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 3 اهی سنگ س

 گانهی  هی ؛ مرض سندهی نو

 یبنر : فاطمه بانک طراح

 یسی : عاشقانه ، پل ژانر

 : خالصه

(  پنهان انی رو از همسرش )ک قتی حق نی و سوگل ا گردهیبرم رانیبه ا دی جد یتی مامور یسوگل برا مادر

 خواهد داشت....  یدر پ  یعواقب  نکاری ، که ا کنهیم

 و باند فادر ، چه خواهد شد ؟ انی کار سوگل و ک انی پا

 کرد. دی خواه افتی سوال را در نی جلد ، پاسخ ا نی ا در

🖤🖤🖤🖤 

 

 3  اهیسنگ س

 1 پارت 

 

 

 یلی، خ نش یو اون حال افسرده و غمگ  اری زان ییکرد.تنها یمثل ِدِلر داشت مغزم رو سوراخ م یبود که فکر  یروز چند 

  دمیکه شن یحاال از وقت یکنه ول دای اون زرافه به من هم ربط پ   یکردم کارها یوقت فکر نم  چیروم اثر گذاشته بود . ه 

در وجودم بود .دروغ نگم   یاز همدرد  شتریب  یزیشدم .چ اراحت براش ن یلی، فوت کرده ،خ ید یحد  بای ش خانم زهمسر

قراره  یکردم اتفاقات یداشتم که حس م  ی.  دلشوره ا لیدل یب یباغم در وجود من هم شکل گرفته بود .ترس ختهیآم یترس

فکر در  نیا  استهناخو یخواستم نفوس بد بزنم ول یکردم فکر کنم .نم یخواستم به آنچه حس م ی نم  یکه ممکنه ...حت افتهیب

  چیو چند ماه ، نه من و نه ه  کسالی نی ا نیگذشت و ع  یو چند ماه از فوت همسرش م کسالیگرفت .  یپر و بال م یذهنم ه

با سوگل هم حرف زده بودم .سوگل   اری.از زان میبود  دهیند  اریلب زان  یخنده رو هم رو می ن  هی یکدوم از همکاران اداره ، حت

اش آزاد شد ، و از  یکه هم بند سوگل بود و با کمک سوگل و پرداخت بده ی، گفت. دختر نی .از نازند داده بو یخوب شنهاد یپ

 نداشت . ای دن نی ا یکس رو تو چیه  نی بود فوت کرده بود و نازن یپدر داشت که اون هم سه سال هی ایدار دن

 یخونه  کیخانم براش  لت یبه فکر اون بود با فض یلیکرد .چون سوگل خ یسوگل کار م یمغازه مانتو فروش یتو 

 لت ی، دختر فض ینداشت .از طرف یباهم همخون اد یز نی خانم و نازن لت یمشترک رهن کرده بود تا تنها نباشه .اما سن فض

 موند . ی، هفته ها تنها م چارهیب کتربرد و دخ یخودش م شیمادرش رو پ یخانم بعد از ازدواج گاه

 .  می رو باهم آشنا کن نی و نازن  ارینامحسوس زان   یداده بود که به طور شنهاد ی پ سوگل
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فکرم را مشغول کرده بود.نگاهم به   یبود که چند روز یزیو چگونه ، نامحسوس .....چ یموافق بودم .اما به چه روش منم

برخاستم .همون موقع در اتاق   زمیشلوارم فرو بردم و از پشت م ب ی ج یرو تو  لمیام رفت .موبا یاتاق کار  یوار یساعت د 

 گفت :  زیم شت پ  ستادهیمن ، ا دنی بود که با د  یباز شه .فروغ 

 ؟  یر یم ی_دار

 بمونم ؟! -

 :  د یخند 

 پرونده بهت بدم . هی_اومدم  

 زنم تک تک موهامو از سرم جدا کنه ؟ یخوا یکه ...م یدونی...م دمیرو خط کش  ت یجان ...دور مامور یقربونت فروغ-

 . گرشیدستش رو زد کف دست د  ونیم  یکاغذ  یپوزخند پوشه   با

 خودم.  یسر کچل شده  یکارم رو یخرم و م یخوبه که ،تک تک موهاتو که از پیاز سرت جدا کنه ، منم م-

 دادم :  یزیشونه اش و فشار ر یبه سمتش جلو رفتم .کف دستم رو گذاشتم رو  یفاصله گرفتم و قدم زمیم از

 خوره...فعال . هنوز قدم به جلو برنداشته گفت:  ی سر من به سرتو نم یمو-

 .ییپرونده تو نی مسئول مامور ا یول ست ین ت ی...مامور  یشوخ یب-

 حوصله سرم کج شد سمت شونه ام .  یب

 .اد یهمسرش در ب  الیکه از فکر و خ اریبابا ...بده زان یا-

 . یبه زور بفرستمش مرخص  خوامیکنه ، م یکه از بس داره کار م اریزان-

 :  دمی. متفکرانه پرس یسمت فروغ دمیچرخ

 _واقعا !! 

ول وقت اداره است مونه ، صبح ا  یوقت اداره م ری، تا د  رهیگ یآره بابا ...خودشو نکشه خوبه ...دو تا سه تا پرونده م-

 .  انی ...نگرانشم ک

 دادم :  رونیب  نهیرا باصدا از س نفسم

 بابا .  ی_ا

 

 

 

🖤🖤🖤🖤 

 

 3اه یس سنگ
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 2پارت 

 

 

بود.به سرم زد دعوتش کنم    یجد  اریزان  یهفته مرخص کی  ی هی.قض یفروغ یفکر حرف ها یراه خونه بودم و تو  یتو 

  دمی.رس یرفع خستگ یاش خوب باشه هم برا هیروح رییتغ ینست هم برا تو  یمسافرت م هینبود .  یمسافرت . بد فکر هیبه 

و باز شد  د یپاشنه چرخ  یکنم .آهسته در رو  ریرو غافلگ طونمیقفل در چرخوندم تا دختر ش یتو   اطیرو با احت  د یخونه . کل

  رهیبود . در و آروم بستم و رفتم سمت اتاق خواب ها .در اتاق حلما بسته بود.آروم دستگ  ب یعج  ی.سکوت محض خونه کم 

 . در باز شد . ن یی پا  دمیدرو گرفتم و کش ی

 حلما بود.   یها  طنت یاز ش یخال اتاق

  د ینرفته .سرم چرخ شیها  یداشت که امروز سراغ اسباب باز  نینشان از ا شیها  یمنظم عروسک ها و اسباب باز  دمانیچ

  یز یدنبال چ شی باز بود . آرام در و باز کردم .سوگل پشت به من ، رو به سمت کمد لباس ها مه یسمت اتاق خودمان .در ن

 گشت . یم

  یو رو برد ی که دلم رو راحت م اهشی پر پشت س یبه ستون در، فقط نگاهش کردم .با آن حجم موها  هی تک  یحرف چیه  یب

 لباس انتخاب کرد . هیکمد . باالخره  یشونه هاش رها شده بود ، خم شده بود تو

 غیمن کنار در ، ج دنیکه با د  شیآرا زیسمت م د یو چرخ  د یبلوز قرمز، همونطور که پشتش به من بود، بلوز روپوش هی

 فشرد و چشماشو بست :  نهیس  یقفسه  ی.کف دستشو محکم رود یکش یف یخف

 خب ؟!  یگینم  یچیمنو ...چرا ه یاد !!....سکته د انی_ک

 زدم و گفتم :  پوزخند 

 سالم...  کی_عل 

 نگاهم کرد: یلبخندش واضح شد .چشم گشود و لحظه ا  خط

 .  یکه اومد  دمیفهم یتا م   یکرد یبلند سالم م ی. خب اومد یکن ی، سالم م ی_سالم ...حاال که سکته م داد 

 کنم .  رشیسرو صدا اومدم که غافلگ یحلما کجاست ؟! ب -

 رژ قرمز همرنگ لباسش رو برداشت :  هیو   ششیآرا زیم یجلو رفت 

 باشه .  ششیپ ی خواد حلما دو روز ی_مادر جون اومد دنبالش گفت م

ساده اش ،  یکارها  دنید  نی ، هم دنشید   نیلذت داشت .انگار هم دنشی.د  د یلبانش رو از هم باز کرد و با دقت رژ کش بعد 

 بود.  یمن ، مثل خود دلبر یکردنش ، برا شی، آرا دنشیلباس پوش

 لبخند سرخ لبانش را نشانم داد و گفت : رهیدا می سمتم ، ن  د ینگاهم را متوجه شد.سرش چرخ دقت 

 . امیسالن تا من ب ی_حاال برو تو 

 داره . دنید  نجای ا لمیف-

 لوس نشو .-
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 فرصت بهتر. نین ...از امادرجو  یخونه   ی...حلما رو فرستاد  هی لوس نشو چ-

 گفت :  نهی اونکه نگاهم کنه رو به سمت آ یب ششیآرا زیم  یدودستشو گذاشت رو کف

 .  خوامیبچه نم گهیکرده ....من د  ونم ید  یکاف یبه اندازه  یوجب می ن  نیکن ..هم  رونی...فکر بچه رو از سرت ب انیک-

 گناه داره تنهاست . یناز نیآد! دختر به ا یدلت م-

 رفتم . یاش راه م یعصب ینِورون ها  یداشتم رو  انگار

 شه که گفتم :  یم یبدم ، عصب  ریگ یاد یاگه ز دمید 

 که خسته م . اریبرام ب ییچا وانی ل هی...  ای_پس زود باش ب 

 حوصله شده بود. .سوگل هم کم اوردمیرو باز کردم اما درش ن  راهنمیپ ینداد که برگشتم سالن . دکمه ها  یجواب

 .  د یرس یبه نظر م یبود که عصب   یچند وقت یدونستم ول  یرو نم علتش

 

 

 

🖤🖤🖤🖤 

 

 3  اهیس سنگ

 3 پارت 

 

 

 رو عوض کردم . ونی زیتلو   یکنترل ، شبکه ها یهدف با دکمه ها  یمبل و ب یدادم رو لم

  خچالیاز   وهی بشقاب م کیساز رو روشن کرد و  یکردم . چا یرفت سمت آشپزخانه . نگاهش م  کراست یآمد و  سوگل

اش را با  وهیبشقاب م   دمانیکرد و هنر چ  یحلقه م  یمن موز  یبرا  کهیمبل و در حال ی گهیآورد و اومد نشست طرف د 

 گذاشت گفت : یم شی و هلو به نما  لیموز و شل

 .  نی... هم ست یقتش ن ...فقط گفتم االن و انی_قهر نکن ک 

 :  دمیبود که خونسرد پرس   ونی زیبه تلو  نگاهم

رو با   ی. خونه به اون خوب می که خونه رو عوض کن یداد  ریگ شی _تو چته ؟ دو سه ماهه اخالقت عوض شده ...سه ماه پ

دونم که دلتو نزده بود. تو از   یبهونه ات بود. خوب م یاون خونه دلتو زده ، ول ی...گفت دونمیبشه نم  یکه چ می عجله فروخت

اون خونه بود ...تک تک  یکه تو  یلیاون خونه بود. همه وسا ی، تو اجمون، ازدو ی. خواستگار  یاون خونه خاطره داشت

 سوگل ؟  هی... بگو دردت چ رهیگ  یاون خونه م یکه دلت تو ی.اونوقت تو بهونه گرفت  دم یخونه رو خودم چ لیوسا

 که گفت :  د یچ یموز رو کنار هم م  یبا ظرافت داشت حلقه ها  دستانش
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 . یحساس شد  یاد ی...تو ز یچی_ه 

 سمتش وگفتم : دمیچرخ نباریا

برادر داشته   هی ای خواهر  هیحلما تنهاست ، دوست دارم  یگفت یکه م یتو بود   شیشش ماه پ  نی _من حساس شدم ! تا هم

، بعد جا به جا شدنمون رو بهونه   یو فروش خونه رو بهونه کرد  یگرفت راد یشد که از خونه ا یدونم چ  یدفعه نم  هیباشه ، 

 .  یبچه ندار یحوصله  یگیو حاال هم م  یکرد 

 فیگذاشت که سر انگشتاش به سمت باال باشه و لباسش کث  یپاهاش م یرو  یپنجه هاشو طور  کهیزد به مبل و در حال هیتک

 رو دوخت گفت :  رو به وارینشه ، نگاهشو به د 

 دکتر گفته . -

 ابروانم نشست : نی ب  یکور گره

 ؟!  ی_چ

 دکتر گفته باردار نشم . -

 ؟  یپس چرا بهم نگفت-

 نشد.-

 ازجا برخاست و گفت : یفور

 .  ارمی ب  ییرم برات چا ی_م

  یه نشستن رو و مجبورش کردم ب دمیمن رد بشه که مچ دستشو گرفتمو اونو مقابلم نگه داشتم .دستشو کش یاز جلو خواست 

 مبل .

 کرد. یام م یصورتش بود که عصب  یتو یاضطراب هی شدم .  قیصورتش دق یتو 

 شده . یبگو چ  ی، درست وحساب  یرو کوفتم کرد  ییچا-

 سرش بلند شد : یرو  میکرده بود که صدا سکوت 

 _سوگل با توام . 

 رو بستم وگفتم :  راهنمیپ ی مبهم بود ، دکمه ها لشیکه دل یاز سکوت ینبود .عصب یسکوت شکستن نیا انگار

 دکتر.  می _بلند شو بر

 خاص به من جلب شد . یبا ترس   نگاهش

 بود ، ناگهان گفت :  راهنمیپ  یدکمه ها یهنوز دستم رو  کهیو در حال  دمیفنر از جا پر مثل

 ...دروغ گفتم .  انی_ک

کرد گفتم   ینم یخواستم آرومم کنه ول یکه م یتند   یها  برگشت سمتش .چشمام رو براش تنگ کردم و همراه با نفس نگاهم

 : 

 نشده . ی_حرف بزن تا باز اخالقم سگ
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اون و مادرش ،  یباز یانداخت که تو یروز اد یرفتاراش دوباره منو به   نیانداخت و باز سکوت کرد.ا نیی رو پا  سرش

 . من آزاد بودم وسوگل در بند حبس .  میاز هم جدا موند  کسالی

 

 

 

🖤🖤🖤🖤 
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 گفتم :   یمبل و عصب یرو  نشستم

 حرف بزن   -

 موفق نبود . یاز من پنهونش کنه ول خواست یکه م  یخبر هیشده بود .  یزیچ هیکرد. باز  ی صداش ته دلمو خال لرزش

 به ...تو رو خدا .خرا میبهم مهلت بده ...حال روح  ی...چند وقت انیک-

بده و  یمادرش رو فرار خواست یکه م ییهمون روزها نی قبل شده بود.ع نی التماسش منو ترسوند .تک تک رفتاراش ع نیا

 خودش محکوم به حبس بشه .

 درهم گره زده بود.  ینازک اعصابمو بدجور  ی تارها یشباهت رفتار  نیا

 :   دمیکش اد یفر یعصب 

 مادرت ؟ شیپ  یبر  یبذار یخوا ی...م گهیبگو د شده ؟ ی_بگو راحت باش ... باز چ 

 چرخوند.  یبا دستش اونو م یدستش که ه ونی م یحلقه  یبود و نگاهش رو  نییپا سرش

مهلت کوچولو   هیرفتم ...فقط ازت  ی برم همون موقع با مادرم م  خواستمی؟! من اگه م  یاعتماد  یچرا اینقدر بهم ب  انیک-

 خواستم .

رون پام گذاشتم   یرفت . به جلو خم شدم و ساعد دستامو رو  یمغزم فرو م یشماره هشت بود که تو یحرفش مثل مته  نیا

 گفتم :  یتند و عصب یو کالفه همراه با نفس ها

کم نذاشتم که حاال با  یزیبرات چ یزندگ نیا یندارم سوگل ....تو  ارو یمسخره باز  نی ا یمهلت کوتاه ... من حوصله  هی_

، روح و   مونهیافسرده م یرفتارات که مثل آدما نی ... با ا خوامی.....من سوگل خودمو م یسوهان روحم بش  یاداها بخوا نیا

  یزود عصب  یز ی، سر هر چ یمنم ندار ی،حوصله   یاونو ندار ی ، حوصله  یکن ی. با حلما دعوا م یخت یروانمو بهم ر 

بشه   یکه چ م ی، ضرر کرد  می فروخت مت ی ق ریز یکه بخاطر خونه اس . با اصرار ، خونه رو هول هولک  یداد  ری، گ یشیم

 .... یگیدونم ، حاال هم که به من دروغ م  ینم
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 مهلت بهم بده .... هیدم .  ی. بهت قول م انیک شمیخوب م-

 تنه ام رو صاف کردم و گفتم :  می ن

 .  ارمیسرت ب  ییدونستم چه بال یدروغ مزخرفت م_باشه ...مهلت بهت دادم وگرنه بخاطر اون 

صورتش کنکاش کنم و حالشو بفهمم ، از کنارم برخاست و رفت سمت آشپزخونه.اما حاال   یزد و قبل از اونکه تو  لبخند 

احتمال    کیاز  دمیترس یکرد.م یتنم جوون گرفته بود که رهام نم یتو   ب یعج یدلشوره ا ه یحال من خراب شده بود . 

 !  رانیسوگل برگشته باشه ا رماد  نکهی قابل باور ...ا ری الاقل غ  ای...احتمال محال 

 و سرش رو چرخوند سمتم .  زیم ی رو گذاشت رو یچا ینیس

 . رهیگی...اخم نکن توروخدا ...دلم م انیک-

 روش .  نمی، ا رهیگ یم یتو که دلت از همه چ-

 گفت :  زد یموج م یکه توش دلواپس یداد به بازوم و با همون لحن هی فاصله و سرش رو تک یکنارم . ب نشست 

 ...  شمیخوب م دمی... بهت قول م ایمدت با من راه ب هی یگند شده ول  هیدونم اخالقم چند وقت  ی_م

نبود جز عشق .خودش   مونیتو زندگ یافسردگ یبرا  یلیدل چیمنطقش رو نداشتم . ه  یب  یادعا یبرا   دنیشن لیدل ی حوصله

تا دلواپسش نشم .  گفت یبهم م  د یرفت و آمداش با یهمه  یکه چقدر دوستش دارم .اونقدر که تو  دونست یم  یبهتر از هر کس

 من.  یکابوس بود ، برا کیآغاز   نی حالش من نبودم و ا  نی ا لی. مطمئنا دل شد یم یباعث افسردگ د یچرا عشق با 

 

 

 

🖤🖤🖤🖤 
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 . خت یبهم ر مویزندگ ینامه همه   هی

هم نگفتم .اما  انیموضوع نامه رو به ک ی. از ترسم حت می ماه عوض کن هیمون رو در عرض  یقبل یشد تا خونه  باعث 

 ی، حت چ یکه نداشتم ه  یکار  چی ه یحوصله   گهیکه د  خت یبرگه کاغذ چنان اعصاب و روان خودم رو بهم ر  هیهمون 

شده بود و به تک   زیرفتارم ر یهم که خوب تو  انی.ک محلما رو هم از دست داده بود  یسر و صدا و بهونه ها یحوصله 

تا حلما مدرسه  خواد یهست . مخصوصا که خودم بهش گفته بودم که دلم م  یمشکل هیکه  د یکرد ، فهم یتک کارهام توجه م 

بود  نی ا سترسمتموم نقشه هام دود شد.تمام ا د یمادرم بدستم رس ینامه   ی.اما وقت ارمیادر براش ببر هی ای خواهر   هینرفته ، 
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رو با   د یبحث جد  هیشروع   یحوصله  ی. از طرف یدوراه نیکه اصرار کنه من باهاش برم کانادا . حاال باز مونده بودم ب 

تحمل صبر کردن رو نداشتم .اصال مونده بودم چطور ، تاب و  الیاز شدت فکر و خ ینداشتم تا بهش بگم و از طرف  انیک

 مادرم هم بود، قسم خورد که آدرس منو به مادرم نداده . لیوک   یکه زمان لمیوک  یکرده بود .چون حت دایآدرس منو پ

و بخواد دنبالم بگرده ، بخواد منو با خودش برگردونه ،  رانیبرگرده ا نکهیافتاده بود به جونم . ترس از ا یخود یترس ب هی

 نیدماغ شرکت شد و نقشه هاش رو خراب کرد ، حاال همسر منه ! ... ا یکه مو یسی، همون پل انیبرگرده و بفهمه که ک

، مدام  در قلب و جانم یافع کی  چشیکه مثل پ یداشت و اضطراب یبرا  یا دغه.هر کدام دغکرد ینم  می افکار و ترس ها رها

 . کرد یو زهرش در تمام تنم رسوخ م زد یم شمین

به کنار،  ید یو تول  یمانتو فروش یداشتم . مغازه ها ی. حال و احوالشد یافکار هم باعث سردردم م نی فکر کردن به ا یحت

 بودم . دهیرس یوانگیام هم به کنار . مرز د  یفکر یمشغله 

فقط سکوت باشه و سکوت و من فقط در سکوت به   خواست یرو نداشتم .دلم م انیحلما و ک ی.حوصله  شدمیم یعصب  زود 

 راه حل مشکلم فکر کنم .که صد البته امکانش نبود که نبود.

  کی. کوچک و تار  ت یچوب کبر  یجعبه  هیبرات قد  شهیم شیلذت ها ی، با همه  ییبا ی ز نیعظمت ، به ا  نیبه ا  ایدن  یگاه

.  نیجعبه منتظر آزاد  یهم ، در فشار و تنگنا  یکه تنگاتنگ هم ، تودرتو ییها  ت یبر از همون چوب ک یکی  یشیو تو هم م 

 . یبا سوختنه .سوختن از سرتا پا . با تمام وجود . سوختن و نابود  یکه آزاد شدن مساو  نیدون ینم چی اما ه

 من هم همون حس وحال بود. حال

چوب  ی برا  یسطل زباله ا ایسوختنه   یبرا  یآتش ییرها نیمعلوم نبود ا یبود ول   ییکه منتظر رها یتیچوب کبر  حس

 . کشهیارزش ،  که انتظارش رو م یب  یتی کبر

داشتم و ازش مهلت خواستم تا به زورم که شده بتونم رفتارم رو کنترل کنم و وانمود  انیکه با ک ی بحث  نیبعد از آخر  اونروز

 رو درست کردم . انی ک یمورد عالقه  یکنم که حالم خوبه ، غذا

که خواستم   ی و همون روز گذشت یاز بحثمون م ی.دو سه روز دمی چ قهیام با سل یحوصلگ ی. سفره رو با تمام ب یاکارانم

من که  یو به جا زد یم یمانتو فروش  یبه مغازه ها  یسر  یبود.چون گاه  یهنوز عاد  یکرده بود ول رید  یعوض بشم ، کم

سر سفره رو با ظرف ساالد و   یبشقاب ها دمانیچ ی  هیداشتم زاوکرد .هنوز  یم  یدگیحوصله نداشتم ، به امور اونجا رس

 زد : اد یزنگ در برخاست .حلما فر یکه صدا دمیسنجیپارچ دوغ م

 . هیی_بابا 

رفتار خالف عادتش ، دلهره  نی کنه .هم ری. تا مثال مارو غافلگ  کرد ی درو باز م د یبه زنگ زدن نداشت . معموال با کل  عادت 

 فکر . کی یشد برا یا

 ! "  دهیفهم یزی" نکنه چ   

 باز شدن درو زد.  یاش رو کنار در گذاشت و دکمه  یکیپالست یصندل حلما

 

 

 

🖤🖤🖤🖤 
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 3  اهیس سنگ

 سوگل 6 پارت 

 

 

رو   انیساعت درهم گره خورده بود ، تند و کوبنده .حلما در خونه را باز کرده بود و انتظار ک  یها  هی قلبم با ثان ضربات 

نگاهم  یحلقه ها اریاخت یپر استرس .در باز شد . ب یشده بود و قلبم در هجوم افکار دهیچ یغذا  زیم ی.نگاهم رو د یکشیم

 مخاطب گفت :  ینگاهم را گرفتم که بلند و ب ی.فور اند . گره ابروانش دلم را لرز انیرفت سمت ک

 _سالم . 

 زد : یجوابش را دادم .حلما را بغل کرد و چرخ رلب یز

 ؟  یکه نکرد  یطون یدختر من چطوره؟ ش -

 بود، همش غر زد و دعوام کرد. یمامان ، دختر بد  یبودم ول ی ، من دختر خوب  یینه بابا -

 ا در غالب حلما ، گرفتم .اش ر هی کنا

 کنه ، هم تورو ، هم منو .  یم ت یاذ  یاد یبه حساب مامانت برسم انگار ز د یخب پس ، با-

 . می بشنو یول   میالزمه که کر باش  یگاه

کوچک   زی .چنان با تفکر دور همان م زه یم  یسفره  یرو  یبشقاب ها  یسر و صدا ریدرگ میکردم هنوز  گوش ها وانمود 

 از قلم افتاده . یزی که انگار چ دمیچرخ یشپز خانه موسط آ یناهارخور 

 اراده اخم کردم . یسمت حلما و ب د یرفت ،ضربان قلبم را آرام کرد.نگاهم چرخ یکه سمت اتاق خواب م انی ک یپاها یصدا

 صورتم اخم کرد و گفت :  یتو  پررو

 . ی....همش سرم داد زد  یبود  یخب تو امروز دختر بد  یول یمامان  د یببخش -

 ؟!   یکن یمنو به بابات م یزبون دراز ....حاال چوقول -

 :  د یمتفکرانه نگاهم کرد و بعد پرس  یلحظه ا حلما

 ؟  ید یواسم خر  د یهمون چاقاله است که ع ی_چوقول

تم چطور مفهوم  دونس  یو چاقاله در ذهن کوچک حلما ، به لبم آمد .جواب ندادم چون نم   یاز تصور شباهت چوقول یپوزخند 

 نشد و رفت .  ریگیدهم . او هم پ  حی توض  شیرو برا  یچوقول ی دهیچ یبزرگ و پ 

م حس   یکیکه زده بود را در نزد  ییبا عطر خوش شامپو شیآمد . دوش گرفته بود . رطوبت موها  انیکه ک د ینکش  یطول

 زد و گفت :  یا مهیکرد. لبخند ن رمیبه پشت سر که غافلگ دمیکردم .چرخ

 ؟  یکنیم یروسر بچه ، خال ت ی_حاال عصبان

 نه ...-
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 گه حلما؟  یم یپس چ-

 . یلوس شده ، همش هم مقصر توئ یاد یاون ز -

 دستش گرفت . سرشو جلو آورد و آروم زمزمه کرد:  ونیاز کنارش رد بشم که بازوم رو م  خواستم

 شد؟  ی_چ

 شد ؟!  ی، چ یچ-

 .  رت ییمهلت تغ-

 نگذشته ها!   شتریدو شب ب-

 طاقت ندارم .  اد یمن ز-

و گذاشتم سر سفره .اول غذا همه سکوت   دمیرا کش یماکاران سی .د  زیو نشست پشت م د یزدم که گونه ام را بوس پوزخند 

 .اورد یسکوت دوام ن نینبود . اما ا  یحرف میکه همه باهم گفت  یو جز بسم اله  میکرده بود 

 از مادرت چه خبر ؟-

 ، درسته رفت وسط حلقم چهار زانو نشست . به سرفه افتادم . ی اکاران از م یتکه ا کدفعهی

 نبود مطمئنا.  ل یدل یب یسئوال نی همچ آخر

 یمهره ها  نی شه ، از جا برخاست و چنان با کف دستش ب یدرست نم یبا سرفه کار  د ید  یمتعجب نگاهم کرد و وقت انیک

 باز شد . میسرفه ، راه گلو کیستون فقراتم زد که با

 گفتم :  یکه عصب  زینشست پشت م دوباره

 سئواله ؟  نی ا دنی_آخه سر شام ....موقع پرس 

اعتراف کرده بودم .چنگک ساالد را  زی جز فرار از نگاهش نداشتم وگرنه به همه چ ینگاهم کرد که چاره ا قیدق یطور

 کردم . ریبشقابم سراز ینازک کاهو رو ،تو  ی از پرها  یبرداشتم و انبوه 

 

 

 

📝📝📝 

 

 3  اهیس سنگ

 7 پارت 
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 .  د یبه گوشم رس  انیک یجد  ی که صدا دمینازک کاهو کوب  یبرگ ها  ونیچنگال م  با

 .  یحرف بزن یخوا ینم دمی ! شا یپس ازش خبر ندار-

  یخودشان را نم فیسر چنگِک چنگال که تکل یخشک شد . چنگالم درست وسط بشقاب ماند و طفلک کاهوها  دستم

 دانستند. 

 . یکرد  مشیهفت تا سوراخ قا  یکه تو ست یحتما مال شما ن  نمی پس ا-

 مادرم بود. یباز کرد.نامه  یناهار خور  یا  شهیش زیم  یرو یکاغذ  انیهمراه سرم باال آمد.ک نگاهم

 کردم قلبم ازجا کنده شد. حس

 !!....دست تو!!  نیا-

 لبانش :  یداشت رو یبود خوب طعنه ا  یهرچ یدانم ول  ینم  شخند ین ای بود  پوزخند 

  یازم پنهون کن یزیچ  یتون یواقعا م یرو میفهمم  ...فکر کرد  ی، من که خودم همه چ  یخواد حرف بزن ی_نه اصال نم

 ؟  یگذاشت یرو واسه ک خشی؟!...حاال تار

 ؟!  یچ خی !! تار خی تار-

زد و  وند ی چشمانم پ یمرا دلواپس کرد .آرامش قبل از طوفان بود که نگاهش را به حلقه ها  شتریصورتش ب  یخونسرد  آنهمه

 گفت : 

و حاال   خت یرو بهم ر مونیکه تموم زندگ یا طهی... با اون عفر  زتونی.... با مادرعز یفرار ی فرارتون با ملکه  خی_تار  

 باز اومده تا ... 

  یکه تو  یو آن قاشق   زشیت  یبه حلما و آن چشما یت مرا ترساند .فوررف یکه کم کم داشت باال م شیکرد.تن صدا سکوت 

 انداختم و گفتم :  یدستش معطل مانده بود ، نگاه

 .  خرمیخوب م ی زهیجا هی_حلما جون برو اتاقت ...من فردا برات 

 گذاشت گفت : یقاشقش را در بشقاب م که ینگاهم کرد و درحال حلما

 ها .  ی_مامان  بابا رو دعوا نکن

  نی ا دنی،شن ان یمن و ک ی.  اما وسط بحث کالمرهیکم بود که بعد از آنهمه بازخواست ، حلما هم طرف پدرش رو بگ نمی مه

کرد مقابل   یم یبود و خوب سع ینگذاشت .هنوز جد   یریتاث   چیه   انیدر ک یاز حلما ، پوزخند را به لبانم کشاند ول  فهیلط

 و گفتم :  انیسمت نگاه ک د یدر اتاقش را ببندد که بست .سرم چرخ شدمنگاه حلما آرام جلوه کند .حلما رفت .منتظر 

 . یبازم در مورد من اشتباه فکر کرد  یکه مادرم نامه داده ول ید یکاراگاه نخبه .....آره درست فهم نی_آفر

 سرش گفت :  یبود که همراه با همان تکان ها  زیم  یتکون داد.نگاهش به ظرف ساالد رو یرا کم سرش

 باشه.   نمی_اشتباه کردم ! من ! باشه ...ا

دست نخورده  یسر کاهوها ختمیو با چنگک درون ظرف ، خروار خروار کاهو ر   دمیدستش کش یساالد رو از جلو ظرف

. متعجب زی وسط م د یو کوب  د یکش دستم  ونی به سمتم دراز شد و ظرف ساالد رو از م انیدست ک کدفعهیبشقابم که   یتو  ی

 بود که گفت :  قراریو ب ینگاهش کردم .عصب 
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که  یهول کرد  نقدری االن ا ی؟! پس واسه چ ست یاون سر پوکت ن  ینقشه تو   هیتو باز   یعنیکنم !؟  یمن اشتباه م  ی_لعنت

 ...ای  یگ یم ایبشقابت!! چته تو سوگل ؟   یتو  یکرد   یتموم ظرف ساالد رو خال

 و صدام رو باال بردم :  زیبشقابم را محکم هل دادم به سمت وسط م 

 هیبازپرس و من متهم ....شده   ی...توشد  رمیگ یکه استرس م نهی... واسه هم ی... انگار متهم گرفت  انی ک ی_خسته ام کرد 

 .  یکن یم یازم بازپرس ی...مدام دار می زن وشوهر باهم حرف بزن هی بار مثل 

 دستش که گفت :  ایبشکند   شهی ش ای  دمیترس یا شهیش زیوسط م  د یرا محکم کوب مشت شده اش ی  پنجه

 

 

 

📝📝📝 

 

   3  اهیس سنگ

 8 پارت 

 

 

نکرد.متهم   یکه برات مادر یحبس بخاطر مادر کسالی... متهم به دست انداختن من ، متهم به  ی متهم شهیخب چون تو هم-

همون   شی پ  یریو م  یبند  یآخرش چمدونت رو م دونمی....من که م ت یاون مادر فرار یبه عشق ...اما نه براي من  ،برا

 رشی، دستگ رانی...مادرت اگه پاشو بذاره ا امیکوتاه ب نباریخوب گوشاتو وا کن سوگل ... به خدا قسم اگه ا ی...ول طهی عفر

 کنم تا به اونچه که حقشه برسه ... ینم  یکوتاه شیر یدستگ یاهم بر یاقدام چی کنم ، از ه یم

 حبس .  ایاعدام  ای  حاال

دوره   هیکردم چون   یپدرم فرارم  یاز گذشته  شهیکه هم یرو ندارم .من انیک یها  هی حس کردم توان گوش دادن به کنا واقعا

 شدم بخاطر مادرم !!  یسرزنش م د یاز عمرش جز خالفکارها بوده ، حاال با  یا

 بلندتر شد:  انیک یبلند بشم که صدا زیرو به عقب هل دادم تا از سر م میصندل

 _کجا ؟! 

 . انیحوصلتو ندارم ک -

حوصله ام  یگ یم من  ی، تو رو  یکرد  یکه چرا نامه رو ازم مخف  یبد  حی توض  ینیبش  نکهیا ی! بجا یمنو ندار یحوصله  -

 !؟ دتهیشگرد جد  نمی!! خوبه وهللا ... ا یرو ندار

 زد: اد یبلند نشده بودم که سرم فر   میصندل یاز رو هنوز

 ؟ یدر مورد اون نامه بهم نگفت  ی_واسه چ 
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از  ت یو عصبان یسکوت کنم . با ناراحت شد ینم  یکرد ول ینداره ...حرفم رو باور نم یا دهیفا چ یمن ه  حیدونستم توض  یم

 اعتماد شده بود گفتم :  ینسبت به من ب نقدریدستش ، که ا

، اما   میفقط خونه رو عوض کن دمی، پس بهتر د  رانیتونه برگرده ا ینگرانت نکنم ، گفتم مادرم که نم   یخود ی _فقط خواستم ب

 حرف بزنم .  لشینامشو نگه داشتم تا اگه الزم شد با وک

 تکون داد که حدس زدم حرفم رو باور نکرده . ت یو چنان با جد ر سرش

  یخواستیکه قرار بذاره واسه فرار....حاال راستش رو بگو م  یتا باهاش هماهنگ کن ینگه داشت  لشویوک  یبله...شماره -

 نه ؟  ای  یحلما رو هم با خودت ببر

 :  دمیکش اد ی،تعجبم را پس زد و سرش فر ت یکه عصبان  د ینکش  هیزد اما به ثان  رونیاز شدت تعجب از کاسه ب چشمام

 .  رفتمیپنج سال م  نی ا یخواستم برم تو  یکه اگه م ید ی...هنوز نفهم انیک  یاحمق یل ی_خ

 تنگ کرد:   مینگاهش رو برا   یها رهیزد و دا پوزخند 

 نه دوبار ...بلکه چند بار... کباری_آره احمقم ...احمقم که تو رو باور کردم ...نه 

  مونیواسه زندگ  یچه نقشه ا ست یحبس و حاال معلوم ن یافتاد  کسالیو  یبار سکوت کرد  هی،  یو رفت یبار نامه نوشت هی

 . ید یکش

  انیعصبي ک  یمشغول جمع کردن بشقاب ها شدم .اما صدا یبرخاستم و عصب زیمعطل نکردم و از پشت م گهید  نباریا

 م بود. اعصاب یهنوز رو

گرفتار کنه که حاال هر شب  ینجوریخودشو ا ومد ی م یخانوادگ یبا اون سابقه   یاحمقم که عاشقت شدم وگرنه کدوم آدم-

 .  یریم یذاریروز م هیدلش بلرزه که 

اصال نگاشونم نکردم   یدانم چند تاشون لب پر شد ول یاپن .نم یرو دمیزدم به اپن و بشقاب ها رو محکم کوب هی عصبي تک 

 گفتم :  د یلرز یکه م یو با دست 

 نی هم  یکه رو یدونی...خودت م یگی م یچ  یکه دار یفهمی حرفاته که بهت نگفتم ...خودتم نم نی ...واسه هم انی بسه ک-

رو   ی....تو که همه چ یکن یواج مازد  یبا چه دختر ین یتا بب  یچشماتو باز کن یخواستیچقدر حساسم ...م یکه زد  ییحرفا

 .... روپدرم  ی، سابقه  مویخانوادگ ی... سابقه  یدونستیم
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از  یخط قرمزها را رد کرده بودم. پاف یاونشب همه   یکردم ول یام استفاده نم یوقت بود که از اسپر  یلیکم آوردم .خ نفس

 شدم و ادامه دادم : رهیخ  انیک یدر دهانم زدم و به نگاه عصب یاسپر

 ....آره تو خوب ،تو و تموم اجدادت خوب .... مونهیزندگ یحالت که مدام سرش تو  شونی....با اون مادر پر یتو شاهکار -

 زدم :  اد یو فر دمیکش یبلند  نفس

 ؟! چرا ؟!  یبا من ازدواج کرد  ی_چرا اومد 

 کرد. ی پوزخندش قلبم را سالخ زی ت  ی  غهیزد.انگار ت پوزخند 

 رفته . ادت ی،  یکرد  بندمی تو پا-

 خالص قلبم شد. ریجمله ، ت  هی نی هم

 زدم :  اد یبستم و فقط فر چشمامو

 . انیک نمت ی بب خوامیچشمام دورشو ...نم ی_از جلو 

که در خونه با ضرب بسته   د ینکش  یو طول  دمیآشپزخونه شن  کیسرام یرو ، رو  زیم  یها  هیشدن پا دهیخش دار کش یصدا

 شد.

هاش داشت از کمبود  هیرو بلد نبود و ر  دنیکه هنوز رسم نفس کش  یباز کردم . انگار شده بودم نوزاد تازه متولد شده ا چشم

 نفس بکشم . کیزدم تا الاقل  ی . چند پاف اسپر شد یباد کنک متورم م  هیمثل   ژنیاکس

 که ! یبازم دعواش کرد مامان ...مگه نگفتم بابا رو دعوا نکن ...-

رو هم نداشتم.   ییبا اون زبون دراز بابا  حی بحث و توض   ی.حوصله  د یجوش  یچشمانم تند تند م  یحلما بود.اشک تو یصدا

 پا خم شدم :   یپنجه ها  یاشکامو پاک کردم و رو  یفور  نیواسه هم 

 ... زمیاتاقت بخواب عز یبرم ..برو تو  ییجا د یحلما ...من با -

 با ؟ دنبال با  یریم-

 زدم :  یرنگ  یذهن کوچک و تصورات صاف وساده اش لبخند ب  از

 که بهت قول دادم رو برات بخرم . یا  زهی... برو بخواب تا جا زمی_آره عز 

 ها.  یبابا رو دعوا نکن  گهید  یباشه ول-

.حلما که به اتاقش  دونستمیسئوال رو نم نی دعوا دارم ؟ هنوز جواب ا انی منم که با ک نیکرد ا ی؟! چرا حلما فکر م چرا

، همون شب    شتریاز همه ب  می تابستان که بگذر  ی.انگار از همه  دمیو بلندم رو پوش   ینخ  یرفت .شالم رو سر کردم و مانتو

زدم   رونیبرداشتم و از خونه ب  پولمو فی ک یمعطل یآتشفشان ، داغ کرده بودم. ب  هکو هی یکه به اندازه دما خورد یبه دردم م

 رو برداشته . د یکل انیک  دونستمی.م

خانم  لت یو فض نی رفتم سراغ نازن کراست یآژانس گرفتم و  هی.  دمیرو ند  د یقفل در بود و موقع بستن در ،کل یرو د یکل  چون

. 

 بود. روقت یباشند چون د  داری کردم ، ب یدر خونه شون رو که زدم، دعا دعا م زنک
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 بله .-

 باز کن  -

 شما ؟! -

 ؟! سوگلم.  ین یب  یمگه نم-

باز ، متعجب   مهیدر ن یجلو  نی کردم .نازن یکی، دو تا  یمعطل  یاول فاصله بود که ب  یباز شد.چهار تا پله تا طبقه  در

 نگاهم کرد: 

 _سوگل !! 

 فت: گ  نیبستن در آمد که نازن  یبهش ندادم و کنارش زدم و وارد خونه شدم .صدا ییبازجو  فرصت 

 وقت شب!  نی شده ؟! ا ی_چ

 خانم کجاست ؟  لت یفض-

 هست رفتن مسافرت . یهفته ا  هیبادخترش  -

 کنار آشپزخانه و گفتم :  یمبل راحت  یرو  نشستم

 _خسته شدم. 

 ام بلند شد . هیگر یجلو اومد که صدا یچند قدم نینازن 

 . د ی...ببخش نجا یا امیطاقت موندن نداشتم ...مجبور شدم ب  گهیشکست ... د  یدلم امشب بد جور-
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 مبل کنار دستم . ینشست رو   نینازن 

 ! یقهر کرد  یعن ی-

 ادامه داد: نی من خودش جواب بود که نازن  سکوت 

 .  یداشتیبر م  توی _پس الاقل گوش
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 جلب شد : نی پراشکم با تعجب به سمت نازن یچشما

 ام !  ی_گوش 

 نگرانت بود....  یلی، منم گفتم نه ...خ یینجایا د یزنگ زد، پرس  نجای ا شیپ  قهیچند دق انی، آقا ک یجا گذاشت ت یآره گوش-

 .  نجامیمن ا  یوقت بهش نگ هینگرانم بود ...  خود یب-

 نگران ...      یلیدلم سوخت براش آخه خ -

 رو بلند کردم : صدام   

 !  یاز دهنش دراومد بهم گفته حاال نگران شده که چ ی! هرچ یخود دلت سوخته ... هنوز مردا رو نشناخت ی_ب 

 فقط نگاهم کرد که ادامه دادم : نینازن 

 مغازه .  می ری_فردا باهم م

 . نتت یب یخب اونجا که م -

 . کنمیم  میقا  ییجا هی ...خودمو  نهیبب  زارمینم-

 و گفت : د یکش یآه بلند  نینازن 

 !د یو مجنون بود  یل ی؟! شما که ل ی_آخه سرچ 

 .شد ی... مجنون من از اولش هم جنون داشت وگرنه مجنون نم  نی هم-

 را محو کرد. شخندشیناراحت من ن  یچهره  دنیزود با د  ی لیزد و خ  یشخند ین  نینازن 

 .  نجامین ام یزنگ زد نگ انی...اگه ک نی بخوابم ... خسته ام نازن رمیمن م-

 زدم :  اد یتکون داد که محکم سرش فر یتامل سر  با

 .  نی _نازن

 :  جاخورد 

 . گمی!....باشه نم یزنیخب بابا چرا داد م یل ی_خ

 راهرو رفتم .  یتک اتاق انتها سمت 

باز اتاق  یپنجره   یدراز .نگاهم سو  ن ی زم یو رو دمیکش  رونیب ی وار یاز درون کمد د  یکه بالشت کرد یسرم درد م اونقدر

 . د یچرخی مغزم م ی رهی، باز در دا الی. چند فکر و خ یبود و آسمان مهتاب

 تصادف نکنه ؟  انینکنه ؟ ک هی؟حلما گر  اد یسراغم ن  انینکنه؟ ک  یتاب یب حلما

 لب گفتم :  ریافکار سرم را تکون دادم و ز  نیاز ا یعصب 

شب رو دور از  هیشب ، فقط  هی یتون ینم یانوقت تو حت رانیاز ا یر یم یذاریتو م   گهیخاک برسرت سوگل ...اون بهت م-

 !  یاون سرکن 

 رو فقط باخواب ، آرام کنم . شونمیکردم افکار پر یبستم و سع چشمامو
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چشمام به زحمت   ینکرده بودم ول هیگر اد ی شده بودم و حرص خورده بودم که با اونکه ز یبود.اونقدر عصب نیسنگ  سرم

نکردن حلما چند صلوات فرستادم  یتاب یب  یلب برا رینبود.فقط چشمامو بستم و ز یخواب کار سخت نی .واسه هم شد یباز م

 .  دمیو خواب

 .  یداریبود، بدتر از ب یبود که فقط اسمش خواب بود وگرنه کابوس یحال  شانیخواب من هم ، پر اما

 : گه یدار به من م هیکنا  یشخند ی، مادرم برگشته ، حلما را درآغوشش گرفته و با ن  دمید  خواب 

 حلما .  ایتو    ای...  برمیحلما رو با خودم م یای _اگه ن 

  دنیدو یبسته بود که هرچه اراده  ینامرئ یبا طناب یرا کس می نداشت .انگار پاها  مشیدر تصم یاثر جی من ه  یها  التماس

 محکم تر شد. نیدر زم خیمثل م میکردم ، پاها 

 حلما رفت که رفت . و
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 د یکه نبا  یی که حرفا د یکش  ییرو حفظ کردم بازم کارمون به جا  م ی نشد .هر قدر خونسرد  یخواستم ازکوره دربرم ول ینم

چشمام بود و هنوز   یخود مجرم جلو  ی نداشت .وقت یا دهیفا گهید  ی شدم ول مونیرو زدم .همون لحظه از گفتنش پش  زدمیم

 د یزدم و برگشتم .شا  ابونیخ  یتو  یچرخ هیزدم .  رونیاز خونه ب  خاطر  نیشد آروم بشم . به هم  یداغ ، نم تمی تنور عصبان

 حلما ، بند دلمو پاره کرد. ی ه یگر  یهم نشد . تا در خونه رو باز کردم صدا قهیده دق

 آشپز خونه و زانو هاشو بغل کرده بود . یبود جلو   نشسته

 ؟  کنهیم هیشده ؟چرا دختر گلم گر یچ زمیعز-

 وگفت :  د یباال کش   دماغشو

 .  دمی، مامانم رفت ، من ترس ی_خب تو رفت

 مامات کجا رفت ؟-

 .  ارهیتو رو ب  رهیگفت م-

 حبس شد .حلما رو بغل کردم و بردم به اتاقش و گفتم :  نفسم

 هستم .، من  زمی_بخواب عز 
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 ترسم . یها ...من م ینر  یبابا-

 .اد ی تلفن بزنم بگم مامان ب هی رم  ی...من م  زمینه عز -

 نرفتم که گفت :   شتریو تا دم در اتاقش ب دمیرو بوس  شیشون یپ

 . یکرد که دعواش کرد  هی_بابا...دعواش نکن ....مامان گر

 :   دمیکش یبلند  نی ه

 بخواب.   زمی_باشه عز 

 سوگل رو گرفتم .  لیام  موبا یاتاقش رو بستم و با گوش  در

قفل شد  شیگوش  یصفحه    یرفتم سمت آشپزخونه .نگاهم رو یآشپزخونه اومد .عصب یاش از تو یزنگ گوش  یصدا اما

 "عشقم " 

 .  نت یزدم به کاب  هیکرده بود .کالفه تک ویاش س یگوش  یتو   ینطوریمنو ا  اسم

 یخانم افتادم .شماره  لت یو فض  نینازن   اد ی کدفعهیموقع شب کجا رفته بود. نیه داشتم .اشدم .دلشور مونیتر از پش  مونیپش

 رو برداشت :  یگوش  نی دفتر تلفن ثبت بود که زنگ زدم . نازن یخونشون تو

 _بله . 

 هستم ...سوگل اونجاست؟ .   انیسالم ...ک-

 ؟!   نجایا اد یب  خواست ی...سوگل  !!...نه !...م انیسالم آقا ک-

 اونجا باشه . د ینه ...گقتم شا-

 که داشتم ، اضطراب واسترس هم اضافه شد . یموقع به دلشوره ا همون

 ؟  د یاگر اومد اونجا به من خبر بد  شهیم-

 بله ....چشم .-

سردرد هم  گهی.حاال د  دمیرو ، به رسم عادت ، دست کش می شونیپ  یرو که قطع کردم ، با سر انگشتان دستم ، خط ها یگوش

 بود . وستهی لشوره واضطرابم پبه د 

مادر   شیپ ی تونستم اونوقت شب حت یتونستم خواب کنم ، هم نم  یکنم .هم حلما رو نم  داشیتونم پ  یدونستم اونشب نم یم

 رفته سمت مغازه ها . گفت یبهم م یحس هیبذازمش . 

داشت هم مغازه ها اونقدر بزرگ و با امکانات بود  دشوی.هم کل خوابهیاز مغازه ها م  یکی  یشب رو تو هیبودم اون    مطمئن

  ی.رمز گوش دمیتخت دراز کش  یشب رو توش سر کرد .رفتم سمت اتاق خواب .کالفه از نبود سوگل .تنها رو هی که بشه 

تلگرامش با مهوش خانم چت  یها  امیاز پ یکی یتو  یچک کردم .حت  وها شو چک کردم ، تلگرامش امیدونستم .پ یاش رو م

 کرده بود و توش به مهوش خانم گفته بود: 

 شبه خراب بشه . هی  یهمه چ  ترسمی _اونقدر خوشبختم که م
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  نانیگفت که به مردا اطم یهاش روهم خوندم .مهوش خانم مدام م  امی پ یپرمعنا ، دلم رو قرص کرد.باق یجمله   هی همون

 ن ، اما سوگل جواب داده بود: نک

 من ، باهمه فرق داره ... انِ ی" ک

 کنه . " نانیبه من اطم د ی، اونه که با  نیا

 رو خاموش کردم .چرا؟  شی .گوش  اوردمیطاقت ن گهید 

 کرد؟  شهی تو وجودم جون گرفت و ر یاز ک یاعتماد  یبذر ب  نینداشتم؟ ا  نانیبهش اطم چرا

رو به زور خط زدم   شونمیشب هم گذشته بود.چشمامو به زور بستم و افکار پر مهین  2ز به خود اومدم که ساعت ا یوقت  هی

 تا بخوابم .الاقل سه چهار ساعت .

سوگل خورد، چشمام باز شد .آخه عادت داشتم هر وقت شب  یخال یاما هر وقت شب که غلت زدم و دستم به جا  دمیخواب و

  یو حاال با نبودش ، حت  دمیخواب یو باز م دادمیآغوشم جا م  ی، اونو تو دمیچرخ  یشدم و به سمتش م یم اریهوش   مهیکه ن

م  شدم .صبحانه حاضر کرد  داریساعت هفت بود که از خواب ب بحکردم .ص یخواب هم داشتم زجر نبودنش رو حس م یتو 

مادر . مجبور بودم بذارمش اونجا و مجبور تر به   یرو هم خواب زده کردم . صبحانه دادم و رفتم خونه   چارهی ب ی. حلما

 . شد یشروع م گهیدرد سر د  هینبود سوگل نشه ، وگرنه باز  یکه مادر متوجه  یگفتن دروغ 

 اخم کرد: دنمونیاما با د  ارهیدر ب ییاونکه مادر از خداش بود که حلما اونو از تنها  با

 ؟  یکن یچکارم نجای وقت صبح ا نی _ا

 .  نجای ببرمش دکتر ، حلما رو آوردم ا خوامیسوگل وقت دکتر داره ، م- 

 باال انداخت .انگار باور کرد.  ییابر مادر

 گفت :  کرد یحلما رو بغل م کهیحلما رفت و در حال یخم شد و قربون صدقه   بعد 

 سوگل چشه ؟ -

 چطور؟! -

 وقت دکتر داره !  یاالن گفت-

 چکاپه کامله واسه .... ه ی... ست ین  شیز یآهان ...چ-

 و گفت :  د یکش یآه مادر
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 _از االن بگم بچه دومشم دختره ...

که من برات نشون کرده بودم االن چند تا پسر دارن  ییاون دخترا ن ی . حاال بب  ست ی... پسرزا ن زاد یدختر همش دختر م نیا

. 

 جواب دادم :  یعصب 

دختره که به   نی....ا نی حلما رو بب  نیباشه ... هم یچکار  .... سالم باشه هرچ  خوامی_ولم کن تو روخدا مادر ... پسر م

...دختر به  کنهیکاراتو م یهمه  آد یبا دوتا بچه ، م نی رو بب ایمیک یدارم جز زحمت ول ی...االن من برات چ خورهیدردت م

 بابا ... خورهیدرد م

 زد و گفت :  یپوزخند  درما

 _خوب پخته ات ... برو ...حلما دختر خودمه . 

 گفت :  یفور حلما

 _نه ...من دختر مامان سوگلم .

 باز غر زد :  مادر

 پخته . نمی_بفرما ...ا

 ... پخته که بهتر از خامه .  می آره ماهمه پخته ا-

 دادم و بلند گفتم :  یرفت که جوابش رو با چشمک  یچشم غره ا مادر

 _خداحافظ...

 هم بلند گفت:  حلما

 .  ییبابا  ی_خداحافظ ، سر مامانم داد نزن

 داد زدم ! یمن !! من ک -

 گفت :  ینی زبیبا ت مادر

 _نکنه دعواتون شده ! 

 .  کنهیمارو هم دعوا فرض م ی...شوخ گهیم یز یچ هی  نی نه بابا ا-

 :جواب داد  یعصب مادر

 . د یبچه عشقوالنه در نکن   ی_صد دفعه گفتم جلو

 و گفتم :  دمیخند 

 _خداحافظ.
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آشپزخونه باالجبار از جام برخاستم   ینداشتم .کالفه از سر و صدا یبودم وخواب راحت  دهیشده بود.تموم شب کابوس د  صبح

 .  دمیصبحانه د  زیم دنیرو در جنب و جوش چ نی .دراتاق رو که باز کردم ، نازن

 سالم .-

 نه ؟   ایمغازه  یآ یبه به سالم بر سوگل خانم ... بفرما ... صبحانه حاضره ...با من م-

 .  آمیآره م-

 صبح شده و من هنوز خونه ام .  9پس زود باش که ساعت  -

 لقمه کردم . ریپن یتکه نان از سبد برداشتم و همراه کم هیآشپزخونه .  یتو   یکوچولو یدونفره   زیپشت م نشستم

 ؟  یریبگ  انیاز آقا ک یامروز سراغ یخواینم-

 نه . -

 مقابل من و گفت :  یصندل یرو نشست 

 ... ید آوریکاش حلما رو با خودت م-

 ؟   کنهینم  یر یگ بهونه

 :  ستاد یلقمه باز ا دنی، دهانم از جو  کالفه

 .  زیاسترس به جونم نر نقدری...ا نیبسه نازن -

 سئوال کردم . هیفقط -

 .  کنهیم جاد یا الیمغز من هزار تا فکر وخ  یسئوال تو تا شب تو  نی هم-

رفتنم از خونه ، ناراحت  یکردم .هنوز برا یخال دمیجویکه م یسکوت کرد و من باز حرصم رو سر همون لقمه ا نینازن 

را  می از چا یتنگ شده بود .جرعه ا انی. اما همون چند ساعته دلم واسه حلما و ک  انیک یبودم و صد البته از حرف ها

خود سمت گذاشتم و خاطره ها مرا با  زی م یرو رو  یچا  وانی.ل دمیچ یان م ی ک یافتادم که برا ییصبحانه ها  زیم اد ی.  دمینوش 

 .  دند یخودشون کش

 

 گرفته بود.  م ی لقمه برا هیبه سمت من دراز شده بود و  انی" دست ک 

 نشه .  رت ی.... تو بخور که د   خورمیمن بعدا صبحونه م-
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 . رشی ...بگ یخوریتو بعدا هم نم -

 . خورمیمن هر روز با حلما صبحونه م  انیک-

 . یخور ینم  یچیدهانت و تا ظهر ه  یذاریبحونه خوردن محلما به ص  قیکوچولو واسه تشو یلقمه  هینگو ،  یالک-

 من بود.انگار منتظر بود تا لقمه ام رو بخورم ."  ی.نگاهش رو رمیشدم لقمه را بگ مجبور

 صورتم تکون داد: یجلو  یدست  نینازن 

 .  کنهینم یقرار یفکرشو نکن ...حتما ب-

 ؟!  یک-

 .  گهید  گمیحلما رو م-

بخوابه کنارش    ی.آخه عادت داشت که تا وقتکرد یم یقرار یچشمام مواجه شدم .آره حتما حلما ب  یباهجوم اشک تو  کدفعهی

 قصه بگم .  شی، برا می نی بش

 سوگل ! -

 . کنهیم یقرار یآره ب-

 !!؟  رونیب  یاز خونت اومد  یقهر کرد  یواسه چ  یبهش وابسته بود  نقدریتو که ا -

 با سرانگشت دستم پس زدم :  اشکامو

 مجبور شدم .-

 و ادامه داد.: د یبامن کش یدر همدرد  یآه نینازن 

 شد. رمونی_حاال صبحانه ات رو بخور ...د 

 خواست خفه ام کنه ،گفتم :  یکه م یهمون بغض  ونی دهانم گذاشتم و م یتو  کجایلقمه رو   یانتها 

 _ممنون. 

 خنداندن من گفت :  یبرا نی شد ، گفتم. و نازن نی نازن یپر که باعث خنده  یخفه و گرفته از دهان ییبا صدا  نویا

 .  یزنیبا آقاتون حرف م  ینجوری _هر روز هم

 خنده ام گرفت . یحرفش حساب از
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 14 پارت 

 

 

مغازه رو هل   یا شهید و قفل مغازه رو باز کرد .در شمغازه رو با کنترل باال دا یبرق  یکرکره ها نی به مغازه .نازن  مید یرس

  نی ا یبه مغازه نزده بودم .حت یوقت بود سر یلیبه رگال مانتوها انداختم .خ   یبرق رو زدم ونگاه د یدادم و وارد شدم .کل

از مبل ها و از   یکی  یکوچولو بود .نشستم رو زیم  هیو   ی. ته سالن مغازه ، دوتا مبل راحت انیکار رو هم سپرده بودم به ک 

 فرصت استفاده کردم : 

 .  نمی باشم لطف کن دفتر فروش رو بده بب نجایجان حاال که مجبورم ا نی _نازن

اجناس مغازه و فروشها نگاه کردم . پرفروش ها و کم فروش   یبه سمتم گرفت .تو یبزرگ دخل ، دفتر زیاز پشت م  نینازن 

 منو ترسوند :  نی نازن یکه صدا کردمیمز مشخص مها رو با خودکار قر

 ...! ی_وا 

 ، مغازه به هوا رفت . نیشوق نازن  اد یمغازه رو باز کرد . با فر یا شهیباال اومد .مهوش بود.در ش  یفور سرم

 شما ؟ ییمن ...کجا یخدا یوا-

 بودمش . دهیبود که ند   یکسالی د یشا

 برخاستم . دنشیدر آغوش کش یجلو اومد و من هم برا مهوش

 دختر ! ی.... چقدر خوشگل شد  یگرد یبه عقب برم  یسوگل !! تو انگار دار یوا-

 زدم و گفتم :  پوزخند 

 ! یزن یشدنم رو م  ریپ ی  هی_کنا 

 : د یبه بازوم کوب یکرد و مشت  یاخم مهوش

 . یخوشگل موند  نقدری پنبه گذاشته که ا ی! حتم دارم آقاتون تورو ال یا  هی_احمق جون ... چه کنا 

 گفت :  یبه شوخ  نینازن 

 . نجاست ی_حواستون باشه ها ....دختر مجرد ا

 : د یبلند خند   یبا صدا مهوش

 تو جمعمون .  می آریتورو هم م  ی_آره ...به زود 

 جواب داد: نینازن 

 بهتون اضافه بشه .   یکس ست یخارج نشه ... الزم ن یاز جمع متاهل ها کس د ی_بهتره مراقب باش

 دهانش گرفت . یکف دستشو جلو یحرفش شد و فور یمتوجه انگار  بعد 

 نداشتم .   ی... منظور د یسوگل جون ببخش یوا-

 کرد:  یاخم مهوش
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 شده ؟!  ی؟! چ یچ  ی_چ

 نشست :  میو مهوش رو به رو  یهمون مبل راحت یرو  نشستم

 شده ؟ باز دعواتون شده ؟  یسوگل چ-

 من گفت :  یبه جا   نینازن 

 . گهید  شهی م ریکه آخرشم ختم به خ  کننیباهم دعوا م کباری یسال نای _کدوم باز مهوش خانم ؟ ا

 شده ؟ یساکت باش ... سوگل ...چ قهیدق هیتو  -

اگه مجبور شدم   نکهی ...فقط واسه ا دمیترس   یلینوشته بود.من خ  لشمیوک  ینامه شماره   ی.تو ششیمادرم نامه داده که برم پ-

 برم .  ران یاز ا خوامیم کنهیو فکر م دهینامه رو د  انیم تا منصرفش کنم ، نامه رو نگه داشتم ،کزنگ بزن  لشیبه وک 

 و گفت:  د یکش ینفس بلند  مهوش

 _خب حق داره .

 ! چرا به من اعتماد نداره ! چرا ؟  یحق داره !! چه حق-

با اون سکوتت   ای.با اون سکوت و نامه و رفتنت  یاعتماد نذاشت یبرا  ییخبر دارم ، تو جا ت ی که من از زندگ ییتا اونجا -

تا   ینامه رو بهش نگفت  ی  هیوفرار مادرت ...خب حق داره حاال هم فکر کنه قض یسال حبس واسه خودت شد  هیکه باعث  

 .  یبر رانیاز ا

 اصال ؟ شهیتونم ؟حلما رو چکارش کنم ؟مگه م یآخه م-

 . یببر با خودت  یخوا ی آره ....فکر کرده حلما رو هم م-

 .  ستمیکارا نبودم و ن نیبس کن مهوش جان ...من اهل ا-
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...خب دختر خوب چرا همون اول نامه رو   یکه هست  دهینشون م  نویرفتارات ا یول یست یو ن  یکارا نبود  نی بله شما اهل ا-

 ؟  یرو بهش نگفت قت یو حق ینشونش نداد 

 هاش رو نداشتم .   هیحرف و کنا یحوصله  -
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 ؟  یقهر و دعواش رو دار ی؟! حوصله  یحاالچ -

 بزرگ مغازه و گفتم :  ی شهیو کالفه سرم رو برگردوندم سمت ش  دمیکش یآه

 .  کنهیوقت حرف منو باور نم   چی_اون ه 

 . کنهی بهت اعتماد م یچکار کن  نی کن باور کنه ...بب  یکار هی-

 االن حوصلشو ندارم .  یدونم ول یم-

 هست حاال؟  یچ-

 شدم ...  مونیمادرم پش یاما با نامه   ارمیب یک یبچه ....خودم بهش گفتم .گفتم تا حلما مدرسه نرفته ، -

  شهی...آخه م یخوا ی بچه نم گهیکه د  یرفتن دار می، شوهرت فکر کرده ، تصم یشد  مونیکه پش نی...هم  گهیخب بفرما د -

 زنگوله واسه دست و پات  .

 :   دمیپرس  یقی نفس عم همراه

 چکار کنم ؟  یگی_حاال م

  یکنیبه کام خودت و شوهرت تلخ م  وی . چرا زندگ کنهیم ینامه داده ...اما شوهرت داره باهات زندگ هیمادرت فقط -

 ؟حرفشو گوش کن ... 

 زد و زمزمه کرد: یککردم که چشم نگاهش

 ... وقتشه .  اریب  گهید  یکی_

تفکرم پاره شد  ی، رشته ها  نی نازن  اد یکنند که ناگهان با فر لیو تحل ه یمغزم تجز  یتا سلول ها خواستمیکردم .وقت م سکوت 

. 

 !   انهی... آقا ک یواا-

 سمت در . خودش بود.  د یچرخ سرم

 و گفتم :   دمیدوم دو یطبقه  یچوب   یسمت پله ها  ی. فور آمد یو سمت مغازه م  گذشت یم ابانیبود که داشت از خ  انیک

 .  نجامیمن ا د ی_نگ 

 :  انویک  یبلند و عصب ی و صدا  دمیمغازه را شن یا  شهیباز شدن در ش یصدا

 _سالم...کجاست ؟ 

 باترس گفت :   نینازن 

 کجاست ؟ ی...ک انی _سالم آقا ک

 ...سوگل .  شناسمی دونم ...من اونو بهتر از خودش م یفکر کرده من نم-

  یکه رو  شیپاها  یدوم رفتم و درو بستم .صدا یسالن طبقه   یپرو انتها یاز اتاق ها  یکیبلندش مرا ترساند .سمت  یصدا

 : دمیرو شن شد یم دهیپله ها با ضرب کوب 

 _سوگل . 
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 گوش دادم :  انیک یآهسته   یگام ها یاتاقک پرو و به صدا واریزدم به د  هی حبس شد .تک نفسم

 رو برات بازار شام نکردم . نجای ...خودتو نشون بده تا ا یینجا ی دونم ا ی_م

 دادم . دنیمجوز شن می بود ، هم مضطرب . چشمامو بستمو فقط به گوش ها  یهم عصب   انیک ی. تن صدا زد یبا استرس م قلبم

. نفسم حبس شد که در اتاق پرو محکم باز شد و   نطوریرا هم هم  یرا با ضرب باز کرد و بست .دوم یاتاق پرو اول  در

 .د یحتما مرا د 

.هنوز   دمیداد رو شن رونیب  نهیکه از س ینفس بلند  یجانانه بود .صدا  یلیس  کی دمیکشیانتظارش را م د یکه با یزیچ  حاالتنها

بود که  یو مردانه اش مثل دستبند اتهام ینداشتم که مچ دستم را محکم گرفت .فشار دست قو دنی چشمام بسته بود و طاقت د 

در  کدفعهیجانانه که   یلیفقط مانده بود همان س گری.حاال د  د یکش رونیسمت ب  بهمرا محکم  کدفعهیدور مچ دستم نشست و 

 ار دستانش محکم ، که گفت : اش بود و فش نهیگرفتم . چشمام باز شد . سرم به س  یحصار تنگ آغوشش جا 

 کنم ؟  دات یتا االن پ دمیکش  یمن چ یدون ینکن ...م  نکاروی ا گهی_د 
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 تر :  یشد و لحنش جد  یرفتیم ، باز نگاهش جد  نیی .از پله ها که پا  دم یدنبالش دو  د یرو کش  دستم

 منتظرتم .... معطل نکن . نی ماش ی_من تو 

 : د ی و رفت . مهوش بلند خند  د یبا چند قدم بلند تا در رس بعد 

 ؟ هی...حاال دردت چ انیاز آقا ک نمیبه به ا -

 رفتم : نیبه نازن  یغره ا  چشم

 من باال رفتم ؟ ی_توبهش گفت 

 نه به خدا .-

 زد:  یچشمک مهوش

 . یمن اشاره کردم که تو باال رفت  زمی_نه عز

 داد: یمعطل یکردم که جوابم را ب  اخم
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 حالشو ... نگرانت بود  .  ید ی_خب مگه ند 

 بستم وسرم رو تکون دادم :  چشمامو

از  ذارمی، من م کنهیرو ندارم ، خسته ام کرده ، مدام فکر م لشی دل یب  یها  ینگران  نیا یمهوش ... من حوصله  ی_واا

 . رمیم رانیا

 یدعوا  هیسر  نکهی، احتمال ا یری م یذاریساده ، از خونه م ی دعوا  هیکه سر  خب حق داره .... چرا فکر نکنه ؟ تو -

 هست .  یبر رانیاز ا دتریشد 

 مهوش !  یواااا-

 :  د یخند 

 _برو حاال ... منتظرته .

. کرد یداشت نگاهم م نی ماش نیی پا  ی شهیپارک بود و از ش  ابونیاون طرف خ انیک نی رو برداشتم و باالجبار رفتم . ماش فمیک

 که ردشدم ، نگاهش رو ازم گرفت .سوار شدم که گفت :  ابونیاز خ

 ؟  می بخور   یزیچ  هی می بر-

 بود:  دهیسئوال رو ازم پرس  نی تر ب یعج  انگار

 ؟!  ی_چ

 .  میهم حرف بزن   میبخور   یز یچ هیهم    ییجا هی می بر-

 . ی دون یهرطور که خودت م-

 افتاد . سکوت کرده بود . من هم طالب سکوت بودم تا حرف . براه

نداشتم . مخصوصا همون بحث   دنیحرف زدن و شن یحوصله  چی شد . همراهش رفتم .اما ه ادهی نگه داشت و پ باالخره

به ساعت   یهبود . با تعجب نگا  یفست فود  هیاطرافم افتاد .  واری. نگاهم تازه به در و د  می نشست یخال  زیم کی. پشت  یقبل

 انداختم .  واری د  یرو

 کرده بود .  د یکل زیم یِمنو رو  یرو  انیبود . ک  12

 ؟  یخور  یم ی_چ

 .  رمیس-

 بگو . یز یچ هی حاال -

 فقط ساالد .-

 اش ، گفت :  یتا عصب کرد یجذابش م شتریکه ب یباال اومد و با اخم سرش

 !  دهیبهت چسب یلی_پس انگار بدون من ، صبحانه خ 

 چشمانش بشم ، جواب دادم : ریاونکه اس یب

 اشتها ندارم . یلقمه فقط ، ول هی د ی، شا اد یاتفاقا صبحانه نخوردم ز ری_نخ 
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همرنگش جلو اومد و   یقرمز و کاله شبند یجوان با روپوش و پ یگارسون باال برد . پسر  یدستش رو برا یحرف چیه  یب

 گفت : 

 . د ی_سالم خوش اومد 

 دو نفره ...  لیپر کا تزای پ هیسالم .... -

 ، دوتا نوشابه لطفا . کهیسه ت ی مرغ سوخار هیساالد ،  هی

 چشم قربان . -

که رفت تا سفارشات رو حاضر کنه .که دستم در  ییرو همراه پسرک جوان به ته رستوران دوختم . همان جا  نگاهم

 قرار گرفت : انیدست ک یمحاصره 

 دستات سرده؟ نقدری_چرا ا

 نگذاشتم :   یموضع بده ، ول رییسمت نگاهش تغ خواست یم نگاهم

 شلوغش نکن .  یخود ی_خوبم ... ب  

 نه من . یکن یتو شلوغش م  شهیهم-
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 کرد و گفت : شتر یسرد من ب  یدستا  یگرمش رو رو یفقط سکوت لبهام بود که فشار دستا جوابم

 ؟  یشب بدون من سر کن  هی  ی_چطور تونست

 هم جوابم مثل قبل بود که ادامه داد: باز

 تا صبح بشه ، فقط شکنجه شدم . گذشت ینم ی، زمان لعنت   دمیازخواب پر قهی_تموم شب فقط چرت زدم . هرده دق

 :  دمیخند 

 ازت گرفتم .  ی_خوبه ...الاقل انتقام خوب

 فشار دستش تا مرز ناله ام فشرد:  ریدستم رو ز انگشتان
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 !  اااانی_ک

 گفت :  باحرص 

سال حبست ... بابا بسه به خدا ...  هی... از رفتنت...از اون  یمنو سوگل ...از همون اولش ... از نامزد  ی_جاااان ... کشت

 بسمه ...خسته شدم ... چکار کنم خب .

  یو دست بسته ،جلو ریروشن چشمانش که من اس  یها  لهیسمت ت  د ینگاهم انداخت و کش یدور حلقه ها یچه طناب دمینفهم

 چشماش زانو زدم : یحلقه ها 

 ...  د یجونم به لبم رس یزدم ول ی حرف بد  شب یدونم د  ی_م

 ... گذرهیم یتو سرت چ دونمینم  نکهیاز ا ات ی شدم ...از کارات از پنهون کار خسته

 شد: دهیلبم به سمت باال کش  گوشه

  ی.... من پا ی، اشتباه گرفت  یزنیکه بهشون دستبند م یی؟ منو با متهم ها  گذرهیم یسر من ، چ یبه خدا !! تو   یا ونهی_تو د 

که االنه من از  یکنیفکر م خورهیم یبه توق یو تا تق یکه تو دار  هیچه تفکر  نی...آخه ا مونمی همسرمو دخترم م  مویزندگ

 برم؟!  رانیا

  ینگاهش رفتم و غرق شدم غرق در عشق . تا اعماق کرد ینگاهش داشت منو در خودش غرق م ییفضا یچاله ها  ی جاذبه

 جمله از هم باز شد : هی داغ و فوران کننده ... که لبانش به  ی. پر از گدازه ها د یجوش یکه م

...  یات استفاده کن ییاز چوب جادو  یخوا ی نم یول  شمیرامت م یچطور یدون ی... تو م  یآرومم کن ... تو روشش رو بلد -

 راحت بشه ؟ المیکه خ یز یریرو به جونم نم  نانیچرا اطم

رو رام کنه ؟   یقرار بود ک ی، رام شدم . ک انینگاه پر از عشق ک   ریذهنم مرور شد ، که در تسخ یمهوش تو یها حرف

 لبانم از هم باز شد :  یمعطل یتفکر ، ب ی ؟اونقدر که ب شدمیاون؟ پس چرا من داشتم رام م  ایمن 

 ؟  یر یگیوم متو آر می اگه بچه دار  بش-

 که مرا هم به خنده وا داشت :  بایجواب بود . اونقدر کامل . اونقدر ز یهمه   لبخندش

 ... انی_واقعا تو زده به سرت ک

 مسحورم کرد . آروم و زمزمه وار :  صداش

 . ی_آره ... تو باعثش شد 
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قرمز بزرگ سمتمان آمد  ین یس  کیسمت پسرک جوان . با  د ینگاهم کم شد .سرم چرخ ی. کشش طناب دور حلقه ها  دمیخند 

 گذاشت و رفت.  زی م یرو  یظرف بزرگ ساالد و سه تکه مرغ سوخار   کینوشابه ،   ی. دوتا قوط

 برداشتم و در جان کاهوها فرو بردم .   ینی س یمصرف رو از رو کباری چنگال

 سوگل .-

 نگاهم را سوزاند :   یداشت که حلقه ها یراباال بردم .نگاهش آتش سرم

 . اریحالو روز منو تو هم خوبه ... و حالو روز زان یمسافرت ...فکر کنم برا  می _قراره بر

 !! اریزان-

 دهانش گرفت :  ی.دستش رو مشت کرد وجلو  د یخند 

 کردم .  یکار هی_

 اخم کردم :  یکنجکاو  از

 ؟!  ی_چکار کرد 

 بشه . ی طور  هی  د یآشنا کنم . شا نی و با نازن   اریانز خواستمیم-

 . ست یاصال تو فکر ازدواج ن  ی!!.. ناز  نی با نازن  اریزان-

 .  ست ین ارمیخب زان-

 ظرف ساالد . ی دهانم را قورت دادم و چنگالم رو گذاشتم لبه   یمحتوا 

 ؟  انیک  یبهش گفت یچ-

 ام کرد: ی. خنده اش عصب  د یخند 

 . ااانی_ک

 ... مجبور شدم دروغ بگم . ست یجز موارد خاص ، اهل سفر ن اریها ... زان ینش یعصب  یخب ... ول گمیم-

 ؟!  یگفت  یچ-

 همسرم ، سرکار ....  یاز دوستا یکیگفتم -

 داشت!!  .ادامه داد: ی از منم ، همسر  ریدست به من اشاره کرد ، انگار غ با

کنه و حرف منو  یبا اون همکار خواد یکار هست ، م نی ا یتو   یوبخرده فروش مواد مخدر آشنا شده ، چون پول خ  هی_با  

 . دهیهمسرم رو گوش نم 

 درهم رفت :  اخمام

 _خب ؟!! 
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،  یس یپل یمامور کارکشته   هیحرف تو رو که  د یمسافرت شا مشیآر ی، باهاش حرف بزن ، ما م ایگفتم تو ب  گهید  یچ یه-

 گوش کنه . 

 لب گفتم :  ریگذاشتم و ز  میشون یدستمو وسط پ کف

 ؟  یهمسر انتخاب کن اریواسه زان  یداره که بخوا ی... آخه به تو چه ربط انیک یوااا  ی_وااا

که چقدر واسش صبر کرد و آخرش فوت  امرزشیبراش . اون از همسر خداب سوزهی... دلم م شه یم  وونهیبابا پسره داره د -

  یزندگ د یزن همسن مادربزرگش با هیکه پدرش فوت کرده و االن با  نیز نازن ا نمیخدا رو تنها گذاشت ، ا یبنده  نیکرد و ا

 کنه چون تنهاست . 

خودمون کم مشکل  ی... ما خودمون تو زندگ خواد ی... نم  یباش  هیبه فکر بق خواد یخانم همسن مادربزرگشه؟! تو نم  لت یفض-

 ؟  یو ناز   اریزان  یسراغ زندگ یمن ، رفت یکه حاال واسه  میدار

 کرد و گفت :  یاخم  انیک

 . گمیرو بهشون م قت یو من حق  آد یو از هم خوششون نم  ننیب یگفتم ، فوقش همو م گهی_حاال د 

 :  دمیرو شن  انیک یکه به بار نشسته بود تکون دادم که صدا یاز افتضاح یسر

 . گهی ها سرد شد ، بخور د  ی_ولش کن حاال ، مرغ سوخار

 ندارم .  !! من گفتم اشتها یسفارش داد  نهمهیا-

 گفت : طنت ی زد و با ش یچشمک

 ؟ ی تو خوبه ، بخور جوونم ... سر قولت که هست ت ی_واسه تقو

 ام گرفت : خنده

 _نترس هستم ... 

 به هوا فرستاد :  ی غنچه کرد و بوسه ا  لباشو

 سوگل. ی_عشقم
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 .  افتهیکه چطور به وضوح اتفاق م  ینیب یبا چشمان خودت م   یگاه یباور باشه ول  ریو غ  یع یطب  ریغ یکلمه ا د ی، شا معجزه

، پرت شدم  ییقهر زناشو هیاز  کدفعهی دادم معجزه شد.انگار بحث نامه کال از ذهنش پاک شد .  انیکه به ک یقول باهمون

حرص   انیاهم ! گرچه اولش از دست کاون ها ب یی! آشنا یلی. اونم باچه دل اریو زان یمسافرت دوستانه همراه ناز هیوسط 

کنه !چه سوژه   یخرده فروش مواد مخدر همکار هیبخواد با    نی.نازن  کردمبعد محض خنده هم که شده ، سکوت  یخوردم ول 

به    یکار انیک یمسافرت . ول یچمدون برا هی  دنیکار داشتم . چ یخونه . حاال کل  میمسافرت . برگشت یتو شد یم یطنز  ی

  دمیچی که دادم . چمدون رو م یاثبات قول دم یشا  ای کرد یم  یکه نبودم رو سرم خال یشب هی یتالف د ی شت .اول با من ندا یکارها

 اومد و گفت :  رونیکه از حمام ب 

 _واسه حلما لباس جدا بذار .

 چرا؟! -

 مادر. شیبذارمش پ  خوامیم-

 ؟  می بری ؟! حلما رو نم یچ-

 .  میبر  یخوام مجرد  ینه ... م-

 مادرت . شیبذارم پ  یتو واقعا زده به سرت !... بچه ام رو واسه چ -

 انداخت و گفت :  نییسرش پا یلباس اش رو از رو یحوله  کاله

 هم حواسش بهش هست . یلیمادر خ-

 !  انیک-

 خرابش نکن سوگل همش دو شبه ...-

چشمام   یو سرم رو باال آورد . زل زد تو  چونه ام ریحواله اش کردم که جلو اومد و خم شد سمتم . انگشتش رو زد ز یاخم

 و گفت : 

 بار بگو چشم دلم خوش باشه .  هی-

 تو منو؟  ای  کنمی االن من دارم تورو رام م -

خوش شامپو مخصوصش  یصورتم گرفت . بو یپاش نشست و سرش رو جلو  یپنجه ها  یاش واضح شد . رو  خنده

 گونه ام زد و گفت :  یرو یخوش عطر بود . بوسه ا ب یعج

 ؟  ست یمعلوم ن یعن ی_خب معلومه که تو ... 

 ؟  میحلما رو نبر  یبه خدا ! واسه چ  یرو دار یلیخ-

 داشت :  تشینشان از حاکم  لبخندش

 . گمی_چون من م

 صورتش خورد که سرش رو کج کرد سمت منو گفت :  یتو  نفسم

 _منو ببوس و بگو چشم . 

 . ست یچشم ... بوسه الزم ن  گمیم ینجور ی هم-
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 گفت : یکنار و با لجباز د یدستم کش یحرکت چمدون رو از جلو  هیاز قبل ، با  پرروتر

 نه . ای یگ ی_م

سمت  د یاش کردم که دستاشو دورم حلقه زد و منو کش هیهد  یمردانه ، نشست . بوسه ا شیگونه اش ، با آن ته ر یرو  لبانم

 اش نشست . نهی س یوست تنش بود که سرم رو پ  یاش . هنوز رطوبت حمام رو  نهیس

 ... فقط من و تو.  میسوگل ... بذار دو روز واسه خودمون باش  وونتمید -

 تو ؟   ایبه فکر حلماست ؟ من  شتریب  یحاال ک-

بشم و رام . واقعا  جی که گ یگرفت .طور یسرم فرو رفت . باسر انگشتان دستش موهامو به باز  یموها  یال به ال دستش

 بود:   یحرفه ا یرام کننده ا

ده سال واسم   یبه اندازه   ینبود  شمیکه پ شب ی_من !!... من که هم فکر توام هم فکر حلما ... اما اول از همه تو ... همون د 

 .  یده سال رو از ذهنم پاک کن یاثرات روان د یتموم شد ...حاال با 
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 :  دمیحرفش خند  از

 شب واست نشه ده سال! هی تا  ید یخوابی و م یخورد یقرص خواب م هی_ده سال !! خب 

 !  یبدون من بخواب  ی... واقعا چطور تونست  گه ید  یقرص خوابم تو بود -

 اش جدا کردم :  نهی رو از س سرم

 تموم شب رو ...  دمی_کابوس د 

 نبود ، کابوس بود.  خواب 

 " آخ " م بلند شد . ی. که صدا د یام رو محکم کش گونه

 . زمیریم  یی... من د وتا چا نیچمدون رو بچ -

 ؟   یگیم یبه مادرت چ-
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از   ری... مگه غ نی و نازن اریزان دارید  ت ی... مامور گهید  هیکار ت ی ... خب مامور هیکار ت یمامور گمینباشه م ت یتو کار -

 .  نهیا

 آخه.  کنهیم ی قراری حلما ب-

 . شهی و بچه هاشم هستن .... با اونا سرش گرم م ایمی، ک ت یرفته مامور  یرعلی...تازه ام  کنهینم یقرار یمادر ب  شیپ-

 . ست ین  یکار  ت ینزنه ! نگه مامور  یحرف یعل ریام-

 بپزمش که لو نده .  د ی ... اونو با  یآخ راست گفت-

  ختهیر یدوتا چا انیبرخاستم . ک  نیزم  یازش نبود ، زدم . از رو یراه فرار چی بود و ه دهیکه کش یاز نقشه ا یپوزخند 

 گذاشته بود که گفتم:  زیم یبود و رو

 .  یخوری_برو لباستو بپوش ، کولر روشنه سرما م

 شد که سراغ داشتم :  ییجادو نی و صداش بهتر . نشستم . خودش هم کنارم نشست  نمی بش زیکرد پشت م اشاره

 _ببند چشماتو . 

 ؟   یواسه چ-

 ؟!  یچرا ، چ یبگ  د یبگو چشم ... همش با  گمیببند م-

 .  زیسوپرا هی. بوسه .  هی. هد  گشتمیپلک هام داشتم دنبال علت کارش م یکیبستم . پشت تار  چشمامو

 :  دمیصداش رو شن  باز

 احمقم ... یلی.. خ_من دروغ نگفتم سوگل ... احمقم .

 و او ادامه داد: ب ی عج  یجمله  نیا یادامه  دن یشدم و منتظر شن  متعجب 

 ... کنمی_احمقم چون مدام بهت شک م

که   ستمین   مونی... من پش  تمی نه حساس تمیبه حساب عشقم بذار ... نه شکاک  نوی. دُز عشقت باالست ... ا ست یخودم ن دست 

  تونهیکه دلمو م یکیهمسر مهربون دارم .   هیدختر ناز ...  هیدختر ماه دارم ،  هی...  میباهات ازدواج کردم ... ما خوشبخت 

  یخوشبخت ن ی شدم سوگل ... به تو...به ا ص یکه هوش از سرم بپره ... من حر  کنه یبرام دلبر ی هر لحظه بلرزونه و طور 

 ، اگه... لرزهی، دلم م نم ی بی حالشو م ی، وقت نمی بیم  ارو یزان ی... وقت ترسمی... م

 کرد . هنوز چشمام بسته بود که با بغض گفت:  مکث 

 _اگه ... 

 .  یباز هم " اگه " ماند و سه نقطه خال یول

قطره   یشد . چشمام رو ریاجازه اش چشم باز کنم . غافلگ  یکرد ب  یشد ، چشم باز کردم . فکر نم یسکوتش طوالن یوقت

 زالل اشکاش خشک شد: یها

 !! انی_ک

 اشکاشو پاک کرد:  یزد و فور لبخند 
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... اگه  میراض  میحرفشو بزنم ... تا همون " اگه " بمونه واسه بعد ... فقط بدون من از زندگ  یحت  تونمی_ولش کن اصال ... نم

رو دوست دادم ... واسه  یگزند  نیبود . من ا مونیزدم ، همش بخاطر زندگ  یشوم ، اگه اونشب حرف یداد زدم ، اگه عصب

  یکه بخواد خرابش کنه ...حت ی، هر ک  یواسه هر ک  کنمیم زیدندانمو ت  یحت،  شمیم ی، عصب  خورمی واسش حرص م نی هم

 ... اگه مادرت باشه سوگل .

 که زد ، به من جرات داد تا بگم :  یبود اما با لبخند  اد یکالمش ز ت ی . جد  دمینفس ، هوا از دهان بلع  کیباز کردم و    لبامو

 دوستت دارم. یلی... خ انیک-
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هماهنگ   اریو زان  نی با نازن  انیچمدون بستم و ک هیگفت وحلما روچطور آروم کرد.من فقط   یآخرش به مادرش چ  دمینفهم

 کرد .

  اریشده بود و منتظر زان  ادهی پ نی از ماش انی. ک می، فلشر زده بود  ابونیکنار خ الوند یدماوند بود.اول گ یجاده  یتو قرارمون

 گفت :  نی بود که نازن

 هست ؟  یک ید یحد  اریسروان زان نی_حاال ا

خنده ام رو به زحمت گرفتم و   یمواد مخدر !! جلو یو خرده فروش نی افتادم .نازن انیحرف ک اد ی  نی سئوال نازن دنیشن از

 گفتم : 

 .  شهیپردرد سر داشته که دل آدم براش کباب م یزندگ هی...فقط  هیپسر خوب   یلی...خ انی_دوست ک

 . یز یچ  هیحاال اگه دل آدم واسش جوجه بشه  آد یکبابه بدم م یاَه من از هرچ-

 گفت :  پنجره کج کرد و ی سرش رو از لبه  انیکه ک  دمیبلند خند   نینازن  ازحرف

 جناب سروان .  نی ماش یخانوم شما برو تو نی_اومد ... نازن 

 چنان بلند گفت :  نینازن 

 _من!!! 

 شونه ام:  یکه زد رو نی و پشتم رو کردم به نازن  دمیچرخ یخنده ام گرفت باز . فور  که
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 ؟!  گهی م  ی_سوگل .... شوهرت چ

 . خورتت یم... نترس ن گه ید  نشی ماش یخدا تنها ست ، برو تو  یخب اون بنده -

 . شمیباهاش آشنا م الیو  یتو   امی... خب الاقل باشما ب  نشیماش  یبرم تو  یچطور شناسمشیآخه ! من که نم هیوا !!! چه کار -

 . می خواد ، ما دوتا تنها باش   یم انیجون ، ک یآخه ناز -

 گوشم رو کر کرد: نینازن  اد یفر یصدا

 خواستمی... خوبه وهللا ... من که اصال نم بهی پسره غر هی  نیماش  یتو د یمنو بفرست د یتا مجبور نش د ی؟!! کم الو بترکون  ی_چ

 !  د یکن ی... حاالمنو دک م د یاصرار کرد  یکه ه د یشما بود  نی، ا امیباهاتون ب

که رفت  دمیبزرگ عقب د  ی شهیشد و رفت .سرم رو چرخوندم و از ش ادهیپ  نی از ماش یعصب نی کردم که نازن سکوت 

رو خطاب قرار داد و حتما اونو به   نیبا دستش نازن  انیکه ک زدند یداشتند باهم حرف م  انیو ک ار ی . زان اریزان  نیسمت ماش

 کرد . یمعرف اریزان

 شد :  یکیو حرصم  خنده

 . انی _خدا نکشتت ک

 گفتم :  شیصندل یو تا نشست رو نی سمت ماش د یدو  انیک

 اونجا معذبه . نینازن  چارهی_ب 

 رو جا زد و فرمون رو درجا چرخوند :   هدند 

 _توکار به اون نداشته باش. 

 دست برد سمت ضبط ، ولوم ضبط رو باال برد :  بعد 

   

 دار و ندارم  یشد  کهیدونیم  نویا

 من آمارتو دارم            

 باتو پر از حس قشنگ عاشقونه ام  آخه

 آروم جونم   میزندگ یتو یاومد  آخه

 تو تنها دلدار یتو       اریعاشقم  آره

 قلبت    عشق منو نگه دار یتو   شهیهم

   دمیتنها ام  یتو        اریعاشقم  آره

  دمیآدم جد  هی    دمیتورو د  یوقت از
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  انیفکر بودم که دست ک یرو پر از ضرب کرده بود.تو  نیماش ی که ولومش تموم فضا  یشدم باحس خوب آهنگ همراه

که صداش  دم یدستش رو بوس  یدر عوض رو یکه نذاشتم ول رهیاز گونه ام بگ یشگونیسمت صورتم دراز شد .خواست ن

 شد :  جانیپر از ه

قربون صدقه ام  یحساب د ی، حاال با  میروهم دک کرد  نی ... نازن  می، حاال که خودم و خودت هست  زیبر  ییچا  هی_عشقم ... 

 .  یبر

 !! نی نازن   چارهیواقعا که ... ب-
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  اریزان  نیهم از ماش نی ، نازن نمیرو بب  ال یشدم تا اطراف و ادهیپ  نی.تا از ماش  می د یرس الیبه و  یاز چهار ساعت رانندگ  بعد 

 مقدمه گفت : یو ب  د یرا چسب  می. بازو  د یشد و دنبالم دو  ادهیپ

 پسره سروانه ؟   نیا  یسوگل ..... مطمئن ی_وا 

 .  انهیآره ... همکاره ک-

 است !  ونهی د  نیا-

 :  دمیپرس  یو با تک خنده ا  ستادمیا

 _چطور؟! 

 یداره و چه چه .... آخه منو چه به خرده فروش یچه مضرات نکهیمواد مخدر حرف زد .... از ا یاز خرده فروش کسرهی-

 مواد مخدر مضرات داره ! یکه خرده فروش  دونهیبچه هم م  هیموادمخدر !! 

 خنده ام زوم کرد:  یرو نیکه نگاه متعجب نازن  دمیخند 

 ؟!   قایدق یخند یم ی_به چ 

 گوش کن . حتشیدستش بوده ، به پند و نص  ریاز مواد مخدر ز یاد یز یپرونده ها اری جان ... زان نی نازن -
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 کرد:  یبامزه ا اخم

  یمانتو و لباس زنانه چه ربط یپسره بگه فروشنده   نیبه ا ست ین یکی _واااا .... مگه من خرده فروش موادمخدرم ؟! اصال  

 ؟!  یکنیم ت یمنو نصح  یمواد مخدر داره که دار یبه خرده فروش

 :  دمیچرخ الیسرسبز و  اطیح  یرو گرفتم و همراه خودم تو دستش

 ها . یمانتو فروش یتو  انیمواد مخدر م یه فروش ها ها خرد  یالبد خبر داره که تازگ   نیبب -

 لبش رو کج کرد وگفت : نینازن 

 ؟  ید یجونتو بوس انی ، ک ی، حساب رونیب یانداخت نتونیتو ! ...حاال منو از ماش  یزنیم ییچه حرفا یوو 

 گفتم :  ییپررو با

 _نه وقت نشد باشه واسه شب .

 سرم :  یکف دست زد تو با

 .  کنمیم سی، شلوارمو از ترس خ زنهیحرف م یات ... وقت قهی روتو برم دختر ! ... با اون شوهر عت ی_ا

 خنده ام دو برابر شد : یصدا

 _مسخره ! 

 ... " کجاست  " ؟  یکینه عل یبه جان تو ... اگه اون روز که اومد مغازه دنبالت ، مهوش نبود ، سکته زده بودم ، نه سالم-

 گنجشکه . هیدلش قد  ی، صداش پر جذبه است ول نهیا  شیتی تِم شخص-

 چپ کرد و گفت :  چشماشو

 .آد ی،خل و چل از آب در م ترسمیهم که ازش نم  یکی...  ینی بی... من بد شانسو م یاله ی_اله

 ؟!  یک-

که فکر کردم پدرم زنده شده ... مهربون ، تن صداش آرامش بخشه    کرد یم حتمینص  یجور  هی.   گهید  ید یسروان حد  نی هم-

 تختش کمه .  هی چارهیفقط ب

 و باخنده گفتم :   ستادمیا

 . میواسه غذا درست کن یز یچ هی  میبر  ای... ب یمنو از خنده ناز  ی_کشت 

.   یبکر و وحش  یعتی. طب بایز ییو دور تا دورش جنگل و روستا یپانصد متر اطی ح کیبود .در دل جنگل .  یقشنگ یال یو

 .  ینقل یها و آشپزخونه ا سیوسرو   یدوازده متر یرائیسالن پذ  کیدواتاق خواب داشت و 

 چند تا بادمجان برداشتم و گفتم :  می که کرده بود  ییدها یخر  ونیم از

 چطوره ؟   یقاسم رزایواسه م  می کن یبود .... بادمجون کباب  یمنقل کباب  هی وانی ا یرو رونیب-
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ها رو پوست    ری. س میکرد یدرست م یقاسم رزایشام ، م یبرا نی و من و نازن کردند یصحبت م  یرائیپذ   یتو اری و زان  انیک

نداشت .  ی، صحبتش تمام شود . اما انگار تمام انیکرده بود و گوجه ها رنده شده . فقط بادمجون ها بود که منتظر بودم ک 

 تم : ناچارا گف 

 بشند .  یکه کباب  بوسند ی ... بادمجون ها دستتون رو م انی_آقا ک

 .  میکار کن  د یهم با  نجا یجان ... ا اریبابا زان  یا-

  ینیدونم . خواست س یاز قهر ، نم ای از ترس  ایرفت .  رونیاز آشپزخانه ب یفور نیسمت آشپز خانه اومد که نازن  انیک

 که گفتم :  رهیبادمجون ها رو ازم بگ 

 . یکار کن  د یهم با  نجای _بله ا

 سمت صورتم جلو آورد و گفت:  سرشو

 ....دستمم که نه ، لبم رو .  یبادمجون ها ، شما دستمو ببوس  یبه جا   شهیاما نم کنمی_من همه جا کار م 

 :  دمیحرفش خند  از

 جناب سروان خجالت بکش.  ی_پررو نشو ... جلو

 . گرفت یرو م  نی ب سروان از خودمونه ... آمار نازنبابا جنا-

 گفتم :  باشوق

 ؟  یبهش گفت  ی_خب خب ...چ

 کن . حتش ینص  شتریب  شهیگفتم ... بعدشم گفتم اگه م دونستمیم یگفتم . هرچ  گهید  یچ یه-

است که همش از خرده فروش  وونهی پسره د  نیا گهیشک کرده ... م نی کنه ... نازن حت ینص خواد یبسه ... نم انیبابا ک-

 . زنهیموادمخدر بامن حرف م

 کامل شد: انیلبخند ک ی رهیدا می ن

 .زنند یباهم حرف م یبهونه ا  هی_خوبه که ... باالخره به 

نشسته بود و با کنترل کانال  ونی زیتلو یبرگشت که جلو ی. نگاهم سمت ناز وانیرو برداشت و رفت سمت ا ینیس بعد 

 کانال به اون کانال .  نی. از ا کرد یم  یباز
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 رو جلب کرد:  نی توجه من و نازن  اریزان یصدا که

 د؟ یآ یبزنم ، شما نم یچرخ هی  رونیبرم ب  خوام یخانم ... اگه حوصلتون سر رفته ... من م نی _نازن

 اشاره کردم که گفت : نیبه نازن  باچشم

 به کمک داره . ازی _آخه سوگل جون ن

 گفتم :  یفور

 هست ، تو برو . انی _نه ...ک

 رفت سمت در و گفت : ارینداشت از جا برخاست ، زان یکه انگار راه فرار نینازن 

 منتطرتونم . رونی_من ب

 اومد سمت من و گفت : نینازن 

  رونینفرست ب نی خواد  بره دنبال خرده فروش مواد مخدر بگرده ... بابا منو با ا یحتما م نیسوگل ... به جان خودم ا ی_وا 

 خرده فروش مواد مخدر ها. شمیم ، آخرش

 :  دمیخند 

 . یتو خرده فروش موادمخدر بش ذارهی_نترس ... خودش نم

 سرش را به دو طرف تکون داد: نینازن 

 _از من گفتن بود. 

گام   نهیدو دستش رو پشت کمرش قالب کرده بود و آروم و با طمان  اریآشپزخونه نگاهشون کردم . زان یرفت . از پنجره  و

شده بود .   د یاز مرگ همسرش به بعد ، موهاش سف یبشه ول د یسرش سف ینداشت که اکثر موها  یاونقدر سن  شت دایبر م

  شد یشده بود . بد نم اریزان  یبرا  یبزرگ روح  یباعث ضربه   ندوست داشته و مرگ او یلیکه همسرش رو خ گفت یم  انیک

 کم نبود ! یسن ی سال فاصله   ست یداشتم . آخه ب د یترد  یکم یبا ناز  یول کرد یاگر دوباره ازدواج م

 افته . یخودش بخواد ، اتفاق م  یبه خدا سپرده بودم و مطمئن بودم هرچ گرچه
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بودم و عطر   ستادهیا انیک یسرخ شده رو دوست داشتم . کنار بازو  یذغال ها  یرو  یکباب   یسوختن بادمجون ها یبو 

 وگفتم :   دمیهام کش   هینفس به ر هی سوختن رو  نی خوش ا

 داره ! یی_عجب بو 

 نگاهم کرد و گفت : یلحظه ا انیک

 شده !  ی_نکنه خبر 

 :  دمیخند 

 . شهینم  ی_دو روزه خبر

 :  خت یدلم ر  اریزان اد یفر یرفته بودند که ناگهان با صدا نی و نازن  اریکه زان  شد یم یا قهیدق چند 

 کمک کنه .  اد ی ب  یکی_

 :  د یبلند پرس  انیخونه و ک  یتو دمیدو

 شده ؟  ی_چ

 رودخونه .  یدختره افتاد تو  نیا-

  یرو با سر و وضع نیکه نازن  میخارج شد  الیاز و  انی.همراه ک رونیب  دمیسرم و دو ی، شالم رو فقط انداختم رو  دهیترس

 که گفتم :  د یلرزی. م مید یدر خونه د  یجلو سیو خ یِگل

 !!  ی_ناز 

 هم متعجب شد :   انیک

 _حالتون خوبه ؟ 

و شلوار بدستش    یبلند و روسر  کیتون هی از چمدون لباس هاش   ی. فور الیکردم سمت و  شیکه همراه د یلرزیفقط م  نینازن 

 :  دمی مبل که پرس یوارد خونه شد و نشست رو  یعصب   اریدادم و فرستادمش حمام . زان

 ؟   هیچ انیجر-

و افتاد  د یکه پاش لغز یریسمت سراز د ی بعد دو د یکش اد یشد و سرم فر یعصب کدفعهیکه   میزد یحرف م می... ما داشت یچ یه-

 رودخونه.  یتو 

 هم که تازه وارد خونه شده بود که گفت :   انیک

 نشده ...خدا رو شکر . یز ی_چ

رفت سراغ چمدونش .  کراست یآمد و  رون یکه از حمام ب زمیبر یچا  هی نی نازن  یرو روشن کردم تا برا یچا یکتر ریز

 بود. یعصب 

 ؟   یکنیم یچکار دار-

 برگردم .  خوامیم-

 اتفاق بود. هی...  یلوس نشو ناز -
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 هم بشنوه :  اریعمدا بلند کرد تا زان  صداشو

  نجای هم ا  قهیدق هی گهیخرده فروش موادمخدر اشتباه گرفته ... من د  هیاست ... بابا منو با   وونهیپسره د   نی_اتفاق بود!! ا

 . ونمم ینم

 سمت ما و آشپزخانه آمد و بلند جواب داد: اریزان

 ها بشه.  یباز  نیوارد ا خواد یرو گفتم ... خودش م گفتمیم د یکه با یسوگل خانم ... من هرچ  ست ین  یبه من ربط گهی_د 

 :  د یکش اد ی فر نینازن 

 با مواد مخدر ندارم ! یفروشنده ام ... سر و کار هی؟! من فقط  ی؟ آقا شما توهم دار ی_کدوم باز 

 زد و گفت:  یپوزخند  اریزان

 بگو. یز یچ هی خب تو هم  انی...ک گهید  شهیشروع م ی، همش از همون فروشندگ گنیم  نوی _ همه هم

ه ک د یچرخ ان یصورت من و ک  یرو اری و زان  نیکار و خراب کرد . نگاه متعجب نازن  انیمن و ک یخنده  یصدا کدفعهی

 باال آورد و گفت :  می دستشو به عالمت تسل  انیک

 . د ین یو بب  گر یشما همد  می خواست یمن بود .ما م ی... نقشه   د ی_ببخش

 کمرش رو صاف کرد و بعد رو به من گفت :  نینازن 

 ؟!  گهیم  ی_سوگل ! شوهرت چ

 خودش بود.  یجون ... نقشه  یناز  رمیتقص  یمن ب -

 بلند شد : انیاعتراض ک یصدا

 تنهاست ؟  نی نازن  یمن بود ! تو نگفت  ی_نقشه 

 با حرص جواب دادم :  

 _من گفتم بگو خرده فروش موادمخدره ؟

 برداشت و گفت :   ید یجا کل یرو از رو نشیماش  ئچیسو  یعصب   اری لو رفت که زان یچ همه

 سرکار! د یمنو گذاشت یکار یسال سابقه  نهمهی _دستتون دردنکنه بعد ا

 نگاهم کرد:  یچمدونش رو بست و عصب  هم  نینازن 

 _ازت توقع نداشتم سوگل ... واقعا توقع نداشتم . 
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 3  اهیس سنگ

   نی نازن 25 پارت 

 

 

. با   دمیرو د  ار ی. همون جا بودم که زان  دمیرو کشون کشون تا سر روستا کش  یبودم که چمدون به اون بزرگ یعصب  اونقدر

رفته بود که من   کی یروستا ، اونقدر با دنده   یو سنگالخ یخاک  یبخاطر جاده  یه بود ولاونکه از من زودتر راه افتاد 

 نکردم . صدام زد: یکه بوق زد . توجه مگذشت  نشی تفاوت از کنار ماش ی. ب  دمیبهش رس

 خانم .  نی _نازن

 دادند : ست یعقلم ، پاهام دستور ا  یچرا بجا  دانمینم

 .رسونمتونیم د ییایخطرناکه ... ب نجای_شب شده ... ا

 .  شهیجناب سروانه و موضوع موادمخدره ، حالم بد م یاز هرچ  گهیممنون د -

 خنده اش متعجبم کرد : یصدا یول  رهیو م  کنهیحرفم ، منو رها م نیکردم با ا فکر

 از مواد مخدر نزنم .  یحرف دمی_قول م

 به لبش آورد و گفت :  یسمتش . لبخند  د یچرخ سرم

 . دمیبهتون قول م رسم،یرو م انی... حساب ک خوامیت حرفام معذرت م_باب

 شدم.  نیگذاشت و من سوار ماش نیرو پشت صندوق ماش چمدونم

 افتاد و گفت:  براه

 _واقعا بابت حرفام شرمنده شدم .

 گفتمیحرص خوردم ... همش با خودم م یل یخ ییخدا یکه زدند ول  ییبخاطر حرفا شدنیشرمنده م د یشما چرا ؟ اون ها با-

...  زنهیبودنش حرف م  یو جرم و زندان یداده و از موادمخدر و خرده فروش ریبه من گ نقدریا ی جناب سروانه واسه چ  نیا

 شده باشه . یجاساز یمواد مخدر د یشا فروشمی که م  ییمانتوها  یکه ال به ال کردمیکم کم داشتم شک م

 :  دمیخنده اش رو شن  یصدا

 دستش کرد! ی... مارو مضحکه  رمیگ یم  انوی ... حال ک خوامی_معذرت م

راهمون رو روشن   یاز جلو  یدو سه متر نی ماش یشدم . نور چراغ ها رهیروستا خ  یخاک  یکردم و به جاده  سکوت 

 که گفتم :  کرد یم

 ...د یببخش د؟ی_حتما خسته ا 

 اونجا بمونم ... تونستمی هم نم قهیدق هی  گهیراهم نداره ، د  یبه خستگ یرو ببخشم؟ ربط یچ-

 طور.  نی منم هم-
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بلند قار و قور شکمم برخاست . از شدت خجالت ، کف دو دستم رو   ی، صدا یجاده که از گرسنگ یتو   میافتاده بود  تازه

 . رمیصداشو بگ یشکمم فشردم بلکه جلو یمحکم رو 

 گرسنه ام شما چطور؟  یل یمن که خ-

 بود. خجالت زده سکوت کردم که ادامه داد: دهیقارو قور شکمم رو شن  یصدا حتما

 .  می افتی، بعد راه ب می رستوران شام بخور  هی جا   نیهم  دمیم شنهاد یمن پ -

 هنوز سکوت کرده بودم که گفت  : 

 که زدم . یی_مهمون من ... بابت حرفا

 گفتم :  یفور

 .د ی_نه ... نه شما که مقصر نبود 

 رو باور کنم .  یحرف کس قیتحق  یبود که ب د یاز من بع  چرا بودم ...-

که راه انداخته بود ،  ییتا جواب شکمم رو بدهم و از شر اون همه سرو صدا کردمیدعوتش رو قبول م د ینداشتم با  یا چاره

 خالص بشم . 

چند صفحه  یبزرگ سلف ... و با اون ِمنو  زیم  هیولوکس مهمونم کنه . اونم با   کیرستوران ش  هیبخواهد  کردمیفکر نم اما

 !  ینجوم یو قیمت ها  یا

 د؟ یخوریم ی... شما چ ستمین  یمحل ی... من که اهل غذاها د یتعارف نکن-

 دهانم رو قورت دادم وگفتم :  آب 

 ؟ ست ی باال ن متشیق یاد یز نجای _ا

 سفارش بدم ؟  کیخوبش داره .. ششل ت یفی هاش هم نشون از ک  یسلف داره و حجم مشتر زینه ... خب م-

 خشک شد:   کیششل مت یق یرو  چشمم

 ...  یلی_نه نه ...خ

 زد:  لبخند 

 ... خوبه ؟  یپرس سلطان هی  کیپرس ششل  هی_

 رفع خجالتم گفت :  یانداختم که برا نیی و سرم روپا دمیرو گز  لبم

 . د یحرفام باشه ... معذب نباش یشام در تالف نی ا  خوامی.... م د یراحت باش-

 

 

 

🖤🖤🖤🖤 



46 کنید                                      صفحه   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 3  اهیس سنگ

  26 پارت 

 

 

 رو وسط سفره گذاشتم و گفتم :  یقاسم رزایم سید 

 از هنر دست شما . نمی_بفرما ا

 زد و گفت :  یلبخند 

 هنر دست شماست تا من ! نکهی _ا

 اخم گفتم :  با

 .  گمیرو م نی و نازن اریگم ، رفتن زان ینم نوی ا ری_نخ 

 بوده . ری ولشون کن ما قصدمون خ -

 بوده؟!  ری، قصدمون خ  می!! دختر و پسر مردم رو سر کار گذاشت انیک-

 . می دو تا رو باهم آشنا کن  نیا  ایب  یبابا ... خودت گفت یا-

 مواد فروشه ؟!  یناز  یمن گفتم بگ -

 مسافرت . نی به ا ومد یم یفقط واسه مسائل کار اریخب زان-

 بهش رفتم که گفت :  یغره ا  چشم

 بانو .  ت یدست بوس آمیو شام نخورده م رهینکن که دلم م  ی_چشماتو اونجور

 که ادامه داد:  شخند یلبم از حرفش باال رفت به ن ی گوشه

 بشه امشب ! یچه شب ی_عوضش االن خودمم وخودت ... وا

 !  یتو انگار فقط فکر خودت-

 زد:  یچشمک به دهان گذاشت و یا لقمه

 و بساط عشق .  ب یدلفر اریدلچسب ،  ی، هوا یمناسب  نی به ا الی، و  یخوب نی _چرا که نه ... فرصت به ا

 وگفتم :   دمیخند 

 !  انیک  یا وونهی _تو واقعا د 

 سوگلم . ی وونهید  گهیآره د -

 شدم :  رهی خ انیبلند شد . با ترس به ک   الیزنگ در و یهمراهش خوردم که صدا یلقمه ا چند 
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 ؟  هی ! ک انی_ک

 بمون .  نجای دونم ... تو هم ینم-

 آمد: ییشدم . که صدا رهیخ  اطیآشپز خونه به ح یتن کرد و رفت . از پنجره   راهنشویپ بعد 

 !! د یی_شما

 تو خوش بگذره . به میذاری ما م یسفر رو زهرمار ما کرد  نیاگه ا یواقعا !! فکر کرد  یفکر کرد  یبله ... چ-

  دمیسرم انداختم و دو ی.شالم رو رو دمیرو د  نی و نازن  اریزان یرو زدم که چهره  الیو  اطیح یبرق ها   یآشنا بود.فور صدا

 بجود.  انویک یخرخره  خواست یم  شیانگار نه انگار تا چند ساعت پ اری زان یپکر شده بود ول انی. کاطیسمت ح

 . د یبرگشت  د یچه خوب کرد -

 جواب داد: اریزان

 مجبورمون کرد. نی، ماش می برگرد  می خواست ی_ما نم 

 !!  نی ماش-

 خراب شد ...-

 د؟ یبرگشت یپس باچ-

 . می گرفت  یتاکس-

 گفت :  انیشد که ک  لی،کم کم به خنده تبد  لبخندم

 .  می روباهم بخور یرزاقاسم یم د ییا ی_پس ب

 گفت :  نینازن 

 بودم.  اری...مهمون آقا زان می _شام خورد 

 برگشت که لبخند زد و گفت :   اریت زانسم نگاهم

 .  میشد که گرسنه بمون  ی_نم 

وسط خنده دار شده   نیبود که ا انی ک یخودشان باهم جور شده بودند.فقط اخم ها میبخواه   انیاونکه من وک  یب انگار

 جلو اومد و آروم زمزمه کرد :  انیوارد شدن. ک نی بعد نازن   اریبود.تعارفشون کردم داخل که اول زان

 موقع خراب بشه.   یکه ب  ین ی_ لعنت به ماش 
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 3  اهیس سنگ

 27پارت 

 

 

در گردش  نی و نازن  اریزان  نی .نگاهم بدند ی چش یقاسم رزایلقمه واسه مزه چش از م هیما نشستند و فقط   یسفره پهن شده  سر

 از سر سفره برخاست وگفت :  انیزدند .ک یرفتند حاال داشتند لبخند م الیکه از و یبود. بر خالف لحظه ا

 استراحت کنم.  رمی_من خسته ام ، م

 گفت:  نی که رفت ، نازن انیک

 . می گشت ی کرد ، برنم  یجناب سروان مجبورمون نم نی _اگه ماش

 ها خوش نبود. با لبخند گفتم :   یاجبار الزم بود . گرچه به مذاق بعض نیا

 گذره . یخوش م شتریب  میباهم باش  د،یبرگشت  د ی! خوب کرد  هیچه حرف نی _ا

 انداخت و گفت :  اری به زان  ینگاه می ن  نینازن 

 ؟  گذرهیبامواد فروش ها هم خوش م ی_حت 

 رد که گفتم : دار به لب آو هیکنا  یلبخند  نی و نازن د یخند  اریزان

 فکر من نبود.  یکی نی _به جان تو ، ا

 کرد سفره رو جمع کنم گفت :  یکمکم م  کهیو درحال د یکش  ینفس بلند   نینازن 

 _بله ... دست پخت اون جناب سروانه .

 اتمام بحث گفتم :  یبرا

 ؟  می ... چکار کن گهیاتاق د  هی  مونهی... م دهیکه رفته و خواب  انیاتاق مال ما ... آخه ک نی _ا

 گفت:  یمعطل یب  اریزان

 خانم.  نینازن  یخوابم ... اون اتاق برا یم یرائیپذ  ی_من تو 

 جواب داد: یفور نینازن 

 نداره ... یمن فرق ی_نه جناب سروان ، مال شما ... برا

 کج کرد وگفت :  یسر اریزان

بود و به مغزم القا   انیکه باعثش ک یافکار  یمندگ... خانم ها مقدم هستند ، مخصوصا که من هنوز از شر د یدار اری_اخت  

 .  ومدمیکرده بود، در ن

 شد :  یتمند ی رضا ینشانه   نیلب نازن  یرو  لبخند 

 _باشه ...ممنون از لطفتون .
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 کنم . یخواهش م -

 گفت :  نی پاره کردن ، مونده بودم که نازن  کهیاونهمه تعارف ت نی ب

 خسته ام .  یل ی... منم خ  ری_پس شب بخ

  اریپتو و بالشت به زان  کیو   اوردمی بشقاب و دوتا قاشق رو ن کیشستن  یسمت اتاق خواب دوم . من هم حوصله رفت  و

 ،نشسته :  واری به د  هی تخت تک ی، رو داریب  انیک دمی. در اتاق رو که باز کردم ، د  انیدادم و رفتم به اتاق خواب خودم و ک 

 ؟  ید ی_توکه هنوز نخواب

 تمام برنامه هام خراب شد .-

 کدوم برنامه هات ؟! -

 . گهیو عشق د   ییو تنها  ب یدلفر ار یدلچسب و  یو هوا   الیو-

 کرده بود:  فی.چه قشنگ برنامه هاشو رد دمیخند 

...حاال که  یداد  یخدا رو ، تو فرار یبنده ها   نیا  ایمن وتوئه ... ثان ییبرنامه ات خراب شد ، اونم تنها   هی_اوال فقط 

 ؟  یگشتند چرا پکر شد بر

 تخت که گفت :  یرو درآوردم و گذاشتم لبه  شالم

 تهران .   گشتنی ... کاش بر م  یگفت یگفتم ، توچ یبزنن که من چ هی خوان کنا یتا روز آخر م نای _ا

 !!  انیک-

 آغوشش که گفت : ی.افتادم تو د ی دستمو رو گرفت و کش مچ

 ،کنارم بمون تا بخوابم .  کنهیرو ، خسته ام ، سرم درد م نای_ولش کن اصال ا

 برات بخونم ؟  ییکوچولو .... الال  یآخ-

 بازوش و با دستاش منو محبوس کرد:  یبست وسرم رو گذاشت رو  چشماشو

 بخواب تامنم بخوابم.  ری_حرف نزن بگ 

  دمیمنتظره رس ریغ  ت یمامور کیاز  رو داشتم و چقدر زود گذشت . انیشدم .چقدر خوشبخت بودم که ک  رهیصورتش خ  به

 !  انیک یبه همسر 

  دمیسرم رو سمت صورتش باال کش  اطیداشت آغوش گرم از عشقش . خوِد خود آتش عشق بود.آرام و با احت  یچه آرامش و

از   یکرد به بوسه ا لیمنو تبد  یآرام و محتاطانه   یشد و بوسه   اریکردم از محبت که هوش یو لبانش رو مهمون بوسه ا 

 .  نیعشق . پر حرارت و آتش 
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🖤🖤🖤🖤 

 

   3  اهیس سنگ

 28 پارت 

 

 

 یمن . سفر ناخواسته ا  یحال  شانیرفع پر د یهمه و شا   نیکدورت ب ک یبود . رفع   یدو سه روزه ما تموم شد.سفر خوب سفر

باهم   نی و نازن  اری . زانمی د یبه هدف رس ینشد ول  یماعمل یو نقشه   وهی باشد به ش نی و نازن اریزان  ییباب آشنا  می خواست یکه م

 خوش بود.  ییآشنا  نی رو تا دم در خونه اش رسوند.دلم به ا نی و نازن  ار یکه زان  ییآشنا شدند تا جا 

خوش اخالق تر  یلیخ انینسبت به ک  ار یانداخت . البته زان  یم انی خودم با ک  ییخاطرات آشنا  اد یمنو به   ب ی، عج نینازن 

خونه   میرفت کراست ی،  مید ینبرده بودم .از راه که رس اد یرو از  مونیجنجال ت یمامور یفرمانده  یها یبود.هنوز بداخالق

 مادرجان سراغ حلما . 

 سادات خانم رو باز کرد، صدام رو بلند کردم : حلما... یدر خونه  وانی مورچه . تا ک هیشده بود قد  دنشید  یبرا دلم

 . اطیح  یتو د یکه حلما پا برهنه دو د ینکش  هیبه ثان  و

رو به آغوش    فشی و باز تن نح  دمیبار صورت کوچولوش رو بوس نی . چند  دمیزانو زدم و در آغوشش کش  اطیوسط ح  همون

 گفت : وانی هم به استقبالمون اومد و از کنار ا ای می. ک دمیکش

 بوده.   ینکرده ... دختر خوب یقرار ی_سالم، ب 

بغل داشت که  یدست پسرش رو گرفته بود و دختر کوچولوش رو تو  ایم یرفتم.ک شیدر دست حلما سمت خونه پ دست 

 :  د یصورتم رو بوس 

 سوگل جان ؟  ی_خوب

 نکرد؟  ت یخوبم ، مادرجون رو که اذ -

 .د یزبونش حرف کش ریتادلت بخواد، مادر از ز  یمادرو که نه ... ول-

 خودش رو باز کرد:  ی. انگار دلشوره باز تو قلبم جا یاراد  ری. غ  دمیروگز  لبم

 گفته حاال؟  ی_چ

 گفت :  یزیر یباخنده   ایمیک

 ...حرفا  نی تا قهر و ا  انی تو و ک  یرو؟ از دعوا ی_همه چ 

 وقفه انداخت:   ایمیمن وک  یحرف ها  نیسادات خانم ب  یصدا

 تو؟  د یآیچرا پس نم -

ازش  یخشک وخال یکرد.سالم یبود و نگاهم م ستادهیخانه ا یچهارچوب در ورود  یسالم کردم .سادات خانم تو  یفور

 دوخت :  انیگرفتم که نگاهش رو به ک لیتحو 
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 حاضره . ییچا  ای_ب 

 رو با تامل باال اومد :  وانی همون دوپله تا ا  انیک

 . گهید  د یر یگ ینم  لی_تحو

 کرد:  یمادرجون اخم 

 شما ؟ ای می ریگ  ینم لی_ما تحو 

 جواب داد:  یفور  ایمیروبه سمت من گفت . ک اشمای

 . ست یحرف زدن ن  یجا نجا یتو ... ا  میبر  د ییا یحاال ب -

سادات خانم    یرائیپذ   یمبل تو یو پرسش سادات خانم خالص کرد.رو که ما رو از شر سئوال امرزهیرو ب  ایمیپدر ک خدا

 شد . ایم یبا پسر ک یو حلما باز سرگرم باز  مینشست 

 گفت :  زیم یرو گذاشت رو ییچا  ینی و وارد سالن شد .تا س خت یر ییچا  وانی خانم هم دول سادات 

 واسه خودتون عشق و حال؟  د یر یمن و م  شیپ  د یذاریبعد بچه روم د یکنی_زن و شوهر باهم قهر م

 خودش جواب بده. انی. سکوت کردم تا ک شهیم یدردسر تازه ا هیحلما  یلحظه بودم .گفتم حرف ها  نی هم منتظر
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 گفت:  یشو برداشت و با خونسرد  ییچا وانیل  انیک

 ه؟ ی _اشکالش چ

 کرد و ادامه داد: یخانم اخم سادات 

 ی بچه رو ه نی ا نکهی، نه ا د یخب جداش د یسازیدست شما دو تا ! ، اگه باهم نم ریبچه است که شده اس نی _اشکالش ا

 .  ایم یروز ک هیروز من نگهش دارم  هیکه  د یمن و عمه اش کن یخونه  ی آواره

 انداخت: ایمیبه ک  ینگاه   انیک

 ؟  ی_تو تا حاال حلما رو نگه داشت
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 سرش رو به عالمت نه ، باال داد. دوباره نگاه خونسردش رو سمت مادرش چرخوند :  ایمیک

 مادر جون .... ید ی_خواب د 

حرف دلت رو  ینجوری ا یخوا ی، اگه هسته ات کرده و م ایمیک شی پ  می... نه تاحاال حلما رو گذاشت  میدار ییما قصدجدا نه

 بهونه آوردن نداره ! گهید  نکهی، ا می ذاریشما هم نم  شیحلما رو پ  گهی، د  یبزن

 سادات خانم کل خونه رو لرزوند :  یعصب یصدا

کرد  هی، مامانم گر  د ی! خود حلما به من گفت که بابام سر مامانم داد کش یکن ی_حاال منو واسه خاطر سوگل جونت مسخره م

 و رفت دنبال بابام . 

 و باز هم خونسرد جواب داد: د یبلند بلند خند   انیکرد . اما ک یم یکار خراب شهیزبون حلما که هم  نیاز دست ا دمیرو گز  لبم

خود شما و   نی ... هم شهی باهم حرفشون م  ی_قربون زبون دخترم برم که به مادربزرگش رفته ... خب زن و شوهرها گاه

 . یکرد یم هیو شما تا صبح بلند بلند گر د یخواب یرائیپذ  ی، آقاجون تاصبح تو  د یدعوا کرد  ادمهیشب  هیونم ، آقاج امرزیخدا ب

 . اد یاز کاسه در ب دمیزد که ترس رونیسادات خانم چنان از حدقه ب یچشما

 ما رو ترسوند:  یلحظه همه  کیاونقدر باال رفت که  صداش

 . می بارم باهم دعوا نکرد  هی یدعوامون شده؟! ماحت  من و آقاجونت باهم ی؟ ک  یگ یچرا مزخرف م-

، به   رمیخنده ام رو بگ یکردم جلو یم یسع کهیکه من هم خنده ام گرفت . درحال دند یچنان بلند بلند با هم خند  ایم یوک  انیک

 انداختم .  یخانم جون نگاه

 گفت :  ایم یسرخ ، قرمز شده بود که ک یلبو  مثل

 . یکه دوازده ماه باشه شما حداقل پنج ماهشو با آقا جون قهر بود  یسال ادمهیکه من  یی_وهللا مادر من ، تاجا

 و با حرص جواب داد : ایمیکنار دستش رو برداشت و پرت کرد سمت ک یرو فروش  ییدمپا ت یخانم با عصبان  سادات 

 ب به شوهرت .!؟ .... برو بچس یینجا ی، که هر روز خدا ا ی_تومگه شوهرندار
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 خنده اش رو مهار کرد و گفت : ایمیک

 خودتون رو فاش کردم . ی! حاال که اسرار زندگد؟یبدبخت افتاد   یرعلیام اد ی حاال -
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 کرد و گفت :  یگریانج ی ، م ایمیک  یو دلخور یآتش غضب تند سادات خانم و ناراحت  ونیم  انیک

 ، واستون کلوچه آوردم ،سوغات شمال .  د یبش الیخ یحرفا رو ب  نی _اصال ا

 خانم جان هنوزم بلند بود:  یعصب یصدا

بچه   نی... ا د ی... فقط به فکر خودتونو عشق و حالتون نباش  د یبچه باش  نی به فکر ا گمیخوام چکار؟! من م یکلوچه م-

 .خواد یخواد ، مادر م یم یهمباز 

 رو مزه کرد و گفت :  شیچا انیک

 . رسهیم ی، ان شاهللا به زود  میهم سفارش داد  یخواد؟همباز ی_مادر داره ... مگه چند تا مادر م

 زدم :  انیک  یبه پهلو یکه با شرمندگ د یباز خند   ایمیک

 کش نده . نقدریبحث رو ا  نی _بسه ... ا

 چشم . -

 زد: اد یو بلند فر د یرو باز خراب کرد.سادات خانم شن یهمه چ  انی چشم ک همان

 چشم ؟!  یتا زنت گفت بسه گفت  یگیَچشم نم هی کنمی_بفرما ... دوساعته دارم خودمو هالک م 

 کالفه صداشو بلند کرد:  انیک

بحثه ...    نیهم نجایا  میآیسوگل ... ما هروقت م می تو بخور بر ییالناس چشم ... مادرجون چشم ...خوبه؟ چا هایبابا چشم ... ا-

و خوشبخت بشند ، من  رند یبابا مادرمن ، سادات خانم ، سرورمن ، به خدا مردم از خداشونه که بچه هاشون سروسامان بگ 

 ! ین یمارو بب  یخوشبخت  یتونی که نم یبا ما دار ی دونم شما چه خصومت ینم

 ت : ران پاش و گف یرو د یخانم دوکف دستش رو همزمان باهم ، محکم کوب  سادات 

 ؟  گمی... بد م د یبه فکر بچه تون باش گمی ؟! من م   نمی تون رو بب یتونم خوشبخت ی_من !! من نم 

 من لب گشودم:  لیدل نی ، به هم کردمیخاموش م یجور هی آتش دعوا رو  نی ا د یبا

 مادر جون ...  یشما سرور-

 .  د ی... شما ببخش شهیتکرار نم  گهی، چشم  .... د می کرد  یشما درسته ... بله ما کوتاه حرف

 بلند گفت :   ی. همراه با نفس زند یپارچ آب بر هی که روش  یشیخانم آروم گرفت . درست مثل آت سادات 

 _بفرما ... بازم صد رحمت به فهم و شعور زنت...

 ، نجوا کرد :  رلب یز  انیک

  ابونیمادرمن بمونه ، دو روزه سر به ب شیپ  غمبرمیپ  عقوب یعطا کن ... به خدا   لیمن ! صبر جم ی_ال اله اال هللا ...خدا

 . ذارهیم

 .... انی... باز جنجال به پا نکن ک سیه-

 .   میتو بخور زودتر بر   ییچا
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رو  ید یبه مغازه ها و سر زدن به تول یدگیرس یبرگشته بود.دوباره کارها  انیمن و ک یبود که آرامش به خونه   یروز چند 

 مثل قبل ، ازسر گرفته بودم.

گرفتم . پاک موضوع نامه رو فراموش  یم انیکه از ک یآرامش ریهم تاث  د یهمون مسافرت سه روزه بود، شا ریتاث د یشا

ب وکتاب مغازه بودم و داشتم به حسا نی مغازه ، با نازن ی. اونروز تو شیرو در پ یزندگ  یکردم و دوباره روال عاد 

 کردم.  یم یدگیرس

 رو گرفته بود،گفت :  دمید   یم رهیکه تمام دا یباتعجب وسط اعداد و ارقام  نینازن 

 که جناب سروانه ! نی_ اِ ... ا

 متعجب شدم .  ار،یزان  دنیرو داشتم که باد  انیک دنیدفترم بلند کردم .انتظار د   یصفحه   یرو از رو  سرم

 مغازه رو هل داد و گفت : یا شهیش در

 _سالم . 

 مبل برخاستم وگفتم : یرو از

 کجا؟  نجای _سالم ... شما کجا ؟ ا

مخصوص به او   یانداخت و سالم نیبه نازن   یسالن بود ، جلو اومد و نگاه یکه انتها  یو مبل تک نفره ا  زیتامل سمت م با

 من و گفت :  یروبه رو ینفره  کیمبل   یکرد. تعجبم در حد شاخ درآوردن بود که نشست رو هیهد 

 .  نیاز همسفران ... هم ی_احوالپرس

  نی دخل کنار اومد و طن زیهم از پشت م نی همسفر او بوده . نازن نی دوخت .انگار  فقط نازن نی بازن گاهش روبه نازن  بعد 

 شد:  یکیحرکاتش درهم   یبا دستپاچگ شیصدا

 .  ارمیبراتون ب ییچا وانیل  هی د ی_بذار

رو رو کردم   م ی . دفترم رو بستم و کنجکاو دمینشن اریاز زان  یزیچ ی" بودم ، ول  د ی" نه زحمت نکش یشگیم تعارف ه  منتظر

 : 

 ! د یومد ی ن  نجایساده ا یاحوالپرس هی خب مطمئنا واسه -
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 پاش گذاشت :  یانداخت و دستانش را قالب کرده رو یگرید  یپاش رو رو  کی

 گردم . ی مستاجر خوب م هی_دنبال 

 کرد: جاد یا مانیحرف ها نیب  یتداخل نی نازن  یدستپاچه  یموقع صدا همون

 کجاست؟  ییچا  ی_سوگل جون ... بسته 

 !  یمغازه ا  یتو  شهی ؟! تو هم   یپرس یاز من م-

 کرد و گفت :  اریکوتاه به زان  ینگاه می زد و ن  یلبخند 

 رفته ، کجا گذاشتمش .  ادمی-

 گفتم :  یباخونسرد 

 .  یکنیم داشیپ _دور و برت روخوب نگاه کن 
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 . اریدوباره برگشت طرف زان سرم

 .د یگفت  یخب م-

ام که شده ،  هیبود ، و قصد کردم ، واسه عوض شدن روح  یام مدت ها خال یپدر  یکلنگ یبله ... راستش چون خونه  -

 . نمیدوم رو خودم بش  یاول رو بدم اجاره و طبقه  یکه فکر کردم طبقه  نهیخونه ام رو عوض کنم ، ا

 شد . دایبلند گفت :پ  نی شدم .نازن نی دزدانه اش به نازن ینگاه ها یبود که متوجه   اریبه زان  نگاهم

 رو محکم فوت کردم وگفتم :  نفسم

 _خب خدا رو شکر .

مغازه رو کنار مبل من گذاشت و نشست    ی هی . بعد چهار پا زیم یآورد و گذاشت رو یچا  وانی دول نی که نازن د ینکش  یطول

. 
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 : د یبود ، پرس نی که انگار فقط منتظر اومدن نازن اریزان

 د؟ یکرد  دایشما خونه پ  ی_راست

 که سرش رو خم کرد و گفت : نی سمت نازن د یچرخ سرم

 _نه هنوز. 

 ؟!  یگرد  ی!! دنبال خونه م نی نازن -

 .می کن  هیخانم گفت ، تا آخرماه تخل  لت یصاحب خونه قبل از مسافرت به من و فض  یراستش روم نشد بهت بگم ول-

 پس ؟!  یچرا به من نگفت -

 شرمنده شدم . ی، کل یخونه رو که داد  شی زحمت ها رو بندازم گردنت. همون پول پ  یروم نشد ... آخه چطور همه  گهید -

 اخم صدام رو بلند کردم:  با

 ؟  یخانم چ لت یازجناب سروان بشنوم؟فض  د ین من با_اال 

 کنه . یدخترش و قرار شده با همونا زندگ یوقته رفته خونه  یلیاون که خ -

 زدم :  اد یتر سرش فر یعصب 

 !؟  ییمدته تنها  هیکه  ی_اون وقت تو ، به من نگفت 

پاهاش گذاشت  یو ساعد دستش رو رو  و جفت کرد   شیپا اریداد و سکوت کرد که زان نیی سرش رو تا حد امکان پا  نینازن 

 و به جلو خم شد: 

خانم قبول کنن   نی گردم ... اگه نازن یهستم ، دنبال مستاجر خوب هم م یخوب  ینداره ... من صاحب خونه   یحاال اشکال-

 من حاظرم صاحب خونشون بشم .

 و من جواب دادم . د یرفتم که لبش رو گز نیبه نازن  یغره ا  چشم

 شه آخه.  یکه نم  یجور  نی بشه ... هم  ییصحبت ها  هیخونه  شی درمورد پول پ د یبا  یممنون ... ول-

 .د ی، واسه منم همون قدر بد  د یداد  شی ، پول پ ی قبل یهر قدر واسه خونه -

 گفت : ی سرباال آورد و فور  نینازن 

 .  میندار  شیپول پ شتریب  ونی لی_ماپنجاه م 

 .  رهیبگ  نییکردم که مجبور شد دوباره سرشو پابهش  یتند  نگاه
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 اجاره بده گفت:  نی که شده ، خونه اش رو فقط به نازن یقی خواست به هر طر یکه انگار م اریزان

 . ست ی ن یهمون خوبه ... مشکل-

  وانی ل یدسته  اریکه زان د یچرخ یکه انگار خودشان همه کاره بودند و باهم توافق کرده بودند ، م اریو زان   نینازن   نیب  نگاهم

 کرد :  یرو گرفت و به لب رسوند و مزه ا شیچا

 !  یخوش طعم یی_به به ... عجب چا 

 گفتم :  باتعجب 

 !  هی ا سهیک ی_چا 

 خوش طعمه.  یل یخ یول-

 با لبخندگفت :   نینازن 

 _نوش جانتون. 

  می تون یم  انیبا ک ینطور ی ... اگه آخر هفته باشه ، منم هستم و ا یکردن خونه و اسباب کش  زیمونه تم  یخب ... فقط م-

 .  میکمکتون کن 

 چنان ذوق کرد که کف دو دستش رو به هم زد و گفت :  نینازن 

 . هی_عال

 خودشو جمع و جور کرد و گفت :  یشد که فور  نیمن ، باعث خجالت نازن  ی  رهیخ نگاه

 خوبه .  یل ی_خ

 و گفت :  زیم یرو گذاشت رو شی چا یخال وانی ل اریزان

 پس آخر هفته منتظرتونم . -

 زوم شد :   نی نازن یمبل برخاست و نگاهش فقط رو  یاز رو بعد 

 _با اجازه تون . 

 نکرد! یاز منم خداحافظ یرفت ! حت و

 .  ستادمیا نی نازن یکمر به تماشا رفت، دست به   رونیکه از مغازه ب  اریزان

 بود که صدام رو باال بردم :   ارینگاهش دنبال زان هنوز
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 ... انگار من مزاحم بودم فقط. د یتا راحت صحبت کن رونیمن کال از مغازه برم ب یگفت یشما ! خب م  ی_خسته نباش

 و خجالت زده گفت: د یگز لبشو

 سوگل جون! هیچه حرف نی _ا

مثل   نجای خونه ! اونوقت من ا ی هیتخل خی از تار ی، حت  یبهش گفت تویزندگ  ازیتا پ  ریاز س یفتگم خوب ... ر یراست م-

 کنم .  یمترسک دارم به شما دوتا نگاه م

 صورتم رو مهر زد: یبوسه ا با

 .  گهید  ای_کوتاه ب 

 رو بشورد. یچا یخال  یها  وانیلب نجوا کنان رفت تا ل  ریها رو جمع کرد و ز  وانی و بعد سر خوش ل 
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 گفت :  د یکش یم شیبه موها   یدست کهینشاند و در حال شیپا  یحلما رو رو  انیک

 کرد! یحرکت هی اری _پس باالخره زان

 بردم ، گفتم :  یم  انیرو سمت ک وه ی و م یچا  ینی س کهیدرحال

 ... فکرشو بکن . اریبشه مستاجر زان  نی ! نازن  ی_اونم چه حرکت

 و گفت:  د یخند 

 ده . یگفتم پروژه مواد مخدر جواب م ید ی_د 

 گذاشتم وگفتم :  انیک یپا  یجلو  یا  شهیش  زیم یرو رو  ینیس

 ! االن پروژه مواد مخدر شما جواب داده!د یببخش -

 و گفت:  د یبلند حلما کش یموها  یرو یدست دوباره
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  نجای شد که کار به ا یخراب نم نشونیزدند و ماش ینم رونیب الیاهم از وشدند و ب ینم  ی... اگه اونا اونشب عصب ؟ی پس چ-

 .  د یکش ینم

 و گفتم :  انیک یمبل رو به رو  یرو  نشستم

 ؟!   یشد  نیو نازن  اریزان  ییتو باعث آشنا  یبگ یخوا  ی_آهان ... پس حتما م 

 زد و گفت :  یچشمک

 . گهیحرف زدم که جوابش کرده د  نی نازن ی_اصال من با صاحب خونه  

 چهار تا شد:  چشمام

 _واقعا !! 

 که حلما گفت :  د یچ یکل خونه پ یخنده اش تو  یصدا

 گوشام درد گرفت . یبابا جونا ... ول د ی_ببخش

 حلما زد و گفت : یموها یرو  یا  بوسه

 کن.  ی... برو باز  ییبابا  د ی_ببخش

 ییشد و باز ورد جادو رهیچشمام خ  یبه سمت من به جلو خم شد و تو  نایو رفت که ک  د یپر نیی پا  انی ک یپا  یاز رو حلما

 اش رو خوند: 

 دوست دارم.  تویسادگ نیسوگل من ... اما من ا یچقدر ساده ا تو

 وردش رو گرفت : یزدم که دنباله  لبخند 

 کمک و ... یبر   یبلند بش  نینازن  یواسه خاطر اسباب کش نمی حاال نب-

 تک و تنهاست !   نیوا ... نرم ؟! نازن -

سرخودت و اون طفل معصوم در   ییبال  هیو   یر ی... م یخودتو ندار یبانو ... تو که مالحظه  سی خس ریدو تا کارگر بگ -

 . یآر یم

 ! کدوم طفل معصوم ؟! د یببخش -

 مبل و گفت :  یداد به پشت هی زد و کمرش رو تک یچشمک باز

 . گهید  مونی_همون تو راه 

 نشه . یحاال حاالها خبر د ی، شا گذرهیحلما م ینکن ... شش ساله که از باردار یپراکن عهیشا ی... الک ست ی ن یخبر  انیک-

 زد و گفت :  یپوزخند 

 . یکارتن کارتن بلند کن   یهست ... گفته باشم ها ... نر یدونم که خبر  ی_من م 

 سر دادم : ییصدا  یب ی خنده

 باز .  ی_تو توهم زد 
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 تکون داد و گفت :  یسر

 زنم نه االن .  ی_توهم رو که شب م

 کنار دستم رو سمت صورتش پرت کردم و گفتم :  کوسن

 اداهاتو.  نی... جمع کن ا ایح ی_ب 

 رو برداشت . شی چا وانیرو هوا فرستاد و ل  یا  بوسه
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 .  اریزان یپدر  یخونه  یبرا نی شتن تا مستاجر شدن نازنبود . از اون دنبال مستاجر خوب گ تهی فرمال یچ همه

  نی . حلما هم ا میکرد  یکار م نیو کنار دو تا کارگر ، هم من ، هم خود نازن   میکن  زیتا خونه رو تم  می کارگر گرفته بود  دوتا

  نی خواهم همراه با نازن ینگفتم که م  انیبه ک یاداره بودند. حت انیهم ک  اری بود و هم زان یکرد . روز کار یوسط شلوغ م

  انیک  یکهنه  یها  راهنیاز پ  یکیشالم بسته بودم و  یرو یروسر  هی.  زد یباز غر م اکنم وگرنه مطمئن  زیبرم خونه رو تم 

بدست رفتم تا   یگوش  یبود.فور انیزنگ خورد .ک لمیتازه تموم شده بود که موبا  وارهاید   ی را تنم کرده بودم .شستشو

 و تماس رو وصل کردم :   اطیح  یورود 

 ؟  یی_الو سوگل...کجا 

 .  یی، کجا د یپرس یو م زد یتوهم فرار من هنوز همراهش بود. که مدام زنگ م  نیا

 سالم ... چطور؟ -

 ؟  ید ی، تلفن خونه رو چرا جواب نم یچطور؟! دو دفعه زنگ زدم برنداشت -

 دستم بند بود. -

 .داد یحلما خب جواب م-

 :  دمیکش  یو نفس بلند  دم یکش یعرق کرده ام ، دست  یشانیپشت دست  ، به پ با

 کرد. ی_اونم داشت ، کمکم م

 ؟  یزنیحاال چرا نفس نفس م-
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 . کرد ی، ولم نم  آورد ی تا سر از کارم در نم  یعنی

 دستم بنده . گمی؟ م  یکن یم  چمیسئوال پ  یه ی... وسط کار زنگ زد  انیبابا ک یا-

برو به کارت برس " حلما سمتم اومد و   ای زنم " یبگه " باشه بعدا زنگ م انیکه منتظر بودم ک  یموقع ، درست وقت همان

 گفت : 

 ؟  یخوریم یناهار چ گهیم  ی_مامان خاله ناز

 گفت :  انیخواستم جواب حلما رو بدم ک تا

 اونجاست ؟  نی _نازن

 :کنم که به تمسخر گفت  یرو ماست مال یچطور همه چ موندم

 ؟   نینازن  یخونه  ی؟ ... سوگل ! رفت  یستیبود ؟ ... نکنه .... نکنه اصال خونه ن نیآهان .... پس کار دارمت ا-

 و گفتم :  واری زدم به د  هیلو رفت . خسته تک  یچ همه

 . می کنیم زیخونه اش رو تم می_آره ... دار

 باال برد :  صداشو

 .  ری_گفتم کارگر بگ

 بازم کار هست . یگرفتم بابا ول-

 دونه؟ یم  اریزان-
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 اش خبر ندارم .  هیاز بق گهیداده ، د  نی رو به نازن د یدونم .... کل ینم-

 ... دارم واست ... وینوک ی خانم پ نیآفر-

 ! یدروغگو شد  یلیها خ یتازگ

 ! یحساس شد  یاد یخب تو هم ز-

 کمک .  می آیم  رمیگ یم ی، اگر شد مرخص گمیم اری.... مخصوصا تو ... االن به زان  د یخودتونو خسته نکن اد یز-
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 گفتم :  باخنده

 فرمانده . ست یاداره مبارزه با مواد مخدر ن یبه زحمت بچه ها  ی_بابا ! راض

  یالزم دار ی... انفراد  یسرخود شد  یلی ، خ  یکنیم  ینافرمان یلیدم ... خ یفرمانده ؟! آره ؟ باشه ... فرمانده رو نشونت م-

. 

 خودم و خوش بود که خنده ام گرفت که باز گفت :  یاز انفراد  منظورش

 .  میا یتا ما ب د یکن لیکار و تعط یشوخ  ی_ب 

 باشه .... باشه خداحافظ. -

 به حلما رفتم :   یکردم چشم غره ا رو که قطع یگوش

 ؟  زنمیدارم با تلفن حرف م ینی بی نم-

 خورم ها.   یم تزای من چکارکنم ؟خاله گفت .... مامان من پ خب 

 به سالن و بلند گفتم :  برگشتم

 . لی_کار تعط 

 ت: سمتم اومد و با تعجب گف نی که نازن دند یهم دست از کار کش کردند یکه داشتند کار م یکارگر خانم دوتا

 _چرا؟ 

 زدم وگفتم :  یچشمک

 کمک. آد یداره م ژهیو  ات یعمل  می_ت 

 از تعجب در هم گره خورد:  ابروانش

 !  ژهیو  ات یعمل  می_ت  

 بهراد.  انی و ک ید یحد  اری جناب سروان زان-

 دستش رو به کمر زد و گفت : کی.  د یخند 

 باالخره؟  ی_لو داد 

 حتما.  آنیاونا هم م می _لورفت ... حاال تا ناهار بخور 

 سفارش بدم ؟  یچ-

 و گفت : د یباال پر  یفور حلما

 . تزای_پ 

 جهت دادم که گفت : رییتغ  نی رو از حلما سمت نازن نگاهم

 .  ارمی ب  ییچا ینیس  هیتا  د ین ی _باشه ... پس بش
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ناهار نموندن و من باهاشون    یبرا میکرد  یپهن کرده بود ، نشستم و دوتا کارگر خانم هرکار  ن ی که نازن یانداز ریز یرو

همان   یو سردخانه ، رو  یمیقد  یها کیی موزا ی.کف اتاق ، رو یمن موندم و ناز گهیحساب کتاب کردم و رفتند.  د 

 ردکمرم گفتم : از د  اری اخت یرساندم و ب  نی کمرم را به زم یو گود  دمینازک دراز کش یراندازیز

 _آخ...

 . د ی.... ببخش یخسته شد -

 کنه . ینم  رونت یخونه ب  نیاز ا گهید  ی بش  اریباره ... مستاجر زان   هی  گهید  ه؟ی حرفا چ نی نه ا-
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 زد و گفت :  یپوزخند   نینازن 

 کند. دایمستاجر پ   تونست ی مخدا به من لطف کرده وگرنه حتما بهتر از من  یبنده   نی_چه حرفا ... ا

 و گفتم :   دمیسرم گذاشتم و به پهلو چرخ ریدستم رو ز هی

 .ید یخانم حد  یشیم ای  یش یکه صاحب خونه م یمونیم نجایاونقدر ا ای_من دلم روشنه که 

 کرد : یاخم  نینازن 

 _ اِ سوگل!  

 : د یپرس یبا فضول  حلما

 ؟  یچ  یعنی_مامان دلم روشنه 

 دلش روشنه.  شهیکه هم خوردهیتوگوش نده خاله جون ، مامانت اونقدر آب م-

 : د یپرس  یباز با کنجکاو حلما

 _آبم روشنه ؟ 

 ؟   هییروشنا  گن یم زهیر یم نی زم یآب رو ید یخاله ... نشن گهیآره د -

 !؟  زنهی، مامانم منو م نی زم زهیری و آب م افتهیآب از دستم م  وانیپس چرا من هروقت ل-



64 کنید                                      صفحه   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جواب دادم :  یجد  یبالحن 

 آخه . ست ین  ییروشنا ی_هر آب 

 چشم نگاهم کرد و آروم لب زد: یاز گوشه  نینازن  

 ؟!  هییروشنا یخور ی که تو م ی_پس فقط آب

 گفتم :  ییبه حلما کردم و با پررو اشاره

 .  یناز نی ؟! دختر به ا ید یروشن تر د  نی_ازا

 :  د یبلند شد که حلما باز پرس  ن ی من و نازن یخنده  یصدا

 کنم ؟  یمن باهاش باز  آرهی م ین ین   یک نی _مامان ، خاله نازن

 اخم کرد:  نیکه نازن  دمیخند 

باشه ، پولدار باشه ، کار داشته باشه ، خوشگل باشه ، با من    یخوب یآقا  هی د یمقدسم خاله ! اول با می _وا .... مگه من مر

 بخرم .  ین  یازدواج کنه بعد با پول اون آقا ، برم ن

 :  د یکه انگار افتاده بود تو خط سئوال و جواب باز پرس حلما

 ؟  خرهینم   یکی_پس چرا مامان من 

 ه سئوال حلما ، سرخم سمت صورت حلما و گفت : از اونهم ی... با لبخند ریبگ  لیاشاره کردم ، تحو  نیابرو به نازن  با

 .خرهی.... پر پول بشه ، م هیخال  بشی_قربون اون زبونت و مغز کوچولوت برم خب بابات ج

 با تاج ابروانش حلما رو نشانه رفت : نباریا  نیشد و نازن   یرو نقاب پوزخندم کردم که حلما باز سرگرم باز  دستم

 بده . بچه رو  نی _بفرماخانم ... جواب ا

 .ست ین  یپسر بد  ارمی... شماهم جواب بده .... به نظرم زان مید یجوابشو م یبه زود -

 شد : یجد  اخمش

 . ست یخوب ن  شمینکن سوگل ... شوخ ی_شوخ

 واسه دختر من . یهمباز هیو   یعقد و عروس هی مونهی، م ییهم تنهاست ، تو هم تنها  چارهی چرا؟ اون ب-

 رو سمتم پرت کرد و گفت :   ینی س یرو  یقند اضاف حبه

 سر من ننداز.  یفکرا رو تو نی کنم ، ا یخونه زندگ نیا  یتو خوامینگو سوگل ... زشته به خدا. من م-
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سرسفره ننشستند . بعد از ناهار بود که   یدست گرفتند ول تزایتکه پ   هی  ی.نفردند یکه مردها هم رس می خورد  یناهار م   میداشت

ها .   سیکف خونه و شستن سرو دنیکش یها و جارو ت شهینمونده بود.شستن ش  یاد یمردا هم کمک دستمون شدند . کار ز

 ها رو به عهده گرفت . سی شستن سرو نینازن 

 .  میها رفت  شهیسراغ ش انی و ک من

 گفت :  د یکش یها رو دستمال م شهیبا قدرت ش کهیدرحال انی. ک دنیکش یهم جارو ت   اریزان و

 .  نی، برو بش  یکن زیها رو تم  شهیش خواد ی_تو نم 

 .  نمی، من بش کننیزشته همه کار م-

 .  کنمی، من جات کار م ست یزشت ن-

 :  دمیخند 

 .  یکنیخودت کار م ی_توجا 

 رو سمت من پرتاب کرد:  شیعصب  نگاه

 گوشه . هی  نیبرو بش  گمی_بهت م

 کردم :  اخم نگاهش با

 .... یبری! آبرمون رو م انی_بسه ک 

ها    شهیکردن ش زیها مشغول تم  شهیش گریکه هنوز با من بود ، از کنارش رد شدم . از طرف د  شیتوجه به نگاه عصب یب

 حلما :   یشدم که گوشم رفت سمت حرفها

 ، مامان و بابام پول ندارن بخرن .... خوامیم یهمباز  هی_عمو ..... من 

 کنه .... یباهاش عروس اد یخوشگل پولدار ب یآقا هی د یاول با  گهیم  یول  ارهیب  یدوست داره برام همباز گهیم نی نازن خاله

  یحلما شده بود و لبخند  یجارو بدست مات حرفا اریبود زان  ستادهی، ا اری برگشت . دنبال حلما گشتم . کنار دست زان سرم

 : زد یم

 _خب راست گفته عمو . 

 ؟   یاریواسه من ب  یهمباز   هیکه   خواد یخب عمو جون شما دلت نم-

 تا بتونه بچه رو بزرگ کنه .  رمیخانم خوشگل خونه دار بگ هیبرم  د ی...آخه منم با تونمی من !! من که نم-

 با ذوق گفت :  یفور حلما
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 .گهید  د ی کن یبچه رو بزرگ کنه ، باهم عروس  تونهی، خاله هم که م   ی_خب تو که پول دار

 رفته بود ، گفت :  ان یروشن چشم حلما که به ک یها  لهیدر ت رهیخ اری. زان ار یمن شوکه شدم هم زان  هم

 _ها !! 

 زدم :  شیکردم و صدا یسرفه ا باخنده

 _حلما. 

 سمت من .خنده ام رو جمع کردم و گفتم :   د یآن ها چرخ یهر دو سر

 .  نجای ا ای_ب 
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 که زانو خم کردم و مقابل حلما گفتم :  د یسمتم دو  حلما

 ! یگ یبه عمو م  هیحرفا چ نی _ا

 !خواد یخب خودش دلش بچه م-

 تو !؟   ایخواد  یاون دلش بچه م -

 گفت :  یجمع کرد و با لحن بامزه ا لباشو

 ؟  یکن یپولتو جمع م  ی_مامان ک

 از خاک سالن تکوندم :  یو لباسش رو کم  دمیبه موهاش کش  یدست

 ، باشه؟  ینزن یحرف یبه کس  گهی... باشه ؟د  دمیزود ... قول م یبه زود  

 وجب بچه که همه رو االف خودش کرده بود.  هی نی تکون داد و رفت .امان از زبون هم  سرشو

 آورد:  یچا نی سالن و نازن  یتو  رانداریز یرو  میتموم شده بود.همه نشست  کار
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 تورو خدا ... همه تون رو خسته کردم .  د ی_ببخش

 گل کرد : شیزبون نیر یباز ش حلما

 بده ...  تزای_پس شامم به ما پ 

 جونم ... چشم ...حتما.  یا-

 شد: رهیبالبخند به حلما خ  اریزان

 ماشاهللا. یخوش زبون یل ی_خ

 رو برداشت و گفت :  شی چا وانیل  انیک

 . چهیپی ... واسه همه نسخه م هیجنگ  ری، شمش ست ی_زبونش که زبون ن 

 و گفت :  د یبلند خند  اریزان

 خانم دکتر!  نی_آفر

 با اخم گفت :  حلما

 خانم معلم بشم .  خوامیخوام دکتر بشم ... م ی_من نم

 . یش یکه خودتم متوجه نم کرد یاقناعت م  ی_کامال مشخصه . طور

 و گفت :  د یلپ سرخ حلما رو با دو انگشت کش نینازن 

 گندمک من.   نی ریقربونت برم ش ی_اله

 ، باز رفت سر اصل مطلب : روند یهمه قربون صدقه اش م د یکه انگار د  حلما

 خاله؟  ی_منو دوست دار

 دلم .  زیآره عز-

 ؟  یعمو تو هم منو دوست دار-

 :  د یحلما کش  یبه موها یبا لبخند دست اریزان

 .  مزی_آره عز 

 گفت :  یفور حلما

 .  گهید  د یمن بخر یبرا  ین ین  هی  د یکن ی_پس باهم عروس

  یتنها صدا  انیک یخشکشون زد . صدا ار یو زان  نی صدا. نازن یو ب ز ی.  ردمیچشمام گرفتم . خند   یرو از خجالت جلو  دستم

 بود که بلند شد :  یخنده ا

 فهم خودم . زی_آ قربون دختر چ
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 :  دمیگز لبمو

 !  انی_ک

 گرفتن حلما باز کرد و گفت : یمن نکرد. دستاشو برا  خی به توب یا توجه

 .  زمیعز  ای_ب 

 کرد و گفت :  ییصدا یب  یهم خنده  اری.زان ان یسمت آغوش ک  د یدو حلما

 بهترها.  یخانم دکتر! .... تو خانم دکتر بش  د یچ یپ  ی_عجب نسخه ا

هم که انگار نه انگار . به دخترش با اون   انیگرفت . ک یرو به شوخ زیهمه چ  اری زان یاز خجالت سرخ شد .ول نینازن 

  ییرو هر جا  یقدر بهش بها بده که هر حرف نیا انیزبون درازش افتخار هم کرد. اما من حرص خوردم.  دوست نداشتم ک 

 بزنه.  

 باز حلما گفت :  یول  می. ما قبول نکرد  می اصرار کرد شام مهمونش باش اری ، زان می رو که خورد  ییچا

 . مونمی... بذار مامان و بابام برن ... من شام م مونمیعمو من م-

 با اخم گفت :  انیکه ک شد یم  لیتبد   یحلما داشت به گستاخ یزبون نیر یش نیا گهی. د  دند یخند  همه

 . رهیبابا و مامانش بره ، م  ییدخترخوب هرجا هی_حلما خانم ... 

 :  گفت  اریشد و بعد رو به زان  رهیو جذبه اش خ انیک یبه چشما   یکم حاال

 بخره . تزایپ  خواد یآخه عمو م  ؟ یی من بمونم ... بمونم بابا  ذارهیم یول  گهی_عمو بابام م

 بود حاال.  یفست فود  ینخورده بود ! خوبه عر هفته جمعه ها تو  تزا یانگار سال به سال پ  تزایپ   گفت یم یمن!  طور  یخدا

 با خنده گفت :   نینازن 

 باشه ؟  خرمیم تزایبرات پ  گهیروز د  هی ، حاال  رهیگیدلت درد م یخوری م تزای پ نهمهی_دخترگل ، ا

 .  خرهیم تزای ... عمو هم برام پ رهیگ ینه دلم درد نم-

 :  انیصورت حلما بلند کرد سمت من و ک یسرشو از رو اریزان
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 .  میخوریدور هم م تزایپ  هی... بقول حلما  گهید  د ی_خوب بمون

 نگاهم کرد که گفتم :   انیک

 بعد. د ی، بازم کار هست ، حاال باشه شا هی... تازه فردا هم اسباب کش گهیروز د  هی... باشه  می _نه جناب سروان خسته ا

حلما  ت یباعث راض هی، فردا اسباب کش یسمت خودش که همراهمون بشه که جمله   د یکش یدست حلما رو گرفت و کم انیک

 کند وگفت:  ن ی نازن یشد و دل از خونه 

 بخر. تزایبرام پ  امی... فردا مرمی_ پس عمو جون من م

 و گفت :  د یبلند خند   اریچشمامو از دست زبونش باال دادم که زان یها  حلقه

 _ چشم عمو.  
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  یتنه  یکه اونقدر محکم چاقو رو رو ری کردن حلما با چاقو و پن  یباز  ی، و صدا انیک نی ریش  یچا وانی هم زدن ل یصدا

چشمم به   ی وقت  یبدم ول ریخواستم به حلما گ  یکرد ، رو دوست داشتم.نم  یرو خرد م ریآورد که مطمئنا پن  یفرود م ریپن 

 مجبور شدم .  ،دستش افتاد  یجلو  یدست شیپ  یتو یشده  زیر ریپن 

 بهت لقمه بدم . یذار یحلما جان چرا نم-

 .یمن بزرگ شدم مامان -

 گفت :  انیدهانم که ک یجا گذاشتم تو کی دستم رو  ونیکوچک م  یبهش نداشته باشم .لقمه   یبا چشم اشاره کرد ، کار حلما

 . یکرد  ی خواب ناله م یتو شب ی_د 

 . دمید  ی ،خواب بد م ست ین  یزیچ-

 رو باال داد و گفت : سرش

 رد؟ک ی_آهان ... پس کمرت درد نم
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تنه اش  می ن  شتری. ب شی زد به صندل هیکه نگاهم کرد.کج تک  ستاد یا دن یدهانم از جنب  یاش متعجب شدم . لحظه ا ینیب  زیت از

 : د ی بود که پرس لیسمت من ما

 . نی نازن یخونه   یر یامروز نم-

 . هی !! امروز اسباب کش  انیک-

 . یر ینم  گمیم-

 گناه داره ... دست تنهاست .-

 مصمم گفت :  شیکرد و همچنان با لحن جد  یم یباز  شی چا وانیل  یدسته  با

 .  یرینم  گمی_م

 !  انیک-

 زد وگفت :  خیچشمام م  یتو نگاهشو

 . یمون یبرم اداره ... تو هم خونه م د یکم بوده ، با می ماه ساعت کار نی_من ا 

 :  د یچرخوند و پرس  انیمنو ک  نینگاهشو ب   حلما

 _دعوائه ؟  

 :  د یخند  انیک

 . می کن یصحبت م می_نه دخترم ... دار

برخاست  زیو از پشت م د یرو تا نصفه سر کش شیچا  انیو سکوت کردم .ک دمیکش یتموم بود . به ناچار نفس بلند  بحث 

 اعالم کرد:  یاپن برداشت و بلند و رسم یرو از رو  لشی.موبا 

 _حواست باشه . 

حرف بزنم اما نشد.هنوز پشت   انیخواستم رو حرف ک یدر خونه که بسته شد ، نگاهم رفت سمت حلما ! واقعا نمرفت .  و

 گفت :  یسالم هول هولک هیزنگ زد و بعد  ن ی صبحانه بودم که نازن زیم

  یم ، مدستمال هام رو کجا گذاشت دونمیواسه خشک کردن ظرف ها ... من نم اریب  زیچند تا دستمال تم هی_سوگل جون 

 . نمت ی ب

 گفتم :  رلب ی دستم انداختم و ز یتو  یگوش یرو  یقطع کرد.نگاه  و

 .... امیگفته من ن  انی _آخه ک

 .د یشن یقطع کرده بود و نم نی نازن یول
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دونستم هر وقت  ی. اما از اون دلشوره ها داشتم . چون م زیکوچولو پر از دستمال تم  یساک دست هیشدم که برم . با  مجبور

  هیاسباب و اثاث  ونی ، کام نی نازن یخونه  مید یرس  یکردم ، چطور داد و قال راه انداخته بود . وقت یچیسرپ  انیاز حرف ک

کردند  یم ید خال، داشتن اری زان یصبح در خونه   11رو بار زده بودند که ساعت  ب اومده بود.معلوم نبود ساعت چند ، اسبا

 کرد. یبود و داشت کمک م ارمی. خود زان

 صحبت اون با کارگرها گفت :  ونی و م اریباشوق رفت سمت زان حلما

 ؟   یخریم  تزای_عمو من اومدم امروز برام پ

 .  خرمیسالم دختر گِل عمو ... بله م-

با    دنمیبود که با د  ستادهیعالم کارتن ا  ه یدست تنها ، وسط  نیجواب داد . وارد خونه شدم .نازن   اریسر سالم کردم و زان با

 ذوق گفت : 

 ؟   میشدم به خدا ... چه کار کن جیسوگل جون ... گ یاومد  یوا-

 . می از آشپزخونه شروع کن می بر-

 د یچ یدستمال م یو او باز رو  شستمین مآورد و م یکارتن درم یظرف ها رو از تو نیرفتم سمت آشپزخونه .نازن  همراهش

 . نی پولشون رو داد و اومد کمک من و نازن اریکردند ، زان یکرد. وقتي تموم کارتن ها رو کارگرا خال  یو خشک م

 .د ین یبچ  د یسوگل خانم ... شما بر شورمیمن م-

دسته دسته بشقاب رو با خودم جا به درد ستون فقرات من که مجبور بودم خم و راست بشم و  یبود .اما نه برا  یخوب ی دهیا

وقت به   یبه کمک داشت .گاه ازیواقعا ن نی نبود.نازن   یچاره ا یکنه ول یدرد م یلیدونستم  که کمرم خ یجا کنم .خودمم م

  هیو حلما   انی.من در کنار ک ستمیکلمه ن نیکه من مصداق ا دمیفهم ی، م ردمک یخودم فکر م  یزندگ یتو   ییتنها یکلمه 

 بود.   ییتنها یمصداق بارز کلمه  نینازن  یخانواده داشتم ول

 گفت :  اریسه بود که زان کیخونه هم همون بود.ساعت نزد  ی.عمده کارها می بود  لشیوسا  دنیآشپز خانه و چ  یظهر تو تا

 د؟یدار لیم یغذا بخرم ... چ  رمی_خانم ها من م 

 جواب داد: یفور نینازن 

 .  رمیم م _شما نه جناب سروان ... من خود 

 باال انداخت و گفت :  ییابرو

 . د ی بار مهمون من باش   هی نی _ا
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 زد :  غیج حلما

 .  تزای_پ 

 کرد:  یتک خنده ا  نینازن 

 دختر؟ یش ینم تزای پ  ری_تو س

 گفت :  اری زل زد که زان نی کوچولوش به نازن یفقط با چشما  حلما

 ؟ یچ گهی... د  تزای پ  هی_خب 

 رو به من اشاره کرد:  نینازن 

 سوگل ؟  ی_تو چ

 برام نداره . یفرق-

 و گفت :   ییظرفشو نکیزد به س  هیتک  اریزان

 کباب؟  ای د ی، چطوره ؟ با جوجه موافق  می _پس بهتره ما چلو بخور

 من گفت :  یشد و به جا  رهیپرسشگر به من خ یبا لبخند   نینازن 

 _کباب چطوره سوگل ؟ 

 سفارش داد:  نی تکون دادم که نازن یسر

 زحمت کباب .  ی_پس ب

 ؟  رمی ناهار که براش غذا بگ آد ینم انیک یو سه پرس چلوکباب ... راست  تزایپ  هیپس شد -

 گفتم :  یکه از من سر زده بود.فور یچ یسفارش مخصوصش افتادم و سرپ اد یکه اومد تازه   انیک اسم
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 بهش زنگ بزنم .  د یدونم با  ی_نم 

و گفتم    دمیرو محکم گز نمیی مواجه شدم .لب پا انیپاسخ ک   یرو باز کردم با ده تماس ب یگوش ی. تا صفحه  میگوش  سمت  رفتم

 : 

 _زنگ زده من متوجه نشدم ... االن حتما نگران شده .

 رو برداشت و گفت :  شیگوش اریبرخاست . زان یلیموبا   یملود  یموقع صدا همون

 حالل زاده ؟ ی_سالم ... چطور 

 بود:  انی.ک خت یر قلبم

؟ تعارف   یآ یغذا سفارش بدم ... م  خوامی ... م می نشد  یزنگ گوش یصدا  یمتوجه  میکرد یکار م  میهستند ... داشت نجای_آره ا

 خب ... خداحافظ. یلی؟ ....خ یکن یم

 :  اریمضطربم رفت سمت زان نگاه

 .  نجایا آد ی م یناهار خوردم ول  گهی_م

 گزش لبم گرفتم و نجوا کردم :  یدستم رو جلو  یانگشتا 

 . ی_وا 

 اضطرابم شد:  یمتوجه  نیکه رفت ، نازن  اریزان

 ؟  یشده ؟ دعوا کرد  ی_بازچ

 بحث  کوچولو. هینه ... -

 ؟  ینگران ینجوریبحث کوچولو ا   هیواسه -

 زد:  یکردم که پوزخند  سکوت 

 صورتش؟  یاخم تو نهمهی ا هی... چ رهیگ یم ینی ب زشیآو کنهینگاِه شوهر تو م  ی ، آدم وقت ی_البته حقم دار

 : دم یخند 

 . گهی_جذبه اش قشنگه د 

 !یکن یم  سیخودتو خ یجذبه دار نی ا یاز قشنگ نمی بیآره م-

 کج لبم آمد که گفتم :  یلبخند 

 من هم گوش ندادم . امیحال بودم ، گفت امروز ن یکم ب  هی _آخه 

 چرا؟ حالت بده االن ؟ -
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 نه ... االن خوبم ... آخه ...-

 منو. یکشت  یآخه چ-

 باردار باشم . د یشا-

 از تعجب از هم باز شد : لباش

 . د ی ... خسته ات کردم ببخش  نی بش نی ... سوگل! بش ی_وا 

 نه خوبم .-

 . ذارهیم می شونیخالص وسط پ ریت هی  آد یشوهرت م اد یسرتو ب ییبال  هیتو رو قرآن ،  نی بش-

 از من نگران شده بود:  شتری آورد . ب ییچا وانی ل هیو بعد برام    نمی از مبل ها بش یک ی یکه مجبورم کرد رو دمیحرفش خند  از

 ؟  یندار ی_االن که مشکل

 نه ....خوبم . -

 :  د یگز لبشو

 کمکم. یای کردم گفتم ب یچه اشتباه  ی_وا 

 ر دارم نه تو. ....نه من خواه می ! من وتو مثل دوتا خواهر یحرفو نزن ناز  نیا-

 و گفت :  د یکش یآه

 _قربون خواهر خوبم برم با اون شوهر ژانر وحشتش. 

 مبل و گفت :  ی  گهیهم نشست سر د  خودش

 خسته کننده است ! یخدا ... چقدر اسبا ب کش یوا-

مردا وصل کنند  می د یرو م ییلباسشو  نیو گاز و ماش خچالینمونده ... آشپزخونه تموم شده ، بعد از ناهار    یکار گهی_البته د 

 .   مین یبچ  ونی زیبا تلو  د یتخته است با کهیاتاق که چهار ت  مونهی... م

 نگاهش سمت من اومد: دوباره

 .  یکم ناخوش هیواقعا ؟ به نظرم   ی_االن خوب
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 شده . کلم یس  خیتار  کی... نزد  هیعی کمردردم طب  ست ین  یزیچ-

 . بخشمینشه وگرنه خودمو نم  یخداکنه طور -

 زدم :  به شونه اش یدست

 _نترس خوبم بابا. 

و من   د ینذاشت از جام تکون بخورم . خودش سفره رو چ نی . نازن تزا یعدد پ  هیبود و  دهیبرگشت . سه پرس چلو خر اریزان

  انیکه ک می خورد  یتازه ناهار م  می بعدازظهر شده بود و ما داشت می چهار و ن  کیسفره . ساعت نزد  یفقط نشستم پا 

 جواب پس بدم . د یحاال با  دمیچهارچوب در چنان نگاهم کرد که فهم یاومد.همون جلو 

  تشی به عصبان  یپ انیک  یبرزخ یا افهی که انگار از همون ق نی .نازنومد یطرف سفره هم ن  یاصرار کردند حت هیبق یهرچ

 برده بود گفت : 

 .   دمیمکارها رو خودم انجام  هی... بق د یشما بر  یسوگل جون ناهارتو خورد -

 گفت : اریبگم نه که زان خواستم

 !  یزود  نی به ا د ی_نه کجا بر 
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 .  می کن یرو نصب م ییلباسشو نی و ماش  خچالیگاز و  میر ی، ما مردا م میهم اومده ... ناهار که خورد  انی تازه ک-

 .  د ینی هم سالن رو بچ شما

 بود گفت :  ت یعصبان   یتوش رگه ها کهییبا صدا  انیک

 . اریکارها با من و زان  ی.... باق د یخواد ... شما فقط استراحت کن یاصال همونم نم-

 . می .سفره ناهار رو جمع کرد  نی شد ، رفت سمت نازن یم  لیکه داشت به خنده تبد  یبا لبخند  نگاهم

خم شد و کنار گوشم زمزمه   انینشسته بودم که ک اندازریز  یرفتند سمت آشپزخونه . هنوز کف سالن ، رو نی و نازن اریزان

 کرد:



76 کنید                                      صفحه   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یکرد  ی چ یباشه امروز سرپ ادت ی-

 سمت صورتش : د یچرخ سرم

 _باور کن ... 

 اش :  ین یاشاره اش رو چسبوند به نوک ب  انگشت 

 حرف نباشه تا شب به حسابت برسم .  گهی..د  سی_ه 

 گفتم :  نید که به نازن مشغول شده بودن انیو ک  اریرفت سمت آشپزخونه . زان بعد 

 تا زودتر تموم بشه .  می کن یکار هی ماهم  ای_ب 

 زد:  رونیچشماش ب  ی حدقه

 شوهرت منو بکشه ؟ یخوای_م

 .  رونیب  میرو ببر  یاضاف یو کارتن ها   لیوسا ای... الاقل ب شهیکه نم ینجوریآخه ا-

 مبل ها هم همان . دنی.دست به کارشدن همان و جارو زدن ، انداختن فرش و چ  میهم دست به کارشد  نی شد که من ونازن نیا

 .  یانبار  یرفت تو  یم د یو خرت و پرت که با  یو نصبش . چند تا هم کارتن اضاف ونی زیتلو   یمونده بود جا فقط

  دمانیمبل تک نفره زده بودم و داشتم به چ یبه پشت  هیشب شده بود و کارها تموم . تک 9ساعت  میبه خودمون اومد   یوقت

اون   یبود.حت ی، انگار کل خونه خال یدست مبل نقل  هی داشت و با وجود  یکردم . بد نشده بود.سالن بزرگ  یخونه نگاه م

 بود.  یبازم سالن خال  یول می مربع شکل چهار نفره رو هم کنج سالن گذاشت یناهارخور زیم

 . خت ی ر یاونروز م  یرفع خستگ  یرو برا یچا ینیس  نیداشت آخر نی بود و نازن ریدرگ ون ی زیآنتن تلو  شیبا ف اریزان

  میبرا  ی، باز دلشوره ا دشیتهد  زیت  یو با چاقو کرد یم کی افتاد که رو به روم نشسته بود و چشماشو برام بار انیبه ک  نگاهم

 . جاد یا

 بزرگ کنار مبل سه نفره و گفت :  زیم یرو گذاشت رو یچا ین یس  نینازن 

 . د یخسته نباش  ی_همگ

 گفت:  یجد  یبالحن  انیک

 _مبارک باشه .

 فاصله گرفت و گفت : ونی زیهم از تلو  اریزان

 درست شد. نمی _ا
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که خانم با ناز و  میرفت . هر دو منتظر حلما بود  یم انیک یاخم پرجذبه  یرو یبودم و نگاهم گاه دهیرو پوش میها  کفش

 صبور:  شهیاز هم شتریحلما ب یبود اما برا یعصب  انیآهسته تا کنار در اومد.ک ییقدم ها

 _بپوش کفشاتو دخترم .

 تنهاست . نی ....خاله نازن امی بابا ... من نم-

 فتم : گ ت یباعصبان

 .... بپوش کفشاتو.  ست ی تنهان نی ...خاله نازن ری_نخ 

 .  نشیبریم د یاینبالش ...فردا که جمعه است م د یایخب بذاربمونه ... دوست داره ... فردا ب-

 من گفت : یبه جا انیکه ک ارمی ما بود. خواستم بازم " نه " ب د ییگفت و منتظر تا  نینازن 

 دنبالش . آمی_باشه ... فردا خودم م

 دست حلما رو گرفت و گفت :  اریبود که زان انی صورت ک  یقبول کنه .چشمام رو انیکردم ک ینم فکر

 . خرمیهم من براش م  تزای پ  هی_

 :  دمیکش  یپوف

 .  دهیشکل م رییاش هم تغ  افهیآخرش ق نی _ا

 بشه گفت :  دهی کش یکه انگار لباشو قفل زده بود تا مبادا به لبخند  انیاما ک دند یخند  اری و زان  نینازن 

 _شبتون خوش ...

 رفت سمت درخونه :  و

 :  د یپرس  یچشم  یبا اشاره   نی بدرقه اش رفت که نازن  یهم برا اری_زان 

 کمک من ؟ ی؟ نکنه ناراحته که تو اومد   هی_چشه ؟ عصب

 .  زمیعز  دت یجد  ینه ... نه اصال .... حتما خسته است . مبارک باشه خونه -

صحبت    نشی ماش نیی پا   یاز کنار پنجره  اریبود و داشت با زان   نیپشت فرمون ماش  انیو رفتم . ک دمیرو بوس صورتش

 که سوار شدم . کرد یم

 .  برمشی م آمیامشب م نی کرد بگو هم ت یاگه اذ -
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 .  یکه بخواب گمیبمونم برات قصه م نجایعمو اگه من امشب ا  گهی... به من م نمکه ی! گلوله  یتیچه اذ -

 گفت :  انیحلما خنده ام گرفت که ک ازحرف

 کنه پدر سوخته !  یم  ی_چه دلبر

 ... سوگل خانم ممنون . د ید یبه سالمت ... زحمت کش د یبر-

 نکردم .  یکار کنمیخواهش م -

 از آسفالت کنده شد. نی ماش یتکون داد و با تکان  یهم سر   انیک

 کرده بود که گفتم :  سکوت 

 .... انی_ک

 بشنوم . خوامیکالم هم نم هینگو ...  یچ یه-

 آخه بذار حرف بزنم .-

 :  د یکش اد یفر ناگهان

 خسته شدم .   یگ یکه م یدروغ نهمهیسوگل ... از ا ی_خسته ام کرد 

  مید ی. رس شی ها  یو قهر و آشت نیشدم از دست ا ید . باز قهرکرده بود . کالفه منز یهم حرف انیبه سکوت شدم . ک  مجبور

 آشپزخونه معطل  یتو   یرفت سمت اتاق و من کم انیخونه . ک

  نهی س یتخت رو تا رو   یرو د یسف  یبود و ملحفه  دهیتخت دراز کش ی خواب مجبور شدم به اتاق برم . رو  یبرا ی. ول کردم

 بود.  دهیاش باال کش 

  دمیو بازوشو کش   دمیتخت دراز کش یقهرش رو نداشتم .رو یکنم چون حوصله  یتخت نشستم .دلم خواست منت کش ی لبه

 گفت :  یو از دستم فرار کرد. پشتش روبه من کرد و عصب  د یسمت خودم .اما محکم خودشو به جلو کش

 بخوابم .   خوامی_م

 ... بذار الاقل حرف بزنم .  انیک-

 .ری ... شب بخ یبزن   خوامینم-

 خواست و من هم سکوت کردم . خودش
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کنم   یدلبر د،یبودم . عمدا دلم کش ینگذاشت حرف بزنم ، هنوزم عصب  یکه حت انیشده بود .صبح جمعه بود .از قهر ک صبح

واسه من   گهید  یدلشو ببرم تا دفعه  یچه جور دونستمیحلما هم نبود. م زیت یکه چشما  ی. مخصوصا وقت  د یچسب ی. انگار م

. با دامن کوتاه تنگم که از دوطرف پام   دمیداشتم ، پوش  یقی قا قهی د یبلوز سف   هی.  دارشدمیب  انیناز نکنه .صبح زودتر از ک 

 خورد.  یچاک م

.شوق نگاه  دمیزدم . مداد و خط چشم کش  ییرژ آلبالو  هی از دو طرف بستم .  یشیمواجم رو هم فقط با گلسر نما  یموها  حجم

  انیدم کردم .ک یی، از همون لحظه تو دلم غوغا کرده بود . رفتم سمت آشپزخونه چا د ید  یم افهیکه مرا با آن ق انیک  رانیح

ومد ، ابروهام تو هم شد. منم خودمو به قهر زدم که   یت آشپزخونه مکه سم دمیقدم هاشو شن  یکه صدا نیشد . هم داریب

 گفت : 

 _سالم . 

 رو بدم گفتم :  دنشید  یاجازه  یاونکه به چشمام لحظه ا یب

 _سالم . 

همون انگشتان الک قرمز  یرفت . بعد رو میپا  یبرهنه   یصبحانه .نگاهش از فرق سر تا نوک انگشتا  زیپشت م نشست 

  ری. بهونه اش هم جور بود. پندمیچرخ یم  زیصبحانه . منم عمدا فقط دور م زیسمت م د یزد و چرخ یخند زده ام موند . پوز

 مربا .  ی، شکر پاش . چاقو ، قاشق برا  ییا بار چ هی نان ،  یبار به بهونه  هی، کره ، مربا ، 

 خنده گفت :  با

 . زیخب بذار سر م اریرو ب  یهمه چ کدفعهیخودتو ،  ی_کشت 

نکردم . مقابل نگاهش   ی، رو کرده بود ، تناقص داره . توجه شب یکه د  یرفته بود که خنده اش با آن همه قهر ادشی انگار

 دلش را بردم گفت :  دونستمیم  یکه به خوب یزد و بالحن یخامه بردارم که سوت یبرا  یاُپن کاسه ا ریز نت ی خم شدم تا از کاب

 ؟! یرم هست، قه یکه زد  یپی ت  نی... االن حتما با ا ی_آخ

لقمه از کره و مربا   هینشستم .   شیکنارش ، رو به رو یصندل یو به جا   زیم یندادم . با اخم کاسه رو گذاشتم رو  جواب 

 کرد. یم نی ریرا با قاشق ش شیروشنش با من بود که چا یگرفتم . چشما

 گفت : 

 !  ی_االن حتما طلبکارم شد 

 . با تعجب گفت :  کرد یرا مزه م شیو او چا  دمی جو  یدهانم م یرو تو لقمه

 نشده چرا ؟   نیر ی_ش

شکر  ی کم شی، برا زیکلوش کوتاه بلوزم ، دستم را دراز کردم آن طرف م  یها نی پاش رو برداشتم و با آن آست شکر

 . ختمیر
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اشت نذ  یخودش بود، خودش نخواست ، خودش قهر کرد . من مقصر نبودم . حت ریدستم رو گرفت .تب کرده بود. تقص  مچ

 هوا نگه داشت که مجبور شدم نگاهش کنم .  یحرف بزنم . اونقدر مچ دستم رو تو
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  شیآزما هیخواست برم   یم یبود که عقب انداخته بودم .دلم بدجور یسه روز دمیشا  ایبود . اول هفته . دو روز   شنبه

 زود باشه .  د یگفتم شا  یباز م  یبدم ول یباردار

 رلب یمانتو تنم کردم و ز یخوابش برد. فور اشیوسط همون اسباب باز یسر ظهر ، حلما از خستگ یدونم چرا وقت  ینم اما

 گفتم : 

 . شهیراحت م المیالاقل خ  یمنف ایمثبته   ایباداباد ... -

  شگاهیخون دادم . مسئول آزما شیآزما هی سرکوچه رفتم و  شگاهیداشتم .تا آزما ید یکمردرد شد  هی بود که   یچند روز آخه

 گفت : زد یخونم رو برچسب م کیبار  یلوله   یبودم . وقت دهیوقت رس یتنها بود.انگار درست آخرا

 . ای ، وگرنه برو بعدازظهر ب هی... البته اگر ارژانس دمیجوابشو بهت م ین ی جا بش نیهم  قهی_اگه ده دق

 ذوق گفتم :  با

 کنم .  ی صبر م قهی_نه واسه ده دق

 سالن موند. یغیتبل یوبنرها   یپزشک یتابلو ها یسالن زد و نگاهم رو  یدور تو  هینشستم .چشمم  شگاهیسالن آزما  یتو 

 هم رفته بود. شگاهیبودم مسئول آزما  دهیاگه من سر نرس د ی خلوت بود و شا  شگاهیآزما

 دلشوره ها رو نداشت ؟!  نیکه ا یمنف  ایمثبت  گهیرو با دلشوره گذروندم . چرا ؟معلوم نبود . د  قهیدق ده

 . یخانم سور -

 گفتم :  یفور

 _بله . 
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رو منگنه زد به جلد  یبود که اونطور بلند بله گفتم. خودم هم خنده ام گرفت . برگه ا یکه واقعا جوابش اورژانس انگار

 و گفت :   شگاهیآزما یغ یتبل

 .د یی_بفرما

  ی" جوابش چ  یجمله  هی  دنیاون اعداد سخت تر بود تا پرس  ریفساول رو نگاه کنم . انگار ت ینتونستم خودم صفحه   یحت

 هست " !

 :  دمیشن جواب 

 _مبارکه ، مثبته . 

 چشماش با ذوق گفت:  یرو  نکی با اون ع  شگاهیشوق خنده ام گرفت .خانم مسئول آزما از

 _بچه اولتونه ؟ 

 نه ... نه. -

 د؟ یخوایم گهید  یکیوقته    یلیپس حتما خ-

 نه ... اونم نه . -

 :  د یخند 

 آخه !  یذوق کرد  یل ی_خ

 .خواد یدلش م یلیواسه خاطر شوهرم ...آخه اون خ شتری... ب ینجور ی هم-

 و گفت :  د یخند 

 _به هرحال ... مبارکه . 

  هیاتفاق رو بدم و همراهش  نیزنگ بزنم و خبر ا انیاومدم.دل تو دلم نبود که برسم خونه و به ک  رونیب شگاهیآزما از

قفل جا   یرو تو اطیدر ح د یکل  خواستمیم  یو وقت د یلرز یدر خونه . از شوق دستم م یجلو می. رس رمیبگ  یحساب یژدگونم

 . تونستمی بزنم ، نم

 تونم کمکتون کنم ؟  یم-
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چمدون دستش بود که   هیبود .  ستادهی روم ا ی، جلو یدود  یا رهی بزرگ دا نکی قد بلند با ع ی برگشت به پشت . زن سرم

 که گفت :  نیحسم افتاد زم یانگشتان ب انیاز م د یرو برداشت . دستم شل شد . کل نکشیگذاشت و ع  نیزم

 ذره شده بود سوگل . هی_دلم برات 

 بغلش گرفت :  یسمتش بردارم ، خشکم زد اما اون جلو اومد و منو تو یقدم یاونکه حت  یب بعد 

 ؟ من که شماره شو برات فرستاده بودم .  ینداد  لمیرو به وک دت یدرس جد ... چرا آ زمی_عز 

 کردم که با خنده گفت :  ییحس شد . فقط اِ اِ  یب  زبونم

 کردم نه ؟ زت یسوپرا  ی...حساب یدونم ، ذوق کرد  ی_م

 مفهوم بود.   یکه ب ییازش خارج نشد . جز همون اِ اِ ها  یکالم قابل فهم یاز هم باز شد ول لبام

 گفت : یپام برداشت . در خونه رو باز کرد و به شوخ  یرو از جلو د یشد . دسته کل خم

 بهت بدم . د ی، آب قند با یشد  زیسوپرا یاد ی _انگار ز

 داخل : د یسست شده بود.اصال تمام بدنم سست شده بود.دستشو حلقه زد دور بازوم و منو کش پاهام

 ؟  یچندم ی_طبقه 

 ِس ... سوم .-

 دارید  نی ا خی. دلشوره گرفتم . کم کم  د یآسانسور زد و چه بخوام و نخوام پشت در خونه ام رس یسه رو تو  یطبقه   ی دکمه

! حلما !  د ید یتو خونه م  انوی! اگه عکس کد یرس  یم انی ! اگه ک انیخورد . ک کی سرم ت یباز شد و فکر پشت فکر تو یناگهان

  نیب  ییبازکردن در خونه شد .حس کردم نفسم جا ری.اما اون درگ دنی کرد به لرز ع!تموم بدنم شرو زد یم انیبه ک یاگه حرف

 به من زد و گفت :  ییکرد. در باز شد .لبخند دندون نما   ریام گ نهیقفسه س  یدنده ها

 خودتونه .  یِ ... خوته  د یی_بفرما

 نده .سمت خ دمیزور کنج لبم روکش  به

 آشپرخونه . یرفتم تو  لیدل یب

 ؟  نمیاتاق ها رو بب  شهی... م یدار یقشنگ  یخونه -

 کن زود نبود ؟! اما چرا گفتم " بله " ؟  هی؟!  دهینرس هنوز

 سمت اتاق حلما . تا در اتاق رو باز کرد گفت :  رفت 

 ! یدختر دار هی... تو ... تو  ی_وااا

 : ومد یاتاق حلما م یسمت اتاق خواب . صداش هنوز از تو  دمی ، دو یمتر  هی تا قدم شده . با چند  یچ دمیانگار فهم تازه

 چه نازه !  زمیعز  ی_وا 

 بردارم .  شمیآرا زی م ی، از باال  انویمن و ک  یِ تا قاب عکس عروس  ستادمی پام ا  یپنجه ها یمن رو  و

 فرشته کوچولو؟  نی ا هیاسمش چ-
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 و گفتم :   شمیآرا زیم  ی نهیعکس رو گذاشتم پشت آ قاب 

 حلما .-

 شد فکر کنم. داریجان .... ب یحلما !!! چه نازه ! ا-
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 .کرد یام م وونهیدستام داشت د فیخف لرزش

 نبود. یزی نه ، انگار چ یاز چشمم پنهون مونده بود ول یزیچ د یاتاق . شا  یتو  د یچرخ نگاهم

 بغلم انداخت:   یاومدم ، حلما خودشو تو رونیدر اتاق که ب از

 ؟  هی خانومه ک نیمامان ... ا-

 . نگاه کنجکاوش رو به من دوخت :  ستاد ی چهارچوب در ا یبگم . ِمن ِمن کردم که تو یچ  موندم

 .... نه ؟  یدونیهنوز منو مادر خودت نم د ی؟ خب .. شا  ی_سخته بگ

 بود.   یمرگم حتم موندمیبور بودم سوگل ... متورو گذاشتم و رفتم ! ....مج نکهیبعد از ا مخصوصا

 چشمام به برق و باد گذشت . حلما دستاشو دور پاهان حلقه زد :  یکردم . پنج سال جلو  سکوت 

 _مامان ...

 االن .  آمیکن ... م ی... برو با عروسکات باز  زمیجونم عز -

  یکه حت یسال  هیاون   یکه رفت . تو ی ز اون رو یرفت سمت اتاقش که جلو اومد.اونهمه حس که بهش داشتم ، تو  حلما

دستامو دورش  یحت ذاشت ینگاهش بود که نم  یتو   یحس هیبود انگار برام .   بهی. حاال کجا بود ؟ غر  دمیبخاطرش حبس کش

 حلقه کنم و ببوسمش و بگم : 

 مامان .  ی_خوش اومد 

 شدم. دستمو دراز کردم سمت مبل ها. ، مجبور به فرار  رهی بغلش بگ  یقدم جلو اومده بود تا منو باز تو هی که  حاال
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.   می بود  ستادهیچهارچوب در اتاق ا یهم تو یدونم .فقط نگاهش کردم . هردومون رو به رو  یبود اون حس گنگ ، نم  یچ

 و گفت :  د یکش یبه چهار چوب اتاق خودمون زده بودم که نفس بلند   هیتک

 ازم ؟  ی_پس دلخور 

 و ادامه داد: د یکش یتونست تو دهانم بچرخه که پوف   یزبونم نم هنوز

کرد ، االن  ی، اگه فرار نم شد ینم دایشد ... اگه درست شب آخر سر و کله اش پ یاون جناب سروان عوض  ریهمش تقس-

 قبرستون خوابونده بودمش تا مزاحم رفتن من و تو نباشه .  ی  نهیس

 د یفهم یم د ی ، نبا د یذهنم شد . نبا یتو ری گوش خراشش ، تصو یابا آن رنگ قرمز تندش و صد  ی. زنگ خطر د یلرز دلم

انگار او قصد نشستن   یازدواج کردم . لبمو به داخل دهان فرو بردم و باز دستمو سمت مبال دراز مردم ول انیکه با ک

 نداشت. 

 کمرش رو از ستون در جدا کرد : که

 .  ینشونم بد   توی عروس یعکسا   یخوای_خب ، نم

 .ستند ی... دم دستم ناِ ... آخه -

 باال داد و گفت :   ابروهاشو

 ؟ خوبه ؟  هیکنار تا خاک بخورند .... حاال شوهرت چطور آدم رنی_خب آره ، بعد از چند وقت همه م

 رو به دو طرف تکون دادم : سرم

 . ست ی_آره ... بد ن

 _چکاره است ؟ 

 گفتم :  یساز بلند شد. فور یسوت چا یسئوال ساده. که صدا هی  یکردم.  موندم.  رو  هنگ

 .  نی... بش گمی_حاال م
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  یکوچولو سی د  هی.  ختمیر ییچا  وانیبخاطر نگاه من . دوتا ل د ی. راحت نبود . معذب بود. شا یراحت  یمبل ها  یرو نشست 

  هیشناختمش .  ینم  گهیاش عوض شده بود .انگار که د  افهیاش شدم . ق رهیو خ  شیبردم. نشستم روبه رو ینی ریهم ش   یبلور

 اش . رهیختابش نگاه    رهمونیصورتش بود. ز یتو  ب یعج  یحس

  د یپاسپورت جد  هیانجام بدم ...   ییبایمجبور شدم چند تا عمل ز رانیا امیبتونم ب   نکهیا  یکه منم ؟... راستش برا یشک دار-

که   یتو با اون خونه ا یکرد ... راست شهیم ی، پول که باشه هرکار  یدون  ینبود .  م یالزم داشتم ... البته اصال کار سخت

 ؟  یبرات گذاشتم چکار کرد 

 :داد یژست بهم اعتماد به نفس م نینشستم . ا  نهیبه س دست 

 _فروختمش . 

 کمرنگ شد :  لبخندش

 !  یداشتم نگهش دار_توقع 

 ؟!   یواسه چ-

 ؟  یخب ... پولشو چکار کرد  یطور  نی هم-

 لباس زنانه زدم و سه تامغازه خوب اجاره کردم .  ید یتول  هیکردم ،  یگذار هیسرما-

 زد: شخند ین

 .  کنهیخوب کار م ت ی_فکراقتصاد 

 خاص درهم گره خورد: یسرد  هی ما با  ینگاه هردو باز

   ؟ی حاال چ-

  هی یحساب دارم تو  هیپول نقد کن ،  یدار یرو هرچ  ید ی، بابچه ات ... مغازه ها و تول ای_ اومدم ببرمت ... با شوهرت ب

 کنم . یبرات فراهم م یخوب یبه حساب .... زندگ زهیواسم بر   لمیوک  دمیکانادا ... م یبانک خودم تو 

 . خوامشیمن نم  یخوبه ... ول  یلیخوبه ...خ-

 چرا ؟! -

 .  نجاست یقبر پدرم ا ی...حت نجاست یا می زندگ ی...همه   نجانیهمسرم ا یخوشبختم ....خانواده  نجا ی... هم امیب  خوامیمن نم -

 زد : پوزخند 

 ؟  یبمون  نجا ی سنگ قبر ا هیواسه خاطر   یخوای! م یا وونهی_تو د 

 چشمام ظاهر شد .   یپدر جلو یشدم . اونقدر که خاطره  یعصب 

  

 ؟  هی، اسمش چ زمنیدخترمن ، عز -" 

 گفتم :  ازحرص 

 .  اهی_سنگ س 
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 و گفت :  د یبلند خند  بلند 

 اسمش سوگل منه .  ری_نخ 

 !!  یکن یصدا م  اهی، خودتم منو سنگ س  دمیحرصت م یپس چرا وقت -

 . "  اهیسنگ س یشیم یبد اخالق  یوقت-

 

 باال رفت :  صدام

 .  مونمیهمون سنگ قبر م   ی_من پا

، از  ی؟ رهام کرد  یتوچ یول د،ی، منو رها نکرد ... بخاطر من ازدواج نکرد .... بخاطر من دست از خالف کش چون

و با خودت  یاز پدر جدا شد   یول شهی اش نارس م  هی، ر اد یب  ایبچه هشت ماهه به دن هی  یوقت  یدونست ی. م یهمون بچگ 

 .  رهیبذار بم  یگفت

 نه ... سوگل نه . -
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رو برم زندان ،  میسال از جوون  هیاگه حاضر شدم  ینه ؟! فکر کرد  یگ یواسه پول ! م یشد  ینه ؟! عاشق مرد   ینه !! چ-

کرد و منو   دامیشد که پ  یچ یموندم که از اولش منو نخواست ول یمادر ینشه ؟! من پا  میحال زایچ نی پس اونقدر َخَرم که ا

سراغم   یکردم ... چرا اومد  یم موی.داشتم زندگ دونمی، نم شیخوش  یرفت پ  عد و ب  شیخونه و زندگ یواسه سه ماه کشوند تو

 آره ؟ یکرد  دایپ  یحبس گناهتو ، من بکشم ؟ خوب احمق گهیسال د  هی ؟ که باز 

عمل کرده بود ،   شوین یکردم . ب  یازم برگردوند .اما من هنوز داشتم نگاهش م یتوهم رفت و سرش رو با دلخور  ابروهاش

به   کردمیحس م شتریبهم بده . ب یکه حس مادر ییبا ینه اون ز  یشده بود ول باتری چشماشو خمار کرده بود ، لباشو پرتز . ز

   دوش من! یو غصه هاشو بندازه رو  بمونهجوون  خواد یفکر خودشه تا من . اونقدر که م

، فقط واسه خاطر   افتمی ب ریدونستم خطر داره ، ممکنه گ یزود قضاوت نکن سوگل ... اگه اومدم ، اگه برگشتم ، با اونکه م-

 خودم .  شی پ  ارمت یتو بود که بتونم ب
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 زدم :  اد یفر

 بشه ؟   ی_که چ

 به ما نگاه کرد که گفتم :  دهیاومد.ترس رونیاز اتاقش ب حلما

 اقت .برو تو ات زمیعز  ست ین  یز ی_چ

 و گفت :  د یکش یآه

 که کنارت نبودم رو جبران کنم .  ییروزها  ی _که جبران کنم ، که همه  

مغازه ها رو هم بهت پس بدم ، پول کارگاه روهم   تونمی م یخوا یممنون از جبرانت ... برو ... من جبران نخواستم ... اگه م-

 ؟  یبهت بدم که دست از سرم بردار ی... اصال چ نطوری هم

 نگاهم شد:  خی نگاهش دوباره م یرو سمتم برگردوند . حلقه ها  سرش

 .یدار ی... زندگ یدار ندهیسوگل ... اونجا آ  ای_با من ب 

 دارم ، خوشبختم .  یدارم ... زندگ یاالن هم همه چ-

بغلم و   یکرد که جلو اومد و خودشو انداخت تو  ی.حلما هنوز کنار در اتاقش نگاهمون م  د یلرز یبودم و صدام م  یعصب 

 کرد:  هیگر

 . شمی، من تنها م یبر یخوا ی_مامان نرو ... کجا م

 :  دمیکش فشی نرم لط  یموها یرو یدست

 با خاله . می زن یحرف م میاتاقت ، دار یدخترم ... برو تو  رمینم  ییجا زمی_عز 

کرد ،  یخاله تصورش م  د یبود و حاال با دهیوقت ند  چی که ه یبه مادر بزرگ یا بانهی نگاه غر هیآورد و  سرشو باال  حلما

 انداخت و گفت : 

 ؟   ینر  ید ی_قول م

 را دست گرفت و گفت :  شیچا وانیماند . ل رهیدرهم خ  بهی تکون دادم که رفت سمت اتاقش و باز دو نگاه غر سرمو

 . یتو برام ناز کن  رانویا امینکردم که ب  سکی ر نهمهی، ا ذارمیتنهات م ندفعهی_به هرحال فکر نکن ا
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 شهیتر که کاش هم یاو خال یبود و جا یخال  ییچا یها  وانی نگاه مصمم او بود.ل ریمبل نشسته بودم و فکرم درگ یرو هنوز

 ی. اونقدر تو د یرس  یبه جواب نم کردمش،یکه هر طور سرهم م  یمعادله ا یجواب بودم برا  هی. دنبال ماند یم یخال

 یکنم ؟ صدا یاعالم آمادگ ای؟ که فکر کنم و جواب بدم ؟  یمصمم بود که شماره تلفن نوشت و رفت . که چ مشیتصم

 زد: غی ، ج د ید یداشت کارتون م ونیز یتلو یبود . حلما که جلو انیتو قفل در، ضربان قلبم رو باال برد.ک د یچرخش کل

 . ییبابا-

 برداشتم :  عیو کاغذ رو سر زیم  یبه من بود، دست بردم رو انینگاه ک 

 ؟  یکه نکرد  ت ی_سالم  دختر گلم ...اذ 

 نه... دختر خوبي بودم ... مگه نه مامان ؟ -

 درآورد و گفت : فشیاز ک یکوچک دخترانه ا یشاد  یو جعبه   د یحلما رو بوس  یشونیخم شد و پ انیادم . کتکون د  سرمو

 واسه دخترم .   نمی _ا

جلو اومد و به من که انگار هنوز حس نداشتم از جام بلند  انیخونه تا جعبه اش رو باز کنه . ک یگوشه   د یزنان دو غیج حلما

 انداخت وگفت :  یبشم ، نگاه

 ! ی شی....اگه خدا قبول کنه انگار از اومدن من به خونه هم خوشحال نم  کمی_سالم عل

 خند زدم وگفتم :  پوز

 !  وونهی_د 

 نگاه کرد:  زیم یرو یخال یها  وانیرو به روم و به ل  نشست 

 ؟  ی_مهمون داشت

 گفت :  یبگم نه که حلما فور  خواستم

 . نجای_بابا خاله اومد ا

 مبل . یلَم داد رو شتریتکون داد و ب  یسر  انیک

 گفت ؟  یخب چ-

 گفت :  بازحلما

 _مامان سرش داد زد.

 چپ نگاه حلما کردم :  چپ 

 کنه .  یآدم ُچغل  ست ی_اصال خوب ن 

 ام شد:  رهیپرسشگر نگاهش خ   یها  لهیباز با اون ت حلما

 ؟   هیچ یچغل-



89 کنید                                      صفحه   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مبل خواباند :  یدستشو رو  انیک

 حاال؟  ی_چرا سرش داد زد 

 ... باهاش دعوام شده .  انیحوصله ندارم ک-

 !  اریسر زان-

 در جوابم زد : یسوال و جواب . پوزخند  نیتموم شدن ا   یفقط برا د یدونم . شا یسرم رو تکون دادم ، نم چرا

  اریزان یباز فردا از خونه    نی... حاال نکنه نازن  گهید  نهی هم  یدوتا آدم رو بهم برسون یخوای به زور م ی_بفرما ... وقت

 رو نداره . یکمکش که کس یکنه و سرکار ِهِلک ِهِلک بر یاسباب کش

 که گفتم رو نداشتم.  از جابرخاستم و گفتم:  یکش اومدن دروغ ی حوصله

 بخوابم.   یساعت  هی رمی....من م انیک  کنهی_سرم درد م

 کرد.  بمی متعجب تا دم در اتاق ، تعق نگاهش
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 گهیتخت . د  ی کردم . بعد افتادم رو  ینماز وچادرها مخف  یسجاده ها  ریو شماره تلفنش رو ز یدرو بستم رفتم سمت پاتخت تا

  د یمادر من ... چرا با نکهیوجود داشت . ا یمهم تر  یام رو بدم .حاال مسئله   یخبر باردار ان ینداشتم تا به ک   یذوق یحت

 ؟! که فقط منو با خودش ببره ؟!  رانیا ومد یم د یپاسپورت جد   هی ا، ب  نیزم یکرد ، از اون سرکره  یخطر م

 به من انداخت و در رو پشت سرش بست .  ینگاه  انیدورنم بود. در اتاق باز شد .ک یجواب ندا سکوت 

 دکتر؟  می حالت بده بر-

 بده .  میحال روح -

 باال رفت :  شیابرو  یتا

 کجاتونه ؟!   قایدق تونی _حال روح

 هاش رو نداشتم . پشتم رو بهش کردم و گفتم :   یشوخ یحوصله  یعنی .  ومد ی خوشم ن شیشوخ از



90 کنید                                      صفحه   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . انی_بسه ک 

 تخت:   یرو نشست 

حال  یاومد  ی، بگم واسه چ  نی! خب بذار من زنگ بزنم به همون نازن  یکنیم  ی، سرمن خال شهیدعوات م نی _با نازن 

 دارم . ازی از جسمش ن شتریمن به روحش ب یدون  ی، نم یزن منو خراب کرد  یروح

 دفعه صداش قلبمو از جا کند :  هیبهش ندادم .همچنان پشتم بهش بود که  یمحل

 شما ؟  ی_الو سالم ... خوب

زنگ زده   یراست یو قطع کردم . راست دمیرو از چنگش کش  یبه دست گرفته. گوش  یگوش دمیسمتش و د  دمیچرخ  یفور

 :  دمیکش اد یشدم و فر یبود. حرص

 ندارم ... تنهام بذار . یمسخره باز یحوصله  انیک-

 سمتم نشونه رفت : یاخم جد  هی

 ها. ی... باز گند دماغ شد  اهی سنگ س ی_هو

 : شی و محکم زدم به بازو دمیو کشکنار دستم ر بالشت 

 .... حوصلتو ندارم.  گمی_بسه م 

 شد: یجد 

 ات بهتر بشه ؟  هیروح رونیببرمت ب   یخوای_م

 بده . یآشت  نی بده که منو با نازن  ریشک کنه و گ ان یکه ک  دمیترس  یم یکردم .حوصله نداشتم . ول سکوت 

 کجا مثال ؟ -

 ؟  می بر یکجا دوست دار-

 وگفتم :   دمیکش یآه

 راحت شم . رمی_دوست دارم بم

 سرم زد :  یبوکس من و خودش رو تو سهیکه شده بود ک یکرد و همون بالشت اخم

 ! خدا شفات بده . وونهی_د 

حتما دمار از روزگار  انی، ک ختمیر یقطره اشک م هیشد . اگر  ینم  یول  شدمیکردم تا راحت م یم هیخواست گر یم دلم

 هیبگم که مادر برگشته ؟ از   انیبه ک ی. اصال مونده بودم حاال چطور آورد یخبر ، در م یب ا یو از همه دن  چارهیب  نینازن 

 .  افتهیاتفاقي ب  هیکه قراره  زد یم  شیحس بد مثل مار بهم ن هی یبود و از طرف یشدنش حتم ریطرف گرفتن و اس 
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بود که از  یکردم، گوشم به آهنگ  یم نشیی تز  رداغیداغ و کشک و س ازیداشتم با پ  کهیو در حال  ختمی کاسه آش ر هی

 .  شد یپخش م  ونی ز یتلو

 

 تو گذشت    یکه ب ییاون روزا  ی همه

 گرفت تمام وجودم  یروز هیرفتن تو  یتوبودم و غصه   کنار

 

  یباال . نگاهم رو برا یکردم وشالم رو سرم .سمت پله ها رفتم و پشت در واحد طبقه  آش کامل شد .مانتوام رو تنم نیی وتز 

 .  د یشن یداغ و نعنا داغ و کشک انداختم .چند ضربه به در زدم .حتما نم  ازیپ  یحلقه ها یبار رو   نیآخر

 و گفت :  د یآش رو د  ینگاه کوتاه به من انداخت و کاسه   هیباز شد .  یدر ، دو سانت ی زنگ رو هم زدم . ال پس

 .د یی_بفرما

 از پشت در کنار رفت : بعد 

 ؟   ستمی_مزاحم ن

 از در فاصله گرفت : صداش

 . د یی_نه بفرما 

 یمرد مجرد نم هی ی. نگاهم به خونه اش افتاد به خونه   ستادمیدر ا یزده بود. همون جلو  بشی باز کردم . وارد شدم . غ درو

. از  نیبود هم زیم یخودکار رو  هیبود.فقط چند تا برگه و  دهیکش د یسف  یمبل ها ملحفه  یرو یو مرتب بود.حت  زید. تمخور

 که گفتم :  بست یم  راهنشوی پ یدکمه ها شت اومد. دا رونیسالن ب یتک اتاق انتها 

 _انگارمزاحم شدم . 

 .  نی نه ... نه اصال ... بش-

 وگفتم :  زیم یآش رو گذاشتم رو  یرفتم .کاسه  جلو

 . د یخور یرو حتما م  یکوچولوئ  نیکاسه به ا هیخب ...  ینه ول ای د یدونم آش دوست دار ی_نم 

 نشستن من . نشستم . اوهم مقابلم . نگاهش به آش رفت و گفت :  یبود. دستشو دراز کرد به نشانه  دهی.مقابلم رس د یخند 

 .  زنهیداره چشمک م ییجورا هی...  نیی تز  نی آش با ا نی ا  یول خورمیآش نم  قتای_حق 

 :  دمیخند 
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 . آرمیرو درست کردم ، براتون م  د یکه دوست داشت یی، هر غذا د یدوست دار ی_نوش جان ... اگه بدونم شما چ

 به مبل :  هیک زد و ت یخنده ا تک

 . آد ی_چه حرف ها ! باعث زحمت بشم ...گرچه بدم نم 

 زد و ادامه داد: یچشمک

 نخوردم .  یخونگ یسال غذا هی_

 گلوش :  یغم نشسته تو یدست انداخت به توده  یآه و

 رفت .... ایهمسرم پارسال از دن ی_وقت

 خدارحمتش کنه . -

 ممنون ...خدا اموات شما رو هم رحمت کنه ...-

 آش بود که ادامه داد: یکاسه  ی.نگاهش هنوز رو د یو باز آه کش  

 سخت بود ... یلی_سخت بود ...خ

 ، سخته .  یسر کن زت یسخته .... تنها با خاطرات عز ییتنها 

 گفت :  یهمراه با آه  کدفعهیشد که  نیآش عج  یغم نگاهش همه با کاسه   یهاله   ی، نگاهش ، حت نفسش

 .می _ بگذر
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فکر بود.   یانگار اون نگذشته بود.  هنوز تو یبودم. من گذشتم ول دهیحالش رو چش  نی ع  قای. چون دق  گهیم  یدونستم چ یم

بود، سرش رو باال   انی خط پا بغضش یکه برا یبا لبخند  کدفعهینگاهش تموم بشه که   یغم نشسته تو نی بگم که ا یموندم چ 

 آورد و نگاهم کرد: 

 . د یخوش اومد -
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 بعد بلند شد و رفت سمت آشپزخونه که گفتم :  و

 برم . د ی....من با د ی_زحمت نکش

 ؟ د یخور یکه م ییچا هی حاال -

  ی.دنبال عکس همسرش بودم .اما انگار نبود .الاقل تو د یخونه چرخ  ینبود . باز نگاهم تو یگفتم ؟جز سکوت حرف یم یچ

من ،  د ید  رهیدا  یتو یعکس ها بود ول زیم د یبود. شا  زگرد یم هی و اتصال آشپزخونه ،  یرائ ینبود. اما پشت ستون پذ   یرائیپذ 

 .  وهیم  یدست شیپ  هیو  ی چا وانینه ، برگشت .دو ل

 ؟ د ید یچرا زحمت کش-

 .  شهیم دایردا پمج یخونه   یتو   نای فقط هم گهید -

اش شدم  ره یکه خ د یچ یم زیم یمن ، رو یرو برا  وهی م یدست شی و قند و پ   ییچا  وانیزدم. نگاهش کردم .داشت ل لبخند 

 شده بود .  د ی.موهاش تک و توک سف

که جذاب ترش کرده بود ، رد  یخاکستر ی که چهل و پنج سالش باشه . جز همون موها  خورد یو قشنگ . بهش نم یخاکستر 

 زد به مبل و گفت :  هینبود. تک  دایصورتش پ  یاز گذر زمان تو  یا گهید 

 . د ییبفرما وهی _م

 هلو .  هی،   لیشل هیگالب ،  ب یس هی-

رو بدست گرفتم و گاز زدم . نکردم  لیشد و شل لیاون لحظه بدجور هوس کردم .اونقدر که عقلم زا یبودم و تو  لیشل عاشق

 باچاقو خرد کنم . الاقل 

 د یشدم .شا اری زان رهیگاز رو که زدم متوجه نگاه خ  نی گولم زد.اول  لیشل یو سرخ  یکالس گذاشتن نداشتم .سفت ی حوصله

 گفتم :  بست ی، راه نفسمو م لیشل  ینی ریکه داشت وسط اون دهان پر و ش یتعجب کرده بود.باخنده ا

 بودم .  لیعاشق شل  ی_از بچگ

 با چاقو خرد کنم . ینداشتم حت  طاقت 

 داد:  حیخنده داربود؟ که خودش توض  نهمهی ا یعنی. ومد یکه بند نم  یقهقه ا هی . بلند شب د یخند 

 ؟!  یشدند به اسم کالس ، که چ یمشت رفتار خشک و رسم هی ری. آدما امروز گرآد یرفتارتون خوشم م  یسادگ نی_از ا

 رو زدم و گفتم :  لیدوم شل گاز

 !  هنی ری_عجب ش 

 . خرمیبراتون م د یداره ، خواست  یخوب یها   وهی... م دمیخر  ییکوچه باال یمغازه  نیآره ... از ا-

 . می داشته باش  یحساب و کتاب  هی د یاومدم ، اگه اجازه بد  د یبخر  لیبخرم و شما شل ل یکه شل ومدمی ممنون .... ن-

 تعجب ابروهاش توهم گلوله شد :  از

 ؟!  ی_چ

 یچقدر شده که من از شرمندگ د یبگ د ی پول شامو ..... لطف کن نطوری ، هم د یبارو حساب کرد  ون ی شما پول کارگرا و کام-

 .  امیشما در ب
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 ابروهاش هنوز محکم بود :  گره

 تون راحت . الت ی، خ ست یهم ن  ینداره ... حساب و کتاب یشرمندگ-

 تامن راحت باشم .  د یبگ د ی. لطف کن ست یراحت ن-

 تا حساب کنم .  یکاسه آش روهم بگ هی نیا مت ی ق د یبا  نطورهی ؟ اگه ا یکن یاصرار م  نقدری ا یواسه چ-

 . ارمیکاسه آش ب هیفرق داره ... خودم دوست داشتم براتون   نیا-

 خب منم دوست داشتم واستون پول کارگرا رو حساب کنم . -

 ام گرفت : خنده

 .  ارمی هر روز براتون غذا ب د ید یکه کش یزحمت  یکه به تالف د یکن یمجبور م نکارتونی پس ! اونوقت منو با ا هینطور ی_اِ ... ا

 گفت : تعارف داشتم که   توقع

 رستورانا رو خوردم...  یخسته شدم از بس غذا گهی_خوبه ... من د 

 هم اصال تعارف نداشت . لبخند زدم و گفتم :  د یکارش نبود . شا یراحت بود .تعارف تو  یل یشدم .خ شوکه

 _باشه .

آش   یکاسه   یرو  اریرو گرفتم . سکوت بود . نگاه زان  می چا وانیل ی ام و دسته  یدست  شیپ  یرو گذاشتم رو لیشل ی  هسته

 هوس کرده بود.  د یبود . شا

 ؟  د یمزه چش کن ارمیقاشق ب  هی د یخوا یم-

 :  د یخند 

 .کنمیدارم نگاش م ینجور ی_نه ...هم 

 .  نمی بی .... الاقل عکس العملتون رو م ست یبد ن د یخوب اگه مزه چش کن -
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آوردن قاشق   یمردد بود؟ از جابرخاست و رفت .حتما برا نقدریژست تفکر . ادست به چانه گرفت .  هیو   نهی دست به س هی

 گفتم :   یمالقه و دوقاشق . فور هی دستش بود و   یماست خور ی  الهیبرگشت دو پ  ی. وقت

 . د یندارم ... خودتون بخور لی.... من االن م  نه

 . د یخور یکه م الهی پ هی  حاال

 ... نه ممنون .  خورمیم  یینه ...آخه دارم چا-

 باشه . -

 و رو کرد. ریو با قاشقش ، آش رو ز  د یخودش کش یبرا  الهیپ  هی

 ومد؟ یقاشق رو به دهان گذاشت . ابروهاش باال رفت . نکنه خوشش ن  نی اول و

 ؟   یخاص ی  هی؟ ادو  ختند یتوش ر یچ-

 .  گهید  نی آش و حبوبات و هم ینه ... سبز-

 خوشمزه است .-

 .د یفکر کنم تا حاال آش نخورد -

آش نخوردم ...خوشمزه  گهید  د یکه مادرم رفته شا یرفته و من تنهام ... از وقت رانیساله که مادرم از ا یلی...خ قتاینه حق -

 است .

 نوش جان . -

رو پر کرد  له ایباز پ  دمی، از آش من خوشش اومده که د  گهیم  کنهیم  یکردم حتما شوخ  یته کاسه رو خورد. داشتم فکر م تا

 هم نداشت!    یدر کار نبود. تعارف ی. نه انگار دروغ 

 . دنشیکشدار شد از د  لبخندم
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 گفت : د یجنب یدهان م یزبونش هنوز تو  کهیو در حال زیم یرو گذاشت رو یخال ی  الهیپ

 خوشمزه بود.  یل ی_خ

 زده گفتم :  ذوق

 تموم شد . نکهی؟ ا  ارمیب  گهید  یکاسه   هیبرم   د یخوا ی_نوش جان ... م

آش من دوخت و   یخال یکه سرش رو باال آورد و نگاهش رو به کاسه  دمی.خند د یخنده اش به منم رس روسی! انگار و  د یخند 

 :  د یپرس د یجوش ی چشمانش م ی که تو  یالتماس قشنگ هیبا 

 ؟  شهی_م

 خوشم اومد. از جابرخاستم و همزمان جواب دادم :  یلی اش خ  یتعارف یب  نهمهیا از

 _چرا نشه . 

دستم مالقه .  هیآش و   یدستم کاسه  هیزنگ خورد.حاال  لمیکه موبا   ختمیر ی. داشتم آش م نیی پا  دمیفوت وقت از پله ها دو  یب

 گوشم نگه داشتم :  ریرو ز یگوشم و با شونه ام گوش ریرو وصل کردم و زدم ز یتماس گوش 

 _بله . 

 سالم .-

 سالم .-

 :   دمیبود که پرس انیک یصدا

 شده ؟  ی_طور 

رو کف دستم گرفتم . تماس قطع شده بود.حتما اشتباه   یکاسه و گوش  یتماس قطع شد. متعجب مالقه رو گذاشتم تو  ناگهان

 دمیشده بود ، دو د ییتا اریآشم که توسط زان  یاز وصف خوشمزگ  یکردم و با ذوق نیی آش رو تز یگرفته بود. باز کاسه 

 دستم .  یآش تو  سهکا هیسمت پله ها. ارتفاع پله ها بلند بود و من  

از غذام  یوقت بود کس  یلی. خ گهیبود د  یی مگه ؟! اثر تنها شهیم یچ یبرس  رترید  قهینبود بگه آخه دختر ، حاال دو دق یکی

 نکرده بود. فیتعر

 خانم که فقط بلد بود غر بزنه و بگه :  لت یفض

 سوخته ... رشته ات وا رفته . ازشینمکش کمه ... پ-

 کشفش کرده بود. اریبود که فقط زان  یانگار مزه ا یخوشمزگ اما

وسط از   نی بلند آخم ا یسنگ پله و شکست .صدا یآش محکم نشست رو  یساعد پام محکم خورد به پله و کاسه   کدفعهی

، تا گوش   نی زم یرو  شد یم دهیکه کوب  ییجفت پا هی یبود ، بلند شد ، که صدا دهیکه ضرب د  ییشده بود و پا  ختهیکه ر یآش

 بود:   اری. زان د یمن رس

 شده ؟ ی_آخ آخ ... چ

کنم   نیکلمه گفت خوشمزه است ، اونقدر هول شدم که آشو با کاسه اش پخش زم هی.  نیلحظه از خجالت آب شدم کف زم هی

 ؟! 
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 خودمو جمع وجور کنم که گفت :  خواستم

 ! یچکار کرد  نی ... بب ی_نه ... وا 

 کرده بودم که گفتم :  فیکث  یپله رو بد جور   یگفت . پله و موکت رو ی. راست م دمیگز لبمو

 .  ورمش یم اطیح ی ...موکتو فردا تو  د ی_ببخش

 چشمام نشست :  یتو ریاخمش مثل شمش یز یدفعه ت هی

 .  گمیگم ؟! دستت رو م ی_موکت رو م 

 دایخون کف دستم پ  کیبار یکف دستم نشسته . کف دستم رو گرفتم مقابل چشمام که جو یفیسوزش ظر هی حس کردم  تازه

 شد.
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 رو برداشت و گفت :  شهیبزرگ خرده ش  یونده بود ، نشستم که تکه ها که پام روش خم م  یهمون پله ا یرو

 .  نی جا بش نی_هم 

پله   یقاشق برگشت و بشقاب . با قاشق آش رو از رو هیموکت . با  یرفت .نگاهم به کف دستم بود و آش پخش شده رو و

منتظر بودم که او دستم رو ببنده که برگشت و   د یدونم شا یپله نشسته بودم .نم   یجمع کرد و باز رفت و من خنگ هنوز رو

 گفت : 

 باال برات ببندم . ای_ب 

زخم   هیدونستم  یداشت و برام آورد .نم لی. باند استرد یجمله بودم . برخاستم .خودش جلو دو نیهم  دنیمنتظر شن انگار

ه .کف دستم رو با دستمال پاک  نه .سکوت کردم تا پرستارم خودش کارش رو انجام بد  ایاونقدر باند الزم داره  کیبار

 و بعد باند بست و گفت :  خت یر نی بتاد  یکرد.کم

 من ... باعث دردسر شد . یی_شکمو 

 ، زمزمه کردم :  باخجالت 
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 .د یکور من پله ها رو ند  ی_نه ... چشما 

 چشمام جا خوش کرد:  یباال اومد .نگاهش تو  سرش

 شما باالخره ؟ ایاالن مقصر منم -

 نگاهش گرفتم و گفتم :  یسیمغناط  یها رهیاز دا نگاهمو

 فکر کنم هردو. -

بسته بود.سرم که باال اومد .نگاهش شکار چشمانم شد و  می برا یبود که اساس یمبل . نگاهم به باند  یزد به پشت  هی. تک د یخند 

 صدا : یو ب  زی. ر د یخند  یم ی لبخندش پهن لبانش . به چ 

 شما باز کار دستمون بده . ینا یب  یهوس من و اون چشما  نیا ترسمیم  یول خوامی _هنوز آش م

 ؟ اما به دل نگرفتم :  یشوخ  ای بود  هی کنا

 دتون . خو یپا دنشی_آش هست ... فقط زحمت کش

 و آش بخورم ؟   نییپا  امیکه رسما ب یکن یدعوتم م  یعن ی-

  نیی حرفش باال و پا  د ییاون انگار قصد مهمون شدن داشت. سرم به تا یخودش آش بکشه ول یبرا  اد یبود ب   نیفقط ا قصدم

ا خودم  . ب ستاد یای و صاف مقابل فرمان افسر نگهبانش م خورد یکه برجا م یبرخاست .درست مثل سرباز یرفت که فور

 نبود . یخوب زیبودن چ  فتعار یب  یاد ی. ز ست یگفتم ، انگار تعارف کردن هم بد ن 

 شد که شام ناخواسته دعوت شد و مهمان ناخوانده آمد . نیا

،   زیم یمبل برداشتم . ظرف تخمه رو از رو یمن دورتادور خونه همان . مانتوام رو از رو  دنیبه خانه همان و د  ورودش

  کرد یم سهیمرا با خودش مقا یخونه  د ی. شا د یچرخ یتونه م  یو نگاه او همراه با دور زدن من ، تو   نیزم  یبالشت رو از رو

  نبود . خودش ، خودش را دعوت کرده بود . سفره را انداختم و دو بشقاب  همنظم بودم و او چقدر منظم . م ی. من چقدر ب

 گذاشتم . او هم کمک کرد.

نگذاشت و با گفتن " کالس   یکاسه بکشم ول کیالاقل درون  گذاشت یآش را . کاش م یو نان را برد و بعد قابلمه  نمکدان

 کرد.  هیرا توج ینذار " ، همه چ
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نه حال جسمش خوب بود ، نه روحش .چند    یدونم چش بود ول یصورت سوگل شد .نم یاز سئوال روانه   یبا موج نگاهم

.اگر د یطلب یو خواب رو م  کرد یهم سردرد رو بهانه م یو از طرف زد یلب به غذا نم  ییاشتها یب  یبود که به بهانه  یروز

  تمیاذ  شیحال یمتفاوت . ب  نقدری، ا نباریچرا ا دونستمیاش بود و نم  انهماه یگفتم بارداره حتما . ول یبود ، م  دهینرس کلشیس

شب   هی، کردم تا حالش رو بهتر کنم .  ومد ی از دستم برم  ی. هر کار د یجوش  یچشماش نم  یتو ی شگ یکرد.اون نشاط هم یم

ش  نگاه  یغذا رو . وقت اونرسما کوفتم کرد  یعنیلب به غذا نزد .  یحت  یشناختم ول  یکه م یرستوران نی شام بردش به بهتر 

 دلش چه خبره .  یزد که بگه چشه و تو  یکالم هم حرف نم  هی.  افتادمی کردم خودمم از اشتها م  یم

اونقدر دلم پر بود ، که  یعنیمغازه .  یتو نی نازن دنیراست رفتم د  هیروز از اداره  هیطاقتم طاق شد . باالخره  گهید 

 .  نییپا  ارمی مغازه رو ب ی شهیش  خواستمیم

 سالم ... سوگل خوبه ؟ -

 :  نشست یم نی زم یمحکمم رو  یبشم . قدم ها یپرسشش باعث شد که عصب  نی هم

 _سوگل ! برات مهمه واقعا !

 صورتش نشست : یتو  تعجب 

 شده ؟  شی_سوگل طور

 رفت تا آخر :  کدفعهیصدا  ولوم

 و از خواب و خوراک افتاده ؟  گهینم یچ یکه ه یگفت یبهش چ ی... اومد  خورهینه غذا م  زنهیشده ؟! نه حرف م شی_طور 

 زد:  رونیچشمانش ب  یها حدقه

 .  دمیسوگل رو ند  ی؟! من ؟!... من اصال از بعد اسباب کش ی_چ

 بلند گفتم :  یاز انکارش با همون صدا خسته

 ؟ ختهیبوده که از اون روز حالشو بهم ر یحرف زده ؟ ک اریما و باهاش در مورد زان ی بود اومده خونه   ی_پس ک 

 ! ست ی سوگل حالش خوب ن د یگیکه م  شنومی... من اصال االن دارم از شما م انی به خدا من خبر ندارم آقا ک-

 کرد. دایپ  یسوگل برام معن یچند روزه  نی و به جاش رفتار ا د یلحظه چنان جا خوردم که تمام سئواالت ذهنم پر کش هی

 ."  یحرف بزن نی نازن با   یوقت نر  هی" 

 بازم ...دروغ گفته بود.  یعنیداشت ؟!  لیو باهاش حرف نزنم ، دل  نمی رو نب نینازن  نکهی ا یاصرارش برا  اونهمه

بستم و از مغازه  یحرف چی ه  یبرگشتم . در مغازه و ب  میتنم شد ، سرب مذاب . راه اومده رو مستق  یخون گرم تو  انگار

 .د یکش یمغز سرم خط م  یکاتر تو هی داشت با  یک یزدم .  رونیب

بکشه که    غی خواست ج دنمیکرد . با د  یم  یاتاق بود و حلما وسط خونه داشت باز یخونه . طبق معمول سوگل تو دمیرس

 . جلو رفتم و گفتم :  ین یب  یدستمو به نشانه سکوتش گرفتم جلو 

 ؟  ادتهی،  دهیکش  غیج و مامان سرش نجایخاله اومده ا یکه گفت  یحلما ... اون روز -

 :  دمیت تکون داد که پرس سرشو
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 بود؟  نی_اون خاله ، خاله نارن 

 :  دمیدوباره پرس   د یباال رفت . با ترد  یبه عالمت منف سرش

 نبود؟!   نی_خاله نازن 
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حاال   یبود . ول   نینازن  یخونه  یاز اثرات اسباب کش د یافتاده بودم . چراش معلوم نبود . شا یز یبد بود . به خونر حالم

وقت  اد ی، ز یکه " فکراتو کرد  ومد یاز مادر م امیپ  هیاون اوضاع آشفته ، شده بود ، قوز باال قوز . هر روز  یانگار تو 

، از اون   طمی. کالفه از خودم و شرا افتادهیکه هنوز ن  یدلشوره داشتم واسه اتفاق هیکردم .  یخوندم و حذف م یندارم ." م

شدم .   یم وونهی گفتم امروز و فرداست ،سقط کنم  .داشتم د  یکه م یز یکه حاال شده بود برام دردسر و اون خونر یباردار

عادت ماهانه ام گذاشته ، سکوت کردم   یمنو پا یزی، خونر  دمید   یوقت  ینگم ول انیخواستم به ک یخواستم به خدا نم ینم

کردم بلکه  یاستراحت م یهفته . هر چ هیبگردم . اما دو روز شد  یراه حل هی گفتم بلکه دنبال  یم رتری.الاقل دو روز د 

 شدم .  یشدم ، بدتر م یبهتر بشم ، بهتر که نم

و   دهیلباس پوش دمیصبحانه رو حاضر کرده بودم که د  زیخونه بود . م انیهفته با سکوتم گذشت . ک  هیهفته بود .  آخر

 نزد . یبه من هم حرف  ی. حت رونیحاضر و آماده از خونه رفت ب

ظرف   هیجوش اومد ، برگشت .  ییصبحانه که کامل شد و چا زی . م رهیطبق عادت هر هفته رفته نان تازه بگ  د یشا گفتم

 گرفته بود.  میحل

 که گفتم : در بود  یجلو  همون

 !  انی_ک

 :   دمیباال آورد و نگاهم کرد که پرس سر

 ؟  یگرفت  ی_چ

 .  یاعل می ...حل میحل-

 زنم .  یلقمه هم لب به غذا نم هی شی اریآشپزخونه ... ب یتو  ارشیتورو خدا ن-
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 کرد:  اخم

 _چرا ؟! 

 .آد ی بدم م  میمن از حل-

 محکمتر شد :  اخمش

 !  یبود  می ؟! تو عاشق حل آد ی_بدت م

 اصال .-

 زدم :  اد یقدم جلو اومد که فر هی

 . زیم  ی... بذارش همونجا رو انیک این  گمی_م

 و همون اخم محکم گفت :  یلجباز  با

 .  میخور ی_اصال تو لب نزن ، من و حلما م

، عق زدم . نگاه متعجب   د یچ یمشامم پ یتو  یا دهیگند  یاپن. حس کردم بو  یرو گذاشت رو یک یاومد و ظرف پالست جلو

 .  ییسمت دستشو  دمیبه سمت من ، که دو د یچرخ انیک

بشه و   هیقض یهر لحظه متوجه  دمیترس یکه م یان یاون اوضاع و اون اعصاب داغون و ک  یتو  یلعنت  اری و نی از ا خسته

نخورده بودم . فقط حنجره ام رو پاره کردم از بس عق زدم و   یزی . چون چ ومد یاز گلوم باال ن   یزیدردسر درست کنه . چ

دست به کمر زده بود و باهمون اخما که حاال معلوم   هی.  ییدر دستشو یلومقابلم بود .ج انیاومدم .ک رونیب  ییبعد از دستشو

 ، سوال کرد:  هینبود علتش چ 

 _چته تو؟! 

 .  نیچمه !...سر صبح حالم بد شد هم-

 !  ست ی! مشکوک ن  میحل  یسر صبح ! با بو-

 ... برو .  سهی از نظر تو مشکوک شده ... برو آقا پل یخدا شفات بده ...همه چ-

  نی. ا قیچشمام . دق یکنم بلکه دست از سرم برداره که بازوم رو گرفت و نگهم داشت. زل زد تو یباهاش شوخ خواستم

 . نمیرو به اون وضوح بب  تشی چشماش اونقدر روشن نبود که بتونم توش عصبان ی. کاش حلقه ها  ترسوند ی دقتش منو م

 ؟  یباردار-

 نه . -
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 ... یگفتم ول یم د یرو گفتم . نبا  دروغ

 صورتم بود که ادامه دادم: یهنوز رو انیک نگاه

 غذاست بدم اومده.  یاز هر چ گهیخوردم بهم نساخته ، د  یزیچ هی ؟  ین یب  یمگه نم  ضمی_مر

 از غذاست ...  -

  قیصورتم دق ی، تو  ی" دوباره بعد از مکث  ست یاز غذا ن دونمیگفت " از غذاست " که انگار در واقع گفته بود " م یطور  هی

 شد :

 ؟  یهفته شده ، پس چرا پاک نشد   هی_االن 

 . ختهیکمکش کردم ، روزهام بهم ر  نی نازن یکارها  یکم تو  هی ماه  نی . چون ا.. د یبرم دکتر ... شا د یدونم با ینم-

 بود . لیشد ، خود حضرت عزرائ یم یجد  یوقت  صورتش

.  یسمت گوش  دمیو مثل جت دو دمیدستش کش ونی زنگ زد . محکم بازومو از م لمیموبا  یدهانم رو قورت دادم که گوش آب 

 کم بود . مادرم بود. انیک د یوسط اون نگاه پر از شک و ترد  یکی  نیبرداشتمش . هم زیم یاز رو

 الو .-

 اونجا باهات کار دارم .  امیخوام ب یسالم ... م-

 .  شهی... نه ... نه ... امروز نم یسالم خوب-

 کرد که مجبور شدم برم سمت اتاق . یرهام نم  انینگاه ک 

 آخه .  ست یحالم خوب ن-

 فاصله گرفتم و گفتم :  از در یاتاق رو که بستم ، فور  در

 _من هنوز به همسرم نگفتم که مادرم برگشته .

 .  یبمون  نجایا ست یبدونه ، تو قرار ن  د ی؟ بگو بهش باالخره با  یخب که چ-

 . ام ی با توهم ب ست یمن قرا رن-

  یخراب شده بمون نی ا یتو نکهی، نه ا یا یمن ب شیام رو به نامت کردم که تو پ  هیسوگل ...خوب گوشاتو واکن ... من سرما-

. 

 خراب شده رو دوست دارم . نی _من هم

 شد :  شتری ب حرصش
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 کنم .  دت ی_مجبورم نکن تهد 

 . رمیبرم زندان ؟ خب م د یبا  گهیسال د  هی...  آمیکن ... چون نم  دمیتهد -

به   ینگهش دارم . که در اتاقم باز شد و مجبور به زدن لبخند شدم . دست  نییتُن پا  یکردم تا تو  یرو به زور مهار م صدام

 موهامو تو دستم نگه داشتم :  یانتها یو دم اسب  دمیموهام کش

 ...خداحافظ. ی... ممنون زنگ زد  گهیوقت د   هیشه دیگه ... باشه  ینم-

 سراغم اومد :  انیرو قطع کردم ، نگاه ک یگوش

 بود؟  ی_ک

 .  نی...نازن  چکسیه-

 تکون داد: د ییبه تا یسر

 باهاش ؟ یمرد  ی...آشت نی _نازن

 بحث کوچولو بود که تموم شد. هی_ آره 

 _خب برو صبحانه ات رو بخور.   

 اپن بردار تا من برم .  یتو برو حلیم رو از رو-

 واسم تنگ کرد :   چشماشو

 که .... یاز پاک ریغ   یرو دار یباردار  می... تو تمام عال دمیسوگل ....فکر نکن نفهم  یزن ی_مشکوک م

 با اخم گفتم :  یفور

 . انیات کرده ...حوصلتو ندارم ک وونهی ... عشق بچه د  یشد  ی_تو زده به سرت ؟! وسواس 

 کرد. یشک م شتریب  موندمیاگر م د یرفتم .شا  رونیچرا از اتاق ب  دمینفهم

بهم مشکوک شده بود .حاال مونده  یلیزد. اخماش اونقدر توهم بود که دلم بلرزه .خ رونیاز اتاق ب قهیبعد از چند دق  انیک اما

اعمالم رو   زیر زیکه ر انیک  یو نگاه موشکافانه  زد یبهم م میبد حل  یکه داشت حالم رو از بو یلعنت اریاون و  نی بودم ب

 لقمه ها م رو شمارد. کتک ت ی. حتکرد یم یداشت کالبد شکاف

 ُعق نزنم که گفت :   می حل یصبحانه بلند بشم بلکه باز بخاطر بو زیاز پشت م خواستم

 _کجا ؟ 

 شدم . ریس-

 ؟! یگنجشک یبا سه تا لقمه -

 بود . خوب مچم رو گرفته بود.  گرفته
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.  دمیرس یم  نی قی گذشته بودم و داشتم به  د یاز شک و ترد  گهیکردم . دروغ پشت دروغ . د  یزور داشتم خودمو کنترل م به

  یمشکوک ! اون ترس نشسته تو یکرد؟اون تلفن ها  یم یسوگل باردار بود . حتم داشتم که باردار بود . اما چرا مخف

که انگار جنگ شده . واسه  د یپر یرنگش م یطور  هیبودند ،  زدهخطر  ریخورد ، انگار آژ ی چشاش ! تا تلفنش زنگ م

وانستادم . موندم    یپنجشنبه اضافه کار هیدادم . فقط  یانجام م  د ینبا  یکنه ، کارسخت  یم یرو داره مخف یچ نکهیا دنیفهم

ده روز بود لب به غذا  کیمسموم شده که نزد  نطوریا ییاحوال بود . هنوزم معلوم نبود از کدوم غذا ض یخونه . هنوز مر

بخرم . نه طاقت  می ده بود تا حاال . اون روز پنجشنبه رفتم براش حلگرفته  ، دوره اش تموم ش روسمیگفتم و  یزد. اگه م ینم

شد !  یبود که تموم نم  یچه عادت نیگفت . اصال ا یکه م  ییداشتم ، نه طاقت صبر واسه دروغ ها شویحال ض یاون مر

 .  زنهیداره ، دورم م  نکهیکننده ، بها بدم . ا وونهی فکر د  هیخواست به  یده روز! اصال دلم نم الهفت روز بود و حا   شهیهم

  شمیدستش پ  یجور  هینشد . اما هر روز ،  یول اد ی خواستم خونم به جوش ب یاش . نم ی؟ واسه خاطر اون مادر عوض  چرا

  هیعصب  نی از دست نازن نکهی روز دروغ ا  هیاش،  ییاشتها یروز دروغ ب هی روز ، دروغ باردار نبودنش ،  هیشد ،  یرو م

 خواست ؟  یم یباهاش قهره ... تا کجا ؟ چ و

کرد .  یکه مغز سرم رو داشت منفجر م  یکه گفته بود . جواب ییاون دروغ ها یجواب واسه همه  هیجواب داشتم .  هی فقط

بهانه رو دستم داد که  نی ، دوم نهی به پا کرد ، اون تلفن مشکوک که گفت نازن میکه سرحل یمادرش برگشته بود. بعد از قشرق

 نی نازن  یتماسش رو چک کردم . شماره  نی ،آخر  هیاز ثان  یکردم و در کسر رونشیتلفنش رو چک کنم . به زور از اتاق ب

 . همون ساعت . قه یدق 9:35ناشناس و درست ساعت  یشماره  هینبود . 

دادم .اما  ی خودمو خونسرد نشون م د ی . بارمینداشتم . مچش رو بگ  شتریراه ب هیتخت ... فقط   یرو رو پرت کردم یگوش

 چطور؟ 

 . ختمی ر یو توخودم م  دمیکش یم اد یدرون فر از

 یم  یمدام اسپر د ی، مدرک جرم بود . چرا با یچشمام ظاهر شده بود . خود اون اسپر یباز جلو یلعنت یا یاون اسپر  یحت

 استرس داشت ؟ یبود؟ از چ یعصب یبود؟ مگه از چ زد ؟ مگه چش

نگاش کردم که ترس رو    یجور هیبره دکتر زنان ،  د یبا یضیخودش بهم گفت که بخاطر مر یطرف ، وقت  هی  نهای ا ی همه

 . د ینگاهم لرز  ری. به وضوح ز دمینگاهش د  اهیس  یحلقه ها یتو 

 ؟   یکنینگام م   ینطوری؟ چرا ا  انی ک هیچ-

 . یطور  نی... هم یچ یه-
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 برم دکتر.  د ی، با ست یکه حالم خوب ن ینی ب یخب م-

 برمت .  یخودم م-

 .  رمیرم ، شنبه م ی، خودم م یر یبگ  یتو مرخص ست ین  ازینه ... نه اصال ن -

رفت . اما نه تنها . حتما   یم د ی، با  ییاشتها  یزرد و اونهمه ب  یرفت . با اون رنگ و رو یم د ینگاهش کردم . آره با  فقط

 رفتم . اما نامحسوس . یباهاش م
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  یافکار ذهنم م ریچشمام درگ یخوند و گاه یرو م می رو یکاغِذ جلو یچشمام حروف رو ینشسته بودم .گاه زمیپشت م 

 شد . ی، کور م د ید  یشد و با اونکه م

 بود . لبخند زد و گفت : یاتاق باز شد . فروغ در

 ! یپکر یلی_خب انگار امروز خ 

  یبود با مشخصاتش . نگاهم رو  یدستش رو گذاشت مقابل من . عکس خانوم یتو  ینزدم . جلوتر اومد و برگه  یحرف

 شد . رهینآشنا خ  یآن اسم و نام خانوادگ یو بعد رو  د یچرخ شیصورت آشنا 

 .  یالنی_سحر م

 ال آوردم و گفتم : با سر

 _خب؟ 

 ؟  شیشناس  یم-

 :  میچرم صندل یزدم به پشت هیتک

 _نه . 

 ... دقت کن . شیشناس  یم-

 و گفتم :   دمیکنار کش زمیم  یبرگه رو از رو ی.عصب 

 .  گهیشناسمش د  ینم  گمی_حوصله ندارم م 
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 من و خم شد سمت صورتم :  زیم یزد وکف دو دستش رو گذاشت رو پوزخند 

 ؟   انی_چته باز ک 

 گفتم :  یعصب 

 !  شیشناس یم ی گیشناسمش به زور م ینم  گمی_من چمه ؟! توچته ؟ م

 دونستم .  یکرد ، نم یبود که بخاطرش اخم م  ی.حاال اون عکس ک زد یلبخند م شهیتوهم رفت . معموال هم اخماش

 همون خانم آزاده سعادتمنده . نیا-

رو چنگ   ز یم یرو  یبرگه   یجهش فور کیمغزم به کار افتاد . با   یخاکستر  یسلول ها  کدفعهیانگار   ! ییاسم آشنا  چه

  یکرده بود!  ول  رییکوچولو تغ  هیبرگه . خودش بود . آره . البته انگار صورتش  یرو  د یو سف اهیزدم و زل زدم به عکس س

 سوگل .  یخوِد خودش بود . مادر عوض

 :  دمیکه پرس  یفروغ  روزیباال آمد سمت نگاه پ سرم

 حاال ؟  ی_خب که چ

 . رانهیبرگشته ... ا-

 محکم شد :  اخمم

 !  رانهی_ا

 .د یکار جد  هیاز  د یرد جد  هی.  د یجد  ت ی، هو  د یدونم ... پاسپورت جد  یکرده رو نم یسک یر نیآره ... چرا همچ-

 ؟  هیمنظورت چ -

زده ... خب  د یجد  یپروژه   هیتو کار مواد مخدره ... دست به  ایکل دن یفادر که تو ستاد متوجه شدند که باند  یخب بچه ها -

 .  ست یمعلوم ن یچ یداره ... ه یو چه قصد  هیچ تش ی مامور نکهیبانده اما ا نی ا یاز اعضا  یکیخانم   نیا

 و تو فکر فرو رفته بودم گفتم :  دمیکش یصورتم دست م  ی، رو  یمحکم و عصب ت ی از شدت عصبان کهیدرحال

 بکنم ؟  د ی_حاال چکار با 

 و کمرش رو صاف کرد: د یخند 

 خسروان دانند. شیخودته ....صالح مملکت خو ی_پروژه 

 زدم :  اد یفر ی، رفت سمت در . عصب د یخند  یبعد همونطور که م و

 کنم .  یقبول نم  ت یمامور گهیمن د -

سوگل افتادم . رفتارش ،  اد یانگار  کدفعهی.  یفکر یریدرگ هی ه هر حال من موندم و . ب د ینشن ا ی د یشن ایاتاق بسته شد .  در

 گفت !  نیکه به اسم نازن  یکاراش . تلفن ناشناس . دروغ ب یحالت عج

  یول  دونمیرو م یبزنم که همه چ  اد ی. اونقدر که سرش فر یلیبودم .خ  یگرفتم . عصب لشوی. شماره موبا  لمیزدم به موبا چنگ

 :   دمیرمقش رو شن یب یخودمو کنترل کردم که صدا یبه سخت 

 الو ...-
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 ؟   ییکجا-

 خوام برم دکتر ؟  یگفتم م-

 آدرس .-

 .  رمیخودم م  انیک-

 زدم :  اد یفر

 _آدرس .

 ؟   یزنیچته تو؟ چرا داد م-

 رسوندم:   نیی پا  یتا حالت خفگ  یگوش یصدامو تو یعصب 

 . یلعنت  آرمی، دمار از روزگات در م یبه قرآن اگه االن آدرسو بهم ند _سوگل  

 شدم ؟!  ی!! .... من!! لعنت  انیک-

 :اد یرفت تا مرز فر اری اخت یصدام ب  باز

 گم آدرس رو بده . ی_م

 کنم . یم امکیپ-

آدرسو   هیده ثان  ریدادم . ز یفحش م میاداره ، به خودم و زندگ یبودم که داشتم از همونجا ، از تو یقطع کرد.اونقدر عصب  و

 . لیتکم لیبود. کامل شده.  تکم زمیم یپازلم رو  ی.  حاال تکه هاشدمیم یکه چقدر عصب  دونهیفرستاد وگرنه خدا م

ن ...اونقدر خر شدم ! ... لعنت به م  یبوده ! دروغ گو ... تو ، به من نگفت رانیات ا یمدت مادر عوض  نی ا ی...همه   یلعنت-

 ... باورت کردم.  یهست یرفت ...تو دختر اون مادر عوض ادمیکه 

بود   دایاز همون اخما و طرز راه رفتنم ، پ دمیاداره د  یراهرو  یرو تو  یزدم . فروغ رونیرو برداشتم و از اتاق ب ئچی سو

 دارم . بازوم رو گرفت و گفت :  یکه چه حال
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 ... یول  یختی دونم باز بهم ر ینکن ... م  یعقالن ری... کارغ  انی_ک

 یم یخفگ  نیخنجره ام از درد ا کهیگلو خفه کردم . در حال یوصدامو تو  دمیصورتش جلو کش  یسرمو تا تو یعصب 

 بزنه :  اد یخواست فر

که دلش خواست بزنه و بندازه  یشه .....اگه بخواد هر گند و کثافتتکرار ب شیپنج سال پ  ی...اگه دوباره بال یدون ینم-

 کنم . یم یسرش خال یگوله تو  هی  نباری ...خودم ...خودم ا ایگردن زِن من بعدشم فرار کنه اون سر دن

 شد:  شتریبازوم ب یپنجه هاش رو  فشار

  یو تالف یکن رشیدستگ ندفعهیا یدادم که بتون بهت   نویبهش .... ا یرو بهت ندادم که گند بزن  ت ی مامور نی_احمق نشو ... ا

 .  یکن یخال  نباری رو ا شیپنج سال پ 

 رو تو هوا فوت کردم که باز ادامه داد: نفسم

 دو طرفه است ... یمهره  هی... همسر تو االن   انی_آروم باش ک 

 واسه اون کار کنه .   یما باشه ول نی زم یتو   تونهیم

 :  دمیاخم بهش توپ  با

 ؟!  ت یمامور نی_چرت نگو خواهشا ... من ، زنم رو بذارم ستون پنجم ا

 گوشم گفت :  ریو ز  د یاز دستش فرار کنم که بازومو کش خواستم

 االنشم ، همسرت ستون پنجم بوده . نی تا هم ی_توخبر ندار

 سمتش که آروم زمزمه کرد: د یچرخ سرم

...  میکرد  یم یر یگیاتفاق افتاده ، پ  یرو که به تازگ دارشونید  یترو ، ح لشیکه مادرش فرستاده ، آدرس وک ییما نامه ها-

 ... کنهیخطر م نهمهیا  یمتی گنج ق هیمهم ،  زیچ  هیخانم سعادتمند دنبال  نیا

 گفت :  یسوزوند که فروغ یگلومو م یشد و نفسم از شدت حرارت و آتش حت  یهام داشت خرد م دندون

 ... باشه ؟ انیخرابش نکن ک-

 .  یمشت شده رفتم سمت در خروج  ییو با دستا دمیکش بازومو
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داشت  انیک  یها  امی . پ می گوش یصفحه  یمطب دکتر بودم . گوشم با خانم دکتر صفا ، متخصص زنان بود و چشمم رو یتو 

  یز یچ یعنی.  داد یم  امیکرد و پ  یم دمیداشت تهد  نطوریهم  یترسوند . با اونکه آدرس مطب رو براش فرستادم ول  یمنو م

 بود؟  دهیفهم

 "  امی"  "کارت تموم شد همونجا بتمرگ تا ب  امیتا ب   یمونی"  "م  یمطب نباش امی کشمت سوگل ... اگه ب ی"م

 یکرد که صدا یام م وونهیها داشت د   امی و اون پ  یتماس تلفن ی، لحن صداش،  تو تشی استرس زا بود . عصبان الفاظش

 خانم دکتر بلند شد : 

 ؟ ست ی ...حواستون ن یخانم سور -

 دادم. یجواب م د یداده بود، با امی، شوهرم پ  د یببخش -

 ؟   دونهیشمارو م ت یشوهرتون وضع-

 م ؟ بگم هنوز نه ؟ گفت یم ی. چ د یکلمات از ذهنم پر یاز هم باز شد ول لبانم

 که دکتر ادامه داد: دمیگز لبمو

خونه ...  یاستراحت مطلق تو  ای  یبش  یبستر   مارستانیب  یبر  د یبا  ای یهم گذشته خانم سور  یشما از اورژانس  ت ی_وضع

 ؟   یکدوم راحت تر

 گفتم :  یفور

 هست ؟   ید ی_خانم دکتر ...اصال ام

 شدن منه ؟  یبه بستر  یاز ی، چه ن  شهیبچه داره سقط م  نیا د یگ یشما م اگه

 دکتر متعجب نگاهم کرد: خانم

کنه    یم د ییتا  نویهم هم  تونی ... سونوگراف د یش یمطمئنا خوب م د یقلب داره ، سالمه ... اگه استراحت کن  نی، جن  ی_خانم سور

وقت بلند  هی فقط بهم زنگ بزن ،  یهم داشت ی... هرکار  سمینو  یکه براتون م افیمونه چند تا قرص و آمپول و ش  ی... م

 . لیتعط  یهم تا اطالع ثانو   یینکن ... رابطه زناشو  یکار  چیمطلق ... ه مطلق یعنیمطب ... استراحت مطلق  یا یب  ینش

شد  دهیدکتر و افکار من شن  یوسط حرف ها یبلند منش  یکم بود که استراحت مطلق بشم. صدا  یکی  نیهم  طیاون شرا یتو 

 : 

 ... آقا . د ی وارد بش د یتون  یآقا شما نم-

بود  ستادهیا ان یپشت سر ک یسرخ و قرمز بود . وحشت زده نگاهش کردم . خانم منش  انیک یاتاق محکم باز شد . چشما در

 که گفت : 

 آقا  ... نی _خانم دکتر ا

 انداخت :  انیبه ک یدکتر خونسرد نگاه  خانم

 _بله . 

 سرم هستند .هم-
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 داخل . د ییبفرما -

 گفت : یدکتر نشست که دکتر با خونسرد  زی، کنار م می روبه رو یصندل یوارد شد . رو  انی رفت و ک یمنش خانم

 . شهی مراقب خودشون باشند و حرف منو گوش بدن .... بچه سقط نم شون یمن سفارشات الزم روبه همسرتون کردم ...اگه ا-

 .  دمیخر یرو برا  انیک دگریو نگاه خاص و تهد   دمیبود که لبمو محکم گز  انی ک یون نشسته روشن به خ یبه چشما نگاهم

 چند وقته خانم دکتر؟ -

 .نگاهش به من بود و سئوالش ازخانم دکتر.  د یپرس  انیک

 دو ماهه . کینزد -

رو   یبود ، بستم .خانم دکتر برگه ا د یتهد  شتریکه ب د ییتا نیحرف خانم دکتر تکون خورد که چشمامو از ا د ییبه تا   انیک سر

 امضا کرد و گفت : 

 . د یکن هیآزاد ته د ی.... با کنهیقبول نم مهیداروهاشون ... متاسفانه ب  نمی _ا
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سمت  د ی. چرخ ستاد یمطب ا یراه افتاد و من با ترس پشت سرش . وسط راه پله ها جلو انی.ک م ی اومد  رونیمطب دکتر ب از

رفت حتما . حدسم   یم نیدستم رو چنگ زد . دنبالش رفتم . سمت ماش یتو یانداختم که برگه ا  نیی سرم رو پا  یمن . فور

بود ، چه  دهی رو فهم زیجلو و راه افتاد . حاال که همه چ  یصندل یرو ستمرو باز کرد . نش نی. در ماش ستاد یدرست بود . ا

 با ترس آروم زمرمه کردم :   نیهم  یسکوت بود ! برا نهمهیبه ا  یاز ین

 ....  ای_ک

 زد : اد یرو نگفته بودم که فر انی"ن" ک  

 _خفه شو ...

  یتر از اون  ی. عصب  می. راه افتاد  د یکردم ... نبا  یازش پنهان م  د یمحکم بستم . بغض کردم . اشتباه از من بود . نبا چشمامو

 رو نداشتم که باز گفتم :   تشی .طاقت اونهمه عصبان کردم یفکرشو م یبود که حت 
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 خواستم ..... یباور کن م انی_ک

 نعره بود . تمام تنم رو لرزوند :  ادشیفر نباری.اما ا د یکش اد یفر دوباره

 ؟  یکن هشیتوج یخوا  یحاال م یدلت خواسته کرد  ی..... هرکار گمی_دهنتو ببند م

 کردم و او همچنان نعره زد : سکوت 

،  یزن یباز دورم م  یکنم ، گفت یخر م انویک  ی، گفت یبه من نگفت  د ی.... باهم قرار گذاشت  ی_اون مادر کثافتت اومده ... نگفت 

 ! یتر از خودت فرار کن  یکه با اون عوض یسقط کن یواشکی بچه رو  یخواست 

 گفتم :  ینبود. چشمام باز شد و فور نطوری! نه ! اصال ا  دمیشن  یم یچ

 _نه ...نه .

 سمت من و باز داد زد : د یجا زد که گفتم االنه خرد بشه .سرش چرخ ارشی ش یرو چنان محکم تو  دنده

 .... باز اون کثافت .. ید ی.... باز مادر آشغالتو د  یدورم بزن  یخواستی _خفه شو گفتم سوگل ... تو از اولش هم م

 زدم : اد یشد که منم فر یچ دمینفهم

 _درست حرف بزن در مورد مادر من ...

 دهانم .  یتو   د یبا پشت دستش کوب کدفعهی جمله رو گفتم که   هی نی هم

 ی. م دمیلرز  یدهانم گرفته بودم و آروم م یخشکم زد .از ضرب دستش ، کف دستم رو جلو  میشوکه شدم که سر جا  اونقدر

 اما آروم نشد . انیاز بغض ، از ترس از اضطراب . ک دمیلرز

 ؟  یحلما رو چکارش کرد -

سمت  د یبودم . دست دراز کرد سمتم و چونه ام رو محکم کش دهیکه تا اونروز ند  یشده بود . طور یندادم . وحش جوابشو

 زد :  اد یفرکه سرم  د یصورتم د  یتو   یزیچ هیقرمزش جا خورد .  یچشما  یخودش . نگاه پر از سکوتم تو 

تموم شد سوگل ... من خر بودم که عاشقت شدم ... من خر بودم که باورت کردم ....  گهی... د   یحرف بزن د یبا  ی_اللم بش

 ... یاز همون اولش منو دور زد  یعوض یتو 

 و محکم داد زد :  د یکش  ینفس

سوگل ... به  ی زنیحلما رو م  د ی؟ ق یکنفرار  د یخوا  یم یباز؟ کدوم قبرستون  یچکار کن یخوا ی؟ م  هی_بگو ... قرارتون چ 

 . یباش دهیرو ند  نشیکه تا امروز ع  آرمی سرت م ییقرآن بال

قلبم بود که آتش   شتریاز همه ب  یسوخت ول یسوخت ، لبم م یسوخت .گلوم م یرو چرخوندم سمت پنجره . جگرم م سرم

 گرفته بود. عشقم رو قبول نداشت ؟به من ! به همسرش شک داشت !
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فرصت  نی .از ا نینازن   شیدادام رو سرش زدم .حنجره ام رو پاره کردم و خودم رو خسته .حلما رو گذاشته بود پ تموم

  یبود واسه  خال یحرف بزنم و حاال که حلما نبود وقت مناسب  یاون طورحلما باهاش  یخواستم جلو یاستفاده کردم .نم

 کردن اون دل پرم . 

.نشسته بود کف سالن ،  د یکش یافتاد ، انگارتموم وجودم شعله م یکه نگاهم بهش م  یرفتم و هر از گاه یخونه راه م یتو 

؟ که دستشو خوندم   خت یر ی. چرا اشک م ت خیر یافسرده بغل کرده بود و فقط اشک م ی، زانوهاشو مثل آدما نی زم یرو

 گرفتم ؟  شتر از خود  یفرارش رو با اون مادر عوض ی؟ که جلو

 یکه م  یو بالحن  دمیخسته ام کش یچشما  یاعصابم بود.دستم رو محکم رو  یمقابلش . کالفه بود . اشکاش رو ستادمیا

 :   دمینبود پرس یخواستم آروم باشه ول

 ! یقراره با اون آشغال گذاشت یچته ؟ االن که هرچ گهی_االن د 

 . انیک  یکن یاشتباه م -

 زد. یبود که انگار داشت جگرم رو آتش م  یلبش جار یخون از گوشه  کهیبار هیچشمام کنار رفت .  یاز جلو دستم

 زدمش ؟دست خودم نبود. ی زدمش ؟ چرا من لعنت چرا

 و گفتم :  دمیرو محکم دست کش می شونیپ  یبا سر انگشتان دستم خطوط مواز د یکش  ریت سرم

 نشدم .  نی _حرف بزن تا سگ تر ازا

 نگاهم کند . یلحظه ا یخواست حت یدونم . انگار نم یبود که نم رهیخ  یینگاهش به جا  اهیس یها  حلقه

  هیگر یمثال صدا ایچهره اش ظاهر بشه ،  یتو   یرییتغ  یلحظه ا یحت  نکهیاز اشک ، بدون ا سی طور با صورت خ همون

 اش بلندتر بشه ، زمزمه کرد :

 .ی_زود قضاوت کرد 

 شد : اد ی. دوباره تمام وجودم فر نیرو داشتم جز ا یهرحرف  توقع

 _زود قضاوت کردم !

 :  ستادمیبه او ا کتریقدم جلو رفتم و نزد  چند 

 زود قضاوت کردم ! یگ ی! م یفرض کرد  ی_منو گوش مخمل 

چشمام   ی دفعه تو  نی نداد که زانو خم کردم و با حرص چونه اش رو محکم گرفتم و سرشو باال آوردم .نگاهش ا جوابمو

 بود. خینشست .سرد سرد . اصال 
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 در کار نبود.  یداشت. اصال عشق قت ی. پس حق د یلرز دلم

 : دم یکش نعره

بهت گفتم ، هشدار دادم ... با من رو راست باش ...  یپشت دروغ ... ه... دروغ  یگ  یدروغ م یاز سه ماهه دار شتری_ب 

 . ینه ، درست نشد 

 ؟  یکرد؟من ... چرا همون موقع بهم نگفت دایپ ی مادر کثافتت رو ک ی نامه

کف دستم فشار دادم که حس  یدستمو تو ی.دستم مشت شد . اونقدر سر انگشتا د ینداد . فقط سرش رو عقب کش جواب 

  شهیش  زیم یکردم...استخوان تک تکشون ترک خورد. جوابش بازم سکوت بود که همون دست مشت شده رو چنان زدم رو

  ی.حت د یلرز یمحکم بست . به وضوح م چشماشو.از ترس  نیزم یرو خت یکنار دستم که خرد شد و در جا ر یعسل یا

 نقشه اش لو رفته !  نکهیترس از ا ایس از من بود تر نیپلک چشماش .نفسم باز حبس شد .ا

 زدم :  اد یفر

 صورتت ؟ یبخوابونم تو  گهی د  یکی  ای یگ ی، م ی_الل نشو ... هنوز زوده الل بش
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 بسته ، لب زد :  یهمون چشما با

 ... به ارواح خاک بابام ... من .. انی_ک

بد   نیکه به اسم نازن  یی... اون تلفن ها ... اون دعوا یبر  یجمع کن یخواست  یخوام چکار؟!م یارواح خاک پدرت رو م-

 دونم .  یم ناروی... من ا یکرد  یرفتن بحث م خ ی با مادر خودت سر تار یدر واقع داشت یول یبخت زد 

 شد : ریبسته اش سراز یپلک ها  ریدرشت اشکش از ز یها قطره

 _بذار بگم ...

 دستم ، از کفم رفته .  اریچرت نگو که اخت یبگو .. ول-

 خواستم بهت بگم ...  یباورکن ... به جان تو ... به جان حلما ... م-
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 صورتش گفتم :  یتو  یدو تا بازوش رو گرفتم و تکون دادم و عصب  محکم

 ؟  یبهم بگ یخواست  یرو م یو بر   یمنو بذار یخوا  یم نکهی ؟ ا یرو لعنت  ی_چ

 اش گفت : دهیبر  ینفس ها  انیزحمت م به

 ... نه ... به خدا .... نی_نه .... ا

 یکردم از شدت فشار عصب  یطاقت بودم که داشتم سکته م یجوابش اونقدر ب دنیشن یصبرکردن نداشتم .حاال برا طاقت 

 زدم :  اد ی صورتش فر یباز  تو 

 االن الل نشو ...جواب منو بده ... یلعنت-

که چشم تو چشم من داشت  یز یچ هیکرده بود.  ریگلوش گ  یتو  یزی چ هی  ایحرفش  ای تونست . بغضش بود  یانگار نم اما

تونست بگه . ماتم برد . دستم هنوز دور   ینم یرسوند ول  یخفه اش رو به گوشم م یکرد و صدا یمدام ، ِهه ِهه م

 م تکونش دادم : بازوهاش بود که محک

 _سوگل ! 

.  د یمانتوش و محکم کش ی قهی. به زحمت دست انداخت دور  د یشد . رنگش پر یکردم کبود شد . لب هاش خاکستر  حس

 اد ی. فر شهیکه داره خفه م یرفت . مثل کس یچشماش داشت به سمت باال م ی. حلقه ها  د یکشیبود ! نفس نم  یعصب یحمله 

 زدم : 

 _سوگل! 

 اش  !  یرد شدم . اسپر  یها  شهیهمون خرده ش یدست من ! هول شدم . از رو یرو. افتاد  افتاد 

 :  زدمیم اد ی و فر دمیچرخ  یاش نبود ! داشتم دور خودم م یاسپر

 ات کجاست ؟ ی_اسپر 

 شد . یکمتر و کمتر م یکه ه  یخفه ا  یسکوت بود و صدا جوابم

 ... هه ... هه ... هه ... هه

رو   یپا تخت  ی، نبود . کشوها  نهی آ ی، جلو یپا تخت  یاتاق خواب رو  ی تو   دمیکردم . نبود . دو یاُپن رو خال یرو  یشکالت جا

 !  یلعنت  نی ! کجا بود ا ن ی رو زم ختمیر یتوش  رو م یو تموم خرت و پرت ها  رونیب دمیکش یمحکم م

 زدم :  اد یفر

 _کجاست؟! 

رو   فشیک م ی وارد خونه شد  ی، وقت ومد ی نم ادمیسمت در . دور و برم رو نگاه کردم . اصال  دمیافتادم . دو فشیک اد یدفعه  هی

مانتوش بود   ی  قهیتو شکم مادر جمع شده بود و دو دستش دور   نی جن هیلحظه به سوگل افتاد  . مثل  هیکجا گذاشت . نگاهم 

 مبل . یرو دمی رو د  فشی. ک ونه. دوباره چشمام رو چرخوندم تو کل خ
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، هر کدوم پرت   شیکردم که تمام داروا  یرو چنان رو هوا خال  فشی. ک شدمیها رد م شهیخرده ش یدوم بود که از رو  بار

 سالن .  یگوشه  هیشد 

 یپاف اسپر   هیسرش گذاشتم و سرشو بلند کردم .   ریسمتش . دستم رو ز دمیبود . دو  فشیک یاش تو  یکردم .اسپر داشیپ

 رو که زدم از تقال افتاد . انگار قلب منم از تپش افتاد . لبام از هم بازشد : 

 _سوگل ! 

 :  د یچ ینعره ام توکل خونه پ یو از حال رفت . صدا د ینفس کش  هیزدم . چشماشو بست   گهیپاف د  هی

 _سوگل ! 

 نخورد . دستش افتاد .حس کردم تموم تنم پر از سوزن شد . محکم تکونش دادم :  تکون

 حرف بزن ... سوگل . انی_سوگل ... جان ک 

 ام :  یسمت گوش  دمیو دو نی زم ینداشت. دوباره سرش رو گذاشتم  رو  یعکس العمل چی ه

 االن همسرم از حال رفت . نی ...هم د یبفرست   نیماش  هی_الو ... اورژانس ... 

 :  دمیرو شن  یخانم یآرام و آهسته  یداص

 آقا ... همسرتون چند سالشونه ؟  د یآروم باش-

 چند سالشونه ؟  د یگ یم د یبفرست  روین  هی االن  گمیم-

 فرستم .  یم د یآدرس رو بد -

 پالک ...  ینبش بهارلو کوچه جعفر یخ طاهر -

 :  دمیکوب  میشون یرفت . مکث کردم وچند ضربه به پ  ادمی خونه  پالک

 _هفتاد ... زنگ سوم .

 دارند ؟ یخاص  یماری... ب د یمن جواب بد  یاعزام کردم شما اول به سئواال-

 از حال رفت . کدفعهیداره ... نفسش تنگ شد  هیبله ... مشکل ر-

 کنن ؟  یاستفاده م یاسپر-
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 !  هوشهیاالن ب یبله زدم ول-

 . د یشماره ثابت هم به من بد  هی،  د یرسند ... خونسرد باش یم گهید  قهیما تا چند دق یهمکارا-

تلفن قطع شد    ی. فقط وقتگهید  ییجا  ایخونه رو دادم  یگفتم و شماره ها رو چطور سرهم کردم .اصال شماره  یچ دمینفهم

 صورتش زدم :   یبه سوگل . سرشو بلند کردم. آروم تو  دمیحس کردم قلبم نزد . دوباره با دو قدم بلند رس

 _سوگل جان ... 

  یسوگل بود . سرم رو رو  میکه تموم زندگ یمن ! من چکار کردم باهاش .... بغضم گرفت. من ینداد . خدا  جوابمو سوگل

 صورتش گذاشتم و ناله زدم :

 خدا ... ی_توروخدا چشماتو باز کن ... سوگل غلط کردم ... سوگل جان ... وا

متوجه سر و وضع سوگل نشدم   یهول بودم که حت شد که زنگ خانه به صدا در آمد . اورژانس بود . اونقدر قهیپنج دق د یشا

.هنوز   دمی سرش کش  یپخش شده بود ، دوباره رو  نیزم  یو شالش رو که رو دمی.درو که باز کردم چشمم بهش افتاد. دو

بزرگ وارد خونه شدند و باز  یساک دست هیاورژانس با  د یلباس سف اتنش بود که رفته بود دکتر . دو مرد ب یهمون لباس 

 . گفتمیبار دوم م  یکه برا یو همان جواب ها   یهمون سئواالت تکرار
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 :   ستادمیا یرفتم . م ی. راه م ستادمیا یرفتم . م یخونه راه م یتو 

 _حالش خوبه ؟ 

 . مارستانیب د یبر  د یبا ومد ی اگر بهوش ن میکن  یِسُرم بهش وصل م هی...  هیشوک عصب -

فََکم فشردم که حس کردم شکست . چرا زدمش  یرو ، رو  می و چنان دندان ها دمیکش  میها  شیگونه ها و ر یدستمو رو  کف

 ؟ چرا ؟

  یزیچ کدفعهیو انگار که   دمیکش یفرض یخط ها  می شونیپ یرو د ی لرز  یکه م یینذاشتم حرفشو بزنه ؟ دوباره با دستا  چرا

 گفتم :   اد یب  ادمی

 _همسرم بارداره . 

 بارداره ؟ -
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 بله. -

؟ما االن   د یدار یبوده ؟ مشکل خانوادگ یر ی!  درگهی بشه ؟... گوشه لبشونم خون یخانم باردار دچار شوک عصب  هی د یچرا با-

 . د ی ستتا واستون مشاور بفر یبه اورژانس اجتماع  می شما رو بد  یآدرس و شماره  شتریب  یریگ یپ یبرا  می تون یم

 گفتم :  یفور

 ... خبر بد بهش دادم . هی...  هی...  ست ی ن  ی_نه ... نه شکل خانوادگ

 خونتونم شکسته !  زیم-

 دستم خورد ... هول شدم .-

 به من انداخت و گفت : یق یجوان نگاه دق مرد 

 ؟!  د یها رد شد  شهیخرده ش ی... از رو هی_جورابتون خون

 پام شدم :  د یسوزش شد  یمتوجه   تازه

 خراشه .  هی ست ین  یز ی_چ

 بخواد.   هیبخ د ی، شا  نهی جلوتر همکارم بب د ییا یب-

 .  ست ین  یزینه گفتم چ -

 بود نگاهم کرد و گفت :  شتریمرد جوان که سن و سالش ب همکار

 .  نجای ا د ییا ی... ب قهی داره ... پس حتما عم یز ی_خونر

 صورت سوگل بود.  ی. نگاه من رو  د یکش  نرویکه جوراب رو از پام ب  نی زم  یرفتم . نشستم رو جلو

 :  دمیمامور اورژانس رو شن  یِسُرم بدستش وصل که صدا هیدهانش بود و   یرو  ژنیبود . ماسک اکس هوشیب

 . د یکن  هی درمونگاه بخ د ی بکنم ، شما بر  تونمی من فقط پانسمان م ی... ولخواد یم هی ؟! ... بخ  ست ین  یزیچ  نیا-

 زنم .  یم هی بخ  رمیباشه سر فرصت م-

 :   دمیدوباره پرس  بعد 

 _حالش چطوره ؟ 

بخاطر   د یدکتر شا د یحتما بر ی.... ول ست یباردار مناسب ن   یخانوم ها یبرا اد یفشارش هم افت داشته ... افت فشار هم ز-

 ، دُز داروهاش رو باالتر ببرند . یشوک عصب نیا

 بله ....حتما. -

مامور اورژانس باز   یکردم که صدا یلب دعا م ریمردم . ز یبود. داشتم از شدت استرس مصورت سوگل  یرو  نگاهم

 بلند شد :

 ؟ ه ی ... اسمشون  چ د یشنو  ی_خانوم ... خانوم ...صدامو م

 . یسوگل سور -
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 . د ی، لطفا چشماتون رو باز کن  د یشنو ی... اگه صدا مو م یخانم سور -

 خورد که همراه با بغض گفتم :  یف یصورت سوگل نشست . پلک هاش تکون خف یمن هم رو نگاه

 ؟  یشنو  ی_سوگل ...سوگل صدامو م 
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 .  رمیدستم بگ یو دستشو تو   نمی سرش بش یباعث شد که دو زانو باال  نی باز کرد.هم  چشماشو

 اورژانس گفت :  مامور

 . د یدست همسرتون رو فشار بد ،  د یشنو یمنو م  یاگه صدا-

دستش بودم . فشار انگشتان دستش رو   یمن نشست .حرف داشت .اما من فقط منتظر فشار سر انگشتا  یچشما  یتو   نگاهش

 زدم:  اد یحس کردم که فر

 _دستمو فشار داد.

 .  د یاری... لطفا اون دستتونم باال ب  یخانم سور -

 دستشو بلند کرد . مامور اورژانس نگاهم کرد وگفت : کف

 ُسرمشونم تموم شد ، بهتره استراحت کنند .    د یحالشون خوبه ...اما بهتره حتما به پزشکشون هم مراجعه کن-

؟ هنوز از رفتار  ی. حاالچ  دمیبه صورتم کش  یساک بزرگشون رو جمع کردند و رفتند. درخونه رو که بستم کالفه دست بعد 

 زنگ زدم :  نی رو برداشتم و به نازن لمیموبا یبودم و براي حالش نگران . گوش   یسوگل عصب

 _بله . 

 شماست ؟ شیسالم ...حلما پ-

 دنبالش . آد یسالم ... بله .... سوگل م-

 ما . یخونه   د ییا یبا حلما ب ریآژانس بگ هی.... لطفا  ست ینه ... سوگل حالش مساعد ن-
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 ؟  انیده آقا کش یزیچ-

 سوگل حالش بد شده .-

 شده ؟  یچ-

 خورد :  یبود . تکون نم دهیدراز کش نی زم یبه سوگل انداختم . هنوز رو  ینگاه 

 بهتره .   یباش ششی _فکر کنم اگه شما امشب پ 

 افتم . یاالن راه م-

 ید اما هنوز ِسُرمصورتش نبو یهم رو  یشدم . بهوش بود . ماسک رهیرو که قطع کردم ، از دور به سوگل خ  گوشي

 . ست یوجودش ن یتو   یرمق چی که ه نمی تونستم بب ی. نگاهم کرد. خوب م ستادمیسرش ا یبدستش وصل بود. جلو رفتم و باال

 . انیک-

 . چقدر دوستش داشتم !   د یرو که صدا زد ،حس کردم دوباره دلم لرز اسمم

 لب متوسل خود خدا شدم :  ر یبود اسمم رو صدا کنه .سرم رو باال گرفتم و از نگاهش فرار کردم و ز یکاف فقط

 _ال اله اال هللا . 

 :  دمیشن صداشو

 خواستم بهت بگم . یگم ... من ... م ی_به خدا ... به جان تو ... راست م

 رو باال گرفته بودم گفتم : تونستم از اشتباهش بگذرم ، که همون طور که سرش  یبودم اما نم  نگرانش

 ....استراحت کن . ی_بهتر حرف نزن

 .... انیخوام باهات حرف بزنم ... گوش بده ک ینه ... م-

 اصرار اون باز حالم رو بد کرد:  یصدام باال رفت . وقتش نبود ول یعصب 

 اری زان شی پ رمیمونه ... من م یم ت شیپ ن یشده واسه گفتن ...امشب نازن  ریحاال د  گهیخوام بشنوم ... د  یگم ... نم ی_بسه م 

. 

 نشست و گفت :  یازش فاصله گرفتم که فور  یمعطل یب

 خدا به حرفام گوش بده . ی... محض رضا انی_ک

 زدم :  پوزخند 

 ؟!  یحرف راست بهم زد  هیخدا  یخدا !! ... تو محض رضا ی_محض رضا 

 الاقل بذار االن حرف بزنم .   یاشتباه کردم ول انیک-

 سرت باشه . یات رو هم بذار باال  یلعنت یباهات ندارم ... اون اسپر  یمن حرف-
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 اش بلند شد :  هیگر یصدا

 ...تورو خدا گفتم . انی_ک

 . د یصورتم شعله کش یتو  ت یسمتش .دوباره عصبان  دمیسمت در ..باز چرخ می چوب شد . پشتم بهش بود و رو پام

 ؟  یمنو بخاطر خودم خواست ی ؟ ک  یبه فکر خودم بود  ی...ک یسراغم اومد  یداشت ازیآره ... توهروقت به من ن -

 گفت :  هیسرش . با گر یباال دمیبه قدم راه رفته و برگشتم تا دوباره رس قدم

 ... جان حلما فقط چند کلمه . نی_بش 

 که ِسُرم بهش وصل بود، دستموگرفت و گفت :  یدست نشستم . باهمون یخند زدم ول پوز

 قراره با مادرم فرار کنم . یکن ی... چرا فکر م یعشقمو باور نکرد  ی...حت  یوقت منو باور نکرد  چی ...تو هم ه انی_ک

 :  دمیکش اد یفر

 . یو رفت  ی... قبال هم منو گذاشت یشناسمت ... چون رفت ی_چون م

 اون موقع فرق داشت . انیک-

 نه؟ یا ری...غ یری... م یآر ینداشت ... تو هروقت کم م یفرق چی ه-

 بست و باز کرد: یلحظه ا  چشماشو

 چقدر دوستت دارم . یُمردم تا بفهم یچشمات م یخواست امروز جلو ی_دلم م

 چرت نگو . -

 :  د یکش اد یفر

رو   مونیچقدر زندگ ید ی.... نفهم ید یفقط عشق خودتو د  چقدر دوستت دارم ، چون ید یوقت نفهم چی ... تو ه ست ی _چرت ن

 .... ید یخودتو د  یدوست دارم چون فقط خوشبخت

 کنه :  هی گر یحالشم مساعد نبود که باز دوباره اون طور  یپر شد از اشک . برا صورتش

 ، استراحت کن . ست ی... بذار من الل بمونم ... تو هم حالت خوب ن ست یخب ... االن وقتش ن  یل ی_خ

 .. آمیدنبالت م ینه ... اگه بر-
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 مونه . یم شت ی، پ آد یداره م نی نازن -

 بلند شد: اد یبغضش با فر یصدا

 .  یچکار؟ تو شوهرم خوامیم  نوی _نازن

 ! الت یشد . با همون ِسُرم و تشک  زیآغوشم انداخت . دستاش دور گردنم آو  یاومد . خودش رو تو جلو

 کرد. یبا روش خودش ، با نقطه ضعفم ، رامم م داشت 

 به صورتم زد و گفت :  یا  بوسه

 . رمی... به خدا دوستت دارم ... من نم انی_ک

 گفت:  یرف دلم شد و با ناراحتح یباور تک تک حرفاش واسم سخت بود. فقط پوزخند زدم که حس کردم متوجه  گهید 

 ؟  یکن ی_چرا باور نم 

 . یرسوند  نجایتونم ...خودت منو به ا  ینم-

ِسُرمش  کی بار  یآغوشم رها کنه ، که بازوهاشو گرفتم و به عقب راندمش . نگاهم به لوله   ی که باز خودشو تو خواست 

 افتاد: 

 .  .... بذار ِسُرمت تموم بشه  یچکارکرد  نی سرجات .... بب نی_بش 

 سرمش پر از خون بود که  با ناله گفت :  کیبار  ی لوله

 حرفمو بزنم .  یتو صورتم ...نذاشت ی... تو ... زد  ی بر  ذارمینم  ی_تا منو نبوس

 خورده بود. درست مثل قلب من.  یلبش افتاد . ترک کوچک یاشکاش صورتش رو پر کرد .نگاهم رو  باز
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شد . همراهم شد . عاشقش  میهمراهم شد ، تموم زندگ یمهندس آذر ت یمامور  یکه تو  یبود . از همون روز می زندگ تموم

بودم . سرمو جلو بردم و لباشو به بوسه   دهیزدم . خودمم فهم یم د ی نبا   یاز دستش دلخور بودم . ول یشدم . اما ... بد جور
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  یم هیلب هامون شد . هنوز داشت گر ییصورتم گذاشت و مانع جدا سرد ، مهمون کردم که دو دستش رو دو طرف یا

 که گفت :  دمیکرد که سرم رو عقب کش 

 بمون . شمی امشب پ انی_ک

 برخاستم :  ازجا

 .  زمیر ی... اصرارنکن ... بمونم اعصاب تورو هم بهم م شهی_نم 

 :  د یسمت در که باز نال  رفتم

 .  یی، بازم آرامشم خود تو زهیاعصابم بهم بر  انی_ک

 نه ... من فقط عذابتم . -

 درو گرفتم و درو باز کردم :  ی رهیدستگ

 . شمی...توروخدا ... بمون پ انی_ک

 و ناله اش برخاست :  هیبلند گر یو پشت سرم بستم .صدا  در

 . انیک-

  یاش قطع شد .حوصله  یز یخونر بسته بودند ، می که برا یسوخت .اما خدا رو شکر با باند   یکرد و پام م یدرد م سرم

  یرفتم . زنگ درو زدم و در ب اریزان  یتا خونه  نیو سردرد ، با ماش  یزخم یرو نداشتم . با همون پا هیدرمانگاه و بخ

  یخنک .نشستم رو  یتعجب کرد. هوا خوب بود و بعداز ظهر دنمیبا د  اری نو حلما نبودند و زا نی پرسش باز شد.  انگار نازن

 دنبالم اومد:  اری. اونقدر نشستم که خود زان  اطیح  یتو یپله ها 

 باال خب . ای ؟ ب یکن  یچکارم نجای_سالم ... ا

 بهتره . نجایحالم خرابه ا-

 پله و نگاهم کرد:   یکنارم رو نشست 

 _چته باز؟ 

 و بلند و باز سکوت مهر لب هام شد :   دمیکش یآه

 بهم گفت . ی... فروغ  دونمیرو م دت یجد  یپرونده  ی  هی_قض

 . یدون  یرو م  یخب پس تو که ، همه چ-

 !  یپکر  نقدریا  یفهمم واسه چ ینه .... نم-

 ؟!   یواسه چ-

 کردم که گفتم :  یرو سمتش چرخونده بودم و داشتم نگاهش م سرم

 زنت بهت دروغ بگه .. ی_وقت

 ؟!  یس تر ینم  یداشته ... حاال تو باش یکار  یمخف یفرار داشته ... سابقه  یسابقه   یوقت

 به نظرم .  ست ین  یآدم نی ... سوگل خانم همچ یبترس د یکه نبا یشناس  یاگه همسرت رو م-
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 به من بگه که مادرش اومده ؟ چرا نامه هاشو ، ازم پنهون کرده؟ د ینبا یپس واسه چ -

 .  انیسال بره زندان ... مادرشه ک هیمادر ، حاضر شد  نی قلبم واسه هم یخب چون دفعه -

 هشت ماهشو نخواست ، رهاش کرد ، حاال اومده بگه مادرشه ؟!  یکه بچه  یمادر !! مادر کثافت-

 به هرحال قبول کن که مادرشه ...-

 خوره !  یداره ذره ذره عشقمو ، اعتمادم ، آرامشمو م یافتاده به جونم که ه یکک هی...  اریداغونم زان -

کنه ، بهش اعتماد کن   یم  ی، داره باهات زندگ شتهی... زنت پ  یآریت در ماز خود  هیچ  ایمسخره باز نیباش پسر ... ا یقو-

. 

 افتاد . یاتفاقا نم نی که بهش نداشتم ، که اگر بود ا یزی! تنها چ  اعتماد 
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با دقت  نی زد . درخونه رو براشون باز کردم ، نازن یکه داشت باهاش حرف م نی حلما بود که به گوشم خورد و نازن یصدا

 مکث گفت : هی نگاهم کرد و بعد از چند ثان

 ؟  ست یشده ؟حالت خوب ن ی_سالم ... چ

 سالم ....-

 سمت مبل که گفتم :  برگشت 

 _چرا خوبم . 

 بسته شدن در اومد:  یصدا

 . دمیشوهرت گفت حالش نامساعده ، ترس یطور  هی _آخه 

 و گفتم :  دمیراز کشمبل سه نفره د  یرو

 نکرد ؟  تت ی_حلما که اذ 



124 کنید                                      صفحه   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 که گفت :  دمشیآغوشم کش یسمتم . تو د یموقع حلما دو همون

 کردند.  یبا من خاله باز  اری و عمو زان  نیمامان ... خاله نازن -

 زدم : ییرنگ و رو یب لبخند 

 !؟  یچه باز  نی_آفر

 دسته مبل انداخت و گفت : ی. شالش رو رو  نی شدم . نگاهم رفت سمت نازن نیو خاله نازن  اری مامان عمو زان من

 !  هیچ  نای... ا یوا  ی_ا

 شکسته ... مراقب باش . زی... م یچ یه-

 نگاهم برگشت سمت نگاه کنجکاو حلما :  بعد 

 کن دخترم .  یاتاقت باز ی_برو تو

 گفت :  نی که رفت ، نازن حلما

 _راستشو بگو سوگل ... دعواتون شده ؟ 

 پر از غم گفتم :  یشدم و با دل زیخ می ن

 _واضحه ... مگه نه؟ 

 زد به اُپن و گفت :  هیتک

 ؟  ی_باز سر چ 

 مبل زدم و گفتم :  یبه پشت  هیتک  منم

بهش    یدونستم ول یمن حساس بود ، م یرو یلیخ  انیهم اشتباه کردم ... ک  یلی... خ ی_سر حماقت خودم ... اشتباه کردم ناز

 شه ... ینم  گهینگفتم ... حاال د 

 نداره بهم ....بهم شک کرده . اعتماد 

 :  ستاد یا می به تماشا  نهیبه س دست 

 ...  رخودتهی....تقص نی_آفر

 . یرو بهش نگفت   ی؟ چ ی...حاال سرچ یکس رو قبول نکرد  چی ه حرف

 اومدن مادرم  . -

 مگه مادرت برگشته ! -

 اوضاع برگشته . نی ا ی...تو  یبدبخت نی.. لعنت به اآره -

 کدوم اوضاع ؟ -

 کنه .  یدرد م یلی، سرم خ یبذار ییچا هی اول  یشه لطف کن یولش کن ... م-

 رفت سمت آشپزخونه و گفت :  نینازن 
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 ؟   هیچ نیخدا ... ا یجمع کنم ... وا  د یها رو با  شهیات کجاست ؟ اون خرده ش ی_جارو دست

 ؟  ی:چ  دمیپرس  ینگران  با

 ها نشونم داد: کی سرام یرو ، رو  یخون رد 

 !  نی _ا

 ها رفته بود:  شهیها تا خود خرده ش کی سرام یفرش ، رو یجا برخاستم و رد خون رو گرفتم . رو  از

 .  دهیپاشو بر انی_خاک به سرم ... ک

 زنده است ؟ نی زنگ بهش بزن بب هی! داغون کرده پاشو ... نگاه کن نگاه کن .... دهیبر-

 !  نی اِ ... نازن-

 گم خب ... یراست م-

 بوق خورد تا باالخره جواب داد: یل یرو گرفتم . خ  لشیسمت تلفن ، موبا رفتم

 _بله . 

 گفتم :  یبود اما . با نگران  اریزان یصدا

 جناب سروان ؟  د یی_سالم ... شما
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 بله .-

 کجاست ؟  انیک-

 ... نجای هم-

 شه با خودش حرف بزنم ؟  یم-

 . ست یحالش خوب ن -
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 چشه ؟ -

 کنه .  یسرم درد م گهیم-

 گفتم :  ینگران  با

 فکر کنم .  دهیجناب سروان ... پاش بر د ی_ببخش

 آره پانسمانه . -

 .خواد ی م هیفکر کنم پاش بخ  یخوبم ول گهیم د یدونم االن بگ ی... من م د یبهش بگ یز یچ هیتورو خدا ، شما -

 د؟ یدون  یشما از کجا م-

 خونه است . یتو شیخون  یردپا-

 که کالفه گفت:  دمیرو شن اریبلند نفس زان یصدا

 درمونگاه .  برمشی _باشه ... اگه حرفم رو گوش کنه به چشم م

 . میممنون ... باعث زحمت شد -

 دند؟ یخانم رس  نی کنم ... نازن یخواهش م -

 د. هستن نجایبله ا-

 باهاشون حرف بزنم ؟ شهیم-

 جناب سروانه.  یبله ... بله ... ناز-

 رو گرفت  : یکردم که گوش یباال انداخت . نگاهش م  ییخاص ابرو یلبخند  هی با  نینازن 

 _سالم ... بله . 

 کشدار شد : لبخندش

 خونه خودتونه ... نوش جانتون ... خداحافظ. د ی... بله ... تعارف نکن د ی... ببخش شهی_بله جناب سروان ... زحمتتون م

 : دمیپرس یکنجکاو  با

 شده ؟  ی_چ

گازو  ریگاز روشن باشه ، رفتم ز ریاومد گفتم نکنه ز یغذا م یاز خونتون بو  گهیگاز رو خاموش کنم ، م ریرفته ز  ادمی-

 خاموش کرده .

 ابروم باال رفت :  یتا  هی

 جونتون ! نوش ی_تو که گفت

 گازرو که خاموش کردم چند قاشق هم مزه چش کردم . ریخب آخه گفت ، با اجازتون ز-

 گفتم :  باخنده

 _واقعا !! چه ُرک ! 
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  یمنو اون نداره ... من هرچ خچالی گهی ...اصال د  هیخونگ ی... عاشق غذا ست یتو کارش ن یست ی...اصال رو در با یلیخ-

 هم ...  ی... گاه برمیبشقاب م هی کنم واسش  یدرست م

 زده ، نگاهشو ازم گرفت و ادامه داد: خجالت 

 .  میخور یباهم غذا م آد ی_اون م

 انگار ! یکرد  دایپ  یا هی پس خوب همسا-

شما زحمت  گهی، م رهیگ یمرغ و گوشت م لویک لویک رهی.... م شمیکردم ... شرمنده ام هم م دایپ   یبگو خوب صاحبخونه ا-

رو هم  یپول شام اسباب کش یو رستوران خورده ... راست یفست فود  یخسته شده از بس غذا گهیپختش رو بکش ، م

 حساب نکرد که نکرد.

 اخم گفتم :  با

 .  یکن فیتعر  اریاز زان یکه ه  یومد ین  یمراقب من باش ی_خب حاال ... تو اومد 

 کرد:  یبامزه ا اخم

 احساس .  ی_ب 

دم پختک ساده . اما چون   هیها رو جمع کرد. شام هم درست کرد .  شهیپزخونه و جارو آورد و خرده شرفت سمت آش بعد 

  یانگار نبودش باعث شد تا بحث جنجال یبود ول انیک  شی. گرچه دل و فکرم پ د یبهم چسب یلیمن درست نکرده بودم خ 

 .  ابد ی ب  صلهیاونروز زودتر ف
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خوب شد که رفتم.  ی. ولرفتمیدرمانگاه هم نم  شد ینم  چمینبود و پا پ  اری. اگر اصرار زانسوخت یم یاداره بودم. پام بدجور  تو

حرفا بود. هم از سوگل ناراحت بودم و هم نگرانش. آخرش طاقت  نیبودم . اما درد قلبم بدتر از ا دهیپامو بر  یبدجور

  نیاز ا یزنگ خورد. عکس خود سوگل بود. لبخند  لمیبهش زنگ بزنم که موبا مرو برداشت  زیم  یتلفن رو  یو گوش اوردمین

 جواب دادم : _بله. یجد  ییحس مشترک دل هامون زدم و بعد از چند تا بوق با صدا

 آرامش قلبم رو بهم زد : صداش
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 _ سالم 

 _سالم. 

 خونه.!؟  یای _امروز م

 _چطور!؟ 

 ت تنگ شده. و گفت : _دلم برا یا  هیچند ثان  یکرد. تامل یمکث

 بود اما به تمسخر گفتم :  دایاز لحن کالمش پ صداقتش

 مگه!؟  ی_ تو دلم دار

 :  د یپر از بغض شد و لرز صداش

کردم !؟   هیتا االن چقدر گر روزیاز د  یدونی..... م یتو خال ی!؟ فقط ادعا ی!؟ تو دل دار یتو چ اد؟ی! چطور دلت مانی_ ک

  3از  شتریب  د ینبا گهیبه فکر بچه خودت باش ... دکتر م  یستیرو زدم!؟ ..... به فکر من ن یکوفت ی چند بار اون اسپر  یدون یم

 .  یدر مواقع ضرور  اونماستفاده کنم .  یبار از اون اسپر

 زدم و گفتم :  می به موها یچنگ کالفه

 اتفاق هاست !؟  نی ا یمسبب همه  یتو؟ ک ای_ من مقصرم  

 ش بلند شد: ا هیگر یصدا

 آخه!؟  ی. چرا اونقدر بهم شک دارمونمیزندگ یمن پا  انی_ ک

 ، چرا!؟  ی_چرا نداشته باشم ؟ از بس بهم دروغ گفت 

برم بخوابم   د یگفت ، با  یکه دکترم چ ید ی.... شن کنمی... شام درست نم ایگفت: _امشب ب  هیکرد و بعد از چند ثان سکوت 

.... ولو  یار یاز دلم در ب یای و ب  یریغذا سر راحت بگ یآیم یدار خواد یاستراحت مطلق باشم ....... اما دلم م ای مارستانیب

 شاخه گل.  هی

 اونکه با تک تک کلماتش منو رام کرده بود و خودش خبر نداشت اما به زبون انکار کردم و گفتم :  با

 شت یپ  اد یب  نینازن  یدو سه هفته ا هیبگم   یاگه ازم دلخور یلی.... خ ست یدر کار ن یدلتو صابون نزن شاخه گل خود ی_ ب 

 بمونه. 

 . اما سرسختانه مقاومت کردم و گفتم :   لرزوند یو دل منو م زد ی. داشت زار مد یباز لرز شیصدا

 !؟ یندار  یقطع کنم کار خوامی_م

 _نه . 

 برخواستم .  زیو از پشت م  دمی. کالفه دو دستم رو به صورتم کشزیم  یقطع کردم و هل دادم رو مویگوش

گل فروش ، التماس هر  یقرمز ، پسرک یاز چراغ ها  یکیاز ظهر شده بود . تو راه برگشت به خونه بودم . پشت  بعد 

لحظه دستم   کی سمتم که  اد یرفت که اشاره کنم ب رونیب  نی ماش یبخرد. دستم از پنجره  یتا شاخه گل کرد یرو م ین یماش

 . د یکش اد یفر رمس ض یافتاد. افسار قلبم افتاد دست غرورم. غرورم با غ 
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!؟  ی هم بکن یازش معذرت خواه  یخوا ی حاال م یداد  یلیس  هیکه گفتو با  ی...... جواب اونهمه دروغان،یک یاحمق  یلی" خ 

" 

 زد :  اد یصورتم که قلبم فر  یرو دمیرو باز کش دستم

 " آخه بد زدمش ... گوشه لبش پاره شد. "

 :   دمیبر سر قلبم کش یمغرورانه ا اد یفر باز

.  کنهیم تت یاذ  ینجور یکه ا یکه دوسش دار دونهیعشقت تو رو کور کرده. اونم خوب م   نی.... هم گهید  یکه احمق نهی "  هم

" 

  یشانس  هینه . غذا گرفتم . واسه حلما هم   که یرفتم خونه . دست خال یشد . غرورم فاتح جدال شد و من دست خال روزیپ 

بود که با   دهیمبل دراز کش ی. رو دمشی نگرفتم . در خونه رو که باز کردم د  یزیسوگل .... چ ی برا  یبزرگ دخترونه . ول

کرد.  یزیرو از دستم گرفت و سالم ر  لیلبخند زد.جلو اومد و وسا  یول د حال بو ینشست و بعد برخاست . ب یفور  دنمید 

 کرد . قرمز که چه عرض کنم  . خون بود.  ریگ  اهشیس  یلحظه به چشما هیم چشم
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  هی تنب د ی. با  دمشیکشیآغوشم م  یتو  د ی. دستام مشت شد . نبا د یقد کش می اپن و بعد با همون لبخند جلو یرو گذاشتم رو لیوسا

 :  کردمیو من مقاومت م کرد یم یدلبر اهی. با اون چشمان س  شد یم

 کو ؟   ت ی_ شاخه گل ، معذرت خواه 

 کرده گفتم :   اخم

 ازت معذرت بخوام .  ست ی_قرار ن

 کدفعهیکه  دنش یدر آغوش کش  ی. افسار پاره کردم برا د یپر از غم بود . دلم لرز قی . نگاهش عم د یلبش پر کش  یلبخند رو 

 گفت : 

سرم  یتا صبح باال گرفتمیکه من سر درد م یی! ... تو  ییخود تو  نی ا شهیباورم نم  یشکست  ی... دلم رو بدجور  انی_ک

  یسال، تو  نهمهی ا ی... تو که تو  یکرد   یرهام نم یاورد یتا لبخند رو بر لبم نم ختمیریقطره اشک م کی، تو که  ینشستیم

  ی. چقدر فشار رو شد یدستم داشت خرد م ی. انگشتا  یبلند نکرد  من یبار هم دستت رو رو  هی  یدعواهامون ، حت یهمه 
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که به  یانگشتان دستم بود و مچ دستم که از شدت مشت شدن انگشتام ، طاقت درد رو نداشت . ازم فاصله گرفتو تا چند قدم

 سمت اتاق و درو بست .  د یدو کدفعهیکه  خت یر یو اشک م کرد یرفت ، هنوز نگاهم م یسمت عقب م

شده بود که رفتم سمت اتاق خواب . تاپ تاپ بلند قلبم که   ریاپن گ یدخترونه رو یهمون شانسدرد گرفت . حلما با  یآن سرم

 زدم :   اد ی، بلند شد. درو با ضرب باز کردم و فر کرد ی م یقرار یبراش بدجور ب

 ؟   دمیکه من اشتباه فهم یکن  یوانمود م یطور یو حاال دار  یرو ... چمدونتم بسته بود  لمایف نی _جمع کن ا

اون ها گذاشته بود که سر بلند کرد و با  یشکم جمع کرده بود و سرش رو رو  یتخت نشسته بود . زانوهاش رو تو یرو

 پر از خون نگاهم کرد : یچشما

باه  اشت ی بمونم ول یگی... م یاعتماد بهم ندار یبمونم ول یگی؟ م ید یازم ؟ خب بگو برو ... چرا زجرم م ی_خسته شد 

 ...   یخودتو قبول ندار

 زدم :   اد یفر یعصب 

 بخوابم . اریزان  یگورم رو گم کنم برم امشبم خونه  ای  یشیخفه م  ای_سوگل من حوصلتو ندارما 

 :   د یبغضش رو فرو بلع 

 شم .  ی_نرو ... من خفه م 

کرد . انگار  یاستفاده نم  یلعنت  یشده بودم . کاش اون هم در جوابم از اون کلمه   وونهی د  یخواستم اون کلمه رو بگم ول ینم

  یدستم اومد  ، برس موها  یکه جلو  یز یچ نی . اول د ییتر شدم . نگاهم دور و برم رو پا  ی، عصب  دمیاز زبون اون شن یوقت

کرد .  هیرو به روم . چشماشو با ترس بست و آروم گر واریوسط د   دمیو کوب  دمچنگ ز شیآرا ز یم یسوگل بود که از جلو

 شده ، شده بودم انگار .  نی تر شدم . من چم شده بود . نفر وونهیتر شدم . د   یآروم نشدم عصب
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 :  د یزدم که تُن صدام لرز ینعره ا چنان

 نه.    ای یفهمیالل شو سوگل ....... م گمی_بهت م  
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که انگار بند اعصاب و روانم بهش وصل بود.از  یزالل کوچک  ی. همون همون قطره ها کرد ی ام م وونهیداشت د  اشاشک

اونکه نگام کنه ، با   یبودم . ب ستادهیدر ا یبره که نتونست . آخه من جلو  رونیاومد و خواست از اتاق ب نیی تخت پا یرو

 گفت:     د یلرزیم  یکه داشت بدجور ییصدا

لحظه  هی.  دونم یفشارش افتاده بود ، نم د ی. شاد یلرزی. نرفتم کنار . داشت جلو روم م شهی... حالم داره بد م انی _برو کنارک  

لحظه چنان   هیو با تمام وجود . دلم  د ی. شد  زد یاما همچنان عق م  اورد یباال ن  یزیدهانشو عق زد . چ یدستشو گرفت جلو

اصال برام مهم   گهیدر که درو باز کنه ، نزاشتم. د  ی رهی. دست برد سمت دستگد یپر کش  تمی براش سوخت که تمام عصبان

که گرفته بودم پر   یآورد . گرفتمش تو آغوشم . درد قلبم درمان شد. سردرد وحشتناک یلباس من باال م یرو  ینبود ، اگه حت

 زار زدن بلند سوگل برخاست:  یو صدا د یکش

 . انی_ک

 بد شده بودم !؟ چرا !؟  نقدریا یکردم . چرا من لعنت  تشیاذ  یلیتر به خودم فشردمش . خ محکم

 بود که گفتم :   مهین  مهی هنوز ن  شیها نفس

 .ست یواست خوب ن هی_بسه گر 

 گفت :   مهینصفه ن  یهمون نفس ها  ونیم  هیگر با

 ام.  یتو آغوش تو باشم راض  یول رمی...اگر بم رمی_بذار ... بم

 زدم:   اد یفر یعصب 

 ووونه ی_د 

 که گفت :  کرد یم  هیگر هنوز

تو رو خدا ... اگه اشتباه هم کردم .... تنهام نذار حالم بده .... به قران حالم بده ... به جان تو ... تورو خدا ... تو کوتاه   انی_ ک

 . ایب

  ازیرامش نآ ن ی بلند آروم گرفت. نه من تکون خوردم نه اون . هر دو به ا یچسبوند و همراه با نفس  نمی رو محکم به س سرش

به خون نشسته اش رو نشونم داد.. بعد آروم  اهیس  یآغوشم موند ، سر بلند کرد و رنگ چشما یکه تو  یا هی. چند ثان  میداشت

، لباش از شدت بغض  د یصورتم عقب کش  ی. سرش رو که از رود یو لب هام رو بوس د یخودش رو سمت صورتم باال کش

برام عوض شد. دستم رو دو طرف  یهمه چ  کدفعهیچهارم بود که  ی. دفعه  د ی. سه باره بوس د یباز . دوباره بوس د یلرزیم

.  دمیبودم ، بوس  کردهبا ضرب دستم پاره  روزیرو که د  یمن ، لب نباریسرش گذاشتم و سرش رو مقابل صورتم نگه داشتم. ا

دوباره   د یزدم . آروم شدم . مست شدم . شا اد یبودم و چقدر فر یچقدر عصب  دمینفهم گهی. د  کرد یطعم لباش آدم رو مدهوش م 

 عاشق شدم. 
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   3  اهیس سنگ

   نی نازن 82 پارت 

 

 

سرم انداختم و از  یکه به درخورد توجهم رو جلب کرد . شالم رو رو ییضربه ها ینشسته بودم که صدا ونی ز یتلو یجلو

 هول شدم :  دنشی. با د  اربود یرو نگاه کردم . زان رونیدر ب یچونه با دو انگشت گرفتمش . از ال ریز

 _سالم ... 

 انگار مزاحم شدم ؟  د یسالم ... ببخش -

 شده ؟  یزینه ...اصال ، چ-

 زد . نی لبخند نمک هی انداخت و  نیی پا  سرشو

 شما رو خوردم ... یخونگ یخب راستش ... از بس غذا-

 گفتم :  یفور

 تو غذا بوده ؟....  یز یخاک به سرم ... چ ی_وا 

 نه ... نه اصال .-

 .  دمیکرد که پرس  یباال آورده بود و نگاهم م سرشو

 دمنوش براتون درست کنم ؟  هی د یخوا یکرده ...م تونی؟! ...حتما سرد  د یپس نکنه مسموم شد -

 تر شد :  دهیکش لبخندش

 م؟ ی اهم باش_نه .... شام ب

 ؟!  یچ-

 زده گفت : خجالت 

، خواستم امشب ، من ، شما رو مهمون کنم  د یپزی من م یو شام و ناهار برا  د یکشیوقته ، شما هر شب زحمت م  یلی_خب خ

. 

 !  یچه زحمت د یخریکه خودتون م  لویوسا  یجناب سروان ! همه   هیچه حرف  نیا-

 باالخره پختش هم زحمت داره.-

ام لوم داد . جوابم   یکردم اما لبخند لعنت  ی انداختم و مکث نییشام دعوت شده بودم . سرم رو پا هی...  اد ی بکردم . چرا بدم  ذوق

 گفتم :  یلب ریکرد که ز یم  انی رو همون لبخند ب

 _باشه .

 .  مونمیدر منتظر م  یجلو  نی ماش  یمن تو-
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 چشم . -

بود . لباس  اری با زان  یکه داشتم هم صحبت یح یسر دادم . تنها بودم و تنها تفر صدایب  یهورا هیرو بستم و از ذوقم   درخونه

 در.  یعوض کردم و رفتم جلو

 درو گرفتم و درو باز کردم گفت :  ی  رهیدستگ تا

 شما رو از شام خونتون هم انداختم .  گهید  د ی_ببخش

 :   یصندل یرو  نشستم

 .  هیچه حرف نی_نه ا 

 .  دمیبود که پرس ابانیبه خ  مانی. نگاه هردو  میافتاد . سکوت کرده بود  راه

 مد نظرتونه ؟  یخاص یجا-

 د؟ ینه ... هرجا شما بگ -

 شدم :  شوکه

 _من !! 

 .د یآره ... هرجا شما بگ-

 نشه :  دهیرو به زور به حالت غنچه نگه داشتم تا به لبخند کش لبام

 دلباز اگه باشه ... یجا هی_خب ... خب 

 جمله رو گفتم که گفت :  هی همون

 کن سولقون ؟  ایفرحزاد  ای_درکه 

 وقت نبود ؟!فقط نگاهش کردم که گفت :  ریسمتش . د  د یسرم چرخ 

 ... خنک و سرد. هی _کن سولقون ... هواش عال 

 و..... شهینه شب م  می؟ هفت شبه تا برس  ست ین  ریکم د  هیاالن  -

 د؟یدار یزمان ت یست ... شما محدود نی ینه ... مسئله ا-

 من !! نه ...نه.-

 خوبه .-

 شام دعوت شدم . اونم کن سولقون !  هی

شام مهمانم نکرده   یدست خودم نبود. تا حاال کس  یذوق کرده بودم ول یخود  یب دمیشد . شا ی سروان ! باورم نم  باجناب 

 بود. 
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  اریبه زان ی شدم . نگاه ادهی که پ نی.از ماش د یکش یانگار داشت نفس م شهیزودتر از هم  زییسرد . پا یلیسرد بود . خ هوا

 ری، دزدگ ینداشت . با ژست خاص  یاما لرز اریسرما فقط در تن من نفوذ کرده . زان نیا ایلرزد  یاو هم م نمی انداختم تا بب

 رو زد و گفت :  نشیماش

 .د یی_بفرما

 که گفت : دمیخنک به خودم لرز  یم ی. باز با نس میرستوران کنار جاده حرکت کرد  سمت 

 _سردتون شده انگار. 

 آره هوا خنکه . -

 اش کنم . هیکه هد  ست یمنم کت همراهم ن -

داخل  ی. هوا می رستوران شد  ی دهیو مشما کش یچوب یاز اتاقک ها یکیکردم . وارد  یحرفش قدر دان نیاز ا یلبخند  با

 رو برداشت وگفت :  نی زم یرو  یِمنو  اریقک گرمتر بود . زاناتا

 حاال.  می بخور یخب چ-

 غذاها:   حی بلند بلند شروع کرد به شرح و توض بعد 

 و مخلفات. نی ، ته چ نیاعال ، دورچ یکباب بُناب با گوشت گوسفند -

  کیکه نزد   خورهیبهش نم یکه حت  می که بتوانم بگو د یرس یکردم . اونقدر سرحال به نظر م یپر آب شد . نگاهش م  دهانم

مردانه  یبه چهره  یخاص ییبا یابهت و ز هی نکرده بود بلکه  رشی رنگش نه تنها پ یخاکستر ی پنجاه سالش باشه ... موها 

 ییچهره بود. از آن دست چهره ها داشت .خوش یبی عج یهماهنگ شا یاش با چشمان بادام دهی اش افزوده بود.صورت کش

 نشست . یکه به دل م

 ؟!  یشما چ-

 انداختم :  نییپا  یو سرم را فور دم یام دست کش رهینگاه خ از

 .د یببخش -

 ؟  د یخور  یم یچ-

 کردم وگفتم :  یمکث

 _کباب بناب . 

 . هیچ  مین یبب  می مخصوص ترش ... امتحان کن  یپرس چلو جوجه  هی خب منم -
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گره کردهام زوم شده بود و   یانگشت ها ی.نگاهم تو  میآمد و سفارش ها رو گرفت و رفت .چند لحظه سکوت کرد  گارسون

 و اطراف . وارینگاه او به در و د 

سمتم .   د یاز اندازه گران باشد که او هم سرش چرخ شیکباب بناب چند بود؟ نکنه ب مت یق میلحظه سر بلند کردم که بگو  کی

تشابه و تفاهم هر دو   نی. از ا میشد  رهیخواستند حرف بزنند به هم خ  یباز که م  یلحظه با لبان کیدر به هم ،   رهیهردو خ

 که گفت :  می د یخند 

 .  د ییبفرما  شما

 زده گفتم :  خجالت 

 گرون باشه . یاد یرفت بپرسم ، کباب بُنابش چند بود ، مبادا ز  ادمی_شرمنده ... من اصال 

 :  د یخند 

 ... د یپذ یواسم غذا م د یاصال باشه ، دو هفته است دار....حاال  هیچه حرف نی _ا

 نگاه انداختم به صورتش که گفتم :  هی  یواشکی بلند کردم و  سر

 حاال .  د یی_شما بفرما

  ییجا هی،   یگردش خانوادگ هی،  یمسافرت هی؟.. . رونیب  می که بر  میو سوگل خانوم بذار  انیقرار با ک هی  د یخوا یم گمیم-

 سرد نشده ، خوبه . اد ی..... تاهوا ز

 . ست ین یآره فکر بد -

 ها با من .  یهماهنگ  هیبق -
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 باال برد . یضبط رو کم  یصدا

 

   میتو زندگ یاومد  
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 عوض شد انگار    یچ همه

 

 . دمیشن یکه م  یآهنگ احساس  یسمت پنجره بود و گوشم پ سرم

 

 نداشت  یعشق معن   واسم

 نبار ی شدم ا عاشق

 انگار  دمت یتو رو د  تا

 

شام   هیکس رو نداشتم و بخاطر  چی ه نکهیخود . از ا یخودم . از زندگ ییگلوم . از تنها  ینشست تو لیدل یب  یبغض  هی

بود انگار . بودم . ن  ی. دنبال دستمال کاغذ  د یشد . سرم چرخ یشد که اشکم جار یچ دمیاونقدر ذوق کردم . نفهم یدعوت 

 و گفتم :   دمیشمن نبود . دماغم رو محکم باال ک د یالاقل تو د 

 ؟   نیتو ماش  د یندار  یدستمال کاغذ  د ی_ببخش

 لحظه نگاهم کرد و با تعجب گفت : هی

 شده ؟ ی؟ چ  د یکرد  هی_گر

 ؟  د ی...دستمال ندار یچ یه-

برداشت و سمتم گرفت .  یدستمال کاغذ  هیتا داشبورد و درش رو باز کرد و  د ینگفت . خودش رو کش یبگه ول تونست یم

 : د یام رو گرفتم که پرس ینی ب

 ؟ د یزدم که ناراحت شد  یحرف بد -

 د؟ ینه ... چرا شما به خودتون گرفت-

 !د ی کن  یم هیگر د ی. االن دار د یزد  یلبخند م شیپ  قهی... تا چند دق رمیچرا به خودم نگ-

 :  د ینشد . باز پرس یلجبازم قطع بشه ول یتا اون اشکا دمیگز لبمو

 ... د یدونست  قی که منو ال شمیخوشحال م د یاگه به من بگ  ینداره ول یدونم به من ربط ی_م

تنها باشه که   نقدری که ا ید یبه سن من د  یخودم ... شما دختر ییکردم ... از حال خودم ... از تنها هی خودم گر یاز زندگ-

 کنه ؟!  یزندگ یمجرد 

 حرفام .  دنیشن ی. من از فشار غم و اون از غصه   د یکش یبه روبه رو بود که همراه من نفس بلند   نگاهش

 منم به رو به رو بود که گفتم :  نگاه

 چرا با سوگل دوست شدم ؟ د یدون ی_م

 و من... شهیل اون سرخونه زندگ ... باز الاق مییشده ... هردو تنها هیبهم شب  یلیما دونفر خ  یزندگ

 گفت :  یهمراه نفس بلند  اد یشد اشک چشمم . زان یاصرار کردند که کورم کنند . مگه قطع م یاشکام اصرار رو  باز



137 کنید                                      صفحه   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

رفت ....  ای... پدرم فوت کرد ، مادرم مهاجرت کرد ، همسرم از دن دم یرو چش  ییتنها نیکنم ... من ا ی_سخته ... درکتون م

 رو تجربه کنم.  ییکه بخوام تنهاندارم  یمنم سن

 واسه مردا راحت تره . ی دوره زمونه ، زندگ نیا ی... تو  د یباز شما مرد هست -

 لباش فوت کرد و گفت : یرو از ال به ال  نفسش

 د یون ی... مد  د ی بهم بگ آد ی از دستم بر م ی...اگه کار د یکمک من حساب کن  یرو  گمیصادقانه م ی_بله ... حق باشماست ... ول

 . د یاگه نگ

 .آد یبر نم یاز دست کس یکه درمان نداره ... کار هیدرد  یی... تنها  ست ین  یکار-

 خودش سکوت رو شکست : کدفعهینشست که   ی، سکوت مان یحرفها نی ب  یا هیثان  چند 

 .  رونیب  میبار شام باهم بر هی  یهفته ا د ی که اگه خواست  ذارمیاصال برنامه م اد؟ی چرا ؟ چرا بر ن-

 :  دمیخند 

 انگار. د یخودتون رو ور شکست کن د یقصد کرد _

 ؟... یواسه ک می پول جمع کن می خوا یم-

 د؟ یشبه ... موافق  هی

 حرفش محسوب کرد . د یی لبخند زدم و او آنرا تا  فقط
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 . تهی ل ی. ترش یبرنج . پارچ دوغ محل سیطرف د  هیبزرگ جوجه کباب ترش و کباب بناب .  سیطرف ، دو د  هی

 پرورده . ساالد کاهو .  تونی ، ز یترش ریس

 رو قورت ندهم گفتم :  میآب گلو اریچشمان زان یتا جلو  دم یگز یلبمو م کهیبعد در حال د یسفره چرخ  یرو  نگاهم

 . د یمهمونم کن  ینجوریبخاطرش ا د ینبوده که شما بخوا ی فی تعر  نقدرمی من ا ی... به خدا آشپز د ی_تو زحمت افتاد 

 :  د یخند 
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غذارو کردم ، حاال که موقع   نیدرست کن ، هوس ا نویصادر کردم ... فردا ا یی... پررو پررو دستور غذا هی _چه حرف

 .   امیدرب  تانیاز شرمندگ یحساب  د یجبران شده با 

، انگار راحت  دمیرو د  اریبرخورد زان  یراحت  ی. وقت  یکم هی . معذب بودم   د یبرنج کش  میدست دراز کرد وخودش برا بعد 

 تر شدم .

کرد ، کامال مشخص بود خوش خوراکه . از اون  یکه نگاه کردن بهش آدم رو گرسنه م خورد یغذا م یطور با مزه ا هی

  وان ی ل هیدوغ کنار دست خودش گذاشت و  وانیل هیبودم .  دهیو در آورد ، فهمکه گفت دوست نداره و ته کاسه ر  یآش ی  الهیپ

کباب بناب رد تعارفش  ت یبرداشتم و منم به تبع یکرد که تکه ا رفم کنار دست من . بعد از جوجه کباب ترش خودش تعا

 کردم .

  یاون ترش یحت  یرکه بود . گاهپرورده مع تونی شده و ز یساتور   یداشت اون غذا . طعم کباب بناب باجعفر یمزه ا چه

  یکه بگم باق ومد ی م فمیموند . ح یاما غذاها همه باق د یچسب  یلی. خ داد یغذا هم مزه م یکباب یو گوجه   یرانیبا برنج ا تهیل

 غذاها رو ببرم که خودش گفت : 

 بخور نیستیم . اد یانگار ز یول می خور ی_گفتم همه رو م

 .  شهی... اسراف م فهیح-

 بار مصرف .  هی ، دوتا هم ظرف  ارهیب  ییچا  ینی س هی گم ی... االن م می بر یخب م-

 زده گفتم :  ذوق

 .  شهی_آره خوبه اسرافم نم 

ظرف .اونم    یتو   ختمیخودم رو ر یمصرف . من غذا کباریداد و درخواست دو تا ظرف  ییچا  ینی س هی شد .سفارش  نمی هم

 ها.  فهی : _مخلفاتشم حد یسفره انداخت و پرس  یرو  یمونده  یخودشو .نگاهشو به مخلفات باق یغذا

 حرفش خنده ام گرفت که گفتم :  از

 . می کن  یم یخونه خال  می ، رفت میزی کنار غذامون بر  نمیخب ا-

 برم با ساالد کاهو .   یرو م یرترش یپس من س -

 جواب دادم : منم

 . تهی ل یترش پرورده و  تونی _با اجازه ، منم ز

دوغ   یپارچ نصفه   یبه شوخ اری . زان میکرده بود  یخال ی. سفره رو خال دمیلحظه نگاهمون به هم گره خورد که بلند خند  هی

 رو بغل زد و گفت : 

 بغلم .  ریز  رمیگ  یم نمی _ا

 گفت :  یخنده ام رو مهار کنم که باز به شوخ  تونستمیحرفش غش کردم از خنده . مگه م از

 تو ظرف غذام ؟ زمیبرد ... بر  شهیشو که نمنه خب ظرف-

 گفت که باز خنده ام گرفت و او ادامه داد: یجد  چنان

 کنار دوغه  ... چه شود  ! می زیر  یهم اگه اضافه اومد م  ییچطوره ؟ چا  لکسی_تونا 
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 شدت خنده به سرفه افتاده بودم که گفت :  از

 ذره اسراف که واجبه . هی  گهید  میبر   ی_باشه باشه دوغ رو نم
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 :   دمیدر پرس یشب در خونه رو زد . از ال هینگذشته بود که باز  شتریهفته ب هی  اریزان  یشام دعوت از

 _بله . 

 . د ی، گفتم شماهم حاضر بش رونیب می و سوگل خانوم بر انیخانم ... امشب قراره با ک نی نازن -

 .  شمینممزاحم  گهینه د -

 من تنهام .  د ی... شما نباش  د یدار اریاخت-

 منو به مرض تپش قلب مبتال کرد :  لی دل یآخرش ، ب یجمله   نیا

 .  شمی _چشم آماده م

 ساعت چند ؟ -

 .  گهیاالن د -

 االن !  نی هم-

 منتظرتونم .  نی من تو ماش-

 باشه. -

 یقواره بلند مشک یروسر  هی و  دمیام رو پوش  ی. مانتو مشک ستادمیهمون در ا ی، جلو  هیرفت و من متعجب چند ثان  اریزان

 :  دمیمنتظر بود.تا سوارشدم پرس نی ماش  یهم سرم کردم . کنار در خونه تو

 ؟  هی چ یشب گرد  نیعلت ا-

 حاال. -
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 هی  دلخور شدم . بازم ینگ ی، بگ یکم هی دادم سکوت کنم .اما  حی وسط گفت ! ترج   نیبود که ا ی!! حاال ، چه کلمه ا حاال

مهر .  لیبود و اوا   زییپا  ی. هوا  می نشست  یخال یاز تخت ها  یکی  یهمون اطراف خونه . رو یرستوران ! رستوران باغ 

 ، لرز گرفتم . یز ییلباس پا هیهوا سرد شده بود و باز من بدون ژاکت و  

 سرد شده ! یاد یانگار هوا ز-

 هستم .   ییسرما یاد ینه ... من ز-

 د؟ید ی لباس مناسب نپوش  هیچرا -

 ذوق زده ؟!  یاد یبگم ز  ای گفتم ؟ بگم هول شدم  یم یلبخند زدم .چ فقط

 تخت برخاست و گفت :  یرو از

 . گردمیبرم گهید  قهیمن چند دق-

تخت که دوتا جوان داشتند  هیبودند ، جز  یتخت ها خانوادگ ی. همه  د یتخت نشسته بودم . نگاهم به اطراف چرخ  یرو تنها

 . دند یکش یم  ونیقل

 از جوونا سمت من اومد. یکی نگاه

 بلند گفت :  یاز همون جوونا با صدا یکیشده بود .  ریکم د  هی انگار  یسرم رو برگردوندم ول یفور

 تنهاست آخه .  ی؟طفلک  میمهمون دعوت کن  هی د یا هیبچه ها پا -

 :   دمیزدم که صداشون رو باز شن  دنیبه نشن خودمو

 ثواب داره . ری_آره ... کار خ

و   ستاد یتخت ا یعقب که جلو  دمیاز پسرها سمت تخت ما اومد. خودمو کش یکیکه  د ینکش  یقهقه شون بلند شد . طول یصدا

 گفت : 

 ؟ د ی شام ، مهمون باش هی و  ونیبا ما قل  د ی_سرکار افتخار بد 

 نه ممنون .-

 ... جمع دوستانه است . میاومد  یی... ماهم تنها  یکنی! چرا تعارف مداره  یچه ناز  یآخ-

 کردم و گفتم :  اخم

 محترم .  ی_گفتم ممنون آقا

 بزرگتره .  کمی نی... تخت ما کوچولوئه ... ا نجایا م یی ا یما ب  یخوای... خب م آد یم  شتری اخم نکن بهت ب یوا-

 به پسر جوون انداخت و گفت : ی. خونسرد نگاه  د یرس اریبزنم که زان یحرف خواستم

 _بله امرتون ؟ 

 بزنم پسر جوان گفت:   یخواستم حرف تا

 .  د یی، شما بفرما  میخانوم کارداشت  نی_با ا 

 سمت من اومد. یبا همون خونسرد  اری زان نگاه
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 مزاحمت شدند؟ شونی... ا زمیعز-

 " موندم که موندم که پسرک گفت :  زمی"عز یهمون کلمه  ی. تو  لیتعط  لیکردم . مغزم قفل کرد . تعط هنگ

 .د ی... ببخش  د ی... گفتم .... ببخش  د یتنهائ دمیخانوم جسارت کردم من ... فقط د  د ی_ببخش

  نییمغزم پا یمونده بود . هنوز کرکره ها  رهیخ  اریصورت زان یسمت تخت خودشون . نگاهم رو د یدو  بای تند کرد و تقر پا

تخت  یتوجه به من کفش هاشو درآورد و دوباره رو یاش نشم . ب  رهیخ  یکرد که الاقل اون طور یبود و فکرم کار نم

 نشست .

 دستش بود که سمتم گرفت :  ینازک و سبک تو یمسافرت  یپتو  هی

 شونه هاتون . یرو د یبنداز نوی _ا

 شدم :  داریاب ببشکن از خو هی با  انگار

 _بله ممنون. 

 رو که گرفتم گفت :  پتو

 ادب الزم بود.  یواسه ادب کردن اون جوون ب  یمن جسارت کردم ول د ی_ببخش

 صاف کردم و گفتم :  یرو با سرفه ا گلوم

 .  ست ین  ی_نه ... نه مشکل

 گفت :  رلب یبه ساعتش انداخت و ز یشونه ام انداختم که نگاه یرو رو  پتو

 بد قوله .  شهیآدم متاهل هم-

 بله ؟ -

 بودم .  انیبا ک-

 :  رهیگ یرو م  انیگرفت . حتم داشتم ک یشماره ا لشیبا موبا بعد 
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 پس ؟ باشه  ....خداحافظ . د ی_الو کجا 

 یلحظه صورت آشنا  هیشد .  رهیدرک کنم به اطراف خ توانستمیرا نم شیلبخند متفاوت که معنا  هی رو قطع کرد و با  یگوش

 کرد. یحرکت م ان یک ی. دست حلما رو گرفته بود و جلو  دمیسوگل رو د 

 اومدند.-

 .  دمیرو د  انیدست ک یرو یتولد   کیکنار رفت و من ک انی ک یما شدند که سوگل از جلو کینزد 

 و گفتند:  د ی هرسه سمت من چرخ نگاه

 تولدت مبارک . -

 من!! -

 نبودم .  یاونروز به اون خنگ تا

 :  دمیپرس یو من باز با تعجب م خوندند ی من داشتند تولدت مبارک م یردن و براک یصورتم نگاه م یتو 

 _من! 

 وسط تخت قرار گرفت و نگاه منم با خودش برد. کیک

 سوخت . یکه همچنان م یقلب کوچک و شمع  هیو شکالت و    یخامه بود و چند حلقه توت فرنگ سراسر

 کردم و گفتم :  سربلند 

 .  د یکرد  ریمنو غافلگ ی_وا 

 تخت و گفت :  ی   وارهیزد به د  هی تک سوگل

 گرفته تا کاراش . شنهادشی_همش کار جناب سروانه ... از پ

 لباش بود که گفتم :  یقشنگ به اسم لبخند رو ی رهیدا هی.  د یچرخ  اریسمت زان نگاهم

 جناب سروان .  د ی_شرمنده ام کرد 

 و گفت :  کی گذاشت کنار ک یپاکت سوگل

 . زه یبر ت یشرمندگ کدفعهیبذارم که   نمی... ا ،یشینده مشرم یدار ی_ پس حاال که ه 

 پاکت کوچولو گذاشت کنار پاکت سوگل و گفت :  هی  ارمیلحظه زان  همون

 _ناقابله . 

  چی . آخه تا اونروز ه رمیچشمامو بگ یبارون بهار  یکردم نشد که جلو  یام گرفت . باز دست خودم نبود . هرچه کار  هیگر

 کس برام تولد نگرفته بود. 
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 بلند شد :  اریزان یصدا

 کنند. یم هی... واسه پاکت شما گر د یسوگل خانوم ... پاکتتون رو بردار-

 گفت :  یبه شوخ سوگل

 مبلغش کمه واسه همونه . دهی _فکر نکنم ...حتم دارم فهم

 و گفتم :   دمیکش رونیتخت ب  یرو یگل گل یاز جعبه   یکاغذ  دستمال هیصورتم اومد .  یلبخند تو  هی

 شدم . زی سوپرا  یلی.... خ د ید یکه کش یممنونم واسه زحمت  یلیخ-

سوخت   یکه همچنان آروم آروم م یتولد و شمع کیچشماشو دوخت به ک  یطورخاص نگاهم کرد و بعد حلقه ها  هی  اریزان

 و گفت : 

 نه ؟  ای دارند ی_پس االن پاکت رو برم 

 گفتم :  باخنده

 پاکت شما رو نه ... یکنم ول  ی_نه ... پاکت سوگل رو قبول م

 که هم خنده بود و هم تعجب :  ییکرد.از اون اخم ها اخم

 .د یکن  یپاکت من کمه که قبول نم  د یدون ی؟ نکنه م می دار یباز  ی_چرا ؟ پارت

 جواب دادم : هی دو رگه از گر ییباصدا

 .   ستمین د ید یکه کش  یزحمت قی_نه ال

 تخت و گفت : یزد به پشت  هیتک

 آهان ... پس تعارفه .-

 . ست یتعارف ن -

 زد و گفت :  یچشمک

 . د یقبول کن ی_کمه ول 

 و گفت :  د یپر  اریمن و زان یوسط حرف ها   انیک 

 شود. دهی شود ، بلکه پسند  دهی_اصال از کجا معلوم ... باز شود د 
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 زد :  غیج حلما

 خوام.  یم کی_من ک 

 : داد یشعار م انی، سوگل همراه با ک یشلوغ نی ا وسط

 شود. دهی_باز شود د 

 زد :  غی باز ج حلما

 خوام مامان.  یم کی_من ک 

 گفت : ی فور اریاون آشفته بازار ، باخنده دست دراز کردم سمت پاکت سوگل که زان وسط

 کرد! ... اول پاکت دوستشو برداشت . یباز  یپارت د ید ید  د؟ید ی_د 

 و گفتم : گذاشتم  نیسوگل رو زم  پاکت 

 _باشه اول پاکت شما . 

. همه اش  دمیکش رونیدرون پاکت رو ب یانداخت و من اسکناس ها  نییآروم گرفت . چهار زانو نشست و سرشو پا اریزان

 بود. شرمنده شدم و نشمرده گفتم :  یهزار تومان 50اسکناس 

 . د ی_به خدا شرمنده ام کرد 

 ادامه دادم :نشمرده اسکناس ها رو درون پاکت گذاشتم و  بعد 

 .  کیسراغ ک می... بر د یشرمنده ام نکن نیاز ا شتریب-

 سر باال آورد و گفت :  یفور  اریزان

 .د یخور ی... شام نم  د یبخور  کیکه اگه ک د ی بعد شام ...شام نخور کیک-

 باشه و سفارش شام رو گرفت و رفت. خچالیدرون   یساعت  هیرستوران تا  یرو برد سمت آشپزخونه  کیک بعد 

  یتو  د یضربان کوبنده . نبا  هی.  یبمب انرژ  هیتپش خاص .  هیزد .  گهیجور د  هی  اریزان یکردم همون شب قلبم برا حس

حرفام رو زده  یکنه ول ریغافلگ  ینجوری تا بخواد منو ا  زدمیام م ییشام دعوت کرده بود حرف از تنها هیکه منو به  یشب

 کرده بود.  زمیسوپرا ینجور یا اری نبودم و زا
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تولد گرفت . من آماده نبودم    میکرد و برا ریمنو غافلگ  اریکه زان  یبودم . از همون شب ستادهیخط شروع ا یکنم رو یم حس

شام جشن تولد دلبسته اش شدم   هی چرا با  دمیاومد . اصال نفهم شیپ کدفعهی زیزند . سر زده شد . همه چ یعشق در نم ی، ول

. 

دونستم   یکه م یبود. هرچ  اریمحبوب زان یغذاها یمن ، منو  ییغذا یغذاهام عوض شده بود . منو   یرنگ و بو حاال

خنک شده  واسه جبران بودم . هوا  یماه از اون شب تولدم گذشت . دنبال راه هیکردم .  یدوست داره رو درست م شتریب

زرد شده تند تند  یدر دل درختان نفوذ کرده بود . برگ ها شیبود و سرما دهی" بلند کش ی" ها ک یتازه نفس ،  زهییبود و پا

شکستند. به هزار زور و زحمت و با کمک سوگل  یعابران خش خش م  یپا ری، ز نی زم یشدند و رو یاز درختان جدا م

. من متولد اول  بود تولدش با من دوماه   یبود و فاصله   ی. آذر ماه  دمیرو فهم اریتولد زان خیتار انیو صد البته کمک آقا ک

دادند و  ینم قیاون زمان شناسنامه ها رو دق یول یاومد  ایبه دن وریشهر  یگفت تو تو یهست که پدرم م ادمی یمهر بودم ول

کرد ، منو تا   ریاقدام و د  نی . هم  میر برات شناسنامه گرفتمه لی، اوا میاقدام به گرفتن شناسنامه ات کرد  رید  نکهی ا یما برا

از اتمام   کسالیرفتند .  یهمسن و سالم که مدرسه م یبچه ها  یاز همه  کسالیعقب انداخت .  کسالی یچ همهآخر عمر از 

 . یاز همه چ کسالی.  پلممی درسم و گرفتن د 

که با کمک   می د یکرد . برنامه چ یکه سوگل هم با من همفکر رمیچطور براش تولد بگ اریفکر بودم که به جبران کار زان تو

  ی. از دو هفته قبل برا میکن  نیی تز نی و بعد خونه رو با کمک نازن   میدور کن  یو از خونه اش چند ساعت  اری ، زان انیآقا ک

و   یو قورمه سبز  بادمجون یبرنامه هام گذاشتم . دلمه  ست یل ینوع غذا تو  د تولد و شام تولدش فکر کردم . چن یکادو

 و چند جور ژله و دسر. نی سوپ و چلو مرغ ، همراه با ته چ

  یدرست کن  یخوا یغذا م  نهمهی که تو ا  می مهمون ندار نهمهیکس وکارا که ا یگفت ؛ " کال ما ب  یقول سوگل که خوب م به

" 

 جوابشو خوب دادم :  منم

 .  میتا آخرهفته غذا دار اری_عوضش منو آقا زان 

 :  د یخند 

 ؟ خوره یمونده م یعا غذا_واق

 خوش خوراکه .  یلیآره خ-

 و گفت :  د یکش  یآه سوگل

 فوق فوقش دو روز . انیبر عکس ک -

 هی.  د یلنگیکارشون م یگوشه   هیانگار باز  ی، بهتر شده بود ول  یبعد از اون جنجال قهر و آشت  انی سوگل و ک ی رابطه

بود و کامال معلوم و مشخص بود که هنوز به سوگل اعتماد نداره .  نی سر سنگ یلی... خ انیبودند. مخصوصا آقا ک  یجور

کرده بود   شهیر  شیزندگ یتو   ینی شک و بدب نیدادم . به سوگل هم گفته بودم . از بس دروغ گفته بود ا یمن که بهش حق م 

. 
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اجازه  انیم ، از کمن ه یاومدن به خونه   یبرا  یباشه . حت ن یزم  یآدم رو نی راستگوتر   یمدت هی حاال مجبور بود  و

دهانش قرص بود  انیرو هم لو داد تا مبادا همسرش شک کنه .. باز خدا رو شکر آقا ک اریتولد زان ی  هیقض ی. حت گرفت یم

 لو رفته بود. یوگرنه همه چ
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بادمجون در خونه زده   یمتوجه نشه ، وسط درست کردن دلمه ها اریزان خواستمیاونهمه کار که م ونیروز تولد . م همون

 :  دمیشد. فقط جلو رفتم و از پشت در پرس

 _بله؟ 

 ؟  میباهم بخور  ییچا هی د یسالم ... وقت دار-

 خوردن داده بود: ییچا  شنهاد یخوردن بود و اون فقط همون روز پ ییوقت واسه چا  نهمهیا

 _نه متاسفانه . 

 خب ...-

 گفت :  یگشت که پس از مکث یخوردن م ییچا یبرا ین یگز یگفت انگار دنبال جا یا دهیکش خب 

 ؟  رونیب  می _چطوره بر

 گفتم و صدامو صاف کردم :  یزی" اَه " ر  کالفه

 دستم بنده ...فعال خداحافظ. د یببخش  تونم ی_نه متاسفانه امروز نم 

 ؟  د یخوا ی...کمک م د یصبرکن د یصبر کن -

 صدام باال رفت :  یعصب 

 _نه ممنون . 

خونه   یدستم بود ، شماره  زیسمت آشپزخانه که باز به در ضربه زد .کالفه باهمون انگشت کوچک که تنها انگشت تم رفتم

 شد ، جواب داد : یپخش م  فونیتلفن از آ یصدا کهیسوگل رو گرفتم و در حال ی

 _سالم ....
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 سالم ...-

 آروم و خفه گفتم : بردم و  نیی رو سمت تلفن پا  سرم

 کمک من . اد یبه خونه و اصرار که ب  دهیجناب سروانو سرشو گرم کنه ، چسب نیا اد ی _بابا زنگ بزن شوهرت بگو ب

 :  د یخند 

 _باشه ... باشه االن .

 فقط االن پشت در خونمه ها.   زودتر

 :   دمیرو از پشت در شن اریزان یرو که قطع کردم باز صدا تلفن

 .  د یهست   یکم عصب هی ؟ به نظرم   د یما از دست من ناراحت خانم ... ش نی _نازن

 لب ناله کردم :  ریز

 داده . یریخدا ... چه گ ی_ا

 بعد بلند و رسا گفتم :  و

 .  د یببخش ادهی_نه ... فقط امروز کارم ز

 ... می ؟ من عاشق آشپز  هی....آشپز کنمی، کمکتون م د یخب درو باز کن -

 دوست داشتم کمک آشپز بشم    یبچگ از

 خداااا. یا-

 و گفتم :  دمیام کش نهی به س ی بلند شد . نفس بلند  لشیزنگ موبا  یموقع صدا همون

 .  شیآخ-

 بعد به در زد و گفت : قهیسرگرم کار شدم که چند دق دوباره

 کمکتون .  آمی، برگشتم م رمی کارم داشته ... من م انی_ک

 باشه  -

شالمو چنگ زدم و  یکنم . فور نیی خودشو به من بده تا بتونم برم باال رو تز د یکل د یافتاد با ادم ی که د ینکش  هیبه ثان  هنوز

 زدم : اد یبود که فر دهیرس اطیح  ی. تو دمیدو

 .  د ی_صبرکن

 سمتم و گفتم :  د ی. چرخستاد یا

 . د یخونتون رو بد  د یکل شهی م د ی_ببخش

 : د یجمله رو گفتم که پرس هیشدم از خجالت تا همون  آب 

 ؟  ی_واسه چ 

 شما بذارم .  خچالی ارمیب  لویاز وسا یسر  هیپره ...خواستم  خچالمیمن ... من -
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 گرفتم گفت :  دروکهیش رو دستم دراز کرد . کل د یجلو اومد و کل یقدم چند 

 ؟  د یستی_ازم دلخور که ن

 _ نه.  

 رها نکرد :  د یکل

 .  د ینکنخودتون رو خسته  اد یگردم ز ی_زود برم 

 ... اما باالجبار گفتم :  یبر گرد  ذارهینم انیگفتم ،آره حتما ، برو که ک تودلم

 _باشه. 

 رو رها کرد و با لبخند نگاهشو ازم گرفت.  د یکل
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 باال . نیی از غذا راحت شد ، رفتم سراغ تز المی خ یرفت و من دلمه ها رو تموم کردم . وقت اریزان

خسته نکنه . مخصوصا که تازه حالش    اد یغر زده که خودشو ز انی . حتم داشتم باز ک ومد ی ن یول اد یبود سوگل کمکم ب  قرار

به غذاها زدم   ی و سر  نییپا یخونه . بعد برگشتم و طبقه  نیی بهتر شده بود. از نفس افتادم با باد کردن باد کنک ها و تز  یکم

 کامل چرم مردانه .  سیسرو هی خودم .  یکادو آماده بود که رفتم سراغ  زی. همه چ

 . ادداشت یبا جلد چرپ براي   ی، کمربند و دفترچه ا ید یپول ، جاکل فیک شامل

 بود که گفتم :  یدر ورود  یکارها تمام شده بود . جلو یکردم که سوگل آمد. حاال که همه   ادوک

 .  یواقعا ... خسته نباش د ید ی_زحمت کش

 شد . انیک  ریبه جان تو تقص-

 ... انهیک ریتقص شهیدونم ... هم  یآره م-

 کنه .  یم ینجوری بکشم که ا ب یقراره تو رو به سل انگاد 

 مبل و گفت :  یژست خاص خودش شالش رو درآورد و گذاشت رو با
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 که اخالقشو ...  یدون یباشه ... م د یجا باشه با  نی ا د یبا  نی ا گهیداره واسه خودش ... م ی... سلطنت گهید  انهی_ک

 خوام هم حال خودم هم حال خودشو بد کنم .  یرو باهاش ندارم ... نم گهید  یدعوا  هی اصال حوصله  منم

 چطوره ؟  مونیتو راه  یکوچولو-

 شکمش رفت و لبخند زد : یناخواسته رو دستش

 به من بفهمونه ... تازه سه ماهم شده .  یزی؟! .... هنوز نشده تا با لگداش چ نی _ا

 ؟  یکامال از استراحت مطلق در اومد -

 . گهیمراقب باشم د  د یو حال خودم ، با  انیک ت یچکارکنم ... با حساس  ی... مراقبم ول بای تقر-

 و گفتم :  دمیخند 

 نه ؟  ای_خب ... حاال به نظرت غذا ها رو هم ببرم باال  

 .  گهید  می ...قراره شام اونجا بخور میببر -

 ؟  یآر یژله رو م ی؟ظرف ها یار یب یتون یم  یخب ... تو چ یلیخ-

 آره .-

 و به سوگل دادم :  دمیچ ینی س  یژله رو رو یها ظرف

 ؟  نای ا هیهم درست کرده ... اسمشون چ  یی_اُه عروس خانوم چه ژله ها

 . یا وهی م ی... ژله  یته انیم یکمان ... ژله  نی رنگ یژله -

 .  قهیچه خوش سل -

آمدن  یآماده   زیغذاها و ظرف و ظروف رو ببرم . همه چ  یتا باق امی هم برم و ب گهیرفت و من مجبور شدم سه بار د  سوگل

 و برق ها رو خاموش کردم .  دمیچ کیگذاشتم . کادوها رو دور ک  زیم یرو رو  کیدم کردم . ک ییبود. چا اریزان

بلند شد .  اطی بستن درح یصدا نکهی. تا ا می زنگ زده بود که برگردند و ما منتظر بود  انیوقت بود که سوگل به آقا ک یلیخ 

 گفتم :  یفور

 _اومدن سوگل .

 نگاهم کرد:  متعجب 

 !  جانیه  نهمهیبا ا یخب ...سکته نکن  یل ی_خ

و    اریو زان  انیصحبت ک  ی. صدا میشد   یسکوت خونه منتظر باز شدن در ورود  یرو روشن کردم و تو کیک  یرو شمع

 :  ومد ی حلما م یبهونه ها 

 _بابامن گشنمه.

 صبرکن حاال . -

 خانوم که خونه بود !  ن ی خونه چقدر ساکته ! نازن-
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 بعد درخونه باز شد . و
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،  د یدرخش یدست من م ی، رو کیک  یکه رو یکه از سمت در پخش شد ، همراه شمع یخانه ، شعاع نور یکیتار  یتو 

 بلند گفت :  غیج  هیدر خشکش زد و حلما با  یکه همون جلو  اریکننده بود . زان رهیحتما خ

 . کی_آخ جون بازم ک 

 و گفت :   اریزان یشونه  یزد رو انیآقا ک اما

 االف خودم کردم . یشما رو الک یواسه چ یجواب پرسش شما که به من گفت  نمی_بفرما ... ا

 جلو اومد و گفت:  اریزان

 ! خجالت زده شدم .د یکه کرد  هیکار  چه نیا-

 پخش شد که جواب دادم. کیک  یرو نگاهش

 . د یکرد  ریمنو غافلگ یرفته چطور ادتونیشما هم انگار -

سوخت . _ممنونم   یچشمانش م یکه در حلقه ها  یتک شمع  ریدر نگاهم با آن تصو رهیهمراه سرش باال اومد .خ  نگاهش

 .... واقعا ممنونم .

 کردم که ادامه داد: ینگاهش م هنوز

 جبران کنم ؟  یچه جور -

 تعارف گفتم :  یب

 بهشت زهرا . د یروز منو ببر  هیپدرم تنگ شده ،  یدلم برا یل ی_خ

 خم کرد:  یباال داد و سرش رو کم  ابروهاشو

 _به چشم حتما . 

 و گفت :  د یو کش اری دست زان انیک
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 . میکار دار یزود باش کل میبر  د یبابا ... فردا اداره هم با  نی_بش 

 شعر تولد خواند:  شیو حلما با همان لحن کودکانه اش برا  انینشست کنار ک اریزان

 مبارک .   اری_تولد تولد تولد عمو زان 

، که علتش    رشیس، که تف رشیکه تعب د ی کش  یاز قلبم زبانه م یعشق  یآتش ناخواسته  یشد . شعله ها یزیخاطره انگ شب 

 کادوها گفت : دنیبعد از د  یداشت . وقت یگرید  یاز عشق چه معن ریبود. غ   اریزان یهمه و همه نگاه و حرف ها 

 . د یزتریچون ازخواهرم هم عز د یزیشما مثل خواهرم عز گمی_نم 

 !  شه یآدم عاشق خواهرش نم هیوقت  چی چون ه چرا

 غذاها و ژله ها گفت :   یهمه  دنیشام و د  یبعد از پهن کردن سفره  یوقت  ای

 . نهیزم یمرد رو  نی با شما ازدواح کنه خوشبختر یخجالت ؟ هر ک ایخانم ..من شام بخورم  نی _نازن

کرد  ریزد ناغافل و مرا عافلگ ی. چشمک  رمیرا ازش بگ  نیته چ  سیدستم سمتش دراز شد تا د یکه وقت  یا رهیاون نگاه خ  ای

 فرض کنم ؟!  ش یبرا  یگرید  یمعن شد ی. م

 ؟!  شد یحرکاتش ، نگاهش ، کلماتش استعمال م  یبرا  یو چه نام یر یعشق نبود چه بود ، چه تفس اگر

 . شد یکه داشت خاطره ساز م یمرد  یشد . خاطره   می خاطرات زندگ نی باتریاز ز یکی  یادماندنیبه  آنشب 
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 یا دهیدانست . اَه کش ینم  نرای ا لمیموبا  یشوم .اما صدا داریاز خواب ب یخواست به زود  یبودم . اونقدر که دلم نم خسته

 بود . مجبور به جواب دادن شدم . اریام کردم . زان یبه گوش   یگفتم و نگاه

 بله. -

 ؟  د یسالم خواب بود -

 استراحت کنم . شتریکم ب  هیبله خسته بودم و گفتم امروز -

 ... ای د ی...االنم خواب  د یببخش -
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 زدم :  شونمی پر یبه موها  یتخت و کالفه چنگ  یخنده اش آمد که نشستم رو  یصدا

 . دارمیاالن ب  گهینه د -

 بهشت زهرا. می االن بر د یخب حاضر-

 االن ! امروز ؟! -

 افتاد ، هفت صبح بود. یوار یبه ساعت د  نگاهم

 : د یام که شن  دهیکش  یا ازهیخم

اما امروز چون   د ی...کم غذا درست نکرد  د ی...حق هم دار د یخسته شد  یلیخ شب یانگار د  گهی وقت د  هی _خب باشه واسه 

 ....د یپنجشنبه است گفتم شا

 نبود . پنجشنبه بود و من دل تنگ .  ادمی

 .  شمی...االن حاضر م میر ینه ... م-

 :  ییخاستم رفتم سمت دستشو  یتخت برم یاز رو کهیدرحال بعد 

 در. یجلو آمیم گهید  ی  قهی_تا ده دق

 شدم .  ییرو قطع کردم و وارد دستشو یگوش

لباس و ضربه زدن با کف دو دستم به صورت پف آلودم  دنیهم پوش قه یدق 5،  قهیدق 5زدن و شستن دست وصورتم   مسواک

 من شد .  یاصال . سالم کردم که متوجه  د یلباس پوش  یبود . ک ستادهیدر حاضر و آماده ا ی. جلو

 سالم .-

 گفت :  یلبخند و پرانرژ  با

فکر کردم شما هم حتما   نیبودم واسه هم  دار یشما تا صبح ب زیبا سوپرا شب یمن از د  گهید  د ی... ببخش ری_سالم  صبحتون بخ 

 . د یداریب

 بمونم !  داریمن ب  یشد  زی! تو سوپرا من

 بود که گفتم :  ب یو غر ب یعج شیحرفها

 _اشکال نداره .

 که گفت :  میافتاد  راه

 .   میخور یو صبحانه م یطباخ  هی   میر ی_در عوض برگشتن م

 گفتم :  یشوخ  به

 . خورمی صورت کله پاچه م  هی_من فقط در 

 به من انداخت : ینگاه متعجب 

 در چه صورت ؟ -
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 مهمان باشم .  نکهیا-

 :  د یخند 

 ... صد البته .  د ی_مهمان من هست 

وقت بود که نتونسته بودم برم بهشت    یلیبهشت زهرا . خ  میرفت اریسرد آذر ماه ، بعد از تولد زان یزییروز پا هیصبح   

 یتولد ، اجازه   یکارها یموند و اگر شب قبل ، از خستگ یبرام نم یسوگل اونقدر بود که وقت یمغازه ها  یزهرا .کارها

 بودم . یمغازه م  یتو د یبا روزم همون  د یاز سوگل رو نگرفته بودم ، شا یمرخص

خم   کنار بزرگراه . زانو یگل از گل فروش ها یو چند شاخه دسته بند  می کوچک گالب گرفت یک یظرف پالست هیراه ،  سر

سنگ قبر و من   یآورده بود رو خالي کرد رو نیکه از پشت ماش یآب بزرگ یبطر اریکردم باالي سر قبر پدرم و زان

 تا خاک سنگ قبر رو بشورم.  دمیدست کش

 ... دستمال آوردم . کنهیم خی نه ، دستتون  ینه اونجور -

سنگ قبر و سرانگشت اشاره ام رو   یرو  دمیگل رو چ یقرمز سنگ قبر رو پاک کرد . شاخه ها  یخم شد و با دستمال بعد 

 سنگ سرد قبر گذاشتم . یرو
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که تنها پشت و پناهم بود و حاال با رفتنش ،سال ها بود تنها شده  یاسم  یاسم پدرم . رو یسنگ قبر بود . رو یرو  نگاهم

 گفت :   اریکه زان د یچشمام جوش  یاشک تو  یک  دمینفهم بودم .

 _خدا رحمتشون کنه .

 به سنگ قبر زد و گفت :  یزانوهاش خم شد و بعد ضربه ا ی، رو  یروبرو

 تنها باشه .   ذارمی... من نم د ی_نگران دخترتون نباش

را برداشت  یمعن  هیمن  یت کرد ولجمله برداش هیاز همون   شد یم ی کرد. هزار تا معن  یلبام نقاش یلبخند رو  هی حرفش  نیا

 کردم : 

 دوستم داشت  " اری" زان 
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حس داغ به تنم نشست   نی و جوشش ا یاز تناقص سرد  یسرد من جوشش کرد .لرز یدر رگ ها یمعن نیاز ا یداغ حس

 پنهان نماند :  دشیکه از د 

 _سردتونه ؟ 

 بگم نه که اخم کرده گفت : خواستم

 ؟ د ی د یژاکت نپوش  هی_آخه چرا 

را  نشیپشت ماش یمسافرت یصورتش بودم که از جا برخاست و رفت باز حتما رفت تا پتو ی همون اخم تو  ریدرگ هنوز

 آمد ، ماندم . یجد  یلیاز همان اخم که به نظرم خ جیو من گ  اورد یب

. د یکم پتو ، لرزم خواب  یگرما  ریزو  دمی کش یانداخت. نفس بلند  میشونه ها ی، پتو را باز کرد رو  یحرف چیه  ی. ب برگشت 

 که گفت : یالکرس هیآ یخواندم و گاه یهنوز داشتم فاتحه م

 ؟  میبر  د یهم هست که با یا گهید  ی_جا 

 سنگ قبر بود و به لبانم ذکر فاتحه ، سرم رو به عالمت نه باال دادم . یهمچنان که رو  نگاهم

 ؟  یناراحت شد -

 بود که باز گفت :  امدهیفکرم بود و به زبانم ن یسئوال تو نی؟! هنوز ا ی!! از چناراحت 

 !  یمانتو اومد  هیبا   ییهوا  نیهمچ  یاگه تند حرف زدم .... خب آخه تو د ی_ببخش

 افعال کالمش دوم مشخص شده بود! چرا

 قبل که شما بودم !  قهیچند دق نیتاهم 

 شدم که گفت :  رشیلحظه در چالش نگاهش شرکت کردم و درگ هی

 ؟  ی_ژاکت ندار

 که نداد: داد یپاسخ  . البته اگر اجازه م یگشودم برا لب 

 ؟!  ی؟! پالتو چ  یژاکت ندار هی _واقعا 

 د : لبانم خارج ش نیاز ب  میصدا باالخره

 من حرف بزنم .  ید یشما اصال اجازه نم-

 لبش باال رفت و سکوت کرد که جواب دادم : یدفعه گوشه  کی

 فراموش کردم . نی ، واسه هم  یشد ، نخواستم شما کنار در منتظر بمون  یعجله ا  ی_دارم ول

 صورتش نشست : یتو  یاما اخم ره یدا مین  هیلبش هم باال رفت و شد  ی گهیطرف د  حاال

 نشستم.  یم  نیماش  ی... تو زدمیکه نم  خی...  موندمیحاال منتظر م-

شدم . حرف  رهیجا جمع شده بودند ، خ کیلبان متعجبم رو بستم و به اخم و لبخندش که متضاد هم بودند اما در  یسخت  به

خواستم    یحص قلبش بود . نمم قت ی" تو " در عوض " شما " حق  یبه کنار ، نگاهش به کنار همان تک کلمه    شیها

 جمله که :  نی به ا د یرس یداد و م یجواب م رامغزم تند و تند داشت صورت مسئله ها  یاستدالل کنم ول
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  یز یچ هی . مغزم فعال بود اما بازم  د یتپ  یمن درست بود. قلبم م یات یح  میخودش نبود . تمام عال  یوجودم ، جا   یتو یز یچ هی

با سلف  ی طباخ کیبه بهشت زهرا رفتم و در راه برگشت مهمانش شدم به   اریکه همراه زان  یجور نبود . ازهمان روز

 لید به "شما " تبد قرار نبو گهی" که انگار د  یی" تو  ری. با آن ضم ار یزان  یها یومخلفات . با خنده ها و شوخ یانواع ترش

شدم ، خجالت  یبود که انگار افتاده بود از بام . سرخ م ییقلب نبود ، طبل رسوا گریبودم .قلبم د   ریدرگ یشود . با همه چ

 . د یکوب یو م د یکوب  یو باز م دمیکش یم

جور ،   هیاهش را . نگ اریزان  یعالقه  زانیمرکز کتترل اعضا و جوارحم نبود . شده بود دستگاه سنجش م گریهم د  مغزم

گرفت و گرچه  میکه خودش برا  ی، بنا گوش  یلیچرب و چ یآن لقمه ها یکرد . حت یم ریتفس میجور ، برا هیحرف هاش را 

 من گفتم : 

 _من بناگوش دوست ندارم . 

 او باز با اصرار گفت :  یول

 بار امتحان کن .  هیبار ... بخاطر من ،   هی_

بود . مرد   زیشود که البته بود . عز زیخواست عز  یم ایعزیز است   یلیدانست خاطرش خ یم ایبخاطر من !!  چرا

متفاوت  یداشت فقط به بهانه ها  یکه سع یام گذشت . مرد  یمال  طیکه از پول رهن خانه اش بخاطر شرا یسخاوتمند 

مرا بدهد چرا پس  ید خرج زندگکنم ؟! اگر قرار بو یرکردم تا حقوقم را صرف چه کا یمرا پر کند .خب من کار م خچالی

 کردم ؟!  یکار م

 !؟  زد ینم یعشق ، پس چرا حرف  یبود برا ینشانه ا  شیحرف ها و کارها  یسکوت نداشتم .اگر همه  طاقت 

 باشم . ریسئواالت درگ نی طاقت نداشتم که در سکوت او ، با ا گرید 

نماها در   یاز مشتر یک یبه مغازه زد . همون موقع  یکه در مغازه بودم و مشغول کار ، سوگل سر ییاز روزها یکی

 :  د یمغازه بود و پرس

 مانتو چنده ؟ نی ا مت ی_خانم ق

 هم داره . فیتخف  یجا د یماست ... اگه پسند کرد  یمدل ها نی از بهتر  یکیاون  -
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 مانتو شک کرد و گفت : ات یخصوص یو همه    زیو ساآمد انگار در مارک و مدل و دوخت و رنگ  فیاسم تخف تا

 نه ممنون .-

 رفت . سوگل با تعجب گفت : و

 خب ؟ یپرس یچرا م یندار د ی_عجبا ! بگو تو که قصد خر

 رو بستم و گفتم :  شخوانیپ  یرو دفتر

 باهات حرف بزنم .  د یبا  ای_سوگل تورو خدا ب

 گمان بد کرد:  یفور

 ده !؟حرفت ش  اریشده ؟! با زان یچ ی_وا 

 . نی بش  ای... ب ری! ... نخ هیچه حرف  نیها! ... ا  ینی ب یم  انی، همه رو مثل خودت و ک یریدرگ انی واااا ... تو از بس با ک-

 تک مبل کنار دخل و لم داد و گفت :  یاومد و نشست رو جلو

 _بگو. 

 و گفتم :   ستادمیچشمانش ا یرو دور زدم و جلو  دخل

 که انگار ... یجور  هیشده ...  یجور هی  اری_راستش رفتار زان

 به جلو خم شد و تا ته حرفمو خوند :   یفور سوگل

 _انگار دوستت داره ؟
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نگاه  یمان، و حت یی، تنها  مانیها یماند . تا آنروز آنقدر به شباهت زندگ رهیچشمان سوگل خ  یاهیمن در س اهیس  چشمان

 ، راز قلبم را از نگاهم خواند.  د یام را که د  رهی، دقت نکرده بودم . نگاه خ  مانیهردو  اهیس

 ؟   یپس تو هم دوستش دار-

 مبل و با خنده گفت :  یزد به پشت هیباز تک  بعد 
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 و گردش ... ایو برو ب  زینبود با اون همه ، تولد و سوپرا دمیچندان بع -

 خنده اش بلند شد : یصدا بعد 

 جواب داد. انیمواد مخدر ک ی_پس پروژه  

حرف   د یبذاره ... اون با شی پا پ د یاون با یمن دوستش داشته باشم ول د یربطش نده ... اصال آره شا یبه همه چ  یخود یب-

 بزنه . 

 ؟!  یبرن خواستگار  د یفقط مردا با گهیکه م  هیچه منطق نی... ا یناز  ست یدر کار ن  یاون-

 ؟!!  یمن! من برم بگم چ -

 ، بگو ازدواج . ی. گفت در مورد چ می خوام باهم صحبت کن یصادق باش ... برو بگو م - 

 پاهام بلند کردم و گفتم :  یدستام رو از رو  کالفه

 تو ! زده به سرت انگار ...  یزنی_چه حرفا م

 . ارهی وقت به زبون ن چی ه د یشا یتابلو دوستت داره ول اریان ، ز یناز-

 چرا ؟! -

 .  ست ین  یسال کم سن ست ی... ب یسالگ یو تو ، به مرز س  کهینزد  یاون به مرز پنجاه سالگ نکهی ا یبرا-

 چشمام ظاهر شد . یجلو  اری زان ریلحظه تصو  هی

ترش کرده  بایکه به نظرم ز  شیتک و توک جو گندم  ی. جز همون موها شهیخوره که داره پنجاه سالش م یبهش نم اصال

 بود. 

 باعث شد تا سوگل آنرا به تامل و تعللم برداشت کند که گفت :  سکوتم

دت برو جلو  حرف بزنه ؟...خب پس خو  اری تا زان یمنتظر بمون یتا مرز پنجاه سالگ  یخوایبه خدا ... تو که نم هی_پسر خوب 

 و باهاش حرف بزن ..

 نفس حبس شده ام رو آزاد کردم و گفتم :   نیسنگ  حجم

 تونم .   ی_سخته سوگل ...نم

...  د یهم ساخته شد  ی، اصال انگار برا د یکنیبهم شباهت داره ، همو درک م ییجورا هیشما  یهردو  ی.... زندگ یتون یم-

، فقط کارش بود   رهیاعصاب نگ یکه باعث شد زنده بمونه و ناراحت  ی تنهاست ... بعد از فوت همسرش تنها عامل   یلیاونم خ

 .  کنهیازش استقبال م دمی، بهت قول م بزنداره ... تو حرفتو  یحق زندگ ارمی.... زان

 چشمام گرفتم و با خجالت سرم رو تکون دادم و گفتم :  یدستمو جلو  کف

 :   د ینه من پررو هستم . سوگل باز خند خوام فکر ک ی_نم 

 .  هیچه حرف نیپررو هستند ؟ ... ا می گی، ما م یخواستگار آنی که پسرا م یاس مگه ... مگه وقت وونهی_د 

 اریکردم ، زان یبه قول سوگل ، اگر باب صحبت رو باز م د یگشتم بلکه شا یفکر فرو رفتم . دنبال جمالت و کلمات م تو

 زد.  یهم حرف م
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کردم . جمالتم رو پاک کردم اضافه کردم ، خط زدم ، و دسته آخر حرفام رو بارها و بارها   ن یتمر  یروز تا شب کل اون

 هیاومد .  ار یهفت شب بود که زان  کی شد . ساعت نزد  یم کیتکرار کردم . شب شده بود . زمستان بود و هوا زود تار

 و به همون بهونه باال رفتم .   دمیکه درست کرده بودم رو کش ییبشقاب عدس پلو
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بشقاب بود که در باز  یگوشه  یتفت داده  ییپلو   یکشمش ها یدستم بود. چشمم رو یزدم . بشقاب داغ عدس پلو رو در

 شد .سرم رو بلند کردم ، لبخند زد و گفت : 

 .د ییفرما .... ب د ی_شرمنده ام کرد 

 سالم .-

 :  د یخند 

 رفت سالم کنم ... سالم . ادمی،  دمی... بشقاب غذا رو که د  د ی_آخ ببخش

 گرفتم . اونم دستشو سمت مبل ها دراز کرد و گفت : اریشدم و بشقاب رو سمت زان وارد 

 . د ییبفرما -

  یچا ینیس ک یکردم . که با  یز مرور مبود و کلمات رو با نیی که نشانه رفته بود ، نشستم . سرم پا  ییاز مبل ها  یک ی یرو

 گذاشت و گفت : زیم  یرو رو  ین ینشست . س می رو به رو

 .  چسبهی هم صحبت خوب م هیبا  یی...چا د یی_بفرما

 خوش رنگ رو به روم و گفتم :  یرو از نگاهش گرفتم و دوختم به همان چا نگاهم

 _راستش اومدم باهاتون صحبت کنم . 

 .  د ییبفرما -

 ترکردم و گفتم :   لبامو

دختر   هیکه  ست ی، درست ن دمیدر مورد خودم و شما فکر کردم ... من خوب که فکر کردم ، د  ی ل یاواخر ...خ نی _راستش ا

 عوض شده ... من ....ها هم نسبت به من   هی همسا  یها نگاه ها  یکنه ... تازگ یمرد مجرد زندگ هی  یخونه  یمجرد تو
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 :  د یپرس یجد  یدهانم ماند که با لحن ی" من " تو 

 تا من خودم ، باهاش حرف بزنم . یک د ی زده ؟ فقط بگ یحرف یکس-

 اخم محکم ، جفت ابروهاش رو بهم گره زده بود که گفتم :  هی کردم .  نگاهش

 به من دارند . یفهمم که چه حس ی از نگاهشون م  ی_نه ...ول 

 با همون اخم محکم گفت :  همراه

 ها راحت بشه !   هیهمسا  الیجوابت کنم تا خ  د یچکار کنم ؟ با د ی که با د یگی_خب حاال شما م

 مهم بحث .  یبودم به نقطه  دهیکردم . رس یمکث

 راستش من ... -

 از چشمانش فرار کرد که ادامه دادم : نگاهم

حرف داره ... اما راهش رفتن به  یمن و شما ، خودش کل ییتنها   نی... ا نمیب  یخودم و شما م  یزندگ یتو یاد ی_تشابه ز 

 ؟ د ی... مطمئنا ... قبول دار ست یرستوران و جشن تولد گرفتن ن 

 بله قبول دارم . -

احساس نکردم که واقعا مستاجرم ... لطف شما به من ...  چیکه من مستاجر شما بودم ه  یچهار ماه نی ا یخب ...خب تو-

 ... سخاوتتون ... توجهتون ... باعث شد که ... تونی مهربون

 به زحمت گفتم :  نیی کردم .نفسم حبس شد ، قلبم تند زد .سر پا یوقت پر نم  چیرا ه  میحرف ها  یخال  یجا کاش

 کنم .  یسنت ها ... من ازتون خواستگار  ی_من به شما عالقمند شدم ...خواستم خالف همه  

همه ثروت کل  یزد که به اندازه  یانگار مهربان تر شده بود . لبخند  شهیاز هم باعث شد ، سربلند کنم .نگاهش   سکوتش

 گفت :  دمیصورتش د  یبودم اما خالف آنچه تو دهیبود که د  یلبخند  نی باتری. ز د یارز یبرام م ایدن

شدم ، اگه به  یم یشده .... اگه من با شما صم یسوء تفاهم  هی از خواهر نداشته ام ، اما فکر کنم   ی...حت د یزیعز  یلی_شما خ 

خواستم تنها   ی... قصد من اصال ازدواج نبوده ... نم شتریبوده که به شما داشتم نه ب یشما محبت کردم ، بخاطر نگاه خواهر 

 . د یکن ییاحساس تنها خواستمی... و نم مکرد  ی... حالتون رو درک م  د یباش
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البداهه  یاز جا برخاستم و کلمات ف ی. فور شوند یبهار ، کم کم آب م زینور آفتاِب تند و ت  ریها ز  یکردم چطور آدم برف حس

 شد :  یاز زبانم جار

 اگه جسارت کردم . د ی_ببخش

 !  یتو نخورد  ییکجا؟ چا -

لبخند   هیرو پشت  تمی فو بزنم . عصبانحر  نی پا بذارم و ا ریشدم اما از خودم ، از سوگل ، که باعث شد غرورم رو ز یعصب 

 پنهان کردم و گفتم : 

  یم شتری ، در ضمن من همون لفظ " شما " رو ب د یمحبت نکن یبه کس  یبه چشم خواهر گهی_جناب سروان بهتره شما هم د 

 پسندم تا گفتن " تو" .

خودم فرار کردم . در خونه رو که بستم    یواری رفتم و سمت چهار د   نیی بزنه از پله ها پا  یا گهیاز اونکه بخواد حرف د  قبل

کمکمون کرد تا جشن تولدم و   اریکردم و زان یکه با کمک سوگل اسباب کش ی. از همون روز د یچ یخونه پ ی، نگاهم تو 

 تولد خودش . کجا اشتباه کردم ؟   یمهمان

 پس چرا انکار کرد؟!داد ...  یعشق م  یهمه بو شینگاه و صدا و لحن و کارها  ی همه

شد و تند تند زد . چشمانم هم به اشک نشست . همون پشت در  یقلب گنجشک یکردم قلبم آنقدر فشرده شد که به اندازه  حس

 چند ضربه به در خورد:  ینشستم که صدا

 خوام باهات حرف بزنم . ی... م نی نازن -

 سوءتفاهم برطرف بشه ؟  نی خواست ا یدنبالم اومد؟ چرا ؟ چرا نم چرا

 ؟  یکن  یرو گفته باشم ... درو باز نم  قت ی...من فقط خواستم حق نی نازن -

 گرفته بود و بغض آلود :  میصدا

 خوام تنها باشم .  ی... م د یکنم بر  ی _جناب سروان خواهش م 

 ...  یخوا یبهتره ... م ی؟ به نظرم اگه االن تنها نباش  می باهم حرف بزن رونیب  می بر یخوا  یم-

 زدم :  اد یرو نگفته فر یخوا یم

 . گمیتنهام بذار م-

که شکسته بود  یبا دل  یو باال رفت .کالفه و عصب د یکه از پله ها دو دم یپاهاشو شن یکه صدا د ینکش  یحاکم شد .طول سکوت 

  اری. حرف زان کنمیرا عشق تصورم م  ینقدر تنها شدم که هر صحبت کرد ، زار زدم .حس کردم او یآرومش م هیو فقط گر

 .  ستمیمتعفن ، گر یبو نی و من متنفر از استشمام ا رد یترحم بگ یبو می ابر شی باعث شد تمام نگاه ها و حرف ها و رفتارها

 رفتن به مغازه بودم . یاونروز آماده  یفردا

  ینشسته . ب  اطیح یورود   یپله ها یکه جلو دمیرو د   اریردم ، زانپف آلود از اشک که تا درخونه رو باز ک  یچشمان با

 زد : میرد شدم که صدا شی رو پا کردم و به حالت دو از جلو  میتوجه به او کفش ها 
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 .  نی _نازن

 که گفت : شد یم  نیزم خی، م امد یم  شیحساس بود و تا صدا شی. پاهام به صدا ستادمیا

 .  میبر  ییجا  هیخوام باهم   یامروز م-

 . ادهیمتاسفم کارم ز-

 تا کنار در رفتم که گفت :  دوباره

 باهات حرف بزنم .  د ی_صبر کن ... من با 

 ... خداحافظ. می ندار یما با هم حرف-

 .  ابانیتا سرخ  دمیدو یباز کردم و فور  درو

را زجر دهد ؟چرا شد تا م یچشمام ظاهر م یو چشمانم تار از اشک شد . چرا مدام جلو می بغض چنگ انداخت به گلو باز

ماند تا به  مینشدم . کل حرف ها  یاما خال دمیچرا . آه کش هینداشت اما توج   حیدهد؟ ترحم که توض  حی خواست توض یم

 . می سوگل بگو 
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" سوء تفاهم شده " مونده بودم. برعکس اونروز هم مغازه پر بود از  یجمله  هی همون  یکرد . هنوز تو  یدرد م سرم

 .  یمشتر

 نداره . یمدل مشک نیخانم ا-

 هر مدل پشت همون مدل هست .  یرنگ بند  زینه عز -

 ؟   شهیمن م  زیمدل سا نی ا د یخانم ببخش-

 تم : کردم گف یاش م یلبخند مخف  هیکه داشتم ، زور پشت  ی! با حرص هیخدا ! چه سئواال ای 

 . د یامتحان کن د یی.... بفرما میخانم اتاق پرو دار-

 پرو ندارم .  ینه ممنون ، حوصله -
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 ندارم ". د یخر  یگفتم ، " بگو حوصله  یخواست م یم دلم

 ؟ د یندار گهی، د  د یآورد  شی بود که دو هفته پ یخانم ... چرا اون مدل زنبورک-

 . می زنیاون مدل رو نم گهیخب تموم شده د -

  یچشمم به مشتر هی بود و  اریچشمم به زان  هی!!  نجای اومده بود ا یاومد . باورم نشد . واسه چ اریها ، زان  یهمون شلوغ  یتو 

 .ستاد یا م یرو  یرو دور زدم که جلو   زی. با اخم م د یدخل رس زیها جلو اومد. اونقدر که به م 

 .  گمیمغازه بلند م نیوسط هم   نجای هم  ای می زن یم احرفی-

 نشسته تو صورتم گفتم:  یومد ، باهمون اخم جد باال ا سرم

 ... سوءتفاهم که گفتن  د ی_بلند بگ

 .  نهیا ری... مگه غ نداره

 ها و بلند گفت :  یسمت مشتر برگشت 

 . رونیب  د ییخانم ها .... بفرما  لهی_مغازه تعط 

 . می کنیم د یخر می چه آخه! دار یعنیواااا ... -

 . کردمیم  شیو من الل شده ، تماشا  کرد یم  رونیها رو از مغازه ب یمشتر  یداشت همه  یراست یشد . راست ینم  باورم

سمتم .حس   د یکرد، و در رو بست ، چرخ  رونی" همه رو از مغازه ب   لهیهستم ... امروز تعط رشیبا شعاره " من مد  بای تقر

 مرد را هرگز نشناختم .  نیکردم ا

 گفتم :  ت یبا عصبان یو متعجبم را درک کردم و فور رهیلحظه نگاه خ هی بود. ستادهیا می که حاال رو به رو یمرد  نی هم

 _جناب سروان من کار دارم .

بدم   حی کامال برات توض د یفکرت نذاشت کار کنم ، با ی، سرکارم رفتم ول دمیتا االن نخواب شب یباشه کار داشته باش ... از د -

 .  یتا متوجه بش

دور  یکم نهای سوء تفاهم ؟! سر کارش هم  فکرش را من مشغول کرده بودم ؟! ا هی بود واسه خاطر  دهیشبانه روز نخواب  هی

 !  ادبود ی ز یسوءتفاهم کم هی  یاز انتظار بود. الاقل برا

 و اشاره کرد به تک مبل درون مغازه .  ستاد یمن ا یاومد و در چند قدم جلوتر

 .  نی بش-

 راحتم . -

 .  نی... بش  ستمیمن راحت ن-

صورتش بود که جرأت رو ازم گرفت . باالجبار   یتو  یاخم هی و   زد یحرف م یو امر یمتهم گرفته بود. دستور رانگا

 نشستم که گفت : 

شما ارزش و احترام قائلم   یقدر که برا نی تونم بگم که اگه داشتم هم ی قطعا م یخانوم ... من خواهر نداشتم ول  نی نازن نی _بب

 گفتم شما برام مثل خواهر نداشته ام  یاونم قائل بودم ... وقت  یبرا
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 تفاوت باشم .  یشما ب یتونم نسبت به زندگ یمطلب رو برسونم که نم نیبود که به شما ا  نیا ی، برا د یهست 

 نداشت. یگفت . اصال ربط یواقعا زده بود به سرش زده بود و داشت چرت و پرت م  ایدانست  یخودش نم ای
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 گفتم :  کالفه

 بشه . روز یخوام حالم بدتر از د  ی...نم د یکنم بر  ی_خواهش م

 گفت :  یعصب 

 ثابت کنم .  ام رو در حق شما یکه من فقط خواستم برادر د یکن ی_آخه چرا ؟! چرا درک نم 

 :  اد یمغزم قفل کرد و دهانم باز شد به فر کدفعهی

به مادر و خواهر و پدر هم ندارم ...من  ازیبه برادر ندارم ... ن از یسن ن  نی ا یخوام ... من تو یشما رو نم یمن برادر-

 . د یرم بردار...غلط کردم ، اشتباه کردم ، دست از س د یبه همسر دار ازیاحمق فکر کردم ... شما هم مثل من ن 

 در چشمانش شده بودم . متاثر شد . رهیآخر ، بغضم را شکست و توانم را گرفت . خ جمالت 

 کرده بود:  ریصورتش رو درگ  یباز شد که حاال تک تک اجزا یابروانش با غم  گره

 جوان تو کجا ؟!  یمرد پنجاه ساله کجا و خواستگارا هی... من ارزششو ندارم ...  نمت یبب  ینطور یخوام ا ینم  نی _نازن

 کرد . شتریحرفش ب  نی را با ا حرصم

 مادرم رفت ، خواستگارام رفتند . انگار اَخ شده بودم ، مگه مرگ مادرم دست من بود؟  یکدوم خواستگار !! وقت-

نداره ... االن   ایدن یکس رو تو  چی که هازدواج کنند   یپدرم رفت ، همه رفتند ... انگار همه بدشون اومد که با دختر  یوقت

 تنها .  یسال هاست تنهام ... تنها

  یبه پا  د یکردم ... من اشتباه کردم ، بذار ریرنگارنگ شما رو عشق تفس یبود که ترحم ها   نیاشتباه عمرم ا  نی بزرگتر اما

  نمتونی خوام بب ی ...نم د یو بر د ینچشمام جمع ک  یتون رو از جلو  یهمه حس برادر نیزحمت ا ی...حاال ب  میکس  یو ب  ییتنها 

. 

 ناله بود:   هیشب شتریب  د یشا شیصدا
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 .  نی _نازن 

 :  دمیکش اد یبستم و محکم فر چشمامو

 برو ... -

 نشست و رفت .  یها م کیسرام یاو بود که به ضرب رو  یپا  یصدا  دمیکه در سکوت مغازه شن ییصدا تنها

 زدم :  اد یمانتو ، فر  یپر از رنگ ها و مدل ها یسر مغازه ا  شهیکه باز کردم نبود . بلندتر از هم چشم

 چکار .  خوامیم  توی ...حس برادر ی، لعنت یذره غرور بود که شکست  هیکه داشتم ،  یزیتنها چ -

 .  ستمیزدم و شکستم و باز گر نی رو زم زیم ی رو  وانی ضرب دستم ، ل با

 تا آرام شوم .   ستمی گر یم د یکه با یقدر همان

 شد . سرم رو گرم کرده بودم با دفتر فروش که گفت :  دایسوگل پ  یآرام شده بودم که سر و کله  تازه

 _سالم چه خبر ؟ 

 :  د یخبرها دستش رس یسرم باال آمد ، همه  تا

 چشمات شده رنگ خون ؟!  یشده ؟! واسه چ ی! چ ی...ناز  یوا-

 گفتم :  یمقدمه ا چیه  یب

 برم جلو و حرفام رو بزنم و " نه " بشنوم ؟!  نکهیتو ! ... ا  یعال شنهاد یبود پ نی _ا

 گفت نه ؟!  اری؟! زان  یچ-

 دلم اون موقع تازه تر شد: داغ

 ؟! لیشد دل نینسبت به من داشته  .... ا یدر کار نبوده ، آقا حس برادر ی_توچشمام زل زد و گفت ، سوتفاهم شده ، عشق

 داشته .  نیحس نداره که ا ینطور یته به خدا ... برادر به خواهرش اچرت گف-
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 شد :  یباز جار  اشکام

 از غرورم نموند ...له شدم . یچی....ه زیر زیخرد شده ...ر ی شهی ش کهیت  هی_سوگل من شدم 

 زدم .  یبهت نم  یحرف نیاحمقه همچ  نقدری ا اریدونستم زان  ی... به خدا اگه م رمیبم یاله-

 بغلش گرفت :  یام بلند شد که سوگل جلو اومد و منو تو  هیگر یصدا

 زده . ییحرفا  نی همچ شهیاالنم باورم نم  نی جان ... به خدا اصال هم نی _تو رو خدا ببخش نازن

 از آغوش سوگل جدا کردم و گفتم :  خودمو

 خوام اونجا باشم .  ینم گهیکنم ... د  یخونشو خال خوامی_من م 

 !  یکن ینم دایآخه ... االن وسط زمستون که جا پ  یبر  یخوا  یکجا م-

 . خوابمیجا م  نی ...هم رمی... آره اصال شبا خونه نم خوابمیمغازه م نیشبا تو هم  آمیشده م-

 متعجب نگاهم کرد:  سوگل

 !  نی _نازن

 سوگل . نمشیتحمل ندارم بب  گهی... د  وفتمی حرفش م اد ی یوقت شهیبذار ... تو رو خدا ...حالم بد م-

 دونم . یبگم ... نم یچ-

.... آخه  رهیگی م ی، آدم واسه خواهرش تولد آنچنان  زنهی! آدم هر لحظه به خواهرش چشمک م زنه یحرفه به من م  نیآخه ا-

 یبرادرم برادر آد ی...طرف م هیحس برادر ی! ... اصال مرده شور هر چ کنهیم نکارایواسه خواهرش از ا  یکدوم برادر

 تا دل دختر مردم رو ببره ؟!   کنهیم

 نه ، من برادرتونم !!  گهیکنم ، م یخالف سنت همه ، من از شما خواستگار  خوامی م  گمیچشماش زل زدم م تو

داد که شب ها در مغازه بخوابم بلکه  ت ی آتش درونم خاموش نشد که نشد .آنقدر که سوگل رضا ی خواستم گفتم ول  یم هرچه

بزرگ و  یپتو  هیشب برداشتم.  یبرا لهیبه خونه برگشتم و چند تا وس  اریزان یساعت ادار ی.همراه سوگل تو رمیبگ  آروم

رو باز قفل کردم و برق ها را خاموش و باز برگشتم به مغازه .  نهغذا و قرص مسکن و لباس. در خو  یبالشت ، مقدار

رو پهن کردم و شامم رو خوردم و   راندازمیداد و رفت و من برق ها رو زدم . ز نیی مغازه رو پا  یبرق یسوگل کرکره 

به   ازی من ن ی ول . گرانیو ترحم را حس غالب د  کرد یهمه را برادرت م  ییبود. تنها  یبد درد  یی. تنها  دمیدراز کش می سرجا

 و ترحم .  یعشق و محبت داشتم تا به دلسوز

.   دمیپریترساند که از خواب م ی، چنان مرا م آمد یم  ابانیکه از خ ییزور و زحمت ، شب را به صبح رساندم . هر صدا به

ب تا صبح بترسم  بودم ش یهم نداشتم . راض یچاره ا یول ارهی سرم ب یو بال  د یا یداخل مغازه ب یدزد  ینصفه شب  دمیترس یم

خانه اش را به من   یاجاره  شنهاد ی. کاش اصال از همان روز اول که پ نگردمبر اری زان یبه خونه    یو بلرزم و نخوابم ول

 . اما من همه را به محبت او معنا کردم. شدمیم شییحس ترحم و برادر یداد ، متوجه 

تازه دم   ییمغازه چا سازیرا جمع کردم و پشت دخل بزرگ مغازه پنهان . با چا  می . جا یشب در مغازه سپر کیشد و   صبح

  ی ، صبحانه بخورم که متوجه   یخواستم برم نان بخرم و لقمه ا یمغازه را باال دادم . م یبرق یکرکره ها  موت یکردم و با ر 

 بودند.کرکره به داخل انداخته  یاز ال  ییدر مغازه افتاده بود . گو یشدم که جلو یکاغذ 
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 که مجذوبم کرد. دهیکش یی بود با الف ها   بای خط خوش و ز  هیرا باز کردم .  نامه

 

 خانم   نی" نازن  

... اگه باعث رنجش  دمیمنم تا صبح نخواب د ی... باور کن  د یومد ی خونه ن شب یخواستم با حرف هام شما رو برنجونم ، د  ینم

 " د یکنم برگرد  ی...خواهش م خوامیذر مخاطر شما شدم ، ع

 

 دستم مچاله کردم و با حرص گفتم :  یتو   یرو کاغذ 

 گردم .  ینه برادر ... برنم-

 خوردم .اما تمام فکر و ذهنم را همان نامه به خودش معطوف کرده بود . یلقمه ا هیگرفتم و پشت دخل  ینان بسته ا هی

 مغازه گذاشت ؟! یآمد و نامه را پشت کرکره  یک

 هستم ؟  نجایا دهیاز کجا فهم اصال

زدم و رفتم سراغ حساب  یاز شرشان سرم را با کارم مشغول کردم .کف سالن رو ت  ییرها یجواب بود و برا یب سئواالتم

خاطر حاال داشتم   نی برسم و به هم  میسوگل با آمدنش ، نگذاشت من به کارها روزیمغازه . د  روز ید  ی  ختهیم رو کتاب به 

 دادم . یرو انجام م می کارها

!مقابلم  اریدفتر فروش ظاهر شد . سرم باال آمد . زان یشاخه گل رو هیفقط اعداد و ارقام فروش بود که  دمید  ی رهیدا یتو 

طاقت دفتر قطور مرا  شیکه برگ ها  یتوجه به شاخه گل یند به لب داشت که با حرص دفترم را بستم و ب لبخ  هیبود .  ستاد یا

 نداشت ، گفتم : 

 کنم ؟  د ی؟ ... من برادر نخوام چکار با د یدار  ی_چرا دست از سرم برنم

 . یآدم معمول  هی... اومدم باهات حرف بزنم ... مثل  ستمیامروز برادرت ن-

 زدم و گفتم :  پوزخند 

 ، احترامتون حفظ بشه .  د یکه به من داشت یبه حرمت محبت  د ی. جناب سروان بذار د یخدا ... ولم کن  ی_ا
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 گفت :  یخونسرد  با

 .  ایمغازه رو گرفتم ...لطفا کوتاه ب یلیتعط  ی... از سوگل خانوم اجازه  شهی_حفظ م 

 وارد مغازه شد :  یمشتر هیکردم که  یفکر م داشتم

 خورد ... یم پوریگ  هی نشییکه پا یی_سالم خانم ... اون مانتو بلندها

 .  میزن ی نم گهیسالم ... اونا رو د -

 اشاره کردم:  اری به زان بعد 

 دارم. یکه مشتر  د ین یب  ی_م

 و گفت :  یسمت مشتر د یچرخ

 شما دوختند . یبرا نوی_همونه ... احسنت به انتخابتون ... خود خودشه ... اصال انگار ا

 دستش مونده بود . یتو  نشیکه آست یی نگاه به مانتو هیکرد و  اری نگاه به زان  هی  یمشتر خانم

 ؟  د ییفرما یم نویا-

  یچهار تا چهار راه باالتر از مغازه ها د یبر د یون ت ی... شما م شهیقیمت حراج میکه زد  یمت یق نیحراج خورده ... ا نیبله ... ا-

 قیمت ،حراجه . نی جنس با ا نی ... ا د یریبگ  مت یهم ق گهید 

 پرو کنم ؟  شهیم-

 .د ییبله صد البته ... بفرما-

زد . لبخندم و پشت   یو چشمک د یسمت من چرخ اریمانتو را از رگال برداشت و رفت سمت اتاق پرو که زان  یمشتر خانم

 گفت :  یهم داد و بعد از رفتن مشتر  فیکردم . از من بهتر ، مانتو را فروخت و تخف  یخفکف دستم م

 !د یدار یچه بهونه ا  گهیشما ... د  یاز مشتر نمیخب ... ا-
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 هم وارد مغازه شدند که با پوزخند گفتم :   گریموقع چند خانم د  همون



168 کنید                                      صفحه   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟   ی...حاال چ یاز مشتر نمیا د یی_بفرما

 سمت خانم ها و بلند گفت :  د یچرخ  اریزان

...  د یضرر کرد  د یکن د ی.... االن خر یعال میدار یخبر خوب دارم براتون بعداز ظهر ، امروز حراج هیمحترم  یخانم ها -

 . مییدر خدمت شما ما ، د یار یب ف یتشر  4بعدازظهر ساعت 

 واقعا ! حراج چند درصده ؟-

، مغازه  میار یب  د یاجناس جد  میریم م ی کنه ،  االن دار یتا پنجاه درصد ... مدل هامون هم فرق م میدرصد دار ست یاز ب-

 لطفا . د یی... بفرما لهیتعط

 وارد مغازه نشود که گفت :  یدر را گرفت  تا ، کس ی رهیو دستگ ستاد یدر ا یکرد و همان جلو رونیرا از مغازه ب همه

 ؟  ی_حاال چ

 " مجبور شدم مغازه رو ببندم .  یحاال چ یبود. سر همون " حاال چ بایبچه گانه شده بود اما ز  طنتشیش گرچه

که   دونهینمحرف زده و حاال  اریرو پر کرده و با زان  انیقبلش به سوگل زنگ زدم و اطالع دادم . سوگل هم گفت که ک البته

 . چرخهیم  اریتو سر زان یچ

 داد و گفت : نیی پا  موت یمغازه را خودش با ر یها کرکره

 . ابونه یاون طرف خ  نمی _ماش

 که شدم گفتم :  نشی. سوار ماش کردم یخودم دست و پا م  یغرور برا  یکم هی د یاخم . الاقل با هیرفتم اما با  همراهش

 . یتا چهار بعدازظهر برسم به حراج د یبا د یوقت ندارم ... شما مغازه رو حراج زد  اد یمن ز-

 : د یخند 

 ... د یرسی... م انمی_بله در جر

 د؟ یشاپ هست ... با قهوه موافق یکاف هیدور و برا   نی هم

 .د یو دست از سرم بردار د یو بر  د یشما حرفاتون رو بزن  خوامیمن فقط م-

 هوه شد.خب پس همون ق یلیچشم ... خ-

 نداشت.  ینشد من کار ایهم به جواب شد  گهیرا روشن کرد و راه افتاد ، د  نی ماش و

 شاپ چهار راه باالتر از مغازه بود که مهمانم کرد.  یکاف هیبرگرداندم سمت پنجره . راست گفته بود .  سر

 مانندش نشستم . یپهن چوب یبزرگ و سبز کاجش ، و مقابل نرده ها  یشاپ کنار گلدون ها  یکاف اطیح یتو 

 حرف هاش شدم که گفت : دنی . منتظر شن  یمانند  یا شهیشکل ش لیمستط  زیداشت و م یرنگ  یمشک یچرم مبل

 سفارش بدم ؟  ی_چ

 فقط بشنوم .   خوامینداره ... من م یفرق-

 سفارش بدم ؟  یاول چ یها ول یدن یبه شن می رسیباشه م -
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  یم ابانیپهن خ  یرو ادهی که از پ ین یو عابر   یچوب یاعتنا به پرسشش ، چرخوندم سمت نرده ها ی کردم و سرم رو ب سکوت 

 . خواند یِمنو را م ست ی، داشت خونسرد ل ییاعتنا یب  نی گذشتند و او در جواب ا

 ....  یشکالت کی... ک  ییگردو کی ، دمنوش . ک ی، چا  نوی ترک ، کاپوچ  یاسپرسو ، قهوه  یقهوه -

 لحظه صدا زدم : کی شد و  لی، مغزم تعط  اریاخت  یو اتالف وقت ، ب ی خونسرد  نهمهیاز ا یعصب 

 . اریزان-

 :  دمیرا شن شی خجالتم را با برگرداندن سرم ، پوشاندم که صدا یزد . سر بلند کرد و نگاهش را به من دوخت . فور خشکش

 . د ییبله ...بفرما -
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 گفت : د یسکوتم را د  یگرفت . وقت یتو سرش پر و بال م یا گهی د  الیفکر و خ  هیزدم ؟ حاال حتما  شیدابه اسم ص چرا

با ... دمنوش گل گاو زبون که فکر کنم الاقل   دمیم یسفارش ب ی س کیسفارش بدم ... ک یز یچ  هیخب انگار ناچارم - 

 کنه . یاعصاب شما رو آروم م

که باالخره  دمیپر دردم کش یشونی به پ ی دست  ی. عصبکرد یم می تو " و " شما " عصبعدم تعادلش در "  نی شما شدم ! ا باز

 گذاشت و انگشتانش را در هم قالب کرد: ز یم یدست از سر ِمنو برداشت و ساعد دستانش را رو 

 خودمون .  ی_خب اما حرف ها 

 برداشتم که گفت :  می شونیپ  یرو از رو  دستم

 تون رو خراب کنم ...نخواستم ... ندهی نبود که اونروز به شما گفتم ....نخواستم آ  یحرف دلم اون ی_قبول دارم اشتباه کردم ول 

 :  دمیحرفش پر  وسط

نسبت به   یحس برادر  د یگیبار م هیبار شما ....   هیو  د یکن یبار من رو "  تو " صدا م هیانگار ؟  د یری_شما با خودتون درگ

 نه.  د یگیبار م هی و د یمن دار

 چشمانم جا داد: یحلقه ها  یرا تو نگاهش

 . ن ی آره ... دوستت دارم نازن-
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 انداخت و گفت :  نیینداشتم که سر پا شی اون جمله رو آنهم اول بحث و حرف ها  دنیشن انتظار

 ... با خودم با قلبم ، باعشق به همسر سابقم ... با خاطرات گذشته ام ... چکار کنم ؟  رمی_آره با خودم درگ

 زدم :  پوزخند 

 ی، راه د یهست   ری.... شما تا با خودتون درگ یخودتو سبک کن ی... اومد  یکه اعتراف کن یومد ی پس ن ؟ی پرسی _از من م

 .  یرو انتخاب کن یک یهاتون ،  یریدرگ یهمه  نیکه ، ب  یانتخاب کن یتون ی م ی.... وقت د یبری نم  شیپ

 و گفت :  د یکش یآه

 خونه ام ، به محبتت به دست پخت خوبت عادت کردم .  ی... برگرد ... به حضورت تو خوامی_مهلت م

 خب عادت فرق داره با ...-

 گفت :  یفور

 _عادت که نه ... دلبسته شدم .

 پوزخند جوابش را دادم : با  یکرد که فور  یم اد ی، تپش قلبم را ز شیحرف ها داشت 

 تر باشد و قابل باور؟  یکه عقالن  د ی، از محبت و عشق استفاده کرد  یلفظ برادر یترحم به منه ؟ به جا د ی_روش جد 

، انگار همسرش در مورد من و شما بهش گفته بود ...  د یبا من حرف زد ... حالمو فهم  انینه باور کن ، نه .... امروز ک-

  نیما ناخواسته ما را مجذوب هم کرده و ا ی... شباهت زندگ گفت یفکر کنم . راست م شتریوادارم کرد ، ب  انیک  یحرف ها

 نی ا خوامیم  ی... حت ستمیمن هنوز دو دلم ... با خودم رو راست ن ی... ول ودهو سوگل نب  انیک یحت  ایاصال دست من و شما 

 حس رو سرکوب کنم . 

 رو برداشتم و از جا برخاستم :  فمی ک یفور

 ... سرکوبش کن ... خداحافظ. یخب ممنون که حرف آخر رو اول زد -

 گفت :  بلند 

 کنم . ی....خواهش م  نی _نازن

از مجبور به فرو رفته . با دستش اشاره به نشستن کرد و من ب ن ی شدم و بر زم خیچوبم کرد . خشکم کرد . م خواهشش

 و غضب مرا سرکوب کرد. د یچیپ  می افسار لحن خواهشش بود که دور پاها شتریاطاعت . اجبار که نه ، ب
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  یجدال هیمهلت به من بده ... خودمم سردرگمم ... باورکن  هیاز سفارشات دوختم که گفت :  یخال  زیو نگاهم رو به م نشستم

 از فکرت جدا بشم .  ذارهی اقدام به عمل کنم ، نه م ذارهیوجودم هست که نه م یتو 

 واضح شد :  پوزخندم

 .  ذارمیم تونیشما رو به حساب برادر  یکارها  ی....من همه  د یتالش کن اد یکه ز ست ی_الزم ن 

 گفت :  یفور

شب  یحس برادر شهی مگه م یگفتم تا خودم رو قانع کنم ول نویهم نذار ... خودمو گول زدم .... ا یبرادر _نه ... به حساب 

 کنه ؟  ریدرگ  ینطوریفکرتو ا شهینگهت داره ؟ مگه م داریتا صبح ب 

 که ادامه داد: شیتضاد حرف ها نیاز ا دمیکش آه

 .  شمی...مانعت نم یبر  یتونی مهلت خواستم ...تموم شد م هی_ازت 

 ؟  یتا ک-

 زد .  هیو تک   شیبه صندل دهیچسب

 خوبه ؟  د یتا ع -

 زمان شد :  ریدرگ فکرم

 _خوبه... 

 برگرد. کنمیامروز برگرد ... خواهش م نیپس هم -

 نگاهش بود که نگاهمو ازش گرفتم و گفتم :  یتو   یخواهش هیبلند به سمتش برگرداندم .  یرو همرا ه با کشش نفس سرم

و شما هم   رمی، م رمیبه رفتن بگ   میاگه تصم د ی...من بعد از ع  د یبعدش اصرار نکن  کنمی... خواهش م د یفقط تا ع یباشه ول-

 . د یمانع من بش  د یتون  ینم

 چشم . -

دعوت . از  ستادنیم متعجب کرد و به الحظه قلبم را ه  هی، نرم که   یانیحال با لطافت ب  نی چنان محکم بود و در ع چشمش

من . در سکوت از دمنوش و خوردن   ی گل گاو زبانم برا  یچا کی و قهوه را داد و  کیبرخاست . سفارشات ک زیپشت م

 گفت :  نیشدن از ماش ادهیرساند . موقع پ  همرا تا مغاز نی لذت بردم . بعد از آن ، با ماش کمیک

 دنبالت ؟  امیبعداز ظهر ب-

 بمونم .  د یبا  روقت یبه اجناس مغازه ، تا د  د یکه شما زد  ینه من امشب با حراج-

 .  یوقت تو مغازه تنها باش ریکه تا د  شهیدنبالت .... نم آمیپس حتما م-

 زدم :  هی کنا عمدا

 برادر . د ی_هرجور راحت 
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 حرص گفت :  با

 . ستمیمن برادرتون ن-

باال    موتشیمغازه را با ر  یتوجه به او رفتم سمت مغازه و کرکره ها  یشدم . ب  ادهیپ  نیکردم و از ماش یام را مخف خنده

 د یکردم که حضورش را کنارم احساس کردم . سرم با تعجب چرخ  یمغازه نگاه م د یسف یدادم . داشتم به باال رفتن کرکره 

 جمع شده دوخت و گفت :  یسمتش که با لبخند نگاهشو به همان کرکره  

 رد کنند.  یامروز رو کالً مرخص زنمی.... زنگ م مونمیو خودم زدم ، پس خودمم مر یحراج نی _ا

 که جناب سروان چوب حراج به تمام مانتوهات زد ! "  ییلبخند زدم و تو دلم گفتم ؛ " سوگل کجا مچهین  هیحرفش  نیا از

 . دمیخند  یرکیز ری فکر ز نیبعد از تصور ا  و
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 یهنوز خوب نشده بود . رابطه  زیچ هی خطر رفع شده بود ، اما هنوز مراقب بودم .اما  بای بهتر . تقر یلیبهتر بود . خ حالم

  انیحلما و ک ی و اعتماد نبود . شام برا نانیهنوز اطم  یاز عشق بود ول ینگران  نیا ی. گرچه نگرانم بود و همه   انی من و ک

 .درست کرده بودم   یماکاران

 :  د یخودش خر ی حلما را برا  غیانداخت و درو باز کرد و ج د یکه آمد .طبق عادت ،کل دمیرا چ سفره

 برام ؟  ید یخر ی_بابا  .... چ

 رو بغل کرد:  حلما

 ؟ یبود   ی_دختر خوب

 آره .-

 بفرما . -

  شیها یشانس ونی زنان رفت تا به کلکس  اد یها .حلما فر  یشانس نی. تمام اتاق حلما پر بود از هم یکوچک شانس  یجعبه  هی

 :  د یسمت من چرخ انیاضافه کند که نگاه ک د یجد  ی کهیت  هی
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 ؟   ی_خوب

 جوابش را با لبخند دادم : یول  د یپرس یجد 

 . ی_سالم نکرد 

 قبل گفت : ت یشروع لبخندش را کور کرد و با همان جد  خط

 _سالم . 

 هم همراهش رفتم . رفت سمت اتاق خواب تا لباس عوض کند که من  یم داشت 

 :  د یاتاق را پشت سرم که بستم ، پرس  در

 چه خبر؟  نیاز نازن -

را باز   راهنشیپ  ی.دستش را کنار زدم و خودم دکمه ها ستادمیبود که جلو رفتم و مقابلش ا  راهنشیپ  یدکمه ها یرو دستش

 کردم .

 در صورتم شد که گفتم :  رهیخ

 _توافق کردند .

 ازدواج ؟!  یبرا-

 بر کردن . ص ینه برا -

 .اورد یرا راحتر در ب  راهنیرا گرفتم تا پ  راهنشیپ  ی قهی و   ستادمیو پشت سرش ا دمی آخر بودم که چرخ ی دکمه

 پس باز کوتاه اومد .-

 ؟!  یک-

 داد: جواب 

 .  گهید  نی _نازن

 آره .-

 کنم که گفت : زیپشت در آو یرو به جا رخت راهنشیپ  خواستم

 _بده من . 

 کرد. زی رو ازم گرفت و آو راهنیپ

 و گفتم :   دمیپا خودم را باال کش یپنجه ها یاتاق . رو  یبه در بسته شده   د یرا گرفتم . چسب شیکه بازو برگشت 

 .  ید یوقته منو نبوس  یل ی_خ

 و حرف در مورد او نداشت که گفت : نی نازن انیحرف را بعد از جر نینگاهم کرد. توقع ا  فقط

 _مگه الزمه ؟ 

 چشمانم را به چشمان روشنش دوختم :  ی رکنندهی تسخ  یاهیم و سکرد  یاخم
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... توروخدا  ان یتحمل رفتار سردتو ندارم ... ک ی؟! اشتباه کردم قبول ... دروغ گفتم قبول ... ول ی کن یم تمی!! چرا اذ  انی_ک

 ... تمومش کن . 

 . ست یتمومش کردم  .... رفتارمم سرد ن-

 گفتم :  یحرص

 _چرا ... هست. 

 از بوسه نبود که گفتم :  ی گذاشتم . انگار خبر  نیزم یرو رو  میکف پاها  دوباره

 . ی ستیقبل ن انی _نه  تو اون ک

 سوگل .  ی... توخرابم کرد  ستمیآره ن-

 کرده فقط نگاهش کردم . بغض 

 بحث کشدار؟  نی ا شد یتمام نم چرا

 را محکم گرفت . میبروم که بازو   رونیکنارش بزنم و از اتاق ب خواستم
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 با حرفش رنجوند . یاما دلم را بدجور د ی. گونه ام را بوس  دمیصورتم آورد و بوس ی. سرش رو تو  ستادمیا

 تموم بشه . یکه همه چ ی... رفت تا وقت ریحاال آروم بگ -

کردم که محبتش را بخرم . عشقش را    یکه به زور التماس م نیبود. هم نی رفتم . هر شب هم  رونیزدم و از اتاق ب پسش

 کنم.  هیکرا

 داد. یم ی اعتماد  یتند ب یبو ی. حاال همه چ می که ساخته بود  یعشق  یشده بود . النه  خراب 

زندان   نیاز انگاهم رو و من خسته شده بودم   ی. حت ی... همه چ یرو . خانه رو . همه چ لمیکرد . موبا  یها را چک م  تلفن

به   ییاشتها چیشده و حلما را صدا زد و من ه دهیشام چ زی. وارد آشپز خانه شد. نشست پشت م یبازرس ست یا نی. از ا

 گذاشت . می که وسط گلو یخوردن نداشتم آنهم بعد از بغض
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 .  نی بش  ایب-

 ندارم .  لیم-

 . نی بش  گمیم -

 کرد.  یفرمان ، و اطاعت را الزم م یعنی،  د یبا یعن ی شی صدا یدستور تحکم

زنگ در  یضربه زدم که صدا یماکاران یجان رشته ها  یو من با چنگال به تن نازک و ب  د یکش می برا ی. مقدار نشستم

 :  فونیرفت سمت آ انیبرخاست . ک

 _بله . 

 .  نیاخمش محکم شد و نگاهش خشمگ و

 رو گذاشت و گفت :  یگوشرا سمت من چرخوند و نگاه تندش را شامل حالم کرد .  سرش

 آوردند. فیخانوم تشر طهی _بفرما ... عفر

 ؟  ی؟! ناز  یک-

 سرکار مادرتون .  رینخ-

بازوم رو گرفت و با    انیو شال سرم کردم .خواستم برم که ک  دم یمبل بود که پوش  یبرخاستم . مانتوم رو زیپشت م از

 گفت :  ت یعصبان 

 ؟  ید یبشنوم ... فهم فونی پشت آ صداتو از د ی... با یست یای در وا م یجلو نی_هم 

 کرده نگاهش کردم :  بغض 

 ؟ ی... به من اعتماد ندار انی_ک

 باال رفت :  صداش

 _نه ندارم .

 بود. یشدم از هر چه قوت و انرژ یخال

 بود که با اخم گفتم :  ستادهیدر ا یرفتم . جلو  نییو در و پشت سرم بستم . با آسانسور پا دمیدرو کش یه  ریدستگ

 نجا؟ ی ا ی_چرا اومد 

 ؟  ید یسالم ... چرا جواب تلفن هامو نم -

 گذاشتم . غامیدادم ، پ امیپ بهت 

 بگم ؟   یبه چه زبون  امی خوام باهات ب یمن نم -

 گفت :  یعصب 

 پول  د یبا  یآی _سوگل ... اگه نم

 . یرو بهم برگردون  یراه انداخت یو واسه خودت کار و کاسب  یکه فروخت یا خونه
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 صراحت ! شوکه شدم . نی ا به

 :   دمیقدم جلو رفتم و پرس هی

 واسه پول خونه بود؟!  ی کرد  یکه م  ییای ب  ای_پس ب

به نامت   یخواستیم ایکشور خراب شده بمونه ؟!   نی ا یام تو  هیکنم که سرما ی؟ خونه ام رو به نامت م یفکر کرد  یپس چ-

 مشروع باال بکشن  ؟  ریاحوال غ  فیاز خداشون شه و مال منو به جرم توق نای نزنم تا ا

 که حاال علتش آشکار شده بود گفتم:  یزدم به ستون کنار زنگ در و از محبت هیتک

شدنم واست   یزندان  یکسالیحرفا همه دروغ بود؟ پس  نی جبران کنم ، ا خوامی واست نکردم و م ی _پس دوستت دارم و مادر

 مهم نبود ؟! 
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 نداد که گفتم :  یزد و جواب  پوزخند 

 _واقعا واسه خودم متاسفم که ...

 گرفت :  دستامو

مهلته و   نیآخر  نی...ا دمیبهت وقت م گهی... من دو روز د  می دختر و شوهرتم ببر یتون یوقت ندارم ...نم اد ی_سوگل من ز

 . آمیغت نم بعدش مطمئن باش که به زبون خوش سرا

 رساند . یرا م دشیعمق تهد   شیجد  نگاه

 عقب رفت و گفت :  یرا رها کرد و چند قدم دستم

 _فعال .

به دلم راه ندادم .  دشیکردن تهد  یدر عمل ید یترد   چیزد که ه یم  نیرا زم شیرا نگاه کردم .آنقدر محکم قدم ها  رفتنش

 در نگاهم کرد و با پوزخند گفت :  یورود   یجلو انیبرگشتم خانه . تا در باز شد ک

 سندش .  نمیاست ا طهی عفر  هیمادرتون   گمی_خب ... م
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 صورتش برداشتم که بازوم رو محکم گرفت و باز منو مقابل خودش نگه داشت : یاز رو نگاهمو

 ؟  یچکار کن یخوا ی_م

 کردم که ادامه داد: سکوت 

 . یتو ستون پنجم ما باش خوانی... م یکن  یتو نقشتو باز  نکهیداد ... ا شنهاد ی پ هی  ی_فروغ

 چپم رو هم گرفت و گفت :  ی نگاهش کردم که بازو فقط

نقشه   فیتکل د یمادرت روشن بشه ... با  فی تکل د ی... با یترس و دودل نهمه یفکر کردم ... خسته شدم از ا یلی_سوگل ... من خ 

  د یتو با نکهیحرف ها هست ... ا نیپشت ا  یانیجر هی، مشخص بشه ...  رانیکرده و اومده ا سکیر نقدریچرا ا نکهی هاش ا

 کنه . ینم  سکی... مادرت فقط واسه بردن ر  یباهاش بر

 بود که گفتم :  اد یز می بازوها  یرو شی پنجه ها فشار

 .  یندار_تو به من اعتماد 

 چشمانم خشک شد که گفت :  یحلقه ها  یکم شد . نگاهش تو شی پنجه ها فشار

 نه ...ندارم ..-

 لبهام . یشد رو دهیکش یلبخندم با غم خط

 ... یرو که اعتماد ندار یپس کس-

 نکن . ت یمامور هیپنجم   ستون

بود . اونقدر سرد  دهیماس مینشستم . غذا  زیآشپزخونه و پشت م یو بازوهام رو رها کرد . برگشتم تو  د یرو عقب کش  سرش

 بود . دایرشته هاش پ  چیمارپ  یحلقه ها  یرو یغالب ماکاران  یکه چرب

ه . که ن ا یسرد شده بزنم  یغذا خورده بود و رفته بود و من مانده بودم که لب به آن غذا مهی نصفه و ن شهیمثل هم حلما

 کرد:  نیق یرا مبدل به  دمیترد  انیک یصدا

 _سوگل کارت دارم . 

رو جمع کردم .  زیرها کردم و م  ییظرفشو یرا تو فیکث ی. بشقاب ها ایب  یعنی نیگفت و رفت سمت اتاق خواب   و ا نویا

ه اش برهنه بود و داشت تن می بود . ن دهیتخت دراز کش  یرو انیهم به خوردن نداشتم . رفتم سمت اتاق خواب . ک ییاشتها

 گشت که در و بستم :  یم یز یدنبال چ شیگوش  یتو 

 _خب ؟ 

 .  نی بش-

 :   دمیتخت و باز پرس یکالمش باال رفته بود . نشستم لبه   ت یجد  باز

 _خب .

رو جلو صورتم   لشیموبا  یکه صفحه  شیبازو   یسمت خودش . افتادم رو د یحواله ام کرد و محکم مچ دستمو کش  یاخم

 نبود.  ریو تصو  امی گرفت اصال حواسم به آن پ
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 کرده بود . غیازم در یبود که مدت ها بود به اسم دلخور  یآغوش یحواسم پ تمام

 . نجای... ا نی... بب  میرو چک کرد  ت ی فرودگاه و گ نیورود مادرته به فرودگاه ... ما دورب یلحظه   لمیف نی نگاه کن ... ا-

 یمادرم بود لبخند به لب وارد سالن شد و دستش باال رفت و دست ری. تصو  لشیموبا یشد به صفحه  رهیلحظه نگاهم خ هی

 تکان داد.

 . دنشیاومده بود د  یکی؟  ید ید -

 خب.-

 شد:  رهیصفر ، به من خ یسمت صورت من . از فاصله  د یچرخ سرش

 ؟  دنشید  یکه رفت ی_تو بود 

 نه به جان حلما . -

خواد چکار کنه ؟   ی... م د ی.... پاسپورت جد  د یاسم جد  هیداره که رفته دنبالش ؟ چرا اومده ؟ با  رانیا یرو تو  یپس ک-

 . آد یا تو رو ببره کانادا ؟! اصال با عقل جور در نمکه جون خودشو به خطر بندازه ت یواسش ارزش دار نقدریواقعا ا

 مهم نبود . مادرم مهم نبود.  شیها حرف

 مهم نبود. فاصله مهم بود.  انیته چشمان ک ینگران

 نگاه من و نگاه او .   نینبود . ب  یفاصله ا چی ه

 بودم . ینگاه نی مچبود که در حسرت ه می ماه و ن هی د یکه شا یشده بود . من رهیچشمانش قشنگ به من خ وچقدر

 ابروانش رو هم کم کرد: نی ب یفاصله  یو متفاوت مرا درک کرد ، اخم  رهینگاه خ  یوقت

 _حواست با منه اصال . 

 گفت :  شهیو زبانم هم آن لحظه راستگوتر از هم نبود 

 ؟ ی.... بگو هنوز دوستم دار انی_ک
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باز بداخالق تر از  یتخت و همراه اخم محکم ی. نشست رو د یسرم کش ریرا باال برد و دستش را از ز شیشد .صدا شوکه

 شد :  شهیهم

 اصال ؟!  زنمیحرف م یدارم از چ یفهم یم-

 کرد و به زبان انکار ، گفتم :  یم یصورتش مخف  یو تو  دمید  یچشماش م ی که تو  یمحبت یشده  جادو

که شب ها پنجه هات ، گره  ییسوگل جان ... واسه اون موقع ها  یزد یکه صدام م ییها اون لحظه ی_دلم تنگ شده ... برا

  انی... ک یر یاالن ، منو تو آغوشت بگ  ن ی که به اندازه هم نی کرد ... واسه هم یمنو باز م یدر هم فرو رفته  یموها  یها

 کن.  تمومشکنم ...  یشدم بخدا خواهش م هیبسمه ... تنب

  یحلقه ها   فیلرزش خف نیگزیغرورش را جا  یقطرات اشکم زوم شد و متاثر اما فور ینگاهش رو  یاونکه حلقه ها با

 یرفت .صدا  رونیبه تن کرد و از اتاق ب دشویسف یحرکت رکاب  هیتخت و با   یو رو  د یکوب لشوینگاهش کرد و عصبب موبا 

 نبود؟!  اد یمن ز یبرا هی تنب نهمهیتا در آغوش حلما بخوابد. ا ت باز شدن در اتاق حلما آمد و حتم داشتم باز مثل گذشته رف

قلبم   یافتاد که واقعا چمدانم رو ببندم و برم اما باز ندا یوسوسه به جانم م هی  ی. گاه ستمیبالشت و گر  یرو گذاشتم رو سرم

 زد:  ینعره م

 سوگل . یدوستت داره ...خودت بد کرد  انی _به خدا ک

 ! دهی. نه به زبان نه به عمل ، چه فا شد ینم  دهیکه د  ی! عشق  دهیفا چه
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شدم  داریاز خواب ب یاونرور وقت یعذابم بود . فردا  ی هی من ما یشد تا آرامش بخش باشد و حاال برا دهینظرم عشق آفر به

خواست آزار و  یم یو باز تهوع صبحگاه دمیخواب  اد ی رفته بود. سرم که باال آمد نگاهم به ساعت افتاد. طبق معمول ز انیک

  ت یسکویسرش . چند تا ب یباال  د یافتاد و آن کاغذ سف یپاتخت یرو  یدست شیبه پ   م، چشم دمیرا شروع کنه که تا چرخ تشیاذ 

 بود.   انیشتم . خط کسرخ .کاغذ را بردا ب ی س کی بود و  ییساقه طال

 "  رهیهاتو بخور تا حالت تهوعت نگ  ت یسکو ی، اول ب دهی، دراز کش یدارشد ی"تا ب  

 نوشت " سوگل جان .... یم کاش



180 کنید                                      صفحه   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گذاشتم تا حالت بد نشود "  . ت یسکو یتو ب  یبرا

 ریپر از حسرت ز یتخت و باز با آه یداد ، باز حسرت قلبم شد . نشستم رو  ینوشت به من جان م یکه اگر م یجان همان

 لب گفتم : 

 .  ینگفت مهیماه و ن  کی؟  یگفت  یجانم م هی  ای زمیعز هی  شهیم یانصاف ... چ ی_ب 

 ... یاحساس ی... ب ی... سرد  ینزد  حرف

 ! ی محبت یب  نهمهی زدم از ا خی

 دمی. دو گرفت ی شود که داشت نفسم را م یحس خفگ  ینگذاشت که بغضم چاره   که تمام شد ، حالم بد شد و حالت تهوع حرفم

من و حال خرابم که   دنیکرد و با د  ینگاه م  ونی زیتلو  یرائ یپذ  یبود و آرام تو  داری. طبق معمول حلما ب ییسمت دستشو

  انیپاره شدن حنجره ام از شدت فشار معده ام ، در م یتر کرد . صدا لند رو ب ونی زیتلو  یشدنم داشت، صدا دارینشان از ب 

 ، گم شد . شد یپخش م  ونی زیکه از تلو  یآهنگ کودکانه ا

  ی  نهیآ یو تو   ختمیپاهام بلند کردم . مشت مشت آب به صورت ر یخودمو رو  یاما به سخت  د یدانم چقدر طول کش ینم

 :  دمیحلما را شن  یشدم که صدا رهیحالم خ یب  یبه چهره  ییروشو 

 . هی ... مامان باز حالش بد شده ... تو دستشو یی_سالم بابا

 رونیب  ییاز دستشو ی. به سخت دانست ی را هم م میداریزد . انگار ساعت ب  یبود . طبق عادت هر روز صبح زنگ م  انیک

 آمدم که حلما گفت : 

 _مامان ، بابا کارت داره.

 رو گرفتم:  یسمت تلفن و گوش دمیبه زور کش خودمو

 _بله . 

 سالم .-

 سالم .-

 پس؟   ینذاشتم واسه چرا نخورد  ت یسکویمگه باال سرت ب -

 به توجه همسرم دارم . ازیندارم ... ن  ت یسکویبه ب ازیمن ن -

 داد زد: یعصب 

 ذاشتم . ی باال سرت نم ت یسکوی... اگه توجه نبود که ب وونهی_د 

 حال چشمام رو بستم و به زحمت گفتم :  یب

 . خورهیرفتارات به دردم نم نی! محبتت هم داد زدنه ... عشقتم که دعواست ... اته؟ ی سکویتوجهت فقط ب-

 گفت :  یعصب 

 مامان جونت تا بهت برسه .  شی_به جهنم ... برو پ 

هر   می ... چه بگو نی، ا هیحس تنب  نی، ا  یغرور لعنت  نیآمد. ا یکردم ! چرا کوتاه نم یچه گناه  ای. خدا د یرو کوب یگوش و

 ...خسته شدم .  شد یکه بود ، چرا خاموش نم یصفت
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 سر تخت مرا ، تماما خورد. یباال یها  ت یسکو یب  یدست شیپ یو حلما از شدت گرسنگ ختمیآروم اشک ر باز
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 . ریفاقات اخبودم و نه از ات  یقبل بودم . نه از خودم راض یتر از روزها  شانیپر

توانستم باور کنم که    یکه سوگل گفته بود و هنوز نم یقبل . از همان دروغ یهنوز تو دلم بود . از هفته ها   یدلخور هی اما

 ، با من صادق است . شی حرف ها ای شیرفتارها 

  شهیرحم تر از هم یو ب   شهیتر از هم یکرد به بردن سوگل، عصب   د یتهد  مانیکه مادر سوگل پشت در خانه  یهمان شب  از

  یخواستم اما بخاطر همه  یرود . نم یانداخت که سوگل حتما با مادرش م  یمدام به قلبم چنگ م  ینامرئ   یپنجه  هیشدم . 

 دستور کارو داد. یکنم . فروغ  دمیجد  ت ی، مجبور شدم سوگل را ، ستون پنجم مامور  هی قض نی احتماالت ا

باهاش   ازیدر صورت ن میکه بتوان  میدر نظر گرفت شیبرا  لیموبا ی ژه یخط و  هی کردم که خودم از دور مراقبش باشم .  شرط

  شهینداشت .  برعکس هم یشده بود که تمام  بمیدلشوره نص  هی دونستم اما بازم  یو بم کار و م زی ر ی. همه   میدر تماس باش 

ونروز همراه مادرش برود ، ا یخانه بود و قرار بود از فردا یتو   سوگلکه  یشب آخر نی شب ها ، هم ی، برعکس همه  

.  د یکارها بود . با باز شدن در ، نگاهش سمت در چرخ یو همه   زیخبر از همه چ  ی. خودش ب دم یبه خانه رس رتریمن هم د 

در هنوز   یکودکانه باز خوشحالش کردم . همان جلو یشانس کیبوسه و   کیاش امد و من با  زهیحلما طبق عادت دنبال جا

 کرد ، بود که گفت : یاش را جمع م یخال  یو حاال داشت بشقاب ها   دمیرس ریکه من د  یبودم . سوگل سرگرم شام ستادهیا

 ؟  ارمیب  ییچا ای_غذا بکشم 

  ییظرفشو نکیس  یرساند .جلو رفتم و دستانم را تو یاز فردا نبود ، داشت مغز سرم را به ساعت صفر انفجار م نکهیا فکر

 شستم : 

 .  یی_چا 

 زد:  هی آورد و کنا ییآشپزخانه . چا زیشت مپ  نشستم

   مت؟یتحر ست ی سالم هم شده جز ل گهی... االن د  یکرد  ی_قبال سالم م

 حلقه کردم :  وانی رو دور ل دستانم
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 کارت دارم .  نی_بش 

ما ... تا  ییو آشنا  یمهندس آذر ت یزود گذشت . از آن مامور زیشد . چقدر همه چ رهیخ  اهشیچشمان س ی.نگاهم تو نشست 

 دستش بود.   یتو   ایصاحب که به عنوان لع یب  یرفتن سوگل و شرکت مادرش و آن شناسنامه 

 ازش کاسته شد . چه زود گذشت ! یخورد و چند ماه فیکه تخف  یحبس کسالی  یحت و

 زود خدا حلما را به ما داد. یلیو مادر چقدر غر زد و خ  میازدواج گرفت یمراسم ساده  هی

 شنوم .  یبگو م-

 و گفتم :  دمیکش  رونیچشمانش ب  اهیس  یپر جاذبه  یها رهیرا از دا نگاهم

 . یما بش ات ی_قراره از فردا ... وارد عمل

 ؟!  ات ی؟! کدوم عمل  یچ-

 هی. سر  یکن  یلباست مخف ی، باید تو   دمیبهت م ژهیخط و  هیدر موردش باهات حرف زدم ...  شیکه چند شب پ یهمون-

 . یر یو با ما تماس بگ  یخط رو جا بزن  د یبخصوص با یساعت ها 

 !  انیک-

 حس بد به قلبم حمله کرد.  هی.  خت یاسمم رو گفت که دلم ر یطور  هی
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 خوام باهاش برم .  یمن نم -

 : نبود که ادامه داد نمانی به اسم اعتماد ب ینداشتم . هنوز کلمه ا  نانیحرفش اطم نی ا به

و الاقل اعتماد گذشته ها رو بدست  یباعث بشه تو حرفم رو باور کن  نکاری اگه ا یکنم ول یشما همکار می_برام سخته با ت 

 ، باشه .  ارمیب

 بود که گفتم :  یرنگ چا  یرو  نگاهم

کل خونه رو  ژهیو  ات یعمل  می ت هیبشه ،  رید  قهیاز ده دق شتریچون اگه تماس ب یفراموش کن د یتماست رو نبا   ی_ساعت ها

 شب . 10بعدازظهر و ساعت  5صبح ، ساعت  10... ساعت  رهیلو م یکنه و همه چ  یمحاصره م
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 ...انیک-

و پخش   د ی. اشک از چشمانش جوش د ی. سرم سمت صورتش چرخ د یالتماس شد  ایخواهش  کیطلب داشت . طلب  شیصدا

 صورتش شد: 

 ؟  یز دوستم دار... هنو یبار بهم بگ هیبرم   نکهی_دوست دارم قبل از ا

نفسش به نفسم بند بود ....  یاواخر کتکش زدم . ول نی ا یشدم . حت  یکه دوستش نداشته باشم ؟بد اخالق شدم . عصب شد یم

  یکه الل مادرزاد است ، زبانم بند آمد!اسمش هر چ یبود . خود جان و روحم . فقط نگاهش کردم . مثل کس می تموم زندگ

 که اللم کرد. د یقلبم جوش یتو ی حس هی  یدونم ول یبود، نم

رو مزه مزه کردم که با کف دست اشکاش رو پاک کرد و  میدهانم گذاشتم و چا یحبه قند تو هی رو ازش گرفتم و  نگاهم

 از خودش ، مرا سوزاند گفت :  شتریکه ب یهمراه با آه

 محبت ولو کم ؟!  ه ی  ی؟! حت ست ین  نمانیب  گهید  یچیه  یعن ی_باشه ... پس 

 جوابش رو دادم :  یجد 

 . ییزایبه چه چ  یداد  ریکنه سوگل . االن تو هم گ یسرم از صبح درد م-

 باال رفت : شیصدا

 جهنمه .  ست ین  ی.... عشق نباشه زندگ هییزناشو هی؟! عشق اصل زندگ  ییزای_چه چ 

 ؟  یر یم ای  یجهنم بمون نیا  یتو یخوا ی... م یخب پس به جهنم من خوش اومد -

 بود گفت : دهیتعجب رس ت یکه به نها  ییبغض کرده با صدا باز

 واقعا !!  یتون  ی! چطور م یحرفو بزن نی ا  یتون ی!! چطور م  انیک-

سمت اتاق . سر  د یبه عقب هل داد و دو  شویام رو لو بدم ، به سرعت صندل یلبخند شوخ هیسمتش که با   د یسرم چرخ  تا

 زد:  اد یقلبم فر یتو ییندا هی  یدردم بدتر شد . خواستم برم دنبالش ول

 رو پنهون نکنه.  یزی نره از شوهرش چ ادشیبشه که   هیتنب  یجور هی د ینشده ... با یز ی_خب حاال که چ

 شدم .  ییهمون چا  ریآشپزخونه و گ یموندم تو باز

  دمیکش  شیرا رو شیبود. پتو دهی. سمت اتاق حلما رفتم . خواب  دمیرو که سرکش ام یی. چا ومد ین  رونیاز اتاق ب گهیسوگل د  و

 بود.  دهیتخت ، پشت به در اتاق دراز کش ی. برگشتم به اتاق خودمان . سوگل رو دمیو صورتش رو بوس 

  یشب آخر تو نی خواست هم یشد . دلم م یم دهی.دستم داشت سمت شانه اش کش دمیعوض کردم و کنارش دراز کش لباس

 نشد . یگرفتمش ول یآغوشم م
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184 کنید                                      صفحه   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 3  اهیس سنگ

 113 پارت 

 

 

و کالفه  یعصب   یچهره  هیوارد اتاق شد . با  انیکردم که ک یخودم بسته بودم و داشتم هنوز فکر م یدست لباس برا چند 

حرف نزده بودم و انگار شب قبل ازش دلخور بودم که از صبح باهاش  یتخت . اونقدر بخاطر حرف ها  ینشست لبه 

 گذاشتم که گفت :  یم نچمدا ی را تو میاش کرده بود. قرص ها یعصب  شتریب  نکاریا

 ات رو هم بردار. یاسپر-

 بهش نکردم که باز گفت :  یتوجه 

 ؟  ی_ برش داشت 

رفتم سمت اتاق   . نهی مادرجان که رفتن منو نب یاتاق زدم . حلما رو صبح زود برده بود خونه  یتو  یجا برخاستم و چرخ از

رو برداشتم   یک یاز عروسک هاش رفتم و  یکیکرد. سمت  یزد که طاقتم را کم م یم اد یقلبم داشت فر یتو یحس هیحلما . 

 گفت :  انیکه ک مچمدان گذاشت یتو  یلباس ها ی. عروسکش رو رو

 ؟  یات رو برداشت ی_با توام ...اسپر

چمدان و مانتوام رو   یرو پرت کردم تو  ی. باز از جا برخاستم و مقابل چشمانش ، اسپر  یلعنت  یداده بود به اون اسپر ریگ

 تنم کردم .

 اش باال رفت : یعصب یصدا

 ! یرو ثابت کن یچ یخوا یم یحاال ؟ از صبح الل شد  ی_که چ

 اونکه نگاهش کنم جواب دادم : یب

 تا خونه ات بشه بهشت .  رمیرفته ؟ خب خوشحال باش دارم م ادت ی...   گهید  یجهنمه ...گفت ی_گفت

عقب رفتم که به دیوار خوردم .  ی. چند قدم یلی.خ  دمیترسیکردم که عصبي سمتم اومد. حاال ازش م یام رو سرم م یروسر

 : دمیاونکه نگاهش کنم صداش رو شن یب

 _آره ....

 :   گفتم

 خواد ، به نظر من اعتماد ... یعشق م ی؟! ... به نظر تو زندگ نهیا ری_غ 

 ؟  یبشنو  یخواست یم نوی، بهت اعتماد ندارم ... هم ندارم

 . آرام زمزمه کردم : کرد یبغضم رو تازه م  دنشیتخت بود و د  یباال   مانیسمت تخت . هنوز قاب عکس عروس  د یچرخ سرم

بسه ... توانم تموم    یکه گفتم ، ول یذارم به حساب دروغ ها  یه باشه ... م.. باشه ...حرفات ، رفتارات، کارات، هم انی_ک

 بدم .... یسونوگراف هیوقت نکردم برم   یتو ، حت یرفتارا  نی بخاطر ا یشده ... چهار ماه شده .... ول
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اال که برات  شم که ح یشم ... وسوسه م یوسوسه م  ی...گاه گمیخودت م ی...تو رو  گمیدروغ نگو ... باشه دروغ نم  یگیم

 ندارم ... برم.  یارزش

 زد: پوزخند 

 .د یرس ب ی_بفرما ... شاهد از غ

بود.خاطره ها  زیعز  می شدم به صورتش . هنوز برا رهیبود که خ ستادهیاز من ا یکم یجلب نگاهش شد . با فاصله  چشمان

 داشتم که گفتم :  شیها و جذبه ها ت یعصبان نیاز ا

...  یول یدوست ندار گهید  یگیخودت ... منو که م  یهستم ... الاقل واسه خاطر بچه   یباردار طی شرا ی_درکم کن ... تو

 .ای خودت  .... کوتاه ب یواسه خاطر بچه 

چند قدم ازم فاصله گرفت و  یمن باشه که فور یاز قلبش برا یهنوز گوشه ا د یچهره اش دلم را قرص کرد که شا یتو   غم

 تنه اش انداخت و گفت :  یدر چمدان را رو شیبا لگد پا

 منتظرتم .  نی شد ... زود باش ... تو ماش رمونی المصب رو ... د  نی _ببند ا
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 باشد . نی من سنگ یبرا  د ینگفت شا  ی. حت دمیرو بستم و دنبال خودم کش چمدان

در خروج مجبور بودم چمدان رو از  یجلو  یول  دمیچمدان ، چمدان رو کش یدر که با آسانسور و کمک چرخ ها نیی پا  تا

جا بدم . زورم   نیماش  یکردم نتونستم چمدان رو تو  یبودم که در و باز کردم و هر کار  دهیرس نی بلند کنم . به ماش  نیزم

  یبا انگشتا ینشسته بود و عصب  نیه انگار . پشت فرمان ماش هم که انگار ن انیدلم درد گرفته بود. ک ریو ز  د یرس ینم

 ام بلند شد و توجهش جلب من . هیگر یکه صدا زد یم  نی فرمان ماش یدستش رو

 . نهیتونم ... سنگ  یبه خدا نم انیک-

 یندلچمدون رو پرت کرد ص گهیدست در و باز کرد و با دست د  هی شد و چمدان رو ازم گرفت و با   ادهیپ  نی از ماش یفور

شکست   یبیمه  یکرد و قلبم با صدا ت یبه سرتاسر قلبم سرا یاز وسط قلبم ترک بزرگ یاز نقطه ا کدفعهیعقب . حس کردم 

. 

 کرد. ریام شد و گ نهیس  یقفسه  یدنده ها  ریکه نفسم گ یصندل یرو  نشستم
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که بتونم نفس بکشم .  دمیام کوب  نهی س یمحکم دستم محکم به قفسه  یخوب نشدم. با چند ضربه  یول  دمیکش  قینفس عم چند 

 هم حالم را بدتر کرد: انیک یعصب  یبود .خارج از تحملم بود و توانم را برده بود. صدا اد ی من ز یبرا یناراحت   نهمهیا

 ؟  یزنیزار م یاال ن دار ی_واسه چ 

 گفتم :   دهیبر دهیسمت پنجره و به جان کندن ، بر  د یچرخ سرم

 _حالم ... بده ... ولم کن.

گشت که  یم  یز یچ هیشد و رفت سمت چمدان . دنبال  ادهی پ  نیصورتم که باز از ماش یتو د ید  ی نگاه به من انداخت و چ هی

 زد:  اد یکرد که فر ینم دایپ

 کو؟  ت یاسپر-

 همو .. ن جا ... ست .-

 زد:  اد یفر باز

 دستت باشه ؟  یجلو  د یبا  یلعنت  نی _صد دفعه نگفتم ا

 کرد اما گفتم :  یرو برام سخت تر م دنمی، هم غصه هم حرف زدن ، نفس کش هی اونکه سختم بود و هم گر با

 .ی... تا ... تو ... از شرم ...خالص بش رمی_بذار ... بم

ت مرا باز . در سم دایرو پ یکرد و اسپر یعقب خال یرو لرزوند .چمدان رو صندل نیبلندش کل ماش اد یفر یصدا کدفعهی

لبانم   نیرو ب  ی. سرم که رو باال گرفت ، اسپر یصندل  یسر یکرد و با خشونت چانه ام رو گرفت و سرم رو چسباند به پشت

 تر شد :  یکردم .عصب هیو گر دم ینفس کش هیجا داد و زد . 

 آخر ... میزنم به س ی_سوگل به خدا ... م

 .  گهید  بسه

 .ست یدست ... خو .. دم .. ن-

 گفت:  یانداخت و با لحن آرومتر  می پاها یرو رو  یرو زد و بعد اسپر یاسپر گهیبار د  هی

 بکش.   قینفس عم  هی_

خوابانده بود و  نی سقف ماش  یدستش رو رو  هی.  دمشید  یبود اما از گوشه چشم م  نیماش  یجلو  ی شهیاونکه نگاهم به ش با

 گفت : . دوباره ستادهیکنار در، ا

 بکش.   قینفس عم  هی_

 صورتم گفت:  یو چشمام رو بستم . سر خم کرد جلو  دمیکش  یآرامتر شده بود که نفس بلند  شیصدا لحن

 .  وونهیشه د  یدلم برات تنگ م ی... ول یاعصابم یرو  یلی_با اونکه خ 
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 ام گرفت . هیکنم ، گر رشی خواستم به هزار زور و زحمت به عشق تفس یکوتاه که م یاز همان جمله  دوباره

 گوشش گفتم :   یتو هیو با گر   ختمیصورتش مقابل صورتم بود که دستام رو دور گردنش آو هنوز

 !  یکرد  تمیهفته اذ  نی چقدر ا یدون ی_م

 گ خودمو خواستم .هفته ، سر نمازام ، بعد قرآن خوندن هام ... دعا کردم و مر نی چقدر تو هم یدون یم

 گوشم گفت :  یتو یعصب 

 تو.   ی_غلط کرد 

 جمله را گفت . نیخواست که ا یتو " انگار هنوز مرا م ی" غلط کرد  یهمان جمله   یبرا ارمی خواست بال در ب یم دلم

 ، آرامم کرد و گفت:  یگوشم با لحن آرامتر  ری بود که ز امدهی ام بند ن هیگر

 .  ی... اومدم بخوابم بهت بگم که خواب بود  یرفت  یکردم به قرآن ... تا خواستم بگم ، ول یشوخ  شب ی_د 

 ...کدوم خواب ...تا صبح التماس خدا رو کردم که مرگم رو برسونه .  دمیتا صبح نخواب-

 زد:  اد یبا حرص فر باز

 _چه غلطا ! 

 و گفتم :  دمیو صورتش رو بوس   دمیعقب کش یدستانم تنگ تر شد . سرم رو کم ی رهیدا

نکن ...   تمی... جان حلما ... اذ  کیات مرگم رو نزد  یتوجه یکنه و ب یدارم ... عشقت حالم رو خوب م ازی... بهت ن انیک-

 شدم . رتری، به اندازه چند سال پ ریچند ماه اخ نی هم یتو 

 :  د یخند 

 . ی_به نظر من که جوونتر شد 

 و گفتم :   دمیکش یآه

 روش ادامه بده وگرنه .... نی ... به هم ی... هرطور که راحت  ینی بمرگم رو ب ی_اگه دوست دار

و بعد دست  د ی نفس بلند کش هیلحظه سرش رو به سمت آسمان بلند کرد و  هیو کمرش رو باز صاف کرد .  د یکش یبلند  نفس

 چشمانم زل زد: یتو  یدراز کرد سمت صورتم و با پشت دستش اشکانم رو پاک کرد و جد 

 باشه . نی اگه تصورت ا دهیاز تو فهم شتری، ب هی قض نی ا یحلما ، تو یعنیدوستت ندارم ...  ی اگه فکر کن یاحمق یل ی_خ
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 لبخند ، بغضم رو محکم فرو خوردم و گفتم :  هی با  همراه

 . انیکنه ... بگو ک یداروئه ... درمانه ... به خدا عشق آدم رو زنده م دنشی. شن_بهم بگو ..

 بحث رو عوض کرد:  یبه دستم داد و با شوخ یدستمال

 پر از آب رو .  کیکن اون خ ی_خال

 رو گرفتم و گفتم :   یخودش لبخند زد و من فقط دستمال یبه شوخ خودش

 ها.  ی_هنوز نگفت 

 دوستت ندارم . یاگه فکر کن یمقاح یلی، گفتم خ گهیگفتم د -

 با فعل مثبتش بگو.   خوامیشو نم یمنف یجمله -

 لبخند ناتمام گفت :  هیزد و سرش رو خم کرد مقابل صورتم و آرام ، با  یشخند ین

 .  ختمیر یبهم نم  نطور یاز صبح تا حاال ، واسه رفتنت ا یخود ی_احمق جون ... دوستت دارم وگرنه ب 

 گفتم :  رلب یو چشمام رو آسوده بستم و ز  دمینفس بلند کش هی

 .  رمیمینفس راحت م هی ...با  رممی_حاال اگه بم

 جواب داد:  یعصب 

 تو. یا  وونهی _به قرآن د 

 اشکم گفتم :  یته مانده ها  نیکردم و با آخر  نگاهش

 .  یفهمی وقت نم چی ...ه انیمن چقدر دوستت دارم ک یفهم یوقت نم  چی_تو ه 

 رو بست و پشت فرمان نشست و راه افتاد. نیو نگاهم کرد . بعد در ماش سرداد  یآه

 

 

 

 

🖤🖤🖤🖤 

 

   3  اهیس سنگ

 116 پارت 

 

 



189 کنید                                      صفحه   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 منو تا سر کوچه رسوند و گفت :  انیکرده بود . ک امکیپ  میکه مادر برا یبود و آدرس   لمیبه موبا نگاهم

 هست ؟  ادت یتماست  ی... ساعت ها نهیترسم منو بب  یتونم برم ... م یجلوتر نم-

 : د ی رو تکون دادم که پرس سرم

 کارتت جاش اَمنه ؟  می _س

 گفت : د ی رو بلع  نی ماش یهوا ینفس بلند که انگار همه   هیسرم تکون دادم که همراه با بازم

 رو دم دست بذار ... مراقب خودت باش . ت ی_اسپر 

 شد:  ستمی ، باعث ا شیدر که صدا ی رهیرفت سمت دستگ دستم

 _سوگل . 

 برگشت و فقط منتظر ماندم که گفت :  سرم

کرد ، تحمل نکن   تت یاذ  ایاگه حالت بد شد ،  یکه شد ، حت یدوستت دارم ... شک نکن ... مراقب خودت باش ... هر طور-

 .  تهی نباش ... حال تو برام مهمتر از مامور ت ی، بهم زنگ بزن ... فکر مامور

 خواستم در و باز کنم که گفت : باز

 !  یکن ینگاهم نم -

  یشد . نگاهش م یم  یکردم اشکم جار یشد . نگاهش م  یم لیاز طوفان تو دلم داشت به گردباد تبد  یموج  هیتونستم .   ینم

رنگ به صورتش آورد  یلبخند ب  هیو اجبارم کرد تا نگاهش کنم .  د ی. دستم را کش د یلرز یشد . دلم م یسست م میکردم ، پا

 گفت :  رلب یو ز د یکش  میبه گونه ها  یو دست

 ازت دلخور بودم ... اما االن ... یلی...دست خودم نبود .... خ یکردم ... ول تت ی اذ  هی_چند وقت

 کوتاه گفت :  ی"االن " رو مجهول گذاشت و بعد از مکث بعد 

تموم   یخواستم همه چ ینفرستادم ... مجبور شدم ... م ریش  یخودم تو رو تو لونه  ی... من با اراده _آرومم  کن سوگل 

 .  یموشک باز می قا نی بشه ... خسته شدم از ا

 پر از غم زدم :  یچطور به چشمانش هجوم آورد . لبخند  کدفعهی  یحال شانیپر نهمهینگاهش کردم .ا یا لحظه

 دونم .  ی_م

که   یلحظه ا نی آخر . هم یلحظه   نیعشقش را گذاشته بود هم  یکند . همه  یم را رها نکرد . دل نمبرم که دست خواستم

 وقت نبود و فرصتم کم !  

 رو بست . سرم برنگشت سمتش که گفتم :  می باز راه گلو  بغضم

 . انی_بذار برم ک

 رو شد :  شیبه دستم زد و باز نگران یا  بوسه

 _نگرانم سوگل ... مراقب خودت باش .

 شدم . ادهی پ  نی رو گفتم و از ماش باشه
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  یتو  خت ینظم و انضباط ر  یمخلفات درونش را ب یو همه   د یکش  رونیب نیشد . چمدانم را از ماش ادهیپ  نی سرم از ماش پشت 

پهن و    یبه سمت درون کوچه اونکه نگاهش کنم ،  یچمدان را دستم داد . ب یچمدان رو بست و دسته   پ یشکم چمدان و ز

 یآخر که م ی طور بود. به لحظه   نی هم  شهی. هم  ختمیر یاونکه بخوام ، داشتم اشک م یرفتم . ب شی، پ  میبزرگ رو به رو 

  شهیشد . هم یزد و عشقش ظاهر م ی. غرورش پر م یشگیهم یشد . همان عاشق و دلداده  یم انی، ک انی، ک د یرس

شد و   یکه تازه رو م یی. از حرف ها یسخت  نیکرد . اما نه از ا یم  یاش ، اشکم را جار یسخت یلحظات آخر ، با همه 

لحظات آخر  یرا برا شیبفهمانم که حرف ها  انیمشترک ، نتونستم به ک یسال زندگ نی چند  یگفتن . من تو  یبود برا رید 

 نگذارد ...

 نداشت . یشتبازگ یگری آخِر آخر بود و د  نیا د یشا

 

 

 

 

🖤🖤🖤🖤 

 

   3  اهیس سنگ

 ان یک 117 پارت 

 

 

دفعه فرق داشت .  نی، نگاهش کردم . رفتنش مثل جان کندن من بود . ا د یکش  یکه آن چمدان رو م یکه رفت تا وقت  سوگل

 خواستم از دلشوره سکته کنم . یدانم چرا م ینم  نباریدلشوره نداشتم . اما ا نقدرینبودم . ا  ینجوری ا یقبل یها  ت یمامور  یتو 

دانست  یلحظه هم سرش را سمتم برنگرداند ، با آنکه حتما م هی  ی. حتستاد یا یکه کنار درخانه ا   ستادمیا شیبه تماشا  اونقدر

  دمی. چرخ  ختمی شد که آشوبش را داشتم . با رفتنش بهم ر  یکه سوگل وارد همان خانه ا د ینکش یکنم و طول  یدارم نگاهش م

 یبار تو  هی ی بود و با غرورم ، حت شمی. لعنت به من . تمام هفته پ نی ماش  سقفوسط   دمیمشت محکم کوب  هیو   نیشسمت ما

 آغوشم نگرفتمش و حاال ...

تماس سوگل پنج   یصبح بود و نوبت بعد   11دستم انداختم . ساعت   یرو یبه ساعت مچ  یو نگاه دمیبه صورتم کش یدست

 بعدازظهر .

 گذاشتم :  فونیآ یرو رو  یزنگ زد . گوش یشدم و راه افتادم که فروغ  نیرفتم اداره . سوار ماش یم د یبا

 _بله . 

 شد پس ؟ ی... چ انیسالم ک-

 شروع شد . ات یعمل-

 .  می ریگیخانم سعادتمند رو م  نیا ندفعهی ا دمیپسر ...نگران نباش بهت قول م نیآفر-
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... اگه  ریش یلونه   ی...من زن باردارم رو بردم گذاشتم تو ست ی حرفا واسم مهم ن نی...اصال ا یخوب گوشاتو وا کن فروغ -

 دادنت. شنهاد یپ  نی کنم ... با ا  یسرت خراب م ی... اداره رو رو اد یسرش ب  ییبال  هی

 :  د یخند 

 ؟!  زنهی..م. زنهی، به دختر خودش صدمه نم یمادر چی .... ه شهینم  شی_نترس طور 

 .آد ی بر م یکه بگ ی ، هرچ  طهیاز اون مادر عفر  ی.... در ثان دهیسئواالت قد نم نیعقل من به ا  گهید -

با  ارشیجون همسرت در خطره ، اخت یرو به خودت سپردم ، هر وقت فکر کرد ت یاعصابتو خرد نکن ، تمام مامور  اد یز-

 بردار و ببر کار و تموم کن . ژهی و ات ی عمل می ت  هیخودته ... 

 اداره ... تا بعد. آمیفعال دارم م-

 که قطع شد ، کالفه نفسم رو محکم فوت کردم و سمت اداره رفتم . تماس

 سوگل بود.  یتمام اونروز تمام حواسم پ اما

 یه زنگ زد . فورو دلشوره ُمردم ک یقرار تماس ساعت پنج بعدازظهرش بودم .تا پنج بعدازظهر از نگران  یتاب و ب یب

 ام رو جواب دادم:  یگوش

 _الو. 

 . افتادهی ن یخوبه ... فعال اتفاق خاص  یسالم ... همه چ-

 ؟  یخودت خوب -

 :   دمیکرد . باز پرس سکوت 

 ؟ ی _سوگل ...خوب

 پر از بغض شد :  شیصدا

 رو تحمل کنم .  ت یتونم دور  ی، نم ید یرفتار م  رییتغ نقدری ازت دورم و تو ا ینکن .... وقت ینجوری ا انی_ک

و سرم    زمیبه موهام زدم و کف دستم رو گذاشتم رو م  ی. چنگ شد ینم یرو تمام کنم ول  یتونستم همه چ  یهمون موقع م کاش

 و آروم زمزمه کردم :   نییرو خم کردم پا

 . یبردار ت ی کارتت رو بعد هر تماس از گوش مینره ، س ادت یمراقب خودت باش ...   یل ی_خ

 باشه خداحافظ. -

 .  یدور نیا نی افتاد از عمل بار سنگ  می کرد و من شونه ها عقط
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رو   یو گوش  دمیینگاه سرتاسر خونه رو پا  هیاومدم . با   رونیب  ییام در آوردم و از دستشو یاز گوش یکارت رو فور میس

 گذاشتم . نهی آ یجلو

 سوگل .-

 . به پشت سرم برگشتم :  خت یر قلبم

 _بله . 

 باهات حرف بزنم .  د یبا-

 کاناپه و با دستش منو سمت خودش دعوت کرد . جلو رفتم و کنارش نشستم که گفت :  یرو نشست 

 .رمی برات پاسپورت بگ ایلع یبا شناسنامه  د ی... با یخارج بش رانیاز ا یتون یشوهرت نم  ی_چون تو بدون اجازه  

 نگاهش کردم که ادامه داد: فقط

 . ست یسفر ن نیبه نظرم دلت ... با ا-

 رو تکون دادم که ادامه داد: سرم

کانادا جور   یبزرگ تو   یگذار ی هیسرما  هیتو  یپول برا  نیخوام و با ا ی... من پولم رو م  ست ی به صالح ن  نجای_موندنت ا

 خودمون .  شی پ یار یشوهر و دخترتم ب یتون  ی کنم ... بعد چند وقت م یم

 : د ی شد که پرس یطوالن  سکوتم

 ؟ ی به من بگ یهست که بخوا  یز ی_چ

 آره.-

 ؟!  یچ-

 من باردارم . -

 ؟  یمن ! ... چرا بهم نگفت یخدا یوا-

 نشد .-

 چه بد موقع ! چند وقتته ؟ -

 چهار ماه. -

 . یکن  یخب سقطش م-

 باال آمد: ت یبا عصبان  سرم
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 !؟  یچ یعنی_

 ؟  یمزاحم رو کجا بکشون نیا یخوا  یم-

 شدم :   رهیچشماش خ یتو مصمم

 د ی؟ چرا من با  هیاصرارت واسه چ نهمهیدنبال من ؟! .... ا یاومد  یاصال پولت رو بردار و خودت برو ... واسه چ-

 نبوده ، سه ماه بوده ، پنج سال نبوده ؟!  یبوده و ه یکه ه ی ؟ واسه مادر  امی بخاطر تو رها کنم و باهات ب  مویزندگ

 باال انداخت و گفت :  ییابرو

 وگرنه کارت تمومه .   یطبق دستور عمل کن د یفادره ، با  ی، برنامه  ست ی برنامه دست منم ن ن یا ی_متاسفم سوگل  ... ول

 ! دهینم  یتیاهم  چی ما ه یو به زندگ  رهیگ یرو م التشیدم و تشک نیپول ا   ای...اون سر دن یگور پدر اون فادر لعنت-

 نگاهم کرد و گفت :   یعصب مادر

پر افتخار   ی من با اون سابقه   یشنود داشته باشه!فکر کرد  نجای هم  یممکنه حت  یفهم ی... تو هنوز نم نیی پا  اری _صداتو ب

...  کردند ی م ریفرودگاه منو دستگ  یفادر نبود همون جلو ت ی!!! اگه حما رانیبلند شدم اومدم ا  ی، چه طور تمی جرم و جنا

  کنهیرو م یهمه چ  ینیب  شیپ  یعنیهست ،  یک  رانیخروجت از ا خی بگم تار ت فالن آدرس ، تا به یر یم گهیبه من م   یوقت

 . هیخارج بشه ، مرگش حتم الت یتشک  نیاز ا یوقت  یباشه در امانه ، ول الت یتشک نی ا یتو  ی... هرکس

 زدم و گفتم :  پوزخند 

 شما ؟  ایشکم من دستور صادر کرده  یتو  یبچه  ی_االن فادر برا

 نگاهم کرد و گفت :  فقط

 . یسقطش کن  د یکه گفتم ... با  نی ... هم کنهینم ی_ فرق

 

 

 

🖤🖤🖤🖤 

 

   3  اهیس سنگ

  انیک  119 پارت 

 

 

 بغلم بود که گفت :   یحلما تو .مادر از کنار در نگاهم کرد.  د یمادر شدم ، حلما سمتم دو  یوارد خانه  تا

 سوگل کجاست ؟ -

 حلما که دستانش رو محکم دورگردنم حلقه زده بود ، وارد خانه شدم :  همراه
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 . تهی_تو مامور 

 با تعجب گفت :  مادر

 ! یچ  ت ی!! مامور ت ی_مامور

 محرمانه.  ت یمامور هی-

 مبل و گفت : ینشست رو مادر

 مورش بشه؟ما د یزن باردار با  هی که  یتی چه مامور نی _ا

 مادر که ادامه داشت گفتم :  یاز سئواال  کالفه

 ... لطفا نپرس مادرجون .. ست یحالم خوب ن-

باور کنم که با اون   ی، حاال انتظار دار اردارهیو  یسوگل بارداره ... مگه نگفت ینپرس ... حرف نزن ، نگو .... مگه نگفت-

 !  ت یحالش رفته مامور 

 رو از بغلم کندم و گفتم : حلما

 کن بابا . ی_برو باز 

 رفت که گفتم :  حلما

 . گهی_مادر جون ... حتما الزم بوده د 

 پوزخند زد و گفت :  مادر

 _راستش رو بگو ... دعواتون شده ، گذاشته رفته ؟ 

 شود ، قاطع جواب دادم :  لیتبد  ت یبه واقع یروز  هی،  دمیترس یتوهم مادر که م نیا از

 _نه . 

 مادر باال رفت  :  یداص

 ت یمامور  یبفرست  اری با اون و طیشرا نی ا یزن باردار و تو  هی_آره ....جون عمه ات ... من مگه خر باشم که باور کنم ... 

 ؟! 

 رو مالش دادم و گفتم :  می شونیبا سر انگشتان دستم ، خطوط پ  کالفه

 _مادر .... تو رو ارواح خاک آقا جون ولم کن ... حالم بده .

 شروع کرد:  زبا

دختر به    نی حالت بده ؟! خب چکار کنم واست ! ... نگفتم ا یگی، بعد م  یگی_حالت بده ؟! زنت گذاشته رفته ، به من نم

 خورده ؟ یدردت نم

 بود. از جا برخاستم و گفتم :  نی مادر هم یبحث ها  یهمه  ریاول . گ ی به همان نقطه  می د یرس باز

 بابا .  می بر  ای_حلما ... ب
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 کجا حاال ؟ غذا درست کردم .-

 ندارم .  هیپرس کنا هیغذا با  یممنون ...حوصله  -

 که مادر باز گفت : د یسمتم دو  حلما

...  یقهر و آشت ی، ه  یآشت یقهر ه ی... ه رهیم ذارهیم یکه ه  یچ یعنی...  ت یدخترو کم کن از زندگ نی شر ا انی_ک

 طالقش بده بذار بره. 

 زدم : اد یرف اری اخت یب یعصب 

 _به وهللا نرفته ... بس کن تو رو خدا .

 گفتم :  یفور دمی متعجب مادر رو که د  نگاه

 حلما ... برو کفشاتو پا کن .  می...اعصابم داغونه ... بر د ی_ببخش

 شد : ری گیحرفش را پ یرفت سمت در که مادر باز ادامه  حلما

 _نرفته ، پس کجاست ؟ 

 :  دمینال بلند 

 . تهیگم مامور  یمادر ... م یکن یخدااااا ... چرا حرفمو قبول نم  ی_ا

 حلما رفتم . مادر باز گفت :  دنبال

 بعد . یخورد ی_حاال ناهار م

 ممنون ... اشتهام کور شد .-

بودم   ستادهیخط جنون ا ی. من رو  اطیسمت در ح دمیدو بایحلما رو بغل کردم و تقر  یبزنه که فور یخواست باز حرف مادر

 تاب بودم .   ینجوربی خودم رفته بود و من ا یسوگل با اجازه  .

 اومد ؟!  یسرم م  ییرفت ، چه بال ینگفته م اگه

که چقدر  دمیفهم یکرده بود .حاال م یخانه را پر از دلتنگ  یسوگل ، حال و هوا  یخال  یشده بود و جا ریبهانه گ یکم حلما

 از او بود.  یانه ام ، دلخورو به  دمیقبل ، ند  یکور بودم که بودنش را در روزها 
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 :   دمیام رو گرفتم و پرس  ین ی اومدم با دو انگشت ب رونی شده بود . تا از اتاق ب  دهیچی تو کل خونه پ  یب یعج  یبو 

 ؟  هیچ  یبو نی _ا

 صبحانه . -

  رونیکه ب ییدونست . از دستشو ینم نویمعده ام نبود اما انگار معده ام ا یتو   یزی. چ ییسمت دستشو دمیزدم و دو  عق

کارتم رو  م یام رو برداشتم . س  یافتاد. ساعت ده بود و نوبت تماس . برگشتم اتاقم و گوش یواری اومدم ، چشمم به ساعت د 

 جا زدم و تماس گرفتم. 

 داد:  یم هیبهم روح  انیک یصدا  قهیهمان چند دق  دنیشن

 _سوگل. 

 گفت :  یرو من گفتم و او فور  سالم

 ؟   ی_سالم  چطور

 .  هیفعال عاد  یهمه چ-

 .  رونی ب  ایشب ب یبهونه ا  هی... به   نمت یب  یسوپر مارکت سر کوچه م یتو 9شب ساعت -

 باشه . -

 زدم .  خیلحظه  هیتخت که در باز شد .  یرو پرت کردم رو  یکارت رو در آوردم و گوش   می رو قطع کردم و س تماس

 نگاه به دور تا دور اتاق انداخت:   هیو بعد  د یصورتم چرخ  یکنجکاو مادر تو نگاه

 ؟   ی_خوب

 آره .-

 .  یکه دار ارمیو-

 زدم :  پوزخند 

 . بای _تقر

 !!  بایتقر یگ یاملت حالت بد شد ... م ی، از بو  ومدهین  رونی، االنم که از اتاق ب  یکه شام نخورد  شب ی!! د  بای_ تقر 

 کارت هنوز کف دست چپم بود که گفت :  میس

 ؟   رونیب  یآ ی_حاال چرا نم

 کنه . یم تمیاملت اذ  یبو -

 .  آرمیباش برات صبحانه م  نجایپس هم -

 ممنون . -
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لباسم .نشستم   یو گذاشتم تو  دمیچیپ  یدستمال کاغذ  یکارت رو ال  میزده ام جون گرفت . س خی ی اتاق که بسته شد . پاها در

حالم   نکهیاشتها فقط محض ا  یتخت گذاشت که ب یرا رو  ینیصبحانه وارد اتاق شد .س  ینیس  کیتخت که مادر با  یلبه 

 :  دمیرا شن شیکه صدا گرفتمخودم  یلقمه کره و مربا ، برا هیبدتر نشود ، 

 _اگه شوهرت بهت زنگ زد جواب تماسش رو نده . 

 :  د یپرسدهانم گذاشتم که  یرو تو لقمه

 _شوهرت چکاره است ؟ 

  ادشی د یکردم شا یفکر م یترسوند که گاه   یبودن نگاهش اونقدر منو م یو فقط نگاهش کردم . جد  د یلحظه دهانم نجنب هی

 بره که من دخترش هستم . 

 کارش آزاده .-

 ؟  یچه کار-

 مهمه االن ؟ -

 . اد یخب نه ... نه ز-

 شه . یدلم براش تنگ م افتمیم ادشی یپس نپرس لطفا چون وقت -

 گفتم :  ی. عصب رند یپذ  یبود که حرف متهم رو نم ییها  یحالتش مثل حالت بازپرس نینشست . ا می به سینه به تماشا دست 

 لقمه بخورم ؟   هیتا   یام نش  رهیشه خ  ی_م

 برات بخرم ؟  یخوا  یم یزی... کار دارم ... چ رونیب  رمیآره ... من م-

 نه . -

 به من انداخت و گفت :  یجا برخاست ونگاه  از

 تلفنت رو هم خاموش کن . -
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زنگ بزنم . چند  انیتخت برداشتم . وسوسه شدم که به ک  یام رو از رو ی. گوش دمینفس بلند کش هیرفت ،  رونیاتاق که ب از

اول را کامل قورت دادم و باز  یلقمه  یتخت انداختم . ته مانده ها  یرو رو  یشدم و بعد گوش رهیخ  یفقط به گوش یا قهیدق

  انیشدم .داشتم با خط خودم به ک مونیتماس رو نزده ، پش  یگرفتم که دکمه  آخرام چنگ زدم . شماره ها رو تا  یبه گوش 

 زدم !  یزنگ م

 کرد!؟   یام روچک م یگوش یعنی!  د یفهم یمادر م اگه

 صبحانه رو به آشپزخونه بردم .  ینی اونکه وسوسه نشم س یشدم و برا  مانیپش  باز

  یتو  ییآقا ه یما متوقف کرده بود.  یخونه  یپژو جلو نی ماش هیآشپزخانه به سمت کوچه نگاه کردم .  یاز کنارپنجره  بعد 

گاهش   یگاه و ب یگاه هااز ن د ی. شا ست ی ن  یفرد عاد  نیا گفت یبهم م  یحس هیکرد .  یبود و داشت با تلفن صحبت م  نیماش

زنگ   یدرب خانه باشند ، نبود . همون موقع صدا یجلو یکه معطل کس یسان به منتظران و ک ی شباهت  نکهی به ساختمان و ا

 در برخاست .

 بود.  یانسالیم یآقا هی نگاه کردم .  رونیدر به ب یدر رفتم . از چشم سمت 

 :  دمیپشت در بلند پرس از

 _شما؟ 

 هستم ... یباال  یطبقه   هیسالم همسا -

 سعادتمند هستند؟  خانم

 ؟  د ی... شما کارشون دار رونیمادرم رفتند ب  رینخ-

 سر به من بزنند. هی د یآوردند لطفا بگ  فیبله ... اگه تشر-

 چشم . -

 ممنون دخترم .-

 هی برگشته بود ، چطور با همسا  رانیا سرم شکل گرفت . تازه سه ماه بود مادر به یتو دهیچ یپ ییدر فاصله گرفتم و معما از

 یکردم . مخصوصا که مادر م یگزارش م د یمورد رو با  نیا د یشده بود که باهم در ارتباط بودن ؟ شا یم یصم نقدریاش ا

 ساختمان او را بشناسد.  نیدر ا یکس د یفادر براش انتخاب کردند . پس قائدتا نبا   الت یخانه رو تشک نیگفت ا

بعدازظهر بود که  5  کیبپرسم .ساعت نزد  انیبعدازظهر نگه داشتم تا جوابش رو از ک  5سئوال تو ذهنم را تا ساعت  نی هم

 تماس . یبرا  ی. مادر سرش گرم لپ تاپش بود و من دنبال مکان دمیکش  یرائیبه پذ  یسرک

 سوگل ؟  یخوا  یم  یزیچ-

 م سر رفته .من !...نه...نه ... حوصله ا-

کردم که راحت  دایدکتر خوبم واست پ هی...   رانیخروجت از ا یدنبال کارا میریسخته ، از فردا م لهیدو روز که تعط نی هم-

 . یو آسوده بچه ات رو سقط کن 

 اخم گفتم:  با

 کنم .  یبار بهت گفتم سقطش نم هی_من  
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 که اصال مادرانه نبود:  ییبه من انداخت . از اون نگاه ها  ینگاه جد  هی

 استفاده کنم . گهیروش د  هی _مجبورم نکن از 

 .  غیت  ریز یمنو بفرست  یخوا  یم یکانادا ، نگفت  یمنو ببر  یخوا یم  یاستفاده کن ... تو گفت یخوا  یکه م یاز هر روش-

 :  د یخند 

 !! غی _کدوم ت
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 نگاهش کردم که پوزخند زد : یجد 

 کار نداره . شتریساعت ب   میکجا بود ، ن یجراح  غی_ت 

 سفر داره؟! نی به ا  یبچه چه کار نی خوام بدونم ا یاصال من م-

 .  گمیحتما داره که م-

 بود که گفتم :  5 کیبه ساعت انداختم . نزد  ینگاه 

 . می زن ی_حاال بعدا در موردش حرف م

 اقم که گفت : سمت ات برگشتم

 برات وقت گرفتم .   کشنبهی... سوگل ... واسه  ست ین  ی_بعد 

 راحت شه . الت یگردم  تا خ یبندم بر م یاالن چمدونم رو م نی .... هم آمیمن !! من اصال نم یواسه -

 لحظه شک کردم مادرم است. هی یکه برا یسمتم و بازوم رو محکم گرفت . چنان عصب  د یدو

 یبرگه  ی، پا  یا یبه تو شک کرده .... اگه با من ن  الت یاالنشم تشک نی... هم وونهیگم د  یم  یچ نی خوب گوش کن بب-

 .  یریمیم ا ی  یآی م ای...  ست ی... دست تو ن یمرگت رو امضا کرد 

 و گفتم :  دمیکش  رونیچنگالش ب  ونی رو از م بازوم

 . رمی_پس بذار بم
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 زد : اد ی.محکم فر شد  یحرص

 سوگل. یاحمق یل ی_خ

 نی ا دمی....احمق منم که نفهم یکه مادرم یو با چهار تا دونه اشک َخرم کرد  یسال اومد  نهمهیآره ...احمق منم که بعد ا-

کنار همسرم و دخترم رو رها کردم و االن به   می و عضوش شدم ....احمق منم که خوشبخت هیو چ   هیک یگ یکه م الت یتشک

 .  زنممادر بودنم رو هم ب د یق یحت د یاجبار تو ، با

 دندوناش فوت کرد: نی رو باال برد و نفسش رو از ب سرش

 من سخت نبود که از تو و پدرت جدا بشم ؟  یبرا یکن ی... مگه من مادر نبودم ... فکر م نهیهم  ی_به هرحال ... زندگ

 زدم :  اد یفرمن  نباریا

سوگل  ریبم ی...گفت  یو رفت  یناقصش رها کرد  ی  هی_نه نبود .... به خدا مطمئنم که نبود ... تو راحت دخترت رو با اون ر

 تعجب داره!  یواقعا جا  نی...االن چرا مرگ من برات مهم شده ؟ ا یستی.... برام مهم ن

 سمت در اتاق که بلند جوابم رو داد:  رفتم

 خواد. یم چون فادر تو رو -

 خوردم !؟   یدخترساده به چه دردش م هی! من

 برگشت سمت شانه ام اما نه کامل به عقب :  یکم سرم

 خورم ؟!  ی_من به چه دردش م

 بگم.  تونمی_االن نم 

 . آمیپس منم تا ندونم نم -

 زد: اد یفر کالفه

 . یکن  یم یبا جوون خودت باز  یکه دار یاحمق یل ی_خ

 داشته باشه .  یکنم .... فکر نکنم به شما ربط یبا جون خودم باز  خوامیآره ...م-

بعدازظهر .  5تماس ساعت  یمهلت مونده بود برا قهیاتاق رو باز کردم و بعد محکم پشت سرم بستم . فقط دو سه دق در

 کارتم رو جا زدم و از در فاصله گرفتم . می س یفور

 تماس وصل شد گفتم :  تا

 بدم .  حی زمان ندارم توض  مشکوکه ... ییزایچ  هی_

 را گرفتم پشتم و مادر کف دستش رو سمتم دراز کرد:  یاتاق باز شد و تماس همچنان وصل بود که گوش  در

 _بدش به من سوگل .
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 گفت :  یدهانم ماند . جلوتر اومد و عصب یحرکت تو یخشک شد و ب  زبانم

 _بدش به من. 

 رو ؟  ی...چ یچ-

 رو .  ت یگوش-

شکست   میکه گوش واری به د  د یرو گرفت و چنان محکم کوب یسمتم حمله کرد و گوش یزدم . تکون نخوردم و مادر عصب خی

. 

 چشمامو گفت :  یخرد شده اش رو انداخت جلو یو الشه  د یکوب  واری به د  گرید  یچند ضربه  نانی اطم یبرا بعد 

 حاال شمارشو به من بده . -

 ؟ ی...چ یُش ... شماره -

 محکمتر شد :  ادشیفر

 . ت ی_اون شوهر عوض 

رو از کجا  انی؟ ک د یدستم رو بشه . چطور فهم یزود  نی کردم که به ا یفکرشو نم یتخت . وا رفتم . حت یلبه   نشستم

 ؟  شناخت یم

 خودش رو مقابل چشمانش گرفت و گفت :  یگوش

 .  گمیم _شماره رو بده بهت 

 صفر ... نهصد و دوازده ...-

داشتم مادر  د یترد  گهیمادر بود . البته د  ی و عصب  یصورت جد  یکردم . نگاهم رو یحس پر از دلهره ادا م هیرو با  اعداد 

 به لبش اومد و گفت :  شخند ی ن هی کنم .  شیصدا

 _سالم جناب سروان ...

  یم که از دختر خودم رکب بخورم ؟... بهتره خوب گوش کن؟ من اونقدر احمق هست یفکر کرد  یدر مورد من چ واقعا

 مفصله ... انشی... جر ستمی .. من مادر سوگل ن گمیم یچ  ینیبب 

که   یمن جور کن یواسه   طیبل  هیکه  دمی باردارم هست ... فقط سه روز بهت وقت م نکهیمن گروگانه ... مثل ا شیشما پ  زن

...  رند یمی، بچه و مادر باهم م نمی، مزاحم دور و بر خونه ام بب  الت ی تشک  نیو ا  یبازرس ست یبرگردم کانادا ... البته بدون ا

 . قه ی دق کیفقط  یلو  یباهاش حرف بزن  ذارمیالبته که م
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 ابرو گفت : یرو به سمتم گرفت و همراه با اشاره  یگوش بعد 

 _با شوهرت حرف بزن . 

 :  دمیرو شن  انیبلند ک اد یفر ی فتم که صدارو گر یگوش 

 _سوگل . 

 از صورتم فاصله دادم :  یرو کم ی، گوش دهیترس

 _الو . 

 آروم شد:  کدفعهی شیصدا

 شده ؟ اونجا چه خبره ؟  ی؟ چ  ی_سوگل ... خوب

 کرد که گفتم :  یبود و نگاهم م ستادهی جلوم ا نهیدست به س مادر

 نکردم که .... یدونم ... باور کن من کار  ی... نم انی_ک

 گفت :  یفور

  ارمیکنم که تو رو فقط از اون خراب شده ب یام رو م یدونم ... مراقب خودت باش ...من تمام سع یم زمیدونم عز ی_م

 ...نترس ، باشه ؟....  رونیب

 ترسم . ینه ...نه نم -

 ؟  ی... هست ی.... فقط بهم قول بده مراقب خودت هست نیآفر-

 آره ...-

 . زمی خوبه ... دوستت دارم عز-

رو   یکه مادر گوش د یصورتم دو یاز درد بود که تو وجودم منفجر شد . با انفجارش اشک رو یآخرش مثل بمب  یجمله   نیا

 و گفت :   د یدستم کش ونیاز م

ساعت ... روز  نی روز جمعه شروع شد ... تا دوشنبه هم ی قهیو ده دق  5عت _خب جناب سروان ... مهلت شما از االن سا

 خوش . 

 طلبکارانه نگاهم کرد: یرو قطع کرد و بعد با نگاه یگوش

 .  فروشهی_آدم مادرش رو به شوهرش نم
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. تا   یرفتم سراغ اتاق فروغ یمحکم و عصب  ییکه حال جنون بهش دست بده ، با قدم ها یرو که قطع کردم مثل کس یگوش

دونم که   یچهره ام رو ، نم ت یعصبان  ای د ی قرمز به خون نشسته ام رو د  یدر اتاق رو باز کردم ، نگاهش سمتم اومد. چشما

 : د یپرس

 شده ؟  ی_چ

 محکم پشت سرم بستم و دو قدم جلو رفتم :  درو

 سوگل لو رفته .شده ؟!  ی_چ

 کرد: یاخم

 !  یزود  نی_به ا 

 کل اتاقش رو به هوا برد:  ادمیفر

 مگه ؟  رهیکه لو م یدونست ی! تو م  یزود  نی به ا-

 دادم . یاحتمال م ینه ...ول-

 زدم :  اد ی و فر ستادمیا زشیجلوتر رفتم و مقابل م یعصب 

 سر... یی_اگه بال 

 جا برخاست و دو دستش رو سمت شونه هام دراز کرد: از

سعادتمند   یری االن حکم دستگ  نی اصال هم یخوا  ی؟ م  میخونه رو محاصره کن  یخواینشده ... م ی...نترس ...طور انی_ک

 رو بزنم ؟ 

 که ادامه داد: دمیکش  یقیکالفه نفس عم  

 . آد یسرش نم ییمادرشه ... بال شی آروم باش مرد ... زن تو پ -

 ؟  می چکارکن یگیاالن م -

 و گفت :  د یبه صورتش کش یتفکر دست  با

 .  شد یم یعال میبذار  میتونست   یشنود م هی_اگه 

 آخه؟  یچه جور -

  هیو پر رفت و آمد ...اگه بشه  یکوچه معمول هی  ی.... تو هی شخص یخونه   هیکنم ...خب اون خونه  ی... دارم فکر م نی هم-

 هان ؟!  آدرس رو مثال اشتباه بره .... یکس
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 بود که ادامه داد:  یتو صورت فروغ نگاهم

 خونه . نی سوءتفاهم ها برن سراغ ا یسر  هیزن وشوهر سر  هیباشه ...  یزن وشوهر  یدعوا  هی اصال چطوره -

 ؟  میکن  دایزن و شوهر از کجا پ -

 و گفت :  د ینفس بلند کش  هیمنم  یبجا   یفروغ

 برن .  یرعل یچطوره ؟ باخواهرت صحبت کن با ام یعل  ری_ام

 .  تونهیراه بندازه ! ... نه بابا اون نم  یزرگر یدعوا یخوا ی، حاال م دهیرو لو م  یعاد   ت ی!! مامور یعل ریام-

 .  می خوایجفت براش م هی ؟ فقط  یچ  اریزان-

 گفتم :  یافتادم . فور نی نازن اد یکه اومد  اریزان اسم

  رمیکارش رو انجام بدن ... االن م یکنه ... به بچه ها بگو باق ینقش همسرشو باز یدونم ک  یدشه ... م!.... آره خو اری_زان 

 زنم . یباهاش حرف م

 کنار در رفته بودم که گفت : تا

 .  انی_ک

 :  برگشتم

 .... افتهین یکنم که اتفاق یرو م می _نگران همسرت نباش ... تمام سع

 حاال تمومش کن .  ن یالزمه ، هم  یکن ی... اگر فکر م ری... از من اجازه نگ یخودت  ات ی عمل ی فرمانده

نجات   ایآمده  شی پ یا یقضا  یتمام شدن همه   یبرا ینبود.انگار اجبار بود.اجبار   اریکه اخت یاریبه من داد ! اخت یاری اخت چه

 سوگل ؟ 

 کشت . ی صبر آخرش منو م  نی. اما اکرد یر مشد و باز خانم سعادتمند فرا یم یکردم وگرنه باز دستم خال یصبر م د یبا
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شده  ت یمامور نیاداره و خانه و ا یو گرفتار کارها  ریبودمش . گ دهیوقت بود ، ند  یلیبودم . خ  اریزان یدر خونه   پشت 

 باال . وسط پله ها ظاهر شد:  دمیدرو باز کرد و من از پله ها دو د یمنو د  ریبودم . تا تصو

 شده ؟  ی_چ

 کارت دارم ...-

 :  د یبرگشتم که پرس نیی پله ها را سمت پا  بعد 

 کجا پس ؟ -

 . گمی خانم م نینازن  یخونه  ایب-

 اومد که در زدم :  نیی پله ها پا  از

 _بله . 

 . انیمنم ک  د یباز کن -

 از کرد . با تعجب نگاهم کرد و گفت :درو ب نی که نازن د ینکش  یطول

 جناب سروان . د ی_خوب

 باهاتون حرف بزنم .  د یبا-

 .  میوارد شد  اریخانه را کامل باز کرد و من و زان  در

 که گفتم :   اورد ی ب یخواست چا  یمبل . حتما م یرو  می رفت سمت آشپزخانه و ما نشست  نینازن 

 حرف بزنم .  د یبا د ییا یکنم زودتر ب  یخواهش م -

 نگاهم کرد:  یبا نگران  اریزان

 ! یآشفته ا یلی؟خ  انیشده ک ی_چ

 پاهام گذاشتم و به جلو خم شدم :  یدستام رو رو کالفه

 _سوگل ....

 : د ی پرس  یبا نگران   نیآمد و نازن  یزیشکسته شدن چ  یصدا

 ؟  ی_سوگل چ 

 برگشت که گفتم :  یرائیهم به پذ   نینازن 

  یبار  نیکارت بهش دادم که زنگ بزنه ... آخر میس هیاطالعات ...   یسر  هی یتمند ... براخانم سعاد  ی_فرستادمش خونه  

 . رهیگ یو گفت سوگل رو گروگان م د یکه زنگ زد ، مادرش فهم

 : د یپرس  اریو زان د یکش  یبلند  نی ح  نینازن 

 خب ؟-
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داد و من  شنهاد یتو رو پ یخونه ... فروغ یِشنود بذارند تو  هی کنند و  ی زن وشوهر رو باز هیکه بتونن نقش  می دنبال دونفر-

 خانم افتادم .  نی نازن  اد ی

 کردند که گفتم : یهنوز متعجب نگاهم م  نی و نازن اریزان

 ...  د ی کنم کمک کن ی_خواهش م

موم بشه ... دفعه ت نی قائله ، ا نی ا خوامی هم م  ی، از طرف ت یطرف مامور هیطرف سوگل ، از  هیشده ... از  یبد   ت یوضع

 ما . یدماغ زندگ یبشه و مو داشیخانم پ  نی، ا گهیخوام باز چند سال د  ینم

 انداخت و گفت :  نیبه نازن   ینگاه اریزان

 .... یندارم ول یمن مشکل-

 مصمم گفت :  نینازن 

 چکار کنم حاال؟  د ی.... با دمیانجام م اد یکه از دستم بر ب  ی_واسه سوگل هر کار 

 لبم اومد :  ی، رو  یرنگ یب لبخند 

تو   یکه وارد خونه ا ید یو د  یکرد  بشی، تعق ی.... و شما به همسرت شک دار د ی... مثال شما دونفر زن و شوهر یچی_ه 

خانم   نی با ا د یخوا یخونه و با اصرار و داد و هوار  م نیسراغ ا د یر یباهاش بوده ....حاال م یخانوم هیاون کوچه شده و   ی

 ...  یحرف بزن

 ای ی، انگار بهش شک دار یکن یشما قبول نم یشناسه ول یخانم رو نم نی خونه نبوده و ا نیکنه که ا یام انکار م مد  ایزان

بره کارت   یاز طرف خواست یکه وقت دنیشنود کوچولو به شما م هیاداره  یگه ... احتماال بچه ها  یدروغ م یکن یحس م

، دعواتون   د یومد ین  رونی، تو چشم نباشه بهتره .... تا از اون کوچه هم ب یبذاز د یخونه با یتو  ییجا هی، شما  ارهیب  ییشناسا 

 . د یرو قطع نکن
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  یعصب  ی. با لحن میزد  زنگ خونه رو یشد نه از وقت  یکوچه شروع م  یسروصدامون از همون تو  د یبا  انیدستور ک  طبق

 گفتم: 

 . آرمیم ادت ی... من  آد ینم  ادت ی_کدوم خونه بود؟ 

 لباش گرفت .تا خنده اش رو بپوشونه که آرم زمزمه کردم:  یدستش رو جلو  اریزان

 جون سوگل وسطه .. یکنم ... پا  ی_خواهش م

 لب گفت : ریز

 . د ی... ببخش  بله

 که توجه چند تا از عابرا رو به خودش جلب کرد گفتم :  یاد یفر با

 . دمی_نشونت م

 هم بر نقشش غالب شد :   اریخانم سعادتمند رفتم و زنگ در خونه رو زدم . زان  ی راست سمت خونه   هی بعد 

 ... ست ین  نی ا ی_ناز 

  اد یغلبه بر حس خنده ام باز فر  یابر ینامحسوس به لبم اومده بود ول  ی" صدا کرد ، لبخند  یمنو " ناز  نکهیاونکه از ا با

 زدم : 

 _ببند دهنتو . 

 در بلند شد : یاز پَنل جلو  ییصدا

 بله .-

 گفتم :  یعصب 

 خانم .  طهی_باز کن عفر

 د؟ یکار دار یبله؟! با ک-

 .  ختمیبا خودت ... بازکن درو تا آبروتو همینجا نر -

 شناسم .  یخانوم من اصال شما رو نم یگ یم یچ-

 شناسم .  یمن خوب شما رو م  یول-

 پنل و گفتم :   یچشم یجلو  دمیرو گرفتم و کش اریزان  راهنیپ

 نه . ای  یشناس ی؟! ... م یچ  نوی_بفرما ... ا

 .  یخانم اشتباه گرفت-

 ، اشتباه رو نشونت بده . اد یزنم صد و ده ب  یاشتباه گرفتم ! االن زنگ م -

 کرد و باز شد:  یتق در

 .  یگ یم یچ  نمی باال بب ای_ب 
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  اطیراهرو و ح  یکردم . چون ممکن بود تو  فایادامه نقشم رو ا  انی. نگاهم به دور و برم بود و طبق دستور کمی خانه شد  وارد 

 و گفتم :  اری زان یزدم به بازو  فمیمدار بسته داشت . با ک نی دورب

 _برو خبر مرگت ....

از او در نقشم فرو رفته بودم . با خودم فکر  شتریانگار من ب یباشه ول یداشت جد  یگرفته بود و سع نیی سرشو پا  اریزان

 شه .  یها موفق م ت یمامور یتو شیخوش خنده گ  نهمهیکردم چطور با ا 

 زدم :  اد یدرب واحد خانم سعادتمند بلند فر یجلو

 . ی_باز کن درو پر 

 گفت :  یش ینما   یصالیبا است   اریکه در باز شد و زان د ینکش  یطول

 .  یناز ست یخانم ن نی_به جون تو ، ا

 حرص گفتم :  با

 کنم . ی_جون عمه ات ... پوستت رو م

 به ما انداخت و گفت :   یسعادتمند نگاه خانم

 خانم محترم.  ی_اشتباه گرفت

 و جلو بردم :  دمیدستم رو به چهار چوب در گرفتم و سرم رو کش هی

  نی ا یتو د یباهم اومد   دمیکوچه ... خودم د   نی هم یتو  د یباهم اومد  دمیکردم ... خودم د  بتونی _من اشتباه گرفتم ؟ ... خودم ، تعق

 خونه .

 چشمانش را کالفه تا سقف باال برد:  یو حلقه ها   د یکش یسعادتمند پوف خانم

 نبودم .  رانی، اصال ا رانیخانم محترم ، من تازه اومدم ا یاشتباه گرفت-

 آره تو هم جون عمه ات ...-

 باز گفت :  اریزان

 باور کنه . نهی بب نی ا د یاریپاسپورتتون رو ب  د یکم شکاکه ، شما بر هیهمسر من   نیخانم ا  د ی_ببخش
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 : ار ینزا یزدن به شونه  فمیبا ک  یعصب 

، تا تک تک موهاتو به   رونیب یکش یمن م ی، خوب گوشات رو وا کن ... پاتو از زندگ یصوف  ی_ببند دهنتو ... خانم پر 

 نکردم .  زیسقف آو

 صورت خانم سعادتمند نشست و گفت :  یتو  یاخم

 . امیتا من ب  د یصبر کن نجای هم  قهی_اصال چند دق

  یسع کهیدر به داخل بردم و درحال یدستم را از ال  یِشنود کوچک تو یدر باز موند. فور  یدرو انداخت و ال  ریزنج بعد 

 گفت :  اری که کنار در بود ، جا زدم که زان یجا کفش هی کنم ، پشت  دایمناسب براش پ یجا  هیکردم  یم

 بذار . یجا کفش یکف یطبقه  رینه ...نه اونجا نه ... ز-

 داشت . یمناسب یجا دادم . به نظرم جا  یاول جا کفش یطبقه  ریشنود رو ز  گرفتم و  یجا کفش یلبه  یرو   دستم

 :  دمیبا جدیت هوار کش یلبخند ، که فور کیزد با  یکه چشمک اری برگشت سمت زان نگاهم

 کم داشتم مگه ؟! ... هان؟  یزن پنجاه ساله !! من چ هیسراغ  یکنم ... رفت یات م کهیت  کهیت-

  ری. از پشت همون در و زنج د یبا دو انگشت اشاره و شست ، خط لبخندش رو جمع کرد که خانم سعادتمند رس اریزان

 گفت :  یچشمم گرفت و عصب  یاول پاسپورتش رو نشون داد ، هنوز نخنونده ، شناسنامه اش رو جلو یانداخته ، صفحه  

من   ینکردم از خونه   ت ی...حاال تا رنگ نزدم صد و ده و ازتون به جرم مزاحمت شکا ستمین  یصوف ینه؟ پر  ای ی_کور 

 . رونیب د یبر

 بگم :  تونستمی م خواست یم دلم

 به جاش گفتم :  یسرت " ول زنیبر  ات یعمل  میت  هیتا زنگ بزنم صد و ده  د ی" من با 

 خانم . د یخاک عالم ... ببخش  یوا-

 گفت :  ییبا مظلوم نما  اریزان

 زدم:  اد یفر ی. عصب  ست یخانوم ن  نی... چقدر گفتم ا ید ی_د 

 واقعا.  د ی خانم ... ببخش  د یکنم ... ببخش یم ت ی!؟ حال یکنم ... واسه من زن دوم گرفت یات م  مهیق مهی_ تو خفه لطفا ... ق

ساختمان   یاحتمال یها نیزدم تا در مقابل دورب  اری سر زان یتو   فمیبا ک نی خانم سعادتمند که بسته شد تا خود ماش یخانه  در

 :  د یبلند بلند خند  اری، زان میآمد  رونیجلوه کنه . از کوچه که ب  یعیآپارتمان ، طب یاز پشت پنجره  د یو شا

 .  یکن ینقش باز  یخوب ن یکردم به ا  یفکرشو نم  ی....حت د یا واقعا معرکه ا _شم

 شود:  نیتا لبخندم به طعم تلخ تلخند،  مز  دمیکش یآه
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 _نگران سوگلم .....

 کنه .  یکمک م یلیخ  میکه کار گذاشت ینگران نباش ... همون ِشنود -

 . یخوب  یروح  ت یداره نه وضع  یخوب  یجسم ت یخدا کنه ... نه وضع -

 حالم گفت :  رییو محض خنده و تغ د یکش  یفقط پوف اریزان

 . رمیزن پنجاه ساله نم هیوقت با وجود شما سراغ  چی ... من ه ییخدا ی_ول

 جواب دادم :  یجد  یمنظورش بودم ول  ی متوجه

 برادر. د ی ها نکن  یشوخ  نی _لطفا از ا

 جواب داد: رلب یو زبود. درست و به جا . نفسش رو حبس کرد  یا هی" برادر " خوب کنا  

 کلمه رو بکار نبر.  نیا گهیتو رو خدا د -

 ؟  د یندار یحس برادر گهیچرا ؟... د -

 زمزمه کرد:  رلب یحرفم ز نیاز ا کالفه

 غلط کردم ، خوبه ؟   بگم

 آروم نجوا کردم :  منم

 _دور از جون ... برادر. 

 .  دمیخند   زیو من ر  خورد یم یحرص
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 به من انداخت و گفت :   یتخت ، زانو بغل کرده بودم که در اتاق باز شد . مادر نگاه یشدم . رو  یاتاقم زندان یتو 

 .  ینبود  یحاال زندان یکرد  ینم  یخودت شد ...اگه فضول ری_تقص
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 تخت و گفت :  یندادم که نشست لبه   شیبه حرف ها یمحل

 _دستت رو بده به من . 

  دمی.ترس د یکش رونیسرنگ ب  کی،  شیمانتو ب یبعد از ج د یبود که مچ دستم رو محکم گرفت و کش ییا اعتن یهمان ب  جوابم

 که گفت :  دمیکش  رونی .دستم رو محکم از دستش ب

 .  رمیازت بگ  خوامیساده م ش ی نمونه آزما  هینترس ... -

 ؟!   یواسه چ-

 الزمه . -

 بدم ؟  شی سقط کنم و واسش آزما د یکه بچه ام رو با هیچه سفر  نی... ا ست یالزم ن-

 داد و گفت :  رونی ب  نهی نفسش رو از س محکم

 سرت . یباال   ارمیرو ب  شگاهیآزما یاز پرستارها  یکی د یدستوره ... دستت رو بده وگرنه با -

 بست و گفت :   یکیرو با نوار بار می دستم رو سمتش دراز کردم . بازو د یترد  با

 . _دستت رو مشت کن 

و   یشگاه یآزما کیبار  ی شهی ش هی  یکرد تو یسرنگ بزرگ ازم خون گرفت و خال هیکرد و  دایبا دقت رگ دستم رو پ  بعد 

 داد گفت :  یرو تکون م شهیآروم ش  کهیدر حال

 از اتاقت اگه حوصله ات سر رفته .  رونیب یا یب  یتون یکنم ... اما در اتاقت رو، نه ، م ی_درخونه رو قفل م

و قفل  د یچرخش کل یو به دنبالش صدا  دمیرو شن یبسته شدن در ورود  یکه صدا د ینکش  یرفت ، طول رونیاتاق که ب از

  زیچ هیآشپزخونه دنبال  یخرت و پرت ها  انی. به سرعت رفتم سمت آشپزخونه و در م رونیاز اتاق ب دمیشدن در . دو

  کیبود .   ازپامی. د  دمیبسته قرص د  هی  نت ی از کاب یک ی یتو فرار کمکم کنه .  یبرا  تونست یکه م یز یچ هی خاص گشتم . 

  وهیباز کردم . چند تا قاشق و چنگال و کارد م  یکی یک یآشپزخانه رو  یاش رو برداشتم و بعد کشوها  ییکامل ده تا یبسته  

کردم و از کنار پنجره  یلباسم مخف یشدم ازش استفاده کنم . چاقو و قرص رو تو یمجبور م د یبرداشتم . شا  یکی...  یخور

 نبود.  یانداختم . خبر  ینگاه  رونیآشپزخونه به ب  ی

 یاداره  یاز بچه ها یک یخونه نبود ، که کاش بود تا دلم رو خوش کنم که  یمشکوک چند روز قبل ، جلو نیاون ماش  یحت

مبل که   ینشستم رو   یفیبالتکل  نی نکردم و عصبي از ا دایتماس بودم که پ یتلفن برا ای  یگوش هیدنبال من اومده . دنبال  انیک

 .  دمیتو قفل در و شن د یچرخش کل یصدا

 ماند . پوزخند زد و درو بست : رهیصورتم خ یتو   ییباال  یطبقه  انسالیباز شد و من بهت زده شدم .همان مرد م در

 ؟  رونیب  یای گفته از اتاقت ب ی_ک

حس بد مثل   هی.  دمینگاهم کرد و اومد سمتم . ترس  ت یالل مادرزاد فقط نگاهش کردم که در و پشت سرش بست و با جد  مثل

 صورتم :  یحواله ام کرد و سر خم کرد جلو  یدرصد تو وجودم نشست . پوزخند  99شکالت  یتلخ

 یداد  شیو بعد فرار یقبلت که شوهر خودت گروگان گرفت  یدفعه  شی سرکار ... اون از نما یما رو گذاشت  ی_خوب همه 

 از حاال ... نمی ، ا رانیا یو موند 

 ... اندازهینفر م  هی اد ی اومده ازت ... هوشت منو  خوشم
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 . د یموقع در خونه باز شد و مادر از راه رس همون
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 بود ، اخم کرد:  ستادهیمن ا یکه رو به رو  انسالیمرد م دنید  با

 ؟  یکن ی_چکار م

 ندارم ...  زتونیبه دختر عز  ی نترس خانم ...کار یچ یه-

 .  میکن  یسوگل نه دست منه ، نه دست تو ... دستور اومده ، طبق دستور عمل م فیچرت نگو ... تکل-

 به من انداخت. ینگاه   نهیبه س دست 

 لرزاند. یبدنم را م یتمام استخوان ها  نگاهش

 بله ... دستور دستوره . -

 بدند.  یمهلت هیبه ما  د یجوابش با دنی، تا رس شگاهیخبر بده بگو ، نمونه رو فرستادم آزما هی...  میکر-

 .  ومد ی نم  ادمیبودمش . کجا ؟  دهیشن اد یز یروز  هی د یبود . شا یی! ... اسم آشنا  میکر

 و گفت :  د یاش داشت کش ینفس که نشان از خستگ  هیمبل نشست .  ینارم رو جلو اومد و ک مادر

 وگرنه ...  میخوا ی باشه که ما م ی همون شاتت ی_دعا کن آزما

 ؟  یبدنم هست   ی؟ تو کار قاچاق اعضا یوگرنه چ-

 زد که ادامه دادم :  یپوزخند 

قاچاق قاچاقه ... چه مواد مخدر باشه چه ....  رسهیبدنم م ی_آره خب چرا که نه ... مواد مخدر آخرش به قاچاق اعضا

 بدن .   یاعضا 

 مبل :  یلم داد رو یعصب 

 _چرت نگو خواهشا .

 :  نمیبه جلو خم کردم تا صورتش رو بب   یرو کم سرم
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 ؟ د یازم نمونه خون گرفت  یچرته ؟! پس واسه چ-

 جوابم رو داد: میکر آقا

 _واسه خواهرت . 

 زد : اد یفر  یعصب مادر

 !  می _کر

 ... گهیبفهمه د  د ی... با یخب که چ-

 خواهرم !! -

 زد: اد یفر  یعصب مادر

 ؟   یشی...چرا الل نم یواقعا شورش رو در آورد  می _کر

 ظاهر شد:  میبه لب آقا کر هی لبخند پر از کنا هی

 یبچگ  نی... تو هم  ست ین  رانیزنده است ...اما ا ای... خواهر دو قلوت زنده است ... لع یکن  یمخف یخوایم ی_تا ک 

 کانادا.. مشیفرستاد 

 گفتم :  یعصب   یخنده ا با

 رو؟!  ایهم لع یکرد  التت یتشک  ی! ... هم منو آلوده  یی_آهان پس مادر نمونه ، تو 

 جواب داد: میاو ، آقا کر ی سکوت کرد و به جا مادر

  عیپخش و توز   ی، تونست به ما ، تو  یعال  الت ینه تنها بعد از تحص ای... لع میشد  ای لع الت یتشک ی_اتفاقا برعکس ، ما آلوده 

 کرد که ... سیگسترده تاس  یشبکه  هیمواد کمک کنه ، بلکه 

 لب گفتم :  ریز یناباور با

 !! است ی فادر !! ... فادر همون لع-

 زد : اد یفر  یعصب مادر

 .  می _خفه شو کر

 باخنده گفت :  میکر آقا

 ... بذار بدونه ...آزاده  یزن یجوش م ی_واسه چ 

 . ست یالزم ن  زایچ نی دونستن ا-

 زدم :  اد یگفت و من ازجا برخاستم و فر مادر

بود    نی. دستور اومده ، دستور فرستادن ، پس ایمن و خواهرم آورد  یسر زندگ ییبدونم چه بال د ینه ... الزمه ... با-

 من ... ی...خدا

 از حرص سر دادم و ادامه: یا خنده
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 هیمن ... خنده داره ... خواهر من!! ... شده  ی؟ خدا شهی! که از کانادا اداره م یشرکت مخوف جهان هی سیشده رئ  ای_لع

 حق منه . نیباهاش حرف بزنم ... ا  خوامی !! ... م یحرفه ا تکاری جنا
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 زد:  اد یفر یکه مادر عصب  د یبلند بلند خند  میکر

 . د یخر  یبدم بر ست یل هیآشوب درست کردن ، بلند شو  ی_جناب ملکان ...به جا 

رفته .  ایگفت که همسرشه و از دن یمادر ازش حرف زد. اونوقت ها م ادمهی  شیکه پنج سال پ یملکان . مرد  می ! کر ملکان

 دروغ !  نهمهیا

 داد . در خونه که بسته شد گفتم :  می نوشت و به آقا کر یستیسردرد گرفتم .مادر ل 

 ی، اصال تو مادر من یمرده ... تو مادرم میمرده ، کر ایحرفات دروغ بوده ! لع یواقعا خوشحالم که شناختمت ... همه -

 واقعا؟ 

 :   ساز رو روشن کرد و گفت  ییچا  یبود کنار اُپن آشپزخونه . کتر  ستادهیا

 . شهیواست دردسر م یدون یهم که م   نجای شلوغش نکن ... تا هم-

 پوزخند زدم :  ی به اسم مادر صداش کنم . عصب یتونستم حت  ینم گهید 

حاال   نیهم ای دنبال من  ی، چرا اومد  ی گیندارم ... اشتباه کردم که حرفاتو باور کردم ...حاال م  نانیبهت اطم  گهی_واقعا د 

 رم .  یم ذارمیم

 : د یخند 

 .آد یسرت م ییچه بال ین یبرو ... برو تا بب _

 استفاده کنم . یخور وهی کوچک م یحاال وقتش بود تا از چاقو د یرفتم . شا شیآشپزخانه پ سمت 
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کوچک پودر  یبسته   هیبرداشت و  یبزرگ وانی دستم گرفتم و وارد آشپزخانه شدم . ل یمادر به من بود که چاقو را تو پشت 

 و گفتم :   ستادمیساز شد که پشت سرش ا ییچا یکرد و منتظر جوش آمدن آب کتر ی آماده رو توش خال یقهوه 

 ؟   یخواستیم یخون منو واسه چ  ی_نمونه 

 .  خوامیم  ایواسه لع-

قلبب   ی... ناراحت ضهیحتما مر  ست ین ی.... خب حدسش کار سخت خواد یخون منو م الت یتشک س ی ... رئ یچه افتخار یوا-

 ام رو؟  هیکل ای ؟ قراره قلبم رو اهدا کنم   یویلک ایداره 

 چشمام :  یشد تو  رهیسمتم و خ برگشت 

 کدوم .  چی ه-

حتما دروغ   نمیگردنش . ا خی دستم باال اومد و چاقو رو گذاشتم ب  کدفعهیکرد که  یکلمه چنان اعصابم رو خط خط هی نی هم

 بود . 

 حس نو ظهور شد و گفت :  نیغالب بر ا  یلحظه پر شد از حس ترس ، اما فور هی چشماش

 . یزن ی _تو ، به مادرت صدمه نم

 مادر بودنت ندارم . یبرا  یلی، دل ییدروغگو هیتو فقط   گهیهست که م لیزنم ؟ اصال مگه مادرمه؟! هزار تا دل یچرا نم-

 : د یردم که خند ک شتریگردنش ب  د یپوست سف یچاقو رو رو  زیت  یلبه  فشار

 _خب پس ثابت کن. 

 رو بده. دایکل-

 .  یریمی، م یبذار رون یتو پاتو از این خونه ب -

 ؟ دهی...خواهرم ، دستور قتلم رو م امیچرا؟ من که خواهر لع-

 رو آروم تکون داد: سرش

 .  التشی_آره ... مجبوره ... الاقل واسه زنده موندن خودش و تشک

 قلب و احساس!  یب  تکاریجنا   هی!؟ یساخت  یآدم آهن هی  اهمیپس از لع-

 ساخت. یطور نی اونو ا شیزندگ طیشرا-

 شد:  شتریچاقو ب ی  غهیت فشار

 رو بده .  دای_کل

 ازت محافظت کنم. خوامی ، من م یفهم یتو نم-

 : دمیکش اد یفر

 .دایخوام ... کل ی_محافظت تو رو نم 

 ، سرم را برگرداند سمت در ، که محکم پرت شدم به عقب.   د یچرخش کل یصدا ناگهان
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 لبش  یلحظه حس کردم ، نفسم بند آمد . لبخند رو  هیخورد ، که  نت ی کاب  یمحکم کمرم به لبه  چنان

 :  د یلرز یصحنه م نیا دنیدلش از د  د ی. وگرنه با ست یگفت که قطعا مادرم ن یم داشت 

 .  یکن یببرمت واسه سقط ... خودت سقطش م ست یالزم ن  گهی... بهتر شد ...حاال د  ی_خودت باعثش شد 

 هم آمد:  میآقا کر یصدا

 تنهاتون گذاشتم ها.  قهیشده ؟ ... دو دق ی_چ

 شد ، خم شدم که جواب داد: یرگ هام پخش م یکه داشت مثل خون تو  یشدت درد  از

 نداره ، دستاشو باز بذارم. اقت یدست و پاشو ببندم ... ل د ی، با  اریطناب ب هیکرد ....  یاد ی_غلط ز 

 چکار کرده ؟!-

 بلند شد:  ادشیفر یصدا

 که گفتم انجام بده.  ی_کار

با   یکیمن بود.  یرو شانی و کمتر . نشستم کف آشپزخانه . نگاه هردو شد و طاقت من کمتر یم شتریو ب شتریداشت ب درد 

 :شخند ین هی با   یگریتعجب و د 

 !؟  یمن بلند کن  یدستت رو رو یتون یم ی_فکر کرد 

 زد : اد یکردم که باز فر ینگاهش م  فقط

 . اری؟ برو طناب ب ی_ چرا واستاد 

 زدم:  اد یتا منو سر پا کنه که ،  از دردکمرم ، فر د یچنان کش  کدفعهیکه حاضرشد ، محکم بازوم رو گرفت و  طناب 

 ... ی_آ

 :  یرائیپذ  یو محکم هولم داد تا باز پرت بشم گوشه  یرائیسمت پذ  د یدنبال خودش کش  منو
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  یعوض یو با اون پسره    یمنو دور زد رو دستت دادم،  میکه بهت محبت نشه ... بهت محبت کردم ، زندگ نهی هم اقتت ی_ل

 ...یازدواج کرد 

 و باز باحرص گفت :  د یداد که محکم گره طناب رو کش  یطناب داشت پوست دستم رو خراش م یزبر

... تو قدر  ی؟ کورخوند   یمنو دور بزن یو بعد بخوا  یازدواج کن سی پل هی با  یرو.بهت دادم که بر میزندگ  ی هی _سرما

 وجود تو بود.  یتو ایلع یذره از عرضه   هی... کاش  ینشناس 

ها بست تا نتونم حرکت کنم .گرچه که   نت ی از کاب یکیسمت اپن آشپزخونه و سر طناب رو به ، در  د یطناب دستامو کش بعد 

 حالم ، مقابلم ظاهر شد و گفت :  دنید  یبرا  یحرکت برام نذاشته بود ول یبرا  یدرد توان

 کنه وگرنه خودم کارت رو تموم   یکار هیال فقط دعا کن شوهرت بتونه واست _حا 

 کنم .  یم

 پخش شدم . نی زم یشکمم جمع کردم و.رو  یو درد ، زانوهام رو تو چهیشدت دل پ از

کردم که صداش باز کابوسم   یگرفت فکر م یوجودم جان م  یکه داشت ذره ذره تو یرو هم بسته بودم و به درد  پلکهامو

 .شد 

حالش  اد یکتک مفصل بهش بزنم ... به نظرم ز هیکرد که مجبور شدم   یکار هیسالم جناب سروان ... همسر احمق شما -

 اد ی... فقط الزم به ذکره که ز یدون یسقط کنه ... خودت م نجای بچه اش رو هم د یشا ی... اگه زود به دادش نرس ست یخوب ن

 ادت که نرفته ؟یتا فردا بعدازظهر ...  تای... نها یوقت ندار

 باال اومد و نگاهش شامل حالم شد .خم شد کنارم و گفت :  یسرم کم

 ؟  میباهات چکار کن  د یشه و با  یم یشما چ شی که جواب آزما نمی_حاال بب 
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 دادم .  یگوش م دمیشن یکه م ییگوش داشتم به حرف ها  یِشنود نشسته بودم و هدفون تو  زیم  یبودم . پا اداره

 . اری؟ برو طناب ب  یچرا واستاد -
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 زد ؟  یرخت بسته بود و آشوب به دلم چنگ م گریشده بود که دلهره د  یچرا اوضاع طور  چرا؟

 گل . سو شیحرف ها و دلم پ  یام بود و گوشم پا  یشانی انگشتان دستم ، وسط پ سر

 بلندش بند دلم رو پاره کرد:  اد یفر یصدا

 .  ی_ آ

.  د یجوش  یم  ینمناک   یام گرما قهی.کنار شق دمیبه صورتم کش  ی. هدفون رو از گوشم برداستم و دست ارمیطاقت ب  نتونستم

 زد . یم  خیصورت سرد من  یانگار رو  یکه گرچه داغ بود ول  یعرق

 ام زنگ خورد . شماره آشنا بود . تماس رو وصل کردم : یگوش

 _بله . 

 سالم جناب سروان . -

 . د یآمد . حس انفجار به قلبم رس ادمیکه  د ینکش هی هم آشنا بود و به ثان صدا

 تونستم انجام بدم ، گوش دادن بود.  یکه م  یو اضطراب و او گفت و من تنها کار می حس پر ب هی

رو گرفتم . هرچه قرار  ممیاز جا برخاستم .تصم کدفعهیدستگاه شنود شد که  ی  رهیظه نگاهم خکه قطع شد .چند لح تماس

 بود بدونم با همون شنود دانسته شد .

 گفت : دهی. تا درو باز کردم بلند و ترس یسراغ فروغ رفتم

 شده؟ یبسم هللا ... باز  چ  ای_

با دو تا   خوامیم  ژهیو ات ی عمل می ت هی...   می ه رو محاصره کنخوام خون یبعدازظهر م 5فردا مهلت آخرمه ... واسه ساعت -

 کیحق شل م یپر درد سره ... اگه مجبور بش یل یخ الت یتشک  نیا یانداز ... احتماال مسلح هستند ... و چون سابقه   ریتک ت 

 . می داشته باش د یبا

 و از جا برخاست و گفت :   زشیم یدو دستش رو گذاشت رو یفروغ

 خبر واست دارم . هی_منم 

 ؟  یچ-

 یدختر از ده سالگ نی... ا می اریملکان بدست ب ایدر مورد لع یاطالعات  میطبق اطالعات بدست اومده از شنود ، ما تونست -

شده ... اطالعات  یا بستر کاناد  یتو   مارستانیچند تا ب یتو  رایاما اخ ست ین  یکرده ، خبر یزندگ یبا ک  نکهیرفته کانادا .... ا

 ... ضهیکه احتماال مر  دهیما نشون م

  یشدنش تو  ی بستر   ی... چون فاصله زمان دهیبع  یلیباند فادره ...اما به نظرم خ  سیکه رئ  گنیباز طبق اطالعات شنود ، م و

 گرفت . یجی نتا نیبشه از ا د ی نداره ، شا یاوضاع خوب  اد ی که ز دهینشون م  مارستانیب

 ! یج یچه نتا-

 چشماشو متمرکز چشمانم کرد:  یداد و حلقه ها  رونیب  نهیرو از س  نفسش

 اهدا کننده داره ... کیبه  ازی ن  یبهبود  یبرا  د ی_شا

 ! ؟یچ-
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 اهدا کننده باشه . تونهیم اد یتونه باهاش داشته باشه به احتمال ز یکه م یک یخب خواهر دو قلوش بخاطر شباهت ژنت-

 صدام رو باال بردم :  یعصب 

 ؟! ه یحرفا چ  نی_منظورت از ا

 .نه ی اصرار و خطر کردن واسه هم نهمهیبا خودشون ببرند کانادا .... ا نی هم  یبرا خوانیخب ... همسرت رو م-

 ؟!   دمیرو چرا نفهم یواضح نی به ا یزد . معما خشکم
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شکمم   یعادت ماهانه. همون طور که زانوهام رو محکم تو  یآشنا یدردا هیدرد ، شب هیحس ،  هی.  د یشد  یلیداشتم . خ درد 

 جمع کرده بودم با ناله گفتم : 

 قرص ُمسکن .  هیخوام .... با  یآب م وانیل  هی_

 مهم نبود:  شیبرا  ای د یناله ام را نشن  ایجوابم رو داد .  خونسرد 

 طه انگار.سق ی؟ خوبه ، از عالمت ها ی؟ درد دار هی _چ

پر کرد. بعد ما  ریآب از ش وانی ل هیها برخاست . رفت سمت آشپز خانه و   کیسرام یاش رو ی طب ییدمپا  یپاشنه  یصدا

 قرص ُمسکن گشت . هیقرص ها ، دنبال   یومی ن ینازک آلوم   یورق ها نی ب

جرعه آب از گلو  هی قرص کف دستش رو برداشتم و با  د یسف ی رهیشدم و دا زیخ می که سمتم اومد. به زور ن د ینکش  یو طول 

 سرم نشسته بود که گفت:  یزانوهاش انداخته بود و باال یدادم .تمام وزنش رو رو نییپا

 بعد ازظهر حاضره . شتمی_مهلت شوهرتم امروز تمونه ...جواب آزما

 گفت :  دهینفس بلند و کش کیهمراه  بعد 

 وگرنه ... یا یب د ی_اگه مثبت باشه همراه ما با 

 :  د یصورتم موند که تنم لرز  یتو یطور  هی  نگاهش
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 مجبورم به دستور عمل کنم .-

 :  دمیبه خرج دادم و پرس جسارت 

 ؟  هی_دستور چ  

 از من فاصله گرفته بود:  یجا برخاسته بود و قدم از

 _دستور به فرار دارم .

 :  دمیخند 

... تو متهم   هی دادگستر یتو چارهیقتل اون انباردار ب یواقعا ...هنوز پرونده   یفکر کرد  ی... چ یفرار کن یتون  ی_حتما م

 ... کدوم فرار؟!  یبه قتل

فرد و زوج انبار   یاجناس انبار سرک بکشه ، قرار نبود کنجکاو بشه که علت کدها یکرد ... قرار نبود تو  یاونم فضول-

کنم ؟نه .....  یم  سکی من ر یکن ی... واقعا فکر م ید یشد که د  یکرد ، کنجکاو شد ... و عاقبتش همون یفضول  ی... ول هیچ

  ی... بهتره واسه شوهرت اونقدر ارزش داشته باش ید یم ی... تو منو فرار زشمند گروگان ار هیواسه فرارم نقشه دارم ... و 

 که نجاتت بده وگرنه کارتو هم تمومه ... 

 ؟  رانیا یاومد  ای واقعا واسه لع-

 ؟  شهیقائل م ض ی تبع ی؟! مگه حس مادر زهی تو عز شی اون پ نقدریا چرا

 دو نفر که دوقلوند  ! نی ب اونم

رو   ایرو قبول ندارم ....من از اول تو رو رها کردم و لع یبه اسم حس مادر  یزی... من چ شهیقائل م ض یآره ... تبع-

 ؟  شمیقائل نم  ض یتبع یکن یانتخاب ... حاال چرا فکر م

 درد بر من غالب شد. مچاله شدم تو خودم و با ناله گفتم :  باز

 کن .  یکار  هیکنم  ی_حالم بده ...خواهش م

 ما نبود ، حس ترحم به هم نوع که بود. نی ب یمادر و فرزند  هیشب ی. انگار نه انگار ، که اگر حس د یخند 

 الزم بود .  ت یاز خود راض زهر چشم واسه اون شوهر نی.... ا یکن یواقعا سقط م یخوبه ... انگار دار-

 یرا خوردم ؟ مگر مادر م شیبه اسم مادر نی گول محبت دروغ یزمان  هیاز درد بستم و بلند ناله زدم . چرا  چشمامو

 و سکوت کند؟!  ند یتوانست درد فرزندش را بب
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 . بلند و واضح .  دمیشن یصحبت ها شون رو م یصدا

 ؟  یباهاش چکار کن  یخوا  یم-

 خوره . یبه دردمون نم گهید  هی منف ششیجواب آزما یوقت-

 .  یکن ایبدل لع  نوی ا یخواست یتو که م -

، مخصوصا که شوهرش   ست یداره ، بردنش به صالحمون ن نیکه ا ی... با اوضاع شهینم گهی ...االن د  نییپا اریصداتو ب -

 ؟  یکه گفتم رو حاضر کرد  یلی... وسا رانیخروج ما از ا یبرا  هیخوب یبهونه  یدنبال کاراشه ... ول

 آره .-

 ، چمدون ها رو ببند. می، وقت ندار اد یز  ایخوبه ... دنبالم ب -

  هیبودم و  دهیسرد دراز کش نی زم یاومد . درد داشتم . رو یکه سمت من م ییو گام ها  دمیباز شدن در اتاق رو شن یصدا

  نی زم یزد و بعد خم شد . بازوم رو گرفت و منو رو یصورتم چرخ ی. نگاهش رو ستاد یوجودم بود . مقابلم ا یتو  یلرز

 نشوند.

 کرد و گفت :  نگاهم

 .  اری_دستاتو باال ب

 اطاعت کردم . تابعش نبودم اما حال صحبت کردن و بحث نداشتم .  یاعتراض  چیه  یب

کمربند دور کمرم بست .  هینمونده بود تا با او بحث کنم .   میبرا  یوانکرد و ت  یم تمی، داشت اذ  ی، درد ، گرسنگ ضعف

به عدد نشون داده  یکمربند زمان  یجلو یصفحه   یکه روش بود و داشت رو یزاتیکمربند با تجه  هینبود .  یعاد   یزیچ

 . شد یم

 ترس گفتم :  با

 ؟   هیچ نی _ا

 . کنترل از راه دور یبمب ساعت هی.....  یبهتره دست بهش نزن-

مبل نشست و   ی، رو  یرائیپذ  یتو  زیموند که رفت پشت م رهیکوچکش خ یزمان قرمز رنگ صفحه   ینگاهم رو دهیترس

 از پشت لپ تابش جوابم رو داد :

 . می خارج بش رانیاز ا می بمب از راه دوره ... الزمه تا بتون  هی_

 گفتم :  د یلرز یکه م یی، با صدا یعصب 

بود    انیانگار حق با ک یول  ارمیبرد و به زبون ب  یدر موردت بکار م انی ک شهیرو که هم  یخواستم کلمه ا یوقت نم چی ه-

 .  یهست یعوض  هی... تو 
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 : د یخند 

 آد . یکلمه خوشم م نی_از ا

 زدم :  اد یلپ تاپش بود که فر یتو   نگاهش

 کشم که سرت سوت بکشه . یم غی... وگرنه اونقدر ج  نوی _بازش کن ا

 خنده اش بلندتر شد . یصدا

 چشمام و گفت :  یسمت من و زل زد تو د یچرخ

...  یدختر منه و تو فقط دختر صاحب  ایاشتباه بوده ... لع ید یدر مورد من فهم ی... تا حاال هر چ   شهیبزن ... باز نم غی _ ج

و عاشق مهر   دهیکه مادرش رو ند  یترساده تر از دخ ی... ک  ازداشتمینقشه هام ن یبرا  یقربان هی ... اما به  ستمیمن مادرت ن

  ذاشتمیم یمقصر باق هیو شرکتم  الت یتشک یبرا  د یبود ... باالخره با ن ی قبل هم که سراغت اومدم واسه هم ی... دفعه  هیمادر

 . یبود   ینه ؟... و تو خوب طعمه ا ای رو بندازم گردنش و فرار کنم  یتا همه چ 

 بود ! مدت ! دروغ گفته نهمهیگرفته بود .ا حرصم

 من چه ساده باورش کردم . و

 زد و ادامه داد: پوزخند 

کارش تو رو بزرگ   نیکه صاحب باعث مرگش شد و به جبران ا ی زن بد بخت  هی... تو دختر  ی ستی_تو دختر صاحب هم ن 

 کرد.
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حرف  د یام فشار آورد. لبخند پدر ، نگاهش ، محبت هاش . نه نبا نهی س یها شون رو   هیگذشته ، با تمام ثان یروزها  تمام

 زدم : اد یکردم . فر یهاشو باور م

 . یگ ی_دروغ م 

 کرد و لپ تابش رو بست : یاخم
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 دروغ بگم ... د یاحمق جان چرا با-

 . ت اسیقبول کرد. ... دختر من لع ی....تو رو به فرزند  یتو دختر من نبود  یبا پدرت ازدواج کردم ول من

 . یخواست  یم  ی... پس واسه چ ست یخواهرم ن ای؟ اگه لع یخواست  یم ی؟ واسه چ   یخون ازم گرفت ینمونه   یپس واسه چ -

 چشمام لونه زد:  یو نگاه سردش تو  د یکش یآه

بچه هاشو  ید یق یب  یخواست از رو یبود و م ینبود ، الابال یبود که شوهرش آدم درست یزن بد بخت هی  ای_مادر تو و لع

 نبود. شتریماهتون ب هی د ی.... شا د یبچه بود  یلی...خ د یسر پول قمارش بفروشه ... صاحب شما دوتا رو ازش خر

 .  یصاحب موند  شیرو باخودم بردم و تو پ  ایکار ، مادرشما دق کرد .... و من از صاحب جدا شدم اما لع نی ا با

 زده که باورش نداشتم..  خیخاطرات  از یخروار ریزد . ذره ذره ز یم خیتنم داشت   تمام

 نه ....نه .....-

 :  د یکش اد یفر

تا بچه   ستهیشوهرش با  ینتونست جلو یکه حت یرو بزرگ کردم ، من مادرش بودم ، نه اون مادر ای_آره ...نه ... من لع

از اولش  ت ی... زندگ ، ناخواسته باعث مرگ اون زن بد بخت شد  د یپدرت شما ها رو خر  یوقت ده یهاش رو نفروشه ...چه فا

،  کشهی هست که داره زجر م ییای... واسه خاطر لع  ست یخاطر تو ن  اسهو نجامیپر از درد و رنج بوده ، اگه من االن ا 

 تونه بهش کمک کنه .  ی خواهرش هم نم  یکه حت دهی.... چه فا ی... ول ضهیمر

 دهانم تکون دادم و گفتم :  یزحمت زبونم رو تو به

... تو فقط واسه    یو رفت یتو گذاشت   یوقت یکرد برام ...حت ی... پدر ی... پدرم نبود ول  د ی_من ... پدرم رو دوست دارم ... شا

 .  د یلرز یتنت م د یحس وحال من ، با دنیوگرنه با د  یست یو ن   ی... آره ... مادر نبود  یکرد  یمادر ایلع

 داد وگفت :  نرویب  نهیرو از س  نفسش

و باعث  ی رو بهم بزن  ماتشی... ممکنه تنظ یو بمب دور کمرت نزن یکنم دست به اون چاشن  یم هیبه هرحال ...توص -

 .  یانفجارش بش

 شدم . یلحظه حس کردم خال هیبستم .  چشمامو

 . از درد ، از رنج ، از خاطرات . یهمه چ از

 عمر فکر کردم دخترش هستم .  کی که پدرم نبود و  یبود از محبت . جز محبت مرد   یام خال گذشته

متصل افکارم را از  یرشته   ندشی ناخوشا یشد وصدا دهیصورتم دو یاگه واقعا پدرم نبود .اشک تو یداشتم .حت دوستش

 هم گسست : 

 نشده .  ریتا د  شین یبب   ای...خوبه بهمسرت ؟  دنید  یا یب  یخوا ی کنم ... م زت یخوام سوپرا  ی_سالم جناب سروان ...م

 که گفت :  ختمیبسته اشک ر چشم

هم   گهیکار د  هی تونمیهول نکنه ... م ننتت یب  یم یبه صورتت بکش ....بذار وقت یدست هی...  دنت یآد د  ی_شوهرت داره م

 بهتره.   نی... آره ا یها و استرسش رو درک نکن   هیثان نی بهت بدم که ا ازپامیقرص د  هیبرات انجام بدم ، 

 .د یبعد بلند بلند خند  و
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و پراز دلهره . به دوتا از بچه   یبودم . عصب  اد یکه خانم سعادتمند گفت ، گذاشته شد . لب مرز فر یمالقات با اوصاف قرار

کنند. سر  بش ی خانم سعادتمند از خونه خارج شد ، نامحسوس تعق انا یها سپردم که نامحسوس مراقب خونه باشند و اگر اح

 یکه م یدروغ  نی ندارم . بزرگتر  یوانمود کردم که اصال دلهره ا  یخانم سعادتمند رفتم و طور یساعت قرار به خونه 

  شیهمان آسانسور و دکمه ها  یحوصله  یپرسش باز شد .حت یدم باورش کنم . زنگ در و زدم و در ، بخواستم الاقل خو

نفس بلند .  هی.  دمسه را چند بار ز ی شماره  یدکمه  یو عصب  اوردمیلحظه هنگ کردم کدام طبقه بود ، را هم ن هیکه 

آمدم و  رونی . در آسانسور که باز شد از آسانسور ب  تهافینم  یخواستم به خودم بدم که اتفاق یکه م یبسته و اعتماد   یچشمان

 قدم به داخل برداشتم و خشکم زد. هیباز شد . اما فقط  یرو زدم و در فور میزنگ واحد رو به رو 

 مقابل چشمانم بود:  یبمب ساعت هیکمربند از  هیبسته و  یی افتاده بود و با دستا نیزم ی، رو  می رو یجلو  سوگل

 لطفا .  د یجناب بهراد .... درو ببند  ی_خوش اومد 

 به پشت سر برگردم ، دستمو به عقب دراز کردم و درو بستم :   نکهیا  بدون

 ؟  یسرش آورد  یی_چه بال 

فجار نشه  ان یبهتره بگم متوجه  دمیفعال حالش خوبه ... درد داشت بهش خواب آور دادم تا بخوابه تا درد و حس نکنه ... شا-

. 

از دست رفت . سمتش هجوم آوردم   ارمی لحظه اخت هیآخر کالمش رو با پوزخند گفت که دستام چنان مشت شد و  یتکه  نیا

 زد : اد یکه فر

 چشمات ، سوگلت رو پر پر نکردم . ی_عقب واستا تا جلو

عمد منو محکم به عقب هل داد. ام و به  نهیس  یجلو اومد و کف دستشو گذاشت رو یانسالیشد که مرد م نی زم خی م می پا

 تفاوتش دوختم :   ینگاه پر از خشمم رو به نگاه ب یعصب 

 واقعا !!  ی_تو مادر

 گهیاصال  ... من سه ساعت د  ست ین  یخانوادگ ی... حاال ... بحث ما ، سر شجره نامه  ستمی ... مادر سوگل ن ستمینه ن -

بهت   حی توض  هیبه هرحال   یول ی...حتما دوره اش رو گذروند  یپروازم رو بد  یپرواز دارم ... و شما قرار شد که اجازه 
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  قیجور بمب ها فقط از طر نی که ا یدون  یلپ تاپم وصلش کردم ... حتما م ستمیبمب کنترل از راه دوره ... به س هی...  دمیم

،   افتهیمن ب  یبرا یکد گذاشتم ...حاال اگه هر اتفاق هیبراش   شتریب نان یاطم  یرا... و من ب شنیم  یخنث  یاصل ستمیهمون س

 لیش کنم ... م یرو بزنم و خنث دکمه، من  د یپر  مایهواپ ی، وقت ی صبر کن یتون  یهم م ایرو هوا ...  رهیمحله م نیکل ا

 خودته . 

 زن بارداره . نی... ا یهست یکثافت ... تو چه جور جونور-

...البته نه   مارستانیب  شیببر   عتریداره که هرچه سر ازی... ن ست یاوضاعش خوب ن ی... احتماال سقط کرده ول ست ین گهید -

 رو هوا.  یبا خودت ببر مارستانمی ب  یبخوا   نکهیاالن ... مگه ا

 چشمام تار شد . یجلو یه چگرفتم که هم یلحظه چنان سردرد  هی سر من بود.  یبمب تو یخنده اش چاشن ی.صدا د یخند 
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 .  اریچمدون ها رو ب  میکر-

 گذاشت گفت : یبست و داخل کوله اش م یلپ تابش رو م کهیدر حال بعد 

کردم که اگه دست  می تنظ یرو طور  شیت یامن  ستمی، چون س د ینکن شی_روزتون خوش جناب بهراد .... بهتره دست کار

 شهیهم کنم حتما منفجر م یراه بندازم ... اگه احساس نا امن  یباز  شیآت  هی خواد یو اونوقت دلم م شمیبشه ، من متوجه م یکار

 ... شک نکن .

لحظه هنگ کردم . زمان ،  هی و  دمیبسته شدن در و شن  یجان سوگل شد .صدا یجسم ب ریسمت در و من نگاهم گ رفت 

 اسم ... سوگل . هیاز خاطرم محو شد . جز  ی، افراد .... همه چ ت یمکان ، موقع

همکارم رو    یشماره  ی، در آوردم و فور  بمی رو از ج لمیموبا یمغزم رو فعال کرد. گوش تمی که عصبان  د ینکش  یطول اما

 گرفتم : 

  هیرش رو صادر کنم ... در ضمن تا دستو د ینکن  یاقدام چی... ه د یکن  اطیخواهشا احت  ی... ول  د یکن  بشی ... تعق یالو صادق-

که   د یوجه جلب  توجه نکن چی بمب کنترل از راه دور نصب کرده ... به ه هیلپ تاپ ذاره و  هیکوله همراهشه که توش 

 ؟ د ی د یباعث دردسر بشه ... فهم

سوگل زانو زدم   یپاها  یکرد . جلوتر رفتم و جلو یباال تنه ام رو تحمل م   ینی و قطع کردم . پاهام به زور سنگ  دمیبله شن هی

 : 
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 _سوگل . 

لحظه از شدت  هیهوش بود کامال .  یصورتش و سرش رو سمت خودم چرخوندم . ب  ی.خم شدم رو  د یشن یرو نم صدام

 :  دمیکش اد یدرد ، فر

 _سوگل . 

 گرفتم .  نهیرو بلند کردم و محکم به س  سرش

 ... سوگل . زمیعز-

سمت   دمیدادم .دو یزمان رو از دست م یخود  یب  د یزمان افتادم . نبا اد یبه  یشمام نشست که فورچ یقطره اشک تو  چند 

پتو   هیبود . رفتم سمت اتاق ها .   خیسر سوگل گذاشتم . دستاش  ریمبل رو برداشتم و ز یکوسن از رو هیاز مبل ها و  یکی

  یبا فروغ یبعد بود . فور یمرحله  یتنش انداختم و بعد نوبت اجرا یرو و   دمیحرکت پتو رو کش هیتخت بود که با  یرو

 تماس گرفتم . تا الو رو گفت ،گفتم : 

 بشه ..  هیمحله کال تخل د یکننده  بمب ... با  یخنث می ت هی خوام با   یآمبوالنس م  هیرو برام بفرست ،  ژهیو  می ت- 

 ؟  انیشده ک یچ-

 بر گلو و حنجره ام که جواب دادم : د یکش  یرا م زشیت  غیکه ت یدرد  بود از یکه نفس نبود ، خنجر ینفس هی همراه

 بمب به سوگل وصل کرده ... عجله کن لطفا .  هی_

 کنم . یآروم باش االن برات اعزام م-

 که قطع شد .نگاهم رفت سمت سوگل . تماس

 کردم . تشیاذ  چقدر

 کردم . تشیرحم شدم که اونقدر اذ  یب نقدری... چرا ا ایخدا

 کرد ،گفتم :  یکه جبران گذشته ها را نم یو با ناله ا  دمیسردش کش یبه گونه ها یزانو زدم و دست  دوباره

 _سوگل .... بهت اعتماد دارم به خدا ... به قرآن ...اعتماد دارم ...

 . د ید  یرو نمحال خرابم  نیا ی .هم گونه ام سوخت هم قلبم اما سوگل خواب بود و حت  د یداغ از چشمانم چک  یاشک
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  هیشه ، ثان  یگذره . تموم نم ینم  یول یخسته ا زیبگذره ، که رد بشه ، از همه چ یخوا یم ییروزا هیاست .  ییا یدن عجب 

و   رند یو م  دوند یم  هیبره ، تموم بشه ، ثان  نیات از ب یخوش  یخوا یهم که نم   ییروزها هی.  شند ی کنند ، موندگار م  یها لج م

سر   یکردن بمب ، باال  یخنث  یاز خبره ها یاتیعمل  می ت هیساعت ،  میاز ن تر. در عرض کم  مونهی م یخاطره هاشون باق

  یرو یکاهش اضطرابم فقط دست یبرام آورد و برا میس  یب هی.  د یاز راه رس  ژهیو ات ی عمل می هم با ت  اریسوگل اومدند . زان

 شونه ام زد : 

 _چه کار کنم فرمانده ؟ 

  یمن ، ول ب یرق ییروزا هی بود و  ات ی عمل  یکل ینه. خودش فرمانده  ایبود  هیبدم که کنا  ص ی تونستم اون لحظه تشخ  ینم

 چکار کند؟!  د یپرس  یحاال از من م

 شدند؟  ی، تموم خونه ها خال اد یباال ن  ینشده ، کس یمراقب بچه ها باش ، تا بمب خنث نیی _شما برو پا 

 بله .-

 ممنون از زحمتت . -

 است  . فهی وظ-

 لبخند زدم که گفت :  هی

 بمب رو فرستادن ... یکننده  یخنث ی  ژهیو  میت ی ها  نی ، گفتند بهتر  دمیپرس ی _نگران نباش ... از فروغ

 نی ا دنیگل هنوز خواب بود و من نه طاقت د شونه ام حس کردم . سو یرو رو  اریو فشار دست زان  دمینفس بلند کش فقط

 زانوهام نشستم :   یقرمز رنگ بمب رو . خم شدم و رو یها   هیثان نیحالش رو داشتم و نه طاقت ، ا

 شد ؟  ی_خب چ

 از بچه ها گفت :  یکی

 بمب کنترل از راه دوره .  هی_

 ؟  شهیم یخنث یدونم ... چطور  یکه م نویا-

 .دند یکش  یدو نفس بلند  هر

 :  دمی. کالفه باز پرس  دمیترس   یکه ازش م یزی. همون چ  هیکار سخت  یعن ی  نیا و

 نداره ؟  یراه چی ه-

 شون جواب داد:  یکی

 نداره . یراه یکنترل اصل ستمیکرد ، جز خود س شیدست کار شهیاست ، نم شرفتهیپ یل یجور بمب ها خ نی _بُرد ا

 :  دمیکف دستم گرفتم و باز پرس یچانه ام رو تو  محکم

 ؟  مینمونه شو دار رانمیرو از کجا آورده ؟تو ا شرفتهیبُرد پ  نی_خب ا



228 کنید                                      صفحه   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نه متاسفانه . -

وسط اپن   دمیمشت محکم کوب  هی کدفعهی از جا برخاستم . دو قدم ازشون فاصله گرفتم و رفتم سمت اپن آشپزخونه .  یعصب 

 زمزمه کردم :  اریاخت یو بلند ، ب

 .  ی_لعنت

 :  دمیرو شن  شونیکی یصدا

 بُرد رو وارد کشور کرده ؟  نی_چطور ا

 سمتشون و جواب دادم :  برگشتم

 _از کانادا اومده ... با خودش آورده .

 رد نشده ؟!  ت یفرودگاه متوجه نشدند؟! مگه از گ یخب چطور تو-

 شدم بهشون :  رهیباال اومد و خ  سرم

 _آره ... چطور؟! 

 شون گفت :  یکیکه  مریروشن تا یما رفت سمت صفحه  یهر سه   نگاه

 ... نکهی _مگه ا

 ؟  یچ  نکهیمگه ا-

 نباشه ... یبُرد ... اصل نیا-

 ؟  یچ یعن ی-

 و جواب داد : دمیپرس  من

 . می کن ینباشه که ما فکر م  یاون یعنی_
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 دو قدم جلو رفتم ، خم شدم سمت صورتش :  یفور

 ؟   یچ یعنی_

 باشه . ی!! ...امکان داره سرکار هیسر کار یعن ی-

 شون گفت : یکیگذشت که  یا  هیسه خشکمون زد . چند ثان هر

اون   هیشب  نویا  نکهی... مگه ا ست ین رانیورودش به ا  ایاست ، امکان قاچاقش  شرفتهی بُرد پ نیآره ... امکانش هست ... ا-

 ساختن تا بتونن فقط فرار کنند.

 ؟   میمطمئن بش  یاز چه راه-

 و هر دونفر سکوت کردند. دمیپرس  من

 .  د یکن دایپ گهیراه د  هی ارزه ...  ینم  سکشیبه ر-

 بود.    زیگفتم چون سکوتشون شک برانگ من

ها ...اگه واقعا متصل  میس  نیاز ا یکی، با قطع کردن  می کن سکیر م ی تون ی. فقط م ستند ی ن یشدن  یخنث نای... ا ست ین  یراه-

 .  هیطرف مقابل متوجه بشه وگرنه سرکار د یبه کنترل از راه دور باشه ، با

 اصال وقت نکنه لپ تاپش رو چک کنه.   د ی، تو فرودگاهه ، شا لینشد دل نکهی_ ا

 به زمان مونده انداختم . دو ساعت !  ینگاه 

 : د یکه پرس  دمیکش یبلند  نفس

 جناب سروان ؟ می _امتحان کن 

کردم .  ی را ط یرائیقرار نگرفته بودم . از جا برخاستم و طول پذ  یت یموقع  نی همچ  یوقت تو چی بود . ه یسخت انتخاب 

 یو اگر اقدام شد ینم  ی، خنث میکنترل از راه دور بود پس با قطع س ستمیالزم بود اگر متصل به س سکیر  نیباالخره ا

کالمش ،  ت ی ذهنم اومد. جد  یخانم سعادتمند تو  ی. تک تک حالت ها ر. رفتم تو فکد یرسینم  نی ق یه  شکمان ب د یشا می کرد ینم

 رفتارش ... ت ینگاه سردش ، قاطع

 داره ؟!  مانیدستش ا یخواست وانمود کنه که به ساخته  یم  ایبمب بود  نانی اطم یبرا  ت یجد  نهمهیا

 جناب سروان .-

 :  د یچ یسوگل تو سرم پ ی. پشت به اون ها . چشمامو بستم و صدا ستادمیا

هفته ، سر نمازام ، بعد قرآن خوندن هام ، دعا    نیچقدر تو هم  یدون ی؟ ... م یکرد  تمیهفته چقدر اذ  نی تو هم  یدون ی" م

 کردم و مرگ خودمو خواستم ؟ " 

، چشم  گرفت یداشت جانم رو م یتر از هر زهرمن بود واسمش زهر  یکه حاال فقط شکنجه اش برا یاز خاطره ا کالفه

 :دند ی بار سوم پرس  یبه صورت غرق در خوابش انداختم و زانو زدم . باز برا یگشودم . برگشتم سمت سوگل .نگاه

 ؟ هی _جناب سروان ...دستور چ 

 و گفتم :   دمیرو محکم گز لبم

 باشه ، منفجر بشه ؟  ی_ممکنه اگه بُرد اصل



230 کنید                                      صفحه   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . افتهیبمب ، جلو ب  مریممکنه تا  یشه ، ول یمنفجر که نم-

 مثال چقدر؟ -

 شده باشه .  یداره ... چطور طراح یساعت ... بستگ مین  ایساعت  هی-

به  یزدم به لبهام و نگاه یدهانم و باز غرق تفکر ، ضربه ا یدستم رو مشت کردم وجلو  ه یو   دمیبه گونه ام کش یدست

 گفتم :  یمانده بود . همراه با نفس بلند  قهیدق 50ساعت و  کیانداختم .  مریتا

 . م ی کن یبسم هللا ... امتحان م-

 رفت و من چشمامو بستم و از ته دل دعا کردم :  مریمتصل به تا یها  میاز س یک یسمت  نیچ  میس

  ی... خواهش م ری... سوگل رو ازم نگ مونم یگذشته متاسفم ... پش  یروزها  یکمکم کن ... اشتباه کردم . واسه همه  ای"خدا 

 کن .  یت یزهرا ...خودت عنا ایکنم ... 

شد و قلبم   دهیمتصل به قلب من بر یآمد . انگار رگ ها  نیچ  میتوسط س  مریمتصل به تا میشدن س دهیچ  فیظر یصدا و

 کرد. ست یا

 

 

 

🖤🖤🖤🖤 

 

 3  اهیس سنگ

 140 پارا

 

 

باز همون اضطراب  یعن ی نی مونده بود و ا یباق قهیدق 50بمب بود .   یصفحه  مریتا  دمیکه د  یز یچ  نی باز کردم و اول چشم

 ها و زانوهام رو بغل زدم و گفتم :  کی سرام یو همون استرس . کالفه نشستم رو

 ؟  می... چکار کن  یاعلی_

 .  می رو هم قطع کن یبعد  می س شهیم-

 ؟  افتهی جلو ب مریساعت تا میکه باز ن -

رو از دست  ی ز یکه چ د یبمب رو صادر کن نیصاحب ا یری.... به نظرم اول دستور دستگ د یعتماد کنجناب سروان به ما ا -

 بمب رو  . نی نه صاحب ا میباشه ، نه وقت رو از دست داد  ی... اگر سر کار مینداده باش

 فوت بلند و کش دار سر دادم و گفتم :  هی

 خدااااا... یا-
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 ه؟ یجناب سروان ، ... دستور چ  د یریبگ  می... زودتر تصم  می کم دار میتصم  یزمان برا -

خانم آزاده   نی ا یشده جلو یهر طور  د یچشمام رو بستم . چهار زانو زدم کف سالن و به فکر فرو رفتم . با  یا هیثان  چند 

، راه فرارش رو  بمب   نیبا ترس انفجار ا   ذاشتمیم د یها بود .نبا  یبد بخت  نیا یکه مسبب همه   یگرفتم . کس  یسعادتمند رو م

 و زنگ زدم : برداشتمام رو  یکنه . چشم باز کردم .گوش دایپ

 ؟ د ی... هنوز دنبالش  یالو صادق-

 بله جناب سروان . -

  رشیکنه ... تا دستگ یلپ تاپ داره که با اون بمب رو کنترل م هیاش باشه ...  ی... حواستون به کوله پشت د یکن  رشیدستگ-

 کنه . یهمون لپ تاپ بمب رو خنث قیاز طر د ی، مجبورش کن  د یکرد 

 چشم جناب سروان . -

 مطرح شد : یام رو بشکافه که باز سئوال نهیخواست س یانگار م نفسم

 نه ؟  ای می دوم رو قطع کن می؟ ... س هیما چ  ی_دستور برا

 . یکنه و بمب روخنث  بشه خودش زمان رو صفر ریاگه دستگ د ی، شا میبهتره .... زمان دار  میصبر کن -

، خود به خود به   قهی دق 50بمب از  مریناگهان تا  قهیبمب بود که بعد از گذشت ده دق مریتا  یصفحه  یما رو  یهر سه   نگاه

 . د یرس قهیدق 15

 .  یام رو برداشتم و زنگ زدم به صادق یگوش  یدوم رو همانجا زدم . فور یسکته  د یکرد . شا ست یانگار ا قلبم

 :  شهیبلندتر از هم ادم یبود و فر یپر از اضطراب و ترس و نگران  میصدا

 شما ؟  د یکن  یچکار م-

 کنه ، انگار زمان رو جلو انداخت. یقول داد که بمب روخنث  یشما ، وقت شیجناب سروان اما طبق فرما می کرد  رشیدستگ-

 لب بلند صدا زدم : ریدستم رو محکم کف سرم گذاشتم و ز  کف

 ینه  ، آزاد نم ای چه بمب منفجر بشه  د یکن  ی، آزادش نم نکارایکه شما ، با ا د ی... بهش بگ د ی... باهاش حرف بزن  نی حس  ای_

 . گهی د  د یبکن یکار هی...  شد ی... بترسون  می کنه ، زمان  ندار  یشه .... پس بهتره همکار 

سالن . نگاهم به نگاه نگران دو نفر افتاد . هنوز منتظر دستور بودند   یگوشه  هیرو قطع کردم و پرت کردم  یگوش کالفه

دستور را صادر کردم. گفتم   نیرو گرفتم و آخر  میتصم   نیآخر  هیو در عرض کمتر از چند ثان دمی کش یلحظه نفس بلند  هیکه 

 : 
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 .د یو بر  د یرو بردار لتونیوسا -

 ؟!  یچ-

 زدم:  اد یفر

 .  رونیب  د یتر از ساختمان بر عیگم سر یدستوره ... م هی د ید یکه شن نی_هم 

 آخه....-

 : دمیکش اد یفر

 از دستور برات بزنم ؟ یچ یسر پ یخوا  ینه ؟م  ای یفهم ی مگه ؟ دستوره ...م ی_کر

 نه جناب سروان. -

 آتاشغاال رو. یا د ی ....جمع کن د یپس زود باش -

 که رفتند. د ینرس  قهیدق 5 به

 سوگل بود.  یبرا  شی. اگرچه خود اون بمب دو تا ب را داشت و آخر می ب  هیبمب و   هیبغض و  هیمن ماندم و   و

کردم   یو خودم رو خال دمیکش اد یلحظه فر هیشکست .  یاشت مبمب بود و بغضم خود به خود د  مر یتا  یصفحه  یرو  نگاهم

 ام رو نه . چقدر بد کردم ! چقدر ! نهیدرد س یول

 گوشش گفتم .  ر یآغوشم گرفتمش و ز یهنوز درخواب بود که بازوهاشو گرفتم و محکم تو  سوگل

کرد  یکه چقدر دوستش دارم .کاش الاقل چشم باز م د ید  ی.کاش الاقل م د یفهم یکه نم  یو حس و حال د ید  یکه نم  یاشک با

کردن قلب نا  یخال یو من فقط و فقط برا د ینه ، او چشم باز کرد و نه شن  یگفتم که اشتباه کردم ول یچشماش م یتا جلو 

 آرامم گفتم : 

اگه اون   ی... حت یبا من بر د یبا  یبر ی؟ هر جا بخوا  یذارم تنها بر  یم ی؟ ... فکر کرد  یمرگتو کرد  یباشه ... آرزو -

 باشه . ایدن

 برخاست . ممیس یب یموقع صدا همون

 بود:   اریزان شانیو پر یعصب یصدا

  ایاز اون خونه ... ب رونیب  ای ب وونهی؟ ... د  نیی پا  یبچه ها رو فرستاد  ی ... واسه چ وونهی د  یکن یم  یچه غلط ی...دار انی_ک

 .   رونیب

 اش رو فشردم :  یرو چنگ زدم و شاس  میس یب
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 ... باشه ؟  سپارمیمونده ... حلما رو بهت م قهی، شش دق ست ی اومدن ن رونی... وقت واسه ب  اری_خوب گوش کن زان 

 زد: اد یفر

 باال ...   آمیم  یای باال ... اگه ن  آمی... م رونیب ای ب ی_عوض 

 :  دمیکش  اد یته ته حنجره ام فر از

 ... سر جات بمون.  اد یباال ب یکس کن ...نذار ت یریاحمق نشو ... بچه ها رو مد -

 بلند داد: یاد یرو با فر  ادمیجواب فر باز

 .  رونیب  ای... توروخدا ب انیک  رونیب  ایب-

دور کمرش   یرو بستم و آب گلوم رو قورت دادم . سوگل رو محکمتر تو آغوشم فشردم . حاال انگار کمربند انفجار چشمام

 ما.  یهر دو یبود برا  یخوش  انیمرگ ، پا نیو ا  می د مر یبود. پس با هم م دهیبه شکم من هم چسب 

، خودم دلش رو شکستم و   یلعنت  یخونه   نی ا یمرگ ...خودم فرستادمش تو  یعهدم موندم تا لحظه  یخوشتر که پا  نیا از

و   ادهایفر انی و م دمینفس بلند کش هیکه شاهد عقدمون بود . مصمم   یی. تا خدا ای رفتم تا اون سر دن یحاال خودم باهاش م

 زمزمه کردم :  د یشن یگوش سوگل ، که نم ی، تو  گفت یم  میسیکه هنوز داشت از پشت ب ار ی زان یفحش ها و ناسزاها 

 . زمی_دوستت دارم عز
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زنگ خورد.  لمیکه موبا دمیبه صورتم کش یروز پر دردسر ، دست هیبودم .خسته و کالفه از   مارستانیب  یراهرو  یتو 

 بود.   نینازن 

 بله .-

 سالم .-

 رفت سالم کنم .  ادمی د یسالم .... ببخش -

 سر دادم که گفت : ییصدا  یب ی خنده
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 د؟ یآ یامشب خونه نم-

 کنج لبم جا خوش کرد: یلبخند 

 _چطور؟ 

 . د یبعدازظهر خونه بود   6آخه هرروز ساعت  یطور  نی هم-

 ما رو االف خودش کرد. یکه کل میبمب شد  هی  رینه امروز .... امروز درگ یهر روز بله ول-

 بمب !! االن حالتون خوبه ؟! -

 .... یمن که خوبم ول-

 ؟یچ یشدم خب ... ول وونهی، د  د یحرفتون رو کامل بزن  شهیم د یببخش -

 زد :  اد یفر یو عصب د یدو  رونینس ب از اورژا انیو خواستم بگم که ک   دمیبه صورتم کش ی. دست انهی بودم بهش خبر بدم  مردد 

 گفته ؟ .... مگه من حالم بده ؟  ی...ک نجایا د یار یگفته منو ب  ی_ک

 آوردم :  نییرو از کنار گوشم پا  یگوش

 مسئول اورژانس گفت ، فشارت افتاده . ید یِسُرم بهت بزنن ، ند  هیخب  ؟ی هست یآروم باش ... چرا عصب -

 .  نمشی بب خوامیچکار ... سوگل رو کجا بردن ؟ ... م خوامیفشار م-

 بره که بازوش رو گرفتم و نگهش داشتم .  مارستانی ب  رشیخواست سمت پذ  بعد 

 با تعحب برگشت سمتم.  سرش

 .  شهیدرست نم یه کار تو ، ک داد یتحمل کن بذار دکترا کارشون بکنند ... با داد و ب قهیدو دق-

 منو کنار زد و گفت :  یعصب 

 _ولم کن بابا ... در ضمن ...

 رو عقب عقب رفت و گفت :  یچشمام زل زد و چند قدم یسمت من و دوباره تو د یچرخ

 ها .   یبه من بگ اد یاز دهنت در ب ینشنوم هرچ گهی... د  یهم خودت ی_عوض 

 و بلند گفتم :  دمیته دل خند  از

 پسر ...  یهست یعوض  یل ی_خ

 رفت که بلند جوابم رو داد: یدر امتداد راهرو م داشت 

 .  ی_خودت

 گفت:  اد یبا فر نی رو باز گرفتم کنار گوشم که نازن  یگوش

 شده ؟ ... الو ... یچ  د یشده ؟! توروخدا بگ ی_چ

 . گه ید  انهی...ک د یالو ... ببخش-
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 شده ؟  یسوگل چ-

 نشده . یز ینترس ... چ-

 د؟ یمارستانی..کدوم ب نمشیبب   امی خوام ب یم-

 دنبالت . آمی حاضر شو خودم م-

برم   نی تا دنبال نازن نگی روز پر دردسر رفتم سمت پارک هینفس راحت از  هیو همراه با    بمی ج یام رو گذاشتم تو  یگوش بعد 

از  ایرد ک ی آخر بمب رو خنث  یشمار بمب صفر شد .خانم سعادتمند لحظه  هی شد که ثان یدونست چ یکس نم چی . هنوز ه

  نی داد و همراه من ، مامور امیپ مشیسیبا ب   انیقه بمب عمل نکرد ، کیدق ست یبعد از ب یوقت ی؟ ول میاولش سرکار بود 

 آغوشش گرفته بود.  یکرد و همسرش رو تو  یم هیاورژانس وارد ساختمان شدند .حالش خوب نبود  . بلند بلند داشت گر

 حال خراب خودم شد اما واقعا  ادآوری،  انیبلند ک یها  هیگر یانداخت. صدا بای مرگ ز یلحظه  اد یصحنه منو   نیا دنید 

 بلندش زد!  یها هیاز گر یخودش حرف یشد جلو یمگه م  یواقعا خوب نبود ول انیک حال

 اورژانس کارشون رو انجام بدن.  نیبه شونه اش دادم و ازش خواستم بذاره مامور  یکه آروم گرفت ، فشار نی هم
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رو گرفتم . وارد اتاق شدم . هنوز انگار خواب بود   دنشید  یسر و صدا راه انداختن اجازه  یاتاق سوگل بودم . بعد کل دنبال

به تن ، وارد اتاق شد  د یروپوش سف  یشد. همون موقع خانم ینم داریبهش داده بودند که از خواب ب  ی. معلوم نبود چه قرص

 : 

 _جناب سروان . 

 بله .-

 همسرتون متاسفانه ... -

 کرد و ادامه داد: یبود . مکث د یام ی کرد از هر چ یبه من داد که قلبم رو خال یمتاسفانه چنان استرس یکلمه   هی همون

 . ست ی کم خوب ن هی  طشونیشرا-
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 ؟  هی چ طشیشرا-

  هیخودش   نیکورتاژ و ا یبرا  مشونی ببر میتون  یما نم  ستند ین اری چون هوشکنند و  یخب متاسفانه دارند بچه رو سقط م-

 رو سخت کرده. طیشرا یکم

 کنه ؟  یدرد رو حس م-

 وگفت :  د یکش  یدکتر نفس بلند  خانم

 ، بله .  یحد  هیخب چرا تا  ی_نه کامال ، ول

 شه کرد؟  یچه کار م-

شون   یهوشی ب  لیاز دال گهید  یکیفقط تحت کنترل باشند ،  می کن یم  ی... تا اون موقع ما سع  انی که بهوش ب  میفقط صبر کن -

 .  ست یاصال خوب ن نمیافت فشار شونه که ا

تخت و سمت   یلبه  یرفت .کف دو دستم رو گذاشتم رو رونیکه خانم دکتر از اتاق ب دمیدندون هام گز ریرو ز نمیی پا لب 

 صورتش خم شدم . 

 ؟  یکن  یبه خدا ... بگم غلط کردم چشماتو باز م  یام کرد سوگل ...خسته -

زدم ، نفسش    یلیاومد . به صورتش س  ادمیصورت غرق در آرامشش به   دنیصورتش بود . چقدر خاطره با د  یتو نگاهم

 یشکنجه شد . چقدر بد کردم در حقش . دست یو قالب  یبهش دست داد ، و بعد توسط اون مادر عوض یگرفت ، شوک عصب 

 و باز زمزمه کردم :  دمیصورتش کش به 

  ی... تو ، نفسم رو امروز از من گرفت ان ی... جان ک زمیعز  ایقراره واست ... تو رو خدا بهوش ب  ی_سوگل جانم ....حلما ب

 .  زمیعز  ای... بسه به خدا ... چقدر اضطراب ، چقدر استرس ... بهوش ب 

چسب زدم و  شی شونیرو به پ می شون یصورتش نشست . پ یاشکم رو ی .داغ دمیو صورتش رو بوس دمیسرم را جلوتر کش  بعد 

پلک هاش که دلمو   یرو فیخف یلرزش ینداشت ، حت یحرکت  چی شدم . ه  رهیبسته اش خ یصفر ، به چشما یاز فاصله 

کرد که اگه  یسرم فرو م یفکر تو مته تو  هی داشت ،  یسرد  نیسردتر بود و ا شهیبهش خوش کنم . پوست صورتش از هم 

 ؟!   یچ اد یسرش ب ییبال

 درک هم نکردم حالش رو . من اشتباه کردم ... من . یاواخرش رو و حت نی. حس و حال ا دمی من قطعا مقصر بودم . ند  و
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و سوز هوا بود که به   ی، سرد  میقرار ی ب  لیدل هیکردم .  یپا و اون پا م نی بودم و مدام ا ستادهی قرار ا یدرخونه ، ب یجلو

  اریزان نیژاکت بپوشم . همون موقع ماش هی حاضر نبودم برگردم خونه و  ی، حت رسهیاز راه م ار ی ، االن زان نکهی ا یبهونه 

 سوار شدم . دمیلرز یم. جلو رفتم و همونطور که  د یهم رس

 . می صندل یستم رو رو با لرز گفتم و نش سالم

 ؟  یلرز یچرا م-

 منتظر شدم ... سردم شد. یلیخ-

 بلند گفت :  یعصب 

 ؟  یژاکت ندار هیکاپشن  هی _شما 

 بود که گفتم :   دهینگاهش کردم که راه افتاد. حرصم گرفت که سرم داد کش متعجب 

 برادر؟!  یزن  یشما چرا جوش م ای _اوال سالم برادر ثان

 تر بلند جواب داد: یعصب 

 برادر ... یبگ  گهیبار د   هی ی_سالم ول

 کردم گفتم :  یلبخند که داشتم مهارش م  هیحرفش رو خورد که با   بعد 

 ، برادر؟  شهی م ی_بگم چ

شدم   یکیبه درو با در   دمیسمتم . چسب   د ی. توقف کرد و چرخ نیکه محکم خوردم به درب ماش  ابانی خ یگوشه   د یکش چنان

 بودمش که گفت :  دهی، ند  ی عصب  نقدریرو سمتم روانه کرد.خشکم زد . ا شیو نگاه عصب  د ینفس بلند کش  هیکه 

 . نی _بامن ازدواج کن نازن

دماغ قرمز از سرما ،  هیبا   یآدم برف هیجمله ، منو مثل  نی ا دنی، شن ت یعصبان   نیترمزو ا   نیو ا د یو اون تهد  اد یاون فر بعد 

 کاره  مهیلبخند ن هیاز چشمانش رفت و  ت یعصبان  اهیکردم که رنگ س  یمبدل کرد . هنوز نگاهش م خی به 

 : د یمحبت ، آرامش گرفت و باز پرس  ت یلبش نشست و صداش در نها به

 ؟  یکن  ی_با من ازدواج م

 ن داشتم .شدند به لبخند که نگهشو یم دهیکش یداشتند با دو سر نخ نامرئ لبام

 لبخند و گفتم :  مچهین هیلب مرز  درست 

"   ی" حس برادر  یکلمه  هیگوشمه ... من خالصانه حرفم رو زدم و شما با همون   ی_هنوز دلم شکسته ...هنوز حرفت تو

 .  یدلم رو شکست د یکه گفت 

 :  د یبه سمتم ، خودش رو جلو کش یکم

 ... ست یکم ن  یسن  یسال فاصله  ست یکنم ... ب ینمرد سرم خواستم در حقت جوا  ری_اشتباه کردم به خدا ... خ

 چند ساله !  انیاش با جواهر  یرامبد جوان ...فاصله سن  نی ندارند؟ هم هیشما رو چرا بق  یجوانمرد  نی االن ا-
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 و گفت :  د یکش یآه

حس   یهر چ  ی... گفتم که ... تو جدال با خودم و قلبم بودم ...اما االن واقعا پا گذاشتم رورونیب  ای_ حاال از بحث خندوانه ب 

 جوابت رو . یام کرده ... نگفت وونهی....چون قلبم د  هی جوانمرد 

 و گفتم :   دمیکش مهی نفس ن هی

 فکر کنم .  د ی_با 

 منو هم شوکه کرد و باز جواب داد: یاَه بلند گفت که حت  هی

 بشه ؟  یکه چ یفکر کن یخوا ی م یطاقت ندارم ه گمی...م گهی_بسه د 

که در تک تک کلمات  یشور و شوق هیلبخند و  هیکردم که باز با   یشدم .همچنان نگاهش م  ریمتح  لشیتعج  نهمهیا از

 حرفش هم رسوخ کرده بوده گفت :

 بعد فکر کن . م ی عقد بخون یخطبه   هی...  می انگشتر بخر  هی  می_فردا بر

 ام گرفت : خنده

 فکر کردن نداره . گهی، بعد عقد که د  کنهیبعد از عقد فکر م ی! ....ک د ی_ببخش

 ؟  یپس چ-

 فکر کنم  د یتا آخر هفته ... با -

 و ناچار گفت : د ینفس بلند کش ه یبود .   نیبراش سنگ  حرفم

 .  دمیبهت مهلت نم  شتریساعتم ب  هی یباشه فقط تا آخر هفته ...حت -

 باشه . -

عاشقش شده   قتایو از همون لحظه در فکر فرو رفتم . دوستش داشتم .حق   میصندل یافتاد و من درست نشستم رو راه دوباره

 کند. یترحم بخواهد از من خواستگار یکه از رو دمیترس  یبودم اما هنوز م
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.   کباریخواست برداشته شود . به زحمت پلک زدم .  یپلک هام بود و نم یکه انگار رو  یبود . وزنه ا  نی سنگ چشمام

بدستم وصل .  یو ِسُرم د یسف  یبا ملحفه  یتخت یبودم رو  مارستانی مادرم نبود . ب  یخانه   هیبودم . شب  یبی غر  یدوبار . جا

، رو به پنجره   ستادهیا  رونیاتاق بود . رو به ب یمرد ، کنار پنجره  کی بت یاز ه  یهاله ا هیاتاق .  گریسمت د  د یسرم چرخ

 لب صداش زدم : ریبود . ز انیو پشت به من . شک کردم . به نظرم ک

 .  انی_ک

بود . جلوتر    انیسرم ، چهره اش واضح شد . ک یباال   یانوار نور مهتاب ریقدم جلو اومد تا ز  هیسمتم و  د یچرخ  یفور سرش

 کنار صورتم خم شد :  یاومد و با ذوق

 ؟  ی؟ درد که ندار یسوگل ؟ بهتر ی...خوب  زمیعز-

 ؟  نجامی شده ؟ من چرا ا یچ-

 من هجوم آورد . یو هزار سئوال به مغز تازه فعال شده  د یآه کش هی تلخ بود و پر غم .  لبخندش

 کردم .  یقلب ست یکه چند بار ا ست ین ادمی گهیسوگل ... د  یتو امروز منو دق داد -

 زده گفتم :  پوزخند 

 هم دارم . ی؟! مگه من برات ارزش یکن یاشتباه نم یمن؟! مطمئن  ی! برا یقلب ست ی_ا

 صداش باال رفت : یمحکم به صورتش اومد و عصب یاخم هی

 .  یشد یمتوجه نم  یچیو ه یهوش بود  یافتاد ، شما که ب ییامروز چه اتفاقا یدون ی...نم یشعور  یب  یلیخ-

 .  دمیازت شن ییکه چه حرفا  ادمهیگم ... هنوز  یوغ مخب مگه در-

 زد: اد یفر

 که ... نهیا قت ی _مزخرف گفتم ...حق

 گفت :  ژنیپر از اکس  نهیس  هیکرد . کمرش رو صاف کرد و همراه با  مکث 

 _عاشقتم سوگل ....

نشست    شیشانیپ یکه رو  ین یکه چنگ انداخت وسط گلوش . چ یو بغض دمیکوتاهش رو شن  یتک تک حروف جمله  لرزش

 شد : دهی قطره اشک به صورتش دو  هیو چشمانش رو بست و 

 _اشتباه کردم .... بهت اعتماد دارم سوگل ...

گذاشت  میدوطرف بازوها  نباری اش را کم کنه ، بعد چشم گشود و دو کف دستش رو ا نهی س یرو ی ن یتا سنگ  د یبلند کش یها  هی

 لب هام زد.  یداغ رو یصورتم و بوسه ا یتخت و سر خم کرد رو یرو

. چشمانش پر بود از  د یعقب کش یلب هاش رو از شدت بغض ، حس کردم که سرش را کم فیلرزش خف یکرد . حت مکث 

 اشک که گفت :  یحلقه ها 

 سال! کی...  یکرد   رمیسال پ هیسال به خدا گفتم که غلط کردم ...  هی یچند ساعته به اندازه  نی_تو هم 

 دمیشن یرفتارش کنار آمدم ، حرف از عشق م یمدت که با سرد  نهمهیشه . من!من داشتم بعد ا ی شد. باورم نم دهیکش  لبخندم

 من!!   یزالل و خالص!  برا ی؟! اونهم با اشک 
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 با حرص گفت : د یلبخندم رو د  یوقت

 شد امروز ... یچ یدون  ی_آره بخند ...تو که نم

 شد ؟!  یشد ؟! خنث یبمب دور کمرم بود ... چ هیشد ؟!   یخب تو بگو چ-

 گفت :  یعصب 

هوش   یو تو راحت تو بغلم ب دمی... مرگ رو جلو چشمام د  رمیگ یاسترس م  دنشیکه هنوز از شن  اری رو ن ی_اسم اون لعنت

 و خواب .   یبود 

 شما.  نی بله ... هم-

 داشتم که گفتم :  یکم  ی چهیدل پ حال و روزم افتاد . هنوز  اد یکه  دمیخند  باز

 ...انگار ... ست ی_حالم خوب ن 

 زنم .  یاالن پرستار رو صدا م-

 لب زمزمه کردم :  ری، لبخند زدم و ز شد ی که داشت ، از سر نو ، شروع م یرفت و من باز با وجود درد  رونیاز اتاق ب بعد 

 ممنونم. ایشکر ... خدا یاله-

 کردم .  قیکرده بود ، تزر  یپر استرس رو سپر  یکه ساعت ها یرو به تن  ی، آسودگ قینفس عم  هیهمراه  و
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جلو رفتم . پشت   یدادم . درو که پشت سرم بستم ، چند قدم گریدستم رو به دست د  ونی م یاتاق رو باز کردم و پرونده  در

، مقابلش نشستم و پرونده رو مقابل چشماش باز   زیم گریستش افتاد . طرف د د  یدستبند رو ینشسته بود، نگاهم رو  یزیم

 کردم .

 .  دمیمورد نظرم رس  یبه صفحه   نکهی زدم تا ا ورق

شما کامال روشنه . اقدام به  ی... پرونده   یپس ..... باشه ... هرطور که راحت  یحرف بزن یخوای _خب خانم سعادتمند ... نم

 ب بمب و اقدام به آشوب و اغتشاش ....قتل انباردار شرکت ... نص
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 .د یقتل انبار دار شرکت ندار یبرا  ی_شما مدرک

 ؟!  می _ندار

 اش شدم . مصمم نگاهم کرد:  رهیخ  نهیراحت ، دست به س یال یو با خ  میصندل یزدم به پشت هیتک

 . د ی_نه ندار

 .  یخودت اعتراف کرد -

 من !! -

 .د یانبار و فهم  یزوج و فرد تو یکرد و راز کدها یکه فضول  یگفت  یبه سوگل م یبله ...خودت ...داشت-

 خورد که ادامه دادم: وند ی صورتش نشست که باتعجب پ یتو  یاخم

 .  می_ما شنود گذاشته بود 

 :  د یخند 

 زن مضطرب که توهم زده . هیکنه ،  ب ی راحت تکذ  یلیسوگل رو خ   یحرف ها تونهی من م لی_چرته ... سوگل گفته ... وک

 !! ... باشه. توهم زده -

جمله اش  هیهمون  یصوت  لیفا نی زدم که بخواد انکار کنه واسه هم  یرو در آوردم .حدس م لمیموبا  یگوش بمی درون ج از

 سوگل و خانم سعادتمند برخاست . یضبط شده  یگذاشتم وصدا ز یم یرو رو  یکرده بودم . گوش  رهیدخ می گوش یرو تو 

 ... کدوم فرار؟  ی... تو متهم به قتل هیدادگستر زیم یرو  چارهیقتل اون انباردار ب یواقعا ... هنوز پرونده  یفکرکرد  یچ-" 

 جواب خانم سعادتمند :  و

زوج و فرد انبار   یاجناس شرکت سرک بکشه ... قرار نبود کنجکاو بشه و علت کدها  یکرد ، قرار نبود تو ی_اونم فضول

 شرکت رو بفهمه. " 

 زدم و گفتم :  یصوت لیپاز فا  یدکمه  یاره ام رو رو اش انگشت 

 ؟  ی_حاال چ

 :   دمیبود. که پرس یدنیخورد ، د  یکه م یاش با اون حرص چهره

 .  یسرکار ای بود  یسئوال ... بمب واقع هی_حاال 

 ه گفت : ک  رهیبتونه ازم انتقام بگ  یروز هی د یکرد شا یمن باال اومد . سرد.و خشن . هنوز فکر م یسمت چشما  نگاهش

 _خودتو بدبخت نکن جناب سروان ...

سراغ سوگل ... بهتره بخاطر حفظ جون اونم که   آد یکنه و م  یباندش آدم داره ... منو آزاد م ی تک تک اعضا  یبرا فادر

 . یشده ، منو آزاد کن

 برداشتم :   زیم یام رو از رو یو گوش دمیخند 

خواد بکنه ... من خودم مراقب همسرم   یکه م ی.... برو به فادر بگو ، هر غلط  یبهت بگم توهم زد  د یمنم که با ندفعهی _ا

 هستم .
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 زد : پوزخند 

 . ید ی_اشتباه نکن ... تو هنوز قدرت فادر رو ند 

 به فکر درمانش باشه.   د یو با  ضهی کدوم قدرت ؟ اون که مر -

 هم فشرد و گفت :  یهاشو رو دندون

 . رمیگ یکارت رو ازت م نی ... مطمئن باش انتقام ا_من ...خود فادرم .

 برخاستم و گفتم :  زیپشت م از

 باشه ؟ ی_خوشبختم جناب فادر ، منم سروان بهرادم ...امر

 ، به فکر اون باش.  یدختردار هی... تو  یشیم  مونیپش-

  ریچوبه دار ... روز بخ یباال ای هستم ...اونقدر به فکرش هستم که تو رو ، بخاطر حفظ جان همسرم و دخترم  برم زندان -

 سرکار خانم سعادتمند . ایجناب فادر 
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  یراهرو م یبلند سمت انتها یی. با قدم ها دمید  مارستانیب یراهرو  یسوگل بودم که مادر رو تو  ص یترخ یکارها دنبال

 رفت که صدام زدم :

 _سادات خانم .

 :  ستادمیو سر برگردوند و اطرافشو نگاه کرد که سمتش رفتم . مقابلش ا  ستاد یا

 مادر جان ؟   یکن یچکار م نجای _سالم ا

 چشماش نشسته بود. ینگاهم تو  تازه

گوشم . اونقدر شوکه شدم که کف دستم رو   یند کرد و محکم زد تورنگ و حالت چشمش رو نخونده بودم که دست بل هنوز

 .دمید  یرو توش م ت یبشم که تازه رنگ عصبان  ییبه چشما  رهیگونه ام و فقط خ  یبذارم رو
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؟ من   ارنیبال رو سرش ب نیمشت خالفکار که ا هیبه  یگروگان داد   ی! زن باردارت رو برد یتو واقعا تو سرت عقل ندار -

 بزرگ کردم ؟!   ینطوریتو رو ا 

 ! رت یغ  یب  نقدریا

 از هم باز شد: یبا نابارور  لبام

 به شما گفته ؟  ی_ک

بود؟! آخه تو واقعا فکر حال و روز زنتو   نی هم  تهی کردم ... سوگل مامور یگفت باور نم  یگفت ، به خدا اگه نم یرعلیام-

 ؟!  ینکرد 

 نگاهش :  یزد و باز زوم شد تو یصورت مادر چرخ ی، چشمانم تو  باتعجب 

 گفته حاال؟  ی_چ

  یعنی، به عنوان گروگان ....  یر یخالفکارا رو بگ یخواست  یخونه که م هی  یتو یگذاشت یبگه ...گفته سوگل رو برد  یچ-

 .... انیخاک تو سرت کنن ک 

 سرم بزنه و ادامه داد: ی اشاره کرد که تو  یش یدستشو باال آورد و نما مادرکف

 ... حاال کدوم بخشه؟  یکارت کرد  یرو فدا ی... همه چ ست یو عقل تو کله ات ن  رت ی_دو زار غ

 201بخش زنان طبقه دوم اتاق  -

 آخر رو هم رفت و رفت . یچشم غره  مادر

 که زد. ییناراحت باشم ازحرفا ایسوگل   یمادر برا یموندم که خوشحال باشم واسه نگران  یمن چند لحظه ا و

رو که گرفتم رفتم به اتاقش . در اتاق رو   صشی ترخ  یسوگل رفتم و برگه  ص یترخ  یدوباره دنبال کارها قهیاز چند دق بعد 

 : زد یکرد تا لباسشو عوض کنه و همون طور باز غرهاش رو م یکه داشت کمک سوگل م دم یکه باز کردم ، مادر رو د 

 آخه؟ یگوش داد  انیبه حرف ک  ینه عقل تو سر تو هست ، نه تو سر پسر من ...واسه چ یعنی_

 نداد و مادر باز ادامه داد: یجواب سوگل

 ؟ اوردنیکه سرت ن ییاونجا بال-

 ،حالم بدتر شد. نی نه ... فقط حالم خوب نبود ، خوردم زم-

 راستشو بگو کتکت زدند؟ -

 و گفت :  د یکش یو باز کردم که مادر باز آه بلند و سوگل جواب نداد . من در د یپرس مادر

 . یپسر من داد  نیخدا ... دو زار عقل به ا ی_ا

  یشد نگران یعل ریزبون دراز ام ی  جهینت   یوقت ی، ول شیزبوت دراز نیرو خفه کنم بخاطر ا  یرعل یام خواستمیم  یعنی

 گذشتم. رشیمادر ، از خ
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خونه . سادات خانم هم با ما اومد و ما رو شگفت زده کرد  میبرگشت   انیمرخص شده بودم . با سادات خانم و ک  مارستانیب از

تخت دو نفره   یشد . رو یآشپزخونه و سرگرم کار ی. مخصوصا که از من خواست استراحت کنم و بعد خودش رفت تو

 مقدمه گفت :  یوارد اتاق شد و ب  انیبودم که ک دهیخودمون دراز کش ی

 ...  آرهیحلما رو ظهر م  ایم ی_ک

 ذره شده . هیدلم براش - 

شد . اخم نداشت و آروم بود.   انیزدم به بالشت پشت کمرم و نگاهم جذب صورت ک هیتخت . تک یزد و نشست لبه  یلبخند 

 نگاهم رو که شکار کرد لبخند زد که گفتم  : 

 نشده ؟ یجور هیمادرجون  -

 : د یخند 

 اون خونه . یمن که چرا تو رو فرستادم تو گوش  ی_زد تو 

 از مادر من نزده باشه ؟  یبهش گفته ؟ حرف یک-

 نگفته مادرتو ، گفته خالفکارا . یگفته ول یعل ریفکر کنم ...ام-

با اون لحن   رانش یگرمش ، عطر پ یصورتم آورد . نفس ها یسرشو جلو انیو چشمام رو بستم که ک دمینفس راحت کش هی

 کلماتش رو دوست داشتم . یآروم ادا

 سال واسم گذشت ... هیچند روز ، قد  نی هم-

 بسته جواب دادم : چشم

 کرد ، که برام قد چند قرن گذشت . ت یکه جناب سروان منو اذ  ی_درست مثل چند ماه

 گفت :  ییپررو با

در زدن باز شد و  یبه صورتم زد که در اتاق ب  یو چشم گشودم که بوسه ا دمی؟خند  یخوا ی_االن حاضرم جبران کنم ، م

  ینیس  یبزرگ رو یگرفت .نگاهم به کاسه   انیدستش بود که ک یرو  ین یس هیعقبگرد کرد . مادر جان بود .   یفور انیک

 بود که گفت : 
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 درست کردم ... بخور واست خوبه .  ی_کاچ

 وختم . زدم و نگاهم رو به سادات خانم د  یلبخند 

 ممنونم مادرجون ... باعث زحمت شما شدم .-

 ... خدا به پسر من عقل بده ... ست ین  یزحمت-

 کرد و گفت : ذاشت یمن م  یپاها   یرو رو ینی که داشت س انیرو به ک  بعد 

که  یکنار زنت ، گند  نی بش  ریبگ یتون هم مرخص یخاک برسر  یهواشو داشته باشه ، از اون اداره  یدو سه روز  هی_

 رو جبران کن .  یزد 

 چشم راستش :  یبا لبخند چشم هاشو بست و کف دستش رو گذاشت رو  انیک

 _به چشم سادات خانم .

 کرد و گفت : یجون اخم مادر

  یاداره رو رو آمیوسط ، م یزن و بچه ات رو کشوند  یکه پا یها داشته باش ت یمامور  نیاز ا گهید  ی_خوبه حاال ... دفعه 

 کنم ها. یسر صاحبش خراب م

 که مادرجون باهمون لحن تشرمانندش گفت :  دمیخند  یم زیرو غنچه کرده بودم و ر لبانم

 سرد شد. گهی_بخور د 

 چشم . -
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 :  د یچ یخونه پ یتو   انیک اد یفر یصدا

 نه .  گمی_م

 بود.  ومدهی کردم که مادرجون رفته بود و حلما هنوز ن  خداروشکر
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. اما انگار خودش   دمیسرم کش یتخت و بحث نکرده ، پتو رو رو یرو دمی، دلخور شدم . کامل دراز کش لشیدل یب اد یفر از

 کنه .  دایخواست بحث ادامه پ یم

  یبگ یا ی؟ب  یراه بنداز  گهیجنجال د  هیو باز  یخام حرفاش بش  ی؟بذارم که باز بر یکن  یچرا حال من بدبخت رو درک نم-

 زندان ؟  یافتی و تو همدستش ، بعد باز ب یتو مقصر

پهلوم گذاشت و آروم نوازش کرد. با  یگود  یتخت کنارم . بعد دستش رو رو  یسفسطه هاش رو ندادم که نشست لبه   جواب 

 بود و بحثش سر جاش .  یتند و عصبکرد ، اما لحن صداش هنوز  یاونکه دستش داشت نوازشم م

  طهی که خام زبون اون عفر ست ین د ی، از تو بع  یمنطق لیدارم واسه کارم ، دل لیقهر نکن حوصله ندارم سوگل ها ... دل-

 .  یبش

 حرف زدن :   یافسار پاره کرد برا زبانم

 . امیکوتاه ب  د یمن با شهی...هم  یحوصله ندار  یرسیبه من که م  شهی_هم 

بزنم ؟ ... بعد  ادت یداد و فر یدغدغه  یبار ب  هیالاقل حرفامو  یذار ی... چرا نم یسکوت کنم تا تو آروم بش  د یمن با  شهیهم

 ترسم حرف بزنم و دعوا بشه ؟!   یم یحرف بزنم . وقت یزار ینم  ی، چرا نگم وقت گم یچرا بهت دروغ م  یگیم

 نفسش رو فوت کرد:  محکم

 بگو.  گمی_خب حاال ... بگو ... بگو ... م

سمتم و من دست  د یتخت که چرخ یداد . نشستم رو یفرمانده بودنش رو در همه حال نشون م د یبا  یعن ی!   یدستور بازم

 چشماش و گفتم :  یدراز کردم و دستاشو گرفتم . زل زدم تو

 ...باشه ؟ نمشی_سئوال دارم ازش ... تو روخدا ...بذار بب

 ، بست و گفت :  د یکه کش یهمراه نفس چشماشو

 دا .خ ی_ا

 التماس کردم:  باز

 .  انی_تو رو خدا ک

، ما هم   یو بشنو یکه بگ یداره هم شنود ... پس هرچ نی مادرت هم دورب  یکه اتاق بازپرس یدون  یم یخب ... ول یلیخ-

 . می ن یب  یو م  میشنو  یم

 زدم :  لبخند 

 دونم .  ی_م

 .  یمتهم بش انی جر نی ا ینکن که خودت تو  یپس کار-

 و نخواهم شد ... مطمئن باش .  ستمیمتهم ن-

 پَر لبخند کنج لبش اومد اما اخم کرد و گفت :  هیاونکه  با

 ات . یعوض یمادر قوراضه  نی با ا یام کرد  وونهی... تو د  یتو منو دق داد -

 اخم گفتم :  با
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 !  انی_ک

 ات ...خوبه؟  یسیانگل یملکه  نی خب بابا ... با ا یلیخ-

اش  نهی رو محکم دور تنم حلقه کرد . محکم به س شیسمتم و بازوها  د یندم که خودشو کش رو به حالت قهر ازش برگردو سرم

 بودم که آروم زمزمه کرد: دهیچسب

 نکن که باز اعتمادم از دست بره .... یکار ی_بهت اعتماد دارم سوگل ... ول

 نه ؟   ای یدون یروزا ... م نیواسه ا  دمیکش یکه چقدر سخت یدون یم

 بشه رو بهت بگم . یکه هرچ دمیدونم ....قول م یم-

که به   یو زمزمه ا د ینفس بلند کش هیکرد .گونه اش رو چسباند به گونه ام و چشم بسته   کیرو به صورتم نزد  صورتش

 شد :  دهیزحمت شن

 سوگل.  یز یبرام عز یل ی_خ
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خودش رو   الینکرد تا خ  غی، در یادار ی، چه حت ی، چه اخالق ی تیه بود ، چه امن ک یا هیرفتم . از هر توص انیک همراه

 و گفت :  ستاد یا یدر اتاق یانگار نشد . مضطرب بود . جلو یراحت کنه ول ینجویا

 _سوگل ... 

 گفتم :  یفور

 .  یرو گفت یدونم ،صدبار همه چ یم انی_ک

 : زیکج کرد و چشماش رو ر سرشو

 نکن . دمی_نا ام 

 زدم :  لبخند 

 راحت.  الت ی_برو خ
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 شنوم .  یکه حرفاتون رو م یدون یم-

 گفتم :  کالفه

 دونم ... برو .  ی_م

ازم فاصله گرفت و رفت . منم در اتاق رو پشت سرم بستم و   انیو با بازشدن در ، ک  دمیکش نیی در به سمت پا  ی رهیدستگ

  یکم د یو شا  شهیبود . جلو رفتم . مصمم تر از هم  دایاز دور پ ، زیزن نشسته پشت م کی بت ی رفت که ه یزینگاهم سمت م

و نگاهم سمت  یصندل ی. نشستم رو  دمی، برداشتم و عقب کش  زیرو از کنار م می و صندل  ستادمی، مقابل نگاهش ا یبا دلخور

در چهره  یلحظه ا ینه . اما حت   ایداشتم باور کنم  د یکه ترد  یبود . مهربان  شهیچشمانش باال رفت .نگاهش مهربان تر از هم

 حاصل نشد که گفتم :  یر ییمن ، تغ  یجد  ی

 _سالم . 

 زد و گفت :  لبخند 

 شناسم .  ی... مطمئن بودم ، من دخترم رو م دنمید  یآیدونستم م  ی_سالم م

 .  ستمیمن دخترت ن یگفت ادمهیبار   نیآخر-

 گفتم تا بتونم از چنگ شوهرت فرار کنم .  یم یاون طور  د یبا-

 کلمه از حرفش را باور نکردم که ادامه داد: کی یزدم و حت  پوزخند 

 بود ... باورکن .  یبمب واقع هیماکت از  هیزدم .... اون بمب ،  یکه من بهت صدمه نم یخوام باور کن یم-

باشم ، االن کامال محبت   مارستانی ب یشد دو روز تو  باعث  یکه به من زد  یباور کردم ... همون ماکت ، و همون ضربه ا -

 تو رو درک کردم . یمادر

 امتناع کردم که ادامه داد:  یگذاشت و با سر پنجه هاش اشاره کرد که دستم رو بهش بسپارم ول زیم یرو  دستاشو

شد ... من فقط هولت دادم ... از خودم دفاع   یم ریباهات درگ میشدم کر ینم ریمجبور شدم سوگل ... اگه من باهات درگ-

 کردم فقط .

 یآن غم تو  ای.  د یصورتش ، شا یشده رو دهی.خام شدم . تحت تاثر اشک دو  د یسر پنجه هاش ، دستانم را طلب  یبا اشاره   باز

گذاشت و دست من  یدستش رو رو کیدستم رو گرفت و فشار داد بعد  یگذاشتم . سرانگشتا  زی م  ینگاهش. دستام رو رو

 دلهره گفت :  ایغم    ای ساز تر د یلرز یچشمان من م یهمون طور که چشماش تو 

 کنم  .  یکن ، خواهش م نانی _به من اطم

 رو کف دستم حس کردم .   یلحظه کاغذ کوچک همون

 سرش رو تکون داد:  که

 بار ... باشه ؟  هی  نیکنم سوگل هم  ی_خواهش م

کاغذ بست و دستمو مشت  یاغذ رو نگرفته ، با دو دستش با انگشتانم رو روکف دستم جا داده بود که هنوز ک یکوچک کاغذ 

 کرد و باز با خواهش گفت : 

 کنم ... الاقل به حرمت نام مادر.   ی_خواهش م
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نگفتن .  ایگفتن   یدو راه نی اومدم. باز انگار وارد برزخ شدم . ب رونیکوچک کف دستم رو محکم فشردم و از اتاق ب کاغذ 

. تمام خاطرات رو دور تند از سرم گذشت شد یاز اول شروع م  یباز همه چ دمیرس یماجرا م نیا ان یانگار هر وقت تا مرز پا

ها عوارض نگفتن بود. اما من واقعا خسته شده  نی. ا یر یبمب و دستگ یگفتم تا ماجرا  انیکه به ک ییدروغ ها  امد ی. از پ

 :   دمیراهرو رو شن یسنگ ها  یبلند رو ییُکپ ُکپ نشستن قدم ها یآرام بود و با تفکر که صدا می ها بودم. هنوز قدم

 _سوگل . 

 .  رهیظاهر شد و چشم تو چشم من خ  می رو ی.جلو  ستادمیبود . برنگشتم و فقط ا  انیک  ستادمیا 

 ؟  ید یبه جواب سئواالت رس -

 گفتم ؟!   یم د یبا

طرد شد و متروک . مصمم  هیکرد و بعد ، در عرض چند ثان  ریفکر مغزم رو درگت یسلول ها  یسئوال چند لحظه ا نیا

 باز کردم :   انیکف دستم رو مقابل چشمان ک

 کف دستم گذاشت . نوی _ا

 : د یفاصل ابروانش به صفر رس حد 

 ؟!   هیچ نی _ا

 منتظر پاسخم نموند و کاغذ را برداشت و مقابل چشمانم باز کرد:  بعد 

 نامه شمارشو دادم " یکه تو  یزنگ بزن ، همون لمی" به وک  

که انگار به زور جوهرشو واسه همون چند تا کلمه رسونده بود.سرم سمت صورت  یو بد خط نوشته بود . با خودکار زیر

 یرفتم . در اتاقش رو که باز کرد ، کل ی.سمت اتاقش م د یو همراه خودش کش مچ دستم رو گرفت  یباال اومد که عصب  انیک

  یچشمام . اون قدر عصب ی. در و بست و زل زد تو د یبه ذهنم رس  ،مشترکمون   یمان و همکار  ییآشنا  یخاطره از روزها 

 از ترس.  دمیزدم به همون در بسته و سرم رو عقب کش هیکه تک

 آخه ؟  شیگرفت  یواسه چ-

 شده ؟  ی...گذاشت کف دستم و من فقط گرفتمش ...حاال مگه چ هیدونستم چ  یم من چه-
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 داشت که گفتم :  شیصورتش نشون از ناراحت  ی. هنوز اخم تو ستاد یاتاق زد و باز مقابل من ا یتو  یچند قدم یعصب 

 بهت گفتم .  نکهی نکن از ا مونمی... پش انی_ک

 زد: اد ی اما فر شهیکنه ، بر اعصابش مسلط م ی. درکم م رهیگ یجمله حتما آروم م نیبود که با گفتن ا  نی ا تصورم

 واقعا ؟!  یبزن  گهیگند د  هی یخواستی؟ باز م لشیبه وک   یزنگ بزن یواشکی و   یباز دروغ بگ یخواست  ی...م هی ها چ-

کابوس ناتمام   نی ه بود. خسته از ارو زد   یاعتماد  یو ب   ینیبد ب  نکی شده بود . همان ع  یقبل انیشد . باز همان ک ینم  باورم

 گفتم : 

نگم   تونستمیاتاق ... پس م یها  نی ، نه ،دورب ید یکردم ... نه ، تو د  یباز نم  شت یخواستم دروغ بگم ، کف دستمو پ ی_اگه م

 ، پس حاال لطفا چرت نگو. 

... بازوم   ای ... دنبالم ب  ایگفت . با التماس که ب  یو درو باز کردم و رفتم .دلم م دمیکش  نییدرو پا  ی رهیدستگ  یمعطل یب بعد 

 چشمام و بگو :  یشو تو  رهی... مقابل خودت منو نگه دار . خ ریرو بگ

 _اشتباه در موردت فکر کردم سوگل .

 داغون برگشتم خونه . یو نگفت و من با اعصاب ستاد ی، نا امد ین  یول
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از  یخوش  ی، اما شام مورد عالقه اش رو درست کردم . گرچه خاطره  انیک  یام از قضاوت عجوالنه  یناراحت یهمه   با

  الهی پ هی.  شهی تر از هم  قهی. با سل دمیچ قهی رو باز با سل  زیم تموم خانه رو گرفت . م  یماکاران یخب . بو یغذا نداشتم ول  نیا

 . د یسر رس انیکه ک ینوشابه مشک هیظرف ساالد کاهو ، سس قرمز ،  هی،  یترش

 یانداخت و نه اونقدر زنگ رو فشار داد که صدا د یکل شهیزنگ زد . نه مثل هم نباریا ی. ول  ریساعت . نه زود نه د  سر

 باشد.  تشی عصبان یممتد زنگ ، نشان از ادامه 

لحظه نگاهم سمت لباس هام  هیرفتار رو داشته باشم .  نی تر  یردم عاد ک یزد و حلما با ذوق در را باز کرد . سع یزنگ تک

تا از شر   دمیکش یسرم . نفس بلند  ی. موهام هم بسته باال د یتنم بود با شلوارک سف یکوتاه خاکستر  نی بلوز آست هیرفت . 

بشقاب درون همان تک    ری. گ ییسمت ظرفشو دمیچرخ  یشد .فور بازبحث ظهر خالص شوم که در  یاسترس ادامه 

 . شستمیشام م یکردم با ظرف ها  یقائدتا صبر م د یکارم نبود . که اگر بود با  نیا  یپا  یمنطق چی شدم تا بشورم . ه نکیس
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 چشم تو چشم شوم . انی مجبور شوم با ک نکهیداشتن را بهتر دانستم تا ا  یبه هرحال مشغله کار  اما

 سالم .-

 لب جواب دادم . ریز

 سالم گفتن حلما از من بلندتر شد :  یصدا یلب که حت  ریز اونقدر

 ؟  ید یخر ی... برام چ  یی_سالم بابا

 واسه شما ؟  نمیبفرما ... ا-

 ؟ ی کرد  میپشتت قا یچ-

 تا بعد بهت بگم .   هیات چ یشانس یجعبه  یتو  نی شما برو اول بب -

 باشه . -

مزاحمت حلما و  ی، ب  انیدن . حاال من بودم و ک آمد . قلبم تند و تند شروع کرد به طبل ز دنشیگرپ گرپ دو یصدا و

 شد:  کترینزد  شیصدا

 _سالم کردم انگار.

 بلندتر از قبل گفتم :  یکم

 سالم .  کی_عل 

 گفت :  دمیشستم که شن یآمد و من بشقاب را با فشار کم آب با تامل م جلوتر

 ! ی ! چه بوئ یزی_به به چه م 

 و آرام نجوا کرد : د یجلوتر آمد تا کنار گوش من . سرش را عمدا از کنار گوشم جلو کش و

 امشب ؟  هی_خبر 

 کردم و گفتم :  یف ینفسش از کنار گوشم رد شد . مور مورم شد . لرز خف حرارت 

 . انی_برو کنار ک 

داد و  نیی رو پا   ریان دستش ، اهرم شدستم کرد. با سر انگشت یبه بشقاب تو  یو نگاه  ییطرفشو  نکیزد به س  هیتک  نباریا و

 گفت : 

 ؟  یکن یم  یآب باز یواستاد  ییظرفشو ی... دوساعته پا ی_آب شهر تهران رو تموم کرد 

 :  ییزدم به ظرفشو  هیآب چکان گذاشتم و به ژست خودش ، مقابلش ، تک لیاست  یحلقه ا  یحرصم بشقاب رو تو از

 شما ؟!  ی؟ مامور آب ی_آره اصال ...که چ

 ربان قرمز.  کیسرخ متصل به  یشد . شاخه گل دا یف لبش باال رفت و دستش از پشت کمرش هوطر هی
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 و قرمز گل سرخ بود که گفت:  یمخمل یبرگ ها چشیپ  یشاخه گل نداشتم .نگاهم رو کی  انتظار

 _تند رفتم ... قبول دارم ... اشتباه از من بود. 

که کمرش را صاف  رمیاثر داشت .خواستم شاخه گلش رو بگ  هیچند کلمه مثل پاک کردن حافظه ام در عرض چند ثان  همان

 اش فشرد: نهی وقفه مرا تنگ س  یکرد و دستانش را باز و ب

  مارستانیو ب  ی... تازه از استرس اون بمب لعنت  یکرد ...تو حساسم  ست یحساسم ... دست خودم ن یاد ی _سوگل ... من ز

سکته   ایمسئله رو ندارند ... به جان تو ،   نی کدوم توان فکر و اضطراب ا چینه مغزم ، نه قلبم ه  گهیخالص شدم ... به خدا د 

 . انویجر نی ...تمومش کن ا یقلب  ایکنم  یم یمغز

 گرفته بود که گفتم :   یاش جا نهیس  کینزد  سرم

هم که   ی قبل یرو بهت گفتم ... دفعه  قت یهمونه ... من که اومدم حق  یبگ  یتمومش کنم ؟! ... تو هرچ یطور _من چه 

 گردن من؟!  یانداز یمادرم ...حاال چرا م یخونه   یبرم تو   یخودت گفت

چند تار   یی.گو د یکش  میبه موها  یاز من جدا شد و دست هیجواب فقط حصار دستانش رو تنگ کرد . بعد از چند ثان  یجا  به

 آمده بود:  م یها  قهیمزاحم کنار شق  یمو

  یپرونده ... قرار شد تحت نظر خودمون بر   لیبود واسه تکم یمدرک د ی... شا ست ین  یراه گهیحرف زدم ... م ی_با فروغ 

 .  میکن ی م بت ی تعق  ... ما نامحسوس

دلشوره را  نی و نگاهم راز ا  انی جر نیا یشد. اما دلشوره گرفتم از ادامه  داریباال آمد سمت صورتش. نگاهم را خر سرم

 برمال کرد:

 کنم سوگل . ی... تمومش م  اد یسرت ب یدفعه بالئ نیا ذارمی_نگران نباش ... به قرآن نم 

  یکف دستام خال یشونه هام رو ، رو یرو نیو فشار سنگ   ییظرفشو نکی سمت س دمیبلند چرخ ینفس  ین یبا سنگ  همراه

 و دلشوره ام بلند گفت :  یاز نگران  یعصب  انیافتاد و ک نیی رو محکم گرفتم . سرم پا نکی کردم و دو طرف س

 ؟  یگ ی_چکار کنم م

  یچشمام نشست و شونه هام لرزش یو. اشک ت شد ی. اما نم شد یشدن تمام م داریخواب ، با ب  هیمثل  یخواست همه چ یم دلم

 کرد:

 _سوگل ! 

 ؟ چرا؟ شهی...خسته شدم ... چرا تموم نم  انیخسته شدم ک -
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 شونه ام گذاشت و فشرد: یرو  دستشو

تا مادرت نتونه فرار  یقاض  زیرو م ذارمیشده م لیتکم  یپرونده  ه یکنم ...  یتمومش م ندفعهی_به جان حلما ، بخاطر تو ا 

 . شهیتموم م  یکنه و همه چ یان شا هللا ، خدا کمکمون م دمیکنه ... قول م

بود ، همه و   افتهیبود و از من به او انتقال  یُمسر د یکه شا  یاضطراب یسر انگشتان دستش ، نگاه منتظرش ، و حت فشار

 :  می و باز مصمم بگو ستمیهمه باعث شد ، راست قامت با

 _باشه..

 داشتم فقط.  یدانست که چه حال یخدا م و
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 لبش را به تمسخرم باال داد:  ی گوشه

که سهله ، کامم  ییخودتو که چا  یکرد  نیر یضعف من ! ... اونقدر ش یرو ی؟ دست گذاشت یدون  یخواب منو م  رگ

 شد!  نی ریش

و لقمه  زیم یخام جمله اش نشدم.  دستم را رها کرد که شکر پاش را گذاشتم رو  یلحظه ا  یو سرد نگاهش کردم .حت یجد 

سوم و پنجم هم   یکه او به لقمه  دمیجو ی دوم را هنوز م یهم مشغول شده بود. من لقمه  انیخودم گرفتم .ک یدوم را برا  ی

  یرو دور زد و باال زیو از جا برخاست . م د ینفس سر کش  هیرا  شی چا  رهاز من بود و باالخ شتری.سرعت خوردنش ب د یرس

 برهنه ام و گفت:  یشونه ها  یدستش رو گذاشت رو ستاد یسرم ا

 از جونم .  یخوایم یچ گهیقبول ... د  یقبول ...خامم کرد  ی_گولم زد 

داد که  ی که داشت وا م یشانه ام بودم و قلب یداغ نشسته رو  یدستا  رینبودم . درگ  یصبحانه بودم ول ریهنوز درگ مثال

 سرخم و ازکنار گوشم زمزمه کرد:

 بودم خب ... بخاطر خودت گفتم ، بد کردم ؟  یعصب-

 بهم .   یسوگل ...خب چرا راستشو نگفت ترسمی... ازت م یشیم یواقع یِ و ینوک ی پ  هیکم کم  یدار تو

 باز شد :  زبانم

 حرف بزنم ؟  یبگم ... اصال گذاشت ی_گذاشت
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 گوشم گفت :  یتو دهیو خمقلبش را بدست گرفتم . خمار  افسار

 . گهید  ای_خب حاال ... کوتاه ب 

 گفتم :  باحرص 

آروم   یبشنوم ، بعد که کم خوامینم  یگیحرف بزنم م خوامی... تا م کنهیام م  وونهیعادت بَدو مسخره ات داره د  نی... ا آمی_نم 

 ندارم که باهات بزنم .   یحرف گهی، من د  یشیم

 لبانش ، عمدا سمت صورت من فرستاد : نی رو از ب  نفسش

 !  یرامم کن  یتو که خوب بلد  می خودمون ی... ول ست یدست خودم ن شمیم  یعصب ی... َگنده اخالقم ... وقت می تسل-

 ؟ یخامم نکرد  شب ی؟ چرا همون د  یرامم نکرد  شب ید  چرا

 چون خسته بودم ...-

 به گونه ام زد و گفت :  یصورتم شد . بوسه ا میکه چه عرض کنم ، وارد حر یشخص می حر ی  رهیو لبانش وارد دا د یخند 

 ... گهید  ای... کوتاه ب می.... تسل دونیفرستادم وسط م د یسوگل خانم ... من که پرچم سف کنمیم  ی_تالف

 فکر کنم . د یبا-

 باال رفت :  یعصب شیصدا

 ، دلم رفت بابا . عتری _سوگل ! االن ! صبحانه تو بخور سر

جذغاله اش کرده بودم   یکه حساب  یسوختن قلب یامروز بود . انگار بو  انیک  نی، هم  شب ید  انی. انگارنه انگار که ک  دمیند خ

 هم بلند شده بود ، که 

 دادم و گفتم :  ت یرضا

 . دمیخب بخش یل ی_خ

 گل کرد و گفت :  طنتشیش

 رسم به حسابت گلم .  ی_م
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هاش   ی. در همون حال نگرانبست یو م د یکش یضد گلوله رو برام م   ی  قهیجل  یداشت محکم چسب ها انی باال بود و ک دستام

 گفت :  یمن م یبرا  هیرو هم در قالب توص

... بچه ها وارد عمل  هی حرفا برام تکرار نیممکنه بهت صدمه بزنه فقط بگو .... ا ی_باهاش بحث نکن ...اگه حس کرد 

 ؟ یرو چک کرد  کروفونت ی... م شند یم

 . یهزار بارخودت چک کرد - 

فقط نگاهم کرد و بعد مرا  هیدو ثان د ینگاهم آمد. شا  یچسب دور کمرم بود که نگاهش سمت حلقه ها نی آخر یرو  دستاش

 گوشم گفت :  یاش و تو نهیسمت س د یمحکم کش

 پابوس امام رضا . می سفر بر هی تموم بشه  یلعنت یماجرا نی امروز ا نیم_دوست دارم سوگل ... نذر کردم اگه ه

  یهفته فقط صد بار گفته بود " دوستت دارم " .با همه  نی هم یکه سکوت کرده بود تو  ییاون هفته ها  یهمه  یجا  به

 آروم کردنش گفتم:  یکه تو وجودم بود ، برا یآشوب

 . شهی_ ان شاهللا امروز تموم م 

 اش جدا کردم و گفتم :  نهیقصد رها کردنم رو نداشت .خودم رو از س انگار

 تا قرارمون نمونده ... بذار برم . یز ی... چ شهیم ری_د 

 گفت:  یبهتر بگم نگران  ا ی پر از نفس   نهی س هی همراه

 _برو. 

 ام رو سرم کردم تا کنار در رفتم که گفت :  یو روسر   دمیرو پوش مانتوام

 _واستا . 

صورتم و بوسه   یآروم اما نگران . سرشو خم کرد تو  یی. جلو اومد . با تامل و گام ها ستادمیدر ا یجلو  هریبه دستگ دست 

 خوندم رو به زبون آوردم و گفتم :  یچشماش م یکه تو  یمقدمه حس حرف یچپم زد که ب  یبه گونه   یا

 _نگران نباش ....مراقب خودم هستم. 

  هیکه چند ثان  یبود.جواب لبخندش رو فقط با تبسم یول  ست ینمود کنه که نگران ننفس بلند به زور لبخند زد تا وا  هی همراه

 زدم. رونیاز خونه ب ی، دادم و فور د یصورتم د  یتو 

برم و   یمانتوام رو آروم لمس کردم و با گفتن بسم هللا از خونه خارج شدم . قرار بود با تاکس  یکوچک رو  کروفونیم

 کنند. بمیتعق   انیهمکاران ک 

گرفتم ، دلشوره هم خود به خود ، خودش را کنار قلب پر از آشوبم جا داد. چشم بستم و تک تک   یکه تاکس ابانیخ سر

 رو مرور کردم . انیک  یحرف ها

 آرامش حرف بزنم . با

 نداشته باشم .   استرس
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 نلرزه .   دستام

 نخورم .   یزیچ

 ."  ارمی" رو به زبون ب  هیحرفا برام تکرار  نی" ا  یبهم بزنه جمله  یخواد صدمه ا یاگر احتمال دادم م 

  هیشدم .  ادهی پ  نی. با تامل از ماش دمیبود . رس افتادهی که هنوز اتفاق ن  ییها  هی ثان شیدستم بود و فکرم پ  یآدرس تو کاغذ 

از   یاشت . سر در آپارتمان پالکارتد  یکه شماره اش با آدرسم ، همخوان ینگاه به پالک  هیبه آدرس انداختم و  گهینگاه د 

 . جلو رفتم و زنگ واحد دو را زدم . د بو ب یعج   نی و ا دمیدفتر وکالت ند 

 گفت :  یو زنانه ا  فیظر یصدا

 _بله . 

 ؟  یخانم فائز -

 . د ییبله ... بفرما -
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 یسر سبز و پر از گلدان که در آن فصل سرد سال کم یداشت اما باغچه ا یو کوچک ینقل اطیباز شد و وارد شدم . ح در

 ستادمیا 2طبقه باال رفتم و پشت در واحد  کیپنجم نداشتم . با پله ها   یبود .طاقت آمدن آسانسور رو از طبقه  ب یعج

قد  یز شد .خانم الغر ولکه در با د ینکش یام ، زنگ زدم و طول یظاهر حفظ آرامش  یکه الزم بود برا ی.همراه نفس بلند 

رنگش را  ی بلوط   یکرده . موها شیرنگ . آراسته و آرا یسرخاب ی و شال یکوتاه و مشک  ی. با مانتو  ستاد یکنار در ا یبلند 

 کرد. ی تند عطرش داشت خفه ام م یطرف زده بود و بو  کی

 سالم سوگل هستم .-

 دست راستش را سمتم دراز کرد: کف

 هستم. ی_خوشبختم فائز

 . دستش را سمت چپ دراز کرد: یو صندل  زیبا چند م ینگاه گذرا به دورو برم کردم . سالن کوچک هیشدم .  وارد 

 طرف .  نی_از ا
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اتاق و دو   ی بزرگ در انتها  زیم کیبود . با   یراهرو را باز کرد .اتاق بزرگ پانزده متر یرفتم .در اتاق انتها همراهش

داشت .  زشی تا م  یدورتر  یاز مبل ها که فاصله  یکی  یهم . نشستم رو یرنگ رو در رو  یر یچرم ش یمبل راحت فیرد 

 نشست و گفت : زشیاو هم پشت م

 د؟ی کرد  دای_آدرس رو راحت پ

 نبود. یبله ... مشکل-

 ؟  گهید  د یتنها اومد -

 اومدم . یبله با تاکس-

 : زیم یرو تکون داد و کف دستش رو به هم چسباند و گذاشت رو سرش

 ؟  د یخور یم یز ی_چ

 ندارم .  لینه ممنون م-

 خب ... پس بهتره برم سر بحث خودمون . -

 مبل تا شونه ام نلرزه که چشم تو چشم من گفت :  یزدم به پشت هیتک

 مادر شما .. طی_خب  شرا

 باال انداختم و گفتم :  ییابرو اریاخت  یب

 .... د ی_ببخش

 :  دمیکرد که پرس یمکث

 ؟ د یفرمود  ی_چ

 جمله اش رو تکرار کرد: متعجب 

 .  نیمادر شما ...هم طی _فرمودم شرا

 .  ست یخانم مادر من ن نیا -

 شد : دهیبه تمسخر کش  یبا پوزخند  یو متعجب خانم فائز یجد  نگاه

 ؟  ست ی_ن 

 ... شده ی، فکر کنم اشتباه  ست یبله ن -

 من در خدمتتونم وگرنه .. د یحرفا دار نیاز ا ریغ  یعرض اگر

 .یخانم سور -

 بله .-

 خانم آزاده سعادتمند مادر شما هستند .-

 .  دمی... من از زبان خودشون شن ستند ین-
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 اعصاب رو به من نشون داد:  یهمان پوزخند رو باز

 .د یهستند ...انکار نکن -

 گفتم :  یعصب 

... اعدام بشه   اد یسرش ب  ییکه قراره چه بال ست ی...اصال واسم مهم ن  نجای سه اصرار خودش اومدم ا_خانم محترم من فقط وا

 بنده دور کمر دخترش ؟!  یبمب م  هی یکه رفت رفت ، کدوم مادر ی...مادر ست ی اصال واسم مهم ن یزندان ای
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 اش :  یصندل یزد مثل من به پشت هیبلند . تک د یکش  یپوف

 ؟ د یچرا اومد   ست ی... پس اگه مادرتون ن  نجایا د ییا یو ب  د یبه خودتون زحمت بد   نهمهیاوصاف ا  نی که شما با ا  نمی ب ینم  یلی_دل

 گفتم که به خاطر اصرار خودش .-

انداخت . انگار به من   یاه نگ  رونیبرخاست و رفت کنار پنجره . پرده رو آروم از گوشه ، کنار زد و به ب زیپشت م از

 :  دمیشک کرده بود که پرس

 ؟ د ی هست لشیتعجب هست ، شما واقعا وک  یمنم جا ی_برا 

 بله. -

 ؟!  دمیند  یوکالت یپس چرا سر در ساختمان تابلو -

 ندارم .  غیبه تبل   یازیهام ثابت هستند و ن  یبدم ... مشتر  ات یمال د یمن تابلو بزنم با نکهی واسه ا-

 از تعجب باال رفت :  ابروهام

 _عجب ! 

 گفت :  نهی. دست به سستاد یسمت من و همانجا کنار پنجره ا برگشت 

 وکالت منه ؟!  ی_االن مشکل شما و مادرتون تابلو 

 کرده جوابش رو دادم :  اخم
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 وکالتتونم با شما بحث کنم .   یسر اصل مطلب ، من وقت ندارم واسه تابلو د یبر د ی_لطف کن 

 :  ستاد یدر امتداد پنجره راه رفت و باز ا ی، چند قدم یو حرص ی.عصب د یخند 

خوان که مادر شما آزاد بشه  یها م  یلیپرونده نظر دارند و خ  نیا یها رو  یلیحساسه ...خ یلیمادر شما خ ی_خب پرونده 

 . یکیجز ...  ست ین  شیآزاد  یبرا  یراه ی، ول

 ؟!  یچ-

 بود که ادامه داد: نهیسمت من . هنوز دست به س د یچرخ

 .  میکن  یدادن که شما رو راض شنهاد یپ-

 ، من....  ستمین  یمن ؟! من که شاک-

 رو نزده خواند:  حرفم

 . یر یکه شما به گردن بگ نهی_منظورم ا 

 رو ؟!  یچ-

پرونده   یجورائ هیقائل شد و   فیواسه جرم مادرتون تخف  شهیم ینجوریبا باند فادر ... ا یقتل انبار دار شرکت و همکار-

 انداخت ...تا  قیرو به تعو 

 زدم :  اد ی را نگفته با حرص فر تا

رو بندازه گردن منو بره ؟ ... چقدر خودخواه ! ...حاال  یهمه چ اد ی تونه ب یفکر کرده واقعا ؟! فکر کرده هر دفعه م ی_چ

 . ست یشک ندارم که مادرم ن  گهید 

 .دهیبهتون م   یکار شما ، پول خوب نی... مادر شما ، عوض ا یخانم سور  د یتند نر -

خانم سعادتمند رو حل  نیکه االن ، کار هم  خورد یخوره ؟ اگه پول به درد م یخوام چکار؟! پول به چه دردم م یپول م-

 کرده بود.

 هم ....  ییجا  هیتا  میکن  یبا پول درستش م  ییجا  هیکنه ... تا  یاون فرق م-

 زندان ؟! د یندازی؟! منو به جاش م د ید یم  شی؟!فرار د یزنی ؟ قانون رو دور م یهم چ -

 کار به اونجا هم بکشه . د یشا-

 واستون مهمه ؟... نقدریچرا ا-

 جواب نداد. یصورتم ماند ول یکرد.نگاه ثابتش تو  سکوت 
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 مبل برخاستم و گفتم :  یرو از

 ... روز خوش .  هی_نه ...جواب من منف 

 برنداشته بودم که گفت :   شتریقدم ب  هی هنوز

 _واستا ...

 :   ستادمیا

 ؟!   ینه و بر  یو راحت بگ نجایا یا یب ی تون  یواقعا م ی_فکر کرد 

و در همون حال ، خونسرد گفت   د یکش رونیرو ب  زشیم ی. کشو زشیبودم که رفت سمت م دهیمفهوم حرفش را نفهم  هنوز

 : 

 وگرنه جون خودتم در خطره .  یکن ی_بهتره همکار 

 پوزخند گفتم :  با

 به کمرم ؟  د یبند ی م گهیبمب د   هی_

  نمی صدا خفه کن . اشاره کرد که سر جام بنش  یاسلحه با لوله   هیاز داخل کشو برداشت و دستش سمت من باال اومد .  یزیچ

 اسلحه را سمتم نشانه رفت : یکه نشستم و او خونسرد لوله 

 کار تمومه .  ای یکن  یقبول م ایداشته باشه ...  ریو نگ  ریکه بگ ست ی ن یبمب ساعت  گهید  نی _ا

برسند. فقط زل زدم به  ادمیتا به فر گفتمیم د یرو با  یرفت چه جمله ا  ادمی. اصال  د یاز ذهنم پر انیلحظه تمام دستورات ک هی

 که ادامه داد: یخانم فائز یچشما

باالخره فدا بشه تا مادرت  د یبا یکیدنبال کارش هستند ...  میت  یما مهمه ... نه تنها من ، بلکه تمام اعضا میت  ی_مادرت برا

 بتونه برگرده .

 نفر منم ؟  هی حتما اون -

 لبخند . نیکرد از مفهوم ا ست یظاهر شد . قلبم ا لبخندش

، فکر نکن که دست  کنهیآزادش م  گهید   یک ی... منم نتونم  دهیباند کش  نیبراي ا  یاد یباند فادره ... زحمات ز سیمادرت رئ-

، اونم   د یلرزیدلش م د یمواد مخدر بمونه ...گرچه اشتباه از خودش بود ... نبا یچهار تا پرونده   ریتا گ  میذاریدست م یرو

تا   ینبود  نجاینبود ... و تو ا نی االن وضع ا  د ی، شا کرد ینم یتموم بود ... اگر اون بمب رو خنث  یکه همه چ  یدرست لحظه ا

 . یطاقچه باال بذار یبخوا 

 کردند. رشیکردن بمب دستگ یشده بود ... قبل از خنث ریچرته ...اون دستگ-



261 کنید                                      صفحه   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  نمیکنه ، ا کهیت  کهیدخترشو ت  تونست یکرد .... دست دست کرد ... چون دلش با تو بود و نم ینه .... مادرت خودش معطل-

، تامل کرد ، گرفتار شد  یبخاطر مهر مادر شونی کار ما معنا نداره و چون ا یکارش ... محبت و عالقه ، تو  ی جهیشد نت

 ؟ ی کن  یکارفدا یمادر نی واسه همچ یخوا ی...حاال تو نم

 گفتم :  یعصب 

 . هیحرفا واسم تکرار نی _نه ...ا

جلو اومد و با اسلحه منو   یرو به زبون آوردم .خانم فائز انیک یجمله ، متوجه شدم که ناخواسته جمله  نی لحظه با گفتن ا هی

 هدف گرفت :

 کار رو تموم کنم.   نجای هم  نکهیندارم جز ... ا ی، راه هی_باشه اگه جوابت منف 

 به من .   یکرد و نگاه یزنگ در واحدش بلند شد . اخم یصدا

 بلند رفت سمت در واحدش :  یینه که با قدم ها ای  د ید  یزیدونم چ   یرفت کنار پنجره . نم باز

 _بله . 

 . د یخرابتر نکن نی....خونه محاصره است ... کارو از ا د یخانم درو باز کن-

مبل برخاستم .  یبود از رو دهیوجودم شعله کش  یتو کدفعهیدونم چرا  یکه نم یبود . لبخند زدم و با شوق اری بلند زان یصدا

 . د یسمت من اومد و محکم بازوم رو گرفت و کش یفائز

 . د یبر  نجایکنم ، پس از ا یخانم رو متالش نی مغز ا د یخوا ی...اگه نم  د یخوب گوش کن-
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 آمد:  یاز پشت در بسته  اریزان  یباز صدا و

 ... ی_خانم فائز

 .د یکن  می ...پس خودتونو تسل د یندار ی... راه فرار د ی ش یم ری، شما فورا دستگ اد یب   یسر خانم سور ییبال اگه

 سمت در . درو باز کرد و گفت : د ی ام و منو کش قهی شق یاسلحه اش رو گذاشت رو ی لوله

 تو دهنش . زمیچشمات مغزشو بر یدلت بخواد جلو د یمحترم ...شا ی_خوب نگاه کن آقا 
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 عقب رفتند .  اریو اسلحه به دست ، پشت سرش بودند که با دستور زان  ژهیبا لباس و  یعقب رفت چند نفر یقدم اریزان

لوله   کهیسمت راهرو و در حال د ی رفت . بعد منو همراه خودش کشگردنم نشست وسرم باالجبار باال  ریز یدست فائز ساعد 

 ام بود گفت:  قهی شق یگرد ، صدا خفه کن اسلحه اش هنوز رو ی

 خوام .... یم نی ماش هی...  میر یم میی _آرام از پله ها پا 

 رو .....  یآخر راهه ... بهتره خانم سور نی... ا د یکن یاشتباه م -

 برخاست :  یبلند فائز اد یفر یصدا

 نه تو...  زنمیمن حرف م نجای_خفه شو ... ا

بود و   اریصورت زان یرو نشونه گرفته بود. چشمام به اخم تو ی، هنوز فائز اریو اسلحه دست زان می اول بود  یپله  یرو

کفشم   یاه بود . عمدا پاشنه ر نیآخر د یبه سرم زد .شا یاومدم که فکر یم  نییداشتم از پله ها پا نمیپام رو بب  یاونکه جا  یب

کوچک   یدر فضا  کیشل یدو صدا هیثان  کی. افتادم و در عرض  د ی، بلغزد و لغز وزنمپله گذاشتم تا با انداختن    یرو لبه 

شدم که سر بلند  نی، پخش زم  هیدو ثان  ای کی  یبلند و رسا . با فاصله  یگریخفه و کوچک و د  یکیراهرو پخش شد . 

 واریزده به د   هیبود .تک شده.چشماش از تعجب گرد  ی.نگاهم رفت سمت فائز دمیرو د  اریزان یبازو   یکردم و رد خون رو

با دست   اریشد . زان دهیکش وارید  یرفت رو  یاش م نهیکه از س  یو رد خون  نی زم یکنار پله ها و آروم سقوط کرد رو

اومد . با اون حال و   نییبازوش و از پله ها پا یرو گرفتند. دست چپش رو گرفت رو  یاشاره کرد و چند سرباز دور فائز

 اون جراحت خم شد : 

 ؟  د ی_خوب

 !  یخورد  ریمن خوبم ...شما ت-

 . دمیم لیقول دادم که شما رو سالم بهش تحو  انی...به ک  ست ین  یزیچ-

که  یقول  ایکه در حقم کرده بود و  یمحبت  ایبود .  اری زان یبازو  یتو ری. ت ست یعلتش چ   دمیخودم نفهم یزدم که حت یلبخند 

 داده بود.  انیبه ک

  هوشیبود. ب اریتر از زان  می وخ  یحال فائز یی، وقفه انداخت. گو مانیحرفها  نیرفت و آمد چند مامور اورژانس ب  یصدا

 شد :  دهیآشنا از پله ها شن  ییبود که با برانکارد از ساختمان خارجش کردند که صدا 

 . _سوگل 

 سست بود.  می ، پاها جانیه  ای استرس  ایبودم . از ترس   نیکف زم هنوز

 از جا برخاستم و گفتم :  یمن خشکش زد. فور دنیبود که با د  دهیپله ها را دو   انیک

 _خوبم ...

 بازوش رو محکم فشرد و گفت : اریزان

 شما جناب سروان .  لی_تحو

 زد و گفت :  اریزان ی شانه   یرو  یرا باال آمد و دست ماندهیباق  یدو پله  انیک

 .  ییآقا یل ی_خ

 گفت :  یبه شوخ  اریزان
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 .  یهست  یعوض   یلیتو خ   ی_ول

 و بلند گفت :  د یخند  انیک

 ... برو پسر پرو ... برو.  ینمرد  یزی_برو تا از خونر 

 : د یبه صورتم کش  یقدم جلوتر آمد . نگاهم کرد و دست کی انیرفت و ک نیی از پله ها پا  اریزان

 واقعا؟   ی_خوب

 آره ... خوبم . -

 زد و گفت :  یپر شور  لبخند 

 . ی_همسر کارگاه خودم

رفتند ، مرا در  یآمدند و م یکه هنوز م  ژهیو  می ت ینتوانست خودش رو کنترل کند و همان موقع ، مقابل نگاه سربازها  و

 :  د یآغوش کش 

 _تموم شد سوگل ... تموم. 
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 بلند شد :   اریزان یناله   ی، منو به خنده انداخت ، که صدا انیمتعجب من به کنار ، دهان باز از تعجب ک نگاه

 از درد. رمیم یدارم م یوا  یوا-

 گذاشت و گفت :  اریدست زان یجلو  زیم  یدستش بود رو رو یکه تو  یدمنوش آماده ا وانی ل یفور نینازن 

 .د یحتما بخور  نویخوبه ... ا زایچ  نی زخم و عفونت و ا یبرا  شنیآو دمیشن-

 گفت :  نی که نازن وانیفرو رفته بود ، خم شد سمت ل یبازوبند طب یکه تو  یبا همان دست اریزان

 _داغه ...

 بلند شد : اریزان  یناله   یصدا باز

 طاقت ندارم . گهینه ... من د  ی_وا 
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 دوخت :  انیکالفه و نگران نگاهشو به ک  نینازن 

 !  فهی ضع یلیکه خ  325  نوفنی ننوشته ؟ استام یمسکن قو هیگم چرا دکتر   ی_م

 شده بود گفت :  رهیخ  اریکه هنوز با دهان باز به ادا و اطوار زان یهمون طور  انیک

 الزم نبوده .  د ی_خب شا

 زد:  اد یفر یفور  اریزان

 تو؟ ... چطور الزم نبوده ؟!  ای خوردم  ری_من ت

 جواب داد: یبا خونسرد   انیک

 یقول  نمی، ا یو بهم گفت  یخم به ابرو هم نداد  ی، حت یبازوت بود ، خوش و خرم بود  یتو   ریت ی، وقت  ادمهی که من  یی_تا جا

 ؟!  یکن یداد و قال م یرو در آوردن ، چته که مثل زن زائو ه   ریکه بهت دادم ، حاال که ت

 و به قصد تَنَبُه گفتم :  دمیگز لبمو

 ...زشته .  انی_ک

 مبل برداشت و به جلو خم شد :  یاش رو از رو  هیتک  ارینکرد و زان  یتوجه  انیک

 االن درد دارم . دمی_اونوقت داغ بودم نفهم 

 خنده ام رو با کف دستم پوشش دادم و گفتم :  ی سمتم اومد . فور اریزان یام گرفت که نگاه شاک  خنده

 .  د ی_ببخش

 جواب داد: یعصب  نینازن 

 و سالم کنارت نشسته . حی نخورده ، صح ری_آره بخند سوگل جان ... شوهر شما که ت

 : د یباال انداخت و پرس ییابرو  انیک

 خورده ؟!   ریاالن شوهر شما ت یعنی _آهان ...

که   دمیکه زده بود. کم کم خجالت هم به حالت چهره اش اضافه شد. که من باز بلند خند  یحرف یمتعجب شد و موند تو نینازن 

 رو بدهد رو به من گفت : انیاونکه جواب ک یبه جا   نینازن 

 ندارم . ی_سوگل خانم من با شما حرف

 خنده گفتم :  با

 گفت .  انینزدم ، ک یخه من حرف آ ی_حق دار

 زد به مبل :  هیباز تک یعصب   اریزان

 .ننی چشم ندارن بب نای_ولشون کن شما .... ا

 و جواب داد : ومد ی باز کوتاه ن  انیک

 ؟!  چرخهی خانوم دورت م نی، نازن  یگ یآخ م هی  نکهیا ای رو ؟!  یکه خورد  یری؟!ت   نمی رو بب یچشم ندارم چ  د ی_ببخش
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 با همون چشم و ابرو کوتاه اومد و گفت :  انی اومد و ک ییچشم و ابرو یدور از چشم ناز اریزان

 .  گهیبخونن و تمام د  ت یمحرم ی  غهیص  هیدوتا  نیبلکه ا  می_بلند سوگل .....ما بر

 بلند من . یو خنده  نی اعتراض نازن یمصادف شد باصدا انیحرف ک  نیا گفتن
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 سه ماه بعد  

 

 

 رو . ان ی ، هم منو کالفه کرده بود ، هم ک یبا اونهمه خونسرد   نی و نازن اری بلند زان یصدا

 ؟  یجان ، پتو برداشت نی نازن -

 ؟   یبردار برداشت یآره ... به شما گفتم چادر مسافرت-

 .  زمیبله عز -

پاهاش گذاشته بود و سرش رو کالفه از اونهمه   یکالفه به جلو خم شده بود و ساعد دستاش رو رو کهیدرحال  انیک

 گفت :  رلب ی، ز نیی زن وشوهر پا نیا یخونسرد 

 . م یرس ی.... ما تا فردا هم نم  می دوتا رو بهم رسوند  نی ا میکرد  ی... چه اشتباه  ای_ خدا

 زدم :  اد یفر یعصب 

 .  گهید  د ی_بس کن

 شدم .  یدونستند چرا عصب یمتعجب نگاهم کردند که انگار اصال نم یطور هیو   ستادند یوسط خونشون ا نی زنو نا اریزان

 ؟ یزنیشده سوگل جون ؟ چرا داد م یچ-

فالکس  هی تو   د ییای ب ی، گفت  نجایا میاومد  میآره ، بلند شد  ی، گفت د یزنگ زدم گفتم حاضر  شی؟ سه ساعت پ زنمیچرا داد م-

 ؟  د یستیحاضر ن ی... خب چرا از اول نگفت د یبند  یسفرتون رو م لیوسا د ی، االن سه ساعته دار می کنم بر ییچا

 کرد و گفت :  اریبه زان ینگاه هیخونسرد  نینازن 
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 ؟  می ستی_ما حاضر ن

 کرد:  میروان  شیالیخ  یبود که آنهمه ب الی خ یچنان ب نیبدتر از نازن  اریزان

 .  میاالن بر  ن ی ... هم می... بر  می_حاضر 

 گفت :  یهم از جا برخاست و حلما رو صدا زد که ناز  انیک

 . می رو پر نکرد  ک ی ن کی ... پ اریآخ آخ زان-

 زدم : اد یو من باز فر شیشون یکف دستش رو زد وسط پ یعصب  انیک

 مسافرت .  میبا هم بر   میگفت  میکرد  یخدا ... چه غلط ی... ا می خواینم  کین  کی_بابا پ 

 کرد : زیچشماشو ر یا دلخورب  یناز

 که بهمون خوش بگذره . میریکامل مسافرت م زات یما با تجه  یسوگل جون ول د ی_ببخش

 بلند جواب داد:  انیک

 .  می... بر د ییا یکه کامل شد ، ب زاتتونی، شما تجه میر ی_خوبه پس ما م

 انداختم و گفتم :  نینگاه به نازن  هی . فقط  نیرفت سمت ماش یراست  یو بعد راست 

 بهتره .  ینجوری_آره اصال ا

 نفس آسوده گفت :  هیگذاشت و با   نی دستش رو زم یتو   کین  کیسبد پ  اریزان

 . شهینم ی...عجله ا م ی ریراحت م الیرو چک کن با خ  ستت یجان بهتر شد اصال ...حاال ل نی _آره نازن

تکون دادم و   یشده بود که سر اهیصفحه س  یدستش رو نگاه کرد. پشت و رو یآچار تو  ی برگه  ست یل یفور نینازن 

 نجوا کردم :  رلب یز

 .  می و برگشت  میما رفت د یچک کن  د ی_تا اونو بخوا

، که ما  د ییزنگ زد که کجا اریمشهد ، زان مید ینذر کرده بود . تا رس انیامام رضا که ک  ارت یبه ز میهم شد . ما رفت نی هم

 گفت :  یهم با خونسرد  انی، ک میراه افتاد 

 . د ین یب  ی، ما رو م می... ما فلشر زد  یا ی، سرعت ن شتریاصال عجله نکن اصال ... هشتاد ب نیبب -

 قطع کرد و با خنده گفت : انیخنده غش کرده بودم که ک از

 _بذار سه ساعت هم اونا برن سرکار. 
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 آخر حرف

  

 ز یعز  اهیس سنگ

 

  زیندارد اما صبر و عشق و محبت ، راه حل همه چ یراه حل ی، که گاه یشده بود  دهیاز تداخل مشکالت درهم تن ینماد 

گردد. سنگ  یکه رفت سخت بر م یبرد و اعتماد  یوقت ها سکوت بهتر است از دروغ . دروغ اعتماد را م یاست . گاه

 بزنم .  یسیداستان پل  کیکه خواستم در قالب  ییمن ... پر بود از حرف ها اهیس

جبران .آنجا   یشود برا یم ریما زود د  ی برا یگاه  نکهی نشد که حس غالبم را در قالب کلمات و داستان بگنجانم . ا  ی.گاهو

 مرگ رفت. یکه سوگل تا پا

رساندم و انفجار ، تا نشان دهم که حوادث  یصفر م  ی هیدور کمرش را به ثان  یخواست که آن بمب ساعت یچقدر دلم م و

بود و    انیحق با ک د ی. شا می ماندنمان را بدان یلحظه ها  نی. پس قدر ا می هست یکنند که ما تا چه روز و چه ساعت یخبر نم

از  د یکش یم نفس   ایکه در دن یروز نیتا آخر انیبود ، ک  یبمب ساعت  همانکار سوگل با  انیاگر پا یبخشش سوگل سخت ول

  یم یتلخ ییکرد و چه جدا ینم  یسپر ی عمر سوگل را با قهر و دلخور یانیپا  یبود تا روزها  دهیبرد که کاش بخش  ینم اد ی

 . امد یشد . اما دلم ن

اش   یقلب یعشقش نهد و خالف خواسته   یما آدم هاست . چرا خواست پا رو یافراط یاز خودگذشتگ یکه نماد  اریزان  ای و

 به اسم سن !!   یکند؟! بخاطر عدد   یجوانمرد  نی ، درحق نازن

کنم و   یو هر کس یقلب و احساسم را خرج هر راه د یکه قلب  و احساس من شرافت دارد ... پس نبا می است که بدان خوب 

 احساسم نگذارم . یخدا نشوم و پا بر رواحساس باز گذاشت ، من خداتر از  نیا یاگر شد ، و خداوند راه را برا

همان بمب   یها  هیثان  نی در همان آخر د یکرد. شا یباالخره مادر یکه نبود ول یداشت ، مادر یاد یز یحرف ها   اهیس سنگ

 !  یساعت 

گرفت ، زهر  اد یکه   یگنجاند و زن  شیاز زندگ ینداد و هر کدام را در بخش حی که کارش را به همسرش ترج یهمسر

 کند ، دروغ است . یمشترک که کام عشق را تلخ م یزندگ

پاک    میاز مشکالت ، پناه ببر به حر یخسته شد  ی، وقت می تا بگو  ی ارت ی سفر ز کیمن تو را به آخر رساندم با   اهیس سنگ

 ... یحال خراب روح یامامان مهربان که هم درمان درد هستند و هم شفا

دوباره از سر ، آغاز  یروز  د یختم کنم. شا انی نون پا یخاص تو را به نقطه   یو حادثه  انیجر  کینخواستم با    اهیس سنگ

 ... یشد 

 ... د یشا
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