود اسيرکرده رو دايانا که حيايي و حجب
 .داد تکيه

 بشه؟ چي که_

 شپيشوني روي دستشو کالفه.ميداد آزارش قلبش منظم نا هاي تپش و نبود خوب حالش
 :گفت و کشيد

 

 .بدم ادامه اينجوري نميخوام ديگه که.شدم خسته ديگه بده،که حالم که_

 :کشيد لبش کنج به دستي
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 /هباش حاد وضعيتتون که نمياد نظرم به.کنيم بستري برسه راه از کي هر که نميشه_

 :زد فرياد و برد حجوم ميز سمت به و شد بلند عصباني

 .نيست خوب حالم فهميدي؟من شم بستري اينجا بايد من_

 :زد پوزخند

 .بريد ميتونيد حاال.بزنيد جا ديوونه يه جاي خودتونو نميتونيد کارا اين با_

 .نشستميز پشت خونسرد

 همين؟_

 :گفت و داد تکيه صندلي به و بست چشماشو.گرفت ظرب ميز روي خودکار با

 .همين_

 :گفت دلشتو و انداخت صورتش به نگاهي

 «/باشي من مال نبايد تو چرا»

 دستش از خودکارو و شد قرار بي دستش گرماي از گذاشت کيارس دست رو دستشو
 عصباني و داشت آلرژس ممتد هاي ضربه به اما نبود ديوونه واقعا شايد/کشيد
 :رفت در سمت به داد بي و داد با او اما دوخت او به را اش عصباني نگاه کيارس/ميشد

 .بيماريد تيمارستانيه؟خودتون چه اينجا_

 .گذاشت ميز روي را سرش و انداخت در به نگاهي کيارس

 يسنگ.کرد پيدارو کيارس اتاق ي پنجره و انداخت نگاهي ها پنجره به و وايساد محوطه تو
 :کرد زمزمه بسته چشمان با.برداشت نباشه ناک خطر زياد که

 .شکستم دل خاطر به_

 هايي اهنگ بيخيال.کرد نگاهش پنجره از مبهوت کيارس.کرد پرتاب پنجره سمت به سنگو و
 :زد فرياد بود کرده احاطش که
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 .باش داشته فعال اينو_

 :کرد زمزمه و برگشت

 .ميکشتش داره حسرت که دلم خاطر به.شد پامال که عشقي خاطر به_

 .لعنتي:_زد فرياد ميرفت راه که طور همون

 «ماهايا»

 

 .کن باز چشماتو خدا رو تو…،مادرم مادر.

 

 لبخند ديدنش با.سمتش برگشتم و شد چشم وجودم همه آشنا صداي اون شنيدن با
 .ميخواستم خدا از ديگه چيز يه کاش نميشد باورم.لبم رو نشست

 :گفتم اختيار بخوام،بي خودم اينکه بي و انداختم باال شونه

 .بهتر اين از چيزي چه_

 اين از چيزي چه…ميکنه سکته داره پسرس افتاده تخت رو بيچاره زن پير..…ماها وا_
 پرستاري؟ بهتر؟تو

 و دمز  مرموزي لبخند بيخيال.بود احساساتي دختر اين قدر چه.رفت و زد سرم به اي ضربه
 .افتادم راه مادرش و گرشاسب دنبال

 .نشست و خورد سر ديوار کنار و برد موهاش تو رو دستش او و بردن مادرشو

 .کننعملش که نميشد راضي.داشت قلبي مشکل مادرش.بودن اومده هم بار دو

 .نشستم زانو رو کنارش آروم

 .سالم_

 :گفت کنه نگام اينکه بدون
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 .آبجي سالم عليک_

 ردآو نگاهشو.کشيدم آه و کشيد پر مامان براي دلم لحظه يه داشت دوست مادرشو خيلي
 :گفت و زدم لبخند.باال

 آبجي؟ شماييد_

 :خنديدم

 .نيستم من نه

 اون هب اخم با.شد بلند اونم.شدم بلند و خنده زير زدم بلند و گرفت خندم.کرد نگامگنگ
 :تمگف برگشتمو.ميکنه نگام لبخند با که ديدم رو خادمي دکتر کردمو نگاه سالن طرف

 !!!!خورديش_

 :گفت گنگ

 چي؟_

 …بختو بد دکتر خورديميگم_

 :گفت کلفتش و رگه دو صداي با و داد گردنش به حرکتي

 .آخه بخنده بلند انقد زن داره معني چه آبجي_

 :زدم لبخند اما گرفت پا دلم تو اي ولوله

 .هستيد جالبي آدم قدر چه شما…آخي_

 :کشيد گردنش به دستي و کرد اخم برخورد بهش انگار

 اونوقت؟ چرا_

 :خنديدم

 .هويژوري_
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 تدوس زدنشو حرف و رفتار قدر چه.رفتم پرستاري بخش سمت و دادم تکون براش دستي
 يزچ فرهمنديه گرشاسب اما.بودم ديده شاه زمان فيلماي تو رو آدما اينجور حاال تا.داشتم
 ديگست

 

2 

 

 

 آمين مرغ رمان دوم قسمت

 «دايانا»

 

 ديدن با و بيرون اومد خونهآشپز از دست به سيب ماهايا.مبل رو انداختم خودمو رمق بي
 .کشيد خفيفي جيغ من

 .ترکيد زهرم…تو اومدي کي_

 :کرد زمزمه مينشست مبل رو که طور همون و

 .ميره جن عين مياد جن عين_

 .ردک بلند سرشو.ميکردم نگاش من و کرد باز دستشو تو کتاب.ميکردم نگاش همونطور

 ميکني؟ نگام همچين هاااا؟چرا_

 لحني اب شدم خيره بهش ملتمسانه و نشستم زانو رو روش به رو و شدم بلند حرکت يه تو
 :گفتم تر ملتمسانه

 من؟ دست از نشديد خسته شما…نيست خوب اصال حالم من…ماهايا_

 :کرد نگام گنگ
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 .ديووانه مگه چته باشيم شده خسته دستت از بايد چي واسه_

 ديوونم؟ من که بگي همه به حاظري ببين.اره آره آهان_

 .شدم کفري من و خنديد هميشه مثل.خنديد

 .بگو.ماها نخند_

 :گفت ميخنديد که همونجوري

 . دارم ديوونه چل و خل خواهر يه ميگم همه به من.آره_

 داد ادامه و کشيد لپمو

 .ميزيني چيه حرفا اين آخه بشم قربونت.ماهه خيلي که:_

 .گرفتم دستاشو.کنم چيکار نميدونستم

 .بشم بستري بيمارستان تو ميخوام من…ماها ببين_

 ما؟؟ بيمارستان_

 …نه_

 :گفتم بريده بريده

 …رواني…بيمارستان…نه_

 :گفت جيغ با

 چي؟؟؟؟_

 .پاش رو کوبيدم

 .اونجا برم بايد من.ماهايا آره.ميکشي جيغ چقد اه_

 .دايانا چي؟چته ي واسه آخه_

 .شم بستري اونجا که دارم احتياج.گرفتم بدي افسردگي ميکنم احساس من ببين_
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 :گفت کالفه

 يه وت و معمولي روانشناس يه پيش مشاوره بري ميتوني تو.دايانا نزن گونه بچه حرفاي_
 افسردگي که ميکردم احساس من هم قبال چند هر.سابقت حال به گردي بر کوتاه مدت

 .داري

 .دمب انجام رو اي احمقانه کار همچين بشم مجبور که نداشت مشاروره دفتر کيارس چرا آخه

 

 .اونجا برم بايد که دارم داليلي يه کن فکر.کن کمکم ميکنم خواهش.ماهايا_

 :کرد نگام نگران

 چيه؟ مسخرت داليل اون اونجا بري بايد من؟چرا خواهر چته_

 :زدم داد و شدم بلند

 .نميفهمه منو هيچکس چرا؟چرا.داره ربط خودم به مسخرم داليل_

 :گرفت مو ها بازو و شد بلند

 /کردم کمک و فهميدم شايد بگو داليلتو_

 من به لعنت.بيرون رفتم خونه از و کشيدم بيرون دستش از هامو بازو دادمو تکون خودمو
 همه اين بعد.نيومدم چشمت به چرا.کيارس چرا بود؟چرا قحط آدم.مسخرم عشق اين با
 …سال

 چشماتم به کردن نگاه جراعت حتي ميديدمت کوچه تو وقتي که سالي همه اين.هه
 ميشد؟ عاشقت بايد چجوري.دايانا تو به لعنت/نداشتم

 .ديدم دست به ميوه پالستيک رو زندايي که کردم باز حياطو در

 :گفتم هم در اخماي با و پايين انداختم سرمو

 .سالم_
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 :گفت مهربونش هميشه لحن با.بست درو پا با و تو اومد

 .کرده اخم خندونم هميشه دختر که شده چي ببينم_

 :گفتم ميکردم باز درو که حالي در

 .زندايي هيچي_

 به.موايساد و جلو رفتم کمي.بستم درو زندايي طرف از سوالي هر از قبل بيرونو زدم فوري و
 ميزاشتم غرورمو کاش.بودم گفته بهش تر زود کاش.شدم خيره روم روبه کرمي در
 چرا.بشم نزديک بهش تر زود ميتونستم کاش.بيرون ميومدم تنهاييم الک از کاش.کنار
 :کردم زمزمه لب زير.دارم دوسش نفهميد

 دارد راه دل به گفته،دل که آن هر است غلط_

 ندارد خبر او شد،دل خون غصه ز من دل

 .انداختم بود نشسته اخم با که ماهايا به نگاهي

 .زدم پهلوش به اي سقلمه

 هوووم؟_

 .ديگه نباش ناراحت دستم از_

 .ميکنم سعي_

 ور خونه ي شيشه زدم وقتي.خونه نرفتم شب نيمه تا روز اون وقتي.شد راضي باالخره
 عجبمت کارام از زندايي.کردم اعتصاب خونه تو نزدمو حرف باهاش هفته يک وقتي.شکوندم
 يدونمنم.بخوره غصه بايد ديگه قد چه ميگفت.ميپيچوندش ماهايا ميپرسيد هم چي هر.بود
 کجاست؟؟؟؟ دايانا.بگه زندايي به چي ميخواست حاال

 يشدم ماهايا چشماي تو.ميتپه براش سينه تو که دلي به لعنت…سرش پشت و اومد دکتر
 صداي اب و انداختم باال شونه.کرد تنگ چشماشو و کرد نگام تند لحظه يه.ديد رو تعجب برق
 .اومد خودش به کيارس
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 .کياني خانم سالم_

 :کرد نگاش شرمنده شدو بلند

 . دکتر سالم.معتمد آقاي سالم_

 .گفتم سالمي لب زير

 :گفت دکتر

 .بشين هم شما جان کيارس.دخترم بشين.بفرماييد_

 :گفت لبخند با من به رو و

 دخترم؟ خوبي شما_

 .ممنون:گفتم بودم گرفته بازي به انگشتامو که همونطور

 :گفت و خنديد

 .جون دختر بودي تر برخورد خوش بودي اومده که قبل ي دفعه.اخمو قدر چه_

 :گفت   من به خيره همونطور انداخت صورتم به نگاهي ماهايا

 .نداره تعادل من آبجي دکتر ببخشيد_

 روي پا. دبو نشسته عادي و خونسرد.انداختم کيارس به نگاهي چشمي زير.خنديد بلند دکتر
 .بود داده تکيه مبل به سينه به دست و بود انداخته پا

 .دادم تکون سرمو

 چيه؟ خواهرتون مشکل.کياني خانم.خب_

 :گفت دکتر روبه و انداخت من به نگاهي نيم

 ادايان کرد فوت وقتي.کرد فوت سخت خيلي پيش سال خيلي من مادر.دکتر بگم چي_
 بعد پدرم.نميفهميد چيزي و بود بچه.براش بود سختي روحيه ي ضربه خب و بود پيشش
 قتل مرتکب ناخواسته و شد دعواش کارش محل تو نبود خوب زياد حالش مادرم فوت
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 سرشهم و ميکنيم زندگي باهاش االن که زنداييم.زندان افتاد.مادرم بعد سال دقيقايک.شد
 رضايت بود کارش و کس تنها که مقتول مادر از که زد دري هر به بود شده فوت مادرم با

 .مادري بي پدري بي.ابد حبس شد حکمش اما گرفت

 .داد ادامه و انداخت من به نگاهي باز

 دل که دايانا واسه آوردن طاقت اما بود آسون نميگم تحملش ترم بزرگ دايانا از من خب_
 داره ديدم بود سالش? که ساال همون.بود سخت واقعا بود من از تر کوچيک و تر نازک
 سردهاف خيلي دايانا.نبود کنم کمکش بايد بفهمم که اونقدر سنم منم.ميشه گير گوشه
 معلما.هبخون درس نميخواد ديگه ميگه.گرفت ديپلمشو مکافات هزار با شديمو تر بزرگ.بود
 .خونه پاش يه بود مدرسه پاش يه زندايي بودن عاصي دستش از

 ماهايا که چيزي تنها.ديوونم واقعا ،من زدم پوزخندي.بود گفته راست رو اينجا تا
 .بود شکستم قلب و کيارس ي کشنده عشق نميدونست

 ما هاش بچه مثل اينجا آوردمش نميدونه اون.زندايي اينجا بياد دايانا نميخواست دلم من_
 دچن.نميخوره غذا.بده واقعا روحيش وضعيت ديگه جديدا.ميکنه دق بفهمه داره دوست رو
 .شکوند سرمو و سرم به زد آبو پارچ پيش وقت

 اپن رزي  هم ماهايا و افتاد دست از اتفاقي که بود بزرگي ليوان.زدم خبيثي لبخند دلم تو
 .شد زخم خورده يه و سرش به خود دقيقا ليوان و بود نشسته

 :داد ادامه

 .االن مثل… گاهي و لبشه رو لبخند گاهي.شکونده رو خونه ي شيشه بار دو_

 :کرد اشاره بهم

 .ميشه عزرائيل مثل_

 اهايام که کردم نگاه بهش اخم با.نشست کيارس لباي رو کمرنگي لبخند و خنديد دکتر
 :گفت

 ودخ واسه تحملش.شدم مجبور واقعا اما اينجا بيارمش نميخواست دلم من دکتر.بفرما_
 .سخته هم دايانا
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 :گفت کيارس روبه و داد تکون سري دکتر.شد ساکت

 نداري؟ حرفي تو خب_

 :گفت من به رو و.انداخت باال شانه

 .باشيد داشته تشريف بيرون لحظه چند ميشه اگه کياني خانم_

 :گفتم کنم نگاش اينکه بدون.ماهايا به چسبيدم محکم

 …نه_

 .بيرون بفرماييد.ميکنم خواهش_

 باال ابرو. ميگرفت ازم رو چيزي هر قدرت سياهش چشمهاي.کردم بلند سر لحظه يک
 :کرد اشاره در به و انداخت

 .بفرماييد_

 فظح غرورمو سخت سر چه.باشه داشته من با رفتارو اين بايد چرا.ميزد لگد گلوم به بغض
 .کرد له پاش زير اون کردمو تقديمش دستي دو غرورمو ساده چه حاال کردمو

 سرمو و نشستم راهرو صندلي رو رمق بي.بيرون رفتم اتاق از زدمو گره هم به مو ها ابرو
 نظمم نا تپشاي اون هم باز و رفته تحليل به انرژيم ميکردم احساس.دستام بين گرفتم
 من و هباش کسي مال اون مياوردم؟اينکه طاقت من.بود شده منظم نا نفسام.خستگي قلبمو
 زيادي صبر واقعا همينجاشم ميکنه؟تا کار که بيمارستاني تو باشم رواني مريض يه فقط
 وت دل.بود کيارس.در سمت چرخوندم نگامو.شد باز در که گذشت قدر چه نفهميدم.داشتم
 ماهايا.ميکرد درد احساس قلبم قدمش هر با.کردم نگاش.رفت زدو پوزخندي.لرزيد دلم
 .داد تکون سري تاسف از.شدم بلند اومد

 .نميشه بريم_

 :غريدم دندونام بين از و ساييدم هم رو دندونامو.شد تند نگام

 .کيه سر زير ميدونم_
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 .شد روون دنبالم ماهايا و بود رفته کيارس که رفتم سمتي به

 …وايسا آبجي دايانا_

 کردمو باز اتاقشو در سريع منشي به توجه بي تو رفتم بود باز در.رفتم بهش توجه بدون
 .بود گرفته دستاش بين سرشو و بود نشسته ميزش پشت.تو رفتم

 :زدم داد و ميزش رو کوبيدم

 .آقاهه…هي_

 نمير که داره ربطي چه تو ميخواي؟به چي هستي کي کردي؟تو فکر چي..

 و نخوري درد به مشاور يه فقط اينجا ا؟؟؟تو تو واسه هان؟؟؟اينجا شم بستري اينجا زاري
 مثال وت.من حال از ميدوني چي تو.نشم بستري اينجا که نرو راه دکتر مخ رو انقدر پس.بس

 .نميخوره دردي هيچ بي شازده بخور آبشو کوزه لب بزار روانشناسي؟مدرکتو

 تامدس لرزش که بود ميز رو دستام نمونده برام رمقي ميکردم احساس ميزدمو نفس نفس
 .نشه مشخص

 .زد لبخند و شد بلند

 .شد تموم حرفاتون اگه_

 :کرد اشاره در به

 .بيرون بفرماييد_

 :ميز رو کوبيدم باز

 .نميخورم جم اينجا از نکنم مشخص تو با تکليفمو تا_

 : پوشوند چهرشو دوستداشتنيش لبخند جاي به اخم

 .لطفا ريدبب خواهرتونو کياني خانم.کنيد راهنمايي بيرون به خانومو اين بيايد.فيضي خانم_

 :گفتم و انداختم بودن ايستاده در جلو که ماهايا و فيضي خانم به نگاهي
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 .ندارم هيچکي کمک به نياز من_

 .جلو اومد ماهايا که هم تو رفت اخمام.پيچيد سينم تو بدي درد اما برگشتم

 آبجي؟ دايانا_

 رونبي زدم که اتاق در از اومد جلو هم فيضي.ميشد بيشتر دردم لحظه هر اما برداشتم قدم
 .پايين خوردم سر آروم دادمو تکيه ديوار به

 …دايانا دايانا_

 … بودم خورده که زخمي اما بشه کم دردش که ميدادم فشار قلبم رو دستمو اختيار بي

 …شه بسته چشمام شد باعث قلبم فرساي طاقت درد

 …خواهري خوشگلم؟پاشو…دايانا_

 دقمص قربون انقدر کرد کالفم ديگه ماهايا اما.کنم باز چشمامو نميخوام.بيدارم که ربعه يه
 :زدم پس ميکرد بازي موهام با داشت که دستشو.رفت

 .کن ولم ماهايا اه_

 .شدم کي نگران بگو بيداري؟منو تو که واقعا_

 :شدم خيره سقف به پيشونيمو رو گذاشتم دستمو کردمو تا دآرنجمو

 .بشي من نگران نميخوام_

 :ايستاد کمر به دست

 .شدي ديوونه واقعا نکنه چته تو دايانا ببينم_

 

 :برگردوندم ازش رومو

 .که گفتم بهت_

 .اومد دکتر که بيرون بکشم دستم از سرمو خواستم.نشستم جام تو
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 .دختر ميکني چيکار_

 .اون به لعنت… اون خاطر به گرفت دلم.شده ناراحت دستم از.بيرون رفت اتاق از ماهايا

 .برم ميخوام_

 .انداخت سرم به نگاهي و خنديد

 بري؟ کجا_

 داره؟ فرقي چه_

 .بري نميتوني من ي اجازه بدون.بيمارستاني اين بيمار حاال از که اينه فرقش_

 :گفت.کردم نگاش تند

 نميخواستي؟ همينو مگه چيه_

 

 ي خنده کوبيدمو بهم دستامو آروم.رفت اتاق از و خنديد بلند که ميکردم نگاش بهت با
 .آوردم لب به خبيثي

 «ماهايا»

 :کشيد صورتش به دستي.کردم نگاش

 .آبجي ديگه کن کاري يه_

 :گفتم صبوري دکتر اتاق سمت ميرفتم که حالي در و برگشتم کالفه

 .…گفت باز آبجي گفت بهم باز_

 :اومد دنبالم

 .آبجي ميري کجا_

 :گفتم برگشتمو.ايستادم عصباني
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 .آورد در مو زبونم آبجي نگو من به.مقدم آقاي_

 :خاروند اشارش انگشت نوک با سرشو و زد کمرنگي لبخند

 .کياني خانم شرمنده_

 .خنديد اونم.گرفت خندم

 ميريد؟ کجا حاال_

 .دادم تکون سر

 چه.تشکف گلش از گل.کنم صحبت مادرتون عمل به راجع صبوري دکتر با نگفتيد مگه_
 من.ميشيم دار خنده خيلي باهم اون منو.اون به چه منو اما.بود دوستنداشتني مرد اين قدر
 . الت پوش مشکي شلوار و کت مرد يه با مانتال سانتال و منظم تيپ با

 .موال به چاکريم.کياني خانم گرم دمت_

 :گفت که شنيدم زمزمشو صداي.رفتم صبوري دکتر اتاق سمت به خنديدمو

 …خنديد باز_

 .موند لبام رو کوچيکي لبخند و کردم جمع آروم خندمو

 

 که نگاهمو.ميکرد نگام نگران.بود اومده دنبالم.انداختم گرشاسب به نگاهي.زدم در
 :گفتم.بفرماييد صدا با.کشيد موهاش به دستي و انداخت زير سرشو.ديد

 .بيام تا باش همينجا_

 .اتاق تو رفتم و نگفت چيزي

 وت دوخت نگرانشو چشماي شدو بلند ديدنم با.بيرون دادم محکم نفسمو بستمو درو
 .کشيدم مقنعم به دستي.ميشستن رخت انگار دلم تو لحظه يه.چشام

 .کنن عمل مادرتونو شدن راضي اما.بود سخت_
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 :دادم تکون هوا تو اشارمو انگشت

 .دارنا دوست منو چون فقط_

 .کرد اخم پايينو انداخت سرشو

 .…نميخواستي مگه چيشد_

 .نکنه درد شما دست…بله…بله_

 .باال پريد اختيار بي ابروهام.رفت فوري و

 .کيه عمل تاريخ نپرسيد.رفت چرا وا_

 .ميزنيد حرف خودتون با هميشه شما_

 .بود خادمي دکتر برگشتم.کشيدم خفيفي جيغ

 .ترسيدم دکتر واي_

 .ميکشيد جيغ هم هميشه و_

 .يشدم شکار جيغام دست از وقتا گاهي هم دايانا ميگفت راست.خاروندم شرمندگي با سرمو

 داشتيد؟ کاري.شرمنده_

 ؟ باشم داشته کار بايد حتما_

 .فعال.خب نه_

 دايص ديدم يهو.خنديدم ريز ريز.موند حالت همون تو او و.رفتم اي کننده ضايع لبخند با و
 يعسر  و باال پريد ابروم.آشناس صدا ديدم اما بيخيالي به زدم خودمو.شنيدم بيداد و داد
 داد بگرشاس. بود افتاده زمين رو مرد يه و بودن گرفته و گرشاسب نفر دو.صدا سمت رفتم
 :زد

 .نپره هرز چشمت بگير ياد_

 .نداره ربطي تو به_
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 :زدم داد رفتمو جلو  که ببره حجوم سمتش به خواست گرشاسب

 .بيمارستانه اينجا آروم.مقدم آقاي چته_

 :گفتم مرد به رو و

 .بريد بهتره هم شما_

 :گفتم سينه به دست.داد کتش به تکوني.کردن ول گرشاسبو

 شده؟ خبر چه خب_

 :گفت ميکرد درست يقشو که همونطور

 ادبش.صورتشون تو ميدوزه چشماشو و ميکنه پرت متلک پرستارا به مياد ميره پررو بچه_
 /کردم

 .االن شد ادب هم واقعا_

 کرده؟ باز جا من دل تو که کسي.بود شده غيرتي پرستار کدوم واسه.بودم ناراحت

 :کرد صدام که برم خواستم

 کياني؟ خانم_

 :برگشتم جدي

 بفرماييد؟_

 :گفت اي شرمنده حالت با_

 نشديد؟ ناراحت که من دست از_

 بود؟ مهم براش ناراحتيم.زدم لبخند اختيار بي

 مهمه؟_

 .بيشتر من ي خنده و شد دستپاچه
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 .خب آره يعني…نه…چيزه_

 :ايستادم سينه به دست

 اونوقت؟ چرا_

 :کشيد موهاش به دستي

 .اجازه با.رفتيم ما.همينجوري.بابا هيچي_

 .زدم لبخند مست سر من و رفتم

 

3 

 

 

 آمين مرغ رمان سوم قسمت

 و شدم خيره سقف به.شم بستري اينجا ماه يک بود قرار.کشيدم دراز تخت رو سرمست
 هشب ببينمو کيارسو ميتونم ماه يه تا فقط من يعني.شد محو لبم رو از کم کم لبخندم
 باشم،؟ نزديک

 وبيدمک مشت با.آورد حجوم چشمام به اشکي ي حلقه زندگيشه تو ديگه يکي اينکه فکر از
 تنها ثرااک هم کناري تختاي.نکشم نفس ميتونستم کاش.خوابيدم دمر و برگشتم. تخت رو

 بودم؟ ديوونه واقعا منم يعني.بود گنگ نگاهاشون.بودن نشسته

 .خانومي سالم_

 .باشه ينجاا دکتر ميومد نظر به.سفيد روپوش با ساله??_?? تقريبا دختر يه.جام تو نشستم

 :کردم اخم

 .سالم_
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 .کنارم اومد و زد لبخند مهربون

 .اخمو چه اوه اوه_

 

 .برگردوندم رومو

 بهتري؟ حاال_

 .دادم تکون سر فقط

 .بود عصبي فشار يه_

 .زانوم رو گذاشتم سرمو و کردم بغل هامو زانو

 نيست؟ تو ميکنه؟حيف ناراحتت چي_

 :کردم بلند سرمو يکدفعه

 .نيستم هيچي من.نميخورم هيچي درد به من.نيستم حيف هم اصال_

 ختت از که کردم آويزون پاهامو قرار بي فکر اين با.نخواست منو کيارس که نيستم هيچي
 :نزاشت اما.پايين برم

 عجله؟ اين با کجا_

 .ميشم خفه دارم.بزنم قدم ميخوام_

 .داد تکون سري

 .عزيزم نيست وقتش االن_

 .برم بايد من اما_

 .پايين پريدم فوري و

 خوبه؟.بريم هم با اصال.بريم.آروم باشه باشه_
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 .باشم تنها ميخوام_

 .اومد دنبالم.رفتم و

 .بري نميتوني تنها.عزيزم وايسا_

 .غريدم لب زير و وايسادم حرص با

 .داشتم کم همينو_

 .وگفت زد لبخندي.کنارم اومد

 .بريم_

 .محوطه سمت رفتيم هم با

 .بره بين از گيرم نفس بغض که کشيدم عميقي نفس

 چيه؟ اسمت_

 …دايانا_

 :انداخت باال ابروشو

 .ايرانيه.قشنگيه اسم_

 .ايرانيه.بله_

 ميدوني؟ معنيشو_

 :گفتم کالفه_

 .ميپرسي سوال قدر چه…نه نه نه_

 .نميپرسم سوال ديگه من…خب خيلي_

 شيشه.زدم پوزخند.انداختم کيارس اتاق ي پنجره به نگاهي محسوس نا خيلي.زدم دور
 .بود انداخته
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 .عموميم دکتر.اينجام دکتر.قرباني ناهيد.ناهيده من اسم_

 چي؟ که_

 :کردم نگاش چپ چپ.خنده زير زد بلند

 داشت؟ خنده_

 مميرفت ها پله از.داخل رفتم و کردم عوض حرص با راهمو.نميگفت چيزي و ميخنديد بازم
 :زد صدام که باال

 ميري؟ کجا دايانا…هي_

 .معتمد آقاي پيش برم ميخوام.عمم قبر سر ميرم_

 :گفت جديش ي قيافه همون با و انداخت من به نگاهي فيضي.تو رفتم

 .عزيزم بفرماييد_

 .کنم صحبت معتمد آقاي با ميخوام

 :زد لبخند

 .وت ميفرستمت.باشه خالي وقتشون کنم فک مريض اين بعد اما.بفرستن بايد دکتر_

 به روز هي نميکردم فکرشم حتي.نبود دلم تو دل.نشستم صندلي رو زدمو جوني کم لبخند
 .پيشش بيام رواني مريض يه عنوان

 و تمرف رژه همونجا و شدم بلند کالفه.ميکرد نگام چشمي زير فيضي.بيرون دادم نفسمو
 تا مال نداره جرعت ديوونم من ميکنه فک که اونم فيضي اعصاب رو ميرم کلي بود معلوم
 لبخند.بشکونم سرشو ماهايا مثل بکنم؟يا گيساشو پاشم ميترسه…آخي.بزنه حرف کام
 جاي چند.بيرون اومد مريض.داد تکون سر و نموند دور فيضي چشم از که زدم خبيثي
 بود بخش پرستاراي از که مرد يه بيرونو اومد اتاق از سريع و تند.بود زخمي صورتش
 .برداشت تلفنو فيضي.افتاد راه دنبالش

 .کنن صحبت شما با ميخوان اومدن کياني خانم معتمد آقاي سالم_
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_…… 

 .ميگم بهشون بله_

 :گفت لخند با و کرد گره هم تو انگشتاشو.کرد قطع

 .ميکنن صحبت دارن مشکل که کسايي با فقط گفتن_

 خورده يه.کرد نگام نگرانيبا و شد محو آروم لبخندش چون فهميد هم فيضي.شدم عصباني
 .نبالمد نياد فيضي که بستم سرم پشت درو اتاقو تو رفتم فوري و کردم نگاش همونجوري

 رشوس و داد تکيه ديوار به سينه به دست و برگشت اومدنم با بود وايساده پنجره به رو
 :گفتم و جلو رفتم.پايين انداخت

 فروختم؟ بهت تري هيزم چه من.رفتارا اين بعيده آروم مذهبي مثبت بچه يه از_

 تيقدر  يه خدايا.چرخوندم سرمو و لرزيد دلم تو دل.شد خيره چشمام به و کرد بلند سرشو
 .نيارم کم نگاش پيش بده بهم

 چشام وت التماسمو تمام اختيار بي.بود کننده ديوانه سکوتش اين و ميکرد نگام سکوت تو
 :کردم نگاش ريختمو

 ميدي؟ آزارم انقد ؟چرا چرا_

 من مال نميتونست ديگه اون.نزاشتم که کنه باز سر رفت گلوم تو يبغض يه
 خشر  نيم.وايساد پنجره به رو دوباره و زد چرخي.نميشود که نميشود گاهي…اصال.…بشه
 رو خدا و شد اشک لبريز چشام آگاه خود نا و چشام تو خورد انگشترش برق.بود من به
 .بشه محو چشام تو از اشک که کردم بسته و باز چشامو بار چند.بود اونور روش شکر

 .نميکنم باور اصال من و ديوونگي به زديد خودتونو که چون_

 :گفتم عصباني لحن و آروم صداي با

 .نيست مهم تو باور واسم کهنميفهمي چرا_

 .بود دنيايي برام ديوونم من نميکرد باور اون که ميگفتم؟همين دروغ چرا
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 :گفتم کردم بلندش دفعه يه که صدايي با

 .معتمد جناب نکن کل کل انقد من چيه؟باتو حرف نيست مهم برام_

 يادن يه که آسموني مثل.چشماش برق.ميکشيد دنبالش غمو از باري نگاهش. برگشت
 .ميزد سو سوتوش ستاره

 اينجا؟ اومديد چرا نيست مهم اگه_

 .لعنتي اتاق اين تو کشيد منو دلم نيومدم خودم…ديگه راه يه به زدم خودمو

 .نفرم چند من اومديم؟مگه_

 .ميشد حسوديم هم پنجره به حتي موقع اون من و پنجره سمت برگشت باز زدو پوزخند

 .لطفا بيرون بريد_

 اي لحظه ميخواست منو عشقم قدر چه.زدم پوزخند.هميشه مثل.بود آروم صداش و لحن
 .ميداد آزارش کنارش بودنم

 :رفتم عقب عقب

 دهندم؟ آزار انقد_

 حتي ونا اما شد تيکه تيکه شيشش. شيشش رو کوبيدم و کردم بلند رو عسلي رو گلدون
 هب رسوندم خودمو و بيرون رفتم اتاق غز سريع.شکست بود چي ببينه نگردوند بر رو
 ناو و تو به لعنت.کنم خالص بغض همه اين از خودمو که نبود اينجا هيچکي کاش.تخت

 .من کيارس خونسرديت

 «ماهايا»

 بابا نميشه؟اگه اذيت اونجا يعني.ميکردم فکر دايانا به و بود چونم زير دستم
 هک دوستش ي خونه رفته که ماليدم شيره سرش مکافاتي چه با زندايي بيچاره…بفهمه
 خواهر آخه.دوستش کدوم داده گير زندايي حاال.خارج رفتن خانوادش تنهاس دوستش
 حاال؟ کنم قانع رو بابا جوري چه.ديگه کرده ديوونم.نميشه دوست هيچکي با من گير گوشه
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 کنيد؟ قانعش ميخوايد چي واسه_

 رو اومد کمرنگي لبخند کردم گم پامو و دست گرشاسب چشاي ديدن با برگشتم يهو
 .کردم فکر بلند بلند باز سرم بر خاک.لبش

 :زدم لبخند منم.ميکرد نگام محو لبخند همون با

 .همينجوري هيچي_

 چرا…نميشه اون؟؟؟اصال منو بيخود…اه…ميکردم احساس.ميکرد نگام فقط
 .دارم دوست من رو مشتي داش غيرتي شق کله اين.دارم دوسش من…نشه؟من

 :دادم تکون صورتش جلو دستمو

 رفتيد؟؟؟ کجا_

 .کرد صاف گلوشو و داد خودش به تکوني

 .اينجا.همينجام_

 :خنديدم

 .معلومه_

 :گفت آروم و کرد اخم

 نخنديد؟ انقد ميشه_

 .وايسادم کمر به زشتم؟؟؟دست انقد يعني.شد جمع فوري خود به خود خندم و رفتم وا

 چرا؟؟؟_

 :کشيد گردنش به دستي و پايين برد کم يه سرشو خجالت با زد لبخند

 .چشم پره هم اينجا و ميخنديد قشنگ…آخه…آخه_

 مقنعم به دستپاچه.ميزد حرف ازش دايانا که اي جيوه همون مثل.ريخت هري دلم يهو
 .کردم حس قشنگ صورتمو به خون حجوم و کشيدم دست
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 .نشستم صندلي رو کالفه.کرد کجي دهن بهم گرشاسب خالي جاي و کردم بلند سرمو

 .لعنتي اه_

 .سمتم اومد غر غر با باز بخش پرستار سر کاظمي خانم

 /دارم کارت بيا.بزن حرف خودت با کم کياني_

 .افتادم راه زهرمار برج اين دنبال تخم و اخم و غرغر با من و زد چشمکي بهم مهربان

 «دايانا»

 

 .شدم دور ميکرد نگام تعجب با که ناهيد از و زدم اي احمقانه لبخند

 تو از رو دماسنج و نشستم چشم از دور اي گوشه.بود خوري هوا وقت.محوطه تو رفتم
 .بست نقش لبام رو اي فاتحانه لبخند و آوردم در آستينم

 نهدو و روش شکوندم دماسنجو ته آروم و آوردم در بودم کنده تخت از که رو نازکي ي تخته
 قل اونور اينور تخته رو جيوه هاي دونه.جيوم عاشق من.ريخت روش جيوه ريز هاي

 رو از ندلبخ.ميبرد بين از ذره ذره منو و ميرفت پايين و باال دلم تو که عشقي مثل.ميخوردن
 .بودم خيره تخته رو ي ها جيوه به گنگ فقط و رفت لبام

 ؟…شما ميکني چيکار…هي_

 زياد ممن کشيد دستم از آروم رو تخته.جلو اومد سريع کيارس. کردمو بلند سرمو وحشت با
 کنم؟؟ مقاومت  ميتونستم چجوري.نکردم مقاومت

 .کرد دفن رو ها جيوه کندو زمينو از خورده يه سريع باقچه سمت رفت

 :گفت بسته چشماي با و عصباني.سمتم اومد

 کرديد؟ رو احمقانه اينکار خطرناکه؟؟چرا قدر چه اون که نميفهميد شما_

 :گرفتم گارد فوري منم

 اونجا؟؟؟ ريختيد منو هاي جيوه داره؟چرا ربطي چه شما به_
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 :صورتمجلو گرفت دماسنجو نصف و شد خم عصباني

 باشه؟ شما مال هاش جيوه که بود شما واسه اين_

 يالبيخ اما.کردم حس دستم تو عجيبي سوزش.کشيدم گرفتمو محکم شکستش جاي از
 :گفتم

 .نداره ربطي تو به اينم_

 کيدچ دستم تو از خون.شدم خيره دستم کف به کردمو رها دماسنجو.وايستادم .داخل رفتم
 .ستمد تو بود رفته فرو عميق.بريزه همونجوري خون گذاشتم زدمو پوزخند. سفيد سنگ رو

 خودت؟ با کردي چيکار دايانا واي_

 اي سايه هک دستم به شدم خيره باز.گرفت دستمو سمتمو اومد نگران ناهيد.کردم بلند سرمو
 .ميکرد نگام عصباني و کالفه. کردم بلند سرمو.کردم حس سرم باال رو

 :گفت وال و هول با و برداشت دماسنجو سريع ناهيد

 .بيا.بدم شو شستو دستتو بايد داشته جيوه.دختر آلودس اين واي اي_

 .کشيد خودش دنبال منو و

 صهغ و غم از انبوهي انگار.بده شو و شست دستمو که کرد شروع و صندلي رو نشوند منو
 چرا؟؟کاش…بابا.افتاده روزي چه به دخترت ببيني کجايي مامانم.دلم تو بود شده هوار
 …بوديد

 هک کسي به لعنت.ميشه چي من عشق عاقبت خدايا.ديوونم ميشد باورم داشت جدي جدي
 سرمو و بستم چشامو.رفت دستم از اونم که داشتم چي زنگيم تو من مگه.گرفت ازم کيارسو
 .نمجو همه به زد آتيش غمش از پر چشماي کردم وا که چشامو.رحم بي کيارس.باال گرفتم

 نيست؟ عميق زياد که ؟زخمشون قرباني خانم_

 .ريخته کجا نيست معلوم شو ها جيوه…خورده يه_

 /کردم چالشون_
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 به اخم با.نگفت چيزي و انداخت من به نگاهي بعد و کيارس به نگاهي مشکوک ناهيد
 .ميکرد صدا کيارسو حواسم تمام و بودم خيره دستم

 .قرباني خانم باشيد مراقبش_

 شغ داشتم.اون از تر بد من و شد خيره در به و باال آورد سرشو تعجب با ناهيد.رفت فوري
 گفت؟؟؟؟ چي.ميکردم
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 آمين مرغ رمان چهارم قسمت

 .بهم داد رو هندزفيري وmp3 و انداخت اطراف به نگاهي

 .ميشي هستي که ايني از تر ديوونه.نده گوش غمگين زياد.بيا_

 .ايم سرمه گرمکن بزرگ جيب تو گذاشتمشون و زدم لبخند

 نيومدي؟ ديروز چرا.ممنون_

 :کرد نازک چشم پشت

 انداخته رو افرش سر هواي اين تو زندايي.بابا نتونستم.ببيني منو مشتاقي خيلي اينکه نه_
 منو سشوسوا.نميشورن تميز اوما نه ميگه.شويي قالي بفرستيم ميگم بش.بشوره بيرون
 .بينمتب بيام کردم راضيشون زور به.نشد که بيام تر زود ميخواستم االنم.ميده سکته آخر

 :گفتم آروم

 .ممنون_
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 :کرد نگام مشکافانه

 بهت؟ نميگذره سخت که اينجا ببينم_

 .نيک پيک اومدم انگار/ميگذره خوش بگم داشت توقع

 :گفت اون که دادم تکون سر فقط

 .نداشتت ي عمه ارواح آره_

 :کرد نگام ملتمس بعد

 …بگو فقط.ميبرمت اينجا از بخدا شدي پشيمون اگه خواهرم ببين_

 …ماهايا کن بس اااااه_

 :کرد تنگ چشماشو

 نيست؟؟؟ کيارس احتماال انداختي روز اين به خودتو که دليلي اون…راستي_

 :گفتم بلندي صداي با.کردم بسته و باز چشمامو.داشتم کم همينو وااااي

 …رو حرفا اين اومدي اگه.بري راه من اعصاب رو اينجا اومدي!!!ماهايا ميگي هذيون_

 :گرفت دستامو

 .باش اروم.باشه…باشه_

 ؟؟؟.من زندگي با کردي چيکار کيارس.سوخت براش دلم.برگردوندم قهر حالت به سرمو

 نگاهم ديدن با حتي.بود وايساده پنجره پشت.اتاقش ي پنجره سمت چرخيد اختيار بي سرم
 .شدم بلند کالفه.دادم قورت دهنمو آب چرخوندمو سرمو سريع.نرفت کنار

 .برس زندگيت به برو…ماها پاشو پاشو_

 :شد خيره چشمام به.گرفت بازوهامو

 …من زندگي…نگرانته خونه تو مادر يه مثل که زنيه اون…بامه با…خواهرمه من زندگي_
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 :داد تکون سرشو

 .ميشم ديوونه ميکنم فکر شرايطت به وقتي بخدا_

 .خنديدم

 .شي بستري اينجا هم تو کنم کار يه ميخواي_

 :داد تکون هامو بازو و خنديد

 .ديوونه_

 :بوسيد گونمو

 يخوب ي بچه.بريدي دستتو چجوري گفت قرباني خانم.خواهري باش خودت مواظب خيلي_
 .نزن اي احمقانه کار به دست پس نيستي ديوونه واقعا که تو!خب؟؟.باش

 شدم؟ ديوونه واقعا من که ميفهميد چه اون.رفتم و زدمو پوزخندي

 «ماهايا»

 کياني؟؟؟_

 :کردم نگاش عجز با.کردم بلند سرمو

 کاظمي؟ خانم جانم_

 :جلو اومد طلبکارانه

 نميدي؟ جواب ميکنم صدات چي هر عمدا_

 .انداختم باال ابرومو

 ندم؟؟؟ رو شما جواب بايد چرا_

 :زد کمر به دست

 .مياد بدت ازم شايد نميدونم_
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 :دادم تکون سر کالفه…البته ضد که اون

 .داري مشکل من با شما اينکه مثل نه_

 .دارم مشکل نظمي بي اين با آره_

 :گفتم سرسري.نداشتم حوصلشو اصال

 .نکنم نظمي بي ديگه ميکنم سعي من_

 .رفت غر غر با و بيرون داد نفسشو عصبي

 .شونم رو زد خنده با مهربان

 نبالد اصال.ميشه تر عصباني بياي کوتاه چي هر اين جلوي.شد عصباني خيلي.گرم دمت_
 اب انداخت راه دعوايي چه اوه اوه.بري کولت رو بزاري دمتو هانيه مثل ميخواد.ميگرده دعوا
 .بخت بد اون

 سالم زير به سر.شد رد رومون به رو از.ديدمش که چرخيد سالن تو چشمم اون خيال بي
 .رفت و کرد آرومي و کوتاه

 .ريخت ذره ذره دلم و رفت دنبالش سالن انتهاي تا چشمم

 .ميکنه فرار.حاال با نه ميکرد نوکرم چاکرم کلي که قبلنا به نه_

 بسم من شده جن مثل اون.شدم خيره روم روبه ديوار به و گذاشتم چونم زير دستمو
 درما خانوم شهال.ميره ديگه راه يه ميزنه خودشو ميبينه منو تا…ميکنه فرار ازم…الله

 که ميرفت.مادرش شدن مرخص بعد عمل بعد/بودم کالفه…ميشه عمل فردا مهربونش
 کنم؟؟ چيکار بخت بد منه اونوقت.بشه ناپديد دوري غبار پشت

 :گفت لب زير دلخور مهربان.مادرش اتاق سمت برم شدم بلند ناگهاني تصميم يه تو

 .مينويسيم يادگاري کي ديوار رو باش مارو_

 …ميکنم جبران بعدا
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 با.بود نشسته مادرش تخت کنار.تو رفتم هميشگيم لبخند با و کشيدم مقنعم به دستي
 همون با اما گرفت دلم.زد لبخند مادرش اما.پايين انداخت سرشو و کرد اخم من ديدن
 .جلو رفتم لبخندم

 چطوره؟ حالتون.مقدم خانم سالم_

 :گرفت دستمو

 .ممنون.دخترم سالم_

 …داريدا عمل فردا_

 .زد لبخند

 نداريد؟؟؟ که استرس_

 .ميميريم زود يا دير.گذشته ما از.دخترم ديگه نه_

 .مقدم خانم نکنه خدا_

 …نگو.باشه سرم رو هميشه تا سايت ايشالله.مادر چيه حرفا اين_

 .پسرم خبره چه_

 .بود هم تو اخماش هنوز.کردم نگاش چشمي زير

 !؟؟؟.نيستيد هميشه مثل.نيست خوب حالتون اينکه مثل.مقدم آقاي_

 .کرد بلند سرشو يهو

 …نگرونم دل يه مادر عمل خاطر به…نه…چي؟؟؟من؟؟؟نه_

 :کردم کج سرمو

 همين؟؟؟_

 .کشيد گردنش به دستي بعدش و کرد نگاه چشام تو خورده يه

 .همين_
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 :دادم تکون سري.ميکرد نگاش مشکوک مادرش

 .باشه همينطور اميدوارم_

 :گفتم خانم شهال به رو

 .اجازه با.مقدم خانم فعال_

 اررفت.زندايي بيقرارياي.دايانا دست از.گريه زير بزنم ميخواستم.بيرون اومدم اتاق از و
 نگران.شده ديوونه واقعا نکنه.شده عجيب رفتارش دايانا.خوبه نشم ديوونه.گرشاسب
 …خيلي.بودم

 

 «دايانا»

 و ودنشب گرفته زور به پرستارا.بود اعصابم رو زن هاي فرياد صداي.دستام بين گرفتم سرمو
 واستميخ دلم بستم چشمامو.ميزد ديوار و در به خودشو اما.خصوصي اتاق ببرن ميخواستن

 زياد آخر تا آهنگو صداي.کردم شارژش مکافات هزار با.کردم روشن روmp3.بزنم داد منم
 شده خون کاسه يه که زن چشماي مخصوصا.بود بد حالم واقعا اما.بستم چشمامو کردمو
 :گرفت هامو بازو پرستارا از يکي/محوطه تو برم شدم بلند.ميخواستم آزاد هواي.…بود

 .بري نميتوني االن.عزيزم کجا_

 :کردم نگاش التماس با

 .برم بزار.بده حالم خدا رو تو_

 .داره مسئوليت برام/خانوم نميشه_

 :زدم داد عصباني

 .برم بزار ميگم_

 .من با مسئوليتش/بره بزاريد نعمتي خانم_
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 شونگاه اما گذشتم کنارش از.شدم رد پرستار کنار از.کردم باز بستمو لحظه يه چشمامو
 .اومد دنبالم.ميکردم حس

 خوبه؟ حالتون شما.کياني خانم_

 . کشيدم عميق نفس. محوطه تو رفتم دادمو تکون هوا تو دستمو

 نشديد؟ پشيمون تصميمتون از هنوز_

 :گفتم کنم نگاش اينکه بدون

 تصميمي؟ چه_

 

 .نيمکت رو نشستم

 .اينجا بيايد و ديوونگي به بزنيد خودتونو اينکه_

 :غريدم عصبانيت با

 .ديوونگي به نزدم خودمو من_

 سالم مآد اينجا.نکنيد بازي روانتون و اعصاب آخه؟؟با چيه ميکنيد؟دليلتون اينکارو چرا_
 ميدونيد؟؟؟.نيست خوب قلبتون وضعيت شما.ميشه ديوونه

 و حجب.تويي دليلم.پايين انداخت سرشو.کردم نگاه چشماش تو مبهم و گنگ
 ديوونگيم دليل.ميکنه خدايي من واسه داره و دلم تو افتاد تاالپي که عشقته…حياته
 …نداشتنته

 …است تر سخت نداشتنت نميدانم»

 …دارد را تو ديگري اينکه طاقت يا

 … سختي کوه…منم اين هست چه هر

 برايش آرزويي ديگر و داده پر را هايم آمين مرغ تمام… تو هواي به که ديوانه کوه
 «…نمانده
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 :کردم زمزمه آروم

 .بردار سرم از دست_

 :گفت بلندي نسبتا صداي با و شد بلند

 اي مسخره فکراي خاطر به کني؟که ديوونه خودتو دستي دستي که بردارم سرت از دست_
 ه؟اونخبر  چه اينجا ديوونگي؟؟؟ميبيني به بزني خودتو ميگذره کوچيکت مغز اون تو که

 .آدماس اين کشيدن زجر از کوچولو يه ديدي امروز که نمايشي

 .کشيد و گرفت گرمکنم ي گوشه از

 .بدم نشون بهت پاشو_

 

 .بزنم حرفي نميزاشت هم کنندم خفه بغض.افتادم راه دنبالش اختيار بي

 و ودنب بسته پاشو دستو مرد يه کرد باز رو دري گذشتيم ديگه راهرو يه از راهرو تو رفتيم
 .ميزد فرياد فقط

 …بفرما_

 .کرد باز رو بعدي اتاق در

 چشمامو…ميکرد عفوني ضد صورتشو داشت پرستار يه و بود خون غرق مرد يه صورت
 .بودن افتاده شماره رو نفسام دم باز و دم.بستم

 ميبيني؟؟؟_

 در.…بعدي در.…ميخنديد بلند بلند اون و بودن بسته و مرد پاي بعدي،دستو در
 …ديوار کنار کشيد منو…بعدي در.…بعدي

 …خوبه حالت تو.نيست کسي هر جاي بستي؟اينجا هم چشماتو ديدي؟ميبيني؟يا_

 …نداد ادامه ديگه.شدم خم هم در اخماي با و شد تر شديد سينم تو درد

 …بگيره درد قلبت بايدم آره..آره_
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 . اومدن پرستار يه همراه ناهيد يه لحظه چند بعد و رفت و

 .…عزيزم بکش عميق نفس_

 بايد ديگه قدر چه…احمق داياناي.…شدن جاري همزمان اشکامم بيرون دادم که نفسمو
 پات و يديوونگ به بزني خودتو…نزني دم و بشه بازي احساساتت با…بشکني…بشي خورد
 رامشآ اما.باشم داشته آرومي زندگي کيارس بدون ميتونستم کاش…اينجا بشه کشيده
 وقته خيلي…اما.ميديدمش کوچه تو اوقات گاهي وقتي.بود نگاهش آرامش تو…من
 …غم فقط…غمه فقط نگاهش تو…ديگه

 

 گيج بودن کرده تزريق بهم که بخشي آرام خاطر به.شدم خيز نيم جام تو کشيدمو آهي
 :دادم تکون سري.بود شده تموم سرمم.گرفتم پيشونيم رو دستمو.ميزدم

 .شناسي وظيفه پرستاراي چه_

 .بيرون رفتم اتاق از بيرونو کشيدم دستم از سرمو سوزن

 :زد لبخند ديدنم با پرستار

 شدي؟ بلند بود شده تموم شدي؟سرمت بيدار…ا_

 .کردم اشاره دستش تو کتاب به سر با

 .برس کارت به شما_

 موکرد کج راهمو.انداختم راهرو ته به نگاهي اما پايين برم ها پله از خواستم.زدم پوزخندي
 جواب دمز  اتاقشو در.بخوره ناهار رفته فيضي خانم کنم فکر بود ظهر سر.اتاقش سمت رفتم
 نماز داشت. نبود ميزش پشت.کردم باز درو و پايين کشيدم آروم رو دستگيره.نداد
 تو ميبرد منو که مبهمي آرامش از پر بود آرامش از پر خوندنش لحن و حرکات.ميخوند
 .دادم تکيه بهش بستمو درو…خلسه

 ذکر گفتن مشغول دستاش با و انداخت بهم نگاهي. چرخوند اونور ور اين به سرشو
 :گفتم آروم.شد
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 به يتوفير چه اينجا من نبودن يا ميپيچي؟بودن پام پرو به اينقدر ميخواي؟چرا چي من از_
 شهمي چي تو به.باشم ديوونه ميخواد دلم من؟؟؟اصال با ميکني اينجوري که داره تو حال
 .آخه

 .ميپيچه پام پرو به اينقد چرا بدونم ميخواست دلم خيلي

 :گرفت پايين سرشو دوباره و انداخت صورتم به نگاهي.صورتش رو کشيد دستشو

 .…نشيد ناراحت دستم از اميدوارم_

 

 مهم واستون اگه هم حاال.نباشيد اينجا شما ميخوام که دوستيه انسان حس تنها_
 ي وحيهر با ديگه ماه يه اون وارم اميد فقط.بمونيد ميتونيد.مختاريد.ندارم حرفي من.نيست
 همسايگي رو از خواستم.دانند خسروان خويش مملکت صالح.خونه نگرديد بر بدتري
 .نيست مهم براتون انگار که باشم کرده بهتون کمکي

 خاطر به فقط.…همين.بيرون رفت من مبهوت چشماي پيش/بيرون رفت اتاق از
 نز مرد اين داشتي ؟توقع«دارم دوستت آخه» بگه داشتي دايانا؟توقع چي همين؟؟؟پس

 عشق يه ميکشي،؟دنبال کجا گرفتي دستت کف کنه؟؟؟دلتو عالقه ابراز تو به دار
 واهي؟ عشق يه خاطر واس گرفتي بازي به زندگيتو ي واهي؟همه

 ميومد پيش کم.کردم شکر رو خدا من و بود ساکت.پايين رفتم.بيرون رفتم اتاق از رمق بي
 اهامب کسي ديدم که بودم توش که بخشي سمت ميرفتم داشتم.باشه آروم اينجوري اينجا
 هک مياد نظر به.ميزنه سر بيمارا و اتاقا به مياد ها موقع بعضي جووني پسر.شد قدم هم

 .بود لبش رو لبخند.باشه اينجا روانپزشک

 .سالم_

 :دادم ادامه راهم به همونجوري و ندادم محلش

 باشه؟هوم؟؟؟ اينجا اسير بايد چرا شما مثل زيبايي خانم_

 .ميومد برق و رعد صداي..نگفتم چيزي
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 داري؟ دوست بارون ببينم_

 .باشم عنق بايد اينجا اما.برقم و رعد و بارون عاشق من

 .…نچ_

 .کن امتحان بار يه حاال.ميکنه جلوه زيبا خيلي اينجا محوطه تو بارون_

 قدر هچ بميرم الهي…مهربونم ي ماهايا…زندايي.بابا دلتنگ.بودم دلتنگ.بود گرفته دلم
 ورتمص به نگاهي.ميداد تسلي دلگيريمو و دلتنگي از اي گوشه شايد بارون.کردم اذيتش
 :انداخت

 بريم؟؟؟_

 .انداختم باال شونه تفاوت بي ظاهر به

 :کرد اشاره در سمت به.شد تر رنگ پر لبخندش

 .بانو بفرماييد_

 .کردم کج راه زدمو پوزخند

 طرهق.گرفت جون چشام جلو کيارس سياه چشماي.بستم چشمامو کشيدمو عميقي نفس
 يادم از خنديدن داشت.زدم لبخند آروم.ميداد آرامش بهم ميخورد صورتم به که بارون هاي
 .ديگه ميرفت

 .بزن لبخند بيشتر.آفرين_

 :گفتم رنگ کم لبخند همون با کنم وا چشمامو اينکه بدون

 .باشم تنها ميخوام_

 .تو بريم دنبالت ميام.ميخوري سرما که نمون بيرون زياد.داري دوست طور هر_

 رو بارون هاي ضربه و برق و رعد صداي.نيومد ديگه اونم صداي و نزدم حرفي
 …بود شده تنگ براشون دلم.…من آميناي مرغ…کبوترام.زمين

 «ماهايا»
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 .بيرون اومدم خونه آبدار از و شستم چاييمو ليوان

 .کياني خانم شما حال_

 .داره رويي چه.اومد دنبالم.گذشتم کنارش از و دادم خادمي تحويل مضحکي لبخند

 بگيرم؟ رو وقتتون لحظه چند ميشه کياني خانم_

 :دادم ادامه راهم به انداختمو بهش نگاهي نيم

 .ببخشيد دارم کار…نه_

 :گفت خنده با.شد قدم هم باهام.سمتم اومد مهربان

 .مياد قميشي قرو چه.استخواني و مغز جراح ميکنه فکر ندونه کي هر_

 .کردم نازک چشم پشت

 کمتره؟؟؟ مغز جراح از چيم_

 :انداخت باال شونه

 .کمه مدرکت يه فقط…هيچي_

 .نداره مشکلي که اون_

 :خنديد

 نداري؟ رو خادمي ي حوصله که حاال ميري کجا_

 .کشيدم پيشونيم به دستي

 چه؟ تو به_

 :کرد نگام متعجب

 …ماها ميزني مشکوک_

 .دارم کار.نشو مزاحمم.برو درد_
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 :زد خبيثي لبخند

 .چيه مهمت کار اين ببينم بيام باسد نه_

 :انداختم باال شونه

 .خودته ميل_

 امنگ تعجب با گرشاسب ديدن با مهربان.بود نشسته صندلي رو.اومد دنبالم پرو پرو
 .جلو رفتم زدمو لبخند.کرد

 .بخير صبحتون/مقدم آقاي سالم_

 .دوخت بهم نگرانشو نگاه و باال آورد سرشو

 .سالم_

 

 .ارهند حرف صبوري دکتر کار راحت خيالتون ميشنويد من از.باشيد نگران مياد نظر به_

 سرم؟ به بگيرم باس گلي چه موقع اون بشه طوريش مادرم بگم؟اگه چي_

 چهدستپا.لرزيد دلم دست باز و کرد نگام.ميدم اطمينان شما به من.حرفيه چه.نکنه خدا_
 :گفتم کردمو پا اون و پا اين

 .اجازه با.فعال_

 .اومد دنبالم مهربانم.رفتم و

 رفتي؟؟؟ دست از.…ماهايا_

 رفتم؟؟؟ دست از کجا.ديوونه ميگي چي_

 .نميدونم من که هست چيزايي يه ميگه بهم حسي يه_

 :کوبيدم بازوش به

 …تره هيزم چرا گفت جهنم بردن فضولو_
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 :سرم به زد

 …رفت شدي بيچاره…سرت بر خاک قشنگ…شدي عاشقش اگه يعني…ماها_

 :خنديدم

 …بابا گمشو_

 .…داني خود_
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 «دايانا»

 

 …خانم سالم_

 :صورتش تو برگشتم تندي و ايستادم

 …بابا کن ولم/دنبالم مياي هي ندارم خوش…دکتر آقاي_

 .دادم ادامه راهم به

 :افتاد راه دنبالم باز و خنديد بلند

 .بزنم حرف باهات دارم دوست خيلي چيه ميدوني_

 :غريدم دندونام ميون از

 …برو بکش راتو.ندارم دوست من اما_

 .برگشتم
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 .ميرم من باشه_

 :اومد اونم داخل برم خواستم

 .اينجام دکتر من رفته يادت.ميام دنبالت منم خب_

 :کردم نگاش

 .زياده روت بس از_

 :گفتم تر عصباني.خنده زير زد

 .بردار سرم از دست.نخند_

 جان؟ حامد اومده پيش مشکلي_

 :گفتم ملتمس و کيارس سمت رفتم تندي

 .برداره کچلم سر از دست بگو بهش خدا رو تو_

 :کرد اشاره موهام به و خنديد

 کچله؟ کجات.خوشگلي اين به موهاي_

 :گفت و کرد نگاه بهش اخم با کيارس

 ازش؟ ميخواي شدي؟چي بچه حامد کن بس_

 :گفت اي مسخره لحن با

 .ميکنم شوخي باهاش…کيا جون هيچي_

 :گرفت يقشو.قبل از بوده عصباني کهبود معلوم

 فهميدي؟ نکن شوخي باهاش ديگه_

 :گفت ميشد رد اونجا از که پرستارا از يکي

 معتمد؟ آقاي اومده پيش مشکلي_
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 :گفت کنه نگاش اينکه بدون

 .بريد هم شما کياني خانم.بفرماييد شما.خير_

 دراز ازگليمت پاتو.شازده ميکني شوخي باهاش ميبيني خوشگلي دختر هر شما_
 .بکش تفريحي.نيست آور اعتياد خجالت.نکن

 .کرد آزاد کيارس دستاي از شو يقه و شد عصباني هم حامد

 .…خاطر به نميکردم فکر…جانکيارس متاسفم_

 .شد دور اونجا از تندي و انداخت بهم نگاهي

 : سمتم برگشت عصباني کيارس

 اينجا؟؟؟ اومدي چي ميخوايد؟دنبال بريد؟؟؟چي نگفتم شما به من مگه_

 :نگام تو ريختم دلخوريمو ي همه

 .…نامرد يه دنبال اومدم_

 هاي بوته پشت رفتم.سرد وتقريبا بود ابري هوا.محوطه سمت رفتم و شدم دور ازش سريع
 گرفته دلم.زانوم رو گذاشتم و سرم کردمو بغل هامو زانو.نشستم خشک نيمه
 خاطر هب ديگه رفتارت اين…درک به ديگه يکي سراغ رفتي…،جهنم نديدي منو…نامرد.بود

 و رعد و گرفت بارون آروم چي؟؟؟آروم خاطر به چرا اما بدي آزار منو چيه؟ميخواي
 .شم راحت ساموني سرو بي اين از بميرم جا در و بهم بزنه برقش کاش…برق

 برد؟؟ خوابم چجوري.کردم وا چشامو و لرزيدم خودم به سرما از

 موخود زور به.ميکردم گرما احساس و داشتم گيجه سر.شدم بلند.بود شده کوفته بدنم
 . کشيدم

 :نزديک اومد پرستارا از يکي. بخش تو رفتم

 شما؟؟؟ بودي کجا _
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 رستارپ.نبود تنم تو جوني واقعا اما باال برم خواستم.خودم تخت سمت رفتم.ندادم جوابشو
 :جلو اومد

 خوبه؟ حالت_

 :گرفت دستمو

 .دکتر خانم پيش بريم…که داري تب_

 :زدم پسش حوصله بي

 .نميخوام_

 .شدن بسته اختيار بي چشام و نشستم ديوار گوشه

??????????????? 

 بخندل.تو اومد ناهيد و شد باز در.انداختم اطرافم به نگاهي.بود تاريک هوا.کردم باز چشمامو
 :گفتو زد

 خوبي؟.عزيزم سالم_

 :گفتم گرفتم صداي با

 .ممنون_

 :دهنم گوشه گذاشت سنجو تب.جلو اومد

 بودي؟؟ بارون زير.بود خيس لباست.دختر بودي رفته کجا_

 .اوهوم_

 :انداخت بهش نگاهي برداشت سنجو تب

 .خوبه_

 :رفت هم تو اخماش

 .بمونه ميخواست.ميگفتي هذيون همش.بود اينجا خواهرت_
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 :کردم نگاشمشکوک

 ميگفتم؟ هذيون؟؟؟چي_

 بگم؟؟ چي_

 :دادم تکونش

 ميگفتم؟؟ چي ميگم_

 :داد تکون سرشو عصباني

 بهت چيزي خواست ازم معتمد آقاي.بودن اينجا هم خواهرتون و معتمد آقاي متاسفانه_
 …ميزدي صدا بيشتر پدرتو.نگم

 :ميومد در دهنم از داشت قلبم

 .کردي صدا کوچيک اسم وبه معتمد آقاي بار چند اما _

 .ميکردم نگاش مبهوت.ريخت سينه تو دلم

 داره؟؟؟ زن دايانا؟؟؟ميدوني چرا؟چرا_

 :کردم زمزمه آروم

 .بيرون برو_

 .…ميدوني_

 :زدم داد بلند

 .…بيرون برو ميگم_

 :داد تکون سرشو

 .متاسفم_

 :سمتش بردم حجوم
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 .بيرون برو.باش متاسف خودت واسه_

 بيشتر هک داشتم کم همينو.شدم خيره بيرون به و پنجره سمت رفتم انگيزه بي.بيرون رفت
 اماشک.…زدم گنديچه خدايا…آه…بره همه پيش آبروم که داشتم کم همينو.کنه تحقيرم
 .گرفتن راه گونم رو اختيار بي

 «ماهايا»

 شده يرهخ بهش باشه روم به رو کتاب به حواسم اينکه بدون و بودم گرفته دستام بين سرمو
 ارتک کرده ازدواج اون اما.لعنتي تيمارستان اون تو بود رفته کيارس خاطر به دايانا.بودم

 که روزي همون/زدم حدس…بود خوب حالش روز اون يادمه اما.فرستادن عروسيشونم
 .ديدمش اونجا

 کياني؟_

 .غريدم لب زير

 .شه راحت تو دست از بميره کياني_

 :گفتم لبخند با.برگشتم کردمو بلند سر

 بله؟_

 :گفت کنه بلند دستش تو ي برگه از سرشو اينکه بدون

 .بزن سر??? و??? اتاقاي به_

 :شدم بلند ذوق با

 …چشم_

 ???. اتاق سمت رفتم دارش خنده نگاه مقابل در من و کرد نگام تعجب با

 .زد جوني کم لبخند ديدنم با.جلو رفتم زدمو لبخند اما رفتم وا.بود تنها تو رفتم

 .سالم_
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 .دخترم سالم_

 مقدم؟ خانم چطوره حالتون_

 .الحمدالله بهترم_

 .شکر رو خدا خب_

 .انداختم سرمش به نگاهي

 نداريد؟ که درد_

 .عاديه گفت دکتر.زياد نه_

 .زدم لبخند

 .نکنيد حرکت زياد.ميرم من خب_

 :گرفت دستمو

 .دخترم وايسا_

 :کردم نگاش

 داريد؟؟ جانم؟مشکلي_

 :خنديد

 .کنم صحبت باهات ميخوام.نه…نه_

 .گوشم سراپا من.بفرماييد_

 :کشيد عميقي نفس

 لد اما.اومده بار سخت سر سخته سر.چيه نگاهش تو ميفهمم اما داره تو خيلي من پسر_
 …داره فرق تو به نگاهش…نگاهش.ميکنم احساس…داره نرمي مهربونو

 .پايين انداختم سرمو پاچه دست
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 فکر…نميسازن اون با به تو مثل دخترايي ميگه هميشه چون نگفته بهت چيزي ميدونم_
 …ميکنه

 چيه؟؟؟ من پسر به راجع نظرت…تو…دخترم ببينم

 .کشيدم صورتم به دستي

 .…واقعا شدم شوکه من…االن…من بگم چي آخه…آخه_

 :خنديد صدا با

 .کن فکر موردش در.جون دختر نمياد بهت شدن سفيد و سرخ.بابا باشه_

 …بله بله_

 نگاه خاطر به.…پسرش نگاه ميگفت؟از چي واي.بيرون.اومدم اتاق از تنديو
 شرفتار  اواخر اين…اونم واقعا يعني.نميشد باورم.ميکرد خاستگاري من از داشت.پسرش
 .ميشدم مطمئن بايد من اما…بود شده عجيب

 زدي؟؟؟ سر کياني_

 .پيشونيم به زدم

 …وااااي_

 :گفتم برگشتم

 .بزنم سر بهش ميرم موند??? اما زدم سر رو??? اتاق يعني.…بله_

 .نداده قورت منو تا شدم غيب چشمش جلو از جلدي

 ديگه صدايي هيچ.کردم زياد گوشمو تو آهنگ صداي و جيبم تو بردم دستمو
 هک روزي از دقيقا.خونه دلم ميبينمش کمتر روزيه چند.ميزدم قدم راهرو ميون.نميشنيدم
 االب ها پله از اختيار بي پاهام هميشه مثل.آخه بختم بد من قدر چه.…آوردم باال گندو اون
 .رفتن
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 اين يعني…اين…خدايا.ديدم اشتباهي کردم احساس.راهرو چپ سمت چرخيد نگاهم
 قد و چادري.گفت زندايي که زني همون.…انداخته روز و حال اين به منو که زنيه همون
 دادن دست باهم که شد بيشتر لرزم وقتي اما افتاد لرزه به وجودم ي همه.بلند
 تلخ حقيقت ببينم؟؟؟اين چيو که باال يان کشوندي منو…خدايا.خنديدنو

 رفتم ها پله از سريع من اما…شد محو لبخندش.سمتم چرخيد زندگيمو؟؟؟؟نگاهش
 نيمه هاي بوته پشت رفتم.کردم جابهجا روmp3 آهنگاي.…ميکرد خفم داشت بغض.پايين
 :کردم زمزمه.کشيدم پاهاممو نشستم زمينرو.…من بدبختي مسبب.خشک

 ؟؟؟؟…دارم تحمل قدر چه من مگه خدايا_

 

 فالش توي ميفته تو اسم که اون

 حالش به خوش

 خيالم تو دارم  رو تو تنها که من

 حالم به بد

 آلش ايده به ميرسه تو با که اون

 حالش به خوش

 سالم کل گذشته تو از دور که من

 حالم به بد

 خيسم که من حاله به بد

 ميگيره بارون که وقتي

 زير اونکه حال به خوش

 ميره تو آغوش چتر

 …درده يه مثل برام اين موندم تو عاشق چرا
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 تهرانچي احسان_حالم به بد آهنگ

 

 هب بيشتر روز.??بود شده حک روش که اسمي و گرفته بخار ي شيشه رو کشيدم دستمو
 غروب چه.ماه آبان ي گرفته آسمون مثل.بود گرفته دلم و بود نمونده ماه يه اين اتمام
 .بود دلگيري

 زناي از يکي طرالن.ديگه کيه معلومه.کيه ببينم نکردم نگاه.شد بلند يکي ي خنده صداي
 خروس کبکش شکر رو خدا االن.ميزد داد بلند بلند گاهي و ميخنديد بلند بلند گاهي.بخش
 اين قدر چه من و بودن پوشونده اسمونو سياه ابراي.شدم خيره تيره آسمون به.ميخونه
 اون ديدن بعد… روز اون.کرد کبوترامو هواي دلم باز و داشتم دوست دلگيرو هرچند هواي
 قايم تخت يرز  يواشکي که قرصايي رفتم شدم بلند ميکشه تير سينم ديدم تا…تلخ حقيقت
 .عذابه فکرشم.بود بدي روز چه.نشم رسوا بيشتر اين از ديگه که خوردم بودمو کرده

 :کردم زمزمه آروم آروم بسته چشماي با و پنجره به چسبوندم داغمو پيشوني

 

 ديگري بام به بامم از زد پر جبرئيلم _

 ديگري الحرام بيت در رفته غارم يار

 

 آه خوانند مي تورات اش گلدسته سر بر

 ديگري کام به خود نام به دارم مسجدي

 

 است کرده خامت خوانده گوشت به را شعرهايم

 ديگري دام به افشاندم که دارم اي دانه
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 است بر نو انگورهاي مرتع هايت دست

 ديگري حرام باشد نشد من حالل چون

 …هي_

 :کشيد گردنمو محکم يکي.برگردوندم سر

 هان؟؟؟ ميکني وز وز لب زير هي چرا_

 احساس و نبود بدنم تو جوني واقعا من اما.صورتم تو زد محکم که کردم نگاش گنگ
 .ميکردم خستگي

 .ميخوني احمقي مرد کدوم ميخوني؟واسه پرت و چرت چرا_

 بود علومم.بشينم زمين رو الجون شد باعث لگداش و مشت بگيرن جلوشو بيان پرستارا تا
 نگاش گنگ من و ميخنديد بلند بلند.ميخنديد باز طرالن.داره مردا از پري دل

 اقعاو.ميکردم نگاه طرالن هاي خنده به فقط من اما/کردن بلندم و گرفتن دستمو.ميکردم
 لبم ي گوشه و ميکرد درد پام.شدم تبديل عيار تمام ي ديوونه يه به ميکردم احساس
 کيارس کنه خدا…شده کنده پيرهنم هاي دکمه از دوتا و افتاده سرم از روسري.ميسوخت
 :ناليدم و زدم داري صدا پوزخند.نبينه منو

 ……ندارم دادن دست از برا هيچي ديگه_
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 :کردم نگاش لبخند با

 

 بريد؟؟؟ ميخوايد_

 :خنديد

 !!بمونيم ميخوايد_

 :خنديدم هميشه مثل اما بمونيد آره.بگم ميخواست دلم

 .نشه باز اينجا به پاتون مريضي خاطر به ديگه وارم اميد_

 .ميخوادچي خدا ببينيم_

 .باشيد مادر مواظب_

 :کشيد موهاش به دستي

 …بابا دارمش_

 ببينمش؟؟ بايد کجا حاال کنم دق من که ميرفت ميرفت داشت.رفت و خنديدم

 نگت مامان براي دلم بازم من و ميکرد کمکش و بود گرفته مادرشو هاي بازو.اومد مادرش با
 …کشيدم آه و شد

 مقدم؟ خانم ميريد_

 .ديگه ميره روز يه مهموني هر.نداشتم اره_

 :گفت گوشم نزديک آرو

 …بگو بهش نزار منتظر پسرمو_

 با منميخواست.داشتم دوست و گرشاسب من.کرد صحبت باهام ديروز.پايين انذاختم سرمو
 و ونهخ ي شماره.گرفت جوابشو زدمو لبخند سکوت با.نداشتم قدرتشو اصال.بجنگم دلم
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 خدايا.بزرگه خدا :گفت.دارم زندان تو بابا يه و خواهر و زندايي يه گفتم بهش.گرفت آدرسم
 …کن بزرگي

 .نگاهم تو ريخت اختيار بي التماس چجوري نميدونم و کردم نگاش.رفتيم ما فعال_

 .بودم دوخته چشم زمين به خاليشون جاي مبهوت من و رفتن

 :بازوم به زد فاطمه

 …مرگش خبر يا مياد خودش يا نباش ناراحت_

 :گرفتم نيشگونش عصباني که کرد نگام خنده با

 …خودت مرگ خبر_

 .برسيد کارتون به دخترا بسه شيطوني_

 عصبي.گرفته شوخيشون نيست خوب حالم من وقتي دقيقا اينا باز.زد حرف کاظمي اين باز
 اشتمند اعصاب.بود شده کم بدنم کافئين.خونه آبدار سمت رفتم و زمين رو کوبيدم پامو

 «دايانا»

 

 .زدم در بستمو چشمامو

 .بفرماييد_

 نيومده لبم به بود وقت خيلي که هميشگيم خاص لبخند با دادمو بيرون شدمو حبس نفس
 .ميکرد کنکاش کتاباش ي قفسه تو.تو رفتم بود

 .کرد نگام مبهوت.معتمد جناب سالم_

 .نشست همو تو رفت اخماش

 .ميايد شما نگفتن فيضي خانم_

 .ديوار به زدم پامم کف و دادم تکيه ديوار به
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 .ببينيد منو نخوايد شايد گفتم.خواستم ازشون خودم_

 :گفت کنه نگام اينکه بي و کرد رو و زير روشو روبه هاي ورقه حوصله بي

 اومديد؟ چي واسه پس_

 زير مومال لگد غرور اين از بيشتر دارم دوست ؟ميگفتم ميگفتم چي.کردم نگاش حرف بي
 پات؟؟؟ زير بزاري  پات

 .ميرم اينجا از ديگه روز سه من_

 :دوخت چشم ميز به و نشست سينه به دست

 .اومديد خوش.سالمت به_

 :تر جلو رفتم.رحمه بي پسر اين قدر چه

 بيام؟؟؟ رفتنم بعد ميتونم_

 :باال گرفت سرشو_

 چي؟؟؟کجا؟؟ واسه_

 :باال دادم ابرومو يه

 .بزنم حرف باهاتون نيستيد؟؟ميخوام روانشناس مگه_

 :کتابي قفسه سمت رفت باز شد بلند

 .بشه خوب حالتون اينکه براي بود بس ماه يه همين کنم فکر_

 :زدم بدجنسي لبخند

 .پيشتون بياد بار يه ماه هر بايد ميشه مرخص کي هر که ميدونم من اما_

 :کرد نگام عصباني

 گفت؟ بهتون دکتر_
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 :خنديدم

 .پرسيدم ديگه يکي از…نه_

 چي؟ که حاال_

 .ببينم رو شما دوباره ميتونم من پس_

 :زد رهگ هم به انگشتاشو و نشست.آورد بيرون قفسه از کتابي.انداخت باال شونه کالفه

 .ماليد طور هر_

 .تاداف بود شکل مستطيل و سياه سنگ و بود راستش دست تو که انگشتري به نگاهم

 .جلو رفتم

 .خوشگلي انگشتر چه_

 :انداخت انگشتر به نگاهي نيم

 .نداره قابل_

 : گفتم ذوق با.بهتر اين از چي.شد زده ذهنم تو جرقه يه

 ميشه؟؟؟ جدي_

 آروم/بود کرده سکوت.پايين انداختم سرمو و شد خالي دلم ته.باال گرفت متعجب سرشو
 :گفت و زد کمرنگي لبخند.کردم بلند سرمو

 جدي؟؟؟_

 :دادم تکون سرمو

 .اوهوم_

 .سمتم گرفت من متعجب و زده ذوق نگاه پيش و آورد در انگشترشو

 .ديگه بگيرش_
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 :شدم خيره انگشتر به و گرفتم دستش از و انگشتر احتياط با حساسه ميدونستم

 …ممنونم خيلي_

 : وگفتم اومد يادم چيزي دفعه يه

 .ميام االن _

 در جعبش تو از خوشگلمو نويس خود.پايين رفتم ها پله از و بيرون رفتم اتاق از فوري و
 که قياتا سمت رفتم باز و جعبش تو گذاشتم باز و انداختم بهش بار حسرت نگاه يه آوردم
 :زدم در زدمو لبخنذي فيضي به رو.داشت جريان توش زندگيم دم باز و دم

 .بفرماييد_

 :گرفتم سمتش به لبخند با رو جعبه.ميکرد نگام تعجب با.تو رفتم

 .بياد خوشتون وارم اميد دارم دوسش خيلي_

 .نيست احتياجي اما_

 .رفتم کش دستتون از اول روز که کاري خود جايبه اصال_

 .بيرون اومدم اتاق از و زد محوي لبخند ميزرو گذاشتم رو جعبه

 «ماهايا»

 

 وآدرس مادرش ي پرونده تو از.انداختم بودم کرده ذخيره گوشيم تو که آدرسي به نگاه يه
 رود زنگ اينکه از قبل اما.در سمت رفتم کرده ذوق?? پالک و اي قهوه در ديدن با.رفتم کش
 :گفتم فوري ببنده درو خواست نگام تو افتاد که نگاش.شد باز در بزنم

 .…گرشاسب_

 :گفتم لبخند با.کرد باز درو تعجب با.کردم ذوق اسمش گفتن از خودم

 .نيست بيمارستان که کرديد؟اينجا تعجب_
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 .کشيد سرش به دست دستپاچه

 …نه_

 .کتان اي سرمه شلوار با بود تنش سفيد اي سرمه ي خونه چهار ي مردونه لباس

 …تو بيام نميزاري_

 :گفت و خنديد

 .تو بفرماييد…چاکريم_

 .گوشش کوچيک ي باقچه يه با.شده مزائيک حياط يه.تو رفتم خنديدمو

 بهترن؟ مادر_

 …نيست بدهکار گوشش که کنه کار کمتر باس فقط.گرم دکترتون دم.شکر رو خدا آره_

 .دلنشين و ساده متري پنجاه صدو صد تقريبا ي خونه يه.تو رفتم

 .اتاقه تو.بريم_

 

 :اتاقا از يکي سمت رفتم.بود اتاق تا دو.جلو رفتم

 اينجا؟_

 :جلو اومد وال و حول با

 .نه اونجا نه…نه_

 :کرد باز اتاقو اون در

 .اينور_

 ليخي شو دستپاچه ي قيافه و انداختم گرشاسب به نگاهي و اتاق در به نگاهي مشکوک
 .…تو رفتم زدمو لبخندي.داشتم دوست
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 ورتشوص و جلو رفتم.زد لبخند ديد ميشد چشماش تو که زيادي شوق با ديدنم با جون شهال
 :بوسيدم

 .جون شهال سالم_

 خوبي؟.دخترم سالم_

 بهتري؟ شما.ممنونم_

 .ممنون.دخترم خوبم_

 آورديد؟ گير کجا از رو اينجا آدرس ببينم_

 .خاروندم سرمو بستمو چشممو يه

 …ديگه حاال_

 ونج شهال سر باالي مردي  قديمي عکس.بيرون رفت اتاق از«ميام االن»:گفتن با و خنديد
 :گفتم عکس به اشاره با زدمو لبخند.بود گرشاسب شبيه.بود

 همسرتونن؟؟؟_

 :گفت و کشيد آهي

 .دخترم آره_

 :گفتم گرفتمو نديده آهشو

 ميگه؟ راست.ميشيد بلند خواب رخت از که گفتن پسرتون

 :گفت و خنديد.کردم قاطي

 .ميگيرم بستر زخم.بشينم انقد نميتونم دخترم_

 :گفت و خنديد اونم.خنده زير زدم ديدنش با.اومد چاي سيني با گرشاسب و خنديدم

 نمياد؟؟؟ بم.چيه_

 :گرفتم دهنمو جلوي
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 .شديد مزه با خيلي.وااااي_

 .نمياد مردي هيچ به اصال نظرم به/کنه کار نميومد بهش اصال

 .بيرون رفت اتاق از باز و کوچيک ميز رو گذاشت رو سيني

 .کشيد آه و دوخت چشم در به حسرت با جون شهال

 .نميزنه حرفي چرا نميدونم_

 :گفتم بريده بريده و هم تو رفت اخمام

 …شايد…شايد_

 .مطمئنم مادرانم حس به من.دخترم نه_

 :زدم کمرنگي لبخند

 بگم؟ چي_

 کاراش به.گذاشت ميوه واسم و نشست زانو رو. تو اومد دستي پيش و ميوه با گرشاسب
 :گفت شيطنت با جون شهال. نشست کناري. ميکردم نگاه

 فروشگاه؟ بري نميخواستي مگه ببينم_

 .کشيد سرش به دستي

 ؟؟!سرکار برم حاال اينکه به داديد گيري چه.مادر حاال ميرم_

 : شد بلند

 …اجازه با-

 بونتقر جون شهال آخه.کردم بازي دستم انگشتاي با و دوختم چشم زمين به.بيرون رفت و
 بود؟؟ کاري چه اين بشم
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 سوسهو لحظه يه. شستمشون خونه آشپز بردم رو ضرفا.نشستم جون شهال پيش کمي يه
 خداحافظي خانوم شهال از/شدم بيخيال.فضوووول که منم.کنم باز مشکوکو در اون شدم
 .بسته رد به چسبيدم و کشيدم خفيفي جيغ سمتم چرخيد يکي کردم باز که حياطو در.کردم

 ترسوندمتون؟ شرمنده_

 :خنديدم

 .شرمنده دشمنتون.خورده يه_

 .کردم جا به جا شونه رو کيفمو

 کارتون؟؟ سر نرفتيد مگه شما_

 .باشيد راحت شما گفتم…نه_

 :ايستادم سينه به دست

 .حرفيه چه اين_

 .حاال ميمونديد شام واسه_

 .نميشم مزاحم ديگه نه_

 :زد محوي لبخند

 .چشام جفت رو قدمتون اومديد وقت هر.شما مراحمي_

 :گفتم و خنديدم کرد نگام لحظه چند/باال آورد سرشو که ميکردم نگاش

 .برم من اجازه با خب_

 :گفت دستپاچه

 .ميرسونمتون من بفرماييد…ا…ا_

 .ميرم خودم نکنه درد دستتون_

 :کرد باز پرايدشو ماشين در
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 .نکنيد نگاه پايينيش کالس به.بشين رد جنازم رو از اينکه مگر_

 .زدم لبخند

 …قلبشه به کي هر کالس_

 :گفتم و نشستم

 …قلب خوش که هم شما_

 …کشيد موهاش به دستي زدو لبخند

 و جون شهال…نگاهاش…حرفاش…گرفت دلم…کالم بي…حرف بي…رفت و رسوند منو
 داره؟؟؟ دوستم يعني خدايا.کنندش کالفه سکوت اين طرفي از و مادرانش حس

 (دايانا)

 

 از بهتر نيومدنش.بود وايساده سينه به دست و تفاوت بي.انداختم صورتش به نگاهي
 .کردم صاف گلومو بيخيال.قيافس اين با اومدن

 .خداحافظ_

 : کشيد دستمو ماهايا.رفت تفاوت بي کيارس

 .بريم.دايانا ديگه خب_

 و اهيدن حاال بودمو کرده حافظي خدا دکتر از.پايين انداختم سرمو گلوم تو بغض انبوهي با
 حسابش ها اومده رو اصال که کيارس بدرقه،و بودن اومده ديگه پرستار دوتا و حامد
 بيارم طاقت بايد چجوري…ماه يه تا من.بود وداعي چه…بود گرفته دلم قدر چه.نميکنم
 خداااا؟

 ولينا ياد.ميرفتيم بزرگ در سمت به ماهايا با و ميکردم نگاه محوطه به بغض و حسرت با
 طرهق يه آگاه ناخود.کردم نگاه اتاقش ي پنجره به آگاه خود نا و افتادم اينجا به اومدنم روز
 .رفتم در سمت به سريعتر هاي قدم با و پايين خورد سر گونم رو از سرد اشک
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 …شد چي…دايانا_

 :ناليدم بغض از گرفته صدايي با.کشيد دستمو و اومد دنبالم

 .ماهايا کن ولم_

 …رفتم بيرونو کشيدم هاش پنجه از بازومو

 .باشم تنها ميخوام…نيا دنبالم خدا رو تو_

 آروم.دش سست قدمام.ميشد گم خيابون شلوغي تو بارش با شتر که جايي به رسيدم وقتي
 …کيارسن شبيه آدما ي همه ميکردم احساس. ميزدم قدم آروم

 هدفت دايانا؟؟؟به شد چي!!!ميکنن کجي دهن من شکست به دارن همه ميکردم احساس
 مال دلگ غرورت و شدي رسوا اينکه از شدي؟غير تر وابسته اينکه از شد؟؟غير چي.رسيدي
 شد؟؟؟ کاراش و حرفا

 :کردم زمزمه.داشتم بدي  حال

 …ننداز من دل حال به رو جووني هيچ دل خدايا_

 ودمخ به تا.کردم مهار انگشتم با رو بگيره راه گونم رو ميرفت که اشکي ي قطره فوري و
 …نبود مالقات وقت ديگه حاال اما.بودم زندان نزديک اومدم

 .گرفتم تاکسي بود دور خيلي.زهرا بهشت سمت کردم عوض رامو

 

 مصورت به خنکي نسيم و بود ابري هوا.داد آرامش بهم هميشه مثل قبرستون هواي و حال
 روش هک سياهي قبر سنگ به رسيدم تا زدم قدم قبرا بين.جلو رفتم و زدم لبخند.ميخورد
 :بود شده حک

 .کريمي نسرين

 اما داشت زندگيم رو کمرنگي ي سايه شايد.رفت که بود سالم شيش.ميزد پر براش دلم
 يصداي کردم احساس.دوختم چشم سردش قبر سنگ به سکوت تو.داشتم دوسش خيلي
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 لبخند و گسن به چسبوندم داغمو صورت.برگشتم.نبود چيزي اما برگشتم.سرم پشت از مياد
 .زدم

 .راه نيمه شده،رفيق تنگ برات خيلي دلم_

 تو انقد کيارس شايد بود اگه مامان.نميفتاد روز و حال اين به دلم شايد بود اگه مامان
 :کردم زمزمه…نمينداخت جا زندگيم دفتر ورق به ورق رو و نميشد رنگ پر زندگيم

 پيشت؟؟ بيام ميتونم چجوري.نبودم تنها انقدر…بودي اگه مامان_

 پيشش؟ بري ميخواي چرا_

 :زدم گره بهم هامو ابرو.کردم بلند سرمو

 ميکنيد؟ چيکار اينجا شما_

 .نشست قبر سمت اون و زد چرخي حامد

 بدي؟ دست از زندگي خوبتوتو هاي فرصت ميکني آرزو راحتي همين به_

 :کردم زمزمه

 .دادم دست از خوبمو هاي فرصت ي همه من_

 .سالته?? همش تو اما…اما_

 .بغلم تو کردم جمع هامو زانو

 آمينمو هاي مرغ ي همه من.دارم غصه موت به رو ي ساله هشتاد آدم يه ي اندازه به من_
 و ارت عشق ياد و عشق…باختم دل خوشبختي اميد به من…کردم رها خوشبختي اميد به
 مرامم تو فراموشي اما…گرفتم ياد رو عاشقي من…زندگيم رج به رج تو شده پود
 فقط دايي از که زندايي مثل…نميکنه فراموش مادرمو وقت هيچ که بابا مثل…نيست
 …ميکنه زندگي سرگردون روح يه با داره عمريه و خاک به داده جسمشو
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 قطف واسم زندگي از که…بپاشونم هم از پودمو و تار بخوام که نگرفتم ياد فراموشي من
 يدهنم سولنزارا و موزارت صداي ميکشم دست روش وقتي که…بمونه گسسته هم از نخاي
 …ميشه بلند ازش مرگ غمگين صداي

 ي ههم…بگيره بازي به نيستمو و هست چشم جفت دو که…نيست من مرام تو فراموشي
 .…بده پر هامو آمين مرغ

 …زدم پوزخند

 …شده تنگ هام آمين مرغ واسه دلم_

 

 اونم.رمب کشيدم رامو زدمو پوزخند…کشيد تير قلب اسم به بدنم تو جايي يه اما شدم بلند
 :اومد همراهم

 ميري؟ کجا حاال_

 .بود کالفه.وايساد روم روبه.نگفتم چيزي

 .ميشه تاريک داره هوا.برسونمت بزار_

 يآرامش بودمو قبرستون،من اين وهم بودمو تاريکي،من بودمو من هميشه.کردم عادت من_
 .جونم تو ميريزه اينجا از که

 :زدم لبخند

 .خلوتم تو نميزاشتي پا اجازه بي کاش_

 :برگشتم و شونم  رو انداختم کولمو

 .ديدي خودت چشم از ديدي چي هر وگرنه.نيا دنبالم_

 

 ردس آخرش،نگاه تفاوت بي نگاه.ميکردم زيادي خستگي احساس.نبود زيادي راه خونه تا
 .بود کيارس عشق جسدش تنها که اي خونه سرد.بود کرده خونه سرد مثل قلبمو آخرش
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 چهار ي مانتو جيب تو بردم دستامو زدمو لبخند.بود شده تاريک هوا کوچه سر رسيدم وقتي
 :کردم زمزمه لب زير.خونم

 خستم تن رو ميپيچه پيچک يه مثل خاطره_

 .بستم تو خلوت به ندارم،دل که حرفي ديگه

 

 زا بود پر…خاطره از بود پر شيريني از بود پر برام کوچه اين.زدم قدم کوچه تو آروم آروم
 «عشق»

 .دور بندازم هميشه براي و عشق اين بزنمو قدم اينجا بايد حاال

 بگذرم ازت تا قدمدميزنم_

 بره يادم بلکه ميزنم قدم

 همش بزارم پا اي کوچه هر تو

 …منه با گفتني نا احساس يه

 .بگذرم خاطره اينهمه از نميتونم من

 

7 

 

 

 57 آمين مرغ رمان هفتم قسمت

 اون ودمب منتظر هميشه مينشستمو بوم پشت رو.گير گوشه بودمو تنها.بود سالم ده شايد
 ميکرد يباز کوچه ي تو هاي بچه با نه.بيرون بياد خونه از نميدونستم اسمشم حتي که پسر
 زنمب حرف باهاش ميخواست دلم.خودمه شبيه ميکردم فکر.زير سربه و بود آروم.بود شر نه
 زگب کي نفهميدم.نميشد باز خودمم دست بودم،به کشيده خودم دور که تنهايي حصار اما
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 امو مکافات هزار با.ميکرد بزرگ رو ما بود سختي هر به زندايي.بود سالم??_??شايد.شدم
 و ميبافت عروسک و لباس کنارشم.زد فروشي لباس و کرد اجاره فروشگاه يه گرفت

 و کرف چون ديگه نميخوندم حسابي درست درسمو.بودم تنها و گير گوشه هنوز.ميفروخت
 .نميگيره تحويلم چرا که بود اين غم ذکرم و فکر…بود همسايه پسر ذکرم

 مينه برگشتم وقتي.بخرم ميوه فرستاد منو خونمون بياد ميخواست زندايي دوست روز يه
 ها وهمي که کنم باز درو رفتم.ميزد حرف مردي يه با کوچه تو.کردم حول ديدمش کوچه تو که

 فوش خودم به کلي اما شدم ها ميوه کردن جمع مشغول خجالت با.کوچه تو شد پخش
 .بود کاري خراب ي جا اونجا آخه/دادم

 تا.دمش حول.سرمه باال ها ميوه پالستيک با ديدم کردم بلند که سر. کردم جمع رو پرتقاال
 .بودم نشده رو به رو باهاش حاال

 .ممنونم_

 شدست به بخوره دستم نکنه اينکه ترس از اون اما.بگيرم ازش رو پالستيکا خواستم
 زده يخ دستام.داشتم شديدي اضطراب اما بود لبام رو لبخند…باز و کرد ول و پالستيک
 .شد ها ميوه کردن جمع مشغول و خنديد.بود

 .بود من تقصير يکي اين ببخشيد_

 .نداره اشکالي_

 انداخت سرشو فوري کردم نگاه که چشاش تو.دستم داد احتياط با و کرد جمع رو ها ميوه
 .خونه تو رفتم و لرزيدن لبام.پايين

 .بودم باهاش برخوردم اولين بهت تو شب تا

 .آسمون تو کردم رها باشه داشته دوستم اينکه خاطر به آمينمو مرغ اولين روز اون

 ذهنشم به هيچکس شايد.ميکرد چيکار آدم با عشق.روزا اون بودن شيريني روزاي چه
 مثل پسري عاشق نميکرد باور هيچوقت ميفهميد کسي اگرم.شدم عاشق من نميکرد خطور
 .شدم کيارس
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 رسکيا توجه نه من اما. عشق و ميخواد توجه عاشقي برابر در عاشق يه شدم متوجه کم کم
 .رو عشقش نه داشتم رو

 تنها اون.ميره کجا ببينم ميرفتم دنبالش وقتا گاهي.ميرفت زير به سر ميومد زير به سر
 سح.بود کرده پر مو تنهاييا تمام يادش و بودم دلبسته بهش خانوادم جز که بود کسي
 .بود نياز من واسه داشتنش.ميده آرامش بهم که اونه نگاه تنها ميکردم

 .بود واجب يه

 …نماز قبل وضوي مثل

 .بود الزم يه

 …تلويزيون شدن روشن واسه برق مثل

 .بود احتياج يه

 …فقير گرد دوره ي بچه يه واسه نون مثل

 شد؟؟ چي

 شد درد يه

 زخم رو نمک پاشوندن مثل

 شد حسرت يه

 جسد تن رو مرگ جاي مثل

 بغض يه

 .ميکنه گم مادرشو غريبه آدم عالمه يه ميون که اي بچه مثل

 …زندگيم رو بود انداخته جا و بود کرده پر چيو همه جاي واسم کيارس

 نهمو.گرفتم رواني بيمارستان از که فاميل و اسم يه جز. نميدونستم چيزي ازش من اما
 .ميکردم دنبالش که روزا
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 خواهرشو گهگاه.بودن ساکت اونا هم بوديم منزوي و صدا و سر بي ما هم اما بودن همسايه
 ما.ودب عجيب برام رفتاراشون.سنگين سر چادريه دختر يه.بود آروم خودش مثل که ميديدم
 .…دبو آسمون تا زمين ي اندازه خدا با فاصلمون بگم بهتره نه يا.بوديم راحتي ي خانواده

 برام که نميکردم فکرم نبودنش به.نميگفت چيزي اگه حتي بودم گرفته خو اون عشق با من
 وننش نرمش مردا برابر در و باشه سخت سر«بايد» دختر که بودم گرفته ياد.بود عذاب
 مردا پيش کنه کوچيک خودشو و بيفته البه و عجز به چي هر دختر که بودم گرفته ياد.نده
 .هباش قول شاخ شکستن مثل آوردنش دست به بايد دختر که گرفتم ياد.ميشه حقير

 پس.دايي نخواستن و بودم گرفته ياد تلخش ي تجربه و زندايي حرفاي از رو اينا ي همه
 .دايي طرف از زدنش

 .طرفشون دو عشق.بينشون عشق گرفتمو ياد کردناش ناز و مامان از بابا فراق از

 تنشنداش درد با و فراموشي دست به بسپارمش بايد روزي يه که نميکرد خطور فکرمم به
 .ببينم کنارش خودمو از غير اي ديگه کسه روز يه که نميکردم فکرشم.بگيرم خو

 که بود ارب اولين.کردم نگاش.ديدمش کوچه تو ميگشتم بر قبرستون از داشتم که غروب يه
 .حياطشون تو رفت ديد منو تا.بود نشسته کوچه تو

 …الله بسم جماعت دختر و بود جن اون هميشه مثل

 .خونه تو رفتمديدمش اينکه از شنگول…تو رفتم کردم باز و حياط در و خنديدم

 …سالم سالم سالم_

 :زد داد آشپزخونه از ماهايا

 .ميخونه خروس کبکت_

 نخونه؟؟ ميخواي_

 :گفتم وار زمزمه.کردم بغل کولمو و نشستم مبل رو

 …بخونه بايدم_
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 رو ماسک و زده باال ي ها پاچه با زندايي. دادم پرورش جونم تو عشقشو باز بافتم رويا باز
 شديدي وسواس زندايي.گرفت خندم.بيرون اومد دستشويي از دستکش دهنشو
 .کشيد عميقي نفس و پايين کشيد ماسکو.داشت

 .دخترم سالم_

 

 ؟؟!بود دوستش بهترين مامان که روزي اون بوديم؟؟از شده دخترش کي از

 شد؟؟ دايي عاشق که روز اون از

 کردن؟؟ ازدواج دايي با کهروزي اون از

 تصادف اون مانده باز تنها و کرد مامانتصادف و دايي منو حامل ماشين که روزي اون از يا
 تنهاييم؟؟؟ بودمو من

 :گفتم زدمو لبخند

 .جون زندايي ماست از سالم_

 کردمي درست ماهايا که پفياليي بوي. اومد آورده در ماسک و دستکش.خونه آشپز تو رفت
 :زدم داد.گشنمه کردم احساس و پيچيد خونهتو

 .کشت منو بوش ماهايا باش زود_

 جان؟؟ دايانا_

 :گفتم و زدم چونم زير دست

 جونم؟؟_

 

 توش مادرشون با جوون پسر يه و چادري دختر يه.دارن کرمي در هست همسايمون اين_
 …ميکنن زندگي
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 مختلفي هاس حس.شد پا به دلمتو اي بگه؟؟؟ولوله ميخواد چي زندايي…ريخت دلميهو
 .بودن اومده سراغم به ميداد نشون خودشو بيشتر همه از خوشحالي توش که

 خب؟؟؟؟_

 …اومد امروز خواهرش اينکه خب_

 :داد ادامه.بودم شده دوخاته زندايي لبهاي به بودمو شده چشم قد تمام

 .نميام گفت که ماهايا بريم مياي.بود آورده داداششو عروسي کارت_

 .وجودمو ي ذره ذره فروپاشي کردم حس خودم.ريخت صورتم تو خون که کردم حس خودم

 :گفتم دادمو قورت دهنمو آب.کردم نگاش ناباورانه

 داداشش؟ کدوم_

 :گفت بدم حال بيخيال زندايي

 …خوندما اسمشو کارتش رو.نداره بيشتر داداش يه_

 :اومد دست به پفيال ضرف ماهايا

 …معتمد کيارس،کيارس

 «حسرت»:شد پررنگ قلبم تو چيزي و ريخت فرو درونم چيزي يه

 .ميکردم نگاش ناباورانه

 شد؟مياي؟؟ چي_

 يمدلخوش نگاهش.بود دلخوشيم خيالش که کيارس؟؟؟کسي عروسيه من؟برم.شدم بلند
 از که رکهمبا بگم؟؟بگم تبريک بهش کنم؟؟؟برم تماشا رفتنشو ديگه يکي با و برم.بود

 نرو؟؟؟ کنم التماس برم ميري؟؟؟يا زندگيم

 .نميام نه_

 .بخور پفيال کجا؟؟بيا_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ماهی رضایی – آمینمرغ 

telegram.me/romanhayeasheghane 77 

 .نميخورم.ديگه کرد سيرم بوش_

 يه با من ي آرزوها اميد ي همه خدايا؟؟؟يعني…نه.وايسادم پنجره وپشت اتاق تو رفتم
 دلم بدم؟؟باز چي دلمو جواب نديد؟؟خدايا منو بشه؟؟چرا پامال قراره عروسي مراسم
 من.ديگه يکي واسه بشه قراره ميزدن چشمک ها ستاره توش که چشمايي. شد تنگ براش
 کنم؟؟ تحمل ميتونم چجوري

 دلم. بدم عذاب خودمو ميخواست دلم…عروسيش برم که گفت بهم درونم چيزي يه
 .ميشه حالي چه ميبينه عروسيش تو منو وقتي ببينم ميخواست

 هزمزم.کشيدم دراز تخت رو رمق بي.نداره و نداشته دوست منو که کنم باور نميخوام چرا
 : کردم

 نشد؟؟؟ خواستم چي هر چرا خدايا_

 . ميشدن جاري چشام از که اشک درشت هاي دونه و

 رفتم.ششون رو انداخت کيفشو زندايي.بيرون رفتم اتاق از کشيدمو مشکيم شال به دستي
 :گفتم ميپوشيدم کفشمو که حالي در و در جلوي

 زندايي؟؟؟ بريم_

 .کرد نگام تعجب با

 مياي؟؟؟_

 مگه؟؟؟ چيه آره_

 …هيچي_

 مگوش تو ميشدن کشيده هم رو که دندونام صداي و بود لبام رو لبخند.نبود دلم تو دل
 .ميپيچيد

 و تو برم ميخواست دلم.پايين بکشم رو چراغا ي همه ميخواست دلم.کوچه تو رفتيم
 ميشه؟؟؟ گرفته ناديده من دل هميشه چرا/کنم تبديل عزا به مجلسشونو
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 و نبود نشسته ها صندلي رو حياط تو مردا.تو نديد؟رفتم نگاهام تک تک تو و عشق چرا
 .خونه تو خانوما

 زندايي با کردمو بغل هامو بازو.کردم سرما احساس/بود نيومده هنوز عروس
 باز دهن ميترسيدم.دادم تکون سر فقط من و گفت آمد خوش و اومد خواهرش.نشستيم
 هر بودن منتظر چشمام.بشکنه کنندم خفه بغض کنمو باز دهن ميترسيدم.بشم رسوا کنمو
 .بيرون بيان در از دوماد عروس يه لحظه

 خي ميلرزيدمو درون از.نيست من توان در ديگه يکي پيش اون ديدن تحمل کردم احساس
 :گفتم زندايي گوش در.بودم زده

 .ميرم من زندايي_

 :کرد نگام تعجب با

 پس؟؟ اومدي چي وا؟؟؟واسه_

 .نيست خوب حالم.شدم مريض ميکنم احساس_

 :گرفت دستمو

 دخترم؟؟ سردي چرا_

 :گفتم حوصله بي

 .رفتم من هيچي_

 :ميزد فرياد خونه سمت ميدوييد که حالي در شوق با کوچولويي پسر حياط تو.رفتم فوري و

 …اومدن دوماد عروس.اومدن دوماد عروس_

 .ببينم ماشينو که برنگردوندم سر حتي.بيرون رفتم حياط در از سريع و دستپاچه

 لهحوص اما.در رو انداختم کليد.کردم رد و داشتن فاصله خونمون با که اي خونه تا چهار سه
 کوچه از سرعت به آوردم در و کليد…ميشدن جاري صدا بي اشکام.نداشتم هم رو خونه ي
 .بيرون زدم
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 «ماهايا»

 سمت رفتم آسه آسه مشکوک اما.نبود کسي برگشتم.مياد سرم پشت کسي کردم احساس
 که کردم نگاهش تعجب با اول.بيرون آورد يواشکي سرشو کسي من با همزمان و ديوار

 :گفت و وايساد صاف گرشاسب

 .عليکم سالم_

 :گفتم و خنده زير زدم پقي

 ميايد؟؟؟ من دنبال شما_

 چي؟؟؟ واسه!چي؟؟نه_

 :زدم کمر به دست

 .ميکرديد تعقيب منو داشتيد شما بعله_

 .داشتم کار دوستم با اينجا اومدم اتفاقي.کنم تعقيب رو شما بايد چرا بابا نه_

 ا؟؟؟جدي؟؟؟_

 گفتم کردمو نگاش جنسانه بد

 کدومه؟؟؟ دوستتون ي ديگه؟؟خونه بريد خب_

 .برميگشتم داشتم.پيشش هان؟؟رفتم_

 کدومه؟؟ موقع اون دوستتون ي خونه_

 چي؟؟؟_

 .داد نشون رو اي قهوه بزرگ در با اي خونه و انداخت کوچه به نگاه يه برگشت

 .اوناهاش_

 :زدم چرخي دورش کردم تنگ چشمامو

 .ندارن بچه اصال ميشناسم رو خونواده و خونه اون من.ميگيد دروغ شما_
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 .کناريشه آبيه در اون منظورم من…نه نه_

 

 :سمتش گرفتم اشارمو انکشت و هم تو کشيدم اخمامو

 چرا؟؟؟!مياي دنبالم داري اينجا تا کوچه سر از…گرشاسب ميگي دروغ داري تو_

 .پايين انداخت سرشو غليظي اخم با

 .نميومدم شما دنبال من_

 .بيرون ميومد دهنم از داشت دلم

 نميزني؟؟؟ حرفتو چرا لعنتي_

 عذاب دوراهي اين تو من داشت دوست چرا؟؟؟چرا اما نميزد حرفي و داشت دوستم اون
 .بکشم

 .آخه حرفي چه_

 :کردم نگاش غمگين

 داري؟؟؟…دوست منو تو… تو_

 .نداشت رو حرفي همچين توقع امگار.شد دستپاچه

 چي؟؟؟ يعني…يعني_

 :گفتم تري بلند کمي صداي با

 داري؟؟ دوست منو تو ميگم_

 

 :گفت و داد تکون سرشو.شد کالفه

 …نميتونم من…من_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ماهی رضایی – آمینمرغ 

telegram.me/romanhayeasheghane 81 

 چيه؟؟ من با گرشاسب؟؟مشکلت نميتوني چيو_

 :گفت و کرد پرت هوا تو شدشو مشت دست يکي اون و زد کمرش له دستشو يه

 …دارم مشکل خودم با من…من…لعنتي_

 :گفتم تري آروم لحن با

 مشکلي؟؟ چه_

 آخه؟؟؟ بگم چي_

 :گفتم و شدم عصبامي

 …نگو هيچي هيچي_

 :اومد دنبالم.رفتم و کشيدم راهمو

 ماهايا؟؟…ماهايا_

 .ميده  عذابم داره اون.نميزنه حرفي که اون جانم؟؟اما بگم و وايسم ميخواست دلم

 :کرد صدام بلندي صداي با

 :نزديک اومد پسري که وايسادم جام سر.وايسا ميگم ماهايا_

 

 اومده؟؟؟ پيش مشکلي خانوم_

 :گفت عصباني و جلو اومد گرشاسب

 …برو شما نخير_

 :کوبيد گرشاسب سينه به دستي پسر

 معلوم؟ کجا از_
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 رو سرپ ي يقه و شد تر عصباني…بود عصباني…گرشاسب اما کردم نگاه پسر به چپچپ
 …شدن گالويز هم با اونها و کشيدم جيغي…چسبيد

 اون.زور به کردن جداشون اومدن نفر چن.ميخورد و ميزد.ميکردم نگاشون مبهوت و مات
 دستمو.مسمت اومد پوره پاره لباس با و عصباني گرشاسب.رفت گذاشت عصبانيت با پسره
 .خودش دنبال کشيد و گرفت

 .ميرفتم دنبالش اراده بي

 فرمون پشت و زد دور خودش و کرد باز رو راننده کمک سمت در وايساد ماشين جلوي
 .نشست

 .…ديگه بشين!!!!د_

 . کوبيدم درو محکم اما نشستم آروم

 …من عرضگي بي از.کن خالي حرصتو.بکوب آره_

 :کرد زمزمه و فرمون رو گذاشت سرشو

 .من سر بر خاک اي_

 :گفتم آروم و جلو رفتم

 ميدي؟؟ عذاب جفتمونو که چيه تو مشکل اين بگو…بگو من گرشاسب؟؟؟به_

 :گفت و زد محوي لبخند.بودن شده قرمز چشماش.باال گرفت آروم سرشو

 جفتمون؟؟؟_

 

 مال بر دلش حرف داره يواش يواش اينکه از بودم خوشحال طرف يه از…دادم تکون سرمو
 :فتمگ زدمو لبخند.بودم ناراحت نميگفت من به و داشت مشکلي اينکه از طرف يه از ميشه

 …تو منو آره_

 :گفت و کرد روشن ماشينو.هم تو رفت اخماش آروم آروم و گشت بر
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 ميرفتي؟؟ داشتي کجا_

 .پنجره سمت کردم رومو سينه به دست و صندلي به کوبيدم خودمو.شدم عصبلني

 !!!قبرستون_

 :گفت بلندي صداي با

 ميرفتي؟؟؟ کجا ميگم_

 :زدم داد تري بلند صداي با

 .مادرم خاک سر ميرفتم چه؟؟داشتم تو به_

 وت اشک اختيار بي  و شد بغض دلتنگيم مامان اسم بردن با من اما شد باز هم از اخماش
 .شد جمع چشام

 … همه دست از.بود گرفته دلم قد چه.شدن جاري اشکام و پنجره سمت چرخوندم سرمو

 :غريدم و برگشتم.اومد باهام اونم.شدم پياده

 !!! کارت پي مياي؟؟برو کجا_

 …بودم تنها کافي ي اندازه به…بره نميخواست دلم اما

 :گفت مغازه دم.بگيرم گالب بطري يه که خيابون اونور مارکت سوپر سمت رفتم

 ميخواي؟؟ چي_

 .ميخوام گالب…کوفت_

 :گفت هم تو اخماي با

 .ميگيرم خودم نميخاد_

 دوست مردونگيشو و غيرت اين قدر چه.مغازه تو رفت من طرف از مخالفتي هر از قبل و
 .داشتم دوست تخماشم و اخم حتي.داشتم دوست عصبانيتاشو.داشتم

 :گفت اومدو دست به بطري
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 .بريم_

 گالب اب و گرفتم ازش رو بطري.نشستم زانو رو مامان مزار کنار.رفتيم هم ي شونه به شونه
 داره حدي هم تنهايي آخه…خدايا. شستم رو دايي و مامان قبر سنگ  چشمام اشک و

 زا اين.ميکردم سکته داشتم اومد دير انقد ديشب که ديوونه داياناي اون از اون.نوکرتم
 نگس رو انگشت تا دو با.دوختم چشم سنگ به و نشستم خيال بي…زندايي…گرشاسب
 .شد فاتحه خوندن مشغول لب وزير زد ضربه

 .بود پر خيلي اينبار دلم.ريختم اشک شدمو خيره سنگ به صدا بي ربع يه تقريبا

 .شدم بلند کشيدمو بااليي بلند آه

 .کنه رحمتشون خدا_

 .ممنون_

 :گفتم کنم نگاش اينکه بدون.ماشين سمت رفتيم حرف بي

 …ميرم خودم_

 :گفت و خنديد

 …بابا بشين_

 تمبس چشمامو دادمو تکيه سرمو.بودم شده تر سبک.نشستم و شدم خوشحال خندش از

 «دايانا»

 به نگاهي برگشتمو.بهش چسبوندم صورتمو کشيدم اتاقم ي گرفته بخار ي پنجره به دستي
 که روز هر مثل و شدم خيره بودم کرده درستش خودم که شده نويسي خوش تابلوي
 :کردم زمزمش لب زير ميخوندمش بار چند و چندين

 برسد جهان ي نقطه دورترين بـه خبـر

 

 برسد جهان ي نقطه دورترين بــــــه خبـــــر
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 برسد گمان بــي خسته من   به او نخواست

 

 خودت چشم   پيش که اين؟ از بيشتر شکنجه

 

 برسد ديگران به باشد تو سهم کــــــه کسي

 

 عمر يک خواستي که را او اگر کني؟ مي چه

 

 …برسد، نـاگهـــــــان راه از کسي راحتي بـــه

 

 بـــــاشد جــدا دلت از بــــــرود کني رهــــــا

 

 برسد آن به داشته تَرَش دوست کـــه آن به

 

 شوند پرنده تا دو و بروند کني رهـــــــا

 

 برسد جهان ي نقطه دورترين بـــه خبر

 

 بخــــــوري را خـويش بغض نکني اي گاليـــه
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 برسد گوششان به مبادا تو …!هق !هق که

 

 نکند …کنم نمي نفرين !نه …کــه کند خدا

 

 برسد زيان ام بوده او عاشق کـــــــه او به

 

 برود سرم از عشق اين فقط کند خدا

 

 برسد زمان آن زود فقط کــه کند خدا

 

 زارع نجمه مرحوم

 

 هک بعد روز?? به دوختمو چشم سقف به.کشيدم دراز خيالت و فکر از منو رو کردمو بغض
 از منو لفنت صداي.بود کرده کالفم روز پنج اين دلتنگي.کردم فکر کيارس پيش برم بود قرار
 .بيرون کشيد خيال و فکر

 بفرماييد؟؟ بله_

 چطوره؟؟ حالت.خاااانوم دايانا سالم_

 .بود آشنا صداش

 شما؟؟؟_

 :گفت خندوني صداي با
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 .دارابي حامد… حامدم_

 :گفتم و هم تو کشيدم اخمامو

 کردي؟ پيدا کجا از منو ي شماره شما اونوقت…آها_

 :گفت و خنديد

 

 .پروندت تو از_

 :گفتم ميبينه منو داره انگار و شدم بلند

 …حقي چه به.بيخود_

 :گفت اي کشيده صداي با

 …همين.ببينمت ميخوام فقط من…کن بس دايانا_

 هم هديگ.ببينم رو شما ديگه نميخواد دلم اصال من محترم آقاي کنيد بس همين؟؟؟شما_
 .نشيد مزاحم

 .ندادم اهميت خوردنش زنگ صداي ديگه و تخت ي گوشه انداختمش و کردم قطع گوشيو

 دايانا؟دايانا؟_

 

 :زدم داد و سرم رو کشيدم رو پتو عصباني.ميکرد صدام که بود ماهايا

 چيه؟؟؟_

 :کرد باز درو

 …پتو اون زير خب شدي خفه…داره کارت در دم يکي_

 .نشستم کله رو پتو
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 گفتي؟؟ چي_

 به فتگ البته.هستم دارابي گفت.بيمارستان تو بود دکتره اون.داره کارت در دم يکي ميگم_
 .دره دم اون نگم تو

 .اونور انداختم سرم از رو پتو حرص با

 …دار نگه راز قد چه که هم تو_

 …تو نياوردتش زندايي تا پاشو…نيومده تو به خوبي اصال_

 :پيشونيم به زدم

 …وااااي اي_

 رهب خونه از زندايي اينکه از قبل.بيرون رفتم اتاق از.سرم رو انداختم شالمو و شدم بلند
 :گفتم بيرون

 .ميرم خودم زندايي نرو شما_

 رهپنج از من نگران زندايي بود ممکن آخه کوچه تو رفتم کردم باز و در.بيرون زدم فوري و
 …مشکوک که اينم.بپاد

 :کردم نگاش اخم با

 اينجا؟؟؟ اومدي هان؟؟؟چرا_

 : خنديد

 .گرمي استقبال چه ممنونم_

 :دادم تکون دستمو

 .در دم اومدم که کن شکر رو خدا برو_

 …آخه خشني تو قد چه_
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 نمي حرفي کسي به لبخند از بيشتر يا کمتر من.نبودم اين من بخدا.دلم تو نشست غم
 .ميرفت راه اعصابم رو اينم اما.زدم

 :گفتم تر آروم

 امرتون؟؟؟.هست که همينيه_

 .ببينمت اومدم_

 .ديگه شدم خوب منم/نيست بيمارستان اينجا اومدي اشتباه اما_

 :خنديد

 .ببينم ماهتو روي اومدم_

 :کردم جمع صورتمو

 .بفرماييد ديدي که حاال.چندش اه اه_

 .نميام تو که نکن تعارف اصال.…نه_

 چند دکيه؟؟؟بع ديگه اين اه._دادم تکيه در به و بستم و در و تو رفتم زدمو لبخند.درک به_
 تو و کردم باز يواشکي درو دقيقه

 پر و داشتنيدوست اي قهوه در ديدم که بيرون بردم بيشتر سرمو نبود.کردم نگاه رو کوچه
 قديمي هاي هميشه اون مثل.بود کيارس ميخواست دلم.ريخت دلمشدو باز من ي خاطره
 وت داشت چادرش.کردم نگاش سر پشت از.رفت و زد بهم لبخندي/بيرون اومد آبجيش اما
 چادري اونم.کرد دور ازم هميشه براي کيارسو کهافتادم کسي اون ياد.ميرقصيد هوا
 .دارم دوست داره دوست اون چي هر منم داره؟؟؟خب دوست چادر کيارس.بود

 چرا جدي.بياد باهام که نداشتم همهمراهي حدعقلو ميکردن ذوق ذوق پاهام خستگي از
 مرفت فروشيپارچه تا ده صبح از.دادم بيرون نداشتم؟؟نفسمو صميمي دوست هيچ من
 لطيف ي پارچه.کردم پيدا خوشگل يه هم باالخره.کنم پيدا چادرويپارچه بهترينبلکه
 تاکسي براي دستمو.دارم نگهش بتونم اميدوارم بود ليزو سبک.بود براق وکمي داشتنازکيو
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 چادر با منو زندايي و ماهايا مطمئنم.گفتمآدرسو و نشستم.داشت نگه و دادم تکون
 .کردنش سر واسه داشتمخاصيهيجان.ميخندن بهمببينن

 .شدم پياده و داشت نگه کوچه سر

 مواس کيارس خواهر بدم چادرمو ميخوام.بيرون دادم لرزونمو نفس.وايسادم کرمي در جلوي
 .بود کيميا اسمش.ميدوزه خوب ميگفت زندايي.بدوزه

 :موندم منتظر و زدم آيفونو زنگ

 بله؟_

 :گفتم کردمو صاف گلومو

 …بدوزم چادر ميخواستم.ميشينيم کوچه همين تو.هستم دايانا من.سالم_

 .عزيزم تو بيا_

 .داشت مهربوني لحن چه…آخي

 .تو رفتم و شد باز تيک صداي با در

 سنف و کردم بغل بازوهامو.گرفت گلومو بغض و افتادم عروسيش روز ياد.حياط تو رفتم
 تو ايه جيوه و شد باز در.شد باز در که در سمت رفتم در جلوي نيومد کسي.کشيدم عميقي
 آروم.روم به زد لبخند هم چادري خوشگل دختر و زدم لبخند.گرفت بازيشون دوباره دلم
 با.خورد جا اينجا ديدنم از که فهميدم.بيرون اومد خودش سرش پشت.داد جواب کردم سالم
 . پام يرز  سنگ به دوستم چشامو.گريه زير بزنم بود مونده کم…کردم سالم اونم به لبخند

 .اومد کيميا

 .تو بريم/عزيزم سالم_

 باز.نهنکش بغضم که کشيدم عميقي نفس.وايستادم در کنار.تو رفتم فوري و کردم سالم
 :شنيدم صداشو.شدم خم زانومرو.بودم شدهبيحال

 .ميام االن جان نورا جامونده گوشم_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ماهی رضایی – آمینمرغ 

telegram.me/romanhayeasheghane 91 

 ازم تلنگر يه با و اومد نورا…ساختم زندگيمو خيالش با قد چه«جان نورا».زدم پوزخند
 .کنم تحمل بتونم که بده قدرتي بهم خدايا…گرفت

 طاقچه تسم رفت.ميرفت پايين باال دلم تو غم و بود لبام رو لبخند.غليظ اخم يه با.تو اومد
 :گفت ميکرد نگاه رو عکسا قاب پشت که حالي در و

 اينجا؟؟؟ اومدي چي واسه_

 :باال گرفتم رو پارچه پالستيک

 .بدوزم لباس ميخوام_

 ميدوزي؟؟؟ لباسم شما!!!ا_

 و شد خيره چشمام تو.ميکرد خفم داشت بغض.جلو اومد و برداشت گوشيشو نگفتم چيزي
 :گفت رحميش بي تمام با

 …شو دور زندگيم و من از_

 نه؟؟؟ بود قشنگ لبخند ميون اشک.اومد فرود سرتقانه اشکم ي قطره

 ختس سنگينم نفس.نشستم خوردمو سر ديوار ي گوشه رمق بي و حال بي.رفت و برگشت
 .ميشد پايين و باال

 .سمتم اومد حراسون ديدنم با تو اومد کيميا

 عزيزم؟ خوبي_

 : زدم لبخند زحمت به بود شده خشک لبهام

 .لطفا آب ليوان يه_

 .برگشت آب ليوان يه کيميابا .سينم تو بود پيچيده شديدي درد يه.رفت سريع

 .عزيزم بيا_

 .نميشه که نميشه رفع قلبم از حسرت اين داغي اما خوردم آبو از خورده يه
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 جان؟ دايانا شد چي_

 .زدم لبخند

 .کردم نگرانتون ببخشيدهيچي_

 .خنديد

 .خانومي ميکنم خواهش_

 مرد هي عکس کردم نگاه طاقچه رو عکساي به.شد بهتر خورده يه نه که رفع دردم.برد ليوانو
 مرغ از خوشگل خيلي تابلوي يه بود ديوار رو تابلو يه.کيارس عکس کنارشم و ابهت پر
 نآمي مرغ يه و.مرده سنبل يه…من بود،سنبل اسفند سنبل ماهي.مرده ماهي تا دو.آمين
 .کنارش سفالي اي فيروزه

 .بود خوشگل خيلي…تابلو سمت رفتم و شدم بلند زحمت به

 …ا تابلو اين عاشق خوشگله؟؟؟کيارس_

 :زدم لبخند.ميلرزوند دلمو اسمشم

 بگيرم؟؟ عکس ازش ميشه_

 ها تيقهع بودن عتيقه مثل مبالشو.خوشگل خيلي چوبي عسلي رو گذاشت رو چايي سيني
 .قيمتي ي

 .بهت ميدادم نميخواستش کيارس اگه.عزيزم ميکنم خواهش_

 .پايين انداختم سرمو

 .ممنونم…بابا نه_

 «ماهايا»
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 اثيرت تحت که منم.…روم آورد باال بود بد واقعا يکيشون حال.زدم سر بيمارا از تا سه دو به
 باال داشتم خودمم واقعا ولي نياوردم روش به.بودم شده وسواسي شديد جديدا زندايي
 . دستشويي سمت رفتم.مياوردم

 .اومد دنبالم خنده با مهربان

 …آخي_

 .مهربان الهي بخندي آب رو…درد_

 .شير زير گرفتم و آوردم در پوشمو رو

 

 رمهس مانتو.بيار خودمو مانتوي نبود اگه.کن پيدا واسم پوش رو يه برو خنده کر کر جاي_
 .ايم

 .روپوش شستن کردم شروع من و رفت خنده با

 .داشتم نگهش انگشت رو و دادم تکونش

 شدي؟ چي مهربان_

 .اومد لحظه چند بعد

 جان؟؟؟ مهربان مردي_

 :سمتم گرفت خودمو مانتوي

 …تو جون موندم تريلي زير را تو ميکنم صحبت باهات دارم که روحمم منم آره_

 :خنديدم

 …عمت جون_

 : سرم تو زد

 …داري چيکار من نازنين ي عمه به_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ماهی رضایی – آمینمرغ 

telegram.me/romanhayeasheghane 94 

 :کردم نازک چشم پشت

 …داري دوسش قدر چه که هم تو_

 :کرد جمع صورتشو

 …اه اه اه_

 نه؟؟؟ نکردي پيدا پوش رو_

 …بابا نه_

 …بپوشم رو بقيه لباس نمياد خوشم…بهتر_

 …بودي تر خاکي قبال…جديدا شدي چندش قد چه…اه اه_

 …اعصابمه رو فشار انقد_

 :کرد صدام کسي. بيرون زدم دستشويي از

 کياني؟ خانم_

 .من ي جذبه پر اخموي مرد.شد حالي به حالي دلم و برگشتم

 

8 

 

 

 58 آمين مرغ رمان هشتم قسمت

 و علم.ميريزه بهم و بدن شيميايي هاي فرضيه تمام که چيه عشق اين نميدونم.جلو رفتم
 مآد چشماي.داد توضيح علمي هيچ با نميشه رو عشق…مياره کم پيشش چي همه و درس
 که چيه عشق اين اصال.ميخواد رو يکي وجود وجودش تمام ميکنه احساس و ميزنه دو دو

 ؟؟…ميسازه رو ديگه يکي دنياي.ميريزه بهم رو دنيايي
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 .سالم_

 :کشيدم عميقي نفس

 کردين؟ گم طرفا؟؟راه اين از…مقدم آقاي سالم_

 :گفت باشه خسته که انگار گنگي حالت با

 .آوردمش.بود مامان دکتر وقت_

 .شده تنگ واسم دلش ميگفت کاش.اومده من خاطر به ميگفت کاش.رفتم وا

 ؟؟ بهترن_

 :زد کمرنگي لبخند

 …آره…بهترن_

 داشتين؟؟ کاري من بااالن؟؟؟راستي کجان_

 هشون وقتي بکشم هام شونه رو چجوري نگاهشو غم.کرد نگامو کشيد موهاش به دستي
 يب از دلم کهبدم جا دلم کجاي نگاشو نداره؟؟غم سنگينيشو تحمل واقعا جونمبي هاي
 رتس فروش پيش مو ها شونه من گرشاسب.نمونده واسش جايي ديگه عشقش و معرفتي
 …کردم

 …من از نخواه اي ديگه چيز.نگاهت به فروختم دلمو

 .ببينم رو شما اومدم..اومدم_

 پوزخند شد پر دلمتو که شوقي وجود با.نگاهش غم از سکوتش از ازش بودم عصباني
 :ايستادم سينه به دست بکشم اعترافازش بخوام که انگار.زدم

 .باشي ديدنم مشتاق انقدنميکردم بشه؟فکر چي منو؟؟که_

 :زد داري صدا تلخ لبخند

 .ببينيد منو نميخوايد شما اينکه مثل… باشه_
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 بودم اوني زا تر عصباني ميگيره؟؟اما بهونتو دلم ها ديوونهمثل نميبينمت وقتيبگم کي به
 بزارم؟؟ مذهب ال دل اين الالي به لي لي بايد قد کنم؟؟چه گوش دلم حرف به که

 پيش بريدب منو االنم.ببينمتون نميخوام ميکنيد فرار من از وقتي…ببينمتون نميخوام نه_
 .ندارم کاري هيچ شما با.جون شهال

 و مينز  رو کوبيدم پامو.رفت گذاشت.ميکرد کالفه منو اين و بود کالفه.کرد فوت نفسشو
 :گفتم

 کجا؟؟؟_

 شده يفضع اعصابم خيلي جديدا فوش بهگرفتمش دلم تو.بهمخوردم پرستارا ازيکي ي تنه
 …بود

 

 :گفت محکمش صداي با و وايساد برگرده اينکه بدون

 ببينيد؟؟ جونتونو شهال نميخواستيد مگه_

 راه و دماق صالبت عاشق اصال.ميداشت بر تند و بلند قدماشو.افتادم راه دنبالش و خنديدم
 .ميرفت راه تند انقد ميدوييدم دنبالش قدم چند هر من و ميرفت راه اون.بودم رفتنش

 بود هنشست سفيد هاي صندلي رو که ديدم صبوري دکتر اتاق کنار راهرو انتهاي جونو شهال
 .جلو رفتيم.داره استرس کردم احساس.ميداد تکون تکون خودشو و

 شما؟؟ جون؟؟؟حال شهال سالم_

 :زد شيريني لبخند ديدنم با

 خوبي؟؟.دخترم سالم_

 .گرفتم دستاشو کنارشو نشستم زنون نفس نفس

 .بود شده تنگ براتون دلم ممنون_
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 دخترم؟؟ ميزنينفس نفس انقدر چرا_

 سقف به بازش چشم يه باو بست چشمشو يه شيطنت با کردم نگاه گرشاسب به چپ چپ
 :گفتم و خنديدم حالتش از.خاروند سرشو اشاره انگشتنوک با و کرد نگاه

 الشدنب اسب عين.بستن پشت از هم نورو سرعت دست واال.بپرسيد پسرتون شازده از_
 .ميدوييدم

 :خنديد بلند بلند جون شهال

 .دخترم جون از دور_

 :گفت گرشاسب به رو ساختگي عصبانيت با و

 کردي؟؟ اذيت دخترمو چرا_

 …نميرسه بهش زورم…تر باريک مو از ما گردن…کنم غلط من_

 :خنديدم

 …هوام تو کني فوتم_

 .ميترسيد ازش آدم داشت کاري ورزش و پر هيکل

 رشاسبگ با.زد صدا جونو شهال ميکرد کنترل رو صبوري دکتر مريضاي نوبت که پرستاري
 .شه بلند که کرديم کمکش

 …شکاره دستم از کلي االن پرستار سر حاالشم همين تا!!!نريدا خبر بي.ميرم من خب_

 .نميشم مزاحمت دخترم برو_

 :گرفت دستشو

 …زحمتا اين از باشه تا.حرفيه چه ميکنم خواهش_

 .اصال ودنب زدنم حرف به حواسش انگار.ميکرد نگام فقط گنگ نگاهي با گرشاسب اما.خنديد
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 .کن صدا دکترشونيست خوب حالش ديدي اگه???.اتاقبرو مهربان_

 :گفتو کرد نازکچشمي پشت

 …بابا باشه…اي_

 همين خاطر به.ميزدغرفقط ريز يهکه بود عنقي زن پير.نميومدخوشش??? اتاق بيمار از
 .مهربان به کنم واگذار اونو اما بزنم سر ديگه اتاقاي از تا سه بهشدم راضي

 برم؟؟؟ من چرا.منبرم قربونم.هستممهربوني و فداکار دوستچه

 :کردم بلند سرمو دفعه يه.اومد فرود پيشخون رو دستي

 آقا؟؟؟ خبره چه_

 :سرشرو گرفت شو صدا خشنش و اخمو ي قيافه با مرد

 بياد نيستهيچکي.خودش به ميپيچه داره درداز من خبره؟؟زن چه اينجا هست معلوم_
 چند؟؟ به خرت بگه

 :گفتم خونسردي با اختيار بي

 ؟ چند اتاق چند؟؟بعله؟؟؟خانومتون به خرتون_

 :آوردمذهنم به فشاري??. اتاق…بابا اي_

 شدن؟ عمل تازه که خانوم همون…آها_

 :گفت بلندي صداي با

 ميپرسي؟؟ سوالي بيست ميميره داره زنم…بابا اي_

 داداش؟؟ خبرته چه_

 …نداره ربطي شما به_

 :وايساد سينش به سينه
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 ازب قدت اندازه دهنتو.باشه آخرت بار…داره ربط من به ميزني داد خانم اين سر داري وقتي_
 !!سرت رو بگير تو صدا و کن

 اي؟؟؟ چيکاره شما_

 :گفتم بلند درمونده گرشاسب طرف از پاسخي هر از قبل

 .ديگه بيايد.نيست بد حالش خانومتون شما مگه_

 .امروز جوشيه و حرص پر روز چه واي.افتادم راه جلو جلو خودم و

 سرش باال منم واومد دکتر/کردم خبر دکترشو.خدا بنده بود اومده هوشبه تازه زنش
 .کمکواسه وايسادم

 نگام که مديد در اونور گرشاسبو که کجاست شناسش وظيفه شوهر ببينمبرگشتملحظه يه
 .ميکرد

 حس هي…شيريني و تلخي ميون ميفتاد حالي به دلم.داشتم دوسش که شيريني حس باز
 .برگشتم و زدم محوي لبخند.مبهم و خاص

 

 .جلو رفتم.برداشتديوار از شو تکيه.بيرونرفتم اتاق از

 کجاست؟؟ من جون شهال_

 .خنديد

 .نشسته راهرو هاي صندلي رو_

 .نيست خوب واسشون.خونه ببرينش_

 عمقي سنف باالخره.باشه درگير خودش با چيزي نگفتن يا گفتن سر انگار.داد تکون سرشو
 :گفت و کشيد

 …وجدان ي بابا گور_

 :کرد نگام
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 .بزنم حرف باهات ميخوام_

 بشکنه؟؟ سکوتشو اين سد ميخواد خره؟؟؟يعني باال. شدم شوکه

 :کشيدم مقنعم به دستي

 .بفرماييد خب_

 داريد؟ وقت کي.خونه ببرم مادرو بايد فعال_

 هي/بودم عاشقش واقعا من/نبودم لجباز عنق دختراي اون از اما بزارم باال طاقچه خواستم
 .غرورش حتي نميفروشه هيچي به عشقو عاشق

 .داره شيفتم به بستگي خب_

 داريد؟ وقت کي امروز…امروز_

 :زدم لبخند

 .خاليه وقتم غروب امروز_

 تغيير دق چه گرشاسب راستي/بود معلوم حرکاتش از.ميفهميدم نگرانيو اين من و بود نگران
 .اونه ابدي ي خونه من دلهنوز اما.بود کرده

 …دنبالتون ميام ? ساعت امروز…پس…پس_

 :داد ادامه و خنديد

 .داده يادم مادر. نيستم بلد رو اينکارا من_

 :گفتم اختيار بي.بود من دل شکستن استاد مرد اين اصال.رفتم وا باز

 چيه؟؟ انگيزت_

 چي؟؟_

 : دادم تکون سرمو

 . باشه.هيچي هيچي_
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 عشق از پر هاي لحظه اين…عشق از بود پر که شيرين اضطراب يه.داشتم اضطراب
 اننگر  بودم نگران.ميکنم تماشا خودمو و نشستم آينه جلو آماده و حاضر.منه با هميشه
 اکج نيست معلوم…نمياوردم در کارش از سر هيچ که دايانا نگران طرفي از و گرشاسب
 هم چي هر.بيرون رفت شد پا جيميز مثل شوق و ذوق کلي با و زد زنگ بهش يکي.ميره
 خودم روي به بودم مرگ حال در استرس از که منم.نگفت کجا گفت بهش زندايي
 ينجاا بگه باشه اينکه.ميخواست پدرانه دادناي گير دلم. کرد رو بابا هواي دلم يهو.نياوردم
 .نرو اونجا نرو

 …نکن ،آرايش تو بزار موهاتو بگه.نکن اونکارو بکن اينکارو

 …نخور رو مردا گول بگه…باش خودت مواظب بگه…ميخواست مادرانه نگرونياي دلم،دل

 به.زدم هدوبار  کردمو پاک کرممو شدم بلند.بود شده پخش کرمم.شدم خيره آينه تو اشکام به
 .بياد که االناس.پنج ساعت به بود مونده دقيقه سه_،دو کردم نگاه ساعت

 .بيرون رفتم اتاق از

 کجا؟؟ ديگه تو_

 نم و ميشکوند تخمه تلويزيون جلو داشت.بود تنها قدر چه.سوخت زندايي حال به دلم
 .تنيس برنامه به حواسش اصال و ميکرد نگاه ته و سر بي ي ها برنامه داشت باز مطمئنم

 .بوسيدمش و زدم لبخند

 .ميام زودي دارم قرار دوستم با.برم قربونت_

 .شد باز حياط در

 : گفتم بپوشم کفشامو ميرفتم که حالي در

 .خانوم آوردن تشريف_

 :گفت نگراني با زندايي
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 .شده غريب عجيب.شده چش نميدونم_

 .روم افتاد سياهي ي پارچه شدو باز در که ميبستم کفشمو بنداي داشتم

 شدم؟ خوشگل_

 

 اما مکرد نگاش بهت با اول. اونور انداختم سرم رو از رو پارچه و باال گرفتم سرمو تعجب با
 .خنده زير زدم پقي بعدش

 .ميکرد نگام داشتنيش دوست و هميشگي لبخند با هميشه مثل اونم

 ميخندي؟؟؟ چرا_

 .خانوم و بود شده خوشگل خيلي

 .کردم نگاش و گرفت آروم خندم.شد بلند و زد برق چشماش زندايي

 .دخترم شدي خوشگل قدر چه دايانا واي_

 بلند آيفون زنگ صداي.شد جاري گونم رو اجازه بي و چشام تو نشست اشک هو يه
 :دستاش تو گرفت صورتمو و جلو اومد دايانا.شد

 خواهري؟ ميکني گريه چرا_

 :زدم لبخند

 .شوقه از هيچي_

 :گفتم آيفون سمت رفت زندايي

 .ميرم االن دوستمه زندايي_

 رفتم هکوتا خداحافظي يه گفتن با و برداشتم کيفمو و گذاشتم دايانا ي گونه رو اي بوسه
 .بيرون
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 رفک اين به من و بود پوشيده شيکي اي قهوه شلوار و کت.بود وايساده ماشين بيرون
 :زدم لبخند.مياد بهش رنگ اين قدر چه که ميکردم

 .سالم_

 آيا؟؟؟ ا اخمو گرشاسب همون اين.زد لبخند اونم

 …بفرما.سالم_

 :انداختم باال شونه.نکرد باز برام درم نامرد.نشست خودش و

 .مشتيه داش.ديگه نيست بلد_

 .کنارش نشستم خنديدمو

 

 :کرد عوض دنده

 بريم؟؟ کجا…خب_

 اصيخ جاي.بيمارستان نزديک داغون و درب شاپ کافي ميرم فقط که من.انداختم باال شونه
 .ميدوني خودت جا هر.ندارم سراغ رو

 :خنديد

 خونه؟؟ سفره بريم ببينم_

 :کردم نگاش چپ چپ

 قليون؟؟؟…هي_

 …هم تو رفت اخماش

 …ندارم دم و دود از خوشي دل…بابا نه_

 ابد ات من؟بزار مرد.ميگذره مرد اين سر تو چي نميدونم.فکر تو برد منو همش در ي قيافه و
 …کن چال من ي سينه تو غماتو اصال…باشم خانومت
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 ايه شاخه و بودن سنگي دورش ديواراي.داشت نگه صفا با خيلي ي خونه سفره يه جلوي
 .بيرون بود زده باالش از خشک

 مايگلي سنتي خوشگل آالچيقاي…سنگي کوتاه هاي ،پله اي فيروزه ي طبقه چند حوض
 .ميکردن زده ذوق منو بودن پوشيده سنتي هاي لباس که گارسونايي.قديمي طرح

 :کرد نگام ساکت و لبخند با گرشاسب

 .تره صفا با اونور بريم بيا_

 :داد نشونم رو بود پوشيده شيشه با دورش که آالچيقي.افتادم راه دنبالش

 .اونجا بريم_

 آرامش اي ديگه چيز هر از بيش صداش و بود جاري کوچيکي ي خونه رود آالچيق کنار
 .بود تر بخش

 اينجا؟؟ اومده کي با گرشاسب که ميکردم فکر اين به من و

 جوجه من.گذاشت تنها رو ما سفارش گرفتن با و اومد گارسون.نشستيم آالچيق تو و رفتيم
 .بختياري گرشاسب دادمو سفارش ترش ي

 :کردم نگاش مشکوکانه و چپ چپ

 اينجا؟هان،؟؟؟ اومدي کي با ببينم_

 

 

 .شد خيره نامعلوم جاي يه به مبهم و چرخوند سرشو

 …نامرد يه با_

 انتومم به دستي بوده؟دستپاچه گرشاسب زندگي تو من قبل کسي يعني.ريخت دلم هري
 :کشيدم

 بود؟ کي نامرد اون وقت اون_
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 :گفت و زد لبخند آروم و برگشت

 .نيست مهم_

 :شدم خيره گليم به و کردم اخم

 .مهمه من واسه_

 :گفت و شد گرفته اونم

 .بزنم حرف موردش در نميخوام_

 :برداشتم کيفمو

 .خودته ميل باشه_

 :کشيد کيفمو عصباني

 .کجا؟؟؟بشين_

 :گفتم اما نشستم

 هان؟ تو منو داريم حرفي چه اصال.غريبم که چي؟؟من واسه_

 .ميداد آزار منو مرد اين قدر چه

 :گفت کالفه

 … نمونده برام دلي ديگه من…ماهايا کن بس_

 ساعت.انداختم ساعتم به نگاه يه.آوردن رو غذا.کردم بغل هامو زانو و نشستم بغض با
 .بودم نخورده شام موقع اين حاال تا.بود?

 شام؟؟ واسه نيست زود_

 :گفت هم در اخماي با

 .نيست زود نه_
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 :گفتم بلندي تقريبا صداي با و جلو کشيدم خودمو

 گرشاسب؟ ميدي آزارم چرا_

 :زمين کوبيد رو سفره.زد حلقه چشام تو بود،اشک کالفه نگاهش

 ؟…من مرگ نکن گريه…بابا اي_

 

 .نگفتم چيزي و نشستم کالفه

 .بخور شامتو بيا بسه_

 .خورديم سکوت تو شامو

 :گفتم و دادم تکيه پشتي به.کرد صاف چلويي و داد رو ديگه تنقالت و چاي سفارش

 .منتظرم!!!خب_

 :گفتم و شدم هول.کرد نگام کج گردن با و پشتي رو انداخت دستشو

 ميکني؟؟ نگام اونحوري چرا_

 :خنديد

 !همينجوري_

 :گفتم کالفه

 نه؟؟ يا ميزني حرفتو_

 …گمي سردر هي سکوت هي.داشت اي اندازه تحملم منم

 گوش وجودم ي همه.شد خيره کوچيک ي خونه رودو به و لبش ي گوشه کشيد شصتشو
 :گفت .حرفاش واسه بود شده

 بود تهرف که شب يه.بودن نالوتي خيلي رفقاش اما نبود بدي آدم بابام.بود سالم ده همش_
 . بود مست خونه اومد بدي حال با بيرون
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 .زد پوزخند

 شبي نصفه…وگرنه بود زده اي ديگه چيز قبلشم انگار.بود خورده زياد اما بود بارش اولين_
 دادش هب ميتونستيم چجوري ضعيف زن يه مادرم…بچه يه من.شديد خيلي کرد تشنج بابا
 …ديگه ديرشده گفتن دکتر برديمش وقتي.برسيم

 :داد ادامه و کشيد تلخي آه

 مادرم سختيا چه اووووف.من تنهاي مادر گردن وبال شد و افتاد کار از بدنش ي همه بابام_
 بزرگ رفاه تو من که زد دري هر به تنها دست مادر.بود شده افتاده کار از بابا.کشيد
 رفيق و مدرسه و مشق و درس چي هر از.بخوني درس باس گفت کار سر ميرم گفتم.شم
 ديگه گرفتم که ديپلم.بودم مدرسه نصفش ميکردم کار روز نصفه دبيرستان رفتم.بودم بيزار
 .نخوندم

 قد اما دبو بابا بدبختيا اون تموم باعث چند هر…بود بهتر اوضامون و شدم تر بزرگ کم کم
 ..بود عزيز واسم خاطرش دنيا

 

 فروشگاه يه.داشتم اندازي پس خورده يه منم خب.دستم داد کرد انداز پس چي هر مادر
 .چيزا اين و خونه وسايل کار تو زدم.کردم اجاره

 …روز يه

 .پايين انداخت سرشو

 …اما ميومد زياد که مشتري.مغازه اومد دختر يه روز يه_

 .ميريخت و ميشد آب سينم تو ذره ذره داشت قلبم

 رفح قشنگ و بود مهربوني دختر.ميکرد ديوونه آدمو لباش رو لبخند.ميکرد فرق اون اما_
 فتادمي سرم از فکرش داشت.نميشه پيداش اينورا ديگه خب گفتم…رفت اون روز اون.ميزد
 ميپرسيد منو نظر.کنه خريد مادرش واسه مادر روز واسه ميخواست.شد پيداش باز که

 شها قهقه انعکاس صداي رفت وقتي.رفت و خريد اي ميوه جا يه.ميخنديد و ميکرد شوخي
 عهدف هر من و مختلف هاي بهانه به اومد بازم اون.بودم شده ديوونه.ميپيچيد فروشگاه تو
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 هيچ بدون بهش بودم داده دستي دو دلمو.ميشدم تر وابسته بهش بيشتر قبل ي دفعه از
 .شناختي

 لقبو خنده با هميشه مثل.بزنم حرف باهاش ميخوام که گفتم…گفتم بهش آخر روز يه
 .بود عجيب واسم.کرد

 گفتم ميخوامش گفتم بهش.داد سفارش ماهي…هه.همينجا دقيقا…اينجا آوردمش
 .کردن غوغايي چه دلم تو خندهدهاش

 

 هذر  ذره داره نميدونست اون.ميشدن سرازير دونه دونه اشکام و بودم خيره بهش صدا بي
 …ميکنه مخروبه روحمو داره و ميکنه خراب منو روح

 

 بيام ميخوام گفتم بهش…اونم کردم احساس.زد لبخند فقط اونم گفتم بهش_
 ليخي.کشيد طول ماه دو شدن آشنا اين…بشيم،بعد آشنا هم با بزار گفت.خاستگاريت

 و يخوردم بر بهش نيا بيرون زياد يا نکن آرايش ميگفتم وقتي اما.بودم شده وابسته بهش
 واقعا من اما.نيفته پس ميگرفت و پيش دست.نداري اعتماد من به تو ميگفت.ميکرد قهر

 .کنم تحمل بهش هيزو مرداي نگاه نميتونستم

 گير خاطر به داره کم کم ديدم…بزارم نميداد اجازه بهم غيرت مثل وجودم تو چيزي يه
 .ميشه دور از دادنام

 شب وقتي اما.نداد بروز چيزي حاله اون تو بابا فهميد وقتي.ميدونست زندگيمو بم و زير
 خشک و تر رو بابا باشم داشته هواشونو کنم مراقبت مادرم پدرو از بايد من که گفتم
 .شد ناراحت واضح خيلي.کنم

 ي خونه هي ببري منو بايد. کنم جور و جمع و زن پير مرد پير دوتا نميتونم.نميتونم من گفت
 هم قدا اون گذاشت تنهاشون بشه که نبود اونجوري پدرم و مادر وضعيت خب…ديگه
 ميتونستمن.بود معرفتي بي دختر…مادرمو پدرو يا ميداشتم نگه رو صنم بايد يا.نبودم نامرد
 .بفروشم بش مادرمو زحمت و معرفت عمر يه
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 …خداحافظ…باشه گفت.نميتونم گفتم

 اباب بگه…چند به خرت بگه نيومد ديگه… نديدمش ديگه…رفت هم خنده با اومد خنده با
 …دلت اين بيا اصن مذهب ال

 پر اتلبخند.اومدي تو. زندگيم آشغال سطل تو ميرفت داشت کم کم ديگه که سال سه بعد
 صنمي وت ميکردم فکر وقتا گاهي…ميگرفت حرصم ميزدي لبخند روم به وقتي…صنم از بود
 گم توش اسمون که داري مهربون دل يه تو…نه ديدم اما.اومدي ديگه ي قيافه يه با که
 غزم مگه بابا:ميداد اخطار عقلم اما بشم نزديک بهت فتميگ دلم…بودي تر خانوم.ميشه
 …بشي ديگه يکي هاي خنده خام ميخواي باز…زدي گاز خر

 

 يه.ميشد ديگه جور يه ديدنت با دلم اما.ميخوره نيش سوراخ يه از دفعه چند مگه آدم يه_
 صنم با تلخ خاطرات به ديگه ديدم اومدم خودم به…جونم تو ميريخت اميد مثل چيزي
 تا مال نميزاشت ترس اما.نميشد دور چشمام جلو از لحظه يه هات خنده.نميکنم فکر بودنم
 .بزنم حرف کام

 نتوني هم تو ميترسيدم اما.بود کرده درموندم سکوت.برگرده تو توي صنم…مبادا اينکه ترس
 داشت قح صنم…بابا…بري و کني تحمل غيرتمو نتوني هم تو.کني تحمل پيرمو مادر پدرو
 گيب بابا: بگم ترسيدم…مانتال سانتال و تميز تر دختر يه واسه…سخته داريش نگه
 خودم دست واقعا من اما.گرفت ازم صنمو من گيراي…نه غيرت،بگي بگم ترسيدم…نه

 .باشه ناموسم رو نگاهي ميشم ديوونه.نيست

 بچه ثلم شده.ميگيره بهونه مدام بابا.نيست کن گوش حرف و ساکت آدم يه بابا ميگم وقتي
 ارهميز  رو خونه هواراش و داد با وگرنه بخوني بايد…بخون شعر واسم ميگه االن وقتي…ها

 …سرش

 درو ميکوبه الجونش جون با خودشو نباشه ديگه دقيقه يه تا اگه…غذا ميگه وقتي
 به جونم يعني…بابا ميگم وقتي…بره نميتونه دستشوييشم يعني…بابا ميگم وقتي…ديوار
 بش از روزم نباشه…خونمه چراغ مادرم کنم ول اونم.کنم ولش نميتونم…بستس جونش
 …تره تاريک
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 يا بگي…بگذرم نميتونم هم بري اگه…بگذرم نميتونم هم تو از يعني…ترس ميگم وقتي
 …نمونده ازش چيزي ديگه دل اين…مني واسه کتک زور به مادرت پدر يا من

 

 :ردمک چکيد،زمزمه اشکم و لرزيد لبم.ميکرد نگام غمگين و مظلوم…ميکردم نگاش مبهوت

 …نميدادي خرج به صداقت انقد کاش_

 وجهت بي.ريخت و بود شده سياه سردي از که چايي ليوان خورد دستم شدم بلند خواستم
 :ناليد ملتمس.پوشيدم کفشامو.شدم بلند

 …ماهايا باشي صنم نميتوني نميشي؟؟تو صنم که تو…ماهايا_

 

 صدا بي و کردم نگاش خيره لحظه چند.لرزوند منو ي بيچاره دل التماسش پر نگاه
 من هک ميديد؟؟روزايي صنمو اون ميکرد پايکوبي ديدنش شوق به من دل که روزايي.رفتم
 هاي لحظه تک تک از که بود؟روزايي صنم قرار بي اون ميکردم ها بيقراري ديدنش واسه
 ميکرد؟ زنده صنمو خاطرات اون ميکردم سازي خاطره ديدنش

 «باشي صنم نميتوني تو».زدم داري صدا پوزخند

 به ميکنه راغب منو که غيرتته همين چون آره«گرشاسب» شده وجودم همه چون آره
 يتپهم واسم که دلي نکنم حس.نکنم حس زندگيت تو حظورشو ميشه…صنم اما…داشتنت
 ميزده؟؟؟ ديگه يکي واسه قبال

 صنم من اما.ميرفتم زندگيت از و صنم ميشدم کاش…نميباختم دل بهت انقدر کاش
 .کرده حظورت گيره زمين منو که نيستم،عشقته

 …کنه پاک حظورتو نميتونه کني پاک هيچ

 نگقش واسم داشت ربط گرشاسب به که چيزي هر.داد نوازش گوشمو ماشينش بوق صداي
 …بود

 …بشين_
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 .زدم مضحکي لبخند دادمو ادامه راهم به کنم نگاش اينکه بدون

 :گفتم بلندي تقريبا صداي با بعد

 تو که.نخندم ديگه که کنم تمرين بايد.ميندازه صنمت ياد تورو خندهدهام نبود يادم…آها_
 که…رمب منم نکنه نداره برت ترس که…رفته اون آخه…نيفتي صنم ياد که…نشي عاشقم
 …نخوري نيش

 

 …برو…گرشاسب برو… تره سمي من نيش که…برو_

 :گفت تندي لحن با

 …ببرمت کولم رو بندازمت شم پياده تا برو بگو ديگه بار يه_

 .ميگرفت خندم حرفش از کاش.ميومد باهام آروم آروم همونجوري

 : گفتم کنم نگاش اينکه بي وايسادمو

 …برو_

 …ديگه دله…تر باال بره بايد نقطه اون ميگفت دلم اما

 …دختر شو سوار ميگم…الله الي اله ال_

 .کشيد مانتومو که برم خواستم.کرد باز درو و شد پياده

 :کردم نگاش عصباني

 برو؟؟؟ نميگم بهت مگه_

 :گفت و خنديد

 شو؟؟ سوار نميگم بت مگه_

 به شده مزاحم اگه خانم بگه نبود نفر يه…باالغيرتا و ميکردن نگامون چپ چپ مردم
 مگه/ميکردم نگاش…سميش غيرت.ميکرد چکه گرشاسب از فقط غيرت.برسم حسابش
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 دفعه مثل.نشست رفت خودش و زد لبخند.نکنه اللت جذبش و کرد نگاه چشماش تو ميشه
 به.ديگه ميکردم خالي چي يه سر بايد حرصمو.کوبيدم درو محکم و نشستم آروم قبل ي

 .دلم تو ميباريد غم اونم از انگار شدم خيره  سياه اسمون

 :کردم زمزمه آسمون به خيره همونطور

 .صنم نه ماهايام من…خودمه خاصه هام خنده و منم من…ديگه هيچکس نه…منم من_

 :گفت و شد کج

 .هستيم هم خانوم ماهايا مخلص ما_

 

 «دايانا»

 .ميکردم تماشا راهرو تو قدي آينه تو خودمو و ميکردم سر چادرو هي.داشتم عجيبي شوق

 .آينه اون تو کردي نگاه خودتو که بس شدي تموم دختر بسه_

 .شده تموم وقته خيلي کاري؟دايانا زندايي،کجاي هي.کشيدم آهي

 کار اين عاشق.کنم پيدا ديوار درو کردن لمس با اتاقو راه کردم سعي بستمو چشمامو
 :شد بلند زندايي صداي.کردم داغون و درب خودمو کار همين با بار ده باالي چند هر/بودم

 مگه؟ شد خوب پات کبودي دختر برو راه درست دايانا_

 :کردم زمزمه خنديدمو ريز ميرفتم که همونجوري

 …نه_

 ختت رو.بود اتاق تو ماهايا.کردم باز درو.بودم نزاشته باز درو اين من مگه…در تو رفتم يهو
 .بود کرده زندوني دستاش با سرشو و بود نشسته خودش

 بستي؟ درو چرا_

 :گفت نکرده بلند سرشو
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 .نري راه بسته چشم باشي تو تا_

 نهک سکته بود نزديک زندايي و خونه اومد وقت دير که شب اون.چشه نيست معلوم اينم
 اب و چادر.چشه نميدونم.شيطون و شاد ماهاياي.شده افسرده اصال وقتم همون از.خدا بنده

 .دراور کشوي تو گذاشتم و کردم تا آوردم در وسواس

 ماهايا؟ چته_

 : گفت حوصله بي

 .هيچي_

 و کردم قطع رو گوشي.هم تو رفت اخماش اما کرد نگاه صفحش به. خورد زنگ گوشيش
 .تخت رو انداخت خودشو

 .بيرون رفتم اتاق از انداختمو باال شونه

 

 .وشيدمپ لباس و اتاق تو برگشتم.بود شده تنگ بابا واسه دلم انداختم ساعت به نگاه يه

 شدوس قد چه.صورتم جلو گرفتم چادرمو.شه خفه که االنه.بود بالش تو سرش هنوز ماهايا
 قاتا از.کردم سرم و خنديدم صدا با.بشم چادري روزي نميکردم فکرشم هيچوقت.داشتم
 :بيرون زدم

 .ببينم رو بابا ميرم من زندايي_

 :گفت خونه آشپز تو از

 .بيا زود.دخترم باشه_

 .چشم_

 سمت رفتم و برداشتم رو کبوترا غذاي.بوم پشت رفتم اول.نيومد در صداش باز ماهايا
 روحشون غذاي نميخواد؟؟آزادي غذا روحشون کبوترا راستي…ريختم دون واسشون.قفس

 نيست؟؟
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 . زدم لبخند

 و بودن شده بزرگ همه کوچه تو هاي بچه.بود شده ساکت کوچه.بيرون زدم حياط در از
 .کوچه تو نميپيچيد ها بچه ي قهقهه صداي هيچوقت ديگه

 سکيار  باالخره تا کنم تماشا رو کوچه.کنم تماشا دعواشونو اينکه واسه شده تنگ دلم
 .نميشه پيداش اونم ديگه اما.بشه پيداش

 کرده انگشتم فيت و بودم زده چسب.انداختم دستم تو مشکي انگشتر به نگاهي
 ميپيچيد که هوا.کوچه پيچ سمت رفتم دادمو انگشتر سياهي تحويل غمگيني لبخند.بودمش
 .بودم آسمون تو انگار ميکردم کيف چادر تو

 

 به.شدم خيره بيرون به لبخند با و زندان بره گفتم خيال بي و شدم خطي تاکسي سوار
 غمگين و شاد که هايي چشم به.ميکردن متر رو خيابونا مند هدف و هدف بي که پاهايي
 با هک لبهايي به.بشه پرت ها غصه از حواسشون لحظه چند براي حتي که بودن چيزي دنبال
 يزيچ.داشت غم دنيا دنيا.داشت غم دلم.بودن کرده خوش جا صورتا رو تفاوت بي يا لبخند
 …رفته رسوايي مرز تا که ميطلبيد رو عشقي حظور درونم

 …شد تموم…نرسيد بهش و خواست چيزا خيلي که دلي…بود دلم

 .شدم پياده زندان در جلوي

 دهن و اومد بابا که.بودم خيره ميکرد کجي دهن بهم بابا خالي جاي پشتش که اي شيشه به
 …تلخ شيخو.بود تلخ اما.قلبم تو ميريخت خوشي باهاش بابا که شيرين لبخند يه شد کجي

 :برداشتم رو گوشي

 ..بابايي سالم_

 شدي؟؟ خوشگلتر چه…بابا خوشگل دختر سالم_

 :خنديدم

 خوبه؟؟ حالتون_
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 …خوبيم…هي_

 کامه؟؟ به چي؟؟خوبي؟اوقات تو_

 نکن؟؟؟ باور تو است خوب ما ي همه حال…يکي قول به…نميدونم_

 :داد ابرو به تصنعي اخم

 کجاس؟نيومده؟ من ماهاياي.جون دختر رو حرفا ايننگو_

 .باز ميايم هم با بعد ي دفعه داشت کار_

 …باشيد همديگه مواظب خيلي.برم قربونتون_

 مزه مزه را خجالت…کردند مزه مزه مادري بي با را پدري بي هايت دختر نبودي پدر اي
 تو…همديگر جاي به که نبودي چرا…کردند مزه مزه را سکوت کورسوي در عاشقي…کردند
 ..…بدهکاري پدري ها سال ان تمام ي اندازه ات؟؟؟به پدرانه هاي محبت و باشي مراقب

 

 هاش هپدران فرصت هميشه مثل اما.گذشت بابا حرفاي تو قدر چه سکوتو تو قد چه نميدونم
 حافظي خدا من…حافظي خدا…وداع.داشتند واهمه ازش همه که اي لحظه باز و شد تموم
 .داشتم دوست رو

 .تشويش از پر محيط اون و موندم من.سرد ي شيشه و موندم من…رفت شدو بلند بابا

 دست ي بچه يه بادکنک که بودم وايستاده خطي تاکسي منتظر.انداختم خيابون به نگاهي
 و ترس از پر نگاه.کردم نگاش تفاوت بي اما.شدم شوکه لحظه يه.ترکيد گوشم بغل فروش
 .بهم دوخت شو واهمه

 … ببخشيد_

 خودت زياد زوري بي کودکانه؟از هاي ترس ؟؟از کردي فرار چه از.خنديدم.کرد فرار فوري و
 دنيا؟؟؟ گويي زور يا

 …را مردمانش نه ميکشد رخت به را خودش بازوي زور روزگار کني فرار نکن فرار
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 :ردمک زمزمه لب زيرو چرخوندم خطيه تاکسي اينکه هواي به ،سرمو ماشيني بوق صداي با

 …خال و خطخوش مار.ميشه سبز خونش در مياد بدش پونه از مار_

 :کردم نگاش شيشه تو از و کردم خم سرمو زدمو پوزخندي

 سرتون؟ به زده بيکاري يا ميشيد سبز راهم سر اتفاق حسب بر شما_

 :شقيقش به زد سبابه انگشت با

 .سرم به زده عشق_

 :انداختم باال ابرو

 عشق؟؟؟_

 .اوهوم_

 نيست؟؟ بزرگ دهنت واسه_

 :کرد باز درو

 .دراز زبون بشين_

 :کوبيدم محکم درو.کنه باز کامالدرو اينکه از قبل و

 .کارت رد برو.خطرناکه سرش به زده عشق که کسي_

 زبونت؟؟ تو ريختي مار زهر_

 :گفتم آرومي لحن با شدمو خم بيشتر

 .تو مثل خالي و خط خوش ماراي زهر آره_

 :کردم اشاره خيابون به

 .برو بگير راتو_

 :گفت توجه بي
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 ردهک تعقيبت اشتباهي کردم فک ديدمت اينجوري کوچه مياد؟سر بت خيلي چادر ميدوني_
 .بودم

 ميدونستي؟.پررويي خيلي هم تو.ميدونستم نميگفتي هم تو_

 

 :داد تکون سر خنده با

 .خانوم داري لطف_

 …شده حالت شامل لطفم اين کن شکر رو خدا برو پس_

 .افتخاريه اينکه بعله_

 :گفتم و ايستادم صاف

 .بياد باد بزار برو_

 .برات ميکنم روشن کولر ماشين تو بشين_

 :شدم خم باز

 بري؟ رو از بدم فوشت بايد حتما_

 .ميخرم جون به فوشتم_

 .ميکرد عصبيم داشت

 يرز  وايسا انقد/ندارم حوصلتو من اما.جيبت تو گذاشتي قزوينم پاي سنگ…زياده روت_
 .شه سبز جنگل ماشينت

 .خيابون اونور برم نزاشت که کردم عوض راهمو و

 …پليسا دست ميدمت تعقيب و جونم به قصد سوء خاطر کجا؟؟به…هي_

 :کرد خم سرشو

 …حرفايي اين از تر مهربون تو_
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 و گريز و تعقيب هوس ديگه ميارم سرت باليي کني عصانيم.رسوندن عرضتون به اشتباه_
 شد؟ فهم شير!بهشتي حوري پيشدنيا اون حتي.نباشه سرت به عاشقي و عشق

 :کشيد صورتش به دستي تصنعي تواضعي با

 …جهنمه ته که ما جاي بابا نه_

 …نيستي ما وردار دست هم دنيا اون…ميدونم_

 :گفت بريده بريده و خنده زير زد بلندي صداي با

 .نزنم حرف کام تا الم ميدم قول بشين.دختر کن کل کل باهام کم_

 :گفتم مينشستم که همونطور.ميکرد کالفم داشت.نبود بردار دست اينکه

 !!!نميزني حرف شما زدن حرف به کرد شروع در_

 …چشم به_

 :کردم زمزمه لب زير

 …خوار پاچه شيرين خود_

 .پنجره به چسبوندم سرمو

 

 .وايساد و افتاد نفس نفس به ماشين که بوديم نرفته خيلي

 شد؟ همچين چرا…ا  …ا  _

 .شدم پياده باهاش منم و پايين رفت

 .شه درست که وايميستم نيستم راه نيمه رفيق چون_

 :خنديد

 !ميديد افتخار_
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 آب هاي قطره.وايسادم ميداد آب ها سبزه به ذوق با که فواره روي به رو و چمن سمت رفتم
 .ميکرد کيف آدم که بود مطبوعي خنکي يه.شدم خالي انگار صورتم رو چکيدن که

 نه ارهميب بغل از که باروني البته.وايسادم بارون زير االن که کردم فکر و بستم چشمامو
 .آسمون

 …اينور بيا_

 …وصال دون و آب دنبال.کردم رها کيارس هواي تو روحمو ي پرنده بيخيال

 …ميميري دوني و آب بي از تو…من ي پرنده نزن پر

 …شد درست بيا_

 :کرد نگام خنده و تاسف با سمتش رفتم

 …ميميري سرما از االن بشين…کن نگاش_

 :گفت طعنه به.دادم تکون خيسمو چادر و نشستم…داشتم دوست رو سرما من اما

 .نميشه خيس من ماشين.باش راحت_

 : گفتم خيال بي

 .راحتم_

 : خنده زير زد.کردم خشک صندلي بالش با سرمو چرخوندمو سرمو

 …بردار کاغذي دستمال خب ديوونه_

 :کردم نگاش چپ چپ

 کاغذي دستمال ديدم که نيستم کور تازه…بودما بستري خونتون ديوونه تو روز دو_
 .ميکنم حال اينجوري من…رو

 :گفت تصنعي حرص با

 …هستي کي ديگه تو_
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 من دينفهمي باهام معاشرت و پروندم تو کردن فضولي و گريز و تعقيب اينهمه بعد يعني_
 کيم؟

 …هستي کي تو نفهميدم هنوز خدايي_

 …نزني حرف شد قرار…بهتر_

 …باشه باشه_

 .دهنش رو گذاشت دستشو

 

 ”ماهايا“

 

 بآ ليوانيه .بيرون رفتم اتاق از و بالش رو انداختمش.کردم قطع صدم بار واسه گوشيو
 :گفتزندايي که اتاق تو برم خواستم و خوردم

 .نرو ديگه شد حاظر شام_

 .زندايي گردن افتاد شامم

 .ندارم ميل زندايي نميخورم_

 اتاقو چراغ و روشن رو دايانا کوچيک آباژور.اتاق تو رفتم اي ديگه حرف هر از قبل و
 حسادت مثل چيزي اما بود شده تنگ براش دلم.ميکرد آرومم.بود آبي نورش.کردم خاموش
 .بدم مکررشو تلفناي جواب نميزاشت

 

 آرومم بارون بوي.هام ريه تو کشيدم رو باروني خنک هواي و کردم باز رو پنجره
 نموماما بيشتر کاش…رفته مامان به دايانا منو ي شاعرانه ي روحيه ميگه زندايي.ميکرد

 يليس صداي اتاق تو موزيک تنها و ميگرفتن راه گونم رو اشکام ي دونه دونه…ميشناختم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ماهی رضایی – آمینمرغ 

telegram.me/romanhayeasheghane 121 

 برم ترس و شد قاطي باهاش هم در شدن کوبيده صداي اما.بود حياط سنگاي رو بارون
 … بارون اين تو موقع اين.داشت

 نديده؟؟ درو زنگ يعني نشد باز اما دوختم چشم در به نگرون دل

 :کرد نگرانم بيشتر زندايي صداي

 .…ماهايا_

 

 

 :گفت حراسون زندايي و شد باز اتاق در

 کيه؟؟.داره کار تو با ميگه در دم اومده مرده يه ماهايا_

 :گفتم و کردم پا اون و پا اين دستپاچه

 .کيه ببينم برم بزاريد.نميدونم_

 :گفت زندايي ميپوشيدم رو گلبهيم بافت پالتوي که همونطور

 …کشاس چاقو شبيه قيافش باش مواظب ماهايا_

 .نبود جور اصال وضعيت اما خنده زير بزنم زندايي حرف از ميخواست دلم

 :بلندشد خونسردش هميشه قيافه با دايانا

 بيام؟؟ باهات ميخواي_

 :گفتم و کردم نگاش لحظه چند

 بچم؟؟ مگه…نه_

 زدم خندلب.سرم گذاشت کالهشم شونم رو انداخت داشت بزرگي کاله که سرخابيشو باروني
 .بيرون رفتم خونه از و

 .ميباريد سخاوتمندانه همچنان اما بود کمتر قبل به نسبت بارون
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 اشه؟ب ميتونست کي گرشاسب جز.بود درست حدسم.کردم باز درو و کشيدم عميقي نفس

 :جلو اومد سريع.ميکرد بيداد چشاش تو غم.ميکرد فشرده قلبمو درهمش ي قيافه

 …هست معلوم_

 :پايين آورد صداشو.داريم آبرو ما يعني. کردم اشاره ها همسايه در به

 بيهتن منو داري چي خاطر نميدي؟؟به جواب لعنتيتو گوشي اون کجايي؟چرا هست معلوم_
 الهزب تو انداختمش و بود گرفته بو دلم تو جنازش و مرده که ميکني؟؟صنم؟؟؟صنمي

 دوني؟؟؟

 :داد ادامه مهربوني لحن با.ميکرد بيداد و عشق و ميلرزيد نگاهاش با دلم

 .دمنمي صنم تاي صد به گنديدتو موي تار يه پيغمبر به پير بگم؟به کي به…بابا_

 

 :باال گرفتم سکوت معني به دستمو

 …بسه-

 :کرد نگام لتماس با

 .ماشين تو بيا عقل ال-

 ،بي بارون که ميسوخت گرشاسب واسه دلم…نه بودم باروني زير که خودم واسه دلم
 جهتشو و کرد روشن رو بخاري و اومد ،اونم ماشين تو نشستم .ميکرد خيسش رحمانه
 ميخواست دلم.بخاري گرم حرارت جلو گرفتم کردمو باز دستامو مشت.من سمت کشيد
 .بشه گرم اون دستاي گرماي با دستم

 :دادم تکون سرمو

 .بوده نامي صنم ي خونه روزي يه تو دل کنم قبول نميتونم من…من-

 ستهشک دل باز و سکوت باز و کرد روشن.کرد روشن رو ماشين و فرمون به کوبيد مشت با
 .من ي
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 کجا؟-

 .کشيد گشادو باروني آستين که کنم باز درو خواستم

 …تنهام خيلي… ساعت نيم فقط…ساعت نيم.ميگردونم برت ميزنيم دور يه…نه-

 جام رم؟سرب و کنم حس حرفاشو تو التماس.نه بگم و ببينم نگاهشو التماس ميتونستم مگه
 :سمتم گرفت گوشيشو کوچه سر.افتاد راه و نشستم

 .بگو راستشو.نشن نگران بده خبر بزن زنگ بگير-

 :پيچيد گوشم تو دايانا صداي.گرفتم رو خونه ي شماره و گرفتم ازش گوشيو

 بله؟-

 هنش نگران بگو زندايي به فقط.خونه ميام ديگه ساعت نيم يه من…جان دايانا…سالم-
 ميدم توضيح خونه ميام خودم

 ماهايا؟ افتاده اتفاقي.سالم-

 .خداحافظ.ميدم توضيح ميام.حاال نکن سازيي جو زندايي پيش دايانا نه-

 

 روشن و ضبط گرشاسب.داشبورد رو گذاشتم کردمو قطع گوشيو دايانا طرف از سوالي از قبل
 ميده؟ گوش هم آهنگا , کردم تعجب.کرد

 …تو حرفاي_

 …شکستم تنگ دل رو مرحمه مثل

 … تو چشماي

 خستم پاي به راه اين تو ميده جون

 …تو دنياي

 محضه آرامش از پر دنياي
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 …چشمات از دور

 ميلرزه دلم جا هر ثانيه هر

 کن باور,حرفامو

 باشه راست گفتم تو به که حرفايي ايندفعه شايد

 شه تنها خودت مثل داره دوست اونکه داري دوست چرا

 باشه بگو بهم نه جاي به بار يه براي بيا

 کن باور,حرفامو

 …شه تر بد اينم از دارم که خرابي حال نزار

 شه پر پر چشات پيش داره دوست اونکه داري دوست چرا

 شه شر واسم دارم تو به که قشنگي احساس نزار

 

 و نزاره ديگه يکي شايد

 و انتظاره غرق تو چشماي

 و ياره گيره تو ي شکسته قلب

 …نتوني تو

 نداريمو پنهوني حرفاي

 نداريمو جوني و بيقراره دل

 بيقراريمو درمون تويي

 …ندوووووني شايد
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 روزگار عليرضا از محض آرامش آهنگ

 

 :کردم نگاش عصباني.بود خيره روش روبه به اخم با دادم تکون سرمو کالفه

 گرشاسب؟؟؟ ميدوني چي من از تو…تو_

 بدونم؟؟؟ بايد چيو_

 :گفتم ميلرزيد بغض شدت از که صدايي با و چکيد اشکم

 هي جز ميدوني…ابد زندانه؟حبس تو قتل جرم به بابام ميدوني.ندارم مادر ميدوني تو_
 ندارم؟ شهر اين تو هيچکيو آبجي يه و تنها زندايي

 من زن که يبگ فاميالت جلو فردا ميتوني تو…کرديم؟؟تو زندگي بختي بد با عمر يه ميدوني
 زندانه؟ قتل جرم به باباش بگي…نداره فاميل و فک

 با و فرمون رو گذاشت چپشم دست آرنج صندلي رو گذاشت آرنجشو يه. کنار زد بالبخند
 :زدم داد و شدم کفري.کرد نگام لبخند

 بختيم؟ بد يا اشکام ميخندي؟به چي به_

 :لبش ي گوشه کشيد شصتشو

 سرشون بزارن کنن حلوا حلوا رو تو فاميال ميدم قول بشو من زن_

 .پنجره سمت چرخوندم سرمو دستپاچه

 .خونه ببر منو_

 .هستم نوکرتم.چ َشم رو_

 :کرد زمزمه لب زير.دنيايي چه تو من و بود دنيايي چه تو گرشاسب

 .ماهايا ميدونستم چيو همه من_

 .بستم چشمامو
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 .خانومم بفرما_

 .رفت نيومده که بشينه لبام رو رفت لبخند

 .نيست صنم کنم باور که بده وقت.بده وقت من به…گرشاسب.ممنونم _

 .زدم رو زنگ و در سمت رفتم و شدم پياده

 و شد ازب تيک صداي با در.کنم تحمل نميتونستم واقعا اما شدم خيره غمگينش چشماي به
 که کاريه هچ رفته صنم  کنم چيکار نميدونستم.دادم تکيه بهش و بستم درو.تو رفتم سريع
 دلم؟؟؟ رو بزارم پا اون هاطر به

 (دايانا)

 

 بل زير ميکردم مرتب سرم رو چادرو که همونطور.ديگه ميکردم سکته داشتم استرس از
 :ميخوندم آهنگ

 ببخش مرا رفتم_

 نداشت وفا او مگو

 گريز جز به راهي

 …بود نمانده برايم

 …نفست ناز_

 سرپ گفت اومد يهو که شبم اون.خودشه تو همش.گرفته افسردگي وقته چند ماهايا.خنديدم
 …نبود خوب مادرش حال.بود بيمارستان بيماراي از يکي

 .داره خود جاي که تيزي اون به زندايي حاال نشدم قانع که من

 .ميخوندم اونور.ميکردم فرار داشتم تورو صداي اگه من..دايانا_

 :سرش تو زدم
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 …خروسه قوقوي قوقولي مثل خودت صداي اينکه نه_

 :انداختم خودم به آينه تو آخرو نگاه

 قيمتي؟ چه کنم؟به چيکار ميخوام مگه_

 :گفتم کردمو مرتب ثنتيمو کوچيک کيف

 .زياد ذت.رفتم من_

 :گفتم ميزد فرچه فرش شامپو با فرشو داشت که زندايي به رو بيرونو زدم اتاق از

 .دارم کار بيرون ميرم من زندايي_

 .باش خودت مواظب.عزيزم باشه_

 .چشم_

 :زد داد يهو که برم خواستم

 .نزدم هنوز برو سرم پشت از.زدم شامپو تازه…نرو اونور از…ا  …ا  _

 .رفتم پوشيدمو کفشامو.رفتم فرش هاي کناره از آسه آسه کردمو نگاش درمونده

 

 ديدن اب کرددمو تعقيبش که افتادم روزي ياد.شدم خيره رواني بيمارستان سفيد در به باز
 .آوردم در رو قضيه توي و ته و تو رفتم.مياوردم در شاخ داشتم تعجب از اينجا

 نگهبان زا اجازه با و پيچيدم خودم دور بيشتر رو پالتو.لرزيدم خودم به و پيچيد پالتو تو باد
 يرينش واسم بودن کيارس کنار در اما بود سختي روزاي.افتادم لعنتي روزاي اون ياد.تو رفتم
 يمطبوع گرماي.تو رفتم و شدم رد بود شده گم سکوت تو که حياطي از.آرامش از پر و بود

 .داد نوازش صورتمو

 دلم…نه اما کردم نگاه ناهيد اتاق به.باال رفتم ها پله از کردمو سالم پرستارا از تا چند به
 .نداشت دوري طاقت ديگه

 .دمز  لبخند روش به منم زدمو لبخند منم.زد لبخند ديدنم با فيضي.اتاقش سمت رفتم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ماهی رضایی – آمینمرغ 

telegram.me/romanhayeasheghane 128 

 …اومدي زود قد چه سالم_

 درسته؟؟ پس بشينم بايد..سالم_

 .بله_

 اما نمشببي ميخواست دلم.کرده لج من با ساعتم.طوالنيه قدر چه امروز.نشستم بيقراري با
 فقط کيارس.شکستن دوباره از.…شدن خورد دوباره از بود دلم تو ترسي يه

 .…,غرورمو…بغضمو…دلمو…ميشکنه

 زا تفاوت بي چهره با.بيرون اومد اتاق از زني گذشتن دلشوره از پر که هايي لحظه بعد
 :کرد اشاره در به فيضي.رفت و کرد تشکر فيضي

 .بفرماييد_

 ونامدند ناخواسته و داشتم تهوع حالت استرس از هميشه مثل.نبود دلم تو دل.شدم بلند
 .اتاق تو رفتم دادمو قورت دهنمو آب.بودن شده قفل هم رو

 ظممن نا ي ها تپش باز.دلم آشوب باز.بود سرش رو دستش يه و بود وايساده,در به پشت
 لمد تو که من داشتني دوست ي جيوه باز.ميکرد آب ذره ذره منو که شيريني احساس باز.

 .ميکردن شيطوني

 .معتمد آقاي سالم_

 ندچ بعد.پايين انداختم سرمو,ديدم چشماش تو رو بهت و تعجب برق لحظه يه برگشت
 :گفت و خنديد تيکه تيکه لحظه

 …سالم_

 :خنديدم باال گرفتم سرمو

 شدم؟؟ دار خنده خيلي_

 .کشيد موهاش به دستي

 .بشينيد.کردم چي؟تعجب واسه…نه…نه_
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 .شکنجه به گرفتم ناخنامو استرس با و مبل رو نشستم

 ,,,بسه_

 :کردم بلند سرمو

 بله؟؟_

 .نشست و کرد جا به جا دستش تو خودکارو

 داري؟ استرس هنوز_

 :دادم قورت دهنمو آب

 …نه هميشه…نه_

 نهديوو و شد دستپاچه.گرفت خندم من و شد دستپاچه چون چيه منظورم فهميد کنم فک
 .ميگفت نبايد که فهميد و شد دستپاچه.شدم

 بهتريد؟..خب_

 بهتريد؟؟_

 :گفت اخم با کنه نگام اينکه بدون

 .ميکنن استفاده جمع فعل از احترام براي فارسي ادبيات تو.حالتون بله_

 :گفتم کردمو صاف گلويي.ابهت از پر و بود شيرين واسم اخمش

 .بعله_

 

 !بهتريد؟ پس_

 .شايد…بگيرم فاکتور..هامو خستگي…زندگيمو تو حسرت و بغض و کالفگي اگه_

 .آره بزاره دلتنگي اگه.آره بزاره جدايي و بغض اگه
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 .زندگي هاي فرصت و آدمه.دور بندازي.بگيريشون فاکتور ذهنتم از کن سعي_

 :پايين انداخت سرشو و بست چشماشو

 .چيه دليلش بدونم چرا؟نميخوام بپرسم نميخوام_

 :باال گرفت سرشو

 يفراموش جز راهي نيست جبران واسه راهي هيچ وقتي. کني فراموش بايد  رو چيزا بعضي_
 .نيست

 .بخوني چشام از دلمو تو غم بتوني کاش.کردم نگاش بغض با.مرد ظالمي  تو قدر چه

 همين؟_

 :انداخت باال شونه

 .بهتر هاي فرصت دنبال بگرد.گذاشت کنار احساساتو بايد گاهي_

 :گفت من به پشت و شد بلند

 …بهتر هاي مرد و_

 دوست درد…درد و بست حلقه چشام تو اشک. ويرونه يه شد روحم تمام…ريختم فرو
 …آغوشش تو گرفت قلبمو باز وفادارم

 :گفتم کنندم خفه بغض با

 کي وت.ميکني بازي آدم يه احساسات با راحتي اين به که متاسفم برات…متاسفم برات_
 کيارس؟ هستي

 

9 
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 59 آمين مرغ رمان نهم قسمت

 59 آمين مرغ رمان

 

 :برگشت کالفه

 …بگذر هيچ اين از.نيستم هيچي من_

 :کردم نگاش ملتمسانه و شدم بلند

 …دنياييه من واسه هيچ اين بدوني کاش_

 :دوخت چشم چشمام به درمونده

 .رو پوچتون احساس اين کنيد تمومش کياني خانم_

 :ميز رو کوبيدم

 ميرم جا هر پوچه؟وقتي دونده ريشه دلم تو سالها که عشق پوچ؟اين احساس کدوم_
 چيه؟ تو نظر در پوچه؟پوچ ان تو واسم آدما همه پوچه؟اينکه ميبينمت

 :گفت کالفه و بست چشمشو

 …اگه همسرم…نيست درست اصال اينجا به شما اومدن نيست درست صورت هر در_

 عشق زا تو…نميتونم من…ميکني خورد منو فقط تو…بشنوم چيزي نميخوام ديگه بسه_
 سنگدل؟ ميفهمي چي

 .پايين انداخت سرشو

 .عشقه از وجودم تمام من_

 :کرد اشاره در به

 .نيايد ديگه که بهتره.کياني خانم بريد بهتره_

 :ميز رو چکيد گونم رو از آروم اشک ي قطره
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 …باشم نداشته دوست ميتونستم کاش…کاش_

 

 باشه خدا واسه بايد کردن سر چادر اين.نداريم هم به ربطي هيچ شما منو کياني خانم_
 …دارم دوست زنمو من…من,بکشيد خط منو دور…من خاطر به نميخوام

 .شنيدم خودم گوش با دلمو شکستن صداي.چشام تو ريختم بغضمو ي همه

 .بود دوخته چشم ميز به.کردم نگاش التماس با

 .نکن تا اينجوري من با کيارس؟؟العقل_

 ميشيد؟ راضي شما کنم چيکار_

 :گفتم و چکيد اشکم.ميکرد مسخره منو داشت هم حاال

 … بالست رفع شکستني…بشکن فقط…هيچ

 سونآ کيارس دست تو که دلي…بهش نسپرم دستي دو دلمو باشم من تا.بيرون زدم اتاق از
 .نگاهاش با,حرفاش کلمه به کلمه با.ميميره داره صدا بي و

 جون به بود افتاده بختک مثل.بود زده شبيخون دلم رو شب سياهي مثل حسرت
 هک تلخ انقد…تلخ ي رفته دست از اين فراق اين تحمل جز نداشتم راهي هيچ ديگه.روحم
 نميزدم؟ دم و ميسوختم سکوت تو بايد من.نميشه شيرين عسلم من يه با

 اکسيت هميشه مثل باز و نداشتم شلوغي ي حوصله اصال.انداختم مترو ايستگاه به نگاهي
 .دادم ترجيح رو خطيا

 يرونب توان نجاتي غريق هيچ که بشم غرق خودم تو انقد که.واسم بود دارو بهترين تنهايي
 که کسي طرف از.کنم تحمل رو شدن نخواسته ميتونستم قدر چه من.باشه نداشته کشيدنمو
 .بود زندگيم ي انگيزه تنها خواستنش

 

 (ماهايا)
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 عشق.خرهب گاوزبون گل عطاري رفته زندايي.دستم بغل مبل رو انداختم بستم کتابو کالفه
 که لهپ راه تو بيارتشون ميخواد.آميناش مرغ پيش رفته سرما اين تو هم دايانا.گياهيه دارو
 اام داشتم دوست صداشونو.ميخوره حرص دستش از زندايي قد چه و سال هر مثل. نميرن
 .نميکشيد رو اونا صداي زندايي اعصاب

 .نبود سايلنت رو گوشيم هيچوقت دايانا عکس بر.شد بلند گوشيم صداي

 بله؟_

 .کيه ميدونستم

 

 .سالم_

 .لبهام رو نشست لبخند آگاه خود نا

 .سالم_

 :گفت مهربوني لن با

 ميکشي؟تنبيه صالبه به منو تنگ دل داري دوست ميکني؟چرا اذيت منو انقد چرا_
 گذشتمه؟

 :دهنم گذاشتم رو پفيال ي دونه

 .آره کن فکر_

 ..جهاني خلق با که باش اين از به ما با_

 :باال دادم ابرومو

 …بلدي که شعرم…اوالال_

 .شماييم کوچيک_

 :خنديدم
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 .نفرماييد_

 کني؟ عفو گذشته دلدادگي خاطر به رو ما که بفرمايم چي_

 :کردم زمزمه و شد خشک لبام رو لبخند و افتادم صنم ياد باز

 ..دلدادگي_

 بيرون؟ مياي…ماهايا بيخي_

 :گفتم عصباني

 بيرون؟ بيام شما با بايد چي واس_

 …دستت کف گرفتي که دلي حرمت به.دلدادگي حرمت به_

 نکهاو به بسپارم نخوردمو دست دل…گذشتش دلداگي از بگذرم بايد من.زدم لبخند آروم
 .شده دوم دست دلش

 .بمالم شيره نميتونستم که خودمو تنگ دل سر طرفي از

 .خب خيلي_

 .دنبالت ميام ديگه ساعت نيم.هستم نوکرتم_

 :گفتم زدمو لبخند.گرفتم دست تو موهامو از تيکه يه.فهميد ميشد صداش تو و شوق

 .منتظرتم_

 …من مرد…گرشاسب.شدم خيره صفحش به عشق از پر کردمو قطع گوشيو

 

 هاي تابلو به نگاهي زدمو اتاق تو چرخي.اتاق تو رفتم جهيدمو جام از نشدني وصف ذوقي با
 :کشيدم دست روش و وايسادم يکيش روي روبه و انداختم دايانا خوشنويسي

 عشق اي خوانم شيرين زهر من را تو_

 …ندانم اينت از خوشتر نامي که
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 .بود فريدون شعر

 رندهپ قفس داشت.دايانا سراغ رفتم.بيرون رفتم شيرين و خوش حالي با پوشيدمو لباس
 .ميکرد مرتب دوستداشتنيشو هاي

 .بيرون ميرم من خواهري_

 :گفت شيدوک بود پوشونده پر پاشو رو که سفيدش کبوتر پر رو دستي کنه نگام اينکه بدون

 .دخترم باش خودت مواظب.باشه_

 :شونش رو کوبيدم کيفمو.مياورد در رو زندايي اداي,خنديدم

 .نکن مسخره منو زندايي_

 .خودمه واسه_

 

 :کردم زمزمه و خنديدم ريز ريز.وايسادم حياط تو و پايين اومدم ها پله از خنده با

 .ميکردم نازم حاال.حوله چه ميگه االن_

 در جلو بود نزديک.نزده درو زنگ تا در سمت پريدم فوري.اومد کوچه تو از ماشين صداي
 :خنديد.کردم کنترل خودمو ومن جلو دوييد رفتم تند انقد بخورم ُسر

 بيام؟؟ نگفتي تر زود چرا بود شده تنگ واسم دلت انقد اگه_

 :کردم نگاش چپ چپ.کنم فکر آوردم در بازي ضايع اوه اوه

 .بزني درو زنگ نخواستم که واقعا_

 :کرد نگام گنگ

 چي؟ واس_

 :کردم نازک چشم پشت

 .بريم.هيچي_
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 واخماش.بود هم تو اخماش اما نشستم.کرد باز برام تو از درو و نشست خودش هميشه مثل
 :گفتم کنم نگاش اينکه بدون.ميکرد اخم وقتي ميگرفت دلم اما داشتم دوست

 حاال؟ کردي اخم چرا_

 نگفتي؟ خانوادت به من مورد در چيزي تو ببينم_

 چطور؟_

 گفتي؟ يا گفتي_

 .داشت برم ترس

 …نه_

 :سمتم شد تيز

 نگفتي؟ چرا چرا؟؟ماهايا_

 … که هنوز_

 :گفت بلندي صداي با

 روز اين به منو و کرد فردا امروز هي هم عوضي هنوز؟؟صنم کدوم ماهايا_
 …بفهم منو عزيزت جون…ميکنم خواهش…نشو صنم تو…ماهايا.انداخت

 .داره نقش زندگيش تو هنوز صنم.بودم ترسيده.ذهنشه تو هنوز صنم پس.گرفت دلم

 

 :گفت ماليمي لحن با

 زندگيتم؟ کجاي من.کن مشخص منو تکليف عزيزت جون_

 .دستش از بودم ناراحت اما(زندگيمي خود, خود تو)بگم ميخواستم

 زندگيته؟ کجاي صنم_

 :کرد نگام بهت با
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 نداره؟ وجود صنمي ديگه که نميکني باور کجايي؟چرا تو کجام ماهايا؟من_

 :گفتم عصباني

 رفتي؟ اون با که جايي بردي بار اولين واسه منو مياري؟چرا اسمشو هي چرا پس_

 اسمشو ديگه من.بيرون بنداز ذهنت از صنمو…من مرگ…ماهايا کردم غلط من…من_
 .کن مشخص منو تکليف يااينکه.بگو خانوادت به فقط…فقط.نميارم

 .گرفتم بازي به انگشتامو و پايين انداختم سرمو.شد پياده و داشت نگه ماشينو

 :گفت مهربوني لبخند با.کردم بلند سرمو.پنجره به زد

 …د   .شو پياده_

 دنبالش.نبود صنمي کاش.بيرون دادم نفسمو کردمو نگاه خونه سفره در سر به و شدم پياده
 :گفت.رفتم

 .سرده بيرون تو بريم_

 منم و ستنش جا يه.شيک و بود ثنتي قبلي مثل.بود صفايي با جاي,رفتم دنبالش صدا بي
 .روش به رو

 نگفتي؟؟

 فرو يزيچ يه دلم ته ميکرد نگاش يهو وقتي ها موقع بعضي.کردم نگاش و باال گرفتم سرمو
 .بود عشق اسمش شايد که چيزي يه.ميريخت

 

 چيو؟

 :خنديد

 .ميگم تکليفمو.حواس بي_

 .خنديدم
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 …اگه.مشخصه که شما تکليف_

 :کرد نگام گنگ

 اگه؟_

 …هيچي_

 !جون دختر کردي سرم به چيه؟جون تکليفم خب_

 :زدم پوزخند

 .زندگيمه تو نامي گرشاسب که ميگم خانوادم به رفتم_

 :کشيد ميز رو دستي

 .بشه مزاحمتون ميخواد جونش مادر با هفته آخر که ميگي و_

 :گفتم خوردمو خندمو,کرد نگام چپ چپ که خنده زير زدم

 هان؟ تو نداري منو هاي خنده ديدن چشم چرا_

 :سينش رو زد جانب به حق

 شد؟ فهم شير.بخند من واس فقط اما.بخند_

 :آوردم در خودشو اداي

 …چ َشم رو_

 :خنديد

 ميخوري؟ چي حاال_

 :گفتم و دادم تکيه سينه به دست

 …داشتي دوست چي هر…قهوه…چايي.برم تر زود بايد من_

 :گفت خودش به مختص حالت با و انداخت باال ابرو
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 !!کني عادت باس…چايي قهوه؟؟؟فقط به چه رو ما_

 :انداختم باال ابرو

 .ميميرم نخورم قهوه من.اووووف_

 :گفت و کرد صدا گارسونو دست با

 .ميکني عادت_

 .کردم نگاش ميز اي شيشه ي صفحه از خنديدم

 

 ”دايانا“

 

 خدا خدا.پايين سرموانداختم زدمو درو زنگ.دوستداشتني در سمت رفتم کشيدمو آهي
 .باشه که ميکردم

 بله؟_

 :کشيدم گلوم به دستي و کردم صاف گلومو

 …دايانام_

 .بفرماييد جان دايانا سالم_

 و محيط اين بودمو کور ميخواست دلم.تو رفتم شيرين استرسي از پر و شد باز در
 سرم تو مه با صدا تا چند.جلو ميرفتم درنگ بي و ميبستم چشممو خونه تو مثل يا.نميديدم
 .بودن دَوَران تو

 زن من,معتمد کيارس…کيارس عروسي,داداشش عروسي کارت,اومدن دوماد عروس)
 (دارم دوست زنمو,دارم

 :گرفت سمتم به دستشو.جلو رفتم و زدم لبخند کيميا روي به سختي به
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 .عزيزم سالم_

 :دادم دست بهش

 .سالم_

 :کرد اشاره در به

 .جان دايانا تو بريم_

 .گلوم تو نشوند بغض تابلو خالي جاي که تو رفتم

 .بردتش کيارس_

 .اومد و خونه آشپز رفت.کردم اکتفا لبخندي کردم؟به توجه عکس جاي به انقد

 وايسادي؟ چرا.عزيزم بشين_

 .کردم نگاش و نشستم

 کامه؟ به اوقات خب_

 :گفتم تعارف بي و رک

 …نه_

 .بود تر بد فوش تا صد از که مضحکم لبخند باز و

 :خنديد

 .جالب چه_

 :پرسيدم گنگ

 چي؟_

 .شخصيتت_

 شد؟ بهتر مامانت.داري لطف_
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 .نبود هم اندفعه.مريضه و گرفته آنفوالنزا گفت قبل ي دفعه

 :زد لبخند

 .عزيزم حمومه_

 .اوهوم_

 شده زرگب اينجا.بوده اينجا کيارس اينکه فکر.خونه آشپز تو رفت اون و انداختم پايين سرمو
 .ودهب گير در اينجا هواي با نفساش دم باز و دم.ميداد قلقلک روحمو کشيده نفس اينجا و

 :کردم زمزمه زدن لب حد در آهسته خيلي

 دارم دوست را اينجا_

 نفسهايت دم باز و دم که اينجايي

 …کرده لمس را هوايش

 مهه شايد.کرده لمس رو کيارس دست اينجا چي همه شايد.کردم نگاه اطراف به اشتياق با
 .داره خاطره کيارس با اينجا چي

 خونمون؟ خوشگله_

 دوستم اولين شايد.کردم نگاش لبخند با و برداشتم رو چاي ليوان. اومد چاي سيني با کيميا
 .بود

 .لباته رو لبخند همش که خوبه_

 .ميگيره حرصش زندايي_

 :گفتم و خوردم داغ داغ چاييمو.شد خيره معلوم نا ي نقطه يه به بعد و خنديد

 .بگيرم ياد خوندن نماز شما از,اومدم من…من_

 :گفتم تند تند زدش بهت نگاه پيش
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 .شدم شما مزاحم.نميشد روم…بپرسما زندايي از ميخواستم يعني… يعني_

 :گفت و خنديد لحظه چند بعد

 .شدم خوشحال هم خيلي.عزيزم حرفيه چه.ميکنم خواهش_

 

 

 .ممنون_

 اي گفت چي هر و نشستم کن گوش حرف هاي بچه مثل من و کرد شروع و آورد ميوه رفت
 .ذهنم تو سپردم يا نوشتم

 نم تحمل تو فاصله همه اون.منفي قطب من و بود عشق اين باتري مثبت قطب کيارس
 ماز  ذهنم تو ميارمش وقتي که اينجوري نه.ذهنم تو حتي.باشم کنارش بايد من.نيست
 ”نورا“ ميشدم اينا از تر زود خيلي بايد من.دوره

 .باشه من واسه ذهنم تو ميخوام نمونده داشتنش واسه راهي هيچ چند هر هم حاال

 اين با عجيب مدت همين تو من اما.کنم سر چادر اون خاطر به نميخواد که گفت اون اما
 اهاشب ميتونم که پر يه.پَره يه برام چادر ميکردم احساس.بودم گرفته انس سياه ي پارچه
 …”آمين ”بگم آدما دعاي با کنمو پرواز,بپرم”آمين مرغ“ مثل

 ديگه؟ نداري تموم؟مشکلي.خب_

 :هم به کوبيدم دستامو

 .حله_

 .لپم رو گذاشتم دستمو تخس ي ها بچه مثل منم و کشيد ها بچه مثل لپمو

 :گفت و کرد نگام چشمي زير.فکر تو رفت دوباره بعد  خنديد

 ,بخوني نماز ميخواي شدي؟چرا چادري چي واسه حاال ببينم_

 .کردم گم رو ها کلمه خودمو و شدم دستپاچه کلمه واقعي معناي به
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 :کشيدم پيشونيم به دستي

 .بشم نزديک خدا به ميخوام که چون… که چون_

 .شد باز بناگوش تا نيشم بودم کرده پيدا که جوابي خاطر به و

 

 :گفت ميجوييد لبشو پوست که حالي در و خنديد

 …خوبه_

 :گفتم بکشم بيراهه به بحثو خواستم

 ميکنن؟؟ کار…خانوم نورا.راستي_

 :کرد نگام گنگ

 فهميدي؟ کجا از اسمشو_

 :گفتم خونسرد

 .مون خاطرم تو داشتن قشنگي اسم.شدم متوجه کرد صداشون داداشتون_

 ”نداشتم ي عمه ارواح”:زدم پوزخند خودم خبيث روح به

 .زد گره زانوش دور انگشتاشو و پا رو انداخت پاشو

 چطور؟ آره_

 چيکارن؟.ميومد بهشون هيچي_

 ارسکي خاطر به که گفت ازدواجشون بعد اما نميکرد رو اوال.خونده روانشناسي اونم.جالبه_
 با و تس خيريه واسه مشاوره مرکز  البته.ميکنه کار مشاوره مرکز يه تو.خونده روانشناسي
 .ميکنه کار اونجا کمي حقوق

 …نک گوش حرف که لبام و بخندن که دادم دستور لبام به و دادم قورت بغض با دهنمو آب

 .مشاوه مرکز کدوم_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ماهی رضایی – آمینمرغ 

telegram.me/romanhayeasheghane 144 

 بلند پيروزي از خوش سر دقيقه چند بعد و گرفتم ازش هم رو مشاوه مرکز آدرس
 پام.عادته ترک و ديوونگي همه اين باعث کيارس و ميکردم کارا اين از بود بارم اولين.شدم
 …پروانگيم ي پيله شد که چادرم.شد باز تيمارستان به که

 .کردم پيدا دوستم کنار به همه

 

 :کردم نگاه ماهايا به نگران

 بهتره؟ حالش_

 :داد تکون سر تاسف با

 .باال رفته فشارش_

 دکتر؟ ببريمش_

 :کرد نگام چپ چپ

 .کنارشه مملکت پرستار.نيست جدي اونقدرم_

 :گفتم آرومي صداي با کردمو بغل هامو زانو

 داره؟ خواهرشم دلتنگي واسه دوايي مملکت پرستار_

 :گفت خونه آشپز از

 ميکني؟؟ غر غر لبي زير چي_

 :گفتم کشيدمو آهي

 .هيچي

 کم کم.مکرد نگاه ساعت به باز.باال برد فشارشو که گفت زندايي به چي نميدونم ماهايا اين
 از پر مربوطه کيارس به چي هر اصال. دارم استرس هم نورا ديدن واسه.ميشم آماده
 .استرسه
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 آورده در رو کشو اون لباساي ي همه.آوردم در کشو از رو شده تا چادر و شدم آماده بدو
 توش بودم رفته کش زندايي وسايالي از که نمازي چادر و جانماز و چادر فقط بودمو
 اين تو چيه ميپرسه مدام شده مشکوک ماهايا.خودم پيش کليدشم و بود بسته قفلشم.بود
 .کشو

 .کردم قفل رو کشو و خنديدم ريز ريز

 بلند قد ميکردم احساس چادر وجود با.زدم خودم دور چرخي و کردم سرم و چادر آينه جلوي
 .ترم وقار با ترو

 …گرفت فيگور اين باز_

 .خنديدم

 ماا گفت زندايي به چي که بدونم ميخواست دلم.شد خيره سقف به و کشيد دراز تخت رو
 .خب بدونم نميخواد حتما هم نگه اگه.بگه بهم خودش که دادم ترجيح

 .پنهونش هاي راز و موند دايانا و بيرون رفتم اتاق از شوق از پر, کوتاهي خداحافظي با

 

 .جلو رفتم.هسال ??_?? تقريبا بود نشسته ميز پشت خانوم يه.تو رفتم و کشيدم عيقي نفس

 .سالم_

 جا به اج بيني رو بزرگشو عينک, کرد بلند سر بودن ميز رو ريخته بهم که هايي ورقه رو از
 :گفت و کرد

 بله؟ جانم_

 داره؟ روانشناس تا چند اينجا بدونم ميخواستم_

 :زد لبخند

 خانواده؟مشاوره؟ باليني؟روانشناسي روانشناسي.ميخوايد موردي چه در خب_

 :بودم پرسيده کيميا از بيشتر کاش.کيم دنبال بفهمونه کيه.کردم پا به پا
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 ميکنه؟ کار نورا اسم به خانمي اينجا ببينيد_

 :گفت بعد,کرد زمزمه اسمشو و کرد تنگ چشم

 .بديد اجازه لحظه چند_

 :گفت بود ها نوشته رو انگشتش که همونجوري.کرد نگاه ميز زير کاغذ به و

 .خانواده روانشناس.کريمي نورا خانم…بله_

 :گفتم کردم کشف بزرگي چيز چه انگار که وسيعي لبخند با

 االن؟ هستن_

 گرفتين؟؟ وقت…بله_

 :گفتم من و من با و زدم لبخند…بابا اي

 .ميکنم وقت؟صبر آخر يا برم ها کننده مراجعه بين ميشه…ميشه…نخير…اوووووم_

 ميموني؟ منتظر.نکنن وقت ممکنه.بگم چي_

 :گفتم نشدني وصف ذوق با

 .نداره اشکال نه_

 واسم کيارس به مربوط چيز ببينمش؟هر ميخوام بزنم؟چرا حرف باهاش ميخوام چرا من
 .دوستداشتنيه و مهم

 

 .بشينيد بفرماييد پس_

 هب.شدم خيره ديوار رو عکساي به بود؟؟؟درمونده کي وقت آخر حاال.نشستم صندلي رو
 .ديوار سنگاي سردي به…ها نوشته

 .واقعا شدم کالفه اما نشستم قد چه نميدونم

 خانم؟_
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 .شدم بلند خوشحالي با

 :کرد جا به جا و ميز رو هاي ورقه

 .داخل بريد ميتونيد شما_

 .ممنون خيلي_

 خواستيد و نبود توانتون در اگه تومنه ?? الي?? هم هزينش. ساعته نيم مشاوره زمان_
 يريهخ اصلي مرکز از ميتونيد هم باز.تومن هزار ?? جلسه پنج هر بيايد بيشتري هاي جلسه

… 

 :گفتم حرفيش پر از کالفه

 .خانوم شدم متوجه_

 :گفت و خنديد بيخيال

 .ميخوام معذرت بعله_

 .ميکنم خواهش_

 :سمتم گرفت ورقه دسته يه.برگشتم کالفه.کرد صدام باز که برم خواستم

 .ببخشيد ,لطفا بهشون بديد ببريد اينم_

 تادهايس مهربوني لبخند با.تو رفتم زدمو در.اتاقش سمت رفتم فوري و گرفتم رو ها ورقه
 .کرده تعجب که فهميدم واضح طور به ديدنم با اما.بود

 :گفتم زدمو مطمئني نا لبخند

 …سالم_

 

 :گفت حولي و گرفته ي چهره با

 .عزيزم بفرماييد.سالم…سالم_
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 :دوخت هم به انگشتاشو و زد لبخند.نشستم مبل رو آروم و جلو رفتم

 چطوره؟ حالت_

 دمبو ساخته ازش من که حيواليي اون نورا…کيارس.صادقانه و بود دلنشين مهربونيش
 .بود مهربوني پر چشماش.نبود

 .ممنونم_

 سالته؟ چيه؟چند اسمت…خب_

 :گفتم و جلو کشيدم رو عقب بود رفته و بود خورده سر خورده يه که چادرو

 .سالمه.??کياني دايانا…دايانا_

 :کشيد صورتش به دستي

 کنم؟ بهت ميتونم کمکي چه.خوبه_

 :گفتم آروم خيلي و جلو بردم سرمو

 شدي؟ عاشق حاال تا شما_

 و لوج اومد.ديد که گنگمو نگاه.بود قشنگ هاش خنده.کردم نگاش گنگ من و خنديد صدا با
 :گفت خودم لحن با

 ”آره“ باشه خودمون بين_

 .حالت به خوش گفتم دلم تو زدمو تلخي لبخند

 :چونم زير گذاشتم دستمو

 آره؟ رسيدي بهشم_

 :گفت و شد تر کمرنگ لبخندش

 …اوهوم_

 …منه هاي آرزو تمام دستته که دلي اون باشه حواست
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 . پايين انداخت سرشو لبخند

 .آره.معلومه خب-

 الفمک ميکوبيد حنجرم ديوار درو به خودشو که بغضي و زمين به دوختم نگاهمو حسرت با
 .ميکرد

 آره؟.فراق و عشقه مشکلت پس…خب-

 :دادم تکون سرمو کالفه

 و خوب ي ها خاطره ي همه که فراموشي يه.بگيرم فراموشي ميخوام فقط…نه ديگه…نه-
 هست؟ بيماري اين واسه چيزي روانشناسيتون علم تو.بشوره ذهنم از بدو

 :گفت اي کننده دلگرم لبخند با

 ايدش اوقات گاهي.بياي کنار چيزا بعضي با بايد اما!بيماريه يه خودش فراموشي اين…خب-
 !کني فراموش نميخواي خودت

 :در سمت چرخوندم سرمو

 .بوده من دل هميشگي مهمون حسرت هميشه.نيمشود که نميشود گاهي-

 .شدم بلند رمق بي

 بزنيم؟ حرف هم با نداري کجا؟دوست-

 :گفتم لرزوني صداي با

 …راهه بهترين سکوت بستس هميشه واسه وصال در وقتي-

 : گفت و خنديد منشي.کردم حساب ويزيتو پول . بيرون اومدم اتاق از

 همين؟ وايسادي اينهمه-

 :گفتم وار زمزمه
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 ندارن گفتن واسه حرفي تنها هاي آدم-

 بيرون زدم اونجا از فوري و

 

 «ماهايا»

 باز.صورتم تو نگاهش چپ چشمي،چپ زير دستش تو قاشق.خنديدم بهش قهقه با
 :گفتم مظلومانه و خنديدم

 .نيست کسي که اينجا-

 :باال تمگرف دستم تو چنگالو.کنه استفاده هم با و چنگال و قاشق که کرد سعي باز و خنديد

 !ببين؟اينجوري-

 :چرخوند دستش تو و چنگال

 اينجوري؟-

 رموس.ميچرخوند چنگالو هي اون اما چرخوندم دستش تو چنگالو و گرفتم هوا بي دستشو
 دستش به وابر با و داد تکون شيطنت با سرشو.ميکنه نگام گرمي سر با ديدم که باال گرفتم
 وت گرفت دستمو و چرخوند انگشتاشو.بود آرزوم گرفتنش که گرمش دست.کرد اشاره
 اشتد که دوستداشتني از پر.شد شوق از پر دلم.بوسيد دستمو و جلو آورد سرشو.دستاش
 ديمش گرشاسب و من پيش ساعت نيم همين که نميشد باورم.زندگيم توي ميدووند ريشه
 ارمو اميد فقط.بودم اينجوري که من حدعقل.نبود کامل ديگري بدون هيچکدوم که مايي.ما
 .نباشه بند تلنگر يه به ساختم آرزو هزار با که اميدي ي خونه

 با.کرد رها دستمو آروم گرشاسب.اومد در صداي .کرد نگام عشق از پر و باال گرفت سرشو
 :شدم بلند ميکرد پرواز عاشقي آسمون تو که دلي

 بله؟-

 :گفت خندون لباي و حسرت پر نگاهي با.کردم باز درو.مطمئنم بود دايانا اين.زد در باز
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 .سالم-

 .خنديدم کمر به دست

 جانم؟.سالم عليک-

 :گفت و شد تر باز لبخندش

 .خنديدم دارن جالبي رسومات و رسم چه-

 . بخوريم غذا هم با بايد که بود گفته گرشاسب بزرگ ي خاله.ميگفت راس

 بود؟ همين چي؟کارت که-

 :گفت جدي لحن با و کرد صاف گلو

 .کنيد زياد رو بخاري شد سردتون اگه بگم خواستم فقط هيچي-

 نچو.رفت آروم آروم و داد تکون هوا تو دستشو خداحافظي معني به و زد جنسي بد لبخند
 رانشنگ.حسرته و غم از پر دلش ميدونستم خنديدم.نميرسه بهش دستم فعال ميدونست
 زير زدم کردمو نگاه ميخورد غذا اشتها با داشت که گرشاسب به کشيدمو آهي.بودم
 :گفت و داد قورت غذاشو. بشقاب کنار بود گذاشته چنگالو.خنده

 .گشنمه خيلي.دوييدم دم يه صبحم از.نيستم بازيا سوسول اين اهل من-

 کنارش رفتم مو خنديد

 

 

 «دايانا»

 

 يشپ رفتم و برداشتم توش از دلسترو ي شيشه آخر کردمو يخچال سر تا سر به نگاهي
 شنگا مشکوک زندايي و بود خيره گوشيش به مضحکي لبخند با ماهايا.زندايي و ماهايا
 :گرفت خندم.ميکرد
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 مگه؟ ميخوني چي…ماهايا-

 :کرد بلند سر وال و حول با

 ها؟-

 :گفتم خنديد هم زندايي

 .باش راحت هيچي-

 هي اول نگاه تو چند هر.ميومد نظر به خوبي آدم گرشاسب.ميخوردم قبطه حالش به قد چه
 ،در منشست.شد خيره گوشيش به باز بيخيال ماهايا.ميومد نظر به ترسناک ابهتش خورده
 .کشيدم سر نفس يه کردمو باز و دلستر

 .دختر شدي دايانا،خفه-

 تو گوشي کردم احساس .خوشمزس قدر چه يعني.دادم تکون سر و پايين گرفتم رو شيشه
 :تمگف درمونده …يا اشتباه يا ميزنه زنگ من به کي.آوردم درش حوصله بي.لرزيد جيبم

 بله؟-

 …الو-

 .ميومد ضعيف صداش

 …بفرماييد-

 :گوشم تو پيچيد حامد دار خش صداي

 …خيابونتون سر.کردم… تصادف من.. من…دايانا…الو-

 دهبري بريده و ميومد بدجور صداش يعني.خب بود وقت دير.شدم نگران.ممتد هاي سرفه و
 .ميزد حرف

 .گرفتي اشتباه.ست115 اورژانس ي شماره…چه من به…خب-

 …کن.… کمکم-
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 .کردم نگاه گوشي صفحه به.شد قطع گوشي خشي خش بعد و

 بودن؟ گرفته اشتباه باز-

 :گفتم و انداختم باال شونه

 .آره-

 :شد بلند خابالو چشماي با زندايي

 .خستم خيلي بخوابم.ميرم من-

 .بخير شبتون-

 زنگ نم به چرا آخه خب.باشه داشته احتياج کمک به واقعا نکنه. گفتم بخير شب وار زمزمه
 اما تمنشس بيخيال.اومده من خاطر به ميکنه؟يعني چيکار اينجا.خيابونتون سر زده؟گفت
 جون هب وجدانمو سرکوفتاي بايد کي تا نرم اگه.که نداره ضرر ميرم.نميکرد ولم وجدان عذاب
 .شد بلند خميازه با باالخره ماهايا که نشستم انقد .بخرم

 .وقته دير بخواب تر زود هم تو.بخوابم ميرم من-

 :کردم نگاش چشمي زير

 .بخير شب باشه-

 

 خطر خيابونا شب وقت اين.بود دو نزديک.انداختم ساعت به نگاهي.اتاق تو رفت ماهايا
 باشم؟ سرکار نکنه.بودن ناک

 چادرو اتاقو تو رفتم گاماس گاماس.خوبه ماهايا شدم مطمئن که دقيقه چند بعد
 وگنده زتي چاقوي يه هم خونه آشپز از.خوابم من الکي که گذاشتم بالش پتومم برداشتمزير

 ظارانت که هايي خطر و بود خيابون.گلبهيم بافت پيراهن آستين تو گذاشتمش ،که اي
 .بيرون رفتم کليد با کردمو خاموش رو برقا.ميکشيد منو سن به دخترايي
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 ودمب بسته حامدو لبم زير.رفتم کردمو مرتب چادرمو.دلم تو ميريخت وهم کوچه خاموشي
 سمت به نگاه يه و کردم خيابون راست سمت به نگاه يه و دادم قورت دهنمو آب .فوش به
 .زد چشممو آشنا ماشين يه ي باال نور که چپ

 شيطنت اب فرمون پشت حامد.کردم نگاه ماشين به تيز و رفت نور.چشمم جلو گرفتم دستمو
 .باال انداخت شونشو و ابرو

 ريز.کردم نگاش شيشه از خشم از پر.سمتش رفتم خورده زخم ببر مثل بغلمو زدم چادرمو
 ديگمو دست زدمو کمرم به دستمو يه.کنه پنهون خندشو داشت سعي و ميخنديد ريز

 ساقطش زندگي از ميگشتم چي يه دنبال.انداختم اطراف به نگاهي صورتمو رو کشيدم
 . داشتم دادنشو نجات قصد که انگار نه انگار.کنم

 ردمک نگاش لبخند با و سينه به دست.زدن چشمک بهم ساخت نيمه ي خونه جلوي آجراي
 تو يشهش شکستن صداي و شيشه تو زدم فوري برداشتم يکيشونو آجرا سمت رفتم يهو و
 سينه هب دست باز.واسم بود دنيا  سمفوني ترين قشنگ اونموقع خيابون قشنگ سکوت اون
 کمک سمت زدم آجرو.بود شده خم سرشو رو بود گرفته دستاشو.کردم نگاش لبخند با زدمو
 .نداشتم دردسر ي حوصله اصال راننده

 :گفتم عصباني.کرد نگام بهت با و باال آورد سرشوآروم

 .ببرن ماشينشو بيان اورژانس بزن زنگ حاال.جونت نوش-

 :کرد ترم جري خندونش صداي که برم کشيدم رامو

 .سرت فدا.بابا بود بال ميري؟قضا کجا حاال-

 :گفتم کمر به دست و جلو رفتم.داشت رويي چه.برگشتم عصبي

 سقاطي؟ياا بدي تحويلش شي مجبور که کنم خوشگلش طوري ماشينتو ميخواد دلت ببينم-
 قبرستون؟ سينه بري کردي حوس ميخواره تنت خودت

 :گفت جانبي به حق ي قيافه با

 .اسقاطي بدم ماشينو ميدم ترجيح.دارم آرزو کلي که خودم…بابا نه-
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 وختس جور بد دستم بيرون بکشم خواستم ازآستينم آروم رو چاقو زدمو جنسي بد لبخند
 .وحشتزدش ظاهر به صورت جلو گرفتم رو چاقو لبخند همون با نياوردمو در صداشو اما

 .کنم قيمت قيمه همين با باشه سرکاري حرفت اگه که آوردم چيه؟اينو ميدوني –

 :صورتش جلو گرفت و هم رو گذاشت دستاشو کف

 …دارم گناه من…نه…نه-

 

 و هم تو رفت اخمام و نگم چيزي نتونستم ديگه که انقد.بود زياد خيلي دستم سوزش
 ونوخ رنگ.کرد حاليم به حالي ميريخت دستم از که سرخي خون و باال کشيدم آستينمو
 :جلو اومد مبهوت حامد.ميريخت خون دستم از داشت بدجور.اما داشتم دوست

 خودت؟ با کردي چيکار…دايانا-

 …ندارما دل نباشه؟من جون؟سرکاري بچه ببينم- :گفت بعد

 هر حجوم.داشتم شديدي تهوع حالت ميخوردو گيج سرم.نداشتم باهاشو کردن کل کل حال
 .جوب سمت رفتم کردمو احساس حلقم تو رو نخورده و خورده چه

 :اومد دنبالم نگراني لحن با حامد

 دکتر؟؟ خوبه؟بريم دايانا؟؟حالت_

 مثل لشهيک و ميپيچيد گوشم تو گنگ حامد صداي.اصال نداشتم نا.کشيدم دهنم به دستي
 …چشمام جلو بود شده هيوال

 ستمد رو خون گرمي.کنم فک بود فشارم.نبود خوب هيچ حالم چند هر.برام بود جالبي حالت
 نداشته قدرت تمام و پيشونيم رو گذاشتم دستمو لبخند با.ميشد تر داغ و بيشتر لحظه هر
 .رفت تحليل به پاهام ي
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 ليبغ تخت.زدم پوزخند اطرافم ديدن با و کردم باز چشمامو پالستيک خش خش صداي با
 يب و داشتم تهوع حالت احساس و ميسوخت گلوم.ميکرد باز شو ميوه پالستيک داشت
 کنهمي فکر ندونه کي هر حاال.داشت سوزش کمي و بود بسته.باال آوردم دستمو.بودم حال

 چه.بيرون اومدم نفهمه کسي کردم استتار تختمو قدر چه باش منو.کردم خودکشي
 چشمامو حرص از گفت بهم که دروغي اون و حامد آوردن ياد به با.اومد بار به افتضاحي
 .نکن گريه حالش به آسمون مرغاي که بيارم سرش به باليي ميتونستم کاش.بستم

 .کشيدم عميقي نفس چشمامو رو گذاشتم بازمو دست

 از و دادم فاصله هم از رو وسطي و سبابه انگشت. اتاق تو اومد کسي کردم احساس
 .ديدم هم در اخماي با رو ماهايا بينشون

 :گفتم همونجوري صورتمو رو گذاشتم دستامو جفت

 تمنميخواس.خيابونتون سر کردم تصادف گف زد زنگ.کنم کمکش خواستم خودم جون به_
 رفتم.بشه تر خطر کم بيرون به رفتنم که آستينم تو گذاشتم رو چاقو.گرفتم درد وجدان.برم
 …که دربيارم رو چاقو خواستم کارم سر ديدم

 :کنار زد صورتم از سالممو دست

 تنها نموقعاو ميگفتي؟؟نگفتي شکسته گردن من به چيزي نبايد شب موقع اون دايانا؟؟تو_
 ؟…ميومد بر تنها توي دست از کاري.بود کرده تصادف که چيکار؟گيرم بيرون ميرم

 :گفتم اخم با کردمو تمام رو گستاخي اما نداشت جواب هم حق حرف و ميگفت راس

 .بت نگفتم ميکني اينجوري ميدونستم_

 نهات که وقتا ي همه مثل.بود گرفته دلم.ديوار سمت چرخوندم صورتمو تخس هاي بچه مثل
 :گردوند برم و گرفت چونمو.کردم هواشو هوا بي,واسم موند کيارس ياد

 دايانا؟؟_

 

 .کرد بغلم شدو مهربون نگاهش.ديد که چشمامو تو اشک
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 .ميکردم دق من که ميشد طوريت اگه من عزيز آخه_

 .رمانتيکي ي صحنه چه…اَه…اَه_

 ونج آخ.اومد کمپوت و آبميوه پالستيک به که بود گرشاسب.شد جدا ازم لبخند با ماهايا
 .کمپوت

 .سالم_

 آخه؟ بود کاري چه اين.آبجي سالم_

 :گفت همو به کوبيد دستاشو ماهايا دست داد پالستيکو

 .پررو بچه.دادم بهش حسابي گوشمالي يه اما_

 :گفتم همو به زدم دستامو.شد خنک دلم.آخيش

 .گرم دمت_

 :گفت و سينش رو گذاشت دستشو

 .مخلصيم_

 .کرده ادبش که شدم خوشحال خيلي

 نميخواي؟؟ چيزي_

 : زدم لبخند

 .ممنونم نه_

 .سالم_

 به کوبيدم دستمو کف درمونده و ديدم و حامد گرشاسب سر پشت از کردمو کج سرمو
 تو فتر  اخماش گرشاسب.جلو اومد گل دسته و لبخند با اما.بود باندپيچي سرش.پيشونيم
 :غريد بهش همو

 جون؟؟ بچه نميشي آدم تو_
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 و نگگ. يخچال رو گذاشت و کشيد دستش از رمانو گرشاسب.سمتم گرفت لبخند با گلو
 .اومده رويي چه با.کردم نگاش خنثي

 خوبي؟_

 :گفت ماهايا به رو و

 خوبه؟ شما حال_

 :گفت خودشو سمت چرخوند  حامدو سرش گرشاسب

 .کن نگاه من به شما_

 :گفت من به رو و رد کنار و گرشاسب دست

 کنم؟ صحبت شما با کالم دو من ميشه_

 :زدم مضحکي لبخند سينه به دست

 تو؟ اخه ميخواي جونم از اومدي؟چي چرا.نميشه… نه_

 .کشيد موهاش تو دست کالفه

 …دايانا ميکنم خواهش_

 :گرفت يقشو گرشاسب

 …داره دم کيشميشم…هي_

 .آورد بيرون گرشاسب دست از يقشو عصبانيت با

 .…هي_

 نگاهي مبهوت و مات بينشون از من و برگشتن ماهايا و حامد و گرشاسب دادي صداي با
 …بود دوونده ريشه توش زندگيم همه که شدم
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 :دوخت حامد به و گرفت ازم عصبانيشو نگاه.کرد پاره نگاش تيغ با دلم بند

 باش؟؟ نداشته کاري باهاش نگفتم مگه_

 اومدي؟؟ دنبالم_

 :گفت صورتش تو خيره و گرفت يقشو و جلو اومد

 که اومدم!چي يعني باش نداشته کاري باش ميگم وقتي بفهمونم بت که اومدم دنبالت_
 !چي يعني ميبينم چشمات تو دروغو و باشه ميگي وقتي

 تنگيدل ي همه ميخواستم و ميکردم نگاش مبهوت.کشيد لباسش به دستي و کرد پرتش
 .کنم جبران وقتمو چند اين

 .اتاق تو اومد پرستاري

 اينجا؟ خبره چه_

 :کشيد و گرفت و حامد دست کيارس

 .ميکنيم کم زحمتو االن بفرماييد.خانوم هيچي_

 :کشيد دستشو عصبانيت با حامد که نرو بگم رفتم

 .يرونب بکش کفشم از ميفهمي؟پاتو نکني دخالت من کاراي تو کن سعي…کيا ببين_

 :گفت و داد تکون سرشو و انداخت بهم نگاهي

 .کيه کفش تو خودت پاي ببين اول_

 :گفت ميخورد خونشو خون که گرشاسب

 .کنيد پهن ديگه جا يه ببريد خودتونو هاي دعوا_

 :اومد پارازيت دوباره پرستار

 .بيرون آقايون؟؟بفرماييد_
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 :زد داد سرشو رو گرفت صداشو حامد

 :گفت پرستار و کرد نگاش چپ چپ کيارس.مادرت جان خانم ديگه برو ا  _

 .ميان بر پستو از تر راحت اونا.ميکنم صدا انتظاماتو االن_

 .رفت درنگ بي و

 احساس.داشتم گنگي احساس و بود دوران تو حامد اماي و کيارس سياه چشماي بين نگام
 .نميفهميدم حرفاشونو.هست کيارس و حامد بين اي رابطه يه ميکردم

 ماهايا به رو.گرفت بازي به دلمو هاي جيوه حياش و حجب و پايين انداخت سرشو کيارس
 :گفت

 .ميخوام معذرت شما از واقعا من کياني خانم_

 :داد جواب جاش به گرشاسب

 .داداش ميکني خواهي معذرت چرا شما.ميکنم خواهش_

 شعله چشماش تو عصبانيت.کرد نگام و برگشت کيارس.ميزد حرف اون با انگار.گرفت خندم
 .باشم داشته دوسش که ميکرد وادارم و ميزد نيشتر قلبم به بيشتر و ميکرد

 …حرف رو نبايد و بوده خودتونم تقصير اينکه با_

 :داد ادامه و حامد به دوخت نگاهشو

 .طرفش از ميخوام معذرت.ميکرديد باز حساب شازده اين_

 :کردم زمزمه

 ميکنيد؟؟ خواهي معذرت چرا شما_

 مراهه بيمارستان نگهباناي از تا دو که ميزد دو دو حامد نگاه.کشيد پيشونيش به دستي
 .موندن معلق ذهنم تو من جواب بي سواالي و اومدن پرستار

 :گفت و کرد اشاره حامد به پرستار
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 .ايشونه_

 :گفت صبوري با کيارس

 .خانوم ميريم ما االن.کاريه چه اين_

 :گفت پوزخند با و زد سينه به دست سخت سر حامد

 …برو شما_

 

 ,,جون پسر بيرون برو بيا_

 از…ماهايا مرموز سکوت از دوتا اين گنگ رفتاراي از بودم عصباني.بود نگهابان صداي
 .پرستار و نگهبانا از.جوابم بي سواالي

 :زدم داد ميلرزيد عصبانيت و هيجان فرط از که صدايي با و رفتم در کوره از

 …مرتيکه برو اينجا از_

 :داد تکيه ديوار به

 کوچولو؟ ميکني چيکار نرم_

 که تيکيپالس از و بود بقيه از تر باريک که آناناسو کمپوت که بزنه حرفي خواست گرشاسب
 :سمتش کردم پرت و برداشتم بود بغلم

 .ميخاره تنت تو_

 .بلندش پيشوني تو خورد صاف کمپوت و

 

 .سمتش دويدن ماهايا و پرستار و نگهبانا و شد خم آخي با

 بخندل جانب به حق.ميکرد نگام مبهوت کيارس و کمر به دست و مزه با حالت با  گرشاسب
 .ودب ميشي قاراش وضعيت چه.بالش به دادم تکيه سينه به دست و کيارس صورت تو زدم
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 و نداختا بهم غمناکي نگاه سر به دست حامد.بيرون ببرن گرفتن و حامد پرستار و نگهبان
 .بود حقش.رفت

 :سمتم اومد عصباني ماهايا

 توسر  به زده واقعا يا باشم مواظبت بايد ها بچه شدي؟مثل دايانا؟بچه بود کاري چه اين_
 شدي؟ ديوونه

 چشم زمين به که کيارس به نگاهي.ميزد حرفارو اين کيارس پيش که مخصوصا برخورد بهم
 .انداختم بود دوخته

 …ام تو با_

 :گفت ميکرد نگام که همونطور باال آورد سرشو کيارس

 .نيست دعوا به احتياج کياني خانم_

 صورتمو ماهايا که.کيارس گنگ چشماي به دوختم و نگام تو ريختم دلمو التماس همه
 :خودش سمت گرفت

 .کن نگام.ميزنم حرف باهات وقتي_

 :گفت وار زمزمه و شد مهربون نگاهش که ديد نگاهمو حسرت کنم فکر کردمو نگاش

 دايانا؟ کردي اينکارو چرا_

 :گفت تخم و اخم با گرشسب

 .پررو ي پسره بود حقش کن ولش_

 کياني؟ خانم_

 :گفت وال و حول با و جلو اومد.برگشت ماهايا کردمو نگاش

 …کرده ريزي خون دستتون_

 :کرد زمزمه و باال آورد دستمو ماهايا.بود اينجا از سوزش پس
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 کردي؟؟ پرتش دستت کدوم با_

 

 :گفت در سمت ميرفت که حالي در کيارس

 .کنم صدا دکتر ميرم_

 .نميکردم درک اينجا بودنشو اصال.زدم بوسه قدماش جاي به نگاه با من و رفت

 :گفت و کرد نگام سرزنش با ماهايا

 .نيست زندايي خوبه_

 :گفتم زدمو لبخند رمق بي

 کو؟؟؟ زنداييم راستي_

 .نياد شد راضي تا خونه ميبرمت گفتم_

 دنميش که بود چيزي يه نگاهش تو.اومدن کيارس پرستارهمراه با  دکتر يه زدمو پوزخند
 :گفت هم در اخماي با دکتر.بخونم

 …سرتق بيمار هم به ريختي بيمارستانو کل_

 .شد هم در قيافش کيارس و کرد نگاه دکتر به تعجب با گرشاسب

 کني؟؟ باز جا من نگاه براي دلت در اي ذره ميشود…ميشود

 چه با نفسام من؟اصال داشتم اميدي چه.داشتن دوست همو دو هر و داشت زن اون نه
 ميکنن؟ مد و جزر اميدي

 .قدمش جاي افتاد دلم پر و بال بي کبوتر و رفت اتاق از کوتاه ي اجازه با يه با کيارس

 .ميشکوند هاشو شونه داشت حسرت سنگين بار که دلي.کنم گريه ميخواست دلم

 .نداره خريدار گدازش و سوز پر هاي آمين من دل *آمين مرغ
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 با يزنداي.برفا ميون کردم پرت بودمو کرده درست زور به دست يه با که رو برفي ي گلوله
 .بيرون اومد وال و حول

 .بده مرگم خدا_

 :هم به کوبيدم دستامو

 زندايي؟ شده چي.نکنه خدا_

 .دايانا پليسه.نميدونم_

 :کردم زمزمه و باال پريدن ابروهام

 پليس؟؟؟_

 .وايسادم در پشت و رفتم دنبالش

 .بفرماييد سالم_

 هستن؟ کياني دايانا خانم,ميشم مزاحم آگاهي ي اداره از_

 ?شدم شوکه بيشتر

 سرگرد؟ جناب مگه شده چي_

 …آگاهي اداره بيان باما بايد.کردن شکايت ازشون_

 :پرسيدم گنگ و بيرون بردم در کنار از سرمو کردمو تنگ چشمامو

 کي؟؟_

 هستيد؟؟ شما_

 :گفتم و انداختم نگاهي دستش کنار زن پليس دوتا و مرد پليس به

 کرده؟ شکايت من از کي.بله_

 .بود شده سفيد گچ مثل زندايي رنگ
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 :گفت و انداخت دستش تو ي ورقه به نگاهي سرگرد

 .افراشته حامد آقاي_

 :گفت حرص با زندايي و هم تو رفت اخمام

 !!ميخواي دخترم جون از چي پسر نبين خير الهي_

 :اومد هم ماهايا

 شده؟ چي_

 .کياني خانوم بيايد ما همراه که شيد آماده سريع_

 :گفتم و دادم تکون سر

 .االن بله بله_

 .تو رفتم و گذشتم ماهايا گنگ نگاه کنار از.نبرينش آقا که البه و عجز به افتاد زندايي

 

 و بود شسته چادرمو زندايي.شدم آماده عصبي و آشفته ذهني و خونسرد اي چهره با
 يدمد و اومد ماهايا.کردمو پيداش تا زدم سر سنبه سوراخ هزار به.بود گذاشته کجا نميدونم
 .ميشه آماده داره

 کجا؟_

 .بري نميخواي که تنها_

 .گفت که چيزي اين تا بري تنها نداري حق ميگفت انگار که بود طوري لحنش

 .رفتيم شدو آماده هم ماهايا.کردم مرتب سرم رو و چادر کش

 :گفت حراسون زندايي

 دادي؟ طولش انقد چرا.دختر مگه عروسي بري ميخواي_

 :گفتم ببندم کفشمو بنداي ميشدم خم که همونطور
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 .ميگشتم چادرم دنبال_

 کي ات طفلکي.ميکرد خورد اعصابمو زندايي چشماي تو التماس.رفتيم ماهايا با شدمو بلند
 ردمب سرمو.دايي به عشقش و مامان  با رفاقتش خاطر به فقط.بکشه رو ما جور انقد بايد
 .طوفان از قبل آرامش مثل داشتم آرامشي يه.بودم آروم.دادم تکيه صندلي به و عقب

 کرديمن مغزيش مرگه گرشاسب منو.بود بسته پيشوني.ديدم و حامد وقتي و اتاق تو رفتيم
 بودم کفري دستش از.بود .داده آزارم واقعا ولي دادم حق بهش لحظه يه.واقعا بود خيلي

 

 .کرد اشاره صندلي به دست با و داد جواب سرگرد.جلو رفتم کردمو سالم

 .بفرماييد_

 فرستاد زنو پليس سرگرد.نشست ميکرد نگاه حامد به چپ چپ که همونطور ماهايا
 :زد گره هم تو دستاشو.رفت

 هستيد؟ شما کياني دايانا خانم_

 :گفت هم در اخماي با

 .شازده اين سر تو ميزدم خودم کاش اما خواهرشم من نخير_

 :خنديد سرگرد

 رضايت ازشون ميتونن خواهرتون.کردن شکايت خواهرتون از آقا اين.خانم حرفيه چه اين_
 .بازداشگاه برن يا بگيرن

 :گفتم کشيدمو عميقي نفس.انداختم حامد به نگاهي

 .بازداشگاه ميرم_

 :شد بلند ماهايا

 .بازداشگاه ميرم چيو چي_

 :سمتش غريد و کرد حامد به رو
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 خواهرم سر باليي چه رفته فهميدي؟يادت ميدي رضايت خوب پسر يه مثل االن همين_
 آوردي؟

 :کشيدم رو ماهايا دست .باال داد ابروشو و شونه حامد

 .ماهايا بسه_

 :گفت سرگرد به رو و کشيد دستم از دستشو

 کمک ابي کردم تصادف گفته بهش من خواهر به زده زنگ شبي نصف آقا اين سرگرد جناب_
 .آستينش تو گذاشت برداشت چاقو هم امنيت واسه رفت پاشد منم ي ساده خواهر اين

 :داد ادامه و کرد نگام چپ چپ

 دباي کي حاال.ميشه پاره دستش رگ مياره در که  رو چاقو و کاره سر ميبينه ميره بعد_
 .کنه شکايت

 

15 

 

 

 15 آمين مرغ رمان دهم قسمت

 15 آمين مرغ رمان

 

 :گفت رويي پر با حامد

 

 انداختن کنه جبران رو آبروي بي اين ميخواد و کرده خودکشي خانم اين.سرکار دروغه_
 . بنده گردن
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 ياماها.صورتش تو شد گرد حد آخرين تا چشمامم.سمتش چرخيد درجه هشتاد صدو گردنم
 .اين ميگفت چي.ميکرد نگاش شوکه هم

 :من زبون شد ماهايا باز

 .دروغه بابام جون به…سرکار ميگه دروغ_

 کنيد؟ ثابت ميتونيد شما_

 و جلو رفتم.شدم عصباني ديگه ميشد؟واقعا ثابت بايد جوري چه شدم خيره زمين به گنگ
 :صورتش تو غريدم

 ارک بعد بودم تو جاي جونم؟من از ميخواي من؟چي به بچسبوني نبود اين از بهتر انگ_
 !!!ميفهمي؟فرار.ميکردم فرار کولم رو ميزاشتم دممو اونشبت

 :گفت درآر حرص لبخندد يه با و جانب به حق

 فرار هک گيرم خودکشي؟تازه بعيده بوده بستري تيمارستان تو تمام ماه يک که کسي از_
 .مياد دنبالت دلم کنم

 چجور اين.سرم تو ميزد رو حرفا اين داشت چي خاطر به.بود فترتي پست آخر ديگه اين
 :گفتم ميلرزيد عصابنيت شدت از که صدايي عاشقيه؟با

 راچ.بکش شده هم تفريحي نيست آور اعتياد خجالت, دوما  .يک,ميکنه غلط خيلي دلت_
 برسي؟ وي به ميکني؟ميخواي اينکارو من با داري

 :گفت سرگرد.کرد نگام مضلومانه و التماس با

 .کنيد حفظ آرامشتونو ميکنم خواهش_

 :گفت ماهايا به رو

 .کنيد کنترل خواهرتونو خانم_

 روزي چه به منو کيارس باشم؟عشق ديوونه که ميخورد من به واقعا.کردم نگاش مبهوت
 :ميزش جلوي انداخت؟؟رفتم
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 باشم؟ ديوونه ميخوره من ديوونم؟به من_

 :جلو بردم مشتمو تو گرفتم چادرمو از تيکه يه

 ديوونم؟ها؟؟؟ ميگه چادر اين يا_

 :گفت و پايين انداخت سرشو شرمندگي با

 دهش اضافه پروندتون تو هم شتم و ضرب و موجوده رواني بيمارستان مدارک وقتي خواهرم_
!! 

 

 :ديگه ميشدم ديوونه داشتم.داد تکون سرشو بار تاسف و

 که شدم خوب يعني بيرونم االن من وقتي.بود پيش ماه دو ي واسه اون.سرگرد جناب_
 مزاحمت ايجاد من واسه آقا اين داشتم دليل شکوندم رو آقا اين سر زدم من اگه.بيرونم
 يشاک بايد که اون! ميکنه رو کارا اين داره چرا آقا اين نميدونم من.شاهده خواهرم.بود کرده
 …منم باشه

 اگرم.گاه_داش_باز تو.باشيد اينجا بايد ندادن رضايت آقا اين که وقتي تا شما حال هر به_
 .کنيد تنظيم داريد شکايتي

 :شد جري باز ماهايا

 بازداشگاه؟ بره هيچي سر بايد چرا.سالشه ?? همش من خواهر.کار سر بازداشگاه کدوم_

 :گفت و باال گرفت دستاشو

 رو يگهد يکي سر بزنه الکي کي هر باشه قرار اگه.بدن پس تاوان بايد کردن که اشتباهيه_
 .ميفته راه خون بازار مملکت تو که بشکونه

 :فتمگ سرگرد به رو و انداختم  ميخنديد جنسي بد با داشت که حامد به خشمگينمو نگاه

 ميده؟ پس تاوان کي اين پس_

 .کنيد شکايت ميتونيد که گفتم_
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 :جلو اومد ماهايا

 کنيم؟ چيکار بايد.آزاري مردم خاطر به داريم شکايت ايشون از ما باشه_

 :گفت و شد بلند حامد

 داريد؟ مدرک خب_

 بياريد رد ايشونو صداي و کنيد پيگيري ميتونيد شما.منه گوشيه تو ايشون ي شماره بله_
 .ميخواست کمک ازم التماسي چه با که

 :کردم نگاش خشمگين

 .بود دروغ که_

 :گفت حامد به رو

 درسته؟_

 :خنديد

 .بود شوخي يه فقط اون_

 ..جرمه آزاري مردم…آقا شوخي چه_

 

 رو ودب دردسري چه ديگه اين.بخوابم بازداشگاه تو روز يه نميديدم خوابم تو.بستم چشمامو
 اب و کرد هواشو عشقش؟دلم و کيارس گردن بندازم رو اتفاقا اين ي همه شونم؟ميتونم

 .لبهام رو نشست لبخند يادش

 …ميخواهد را وجودت دلم

 …که بارداري زن مثل

 …زمستان وسط

 …است کرده آلوچه هوس
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 ”رضايي اسماعيل“

 

 ازداشگاهب تو حامدم.ميکرد خونه دلم تو و ميومد وقت بي و وقت که دلتنگيايي اين به لعنت
 از…داشت خنده.اون نه بدم رضايت که ميشدم راضي من نه.واقعا بود ديدني قيافش.بود

 تيمارستان تو زدم کيارس عشق خاطر به که نبودم من اين مگه نبودم ناراحت دستش
 .بود کرده خرجم ها مادرونه که زندايي و خواهر تنها نگرانياي رو گذاشتم پا.رواني

 بي زدمو کنار صورتم از چادرو.ريخت بهم اعصابمو ميرفت رژه مدام که دختري قدماي
 :گفتم کالفه.نميشه متوجه نه ديدم.کردم نگاش تفاوت

 تاق تاق تاق تاق_

 ال بايد آدم.افتضاح لباسشم وضعيت.زنندش آرايش با البته بود خوشگل.کرد نگام باالخره
 …باشه قائل ارزش خودش واسه عقل

 چي؟؟_

 :گفتم ميشدم بلند که همونطور

 …داوينچي و لئونارد_

 :آورم حرکت به سرش رو يکي يکي رو وسطيم و سبابه انگشت

 …گرفتي آرتوروز خودت درک به من اعصاب…نرو رژه انقد…مخمه رو_

 :کرد نگاه پام تا سر به

 به من…نگرانم داره آبرو بابام.دارم آبرو من عاديه واست اينجا مياي زياد اينکه مثل…نه_
 …دارم چيکار تو

 

 اين به لعنت.زدم پوزخند.…شدم خالفکارم… بودم ديوونه.نشست گوشه يه و رفت
 :شد باز در کوچيک ي پنجره که دادم تکيه ديوار به…نميفته سرم از که عاشقي
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 …کياني_

 .پنجره سمت رفتم

 بله؟_

 .بيرون بيا_

&&&&&&&& 

 ودمخ چشماي به و حامد گرشاسب ماهايا.اتاق تو چرخوندم چشم. سرگرد اتاق به رسوند منو
 توسط شدنش آزاد و نظامي احترام يه با زن .دوختم چشم بهش التماس با کردمو شک
 .رفت سرگرد

 هآين يه صداي مثل چيزي.داد صدا قلبم تو چيزي و داد تکون تاسف روي از سري کيارس
 بود؟؟ غرورم يعني…شکسته جا صد از که

 تدس انگشت نوک تا ميکشيد تير قلبم گرفت دستمو.نشستم ماهايا کنار رمق بي
 .کنم محار دردشو که کردم بسته و باز بار چند دستمو.چپم

 کنيد؟ چيکار ميخوايد خب_

 .سرگرد جناب ميبخشه حامد_

 :شد بلند حامد

 .…اما_

 :گفت بلندي تقريبا صداي با و کشيد دستشو

 تو که بود بخش آرام مثل کنم؟صداش الپوشوني کارياتو گند بايد کي تا…ولي بي ولي_
 چشماش به خواب سالها که دروني کودک واسه بود الاليي مثل.ميشد تزريق رگام
 ذهن واسه بود حافظ شعراي تغزل مثل دلک کوير واسه بود طبيعت ترنم مثل.نميومد
 …تمام و بود حسرت مثل.افسردم

 :کرد ادا شمرده شمرده و بست چشماشو
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 .بگذريد ايشون از ميشه اگه.کرده بچگي ما حامد آقا اين…کياني خانم_

 

 حرفي يه کاش.بفهمم رو دوتا اين ارتباط نديد؟کاش چشماشو التماس ميشد مگه.کرد نگام
 …کاش.ميزد

 : گفتم کردمو فراموش رو بود آورده سرم حامدم که روزه چند اين سختياي تمام

 .باشه_

 :زد لبخند سرگرد.داد تکون سر تاسف با ماهايا.شد شوق از پر من دل زدو لبخند

 .بود شما دست قفل اين کلد اينکه مثل خب_

 ميبره؟ حساب ازش چي؟؟چرا حامدو اما کرد رضايت به مجبور منو عشق

 

 .ببريد تشريف و کنيد امضا رو اينجا بفرماييد خب_

 شب يه. بود عصباني.بيرون رفت اتاق از سريع و کرد امضا رو ورقه و شد بلند اخم با حامد
 .بوده کرده ديوونش بازداشگاه

 .کردم امضا رو ورقه.شدم بلند کردمو بسته و باز دستمو

 .زمين به شدن خيره زنون دودو من چشماي و شد بلند کيارس

 .ممنونم ازتون واقعا کياني خانم_

 

 :پيشونيم رو کشيدم دستمو

 .ميکنم خواهش_

 .رفت کوتاه خداحافظي يه با و کرد خواهي معذرت هم اونا از و کرد ماهايا و گرشاسب به رو

 .بودم مونده رفتنش بهت تو من و رفت
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 شد؟ تموم شکر رو خدا خب_

 شد؟ تموم چي

 زده هچمپات دلم رو که حسرتي از بود گرفته دلم.ميکرد نگام تاسف با.شدم بلند هم ماهايا
 شتپ آروم آروم و بود پايين سرم.بيرون اومديم اتاقش از کرديمو حافظي خدا سرگرد از.بود
 :برگشت ماهايا.ميکردم حرکت گرشاسب و ماهايا سر

 چته؟_

 …هيچي_

 .کردم بلند سرمو

 .بابا مالقات ميرم من بريد شما_

 :زد لبخند

 .بگيرم اجازه آقامون از بزار.چل و خل ميريم هم با خب… عالي چه_

 هلحظ چند بعد و گرشاسب سمت رفت.بخندونه منو ميخواست گرفت خندم.بازوم به زد
 :گفت چشمک با و برگشت

 .حله_

 زيادي که ميومد نظر به.کرد جمع خندشو اونم و روش تو کرد اخم و برگشت گرشاسب
 .غيرتيه

 

 ”ماهايا“

 کياني؟ خانم_

 .گرفت خندم.ديدم اخمو ي قيافه با رو خادمي و برگشتم

 .بفرماييد_
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 چيه؟ دليلش.ميايد ميون در روز يه.شديد نظم بي خيلي جديدا_

 :زدم کمر به دست

 ديديد؟ دستم تو رو حلقه که وقتي از دقيقا البد_

 :گفت جنس بد لبخند يه با و ايستاد بهذکمر دست من مثل اونم

 .نيايد ديگه ميتونيد سخته انقد داري شوهر اگه.دقيقا بله_

 :هم تو رفت اخمام

  فکر اصال درضمن.برم اينجا از حرفتون با بخوام حاال که نشدم استخدام شما ي اجازه با من_
 .باشه داشته ربطي شما به که نميکنم

 

 :باال داد ابروشو

 بندازمتون بيمارستان از اشاره يه با… ميتونم مديرم هيات از عضوي من اما.بله اوه_
 .بيرون

 .ميکني بيخود خيلي شما_

 .شدم خيره گرشاسب به ملتمس کردمو حس وضوح به صورتمو پريدگي رنگ خودم

 :وايساد گرشاسب به رو مضحکي لبخند با

 !کردي خودت خام مارو پرستار رفتي اومدي انقد.خوشبخت داماد آقا به به_

 هب کوبيدش محکم و گرفت يقشو. ديدم گرشاسب چشماي تو رو عصبانيت هاي شعله
 .شد هم در خادمي صورت که محکم انقد. ديوار

 

 :جلو رفتم وال و حول با

 .ميکنم خواهش گرشاسب_
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 .ساکت شما_

 :گفت شده کليد هم رو دندوناي با خادمي به رو و

 ها؟ها؟هان؟ ميپلکي من زن بر دورو چي جوجه؟واس ميزني حرف دهنت از تر گنده_

 :زد داد گرشاسب نتوست که کنه آزاد يقشو خواست خادمي

 .بده منو جواب_

 .اومدي اشتباهي.نيست ميدون چال اينجا ضمن در.بيمارستانه اين پرستار شما زن_

 .باال داد ابروشو يه

 .اومدم درست دقيقا اتفاقا_

 جيخرو در سمت کشيد دستمو که صورتم رو گذاشتم دستامو.خادمي صورت تو زد مشتي
 :زد فرياد خادمي.نريم که بگيرن جلومونو خواستن نگهبانا.بيماستان

 .کنيد ولشون_

 :يدغر  و کرد باز رو راننده کمک سمت در.کشوند خودش دنبال منو گرشاسب و کنار رفتن

 .بشين_

 لحظه ندچ بعد.نشست اونم.دستام بين گرفتم صورتمو و نشستم استرس از پر و رمق بي
 :پروند جا از منو هواش بي فرياد سکوت

 پايين؟ آوردم فکشو شدي ناراحت چيه_

 :گرفتن راه گونم رو اشکام ميگرفت گريم ترس از که دفعه هر مثل و ريخت دلم

 چي؟ کنه شکايت اگه گرشاسب ميگي چي_

 هان؟ هم به ميگفتيد چي ببينم اصال.بود شده ناموسم مزاحم ميگم درک به_

 .ميزديم حرف کار مورد در داشتيم.گرشاسب ميگي چي_

 :فرمون رو کوبيد عصباني
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 لبخند اون با پرستارا ي همه کنه؟هان؟با بيرونت ميخواست چي واس.بيخود د خيلي_
 ميزنه؟هان؟ حرف کار مورد در مسخره

 که هم حاال.ميشد وحشتناک خيلي ها موقع اين.بيرون بزنه دهنم از ميخواست ترس از دلم
 ميکرد مقصر منو داشت

 

 سر ميرم نظم بي جديدا گفت اومد خودش نداشتم کار باهاش من بخدا گرشاسب_
 .ميکنه اخراج منو ميتونه گفت اونم نيست مربوط اون به گفتم بهشگ.کار

 .چلغوز.کرد بيخود_

 .ميترسوند منو واقعا اما داشتم دوست مردونگيشو, غيرتاشو

 :گفت تري آروم لحن با

 .بيمارستان اين نرو ديگه بيا ماهايا_

 :کردم نگاش باز دهن و گرد چشماي با

 .نميتونم من… من…گرشاسب_

 :گفت ميکرد روشن ماشينو که همونطور هم در اخماي با

 .گفتم که هميني_

 

 «دايانا

 :هم تو فرستادم ابروهامو.شد سبز راهم سر آشنايي ي چهره که بپيجم خواستم کوچه سر

 احتر  بشکونم پاهاتم و دست بزنم نشدي؟ميخواي آدم شدي؟تو سبز راهم سر باز که تو-
 شي؟

 :کشيد موهاش تو دستي و خنديد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ماهی رضایی – آمینمرغ 

telegram.me/romanhayeasheghane 178 

 …دايانا بده فرصت بهم-

 :دادم تکون سر تاسف با

 مونده؟ هم آقا؟فرصتي فرصتي چه ديگه-

 :کرد سد راهمو که برم خواستم

 …خاستگاريت بيام بزاري…ميکنم خواهش ازت احترام با دارم…دايانا-

 .زدم پوزخند.خاستگاريم بياد…ميکنه خواهش ازم.کردم نگاش گنگ

 ميگي؟ چي-

 :اومد دنبالم رفتم کردمو کج ازش راهمو

 چي ميفهمي پس…آره عاشقي گفتي…نبند روم به رو درا ي همه دارم دوست من دايانا-
 .ميگم

 :ايستادم روش به رو و وايسادم

 مياي؟ دنبالم و عاشقم گفتم عاشقم؟بهت گفتم-

 …قول…بشي عاشقم که ميدم قول-

 :گفتم التماس با.بگم چي نميدونستم.ميسوخت واسش دلم.بود شده ها بچه مثل

 …روب.بدم راه زندگيم تو رو هيچکسي نميتونم من… من بمونم تنها بزار ميکنم خواهش-

 اسهو دلم آخه.باشه داشته خريدار بغضم که جايي يه.رفتم گذاشتم بغض پراز و صدا بي
 ور تنهايي باشم؟من تنها بايد کي تا.تنهايي ي واهمه.بودم واهمه زا پر.بود زده لک مامان
 .آره.دارم دوست رو تنهايي کيارس بدون.دارم دوست

 

 .عزيزم نيستن معتمد آقاي-

 :کردم زمزمه و شد محو لبام رو از لبخند
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 …مگه…نيستن؟مگه-

 .نميان که هست روزي چند يه اما آره-

 :کردم تنگ چشمامو

 چرا؟-

 .عزيزم ندارم خبر-

 :کردم زمزمه ميرفتم داشتم که همونطور برگشتمو گنگ

 …نيست…نيست-

 به ريخت اعصابمو زن يه هاي ناله صداي.شدم سرازير ها پله از بار هر از تر دلشکسته
 نم واسه کيارس بدون اينجا.بيرون زدم وحشت با محوطه از.رفتم بيشتري سرعت با همو
 بوق يصدا.رفتم راه وسريعتر جلو کشيدم چادرمو لرزون.ترسه و تنهايي از پر.وحشته از پر

 .بپرم جا از شد باعث ماشيني

 …دايانا-

 .اومد دنبالم اما دادم ادامه راهم به کالفه صداش شنيدن با

 چي؟يعني يعني مرد نميشنوي؟ميدوني رو مرد يه هاي خواهش صداي چرا دايانا-
 .کن گوش حرفام ميبري؟به سوال زير رو مردونگيم داري چرا…ابهت

 .برگشتم لحظه چند بعد.کرد سکوت و وايساد اونم وايسادم

 .ميشنوم-

 :زد تلخي لبخند

 .تو بيا.سرده بيرون-

 :گفتم تفاوت بي

 دارم دوست سرمارو من-
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 .بود انداخته گز گز به پاهامو.کفشم تو بود رفته که برفي آب سردي واقعا اما .

 …باشه-

 :گفت و کشيد موهاش به دستي

 پيدا زندگيت تو راهي که…بسنجم خودمو که فرصت يه…بدي فرصت بهم ميخوام-
 زما فرصتو اين…زندگيتو ميسوزونه غاشق يه آه…نزار عاشق يه قلب روي پا دايانا.کنم
 .نگير

 :کردم زمزمه لب زير

 سوخته؟ عاشق کدوم آه به آتيشه تو همينجوري من زندگي-

 پر چيزي اون اما بده فرصت بهش ميخواست قلبم ته ي چيز ويه ميسوخت واسش دلم
 «نه»:ميگفت…بود سوزونده دلمو که رنگتري

 :کردم زمزمه.بغضيم صداي با

 

 …کنم فکر بزار-

 اشک اشک اين.شدم گرم و پايين چکيد چشمم از فوري اشک ي قطره.رفتم زدو لبخند
 کرد ور شعله زندگيمو تمام که بود عشقي

 گاهمن.بودم داده تکيه دستام کف به هم چونمو و بوم پشت ديوار رو بودم گذاشته آرنجامو
 رپ راهي دو آسمون تو داشت که دلي .حنجرم تو کالفه بغض.گردون سر و معلق کوچه تو
 .ميزد

 .کرمي در سمت ميرفت که آشنايي قدماي به شد تيز نگاهم

 همينجا ميگشت بر که اذان بعد تا مسجد ميرفت که اذان قبل از …افتادم روزايي ياد
 .وايميستادم
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 مگ پاشونو و دست باز قلبم تپشاي.شد رنگتر پر ذهنم تو چيزي هر از بيشتر  دلي دو
 دست.بشه شروع ديگه يکي واسه رفته و شده تموم تو واسه ديگه اون ميگفت عقلم.کردن
 شقشع درد با بزار ميگفت بود شکسته دستش به بار صد که دلي و بردار عشقش سر از

 …شي تموم بسوزي

 يشبعد نگاه و ريخت بهم معادالتمو تمام که نگاهي.خونمون در به انداخت نگاهي رفتن دم
 زمزمه رو گذاشت پا ميکرد ديوونم برقش فاصله اين از که نگاهي و بوم پشت به افتاد که
 .بيدارم وجدان هاي

 جاسک جانت نورا.رفت و پايين انداخت سرشو.بردارم ازش نگاه و برم نميزاشت نيرويي يه
 خاطراتم؟ ي کوچه به گذاشتي پا تنها که

 .دادم تکيه ديوار به و برگشتم

 .ساعتيم قلب رو ميزارم پا و ميکنم تمومش

 خيره روشون به رو ديوار به آرامش با که هايي پرنده قفس به نگاهي.پله راه تو رفتم
 سفيد ودنب سفيد همه دايي کبوتراي.بالش به کشيدم دستي و بيرون آوردم يکيشونو.بودن
 .زمين رو نشسته تازه که برفي مثل.رنگ پر زيادي

 گگن چشماي به لحظه چند بعد.انداختم ابري اي سرمه آسمون به نگاهي بيرون بردمش
 :گفتم وار زمزمه.کبوتر

 .بگيرم درست تصميم کن دعا_

 .کردم رها بغض کلي با هم يکيو اين و

 :زد داد ماهايا.تخت رو انداختم خودمو متحرک ي مرده يه مثل

 .شکست تخت يواش چته…ا_

 :کردم زمزمه لب زير

 . نداره اشکال_
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 واسش.پاس به ولوله دلش تو ميدونم عروسيشه ديگه هفته دو.انداخت باال شونه
 .داره دوست و گرشاسب ميدونستم بودمو خوشحال

 فتمر  و انداختم نگاهي صفحش به.نشستم و جونم به انداخت وال و حول گوشي زنگ صداي
 .حياط

 بله؟_

 :گوشم تو پيچيد شادابش صداي

 …بانو سالم_

 :گفتم آروم و بستم چشمامو

 .سالم_

 نه؟ يا ميدين نجات مرگبار انتظاري چشم اين از مارو خب_

 .حافظ خدا.باشي داشته رو خونه ي شماره کنم فکر.بزني حرف زنداييم با بايد

 يونم گذاشتم پا دمپايي با.بوسيدن گونمو اشکام و کنم محار بغضمو نتونستم ديگه
 تنم از ورمق داشت آروم آروم و ميکشيد تير قلبم.پاهام تو شد منتقل دلپذيري سرماي.برفا
 نمت تمام…زانوم رو شدم خم.ميشد مانع درد اما بکشم عميق نفس کردم سعي.ميکرد جدا
 …برفا تو نشستم و شد سست

 شد؟ دايانا؟؟خوبي؟چت_

 :زدم داد دفعه يک.بودم کالفه باشم تنها ميخواست دلم

 …برو…ندارم رو هيچي ي حوصله…جلو نيا…نيا_

 …نتونستم ديگه که بکشم داد خواستم.جلو اومد کالفه

 

 :گفتم وار زمزمه ميکردم باز چشمامو که همونطور بود پيچيده که سبزي قرمه بوي با

 …سبزي قرمه جون آخ_
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 .زد تلخي لبخند ماهايا

 خوبي؟_

 …گشنمه_

 .خانوم عروس ميشه آماده شام االن_

 رفت اتاق از و شد بلند درنگ بي ماهايا.رفت لبام از لبخند و ريخت فرو دلم تو چيزي
 يارس؟ک پيش شدم؟؟کيارس؟برم پشيمون نه بگم کنم؟برم زدن؟چيکار زنگ يعني.بيرون

 …گفتم بهش من…نمياد بر ازم هيچکاري ديگه.…نه

 اي هدون دونه اشکام و بستم هميشه واسه کيارسو چشماي دفتر و بستم چشمامو رمق بي
 .گرفتن راه چشمم ي گوشه

#&#&#&#&#&&#&#&#&##&#&#&#&# 

 نگز  بهش کردمو پيدا رو کيميا ي شماره.کردم پيدا سرم باال گوشيمو و چرخوندم چشممو
 .زدم

 بله؟_

 …نکنه رسوام بغضيم صداي که دادم قورت دهنمو آب

 . سالم_

 خوبي؟.جان دايانا سالم_

 :دادم فشار شقيقمو شصتم و وسطي انگشت با

 .بدوزي برام لباس يه ميخواستم راستش.ممنونم_

 .بودم نپوشيده شده دوخته لباس عمرم تو

 لباسي؟ چه سالمتي به ,به به_

 :گفتم آهي با همراه و انگشتام بين گرفتم موهامو
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 …خاستگاري لباس_

 :گفت مکث لحظه چند بعد

 خودت؟؟ خاستگاري_

 چطور؟ آره_

 ميخواي؟ کي واسه.سالمتي به.مبارکه هيچي هيچي_

 .جمعه_

 فردا؟؟_

 .بعدش ي جمعه…نه_

 .ميخواي مدلي چه ببينم بيا زودتر. باشه_

 .بود سرد لحنش.نشد خوشحال زياد انگار

 .فعال.حتما_

 .کشيدم دراز تخت رو کردمو قطع درنگ بي و

 

 لمد تو دل.در سمت رفتم و کردم نگاه کوچه به حسرت با و بيرون دادم سنگينمو نفس
 .دمز  درو زنگ.داشت جريان توش کيارس نفساي که اي خونه تو ميرفتم داشتم باز.نبود

 .بله_

 …دايانام_

 .عزيزم تو بيا_

 انهملتمس.افتادن کار از مغرم سلوالي ي همه و شد باز در يهو که تو برم خواستم.شد باز در
 و عقلم و کرد جمع قواشو تمام دلم.ميومد بهش قدر چه مشکي.بود خيره چشمام به

 …تصميمم و کرد سرکوب
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 …اومده خاستگار براتون سالمتي به,به به_

 …جلو بردم سرمو کردمو تنگ چشمامو.ميشد گيجيم باعث اين و داشت طعنه حرفش

 داره؟؟ ربطي چه تو به_

 :کرد زمزمه و داد تکون سرشو کالفه

 …نداره ربطي من به آره…آره_

 :گفتم و برگشتم.کشيدم عميقي نفس و بستم چشمامو. شد رد کنارم از

 قيقهش دستش کف تا دو با.پايين انداخت سرشو.هستن؟وايساد کجا جانتون نورا ببينم_
 :داد فشار هاشو

 نميبيني؟؟؟ سيامو لباس_

 .گفت چي نفهميدم

 گفتي؟ چي_

 نگاهي مهربوني.سرم رو کوبيدن رو نگاهي انگار هو يه.وايسادم گنگ من و رفت گذاشت
 .وايسادم جلوش. سمتش دوييدم.چشمام تو نشست درنگ بي اشک.چشمام جلوي اومد

 کو؟؟ نورا ميگي؟ميگم چي_

 :گفت بلندي نسبتا صداي با و پايين انداخت سرشو کالفه

 …داشت خريدار بيشتر نگاش مهربوني که جايي رفت…رفت نورا_

 امکان.بودم خيره زمين به.گذاشت تنها رو شوک و بهت تو منو و رفت درنگ بي و
 بلند سرمو…نداره خاک؟؟امکان خروار  خروار زير رفتن…مهربون چشماي اون.نداشت
 .در جلوي بود وايساده اشک خيس چشماي با کيميا.کردم

 :دادم تکون هاشو بازو.بپرسم اون از حقيقتو که سمتش رفتم سريع

 داداشت؟ ميگه راس_
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 .کيارسو حرف ميکرد اثبات داشت هقاش هق و باال انداخت سرشو

 

 .کوبيدم هم و در.زدم درو زنگ خونه سمت رفتم تندي

 خبره؟ بله؟چه_

 ماهايا؟؟ کن باز_

 :گفت وال و حول با ماهايا.کردم باز رو خونه در.رفتم فوري و شد باز در

 گَزيدَت ت؟ چيه؟مار_

 نگام مبهوت که زندايي سمت رفتم و برداشتم جاش از رو تلفن اون به توجه بي
 .تمبس دستشو مشت و دستش تو گذاشتم تلفنو و نشستم زانو رو پاش جلوي.ميکرد

 …نيان که بگو بهشون بزن زنگ…بزن زنگ.جونم زندايي ببين_

 :هم تو رفت اخماش

 چي؟؟ واسه_

 .نيان بگو زندايي ميکنم خواهش_

 سمت فتمر  شدم بلند.اتاقش تو رفت و شد بلند حرف بي. دستم داد تلفنو داد تکون سرشو
 :گرفتم دستشو.ماهايا

 .کن کاري يه تو…ماهايا_

 :داد تکون سرشو تاسف با

 دايانا؟؟ چرا_

 ماهايا.مسين تو پيچيد درد و شدن سست پاهام.نگم چيزي و کنم نگاش گنگ تونستم فقط
 بهت وت بودم بهت تو.خونه آشپز تو رفت .فهميد حالمو.نشوند مبل رو منو و گرفت دستمو
 اشک هاي قطره.رفت و دنيا به کرد هديه زندگيشو الکي آخه؟الکي چجوري…نورا نگاه
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 سر آبو جرعه جرعه و گرفتم ازش.اومد آب ليوان با ماهايا.کردن خيس صورتمو گرمم
 .کشيدم

 

 رهباالخ.روحم تو بودن شده ريز سر متفاوتي هاي احساس.بودم خيره سقف به استرس از
 :دادم جواب گوشيو و نشستم درنگ بي.خورد زنگ گوشي

 بله؟-

 :گوشم تو پيچيد ملتمسش صداي

 دايانا؟ چرا-

 :گفتم و بستم لحظه چند چشمامو

 .حامد نميتونم من…من-

 .ببينمت ميخوام-

 …حامد نه-

 :گفت بلندي صداي با

 .درتونم دم.بيرون بيا ببينمت ميخوام-

 – کنم؟ چيکار.گرفتم دندون به لبمو

 .وايسا لحظه چند خب خيلي

 اياماه و زندايي به.رفتم سرمو انداختم چادرمم.شدم آماده .بود عصباني صداش.کردم قطع
 ي قيافه با .کردم باز درو و انداختم آسمون به نگاهي در جلوي.بيرون ميرم سر يه گفتم
 پايين انداختم سرمو و کنارش نشستم کوتاهي سالم با.بود نشسته فرمون پشت عصبي

 :گفتم فوري.کرد روشن ماشينو.

 ميري؟ کجا-

 .ميگردونم برت.نميرم دوري جاي-
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 :بيرون زد کوچه از

 آره؟!شنيدي رو نورا فوت خبر-

 .انداختم بهش نگاهي کردمو بلند سرمو

 چطور؟-

 «نورا».باشه داشته کيارس با نزديکي ي رابطه بايد که ميزدم حدس

 آره؟.دادي منفي جواب همينم ي واسه-

 :شدم عصباني

 داره؟ ربطي چه تو به-

 :صورتم تو غريد نشسته خون به چشماي با

 هي بيايم؟ميخواستي گفتي چرا بود کيارس با دلت تو..نداره؟تو ربطي من المذهب دل به-
 آره؟ بزني گولم عمر

 :زدم داد خودش مثل

 يا فتمگ.نميتونم من گفتم کردي؟بهت اسرار انقدر چرا کيارسه با دلم ميدونستي که تو-
 انقد چرانگفتم؟ يا گفتم!بدم راه دلم تو رو اي ديگه عشق نميتونم که گفتم نگفتم؟بهت

 !خاستگاري بيايد نگفتم هيچوقت کن فکر.نيفتاده اتفاقي هم کردي؟حاال اسرار

 آه».مينداخت آشوب به دلمو که اندوه و غم از پر نگاه يه.انداخت بهم کوتاه نگاه يه
 «عاشق

 خودم مال گفتم بياريد تشريف گفتن:گفت بهم مادرم که لحظه اتفاق؟همون-
 بده؟ کي بايد عاشقو دل جواب!شدي

 :کرد نگاه چشمام تو

 هان؟-
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 دستام و نبود خوب اصال حالم…پايين انداختم سرمو ديدمو چشماشو به اش دويدن
 :کردم زمزمه.ميلرزيدن

 .خونه برگردون ميري؟منو کجا-

 :زد داري صدا پوزخند

 .کردي خيال…هه-

 :گفت لرزونم صداي با.بود جدي قيافش.باال گرفتم سرمو وحشت با

 .خونه گردون برم ميگم-

 :زدم فرياد تر عصباني.نگفت چيزي و کرد قفل رو درا

 .پررو بچه کنار بزن-

 نياوردي تو چيه؟چاقو-

 وت کوبيدم لگد با و باال بردم پامو.باال کشيد ور اون از اون و پايين کشيدم رو شيشه
 :کرد زمزمه آروم فقط اما.هم تو رفت اخماش.پهلوش

 …شق کله-

 بدم؟ نشون بهت واقعيمو شقي کله ميخواي-

 :پهلوش رو گرفت دستشو

 .بده نشون داري جرعت ديگه رسيديم-

 ترف.داشت نگه خشک انگور باغ يه وسط کوچيک ي خونه يه کنار.کردم نگاه اطرافم به
 :زد داد و پايين

 …تو ببرش بيا هاله هي-

 :گفت تلخي پوزخن با.وايساد جلوم که برم خواستم کردمو باز درو

 کجا؟-
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 :گفتم کردمو باريک چشمامو

 !!!ديدي خودت چشم از ديدي چي هر وگرنه.برم بزار-

 …خنده زير زد بلندي صداي با

 …هستي جرعتي و دل با دختر…نه-

 

 .برم نزاري اگه ميشم اينم از تر جرعت و دل فهميدي؟با تازه-

 و ارکن رفت حامد.داشت رنگي خوش سبز چشماي.کرد نگام تفاوت بي.کنارش اومد دختري
 :کشيدم دستش از بازومو.کشيد بازومو هاله

 …عوضي کن ولم-

 :گفت حامد.کرد نگاه حامد به

 .باشه حواست شقه کله خيلي-

 از کردم تقال.کشوند خودش دنبال منو و کشيد دستمو باز هاله …زد تلخي لبخند باز و
 .ميکنه سوراخ پهلومو داره تيز چيز يه کردم احسا که کنم فرار دستش

 .بزن پا و دست ز با داري جرعت…کوچولو خانوم ببين-

 بنداز بهم خط داري جرعت-

 بدي سوزش و بازوم رو کشيد و باال گرفت رو چاقو کوتاهي مکث با حامد کردم تقال باز
 :کشيدم جيغ. بازوم تو پيچيد

 .ميکنم بيچارت…کثافت-

 :وايساد روم به رو التماس با

 …ميکنم خواهش-

 :گفت هاله به رو ميکرد نگام که همونطور
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 .ببرش-

 شوندن منو.ميرفتم دنبالش مطيع و کنم کاري نميزاشت سينم درد هم و دستم سوزش هم
 و زد لبخند.کرد نگام و نشست زانو رو روم به رو.بست پامو دستو و فلزي صندلي رو

 بود کرده کالفم دستم سوزش .رفت و شد بلند بعد.بينيش رو گذاشت اشارشو انگشت
 :زدم داد.ديگه

 مرد؟ نا ميخواي جونم از چي…هي-

 نگام کالفه و نشست نفره سه مبل رو روم روبه.اومد چاي ليوان با حامد لحظه چند بعد
 :کرد

 …بدوني حقايقو از سري يه ميخوام فقط نترس-

 :بود ريخته بهم اعصابم

 بگي؟ آدم مثل نميتونستي حقايقو-

 .ببخش خودت بزرگي به-

 :خورد چاييشو از خورده يه

 …نبود عاشقي من قرار اول از اصال…ميدوني-

 :کرد نگام غمگين

 .همين.بگيرم انتقام ميخواستم فقط و فقط من-

 :زد داد و بست چشماشو.کردم تعجب حاليم بي تمام با

 .ببند شو بازو بيا هاله-

 :گفت بودم حرفاش ي بقيه منتظر که من به رو و خورد چايي خورده يه باز

 يوقت…بدي تاوان که نبود تو حق اين اصال ميدوني…بدي تاوانشو تو نميخواست دلم-
 …دادن تاوانشونو ديگه گفتم تيمارستان اومدي
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 جلوي کمي ميتونست فقط.دستم دور پيچيد دور چند رو رنگي آبي ي پارچه اومد هاله
 .بگيره دستمو خونريزي

 .بيار قند آب ليوانم يه-

 يپايين ولوم با و داد نشونش ابرو حامدبا.رفت هاله.مهربوني گروگانگير چه.زدم پوزخند
 :گفت

 ميفهمي؟ الله اما…مادرم نه؟مثل ميبيني؟خوشگله-

 در حرفاش کار از سر ميگه چي نميفهميدم اما.سوخت براش دلم شدو بيشتر تعجبم
 .نمياورد

 يه من دست تو دستش يه مادرم که موقع همون پيش،از ساله 15 الله؟از کي از ميدوني-
 تو غرق بابامو که موقع همون از.…ببره غذاشو که بابام کار سر ،رفت هاله دور دستش
 …ديد خون و خاک

 :گفت فرياد با

 ميفهمي؟ رو خون به غرق ي ميفهمي؟بابا-

 هاماب اين با داشت اين بودمو ؟کالفه آخه داشت ربطي چه من به اينا.ميکردم نگاش گنگ
 :گفت نگاش تو عظيمي غم با.ميکرد ديوونم حرفاش

 نه؟ ميگم چي نميفهمي-

 :شد بلند فرايد با که کرد نگاش گنگ فقط

 نميفهمي؟-

 

 :گفتم درموندگي با

 …نه… نه… نه-

 :خنديد بلندي صداي با
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 آره؟…بودي کوچولو خيلي کنم فکر موقع اون…آخه.بفهمي نبايدم-

 :گفت آرومي لحن با و شد خم نزديک اومد

 قاتلشو داد رضايت مادرم که وقتي از…کشتن کارش سر بابامو وقتي از شده الل هاله-
 نکنن اعدام

 :داد ادامه باال ميرفت کم کم صداش که همونطور و شد زده ذهنم تو اي جرقه

 دل جون با رو بختي بد فقرو طعنم که وقتي از.شد دريغ ازش پدرانه محبتاي که وقتي از-
 …داشت هم بچه تا دو که زنداري مرد يه زن شد مادرم که وقتي از.چشيد

 :کرد زمزمه و وايساد من به پشت

 …ما برادراي خواهر شدن کيميا و کيارس که وقتي از-

 باورم.بود شده بيشار ديگه بار هر از قلبم تپش.بهم بودن کرده وصل برق از جرياني انگار
 ي نکرده گناه کدوم تقاص کنه؟بايد تالفي سرم چيرو اومده سال همه اون بعد.نميشد
 بدم؟ پس خودمو

 .نبود عاشقي اولشم از…دلم با قرارم-

 :کرد نگاهم التماس با و نشست زانو رو روم به رو و برگشت

 و ولق ي همه اما.سرم رو شه خراب دنيام نه بگي وقتي که چشمات به بدم دنيامو نبود قرار-
 عمط که بابات واس که بدم عذابت انقد…شي زنم خواستم.برد سوال زير چشمات قرارامو
 تمو و بسوزه ببينه کنارم رو تو کيارس…شي زنم خواستم…قصاص بشه نچشيد انقامو
 مجدايي خواستم…بشه جبران پدريم بي خواستم…نشه عاشقش نورا ديگه که…بشه
 و قول رو گذاشتم پا…ها نشده جبران تموم شدي تو…نشد اما بشه جبران
 که…مصبور  سنگ بشه که…کنه جبران محبتامو کمبود همه که بشه زنم…گفتم…قرارام
 شايد…جايي يه.ريخت بهم قرارام و قول همه…عشقه اليق که يکي دست بسپارم دلمو
 به زدي خودتو الکي که فهميدم…ديدمت مهربونت لبخند با بارون زير وقتي

 دمفهمي.بود بهت حواسش همش وقتي.گيره تو پيش کيارس دل هنوز فهميدم…ديوونگي
 …نورا مثل…کيارسه پيش دلش که بستم دل کسي به من باز… هم تو
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 عشق از اين.نميشد باورم…ديدم چشماش تو اشکو ي حلقه که کرد نگام لحظه چند
 حال.وکهش يا باشم باشم،عصبي ناراحت باشم خوشحال نميدونستم.ميگفت من به کيارس
 در بشجي از گوشيشو و شدم بلند .ميشد بيشتر داشت لحظه هر قلبم درد داشتم عجيبي
 :آورد

 …بده گوش-

 کنده جا از مقلب گوشيو تو پيچيد کيارس صداي بوق تا چند بعد و گو بلند رو گذاشت گوشيو
 . شد

 بله؟-

 چطوري؟.شازده سالم…به به-

 شده؟ خوبي؟چيزي تو.ممنونم-

 :گفت خيال بي

 .باشم بد ميشه مگه دايانام با وقتي …نه-

 

 :گفت خودش حامد.نگفت چيزي.کردم تيز گوش صداش منتظر و ريخت دلم

 .ميرسونه سالم هم دايانا-

 :گفت من به رو و

 …کن سالم-

 :زدم داد لحظه يه تو

 .کمک…بسته اينجا منو اين… کيارس-

 :گوشم تو پيچيد کيارس فرياد صداي و زد پوزخند حامد

 نميداري؟ بر دختر اون سر از دست احمق؟چرا کردي غلطي چه-
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 يادت.من زن بشه قراره دختر اين رفته يادت اينکه مثل.شازده ميري تند داري خيلي…هي-
 رفته؟

 :گفت قاطعي صداي با

 .باش مطمئن.نميشه تو زن هيچوقت اون-

 …دايانا نميزارم اما تو واسه ميشه آخرش ببندم دل کي هر به من.خب آره-

 به بزارم گفت مادرش.بود مريض نورا.ميدوني خودت که تو.باش نداشته کاري اون با حامد-
 ..اشنب اي کينه انقدر بگذر و بيا حامد.هيچکي يا نورا يا گفت مادرم…برسه آرزوش آخرين

 :گفت فرياد با و

 …باش نداشته بهش کاري منه دنياي همه دختر اون حامد-

 ايه جيوه.سردم ي گونه رو خورد سر محابا بي اشکم ي قطره و ريخت فرو دلم ته چيزي يه
 پر ماييچش با حامد و لبام رو نشست محوي لبخند.کردن پا به ولوله دلم تو شيطنت با دلم
 :گفت کيارس به وار زمزمه و کرد نگام غم از

 …تو به بست دل بستم کي هر به دل بگيري؟آره؟هميشه ازم عشقو ميخواي باز-

 :گفت کيارس و زد پوزخند

 .انتقام و مقصري دنبال فقط عاشقي؟تو تو-

 :گفت ريخت هم به دلمو که التماسي از پر

 …مريضه اون.باش نداشته دايانا با کاري.ميکنم کجايي؟خواهش حامد-

 :گفت و مبل به داد تکيه عادي غير خونسردي با

 قلبش.ميشه تر سفيد لحظه هر داره مهربونش صورت…صورتش…ميميره داره آره-
 آره؟ ناراحته

 :زد فرياد کيارس

 …برسه بهت دستم اگه حالت به واي حامد. دکتر حامد،ببرش-
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 :گفت حال همون با

 …نميشه هم تو واسه يا ميميره يا دايانا-

 :فتمگ وار زمزمه.ميرفت تحليل داشت لحظه هر انرژيم و بود پيچيده سينم تو عجيبي درد

 …کن کيارس،کمکم-

 :دهنم جلو آورد گوشيو

 .بگو تر بلند بيا بيا-

 :گفتم رمق بي

 .کيارس-

 :گفت باورانه نا

 خوبي؟..دايانا-

 :زد داد حامد

 .بزن داد.بگو تر بلند-

 .بريد امونمو قلبم درد و شدن سنگين نفسام

*** 

 .نميده جواب هم تلفنشو دايانا…ماهايا_

 :گفتم اما بودم نگران خيلي خودمم

 .کرهف بي قدر چه ميدوني که خودت.زندايي نباش نگران.سايلنته رو گوشيش باز حتما-

 :شدم بلند خوشحالي با.شد زده در زنگ.هم رو ميکشيد دستاشو کف نگراني با

 اومد؟ ديدي-

 :برداشتم آيفونو.نشست لباش رو مهربوني لبخند
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 …دستم اينکه مگر-

 .کيميام من.سالم-

 .رفت لبام رو از لبخند

 .نميارم جا به ببخشيد.سالم-

 …ايم همسايه.معتمدم کيارس آقاي خواهر من-

 .بود برده بين از مشاهيرمو تمام استرس…بودما شنيده اسمشو

 .ببخشيد واقعا.آهان-

 در؟ دم بيايد لحظه چند ميشه ميکنم خواهش-

 .داخل بفرماييد-

 .گذاشتم آيفنو گوشي .منتظرم ممنون نه-

 :آورد هجوم چشماش به نگراني باز نيست دايانا ديد که زندايي

 بود؟ کي-

 .خانوم مريم دختر کيميا-

 يارسک مورد در چي هر اينروزا.داره دايانا به ارتباطي يه ميدونستم.بيرون رفتم درنگ بي و
 :مزد لبخند خودش مثل.کرد سالم آرومي نا لبخند با :کردم باز درو.داره ربط هم دايانا به

 شده؟ طوري.سالم-

 :گرفت دستش تو چادرشو از تيکه يه

 خودش.نشيد نگران بگم بهتون گفت کيارس.شده بد حالش اينکه مثل…دايانا.راستش-
 . ميزنه زنگ

 :گرفت دستمو يکي اون.در به گرفتم دستمو.سرم رو شد خراب انگار دنيا

 .هست حواسش کيارس.نباشيد نگران-
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 :گفتم کالفه

 بيمارستانه؟ کدوم_

 .نکنيد نگران خودتونو نيست وخيم زيادحالش گفت فقط.نگفت نميدونم_

 شده؟چجوري؟ بد حالش کجا_

 بگم بهتون گفت اومد و بيرون رفت بعد حياط رفت فوري.شد بهش تلفن يه.نميدونم من_
 .شده بد حالش دايانا

 

 :کردم نگاش

 داري؟ خواهر تو_

 :دادم ادامه.نگفت چيزي

 .سخته بودن بزرگ خواهر_

 :در به دادم تکيه سرمو و بستم چشمامو

 بدم؟ چي رو بابا و مامان جواب.بيفته براش اتفاقي اگه_

 .عزيزم نميشه طوريش که شاالله ان_

 حاال؟ بگم چي زندايي به_

 .نکن نگرانشون_

 :زدم لبخند روش به زحمت به

 .تو بيا.دادي خبر که ممنونم_

 .ديگه ميرم.ممنونم نه_

 .کن خبر منو حتما داشتن باهاتون تماسي اگه معتمد آقاي_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ماهی رضایی – آمینمرغ 

telegram.me/romanhayeasheghane 199 

 .فعال برسونيد سالم.حتما_

 نبايد.دميبو بهش حواسم بيشتر بايد روزا اين.نگران هم بودم عصباني دستش از هم.رفت و
 .ميکنه ديوونم داره.بيرون بره تنها ديگه بزارم

 چي اما…ميکشيده خانواده اين با رو خوشي ي روزا چه انتظار.انداختم نگاهي حياط به
 …خودخواهيا همه از.بود گرفته دلم همه از.بود گرفته شد؟دلم

 جان؟ ماهايا  ميگفت چي_

 :زدم لبخند روش به

 .نيست گفتم داشت کار دايانا با ميگفت_

 .کجاس ببين دنبالش برو پاشو مادر ماهايا_

 .وقت چند بود خونشون که دوستش اون پيش رفته حتما_

 .نميارم در شما کار از سر که من_

 .ميداد تاوان مهربونياش واسه بايد قدر چه.گزيدم لبمو.رفت

 دهش دعوام بيمارستان به نرفتنم يا رفتن سر گرشاسب با.شدم خيره تيره آسمون به
 تو ميکرد يسنگين کارم به عشق از بيشتر گرشاسب به عشق اما.کنم چيکار نميدونستم.بود
 :شدم بلند و پام به زدم اي ضربه.قلبم

 .نميرم_

 .ميکرد خفم داشت بغض که بودم ناراحت انقدر

 

 ”دايانا“

 عطر اين از قدر چه و ميومد بدم هوشي بي و هوش بين حالت اين از قدر چه…اه
 به رو نم به پشت ماهايا.کنم باز هم از چشمامو شد باعث شوقي اما.بودم متنفر بيمارستان
 .بود وايساده پنجره روي
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 .سالم_

 بهتره؟ الزمت عمل قلب.کوچولو خواهر سالم_

 :داد ادامه و کشيد غمگيني آه

 هک اي بزرگه خواهر حال کني درک که.بزرگه خواهر بشي که ميومدم دنيا تو بعد من کاش_
 .باشي خودت مراقب بيشتر که…بابا و مامان به بده پس جواب بايد

 :جلو اومد لبخند با و برگشت

 بهتري؟_

 :گفتم دادمو تکون سر

 اينجا؟ آورد منو کي.اوهوم_

 :کرد اشاره در به ابرو با

 …چرا نميدونم.شده ما عالف ي ديده داغ ي مرده زن تازه مرد اون_

 .ميکرد دعوا.ميزد طعنه ميرسيد که خرخرش به ميزد؟آره طعنه

 آب قند کله دلم تو بودن شده روشن دلم واسه مهمي حقايق اينکه از…دلم…اما
 نا لبخندي.نشکنم خودم تو انقدر شدن نخواسته درد از که ميدونستم زودتر کاش.ميشد
 :زد مضحکي لبخند سينه به دست ماهايا و لبم رو نشست آگاه خود

 .دايانا داره داشت؟خجالت خنده_

 .دل ته از لبخند يه.کردم آزاد لبخندمو کمرنگي نور زير صورتمو رو کشدم رو ملحفه

 کرده رها خراب حال و بيهوش صندلي رو بسته رو تو.شده گور و گم نديده خير حامد_
 آورده رو تو و اومده کيارسم.کجايين که کرده خبر کيارسو داده پيام هاله دختره اون.بود
 شده؟ چي دستت ببينم.اينجا

 رپ و غمگين نگاه ميسوخت براش دلم.بود بسته.بازوم رو کشيدم دستي کردمو اخمي
 .ميکردم درکش من.بود محبت به تشنگي از نشون التماسش
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 .شم ساکت که کشيد چاقو شق کله اون_

 :گفت حرص پر لحن با

 .شده گور و گم کجا نيست معلوم.نبينمش اينکه مگر.پررو بچه_

 

 :شد مهربون يهو لحنش

 عزيزم؟ خوبي_

 لبخند.ديدم رو هاله زيباي و تفاوت بي ي چهره و بيرون آوردم ملحفه زير از سرمو
 .شوق از بودم شده مهربون غريب عجيب اصال.زدم

 تا دلمو ي پرنده که کيارس صداي و شد زده در.داد تکون سر اونم و کردم سالم بهش
 .داد پر هفتم آسمون

 تو؟ بيام ميشه_

 جلو دمکشي شدمو شل رپسري منم.زد لبخند و کرد جمع موهاشو بود دستم بغل که بيماري
 هنوزم.پايين شد خم حد آخرين تا سرم آگاه خود نا و تو اومد.جام سر نشستم صاف و

 .کنم حضم و حامد حرفاي نميتونستم.بود سخت خيلي برام باورش

 بهتره؟ حالتون_

 هم.بشم مواجه اخموش و هم تو ي چهره با و باال بگيرم سرمو شد باعث جديش صداي
 :پيچيد گوشم تو صداش.بودم متعجب هم بود گرفته خندم

 ”منه دنياي همه دختر اون“

 رفت؟ حامد.ممنونم_

 :گفت همو تو رفت بيشتر اخماش

 .رفتن حامد آقا بله_

 .…دلم تو قنداي کله کيلو کيلو و گرفت خندم
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 .شدم مزاحمتون که ببخشيد_

 و ميزد چشمک واسم مشکيش لباس.محاله خوشبختي اينهمه منو و زد لبخند باالخره
 :گفت لبخند با.ميکردم خوشبختي احساس

 .کياني خانم اجازه با.ميشم مرخص من فعال.مزاحمتي چه بابا نه_

 :گفتم کرده حول.بود کشته منو ادبش اين

 …نه_

 :گفتم دستپاچه.کردن نگام تعجب با کيارس و حرص با ماهايا

 خونه؟ برم بايد کي.ببخشيد_

 :گفت حرص با ماهايا

 .وايسادم اينجا بوق مثل که من ميشي معتمد آقاي مزاحم چرا خب جان دايانا_

 .شد شاد دلم خندش از و خنديد کيارسم گرفت خندم

 

 :گفت لباش رو مونده باقي محو لبخند با کيارس

 .الفع.کنيد خبرم براتون اومد پيش مشکلي اگه.اينجا باشيد مهمون کنم فکر فعال_

 ماهايا؟ عصبي صورت تو شدم مات رفتنش مبهوت من و رفت

 بمونم؟ اينجا بايد_

 …شي عمل بايد گفته دکتر بعله_

 :گفتم بره خواست

 ميکني؟ کار اونجا که بيمارستاني بريم ميخواي_

 :گفت هم در ي قيافه با
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 .,,نميکنم کار اونجا ديگه_

 ياد ازب.انداخت باال شونه اي بامزه حالت به که کردم نگاه هاله به پرسش از پر.رفت فوري و
 رفته؟ کجا يعني.دلم تو ريخت غم عالمه يه و افتادم حامد

 :کردم نگاش پرسشي و گرفتم رو هاله دستاي

 کجا؟ رفت داداشت_

 .نميدونست يعني.انداخت باال شونه باز و گرفتن غم رنگ خوشرنگش چشماي

 

 ”ماهايا“

 بود قرار.ميکردم نگاه وسايال کردن جا  به جا واسه گرا کار تقالي به و بودم وايساده ايوون تو
 دست به نکارتو گرشاب.بهشته واسم جهنم ته گرشاسب با.کنيم زندگي همينجا گرشاسب با
 .خونه تو برم که کرد اشاره بهم سر با و کرد اخم ديد منو تا و حياط تو اومد

 .تو رفتم و خنديدم

 دخترم؟ شد چي_

 :کردم نگاه جون شهال ي پريده رنگ صورت به

 .تو بيام که دادن دستور شازده_

 :خنديد

 .بود همينجوري بچگي از.جان ماهايا نگير دل به حساسيتاشو_

 .باشه کي نباشه حساس روم اون نميگيرم دل به نه_

 .ميکرد کالفم اوق گاهي چند هر بودم حساسيتاش همين عاشق من تازه

 خيره رازش و رمز پر چشماي به وايسادمو تخت کنار.گرشاسب باباي اتاق تو رفتم
 . غم و تنهايي از پر. بود حسرت از پر چشماش.شدم
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 ماهايا؟؟_

 :بيرون رفتم اتاق از زدمو لبخند

 جانم؟_

 .شدم خوشي از پر و زد لبخند

 بريم؟.بال بي جونت_

 : برداشتم کيفمو

 

 .بريم_

 .بوسيدم جونو شهال صورت

 .جون شهال خداحافظ_

 .عزيزم همرات خدا_

 .مادر باش خودت مراقب_

$&$&$&$& 

 .دادم تکيه صندلي به سرمو بسته چشماي با

 ميکني؟ فکر چي به_

 :گفتم گرشاسب به رو شدمو کج کمي لبخند با

 .نميشه باورم_

 :خنديد

 .من خانوم شه باورت_
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 :گفتم فکر بي دادمو تکيه باز

 .ميشه تنگ کارم واسه دلم بدي خيلي اما_

 :گفت و کرد نگام تندي

 کارت؟ واسه فقط_

 :گفتم دستپاچه

 …دوستم مهربان کارم واسه خب_

 :زد پوزخند

 …کردي حول چيه_

 :گفتم عصباني

 چيه؟ منظورت…گرشاسب چي يعني حرفا اين_

 :گفت و کرد عوض دنده

 .کن ولش هيچي_

 :آورد لب به زورکي لبخند داشت نگه خونه در جلوي

 .باش خودت مواظب_

 :گفتم زدمو لبخند اما بودم دلگير دستش از

 .منتظرتم فردا_

 :گفت و زد چشمکي

 .حاال همين از ميکنه بيچارم دلتنگيت فردا تا_

 .شدم پياده و خنديد شادي از پر.رفت و زد پر باهاش دلخوريمم و ريخت دلم
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 باعث ييصدا که تو برم خواستم در تو انداختم کليد پيچيد که کوچه سر از و رفت گرشاسب
 :برگردم شد

 کياني؟ خانم_

 اهنگ کوچه سر به.وجودم تو نشست ترس. ديدم رو خادمي صورت تاريکي تو و برگشتم
 .بود رفته گرشاسب کردم

 ؟ ميکنيد چيکار اينجا شما سالم_

 :کشيد موهاش به دستي

 .ارتونک سر گرديد بر اينکه و کنم خواهي معذرت ازتون روز اون بابت اومدم ببخشيد.سالم_

 وحمور خوره مثل ترس و خورد چشمم به ماشيني نور که کردم نگاه کوچه سر به اضطراب با
 گرفت بازي به

 

 .خادمي آقاي لطفا بريد اينجا از_

 رفتيد؟ چرا کارتون سر برگرديد ميخوام فقط من_

 با تمونوجف گرشاسب که وايسم همونجا يا تو برم نميدونستم نزديک اومد گرشاسب ماشين
 .بکشه هم

 .اينجا از بريد_

 .بيرون ميزد دهنم از داشت قلبم.دادم تکيه در به.بستم و در و تو رفتم فوري و

 کياني؟ خانم_

 و ازب صداي بعد…وايساد خونه در جلو ماشين که لحظه چند بعد.نميشد بيخيالم عجبا
 .بستم چشمامو گرشاسب محکم قدماي صداي بعد و در شدن بسته

 ميکني؟ غلطي چه ؟اينجا.پررو بچه ميخواي چي_

 .گرفتم فاصله در از سريع و در به خورد محکم چيزي
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 کارش؟ سر بياد نميزاري چرا_

 ميگه؟ چي داره اين.پيشونيم به زدم

 مگ بيداداش و داد تو گرشاسب لگداي و مشت مني؟صداي زن ي چيکاره تو سننه رو تو_
 .حياط تو دوييدن دايانا و زندايي.شد

 .ماهايا خبره چه_

 ازشب و در سمت رفت.کردم نگاش گنگ و استرس از پر.گردوند برم و گرفت بازوهامو دايانا
 :زد داد.کوچه تو رفت و کرد

 خان؟؟؟ گرشاسب خبرتونه چه_

 . تو برو شما_

 .داريم آبرو اينجا ما.کنيد ولش خورد کتکشو کافي اندازه به_

 .شدم خيره ميکرد نگام که گرشاسب عصبانيت غرق چشماي به

 اومد و شد بلند گرشاسب.کنار کشيد خودشو رمق بي خادمي.کرد ول رو خادمي آروم آروم
 و باال رفت هوا بي دستش که بگه چيزي بودم منتظر لحظه هر وايساد روم به رو حياط تو

 .گونم رو نشست

 

 .حياط تو اومد داد با دايانا.شدم خيره چشماش به دلخور و باال گرفتم سرمو

 .آبجيم رو ميکني بلند دست اينجا حقي چه شازده؟به…هي_

 نداييز  و دايانا و اون به توجه بي اما.پشيمونيم از بود پر چشماش.صورتش به زدم پوزخند
 :پيچيد حياط تو دايانا صداي.خونه رفتم

 .شده حرز دستت کردي کاري کتک کردي؟انقد بلند روش دست چرا.بکش خجالت_

 .شدن باز باهاش هم ريختم بهم موهاي و کشيدم سرم از شالمو بيخيال
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 رسوخ پودم تارو تو غم.بيرون دادم محکم نفسمو.اتاق ي گوشه کردم پرت لبخند با کيفمو
 .بود کرده

 ماها؟؟؟_

 :گفتم کنم نگاش اينکه بدون

 عزيزم؟ جانم_

 :نشست تخت رو

 دار؟؟ بزن من؟دست خواهر بود قحط آدم_

 :هم تو رفت اخمام

 بود؟ قحط مگه آدم چي تو.ديگه مرده.براش ميميرم_

 .بودم نگرانش و ميفهميدم کيارسو به عشقش قدرت.نگفت هيچي

 رفت؟ گرشاسب_

 .اوهوم_

 .تخت رو انداختم خودمو گلومو تو نشست بغض

&&&& 

 روشن داشت دهم بار براي گوشيم ي صفحه.ميشه متالشي داره مغزم کردم فکر انقد
 جواب و سوخت واسش دلم.بود شب? ساعت.کردم نگاه ساعتش به اول.ميشد خاموش
 :دادم

 نداري؟؟؟ خواب شما_

 .بميرم تا نميخوابم انقد نکني آشتي تا ماهايا جون_

 :گفتم تفاوتي بي لحن با اما گزيدم لبمو

 خب؟؟_
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 .ببينمت ميخوام بيرون بيا_

 .بخوابم ميخوام_

 .نميشه باورم که بودي خواب نگو_

 .بخوابم ميخوام گفتم_

 .تو ميام ديوار رو از نياي ديگه دقيقه دو تا_

 .گرفت خندم.کرد قطع

 

 .ماشين تو نشستم.بيرون رفتم و پوشيدم دارمو کاله کرمي سيوشرت.شدم بلند

 .سالم_

 ماهايا؟ وضعشه چه اين_

 …ني کوچه تو کسي.کن کبود صورتمم اينور بيا چيه_

 :کرد نگام پشيموني از پر و برگردوند صورتمو

 .بشکنه دستم الهي_

 باشه؟ پناهم کي دست اونوقت_

 :گفت سختي با و خنديد

 ميبخشي؟؟ منو_

 :گفتم خنده با کردمو کج سرمو

 ميتونم؟ نبخشم؟مگه کن فکر_

 …دونه يه يکي هستم نوکرتم_
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 ”دايانا“

 .داخل بفرماييد_

 از.ودب متفاوت جنسش قراري بي اين اما.نبود دلم تو دل هميشه مثل.تو رفتم شدمو بلند
 نگاه واسه.لبخندش واسه.ميسوخت نورا واسه دلم.بودم ناراحت خودم بدجنسيه
 از.بود چشام جلوي مهربونش ي چهره همش شب تا شده فوت فهميدم که شبي.مهربونش
 .کردم بارون فوش خودمو کلي شدم خوشحال اي لحظه اينکه

 سرشو اما زدم لبخند.بهم دوخت نگاهشو کردو بلند آروم سرشو که کردم صاف گلويي
 :گفت آروم و پايين انداخت

 .بشينيد بفرماييد.سالم_

 سالم_

 .شدم خيره دستام با مشتمو تو کردم جمع چادرمو.نشستم آروم و گرفت دلم

 بهتريد؟ خب_

 .دلم نه من نه.نيستيم خوب…نه دلمه منو حال منظورتون اگه نه_

 .باشم داشته جايي کيارس دل تو که نميشد باورم

 .بشه خوب حالتون که نميکنيد سعي شايد خب_

 :کردم باريک چشمامو بدجنسي با.مياورد در داشت حرصمو

 شد؟ پيدا حامد راستي_

 :هم تو رفت اخماش قبليم پيشبيني طبق

 بپرسيد؟ و حامد آقا حال اومديد_

 .شدم کالفه

 …ايه ديگه چيز…مهم.نيست مهم واسم اصال_
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 بوديد رواني بيمارستان اين بيمار شما.نيست مهم ميگيد که اينايي از هيچکدوم من واسه_
 …منم قصد و

 :صدام تو ريختم التماسمو همه

 …نده آزارم انقدر عزيزت جون کيارس_

 :کرد نگام يهو

 .بزنيد صدام کوچيک اسم به که باشم داده اجازه بهتون نمياد يادم_

 .ديگه وقت هر از تر عصباني.شدم عصباني

 .خان کيارس نامردي خيلي_

 .ميزش جلو رفتم شدمو بلند.کردم ادا تر غليظ اسمشو و

 خواب از من يا بود دروغ بود؟؟همش چي حامد بود؟حرفاي چي تلفنت پشت حرفاي_
 شدم؟ بيدار

 

 :فتگ التماس با و کرد نگام بعد و داد فشار چشماشو ي گوشه اشارش انگشت و شصت با

 .نيومدم کنار نورا فوت با هنوز من.… من.بديد فرصت بهم ميکنم خواهش کياني خنم_

 مرگ.نبودم کسي مرگ به راضي هيچوقت من.دلم تو نشست غم باز و بيرون دادم نفسمو
 …اما.بود کرده ناراحتم خيلي نورا

 …متاسفم_

 :کرد صداي که در سمت رفتم

 کياني؟؟ خانم_

 :وايسادم جام سر
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 زن که دبو اين خاطر به شکستم دلتو اگه.پاکش عشق و بود نورا خاطر به گفتم چيزي اگه_
 خوب خيلي حالش.نورا بيماري و بود باعثش مادرم… ازدواج اون.تعهد و داشتم
 .ميشد بدتر داشت روز به روز کبدش وضعيت.نبود

 فتگ بگيره دوم زن بابام شد باعث که کسيه قاتل دختر پيش…دلم فهميد مادرم وقتي
 ستدو رو نورا حامد بود فهميده آخه.هيچکي يا نورا يا ميگفت.نميکنه حاللم سراغت بيام
 ي عمه دختر نورا.بده خيلي حالش و داره دوسم نورا گفت بهم نورا مادر طرفي از و داره
 .ميشناختيمش خب و بود حامد

 بختخوش بزار و زندگيشه آخراي نورا گفتن.نورا هم ميشم بخت بد من هم نميتونم گفتم
 .خانواده واسه کينس ديگه يکي گفتن ديگس يکي با دلم گفتم.باشه

 

 نکرده خيانت اون به که زدم پست.نداره عشقمو که ميسوخت نورا واسه دلم ازدواج بعد
 من.بدي فرصت بهم ميخوام حاال…حاال…که زدم پست.نشي دلخوش که زدم پست.باشم
 حسرت تو ايندفعه نميخوام…اما وايميستم همه جلو باشه شده…بگذرم ازت نميتونم
 .بسوزم

 همه.ايه ديگه جاي دلم و کشتمش من گفتن و گرفت پا فاميل زبوناي زخم نورا چهلم بعد
 .بزنم دامن حرفاشون به نميخوام.خب بودن فهميده

 رنگ فقط و ميکردم سکته خوشي از داشتم و بودم شده هول. مياورد در بازي سينه تو قلبم
 .تازم نقاشي تابلوي رو ميپاشيد غم يادش که بود نورا نگاه

 .فعال.ميرم من_

 کياني؟ خانم_

 .کشيد صورتش به دستي و شد دستپاچه. برگشتم

 …من موقعيت ميمونيد؟که منتظرم…ميگم…چيزه_

 :زمين به دوختم چشم
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 …منتظرم وقته خيلي…من_

 .رفتم فيضي به توجه بي و بيرون اومدم اتاق از فوري

 خوبي روزاي.نبود بند سينم تو خوشي از لبريز دلم.ميداد خوشي بوي واسم چي همه
 گرشاسب.واسم بود خوشي اينم و بود ماهايا ي افتاده عقب عروسيه هفته اين آخر.بود
 .بود دنيايي واسش همين و بود بسته رو ماهايا چشماي عشقش اما داشت بزن دست

 .ميزدم قدم سرخوش و ميکردم فکر کيارس عشق از پر حرفاي به

 ي هساي و افتادم نورا ياد باز.بشه کيارس منو وصال بين سد نتونه هيچي ديگه وار اميد
 هب نورا ميکردم فکر که مدتي تمام.ميسوخت واسش دلم.روحم جون به افتاد وجدان عذاب
 . نداشت عشقشو اون داره کيارسو عشق من جاي

 

 ”ماهايا“

 يچ نميدونم ميکرد نگرانم مدام دلم تو چيزي يه.انداختم خودم به آينه از نگاهي سرخوش
 دايانا.برداشتم چشم آينه از.ميکرد اذيتم و بود کرده رسوخ نگراني يه خوشيام ميون اما!بود
 که همونجوري و وايساد روم به رو.سرم رو انداخت کالهشم آروم شونمو رو انداخت شنلو
 :گفت خنده با ميبست و شنل بنداي

 .نشه غلمبه غيرتشون رگ خان گرشاسب که کن کاري محکم_

 .آوردم ابرو به تصنعي اخم

 .باشم خودش واسه ميخواد داره دوسم_

 .ميرفت قنج شدنش خانوم واسه دلم و کرد سرش چادرشو.بازوم به کوبيد

 . بريم_

 نگاه بهش شوق با گرشاسب هاي خاله دختر تا دو و دايانا صوتاي و جيغ بيخيال
 مبه نگاهي جلو اومد بردار فيلم ي اشاره به اببهتش همون با.بود شده خوشتيپ.کردم
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 سوار.نماشي سمت بردتم و گرفت دستمو.پايين انداخت سرشو مهجوبي لبخند با و انداخت
 …اام خيلي.بودم خوشحال.نداشتم خوشي حال اصال و ميزد شور دلم.نشست کنارم شدمو

 ميکني؟ ناز شدي خوشگل.ساکته چرا من خانوم_

 :خنديدم

 .بودم خوشگل_

 .ميشدي ترش داشتي دبه نبودي؟تو اينجا که نبودي خوشگل_

 : گفت و زد بوق تا چند خنديد مست سر و کردم نگاش شيطنتش مبهوت

 .صورتت رو بنداز کالتو اون_

 .تانداخ راه بوق بوق و کرد روشن شادي آهنگ.صورتم رو کشيدم بيشتر شنلو خوشي با

 

11 

 

 

 آمين مرغ رمان ي خالصه

 اياناد و نشاط و شور پر پرستار ماهايا.باختن دل مقابلشون ي نقطه به که عاشق خواهر دو
 ادند دست از مادرشونو ماهايا و دايانا.غريب عجيب رفتاراي با منزوي کنکوريه پشت دختر
 يه ناسروانش معتمد کيارس به ماهايا.ميکنن زندگي زنداييشون پيش.زندانه تو پدرشون و

 هر هب ميکنه سعي دايانا حاال و ميکنه ازدواج اون اما داره عالقه مذهبيه پسر که تيمارستان
 .…شه بستري تيمارستان اون تو شده قيمتي

 

 کاواره است آلودي درد آمين مرغ

 بمانده
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 خانه بيداد اين آنسوي تا رفته

 .دانه و آب سوي نه رنجوري ز ديگر رغبتش گشته باز

 را گشايش روز نوبت

 .بمانده چاره پي در

 يوشيج نيما

 

 11 آمين مرغ رمان يازدهم قسمت

 11 آمين مرغ رمان

 

 

 .هم تو رفت گرشاسب اخماي راه ميون. تاالر سمت رفتيم آتيله بعد

 …ها نشده دير شدي؟هنوز پشيمون شده؟نکنه چي_

 :آورد لب به زورکي لبخند

 …پشيمون؟عمرا  _

 توحش سرعت از دايانا عکس بر.ميترکيد داشت زهرم که انقدر کرد بيشتر سرعتشو و
 .بزنم حرفي که نميکردم جرعتم.داشتم

 اسپند با زندايي.بيرون فرستادم آسودگي با نفسمو شدمو پيادده که همين و رسيديم باالخره
 يونم برگردوندم که سر.بوسيد صورتمو.بست حلقه چشماش تو اشک ديد چهرمو تا و اومد

 زده لک نديدنش شيشه پشت از واسه دلم که ديدم کسيو بودن غريب واسم که مهمونايي
 :چشمام تو آورد هجوم محابا بي اشک و بود

 …بابا_
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 تماذي پدريم بي روزاي حسرت قدر چه من و بوسيد پيشونيمو و کرد بغلم.جلو اومد بابا
 .ميکرد

 …بابا عزيز مبارکه_

 .…بابا اومدين که ممنون…ممنونم_

 …نيام ارشدم دختر عروسي ميشه مگه_

 چه نمميدو من و بابا آغوش ميون پريد طاقت و صبر بي دايانا و کرد بوسي رو گرشاسبم با
 .نچکه من عکس بر اشکاش که داده قورت بغضشو قدر

 هاي نگاه حسرت مختلط يا باشه جدا که نميکرد فرقي منم واسه.بود گونه جدا مجلس
 .باشه مختلط بخوام که نبود دلم به ديگران

 چند دايانا.بودن غريب واسم که هايي نگاه موندم من و رفت ساعت نيم بعد گرشاسب
 يخم هک بودن گرم انقدر و بشه وا اينا گرشاسب فاميل دختراي با يخم که موند کنارم لحظه
 .بود شده ماه مثل گلبهيش رنگ خوش و بلند لباس ميون دايانا.بشه وا

 .در نزديک شدن جمع همه و خوابيد ها هلهله که شام تا بود مونده ساعت نيم

 اومد يغيج صداي.بيرون ميرفتن داشتن.جلو رفتم و شدم بلند جام از و شد بيشتر دلشورم
 :شد حبس سينم تو نفس و

 .واي اي_

 :زدم کنار رو مهمونا

 خبره؟؟ چه_

 .ديدم حراسون رو دايانا و بيرون زدم در از

 

 دايانا؟؟ شده چي_

 …نيست چيزي…چ_
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 عقب عقب داشت که گرشاسب و مردا ي همهمه به.دايانا سر پشت به دوختم نگاهمو
 .ميرفت

 :زدم کنار رو دايانا

 شده؟؟ چي_

 :زد فرياد ديد منو تا گرشاسب

 …تو برو_

 .کرد تبديل يخ به بدنمو تو خون خونيش دستاي

 … چيکار…چ_

 :زدم فرياد و

 .گرشاسب کردي چيکار_

 .ميلرزيدم داشتم و بود سرد هوا.روم انداخت و شنل و اومد فوري دايانا

 نگاه.ديدم خوني قاب يه ميون رو خادمي ي چهره من و شد پراکنده کم يه مردا حلقه
 :زدم داد و گرشاسب پشيمون صورت به دوختم و متعجبم

 کردي؟؟ چيکار_

 :گفتم بابا به رو.خودشم نگران که ميدونست کاش

 آره؟ زندس بابا؟بابا_

 :يکردمم سکته داشتم,بود افتاده پيش سال?? شوم اتفاق اون ياد شايد بود پريشون بابا

 ي خاله صداي و اومد زنا سمت از جيغي صداي.اورژانس زديم زنگ دخترم نباش نگران_
 :گرشاسب

 …شهال_
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 گرشاسب نگران ي چهره شدنو دور ازم صداها ي همه.ميچرخيد دورم داشت چي همه انگار
 .ديدم که بود چيزي آخرين

 

 ”دايانا“

 

 روش به رو به و نشسته حياط تو عروس لباس با ماهايا.بديه شب چه امشب واي
 و شد بد حالش گرشاسب مادر.خوابه اتاقش تو االن و باال رفت فشارش زندايي.خيرس
 منو خندون ي ماهايا که چيزي و… موته به رو خبرم بي خدا از خادمي.بيمارستان بردنش
 اونم حال.خوني دامادي لباس با…کالنتريه…گرشاسب… انداخته روز اين به
 .مطمئنم,خرابه

 چي ييعن.داره حالي چه ماهايا نميدونم.حياط رفتم و برداشتم تختم رو از رو مسافرتي پتو
 …بياد خادمي سر باليي اگه ميشه

 کوبيده هم رو دندوناش.ميلرزيد سرما از داشت که هايي شونه رو انداختم رو پتو
 :گفت دفعه يه.ميشدن

 دايانا؟؟ ميشه چي قاتل بشه گرشاسب اگه…اگه_

 دور ايدب دار؟بگم ي چوبه باالي ميفرستن دامادتو تازه ميگفتم؟ميگفتم چي.کردم نگاش
 دور؟ بريزي خاطراتشو تمام بکشيو قرمز رنگ پر خط يه گرشاسبو

 …کن دعا.نميشه قاتل_

 قبل يحت.شده آزاد روحم ميکنم احساس تازگيها.بودم کرده پيدا عالقه کردن دعا به انقد چرا
 .کشيدم اه يادش به باز…نورا فوت از

 :گرفتم رو ماهايا بازوي

 …تو بريم ماهايا_

 :گفت سرما از شدش کليد هم رو دندوناي ميون و کشيد دستم از بازوشو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ماهی رضایی – آمینمرغ 

telegram.me/romanhayeasheghane 219 

 …بازداشت بودي رفته بار يه دايانا؟؟يادته_

 …اوهوم_

 داره؟ آره؟؟بخاري سرده اونجا_

 :گفتم اما.بود سرد ميگه راس

 اصال.وايسه لرزشم پاي باس خورده خربزه.باشه سرد ستاره پنج هتل ميشه مگه بابا نه_
 .بود حقش که شق کله خادمي اون

 ميمونه؟؟ اونجا صبح تا دايانا؟گرشاسب_

 هک اونجوري.کنم وارش اميد غاز يه من صد حرفاي با نميخواستم اما ميسوخت براش دلم
 :دادم تکون بازوهاشو کالفه…موندنش زنده اميد بود شده زمين پخش خادمي سر

 رماس تو باهاش ميخواي هم تو بمونه بيشترم هست امکانش…هيچي که صبح تا…ماهايا_
 …کارو اون داشت دوست شي؟؟؟خيلي قنديل که بموني

 :گفت بغض از لرزون صداي با و جوشيد زدو قل چشماش تو اشک

 تقصير…بود خادمي تقصير…نکرد کارو اون عمد از اون…کرد کارو اون من خاطر به اون_
 …دايانا بود اون

 :گرفت دستامو

 …کنه موت تموممونو نيمه عروسي بياد بيرون بياد بايد يانه؟؟گرشاسب ميکني باور دايانا_

 

 و ودب کرده بغل بازوهاشو.اتاق تو بردمش زحمت به و گرفتم هاشو بازو. نبود عادي حالتش
 واسش لباس دست يه. کردم باز آروم آروم موهاشو.برداشتم شونش رو از شنلو.ميلرزيد
 . آوردم در

 .بيا زودي…ماهايا حمو برو پاشو_
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 از خونه ينا قراره ميکردم فکر.بعد به اين از بخوابم تنها بايد اتاق اين تو ميکردم فکر امشب
 و بشه چي بود قرار.ميديد گرشاسب ي خونه خودشو امشب ماهايا خود.بشه خالي ماهايا
 :گفتم کردمو تنگ چشمامو.نبود خوب حالش ماهايا.امشب بود نحسي شب چه.شد چي

 حموم؟ بري صبح ميخواي_

 .شد خيره مشخصي نا جاي به و کشيد دراز پهلو به خواب رخت تو رمق بي

 .بيار در لباستو عقل حد_

 :گفت وار زمزمه

 .بياد گرشاسب ميمونم منتظر_

 آخه؟ اومد من خواهر سر امشب که بود باليي چه اين بستم چشمامو کالفه

 …گيرم نفس دلتنگي دار و گير اين تو و بود گرفته دلم.شدم بلند ريخته بهم اعصابي با

 يخچالو در که همونطور و ماهايا جاي گذاشتم خودمو.خوردن واسه نبود يخچال تو هيچي
 :گفتم ميبستم

 …نداره ميل نميخواد نه_

 .بستم چشمامو بهتر صبحي اميد به و کشيدم دراز تخت رو

 

 و ودب کرده بغل بازوهاشو.اتاق تو بردمش زحمت به و گرفتم هاشو بازو. نبود عادي حالتش
 واسش لباس دست يه. کردم باز آروم آروم موهاشو.برداشتم شونش رو از شنلو.ميلرزيد
 . آوردم در

 .بيا زودي…ماهايا حمو برو پاشو_

 از خونه ينا قراره ميکردم فکر.بعد به اين از بخوابم تنها بايد اتاق اين تو ميکردم فکر امشب
 و بشه چي بود قرار.ميديد گرشاسب ي خونه خودشو امشب ماهايا خود.بشه خالي ماهايا
 :گفتم کردمو تنگ چشمامو.نبود خوب حالش ماهايا.امشب بود نحسي شب چه.شد چي
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 حموم؟ بري صبح ميخواي_

 .شد خيره مشخصي نا جاي به و کشيد دراز پهلو به خواب رخت تو رمق بي

 .بيار در لباستو عقل حد_

 :گفت وار زمزمه

 .بياد گرشاسب ميمونم منتظر_

 آخه؟ اومد من خواهر سر امشب که بود باليي چه اين بستم چشمامو کالفه

 …گيرم نفس دلتنگي دار و گير اين تو و بود گرفته دلم.شدم بلند ريخته بهم اعصابي با

 يخچالو در که همونطور و ماهايا جاي گذاشتم خودمو.خوردن واسه نبود يخچال تو هيچي
 :گفتم ميبستم

 …نداره ميل نميخواد نه_

 .بستم چشمامو بهتر صبحي اميد به و کشيدم دراز تخت رو

&$&$&$&$& 

 

 رئيس اتاق دنبال بيخيال اون و ميکردن نگاش داشتن همه.رفتم ماهايا دنبال تند تند
 .وت رفت در جلوي سرباز از اجازه و زدن در بدون و کرد پيداش باالخره و ميگشت کالنتري

 .شد خيره ماهايا به تعجب با و شد بلند سرگرد

 . آوردين تشريف اشتباهي.خانوم خبرتونه چه_

 :دستش تو گرفت عروسشو لباس از تيکه يه و جلو کشيد سفيدشو شال

 يعني…شناسناممه تو اسمش که گرشاسب بدون اما…بوده عروسيم ديشب من…ببينيد_
 ما شبيارن بگيد نيست درست نيمس نصفه عروسيمون…اينجا آوردنش…بردنش…بود
 .بريم
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 :گفت همو تو رفت سرگرد اخماي

 هستي؟؟ ديشبي قاتل اون همسر شما_

 .بست يخ رگام تو خون ماهايا جاي به سرمو تو خورد پتک مثل قاتل ي کلمه و

 :وايساد سرگرد ميز جلوي

 …سرکار بوده جزعي درگيري چيه؟يه قاتل_

 گاه داد راي منتظر بايد همسرتون و.گرفته رو خادمي فريد آقاي جون جزعي درگيري اون_
 …باشن

 .افتاد و رفت حال از يهو که سمتش رفتم.اومد عقب عقب ماهايا

 

 ”ماهايا“

 مشکي عروس…شدم پوش مشکي آوردمو در عروسو لباس جون شهال فوت خاطر به
 …پوش مشکي عروس”نو…”پوش

 .بستم چشمامو و شد منعکس سرم تو دادگاه قاضي هاي جمله زدمو پوزخند

 هتاب پر مرد…گرشاسب يا ميگرفتيم رضايت خانوادش از بايد يا و بود شده فوت خادمي
 …من

 .بستم چشمامو دستامو بين گرفتم سرمو ميداد عذابم فکرشم

 از يا لحظه نميکرد نگام و ميرفت دست به بند دست داشت که گرشاسب مغموم ي چهره.
 .کنم زندگي اون بدون نميتونستم من.نميرفت کنار چشمام جلو

 و شيک هاي ساختمون از پر و بود شهر باال.شديم پياده. داره نگه گفت راننده به دايانا
 .مجلل

 …حاال دارن اطوار و قر تا هزار اينا…ماهايا اومد در کارمون_

 …دايانا تلخ زبون اين دست از.کردم نگاش مغموم
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 .کوچه تو افتادم راه و سياه سقت اي_

 بود؟ چند پالک_

???_ 

 .زدم درو زنگ.بود مجلل محل اون ي ها خونه ي همه مثل.کرديم پيدا رو خونه

 بله؟_

 

 .داشتم اضطراب خيلي

  يآقا يا خانم با ميتونم من.مقدم گرشاسب همسر هستم کياني من ببخشيد…سالم_
 کنم؟ صحبت خادمي

 :پيچيد زن صداي لحظه چند بعد

 .بگم بهشون بزاريد.نه يا ببينم رو شما بخوان نميدونم_

 .کنم مرتب ذهنم تو حرفامو که بستم چشمامو و دادم تکيه ديوار به اضطراب با

 …ماهايا خودتو کشتي_

 :گفتم حوصله بي

 …شما نزن حرف دقيقه دو_

 .وايسادم  صاف و اومد زن صداي باز

 .داخل بفرماييد_

 و باال انداخت هم شونشو صدا بي و انداخت من به نگاهي و باال داد هاشو ابرو اول دايانا
 .افتاد راه جلو جلو

 …اگه… اگه…ندن رضايت اگه کنن برخورد تند اگه.بودم نگران
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 جبتع.گفت آمد خوش و جلو اومد باشه مستخدم ميرسيد نظر به که زني.خونه تو رفتيم
 :گفت لبخند با و کرد اشاره پذيرايي تو طاليي مشکي مبالي به مستخدم.کردم

 .ميکنم خواهش بشينيد_

 يرهخ عسلي روي ي خورده مشکي ربان عکس به نگاهم من و نشستيم بيشتري تعجب با
 :کرد زمزمه گوشم زير دايانا.شدم

 …کهمشکو.ببرن سر مارو ميخوان کنم فکر کردن استقبال دادنو راه مارو اينا که اينجوري_

 :گفتم بود آورده در رعشه به صدامو که شديدي استرس با

 .باش ساکت.نيست حرفا اين و شوخي وقت االن دايانا_

 .خودش دور پيچيد بيشتر چادرشو و کرد نگام مضلومانه

 يرپ همراه فرتوتي مرد پير.باال کشيدم خودم همراه هم رو دايانا جهيدمو جا از عصا صداي با
 :گفتم نگراني با. اومدن تر جوون خودش از خورده يه زن

 .سالم_

 از قبل آرامش بشن ميترسيدم.ميداد نشون عادي زن پير اما بود هم تو صورتش مرد پير
 .کرد سالم هم دايانا. طوفان

 .نشستن دادنو جواب تر رسا خورده يه زن پير و وار زمزمه و آروم مرد پير .جلو اومدن

 :کرد اشاره مبال به دست با مرد پير

 .بشينيد_

 افص گلويي خودم نگفتن چيزي که لحظه چند بعد.نشستيم و انداختم نگاهي دايانا به
 :گفتم کنم نگاه بهشون اينکه بدون کردمو

 آقاي به گرشاسب.گرشاسب و خودمم منظورم ما ميگم.بشه اينجوري نميخواستيم ما_
 اون.بيشتر گرشاسب اما…مردي هر مثل…حساسه من رو گرشاسب…بود گفته خادمي
 .بوده خواسته نا تون نوه فوت که مطمئنم من.داره مهربوني قلب



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ماهی رضایی – آمینمرغ 

telegram.me/romanhayeasheghane 225 

 نميدونم… اونجا اومدن چرا نميدونم…افتاد اتفاق اون که بود عروسيم شب من…من
 هبش اجرا حکم بخوايد…اگه…ميميرم…گرشاسب بدون من…اما افتاد اتفاق اون چجوري
 .عروس تازه يه مرگ به نشين راضي.کشتين يکيو و کردين قصاص يکيو شما

 :دستم گرفتم مشکيمو شال ي گوشه

 و شد فوت مادرش… برگرده گرشاسب که بود تنم عروسيم لباس شب اون بعد روز دو_
 …بشه پوش سياه دلمم نشه راضي دلتون…پوشم سياه عروس…پوشم سياه

 

 …اي شيشه پشت ي بابا يه و تنها زندايي يه و دارم خواهر يه اون بعد من_

 وپير دبو شده دوخته عسلي روي ي ترمه به مرد پير تفاوت بي چشماي…باال گرفتم سرمو
 .ميکرد نگام مغموم زن

 جان؟ پدر ميکنيد چيکار_

 :شد جا به جا جاش سر مرد پير

 اين اما.ميخورد ضربه بازيگوشيش سر هم هميشه.بود بازيگوشي و شيطون پسر فريد_
 .بود سنگين خيلي ديگه ضربه

 :گفت دايانا. التماس از بود شده پر نگاهم

 هم عاشق شايد و کردين ازدواج روز يه هم شما.ببخشيد خيلي خيلي.خادمي آقاي_
 تونعروسي شب بپلکه زنتو بر و دور همش مردي يه.گرشاسب جاي بزاريد خودتونو.بودين
 درگير هم با که گفت اما درست حساسيه زيادي مرد گرشاسب.بندازه راه دعوا و بياد هم
 بيفته خوني عروسيش شب نميخواست که اون وگرنه…داده حولش خواسته نا و شدن
 روح ببخشيد اگه کنيد باور.همن عاشق گرشاسب و خواهرمو.کنيد بزرگي بيايد… گردنش
 …رو تا دو اين ي تازه عشق..داره بيشتري آرامش بيامرزم خدا اون

 :باال گرفت سکوت معني به دستشو خادمي آقاي

 …بس_
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 تو دقيقه چند.شديم خيره خادمي آقاي دهن به تايي دو و گرفت دندون به زبون دايانا
 :کرد صاف گلو و دوخت چشم زمين به سکوت

 …ميدم رضايت من_

 کشي آتيش به روحمو همه يهو خادمي آقاي حرفاي اما شد روشن تاريکم دل تو اميدي نور

 

 …طها شرو و شرط ها به_

 .شد تيز چشمام کردمو خطر احساس

 خادمي؟ آقاي شرطي چه_

 :زد تلخي لبخند.کرد نگاش و برداشت و فريد عکس

 …بگيري طالق فريدم قاتل از که شرطي به_

 :خنديدم تيکه تيکه.شنيدم اشتباه کردم احساس.بست يخ  رگام تو خون

 کنيد؟ تکرار حرفتونو ديگه بار يه ميشه شنيدم اشتباه کنم فکر.خادمي آقاي ببخشيد_

 :گفت و هم تو رفت اخماش

 القط بايد دار ي چوبه باالي نره شوهرت ميخواي اگه.نشنيدن به زدي خودتو…شنيدي چرا_
 .بگيري

 :عصبي ي خنده يه.بود گرفته خندم

 …ميميريم جفتمون هم اينجوري… نداره فرقي که چي؟اينجوري يعني…اين…يعني_

 :باال رفت صدام آروم آروم و

 چرا؟؟؟…حرفيه چه اين.خادمي آقاي…ميکنم خواهش…انقد نبايد شما…نامرديه اين_

 :زد داد و زمين کوبيد عصاشو
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 بريد هم حاال.کني عملي منو شرط ميتوني کني انتخاب اونو مرگ ميتوني.گفتم که هميني_
 .کنم استراحت ميخوام

 تمنميتونس بودم گنگ و گيج.بود انصافي بي آخر اين. کردم نگاش مبهوت و شدم ساکت
 :کشيد بازومو دايانا که ميکردم نگاش خيره خيره فقط.بگم چيزي

 .جان ماهايا پاشو_

 :گفتم ميشدم بلند که همونجوري

 …نکنيد و اينکار من با… انصافيه بي اين_

 ونهخ اون از و کرد حافظي خدا بود اخمو و ساکت که زن پير از دايانا.رفت و شد بلند ساکت
 .بيرون اومديم

 

 قبل مثل باز.نکرد نگام باز قبل هاي دفعه مثل.بود دادگاه ديروز.ميشد منفجر داشت مغزم
 …باز.نداد محلم

 ندچ هر.خودمو مرگ يا ميکردم قبول رو گرشاسب مرگ بايد يا وسط اين.بودم بريده همه از
 يدچک که اشکي ي قطره.بميرم من  فقط که بود اين بهتر پس.ميمردم من صورت دو هر در
 :کاغذ رو ريختم دلتنگيمو کردمو پاک و کاغذ رو

 آمدو زمين به شبي که مهتابي مثل اي شده_

 گذاشت جا شهر در هميشه تا را پايش رد

 هايم نوشته ممتد هاي نقطه سه مثل ام شده

 …حرف از پر اما…مسخره…ساکت…مبهم

 .آب از پر بادکنکي مثل ام شده

 آسمان و زمين ميان و ميروم

 ميبارم و ميترکم بغضي چون
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 بس مرا…جاري تو دستان روي و شوم اي قطره که همين

 نکنم عادت نبودنت به که ميروي تو اما

 نشوم پيدا يادت هاي کوچه پس کوچه در ديگر که ميروم

 نشوي قلبم ي خوانده نا مهمان شب هر که ميروي

 

 نگيري فراموشي تو که ميروم من و

 اي سايه مثل…اما

 شهر روشن هاي چراغ تمام پشت

 ميگردم تو دنبال

 ميگردم تو دنبال به خيره هاي نگاه تمام ميان

 ام نوشته

 کرد خواهد چه تو با نميدانم

 …را عشق…را زندگي…را اميد…ميکُشد اما

 که هايي حظور ي همه الي البه شوي زنده تو کاش

 .ميدهند آزارم

 :کردم زمزمه و ميز رو کوبيدم حرص با سرمو بستم و دفتر

 .شد تموم چي همه_

 

 تو عزيزامو که بودم متنفر اينجا از…حاال کردم تماشا ها شيشه اين پشت رو بابا عمر يه
 :گفتم کالفه. نميگفت چيزي و بود پايين سرش گرشاسب.بود کرده زندوني خودش
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 .گرشاسب بگو چيزي يه_

 :گفت من از تر کالفه

 حرفي مگه هم قبله به رو آدم يه مونده؟واسه مگه هم بگم؟حرفي چي آخه د  _
 . بيخيال نوکرتم.ميمونه

 :کردم نگاش ملتمس

 .نميزارم من.نزن رو حرفا اين گرشاسب_

 :کرد نگام تندي

 .جز و عز به بيفتي رضايت واسه نري موقع يه_

 نيستم؟ آدم مگه چرا؟من_

 .بود مخالف ما با سازش هميشه دنيا اين_

 :دادم تکون سر عصباني

 .نميزارم من اما_

 کستشوش که رفتم نبينه اشکمو که رفتم.رفتم و شدم بلند سريع و کردم نگاش دل سير
 هم با رآخ هاي لحظه که رفتم… نبينه چشمام تو حرفامو که رفتم…ها شيشه پشت نبينم
 .نبينم ديگه بودنو

 .جلو اومد ديد که منو بود داده تکيه ديوار به دايانا

 شد؟؟ چي_

 :گفتم عصباني کنم نگاش اينکه بدون

 ذابع عمر يه بايد که منم…ميميرم که منم اين.باشه نبايدم.نيست خيالش عين اصال_
 …بکشم

 گريه زير بزنه نميتونه…مَرده. ميکشه عذاب داره تو از تر بد اون…ماهايا کن بس_
 …زنش پيش اونم…که



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ماهی رضایی – آمینمرغ 

telegram.me/romanhayeasheghane 230 

 زمزمه و بست حلقه چشمام تو اشک.نبودم زنش ديگه آينده روز چند تا که مني”زنش“
 :کردم

 زن؟؟؟_

 

 ونکردنش محار واقعا اما.ميريختن گونم رو محابا بي اشکام.شد تموم.بيرون اومدم دادگاه از
 .ميشدم خفه وگرنه.نبود توانم در

 .وايسا…آروم…ماهايا هي_

 :گفتم قرار بي و دوختم چشم دايانا چشماي به و وايسادم

 .مامان پيش برم ميخوام_

 :زد تلخي لبخند

 اتنه مامان سراغمون مياد که غصه و غم…بابا پيش ميريم شادي موقع هميشه تو منو_
 .آرامشمونه مامن

 :گفت و زد شونم به دستي

 .بريم_

 :گفت شوخي با و دربستي واسه داد تکون دست خودش و

 .ميکنما ولخرجي تو خاطر به اينبار فقط_

 سند ام طالق سند.بوديم غريبه رسما گرشاسب منو حاال.بخندم که بود چيزي از تر بد حالم
 کهتي يه بودن شده روياهام تموم.ناراحت يا باشم خوشحال نميدونستم.گرشاسبه آزادي
 دميخور  مغزمو خوره مثل اين و نداريم نسبتي باهم ديگه اون و منو ميداد نشون که کاغذ

 بياد زندون از طالق سند با قراره نميدونه…نميدونه هنوز.حاال کنم باور بايد چجوري.
 کاش.بودم بيزار خودمم از حتي ديگه.بودم بيزار محيطش از.بودم بيزار زندون اسم از.بيرون
 با هيچوقت شايد اونجوري چند هر. استخدام واسه نميرفتم بيمارستان اون اونروز و ميمردم
 .نميشدم آشنا گرشاسب
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 و خنک نسيم قبرستونو باز,بغض و مامان ياد قبرستونو باز بغض و آرامش قبرستونو باز
 …بغض

 .زدم چمپاته مامان قبر سنگ کنار

 .گالب واسه ندارم پول.بيارم آب ميرم من ماها_

 باز.آورده کم تازگيا هم زندايي طفلي.نداشتم زياد پول منم.کردم نگاه قدماش به ناراحت
 با اونجا الاص ميتونم من هست؟يعني برام جايي بيمارستان اون تو يعني.کار دنبال برم بايد
 بيارم؟ دووم خاطره همه اون

 :گفتم وار زمزمه و کردم لمس و سرد سنگ و کشيدم تلخي آه

 …تنهايي آخر يعني نيستيد بابا و تو وقتي…نيستيد وقتي…مامانم_

 ميگن که همينجاس تنهايي ته

 …ميگن که دنياس آخر همون اين

 

 ”دايانا“

 از دارم من و روح بي…خنده بي… صدا بي.شده متروکه جاي يه مثل خونه روزا اين
 سابق خندون ي ماهايا اون ديگه ماهايا که مطمئنم.ميکنم دق افسردگي و ناراحتي
 پا وقتهيچ گرشاسب کاش.بودم شده خسته.نميشه سابق زندايي اون ديگه زندايي.نميشه
 .نميزاشت ماهايا زندگي تو

 دنبال ممير  گفت بيرون رفت صبح هم ماهايا.بياد بزاره رو مغازه سفارشاي بود رفته زندايي
 دمميکر  افسردگي احساس.ميداد تنهايي و غم بوي خونه.اتاقش رفت و اومد ناهار قبل. کار
 .نمونده زيادي چيز بخونم کنکور واسه جدي ديگه که گرفتم تصميم و

 نگز  صداي از قبل و کردم تيز گوش و کردم کم هدفونو صداي آيفون زنگ صداي بااحساس
 :شد بلند ماهايا داد صداي آيفون دوم
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 .کيه ببين دايانا_

 :کردم غر غر لب زير و هم تو بردم اخمامو

 .شده اخالق بد چه.خب خيلي…اَي_

 : برداشتم آيفونو گوشي

 بله؟_

 .کيميام.جان دايانا سالم_

 :افتادم من و من به کردمو هول ناخودآگاه يهو

 .داخل بفرماييد…بله…ب_

 از من ترس و زندايي سري صدقه.انداختم خونه به نگاه يه وال و هول با.کردم باز و در و
 تمرف کردمو روشن رو کيتري زير خونه آشپز رفتم فوري.بود مرتب و تميز حساسيتش
 :گفت و در به زد اي ضربه کيميا.بيرون

 نميخوايد؟ خونه؟مهمون الو؟صاب_

 :کردم باز و در زدمو لبخند

 .بفرماييد ميکنم خواهش_

 .هميشگيش مهربون لخند با , تو اومد

 .سالم_

 …ها پيدايي خوبي؟کم عزيزم سالم_

 : مبل رو انداختم و کردم باز گردنم از هدفونو

 .بشينيد.بفرماييد.بود شلوغ خورده يه سرم_

 . ممنونم_

 :گفت مينشست که همونطور و
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 .نميگيري تحويل شدي سهيل ي ستاره ديگه خالصه_

 .نشستم روش به رو

 .ببخش خودت بزرگي به_

 :گفت و خنديد

 .ايم چيکاره ما ببخشه خدا_

 . خنديدم

 

 .برگشتم کردمو دم چايي رفتم و شد بلند کيتري سوت صداي

 بهتره؟ قلبت… خب_

 :زدم لبخند

 .شکر رو خدا بهترم خيلي_

 پول ي غصه همش زندايي و نشده شديد قلبم درد ديگه فهميدم چيو همه که روزي اون از
 :گفت که کشيدم آهي.ميخوره قلبمو عمل

 …داري پري دل بود؟؟چه چي_

 .دادم ترجيح سکوتو هميشه مثل و زدم لبخند

 :گفت و جلو آورد سرشو شيطنت با

 .بياد خاستگار برام قراره شب فردا…بمونه خودمون بين ميگم چيز يه_

 :کردم نگاش شوق با

 جدي؟؟خب؟؟_

 :کرد نازک چشم پشت شوخي به
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 .ميکنه فرق اين اما…داشتما زياد خاستگار البته_

 داره؟ دوسش يعني“ ميکنه فرق اين اما“

 …مبارکه پس_

 :زد گره زانوش دور دستاشو و انداخت پا رو پا

 .مثبت جواب بي مثبت جواب نکنه جا از درمونو ي پاشنه تا نخير_

 حاال؟ هست کي.داره گناه ديگه نکن اذيت_

 .خالم شوهر دوست   مامان   عموي پسر دايي   نوه پسر پسر پسر…آخي_

 .خنديدم باهاش منم و خنده زير زد پقي که کردم نگاش شده گرد تعجب از چشماي با

 .داريد هم نزديکي ي رابطه چه_

 نيستن؟ ماهايا و زندايي راستي_

 :گفتم مغموم و دلم تو ريخت غم باز

 .داره کسالت خورده يه هم ماهايا.بيرون رفته زندايي_

 .نده بد خدا…ا_

 .پيشش رفتم باز و ريختم چايي تا دو خونه آشپز رفتم شدم بلند انداختم باال شونه

 هک چيزي هر.بود کرده کيارسو هواي دلم.ميکرد تعلل  اما بگه چيزي ميخواد کردم احساس
 .کيميا حظور حتي.بود شيرين رام مينداخت کيارس ياد منو

 

 :گفت و خنديد

 وقت خيلي.داشتم خبر کيارس عشق از اول همون از من.ميدوني چيو همه ميدونم دايانا_
 يه تيوق.نشناسم صبورمو سنگ تنها من ميشد مگه  اما.نميگفت چيزي اوال کيارس.پيش
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 هميدمف.کرده گير گوشه و تنها اينجوري رو تو که کيه اين که پيچيدم پاش و پر به خورده
 .برده رو ما داداش دل همسايه فرسخ هزار فاصلش ما با دختر…بعله

 .ميخوردم افسوس و گذشته به ميرفتم باز حرفاش با

 فتميگ اون اما…باباس گرفتن زن باعث دختر اين باباي ميگفت مامان…گفت مامان به_
 مدحا مادر تهمينه با کينش و بابا به عشقش خاطر به مامان اما.داره دخترش به ربطي چه
 فالن و هميکن فرق تو با دختر اين که ميگفت تازه.ايه کينه خيلي مامان نميشد راضي هاله و
 …مامان اما کنم عوضش ميدم قول ميگفت کيارس فسانه و

 :گفت و داد تکون سري

 …بود خوبي دختر خيلي.بود خوبي دختر…نورا_

 :داد ادامه و کرد محار گونشو رو بچکه ميرفت که اشکشو

 ودز خيلي مامانش با مامان.بودمش ديده هاله تولد جشن تو.برام بود نداشته خواهر مثل_
 همه…خيلي.شد مريض نورا.نورا ي خانواده با ما آمداي و رفت شروع شد اين و گرفت گرم

 تيز اهنگ اينو و ميکرد فرق کيارس به نورا نگاه… بياره تاب نميتونه اين ميگفت مادرش
 نورا واسه دلم.کيارس با هم نورا مادر.بود زده حرف نورا مادر با مامان.بود فهميده مامان

 نورا اي گفت مامان.کيارس ي نداشته عشق س بازيچه بشه بود قرار وسط اين که ميسوخت
 و مامان حرفاي خاطر به نورا گفت مريضيش خاطر به…نورا گفت…کيارسم…هيچکس يا

 وت و گرفت حامد از رو نورا.ميکنه بازي نفر چهار احساسات با داره نفهميد اما…,نورا مامان
 … حسرت تو تو و شد نداشتش عشق ي بازيچه نورا.خودش از رو

 :گفت و زد لبخند

 …کردي هوايي داداشمو باز که بگم خالصه بيخيال_

 لمد…حاال بود کيارس تقصير اينا ي همه…بازي به گرفتم انگشتامو دستپاچه و حول
 .شه خنک دلم که بزنم کتکش سير دل يه ميخواست

 دايانا؟_

 : باال گرفتم سرمو
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 …هنوز تو…من جون حاال_

 :گفتم و شده خيره ديوار به خنديدمو

 هنوز…من.اوهوم_

 

 :گفت آروم و گرفت دستامو.کنارم اومد و خنده زير زد بلند

 ارچيک نميدونه کالفس خونه تو اصال.داره ديدن بخت بد کيارس حال نميدوني…دايانا_
 حرفي ديگه خدا بنده مامان.نميدوني که تو ميگه بهم ميپره چته ميگم بهش.کنه
 .کشيده عذاب کيارس قدر چه وقت چند اين ميدونه.نميزنه

 .ميکرد کيارس دلتنگ پيش بيشاز منو و ميگفت رو اينا

 ودهب مرگ نورا قسمت اولشم همون از گفت کيارس به اومد نورا مادر نازنين ديشب دايانا_
 زهتا زوده خيلي…خب اما…کرده اشتباه گفت…کنه صبر خاطرش به کيارس نميخوان و
 …کرده فوت نورا که ماهه پنج

 وهممون اينروزا که چيزي يه.بود مخم رو چيزي يه اما کيارس وصال واسه بود ولوله دلم ته
 .هم تو رفت آگاه خود نا اخمام…ماهايا طالق.ميداد آزار

 …نميتونم من…من_

 :پريد لبش رو از لبخند

 چي؟ براي_

 … بزرگم خواهر…اينکه براي_

 که ميشه يا هفته يک گرشاسب.گرفته طالق که نميشد باورم هنوزم شايد. بگم نميتونستم
 .ميکنه اذيتش بيشتر اين و نگرفته ماهايا از سراغي هيچ اما شده آزاد

 .کشيد شونم به دستي

 …اما.عزيزم ميکنم درکت_
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 :زد شيطنتي پر لبخند

 .ميزنه پرپر دلتنگي از داره چي؟بخدا من داداش پس_

 فرصت ليناو تو گرفتم تصمييم و بودمش نديده که بود وقت خيلي.من تنگ دل از بيشتر نه
 .بيمارستان برم

 :گفت کيميا زدمو لبخند

 …ميگفت ديشب کيارس_

 :آورد در اداشو و کرد کلفت صداشو

 .تنيس باشه بايد که حاال ميپيچيد پام پرو به برو گفتم هي ميبيني رو دختره اين_

 شونپس زدن پلک با و اومد پلکام پشت تا شوق اشک و شد آب قند دلم تو و خنده زير زدم
 .زدم

 

 مثل.بهام از پر.ميکرد نگام ايستاده و بود سرش رو دستش.تو رفتم دادمو قورت دهنمو آب
 .هميشه

 .گونم رو کرد چکه دلتنگيم.شدم خيره بهش نگاهمو تو ريختم دلتنگيمو همه

 هاش قطره چشام از,مياد بارون که ابريم دل تو.برداشته شکاف چشام سقف وقتيه چند
 .ميکنن چکه

 .پايين انداخت سرشو ابروهاشو بين نشست باز رفت داشتنيش دوست اخم

 .سالم_

 :گفتم بغض از پر

 …دلتنگي روزاي مرد سالم_

 .ديدم نگاش تو رو قراري بي اينبار و کرد نگام سريع
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 .پايين انداخت سرشو باز که کردم نگاش چونه زير دست و نشستم مبل رو

 .ديگه شده تموم اومدي؟مشاورت چي واسه_

 :گفتم لبخند با

 !!!ببيني منو نميخواستي که تو_

 .خنديد اونم

 .فضول کيمياي_

 بود؟ نشده تنگ واسم دلت_

 .هم تو رفت باز اخماش

 ؟؟؟.اصال بشه تنگ براتون دلم که داريم نسبتي چه شما منو_

 :گفتم و خنديدم باز

 عاشقا بين نسبت ميشد خود به خود خودش عشق کاش…عشق_

 

 :گفتم و زدم پوزخند

 قشنگيست جرم عاشقي_

 معتمد آقاي مکوش انکار به

 . بودم کرده اعتراف قشنگ جرم اين به پيش وقت خيلي کاش_

 :گفت و ميزش رو کوبيد دفعه يه

 .نيايد ديگه.کياني خانم_

 :گفت و شد تر آروم لحنش

 … که وقتي تا نيايد_
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 .کرد سکوت

 چي؟ که وقتي تا_

 :گفت تندي و وايساد من به پشت

 ميشيد؟ من خانوم_

 :گفتم دستپاچه و شدم بلند تندي

 چي؟_

 :بست چشماشو و ميز رو گذاشت دستاشو و برگشت

 .پيشنهاد نه دستوره يه اين_

 :شد جمع چشمام تو اشک اختيار بي

 

 …وقته خيلي من_

 :گفت و زد لبخند

 خونتون؟ ميديد رام_

 :گفتم زدمو مضحکي لبخند

 …نع_

 :گفت و شد محو لبخندش

 چرا؟؟_

 :گفتم جنسي بد با کردمو مرتب چادرمو

 .نميديم راتون…نع ازدواجش تا گرفته طالق خواهرم_

 .بيرون زدم اتاق از فوري و



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ماهی رضایی – آمینمرغ 

telegram.me/romanhayeasheghane 240 

 

 ”ماهايا“

 جاي هاگ.شيرين و تلخ هاي خاطره از پر بيمارستان اين از.بيرون زدم بيمارستان از رمق بي
 رمجبو واقعا اما.نميومدم اينجا ميفتاد کالهمم اگه حتي ميکردم پيدا کار واسه اي ديگه
 .بودم

 بعد مقلب و موند ثابت آشنايي ي چهره رو چشمام که خيابون سمت رفتم و کشيدم تلخي اه
 .تپيدن به کرد شروع عاشقانه سال يک تقريبا

 کشون کشون وجودمو همه دلم و آباد کجا نا به چرخيد پاهاش و نگاه مسير ديد منو تا
 .اون سمت کشيد

 گرشاسب؟_

 فتشمعر  بي زمان گذشت.ميشد رو زيرو دلم قدماش دنبال من و کرد تر تند بلندشو قدماي
 :غريدم و کشيدم کتشو خيره هاي نگاه خيال زندان؟بي ي وقته چند اون يا بود کرده

 .مذهب ال د وايسا_

 فوران چشماش از قراري بي و خوابيد يهو نگاش عصبانيت ي کوره و کرد نگام و چرخيد
 :غريدم.کرد

 کرده؟دوري؟زندان؟قتل؟ها؟؟ معرفتت بي انقد چي_

 وت سابقم يا پيشونيم رو بود خورده که قاتلي کرد؟اسم جدا من از چي رو چي؟؟تو تو_
 زندان؟؟

 شما درسهم بگي؟تو بهم اينکه بي رفتي گذاشتي ساده وقتي من به نيست انگ معرفتي بي
 چي؟؟؟ يعني معرفت ندادن ياد

 :گفتم و جوشيد چشمام تو اشک

 و ميومدي بار يه فقط…بار يه داشتي دوست منو اگه تو…رفتم من.دارم حرف من.وايسا_
 …چرا ميپرسيدي
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 …زندگيت تو نبوده مني هيچوقت انگار نکردي نگاه سرتو پشت و رفتي هم تو اما

 :دادم تکون تاسف رو از سري

 .…حاال و گذشتم بود وجودم تو که عشقي همه از تو خاطر به من_

 …نباش معرفت بي انقد

 :اومد دنبالم اون اينبار که برم افتادم راه

 

 …خانووووم…خانوم_

 :کنه صدا خيابون تو اسممو نداره دوست ميدونستم

 کردي؟؟ چيکار تو_

 :گفتم اروم و کردم نگاش و وايسادم

 بدوني؟؟ کردم؟ميخواي چيکار_

 ؟؟.ميفهمي…زخمه رو نمکه.زخمه حرفات.نميزاره حرفات اما بفهمي هيچوقت نميخواستم

 گفت؟ چي بزرگش پدر ميدوني رضايت واسه رفتم وقتي که بدوني بدوني؟ميخواي وايميخ

 هر…ميميرم منم دار باالي بري گفتم…دار باال نره که بگيري طالق شوهرت از بايد گفت
 نفس داري و هستي زمين همين رو جايي يه تو ميدونستم همينکه اما.مردم االنم چند

 …بود بس دارهواسم جريان هواش تو نفسات باز و دم و ميکشي

 غم رنگ چشماشو و موهاش تو کشيد دستي و پايين افتاد واضح گرشاسب هاي شونه
 .گرفت

 بعد هک همونوقت اون مثل بود گرفته دلم.رفتم و برداشتم نگاش از چشم کردمو پاک اشکامو
 . شکستم که همونوقتي مثل.بيرون اومدم دادگاه از غيابيم طالق
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 ”دايانا“

 که اي سبزه به.ميداد تنهايي و غم بوي سال يه اين تموم مثل خونه و بود عيد نزديک
 .شدم خيره ميزد جوونه داشت تازه و بود کرده سبز زندايي

 اوقات گاهي.دور خيلي…دور حال عين در بودمو نزديک کيارس به.کشيدم آهي دلتنگي از
 و ميومد کيميا اوقات گاهي فقط.ميداد سالممو جواب تخم و اخم با اونم که ميديدمش
 .بشي خواهرت سوز پا نبايد تو ميگفت

 نره دانشگاه.شدم قبول داشتم دوست که رشتهاي تو و دادم خوب تقريبا امسال کنکورو
 تو مدرسه ساالي تموم مثل.داشتم دوسش خيلي بودمو راضي ازش.گرافيک زيبا هاي

 .بودم تنها دانشگاهم

 

 وابوخ رخت تو رفت رسيد که همين.بود بد خيلي حالش اومد بيمارستان از که ديروز ماهايا
 و بود و شده افسرده و ضعيف روحيش خيلي.بود پتو زير رفت شد بلند باز که صبح تا و

 .بودم خندون و اد  ي ماهايا دلتنگ عجيب

 :ريخت خودش واسه چايي ليوان يه آشپزخونه اومد زندايي

 دخترم؟ ميخوري چايي هم تو_

 :گفتم زدمو لبخند غمش از پر ي چهره به

 .برم قربونت نه_

 .استقبالش بيرون رفت خونه آشپز از ميداد ماهايا اومدن از نشون که در شدن باز صداي با

 …نباشي خستخ.دخترم سالم_

 .کوتاهش سالم و ماهايا کمرنگ لبخند بعدش مطمئنا و

 :پيشش رفتم دادمو بيرون نفسمو

 .خانوم آبجي سالم_
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 .بود تر سنگين نميزد اگه که زد  کمرنگي لبخند

 .سالم_

 :گفتم و نشستم تختش رو

 شده؟؟ طوري ماهايا…چيزه_

 :گفت و زد پوزخند

 .نيست مهم_

 .مشخصه کامال

 نميشناسم؟ و رفتارات و حاالت نظرت به…ماهايا نکن مسخره منو_

 …دايانا نميشناسم خودمم ساله يه من_

 :گفت و کرد باز موهاشو

 بيان ميخوان اگه بزنه حرف زندايي با بگو بهش اومد کيميا اگه ايندفعه ضمن در_
 .خاستگاري

 .باال انداختم ابروهامو تعجب با

 خاستگاري؟ بيان ميخوان گفته کي_

 :گفت خودم مثل

 …تو نه من نه ديگه هم نگفتي اگه گفتي که گفتي اگه…دايانا نکن مسخره منو_

 …ماها_

 …دختر پير تو هم ميشه پسر پير اون هم بموني من منتظر…دايانا نباشه حرف_

 …نميخوام من_
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 :زد داد

 .نباشم خواهرت ديگه که ميرم خونه اين از ميزارم نگي اگه بخدا…دايانا کن بس.…ا  _

 :گفتم وار زمزمه و کردم بغلش.زد حلقه چشماش تو اشک

 .خودمي خواهر باشم که خاکم زير باشي که دنيا اونسر_

 

 .نجااي ميومدم داشتم که بود باري اولين ها مدت بعد.تو رفتم شوق با و شد باز حيياط در

 :بيرون اومد خنده با کيميا خونه در سمت رفتم

 خانوم؟ کردي گم راه روشن چشمم…به بــــــه_

 .بزنم بهت سري يه گفتم ميشدم رد اينجا از داشتم تو جون نه_

 :گفت و خنديد

 .خونتون نشم پالس دقيقه به دم باشم من تا…تو بريم_

 :گفتم تو ميرفتم که همونطوري

 …خودتونه خونه ميکنم خواهش_

 …سينم تو شد گير نفسم کردو گير نگاهي يه به دلم بند

 :گفتم زدمو لبخند

 .سالم_

 ميکرد؟ همينجوري هم اومدم چي واسه بفهمه اگه.رفت و کرد کوتاهي سالم

 :گفت کيميا.خنديدم

 .دايانا بشين_

 .شدم خيره داشتنيم دوست عکس قاب به و نشستم
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 وابج کمرنگي لبخند با اونم و کردم سالم لبخند با شدمو بلند. اومد ليال کيارس مادر
 جون ليال که آورد چايي کيميا. پرسيد رو ماهايا و زندايي حال و نشست دقيقه چند.داد
 :گفت

 . خودت اتاق بريد باشيد راحت ميخوايد جان کيميا_

 :گفت که زدم لبخند کرد نگاه من به کيميا

 .بريم پاشو_

 :تگف و تختش رو نشتستم.اتاق آورد ديگشو تاي دو و ليال واسه گذاشت چاي ليوان يه

 نميبري؟ داداشت واسه_

 … نميخوره!نه_

 …داره گناه_

 :گفت و خنديد

 …نزنا سينه به سنگشو_

 من؟؟ به بده رو تابلو اون نميخواد داداشت خان اين ببينم_

 …بعدا…نکنم فکر االن_

 :گفتم بيخيال من و خنديد

 .ميشم صاحب رو تابلو زودي به پس_

 :کرد نگام تعجب با لحظه چند بعد اما خنديد

 گفتي؟؟ چي_

 :زدم مضحکي لبخند

 …هيچي_
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 :گفت شوق با

 … ماهايا ببينم_

 …تو جون کرد مجبورم…بابا نه_

 :سرم تو کوبيد و بالش

 .بخواد دلت هم خيلي_

 …ميخواد دلم هم خيلي_

 :گفت شدو بلند

 .بگم کيارس به برم_

 :کشيدم بازوشو

 .بگو رفتم من…نه…نه_

 ميکني؟ اذيت منو داداش انقد چرا نامرد اي_

 :زدم چونم زير دستمو

 کرده؟ اذيتم قد چه اون رفته يادت_

 .ببخش خودت بزرگي به.ديگه ا؟؟؟بيخيال_

 …دارم مهربوني و رئوف دل که حيف_

 …مگيره تحويل خودشو قدرم چه_

 :گفت که خنديدم

 …بگم کيارس به برم شد آب دلم ديگه برو پاشو_

 …بابا…خب خيلي اووف_

 :کشيد دستمو که شدم بلند
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 رفتي؟.کردم شوخي_

 :خنديدم

 مبرا قشنگ العملشو و عکس زدم زنگ.کن دقت قشنگ.جون کيميا فعال.ميام دارم نه_
 .کن تعريف

 …خب خيلي_

 

 .هبش کم دردم سر از خورده يه که دادم فشار چشمامو ي گوشه شصتم و اشاره انگشت با

 پر.رفته سر طاقتاي از ميشن پر هميشه دوري روزاي.ميگذرن دير دوري روزاي هميشه
 .ميگردن تنهايي پي که هايي حوصله از ميشن

 .گرفتن قرار زندگيم راه سر سال همه اين تو که ميکردم فکر اتفاقايي به

 باالخره…جلو بزنه زندگيمو فيلم يکي ميخواست دلم گاهي و عقب برگردم ميخواستم گاهي
 بشه؟ چي چي؟؟قراره که

 داخ از روزاي تمام واسه و ميگيره بغل روحمو ملموسي آرامش يه ميخونم نماز که روزايي از
 عوض هيچي با بودمو خدا از پر که روزايي اين احساس.ميخورم حسرت بودن در

 بايد شپي وقت خيلي که جايي به برسونه منو ميخواست فقط کيارس عشق شايد.نميکنم
 راه همب که جاده تو بود فلَش يه بود وسيله يه کيارس عشق.بودم کرده گم و راه و ميرسيدم

 .درستيه راه باشه آرامش از پر که راهي مطمئنم و داد نشون و

 :دادم جواب و جهيدم جا از گوشي صداي با

 بله؟_

 .سالم_

 .بريزه هري دلم شد باعث کيميا ناراحت صداي

 گفت؟ کيميا؟چي ؟گفتي شد چي.سالم_
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 :گفت و کشيد آهي

 …ببخش منو…دايانا_

 :گفتم زدمو مطمئني نا لبخند

 چي؟ واسه_

 …بده قول…کني قبول بده قول بلنديه و باال از پر زندگي ببين دايانا_

 :گفتم نرفته باال زور به و لرزون صداي با

 شده؟ چي ببينم بزن حرف درست کيميا_

 …بشن تموم حرفام بزار فقط… باشه…باشه_

 

 …بگو.خب خيلي_

 قول هشب که وقته خيلي.کنه ازدواج ديگه يکي با ميخواد که گفت…گفت کيارس… دايانا_
 …بشه اينجوري نميخواستم من…دايانا…داده

 :ناليدم و سينم تو پيچيد درد

 …بشنوم نميخوام…نميخوام…بسه_

 :گوشم تو پيچيد کيارس خندون صداي لحظه همون

 .نکن اذيتش کيميا بسه_

 .گرفت شدت قلبم درد شدم شوکه کيميا ي قهقهه صداي با اما شد تر شديد بغضم

 …کردم شوخي دايانا_

 .ميشد بيشتر داشت لحظه هر قلبم درد و شدم شوکه بيشتر

 :گفتم زحمت به.بودن افتاده شماره به دمام باز و دم و بود گذشته کار از کار اما
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 …کيميا…کيم_

 ليلتح قدرت تمام با بستمو چشمامو.سينم رو نشست و کرد رها رو گوشي سستم دست
 :ناليدم رفتم

 …ماهايا_

 .کردم صدا اسمشو تر بلند کردمو آزاد دفعه يک صدامو

 

 ”ماهايا“

 تو کرمف بودمو خيره فرش اي فيروزه گالي به بودمو نشسته کنارش زندايي دلخوشي واسه
 .بود پرواز تو بيرون اون ي کوچه به کوچه

 و ولح با زندايي.اتاق سمت رفتم و کرد نگرانم دايانا خفيف صداي که دادم بيرون نفسمو
 .اومد دنبالم وال

 :گفت ناله با زندايي.ريخت دلم ديدنش با

 .بده مرگم خدا_

 يهو.کردمي ناله و ميپيچيد خودش به روتخت و بود افتاده تخت پاي گوشيش.سمتش رفت و
 :سمتش رفتم و شدن سرازير اشکام

 دايانا؟خوشگلم؟خوبي؟_

 .نداشت دادن جواب جون اصال.نميداد جوابي

 .کنم چيکار نميدونستم من و ميکرد صداش مدام زندايي

 سمت دوييدم.اومد در زنگ صداي کردم نگاه شو صفحه که همين و برداشتم گوشيشو
 :گفتم دستپاچه و آيفون

 بله؟؟_

 خوبه؟ دايانا…کياني؟؟؟دايانا خانم_
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 :زدم داد.اينه سر زير پس

 …ميده جون داره دايانا…نداره ربطي تو به_

 .دمبو نگران اما گرفتم رو ??? ي شماره.آيفون هم سر پشت زنگاي باز و گذاشتم گوشيو

 :برداشتم آيفونو گوشي  مو داد بيرون نفسمو

 … بکشيد زحمت..بيمارستان ببريمش بايد.نيست خوب حالش دايانا_

 …سريع…بيرون بيارينش_

 .دايانا سراغ رفتم و گذاشتم گوشيو کردمو باز درو.گفت داد با تقريبا سريعشو

 :گفت وال و حول با زندايي

 .اورژانس بزن زنگ ماهايا_

 .ميريم االن_

 ي مانتو يه و شال.دورش پيچيدم زور به هم چادرشو و سرش انداختم و بيجون داياناي شال
 بازوي به انداختم دست.شد خيره دايانا به و تو اومد حراسون کيميا.پوشيدم هم دستيمو دم
 :گفتم کيميا به رو و دايانا

 .بيرون ببريمش بايد_

 .ميکرد گريه مدام زندايي

 .ميبريش کجا_

 :گفت و گرفت رو دايانا دست اون و اومد کيميا

 .ميبريمش کيارس ماشين با_

 .بيام منم بزار ماهايا_

 :گفتم کالفه

 .باش خونه شما زندايي نميخواد_
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 مايچش با.بود در جلو ماشينش.ميرفت رژه کوچه تو کالفه کيارس.بيرون برديم رو دايانا
 :گفت آروم و جلو اومد نگرون

 …دايانا_

 يارسک و نشست کيارس پيش هم کيميا.ماشين تو گذاشتيم رو دايانا.کرد باز درو سريع
 که تنگف من به هيچوقت دايانا.ديد فتاراش از ميشد رو دستپاچگي و کالفگي.کرد حرکت
 …افتاده اتفاقي چه

 

 ”دايانا“

 تو درد وجود با,بود دلم تو ملموسي شوق يه.بستم چشمامو و ملحفه زير بردم سرمو
 دکتر از.بودن بدهکار گوشم من و کنم عمل بايد ميگفت.بود عصباني واقعا اينبار دکتر.سينم
 …حاال بودم بيزار بيمارستان و

 جور و جمع خودمو.اومدن بغليم تخت هاي مالقاتي.بياد زندايي با خونه بود رفته ماهايا
 اين ي مالقاتيا که وقتي مثل ريخت دلم.اومد در صداي.باشم ملحفه زير دادم ترجيح کردمو
 .باشه اون اينبار ميخواست دلم…کيارسه کردم فکر من و اومدن زن

 گرفتم. بود مرد.باال گرفتم رو ملحفه ي گوشه.ديدم سرم باال رو اي سايه و بود نازک ملحفه
 .بست نقش لبام رو وسيعي لبخند و تر باال

 .سمتم گرفت گلو دسته.دوستداشتني و دلگرم بود دلگرم لبخندش

 شم؟ قايم ميکني؟منم بازي باشک قايم.سالم_

 .نشستم دستپاچه

 .باش راحت_

 ردموک مرتب سرم رو رو صورتي روسري زدمو لبخند.تخت کنار وگذاشتم گرفتم ازش و گل
 :گفتم وار زمزمه شدمو خيره خوردم گره هم تو دستاي به

 .سالم_
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 :زدم کمر به دست.خنديد ريز ريز و سقف به دوخت چشمشو

 ميخندي؟ چي به_

 :گفت لبش رو مونده باقي لبخند با پايينو انداخت سرشو

 .شما کاراي به_

 شمام؟؟ هنوز_

 :گفت اروم

 …هنوز_

 چرا؟؟_

 .نشديد بنده خانوم رسما هنوز چون_

 

 :گفت و کرد نگام لحظه يه.زدم چونم زير دست

 خونتون؟؟ ميديد رام حاال_

 :گفتم اروم و بستم محکم چشمامو.سرم رو کشيدم رو ملحفه خنده با

 .”يد”بيار تشريف_

 

 ”ماهايا“

 کوک ابيحس کيفش.عمل به نميشد راضي اصال دايانا.برميگشتيم دايانا پيش از زندايي با
 .تختش کنار گلم دسته يه.بفهمم نگاهش از ميتونستم بود

 …موندم پيشش بودم رفته که دوستم همون گفت.اورده واست کي پرسيد ازش زندايي

 .برنميداشت من خواهر سر از دست پسر اين.افتاد دوزاريم من و کرد نگام چشمي زير
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 قيعمي نفس.ميرفتم راه ,خيره زمين به ,جيب به دست هميشه مثل کوچه تو پيچيديم
 .کشيدم

 ميکنه؟؟ چيکار اينجا اين…ماهايا_

 :گفتم ميکرد نگاه رو کوچه داخل که زندايي به

 کي؟_

 غم از پر.ريخت بهم واعصابم شد رو و زير دلم باز دوختم چشم که نگاهش مسير به و
 .بود وايساده خونه در جلو.ميکرد نگام

 :پايين انداختم سرمو کردمو اخم

 خب؟.نميبينيم اونو ما اصال.زندايي کنيد ولش_

 .خب خيلي_

 .در تو انداخت کليد زندايي.در جلو رسيديم

 .سالم_

 :ردک صدام که تو برم خواستم.تو رفت و کرد سالم وار زمزمه و کرد مکث لحظه چند زندايي

 ماهايا؟؟_

 :گفتم محکم برگردم اينکه بدون

 .کياني خانم.هستم کياني_

 کوبيد و در…التماسش پر صداي و کوبيد و در.دادم تکيه بهش و بستم درو فوري و تو رفتم
 پَر لب داشت غم از که قلبي و کوبيد درو…نميرفت کنار چشمام جلو از که اي چهره و
 .…ميزد

 ميدونم ماهايا.خادمي سراغ رفتم من.بزنم حرف باهات ميخوام.ميکنم خواهش ماهايا_
 …بزنم حرف باهات ميخوام بيرون بيا من مرگ…گرشاسب مرگ… ميشنوي صدامو
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 شده هل غرور يه مثل چيز يه و بيرون برم ميگفت دلم.بود دستش ضعفم نقطه.ريخت دلم
 ”نرو”:که ميکرد صدا درونم

 

 :شدم خيره زمين به جيب به دست و کردم باز و در

 …برو…بگو_

 :گفت و کرد پا به پا

 بود؟ شده تنگ برات قد چه دلم ميدوني_

 :گفتم محکم و بستم چشمامو

 …برو…بگو اصليتو حرف_

 …نميشه اينجا_

 …خب خيلي_

 :گفت که ببندم و در خواستم

 

 …ماهايا_

 :مگفت و برگشتم دلم؟اما نگاش؟دلتنگي تو صداش؟غم تو التماس!بود چي نميدونم

 …وايسا_

 :گفت مطمئني نا بالحن هم زندايي.بيرون ميرم گفتم زندايي به و خونه رفتم

 .باش خودت مواظب_

 …بيرون رفتم زدمو لبخند

 .فرمون پشت نشست رفت خودش. نشستم.کرد باز برام ماشينو در
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 .افتاد راه صدا بي و کرد روشن ماشينو

 …برم…بگو حرفتو.برگردم زود بايد من_

 :گفت کالفه و موهاش به کشيد دستي

 بودن با ساله يه گفتم…زدم حرف باهاش.بود مرده زنشم.بود مريض…خادمي پيش رفتم_
 برام…ندارمش و هست ماهايا وقتي اما…کردم سر مادرم نبود با کردم سر بابام
 …ديگه يکي با روزي يه کنم فکر لحظه هر سختمه…سخته

 فکر نداشتنش و بودن به نيست الزم گفت…کرده حاللم گفت…بخشيده گفت اون ماهايا
 …کني

 .چيه بود کرده خونه دلم تو که حسي نميدونستم حتي.بگم چي نميدونستم

 :کرد نگام

 من؟؟ عروس بشي ميشه ميشي؟؟دوباره سرم تاج دوباره_

 

 تا.مدل تاريک ميون پاشيد نوري يه بود لبخند از پر که نگاهش و کردم نگاش دستپاچه
 :شدم خيره بيرون به و برگردوندم سرمو نکرده خودش ي برده دلمو چشماش

 منو اقياتف که هم وقتي…نگرفتي ازم سراغي حتي تمام سال يک که تويي…نه…نميدونم_
 …منو عشق… و معرفتي بي به کردي محکومم ديدي

 …ماهايا کردم  غلط_

 .شدم خيره التماسش پر چشماي به مبهوت و گنگ

 دهشتا مرد يه ي اندازه به سال يک اين تو من.بيرون بکش تنهايي منجالب اين از منو_
 …ميفته پا از داره دلم…شدم پير ساله

 :گفتم حرفاش ميون.نشکنم و بدم گوش شکستنشو ي قصه…شکستنشو نميتونستم

 .کنم فکر بايد من_
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 هک کردم سکوت من و بلند بعد و اروم اول.خنديد و کرد عوض دنده و کرد نگام لحظه چند
 .کنم اروم ارامشمو بي سال يک دل هاش خنده نُت به نُت

 

 :فتميگ.بود ناراحت.کردم نگاه بود خيره معلومي نا جاي يه به که زندايي مبهم چشماي به
 ميدم لبيق ناراحتي با يکيشونو.کردم بزرگ سختي تو شو دخترا بدم؟بگم چي مامانتو جواب
 …طالق زن شد دخترت و شد قاتل که يکي به دادم  يکيشو اون و مرده زن مرد يه به

 اب…شنيد ماهايا زبون از منو دل خواست و رضايت وقتي اما.نميشه راضي دلم ميگفت
 مغ بودمو نشسته مبل رو مهمون از پذيرايي ي آماده من حاال.بيان که داد اجازه تمام دودلي
 .بود اعصابم رو زندايي دل

 به.بيرون اومد اتاق از ماهايا.شدم بلند اروم و نشست لبام رو لبخندي.خورد که ايفون زنگ
 .بهتره خيلي روزا اين حالش ميومد نظر

 انداختم بودو خوشگل خيلي و داشت طالکوب کوچيک هاي لکه که اي فيروز سفيد چادر
 از رپ بايد هم خاستگاري روز…پاکه دالي واسه…پاکه ادماي واسه چادر ميگفت کيميا.سرم
 …باشه پاکي

 متس رفت و زد دردي پر و کمرنگ لبخند هم زندايي.کرد نگام لبخند با و کرد باز درو ماهايا
 .در

 اضطراب.بودم کرده تماشا فيلما تو بودمو شنيده که چيزايي تمام خالف بر. بودم آروم
 . داشتم خوبي احساس.بود کرده پا به ولوله دلم تو قشنگي شوق يه تنها.نداشتم

 .ميکرد دعوت خونه به رو اونا گرمي گويي امد خوش با زندايي و شد باز در

 شنگا کردم سعي…خانومش بشم بود قرار که کسي بعد و تو اومد کيارس مادر ليال اول
 .وقار با و مرتب هميشه مثل. نکنم

 نفسشو کيارس.کرد احوالپرسي گرمي لبخند با اونم.گفتم آمد خوش جون ليال به و جلو رفتم
 ردموک سالم  هميشگيم لبخند با. د کر کوتاهي سالم کنه نگام اينکه بدون و بيرون داد
 .ميزاشت سرم به سر داشت خندش با.اومدن نامزدش با هم کيميا.گفتم امد خوش
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 تسم گرفت سو حرفها و نشستي…چاي و ميوه و نشستيم…عادي حرفهاي و نشستيم
 اينو خودم… عشق مرغ  تا?? شد مهريه…زمين به خيرش ي ها نگاه و بود کيارس.هدف
 .زندايي چپ چپ هاي نگاه و خواستم

 و کشيد عقب زندايي دفعه يه که.بگيرن جشن نميتونن نورا فوت خاطر به ميگفت جون ليال
 .هيچي يا بگيرن عروسي بايد يا گفت

 .شدم خيره بود شده قايم ظاهري خونسردي پشت که عصبانيش ي چهره به تعجب با

 : گفت و زد لبخند ماهايا

 .نداريم رو کسي که ما.نداره اشکال زندايي_

 :گفت غم با زندايي

 .دارم آرزو دخترم واسه من_

 که چادر طالکوب برق و پايين انداختم سرمو.شد خيره من ي زده بهت چشماي به و
 .ميزد چشممو

 خانوم؟ دايانا_

 اروم.بود خيره زمين به که کردم نگاش.زد حرف و شکوند لبهاشو سکوت قفل باالخره
 .ميکرد ارومم که هايي هميشه اون مثل…شدم

 بله_

 هستين؟ راضي جوري چه خودتون شما_

 اينکه اما نه يا باشه جشني که نميکنه فرقي من واسه.باشه سخت اينکه نه.سختي سوال چه
 سوال هب بدم جوابي چه که کنم انتخاب نميزاشت بشه دلشکسته و زندايي حرف رو بزارم پا

 .کيارس
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 از که مبگ چي .بياد خوش رو خدا که بگم چي.کيارس به نگاه يه و انداختم زندايي به نگاه يه
 …هم کيارس و نرنجه ازم زندايي و نرنجم خودم

 :گفت فهميد منو دلي دو و گيجي که ماهايا

 .گرفتيد خودتون واسه بگيريد جشن اگرم نداريم کسيو ما_

 :گفت زندايي به رو و

 … خاطرش به ميشه تموم فوري و شبه جان؟يه زندايي ميگم دروغ_

 مامت غمگينش چشماي به آورد هجوم که اشکي ي حلقه که بودم خيره زندايي به نگراني با
 .داد ترجيح رو سکوت هم ماهايا و ريخت بهم محاسباتمو

 :کرد باز لب زندايي که نميگفت چيزي کسي و بود شده گم سکوت تو حظورمون

 .مبارکه_

 .زمين به وخونسردش خيره نگاه و بود کيارس و زد لبخند کيميا و خنديد جون ليال

 .مبود کنده دل وصالش اميد از که مني.بودم نديده خوابم به رو لحظه اين هيچوقت شايد

 :سمتم گرفت رو شيريني ضرف ماهايا

 .خانم عروس کنن شيرين دهنشونو کن تعارف_

 .بود تنگ ماهايا دل ته از هاي لبخند براي دلم قدر چه و

 :گفت کيميا که بشينم خواستم. کردم تعارف و برداشتم و ضرف

 احتماال؟ کنن صحبت هم با نميخوان_

 .غمگينش هاي لبخند همون از.زد لبخند زندايي.شدم دستپاچه

 

 .جون دايانا بريد_

 :کشيد کتش به دستي و شد بلند کيارس
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 .باشه بهتر هوا بيرون کنم فکر_

 آسمون به و داد تکيه ديوار به.اومد دنبالم و کردم کج راه حياط سمت به و گرفت خندم
 :شد خيره

 .نميشه باورم_

 :کردم نگاه زده شکوفه تازه درختاي به و دادم تکيه ديوار به کنارش

 …هنوز…منم_

 :زد لبخند و کشيد موهاش به دستي.کرد نگام لحظه يه

 ميخندي؟ چرا_

 :گفت و خنديد بيشتر

 .بزنمت دارم دوست اما.ميخندي هم تو بگم_

 :سمتش برگردوندم سر تعجب با

 چرا؟؟؟_

 :کردم اضافه شيطنت با و

 .داري هم بزن دست که شد معلوم اول از_

 :گفت و خنديد

 .نيست خيال وايساده اينجا که تويي اين شه باورم ميخوام_

 .دستام به دوختم نگاهمو مسير و افتاد تالطم به دلم

 تابم بي تو بي اينگونه من که کيستي، تو _

 .خوابم برد نمي خيالت هجوم از شب

 تو تبسم هر موج از من که چيستي، تو
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 !گردابم روي سرگشته، قايق، بسان

 

 سپيد؟ اسب کدام بر سحر، کدام در تو

 خدا؟ کدام را تو

 جهان؟ کدام از تو

 صدف؟ کدام از تو کرانه، کدام در تو

 نسيم؟ کدام همره چمن، کدام در تو

 سبو؟ کدام از تو

 

 !ناگاه آمدم تو راه سر کجا از من

 

 !آه شيرين، نگاه آن من دل با کرد چه

 !نگاه پيش مدام نگاهي، پيش مدام

 رو ها لحظه اين قدر چه. قلبم سمت آوردن هجوم عشق و شوق و خوشحالي از فوجي
 .بود معنا از پر که سکوتي از پر عشق از پر…عاشقي ترنم از پر هايي لخظه.داشتم دوست

 

 ”ماهايا“

 يا نمک فراموش و صنم…نه يا بشم زنش که ميکردم فکر داشتم که افتادم روزايي اون ياد
 اومشمد لرزشاي و گوشي نور هم باز… گوشي نور و کردم فکر صنم رنگ بي ي سايه به.نه
 .تخت رو

 .بود روشن دلم تو گرشاسب داشتن اميد چون…بهتره سال يک اين روزاي تمو از حالم
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 …اما و خوبه خيلي روزا اين خالش دايانا چون بهتره حالم

 .باال ميره مدام هم فشارش و ميگيره شدت وسواسش روز به روز داره که زندايي اما

 خودمم.ميزد موج نگاهش تو که التماسي و مسوخت واسش دلم…شد روشن گوشي باز
 .ميزد موج دلم تو التماس و بود تنگش دلم

 دز  چنگ دلم به ملموسي نگراني يهو…بود من حق دوري سال يک بعد.بود من حق رسيدن
 :برداشتم گوشيو و

 بله؟_

 …که رو ما کشتي بابا…ے?د  _

 :گفت که خنديدم ريز ريز

 .بخندي بايدم داشتي نگه هوا رو و بخت بد منه بخندي بايدم_

 :داد ادامه که نگفتم چيزي

 نه؟ يا ميکني قبول غالمي به و بخت بد شد؟منه ماهايا؟؟چي_

 کوندهش دلمو معرفتيش بي و نه بگم نميتونستم ميخواستم اونو من…داشتم مبهمي حس
 …بود

 …مرگ…ماهايا_

 :گفتم عصباني ميگفت داشت باز

 …بگي رو جمله اين فقط ديگه بار يه_

 .…گرشاسب مرگ_

 الس يه اين مثل هم رو عمرم ي بقيه نميتونم من…نه.خنديدم شيطنتش از و خنده زير زد
 .کنم سر

 …باشم تو بدون سال يه اين مثل نميتونم…نميتونم منم…گرشاسب_
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 ”دايانا“

 کرد معني بود قرار را زندگي اگر

 ”عشق”: ميگفتم زيبا هاي لحظه اين در من

 ”نگاه”:ميگفتم کرد معني را عشق بود قرار اگر

 ”دل جوشان ي چشمه”:ميگفتم کرد معني را نگاه بود قرار اگر

 

 آرامش به ها مدت بعد شايد…حاال اما. اضطراب از باشم پر ها لحظه اين تو بايد شايد
 .بودم رسيده

 لحظه اين نميومد باورم به.ميچشيدم داشتم رو زندگي خوش طعم ها مدت از بعد شايد
 .طوالني شيرين روياي يه مثل بود خواب مثل…ها

 :گفتم رسايي صداي با و دوختم چشم کيارس به روم به رو ي آينه از

 …بله مهربونم زندايي و مادر و پدر ي اجازه با_

 ايج بودم نشسته حاال رسيدمو خواستم به.شد پا به کوچيکمون جمع تو که اي هلهله و
 .بودن وايساده رومون به رو لبخند با.گرشاسب جاي کيارسم و ماهايا

 ”نگير ازمون خوشو هاي لحظه اين خدايا”:خواستم خدا از عاجزانه دلم تو بستمو چشم

 :گفتم وار زمزمه

 .آمين_

 ديگه.نبودم خانوم دايانا براش ديگه.نبودم شما براش ديگه يعني کيارس ي بله صداي و
 و بود خودم ي واسه فقط و فقط سخاوت با نگاهش ديگه.نميشد دوخته زمين به نگاش
 .بس
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 تو که ودستم.ميشد منتقل وجودم به کيارس دستاي از که گرمايي و برداشتيم رو انگشترا
 .شدن زنده چشمام جلو نورا مهربون چشماي کردمو بغض ناخودآگاه گرفت دستاش

 .بوده نورا ي غما مامن روز يه دستا اين

 لبريز من و ميکرد نگام لبخند با.نگاهش سمت رفت نگام که داد فشار دستاش تو دستمو
 باورم تو رو ها لحظه اين ميتونستم جوري چه…عشق از شدم لبريز.خوشي از شدم

 ههم باد مثل و شدن رد چشمام جلو از حسرت و جدايي روزاي تمام لحظه يه تو…بگنجونم
 .زدم کنار رو

 .کيارس گرم حظور و باشم من.دنياس دنيا تا و شه متوقف همونجا زمان ميخواست دلم

 

 انگشتر زدمو لبخند آرامش از پر.دستم تو انداخت رو حلقه و کرد باز و بست چشماشو
 هب اي لحظه.برداشتم و بود کرده قبول ازدواج ي حلقه عنوان به که کيارسو اصل عقيق
 .کيارس انگشت انداختم و انگشتر شدمو خيره انگشتر رو برق تالطم

 اشتهگذ خوندنش بعد که قرآني به.شد خيره سفره به و گرفت دستاش تو محکم دستامو
 .رحل رو بودم

 ببندي رکم هم تو اگه حاال گفتم.ميکنم سرم اون خاطر به اگه بيارم در چادرمو.بود گفته بهم
 .نميام کوتاه سرم از چادر آوردن در واسه

 ”آمين _مرغ#”:گفتم من و هام فرشته مثل چادر تو گفت.زد قهقهه شيريني از پر

 رنگ از دلم تو که هايي آرزو از پر.بودم آرامش از پر.بودم شده وصل خدا به که روزي از
 .بودن شده تر کمرنگ خدا

 ي همه مثل.بودم گفته آمين زمينيم هاي آرزو تموم واسه بودمو کرده پرواز چادرم با من
 ”آمين#“ گفتم دادمو پرشون آرزوها به رسيدن نيت به که هايي پرنده اون

 وبودم من و…انتهام بي آرامش بودمو من وصال بودمو من.کيارس دستاي گرمي بودمو من
 .عقدم جشن مهموناي اندک هاي بوسه
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 .خونش خانوم بشم.کيارس عروس بشم اينجا از قراره

 دهخون يه من ي سليقه به و بود فروخته وسايالش تمام با رو بوده توش نورا که اي خونه
 . بود خريده دار باقچه و حوض قديم ساخت

&$&$&$&$& 

 سرخوش.شدم پياده ماشين از زدمو کنار چشمام جلو از رو زندايي ملتهب و گريون چشماي
 :گفت و کرد باز حياطو اي قهوه در

 …من زندگيه آروزهاي ي خونه اينم…رين ري ديري_

 ضحو دور ي شمعدونيا به…کردم نگاه و زدم دور حياط تو شوق از پر.تو رفتم زدمو لبخند
 قرمز هاي ماهي به…کشيده قد قديمي بلند درخت به باقچه ي تو خوشگل گالي به…
 …حياط ي گوشه تخت و حوض تو عيدي

 …آب تو بردم دستمو نشستم حوض کنار.بود روياهام ته ته اينجا

 !کني خيسم ميخواي که ميکني؟نگو چيکار هي_

 اخموعه؟؟ کيارس همون اين.ميکرد نگام شيطنت از پر که کردم نگاش

 و کرد نگام چپ چپ و عقب رفت…روش ريختم آبمو پر دست مشت زدمو خبيثي لبخند
 .کرد دنبالم کردمو فرار خفيفي جيغ با شدمو بلند.سمتم دوييد

 …جون دختر وايسا_

 سرمو.امنش آغوش تو شدم غرق چجوري نفهميدم خودشو سمت کشيد و گرفت لباسمو
 :کرد  زمزمه گوشم زير سينشو رو گذاشت

 مني دنياي همه بودم گفته بهت..روحت قلبت…مني واسه…دنياس دنيا تا_
 خرآ نداشتنت لحظه يه..بمون کنارم…خاليم تو آدمه يه يه مثل…تو بدون..دايانا؟؟؟من
 اه فاصله سردي و شم گرم وجودت گرمي از بزار…نگير دلم از چشماتو…دايانا تنهاييمه
 .ميونمون  نشه قنديل

 … زد سرم رو اي بوسه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ماهی رضایی – آمینمرغ 

telegram.me/romanhayeasheghane 265 

 

 .نميشد باورم هنوز.بستم چشمامو هامو ريه تو کشيدم عطرشو

 …عشق بودمو من …کيارس بودمو من…روياهام و بودم من که حاال

 …کيارس عشق از پر حرفاي بودمو من

 :گفتم بغض با و لرزيد لبم و گونم رو چکيد آگاه خود نا گرمم اشک

 کيارس؟_

 :گفت و کرد تر تنگ آغوششو

 

 همه غماتو ي همه…نکن بغض.ميگيره دلم نکن بغض.…زخميت صداي فداي کيارس_
 تکون دلت تو آب ديگه نميزارم من دايانا…من ي شونه رو بزار تو ها غصه و ها گريه
 …من دنياي…من ي دايانا.بخوره

 

 از يشب خوشي مثل…خالء مثل.بود دلم تو حسي يه.شدن جاري بيشتر اشکام زدمو لبخند
 …حد

 .بوسيد رو چشمم رو و صورتمو سمت آورد سرشو

 باشه؟ کن گريه مردم من وقت هر_

 :کردم نگاش نگراني از پر نگاهي با و برگشتم دلمو تو ريخت دلهره يکدفعه

 اين!مبيار  دووم اي لحظه تو بدون نميتونم ديگه ميدوني.باشي بايد زندم من تا…کيارس_
 .نزن حرفارو

 :گفت و زد لبخند

 بيرون؟ بريم يا کني درست بلدي شام ببينم_
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 :گفتم شيطنت با و خنديدم

 .کنم درست نيستم بلد هيچي امشب واسه_

 :گفت و سينش رو گذاشت سرمو

 !خونم خانوم بزني سفيد سياه به درست امشب نميزاشتم بودي بلدم_

 

 ”ماهايا“

 يزنداي شدن تنها واسه دلم و شد تنگ جون شهال واسه دلم يهو و انداختم خونه به نگاهي
 .سوخت

 :گفت که شدم خيره چشماش به.زد لبخند و ايستاد روم به رو

 .کشيدم چي ساله يه اين نميدوني_

 ؟…گرشاسب شد تموم ديگه_

 :گفت وار زمزمه و گونم رو کشيد انگشتش با

 .بگيره من از تورو نتونه هيچي ديگه وارم اميد…شد تموم_

 .کردم آروم آغوشش با قرارمو بي دل

 :گفتم وار زمزمه

 ميگه.نميشه تبديل وصال به سختي و تالش بدون هيچوقت واقعي عشق يه ميگه زندايي_
 اونم آخه.بدوني عشقتو قدر بيشتر ميشه باعث رسيدن وصال به جدايي بعد و فراق سختي
 …بود عاشق

 گينغم سرنوشت به.زندايي تنهايي و مامان نبود…,بابا نبود خاطر به.زدم تلخي لبخند
 :گفت گرشاسب که گلوم تو بشينه اومد بغض و کردم فکر زندايي

 شنيدي؟؟؟ هم تو شنيدم من که صدايي_
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 :کردم نگاش مشکوک

 چي؟؟؟ صداي_

 :گفت و خنديد شيطنت با

 …ميگم رو بيچاره شکم اين قور و قار صداي_

 چپ چپ نگاه با زدمو کمر به دست.بيرون بياره هوا و حال اون از منو ميخواد ميدونستم
 :گفتم ساختگيم

 .مينويسيم يادگاري کي ديوار رو باش رو ما_

 :گفت و گرفت بازوهامو که برم خواستم

 .بشه گشنم کنم غلط کن خطيم خط بيا اصال ديگه نکن قهر_

 رشومه پر آغوش زدو لبخند اونم.زدم قهقهه کردمو نگاه شدش مظلوم ي چهره به و برگشتم
 .کرد باز روم به

 

 وت ميفته حراس…ميفتي دوري روزاي ياد وقتي اما…خوشبختي اوج يعني اينجا زندگي
 …تنهايي حراس…دوباره جدايي حراس دلت

 

 ”دايانا“

 رايب دلم.دوختم چشم روم روبه تابلوي به انگشتام بين از صورتمو رو گذاشتم دستمو
 .کنم آزاد همشونو ميگه کيارس.بود شده تنگ کبوترام

 دو و اي زهفيرو آمين مرغ.کشيدم دوستداشتنيم ي تابلو به دستي شدمو بلند حرکت يه تو
 .قرمز ماهي تا

 طاقت…نه ديدم.چرخيدم خونه تو ها ديوونه مثل و کرد کيارسو هواي هوا بي دلم
 و ضرف تو ريختم کردمو خاموش رو شده آماده آلوي خورشت زير که شد اين…نميارم
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 زدمو اي قهقهه فکر اين با…خاطره پر ي خونه ديوونه اون سمت  به کردم کاله و شال
 يشمعدون گالي به.جونم تو ريخت مطبوعي احساس خنکيش از و آب تو بردم فرو دستمو
 .بيرون رفتم حياط از دادمو آب خوشگلم

&$&$&$&$& 

 

 :شد بلند جاش از و شکفت گلش از گل ديدنم با فيضي

 کردي؟؟؟ گم اينورا؟؟؟راه از…عجب چه…سالم…به به_

 :گفتم اما نه يا ميدونه نميدونستم

 .کنم گم راه بايد روزي سه دو هر بعد به اين از_

 :گفت شده تنگ چشماي با و کرد نگام گنگ اول

 .…ببينم_

 :گفت خوشحالي با ديد که انگشترو. باال بردم چپمو دست

 ميگي؟؟؟ دروغ…وااااي_

 :کرد بغلم و زد دور ميزو که انداختم باال شونه

 .عزيزم مبارکه…نميدن بروز چيزي معتمد آقاي…بهت ميگم تبريک_

 …ممنونم_

 .کردم اکتفا لبخندي به و

 داخله؟؟ کسي_

 :گفت و زد لبخند

 .عزيزم اره_
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 از آروم.نداشت طبيعي خيلي حالت زن.بيرون اومد اتاق از زني که نشستم دقيقه چند
 شوقي با.بستمو درو اتاقش تو رفتم و زد لبخند روم به فيضي.رفت و کرد خداحافظي فيضي
 :گفتم اندازه بي

 .سالااام_

 :گفت وار زمزمه و کرد نگام و لبش رو نشست وسيعي لبخند و باال اومد يهو سرش

 …من داياناي سالم_

 و ردک نگام لحظه چند. کرد حلقه کمرم دور دستشو يه.چرخيد ميزو و شد بلند جلو رفتم
 .پاش رو نشوند منم,مبل رو نشست و خنديدم. زد لبم ي گوشه آرومي ي بوسه

 شده؟؟؟ تنگ برات دلم فهميدي کجا از_

 

 :دستم تو گرفتم دستشو و شونش رو گذاشتم سرمو

 …داره راه دل به دل که اونجايي از_

 :گفت وار زمزمه گونمو به کشيد دستي

 …من برم مهربونت دل قربون_

 :گفتم تندي

 …کيارس نگو…ا  _

 :گفت و زد گره محکم بازووهام دور دستاشو دوتا

 ميريزه؟؟؟ دلم کيارس ميکني صدام وقتي ميدوني_

 :گفتم تر کشيده خنديدمو

 کيارس؟؟؟_

 کيارس؟؟ دل جون_
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 ميريزه؟؟ دلم ميدي جوابمو اينجوري وقتي ميدوني_

 :گفت و چشمام تو شد گم نگاهش.گرفت بازوهامو و کرد نگام

 …دايانا بودي زودتر کاش_

 :خنديدم

 … رو ماهي…نيست دير هيچوقت_

 سخت من به ساال اين قد چه چي؟؟؟ميدوني باشه کوچيک تنگ يه تو ماهي اون اگه_
 …اما.…داشتم رو تو بايد تر زود سال سه دو عقل حد…ديره خيلي من گذشته؟؟؟واسه

 :گفت که گلو تو مينشوند بغض داشت دلتنگي از پر و سخت روزاي اون ياد

 ناهاره؟؟ وقته االن فهميدي کجا داريم؟؟؟از چي غذا ببينم راستي_

 …ندونم کن فکر_

 .کردم بازش  برداشتمو ميز رو از و ضرف شدمو بلند پاش رو از زدمو لبخند

 :کشيد بو و برداشت و خورشت ضرف کيارس

 …خوشمزس که بوش.…اووووم_

 …بگذرونه بخير خدا…بودمش نچشيده هميشه مثل

 .کرد مزش مزه و دهنش گذاشت اولو قاشق.بشقاب يه تو ريختم رو غذا

 …خانومم عاليه_

 و  شد جمع صورتم…دهنم گذاشتم قاشق يه خودمم.زدم لبخند و شد باز منتظرم ي چهره
 قورت جوري يه رو غذا…بود شده ترش…بودم ريخته رب و آلو زيادي…موند دهنم تو غذا
 :بازوش به زدم دادمو

 کيارس؟؟؟_

 :گفت و خنديد
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 …خانومم کيارس دل جون_

 :گفتم کمر به دست

 عاليه؟؟؟ کجاش ميکني؟؟اين مسخره منو_

 :گفت و خنديد بلند

 .مظلووووم که هم مردا ما.کرد عادت بايد کنم فکر_

 :گفتم بستمو چشامو حرص با

 …کيارس_

 دلم؟؟ جون_

 …شده ترش ديگه نکن اذيت_

 

 .نکن توهين من خانوم دستپخت به خوبه هم خيلي اصال_

 :گفتم جنسي بد با.دهنش گذاشت رو بعدي قاشق و

 !!!بخوري تهشو تا بايد ؟پس…ا  _

 داد قورت غذاشو.پايين باال دادم دفعه چند ابروهامو.کرد نگام دست به قاشق و چشمي زير
 :گفت و

 …ميخورم تهشو ته تا…باشه اما کردي جونمو قصد ميدونم_

 …بخوره نميتونه ميدونم خنديدم

 :گفت و کرد اشاره زمين رو سرم پشت به دفعه يه که ميخورد همونجوري داشت

 …موش دايانا واي_

 :گفتم خنديدمو.کردم نگاش همونجوري
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 مترسوني؟؟ موش از منو_

 :گفت و کشيد موهاش به دستي

 …ببين مارو شانس…بابا اي_

 بضر  و خورشت ضرف تو زد ضرب با رو بعدي قاشق و دهنشو گذاشت رو بعدي قاشق باز
 …شد بند زمين رو جيلينگ جيلينگ صداي با و زمين رو شد عکس بر فلزيش

 :دستش رو زد و کرد نگام لبخند با

 …بخورم نشد قسمت ديدي…واي اي_

 :گفت راحت خيال با و کردم نگاش سينه به دست

 …موت تار يه فداي…نداره اشکال_

 

 ”بعد ماه پنج“

 دايانا

 

 زا کشيدمو صورتم به دستي در زنگ صداي با.بود ريخته بهم مو روده و دل تهوع حالت
 .بيرون رفتم دستشويي

 بله؟؟_

 :گفتم باز نيومد صدايي

 .بفرماييد_

 .ردميک خش خش خرابه ايفون شيد.خورد زنگ باز.گذاشتم ايفونو گوشي و نيومد صدايي

 :وايسادموگفتم در پشت.حياط رفتم و سرم رو انداختم چادرمو

 .کيه؟؟بفرماييد_
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 .لطفا کنيد باز و در_

 .کنم باز و در ميترسيدم.بود مرد

 داريد؟ کار کي با_

 .کياني خانم دارم کار معتمد آقاي با_

 :ترسيدم بيشتر

 .نيستن_

 :گفت لحظه چند بعد

 .بگيرينش بيايد.دارن بسته يه_

 .جونم به افتاد لرزه و کردم باز و در دلي دو با و کالفه

 و ادد حول و در ببندم و در خواستم تا و عقب رفتم.آشنا پوزخند يه.ميکرد پوزخندنگام با
 .تو اومد

 ميکني؟ فرار چرا_

 .کرد نگام پوزخند با و وايساد روم به رو جيب به دست.دادم تکيه ديوار به رمق بي

 …مبارکه_

 :گفت و کرد تنگ چشم

 کجاست؟؟ کيارس گفتي…ببينم_

 :گفتم شدمو تند

 !بودي که گورستوني همون اومدي؟؟برو چي داره؟واسه ربطي چه تو به_

 .زد قهقهه,خنديد

 .بودن کن خورد اعصاب هاش خنده اما.بودن بريده خنده با و مرد اين ناف
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 :گفتم التماس با و جلو رفتم

 …برو.ديدم خوشيو رنگ تازه من.برو اينجا از بزار عزيزت جون حامد_

 :گفت و جلو اومد قدم يه

 .…خب تويي من عزيز!!!عزيزم_

 

 :گفتم لرزون صداي با بستمو چشمامو-

 .بيرون برو گمشو_

 .کردم پيدات تازه هه_

 :داد تکيه در به

 .بود شده تنگ برات دلم قد چه بدوني اگه_

 با.ابماعص رو ميرفت داشت پوزخندش باز و صورتش تو نشست و باال رفت محابا بي دستم
 :گفتم شده کنترل زور به صداي

 .پليس نزدم زنگ تا بيرون برو.بود شده تنگ دار شوهر زن واسه کرد بيخود دلت_

 :گفت و لبش کنج کشيد شصتشو

 …من به ميرسه زورش خوب کو؟؟اون جونت شوهر پس_

 :زدم داد و شد آزاد صدام باالخره

 .نيومده کيارس تا کن گم گورتو پس_

 اجعر  ميکنه فکري چه کيارس حاال.ريخت قلبم.شد کوبيده محکم در که کنه باز دهن رفت
 .من به

 :گفت و خنديد حامد

 .زادس حالل _
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 .ببندم چشمامو شد باعث و شد بلند در ور اون کيارس فرياد صداي

 .ناموس بي کن باز و در_

 :زد ادد عصبانيت با و کرد پرتم حامد که در سمت رفتم.ميکردم سکته داشتم استرس از

 رسيدي؟ دلت کام به چيه؟؟باالخره_

 من؟؟ زندگيه راه سر اومد کجا از دوباره اين. کشيد تير قلبم و کمرم تو پيچيد درد

 :کيارس ي کننده کر فرياد باز

 .بيرون بيا مَردي اگه.زنم جون از ميخواي چي.کثافت کن باز درو_

 …مَرد…هه_

 هب کوبيدش محکم و گرفت کيارسو ي يقه. حياط تو اومد عصباني کيارس و کرد باز و در
 :زد داد.شدن بسته حامد چشماي که محکم انقد.ديوار

 .…اينجا اومدي کردي بيخود خيلي احمق ي مرتيکه_

 .زمين رو شد پرت و شد حامد صورت ي حواله که مشتي و

 به سامنف بودمو کرده کز حياط ي گوشه رمق بي که مني به دوخت خشمگينشو نگاه کيارس
 وت کوبيد مشت با و کشيد بازوشو حامد که سمتم اومد هم در اخماي با.بودن افتاده شماره
 با رسکيا.سينم تو پيچيد درد و شد مچاله هم تو پيش از بيشتر من قلب کيارسو صورت
 .من سمت اومد و عقب کرد پرتش و کرد نگاش غضب

 :گرفت دستامو کنارمو اومد

 خوبي؟_

 :زد داد و کشيد کيارس لباس از حامد.کردم نگاش فقط رمق بي

 …نورا مثل درست.بميره بايد اون_

 :گفت و زد باز…زد باز… صورت تو کوبيد و شد جري کيارس
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 .…حيف…عوضي کثافت_

 ي لبه به خورد سرش که افتاد محکم انقد افتاد کيارس و داد حول قدرت با کيارسو حامد
 شد قاطي خون قرمز رنگ و شدن بسته آروم چشماش که کردم نگاش مبهوت… حوض
 :زدم داد قدرت تمام با.…حوض آبيه ميون

 کيارس؟؟؟؟_

 …شدن بسته اختيار بي چشمام و برد تحليل به قدرتمو همه قلبم شديد درد و

 

 ”ماهايا“

 …ماهايا آروم_

 :کردم پاک گونمو رو اشک

 …ميميرم دارم نگراني گرشاسب؟؟از آخه چجوري_

 …نه بال و اال گفت کنه عمل بايد گفتيد قدر چه.لجبازته آبجي اين تقصير…نکنه خدا_

 :ناليدم صورتمو رو گذاشتم دستامو

 …دايانا_

 تو جفتشون کيارس و دايانا گفتن گرشاسب گوشيه به زدن زنگ بيمارستان از
 سرش به که اي ضربه خاطر به کيارس و قلبي ي حمله خاطر به دايانا.بيمارستانن
 زندايي اگه.نميکنه آرومم دايانا ديدن جز هيچي و ميکنم سکته نگراني از دام.خورده
 …بفهمه

 …رفتم و شدم پياده فوري.داشت نگه بيمارستان روي به رو گرشاسب

 :گفتم پرستار به رو و کردم پيدا پذيرشو

 ؟…اينجا آوردن خواهرمو شوهر و خواهر…خانم ببخشيد_

 اسمشون؟؟_
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 .…معتمد کيارس و کياني دايانا_

 :گفت و انداخت کامپيوتر به نگاهي

 تو وسرش ي ضربه خاطر به متاسفانه معتمد آقاي و هستن قلب بخش کياني خانم…بله_
 …هستن کما

 :گفت و اومد گرشاسب.کردم بسته و باز چشمامو. ريخت قلبم

 شد؟؟ چي_

 :گفتم پرستار به رو گرشاسب به توجه بدون

 افتاده؟ اتفاقي چه_

 از رو شما شماره.رفت خودش و بيمارستان آورد رو آقا و خانم اين آقايي يه غروب ديروز
 …گفت اقا اون اسماشونم.کرديم پيدا کياني اقاي گوشي

 :گفتم حوصله بي و خرف پر پرستار حرف ميون پريدم

 ببينمشون؟؟ ميتونم_

i تو جفتشون متاسفانه…خير_ cuهستن. 

 گرشاسب.دادم تکيه ديوار به.شد جاري چشمام از گلومو به کرد حمله رحمانه بي بغض
 :گرفت بازوهامو

 .خانومم باش آروم_

 :گفتم تيکه تيکه

 …نيست خوب خواهرم چجوري؟حال…آخه…گرشاسب…گر_

 :سرش رو کوبيد کالفگي با گرشاسب و شد بلند هقم هق

 …ميکنما سکته منم…نکن گريه من مرگ_

 :پرستار سمت رفتم کالفه
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 ببينم؟ خواهرمو پزشک ميتونم من خانم_

 .کنم فکر هستن محبي دکتر.قلب بخش بريد بايد.هستن بله_

 .ممنون_

 .قلب بخش دنبال رفتم تندي و

 

 ميشه؟ چطوره؟خوب حالش…خواهرم_

 

 :داد تکون سري

 درسته؟؟.باشه قلبيش ي حمله اولين که نمياد نظر به_

 :گفتم دادمو تکون سر متاسف

 رشدکت.شده اينجوري بارم چند و چندين.ناراحته قلبش که ساله چهار_سه دايانا.درسته_
 .نيست بدهکار گوشش اما بشه عمل بايد گفت

 :گفت و بيرون داد نفسشو

 وت و بودن هم باردار ايشون متاسفانه…بشن عمل بايد تر زود چه هر…خواهرتون…بله_
 …بچه اون داري نگه وضعيت اين

 :گفتم سرمو رو گرفتم دستمو…چرخيد سرم دور اتاق شدمو خيره دکتر به مبهوت

 …دايانا…واي اي_

 :گفت دکتر و  گرمش دست تو گرفت زدمو يخ دست گرشاسب

 از بايد نکرده رشد بچه تا و ندارن شرايطشو اصال خواهرتون…بشه سقط بايد بچه اون_
 حال که کنيم تالش بايد حاال اما…بشن دار بچه نميتونن نشه خوب حالشون اگه…بره بين

 …نيست مناسب اصال وضعيتشون…بشه بهتر خودشون
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 :گفتم و گرفتن راه گونم رو دونه دونه اشکام

 کنيم؟؟ چيکار بايد حاال…حاال_

 …شه عمل بايد بعدش…بيان هوش به که ميمونيم منتظر_

$&$&$& 

 هواس.گرفت هاش خنده واسه دلم يهو.شدم خيره دايانا معصوم ي چهره و بسته چشماي به
i سرد ي شيشه رو گذاشتم سرمو.هميشگيش لبخنداي مهربونو دل cu.داشت درد از سرم 

 .ميشد منفجر

 .اومد ساندويچ و نوشابه پالستيک با گرشاسب

 …بشين بيا خانومم…ماهايا_

 :دادم تکون سرمو کالفه

 …ندارم ميل اصال گرشاسب…نميتونم_

 :گفت تحکم با همو تو رفت بالفاصله اخماش

 ميگه باز نخورده هيچي حاال تا صبح…ميفتي پا از…بخور چيزي يه بشين بيا ميگم…د  _
 …ندارم ميل

 :گفت و جلو آورد ساعتشو

 …نکن اذيت…ظهره از بعد? ساعت ببين_

 و ستنش کنارم.راهرو تو سفيد صندلي رو نشستم صداش تحکم البته و دلخوشيش واسه
 :گفت دستم ميداد ساندويچو داشت که همونجوري

 …آباريکال_

 حالش اونم…کيارس. کنار گذاشتم ساندويچو خوردمو لقمه چنتا گرشاسب زور به
 …نياد بهوش ها حاال حاال ممکنه و نيست خوب وضعيتش ميگفت دکترش…بده

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM ماهی رضایی – آمینمرغ 

telegram.me/romanhayeasheghane 280 

 بد لشحا دايانا فهميد وقتي.رفتم ميبردنش برانکارد رو که زندايي دنبال هق هق و گريه با
 …يهو شده

 رو اسبگرش.نشستم دادمو تکيه بيمارستان راهروي سرد ديوار به.نميشد بدتر اين از ديگه
 :نشست زانو رو روم به

 .… کن گريه کمتر… ميبري بين از خودتو داري…ماهايا_

 :گفت پيشونيشو به زد

 …نکن خون دلمو…نبينه اشکاتو بميره گرشاسب الهي_

 :کردم نگاش رمق بي و ريخت واسش دلم

 …بودم مرده االن نبودي هم تو_

 :کرد اخم

 …پاشو فهميدي؟؟پاشو ميکنم آويز حلق خودمو فقط بگو مير و مرگ از ديگه بار يه_

 خيره زمين کرمي سراميک به قرار بي.نشستيم ها صندلي رو.کرد بلندم و گرفت بازوهامو
 :گفت و گرفت بازومو گرشاسب.شدم

 …من ي ماهايا آروم_

 شماموچ تو ريختم نگرانيمو ي همه.ميدادم تکون تکون خودمو داشتم اختيار بي استرس از
 .شونش رو گذاشتم سرمو و گرفتم اروم خورده يه گرشاسب نگران چشماي به شدم خيره

 :گفت و کشيد سرم به دستي

 …من دنياي نباش نگران_

 تا سه سرش پشت بيرونو اومد تفاوت بي دکتر.شدم بلند تندي و شد باز اتاق در
 :گفت جوون دکتر به رو جلو جلو گرشاسب.پرستار

 دکتر؟؟ چطوره حالشون_

 :گفت تر تفاوت بي
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 .کنيم براشون کاري نتونستيم_

 …رفت و

 به.دهش بسته واسم کشيدن نفس راه کردم احساس بودمو خيره دکتر خالي جاي به مبهوت
 :گفتم کشيدمو نفس زور

 چي؟؟؟ يعني_

 :گرفت دستمو گرشاسب

 …اروم…کن نگام…ماهايا هيچي_

 زندايي رتصو که سفيد ي ملحفه به دوختم چشم ناباورانه.اتاق تو رفتم زدمو کنار گرشاسبو
 …بود شده قايم زيرش

 … زندايي ي ديده غم ي چهره و اونور انداختم رو ملحفه و جلو رفتم تر ناباورانه

 بي…نداشتم کشيدن نفس راه که انقدر.گلوم تو ريخت بغض از انبوهي و شد سست پاهام
 خفيفي جيغ با زور به و شد باز گلوم راه.چشمام به آورد هجوم اشک که ميزدم لب نفس
 :گفتم

 …زندايي_

 :زدم زجه و دستم تو گرفتم سردشو دست.نشستم سستم هاي زانو رو تخت پايين

 نک باز چشماتو…تنهاست ماهايا کن وا چشماتو…مامانم…شو بيدار…شو بلند زندايي_
 نهنبي تورو شه بيدار دايانا…ميکشه منو تنهايي…نرو…ميکشه منو مادري بي…مامان
 …ميميره

 :کرد بلندم و گرفت هامو شونه گرشاسب

 …خودت با نکن اينجوري…ماهايا_

 بگرشاس…زندايي نبود…نداشتم خوبي حال اصال که بود روم فشار روزه سه_دو اين انقد
 :کردم صداش قدرتم تموم با بيرون ميبرد اتاق از منو داشت
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 …مامانم_

 …گرشاسب دستاي رو شدم رها جون بي و رفت تحليل به قدرتم همه

 

i سمت رفتم سريع و تند قدماي با cu.قراري بي خيلي دايانا گفتن زدن زنگ بيمارستان از 
 .اتاقش تو رفتم کشيدمو عميقي آه زندايي ياد با.ميکنه

 …دايانا_

 : برداشت صوتش رو از ماسکو.گريه زير زد ديدنم با و برگشت

 بودي؟؟؟ کجا_

 .گرفتن راه اجازه بي باز اشکام و کردم بغلش

 …که منو کشتي…الهي برم قربونت_

 :گفت زنون نفس نفس و هق هق با

 …حامد… اون…بهم بگو راست خدا رو کجاست؟؟تو کيارس…ماهايا_

 .کردم نگاش و ريخت دلم

 يه خدا رو تو…ماهايا…حوض ي لبه به خورد سرش… من کيارس.داد حول کيارسو حامد_
 …کماست تو ميگفتن پرستارا…ببينمش کن کاري

 :نشستم کنارش و گرفتم دستشو

 …دلم عزيز ميشه خوب کيارس…نکن قراري بي انقد…عزيزم برم قربونت_

 :گفت گريه با و زنون نفس نفس

 …ماهايا خدا رو تو…داري دوست کي هر جون…ميميرم من…ببينمش بايد من_

 :گفت تر بلند و زد کنار ماسکو اما صورتش رو کشيدم ماسکو دادمو تکون سر

 .…نميخوام رو مصنوعي نفساي اين من…ماهايا کن ولم_
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 :زدم داد و شدم کالفه

 …ديوونه ميميري داري.…دايانا…خب خيلي_

 با و اومد پرستار.کشيد نفس زور به ماسک تو رمق بي و هم در صورت با و گرفت آروم
 :گفت غيض

 .بيرون بفرماييد نيست خوب ايشون واسه خانوم؟؟؟هيجان خبره چه_

 کيارسو اياناد بزارن که گفتم دکترشم به.زدم حرف پرستار چنتا با.بيرون رفتم اتاق از قرار بي
 .دادن رضايت سفارش کلي با هم اونا و ببينه

 رد جلوي.زد لبخند.بودم کرده هماهنگ پرستار با.کردم هدايت کيارس اتاق سمت ويلچرو
i cuندچ همين تو.شدم خيره قرارش بي چشماي به.نشستم زانو رو دايانا روي به رو.وايسادم 
 اشک…رفته زندايي بفهمه اگه.بود افتاده گود چشماش زير و بود شده الغر قدر چه روز

 :گفتم.کشيدم اه کردمو محارش زدن پلک با که چشمام تو بزنه قل ميخواست

 .…هباش نکن ناراحتش…ميشنوه صداتو و خوبه حالش اون…خب باش قوي…دايانا ببين_

 .داد تکون سر ماسکو تو نشست بخار

 

 ”دايانا“

 مزد داد کيارسو اسم انقد…نگراني دردمو از پر.نيست دلم تو دل اومدن هوش به وقتي از
 حال زا سينم شديد درد از باز و شد بد حالم هم موقع همون.…کماست تو گفتن پرستارا که
 ميگفت.مبيمارستان ميدونه که گفت پرستار.ميکرد نگرانم بيشتر هم ماهايا نزدن سر.رفتم
 …اما.ميرکرد قراري بي هم خيلي و بود اينجا

 ديدن اب و اتاق تو برد وايلچرمو.دادم تکون سر کشيدمو عميقي نفس کيارس وجود قرار بي
 اشک و ريخت فرو درونم چيزي و اومد در لرزه به وجودم همه کيارس ي بسته چشماي
 دستاي فوري تخت به رسيدن تا و لرزيد لبم…سوخت چشمام چشمامو به آورد هجوم
 .کيارس ساکت و آروم ي چهره به شدم خيره دستامو تو گرفتم سردشو
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 کيارس به خيره من و ميشد جاري هام گونه رو صدا بي اشک.بيرون رفت اتاق از ماهايا
 :گفتم لرزون لباي با و وار زمزمه.ميکردم دق داشتم

 دارم بينب منو…ميونه در يکي نفسام تو بدون ببين شو بيدار.…من کيارس واکن چشماتو_
 داره دلم…کن باز روم به رو زندگي در…کن وا چشماتو…ميميرم ميسوزمو حالي چه تو

 …ميترکه

 دستشو.کشيدم عميقي نفس و بينيم رو کشيدم ماسکو…ميشدن کم باز داشتن نفسام
 :گفتم مرتعشم صداي با و برداشتم ماسکو.دستش رو گذاشتم و سرم بوسيدمو

 …دارم ني ني ببين شو بلند…شو بلند دايانا مرگ_

 :گفتم کالفه ميريختن محابا بي اشکام کردم بلند سرمو

 …کيارس ببينم مردنتو بشينمو نميتونم معرفت بي_

 :گفتم زور به اما بزنم حرف نميتونتم.پيچيد سينم تو درد

 بزار…ميميره دايانا نکني وا چشماتو_

 

 ”ماهايا“

 و دمش نگران.نميخورد تکون.تخت رو گذاشته سرشو دايانا ديدم کردم نگاه تو به شيشه از
 :تو رفتم

 دايانا؟؟؟_

 ممحک.اعصابم رو مينداخت خدشه جونش بي ي چهره و کردم بلند سرشو.نميخورد تکون
 :دادم تکونش

 دايانا؟؟؟_

 الموح که پرستار.بيرون بردمش و در سمت چرخوندم ويلچرشو فوري.بود بسته چشماش
 :گفت و سمتم دوييد ديد
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 شد؟؟؟ چي_

 :انداخت دايانا به نگاهي

 …اينجا ميومد روحيه اين با نبايد بيمار اين_

 :غريد بود وايساده اونجا تفاوت بي که پرستاري به و

 …ببرش ميکني؟؟سريع نگام داري بر و بر چرا_

 دنبالش درد از پر قلبي با و کرد هدايت بيرون سمت ويلچرو و کرد نازک چشم پشت
 …رفتم

$&$&$& 

 

 درق چه و بودن زده يخ دستان.ميکردم گَز روح بي و سرد راهروي تو نگراني و استرس از پر
 چشم.بودم کرده بيکار کار از روز چند اين هم اونو اما.دارم احتياج گرشاسب حظور به

 ”ممنوع ورود,عمل اتاق”:در رو ي نوشته به دوختم

 عيتيوض يه تو.بود شده بد کيارسم حال.شه عمل بايد و نيست خوب حالش گفت دکترش
 و دايانا بد حال…زندايي حظور کمبود.نميکرد آرومم ديگه هيچي که بودم کرده گير

 خالء من که بودن داده هم دست به دست همه و همه…گرشاسب حظوريه بي.…کيارس
 …کنم حس پودم تارو تمام با آرامشو

 باال رو اراپرست و دکتر وقتي و کيارس اتاق سمت رفتم ميکشه طول عملش ميگفت پرستار
 ذره ذره که عمل اتاق سمت دادم تغيير مسيرمو محابا بي.چرخيد سرم دور دنيا ديدم سرش
 يه هک خوندم دعا لب زير شدمو خيره عمل اتاق در به باز.نبينم خواهرمو زندگي رفتن بين از

 .بيرون اومد عمل اتاق از نگراني با و سرعت به پرستار

 

 زدم انبيمارست از متشنج اعصابي با. کنم تحمل رو اونجا خفقان از پر فضاي نميتونستم
 .رفتم رژه خيابونا تو هدف بي و بيرون
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 لمفي مثل داشتم…کيارس مردونگي و حيا و حجب…دايانا هاي خنده… زندايي مهربونياي
 .ميکردن دار غصه پيش از بيش منو و ميشدن رد چشمام جلوي از

 دايانا ولق به که داشتم جا يه اما…بفهمه چيزي نزاشتم اما نگرانم فهميد…بابا پيش رفتم
 .شدم سبک خورده يه که کردم گريه انقدر و مامان خاک سر رفتم.بود آرامشم مامن

 به تمگف کردمو خواهي معذرت نبود مشکي عزاش از که لباسي بابت و زندايي مزار سر رفتم
 .…نياد درد به مهربونش قلب که…نشه متوجه که…داياناس خاطر

 .ميومد عادي نظر به چي همه.بيمارستان رفتم اميد کورسوي يه و شده تر سبک دلي با

 ازشون ميترسيدم اما ميکردن نگام لبخند با روز چند اين تو ميشناختن منو که پرستارايي
 بگن سکيار  بگم…رفت…بگن دايانا بگم ميترسيدم…بره بين از اميدم و بپرسم سوالي
 ارپرست سر روي به رو.بود کردم رمقم بي ترس و ميترسيدم…کرديم رو تالشمون ماهمه
 :گفتم و بستم چشمامو.دادم تکيه ديوار به بخش

 !!!!دايانا؟؟؟؟_

 :داشت لبخند لحنش اما نميديدمش

 .…الزمه عمل بازم البته و بود موفق عملش_

 :گفتم مبهوت و شدن باز شوق با چشمام

 کيارس؟؟؟_

 :گفت و ديدم لبخندمهربونشو

 …بهبوديش به اميدوارن دکترشون و شده بهتر حياتيشون عالئم خوشبختانه_

 :فتمگ آهسته لب زير.صورتم رو گذاشتم دستامو و بيرون دادم صدا پر شدمو حبس نفس

 .!…شکرت…خدايا_

 …دايانا سر باال رفتم و گريه زير زدم گوشم بيخ از بزرگ خطر وگذشتيه خوشي فرط از
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 شمايچ نبود دلم تو دل و بود بيهوش…بشه عمل بازم بايد ميگفت دکترش و بود بيهوش
 .ببينم بازشو

 :کردم زمزمه و صورتش طرف دو گذاشتم دستامو.تو رفتم پرستار از اجازه با

 بزاري؟؟؟ تنها خواهرتو مياد دلت_

 :دادم جواب خودم به و باال دادم ابرومو

 .…نه که معلومه_

 

 ”دايانا“

 قفل هم رو دندونامو ميکردن نگام خيره که غمگيني چشماي شيشه پشت چرخوندمو سرمو
 …کردن

 و رفت.رشس به کشيد دستي کالفه.کشيدم دراز باز و کشيد تير قلبم که شم بلند خواستم
 و ونج بي و برداشتم صورتم از ماسکو.شدم عصباني.تو اومد و شد باز در دقيقه چند بعد
 :گفتم کنون خس خس

 .…بيرون برو.آشغال.بيرون برو_

 :گفت و کرد نگام التماس با

 …منميکن نگاه سرمم پشت ميرم بده گوش حرفام به…باره آخرين اين…ميکنم خواهش_

 :گفتم اومده در زور به صداي با

 هوش به کي نيست معلوم.…لعنتي تخت اون ي گوشه انداختي منو ميري؟؟؟کيارس_
 …آشغالي يه تو…رو اينا ميفهمي.مياد

 :گفت و جلو اومد حامد  بزنم حرف نتونستم و افتادم سرفه به

 …نميخواستم من…بشه اونجوري نميخواستم بخدا دايانا_

 :زدم داد قدر همه با و پيچيد بيشتر سينم تو درد
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 …بيرون برو_

 :نبود کن ول حامد.اتاق تو اومدن پرستار تا دو و ماهايا و

 .…نميخواستم من دايانا_

 …بيرون بريد…آقا بيرون بريد_

 .بيرون کشيد و گرفت و حامد ي يقه و اومد گرشاسب

 .ديگه بود بريده امونمو قلبم درد.کرد بيرون هم رو ماهايا پرستار

 

 خيس بالشمو چشمام کنار از اشک هاي قطره بودمو خيره سقف به حوصله به
 داد موبود زده زار انقد.ببينمش نميزاشتن اما کيارس ديدن واسه بود زده لک دلم…ميکردن
 .بود شده بيشتر قلبم درد و ميسوخت گلوم بودم انداخته راه بيداد و

 .تو اومد ماهايا و شد باز در يهو

 :پرسيدم ازش قرار بي و قلبم تو پاشيد اميدي نور لبش رو لبخند چرخوندمو سر

 ماهايا؟ شده چي_

 :گرفت دستمو و جلو اومد

 !!!ميشي نگران چرا دلم عزيز هيچي_

 پس؟؟ نمياد نيومد؟؟چرا زندايي!!ماهايا راستي_

 :گفت و پيشونيش رو کشيد دستي

 !!!خوش خبر يه…خواهري مياد_

 :گفت که بيرون ميزد دهنم از داشت قلبم

 .اومد هوش به کيارست_

 :گفتم رمق بي و کشيد تير قلبم و دلم تو پيچيد عجيبي شوق
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 ماهايا؟؟ ميگي جدي_

 .تخت رو وزن   شد وجودم همه و

&$&$&$& 

 واستمخ کردمو باز فوري چشمامو ماهايا خبر ياد با و شدم بيدار پيچيد قلبم تو که تيري با
 .شد مانعم دستي که شم بلند

 .خانومم کجا_

 :گفتم و پرستار به شدم خيره التماس و بغض با

 …يميرمم گرنه و ببينمش بزاريد.باشم خوب ميدم قول…ببينم کيارسو بزاريد خدا رو تو_

 :گفت و کرد نگام ناراحتي ي چهره با

 .کنم ميتونم چيکار ببينم بزار_

 .دوختم چشم سقف به قرار بي و رفت

 يه دادمي ديدار از خبر لبخندش و اومد پرستار گذشت برام قرن چند مثل که لحظه چند بعد
 …عشق از پر ديدار

 …کردي کچلمون که پاشو_

 بود دهش استخون و پوست که صورتم به دستي.ويلچر رو نشوند منو و زدم دردي پر لبخند
 .دمش عشق از قشنگي استرس از پر و بيرون سمت داد حرکت ويلچرو پرستار و  کشيدم

 

 واسه هزار رو رفت قلبم ضربان و اتاقش تو برد منو. کور و سوت بخش و بود شب
 …دلتنگي رفع واسه هزار رو رفت قلبم ضربان…ديدنش

 تو دآور  حجوم دلتنگيم و برگشت در صداي با و بود اونور صورتش.اتاقش تو برد آروم منو
 .رفت و برد تخت نزديک ويلچرو.شد جاي چشمام از و گلوم
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 وفر بغضاشو فقط… ميريختمو اشک فقط…ميکرد نگام فقط…ميکردم نگاش فقط
 هقم قه و گرفتم دستشو…ميکرد نگام…فقط ميکردمو جبران دلتنگيامو فقط…ميخورد
 .گرفت اوج

 دريغ ازم نگاهتو مدت اينهمه که ديدي طاقت پر همه اين منو کيارس؟؟قلب چرا_
 …ديگه ميميرم ميبيني؟؟دارم منو…نميتونم نگاهت بي بودم گفته کردي؟منکه

 .سرم رو کشيد ديگشو دست و داد فشار دستاش تو دستمو

 …صداته تنگه دلم… بزن حرفي…بگو چيزي کيارس_

 براي.کرد زخم روحمو همه بود جاري چشمش از که اشکي کردمو بلند سر و نگفت چيزي
 .کرد پاک اشکشو سريع که ميکردم نگاش مبهوت…بار اولين

 :گفتم مبهوت

 …بزن حرف کيارس_

 .تو اومد و کرد باز اتاقو در سريع پرستار.شد رو و زير قلبم و داد تکون سر فقط

 …عزيزم_

 :گفت کردم وحشت و زده بهت نگاه جلوي و نشست زانو رو ويلچر پايين

 …کوتاه مدت يه واسه فقط…بزنه حرف نميتونه فعال اون جان دايانا_

 فهخ بغض با و سرم رو شد آوار دنيايي و شدم خيره کيارس دلتنگ و حرف از پر چشماي به
 :ناليدم کنندم

 …بزن حرف…لعنتي بزن حرف_

 :زدم داد و بود آزاد سرم و سيم از که دستم يه تو گرفتم يقشو

 …بزن حرف…من مرد   بزن حرف…فکر بي بزن حرف_

 .دستش تو گرفت دستمو.ميداد تکون سر فقط کالفه و بود بريده امونمو داد و گريه

 …بزن حرف دايانا مرگ_
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 و کشيد و بودن دستش و بيني وصل که هايي لوله و سيما همه و داد تکون سر شدت با
 .شدن سست دستام

 

 ”ماهايا“

 که شوکي.ميشه عمل دايانا صبح فردا.مامان و زندايي خاک سر بودم اومده و بود پنجشنبه
 .جلو بود انداخته عملشو بود شده وارد بهش کيارس نزدن حرف خاطر به

 .فروشگاه سمت رفتم و بيرون اومدم دلتنگي و حسرت از باري کوله با قبرستون از

 .بودم دلتنگش حسابي و بود کرده دور ازم و گرشاسب ها درگيري روز چند اين

 که يدمترس اوه اوه.کرد صدام آقايي يه که خيابون اونور برم خواستم.بود شوغ خيلي خيابون
 باز که رمب خواستم همو تو فرستادم ابروهامو.کنه بد فکر و ببينه رو پسره موقع يه گرشاسب
 .کرد صدام

 خانوم؟؟؟_

 کرده خيابون اينور به اومدن عزم و همو در اخماي با و گرشاسب که کردم بلند سر
 .… خيابون وسط اومد سرعت به که ريخت فرو هري دلم…ديدم

 با سرم ور شد آوار بختي بد از کوهي انگار و گوشم تو پيچيد ماشين بوق که شد چي نميدونم
 .…گرشاسب شدن پرت

 …پايان بي ممتد سوت يه و مطلق سکوت بود شده چي همه انگار

 …گرفتم و بلند نفساي ه ن   و ه ن بود شده چي همه

 .دلم روي به رو سياه ي صفحه يه شد چي همه

 ايپ و دست…کنار زدم شلوغو خيابون…جلو رفتم لرزون و خشک لباي با اومدمو خودم به
 پي رفت حواسم همه و کنار زدم سرشو باال ي شده جمع آدماي کنار زدم خودمو ي شده گم

 قدرت اما نشستم کنارش…سرش زير از شده سرازير خون و گرشاسب ي بسته چشماي
 .نداشتم قدرتشو واقعا اما…بزنم داد…کنم صداش ميخواستم…نداشتم زدن حرف
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 :ناليدم رمق بي فقط

 …پاشو…پاشو_

 

 ”دايانا“

 

 به دست هک کيارس به رو برگشتم زدمو لبخند.کشيدم عميقي نفس آسمونو به دوختم چشم
 گرفت کمرمو.دادم تکيه بوم پشت کوتاه ديوار به و کنارش رفتم.ميکرد نگام لبخند با و سينه
 خطر ديوار سمت نرو ”يعني.کرد نگام شيريني اخم با و داد فاصله ديوار از منو و
 .بود شده تنگ صداش واسه دلم.زدم لبخند”ناکه

 اسبگرش با داشت و بود نشسته حوض ي لبه حياط تو تنها…ماهايا.کردم نگاه پايين به
 .نداشت خارجي وجود ديگه که گرشاسبي.ميزد حرف

 هارچ بعد هنوز ماهايا.ديوونگي مرز به خواهرمو و کشوند مرگ تا اونو غيرتش که گرشاسبي
 حرف باهاش هميشه و هست باهاش جا همه.هست گرشاسب ميکنه فکر ماه
 هم مردا متري کيلو دو.نميزنه حرف مردي هيچ با.ميزاره سرش به سر و ميخنده.ميزنه
 .باشه تنها نيست خوب گفت دکترش اما باشه تنها خواست.نميره

 فوش هم کلي.آورد و برداشت و گرشاسب ي زده مشکي ربان عکس فروشگاه رفت  ديروز
 . عکس رو زده ربان که  کرد اوني بار

 شرت وسي کاله.بوسيد موهامو رو و کرد بغل هامو شونه کيارس.بيرون دادم سنگينمو نفس
 و سينش رو گذاشتم سرمو.ميشد سرد و گرم هوا و بود پاييز اوايل.موهام رو انداخت آبيمو
 يه هباش فقط.نزنه حرف چه بزنه حرف چه.خوشبختم کيارس با ابد تا من.بستم چشمامو
 فقط…دايانا هاي نفس پايان يعني کيارس بي لحظه يه…نفسي بي يعني  اون بي لحظه
 گر و ميگيره مغُصَ  ميکنه نگاه گفتنشون بابا, بابا و ديگه هاي بچه به حسرت با ميبينم وقتي
 تو کبوتراي به و کرد نگام.کردم محارش فوري و گونم رو چکيد آروم اشک.حسرت از ميگيرم
 .کرد اشاره قفس
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 آمين آواز که کنم رهاشون…من آمين مرغاي.کنم رهاشون بايد.کردم نگاشون حسرت با
 .آسمون تو بپيچه گفتنشون

 بگم و کنم پرواز ميتونم…آمينم ي فرشته چادرم با خودم من ميگفت قبلنا کيارس
 لبا ميشه ايمان…باشي که خدايي گفت…آزاده و باشن ازاد بايد ها پرنده گفت…آمين
 …پرواز

 ي چهره و…بابا و دايي ي چهره…مامان ي چهره و ها پرنده سمت رفتم…ميگفت راست
 . کردم باز و قفس در و ذهنم تو اومد…چشمام ي گوشه نشوند اشک که زندايي

 …نگاهم ي گوشه اشک و لبام رو لبخند… آوردم در يکي يکي هامو پرنده

 خدا آبي آسمون تو کردم رها شونو همه

 …شنيدم سرم پشت اي گرفته صداي که شدم خيره آسمون به

 …رو نديده آسمون هـــــاي پرنده.…کنيد…رها_

 :کرد زمزمه گوشم زير و…کيارس امن آغوش تو رفتم محابا بي و برگشتم شوق با

 …خوبم داياناي…من آمين مرغ_

 

 پايان


