
 

 

  

غان اف  یاز تبعه    یتصادف ناخواسته  باعث مرگ مرد  کی  یمهران مبرهن نامزد انتخابات مجلس ط

مسئله باعث خراب شدن برنامه هاش نشه, برادر بزرگترش مهراب خودشو    نیا  نکهیا  یو برا  شهیم

  ی اون مرد؛ دختر خود ساخته و مغرور  یتنها بازمانده    یزندگ  ریواسته درگ,ناخ  نکاریو با ا  کنهیم  یمعرف

 .شهیم الیبه اسم ت
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 ...*دی ای ب که هبار*

 "اول   فصل "

بود    النیگ  زییاواخر پا  یموسم  ی از همان باران ها  یکیهم    باز

  ی م  نیماش  ی جلو   ی   شهیامان به ش  یو ب  یدر پ  یکه قطراتش پ

قصد آرام گرفتن   ی زییشب پا  مهیو آسمان انگار در آن ن  دیکوب

 نداشت. 

خلوت    بایتقر  ی ها  ابانیرمق نگاهش را به خ  یخسته و ب  مهران

فرمان    ی . رودی رس   ی رشت دوخته و حداکثر سرعتش به هفتاد نم

  ش یپ  ی   قهیده دق  نی داشته باشد. هم  ی بهتر  دیخم شده بود تا د

مهمان آن  از  که  ها  رونی ب  ییکذا  یبود  نگاه  و  و   یراض  ی زده 

 خوشحال نائب را پشت سرش جا گذاشته بود. 
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را درچشمان    تیبوده که رضا  ی بار  نیاول  نیخودش فکر کرد ا  با

م  نیا ب  دید  ی مرد  هرلحظه    شتر یوحاال  احساس    ی گرید  ی از 

  ی امشب که کنار همسر پا به ماهش سر رو  دیکرد. شا  ی م  ی سبک

 در انتظارش بود.   یگذاشت، خواب آرام  یم ن یبال

لباسش را باز کرد و   ی   قه یبه    ی منته  ی و دکمه    برد  شی پ  دست

به ته    یشد. دست   و عصا قورت داده خارج  یاز آن فرم رسم  یکم

و حس کرد دارد راحت تر نفس    د یمنظم و مختصرش کش  شیر

 کشد.  یم

پ  ی مهمان آنقدر  شرفتهی خوب  را  خودش  هم  مهران  خوب   ی و 

بزند و    دییبه انتخاب نائب مهر تا  رینشان داده بود که معاون وز

رابطه   به آن  بپوشد  ا  یخانوادگ  ی چشم  بهم    ن یکه  را  دو مرد 

 داد. ینسبت م
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و عواطف   یخانوادگ  ی رابطه    نی ارتباطش با نائب ا  در   گاه  چیه

نبود. هرچند آن مرد  تا آنجا که  توانسته بود   لی و احساسات دخ

مهران گذاشته   یگلو  یقرار دادن دخترش، پا رو   زیوبا دست آ

ها برابر خواسته  در  را  افسارش  زندگ   ییو  از  مهار    یکه  داشت 

 کرده بود. 

م  ی برا  دلش برا  یمطهره  زندگ  ی سوخت،  که    شه یهم  شیاو 

او که    ی مهران و نائب بود. برا  ی دستخوش بهار و زمستانِ رابطه  

زنانه    ی شده و تمام مهر و عاطفه     ابیآس  نیریناخواسته سنگ ز 

  ت یکرده بود که شروعش با موقع   یمشترک  یاش را خرج زندگ

 مهران رقم خورده بود. ی حسابگرانه  یشناس 
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و   ردیت چرتکه دستش بگتوانسخوب    نقدریا  یو چه زمان  یک  از

به ضررش هست؟  ی زیبه نفعش و چه چ ی زیحساب کند چه چ

 پدر و مادرش شد.  ی هااز آن موقع که نقش اول آرزو دیشا

  ی باز  نیو از ا   دیاز همان موقع که مهراب خودش را کنار کش 

حاج   ی انصراف داد و مهران شد آقازاده    ز یو چالش برانگ  ده یچیپ

از دانشگاه امام صادق    یاس یعلوم س  سانسیآقا مبرهن که فوق ل

فعال  و  برنامه ر  شیها  تی)ع( داشت  به رو  ی زیکامال  و    یشده 

بود و نه   دهیآن شاخه پر  هشاخه ب  نیحساب و کتاب بود. نه از ا 

 شد.   یم دهید ی زیسوال برانگ ی سوابقش نکته  ی در پرونده 

اش    که نائب سرو کله  یبه بعد درست از آن زمان  ییجا   کی از    اما

گرفت به    میشد، مهران تصم  دایاو پ  ی   زهیانگ  ی ب  یوسط زندگ

که مادرش بنا به    یاطی احت  محافظه کارانه و با  ی آن قدم ها  ی جا
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  ی م  شنهادیخود به او پ  ی و پنج ساله    ستیب   یاس یس   ی تجربه  

  یادیو نائب انگار ز  اشدجهش بلند روبه جلو داشته ب  ک یکرد  

 هدف مناسب بود.  نیا ی برا

سوخت، آن زمان که مهراب با    یخودش م  ی ش برادل  هم  یگاه

کردن و   یشانه خال  نیداشت هرطور شده ا  یعذاب وجدان سع 

  ی م ش یکه پ  ی تی را جبران کند. حاال هم هر موقع دنش یکنارکش

شد دلش قرص بود که مهراب   یم  نییباال و پا  شی آمد و زندگ

 یبرادر بزرگتر بودن با اوست و نم  تی هست و آن حس مسئول

 تکان بخورد. آب دردل مهران اردگذ

************ 

از کنارش سبقت گرفت و آب ز  یوانت   یکه رو  ی ادیبا سرعت 

خ ماش   ابانیآسفالت  به  شتاب  با  بود  شده  بد یپاش  نی جمع    ی . 
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  ک یمهراب    نی ماش  نکهیچشمانش بسته شد و با تصور ا  اریاخت

کرد   دنیشروع به خند  ده،یو مفت به خودش د  ی مجان  ی شستشو

 کرد. تیهدا ابانیخ ی  هیرا به سمت حاش ن یشو ما

به گوشش    ی بوق کشدار و بلند  ی لحظه صدا  نیدر هم  درست

  ن یماش  ی به کاپوت جلو  اهی س  یخورد و تا به خودش بجنبد، جسم

 ترمز گذاشت.  ی برخورد کرد و مهران محکم پا رو

آسفالت و به   ی رو   نیماش  ی شدن چرخ ها  دهیدردناک کش  ریصف

فقط چند لحظه بود و بعد انگار همه    اه،یسافتادن جسم    نییپا

 . د یرس یخواب بد به نظر م  کی هیشب زیچ

  اده یپ  نیبر آنها نداشت از ماش  یو کنترل  دیلرز  یکه م   ییدستها  با

 ت یهدا  نیماش  ی اورا به جلو   ریسست و مهار ناپذ  شیشد و پاها
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تار  را    دشیو د  دیکوب   یکرد. باران شالق وار به سر و صورتش م

 کرد.  یم

اراده خم   یچشمانش بود. ب  ی جلو   اهی و س  دهیچیدر هم پ  یحجم

شخص ناشناس را گرفت و برگرداند. قبل از همه    ی شد و شانه ها

داشت،   انیاش جر  قهیکه از کنار شق   یلرزان و خون  یپلک ها  زیچ

  ی دگیو کش  یجوگندم  شیتوجه مهران را به خودش جلب کرد. ر

برا مرد  م  ی ادیز  شی چشمان  اما  یآشنا  ذهنش   ی آنقدر  آمد 

 نباشد.  ییبود که در آن لحظه قادر به شناسا شانیآشفته و پر

غرق در   ی شدت شوک حادثه انگار فلج شده و مسخ چهره    از

بود. شانه ها لرز  شیخون مرد  به  پا  دنیشروع  او،هم  و   ی کرد 

آخر   ی مرد زندگ   نی که  سپر  شیلحظات  درحال   یم   ی را  کرد 

 و جان دادن بود.  ستنیگر
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مرد را    ی واب رفته اش را تکان داد و شانه هابه خ  سر و  ی دستها

که با او رخ به رخ شد، مرد آشنا    ی به چنگ گرفت اما درست زمان

 کرده بود. میتسل نی جان به جان آفر

اش    نهیکه حجم محدود س  ی درد  صالش، ی از سر است  ی ها  ادیفر

ا را  قلبش  و  پرکرده  ارا  م  نیز  ملتهب   از   ی اتفاق  خارج  کرد 

خواست چشم برهم    ی . دلش آن لحظه ملش بودو تحم  تیظرف

 به عقب برگردد. زیبگذارد و معجزه وار همه چ

  ی رینظ  یب   تی و موقع  یلعنت   یبد مطهره را بهانه و آن مهمان   حال

گذاشت نائب آنقدر پشت    یکرد. م  یکه در انتظارش بود را رد م

. در ردیخط و نشان بکشد تا خفه خون بگ   بزند و  ادیفر  یگوش

و فشار    یخواب  یب  شی مطهره بود و تنها نگران  ش یپ  عوض حاال 

 شد.  یهمسرش  م ی خون باال 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
9 

ده متر جلوتر نگهداشت و خاموش و روشن شدن جفت   ینی ماش

 داریزد، ب  یدست و پا م  انشیکه م  یانگار اورا از کابوس  شیراهنما

س جسم  زده  وحشت  رو   اهیکرد.  را  و   ی مرد  کرد  رها  آسفالت 

بلند   شیگرفت و تالش کرد از جا  نیدستش را به کاپوت ماش

 شود.  

توجه به    یدستش احساس کرد اما ب  ریرا ز  ی لزج گونه ا  یسیخ

  ن یماش   ی که متوجه راننده    یو درحال  ن یآن، رفت سمت در ماش 

 شدن داشت، سوار شد.  اده یبود که قصد پ ییجلو

را   چییسو  یکرده بود. به سخت  نشیو سنگ  سیخ  یحساب  باران

 سش یخ  ی و موها  یشانیبه  پ  یدستشد.    روشن  نیچرخاند و ماش

.  ردیشدن بودند را بگ  ریکه در حال سراز  یآب  ی تا قطره ها   دیکش

ماند.    رهیاش خ  یخون  یشانیو پ  نیماش  ی جلو   ی   نهینگاهش به آ
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رد خون ، آن    دنیوحشت زده کف دستش را جستجو کرد و با د

 . د یکش متشیرا به کت خوش دوخت و گران ق

که به نظر   ی ا   لهیکرد و وس  دنیوبه د  شروع  ییجلو  نیماش  مرد

دست چرخاند. مهران مجال    ی قفل فرمان بود را رو   ه یشب   شتر یب

کنارشان    دنیرس از  سرعت  با  و  گرفت  عقب  دنده  نداد،  او  به 

 گذشت. 

درد را با   نیچه کند، کجا برود و ا  دیلحظه با  نی دانست در ا  ینم

 یزده    باران  ی ها  ابانیو درمانده خ  جیشود. گ  می سه  یچه کس

 یآشنا حت  اهپوشِیمرد س  ی شهر را پشت سر گذاشت و چهره  

 چشمانش محو نشد.  ی از جلو  ی لحظه ا

*** 

@romanhayelilian 
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 [ ۱۷:۵۱ ۲۴.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 3  دیایکه ب بهار

 

ا  یاپیپ  ی صدا را که    نیزنگ آن هم  از شب، مهراب    ک یوقت 

ب  ی م  ی ساعت اهواز  به  روزه اش  از مسافرت سه  بود  شد  رگشته 

مهران،    دیمات و سف   ی چهره    دنیبه سمت در کشاند. د  مهیسراس

اش   یشانیپ  ی آشفته و رد خون رو   ی و موها  سی خ  ی سرشانه ها

 به جانش انداخت.  ی هراس بد

 شده؟!  یچ _
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مثل     مهران دهانش  و  گرفت  در  چارچوب  به  را  لرزانش  دست 

 ی رو. دست  دی بگو  ی زیباز و بسته شد اما نتوانست چ  یدهان ماه

 . د یافتاده اش گذاشت و او را به سمت داخل خانه کش ی شانه 

خوبن؟ نکنه    نا یا  یبرات افتاده؟ حاج  ی. چه اتفاقنم یتو بب   ا یب  _

 مطهره... 

که در خانه چشم    ی همسر  ی آور  ادیداد به در و با    هیتک  مهران

  ه ینکرد و شب  یاری  گریسست و لرزانش د  ی به راهش بود، زانوها

 ن یزم  ی پشت سر گذاشته، رو  یشتریهفت ر  ی که زلزله ا   ی آوار 

 .ختیفرو ر

 نفر.   هی...هی..ی ز...ز...زدم به  _

 زانو زد و وحشت زده تکرار کرد. نیزم ی رو بمهرا

 نفر؟! هیبه  ی زد _
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 فکر...فکر کنم مُرده.  _

 زد و چشمانش را بست.  شی به موها یچنگ

 . ی وا _

 دستانش پنهان کرد و با بغض گفت:  نیصورتش را ب مهران

 بدبخت شدم...داداش... بدبخت شدم.  _

 که مرده؟  یتو مطمئن _

 بود، تار شد.  دهیکه د ی ناگوار ی صحنه  ی ادآور یبا  شیها چشم

 خودم جون داد.  ی تو دستا _

 ؟ ی تو هم فرار کرد _

بود رو به برادر   صال ی که از سر است  یبلند کرد و با هق هق   سر

 بزرگترش گفت: 
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شد. نائب... نائب اگه بفهمه،    یخراب م  زیموندم، همه چ  یاگه م  _

 . ارهی یپدرمو در م

به هم گره خورد. اصال    ی ابروها پرپشت و خوش حالت مهراب 

که به آن مردک ربط   ی زیدست خودش نبود، به اسم نائب و هرچ

 داشت. ی کرد آلرژ   یم دایپ

 .کهی غلط کرده مرت _

پرخونش را به   ی مچ دست برادرش را گرفت و چشم ها  مهران

 او دوخت.  ی خسته  مانچش ین  ین

. با هفتاد تا داشتم  تو  ن یماش  ی چطور اومد جلو  دمیاصال نفهم  _

 اومدم که ...  یم لمانیبلوار د

منتظر و پر از سوال برادرش جا   ی چهره    ی صورت مرد به جا 

ه بوده و چشمان  خان  کیآن لحظه نزد  نکهیخوش کرد و با تصور ا
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  ن یزده هوحشت    آشنا،  ی ادیز  شیآن مرد برا  یبادام  ی   دهیکش

 بلند شد.  شی خورد از جا یتلو تلو م کهیو در حال دیکش ی بلند

کنم همه    یخواستم بزنم بهش. اگه...اگه خودمو معرف  یمن نم  _

کش  زیچ گند  د  ی م  دهیبه  واسه    ینم  گهیشه...اونوقت  تونم 

تونه سرشو    ینم   ی تو استاندار  گهیانتخابات شرکت کنم.بابا...بابا د

 بلند کنه. 

داشت که پشت   یاش، نشان از شوک هیگر انیم  یعصب ی  خنده

 کرد.  یبروز م  یکی یکی  شیسر گذاشته و حاال نشانه ها

 شه مگه نه؟ یبرام سابقه نم نی. ایافغان هیزدم به  _

بدون فکرش، با   ی کنترل و حرفها  رقابلیرفتار غ دنیاز د مهراب

 نگاه گرفت و تلخ زمزمه کرد. یناراحت

 . ی بهش و فرار کرد ی زد _
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 و پرخاشگرانه جواب داد.  تند

  ر ید  گهیسرش د  ی باال   دم یخودم جون داد. رس  ی تو دستا   گمی م  _

 شده بود. 

 .ی کرد یرهاش م  دینبا _

راب  خ  زیموندم، همه چ  یاگه م  ،یفهم  یتو چرا حرف منو نم  _

 شد.  یم

 خراب شده.  زیاالنشم همه چ نیهم _

 بود.   یافغان هیاون فقط  _

 ر شد. سرش آوا ی مهراب رو  ادیفر

 هم داره؟   ی ری بوده، مگه تاث  ییکجا  نکهی. ایآدمو کشت  هی  ی زد  _

 من که عمداً بهش نزدم.  _
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 به امون خدا. ی بارون ولش کرد نیاما تو ا _

 با بغض نفس گرفت و گفت:  مهران

د   نیماش   هی  _ مارو  اش  راننده  و  نگهداشت  نم دیجلوتر    ی ... 

 تونستم بمونم. 

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۷:۵۲ ۲۴.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۴  دیایکه ب بهار

 

و تالش کرد خشمش   دیمتورم گردنش کش  ی به رگ ها   یدست

 را کنترل کند. 

 مهران. حماقت پشت حماقت. ی ...وای وا _
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کردن...من فقط به خودم   ی م  رم یاون مرد مرده بود، اگه دستگ  _

موندم    ی اگه م  ی فکر کرد  چیفکر نکردم. مطهره، مامان و بابا، ه

 شد؟  یم یچ

. اون مرد اگه گزارش ی دیبه لجن کش  زویبا در رفتنت همه چ  _

 کنه... 

 از شدت ترس گشاد شد.  شیها چشم

 کن.  ی کار هی کنم. داداش تورو خدا   ینم  یمن خودمو معرف _

خواست سرش را محکم   یبود دلش م  دهیکه شن  ییحرفها  نیا  با

و   سر  یب  ی و حرفها  اوهیمشت    کی بکوبد. مهران مدام    واریبه د

  ن یبار سنگ   ری ز  دیدانست حاال با  یداده بود و او نم  لشی ته تحو

 آورد.   ی اتفاق درد آور چطور دوام م نیا
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خواند، وا داده    یبرادر کوچکترش م  ی حاال هم از چشم ها  نیهم

  ی م  د یاتفاق را ندارد. چکار با  نیو تاب و تحمل از سر گذراندن ا

 زیکرد همه چ  ی م  یکرد؟ مهران حق داشت، اگر خودش را معرف

  ی تی ئولو بار مس   ستادهیپشتش ا  یشد. او که زمان  یتمام م  شیبرا

مهراب گذاشته بودند، مردانه    ی شانه ها   ی و مادرش رو  ی که  حاج

 بود. دهیبه دوش کش

 من بهش زدم. گمی کنم. م  یم یتو خودمو معرف ی به جا _

چنگ    شیحرف، مهران به سمتش هجوم آورد و به شانه ها  نیا  با

 .انداخت

 برام؟!  یکن  یکار رو م نیا _
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داشته   دیسوال پر از التماس و ترد  نیا  ی برا  یکرد جواب  تالش

سخت به  هم  آن  مختصر سرش  دادن  تکان  جز  اما  کار    ی باشد 

 . امدیازاو برن ی گرید

 بود. ی افغان هیکنن،اون فقط  ینم تتیباور کن اذ  _

ش را  عجز و البه ا   نیاز ا  شتریچشم بست تا ب  یبا ناراحت  مهراب

 . ندی نب

 تمومش کن.  گهیباشه د _

پاک    سی و صورت خ  دیعقب کش   مهران تند  تند  را  اشکش  از 

 کرد.

 ؟ یکن کاریچ یخوا یحاال م _

  ی به ساعت بدون قاب رو   یخسته اش را فوت کرد و نگاه  نفس

 انداخت.  وارید
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 رو بده.   چییسو ،ی کالنتر رمیم _

 ؟ یبگ یبهشون چ ی خوا یم _

ا  کالفه ب  نیاز  به    ی ربط، شانه    یسوال  اورا  مهران را گرفت و 

 کرد. تیاسمت اتاقش هد

. بعدشم برو خونه تا ریدوش بگ  هیلباس هارو عوض کن و    نیا  _

 مطهره نگرانت نشه.

 اما تو...  _

 شه، نگران نباش. ینم  میمن طور _

 مانیراه پش  ی  مهیاما ن   ی زیچ  ی ادآور ی  ی را باال آورد برا  دستش

ق خواب او خواسته بود به سمت اتا  شد و همانطور که مهراب از

 رفت. 
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  ن یو انگار قرار بود هم  دیبار  یوقفه م   یهنوز هم تند و ب  باران

  ن یآب ببرد. مهراب با خودش فکر کرد کاش ا  ریامشب رشت را ز

شست    یآمده را م  شیقدرت داشت که اتفاق تلخ پ  ی باران آنقدر

 برد.  یو با خود م

مس  شی موهابه    یچنگ کالفه  و  خانه  ه  ک  ی ریزد    ی حاج  ی به 

پ  یم   یمنته در  تقر  شیشد،  سال  بایگرفت.  که    یم  ی سه  شد 

  یکه واحد  ی پدر  ی خانه    ی باال   ی مهران و همسرش  درطبقه  

بود، زندگ با خانواده که    ی م  ی کامال مجزا  کردند. به رابطه اش 

مهران    شدنبوده و نخواسته که با  یاز وقت  دید  یشد م   یم  قیدق

 نیاو پر کرده. از ا  ی ها را به جا  ودننب  نیتمام ا  یتوقع  چی ه  یب

  مشیتصم  نیبگذارد. ا   شیتوانست تنها  یبود و نم  ونشیبابت مد

و   ی گرداند اما زندگ  یبر نم  یمرد به ظاهر افغان را به زندگ  دیشا
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مهم   ی زیاز هرچ  شیبرا   نیداد و ا  یمهران را نجات م  ی   ندهیآ

 تر بود.

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۷:۵3 ۲۴.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۵  دیایکه ب بهار

  ی و نگاه   دیکش  رونیاش ب  ی کت  خاکستر   بی را از ج  لشیموبا

 را گرفت. ی انداخت و شماره ا نشی مخاطب   ستیبه ل

 ؟ یکن یبرام م ی کار هی ؟ی الو فرزان خوب _

  ست یساعتم ن   هیشده؟ همش    ی باشه. طور  ریسالم داداش، خ  _

 .میاز هم جدا شد
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  اده یدر خانه پ  ی و را ابتدا جلوگاه ا فرود  یتاکس  نکهیا  ی ادآوری  با

 مردد گفت:  دویلب گز دی کرده و آنها از هم جدا شده بودند ناام

م  _ کالنتر  یدارم  م  ،ی رم  بازداشت  امشب  م   یاحتماال    ی شم. 

 . یسند جور کن هیخوام برام 

از شوکآن طرف خط خب  سکوت به    شیداد که حرفها  یم   یر 

 همراه داشت.

 گفتم؟   یچ ی دیشن _

بود    نیدچن  دوست نتوانسته  هم  هنوز  انگار  اش  ساله  چند  و 

 را درست هضم کند.  شیحرفها

 !؟ی کجا بر ی خوا  یم ی گفت _

و چند    ستادهیا  ابانیخ  ی که گوشه    یاورژانس  نی به ماش  نگاهش

خانه شان بود و   کیهم دورش جمع شده بودند، افتاد. نزد  ی نفر
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  ی ت ارتباط به همان تصادف لعن  یب  تیجمع  نیحتم داشت حضورا

 . ست ین

 نفر، احتماال مرده.  ه یسند جور کن، زدم به    هیفرزان برام حتما    _

 !؟یچ _

 برم.  دیفعال با زنم،یبهت زنگ م  ی کالنتر  دمیرس _

شد. تازه همان موقع    اده یپ  را صدمتر جلوتر نگهداشت و  نی ماش

نگاه  افتاد  صرافت  به  که  بدنه    ی بود  . اندازدیب  نیماش  ی به 

چشم بود   ی تو  ی قسمت جلو آنقدر  ی ها  یو فرو رفتگ  یبرآمدگ

 داد. یم ندینا خوشا  ی ریدرگ کیکه نشان از 

باران د  یشانیپ  یرا جلو  دستش تا در  داشته   ی بهتر  دیگرفت 

  ت، یمانده به جمع  یبه سمت آمبوالنس و پنج قدم   دیباشد. دو

 گذشت، گفت:  یکه از کنارش م یشخص
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 در رفته.خبر زده و  یاز خدا ب هی گنی تموم کرده. م چارهیب _

 رو برداشتن؟!  نی ماش ی شماره  _

 تفاوت شانه باال انداخت. یب

 .ه یبه ک یبارون ک  نیوقت شب تو ا  نیدونم. ا ینم _

که در حال متفرق شدن    تیو به جمع   ستادیلحظه مردد ا  کی

اتفاق را گزارش نکند    نیا  یبودند، چشم دوخت. امکان داشت کس

 را بردارد؟  نی اشم ی و شاهد ماجرا نتوانسته باشد، شماره 

توانست    ی. مدیدو  نی خود آگاه عقب گرد کرد و به سمت ماش  نا

نبود، از    یکس  به   یبرود و پشت سرش را هم نگاه نکند. اصال کس

افغان گزارش  یکس  ایهم رد شود    یکجا معلوم بخاطر آن مرد 

 کند.  ی ریگ یبخواهد پ
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ب  نیماش  سوار را  نگاه مات و خسته اش  به جلو   یشد و  هدف 

 دیمرد بود، شا  نیامشب چشم انتظار آمدن ا  یکس  دی. شادوخت

ا بزرگ   ی خانواده  دلشان    ی رو  یداشت که از دست دادنش داغ 

 تنها نان آور خانه بود.   دی گذاشت، شا یم

کنار    ی زیاش نشست. با هرچ  یشان یپ  ی رو   ی فکر عرق سرد  نیا  با

دانست ته   ی. نمردیبگ  دهیتوانست ناد  یرا نم  یکی  نیآمد، ا  یم

  ی خطا  نیا  ی طور   کی  دیشود اما با  یماجرا به کجا ختم م  نیا

 کرد. یمهران را جبران م ینابخشودن

که در    ی وارد اتاق مامور پرونده شد و افسر  ی سرباز  ییراهنما  با

 . ندیبود، از او دعوت کرد بنش حاتشیحال مرور توض

گرفت   نیهم  _ استعالم  اورژانس  از  که    م، یاالن  ظاهرا همونطور 

ا   هیفوت شده. منتها    رفط  نیشما گفت  هست.   نجایا  ی مسئله 
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  ی سیپل  ی ها  تیبا فور  یشخص  شیپ  ی   قهیحدود چهل پنج دق

 یتصادف رو گزارش کرده و مدع  نیصد و ده تماس گرفته و هم

 .نیتصادف فرار کرد ی شده شما از صحنه 

 انداخت. نییسرش را پا ی دیناام  با

که    ت یضعو شوکه بودم. تو اون و  ده یراستش اون لحظه ترس  _

و    دمشید برگشتم  دوباره  بعد  اما  کردم  فرار  و  بمونم  نتونستم 

 که طرف فوت کرده. گنی که اورژانس اومده و م دمید

را    شیکه دستها  یاش را به او دوخت و درحال  ی نگاه جد  مرد

 کرد، گفت:  یطلبکارانه بهم قالب م

 . نیاون شخص رو نجات بد نی شما فرصت داشت یعنی نیا _
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  کار یچ  دیدونستم با  یده بودم، نمگم کر  ی بدجور  دست و پامو  _

 ی طور  تش یکه تموم کرده. وضع  دمیکنم. تا به خودم بجنبم د

 برسه.  مارستانینبود که زنده به ب 

 پرونده سر تکان داد.  افسر

 یتو پرونده    ی چندان  ریتو گزارش اورژانس اومده اما باز تاث  نیا  _

 . می بازداشتتون کن میشما نداره. مجبور

 سرتکان داد.   یاحتارن با

م  _ کوچ  هیتونم    یفقط  داشته    یکیبا    کیتماس  دوستانم  از 

 باشم؟ 

*** 

@romanhayelilian 
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 [ ۲۰:۴۰ ۲۵.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 6  دیایکه ب بهار

مهران و   ی هم نگذاشته بود و مدام حرفها  ی شب پلک رو  تمام

رژه    شیچشم ها  ی بود جلو  دهی د  کیکه خودش از نزد  ییزهایچ

 رفت.   یم

 مهراب مبرهن؟! _

 که در را باز کرد، چشم دوخت. ی بلند شد و به سرباز شیجا از

 . رونیب  ایب _

از کالنتر  همراه ز  ی فرزان  او که  و  رو  ی ادیخارج شد   ی دندان 

 بود، به حرف آمد.   دهینپرس  یجگر گذاشته و تا آن لحظه سوال

 شده؟ یچ یبگ ی خوا یهنوزم نم _

 ؟ ی جور کرد  ی سند رو چطور _
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 درصد فکر کن از بابام گرفته باشم.  هی _

و   یحاج  هیبود شب  یکیشناخت،    یخوب م  یل یفرزان را خ  پدر

 . ی البته نه مثل او تند مزاج و خود رأ

 ! ؟یگرفت یپس از ک _

 دکتر طلوع. _

 گفت:   یرا کالفه فوت کرد وعصب نفسش

 . ی ریخواستم ازش بگ ینم  ؟یبه اون آخه چرا رو انداخت _

 هش کرد. چپ چپ نگا فرزان

داشت  _ انتظار  ک  یپس  م   رم؟ی بگ   یاز  بود  سراغ   یخوب  رفتم 

 بابات؟
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مهران تا آن   دی شد. شا  یخودش فکر کرد،  چندان بد هم نم  با

ا  ز یموقع همه چ و  باشد  الاقل   ی نطوریرا کف دستش گذاشته 

 شد.  یچوب دوسر طال نم

و   کیگرفته باشم؟ دکتر طلوع که شر  یاصال مهمه سند از ک   _

 رم؟یبگ   یاز ک رمینگ ه، از اونهمکارت

کار شده    نیمون مجبور به ا  ی به خاطر ارتباط شغل  خوامینم  _

 باشه. 

 منتظره بود. ریغ ی اد یفرزان ز  ادیفر

مغلطه    ی دار   ی جواب سوال منو بد   نکهیا  ی . جاگهیدست بردار د_

خونه،    یخودم رفت  ی چشما  ی جلو   شبیتو که د  گمیم   ؟یکن  یم

کرد   یک بگمهران  رواز    نت ی ماش  ی فرصت  بلوار   ی ری پس  تو  و 

 ؟یافغان یبه عل یبزن  لمانید
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شد. به    ختهیسرش ر  ی ظرف آب جوش رو  کیحرف    نیبا ا  انگار

 حرف فرزان سوخت. نیکلمه با ا یواقع ی معنا

 !! د؟یباشگاه جاو داریبوده؟ سرا یافغان یاون مرد عل _

بهتر از   یلیکرد خشمش را کنترل کند. مهراب را خ  یسع  فرزان

  ی زیچ  کیماجرا    نیدانست وسط ا  یشناخت و م  یم  خودش

 . ستیلنگد و درست ن  یم

 .ی کارو کرد نیآره خودشه ، اما نگو که تو ا _

عل  ی   چهره مودب  و  جلو  یمهربان  نقش    ی محمد  چشمانش 

  ی ام. همان که نه انددیآزار و محبوب باشگاه جاو  ی بست. مرد ب

بود اما همه    ستبر داشت و نه باشگاه به نامش  ی ا   نهی و س  دهیورز

ارزش و احترام قائل بودند. همان که   شیادوستش داشتند و بر

  د یرس   یبه نظر م   نیریآنقدر ش  ش یدانست و حرفها  یم  ادیشعر ز
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لبانت جا خوش    ی و لبخند رو  ی که محال بود با او هم کالم شو

 نکند. 

  ی نفر دست گذاشته بود رو  کیکرد. انگار    یم  یخفگ  احساس

 داد. یار مو محکم آن را فش شیگلو

 مگه نه؟ ی مهراب تو نبود  ؟یگ ینم  ی زیچرا چ _

بود، پس زد و    شیبازو  ی فرزان را که رو  دست جاخوش کرده 

 از او دور شد. دنینفس کش  ی برا

 مهراب؟! _

دور، دور    کیو درمانده    جیزد. گ  ی م  شیفرزان نبود که صدا  نیا 

چطور    دینفهم  یتا نگاهش به مهران افتاد. حت  دیخودش چرخ

 لباسش را به چنگ گرفت.  ی  قهیاو رساند و دش را بهخو

 محمد بوده.  یخدا لعنتت کنه مهران، اون عل  _
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باعث فروکش    ی جاخوش کرده در چشمان مهران هم ذره ا  ترس

التماس دور جف   ی خشمش نشد. دستها با    ش یت مچ هامهران 

 حلقه شد. 

 ... ی عنی. من هنوز بهش نگفتم نتمون ی ب یداره م  نجاست،یبابا ا _

 حرفش را بخورد. یفرزان باعث شد باق حضور

 پس کار تو نبوده. _

@romanhayelilian 
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 ۷دیایب  بهارکه

 را رها کرد و به سمت فرزان رفت.  مهران
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. من اونو  ی مورد نظر بد  نیدر ا  گهیکلمه د  هی  یحت  ی حق ندار  _

  ؟ی دیگرفتم، فهم ریز نمی با ماش

از اودور نشد. مهراب به اجبار   ی لحظه ا   یرزان حتور فدلخ  نگاه

 کوتاه آمد و نرم تر صحبت کرد. یکم

. من خودم ی بر  گهیداداش، اما بهتره د  ی دیزحمت کش  یلیخ  _

 کنم.  یرو حل م  شی باق

 گوشش با انزجار گفت:  ریسرخم کرد و ز فرزان

 گه؟ید یکیبا گردن گرفتن حماقت  ؟ی چطور _

 فشرد. دی تاکرا گرفت و با  شیبازو

 . رهیمحمد بم یمن باعث شدم عل _

 رفت.  نشیسرتکان داد و به سمت ماش  دیناام فرزان

 به دکتر طلوع زنگ بزن؛ نگرانت بود.  _
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خشمگ  یجواب عوض  در  عصبان   نی نداد،  مهران   یو  سمت  به 

 برگشت. 

 ره؟ یبم یو گذاشت ی محمد زد یتو به عل _

ته و ناراحت  شفآ  ی به چهره    یزده به عقب برگشت و نگاه   وحشت

 انداخت. یحاج

ان بچه ام فرصت نشد کمکش  به ج  ره،یخواستم بم   یمن نم  _

 کنم. 

 .  دیمهران، مغزش سوت کش یفرزند تو راه ی ادآوری با

  ن یهمچ  یکه بگ   ی اون دهن وامونده رو وا نکرد  شبیپس چرا د  _

 ؟ ی کرد یغلط

 کرد؟   یهم م یمگه فرق ه،یمث بق یافغان هیخب اونم  _
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  ی مهمانش م  ی مشت درست و حساب  کیا  همان جداشت    چاره

انسان شده    کی هم بکند؟ او باعث مرگ    یکرد. مگر قرار بود فرق

 داشت؟  ی ریافغان بودن چه تاث ای یرانیبود. ا

 لعنت به تو مهران، لعنت.  _

 . دیانداخت ونگاه دزد نییرا پا سرش

بابا    مینگام نکن. حاال بر  ی نجوریداداش من خودمم داغونم، ا  _

 تظره. من

او با آن   ی باشد؟ برا  یزیآمده بود که شاهد چه چ  نجایتا ا  یحاج

استاندار در  منصب  و  و پست  سابقه    ،ی مقام  آن  و   ی با  جبهه 

داشتن    رش،یچند سال اخ  نیا  یاجتماع  یو خدمات عال  ی ثارگریا

 آسان نبود. ییخطا نیهمچ دنیو د ی پسر نیهمچ
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گفت تورو   یچکنم. فعال هر  یم   شیبذار من خودم کم کم حال  _

 نزن بهش، باشه؟  یخدا حرف

به مهران نکرد چه    ینگاه  مین   یبود که حت  ی عصبان  آنقدر هم 

 ندارد.  یبابت حرف  نیکه از ا  دیبگو  ایسرتکان دهد    نکهیبرسد به ا

که پسرانش سوار نشده بودند، همانطور    یآقا مبرهن تا زمان   حاج

خورد.    یاش و تکان نم  ی داد بود به صندل  هیتک  یخشک و  رسم

به  سمت عقب که مهراب  یبه محض سوار شدن شان، فقط کم

شد. تازه آن موقع    لیآن جا خوش کرده بود متما  یصندل  ی رو

 بود. چشمهم باز با مهران که پشت فرمان نشست چشم در 

د  مهراب شدن  سوار  هنگام  را  پدرش  سکوت  با    دهیکه  بود 

 و طعنه گفت:   ی دلخور

 حاج آقا.  کمیسالم عل _
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کرد.   یاش م  یعصب   شتریبود که ب  ینامفهوم   ی زمزمه    وجوابش

مرد    نیداد. ا  حیاما سکوت را به هم صحبت شدن با پدرش ترج

درک   ی که مهراب از زندگ  ی زی پنجاه و هفت ساله  وافکارش با چ

 فاصله داشت.  ی ادیکرد ز یم

 .اوردیتوانست تاب ب قهیسکوت را فقط پنج دق نیحاج آقا ا اما

 نیاز چه قراره، ا  ه یآدم بگه قض  ی مث بچه    نویم  نیتون ا  یکی  _

عالم    هی  ی شدن جلو  قهیو دست به    ی سردرآوردنتون از کالنتر

 گفتن هست.  ی برا یچشم، البد براش حرف

@romanhayelilian 
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 8 دیایب  بهارکه
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به برادرش انداخت    نیماش  ی جلو   ی   نهیاز آ   یمردد نگاه  مهران

 قدم شود.   شی منتظر شد او پ شهیهم و مثل

 نفر.  هیکه زدم به  ی خبردار  _

 زد.  یعصب ی آقا مبرهن پوزخند حاج

د  _ نکنه،  درد  برادرا  شبمیدستت  مهمون    ی انتظام  روین  ی که 

 .ی بود

چشم   ریاز برادر کوچکترش نگاه گرفت و از پنجره به مس  مهراب

 دوخت.

 بوده.  دیوباشگاه جا داریمحمد سرا  یعل گنی طرف مرده، م  _

واکنش حاج آقا    دنید  ی که برا  ی و انتظار  نیسکوت سنگ   کی

 شد.  یمبرهن داشت، طوالن

 برات سند بذاره؟ ی چرا به اون زنه گفت _
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به  چپ و راست تکان داد و لبخند   ی دیسرش را با ناام  مهراب

واکنش حاج آقا به دسته گل مهران    ی سوال همه    نیزد. ا  یتلخ

 بود.

سند جور کنه، اونم از دکتر طلوع    هیم برام  من از فرزان خواست  _

 خواست.

  ی پناه  یحاج  ی منو جلو  یخواست  یمگه خونوادت مردن که م  _

 ؟ یپول کن هی ی سکه 

رفت همونطور که    یمطمئن باش فرزان هرگز سراغ پدرش نم  _

 اومدم.  ید، من سراغت نم افتا یاتفاق واسه اون م نیاگه ا

که   نهین برات  راحت تر از او ممنون اون زنه بود  ونیظاهرا مد  _

 .ی از خونوادت بخوا 

 فوت کرد.  یرا عصب نفسش
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آدمو کشتم. درضمن    ه یاصال مهمه؟ من زدم    هیقض  نیاالن ا  _

 اون زنه اسم داره، اسمشم دکتر طلوعه، نسترن طلوع. 

بود که باعث آزردن   ی اسم کوچک دکتر طلوع عمد  انیدر ب  و

 شد.  یحاج آقا مبرهن م 

وقت  _ بود  لفا  هی  یاز    یجور  هی  نیکرد   یسع  شهیهم  نیبچه 

همد ماستمال  گهیاشتباه  دنیکن   ی رو  ا  گهی.  از    نهمهیبعد  سال 

  ن یخام ادعاهاتون بشه؟ ماش  نکه یا  ن؟یدار   ی نتظارپدرتون چه ا

نشسته    میو ن   ازدهیساعت    ماتی دست مهران بود، هواپ  شبیتو د

  ن یاش فاصله م  نیبوده. چطور توا  میخونه دوازده  و ن  یو تا برس

قصه رو    نیا  یخدا؟ الاقل وقت  ی به اون بنده    یو زد  یرو گرفت

م  یدرصد  هی  نیدی چ  یم  نیداشت قائل  ما  فهم  واسه    ی ارزش 

 . نیشد
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فکر کرد   نیانداخت و مهراب به ا  هیشان سا  نیب   ی نیسنگ   سکوت

  ش یکرد اورا از زندگ  یکه حاج آقا مبرهن آنطور هم که ادعا م

برگشته   یو چه ساعت ی روز  دانست چه یکه م نیخط نزده. هم

  ن یهنوز هم چشمش دنبال پسر بزرگ و ناخلفش بود. هم  یعنی

  ی داشت، دلگرم م  رکه از پد  ی و دلخور   هیگال  ی مهراب را با همه  

 کرد.

مهران اومد فرودگاه دنبالم و من خودم پشت   ه،ینجوریقصه ا  _

اتفاق افتاد    نیفرمون نشستم و خواستم که اونو به خونه برسونم. ا

به چاک. بعدش من برگشتم و   میکه زد  میهل شد ی و ما اونقدر

 . نیکردم، هم یخودمو معرف

  یقصه قانع شدن، اون دوستت فرزان رو هم م  نیهمه با ا  رمیگ  _

 ؟ یباهاش قانع کن یتون
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 دهنش قرصه. نیقانع شدن اون بامن. نگران نباش  _

@romanhayelilian 
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 9دیایکه ب بهار

  یعصب  یاز آن سردردها  یکیرا فشرد، باز هم    شی شانیآقا پ  حاج

 بود.  ده یبه سراغش آمده و امانش را بر

حاج آقا    ی در خانه نگهداشت و راننده    ی را جلو  ن یماش   مهران

ماش از  بالفاصله  بود  آمده  دنبالش  به  اداره  از  و    اده یپ  ن یکه 

 چاپلوسانه سرخم کرد.

.  نی وشن کنر  یجور  هیادرتون رو  ودتون مبرم. خ  دیبا  گهیمن د  _

 به نفعشه.   شتریندونستن اون ب  ن،ینگ  ی زیبه مطهره هم بهتره چ
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فکر کرد که    نیانداخت و به ا  نییسرش را پا  یبا ناراحت  مهران

شرا نه  آقا ست.  حاج  با  روح  یجسم  طیحق  نه  همسرش    یو 

غم   نیتنه ا  کی   دیدرد تازه را نداشت و او با  نیا  رشیپذ  تیظرف

 . دیکش یه دوش مرا ب

ماند.    رهیبه مهراب که درحال باز کردن در خانه بود، خ  نگاهش

 ی غم را تحمل م  نیتنه ا  کیگفت    یشد اگر م  یم  یانصاف   یب

 آش نخورده و دهان سوخته بود. ی کند. برادرش قصه 

 باال؟ ی ر یم _

 سوال مهراب به خودش آمد. با

 نشه.  داری رم که ب. بهتره نکنهینه، مطهره صبح ها استراحت م  _
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مادرشان که تند تند چند برگه  را   دنیارد خانه شدند و با دو 

م  ریز رو  م  یو  تلفن حرف  با  همزمان  و  رو  یکرد  هردو    یزد 

 هال لم دادند.  ی تو یمبلمان راحت

مقنعه    نگاه به  قاب کوچک  یمشک  ی مهراب  که  مادر  از    یبلند 

 اد یوقت به    چی ماند. ه   رهیو مهربانش ساخته بود خ  بایصورت ز

 ی باشد وآن مانتو  دهیبه خودش د  یچهره رنگ و لعاب  نینداشت ا

طرح گشاد  و  انگار    یبلند  بکشد.  رخ  به  را  قشنگش  اندام  از 

آنه   راندختیا مادر  و  آقا محمد  زن  اهمسر حاج  که سالها    یبا 

نمونه   ها عضو شورا  ی شهردار  ی کارمند  بعد  و حاال   ی و  شهر 

  یدو رو  ه یکرد. شب  یفرق مسمان  تا آ  نیشورا بود زم  نیا  سییر

ا  کی درک  از  درمانده  مهراب  و  زندگ  نیسکه  در    ی دونقش 

هم مثل  ناام  شهیمادرش،  و  به    دیسرخورده  و  گرفت  نگاه 

 شد.   ره یخ شیدستها



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
48 

م  یس هم حس  هنوز  او  و  گذشته  عمرش  از  دوبهار  کرد   یو 

نه تنها به خانواده کم نشده که با دور شدنش    ش یها  یوابستگ

بود. هرچند جاشد  هم  شتر یب پدر د  یخال  ی ه  و  مثل    گریمادر 

داد اماحسرت ها همچنان به قوت خود پابرجا    یگذشته آزارش نم 

 مانده بودند. 

ناگفته   راندختیا لباس ها که  با همان  و  را قطع کرد  تماسش 

 نشست. شانیو زد قصد ترک خانه را دارد روبر یم ادیفر

 رو... محمد  یعل گن یازچه قراره مهراب؟ م هیقض _

 حرفش را قطع کرد. ی با ناراحت مهراب

 . دمشینبود مامان، اصال ند ی عمد _

خ  _ بود،    یل یبابات  ناراحت  ی عنیناراحت  مون  بام یهمه   ه ی  دی. 

 ؟یندن چ  تیبشه... اما اگه رضا ییاز خونوادش دلجو ی جور
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که در چشمانش نقش بسته بود مهراب را وادار    ی مادرانه ا  ینگران

 د.کرد واکنش نشان ده

 افته.  ینم ی زنم، اتفاق یسرفرصت باهاشون حرف م _

بعد    یمگه نگفت  ؟یداشت  کاریطرفا چ  نیآخه تو اون موقع شب ا  _

روز چند  کنگره،  شدن  م  ی تموم  که   ؟یمون  یاهواز  تو  اصال 

 ش؟ ین یبب  یخوبه چرا نتونست   یلیخ تی رانندگ

 مقدمه گفت:  یناتمام مادرش، ب ی کالفه از پرسش ها مهران

 بهش.  من زدم _

ا  کی  نیهم و  کرد  وارد  را  الزمه  و   راندختیجمله شوک  مات 

 ناباور به پسرانش چشم دوخت.

 با تشر جواب داد. مهراب

 گرفتم.  ریمحمد رو ز   یخود نگو واسه خودت... مامان من عل  یب  _
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 وحشت زده زمزمه کرد. راندختیا

 من. ی خدا ی چه خبره؟ مهران تو... وا نجایا _

بلند  شیمهراب بالفاصله از جا گرفت و دستانش نیرا ماب سرش

 شد و کنار مادرش نشست. 

مهم   ادیبه اون بنده خدا زده ز  یک  نکهیمنو حاج خانوم! ا  نی بب  _

 همه باور کنن کار من بوده خب؟ نهیمهم ا  ست،ین

راگرفته   شیاشک ها  زشی ر  ی جلو  یبه سخت  کهیدرحال  راندختیا

گونه   ی رو  ی سه ا سرتکان داد. مهراب خم شد و بو  عانه یبود، مط 

 مادرش گذاشت. فینرم و لط ی 

 . نی خوبه، آفر نیا _

که لحظه    یبلند شد و با عذاب  ش یو ناراحت از جا  ی عصب  مهران

داد آن دو را ترک کرد. به خودش که   یآزارش م  شتریبه لحظه ب
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 د یکه به باشگاه جاو  ی ریراست مس  کیکوچه بود و    ی آمد، تو

 گرفته بود.  شیشد درپ یم  یمنته

رود. مگر    یدانست چرا ناخواسته به آن سمت م  یهم نم  دشخو

را هم    نیو البد ا  دهیتا االن خبر تصادف به گوششان رس  نکهینه ا

د   یم بوده. حاال  مبرهن  آقا  پسر حاج  راننده  که  چه    گریدانند 

 ی درکارنامه    ی ننگ  ی لکه    نیمهران، ا   ایکرد مهراب    یم  یفرق

خوب و درخشان    ی سابقه    ههمحاج آقا مبرهن بود و با آن    یزندگ

 نبود.  یباز هم پاک شدن 

@romanhayelilian 
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بود که   ی باال تر، درست نبش کوچه ا  ابانیخ  کی  دیجاو  باشگاه

شد.    یاز آن استفاده م   ادیبر ز  ان یو م  یفرع  ی ریبه عنوان مس

به داخل کوچه   ی گریو د  انبایبه خ   یکیباشگاه دو در داشت که  

 شد.   یباز م

که از آن    یاهیس  ی باشگاه و پارچه    ی مهران به در بسته    نگاه

و به پارچه    دیوز   یکه م  یمیماند. باد مال  رهیشده بود، خ  زانیآو

  بانهیرا غر  زیهمه چ  یداد، به طرز دردناک  یم  ی و تاب مختصر  چیپ

مرگ    ی اکه بربود    یفاتیتشر  تیظاهرا نها  نیو سخت کرده بود. ا

  یپس فردا که عده    ایفردا    دی. شاندمحمد درنظر گرفته بود  یعل

دوتا پارچه نوشته به    یکیشدند،    یاز مرگ او باخبر م  ی شتریب

و د  آو  واریدر  برا  یم  زانیباشگاه  باز هم  اما  او که در    ی کردند 

 اندوهبار بود.  ی اد یز طیشد، شرا  یغربت به خاک سپرده م
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 دوم( فصل

 

پرسوز   ی ها  هی راه گرفته بود و واگو  شیچشم ها  ی شه  از گو  اشک

 دا یفشرد. و یشترم یش، قلبش را ب ا ییاو و تنها ی برا مهیخاله نع

اش بدهد. او   یداشت دلدار  یدست دور شانه اش انداخته و سع 

را در    یداشت و انصافاً همه جوره دوست   الیبود که ت  یتنها دوست

 حقش تمام کرده بود. 

  ی الرحمن را با غم  ی و سوره    ستادهیسرشان ا  ی باال   نا ی ناب  ی مرد

 ی مالک باشگاه در ازا  دیکرد. عمو جاو  یتالوت م  نیدلنش   بیعج

 کار را انجام دهد. نیپول، از او خواسته بود ا یدادن مبلغ
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با  باخودش با عمو    نهیتمام هز  عتریهرچه سر   دیفکر کرد  ها را 

شکسته  ی به گردن بابا نماند. دلش بدجور ینیحساب کند که د 

مخارج    ی پول برا  ی کفن و مقدار  یمحمد حت  یعل   دید  یبود وقت

کنار گذاشته و انگار خودش را    ی میساک قد  کی فنش داخل  د

 رفتن آماده کرده بود.  ی برا

رفتن جوان بود. بغض    ی برا  ی ادیز  شیچند سال داشت؟ بابا  مگر

خود دار باشد.    نیاز ا  شترینتوانست ب  گریگلو و د  ی کرد  تو  ریگ

جمع کوچکشان   ی قرار  ی باعث ب  آهسته و مظلومانه اش  هق هق

 شد. 

قبر    ی باال   نیبزرگ و وز  اریبس  ی همان لحظه دسته گل  درست

خورد و باخودش    ی تکان مختصر  الیمحمد جاخوش کرد. ت  یعل

مهم عنوان  و  منصب  مگر چه  باباجانش  کرد،  که    یفکر  داشته 
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ه  رد جوان عصا قورت دادشود. آمد م  بشینص   یدسته گل   نیچن

 پشروشن داشت و فرق چ  یرا که مو و محاسن  یکت و شلوار   ی 

 اوردیآمد از اشتباه درب   یخط بود که به چشم م  ی آنقدر صاف و رو

 اما مرد بالفاصله گفت: 

. جناب مبرهن ازم ی استاندار  یهستم، از روابط عموم  ی اکبر  _

متوفا    ی شون رو با خونواده    ی و همدرد  تیخواستن مراتب تسل

 م. به عرض برسون

بزرگ عمو جاو  یناج ازگر  دیپسر  ب  ال یت  ی ها  هیکه   ی قرار  یو 

به سمت دسته    یطاقت شده بود. عصب   یمادرش ب  مهیخاله نع

 قبرها پرتاب کرد. ان یم ییگل هجوم برد و آن را جا 

  دن یمنتظر شن   یکس  نجایجناب مبرهن غلط کردن با شما. ا  _

 . تسین  تشیتسل
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 ه؟یچه حرکت نیآقا؟ ا یچ یعنی _

 را به سمت مرد گرفت.  دشیشت تهدنگا یناج

ا  _ با  بگو  بهش  ش   ی نم  زایچ  نیبرو  سرمون  ما    رهیتونه  بماله. 

 . میست یبده ن  تیرضا

تون    یبه ظاهر محترم. بهتره دق دل  ی آقا  ستمی ن  ی من کاره ا  _

 . ی کن یخال گهید یکیرو سر 

 ی دست دور شانه ها دیبرداشت وعمو جاو  زیبه طرفش خ  یناج 

 مرد جوان دور کند. نداخت تا اورا از پهن وستبر پسرش ا

از جمع، به سرعت    یکوتاه  یو با عذرخواه  دیابرو در هم کش  مرد

 سرخم کرد و درگوشش آهسته گفت:  دایاز آنها دور شد. و

 رم کرد؟ اعصاب نداره ها.  هویچرا   نیا _

 آرام زمزمه کرد. الیت
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 نداره، اونم به خاطر من ناراحته.  یبیع _

زود تالوتش را به   یلیبود خ  ده یش را دپر تن  که جو  نایناب   مرد

دست    دیاز آنها دور شد. عمو جاو  ت یرساند و بعد گفتن تسل  انیپا

نع  ی بازو  ریز انداخت و خاله  از کنار قبر  مهیهمسرش  که    ی را 

 انش بود، دور کرد.تنها نش یمشک ی خاک و چادر  یتل

 .میبر گهیپاشوعمو. بهتره د _

گاهش باز تار شد. سرخم  زد و نحلقه  الیت ی چشم ها ی تو اشک

گذاشت و با دست آن را    یچادر مشک  ی کرد و گونه اش را رو 

 نوازش کرد.

که ثابت    یحاال جات خوبه بابا جان؟  دلت قرار گرفت؟ رفت   _

 آره؟  ی دوست دار شتریرو از من ب الیبازم مامان ل   یکن

@romanhayelilian 
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 [ ۲۱:۱8 ۲6.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۱  دیایب  که بهار

 جدا کرد. نی خم شد و اورا به زور از زم دایو 

 ها.  ی ش یم ضیبا خودت، مر ی نجورینکن ا _

مر  ی ا ا  یم  ض یکاش  بزرگتر  ی شد،  هم  نیکاش   نیدردش 

با  یضیمر باشگاه    یچطور تو   دیبود. حاال  اتاق پشت  آن دو در 

چطور    د؟یکش  یبدون حضور پدر و مادرش نفس م   دیعمو جاو

اش و بشود همان   یاتفاق برگردد سر زندگ  نیتوانست بعد ا   یم

 ی از خوش  شیکرد چشم ها   ینگاهش م  یمحمد وقت  یکه بابا عل

 د؟یدرخش یم



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
59 

نوبر نگاهش را  ص   ی   دهیاز پشت درختان سربه فلک کش  مهران

از آن قبر   یانداخت که به سخت   دهیخم  اهپوشیبه دخترک س

 ی اش م  یکه همراه  ینام و نشان دل کند و همراه دختر جوان  یب

 کرد از آنجا دور شد. 

گاه  هر م  یاز  نگاه   یبر  و  م  یگشت  قبر  انگار   یبه  و  انداخت 

توانا  شیپاها روز  از سه  بعد  ا  ییهنوز  نداشت.  را  آنجا    نیترک 

بازمانده   بود. وارث درد و   یعل  ی خانواده    ی دختر تنها  محمد 

 .  یگاه هی تک  یو ب ییتنها

شت و خود ر قدم بردابه سمت قب  دیدور شدنشان، مهران با ترد  با

که    یرساند. دسته گل  شیرو  یرا به آن تل خاک و پارچه مشک 

سنگ قبرها افتاده    نیحاج آقا فرستاد، هنوز ده قدم آنطرف تر ماب 
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رو به س  شی زانوها  ی بود.  را  ماتش  نگاه  و  مطلق    یاهیخم شد 

 دوخت.

. تو هم  دمتیبشه، اصال اون شب ند  ی نطوریخواستم ا  یمن نم  _

  یعن ی...  یعنی.  دم یمن بود؟ به خدا فقط ترس  ری تقص   یکن یفکر م

  ی بهم م   زیموندم همه چ  ی ... اگه می که تموم کرد  دمیخودم د

ترسم اما به    یکرد. من ازش نم   یخراب م  موینائب زندگ .  ختیر

 منو مگه نه؟   یفهم ی خاطر مطهره مجبور شدم فرار کنم. تو م

*** 

به عقب    دیجاودر باشگاه نگهداشت و عمو    ی را جلو  ن یماش  یناج

 برگشت. 

ما   ی ما. الاقل امشب رو هم خونه    شی پ  ایگم که ب  یمن بازم م  _

 بمون.
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 ا به زور باز نگهداشته بود.خسته اش ر ی پلک ها الیت

 مزاحمتون بودم. ی کاف ی سه روز رو به اندازه  نیا _

 اش گفت:   یشمال  ن یدلنش  ی بغلش کرد و با آن لهجه    مهینع  خاله

بشه؟ به    یکه چ  یجان. تنها بمان  الیت  شهیکه نم  ینطوریآخه ا  _

برا تو  دخترم   ی خدا  مث  ایمن  خدا  بود  قسمت   ی نجور ی. 

 ؟ ی ا یو ب یکن یشه دلت رو راض یدختردارم کنه. نم

انداخت.   دیعمو جاو  ی خونواده    یبه جمع دوست داشتن  ینگاه

باشگاه  نیا صاحب  فقط  عل  یم   یمرد  که  سالها    یشد  محمد 

وجود نداشت   یشیو قوم و خو   ی لیفام نسبت    چیبود. ه  دارشیسرا

صله  فا  نیکرد  که چن  یحس م  ک یاما آنقدر خودش را به آنها نزد

 .ردی بگ  دیرا ند ییها
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توانست برود و سربار عمو و خانواده اش شود.    ی حال نم  نیبا ا 

 نداده بود. ادیکردن را به او  یزندگ نطوریا شیبابا

  ه ی  نیازه بدشرمنده تون هستم اگه اج  یهم کل  ی نجوریهم  _

  می با خودم خلوت کنم. بعدشم که کار و بار و زندگ  ی چند روز

 برگردم تهران.  دیمشخصه، با

 . د یبغلش کرد و سرش را بوس مهینع خاله

  ی فکر م  م،ی. سه تا پسر دارمی کن   یمجبورت نم  ی زیما به چ  _

ب  هیخدا    می کن که  وقت  هر  داده.  ما  به  رو    ی ای دخترم  قدمت 

 ماست. ی چشما

گفت    یم   شهی محمد هم  یحلقه زد. بابا عل  الیتشمان  در چ  اشک

چقدر خانواده   دید  یدارند و او م  یبزرگ درون بزرگ  ی انسان ها

 خالصانه شان بزرگند.   ی محبت ها نیبا ا دیعمو جاو  ی 
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 گفت:  ی جد  یلیبه طرفش برگشت و خ یناج

  شی پ  یهرمشکل  ،ی تنها موند  ی خودت فکر نکن  ش یوقت پ   هی  _

 . اومد رو ما حساب کن

شدند.    ادهیپ  نیاز ماش  دایسرتکان داد و همراه و  ی سخت  به  الیت

دانست که حضورش   یرا م  نی ا  الیبود و ت  ییمرد دارا  دیعمو جاو 

که    ی زیاندازد اما عزت نفسش، چ  ی نم  ی آنها را به زحمت و سخت

توانست   یعمر در گوشش خوانده بود را نم  کیمحمد    یبابا عل

 . ردیبگ  دهیناد

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۱9 ۲6.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۲  دیایکه ب بهار
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ماش   به شدن  دور  و  ،یناج   ن یمحض  نرم    دایدست  و  گرفت  را 

 فشرد.

  ن یا  یلی. خونتمیمد  یهمراه  نیچقدر بابت ا  یدون   یخودتم م  _

کرد کمکم  روز  همی چند  اصال  بود  نی.  کنارم  خودش    ی که 

 بود.  یدلگرم  نیبزرگتر

  ن یاز ا  شتریحلقه زد و نتوانست ب  دایو  یشیچشمان م  ی تو   اشک

 کند. ی خود دار

تنهات    ی . مگه میمون  ی اما مث خواهرم م  یدوستم  _ تونستم 

 بذارم؟

 صبورانه بغلش کرد و آهسته گفت:  الیت

تشکر کن، بودنشون تو مراسم خوشحالم    یلیاز مامان و بابا خ  _

 کرد.
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 ه انداخت. به در باشگا  دینا ام   یسرتکان داد و او نگاه  عانهیمط  دایو

 . میدار ازی خونه، هردومون به استراحت ن  ی بر  گهیبهتره د _

 مونم.   ی م شتیمن پ _

 بالفاصله مخالفت کرد.  الیت

و هم من به    ی دار  ازی. هم تو به استراحت نستی ن  ینه فکر خوب  _

 . ییتنها

 اونجا جات امنه؟ _

 زد.  یلبخند تلخ الیاتاق بود. تاش به آن دو در  اشاره

 .ایدن ی  گهید ی هرجا امن تر از  _

  ی راه افتاد به سمت باشگاه و از همان در   یکوتاه  یخداحافظ  با

تو م  ی که  باز  مس  یکوچه  و  سوئ  ی تر   کینزد  ریشد    تشانی به 
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ابر  ا  ریو دلگ  ی داشت، وارد شد. آسمان هنوز  از  انگار    ن یبود و 

 شد.  یخسته نم دنیهمه بار

.  ستنیو گر  دنیونرس  دنیهمه سال دو  نیاما خسته بود، قد ا  الیت

م تقد  ی خواست جا  یدلش  تند  رنامهیآن همه  جاخوش    سیو 

حس تعلق داشت.    یو فقط کم  یخانه، کم  واریدر و د   ی کرده رو

 . الیمحمد بود و نه مامان ل یحاال نه بابا عل 

توانست پا به آن دو در اتاق بگذارد   ی چطور م  ،یهمه دلتنگ   نیا  با

   د؟یایشان کنار ب یخال ی و با جا

 ی تنها پله    ی اش را نامرتب رو   یکتان  ی ه، کفش هاخستو    رانیو

ب با  را  در  و  آورد  کرد.    یحال  یخانه در  برنداشته،    کیباز  قدم 

  یبرگشت و خم شد تا کتان   شهیاراده، به عادت هم  ی و ب  ریناگز

ها دست   زیچ  یکوچکشان بگذارد. بعض  یرا درون جاکفش  شیها
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  یقو   یو ارث  یک یژنت  املع  کیعادت که بشود از    ست،یخود آدم ن

 ذهنت، روانت و باورت.   ی تو ندینش  یکند. م یتر عمل م

بابا عل  الیدانست چطور به نبودن مامان ل  ینم  حاال  محمد   یو 

  الیتوانست عادت شود؟ ت  یکرد؟ اصال نبودنشان م  یعادت م  دیبا

زن و مرد بودند و او تمام   نیا  ش یایو شش سال ، تمام دن  ست یب

خاطراتش   ی همه    ی رو  یانیپا  ی نقطه    توانست  ی بود. م  شانیایدن

 کند؟ بگذارد و دوباره از سر خط شروع  

تا دور خانه    یکوتاه   نگاه اما ز   ی به دور    یاد یمحقر و کوچک 

که  یکوتاه ی  وارهیو مرتب شان انداخت و بغض کرد. به د زیتم

با    الیچشم دوخت. مامان ل  کرد،یجدا م  ییرایآشپزخانه را از پذ

ا را سنگ و کف    وارهیت داشت آن دوسد  ی چه شوق و عالقه 

 کند.  کیخانه را سرام
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با    الیشد. ل   رهیخ   ییرا یدرون پذ  ی دوازده متر  یتنها فرش الک  به

 نیکرد. انگار با ارزش تر  یماندنش تالش م زیتم ی برا یچه دقت

 . است یفرش دن نیو گران تر

سمت تنها اتاق خانه که به نام او بود تندتر قدم برداشت و    به

چنگا  کرد  یسع به  ب   یی زهایهش  لحظه  هر  خاطرات    شتریکه 

 . فتدیکرد ن  یم ی مادرش را تداع

را تجربه کرد، حدود د  ی بار  نیاول از دست دادنش  و  که ترس 

و   الیاز ل  ی خبر بعد از چند ماه دور  یروز ب  کیبود.    شی سال پ

با چشم ها  یعل به خانه برگشته و    ی   هیاز گر  سیخ  ی محمد 

 روبرو شده بود.  شانی هردو
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  یادیپدرش ز  ی اشک ها  شیشناخت اما برا  یرا م  الیل  ی ها  هیگر

پدرش    ی دور از ذهن و گنگ بود. تا به آن روز تنها دوبار اشک ها

 بود. دهیرا د

فقط شش سال    یبار مرداد سال هفتاد و هفت بود، وقت  نیاول 

 ف ی مردم مزار شر  ی رغم مقاومت سرسختانه    یداشت. طالبان عل 

 گناهش را قتل عام کرده بود.   ی ردم بشهر شده  و م نیوارد ا

آنها را   دیعمو جاو   یبود. وقت  شیهمان دوسال پ  دیبار ع  نیدوم

مراسم نوروز در مزار    الیمحمد و ت  یبه خانه اش دعوت کرد و عل

 بودند.   دهید  ی ماهواره ا ی شبکه ا قی را از طر

مسجد روضه   ی درباره   ی ریوصف ناپذ  ی جان آن روز با  شاد بابا

)ع(    یآن شهر مزار حضرت عل  نیکه به اعتقاد ساکن   ف یشر  ی 

همان جشن گل   ایگل سرخ    ی   لهیم  ی ، صحبت کرد. درباره  بود
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 ی شد، گفت و از درفش  یسرخ که هر ساله نوروز در مزار برگزار م

ا در  م  نیکه  بلند  جمع  ی مراسم  و  سراسر   یتیکردند  از  که 

  ی م  یتاناسب  نییآ  نیا  ییبرپا  ی اطراف برا  ی افغانستان و کشور ها

 . ختیآمدند، حرف زد و در آن حال چقدر اشک شوق ر

عوض شدن حال بابا، آکاردئون نواخت   ی آن روز برا  دیجاو  عمو

 خواند. شیبرا نیگرم و دلنش  ییبا  صدا الیو ت

 به مزار مال ممد جان میکه بر ایب »

 گل الله زار وا وا دلبر جان...« لیس

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۲۰ ۲6.۰۱.۲۰], نیلیل ی ها رمان

 ۱3  دیایکه ب بهار
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داشت   یبود. درد  یگرید  زیمحمد چ  یآن روز عل  ی اشک ها  اما

  ت ی قابل فهم بود و تاب و تحملش را نداشت. مظلوم  الیت  ی که برا

 بانهیغر  ی ها  هی سوزاند و گر  یدل او را م  شهیپدر و مادرش هم

  ه یشب   یبیشناخت. نگاه هر دو به طرز عج  یخوب م  یلیشان را خ

  د یکرد  و شا  ی م  دادی ب  انچشمانش  ین   ی در ن  ییهم بود و غم تنها 

 . دید یخودش را تنها م شهیهم الیبود که ت ل یدل نیبه هم

 ک ی  تی سوئ  ک ینبود، همه اش در    یفیقابل تعر  زیشان چ  یزندگ

 ی پدر  ی شد. خانواده    یخالصه م  دیخوابه پشت باشگاه عمو جاو

  یز یچ  یمید عکس قداش در سوئد پناهنده  شده بودند و جز چن

 ریز  ییجا  کیاش که    ی مادر  ی از آنها وجود نداشت. از خانواده  

عکس را هم    ند همان چ  دند، یکش  یشهر نفس م  نیآسمان هم

زد   یبه آنها سر م  یبود و گهگاه  یمرتض  یینداشتند. هرچند دا 

 بود.  ده یرس چیبه ه الی بعد رفتن ل  هم دارهایاما همان  د
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با    سشینو  شی قبل، پ   ان دوسالدرست هم  الی رفتن ل   ی قصه   

کل ها  و    دی آن اشک  بود  مادر  بد  بعدش فقط حال  بود.  خورده 

اش. هرچه داشته و    یطوالن  ی شدن ها   ی و بستر  یدرمان  یمیش

آن   شد.  خرج  بودند  زم  کی نداشته    ادگار ی  یکشاورز  نیتکه 

  فته ر  لیکه ماند جسم تحل  ی زیپدربزرگ هم به فروش رفت و چ

ب  الیل  ی  نگاه  و  به    یروزها   نیکه آخر   یفروغ  یبود  را  عمرش 

 کرد. ی سپر یتلخ

پر افتخار    ی نامه    انیچشم خون، پا  کیچشم اشک و    کیبا    الیت

  ال یرا دفاع کرده و برگشته بود اما ل  دشیمباهات اسات  ی   هیو ما

دستمال    شینامه ها   ریها و قاب تقد  سیتند  ی نبود که رو  گرید

 نگش برود.ش رخو یبادام ی چشم ها ی بکشد و قربان صدقه 
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اش را از سر    یمشک   ی و روسر  د یدر اتاقش را بهم کوب  لجوجانه

را مرور کند. اصال    شیاز زندگ   ی زیچ  گریخواست د  ی. نمدیکش

  ی بود که ب  یمرور کردن وجود نداشت. مثل پرکوچک  یراب  ی زیچ

تعلق دارد و    ی ز یدانست به چه چ  یهدف در هوا معلق بود. نه م 

مثل شناسنامه    تشیهوه باشد.  داشت  تعلق  ی زی نه قرار بود به چ

معنا بود. او   یزد ب  یآن چند برگش را ورق م  لیدل  یکه ب  ی ا

عل  یرحمان  الیت رحمان  یفرزند  از    یمحمد  بود.  رشت  متولد  و 

وطن بودند.    یکه به ظاهر هر دو ب  یرانیا  ی افغان و مادر  ی پدر

وطن   یو پدرش را مادرش ب  یخانوادگ  تیثیمادرش را آبرو و ح

 بود.  کرده

با صدا   ی صدا تلفن همراهش همزمان شد  به   ی زنگ  زنگ در. 

 لش یکردن موبا  دای چشم گشود و به دنبال پ  یکی در آن تار   یسخت

 . دیدست کش نیزم ی کورمال کورمال رو



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
74 

 الو...  _

 . د یچیپ یگوش ی تو مهیخاله نع ی  دهینگران و ترس ی صدا

 ؟ ی د  یموامانده رو جواب ن  نیجان دلم هزار راه رفت چرا ا   الیت  _

متورمش    ی پلک ها  ی شد و با کف دست رو  زیخ   مین  شیسرجا

 را فشرد. 

 خواب بودم.  _

 سر، من پشت درم. یدرو بازکن بالم  _

  یی بلند شد و به سمت در رفت. روشنا  شیتلوخوران از جا  تلو

سر انداخت و   ی اش را نا منظم رو  ی هال، چشمانش را زد. روسر

به تنش انداخت و    ی لرزسرد آذرماه    ی رفت. هوا  رونیب  تیازسوئ

 هم قالب و خودش را بغل کند.   ی را تو  ش یمجبورش کرد دستها

 و گفت:  دینگاه شرمنده اش را دزد   دنشیبا د خاله



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
75 

بهم تشر زد و خواست  دیجاو ی . هرچاوردیبه خدا دلم طاقت ن  _

دختر    ستیکه تورو به حال خودت بذارم، باز نشد. دست خودم ن 

 .ییالی جان، تو امانت ل

.  دیو نرمش لرز  یحرف بغض کرد و غبغب دوست داشتن   نیباا

 اش بدهد. ی کرد دلدار یدست دور شانه اش انداخت و سع الیت

 هوا سرده. نجایتو، ا  میبر  اینداره خاله جون. ب  یبیع _

 . میرو جمع کن بر لتیتو. پاشو برو وسا امی ینم گهینه د _

نگاه جد  اصرار و  اشک  ی خاله  و  کردن  بغض  آن  بعد  ه  ک  یاش 

  ال یت  ی لب ها  ی رو  ی کرده بود، لبخند محو  سیرا خ  شیچشم ها

 نشاند. 

 خوام بمونم.  یاما خاله من م  _



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
76 

لنگه پا   هیجا   نی اگه بذارم. شده تا صبح هم میبه جان ته تغار  _

 رم.  یمونم اما بدون تو نم یم سم،یوا

با   شهیرا هم  نیبود. خودش ا  دیعمو جاو  مهیخاله نع   ی تغار  ته

تخس   شیکرد که عمو از همه پسر ها  یتراف مو خنده اع   یشوخ

هم شده بود  ی ته تغار  نیرفتارش کودکانه ترهست. ا یتر و گاه

به   ادشیز  ی داد نشان از عالقه    یکه م   یکالم خاله و قسم  هیتک

 داشت.  دیعمو جاو

*** 

@romanhayelilian 
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 ۱۴  دیایکه ب بهار
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و به قصد    دیه مهراب دست از کار کشبود ک  نه شب  یحوال  ساعت 

اش را برداشت و تند تند پله    یشخص  لیوسا  شگاه،یترک آزما

آمد و درست همان    نییرا پا   کی توژنتیبه بخش س  یمنته  ی ها

  ی را اداره م  شگاهیآزما  ی ولوژیموقع با دکتر طلوع که بخش پاتوب

 شد.  روبرومرکز بود،  نیا یگذار اصل هیکرد و سرما

از همکاران مشغول   یکیخوش برخورد و خنده رو با    شهیهم  مثل

دست نداده بود تا بابت کمکش از او   ی صحبت بود. هنوز فرصت

فرصت بود که رسم ادب را به    نیآن لحظه بهتر  دیتشکر کند. شا

 کند.  یو به خاطر محبتش قدردان اوردیجا ب

به   ی رارادی، نگاه خندان دکتر طلوع غشدنش  کیمحض نزد  به

 و با احترام سرتکان داد.   دیرخسمتش چ

 دکتر.   نیخسته نباش  _
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 لب زد. آهسته

 رم؟یلحظه وقتتون رو بگ هیتونم  ی ممنون. م _

ادار  یخانوم بخش  از  ظاهر  به  بالفاصله    شگاهیآزما  ی که  بود 

با خوشرو  یخداحافظ از آن دو جدا شد. دکتر طلوع   ییکرد و 

از    شیو جذابش ب   نیجلو گذاشت و همزمان عطر دلنش  یقدم

  یبرا   ی اریبس  ییزن توانا  نیمهراب را نوازش کرد. ا  ی شامه    شیپ

  ن یقابل تحس  تباب   نیداشت و از ا  شیها  تیجذاب  دنیبه رخ کش 

 بود.

 در خدمتم.  ن،ییبله بفرما _

 ساخته بود.   یاز او انسان قابل احترام ی درکنار بلندنظر تواضع

  ن، یت به من داش  شیکه چند روز پ  یبابت لطف بزرگ  م خواستیم  _

 ازتون تشکر کنم. 
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رو انجام    میانسان  ی   فهی. من فقط وظستیبه تشکر ن  ازیاصال ن  _

 دادم. 

  ی کوچک و خوشرنگش نشست کم   ی لب ها  ی که رو  ی لبخند

 مهراب را از آن حالت معذب بودن، نجات داد. 

روزها سندتون   ن یخواستم بگم هم  ی. منیبه هر حال لطف کرد  _

 گردونم.  یرو برم

  ر یز  دیمبرهن نبود، حاال حاالها با  اصرار حاج آقانگفت که اگر    و

 ماند.   یم نشید

 !ن؟یکرد هیسند ته  _

 کنجکاوش، مهراب را وادار به اعتراف کرد. نگاه 

 . می مزاحمتون نباش نیاز ا شتریدادن ب حی خونوادم ترج _

 مکدر شد.  یخندانش کم نگاه 
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. براتون افتاد  یاتفاق  نیسواله چطور همچ  ی من هنوز برام جا  _

 باورش سخته.  کمی... آخه ریاون مساون شب، تو 

 شد.  ی مهراب جد نگاه 

 اتفاق بود. نیمن باعث ا ی اطیاحت یمتاسفانه ب _

تعارف مهراب را نداشت،    یو ب  ی برخورد جد  ن یاو که انتظار ا 

 . دیموضع داد و نرم تر پرس رییتغ عیسر

 ن؟ یکرد ییاز خونوادش دلجو _

ا  با نتوا  نکهیتصور  روز  آن  علتا  دختر  بب  ینسته  را    ند، یمحمد 

 نفسش را کالفه فوت کرد.

 هنوز نه، اما تو فکرش هستم.  _

***** 

 .دیبه در اتاق زد و مردد پرس ی ضربه ا یناج
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 تو؟ امی تونم ب یم _

بود،   دیپسر دوم عمو جاو  دیکه متعلق به نو  یتخت   ی از رو  الیت

ا از  ا  نکهیبلند شد.  برا   نیباحضورش در   موع   ی بچه ها  ی خانه 

 مه یاگر خاله نع  دیمعذب بود. شا  یکرده، حساب  جادی مزاحمت ا

گرفت،    ی آرام و قرار م  الیت  طیدل نازک نبود و از بابت شرا  نقدریا

م هم  چندو  یاو  بعد    تشانی سوئ  دررا    ی قتتوانست  و  بگذراند 

 اش. ی لعنت یبرگردد سر زندگ 

 شده؟!  ی زیچ _

 ماند.  رهیخ دیدست جاو ی تو ی به برگه ها نگاهش

 مشیخوب تنظ  لیوک  هینامه ست که با کمک  تیشکا  هی نیا  _

 درسته؟ یهمه چ ین یبب  ش یبخون خوامیکردم. م

 نامه؟!  تیشکا _
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@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۲۱ ۲6.۰۱.۲۰] , نیلیل ی ها رمان

 ۱۵  دیایکه ب بهار

موج    شیصدا  ی که تو  یدر هم گره خورد وبا حرص  یناج  ی ابروها

 زد، جواب داد. یم

 .یر حاجاز اون پس  _

ب  الیت رو  ی ا  زهی انگ  ینگاه  و  انداخت  ها  برگه  ز  ی به   ی ادیاسم 

 "مهراب مبرهن  "مکث کرد.  ییآشنا

 اراده گفت:  یو ناباور سربلند کرد و ب  شوکه

حاج آقا زده به بابا، آخه   ی   کهیکردم پسر کوچ  یمن فکر م  _

 پسر بزرگش که... 
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سال    داند که هفت  یم  یاز پسر بزرگ حاج  ی که آنقدر   ونگفت

که او خانه را به هدف دانشگاه ترک کرد،  یدرست از زمان ش،یپ

مهراب هم از خانواده اش جدا شده بود. تا قبل از آن بارها از زبان  

پسر   نیو دوستان دوران مدرسه اش از ا  دایو  ایمحمد    یبابا عل

بود. هرچند برادر    دهیشن  ی ادیز   دیو تمج  فیحاج آقا مبرهن تعر

  انیرا به پا  التشیادعا تحص  یو ب   ریسربه ز  ی ادی کوچکترش هم ز

شا بود.  کرده  ازدواج  هم  وبالفاصله  چه    نکهیا  دیبرده  پسر  آنها 

ا  یکس در  د  نکهیبودند  توجه  تاث  گرانیمرکز   ی ادیز  ریباشند 

  ی ها  تی مهراب مبرهن به خاطر موفق  ی برا  شهیهم   الیداشت اما ت

 قائل بود. ی ادیاش احترام ز ی ها کارو بعد  یلیحصت

  ی درد که مهراب مبرهن، بابا عل  نیتوانست با ا  یچطور م  ال اح

 د؟یایمحمدش را از او گرفته کنار ب 
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پسر    داست یکنه؟ به هر حال اونطور که پ  یهم م  یمگه فرق   _

  یبهت بگم حق ندار  نویکرده، اما  ا  یبزرگه رفته خودشو معرف

دفعه هم   هیره اگه    ینم  ی. راه دوری بد  تیعنوان رضا  چیبه ه

 . فتنیبه التماس ب ی زیواسه چ نایا

 کالفه دستش را باال برد.  الیت 

 یمگه باهاشون خورده حساب  ه؟یلحظه صبر کن. منظورت چ  هی  _

بگ  میدار انتقام  بخوام   یم  ی دار   یچ  یفهم  یم  یناج  رم؟یکه 

 من بابامو از دست دادم. ؟یگ

 را به تکاپو انداخت. یحلقه زد وناج شیچشم ها ی تو اشک

. ی زیچقدر برام عز  یدون   یخودتم م  م،یگ شدهم بزر  ! ما باالیت  _

حالم بد بود    یوقت   شه یخودشو داشت.هم  ی هم که جا  یعمو عل

اون همه چ با  م   ز یفقط حرف زدن  بهتر  اگه م  یرو    گم ی کرد.  
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ا  ،ی ند  تیرضا نواسه  با مرگ عمو علست ینتقام    ی . من هنوزم 

  نیه، ا و فرار کرد  موشرف زده به ع  ی. اون بامی تونم کنار ب   ینم

 . ستین یدرد کم

جان،   یت  یت  ی بابا و زمزمه    ی را بست و صدا  شیچشم ها  الیت

عل  یت  یت را فشرد.  قلب متالطم و دردمندش  محمد    یجانش 

  ی به سر شوق م   الیل  ی خنده ها  یساز دلش کوک بود، وقت  یوقت

شد و    یشعر م  یاش که گاه  یی تنها  ی زمزمه ها  انیآوردش، م

  ی م   الیل  نبود. ماما  "یت  یت"  شیراب  الینوشت، ت  یکاغذ م  ی رو

محمد اورا   یشکوفه و بابا عل  یعن ی  یلکیگ  شیبه گو  یت  یگفت ت

 خواند.  یشان م ی زندگ ی شکوفه 

رو  ی ها  اشک برا  ی داغش سرخوردند  لرزانش  و دست   ی گونه 

 کرد.   یدست شی پاک کردنشان پ
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 اواخر...  نیبابا... بابا ا _

بلند    شیه از جافاصلبال  یراه نفسش را بست و ناج  هیهق گر  هق

 آب بدستش برساند.  ی وانیشد تا ل

 بخور. نویا _

پر شده بود، چشم دوخت و خاله    مهیآب که شتابزده تا ن  وانیل  به

 هراسان وارد اتاق شد. مهینع

تو بهش    یناج  هو؟یشد    یجواد. دخترجان چ  دیجد آقا س  ای  -

 ؟ یگفت ی زیچ

م گرفت و تازه  شانه باال انداخت و خاله با خشم از او چش  یناج

 افتاد. الیدست ت ی جلو ی گه هاآن موقع بود که نگاهش به بر
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 [ ۱9:۵۴ ۲۷.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱6  دیایکه ب بهار

 و رو کرد.  ریرا ز ییبرداشت سمتشان و چند تا زیخ

ذل  _ ا  لیآخه  ا  ؟یآورد  یورداشت  هیچ  نیمرده  وقت     نیاالن 

 ه؟ش بد حال  ینیب  یحرفاست؟ نم

  ه ی. فقط کافنینامه ست، هم  تی شکا  هیگفتم؟    یمگه من چ  _

 افتم دنبالش.  یامضاش کنه، خودم م

 .ادی بذار بابات ب.  یکن ی جا م یتو ب _

باز هم شکر    دیو عموجاو   یناج  ن یخواست بخاطر او ب  ینم  الیت

  یمجادله شان سر دراز  ی پدر و پسر و  قصه    نیا   ی آب شود. دعوا

  ی آمدند، کدورت و دلخور   یکوتاه نمام  کد  چیداشت و چون ه

 بود.   یباق نشانی همچنان  ب
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 من ازش خواستم خاله.  _

 را دلخور کرد.  مهید اما خاله نعرا گفت که بحث را تمام کن نیا

  یخودمون م  ، یگفت  یم  دیکالم به  من وعمو جاو  کیخب    _

 دنبال کارها.  میافتاد

 کرد جو را عوض کند.   یسع یناج

.  ی ایگفت که تو کوتاه ب  نوینخواسته مامان، ا  ی زیاز من چ  الیت  _

وقت  من  نم  دمید  یاما  شما  و  گذشته   ی کار  نیخوا  ی چندروز 

بابا رو به جون من   ی خوا  یخودم اقدام کردم. حاالم اگه م  ن،ی کن

 بسم اهلل.  ی بنداز

 تخت نشست و بغلش کرد.  ی رو الیکنار ت خاله

 جان؟  الیخواد ت یم  یتو دلت چ _
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بارون رها کرده و   ریا اون شب بابامو زدونم چرخوام ب یفقط م _

 رفته. 

**** 

 زد و گفت:  گارشی به س قیعم یپک فرزان

 تماس گرفته بود.   ی صابردکتر  _

 ! ؟ی کدوم صابر _

. ظاهرا شیرهمایشاپور و  دب  ی دانشگاه جند   کی ژنت   رگروهیمد  _

سخنران   یلیخ هما  تیاز  شن  شیتو  کردن.  واسه    دم یاستقبال 

 شده.  ی به همکار ازت دعوت سیتدر

 مهراب نشست.  ی لب ها ی رو یتلخ لبخند

 زم یکه همه چ  یمن  ی منتها نه برا  هیخوب  ی   دهیتو اهواز ا  یزندگ  _

 به هم گره خورده. نجایا



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
90 

 . یکش یعذاب م شتریب یکینزد  یوقت ؟ی بر یکن یچرا ول نم _

شم؟ اونم االن   زیهمه چ  الیخ  ی بدم و ب  یجا خال  هوی  ی گی م  _

 محمده؟ یعل ی زن و بچه   یگندز  ریپام گ هیکه 

 با تاسف سر تکان داد.  فرزان

ندار  _ پوس   ی دیچسب  گه،ی د  ی عقل    ی عاطفه    ی   ده یبه طناب 

 . ی خودتو باهاش خفه کن ی خوا  یو م ی برادر

 زمزمه کرد. یعصب

  شتر یب   یچ  نکهیمن و مهران بوده. ا  نی ب  شهیقرار نانوشته هم  هی  _

هم اگه من    هیقض  نیتوا  .میتا خودمونوجلو بنداز  هیکیبه ضرر اون  

شد. اما در    یبه کل نابود م  شی گرفتم مهران زندگ  یگردن نم

 مث قبله فقط...  می عوض شده؟ هنوزم زندگ یمورد من چ

 سرتکان داد. کالفه
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خوام بدونم    یمحمد رو بشناسم. م   یعل  ی خوام خونواده    یم  _

  ه یکه    ادمهی  نویبه سرشون اومده؟من فقط ا  یاتفاق چ  نیبعد ا

هم  لکردهیتحص  دختر ازش  و  م  شهیداشته  حرف  افتخار    ی با 

 .  نیزده،هم

 . دیپرس ی به طرفش خم شد و جد فرزان

 ! ؟یبدون ی واقعا دوست دار _

 ابروها،  جواب داد.  ن یماب یبا اخم مهراب

 نداره.  دنی پرس نکهیخب معلومه، ا _

فشرد و خاموش   ی گاریس  ریرا در ز  گارشیس  ی ته مانده    فرزان

 کرد.

خونو  _ چ  یعل  ی اده  از  اون  بخوا  ی ز یمحمد،   ی بدون  ی که 

عل واقع  در  فقط هم  یدخترشه.  داشته.   هی  نیمحمد  رو  دختر 
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سرطان داشته    گنی فوت کرده. م  شیسه ماه پ   ن یهمسرشم هم

  ی خدا پرستار همسرش بوده. اون شب  ی بنده    یدوسه سال  هیو  

 هم که مهران بهش زد، هنوز عزادار زنش بود. 

@romanhayelilian 

 

 [ ۱9:۵۴ ۲۷.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها انرم

 ۱۷  دیایکه ب بهار

که    ی زیکرد چ  ی را بست. فکر م  شیچشم ها  یبا ناراحت  مهراب

 حد. نینه در ا ی باشد ول ندیبخواهد بداند ناخوشا

 اما در مورد دختره...  _

 فرزان چشم دوخت. دواری کرد و به لبخند ام  سربلند
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ل  _ فوق  و  کرده  دفاع  مادرش  فوت  با  از   سانسشی همزمان  رو 

 یموفق  ی دانشجو  دمیکه شن  ی نطور یگرفته. ا  ری کب   ریدانشگاه ام

بعد اون اتفاق   یعنی  نیگن ثبت اختراع هم داشته. ا  یبوده و م

  ه ی. فقط کافستین   ی نگران  ی و جا  سهیخودش وا   ی تونه روپا  یم

 شه. ییازش دلجو

گرفت و ناخودآگاه به حالت انزجار    ییدلجو  ی از کلمه    ی بد  حس

 د. جمع ش صورتش 

تونم حالشو بهتر    یبا پول م   یکن یفرزان؟ فکرم  ه یمنظورت چ  _

 کنم؟ 

کار    هیبراش    ه یتونه.  کاف  ی م  ی حاج  تی پول تو نه اما  موقع  _

هم پ  نیخوب  زندگ   دایجا  و  بده،    یکم  شویکنه  سامون  و  سر 

 .  نیهم
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را به چنگ گرفت و با خودش فکرکرد    شیموها  یعصب  مهراب

  یحاج  ی را پا  زیتوانست همه چ  ی. مدیوگ  یهم نم  راهیفرزان پر ب

زندگ  دنبال  برود  و  هم  یبگذارد  اصال  دکتر    شنهادی پ   نیاش. 

  یرفت اهواز و پشت سرش را هم نگاه نم  یبود. م  یعال  ی صابر

که با پدرش   یدگاهیکه بتواند از اختالف د  ییرفت جا   یکرد. م

مثل    ی که سهمش از داشتن مادر  ییها  یداشت، از تمام دلتنگ 

تهوع آورش، دور بماند.    یبود، از مهران و ازدواج مصلحت  دخترانیا

به   یاس یبو و رنگ س  نیاز ا  شتریب شیرابطه ها گریرفت تا د  یم

 .ردیخودش نگ

* 

منگ    خسته سرش  هنوز  و  بود  برگشته  سرخاک  از  کوفته  و 

 انیمحمد درم  یتعارف با بابا عل  یبود که ب  ییهااشک    ختنیر
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دلسوزانه   ی باز کرد و نگاه  شیبرو  را  در  مهیگذاشته بود. خاله نع

 انداخت. شیبه سرتاپا

   ی نی ش  یاونجا دوساعت، سه ساعت م   ی ریآخه قربان تو برم، م   _¬

تن اون   ادی  یها. خدا رو خوش نم یش یم   ضی بشه؟ مر یکه چ

 . یرو تو قبر بلرزون امرزیخداب

  ش یراه، خاله بازو  ی   انهیحال سرتکان داد و وارد شد. م  ی ب  الیت

 رفت. را گ

 . دنتیاومده د یکی _

 چشم دوخت.   مهیپا و آن پا کردن خاله نع  نیو منتظر به ا  برگشت

... باور کن نتونستم از دم در  یوقت از دست من ناراحت نش  هی  _

 . نهیو بباصرار کرد تور یلیبرگردونمش. آخه خ
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که قربان صدقه    یفقط نگاهش کردو خاله در حال  جیو گ   گنگ

 کرد.  تیخانه اش هدا ییرایپذرفت اورا به سمت  یاش م

که به احترامش بلند    دیو قد بلند را د   یچادر  ینگاه اول زن  در

جلب توجه کرد.    ی زیاز هرچ  شتریب  زشینوک ت  ی شد و مقنعه  

  ی م  دهیپر چادرش را رها کرده بود و حاال چهره اش به وضوح د

 شد. 

  یاش و را   یانتخابات   ی نداشت. پوستر ها  یبه معرف  ازیزن ن  نیا

با آن شعارها  ییال با برا   ی که آورده بود،   یقشنگ و جذاب که 

  الیمثل نقل و نبات تعارف کرده بود و ت  شتریب  ی رأ  کیگرفتن  

باق دانس  یحاال نم نه را   ایمانده    یت آن شعار ها در حد حرف 

 هنوز فراموش نکرده بود.

 سالم دخترم. حالت خوبه؟ _
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 لب آهسته جواب داد. ریز

 . نییسالم، ممنون. بفرما _

تک تک    ی رو  نشیزبیکه نگاه موشکافانه و ت  یدر حال   راندختیا

م  ی اجزا  برخورد  دیچرخ  یصورت دخترک  منتظر  آن  هر   ی و 

با تعارف ت  دیناام   ی نشست و به سخت  الیکننده از جانبش بود، 

 گفت: 

 خدا بهت صبر بده.  ه،ی. غم بزرگزمیگم عز یم  تی بهت تسل _

 شیها  هیزن گر  نیرد که ا تالشش را ک  ی اما همه    دیلب برچ  الیت

رو   یکس  ی داد دردش را برا  ی. غرورش به او اجازه نمند یرا نب

 آمده بود. ریقدم شده اما د شیپ ییدلجو ی کند که هرچند برا

@romanhayelilian 
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 [ ۱9:۵۵ ۲۷.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱8  دیایکه ب بهار

متما  یکم  راندختیا را   یشد و سع  لیبه طرفش  کرد دستش 

ارتباط با    ی که ب  د یجوش  ی چشمانش م  ی ن  ی در ن  ی زی. چردیبگ

نبود.  ت  ی عاطفه    ی اما سع  دیآن لرز  کیدلش    الیمادرانه اش 

 کرد خودش را کنترل کند. 

 یبخاطر اشتباه پسرت، بخاطر داغ  ی بخوا  نکهیسخته... ا  یلیخ  _

. من خودم یگذاشته، انتظار بخشش داشته باش یکه رو دل کس

دونم چقدر نبودنش عذاب آوره. چطور   یمپدرمو از دست دادم و  

  ؟یتونم ازت بخوام مهرابمو ببخش یم

 بازدم کرد. قیعم ی را با آه نفسش
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کنه که    یدلگرمم م  نمی. همیمحمد هست  یاما تو دختر آقا عل  _

 ی دوست ندار  دونمیدونم سخته، م   ی. می ازت بخوام ازش بگذر

 نیدلم از ا  م.مادر  هیکنم که منم    کاریچ  ی. ولی حرفارو بشنو  نیا

فهمم اما دلم روشنه که تو    یدردت رو م  زم،یاتفاق سوخته عز

 نه؟  مگه . یبخش یو مهرابمو م  یکن  ی م یبزرگ

که تمام بدنش از شدت فشار    ی حرفها، نه تنها غدد اشک  نیا  با

ا  یعصب بود.  او چه م  نیمنقبض شده  از  ا  یزن    نکه یخواست؟ 

خواست   یم شد؟ دلش یبخشش م لیمحمد بود، دل یدختر عل

آنقدر ها هم    ند یداد تا بب   ی اش را نشان زن م  ی انیعص  ی آن رو

به ارث    ادرکه از م  یانیعص  ی . همان روستیمحمد ن  یعل  هیشب

 درونش بود.  ی الیبرده و ل

 نکرد. چرا؟!  نکارویتونست بابامو نجات بده، اما ا یاون م _
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 بلند شد.  شیاز جا یو به سخت دیرا پرس نیا

و طلب بخشش    نیایب ن،یسوالم داشت  نیا  ی ابر  یهروقت جواب  _

 . نی کن

به سمت اتاقش قدم تند    اورد،یتاب ب  نیاز ا  شتری نتوانست ب  گرید

 را پشت سر جا گذاشت.  دشی کرد و آن زن و نگاه شوکه و ناام 

 ی توجه به تعارف ها  یبلند شد وب  وسیسرخورده و ما  راندختیا

  نش یار ماش را ترک کرد. سوآن خانه    مه، یخاله نع  ی دستپاچه  

 همسرش را گرفت. ی که شد بالفاصله شماره 

 جواب داد. ی آقا که منتظر تماس همسرش بود، فور حاج

 شد؟ یسالم، چ _

 .  ست یگرفتن ازش اصال آسون ن تیرضا _

 گوش کنه؟  شنهادتونیحاضر نشد به پ  یحت _
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خواد   یم   ه،یعصبان  ی . دختره بدجوردیاصال حرف به اونجا نکش  _

 هیر کرده. حاج محمد  پدرش رو گذاشته و فرا  بدونه چرا مهراب 

 من نگرانم.   ن،یبکن ی ا گهیفکر د

 مکث جواب داد.   یآقا با کم حاج

آروم    کی  میبذار  دی. بانیگفتم بهتون که زوده باهاش حرف بزن    _

 بده.  تیرضا میتر شه، بعداً ازش بخوا

 شده.  رید ییجورا هیحاال هم  نیهم ؟یکنه چ تیاگه شکا _

. من خودم نینزن  یمورد با پسرا حرف  نیا ن نباش. درشما نگرا  _

 کنم.  یحلش م

فکر  راندختیا پر  ی با  و  راه  یخداحافظ  شانی مشغول  و   یکرد 

گوشه   قیآالچ  ریخانه شد. باورودش، مطهره همسر مهران که ز
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پتو  اطیح  ی  و  پ  یی نشسته  دورش  به  را  به    دهیچی نازک  بود، 

 استقابلش آمد. 

 شد؟  یسالم مامان، چ  _

به خانه را باال    یمنته  ی به عروسش کمک کرد پله ها  ندختاریا

 گفت:  نیبرود و در آن ح

  ی گ   ی ناراحته، حق هم داره اما  م  یلی. دختره خیچیهنوز ه   _

 کنم.  کاریچ

م  _ بابام  نشه؟  دردسر  مهراب  آقا  نگران    یواسه  اصال  گفت 

  ی کار به جاها  ذاره یآشنا داره، نم  ی دادگستر. تو  ن ی نباش  تشیشکا

 بکشه. کیبار

 ناراحت سرتکان داد. راندختیا
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کنه؟ زده    ی کنه، م  یمهراب کم نم  ی که از خبط و خطا  نیا  _

 آدمو کشته. هی

آخر بغض کرد و از مطهره رو برگرداند   ی گفتن آن جمله    موقع

 . ندی را نب شیها هیتا گر

اشتباه مهران   نکهیا  د،یتوانست به عروس پابه ماهش بگو  یم  چه

مهراب که او و حاج محمد    ی شانه ها   ی بروگران    ی شده بود بار

 را نداشتند؟  دنشیتاب د

@romanhayelilian 

 

 [ ۱9:۵6 ۲۷.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱9  دیایکه ب بهار
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کرد به مراسم امشب    یناراحت کننده اش را پس زد و سع  افکار

نوه    ی برا  ی ا  ستهیکه قرار بود در آن نام شا  یفکر کند. به مراسم

وغمش به طرز    ی روزها شاد  نی، انتخاب کنند. اشان که پسر بود

 شده بودند.  نیبا هم عج ی ریدلگ

رو  مطهره س  ونیز یتلو  ی جلو  ی کاناپه    ی نشست   ی برا  یبیو 

 خودش پوست کند. 

دونم شما هم متوجه    یتو خودشه. نم  یلیروزا خ  نیمهران ا  _

اونو بهم    ی نطوریکردم مشکل  آقا مهراب ا  ینه، فکر نم  ای  نیشد

 .زهیبر

خوش نقش و نگارش    ی فنجان ها  دنیکه در حال چ  راندختیا

لحظه مکث کرد و    کینقره بود،    ی طرح برجسته    ینیداخل س

 گفت:  دیبعد با ترد
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  یکیدوتا بهم وابسته ان. مشکل هرکدومشون، مشکل اون    نیا  _

 هم هست. 

ا  مطهره درحال  ب یس  ی تکه  و  گذاشت  دهان  لذت    یبه  با  که 

 د.مشغول خوردنش بود، جواب دا 

اگه کمک  ان یبابا رو در جر   نمیواسه هم  _ الزم   یگذاشتم که 

 بود... 

 حرفش را قطع کرد.  راندختیا

 کنه، نگران نباش.  یرو حل م هیحاج آقا خودش قض _

  یی و چهار سال هنوز هم به توانا  یکه بعد س  یمانیا  ایبود    غرورش

 به تکاپو انداخت؟  نیچن نیحاج محمد داشت اورا ا

 . دیپرس  الیخ یب  مطهره

 مامان، دختره چند سالشه؟ _
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ا  ینم  _ ا  نطوریدونم،  از  شن  نیکه  اونجا  و  فوق    دمی جا  ظاهرا 

 داره.  ریکب  ریشگاه اماز دان کیمکان   سانسیل

 جواب به فکر فرو رفته بود، آهسته زمزمه کرد.  نیکه با ا  مطهره

 شد...  یست. اگه م  لکردهیپس تحص _

له مشغول کار خودش وصح  یو ب  د یحرفش را نشن  یباق  راندختیا

ن  یشد. حوال بود که مهران و پدرش همزمان    میهشت و  شب 

با    دند یرس را  لباسش  که  مطهره  گشاد    کیو  و  بلند  سارافون 

هم به چهره داشت به    ی مختصر  شیعوض کرده و آرا  ی خاکستر

 استقبال آن دو رفت. 

زنانه و سرشار از آرامش عروسش را    ی رفتارها  شهیهم  راندختیا

تازه   یخانه گذاشته بود روح  نیاو پا به ا  ی شت. از وقتدوست دا

بود.    دهیروابطشان دم  ی کننده    دیامو شاداب به کالبد سرد و نا
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که مهراب خانه را   یاز وقت  دیشا  یدانست از چه زمان  یدرست نم

داده بودند و حاال با وجود   ستحس خوب را از د   نیترک کرد، ا

 ی رچند جاشته بود هاولش برگ  ی سرجا  زیمطهره انگار همه چ

 مهراب هنوز هم آزاردهنده بود. یخال

  ی تینائب و نارضا  ینداشت، حت  لشیبه انتخاب مهران و دل  ی کار

او داشت هم مانع عالقه اش   ی از وصلت با  خانواده    راندختیکه ا

 شد.  ینم ری و فوق العاده انعطاف پذ فیدختر نرم و لط نیبه ا

 ومده؟ ی مهراب هنوز ن _

 ش یجواب دادن پ  ی هره براو او گذاشت مط  دیقا پرسرا حاج آ  نیا

که در رابطه   یأسیو  یسرخوردگ نهمهیقدم شود. خسته بود از ا

 شد.  یم دهیو مهراب فراوان د یحاج ی 
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. آقامهراب انی کنم بتونن ب   یمامان بهشون زنگ زدن اما فکر نم  _

 ست؟ ین نطوریشدن ا ی منزو یبعد اون ماجرا کم

به    یبه عروسش دهد با برافروختگ  ی وابآقا قبل از آنکه ج  حاج

 سمت مهران برگشت و گفت: 

 امشب نباشه.  ینداره تو مهمون یلی. دل ادیزنگ بزن بهش بگو ب _

که به او محول شده بود، سرتکان داد    یتیکالفه از مامور  مهران

 مهراب را گرفت.  ی و از آنها دور شد و بالفاصله شماره 

 بهش بگو سرم شلوغه.  _

بود و بعد   دهیبزند از دهان مهراب شن  یحرف نکهیاز ا  را قبل نیا

 قطع شد.  یخداحافظ ی که ب یتماس
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ا  یم دوباره  تماس  تصم  ی دانست  پس  بود،  نخواهد  کار    م ی در 

انداخت و     یبه آن م  ینگاه  دیبفرستد. شا   یامکیپ  شیگرفت برا

 شد.   یمنصرف م امدنیاز ن

  یخوا  ی مو ن  ستیامشب اصال برات مهم ن   ی دونم برنامه    یم  »

از تو    یکه نائب هست اما خوش ندارم اون حرف یباش یتو جمع

 .«میندار یبابا براش جواب  ایبزنه که من 

در هم    شتریب  شیانداخت و اخم ها  ده یرس   امیبه پ  ی نگاه  مهراب

روزها فرصت    نیکرد و ا  ی مقاله اش کار م  ی فرو رفت.  داشت رو

ن  ی برا  یچندان نداشت.  و  یمیسرخاراندن  روز  در از  قتش 

مراجع  شگاهیماآز با  پروژه    یتخصص  ی حوزه    نیو  و    یاش 

و    عهو مطال  سیتدر  یپ  گرید  ی میگذشت و ن  ی م  انشیدانشجو

 وقت گذاشته بود.  شیشد رو  ی م یکه دوسه سال ی نوشتن کتاب
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  ی دوستانه ا  ی داد در جمع ها   یدست م   یهم اگر فرصت  یگاه

  ییها  کرد که عموما همکارانش بودند. همان جمع  ی شرکت م

بابت مالمتش  نی به آن اعتراض داشت و از ا  شهیکه حاج آقا هم

 کرد.  یم

@romanhayelilian 

 

 [ ۱9:۵۷ ۲۷.۰۱.۲۰] , نیلیل ی ها رمان

 ۲۰  دیایکه ب بهار

از   یبلند شد. نگاه   شیرا مشت کرد و از جا  شی دستها  یعصب

کوچه انداخت. چقدر    ییشب و روشنا  یکیاتاقش به تار  ی پنجره  

بود، چقدر تالش کرده بود که   دهینقطه دو  نیبه ا   دنیرس  ی برا

دن و خط کش  ی ایاز  بماند.   ی شده    یمحدود  دور  خانواده اش 
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به دور خودش    فقطسالها    نیتمام ا  دید  یکرد م  ی نگاه م  خوب که

بوده که اورا   یشکل   یحلزون  چیاش مارپ   یزندگ   ریو مس   دهیچرخ

 اولش برگردانده.   ی سرجا

 .  دیکش رونیب  الیفکر و خ اورا از لشیزنگ موبا ی صدا

 ؟یسالم داداش خوب _

نشست. فرزان بود که طبق معمول    شیلب ها  ی رو  ی محو  لبخند

 اش شده بود.   یزندگ ی  شهیروزها که هم نیاحوالپرس نه تنها ا

 خوبم. چه خبر؟ _

با دکتر طلوع   ی خوا  یشد؟ نم  یچ  متیتوئه. تصم  شیخبرها پ  _

 ؟ یحرف بزن

 انه رفت. را نشلبش  ی انگشت شست گوشه  با
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ازم خواست   ی رسه. دکتر صابر   ی م  ی از اهواز چه خبر  نمیبب   دیبا  _

 د یدارم که با نجا یهم ا یتموم مه ین ی صبر کنم. تازه کارها یکم

 بهشون برسم.  

 . ی آخر بهش بگ ی تا لحظه  ی خوا یپس نم _

 . کنهی بابت ندارم، دکتر طلوع درک م نیاز ا یمن نگران _

 .جواب داد وسانهیما فرزان

ا  _ زنانه  احساسات  به  من  مشامم  ی اما  به  بوش  رسه    یم  که 

 .  ستم ین  نیچندان خوشب

اول ضرر و    ی به احساسات نداره، اونم مثل هر سهامدار  یربط  _

خودمو    میحال من تصم  نی. با اره یگ  یکارش رو درنظر م  انیز

 به نفع همه ست.  ییجورا هیگرفتم، رفتنم 
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 ی افغان  یچه خبر؟ دختر عل  به جز دکتر طلوع... از اون دختره  _

 . گم یرو م

را مرتب    ز یم  ی رو  ی که برگه ها  یو در حال  زشی سمت م   برگشت

 کرد، جواب داد. یم

زنم، بعدشم که    یروزا باهاش حرف م  نی. همدمش یهنوز ند  _

 رم.  یسپرم و م  ی رو به بابا م زیهمه چ

* 

خانه زد و مهران لبخند به لب در    ی به در ورود  یکوتاه  ی   ضربه

بود و او انتظار داشت تا    ازدهی  یباز کرد. ساعت حوال  شیه رورا ب

شان را تمام کرده   ی اسم گذار  ی آن موقع مراسم خسته کننده  

 باشند. 

 داداش.   ی چه به موقع اومد _
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گ   یحس و حال  یب  لبخند وارد شد.  مهران  دنبال  به  و    یت یزد 

و دور   دیچادر گل دارش را جلو کش دنشیخانم همسر نائب با د

  ضهینبودن عر  یخال  ی متر کرد. مطهره هم براصورتش محک  قاب

خانواده اش آن   ابیسرگذاشته بود که معموال در غ ی رو ی چادر

شد    لیتبد  پوزخندمهراب به    ی لبها   ی کرد. لبخند رو  یرا سر نم

 .دیگذرا و مختصر از آن دو گذشت و به مادرش رس  یبا سالمو 

خندش اشت و لببه سر د   ی هم چادر گل دار سورمه ا  راندختیا

مادرش    ی بود. خم شد و گونه    انهیخوش آمد گو   شهیمثل هم

که حاج    ی و دست دور شانه اش انداخت. کار  دی را در جمع بوس 

.  دید  ینم  دهیآن را پسند   شانیجمع مهمان ها انیآقا چندان م

  ط ی . خانه و محشتندا  ی نائب فرق  ریمبرهن، نائب و غ   یحاج  ی برا

هم هم  پرست نطوریکار  درجمع   ی حدوده  م  و   ژی.  برخوردشان 
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بود و مهراب    ی شد. انگار خانه استاندار  یحفظ م  دیها با  بهیغر

 کارمند جزء آنجا که از قضا پسرش هم بود. 

 نائب و پدرش دست داد و کنارشان نشست.  با

روزا    نیا  میتون  یاز ماست که نم  یدکتر؟ کم سعادت  ی آقا  یخوب  _

   مت؟ینی بب

بود. با    زاریاز او ب  لیدل  یاصال بآمد،    یمردک خوشش نم  نیا  از

در کار و    شیجا  ی ب  ی آن دختر شوهر دادنش و بعد دخالت ها

از چشمش افتاده بود. تازه اگر آن اظهار    یمهران حساب  ی زندگ

انداختن    یینظرها در مورد کار مهراب و بدگو از دکتر طلوع و 

 گرفت.  یمحاج آقا مبرهن به جانش را  فاکتور 

 هستم.   میقاتیتحق ی کارها ریدرگ کمی _

 د؟ یبه کجا رس عادیقراردادت با شرکت م  _
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 کارانه در هم قالب کرد و جواب داد. را طلب  شیدستها

 .مید یبه توافق نرس _

 . انیاما من باهاشون حرف زده بودم، قرار بود باهات راه ب _

  ی بود که برا  یدولت  ی از ارگان ها  یکیوابسته به    عادیم   شرکت

بود   دهیخواست که مهراب صالح ند  یم  یطرحش، تعهدات  دیخر

 بار آن تعهدات برود. ریز

 نگاهش کرد.   زیآم هیکنا ی باال انداخت و با پوزخند ییابرو

 شنهاداتیراستش دکتر طلوع منصرفم کردن. واسه اون طرح پ  _

 . دیبه دستم رس ی بهتر

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۱۰ ۲8.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان
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 ۲۱  دیایکه ب بهار

  ش یکبود شد. براو   رهینائب بوضوح رنگ عوض کرد و ت ی  هچهر

ا  ی ا  دهیچیپ  ی معما بود  از دکتر   ن یشده  نائب  مخالفت و تنفر 

داشته فقط بهانه بود.    ی بد  یاس یس   ی دکتر سابقه    نکهیطلوع. ا

 یکسریکه مهراب از سوابق دکتر طلوع به دست آورده بود    ی زیچ

که آن هم همان  ودب ییدانشجو ی خودجوش دوره  ی ها تیفعال

متوقف شده و دکتر هم سرش به درس   ی ا  جهی نت   چیه   یسالها ب

 و دانشگاه گرم شده بود. 

برات کرده باشم. حاالم    ی خواستم  کار  یبه هرحال من فقط م  _

که ازت شده    ی تیو شکا  یدرمورد تصادفت بااون افغان  یهر کمک

  ی بتون  یراحت  نی کنم به هم  یدر خدمتم. راستش فکر نم  ،ی بخوا
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دندون    ی بدجور  دمیکه من د  یجماعت   نیا   ،ی ریبگ  تیازش رضا

 کردن. زیت

 وحشت زده واکنش نشان داد.  راندختیا

 نده؟!  تیرضا دینبود. آخه چرا با ی اون تصادف که عمد _

و او با تاسف فقط سرتکان داده    دهیرا از حاج محمد پرس  سوالش

 بود.

هرش را لب نائب نشان از آن داشت که بالخره ز  ی رو  شخند ین

 دندان شکن به مهراب داده است. یو جواب ختهیر

را    شیاز پدرزنش چشم گرفت ودست ها  شانیو پر  یعصب  مهران

خ کرد.  م  یل یمشت  ا  ی دلش  جواب  و   ن یخواست  تند  را  مرد 

آخر    زیسکوت مصلحت آم  نیداد اما نتوانست. ا  یم  زیآم  نیتوه
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م  حکم  ی مهران تارها  نکهیبست مگر ا  ی روز راه نفسش را م  کی

 داد. یم اتکرد و خودش را نج  یرا پاره م یارتباط عنکبوت نیا

 گفت:  ی جد یلیآقا مبرهن در جواب نائب خ  حاج

از ز  _  ینم  یکه مرتکب شده شونه خال  یبار اشتباه  ریمهراب 

 دم.  یاجازه رو بهش نم نیاگه خودش بخواد من ا  یکنه. حت 

  ی لش محاج محمد بود که د  ی شعارگونه    ی هم از آن حرفها  نیا

آدمها   نیا  ی برا  ی بکوبد. زندگ  واریخواست بخاطرش سر را به د

داد، برنده    یکه هرکس قشنگ تر شعار م  یرقابت  دانی شده بود م

 بود.

اشتباه مهران   ت یخودش بار مسئول  د یبود که به حاج آقا بگو  آمده

بگ  به دوش  عل  ردیرا  از دختر  مهراب   ییمحمد دلجو  یو  کند. 

 قصه باشد.  نی ا ی اکج چیخواست ه ینم گرید
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 بحث را عوض کرد. ریخانوم با حرف به موقعش مس یت یگ

  م یجمع شد یتورو خدا. ناسالمت  نیایامشب رو کوتاه ب  هیحاال  _

نظر شما رو حاج آقا    ن ی. خب نگفتم یدر مورد نوه مون حرف بزن 

 ن؟یرحسیام ایکدوم اسم هست؟ محمد طاها 

 : زد و رو به مطهره گفت  ی محمد لبخند محو حاج

 پسندن؟  یعروس خانوم کدوم رو م _

 انداخت و با خجالت گفت:  ریسر به ز  مطهره

بد  _ اجازه  اگه  منتها  قشنگن.  رو    نیهردوتاشون  اسمش 

 . میبذار نیرحسیام

 آقا از انتخابش استقبال کرد.  حاج

 نائب؟  ی آقا هی. نظر شما چی هم عال یلیخ _

 ند زد. که هنوز از جواب حاج محمد دمغ بود به زور لبخ نائب
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 مبارکه، انشاهلل نام آور باشه.  _

نداشت    یاش تصور خاص  امدهین   ا یبه دن  ی که از برادرزاده    مهراب

اش    یگوش  اتی محتو  یگفت و تا آخر مهمان  کیحوصله تبر  یب

 نشان نداد. شانیبه صحبت ها یو رو کرد و توجه ریرا  ز

 محض رفتن نائب و زنش، رو به حاج محمد گفت:  به

 حرف بزنم؟ یچند لحظه باهاتون خصوص هیتونم  یم _

اکتفا کرد و هردو وارد اتاق سابق   ی آقا به تکان دادن سر  حاج

 مهراب شدند. 

تا چند ماه    یدر مورد کارم گرفتم. م  یمیتصم  هیمن    _ خوام 

 برم. نجایاز ا ندهیآ

 کجا؟ _
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کرد خودش را کنترل کند. حاج آقا    یرا بست و سع  شیها  چشم

 نش را بداند. فت ر لیخواست دل ینم یحت

 بهتر دارم. ی کار شنهادیپ هیاهواز.  _

  متم یتصم  ینظر مارو بدون  ی بخوا  نکهیبدون ا  شهیمثل هم  البد  _

 . یگرفت

پدرش   ی که در حرفها  ی ا  هیتعارف جواب  کنا  ی و ب   ی جد  یلیخ

 بود را داد. 

 .رمی گ ی م میمنه در موردش خودم تصم یزندگ نیا _

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۱۰ ۲8.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۲  دیایکه ب بهار
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 به سمت در برداشت.   یآقا قدم حاج

ا  _ خبر   یخواست  یبود؟ م  یبابت چ  تیعرض خصوص  نیپس 

 . یگفت  یخب تو جمع م ؟ی رفتنت رو بد

 در مورد اون دختر...  _

 در مکث کرد. ی   رهیدستگ ی حاج محمد رو دست

عل  _ م  یدختر  رو  بزنگمیمحمد  باهاش حرف    تش یاز شکا  ن ی . 

 اما...  ی دونم چطور یبگذره. نم

 و مهران حرفش ناخود آگاه قطع شد.  راندختیورود ا با

 چه خبره مهراب؟  نجایا _

 جواب گذاشت و رو به حاج آقا گفت:  یمادرش را ب سوال

م  _ باعث  هست.  هم  شما  نفع  به  من  اتفاق   یرفتن  اون  شه 

 فراموش شه.
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 ؟ی بر ی خوا یم _

 کرد.  یاش مبغض آلود مادر، کالفه  ی صدا

اهواز.   ایکنه رشت باشم    ی م  یچه فرق   ستم یاالنشم ن   نیمن هم  _

 بهتره.    میقاتیو تحق ی کار تیاونجا موقع

   ؟ینده چ تیاگه دختره رضا _

 . نی کن  شیراض  ی جور   هیدونم    یمامان. نم  نیباهاش حرف بزن  _

 زمزمه کرد. ی دی با ناام راندختیا

 خواد.  یجواب م هیاون از ما  _

 را به مهراب دوخت و ادامه داد.  سشیخ نگاه 

و   ی خواد بدونه چرا اون شب پدرشو به امان خدا رها کرد  یم  _

 . یرفت
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  ی را عصب  شیحرف چشمانش را بست و دست ها  نیبا ا  مهران

  رون یآنجا بماند، از اتاق ب  نیاز ا   شتریب  اوردیمشت کرد. طاقت ن

و درشت مطهره، به سمت در   زی ر  ی توجه به سوال ها  یزد و ب

 زد.  رونی رفت و از خانه ب

 رو به مهراب گفت:  یآقا برافروخته و عصب حاج

  نیا  ی قبول کرد  یواسه چ  یو جابزن  ی بر  یخواست  یتو که م  _

 ؟ی ریرو گردن بگ هیقض

 در را بست.  عیاش گذاشت و سر ینیب ی دست رو راندختیا

 شنوه.  یتر. مطهره م واشیتورو خدا  س،یه _

 زمزمه کرد.  ی با ناراحت ابمهر

سر و صدا ها بخوابه و    نیرم که ا  ی خوام جا بزنم، م  یمن نم  _

  ی خواد بدون  یدلت م   یلیمثل نائب دور برنداره. اما اگه خ  یکی
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تو و مامان و شرا تون   ی کار  طیچرا گردن گرفتم، واسه خاطر 

 کردم.   نکاروی . من فقط به خاطر مهران است ین

 . ریبگ  تیبمون. خودت برو رضا متیتصم ی پس تا تهش پا  _

 نزند. ادیو تالش کرد فر دیبه گردنش کش  یدست یعصب مهراب

 ؟ی ا کارهیوسط چ نیتو ا _

 مهراب مودب باش. _

به او تذکر داده    ی جد  یلیبرگشت که خ  یراندختیبه طرف ا  زیت

 بود.

شروع کرده که نذاره   نیرو واسه ا  ی باز  نیدونم ا  یمن که م  _

 برم.  
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سع  حاج کند.  یمحمد  کنترل  را  خودش  و   یچموش  کرد 

 ی خواست کار به جاها  یشناخت و نم  یپسرش را م  ی انگریعص

 بکشد.  کیبار

مگه سنگ   ؟ی فقط به خاطر مهران کرد   نکارویا  یگ  یمگه نم  _

 اشتباهشم بمون.  ی خب پا ؟یزن ی نم نهی اونو به س

بگ  _ گردن  کردم  قبول  فقط  نشه،    رمیمن  بدنام  اون  که 

 خودتونه.  ی پا تشیمسئول

وقت  _ تا  ه  ینه  فککه  ممه  عل   یر  با  تو  تصادف   یکنن  محمد 

 مشکلت حل شه، برو بگو کار مهران بوده. یخوا ی. می کرد

 .  ردیخودش را بگ ی نتوانست جلو گرید مهراب

 ی نم  نکارویا  یدون  یچون م  ،ی من بخند   شیبه ر  ی ذاریشرط م  _

 کنم. 
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 کرد.   یم  دییکه حاال در نگاه حاج محمد بود حرف اورا تا  یآرامش

  یگفت  ی خونه بر  نیاز ا  یخواست  یکه  م  یزون، روپسر ج  نیبب  _

کنه تا    ینم  ی. حاالم فرقی ایسراغمون ب  ی محاله واسه خاطر کار

 .ادی یبر نم   یمشکل مال توئه از من کمک نیکه ا یموقع

رضا  _ دنبال  صبح  امروز  تا  بود   تیچطور  که    ؟ی ازش  حاال 

 ؟یکمکم کن  دیاومده نبا ادتیخوام برم  یم ی دیفهم

 حاج آقا نشست.  ی لب ها ی رو یرد کناب خ اعص لبخند

  ی زندگ  نکهی. ای کرد  شیادآور یبهم    شیچند لحظه پ  نیتو هم  _

 .ی ریگ  یم میتوئه و خودت براش تصم

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۱۱ ۲8.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان
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 ۲3  دیایکه ب بهار

 سرتکان داد.   یعصب مهراب

  رمیگ   یم  تیضا محمد ر  یرم از دختر عل  یباشه قبول.  خودم م  _

 کنم.   یپشت سرمم نگاه نم گهیکه برم د نباریاما بدون ا

 مهراب جان؟! _

شاهد   نیاز ا  شتریبه التماس افتاد و مهراب نماند تا ب   راندختیا

 شد. لبان حاج محمد با ی رو زیآن لبخند تمسخرآم

ا   ده ی کوب  با   ن یزم  ی حال رو  ی ب  راندختیشدن در خانه به هم، 

 نشست و زمزمه کرد.

د  رهینگ   ره،یبگ  تیرضا  ن؟یکرد  نکارویا را  چ  _ نم  گهیاون    یبر 

 گرده.

 لب زد.  یمحمد به سخت حاج
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ب  ینم  _ ا  شتریخواستم  بذار  نیاز  سرش   کمی  نی ازما دور شه. 

 کنم.  یگرم باشه، خودم منصرفش م نجایا

 افتاد. هیبه گر راندختیا

 . نی گ یم  نویاالن هشت ساله هم _

 

 

 سوم(  فصل

 

هرچقدر    ر،یو دلگ  کیکوچ  تیئبه همان سو  برگشته بود  دوباره

بار    ریاصرار کرده بودند ز  یو ناج  دیو عمو جاو  مهیهم که خاله نع 

شدنش آمده    یو راه  لیجمع کردن وسا  ی نرفته بود. به بهانه  

 ماندن. ی برا یهست و نه دل  یرفتن ی نه پا دی د یبود و حاال م
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ن  ساکش وسا  مهیهمانطور  و  بود  افتاده  اتاق  کنج    کی  لشیباز 

  زیآنها را مرتب و تم  نکهیهم تلمبار شده بودند. حس ا  ی طرف رو

داخل ساک قرار دهد را    د،یچ  یم   شیبرا  الیآن طور که مامان ل

 نداشت. 

محمد   یعل  ی ها  ی اش، صبور  یو آن وسواس دوست داشتن   الیل

و سرشار   بایز  ی ریتصو  یزندگ  ن یخودش از ا  ی و کوتاه آمدن ها

  ی چهل متر  ی دار یسرا  ت یسوئ   نیآنها ا  ی از آرامش ساخته بود. برا

هرگز    الیت  نکهیبود. نه ا  ایدن  ی جا  نیبهتر  دیپشت باشگاه عمو جاو

  یکیاز خودشان را نداشته باشد. آنها در  ی حسرت داشتن خانه ا

کردند، دور و برشان پر بود از    یم   یمنطقه ها زندگ   نیاز بهتر

  ی ش مدل  ینان شب نداشتند. گاه  ی مرفه که دغدغه    ی آدم ها

 ک یش  ی از پرده ها  الیاز آن خانه ها، همان ها که ل  یکیخواست  

از    یزد و عل  یحرف م  شانینصب شده پشت پنجره ها محمد 
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پارکیگرانق  ی ها  نی ماش داخل  گفت،    یم  شان یها  نگیمت 

 داشتند. 

  ی روشنش، خنده ها  ی خانه و چراغ ها  نیهم  دنیحاال  د  اما

ا جانش شده بود  ابب  نیریش  ی وحرفها  الیمامان ل  یدوست داشتن

 محال. ی آرزو 

محمد که با آن لحن    یلمحبوب ع  ی احمد ظاهر خواننده    ی صدا

خواند، به دل غم زده اش چنگ انداخت و بغض را    ی م  نیدلنش

 کرد.  شیمهمان گلو

 کجاست   ستانیناله به دل شد گره، راه ن  "

 "کجاست.  ابانیقفس شد به من، طرف ب  خانه
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فرش گرفت و با خود ساک س  را از  سشیچشمان خ  ی دیناام   با

 ی زیخواست، چ  یم  لیرفتن دل  ی تواند برود. برا  یفکر کرد نم

 زد.  یحرف م ش یها تی از او و موفق یمثل برق چشمان بابا وقت

  اد یاش خواهان ز   دهی گفته بود طرح به ثبت رس  انیرستم  استاد

دارد   لیتما  یمتقاض   ی از همان شرکت ها  یکی دارد، گفته بود  

به پول آن طرح و حت  او  با   ی ار همک  ی برا کار   یمصاحبه کند. 

ن  شنهادیپ اماا  ازی شده   ی برا  یهدف  گرید  یوقت  ازین  نیداشت 

 باخت.  یوجود نداشت خود به خود رنگ م یزندگ

برا  یم  دلش برود   یمدت  کی  ی خواست  شود،  گور  و  گم  برود 

آزارش ندهند. درد آن بود که    ن یاز ا  شتریکه خاطراتش ب   ییجا

  شتر یو خانواده اش ب  دی. محبت عمو جاونداشت  ماندن   ی برا  ییجا

 اش را کم کند اورا سردرگم و آشفته کرده بود.  یاز آنکه دلتنگ
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@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۱۲ ۲8.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۴  دیایکه ب بهار

نداشت.    ی انتظار  چیهم که ه   یمرتض  ییو دا  ی مادر  ی خانواده    از

کسان   ینم سربار  که    یتوانست  ل  کیشود  به    الیعمر  را 

که به ازدواج آن دو    یتیخاطرانتخابش و پدربزرگ را بابت رضا

 داده بود، سرزنش کردند. 

به بابا بزند.    ی به ساعتش انداخت.هنوز فرصت داشت تا سر  ی نگاه

بلند شد و    شی اداد. از ج  یدرد و دل با او راه را نشانش م  دیشا

حت  یمشک  ی پالتو کرد.  تن  به  را  نکرد    یاش  عادت  رغبت  به 

  د ی پژمرده و ناام  ی بندازد و بادام ها نهیبه آ  یاش نگاه  یشگیهم
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 الیچشمانش را از نظر بگذراند و از رنگ آنها که عسل چشمان ل

 شود. نیریرا وام دار بود، کامش ش 

 ریکه خودش تکث  ییگلدان ها  فیبه رد  دیرا که پوش  ش یها  کفش

قه اش به بودند چشم دوخت. عال  یکرده و همه از دم کاج سوزن

باشگاه و   اطیبود که با تالشش ح   ی و پرورش گل آنقدر  یباغبان

با آن شمشماد ها  ی ورود  هرس شده   ی بلند و کاج ها   یاش  

 شده بود.  بایسرسبز و ز

  ه یوش بنکوچک برداشت. به نهال کوتاه اما خ  ی شد و گلدان   خم

محمد هم عاشق    ی که در دستانش داشت، چشم دوخت. عل  ی ا

گ و  ه  اهیگل  ابود  آنها رچند  پرورش  در  را  دخترش  ستعداد  

وقت تا  اما  ها  ینداشت.  گلدان  از  چشمانش  مثل   الیت  ی بود 

 آمد.  یبه سر شوق م  دنشانیکرد و با د  یم ی نگهدار
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ن شا  یادآوریرا بست که خاطراتش را پس بزند.    شیها  چشم

 ی . راه افتاد تا از در پشتختیر   یبهم م  شتریفقط اعصابش را ب

رفت و  ریبرود. روزها درِ جلو، مس رونیشد ب یز م که به کوچه با

 باشگاه بود.  ی آمد اعضا

 گفت:   دنشیدر را باز کرد و با د  دیعمو جاو  ده،یبه در نرس   دستش

 !؟ی ر  یم ییباشه دخترم، جا ریخ _

شانه   ی را رو  فش یجا به جا کرد و بند ک  شیدستها  نیرا ب  گلدان

 . دیباال کش

 خوام برم سر خاک. یم _

بود، طاقت    دهیرا د  الیت  ی قرار و آشفته    یکه نگاه ب  دیجاو  عمو

 ده یوقت رفتن مالمتش کند. داغ د  یوقت و ب  نیبابت ا  اوردین

 خودش را سبک کند.  یداشت کم ازیبود و ن
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 رسونمت.  یمن م   ایب _

 باال انداخت.   شانه

 رم.  یخواد عمو، خودم م ینم _

جا    دیعمو جاو  ی دوابرو  نیمحو ب  یلیاخم خ  ی به نشانه    یخط

 خوش کرد. 

 خوام باهات حرف بزنم.  یم _

 رفت.   نشیدر را بست و پشت سر او به سمت ماش  الیت

 تهران؟  ی بر  ی خوا ی م یک _

 شد در جواب عمو گفت:  یسوار م نکهیا نیح

 روزا. نیهم _

 بود که در باور جوابش داشت.  ی د یکه عمو کرد نشان از ترد  یمکث
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 ؟یهنوزم از دست من ناراحت _

افتاد و دوباره دلش گرفت. نم  ی ناج  روز ید   ی دعوا  ادی   یو عمو 

 پدر و پسر باشد.  نیا  ی دعوا ی خواست بهانه 

 . ن یاز دست خودم ناراحتم عمو. باعث شدم با هم دعوا کن _

 و گفت:  دیه پشت لبش کشب  یدست یرانندگ  نیح عمو

ناج  الیت  ن یبب   _ دمدم  ی جان،  زود   ستین   یمزاج  یجوون  اما 

م خودشو    ارهی  یجوش  و   یم  ریدرگو  تصادف  درمورد  کنه. 

 ی حق رو به تو م  نکهیمبرهن هم من با ا  یاز پسر حاج  تیشکا

 . یناج اریبه اخت ی رو بذار زیهمه چ ی دم اما انتظار نداشتم بخوا

 . نیکرد، هم می نامه تنظ  تیشکا هیمن  ی اون فقط برا _

 بکنه؟ نکارویا  ی بود یتو قلباً راض _
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  ت یشکا  نیداده بود ا  تیرضا  نکهیا  عمو او رابه فکر فرو برد.  سوال

تنظ برا  م ینامه  فقط  کوتاه    دا یپ  ی شود  و  سوالش  کردن جواب 

 بود.   یو همسرش در برابر ناج  دیآمدن عموجاو

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۱۲ ۲8.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۵  دیایکه ب بهار

 بکنه.  کیکوچ یعذرخواه هی ومدین یاون حت -

 بود.  ز یهمه چ ی ایخود گو شیگلو انیکرده م   ریگ بغض

آدما    نیا  ونیعمر م  هی. اون  ی محمد  یعل  ی شده    تیتو ترب  _

  ه یاما    دیازشون د  یادیبد و خوب ز   یکرد و برخورد ها  یزندگ

 یفقط از رو  ی خوام از حقت بگذر   یکنه. االنم نم  هیبار نشد گال
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که    یبه خاطر نگاه تلخ  ی. نذار ناجرینگ  میتصم  ت یخشم و عصبان 

  ی کنه که نم ی به کار وادارمبرهن و امثالش داره تورو  یبه حاج

 . ی خوا

 . ردیشدن چشمانش را بگ سیخ ی تالش کرد جلو یلیخ

 مبرهن بابامو ازم گرفت.  یپسر حاج _

 ر شد. عمو مکد نگاه 

نبود. اتفاق دوشب قبل از    شهیاواخر مثل هم  نیمحمد ا  یعل  -

 نرفته.  ادتیتصادف رو که 

 د. سرتکان دا ی دیبا ناام  الیت

 شکسته عمو.  ی خوام. دلم بدجور  یم  حیتوض  هی من فقط ازش    _

و د  ی گوشه    اشک را گرفت  بغض    یحرف  گریچشمش  نزد که 

 کند.  ش یرسوا نیاز ا شتریشکسته اش ب
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 شد.  ادهیرا نگهداشت، بالفاصله پ نیکه ماش دیجاو عمو

 مونم.  یمنتظرت م _

 . ن یگردم عمو، نگران نباش یخودم برم _

* 

بود    ستادهیدر باشگاه ا  ی و روشن کوچه جلو  کی تار  ی تو  مهراب

. تاقبل  دیمحمد بگو  یبه دختر عل  دیچه با  کردیوباخودش فکر م

 مش یکرد تصم  یم   الیکه با حاج آقا داشت خ  یاز آن بحث تند

کار ممکن بوده اما    نیمخمصه عاقالنه تر  نینجات مهران ازا   ی برا

طرف شدن    افتاده. با حاج مبرهن  ی بد دردسر  ی تو   دید  یحاال م

داشت هر طور شده او   میمهراب تصم  نبارینبود اما ا  ی کار ساده ا

 بنشاند.  شیو غرورش را سرجا
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زده اش را به دهان   خی  ی فشرد و دست هازنگ را    گرید  کباری

از آن   یبه در انداخت و کم  یگرم شود. نگاه   یکرد تا کم   کینزد

 ا ی  ندیبب  نجایتواند اورا ا  یمطمئن نبود که م  یفاصله گرفت. حت 

 کرد. یهرطور شده با آن دختر صحبت م دینه اما با

به مرد جوان انداخت.   ییشد و نگاه نا آشنا  ادهی پ  یاز تاکس  الیت

ترد ک   دیبا  و  برا  فشی به سمت در رفت  کردن دسته   دایپ  ی را 

 که داشت، جستجو کرد. ی دیکل

 خانوم.  دیببخش _

 کرد و به او که منتظر بود، چشم دوخت.  سربلند

 . نییرماه بفبل _

 ! ن؟ی کن  یم یزندگ نجایشماا _
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پا و آن   نیا  یدهد به او زل زد. ومرد با کم  یآنکه جواب  یب  الیت

 پا کردن بالخره گفت: 

 گردم.  یمحمد م یمن دنبال دختر آقا عل _

 خودم هستم. _

 یشتریب  نباربادقتیجواب شوکه بود، ا  نیا  دنی که از شن   مهراب

ظر  دخترک  به  کرد.  س  یفینگاهش  و    اهیس  رتاپاکه  بود  پوش 

دانست منتظر    ی. نمکرد  یم  یبیغر  ی نگاهش به طرز شگفت آور

محمد را    یبوده اما انتظار هم نداشت دختر عل  یچه کس  دنید

 . ندی همه کوچک و شکننده بب نیا

 فیو آنقدر ضع  دی رس  یهم نم  شی به سرشانه ها  ی دخترک حت  قد

م که حس  بود  کاف  یو الغر  ت  ی تلنگر  ستیکرد  ترک بخورد  ا 

ببر اخم  به  ماب  ی ریتاث  یدارد.  حالتش   ی ابروها  نیکه  خوش 
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حفظ    ی بود که برا  یتنها سالح  نیماند، ا  رهیجاخوش کرده بود خ

 یچطور ادعا م  انبرد؟ آن وقت فرز یها به کار م  بهیفاصله با غر

  یخودش بماند؟ لبخند دردآور   ی پا  ی تواند رو  یکرد دخترک م

ه مهران لعنت فرستاد که  لبش جا خوش کرد و ته دلش ب  ی رو

دختر بچه را از او   نیپشت و پناه اشب سهل انگارانه تمام  آن  

 گرفته است. 

@romanhayelilian 

 

 [ ۱9:۴۱ 3۰.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲6  دیایکه ب بهار

 من مهراب مبرهنم.  _
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تر    قینبود همانقدر که اخم دخترک عم  شتری ب   حیبه توض   ازین

 ه است. که او را شناخت د یشد، فهم

با    نکهیبگم، هنوز خودمم شوکه ام. ا  دیبا  یدونم چ  یواقعا نم  _

احمقانه   یلیرو درست کرد خ  زیشه همه چ  یم  یمعذرت خواه   هی

خواست    یکه هرگز دلم نم  نی خوام بدون  ی رسه اما م  یبه نظر م

اونم به دست خودم. من اون   ادیب   ش یپدرتون پ  ی اتفاق برا  نیا

 ... امون احترشناختم و براش یمرحوم رو م

هم گذاشت    یسکوت باال آمد و چشم رو   ی به نشانه    الیت  دست

از همان لحظه ا باشد.  به اعصابش مسلط  بود    دهیکه فهم  ی تا 

  یصحنه را جلو  نیمهراب پدرش را از او گرفته، بارها و بارها ا

ا بود.  کرده  تصور  برا  نکهیچشمانش  گرفتن    یعذرخواه   ی او  و 

 قدم شود.  شیخودش پ ت،یرضا
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که    هیزیچ  نیپدرم اونم توسط شما آخر  ی ها  یاز خوب  فی تعر  _

 ی معذرت خواه  هی  نیاومد  نی رک و راست بگ  یلیخوام. خ  یم

حرفتون رو بهتر    دیشا  ی نطوریا  ن، یریبگ  تیو رضا  ن یبکن   یلفظ

 بفهمم. 

گرفت    یحرفش را پس م  دیبا  دینگاهش کرد. شا  ی با ناباور  مهراب

 ت.داش ی تر ی او از آن اخم ها سالح قو

 . فتهی محمد ب یعل ی اتفاق برا  نیخواستم ا یمن نم _

 زد. یتلخ پوزخند

 . نیو رفت نیبارون رهاش کرد ریاما بعد ز _

 کنم.  یم کاریچ دم یشوکه بودم. اصال نفهم _
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  ره یمهراب جاخوش کرده بود، خ  ی چشم ها  ی که تو   ی دیترد  به

کرد جوابش آنقدرها هم صادقانه    یحس مدانست چرا    یماند. نم

 . ت سین

  ن ی نداشت نه؟ گفت  یچون جونش اونقدرها ارزش  نیرهاش کرد  _

 و ...  هیافغان

 حرفش را قطع کرد. یعصب مهراب

 نکردم. فرار کردم چون... چون...  ی فکر نیوقت همچ چی من ه _

 یمهران جلو   یو وحشت زده    ده یآن شب و نگاه ترس  ی   خاطره

 بالفاصله گفت:  یزیچ  ی ادآوریچشمانش آمد و با 

 فوت کرد تو بغلم بود. یتچون وق _

  شیو لب ها  الیت  ی   دهیتنگ و کش  ی چشم ها  ی حلقه زد تو   اشک

 .دیلرز
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 .نیشما هم به امان خدا رهاش کرد _

 بودم.  دهی من فقط ترس _

 باال برد.   اریاخت یرا ب شیصدا

  یم  کاریکرد، چ  یرفتار رو م  نی ا  زانتونیاز عز  یک یبا    یاگه کس  _

 ن؟ یکرد

برا  یحت هم  ن مهر  ی تصورش  را    ندیاخوشااب  سر  متأسف  بود. 

 انداخت و زمزمه کرد.  نییپا

 . دمشیبخش ینم _

 .الیصاف وبراق ت  ی گونه  ی سرخورد رو  اشک

 ن؟ یدار ی پس از من چه انتظار _

 . فته یپدرتون ب ی اتفاق برا  نیخواستم ا یمن نم _
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جمله را از او  نی که ا ست یبار نی با خودش حساب کرد سوم الیت

 شنود.  یم

 بحث تمومه؟ نیبدم ا تیضااگه ر _

 با بهت زمزمه کرد. مهراب

 کنم.  یشده اشتباهمو جبران م ی هرجور _

 و به هق هق افتاد.  اوردی طاقت ن نی از ا شتریب گرید

ا  کیباباجانم    ؟ی چطور  _ گذاشت  بیغر  نجایعمر  وشما    ی بود 

 . ره یهم بم بیغر

لرزانش    ی به سمت در و با دستها  دیبشنود، دو  ی زینماند چ  گرید

 قفل چرخاند و وارد شد.  ی را تو دیکل

  یناغافل  ی ماند. مشت ها  رهیمات و ناباور به در بسته خ  مهراب

کرد.   یدرد م  شانیجا  بیدخترک خورده بود عج  ی که از حرفها
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ذهن    یو آشفتگ  یشانیکوچه و تمام پر  ی هدف راه افتاد تو  یب

 را قدم زد. رشیدرگ

*** 

@romanhayelilian 

 

 [ ۱9:۴۲ 3۰.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۷  دیایکه ب بهار

قرار   ی به جا  ی تر  قیاز تخت فاصله گرفت و نگاه دق  یکم  مطهره 

 گرفتنش انداخت.

 بکش به سمت چپ.  کمی _

همسرش گذشت و گوشه    ی از کنار شکم برآمده    اطیبا احت  مهران

 گفت هل داد. ی که او م یتخت را به سمت ی 
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 خوب شد؟ _

 ؟ستیراه ن ی جلو ی ادیبه نظرت ز _

 . دندیچ  یآمد، م  یم  ایروزها به دن  ن یکه هم  یاتاق کودک  داشتند

 .ارمی یسردر نم زهایچ نیدونم، من که از ا ینم _

  شتر یزد و نخواست ب  ی همسرش لبخند محو  ی به صبور  مطهره

 وسواس به خرج دهد. نیاز ا

 خوبه، بذار بمونه.  ی همونجور _

تخت   ی هدف رو  یرا که ب  یخم شد و چند تکه لباس  یسخت  به

که نگاهش به تاروپود نرم و   یافتاده بود، به دست گرفت ودرحال

 بود، گفت:  فشانیلط

 یبود و طبق معمول کل  بودم. بابا هم نایمامان ا  ی امروز خونه  _

. بهشون  ستی روزها اصال حواست جمع ن  نیا  گهیداشت. م   هیگال
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بخوا  ریگفتم فکرت درگ اگه  بابا گفت   تونهیم  ی مشکل مهرابه. 

 بفهمن مشکل رو حل کنه. نایحاج آقا ا نکهیبدون ا

سخت   مهران همسرش    یبه  سمت  به  و  گرفت  نگاه  تخت  از 

 برگشت. 

 هست، نگران نباش. ریگیحاج آقا خودش پ _

  ی بابات موند. تو که رفت  ی تو رو  یآخه اون شب مهراب بدجور  _

مامان هرچ  یحساب افتادن و  التماس کرد کوتاه   یبه جون هم 

! چرا با هم کنار  ه؟یچ  قایمشکلشون دق  هرابو م  ی. حاجومدن ین

  ان؟ی ینم

خودش   یسوال همسرش داشت وقت  نیا  ی برا  یچه جواب  انمهر

 بود. رشانیاخ ی ها ی ری درگ ی باعث و بان

 شه.   یدرست م زیگفتم که همه چ _
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د  مطهره و  کرد  نگاهش  واج  و  ا  یحرف  گریهاج  مهران   ن ینزد. 

بهتر بود با پدرش    دیتوانست درست درک کند. شا یروزها را نم

 خواست. یزد و از او کمک م یحرف م شتریمورد ب نیدر ا

* 

  ال یگفته بود. ت  تیسرد تسل  یل یتماس گرفته و خ  یمرتض  ییدا

خواسته بود او را   نکهیهم انتظار نداشت اما ا  نی از ا  شتریاز او ب

آمد. طبق معمول   یم  زیو سوال برانگ  بیعج  شیبرا  یکم  ندی بب

کوچک و محقرش پا بگذارد و از او    ی د به خانه  افتخار نداده بو

  حیترج  الیبزند و ت  ی ط کارش سریمح  ایخواسته بود تا به خانه  

  ن ییاز باال به پا  ی . طاقت نگاههاندیداده بود اورا در خانه اش نب

 را نداشت.   ییو رفتار بد زن دا ییدا ی بچه ها
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اش    خانواده  ی دلش برا   یوقت  الینازک شده بود درست مثل ل  دل

حال و   نیمحمد اورا از ا  یبابا عل ی ها دنیشد و نازکش  یمتنگ 

محمد را نداشت.    یکرد. دل نازک شده بود و بابا عل  یهوا دور م

 نداشتن ببخشد؟ نیا ی توانست برا یمهراب را م

 یتهران بود. م یسفرش را به هزار جان کندن بسته و راه ساک

رفت طرحش   یاش. م  یبرود سر زندگ  گرانیخواست به قول د

هم اگر    یشد. فرصت  یمشغول به کار م  ییفروخت و جا  یرا م

کرد. دلش به   یاقدام م  لیادامه تحص  ی برا  دیداد شا  یدست م

 دیداشت؟ خانه را با  نیهم جز ا  ی رفتن نبود اما مگر چاره ا  نیا

  یدیجد  داریداد تا او سرا  یم  ل یتحو  دیامروز و فردا به عمو جاو

کن  ی برا استخدام  بهباشگاه  تا  عمو  هرچند  ا   د.  به  روز   نیآن 

  شتر یداد ب  یبه خودش اجازه نم  الیموضوع اشاره نکرده بود اما ت 

 خانواده سؤاستفاده کند.  نیاز محبت ا نیاز ا
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@romanhayelilian 

 

 [ ۱9:۴۲ 3۰.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲8  دیایکه ب بهار

فروش  کی  یمرتض  ییدا مال  یآهن  و وضع  داشت  اش   ی بزرگ 

  ش یپا  ییگفت، خوب بود.  تاحاال  تنها  یم  الیکه مامان ل آنطور  

 کرد.  یمعذبش م یکم نینگذاشته بود و ا ییکار دا  طیرا به مح

از ورود    به از کارگرها که  تا  به   کیمحض ورودش چند  دختر 

به    یکارشان تعجب کرده بودند با شگفت   ی کامال مردانه    طیمح

برساند چشم    ییار داکرد تا خود را به دفتر ک  یط  الیتکه    ی ریمس

 دوختند.
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 دهید  ی را به آهن فروش  الیدفترش ورود ت  ی هم از پنجره    ییدا

 باز کرد. شیشدنش در را برو کیبود و به محض نزد

 .ی سالم، خوش اومد _

 دلگرمش نکرد.  ،ییدا  فیسرد واز سر رفع تکل ی  بوسه

 سالم، ممنون.  _

اسمش رضا و  از کارگرها که ظاهرا    ی کیو از    ندیکرد بنش  تعارف

 .اوردیب ییچا شانی بزرگتر بود خواست تا برا  هیاز بق

داد سکوت کند و    حیبخورد اما ترج  ی چا  ییبود با دا امدهین  الیت

 را بشنود. شیحرفها

 بود.  یمرد خوب و زحمت کش امرزه،یخدا باباتو ب  _
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  د ی را دستپاچه کرد. با  ییاچند لحظه د  ی برا  الی نگاه ت  ی نیسنگ 

کرد    یم  فیاز او تعر  ییکه دا  ی مرد  نی. اشد  ی هم دستپاچه م

 بود. ل یننگ فام ی   هیما یزمان کی

 صاف کرد و گفت:  لیدل یرا ب شیگلو ییدا

باهات حرف بزنم.    یموضوع  هیکه در مورد    ی ای ازت خواستم ب  _

اما   ی ما خبر دار  ی پدر  راثیارث و م  میدونم چقدر از تقس  ینم

 .میما سهم مادرت رو هرچقدر که بود بهش داد

بزرگ   یکشاورز  نیمورد را حق داشت. سهم مادر آن زم  کی   نیا

 اش شد. ی ماریبود که به فروش رفت و خرج ب

 سرتکان داد و زمزمه کرد. آهسته

 .نکهیبود مثل ا  نیزم کهیت هیبودم،  انشیمن در جر _
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  ی پدر  ی هم تو روستا  یخونه باغ  ن،یزمخوبه، منتها به جز اون    _

داشت اون جا   میتصم  اتشیزمان حبود که تو    ده یبهش ارث رس

نشد.   دایپ ی ات پس انداز کنه که مشتر ندهیآ ی رو بفروشه و برا 

که    ینیخونه خرابه و زم  هیخره، آخه جز    ینم  یحاال هم کس

  ز یشده جنگل، چ  شبلند  ی تمشک و علف ها  ی بخاطر بوته ها

 براش خرج کنه.   یحساب  دیبخره با ی. هرکستین ی ا گهید

 ! ن؟ین یموضوع بب نیمنو بخاطر ا نیتخب پس چرا خواس _

از آن   یکیو    دی کش  رونیکتش ب  بیرا از ج  گارشی پاکت س  ییدا

 گذاشت و گفت:  شیلبها نی هارا ماب

ارزه اما نگران   ی رو ازت بخرم. چندان نم  ن یخوام اون زم  ی م  _

 کنم.  ی م ت ینباش راض
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روستا  الیت رفت.  فرو  فکر  خ  ی به  را  م  یلی پدربزرگش   یخوب 

  الن یبزرگراه رشت به سمت شرق گ  ریدر مس  ییتاشناخت. روس 

 ی که درخت ها  ییقرار داشت. روستا  هیاشرف  ی آستانه    کیکه نزد

  یاد یز  ی جاذبه    یمیقد  ی با سبک معمار  شیصنوبر و خانه ها 

 داشت.

 . نمی اونجارو بب دیبا _

  ال یرا از ت  یپاسخ  نیناباورانه نگاهش کرد. انتظار نداشت چن   ییدا

ابروها محور  د  شیبشنود.  اخم  و  گره خورد  جا   نشانیب  ی هم 

 خوش کرد. 

 وجود نداره، اونجا شده جنگل.  دنی د  ی برا ی زیچ _

بهش بندازم. از نظر    یبفروشمش نگاه   نکهیخوام قبل از ا   یم  _

 داره؟ یشما اشکال
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خواند    ی م  یمرتض  ییدا  ی چشم ها  ی خوب تو  یل یرا خ  یتینارضا

 . دیفهم ی اما علتش را نم

 . یکن داشیپ  یبتون ییکنم تنها ینم باشه منتها، فکر _

 زد. ادیباز دفتر فر مهیدر ن انیشد و از م خم

 . ا یرضا پاشو ب _

 آورده بود، بالفاصله وارد شد.  ی چا شانیکه برا ی کارگر همان

 بله آقا؟ _

سرکار. روستا بمون، خواهرزاده ام    ی ایخواد ب  یفردا صبح نم  _

 استخر. کیاونجا. ببرش خونه باغ نزد ادی یم

 استخر؟! _

 جواب داد.  ییدا ی و رضا به جا دیرا پرس نیا



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
161 

 . یاستخر پرورش ماه _

حتما آنجا را    د یبا دیسر تکان داد و به نظرش رس  ی با شگفت  الیت

 . ندی بب

*** 

@romanhayelilian 

 

 [ ۱9:۴3 3۰.۰۱.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲9  دیایکه ب بهار

 ی ابردکتر صکه با  یشد و درحال  شگاهیآزما  نگیوارد پارک  مهراب

  ت یف یرفت. بحثشان سر ک  نشیزد، به سمت ماش   یحرف م  یتلفن

بود که هرساله   کینورو ژنت  انهیسال   ی کنگره    ی باز آموز  ی دوره ها
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  ، یتنوع قوم  ی باال   زانیهم م   لشیشد. دل  یدر  خوزستان برگزار م

 منطقه بود.  آندر  یلیفام ی و ازدواج ها ی نژاد

نگاهش به نگاه نگران   فتدی ب  راه  نکهیشد و قبل از ا   نیماش  سوار

  اده یشد. بدون فکر پ  خیم  دیدو  یم   ی دکتر طلوع که به دنبال کس

 .دیرا دو  یخروج چی مارپ ریشد و به دنبالش مس

 نکن. اون بچه رو بده.  تمیاذ یعل _

  د یرس  یماهان پسر دکتر طلوع به گوش م  ی   هی و گر  غیج  ی صدا

 ت. نداش  یکامل دیاما از آن فاصله مهراب به آنها د

حرفامو قبلش بهت زده بودم نسترن. تو فقط با نه   ی من همه  _

 .ی ت کار رو خراب کرد آوردن

 افتاد. هیطلوع به گر دکتر

 کنم.  یم تیبه خدا ازت شکا _
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داد و از همانجا به همسر سابق دکتر طلوع   هیتک واریبه د مهراب

تر و    دهیبود تک  دهیکه او را د   ی بار  نیشد. نسبت به آخر   رهیخ

که به جانش افتاده و اورا    ی اما درد  دی رس  ی تر به نظر م  فیضع

 بود. دهیحال و روز رسانده بود مطمئناً عقلش را هم دزد نیبه ا

 . یرس  یبه کجا م نی کن بب  تیشکا _

و ماهان    د یقدم شدن مهراب، رس  شینگهبان ساختمان قبل از پ  

 .  دیکش رونیب  یرا از دست عل

رو  دکتر ب  ن یزم  ی طلوع  و  زد  به    یزانو  را محکم  حال پسرش 

 .دیشآغوش ک

شد، به خدا قسم    ی تار مو از سرش کم م  هی. اگه  یروان  ی عوض   _

 کشتمت.  یم

 خورد. یبازوان قدرتمند نگهبان تکان انیم  یعصب  یعل
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 بگو، ولم کنه. یابونیغول ب  نیبه ا _

 طلوع خسته سرتکان داد.  دکتر

 واعظ ولش کن بذار بره.  ی آقا  _

 اما خانوم!  _

از نگهبان فاصله گرفت و   یبه راحت  یشل شد و عل  شیادسته

 شروع به ماساژ دادن دستانش  کرد. 

خوب تو    نوی. استم یول کن معامله ن   رم،یمن تا حقمو ازت نگ  _

 سرت فرو کن. 

طلوع که حاال از پس گرفتن ماهان مطمئن شده بود، به    دکتر

 بلند شد.  شیاز جا یسخت

دم، بهتره  از سهمت بهت دا  شتری ب  نجاشمیکدوم حق؟ من تا هم  _

 . یگورتو گم کن 
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 . یباشه خودت خواست _

هم به نگهبان زد. مهراب که    ی و تنه ا   یافتاد به سمت خروج  راه

م مناسب  نا  را  مکان  آن  در  به طرف    دید  یبودنش  به سرعت 

خواست همکارش را با اعالم حضور معذب   یرفت. نم  نشی ماش

 کند. 

با تاسف سرتکان داد.    ،یعل  ی چهره    ی به محض تجسم دوباره   

که امروز    یعل  نیکرده بود. ا  ریخورد و خم   یاو را حساب  ادشیاعت

که    دید آن  عنوان همسرش    یزمان  کی با  به  را  او  طلوع  دکتر 

حال همان   نی تا آسمان فرق داشت. با ا  نی کرده بود زم  یمعرف

مهراب ه هم  تناسب  چیروز  و  ا  یتقارن  ازدواجشان    نیدر  و  دو 

  انش یپا  ی طالق نقطه    ده، یکه به دوسال نکش  یدواج زبود. ا  دهیند

 شده بود. 
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را ترک   شگاهیسوار شد و منتظرماند دکتر طلوع قبل از او آزما 

قائل   ی ادیزن احترام ز نیا تیغرور و شخص ی کند. هنوز هم برا 

 بود.

که فرزان معتقد    ی شخص  دنیبه د  دیبه ساعتش انداخت، با  ی نگاه

اع  یبود دختر عل او  به  به محض    یتماد داشت، ممحمد  رفت. 

خودش بارها و بارها    شیدکتر طلوع، راه افتاد و پ  نیخروج ماش

 مرور کرد.  د،یخواست بگو یکه م ی زیچ

@romanhayelilian 
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به شماره    یاش زنگ خورد. نگاه  یگوش  د،یبه باشگاه جاو  دهینرس

 بالفاصله جواب داد.  خت و اندا راندختیا ی 

 الو سالم مامان.  _

 ؟یسالم پسرم. خوب _

  یکرد. دلش نم  یبود، مهراب را ناراحت م  شیکه در صدا   یأسی

بابت اختالف با حاج محمد داشت، عذاب    یخواست مادرش  که 

 بکشد. 

  ؟یخوبمن خوبم، خودت  _

 ؟یبگم... با دختره حرف زد یچ _

 صادقانه جواب داد.  مهراب

  ی م  ی . اون جواب منطقستیباهاش اصال آسون ن   ف زدنحر   _

 خواد. 
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 بده.  تیزنم بلکه رضا یمنم  باز باهاش حرف م _

  ت یکه رضا  ستیبا خودش فکر کرد، چندان هم مطمئن ن  مهراب

با فوت    نکهیهدفش باشد. ا  ی محمد همه    یگرفتن از دختر عل

.  داشت  ی شتری ب  تیکند انگار اهم  یپدرش او قرار بود چطور زندگ 

رضادخت بود  گفته  نم  یم  تیرک  اما  ا  یدهد  چرا    ن یدانست 

کند و    یمنشست. مهراب گفته بود جبران    یبه دلش نم  تیرضا

 . ستیجبران کردن آنقدر ها هم ساده ن  دید یحاال م

 ن نباش.کنم. نگرا یمشکل رو حل م نینه ، خودم ا _

 . دیکه به زحمت مهار شده بود، پرس یبا بغض  راندختیا

 !؟ی بر ی خوا  یهنوزم م _

 باشگاه نگهداشت و کالفه زمزمه کرد. ک یرا نزد نی ماش

 .میشروع نکن. قبال در موردش حرف زد  گهیمامان تو د _
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! بابات اون حرفا رو از سر  ن یبب   ؟ی گرد  یبرنم  گهید  ،ی اگه بر  _

 . یخواد ازمون دور بش  یزد. چطور بگم، نم ت یعصبان

  ستم یهم ن. بچه  شناسم   ی من حاج محمد رو از خودمم بهتر م  _

و    یشغل  تیرم. اونجا موقع  ی کار م  ی که بخوام قهر کنم، دارم برا

دور  میقاتیتحق  ی   نهیزم برا   ی بهتره.  شما  اما    ی از  سخته  منم 

  ن یای ب  زنم. شما هم اگه  یو سر م  امی  یکنم حتما م  دای فرصت پ

 . نیکن  یخوشحالم م

 افتاد. هیبه گر راندختیا

 .ی ر یم ی دار  ی جد ی پس جد _

پاسخ است    نی سکوت بهتر  یداد سکوت کند. گاه  حیترج  مهراب

 .ی ندار نتیزتر یرا به عز  قتیتوان گفتن حق یوقت
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محترمانه سالمش را پاسخ گفت و با او دست    یلیخ  دیجاو  آقا

 داد. 

 که مزاحم شدم.   دیببخش _

 . نییکنم بفرما یخواهش م _

به دورتا دور    ی ها نشست و نگاه  ی از صندل  یکی  ی تعارفش رو  با

و کاپ و    رنامهی پرشده بود از تقدر  واریدر و  د  ی اق انداخت. روات

 مدال. 

اون مرحوم مزاحمتون  همونطور که قبال گفتم در مورد دختر    _

 شدم. 

 . د یپرس مانهیصم دیجاو آقا

 ؟ی ریبگ تیرضا ی اومد _

 معذب شد.  یسوال کم نیاز ا مهراب
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 ی صحبت کردم... برا  شیراستش من با خودشون چند روز پ  _

خوام به اون   ی مهمه اما از اون مهم تر...چطور بگم؟ م  ت یرضامن  

که   یکهر کم  ست،ین  یدختر کمک کنم. منظورم فقط کمک مال

 . ادیاز دستم بر ب 

بود،    امدهیمهراب خوشش ن   شنهادیکه انگار چندان از پ  دیجاو  آقا

 جواب داد.  ی جد یلیخ

 یتیمونه، هر حما  یمثل دختر خودم م  الی. ت نیحرفشم نزن   یحت_

 کنم.  یکه بخواد ازش م

آن را در ذهنش مرور  ی بود.  چندبار "الیت "اسم آن دختر  پس

  یتک تک حروفش را مزه مزه کرد.  دخترک اسم جالب  ی و نوع ادا

 دانست. یآن را نم ی که مهراب معنا یداشت، اسم

@romanhayelilian 
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 [ ۱۱:۲۲ ۰3.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 3۱  دیایکه ب بهار

نم  _ به شما    ییم خداواخ  یمن   ی خانوم جسارت  الیت  اینکرده 

از دستم    یشون کمک  ی شغل  تی کار و موقع  ی برا  د یبکنم. گفتم شا

 اشتباهمو جبران کنم.  ی جور  هیخوام  ی. راستش م ادی بر ب

 سرتکان داد.  دیآقا جاو 

کنم از   یست. هرچند فکر نم  رنده یگ  میتصم  الیمورد ت  نیدر ا  _

 .هیامستقل و خودساخته بخواد، اون دختر  یشما کمک

 ناراحت زمزمه کرد.  مهراب

 . نطورهیبله،هم  _
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  ت یزنم، مطمئنم که رضا  یحرف م  تشیباهاش در مورد شکا  _

 ی هم برا  ییبرنامه ها  هیگرده تهران.    یروزا داره برم  نیده. ا  یم

رو باهاش در    شنهادتونیباشه پ  ازیکنم ن   یخودش داره، فکر نم

 . نیبذار ونیم

  یبرا  شیو با خودش فکر کرد همه تالش هان داد  سرتکا  دیناام

  ش یخورد. برنامه ها  یشدن به آن دختر به در بسته م  کینزد

م  ی برا بادکتر طلوع    ی رفتن داشت جور  بود  مانده  فقط  و  شد 

روزها تمام فکرش را   نیدخترک هم ا نیدرموردش حرف بزند. ا

ا بود،  م  نکهیمشغول کرده   ی جا  تا   کندتواند کمکش    یچطور 

 او پر شود. یمحمد در زندگ یعل یالخ

  ی محمد ب  یعل  ی الیگفت، ت   یمرد م   نیواقعا همانطور که ا  کاش

اش بابت اشتباه    یاز ناراحت  ی نطوریا  دیاز کمک او بود. شا  ازین
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نم کم  خ   یمهران  الاقل  اما  دخترک    الشیشد  که  بود  راحت 

 خودش بماند.  ی پا ی تواند رو  یحالش خوب است و م

*** 

که از آقا رضا داشت  تماس گرفت. همان اول روستا    ی شماره ا  با

رفت   یشده بود و در طول جاده قدم زنان جلو م  ادهی پ  نیاز ماش

 . ندیتا اورا که قول داده بود سرجاده منتظرش باشد، بب 

 . ن ییالو بفرما _

 . دمی سالم آقا رضا، من رس _

 جاده. ور نیا ن یای. بدمتونیبله بله د _

ا  ی مرد فاصله  زن  ک ینزددور    ی در  بزرگراه    ی بساط  کنار  که 

دست تکان داد.  شیفروخت، برا یاش را م ی محصوالت کشاورز

 کند.  یبه او عرض بزرگراه را ط دنیرس ی مجبوربود برا  الیت
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 مرد با لبخند به استقبالش آمد.  دن یمحض رس  به

  م یتا برس  میطرف جاده بر  نیاز ا  دیاونور با  ومدمیکه ن  دیببخش  _

 به  خونه. 

  د، ییپا  ی آنها را م  ی که با کنجکاو  یشت وبه زن جوانبرگ  عقب  به

 اشاره کرد. 

 بساطشه. نمیطاهره خانوم،همسرمه. ا  _

 جلو گذاشت.  یسرتکان دادو طاهره قدم ی با لبخند محو الیت

 آخه اونجا که...  ؟ینی استخر رو بب کیخونه باغ  نزد ی اومد _

 نید اما اکرد اورا ساکت کن  یسع   ی کوتاه و تند  ی با اشاره    رضا

آن دو، طاهره    نیب  الیبود. چرا که نگاه سرگردان ت  یتالش موقت

 را به حرف آورد. 

 نداره. دنید  ی برا ی ز ینرو دختر جان، اونجا آخه چ  _
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 بهش بندازم.   ینگاه هیخوام  یمن فقط م  _

آجرپاره   کهیجز چهارت  ستین ی چیه  ؟ینی بب ی خوا ی رو م یچ _

  ی مشت از خدا ب  هیتا    که سرهم شده  دهیپوس  یسقف حلب  هیو  

 خبر بخوان ... 

 طاهره؟!  _

داشت که طاهره را ساکت کند اما    ریتاث  ی تذکر رضا آنقدر  نباریا

 را نه. الیو کنجکاو ت ریذهن درگ

 .میطرف بر نیاز ا  نییخانم بفرما _

 . دیمردد در رفتن رو به طاهره پرس الیت

 مگه اون خونه چشه؟! _

 . کرد یدست  شیزودتر از همسرش پ رضا

 دم.  یم حیخودم براتون تو راه توض نیایب _
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سستش را  ی قدم ها الیسرتکان داد و ت دییتا ی به نشانه   طاهره

با رضا هماهنگ کرد. از کنار بساط طاهره که کدو تنبل و بادام  

فروخت، گذشتند و وارد راه   یخشک م  ی و باقال  ریو س   ی نیزم

  کیخانه باغ نزد  شدند که آنها را به  یخاک  ی و جاده ا  کیبار  بایتقر

 رساند. یاستخر م

@romanhayelilian 
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را درختان صنوبر    نی ماش  ریمس بود و دوطرفش  ناهموار  اما  رو 

  ی بزرگ تر شده و تنه ا  یبود کم  یگرفته بودند که کاف  یجوان
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اره    غیان به تتا صاحبانشان آنها را به هدف فروش چوبش   ندازندیب

 بسپارند.  یبرق ی ها

 بدونم.   شتریمن هنوز منتظرم در مورد اون خونه ب _

کوتاه   رضا به    ینگاه  را  توجهش  تمام  دوباره  و  انداخت  او  به 

 .ردادیمس

. قبلش  هیکه خال  شهیم  یخونه حدود ده سال  نیبگم آخه. ا   یچ  _

ا اهال  نکهیبرا  به  دادن، پول    یاجاره اش م  یسرپا نگهش دارن 

که    ن یگفت هم  ی م  ی آقا مرتض  یعنیگرفتن.    ی هم نم  ی نچنانآ

  ده یپوس  نجایاز رطوبت ا  وار یاره تا در و د روشن نگهد  یکیچراغشو  

ازامواهینشه، کاف  حاج صابر،پدر    ی ها  نیو زم  ل. آقا اون موقع  

نگهدار  ها   یم  ی بزرگتون  بچه  که  بعدش  صابر    ی کردن.  حاج 

از سر    ییزایچ  هی  یشه و به هرک  راثیارث و م  میخواستن تقس
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که مال خواهر برادر هاش   یبه اموال  یآقا مرتض  گهیتوافق برسه د

 نکرد. یبود سرکش

 درسته؟ ستی ن  یخونه همون خونه ارباب نیا _

داشته    ی خانه ا  نجایدانست پدربزرگش ا  یم  الی ل  ی از گفته ها 

تب آلود مرداد رشت   یفرار از گرما و شرج  ی که تابستان ها برا

 شدند.   یدر آن ساکن م شیچه هابا همسر و ب

 زد. ی وسوالش لبخند مح نیباا رضا

ا  _ ن   نینه خانوم،  ارباب ستیخونه   ادش یباالتره.    یکم  ی. خونه 

اومدند   یبچه بودم و حاج صابر و خونوادش م یل یخ یوقت ر،یبخ

خود حاج صابر به کنار،    ی ها  ی شد. مهربون  یقند تو دلم آب م 

 گهید   زیچ  هیبچه هاش    نی هم ب  خانوم مادرتون  الیل  امرزیخدا ب

م  درس  گمونم  وبه  بودند  نکرده  ازدواج  هنوز  موقع  اون    ی بود. 
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دونست    یخانوم هم م  الیبودم، ل  یچیخوندن. من عاشق آبنبات ق

 . ارهی من ن ی بسته برا هیو   ادیو محال بود ب 

انداخت. به نظر م  ی به چهره    ییگذرا  نگاه   ی آمد دهه    ی رضا 

تمام کرده و وارد چهل   گریدوسال د  یکیاش را تا    یزندگ   یس

 شود.  یم  یسالگ

 تو اون خونه باغ چه خبره.  یخب آقا رضا نگفت _

  ی نبود، مختصر  یچندان راض  ی که از برگشتن به بحث قبل  رضا

 گفت:  ی جد یلیو خ د یابرو در هم کش

م  _ من  ند  ی شنو  یاز  رو  باغ  خونه  دا  دهیخانوم،  تون    ییبه 

 گهیدوسال د  یکی  ن،یکن  ینم  یزندگ  نجای. شما که ان یبفروش

. با اون همه علف هرز، نییپا  اد ی  یبمونه سقفش م  ی نطوریهم ا
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و توت و توسکا    لینمونده. چهارتا دونه درخت ازگ  گهیهم د  یباغ

 دن. یبار نم گهید ایشدن،  دهیخشک و پوس  ایهست که اونم 

 گفت در مورد...  یم ییزایچ هی طاهره خانوم  _

  ی نم  سیره خانوم که آلو تودهنش خاهط  نیامان از دست ا  ی ا  _

کنه    یسرکش اد یخوره. آخه من چطور بگم؟ خونه که صاحبش ن

 ادی  یو م  نییپا   ندازهی خواست سرشو م  یکاروانسرا. هرک  شهیم

مشت معتاد و دزد و    هیچند ساله شده پناهگاه    نیتو. اونجام ا

دادنش،    حیسخته توض  من  ی زن و مرد حرومزاده که... به خدا برا

 خوام بگم.  یم  یچ ن یخودتون حدس بزن گهید

دهد، ابرو در   ح یکه رضا نتوانست کامل توض  ی زیاز تصور چ  الیت

حال هنوز هم نسبت به آن خانه کنجکاو بود و   نی. با ادیهم کش

 . ندی بب کی خواست آن را از نزد یدلش م
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 طرف.  نیاز ا نیی بفرما _

ود پنجاه  ش رفت. حدهم به دنبال الیو ت د یچیپ ی فرع ی ریمس به

 دیرا د  یوحش  ی ها  چکیبلند تمشک و پ  ی متر جلوتر، بوته ها

و باال رفته بودند. از   دهیچیپ  یشاخ و برگ   یکه به دور درختان ب

شد که پشت بوته ها پنهان    یم  دهید  ی خانه ا  یدور سقف حلب

 تا بتوانند وارد باغ شوند.   ودمتر باز شده ب  می به عرض ن  یبود. راه

کارگر    لیتون آقا سه  ییپسردا   نویخانوم؟ ا  ینیب   یراه رو م  نیا  _

چه خبره. آخه از   ننی گرفتن و باز کردن تا بتونن برن تو باغ و بب

سپرد    یبه آقا مرتض  نجایا  ی شورا  دیچیخبرا تو روستا پ  نیا  یوقت

 خونه رو روشن کنن.  نیا فیتکل

ناجور   ی د نداشته پس چطور اون آدماوجو  یراه  نیگ   ی اگه م  _

 و آمد داشتن؟ به خونه رفت 
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 دگان یپشت خانه که حاال درمقابل د  ییاشاره اش را به جا  انگشت

 بود، گرفت.  الیت

اومدن.    یهست که از همون ور م  کهیراه بار  هیاز کنار استخر    _

 مهم نبوده.  نیخطرناکه اما ظاهرا واسه اونا ا رشیمس کمی

@romanhayelilian 
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 33  دیایب  که بهار

بزرگ   رهیخ  یبا شگفت  الیت  نگاه  استخر  به  رو    ی ماند  که درست 

 وش یپر  ی گل ها  ی زار و بوته    یخانه باغ بود و اطرافش را ن  ی برو

 احاطه کرده بود.  یو صورت دیسف یوحش

 چقدر قشنگه.  نجایا _
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 شد، باال رفت.  ی م یکوچک منته  یوانیکه به ا ییاز پله ها رضا

 . نیاه بندازبه خونه هم نگ   نیایب _

چشم گرفت و به    ی اش به سخت  ی دوست داشتن  ی از منظره    الیت

ا رفت.  ها  پله  ا  نیسمت  خانه  بر  و  جز    ی دور  نداشت  وجود 

درست آن طرف استخر که ظاهرا   یاز ن  دهیکامال پوش  یقیآالچ

 شد.  ی استفاده م ینگهبان ی برا

ها  ینگاه گلنرده  انداخت.  خانه  اسفناک  وضع  دور    یآهن  ی به 

آمدند    یو زنگ زده به چشم م  دهیپله ها کامال پوس  ی و رو وانیا

چند سال قبل به    دیکه شا  یرنگ  ی مانده از پوسته    یواثرات باق

 روزهیف  یآن خورده بود نشان از آن داشت که گلنرده ها قبال آب

 بوده اند.  ی ا
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داشت که در قاب آن    ی به عنوان ورود   یبزرگ  یخانه در چوب 

جاخوش کرده بود. به    یمشجر رنگ  ی ها  شهیهنوز تک و توک ش

  ی ت ی امن  نجایزل زد و با خود فکر کرد ا  زانشیاز در آو  ی   رهیدستگ

 سکونت ندارد. ی برا

سرد و نمورش   ی ها  وارید  نیخانه و ب  یخال  ی رضا در فضا  ی صدا

 . دیچیپ

ازش    ی زیاالن چ  گهیخونه بوده که د  نیتو ا  یلیمختصر وسا  _

هم که مونده به درد   ی زیچنمونده. همه رو با خودشون بردن و  

 خوره.  یاستفاده نم

  ن یزم  ی رو   ی باطله    ی روزنامه و کاغذ ها  دنیمحض ورود با د  به

 شیاز محتوا  ییزوار دررفته از  جنس پنبه که تکه ها  یو تشک

 خورد. نیاش چ ی نیو آنجا پراکنده بود، ب  نجایا
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و درونشان خال  یچوب  ی ها  درکمد باز  و چ  یهمه  به   ی زیبود. 

خورد.    یبه چشم نم  ی وار یدر آن چهار د  یزندگ  لیوسا  عنوان

 خوشبختانه پنجره ها با وجود نداشتن حفاظ هنوز سالم بودند. 

 نی.  وگرنه انی تون بفروش  ییخونه رو به دا  ن،یشنو   ی از من م  _

 ره.   یخرابه حاال حاالها به فروش نم

  ی به آنها سرک م  نکهیا  نیح  الیدو اتاق خواب داشت و ت  خانه

 . دیپرس  د،یکش

 بخره؟!  نجارویخواد ا  یچرا م ییدا _

 د یدزد  ی شد، به عقب برگشت و اورا که نگاه م  یرضا طوالن   سکوت

 از نظر گذراند. 

 شده آقا رضا؟!  ی زیچ _
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ننداز  _ تودردسر  منو  انیخانوم  م  نی.  رو  به    نیفروش  یخونه 

نمنی بفروش  تون،ییدا خ   نم،یفروش  ی.  به  به    ریشمارو  مارو  و 

 ن؟ی ش  یم  چیپاپ نقدریسالمت. چرا ا

 جواب داشت.  ی مختصر ی با دلخور الیت

 خواد؟  یخرابه رو م نیچرا ا ییبدونم دا ستیحقم ن  یعنی _

 رفت، جواب داد. یم  رونیکه از خانه ب یدر حال رضا

کنه. گفتم که    نجایبه شما و مردم ا  ی خواسته کمک  ن یفکر کن   _

 در رفته.  ی خونه بدجور نیاسم ا

کوتاه  الیت و جور خانه    ی آشپزخانه  ه  ب  ی نگاه  و جمع  کوچک 

 رفت.  رونیانداخت و به دنبال او ب

 نیشما نشناسم، با ا  ی من اونو به اندازه    دیمنه اما شا  ییاون دا  _

 نباشه.  یکنه که توش سود ینم ی دونم معامله ا یحال م
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 خواد براش داشته باشه؟ یم ی خونه چه سود نیآخه ا _

 ماند.   رهیزار خ  ی ن  آب بود وفقط  که    ییبه دور دست ها ، جا  الیت

 ! ه؟یمال ک یاستخر ماه نیا _

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۱:۲3 ۰3.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان
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مکث    یجا خورده، با کم  الیکه مشخص بود کامال از سوال ت  رضا

 جواب داد. 

 . کنهیم یکه االن تهران زندگ نجایا نی از ساکن یکیمال  _

درخت   ی که آن طرف  استخر البال  ی بلند  یشاس  نیاش به م  الیت  

 صنوبر جا خوش کرده بود، اشاره کرد.  ی ها
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 شه.  ی اما ظاهرا از استخر استفاده م _

 اجاره داده. نجارویشه ا  یم یآره صاحبش چند سال  _

 به طرف رضا برگشت.  زیت

 ! ؟یبه ک _

 کنه؟ یهم م  یمگه...مگه فرق  _

 د.لبانش جا خوش کر ی رو یتلخ لبخند

خونه خرابه، راه  نیتا واسه ا  رهی کارگر بگ دیبا یچ ی برا لیسه _

دا مث  اونم  نکنه  کنه؟  ا  ییباز  مردم  حال  به  من    نجایدلش  و 

اونا   م   کیسوخته؟  بدشون  و خونوادم  از من  اومده چه    یعمر 

کن   نیخوا  یم  ی جور ثابت  ا  ن یباحرفاتون  سال    نهمهیبعد 

 نظرشون عوض شده؟ 

 نداخت. معذب شانه باال ارضا  
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نم  _ سوال  یمن  هر  خانوم،  مرتض  نیدار  یدونم  آقا    یاز خود 

 . نیبپرس 

  ی خانه    گرید   کباری.  دیرا فوت کرد و دور خودش چرخ  نفسش

  ی . حسدیته دلش لرز  ی زیمادرش را از نظر گذراند و چ  یموروث

 ن یا   "خود اعتراف کرد    شیپ  ری افتاد و ناگز  انیدر وجودش به غل 

 "خواهد. یخانه را م

 یلیخونه بکشم. به نظرتون خ  ی به سر و رو  یخوام دست   یم   _

 داره؟ یخرج بر م

 زمزمه کرد. یبا شگفت رضا

 ن؟ی بفروش گهید نیخوا ینم یعنی  _

 مجبورم که بفروشم؟! _

 . ن یدنبال دردسرش نباش  دینه... نه اصال. فقط گفتم شا _
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 را به استخر دوخت و با لبخند گفت:  نگاهش

 خوام.  یخونه رو م نیا من امنته  داره اد یدردسر که ز _

حس تعلق،    کی و هوا معلق بود داشتن    ن یزم  ان یاو که م  ی برا

داشت. حاال که    تیاهم  یلیکه بشود به آن خانه گفت خ  ییجا

را از دست داده بود دلش چارچوب   شیها یآدم ها، وابستگ نیب

که آن را به   ییخواست که مال خودش باشد. جا  یم   یو مکان

 . رندیهد و به زور از او نگز دست ندعنوان ا چیه

کرد و دوستش داشت.   یم فی روستا تعر نیاز ا  شهیمامانم هم _

ا  یم ازش    نجایخوام  م   یادگاریرو  باشم. شما کمکم    یداشته 

 ن؟ی کن

  ییدوباره رنگ آشنا  ش یها  یو مهربان  الیل  ی آور  ادیرضا با    نگاه 

 به خود گرفت. 
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راض  ییدا  _ شمارو  شده  هرطور  سپرده  باشه    یتون  اما...  کنم 

  از ی. من به اون کار ننی نگ  ی زیکنم، فقط بهش چ  یکمکتون م

 دارم. 

 شد.  قیجواب عم نیبا ا  الیت لبخند

 نگم.  ییبه دا ی زی دم چ یقول م _

 به دنبالش روانه شد.   اطیبا احت الیرفت و ت نیی از پله ها پا رضا

 ! ن؟یموندگار ش  نجایا نیخوا یشما م _

بهش بدم و در   یسر و سامون   هیخوام    یم دونم. فعال فقط    ینم  _

 رو محکم کنم.  کرشیو پ

 ها.   ادهیخرجش ز _

 سرتکان داد.  الیت
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برم تهران تا    دیپول تو حسابم هست اما کمه. با  کمیدونم.    یم  _

 اش رو جور کنم.  نهیبتونم هز

زند تا با کمکش    یزنگ م  انیبا خودش فکر کرد، به استاد رستم  و

تحقق    ی فروش برساند. به پولش برا  هر طور شده طرحش را به

 داشت.  اجیپروراند، احت  یکه در سر م ییایرو

*** 

@romanhayelilian 
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بود.    ره یضرب گرفته و به جاده خ  نشیفرمان ماش   ی رو  مهران

  یا   بهیمحمد همراه مرد غر  یشد دختر عل  یم  یساعت  کیحدود  
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  ش یرا در پ  ینامعلوم   ریروستا شده و مس  ی از کوچه ها  یکیوارد  

شد و به دنبالشان    یم   ادهیپ  نی گرفته بود. اگر چاره داشت، از ماش

شد. هنوز    یاز اقدامش م  انعکار م  نیا  ی ال با  سکیرفت. اما ر  یم

 تاب روبرو شدن با آن دختر را نداشت. 

  یآن طرف تر بساط داشت و محصوالت کشاورز   یکه کم  یزن

  ی کردو  به او نگاه   ی سربلند م  یفروخت هر از چندگاه   یرا مش  ا

برا  یم با دخترعل   ی انداخت. حضورش  محمد هم    یآن زن که 

 بود.  ز یشک برانگ ی ادیکالم شده بود، ز

م  به گمان  که  ناشناس  ومرد  دختر  آن  آمدن  از   یمحض  کرد 

 بستگانش باشد، پشت فرمان صاف نشست و منتظر شد. 

  ب یمحمد را تعق  ی خواسته دختر علکه نابود    ی روز  نیدوم  نیا

سرانجام   یدنبال کردن ب  نیدانست از ا  یکرد. خودش هم نم  یم
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بزرگ    یآهن فروش  کیبود که وارد    ده یدارد. روز قبل د  یچه هدف

کرده    د،صحبتیرس  ی که صاحب آنجا به نظر م  ی شده و با شخص

 بود.

ن  در وآن در زده بود تا بفهمد صاحب آ  نیخودش را به ا  یکل

 گرید  یبود کم  یدخترک هست. حاال هم کاف   ییدا  یآهن فروش

دور و بر اورا    یتا آدم ها  دیکش  یاش سرک م  ی در اطراف زندگ

 شناخت. یبهتر م

زد و به بساط    ی حرف م بهیاو که لبخند به لب با مرد غر دنیباد

  ش یخورد و صاف سرجا  ی شد، تکان مختصر  یم   کی آن زن نزد

 نشست و منتظر ماند. 

  ی ن یکرد و  کنار بزرگراه منتظر ماش   یاز آن دو خداحافظ  دخترک

 ی تاکس  کینگذشته بود که    ی ز یماند که اورا به رشت برساند. چ
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رنگ جلو  تاکس  شیپا  ی زرد  از همان  در    یمتوقف شد.  که  ها 

 کردند. یتردد م  ی شهر نی ب ی رهایمس

سر از کار او    دی سوار شد و مهران بالفاصله راه افتاد، با  دخترک

 آورد.  یدر م

  ک یعوض کرد و  یتاکس ریکه به خانه برسند، چند مس  یزمان تا

 شد.   ادهیپ دیباالتر از باشگاه جاو ابانیخ

پارک کرد و به راه افتاد.    ابانیخ   ی را گوشه    نی هم ماش  مهران

ساختمان   کی ی شد و جلو ی پهن و بلند ی دخترک وارد کوچه 

ا طبقه  زنگ    ستادیسه  فشرد.    یکیو  را  ها  واحد  دقاز    قه یبه 

محمد کنار او نشسته و    یکه سرخاک عل  ی همان دختر  ده،ینکش

و هردو به سمت    د آم  نییاش داده بود، حاضر و آماده پا  ی دلدار
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م  ییجا نگاهشان  منتظر  و  گرفته  پناه  مهران  قدم    یکه  کرد، 

 برداشتند. 

 ب یدخترک را تعق  لیدل  یاحمقانه و ب  نطوریا  نکهیلحظه از ا  کی 

همانجا   ریشد. ناگز  یود، عصبنگنا قرار گرفته ب کرده و حاال در ت 

نبودشان    ایرفتار کند که انگار به بود    ی کرد طور  یو سع  ستادیا

 توجه است.  یب

را گرفت و   دایدست و   به،یاعتنا به حضور مجدد مرد غر  یب  الیت

 از کنارش گذشت. 

 قشنگه که نگو.  نقدری. این ی و اونجارو بب ی ا یخودت ب دیبا _

 متیقشنگ باشه. حاال تصم  دیبا  ت معلومه چقدراز برق چشما  _

بابتش بهت    یپول خوب   تییدا  د یشا  ه؟ینگهداشتن اونجا جد  ی برا

 بده. 
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 را دارد. بشانیحس کرد آن مرد باز هم قصد تعق الیت

  یبعض   ی ندارم، راستش گاه  ازیبگم به پولش اصال ن   نکه ینه ا  _

ن ستنین  ی ماد  ازهاین   ی بدونسرپناه که    هیبه داشتن    ازی. حس 

از پولش برام مهمه. من اون خونه رو    شتریب   یل یمال خودته خ

 خوام. یهاش م ی گرفتار  ی باهمه 

  ک یکند، عقب گرد کرد ونزد   ی بتواند ابراز نظر   دا یو  نکهیاز ا  قبل

 ی بشوند  رخ به رخ مرد  یفرع  ابانیاز آنکه وارد خ  شیباشگاه و پ

 آمد، شد.  یوار به دنبالشان م هیکه سا

 ن؟ یکن یم بمونیتعق نیچرا دار _

 عقب گذاشت.  یکه بوضوح جا خورده بود، قدم مهران

 راستش من...  _
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از تعجب    شی آن مرد، چشم ها  ی که با به جا آوردن چهره    دایو

 گرد شده بود، آرام زمزمه کرد. 

 !ال؟یت _

 تر شد.  قیعم الیت اخم

 ... یچه معن نی. انیتا حاال هرجا رفتم، دنبالم کرد روزیاز د _

 . ایلحظه ب هی الیت _

اورا از کامل کردن سوالش منصرف کرد و به طرف    دایو خواهش

 او ماند.  ح یدوستش برگشت و منتظر توض

 گفت:  دیباترد  دایو

 پسر حاج آقا مبرهنه. برادر...  شونیا _

به حرف او داشته باشد    یآنکه توجه  یبود ب  یکه هنوز عصبان  الیت

 جواب داد. 
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 خوان باشن.  ی م یپسر هرک _

 پسر حاج آقا مبرهنه.  مگ یت کجاست؟ مواسح _

 محترمانه گفت:   یلیخ نباریجلو گذاشت و ا ی قدم بهیغر مرد

که دنبالتون اومدم، من مهران مبرهنم. قصد مزاحمت   د یببخش  _

م فقط  فرصت   ی نداشتم  باهاتون   ادیب  شیپ  یخواستم  بتونم  تا 

 حرف بزنم. 

@romanhayelilian 
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او که حاال پسر کوچکتر حاج مبرهن را به جا آورده بود، پوزخند   

تواند   یدانست چرا نم  یجا خوش کرد. نم  شیلب ها  ی رو  یتلخ

 حرفش را باور کند. 

من    ن؟یدو روزه خودتون رو عالف کرد  ت،یواسه گرفتن رضا  _

 دم.  ی م تیکه به برادرتون گفتم رضا

محمد   یمهراب و دختر عل  ی فتگو گ  ی ماجراکه ظاهرا از    مهران

 جا خورد. یخبر نداشت، کم

 دونستم!  ینم نویمن ا _

 ن یبه ا  یتوانست حس خوب  یباال انداخت. نم  ییابرو  یت ینارضا  با

  ب یدوروز اورا تعق  نکهیمرد داشته باشد، دست خودش نبود. از ا 

  ی و گرفتن مچش آن هم سر بزنگاه، برا  یبا زرنگ  تیکرده و درنها

 کرد.  یقدم شده بود ناراحتش م شیت به ناچار پحبص
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اش را  یزندگ  بی آس نیخودش اعتراف کرد با آنکه بزرگتر شیپ

رودر رو شدن و گرفتن    ی اما منش اورا برا  دهیاز مهراب مبرهن د

 پسندد.  یم  شتریب تیرضا

 . نی نکن بمونیتعق گهیباشه متوجه شدم. لطفا د _

 ل خود کشاند. را گرفت و اورا به دنبا  دایو ی بازو

 . خانوم... نیسی لحظه وا هی _

 ادیمحمد را به    یعل  یبه ذهنش فشار آورد نام خانوادگ  هرچه

 نکهیصدا زده بود و ا  یافغان  یاورا عل  شهیبود. هم  دهیفا  یب  اورد،یب

 نداشت.   یتیاهم نیکمتر شیدر اصل چه بوده برا

  ن یخواست به صحبتش با ا  یدلش نم  الیباشگاه بودند و ت  کینزد

به حساب آورد،    یابانیمزاحم خ کیاورا  نکهیمرد ادامه دهد. نه ا

 کیاش نزد  یبه زندگ   نیاز ا  شتریاو و خانواده  مبرهن ب   نکهیاز ا
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  یرا رو  یآب پاک  شیچند روز پ  نینداشت. هم  ی شوند حس خوب 

داشت باخودش   ازیحاال فقط ن  وبود    ختهیدست برادر بزرگتر ر

 . دیایکه هنوز تازه بود کنار ب  یخلوت کند تا بتواند با داغ

 .دیرا رها کرد و  با خشم به سمت مهران چرخ دایو دست

 بشنوم؟  د یبا گهید ویچ  _

سختش بود آن    الیالنه کرده بود و ت  شیدرچشم ها  یب یعج  غم

توانست باور کند    ی س مشترک بگذارد. نمو ح  ی همدرد  ی را پا

عل  نیا فوت  از  اش  خانواده  و  اندازه    یمرد  به  و    ی محمد  او 

 که داشت، متأثرند.  یانیآشنا

 بزرگ. یعذرخواه هی _

 . د یطعنه پرس با

 از طرف شما؟ _
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 من و خونوادم. _

. من  دند یهم قبال پدر و مادر و برادرتون زحمتش رو کش  نویا  _

 ندارم.  ی ازیشما ن یبه عذرخواه

 به تقال افتاد. مهران

ن  _ خونوادم  و  من  ا  میدار  ازیاما  بابت  از  نیکه  عذر اتفاق  تون 

 .میخواب

  یم  ی انگریدرونش عص  ی الیو از آنجا که ل  دیکش   یقی عم  نفس

 خواست به حرف آمد. 

  نیا  ن؟اونقدری اومد  ری د  یکم  ی عذرخواه  ی برا  ن یکن  یفکر نم  _

 ن یبه خودتون زحمت نداد  یبوده که حت  تیاهم  ی اتفاق براتون ب

 . ن یکن ییازم دلجو یو شده لفظ  نیایب

 هم گذاشت.  ی چشم رو ی دیبا ناام  مهران
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اون روزا   م یخواست   ینم  _ بشه   ی حضورمون  آزارتون  باعث  اول 

 .میومد یزودتر جلو ن ن یفقط واسه هم

داغ تر   ی کاسه    نیا  ی کالفه و سردرگم نگاهش کرد. حرفها  الیت

خانواده اش   ی. مطمئن نبود که با هماهنگ دیفهم  یاز آش را نم

 گذاشته باشد.  شیبه خواست مهراب پا پ ای

و    نیکنم، فقط لطفا بر  ی تون رو هم قبول م  یخواهباشه عذر  _

 .نیراحتم بذار

 اشتباه جبران شه.  نی ا ی جور هیخوام که  یاما من م  _

قابل تحمل    گریجبران د  ی شدنش برا  چیجا و پاپ  یاصرار ب  نیا

تند جواب  خواست  شخص   ینبود.  که  بدهد  او  سرعت    یبه  با 

 . مهران را به چنگ گرفت ی  قهیرد شد و  انشانیازم
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که از ترس دو   یی با چشم ها الی و ت دیکش  غیوحشت زده ج دایو

م ناج  ره یزد خ  یدو  باه   یبه  مهران قصد    یکلیشد که  دوبرابر 

 شدن با اورا داشت. زیگالو

  ی. به چه حقی جبرانش کن  ی خوا  یکه م   یکن  یجا م  یتو ب  _

 بده.  تیکه بخواد رضا ینی دنبالش؟ مگه به خواب بب ی افتاد

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۰:۰6 ۰۴.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 3۷  دیایکه ب بهار

 زد. یتلخ  شخند یبترسد،  ن ایشوکه شود  نکهیبدون ا مهران

  ان یاما ظاهرا هنوز درجر  ی ا  کارهیوسط شما چ  نیدونم ا  ینم  _

 بده.  تیخواد رضا یخانوم م نی. ای ستین
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خواست    یو دلش م  دیخار  یکتک خوردن م  ی برا  ی تنش بدجور 

  فتد یکلفت به جانش ب   ی با آن قد و باال  و بازوها  ی ناجمثل    یکی

 نیا  ی لحظه ا  ی که فقط برا  ردیمشت و لگد بگ  ریو آنقدر اورا ز

توانست آن را    یکه نم  ی درد عذاب وجدان را فراموش کند. درد

 بگذارد.  انیدر م  یبا کس

و او    دیچرخ  الی حرف ماتش برده بود به طرف ت  نیکه با ا  یناج

 انداخت. نییپارا  سرش  یبا ناراحت

 . دیصدا خند ی را باخته، ب زشیکه همه چ ی مثل آدم مهران

با من و خونوادم خورد حساب  ای  _   یخوا  یکه نم  ی دار  ینکنه 

 بده؟ تیرضا

کنترل   رقابلی و غ  یرا عصب  یبود که ناج  ی حرف کاف نیهم زدن

 کند. 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
208 

  ز یهمه چ  هیچند ثان   ی صورتش نشست، برا  ی اول که رو  مشت

مشت دوم را هم    دیایشد. تا به خودش ب  دینش سف در برابر چشما

و التماس   دیشن   یم   هیو گر  غیج  ی نوش جان کرد و بعد فقط صدا

 خواست تمامش کند.  یم یمحمد که از ناج یدختر عل ی ها

درد را احساس   ی با هر ضربه ا  گریکتک خورده بود که د  ی آنقدر

دن  جبران کر  ی قدم را برا  نینکند. با خودش فکر کرد حاال اول 

 ه است. برداشت

* 

درح  رو  یالمهراب  دست  از   ی شانه    ی که  بود  گذاشته  فرزان 

 انداخت.  شیداشت ها ادیبه  یکنارش گذشت و نگاه 

 ؟ یبا دکتر طلوع حرف زد _
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که اصال متوجه   یدستش گرفت و درحال  ری ز  ی از برگه ها   چشم

 . دیسوال فرزان نشده بود، پرس 

 ! ؟یگفت  یچ _

 ؟ ی کتر طلوع صحبت کردگم درمورد رفتنت با د یم _

شه    یدونم اصال جور م  ی. نمرمی هنوز نه. راستش فعال که درگ_

 نه.  ایبرم 

 فاصله گرفت.  زای از دستگاه اال  فرزان

 بده؟!  تیخواد رضا ی دختره م یمگه نگفت _

 دوخت.  ی کور ی سرتکان داد و نگاهش را به نقطه  کالفه

 م.سته ی ا گهید زیچ رین درگم ست،ین تیمسئله اصال رضا _

بارم شده    هی. بذار واسه  رشیزدم ز  یتو بودم م  ی اگه من به جا  _

 نو یدست اون بود، ا   نتیاشتباهش بمونه.اون شب ماش   ی مهران پا
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موضوع خبر    نیاز ا  یکی  ه ی. کافمیدون  یخودت نم  ایکه فقط من  

 برمال کنه.  طنتیش  هیرو با  زیداشته باشه وهمه چ

 دونه.  یموضوع رو نم نیا یکس _

اون شب دست مهران بوده   نتیفهمم چرا ماش  ینم من  اصال  _

 ؟

منتظر فرزان چشم   ی کور نگاه گرفت و به چشم ها  ی آن نقطه    از

 دوخت.

  دا یمشکل پ   نش یروز تصادف باهام تماس گرفت و گفت ماش  _

داره. اون شب    اجی من احت  نیبه ماش   یکرده و واسه چند ساعت 

  ابونیرو تو خ  مد  مح  ینتونسته عل  د،ظاهرایبار  ی م  ی بارون تند

 بده و ...  صیتشخ
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  ان یتلخ بود که قابل ب  ی کرد، به حد  دایپ  یچه در ذهنش تداع  آن

را عوض    شیحرف ها  ریو مجبورش کرد مس  دی رس  یبه نظر نم

 کند. 

م  _ خوب  رو  مهران  کس  یمن  ب  ست ین   یشناسم  بخواد    یکه 

ب  یاطیاحت اتفاق  اون  واسه   ی اریبدب  هی  شتریبکنه،  بود.  بزرگ  

اشتباهش بمونه.    ی بشم و بذارم پا  الشیخ  یتونم ب  ی نم  نیهم

 کنه.  ینابود م   شویاشتباه زندگ نیچون ا

بهش کمک   ی دار  ی ریاگه اشتباهشو گردن بگ  یکن   یتو فکر م   _

 کنه.  یعذاب وجدان مهران روکم نم  نیاما ا یکن یم

@romanhayelilian 
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 38  دیایکه ب بهار

ا  نیا  از در  ها  ز  نیدست حرف  او  از جانب  و    دهیشن  ادیمدت 

اورا   یگاه قانع نکرده بود. کاش فقط کم  چیفرزان را ه  هاتشیتوج

 . د یفهم یم

دکتر طلوع   د؟ی به کجا رس  ی دیخانوم خورش  ی نمونه    یراست  _

 داشت.  دیتاک یلیروش خ

مقدمه بحث را عوض کرده بود، دلخور  یب  نطوریا  نکهیفرزان ازا  

 . دی رس یاحت به نظر مو نار

تر  یبررس  پشیوتایکار  _ و    جدهیه  ک،ی و    ستیب   یزومیشد. 

 بود.  وینگات زدهشیس

زنگ تلفن    ی شد. با صدا  ادداشتیداد و دوباره مشغول    سرتکان

 مهران زل زد. ی و به شماره  دیهمراهش دست از کار کش
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 الو، سالم آقا مهراب.  _

امان   یعث کوبش بمهران جواب داد، با ی نائب که به جا  ی صدا

 شد.   جگاهشیو تند نبض دوطرف گ

 شده؟! مهران حالش خوبه؟!  ی سالم، طور _

 شوکه و ناباور مهراب باعث شد تا فرزان دست از کار بکشد.  نگاه 

 شده داداش؟! یچ _

کرد و فرزان    ی بازگو م   شیبود که  نائب برا  ی زیمات چ  مهراب

 شد.  یحال لحظه به لحظه نگران تر م ن یاو در ا  دنیازد

 حال زمزمه کرد. یقطع شد و مهراب سست و ب تماس

 . مارستانیبرم ب دیبا -
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چه    دینفهم عصب  یحالبا  نائب  رساند.  مهران  به  را  و    یخود 

 ی لب برا  ریزد و ز  یرا قدم م  مارستانیب  ی طول راهرو  نیخشمگ

 . دیکش ی خط و نشان م یی شخص نا آشنا

 شده؟ یسالم، چ _

 جواب داد.  برافروخته

مهران رو    ی بشه؟ پسره    ی خواست  ی م  یچ  گهید  _ الدنگ زده 

 ناقص کرده. 

 چه خبره؟!  نجای کدوم پسره؟ ا _

آمد و   رونیبود، ب  ی که مهران در آن بستر  یمحمد از اتاق  حاج

 قبل از آنکه نائب جواب دهد، گفت: 

آقا  _ جاو  ییای ک  ی باپسر  باشگاه  کتک    ری درگ  دیصاحب  شده. 

 خورده واالنم پسره بازداشته. 
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 ا؟!ه چر آخ _

 زد. ی زیپوزخند طعنه آم نائب

 . ره یبگ تیرضا یظاهراً رفته بود واسه جنابعال _

بست و با    ی را لحظه ا  شیموضوع، چشم ها  نیا  دنیاز شن  شوکه

 ندارد. یتمام شیخود فکر کرد چرا دردسرها

 . دنیشروع کرده بود به خط و نشان کش نائب

  ی بدکسفهمن با    یحقشون رو کف دستشون گذاشتم م   یوقت  _

 . فتنیکنم به التماس ب یم ی کار چ،یکه ه  تیدر افتادن. رضا

متوجه   دیآقا جاو  ی نائب جدا از خانواده    دیتهد  نکهیاز ا  مهراب

 جواب داد. یهم هست، عصب الیت

جور حلش   هیکنه. خودم    ینم  دا یپ  یموضوع به شما ارتباط  نیا  _

 کنم.  یم
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 مهران تاشازده؟    یافتضاح رو جمع کن  نیا  ی خوا   یچطور م  _

سرو صدا و کتک    نیتو انتخابات شرکت کنه. باا  دیبا  گهیدوماه د

  ی زده نصف صورتشو برده. برا  یعوض  کهیشه؟ مرت  یمگه م  ی کار

موضوع فقط به شما و    نینکن. ا  نییمرز و محدوده تع  نجایمن ا

 کنم.  یشه. اگه الزم باشه دخالت م  یخونوادت مربوط نم

@romanhayelilian 
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 39  دیایکه ب بهار

 . دیتلخ خند مهراب
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 گهیآره؟ شما د  یمهران نگران انتخابات  تیاز وضع  شتریپس ب  _

هم از  نائب؟  جناب  م  نیچرا  شماافتضاح  قول   ه ی  ن یتون   یبه 

 نه؟یا ریمگه غ نیفرصت بساز

 لبخند زد.  ی به او انداخت و با بدجنس ی توزانه ا نهی ک نگاه 

 ی خود نبود حاج  ی. بستیهم کم ن  یجنابعال  ی به  ظاهرا تجر  _

 سوخت. ی از جا زدنت، بدجور

 . دییهم سا ی با خشم دندان رو مهراب

 سوخت.   یم  شتریب  ی مث تو. اونجور  یکیشدم    یزدم، م   یجا نم  _

تنش و دعوا را نداشت،     نیتاب ا  نیاز ا  شی ب  گری محمد که د  حاج

 د. باال بر یرا کم ش یمهراب را گرفت و صدا ی بازو

 . ست یحرفا ن نیا  ی االن جا ن، ی تمومش کن _



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
218 

شد که مهران در   یخشم دست پدرش را پس زد و وارد اتاق  با

از آنکه ناراحتش    شتریب  تیدر آن وضع  دنشیبود. د  ی آن بستر

مانجا  بلند  . اگر چاره داشت هختیر  یکند، اعصابش را بهم م 

بابت ندانم    رشیذهن درگ  ی ها  شیو تشو  دیکش  یم  ادیفر را  

 کرد. یاو، سرش آوار م ی ها ی ارک

  دنش، یمختصر آنها چشم گشوده بود با د  ی که از سرو صدا  مهران

 زمزمه کرد. یو به سخت دینگاه دزد

 بشه.  ی نطوریخواستم ا ینم _

 درصد هم حرفش را باور نداشت.  کی یحت

 . ی هم خراب کرد ی بدجور ،ی خراب کرد _

بد  ی ها  سرفه بادرد  تو  ی خشکش  ش ا  نهیس  ی قفسه    ی که 

 همراه بود. د،یچیپ
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 که... خرابترش نکنه.  ری... نائب رو بگی جلو _

کرد، آهسته    یکنترل م   یکه به سخت  یخم شد وبا خشم  مهراب

 لب زد.

 یمشکل رو حل م  نیسراغش؟ مگه نگفتم خودم ا  یچرا رفت  _

جا    ن یکنم؟ فقط نگو به خاطر من، که شاهکار اون پسره رو هم

 کنم.  یم لیتکم

 نتونستم.  _

چشمان    زانیگر  ین  یرا به ن  شی خم شد و چشم ها  شتریب  ابمهر

 برادر کوچکترش دوخت.

 گذره؟ی م یتو سرت چ ؟ ینتونست ویچ _

محمد    ی عل  یشم. صورت خون   الش یخ  ی دختر...نتونستم باون    _

 کردم.  یاون شب فرار م دیچشمامه... نبا ی همش جلو
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ب  شیها  حرف زندگ  یهمانقدر  که  بود    یروزها  نیا  ی سروته 

کرد خشمش را    یو سع  دیبه صورتش کش  یکالفه دستاب.  مهر

 کنترل کند. 

که   هیبار  نیو آخر  نیاول  نینشو، ا  کیبه اون دختر نزد  گهید  _

اما اگه هنوزم    چم ینسخه بپ  یواسه کس   ستم یگم. من بلد ن  یم

دونم   یبکن چه م ی کار هیمحمد  یعل ی برا ی عذاب وجدان دار 

ن دختر کنه اما آرامش اوکه بتونه آرومت    ی زیهرچ  رات،یدعا، خ

 . زیرو بهم نر

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۰:۰۷ ۰۴.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۴۰  دیایکه ب بهار
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از او دور نشده ، مهران به زحمت مچ دستش    یکرد و قدم  سربلند

 را گرفت. 

دم هرطور شده اون پسره آزاد شه، تو فقط نائب رو    یم  تیرضا  _

 محمد دور نگهدار. یاز دختر عل

 نیدانست که دادن ا  ی سرتکان داد اما م  نانیاطم   ی برا  مهراب

که افتاده    یاقاتفارغ از اتف  الیکاش ت  ی است. ا  دهیفا  ی ب  نانیاطم

 دیکرد. شا  یم  یرفتنش به تهران را عمل  ی تر برنامه    عیهرچه سر

 ماند.  یاز او دور م شیها دینائب و تهد ی نطوریا

 شد. کیخروج از اتاق،  حاج  آقا به او نزد با

 شده؟ رینگفت چرا با پسره درگ _

 زمزمه کرد. یعصب
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 ال یخ  یگلوش و نتونسته مث شما ب  خیب   ده یعذاب وجدان چسب  _

 بمونه.  

 لب گفت:  ریمهراب ز  ی توجه به طعنه  یمحمد ب حاج

 فکر. یب ی پسره  _

 سبز شد.  شیلب ها ی رو یاعصاب خوردکن لبخند

  نجاش یهرانتون تا ا نباشه آقا م  ی. هرچیحاج  نطوریا  نیینفرما  _

 اد یرو بهش ز  یدوسه تا اشتباه جزئ  نیشما کم نذاشته ا  ی که برا

 . نی نی نب

 محمد با تاسف نگاهش کرد. حاج

هست    نمونیکه ب  یاختالفات  ی سالها با همه    نیمن تو تموم ا  _

که    ی ستین  ییتو اونجا  دمید  نکهی رو خوردم ا  زیچ  هیفقط حسرت  

 حقته و مهران... 
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 سرش از افسوس بود. ی ها و تکان دادن بلند نفسش  بازدم

شناسمش، خوش ندارم   یخوب م  یلینشو من خ  ریدرگ  با نائب   _

 و بخواد ناغافل بهت ضربه بزنه.  رهیبه دل بگ نهیازت ک

 .ردی را بگ  شیصدا یو ب زیر ی خنده  ی جلو نتوانست

 بشه؟  رشیمهران درگ  یو گذاشت  یشناخت  یمردک رو م  نیتو ا  _

که سرت رو   ش ی ! چند سال پ؟یکن  یم   منو بازخواست  ی دار  _

اون   ی. تو توی کرد  یفکر امروز رو م  دیبا  یو رفت  نییپا  یانداخت

 چه خبره.  یکه بدون یست یخونه ن

تالشش حفظ    ی حق با حاج آقا بود. سالها همه    ی طرز دردآور  به

  کینکنند به آن نزد  یشد که خانواده اش سع  ی مرزها و محدوده ا 

  ی عاطفه    نیجدا بود اما هم  انیم  نیاشوند. البته حساب مهران  

 انداخته بود. ی بد مخمصه ا ی حاال اورا تو ی برادر
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 که در حال صحبت با تلفن همراهش بود به سمت آنها آمد.   نائب

 مانیباعث زا  هیقض   نیشوک ا  گن ی مطهره رو بردن اتاق عمل، م  _

 از موعدش شده.  شیپ

 داد. حیتوض یآقا دوخت و او با ناراحت ناباورش را به حاج نگاه 

  نی موضوع حالش بد شده و االنم تو هم  نیا  دنیمطهره بعد شن    _

 کنارشه.  راندختی... نگران نباش، امارستانهیب

مادرانه   ی با اقتدار و محکم که عاطفه ا  یدر آن لحظات زن  نکهیا  و

منت به عروسش داشت کنار مطهره بود، خود به   یب   یو محبت

 کرد.   یهمه را راحت م الیخود خ

آنکه لب باز کند به    یرا به در باز اتاق مهران انداخت و ب  نگاهش

 گفت.  راهیاش بد و ب  ینابسامان زندگ  تیاو و وضع
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آنکه    ی اش زنگ خورد. به هوا  ی که خارج شد، گوش  مارستانیب  از

آن را از    عیو گرفتن خبردارد سر  یفرزان باشد و قصد احوالپرس

 .دیکش رونی ب  شیپالتو بیج

 او با اکراه جواب داد.  شناس بود وشماره نا   اما

 الو سالم. آقا مهراب؟  _

 ! ن؟ییبله خودمم، بفرما _

 . یهستم. پدرِ...پدرِ ناج ییایک دیمن جاو _

ا  از باز  رفتن  ورود  ستادیراه  و  ساختمان  به   و  برگشت    ی، 

 چشم دوخت. مارستانیب

 آوردم...حالتون خوبه؟ بله به جا   _

 شم.  ایون رو جوممنون. زنگ زدم  حال برادرت _

 مکث کرد.   ی لحظه ا مهراب
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. باهاش حرف زدم، گفت  ن یتونم بگم خوبه اما نگران نباش  ینم  _

از پسر شما شکا پ  یتیکه  م  ریگ ینداره. خودم  شم که    یماجرا 

 . نم یشمارو بب  دیفقط قبلش با رونیب ادیپسرتونم بتونه ب 

 هستم. ۱۴ ی کالنتر یاالن جلومن  _

 رسونم.  یدمو ماالن خو کم،یخب پس نزد _

* 
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 [ ۱9:۵8 ۱۰.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۴۱  دیایکه ب بهار



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
227 

  ی م یتاب یب گرید  یو دختر جوان الیکه در آغوش ت یزن دنید با

  ی که با تلفنش حرف م دیرا به سمت آنها و جاو شیکرد قدم ها

 زد، تند تر برداشت. 

 سالم. _

 تماسش را قطع کرد.  دیهمه به طرف او برگشت و جاو سرها

 مبرهن. چه خبر؟ ی سالم آقا _

 رون؟یب اد یتا ب  نیسند بذار نیچه خبر؟ تونست نیشما بگ  _

اش کرد از آن   یی او گذاشت و راهنما  ی بازو  ی دست رو  دیجاو

 . رندیجمع فاصله بگ 

 ون یم  نیاز طرف شما داره ا  یکیراستش چطور بگم؟ ظاهرا    _

انداز هرسند   یم   ی سنگ  برد  ی کنه.  حت  میکه  نکردن    ی قبول 

 سند باشگاه. 
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 از طرف ما؟!  _

 هم گره خورد.  ی تو  شینائب ابروها  ی خط و نشان ها  ی آور  ادی  با

دونم چقدر    یماجراست. نم  نیفکر کنم پدرزن برادرم پشت ا  _

انتخابات  نیانیدرجر  واسه  ما  مهران  پ  یاما  در  خودشو    شه،یکه 

 . ختهیم راوضاع به ی بدجور ت یوضع نیکرده و حاال با ا دیکاند

 شروع کرد به غرغر کردن.  دیجاو

 یدردسر نم  نیاومد االن به ا   یالدنگ اگه کوتاه م   یناج  نیا  _

 .میافتاد

چ  _ واسه  توه  یآخه  ما  مهران  جونش،  به  افتاده    ی ن یپسرتون 

 کرده؟

 جواب داد.  کالفه

 گرون تموم شده.  یکه نه اما حرفاش واسه ناج نیتوه _
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سوال داشت. نکند  عالقه    ی جا  مهراب  ی گران تمام شدن برا  نیا

احساس    شیاز حضور مهران و حرفها   ی بود که ناج  انیدر م  ی ا

گذرا نگاه  و  برگشت  عقب  به  کرده؟  ت  ییخطر  انداخت.   الیبه 

دادن آن زن که    ی درحال دلدار   نهیآرام و با طمأن  یلیدخترک خ

 ش یدرچشم ها  ینگران  ی آمد، بود. نه ذره ا  یم  ی به نظر مادر ناج

 .دیترد  ی ه لحظه ان و دید یم

توانست حرف نگاه اورا بخواند به شدت کالفه بود و    ینم  نکهیا  از

  ش ی مهراب از خشونت ب  اوردنیسردرن  ی را پا  یکالفگ  نیا   دیجاو

 کند.   هشیآن را توج  ی گذاشت و خواست به نوع  یناج  ی از اندازه  

  ن یکه نتونه خودشو کنترل کنه مطمئن باش   ستی ن  یآدم  یناج  _

 . مونهیاز کارش پش  ی االن بدجور
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خانوم هم صحبت   الی. مهران با تارمی یسردر نم  آخه من اصال _

 ... نکهینبوده مگه ا ی ریدرگ نیشده و قصدش ا

 یم  دیاز جاو   الیو ت  ینوع ارتباط ناج  ی داشت حتما درباره    چاره

 تنش آلود نکند.  نیاز ا شی بهتر بود اوضاع را ب دیاما شا دیپرس

رش آنقدر بود که مهراب نتواند  ضوح  ی نیقدم ها و سنگ   ی صدا

  د یبه آن دو، جاو  الیشدن ت  کی. به محض نزدردیاش بگ  دهیناد

 گفت: 

. پسرم گردهیبرم   یناج  ی اتفاق بد تو گذشته    هی به    زیهمه چ  _

به    نکهیاز دانشگاه اخراج شد اونم فقط به خاطر ا  شی ده سال پ

با   تو دعواش  ا  هیناحق  ف  ، مقصر شناخته شد و طر  یآقازاده 

محروم کنه. بعدشم     لیرفت که اونو از تحص  یدستش م  ی اونقدر

نتونست مث    گهیکه د  دسرخورده ش  انیجر  نیاز ا  ی به حد  یناج
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پدرشون    یاسیس   ت یکه حس کنه موقع  ییسابق شه. اون از آدما

. اصرارش ستی داره، دست خودشم ن   نهیرسونده ک   ییاونارو به جا

 . نهینده هم هم تیرضا الیت نکهیا ی برا

آخرش نگاه به دخترک دوخت و لبخند   ی وموقع گفتن جمله   

  نیچشم بست. خودش در تمام ا  یزد. مهراب با ناراحت  ینیغمگ

ا از  کم  ک  ن یسالها  ند  نهی دست  حرفها   ده یها  آم  ی و    ز یطعنه 

کار کردنش با دکتر طلوع و خشم حاج    نیبود.اصال هم  دهینشن

 کیبود فقط    دهینکه امروز از او ش  یابراز تأسف  نیمحمد و حاال ا 

  ت یکه موقع  ینخواسته بود از فرصت  نکهیداشت آن هم ا  یمعن

کرد، استفاده کند. نخواسته بود    یم  جادیاو ا   ی پدر و مادرش برا 

 از آنها باشد.  یکی

@romanhayelilian 
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د  یم  _ برم  با  دنیخوام  شخص  دیبرادرتون.  ازشون خودم  اً 

 کنم.  یعذرخواه

 برگشت و سرتکان داد.  دیطرف جاو به

 ی ها بدجور  یکه بعض   طیشرا  نی اما به نظرم تو ا  ن یکن  ی لطف م  _

 بهتره.  دیگردن باهاشون روبرو نش ی دنبال بهانه م

قرار داشت فقط    انیهم که در جر  دیاش به نائب بود و جاو  اشاره

 سرتکان داد. 

 م؟یاری ب رونیرو ب یناج می تون یم _

اما انتظار داشت    دیپرس  دیسوال را از عمو جاو  ن یبه ظاهر ا  الیت

 بدهد.  یحیبزند و توض  یحرف نانیاطم  ی مهراب برا
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 ی عده ا  هینداره منتها    یتیگه برادرشون شکا  ی آقا مهراب م  _

رو اون تو   یکنن و الاقل امشب ناج  طنتیخوان ش  ی وسط م  نیا

م باشه  اگه  من  به  دارن.  با    یناجسه  وا  نیا  گمی نگه  اما  الزمه 

 کنم؟ کاریمادرش چ

م  _ آقا جاو  ی من حلش  بهتره حاج    د،یکنم  نباش.  نگران  شما 

 . کنم یرم باهاشون صحبت م  یخونه، خودم م  نیخانوم رو ببر

 . دیپرس الیت

 ؟ یچه صحبت _

بشنود؟ خب او پسر حاج آقا مبرهن بود.    یبود چه جواب  منتظر

که    ته اش حاال هرچهکرد تا به خواس  یم  تینسبتش کفا  نیهم

 بود، برسد.  
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کنه.    تشیاذ  نه یو دنبال ا  هیعصبان   ی بدجور  یاز دست ناج  یکی  _

 . ختهیبرنامه هاشو بهم ر ی کتک کار نیچون باا

 !! ؟یک _

همان   نیداشت. ا  یتازگ  شیدخترک برا  ی چهره    یو شگفت  بهت

 نان یکالمش تمام باور و اطم  غی با ت   ش یبود که چند روز پ  ی دختر

از    یراحت و فارغ از هر تنش  نقدریبود. حاال ا   ذبح کرده  مهراب را

که انگار مهراب تمام    دیپرس  یسوال م   یناج  تیوضع  ی او درباره  

 بود. دهید بعذاب آور را در خوا  ی آن گفتگو

 . نیندون ادیکه بهتره ازش ز یکی _

دخترک، بادام   ی نشست و چشمها  شیابروها  نی محو ماب  یخط

 تلخ شد.  ی ها
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افتاد تا سراز کارم    یوم دنبالم راه نمون دو روز تماگه برادرت  _

از چه قراره و    ه یض شدم که بفهمم ق  ینم  نیا  چی منم پاپ   ارهیدرب

 کنم.  رشیرو درگ یناج

 کرد؟!  یم بتونیمهران تعق _

اقدام خود   کیخبر و آن حرکت مهران    یب  زیاو از همه چ   پس

ت  اش و بازداش  ده یآن جسم در هم کوب   ی   جهی جوش بود که نت

 شد.  یشدن ناج

رضا  _ نگفتم  ا  یم  تیمگه  تا  د   نیدم  چرا  شه  تموم   گهیقصه 

جلو   یکیهر روز منتظر باشم تا    دیمن با  ن؟ید  ی کشش م  نقدریا

 رو جبران کنه؟ زیراهم سبز بشه و بخواد همه چ

 انداخت. ریسر به ز مهراب



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
236 

  ی دونستم حتما جلوشو م  ی کارهاش نبودم، اگه م  انیدر جر  _

 گرفتم. 

 خاطر زمزمه کرد.  دهینجر الیت

که باهاتون   ی ا   گهیهرکس د  ای برادرتون    ایخوام شما    یمن نم   _

ندارم؛   یتیشکا  چی. ازتونم هنمی بب   میدر ارتباطه رو دور و بر زندگ 

 . نیکنم دست از سرم بردار یخواهش م

 ...ی نجور یآخه ا _

محمد   یزل زد. انگار عل  شیآشنا  ی چشم ها  ی کرد و تو  سربلند

 کرد.   یت نگاهش مبود که داش

نم  ی نجوریا  _ راحتم  وجدان  جبران   ذارهیعذاب  اشتباهم  و 

 . شهیمن
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ا  مطمئن بوده    نینبود  خودش  زبان  مهران.    ایاز  دل  حرف 

 ریوسط رخ داده بود خواه نا خواه همه را درگ  ن یکه ا  ی اشتباه

 کرد.  یم

 ی خوا  ی م  ویدکتر. اصال چ   ی خوام آقا  یمن از شما جبران نم  _

 یجلو چشمام م  زیچ  هیفقط    نمیب  یشمارو م  یقتو  ؟یجبران کن

  ی تون  ی بارون تموم کنه. م  ریاون شب بابام ز  یگذاشت   نکهیا  ادی

 ؟ یاز ذهن من پاک کن نویا

@romanhayelilian 
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خ  یقدم  مهراب رفت.  ا  الیعقب  بود  م  نکهیخام  کرد   یحس 

جبران هر آنچه   ی تواند اورا برا  ی ار آمده و مدخترک با غمش کن

 کند. یمهران از او گرفته بود، راض

 ندم.  تیرضا گهیشم و د مونیپش ممیکه از تصم نی نکن ی کار _

جواب    ی به خرج دهد و به تند  ی صبور  نیاز ا  شتریب   نتوانست

 داد. 

رضا  _ م  ن،یند  تیخب  فرق  نی کن  یفکر  من  حال    ی م   یبه 

  ی پول  هیکه    ستین  نیجبران کنم واسه ا  نیبذار  گم ی م  یکنه؟وقت

خوام   یهرچند اون مبلغ حقتونه... من فقط م  نی بد  ت یبدم تا رضا

م کنم  نم  ی اشتباهمو درست  ا  شهیدونم  بهم  رو    نیاما  فرصت 

عل  نیبد اگه  مطمئنم  بکنم.  تالشمو  ا  یکه  بود  هم   ن یمحمد 

 داد. یفرصت رو بهم م 
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 . سف سرتکان دادنشست و با تا الیت ی لب ها ی رو یتلخ لبخند

  نجاست یدارن من مثل پدرم رفتار کنم اما مسئله اهمه انتظار    _

 تونم مثل اون رفتار کنم.  ینم  ستم،یمحمد ن ی که من عل

 بزند از او دور شد. ی ا انهیجو یآنکه حرف آشت یوب برگشت

 ست.  دهیفا  یگفتم که ب _

 برگشت.  دیطرف جاو به

 .  نیمن فقط نگرانشم، هم _

 که...  یون شخصبه خاطر هم _

 سرتکان داد.  ی نگذاشت حرفش را تمام کند، فور مهراب

خواد   ی م  ن یبره. مگه نگفت  دیمسئله تموم شده،نشده اون با  نیا  _

دم    یسفرش رو جلو بندازه. من قول م  نیکن  یبره تهران؟ کار

 و برادرم حل شه. یمشکل ناج



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
240 

دستش  کرد از    ی تعارف م  مهیبه خاله نع  دایرا که و  ی آب  ی بطر  الیت

مهار باز کرد. به طرف خاله   رقابلیغ  یبا خشمو درش را    دیکش

 کرد لبخند بزند.   یبرگشت و سع

 . ادیجا ب یبخور قربونت برم، حالت کم _

 آهسته کنارش لب زد. دایو

 گفت؟  یم یمهراب مبرهن چ  _

واسه خودش  خوادی...م یچیه  _ کنه.  معمول جبران    ی نیریطبق 

 کنه.  یرو حل م یمشکل ناج هگی مسئله و م نیافتاده دنبال ا

تو که خودت    ره؟یبگ  تیبشه؟ رضا  یکنه که چ  ینیریخودش  _

. اون  الینکن ت  ی انصاف  ی.  با دل شکسته بی د  یم   تیرضا  ی گفت

 که برادرش خورده گله نکرد.   ییکلمه به خاطر کتک ها  کی  یحت
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ا  _ افتاد و    ادتی  نکهیمث  رفته، برادر اون بود که دنبال ما راه 

 شه.  ریباهاش درگ یاجباعث شد ن 

 ریجوش آورده بود ز  یاسم ناج  دن یکه طبق معمول با شن  دایو 

 که خاله نفهمد، پچ پچ کرد.  ی گوشش طور

همه درست کرده. از    ی برا  ی چه دردسر  ن یبب   وونهید  ی پسره    _

و    نیواسه ا  دنیکش  فقط بازو کلفت کردن و شاخ و شونه  یزندگ

  نیوسط ا  یواسه چ  یجنا  نیفهمم ا   یگرفته. من نم  ادیاون رو  

 . ی ند  ای  ی بد  تی رضا  ی خوا  یماجراست. اصال به اون چه که تو م

 اش گذاشت و اورا دعوت به آرامش کرد.   ی نیب ی رو دست

 شنوه، زشته.   ی! خاله م سیه _

 گفت: یباال انداخت و عصب  ییابرو
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بار    هی  هیکنم. کاف  یم  کارشیچ  نی اونوقت بب  رونیب  ادیب  نیا  _

 کنه تا حقشو بذارم کف دستش.  دخالت مسئله نیتو ا گهید

با آن    ی. تصور تقابل ناجردیلبخندش را بگ  ی تالش کرد جلو  الیت

دور از ذهن و خنده دار    یکم  ف ی و ظر  زجثهیر  یدا یقد و باال و و 

 بود.

 !؟ی تون  یم یعنی _

که به او زد، خودش    ی نازک کرد و با تنه ا  یپشت چشم  شیبرا

 بلند شود.   شیکرد از جارساند و کمکش    مهیرا به خاله نع

 که آخر هم از رو رفت و تشر زد. هودهی ب یتالش

 کمک. ایب ،ی سادیپس چرا اونجا وا _

@romanhayelilian 
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 [ ۲۰:۰۰ ۱۰.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۴۴  دیایکه ب بهار

از ت  دیمو جاومهراب، ع  شنهاد یپ   به   ال یآنها را به خانه رساند و 

باش خاله  مواظب  آمدنش  تا  نوخواست  سع  دید.   یبرادرها  دیو 

بودند، دور از چشم مادرشان   تشیکه نگران وضع  یکوچکتر ناج

نماند و رفت. خاله   ادیز   دایکردند. و  یم  چیرا سوال پ  الیمدام  ت

 بخوابد.  یکم تاهم بعد از خواندن نمازش، رفت 

اش بندازد.   یبه گوش   یکرد نگاه  دای آن موقع بود که فرصت پ  تازه

تا آن موقع   یعن ی  نیداشت ا  یمرتض  ییاز دا پاسخ    یدوتماس ب

 ی گذاشته بود. آن خانه موروث  انیدر م  ییرا با دا  مشیرضا تصم

  ی در سر داشت. دلش پناه  ی ادی ز  ی هاایرو   شیفروخت، برا  یرا نم
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باشد نه از سر منت.    انشیخواست که نه از سر لطف اطراف  یم

 بود.  یزندگ نیحق او از ا  ی آن خانه همه 

 

 چهارم( فصل

 

ام  فیبه جسم کوچک و نح  نگاهش بود که    نیحس  ریپسرش، 

 ی صندل ی شد. نائب رو یمطهره و مادرش دست به دست م نیب

بود و   شهیکه تمامش ش  یبزرگ  ییاش رو به در کشو  یشگیهم

گرفت، نشسته    یقاب در برم  کی را مثل    عتیاز طب  یقشنگ  ی نما

 بود.

 مهران. ن یبش  ایب _
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برد  با قدم  نائب  به طرف  رو اکراه  و  ها   یاز صندل  یکی  ی اشت 

سرو صورت   ی ها به وضوح رو   یوخون مردگ  ی نشست. آثار کبود 

داشت.    ی شد و نگاه نائب هنوزم رنگ دلخور  یم   دهیو بدنش د

 ی تیندارد از آن پسر شکا  میمهران تصم  دیفهم  ی به خصوص وقت

 کند. 

 چه خبر؟  _

 یتیرا که همسرش گ  یدم نوش  وانیبه طرفش برگشت و ل  نائب

 کرد.  کیآماده کرده بود به دهان نزد شیبرا

 .میجلسه با فکور دار هیفردا  _

 مهران در هم شد.  ی ها اخم

گذاشت    یشه روش حساب کرد؟ اگه شرط  یم  ن یشما مطمئن   _

 که نشه... 
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 اما من حواسم هست.   هیفکور آدم بلند پرواز  _

  ن ی هم  نویا  ستم،یپا دراز کنه من ن  مشیاز گل  شتریاگه بخواد ب   _

 نباشه. ی بعدش گله اگم که اول ب

ون  نائب شد  خم  طرفش  نما  شخندشیبه  به  رخ  تمام    ش یرا 

 گذاشت. 

آدما واسه تو حکم پله رو دارن. ازشون    نجورینباش پسر، اساده    _

دوسه تا شرط رو، رو    هیوسط    نیاستفاده کن و باال برو. حاال ا

 اونم فقط واسه بستن دهنش.  یکن  یهوا قبول م 

نائب را   ی ه چشم بسته حرفهااحمق نبود ک  آنقدر ها هم  مهران

  ی ابر مرا چندبر  تشی آن شرط ها بار مسئول  رفتنیقبول کند. پذ

 پلکان باال برود. نیاز ا ی متیخواست به هرق یکرد. او نم

 گم.  یرو م یافغان یداد؟ دختر عل تیاون دختره رضا یراست _
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مکث جواب    یمقدمه نائب باعث شد جا بخورد. با کم  یب  سوال

 اد. د

 نگفت.  ی زیدونم، مهراب به من چ ینم _

 رفته تهران. ست،ین نجای خبرشو دارم. ا _

. ناخودآگاه با خشم به طرفش  امد یحرف به مذاقش خوش ن   نیا

 برگشت. 

 .ن ی نداشته باش ی بااون دختر کار _

شناخت.    یبود اما ذاتش را م  دهیند  ی زینائب تا به آن روز چ  از

  میاو ترس  ی که مهراب برا  ییامرد ازخط قرمزه  نیخوش نداشت  ا

 کرده بود، بگذرد. 

 چرا؟!  _
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مهراب    _ نم  یرزندگیگیپ  ی بدجورچون  و  دختره  خواد    یاون 

 شه.  کیاز ما بهش نزد یکی

 به خنده افتاد. نائب

نم  _ ا  یفکر  باوجدان  نیمهراب خان شما همچ  نیکردم   یآدم 

 باشه. 

جواب   قبل کند  فرصت  آنکه  گ  یاز  بدهد،  او  خانوم    یتی به 

 را در آغوش مهران رها کرد. نیرحسیما

پدر! تا من و    ی شما امانت آقا  ش یچند لحظه پ  هیشازده    نیا  _

 . میبه کارهامون برس  یمطهره کم

روزه اش دوخت و سرش را    ستیبه پسر ب  ی فتگیرا با ش   نگاهش

  ی زندگ  ی برا  شیروزها  نیا  لیدل   ی بچه همه    نیفشرد. ا  نهیبه س 

 شده بود. 
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* 

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۰:۰۰ ۱۰.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۴۵  دیایکه ب بهار

  یدر خانه    نباریآخر ماه بود که ا  ی ها  یاز آن دورهم  یکی  بازهم

از جمع را برعهده    ییرا یشد. مهروز، نامزدش پذ  یفرزان برگزار م

 کرد. یداشت و  خودش هم از مهمان ها استقبال م 

پناه  ی جا آقا  خال  یحاج  ا  یواقعا  که  رابسا  نیبود  و   ندیبب  ط 

گونه درس   نی ا  یتیربت  ی   رانهیسختگ  ی پسرش با آن آموزه ها

 پس دهد. 

 نامرد؟ ی خند ی م یبه چ _
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 . فتدیبه خنده ب   شتریفرزان باعث شد ب سوال

 کردم.  یم یخال یرو حساب یپناه یحاج ی داشتم توفکرم جا _

 تو... ی ا _

 فرزان؟!  _

ته شدن دهان مهروز باعث بس  ی و با ناز و ادا   زیمحبت آم  اخطار

 چاک و بستش شد.  یب

بار  دخترک  سمت  افتاد  که   ک ی راه  زبان  و  سر  خوش  و  اندام 

جاخوش    فیو صورت ظر  د یشال سف  ریمجعد پرپشتش ز  ی موها

 برد.  یبدجور دل م ن،ی آن خرمن دلنش نی کرده ب

او   ی دور شدن فرزان چشم دوخت. گاه  ریبا لبخند به مس  مهراب

ا از  از آن ظرافت   یمها    یجنس همراه  نیهم دلش  خواست. 

 . د یبخش  یاش م  یعشق و عالقه به زندگ  ی زنانه که رنگ و بو  ی ها



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
251 

 راندخت ی اش ا  یبود تنها زن زندگ  امدهیاز آب و گل در ن  یوقت  تا

ا   ش یبه خواسته ها  دنیرس  ی سالها برا  نیبود که آن هم تمام 

 بود. دهیدو

  مد آ یم  شیاگر پ یاز آن هم که درس بود و کار بود وفرصت بعد

شد. مهراب   یسرانجام کوتاه ختم م   یب  ی رابطه    کیبه    دیشا

نگرفته بود و پدر و مادرش    ادیو دوست داشتن را    ی هنر عشق ورز 

به   یده  اد ی  ی برا  یفرصت  انهیآل گرا  دهیبا آن تفکرات خاص و ا 

 نکرده بودند.  دایاو را  پ

 . ی سالم دکتر خوش اومد _

ته  وز به استقبالش رفدکتر طلوع که مهر  دنیو با د  سربرگرداند

 بود، از جا بلند شد. 

 که نکردم؟  رید _
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 بابک و دوستانش اشاره کرد.  یخال ی به جا مهروز

 . ومدنی هنرمندمون هنوز ن  ی نه بچه ها _

کوچک  بابک گروه  رفقا  یو  همگ  ش یاز  همکارانشان   ی که  جزء 

 یبخش  ی کردند و جو شاد  یم  ییجمع ها هنرنما  نیبودند در ا

 د.ردنآو یرا به وجود م

 فیظر  ار یبافت بس  کیرا در آورد و به مهروز سپرد.    ش یپالتو  دکتر

 یو درخشندگ  یدست  کی و     ی د ی بود که سف  دهی رنگ پوش  یعناب

به تن    رهیت  یآب   نی. شلوار جدیکش   ی به رخ م  شتریچهره اش را ب

، راحت نا خواه  نوع پوشش خواه  به    تش یمیو صم  ی داشت و  را 

 داد.  ینشان م گرانید

مهراب جالب و    ی خانم دکتر برا  نیا  زِیشد که همه چ  یم  سالها

اش    ییبعد از کابوس دوران دانشجو  نکهیآمد. ا  یقابل توجه م
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 ی کار  ی   طهیو در ح   ستدیخود با  ی پا  ی رو  نیچن  نیتوانسته ا

  ی بعد از شکست در ازدواج  و زندگ   نکهیباشد، ا  یاش زن موفق

بزرگ    ت یمشترکش بتواند خودش را جمع و جور کند و مسئول

 داشت.  نی تحس ی کردن تنها فرزندش را به دوش بکشد جا

بودن خانم دکتر، چ  ی کنجکاو   لیدل  اما   زیاش  و جالب توجه 

ائب را به  از حد پدرش و ن  ش یب   ت یحساس  نکهیبود. او از ا  ی گرید

با هربار آوردن   نکهیاز ا  د،ید  یاش م   یزن در زندگ  نیحضور ا

دو هر  طلوع  نسترن  نوع  ی اسم  به  م  یآنها  در  کوره  روند    یاز 

 جالب بود.  شیبرا

سابقه    درمورد بود  مطمئن  الاقل  و   نیا  یاسیس   ی پدرش  زن 

مسئله است اما در    شیمطلقه بودنش و کار کردن مهراب با او برا

انگار همه چ نائب  ا  دهیچیپ  زیمورد  از  بود. خ  نیتر    ی ل یحرفها 
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م دل  ی دلش  تنفر  نیا  ل یخواست  و  را   ی تنش  دارد  وجود  که 

نکرده بود و   ی ر مورد خود دکتر طلوع هم همکا  نی. در ابفهمد

کنجکاو تمام  به  و مهرا  یها  ی جوابش  محو  لبخند  فقط  ب 

 کرد. یم  جیگ  شیاز پ شیبود که او را ب ی فروخورده ا 

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۰:۰۱ ۱۰.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۴6  دیایکه ب بهار

 دکتر؟ ی حالتون خوبه آقا _

 بلند شد.  شی احترام از جا با

 .نیممنون. خوش اومد _

 نم؟ یبش  نجایتونم ا یم _
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  د، ی کش  ی اورا به مشام م  میو مال  زیکه عطر دل انگ   یدر حال  مهراب

 جواب داد. 

 کنم.  یخواهش م _

 چه خبر؟  _

 زن جذاب لبخند زد. نیا ی و به رو نشست

 . ستین یخبرخاص _

  شد. با   لیبه طرفش متما  یپا انداخت و کم  ی طلوع پا رو  دکتر

ا  نیا تکه  موها  ی حرکتش  شراب  ی از  رنگ  رو  یخوش    یاش 

 . ختیکوتاهش ر  یشانیپ

انکار بود اما   رقابل یگذاشت غ  ی که م  ی ریزن و تاث  نیا   ی   جاذبه

و  ی که ممکن بود حدود مرز ییتا جا تیمیصم  ن یدر ع شهیهم

  ن یکرد و ا  یکارش حفظ م  طیرا با مردان مح  ش یخط قرمز ها
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دکتر به    ی فرزان از عالقه  د تصور  با وجو  یشد که مهراب حت  یم

 بود. رددحس م نیشدن در ا ریدرگ ی او، باز هم برا

 ن؟ یمطمئن  _

 دکتر چشم دوخت. ی باال رفته  فیظر ی ابرو به

 شده باشه؟ ی زیقراره چ _

 گفت.  یم ییزهایچ هی ی دکتر پناه _

  ی و مرتب  دیسف  ی دندان ها   فی رد  کیکرد و به فرزان و    سربلند

 چشم دوخت.   د،یدرخش  ی م  طنتشیاز ش  و پر  شاد   ی که درچهره  

 . ست یمشخص ن ی زیدارم اما هنوز چ  ییبرنامه ها هیراستش  _

برنامه ها با خبر    نیباشم که از ا  ی نفر  نیآخر   ست یمن قرار ن  _

 شم درسته؟ 

 و صاف نشست.  دیکالفه عقب کش مهراب
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 . هیموندن من موقت  ن ی دونست یشما از همون اولم م _

که گذاشتم،    ی منصفانه ا   طیا! فکر کردم با شربعد از شش سال؟  _

 شم.  دیاز خودم ناام دیموندگارتون کردم. ظاهرا با

 . نی به من لطف داشت شهیشما هم _

دکتر مبرهن، تخصص شما و نام تون  ستیمسئله اصال لطف ن _

ا  نیبزرگتر موسسه  هر  م  ی اعتبار  نظرم  به  اون   یهست.  اومد 

 . نیخودتون بدون ی رو خونه  شگاهیآزما

و    شگاهیکه من خودم رو از آزما  نیلحظه تصور نکن  هی  یحت  _

 ه یبه کنار، من سرما  میگروهمون جدا دونستم. شش سال همکار

  ی گذاشتم پس برام مهمه. اما گاه  ی همکار   نیا  ی و تخصصم رو پا

بده که از توانش   ییموندن و ادامه دادن مجبوره بها  ی برا  یآدم

 . شمن ارک  نیرم که مجبور به ا یخارجه. م
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تلخ  دکتر ها  یبه  صحبت  و  داد  بابک    شان یسرتکان  ورود  با 

 وگروهش، نا تمام ماند. 

  یی مشغول هم آوا  یبود و فرزان با لودگ  ییرایمشغول پذ  مهروز

گهگدار و  بابک  ترد  ی با  با  م   ی نگاه  دیهم  مهراب    ی به 

 شود.   کشیکرد نزد یانداخت.هنوز هم جرأت نم

لب،   ریز  ی . با تشکرف کردتعار  ی خم شد و چا  شانیجلو  مهروز

 ررس یکه در ت  ی برداشت و بلند شد . خود را به پنجره ا  ی فنجان

شمال دل کند و به پنجره    ی نگاهش بود، رساند. از عطر خوش چا

دست   کیرا    ابانیو تمام خ  دیبار  یم  رونیکه آن ب  ی زیو باران ر

 کرده بود، چشم دوخت.  سیخ

حال و هوا    نی ، ا  ی نگر  ی هاماه و درختان لخت و چتر  ی د  باران

شد و    یبلند م  شیکه از فنجان چا  ی را دوست داشت. به بخار
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انداخت و فنجان را به    ی کرد، نگاه  یپنجره را مات م  ی   شهیش

 کرد. کیلبش نزد

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۰:۰۲ ۱۰.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۴۷  دیایکه ب بهار

 دمیتا من چشم مست تو د"

 دم یساغر عشقت دو جرعه چش ز

 مست، آسمان مست نی زم شد

 نغمه خوان مست  بلبالن

 "مست و باغبان مست باغ
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پا  "چرخ گردون  "  ی بایو ز  یآهنگ سنت   بابک به  برد و    انیرا 

 گفت:   جانیدست زدند. فرزان با شور و ه شیبرا یهمگ

دفعه از مهراب    نی. ایدرخواست  ی به آهنگ ها  دی خب نوبت رس   _

 . م یکن یشروع م

به او انداخت. هنوز هم از   ی گاه شماتت بارعقب برگشت و ن  به

 دستش دلخور بود.

 ؟ ی درخواست بد ی خوا یداداش نم _

 اکراه لب باز کرد. با

 . ست یمد نظرم ن ی زیمن چ _

 جمله بود، بالفاصله گفت:  نی هم دنیکه انگار منتظر شن  فرزان

 . کنمیباشه پس من به جاش انتخاب م _

 . امد ین  شروع به اعتراض کردند و او کوتاه همه
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 ؟ ی دار  ی زیخوام. چ ی م یآهنگ افغان هیبابک  _

مهراب،پوزش    ی   رهیبه فکرفرو رفت و فرزان در برابر نگاه خ  بابک

 طلبانه لبخند زد. 

که بابک شروع به نواختنش کرده    ینیو دل نش  فیلط  یقی موس

 داد.  ی لب تک تک شان جا ی بود لبخند را رو

 دیآ یخوشم م  د،یآ یتو خوشم م  اهیگردش چشم س _

 .دیآ  یخوشم م د،یآ ینگاه تو خوشــــم م ی ایدر موج

 تابد ی ری مهتـــــــــاب که بر ابــــــــــــرحـــر همچو

 .دیآ یم خوشم  د،یآ یتو خوشـــم م اهیو تنپوش س تن

پنجره خ  مهراب به  ها   رهیدوباره  بادام  و آن    یتلخ جلو  ی ماند 

با حال    ب یعج  ،یشد که آن تلخ  ی چشمانش نقش بست. مدتها م
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اش را در دست    ی و نبض تند زندگ  خته یآم  شیروزها  نیا  ی و هوا

 گرفته بود.  

به جا  یم  دیجاو او  برنگشته و  آنکه    ی گفت دخترک هنوز هم 

که مهران بوجود آورده بود راحت   ییها  یاز بابت نگران  الشیخ

با    یدر آن شهر بزرگ بود. حت  الیت  ی ها  ییباشد، دلواپس تنها

عاقالنه و آگاه دخترک،    ی آن رفتارها  ز، یو توجود آن زبان تند  

 هنوز هم از نگاه مهراب ترد و شکننده بود. 

  ی زندگ  ریدرگ  ی ادیروزها ز  نیسخت بود اعتراف اما فکرش ا  یکم

ا  یمحمد شده بود و حت   یدختر عل با    نیآهنگ دلنش  نیحاال 

و دست و پنجه نرم    الیدوباره روبرو شدن با ت  ی هوا  یافغانستان

 را داشت.   نین کالم تند و آتشکردن با آ

 داده.  تیاون دختر رضا دم یشن _
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بود    یناگهان  یآنکه حضور دکتر طلوع  آن هم شانه به شانه کم  با

 زد. یت یاز سر نارضا ینکرد. لبخند تلخ ریاما اورا غافلگ

 رو داشت. میتصم نیاز همون اولم هم _

برادرتون    ی ریدرگ   انیافتاده؟ جر  ی. اتفاقنیای  یبه نظر نگران م  _

 اون دختر تموم شد، درسته؟ ی با آشناها

 داد.   تاسف سرتکان با

نم   _ بذاره.  نائب  اگه  البته  بله  دختر    یظاهرا  اون  واسه  خوام 

 دردسر درست کنه.

در هم گره خورد. کامال   شیدکتر طلوع مکدر شد و ابروها  نگاه

 شود.  یم  یعصب اریاخت یاسم نائب ب  دنیمشخص بود از شن
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 ی میدونم اون دختر چه تصم  یچشم و رو... من نم   یمردک ب  _

نشه.    داشینامرد پ  نیداره اما به نفعشه دور بر ا   شیواسه زندگ

 براش گرون تموم شه. زیکنه همه چ یم ی مطمئنم نائب کار

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۰:۰۲ ۱۰.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۴8  دیایکه ب بهار

را مشت   شیتها مهراب باخشم جفت دس  ی زیچ  نیتصور چن  از

 گفت:   یکرد و به سخت

از    _ دار  یشناخت  نیکجا همچشما  نائب    ن ی گ  ینم  ن؟چرایاز 

  ی م   ون یاسم شما به م  یچرا وقت  اد؟ی  یازش بدتون م  یواسه چ

 زه؟ یر  ینائب بهم م ادی
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 سرتکان داد. یو با ناراحت  دیطلوع لب برچ دکتر

 . نی بگم. شمام لطفا اصرار نکن ی زیچ ستیراستش به نفعم ن  _

*** 

زد و در را با خشم به هم    رونیبرافروخته از دفتر فکور ب  مهران

.  دیکش  یبود، مغزش سوت م  دهیکه آنجا شن   یی. از حرفهاد یکوب

و    تی موقع  نیچنگ زدن به چن  ی توانست باور کند نائب برا  ینم

 هست.   یحاضر به تن دادن به هر خفت یمقام 

هم کاسه شدن با  مبرهن از قبل به او اخطار داده بود که    حاج

  ی مثل نائب بر م  یفقط از کس  نیفکور حماقت محض است و ا

داشت.    یبر م   اطیرا با احت  یکه هنوز هم هر قدم   یآمد نه مهران

 ش یبه اوج خواسته ها دنیاش و طمع رس یاگر بلند پرواز دیشا



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
266 

نائب و افکارو   یو قدمد  رزمان ممکن نبود، هرگز د  نیدر کوتاهتر

 شد.  یمن یآفتاب  ماتشیتصم

مطهره و   یبود و زندگ  رید  ی ادیز  دنیپاپس کش   ی برا  گرید  حاال 

ب  نیرحسیام کار  اریاخت  یهم   تعامالت  و   ی دستخوش  نائب 

برسد اما    یب یخواست به خانواده اش آس  یشد. او نم  یمهران م

 رفت.  یهم نم ی بار هر خواسته ا ریمنظور ز نیا ی برا

 باز و نائب به سمتش حمله ور شد.  در

   ؟یکن یم یچه غلط ی معلومه دار چیه _

 قرار ما نبود. نیا _

 .ی کدوم قرار ؟ تو به من قول داد _

 مهران انگشت اشاره اش را با خشم به سمت دفتر فکور گرفت.  
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قول دادم که چشم و گوش بسته در خدمت اوامر جناب فکور    _

سند    تم یخواد؟ من با موقع  یم یاز ما چ  اون  یدون   یباشم؟ تو م

 کنم.  یاون مردک رو امضا نم ی اه ی گندکار

 حرف آخرته؟ نیا _

 حرف اول و آخرمه.  _

  ی ها  یخواه  ادهیکه ز  ی مخمصه ا  نیاز کنارش بگذرد و از ا  آمد

کتش    ی   قهیزدند، دور شود که نائب    ی رقم م  شیامثال فکور برا

 . دیکوب واریرا گرفت و اورا محکم به د

تجربه و    یب  ی و به تو  دمیپسر جون، من اگه کنار کش  نی بب  _

واسه دور    یمجال  گهینبود که د  نیدادم واسه خاطر ا  دونیخام م

فکور   تیوسط و حما  امیاالنشم اگه خودم ب  نیبرداشتن ندارم. هم
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. اما خواستم  ارمی  یم  ی برو برو برگرد رأ  یرو هم داشته باشم ب

 . نمبارم شده بهت اعتماد ک هیواسه 

 ر بزند. نائب را کنا نیسنگ  ی کرد دست ها یسع مهران

 دم. یاعتماد جواب پس نم نیبابت ا یمت یمن به هرق _

 . دیصورتش چرخ  ی نائب با تنفر رو  زیرآمیتحق نگاه 

نره   ادتیوقت    چیه  نویاما ا  یبه خودت مطمئن   یلیظاهرا خ   _

. تو  انشهینرش توچنگ گرفتن نقطه ضعف اطرافه   ی نائب همه  

 .ی هم نقطه ضعف کم ندار

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۰:۰3 ۱۰.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۴9  دیایکه ب بهار
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 زد. یپوزخند تلخ مهران

وسط باز    یاگه حرف اونارو هم بکش  نباریا  نمیرحسیبه جان ام  _

 . امی یکوتاه نم

و    دیمختصر مهران کش  شیبه ته ر  یخونسرد و آرام، دست  نائب

 دست گرفت و فشرد. ی چانه اش را محکم تو

رو   ی مهران، باز  ن یآره؟ بب   یکن  یجفتک پرون  ی خوا  ی پس م   _

که بخوام بهت رحم کنم.    ستمین  ی اما من آدم  ی بد شروع کرد

بذارم   نیحس  ریدست رو مطهره و ام  نکهیاالنشم بدون ا   نیهم

 یاحمق طرف  هی با    یساقطت کنم. تو فکر کرد  یتونم از هست  یم

دونم    ینم  یکن  یم  الیخ  ؟ی بد  شیباز  یتون  یم  ی و هر طور بخوا

    ؟ی و به کشتن داد یگرفت ریتو زرو  یافغان یعل

 کار رو نکردم. نیمن ا _
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 رفت.  یاعصابش رژه م ی نائب رو ی ها خنده

  یخان داداشت اونقدر مسخره و بچگانه بود که آدم جا   ی قصه    _

افتاد. چطور  یبه خنده م  رهیقرار بگ شیفداکار  ریتحت تاث نکهیا

اب بعد رفتنت، مهر  قهیدق  ستی تونستم قبول کنم درست  ب  یم

بهت شک کردم   ؟یافغان  یکه دست تو بود بزنه به عل  ین یبا ماش 

  ی ادیدختره ز  بی روح سرگردان شدنت و تعق  نیو دنبالت افتادم. ا

ناام ازت  و  زد  ذوقم  وجدان    دمیتو  عذاب  اون  که  بعدشم  کرد. 

باال آورد. بازم   زویبا اون پسره، گند همه چ  تیریمزخرف و درگ

 ؟یانکار کن ی خوا یم

 ا عقب برد و نگاه از او گرفت. ش رسر مهران
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حواست باشه دست من آتو کم     ؟یکن  ی م  دمیتهد  ی دار     _

  ی م  نییجناب نائب. بخوام نابود شم تورو هم با خودم پا  ی ندار

 کشم. 

کار کنم. مثال   شتریرو نقطه ضعفات ب  یباشه پس الزم شد کم  _

 مهراب، به نظرت چطوره؟

کرده بود، لبخند چندش    زیرکه    یینداد و نائب با چشم ها  یجواب

 زد. ی آور

 بهتره از دختره شروع کنم؟ ای _

  ب یعج  ی شروع به دست و پا زدن کرد و نائب با خشونت  مهران

 دوخت.  واریاورا به د

م   _ اگه  به حرفم گوش کن.  و  اون دختر   ی خوا  یخفه شو  به 

. تو ی اینرسه و عذاب وجدان لهت نکنه بهتره باهام راه ب  ی بیآس
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که من   ی رو بر  یهمون راه  دیپس با  ی ذارین مم  یجا پا  یدار

اما    یبراش م  ی فکر  هی. درمورد فکور هم سرفرصت  گمیم کنم 

ه  ی حرفا باردو  چیامروزمو  نکن چون  فراموش  کار    یموقت  در 

 . ست ین

*** 

 به دورتادور باغ انداخت ولبخند زد.  ی نگاه الیت

 شده.  زیچقدر تم نجایآقا رضا ا ی وا _

  خانوم.کردن  زیتم ی سفارش _

 جواب داد.  قدرشناسانه

اما واقعا ازتون    نیافت  یکمک ها به دردسر م  نیدونم با ا  یم  _

 ممنونم. 

 گفت:  دیبا ترد رضا
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 . ی کن کاریخونه رو چ نیا ی خوا یم  یخانوم شما هنوز نگفت _

 افتاد سمت پله ها.  راه

 گم.  یتموم شه، بهتون م راتشیساختمون هم تعم نیبذار _

 ! ن؟ی کن  یزندگ نجایا نی ایب نیخوا یم _

 لب زمزمه کرد. رینه اما ز  ای دهینبود آقا رضا شن   مطمئن

 . دیشا _

 ها. ادهیز یلیخرج خود ساختمون خ یول _

 با حسرت سرتکان داد.  الیت

 تونم خرجش کنم. یچقدر م  نمیبب دیدونم. با یم _

@romanhayelilian 
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 [ ۲۰:۰3 ۱۰.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۵۰  دیایکه ب بهار

کننده نبود. طرحش را به    دواریبه تهران آنقدر ها هم ام  سفرش

هم    یشغل  ی و آن مصاحبه    دندیکه مدنظرش بود نخر  یمتیآن ق

 نرفته بود.  شیخوب پ

هم بهش    ی . در ورودن یعوض کن   شوییجاها  هی  د یسقف رو با  _

 . ست ین ی اعتبار

 راغ ... رو س یواسه سقف کس _

به    کرد. بالفاصله  حرفشان را قطع  ی تفنگ شکار  کیشل  ی صدا

شدند که    ییها  یسمت استخر برگشتند و نظاره گر پرواز مرغاب

 شکست.  یآن اطراف را م نی سکوت سنگ شانیسرو صدا

 شکار اومدن. ی خانوم، برا نینترس  _
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 مگه استخر مالک نداره؟ _

 ی  رهیکردن دستگ  نییبه ظاهر خودش را مشغول  باال و پا  رضا

 در کرد. ی شکسته 

 جاره داده.گفتم که ا _

 ی که از پشت بوته ها  ی ا  هیکرد و با دقت به سا  زیچشم ر   الیت

 آن طرف استخر گذشت، چشم دوخت. وشیپر

 گه؟ یاجاره کرده د نجارویا یمستاجرشم واسه پرورش ماه _

 خواد اونجارو از مالکش بخره. یآره خانوم. اتفاقا م _

 بده؟ ین یزم  نیپول داره که بابت چن ی اونقدر یعنی _

 ساده لوحانه لبخند زد.  رضا

 حرفا داره. نیاز ا شتریب _
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 به طرف رضا برگشت.  زیزد و ت یبرق الیت چشمان

 !ه؟یاونوقت مستاجرش ک  _

چند لحظه مات و مبهوت به    یجا خورده بود برا  یکه حساب  او

 چشم دوخت.  الیدختر ل

 گفت:  ی شد و بادلخور کیبه او نزد  یقدم الیت

  ی استخر رو ک  نیا  ن یبسه. بهم بگ  ی پنهون کار  گهیآقا رضا د  _

 اجاره کرده.

 انداخت. ریسر به ز رضا

 بزنم خانوم. یمن اجازه ندارم حرف _

 شه؟  یمربوط م ییچرا؟! نکنه به دا _

 . نی کنم اصرار نکن یخواهش م _
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 را طلبکارانه در هم قالب کرد. ش یدست ها الیت

تو   یچرخ  هی  هیداره؟ کاف  ی برام کار  دنش یفهم  یکن   ی فکر م  _

 ی نجوریبزنم و از دونفر سوال کنم، ا  نجایا  ی کوچه پس کوچه ها

 شه.  یبرات دردسر م  شتریب

 ف کرد.اعترا د،ید یم  دهیفا یمقاومت را ب  نیاز ا شتریکه ب  رضا

 اجاره کرده. ل یتون آقا سه ییاونجارو پسردا _

 ! ل؟یسه _

 به التماس افتاد.  رضا

نشن  نیا  _ من  از  رو  وگرنن یریبگ  ده یموضوع  بدجو.    یتو  ی ره 

 افتم.  یدردسر م

 . ن یباشه ، نگران نباش _
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درک   شتر یرا ب  ییدا  ی اصرار ها  لیخودش فکر کرد حاال دل  وبا

و اتصال    یاصل  ریدر مس  یبیبه طرز عج  ن یتکه زم  نیکند. ا  یم

 ی فرع  ی ریمس  دیبه جاده قرار داشت ومالک استخر از آن طرف با

  ر یمس  کیداشتن    ی کرد تا به بزرگراه برسد. پس برا  یم   یرا ط

زم  نیا  دیبا  یاصل م  ن یتکه  هم  سه یخر  یرا  که  حاال  و    ل ید. 

  ی اورا هم به دست م   نی هرطور شده زم  دیخواهان استخر بود با

 آورد. 

را شده با چنگ و دندان حفظ کند،    نجایبا خودش فکرکرد ا  الیت

شده بود آغوش   ا یدنج دن  ی گوشه    نیا  شیفروشد. برا  یهرگز نم

از دست دادنشان، شده بود    ی زود بود برا   یلیخ که  یپدر و مادر

  ب ی در آن نداشت اما عج  ی ا  شهیر  دیکه شا  ی مرز و محدوده ا 

برگه   ی آن را البال  هک  یتیکرد، شده بود هو  یاحساس تعلق م 

 کند.  دایتوانست پ یاش نم ییشناسا ی ها
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 [ ۲3:۴۷ ۱۲.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۵۱  دیایکه ب بهار

قبل  ارض به همان بحث  بود  نقطه    یبرگشته  به چند  و    ی شان 

 کرد.  یسقف اشاره م ی رو یجزئ

باشه.حلب ساز رو هم   یفکر کنم کاف  میریدو ورق حلب بگ   هی  _

 که خرجش کمتر بشه.  میاری یم  کیشهر نزد هیاز

م  رضا برا  یدرست  با  ی گفت  شود  کمتر  خرجشان  از   دیآنکه 

 آورد. یم رکاریکوچکتر اطراف تعم ی شهرها

را با آه    ضشانیتعو  الیو خ  دیکش  دهیپوس  ی به گلنرده ها  یدست 

 پس زد.  یکوتاه
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 خوام.  یرنگ هم م یدوقوط هی _

 .زنیر یم ن ی دست بهشون بزن نا؟یواسه ا _

 تر از او نگاه کند.  نانهی کرد خوشب یسع الیت

شه درستشون   یم  خته،یزنگ زدن و رنگشون ر  یفقط کم  نایا  _

 .م یاری یکنار پله رو هم در م ی ها ده یکرد. اون پوس

 . ی کن کاریخونه چ نیبا ا ی خوا یم  یخانوم هنوزم نگفت الیت _

گران تمام شود.   شیتواند برا  یاعتراف چقدر م  نینبود ا  مطمئن

بود   اعتماد  قابل  رضا  دا  دیشا  انه،یاصال  بود  بفهمد   ییالزم 

 است.  هودهی خانه ب نیا دنیخر  ی اصرارش برا 

قفل مطمئن بذارم. اسباب   هیواسه درها    سقف که درست شه و  _

 . نجایا امی یکنم و م  یم یکش

 رضا درشت شد.  ی ها چشم
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 ! ن؟یخونه موندگار ش نیتو ا نیخوا یم _

 منه.  ی خونه  نجایا _

جا خوش   شی لب ها  ی رو  ی قیلبخند عم   ،ی اراد   ریجواب غ  نیا  از

و گوشه    ایزوا    ی همه    دیکه با  یخانه اش بود،خانه ا  نجایکرد. ا

سنگ   ش،یها و درها  واریدرخت ها ود  ش،یاجزا  ی همه    ش،یاه

 انیم  نیا  دیکرد. و شا  یرا از نو آباد م  شیها و پله ها و گلنرده ها

 شد.   یمهم آباد  شیدل پژمرده و تنها 

او را    لشیرضا بتواند با دال   نکهیاش فرصت ا  یزنگ گوش  ی صدا

 منصرف کند، گرفت. 

 یآن ب  کیبه    دیشن  را که  دایو  شیمضطرب و پر از تشو   ی صدا

 قرار شد.
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بد    یلیاتفاق خ  هیخودت رو برسون رشت،    یهرجا هست  الیت  _

 افتاده. 

*** 

وباخودش   دیدو  مارستانیب  ی آشنا  ی ادیز  ی راهروها  ان یم  مهراب

ماه هم نگذشته که باز گذرش به آنجا افتاده    کی  یفکر کرد حت

 است. 

 رو در رو شد.  دیاورژانس با جاو ی جلو

 شده؟!  یچ _

 سرتکان داد.   یناراحت با

  دنش یچند نفر ناشناس کش  هیستون،یب  ابانیخ   یحوال  گنیم  _

 تونستن زدنش.  یاز کوچه پس کوچه ها و تا م یکیتو 

 . د یکه اتفاق افتاده بود، ابرو درهم کش ی زیاز تصور چ  مهراب
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 بوده؟  یکار ک ن یدون یم _

 داشت. ی ز یسوال برانگ ی دلخور دیجاو نگاه 

 و برادرتون تموم شده.  یناج ن یفاق باون اتکردم  یمن فکر م  _

 مگه نشده؟!  _

 . دیبود به حدس و گمان جاو ی دییناخواسته مهر تا دش،یترد

هم که دورادور شاهد    یینداشت. کسا  یاختالف  یپسر من با کس   _

 اونارو نشناخته.  یگفتن ناج یبودن م ی ریدرگ

  صال ی تاز سر اس  یهم فشرد و دست  ی را باخشم رو  شیها  دندان

کش گردنش  همه  دی به  تقص  ن یا   ی .  ها  نبا  ر یاتفاق  بود.    د یاو 

داشت هر طور    می . نائب تصمدی کش   یزود کنار م   نقدریخودش را ا

دانست. چرا   یم  یرا مهراب بهتر از هر کس  نیکند وا  یشده تالف

 شود؟  یم الیخ یفکر کرد ب
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 . ی ...لعنتیلعنت _

 زمزمه کرد. یعصب دیجاو

بند و بساط رو به  نیتون ا نوم برادرنه؟ پدرخاکار خودشه مگه  _

 پا کرده. 

کالم باعث شد    یجواب ب  نیزحمت توانست سرتکان دهد و ا  به

 از کوره در رود. دیجاو

 دکتر.  ی آقا  نمیب  یرو از چشم شما م نایا ی اما من همه  _

کرد    یکه مهراب آرزو م  یهمزمان شد با حضور کس  سرزنشش

آخر لحظه  بخواهد    ی نفر  ن یآن  که  روبرو شود.باشد  او    ال یت  با 

 کرد؟  یچه م نجایا

@romanhayelilian 
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 [ ۲3:۴8 ۱۲.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۵۲  دیایکه ب بهار

 حالش خوبه؟ یشده عمو؟ ناج یچ _

بزند، قدم تند کرد از آنها فاصله    یدر جوابش حرف  دیجاو  دینشن

زخم بود.   ی از مرهم، استخوان ال   شتر یب  بودنش آنجا  دی. شاردیبگ

آتش    نیکه ا  یشد. کس   یحساب م  ی ب  ی رفت و با کس  ی م  دیبا

 سوزاندن او به پا کرده بود.  ی را به هوا

 مبرهن؟!  ی آقا _

داشتند به عقب    ی درد   کیکه هر  ییوعبور آدم ها  ی درورود   انیم

تا به عسل ت بازخواستش    بی چشمان او که عج  ی   رهیبرگشت 

 کرد، زل بزند. یم

 رم؟ یتونم چند لحظه وقتتون رو بگ یم _
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 ی خودش فکر کرد نگاه دخترک آنقدر حرف دارد که اگر همه    با

را به   شیجهان را با هم قدم بزنند تا او ناگفته ها  ی ها  ابانیخ

 .اورندیکم ب  ابانیباز هم خ اوردیزبان ب

  ی لحظه از او نگاه نم  کی  یحت  الیبودند و ت  ستادهیرو ا  ادهیپ  کنار

 گرفت. 

 شه؟  یقصه تموم نم نیچرا ا  _

سوال و مهراب را مات کرد. کاش    کی  نی شد هم  شیحرفها  تمام

فر م  ی م  ادیسرش  مقصر  اورا  م  ی زد،  کاش  گفت    یخواند. 

ن  ی دنیبخش کار  با  ست یدر  بدب   دیو  تمام  او   ی ها  ی اریبه خاطر 

 تاوان دهد.  

ک تا کجا در ذهن و روح و  دختر  د،یتصور به خودش لرز  نیا  از

تا تاوان خواسته   دیدو    مرع  کی که    یروان او نفوذ کرده بود. مهراب



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
287 

  ی را ندهد حاال اعتراف به گناه ناکرده م  نشیها و اشتباهات والد

 کرد و دنبال تاوان بود.

 کنم.  یرو درست م زیکنم، همه چ ی درستش م _

نگاه ثابت هم هزار بار    نینکرد اما هم  رییتغ  الی در نگاه ت  ی زیچ

تو  ر یتاث  یب را  تالشش  کوب   ی بودن  بد د یصورتش  دخترک   .  

 گرفت.  یکرد، بد تاوان م یمجازات م

 یدرخت  ی رو برگرداند و از او دور شد. مهراب دست به تنه    الیت

بود    شیشانه ها  ی که رو  ی گرفت و تالش کرد نفس بکشد. بار

 کرد.  ی م ین یکوه سنگ کیمثل 

  رون یاش ب  ی کت اسپورت سورمه ا  بیرا از جاش    یهوا گوش  یب

 را لمس کرد.  سم مهران صفحه، ا  ی و انگشت اشاره اش رو  دیکش

 ؟ییالو سالم کجا _
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 و مردد کند.  ج یبود که مهران را گ  یتند و عصب ی لحنش آنقدر 

 شده؟! ی سالم داداش طور _

 مهراب بلند و درد آور بود. ادیفر

توئه؟ آخه المصب تو به    یچرا وسط زندگ  یمردک عوض  نیا  _

 کیهمه نزد نیبهت ا  یچرا گذاشت ،ینداشت ازیمث نائب ن  یآدم

باور کنم بابا ازت    یعنیبهمون ضربه بزنه؟    ی نطوریشه که بخواد ا

 ؟ی فت یآدم ب نیخواسته بود دنبال ا

  یزد. او چه م  یرا بست و لبخند تلخ  شیچشم ها  دیناام  مهران

را برباد رفته   شیآرزوها   ی که همه    ی حاج محمد  ی دانست برا

  ی چقدر سخت بوده. او چه م  گر یمهراب د  کیساختن    دید  یم

پدرشان هست   ی از دست رفته    ی ها  دیام  ی هران همه  ست مدان

  ی شدن، برا  دهید  ی مهران برا  ند یشان بود تا بب   یزندگ  ی . او کجا
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بودن مجبور شده    مهراب  ی پدر، برا  ی دوباره    ی ها   دیبرگشتن ام 

که مهراب حاال   ینائب چنگ بزند. همان نائب   ی   ده یبه طناب پوس 

برا  یادعا م برا  ی کرد  او   دهید  نکه یا    ی ابراز وجودش،  به  شود 

از ارتباطش با او با خبر    یکه حاج محمد وقت  ینداشته. نائب  ی ازین

  ی بلند کرد. همان نائب  شیبار دست رو  نیو آخر  نیاول  ی شد برا

او باز کرده،   یرا وسط زندگ   شی کرد بابا پا  یکه مهراب گمان م

بلند ترمجبور بود با او   ی برداشتن قدم ها  ی که مهران برا  یهمان

 .ستدیپدرش با ی مراه شود و جلو ه

@romanhayelilian 

 

 [ ۲3:۴8 ۱۲.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۵3  دیایکه ب بهار
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 کار کرده؟  یمگه چ _

که مهراب جا خورد.   دیسوال را پرس  نیتفاوت و سرد ا  یب  نقدرآ

ا خشمش  دربرابر  نداشت  جبهه   ح یصر  نقدریانتظار  خشک  و 

 . ردیبگ

 رو له و لورده کردن. د ینوچه هاش زدن پسر آقا جاو _

 داد. یم ی خبر  یخط خبر از ب ی آن سو سکوت

 حالش چطوره؟ _

 گذره؟  یتو سرش م یچ  یدونست ی! نکنه تو من؟یهم _

  ی لی. نائب خدییهم سا  ی زد ودندان رو   شیبه موها  یچنگ  مهران

زهرچشم گرفته    شیها  یزودتر از آنکه تصور کند از او و نافرمان

کم نداشت. هدفش    نهیرچند از او کبود. هدفش مهراب نبود، ه
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اسب سرکش وجدان    دنیفقط و فقط رام کردن و به افسار کش

 مهران بود. 

 خبر ندارم.  ی زیمن از چ _

 رو را رفت و برگشت.  ادهیبا دوقدم، عرض پ مهراب

افتادم    ی کن بدجور  یخوبه. اما به اون مردک حال  ی لیخوبه.. خ  _

بگذره، خواب راحتشو    الیت  یاش از چند قدم  هیماجرا. سا  نیا  یپ

 کنم.  یحروم م

 الیاسم دخترک ت  یعنی  "ال؟یت  "لب با خودش زمزمه کرد.  ریز

 نطوریمحمد بود که ا  یدختر عل  یزندگ  ی بود؟ مهراب حاال کجا

 آورد؟  یپروا اسم کوچکش را به زبان م  یب

اش   نهی س  انینفسش با حسرت جا خوش کرده م  قیعم   بازدم

ه آرزو کرده بود که مهراب باشد و  حظل  کی   ی همراه بود. فقط برا
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براق و پر از کشش پسرکش سرتکان    ی چشم ها ی آور  ادیبعد با  

 را پس زده بود.   الیداده و آن خ

نزد  گذاشت یم   دینبا دخترک  به  نم  کینائب  خواست     یشود، 

 ینیرا آشفته تر از ا   الیت  یشود که  زندگ  یدوباره روح سرگردان

خواست   یکه نائب م یشود همانمجبور بود ب دی که بود، کند. شا

 شد.  یگونه مجازات م نیو ا

*** 

بود، قاب ها  ییبا اشک ها  الیت را   یچوب  ی که مهارشان سخت 

به صورت خندان زن و مرد جوان    یدرون کارتن قرار داد و دست

از    ی ریکه درست پشت شان تصو  دیکش  ی و دخترک سه ساله ا

به جا مانده از تنها    ی ادگاری  نیبارگاه امام رضا )ع( قرار داشت. ا
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خاطراتش    شهیهم  الیل  ی که برا  یسفرشان به مشهد بود. همان

 داشت.  یتازگ

هم    ی کارتن را رو   ی دستش را پس زد  و لبه ها  متی با مال  دایو

 مهر و مومش کرد.   یآورد و با چسب پهن

 جا نمونده.  ی زیچ نینگاه بنداز بب  هی _

تاشده کنار    ی   از فرش لوله شده و چند تکه موکت فرسوده  الیت

.ا  وارنگاهید خال  نیگرفت  اکو  یحجم   انیم  دایو  ی صدا   ی و 

زمان خانه شان بود،    کیپشت باشگاه که    ی داری سرا  ی وار یچهارد

 دلش را دوباره پر کرد.

و تالش    ردیدستش را بگ  دایشد که و  یطوالن  ی آنقدر  سکوتش

 اش دهد. ی دلدار یکند به نوع 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
294 

ب  نیهم  ی ذره شک دار  هیاگه    _ ا  الشیخ  یاالن   ینطوریشو. 

  ی خبر رفتنت ناراحت نم   یرو از ب  مهیو خاله نع  دیالاقل عمو جاو

 . یکن

 و تالش کرد بغضش را مهار کند.  دیلرز لبش

تونم بمونم... من براشون    ینم  گهیبخوامم د  یدون   یتو که م  _

 فقط دردسرم. 

 افتاد. دایو ی کوتاه و رنگ شده  ی ابروها نیب ی محو خط

 دونن.  ی تورو مقصر نم مزخرف نگو. اونا _

برداشته به سمت گونه اش   زیخ  ی کرد با دو دست اشک ها  یسع

 چشم مهار کند.  ی را درکاسه 

 من باعثش شدم.  اد،یبالها سرش ب نینبود ا یحق ناج  _
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 ن یدرصد به ا   هیکنه.    یرو درست نم  ی زیآخه رفتنت که چ  _

کرد چطور  یخوا  یم  ی فکر  تنها  و  تک   ، باغ  خونه  اون    ی تو 

 ن؟رفت آمد و داشت   ی نادرست  ی اونجا آدما   ی گ  یمگه نم   ؟یکنسر

@romanhayelilian 

 

 [ ۲3:۴8 ۱۲.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۵۴  دیایکه ب بهار

بار   نیآخر   ی بلند شود و برا  نی زم  ی گرفت تا ازرو  واریبه د  دست

از    ین یخاطرات دلنش  یکه زمان   یروح  ی و ب  یبه اتاق خال  ی نگاه

 .ندازدیآن داشت ب

 گهیچراغ اون خونه روشن شه و بفهمن صاحب داره، د   هیفکا  _

 شه. ینم داشونیپ
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خواست با روشن    یم  الیبود اما ت  نانهی خوشب  یاد یجواب ز   نیا

  ی بهانه   نیآن خانه،  چراغ دلش روشن شود. ا ی کردن چراغ ها

 نبود.  یکم

داده بود راه افتاد   ی را در آن جا  الیکم ت  لیکه وسا  یبا وانت  رضا

 او نگهداشت.  ی پا  ی را جلو  نشیاشم دایو و

 . میسوار شو که عقب نمون  _

افتاده سوار شد.    ی باشگاه را پشت سرش بست و با شانه ها  در

 ی خواست به عقب برگردد تا خاطراتش از آن خانه، پا  یدلش نم

 رفتنش را سست کند. 

 گرفت.  دایرا به طرف و دشیکل دسته

 بهشون بده. یبرگشت یوقت نویا _

 ؟یبگ ی زیبه اونا چ ی خوا یخودت نم _
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  ی دونم ناراحت م  یدم. م  یم  حیو توض  رمیگ  ی بعداً تماس م  _

نم به دل  ازم  اما  دلشون    دیعمو جاو  ی . خونواده  رنیگ  یشن 

 بزرگه. 

مس  دایو آن  و  کرد  پ  ر یسکوت  و    شِ یسبز  آشفته  ذهن  با  رو 

 شد.  یداشت، ط  الیکه ت یمشغول

که قرار    ییها  که شدند ،چشمش به گلنرده   یفرع  ی جاده    وارد

شوند افتاد و دلش گرم شد.    ی ا  روزهیروزها دوباره  ف  نیبود هم

 کرد.  یخودش م ی را هرطور شده خانه  نجایا

  نش یکه کنار ماش   ییدا  دنیخانه باغ و د  ی به محوطه    باورودشان

  ش یبود، پ   نیو طلبکارانه ابرو به هم گره زده و خشمگ   ستادهیا

 دردسر نخواهد شد.  یخود تصور کرد بودنش آنقدرها هم ب

 نه؟ ی بالخره کار خودت رو کرد  _
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 کرد لبخند بزند.  تالش

 .ییسالم دا _

بود. و رفتار    شیبرا  ی ناملموس و دور از ذهن  ی چه واژه    "ییدا"

 تصور بود. نیبه ا دییآن مرد، مهرتا

تو   ی ایب  یخوا  یم  ؟ ی آخه؟ عقلت رو از دست داد  یچه سالم  _

  ؟یخرابه موندگار ش نیا

 رو تنگ کردم؟  یکس ی جا _

 را باال برد. شیصدا

  یلج. گفتم عزادار  ی رو دنده    ی افتاد   یدونم واسه چ  یمن که م   _

حواست از منم جمع تره و خوب    نمی ب  یو مراعاتت رو بکنم اما م

هوا برت داشت   نتمیزم  دار یگفتم خر.  یدو دو تا چهارتا کن  ی بلد
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من نخرم    ستی نخبرا    نیخانوم از ا  الی. نه تینکنه رو گنج نشست

 شه.   ینم دایخرابه پ ن یا اسهو ی دار یخر امتمی ق امیتا ق

 جواب داد. دیو بدون ترد محکم

 دارم. یخودمم، با جون و دل نگهش م  دارشیخر _

 ی خوا  یقدر مبگو چ  ،ی کن  یبازار گرم  یتون  یحرفا نم  نیبا ا  _

 . می رس یبه توافق م مین یش  یم

 تاسف سرتکان داد.   ی رو از

  ی نم   ست؟یخونه حق من ن  نیامو زدم. مگه احرف  بار  هیمن که    _

 خوام بفروشمش.

 نه؟یحرف آخرت هم _

 ؟ ی دار دنشیشما چرا اصرار به خر ییدا _

 زمزمه کرد. بانفرت
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 . ییبه من نگو دا _

جمله   کی  نی چطور با هم  الیت   دیو ند  نشیافتاد سمت ماش  راه

 بال و پر شکسته  و مغموم  شد.  

@romanhayelilian 

 

 [ ۲3:۴9 ۱۲.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۵۵  دیایکه ب بهار

سوار شود   نکهیقبل از ا   ییرضا وارد باغ شد و دا  ییبا راهنما  وانت

 اوجوش آورد. دنیبه آن انداخت و با د یینگاه گذرا

  رشیشه آره؟ ش  یها از گور تو بلند م   ش یآت  نیا  ی پس همه    _

ا  ی کرد بب  نجارویکه  گفت  نمینفروشه؟  ا  یبهش  ه چ  نجایشبا 

 خبره؟
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مرد را   نیخواست ا  یکه نم  الی انداخت و ت  ریمعذب سر به ز  رضا

 مداخله کرد. عیسر ندازدیبه دردسر ب

  مم یاالنشم از تصم  یحت  ره، یتالش کرد جلومو بگ  یلیاون خ  _

 کنه به خاطر مادرمه.  یداره کمکم م ینیب   ی. اگه مهیناراض

 با بغض زمزمه کرد. رضا

 .ن حق داشتنبه گردن م یل یخانوم خ الیل _

 باغ را شکست.  ییا یسکوت رو ییدا  ادیفر

. ازت  یکه جبران محبت کن  نجایمردک من تورو نفرستادم ا  _

  ن یموندنش چقدر براش خطرناکه. ا  نجایا  ی خواستم نشونش بد

 نمون. گمیخوام که م ی من بدش رو م کنه   یبچه فکر م

 هم نشسته بود.  الیت ی بغض حاال به گلو  غیت  

 ن؟ یش  یها نگران م بهیه غراسو شهیشما هم _
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 ... بهیتو که غر _

چند لحظه قبل به دخترک گفته بود او   نیآمد که هم  ادشی  و

 صدا نزند.  ییرا دا 

 . ی کن ی با آدم چه م نی الاله اال اهلل. بب  _

نمونم،    ایبمونم    نجایخونه باغ رو نگه دارم. ا  نیخوام ا  یمن م  _

 قصد فروشش رو ندارم.

 باال آورد. ا ر دشیانگشت تهد ییدا

 . یباشه خودت خواست _

 رو به رضا گفت:  برگشت

نمک به    ی خوش ندارم آدما  چی روشن کنم. ه  فتویتکل  ا یفردا ب  _

 . نم یحرومو دور و برم بب 
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به رضا چشم   الیت  ی حرف چشم ها  نیباا با ترس  و  گشاد شد 

  نیخواست او کارش را از دست دهد. چرا ا  یدوخت. دلش نم

حاال هم باز    یعنیدردسر شده بود؟    انگر ید  ی روزها وجودش برا

 کرد؟ یباباجانش به او افتخار م

  ی که راه خروج  ییدا  نیاز ماش  اوردیخودش ب  ی آنکه به رو   یب  رضا

درپ ا  شیرا  و  گرفت  نگاه  بود  راننده  گرفته  وانت خواست   ی ز 

 را داخل خانه ببرند.  الیمختصر ت لیکمکش کند وسا 

که درست    یشد از چاه   بورمج  الینداشت و ت  یآنجا آب لوله کش 

و با عشق   دیکش  یخانه بود، آب بکشد. سطل سطل آب م  ی جلو

و انگار خانه    دی ساب  یشست و م  یو م  ختیر  یم  نیآن را کف زم

 گرفت.  یاز نو رنگ م
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  ون یزیو تلو  خچالیمثل    نیسنگ   لیقفل هارا عوض کرد و وسا  رضا

و   شانیرا سرجا تمال در، دس  یرنگ  ی ها  شهیبه ش  دایقرار داد. 

ت  دیکش به هزار   ی جا خوش کرده رو  ی خزه ها  ال یو  را  پله ها 

 زحمت کند. 

د،  پهن ش  منیکه کف نش  الیو خوش نقش و نگار ل   یالک  فرش

هجوم آورد و او که    الیبه قلب کوچک ت  یوصف ناشدن  یآرامش

باغ    انیم  دیدو  بیعج  یآرامش را نداشت با ذوق و شوق  نیتاب ا 

  ی بلند آن سو  ی صنوبرهاپشت    درست   د یو زل زد به غروب خورش

 استخر.

را انداخته بود که   نشیسنگ  ی   هیشب بر باغ و خانه، سا  یکیتار

 و رضا قصد رفتن کرد.  دندی دست از کار کش

 خانوم؟ الیت نیندار ی کار  گهیبا من د _
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 نگاهش کرد و گفت:  شرمنده

زنم    یحرف م  ییبا دا  نیبشه. اگه بذار  ی نطوریخواستم ا  ینم  _

 ... دیشا

 قطع کرد.  ی را با لبخند شحرف

از ده    شتری. تا حاال بهیآدم تند مزاج  ی. آقا مرتضن ینگران نباش   _

 بار منو اخراج کرده و باز خواسته که برگردم. 

 .نیافتاد  ی به خاطر من تو بد دردسر ندفعهیاما ا _

 خدا بزرگه.  ست،یمهم ن _

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۲:۲۱ ۱6.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۵6دیایبه  ک بهار
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  ال ی امان ت  یو ب  زی ر  کی  ی افتاد سمت در و در برابر تشکر ها  راه

کمکش کرده بود و   یلیخ  نجای فقط محجوبانه لبخند زد. رضا تا ا

  ی دانست و شماتت م  یرا مقصر م  الیت  ،ییدا  میاگر به خاطرتصم

 کرد باز حق داشت. 

و اورا اخراج   دیایب   نییپا  طانیاز خر ش  ییدلش دعا کرد دا   ته

ا  ینکند. م به آن کار و موقع  نیدانست    ازمندین   تیمرد چقدر 

 نکند.  یرضا آنقدر بزرگ بود  که پشتش را خال ی است وخدا

رضا به داخل خانه برگشت و پارچه   ی راه با اصرار ها  ی   مهین  از

 رونیدستانش ب   انیبود از م  ی ری با آن در حال گردگ  دایرا که و  ی ا

 . دیکش

 رشت. ی نشده برگرد ریبهتره تا د گه،یبسه د _

 نازک کرد. شیبرا یپارچه را از او گرفت و پشت چشم دایو
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دار  _ وقت شب کجا    نیا  ؟یکن  یم  رونمیب  ی دستت دردنکنه، 

 برم؟

تنها    الیت  ی لب ها  ی جا خوش کرد رو  لبخند از حضور  ودلش 

 گرم شد.  شی روزها نیا قیرف

 . ی پهن کن نجایچترت رو ا  ی خوا یپس از قرار معلوم م _

 . الیت تمینواز مهمون نیا  ی ه ه مردکشت _

 لب غر زد. ری شد و ز ی ریدوباره مشغول گردگ 

  ن یگه دختر جوون و خوش بر و رو و دم بخت رو تو ا   ینم  _

 دزدنش.  ی وقت دور از جونش م هیروونه نکنم  یکیتار

که    الیت را  آشپزخانه  دستها  الیل  یزمان  کیپرده  و   زیعز  ی با 

قاب    ی آن را هم اندازه    نکهیاز ا  دوخته بود برداشت و  نشی نازن
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م و در    دید  یپنجره  آورد و مشغول نصبش شد  به لب  لبخند 

 گفت:  دایجواب و 

 نداره.  دنیزنه، دزد  یمشت پوست و استخوون که مدام غر م  هی  _

 گه؟ید  ی تو االن با من بود _

ت  که داش  دایطلبکار و  ی بود و از آن باال به چهره    یصندل  ی رو

 زد.  یبخند مد لکر  یچپ چپ نگاهش م

 خوب مونده؟ نی بب _

 کن.  شتری هاش رو ب نیاز سمت راست، چ کم ی ست،یبد ن  _

 .  دیپا بلند شد و نفس زنان پرده را کش ی پنجه  ی رو الیت

 درست شد؟  _

 آره خوبه. _
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 ی آفتابگردان رو  ی آمد و با لذت به طرح گل ها نیی پا  ی صندل  از

  ال یل  شیبانواگر    خانه  نیپرده چشم دوخت.  با خودش فکر کرد  ا

 . دیرس  ی به نظر م نی بود، چقدر گرم و روشن و دلنش

اورا از غرق شدن در خاطرات از دست رفته اش   شه یمثل هم  دایو

اشاره   انگشت  و   الیت   ی را درپهلو  زشیت  ی نجات داد.  فرو کرد 

 باحرص گفت: 

 ه؟یمشت پوست و استخوون ک  هی ،ینگفت _

 شد.  کیبار شیکه داشت چشمها ی مختصر ازدرد

 .ی منم بابا، من. اون خنجر رو غالفش کن، داغونم کرد _

 زمزمه کرد.  یاز او نگاه گرفت و با دهن کج 

 . ینازک نارنج _
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لقمه نون و   هی از اون    گهیحواست باشه  د  دما،یخانوم شن  دایو  _

 . ستین ی خبر ی دم سق بزنخواستم سرشام ب یکه م  ی ریپن

پن  _ و  نون  که    ر؟یکدوم  پ  ه یاونو  چشمت    شی ساعت  از  دور 

 . دمیحسابشو رس

* 

چانه زده  و از آنجا به    ریفرمان گذاشته و دست ز  ی را رو  آرنجش

  ز یبود. به نظرش آمد همه چ  رهیخ  ی داریسرا  ی باشگاه و خانه  

در آن    یشد کس  ی. انگار سالها م ستیسوت و کور و خال  ی ادیز

 کرد.  ی نم ی خانه زندگ

  ن یداخل ماش  ک ی تار  ی اش را لمس کرد و فضا  ی گوش  ی   صفحه

و چراغ    قهیدق   یروشن شد. ساعت هشت و س  ی لحظه ا  ی برا

 محمد خاموش بود. یعل ی خانه  ی ها
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@romanhayelilian 

 

 [ ۲۲:۲۱ ۱6.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۵۷  دیایکه ب بهار

هنوز به خانه برنگشته    نکهیا  ای   دهیدخترک از سرشب خواب  یعنی

 بود؟ 

موها  به  و    ش یمهراب کالفه چنگ  نه  نفسش رزد  ا فوت کرد. 

رفت    ی داشت و نه جسارت گرفتن شماره را. م  الیاز ت  ی شماره ا

گفت؟ شماره ات را بده که هر وقت   یمحمد چه م  یبه دختر عل

 خبر نمانم؟ یو ب رمیوقت نگران شدم، تماس بگ یو ب

داشته و نداشته اش   ی هم گذاشت و به هزار بهانه    ی رو  چشم

  ک یها نزد  نیاز ا  شتریبه دخترک ب  دیفکر کرد. به نظرش آمد با
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ها واکنش  و  نائب  از  ت  رمنتظرهیغ  ی شود.  و  بود  نگران   الیاش 

 ی کرده بود که نخواهد دوباره از سو  دایپ  تیاهم  شیبرا  ی آنقدر

 . ند یبب   یبیاو و خانواده اش آس

آن جا خوش    ی رو   راندختیا   ی اش زنگ خورد و شماره    یگوش

مادرش   ی از چهره    ی ریتصوگاه نتوانسته    چیآورد ه  ادیکرد. به  

را    شیبایو ز  ف یبراق و دلربا که صورت ظر  یمشک  ی با آن موها

مهروز   ی از چهره    راتریرا گ  گرفت و هزار بار چهره اش  ی در برم

  ی زمان  چیآمد ه  نشکرد داشته باشد. به ذه  ی،دوست فرزان م 

نازک مهروز بود،   ی که به لب ها  یمادرش را با آن رژ قرمز جذاب

مانده    ادگاریبه    شیبرا  نیمادرش هم  ی ها  یز زنانگو ا  است  دهیند

انگشت    شیپا  ی سر رو  ی بود که گهگاه با  تا مادر  بود  گذاشته 

برده و آرام آرام    شیموها  ی و نرمش دست تو  فیظر  ی ها فرو 

 نوازشش کند. 
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 الو سالم مامان.  _

 . ریشبت بخ ؟یسالم مهراب جان، خوب _

تنگ بود    بیج ها عروز  نیکه ا  ی هم گذاشت و با دل  ی رو  چشم

 زمزمه کرد. 

 .ری شب تو هم بخ _

 ؟ ی شام خورد ؟ییکجا _

 مامان نگران نباش. آره  _

گاه  دروغ اما  ا   یگفت  برا  نیگفتن  ها  دل    ی دروغ  زدن  پس 

 او الزم بود. ی مادرانه  ی ها ینگران

 ؟ یبکن ی کار  یاز دادگاهت چه خبر؟ تونست _
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با وجود داشت و  روزها    نیکه ا  یاز هزاران مشکل  یکی  ی ادآوری  با

ب   الیت و  ذهن  از  دور  چقدر  م  تیاهم  یحاال  نظر    د یرس  یبه 

 سرتکان داد. 

 ست، نگران نباش. گهیاواسط ماه د _

عز  _ نباشم  نگران  م   زم؟یچطور  دارم دق  از    یبه خدا    هیکنم. 

 مهران و پدرت. ی ریطرف تو و از اون طرف درگ

قاط  حوصله را   حاج محمد و مهران  ی ریدرگ  ی نداشت خودش 

بارها    راندختیخدا با هم اختالف داشتند و ا  ی   شه یکند. آنها هم

پ  از چشم حاج محمد  پدرش    ش یدور  که  بود  کرده  اعتراف  او 

 اش کرده. یرقابت  دانیو م استیاست مهران را وارد س مانیپش
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برم باهاشون حرف   دیآشنا تو دادگاه دارم. با  ی سر   هیخودم     _

رضا به خاطر  احتماال  ک  یلیو سوابق تحص   الیت  تیبزنم.    م یارو 

 بشم.  یمشمول بخشودگ

 !ال؟یت _

اسم    یاتفاق  یل یجاخوش کرد. خ  نشانیب  ی لحظه ا  ی برا  سکوت

داد.   یم   حیتوض  راندختیا   ی برا  دیرا به زبان آورده و حاال با  الیت

 هم گذاشت و اعتراف کرد.  ی چشم رو یتیبانارضا

 گم.  یمحمد رو م یدختر عل _

  شتر یشناخت  و نخواست ب  یاب را مهرم  ی آنقدر  راندختیا  دیوشا

کند که حرف را عوض کرد و    یاش اورا عاص  ی با کنجکاو  نیاز ا 

حرف اگر  زبان   ی برا  یگذاشت  به  خودش  مهراب  باشد،  گفتن 

 . اوردیب
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   ، ی شاک  تیبا وجود رضا  یتونه حت  یم  یگفتن قاض   یحاج آقا م  _

 برات حبس رد کنه.  

مثل    راندختیکه ا  کرد  فکر   نیتوجه به حرف مادر به ا  ی ب  مهراب

  ی عنیمربوط به حاج محمد را جمع بسته است.    یفعل ها  شهیهم

زدند؟    یحرف م  یو رسم  دهیاتو کش  نطوریخلوتشان هم هم  ی تو

ه بب  چیچرا  هم  به  را  کردنشان  محبت  نشد  به    ند؟یوقت  آرزو 

چشمان   ی جلو  را  راندختیحاج محمد، ا  کباریدلش مانده بود  

 و دوستانه ببوسد.   ایر یش بتشنه از محبت پسران

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۲:۲۲ ۱6.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۵8  دیایکه ب بهار
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 . ی و ادار  یبودند. رسم  نطوریهم  شهیسرتکان داد،آنها هم  د یناام 

 مالحظه اعتراف کرد. ی ب راندختی ا درجواب

 آره امکانش هست.  _

 ... ی خدانکنه. اصال من خودمم آشنا دارم بخوا ی وا  _

 دونم مامان اما بذار خودم مشکلم رو حل کنم.  یم _

 زمزمه کرده بود.  دانهی ناام راندختیا و

 . شهیمثل هم _

که آن   یاعترافش، به جرم  نیبه مشکلش فکر کرد. به بار سنگ  

گفت    یو آن طور که فرزان م  دندینام   یشبه عمد م  تیرا جنا

کب  مرت  یهفتصد و چهارده قانون مجازات اسالم  ی اده  براساس م

 شش ماه تا سه  سال زندان داشت.   نیعمد شده بود و ب  ریتل غق
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  گریهم گذاشت و تالش کرد د  ی که قطع شد، چشم رو  تماسشان

 د،یایخسته بود که تا به خودش ب  ی فکر نکند.  آنقدر  زیچ  چیبه ه

 اش را ربوده بود.  ی اریو خواب هش نیسنگ  شیپلک ها

باز کند و    سقوط از چند پله باعث شد وحشت زده چشم  حس

 یجا  نیبدتر  نی به بدن خشک شده اش بدهد.  اتاقک ماش   یتکان

  ی و گوش   دیکش  شیپلک ها  ی چرت زدن بود. دست رو  ی برا  ایدن

  ازده یبه    قهی. ساعت ده دقندازدیبه آن ب  یاش را برداشت تا نگاه

همه زمان   نیاهم گذاشتن    ی چشم رو   نیشد ا  یبود. باورش نم

 برده باشد. 

  د یناام   یانه برگشته بود؟ نگاهن ساعت به خدخترک تا آ  یعنی

چشم   نکهیخاموش خانه انداخت و از ا  ی و دلواپس به چراغ ها
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بود به خودش    دهیرا ند  الیت  یهم گذاشته و آمدن احتمال   ی رو

 لعنت فرستاد. 

*** 

آنکه    ی بود که به جا  نیدلنش  ی شب و سکوت روستا آنقدر  ی صدا

 خواب کرده بود. یاورا ب اورد،یب الیخواب به چشمان ت

 ؟ی دینخواب  _

 بزند و به سمت او برگردد. یغلت شیباعث شد سرجا دایو سوال

 بره.  یخوابم نم _

 و در همان حال گفت.  دیکش ییبلند باال  ی  ازهیخم

 ؟یموندگار ش  نجایا شهیواسه هم ستیگم... تو که قرار ن یم _

  سر گذاشت و نگاهش را به سقف بلند خانه دوخت.   ریرا ز  دستش
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 بخواد. یدونم. تا خدا چ ینم _

 انداخت. هیصورتش سا ی رو دایمعترض و نگاه 

  یخوا  یم  ؟ی دونم؟ عقلت رو از دست داد   یکه نم  یچ  یعنی  _

 شه؟ ب   یکه چ ی نیبست بش نجایا ی ایب

  یدیجا بکشم؟ خودت که د  نی کار کنم؟ دست از ا   یچ  یگ  یم  _

 شده.  چمیچطور پاپ مییدا

  ال، یت  ست ین   نجایتباهه. تو جات اموندگار شدنت هم اش  نجایا  _

 . ی بر دیبا

 مکث جواب داد.  یکم با

احت   _ زمان  کنار    اجیبه  بابام  و  مامان  فوت  با  هنوزم  من  دارم، 

 . ومدم ین

 گرفت و آرام فشرد.  یکیرا در آن تار دستش
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که   ییهمونجا  یباشه اما قول بده زود حالت خوب شه و برگرد   _

جمع    المیخ  ی نجوریاما ا   میش  یاز هم دور م  نکهی. با ای باش  دیبا

 تره.

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۲:۲۲ ۱6.۰۲.۲۰], نیلیل ی ها رمان

 ۵9دیایکه ب بهار

روزها   نینخواهد به هرحال هم  ایبا خودش فکر کرد بخواهد    الیت

ته حسابش نمانده بود    گرید  ی ز یاش. چ  یبرگردد سر زندگ  دیبا

بهتر بود    دیشارفت.    یسر کار م  ش یها  نهیهز  نی تام  ی برا  دیو با

 کرد.  یکمکش م شهی که هم انیبرود سراغ استاد رستم



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
322 

اش پاره   ی و بلند شغال ها  چرت فکر  دهیکش  ی عو، عو  ی باصدا

آنکه بخواهد    ی کرد. ترس نبود اما ته دلش ب  دایپ  یبیشد وحال غر

در   ییبه تنها  دیفکر کرد که شب بعد را با  نیشده بود. به ا  یخال

که نشان از سکونت    وانیا   ی اغ روشن روخانه سر کند و آن چر   نیا

توانست مزاحمان را دور کند؟   ی م  ایآخانه داشت،    نیآدم ها در ا

 پر سرو صدا را چه؟ ی شغال ها نیمزاحمان به کنار ا

هوا   ادی   و  ب  یزندگ  ی روزها  نیا  ی حال  و  افتاد    ار یاخت  ی اش 

روزها   نیو درشت  انسان نما ا  زیر  ی پوزخند زد. آنقدر شغال ها

که به    واناتیح  نیدور ا    ی صدا  گریبود که د  ده یر و برش ددو

ها خروس  و  مرغ  م  ی طمع  صدا  سرو  برا  یروستا    شیکردند 

 نباشد.   زیترسناک و هراس انگ

* 
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گرفت   دیرا به طرف عمو جاو  ی دار یسرا  ی خانه    ی ها  دیکل  دایو

 و خجالت زده زمزمه کرد.

 اصرار کردم بهتون بگه اما قبول نکرد.  یلیمن خ _

سراغ   امروز صبح که به  نیزده و مات نگاهش کرد. هم  خی  وعم

 ده یو اورا ند  ردیبگ  ی خبر  الیمحمد رفته بود تا از ت  یعل  ی خانه  

مسئله را به خود   نیدرصد احتمال روبرو شدن با ا کی  یبود حت

 داد. ینم

رد  یخال   شیبرا   چرا ها  ف یماندن  عج  ی گلدان  خانه   ب یکنار 

 بود؟  امدهین

 !؟یچ   ی آخه واسه  _

نم  _ ب  یبه خاطر پسرتون...  بودنش  ا  شتریخواست  باعث   نیاز 

 دردسر شه.
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  دا یو و  دیاش دست کش  یشانی کالفه و سردرگم به پ  دیجاو  عمو

 انداخت.  ریسر به ز

 کجاست دخترم؟ یگ  یکه م یینجا یحاال ا _

 مادرش. ی آبا و اجداد ی رفته روستا _

 امرز؟یحاج صابر خداب ی روستا _

شناخت و    یرفت. روستا را ماو به فکر فرو  سرتکان داد و    دایو

ل   یم از زم  الیدانست پدر  مالک  ن یآنجا  بوده    یبزرگ  نیداران و 

  نیداستان بود که ا  ی کجا  گرید  ی لعنت  ن یتکه زم  نیاست.  آخرا

 کرد؟ یآواره م نطوریا دیدختر را با

 هست.  ی مسئله ا هی ییایک ی اما آقا _

به    گاهش کرد تا اونشست. منتظر ن   سربلند کرد و صاف  دیجاو

 . دیایحرف ب
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دورش هست و نه در و    ی وار ینداره. نه د   ت یاون خونه اصال امن  _

ها    ییهم که روستا  ی نجوریقفل درست و درمون دارن. ا  کرشیپ

رفت و   ی ناجور  ی اونجا آدما  ش ی چند وقت پ  ن یگن تا هم  یم

 آمد... 

 شیاز جا  دیاز آنکه بتواند جمله اش را تمام کند، عمو جاو  قبل

 بلند شد. 

 خواد اونجا بمونه؟ یشده م  وونهیدختره د _

 یره. خودتون که م  یبار نم  ری حرف زدم اما ز  ی لیباهاش خ  _¬

 پا داره. هیمرغش  نشیشناس 

 اونجا بمونه. ذارمیمگه عقلش رو از دست داده؟ نم  _

 * 
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نفسش    یزد باعث شد کالفه و عصب  یکه او را صدا م  یزن  ی صدا

از خانه   و  کند  فوت  ارا  که   ی بار  ن یچهارم  نیخارج شود.  بود 

  لش یتحو  ی مشت حرف تکرار  کیگرفت و    یسراغش را م  یکس

رفته و طاهره زن رضا آمده بود تا    دایداد. از سر صبح که و  یم

سرو    ال یبا ت  گریشرط که د  نیبه ا  ده یرضا را بخش  ،ییدا  دیبگو

زد    ینداشته باشد پشت سر هم  آدم بود که در خانه را م  ی کار

 خواست آنجا را ترک کند.  یز او مو ا

 ؟یصابخونه هست  _

 زمزمه کرد. رلبیز الیت

 باز شروع شد.  _

@romanhayelilian 

 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
327 

 [ ۲۲:۲۲ ۱6.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 6۰  دیایکه ب بهار

تو  یبا صورت  انسالیم  یزن انداخته  بود.    اط یح  ی گل  منتظرش 

  ی وسژاکت  ط  ی گشاد و وارفته    ی ها  نی رفت سمت آست  الینگاه ت

 بود. دایآن پ ریاز ز شیزن که فقط نوک انگشت ها

 ؟یسالم دختر جان. خوب _

 ن؟ییسالم. بفرما کیعل _

  زیر  ییانداخت و با چشم ها  الیت  ی کنجکاو به سرتاپا  ینگاه  زن

 . دیشده پرس 

 کنه؟  یزندگ  نجای خواد ا یکه م  یهست  یهمونتو  _

در   رگیچند سوال د  یدانست هرجواب  ی فقط نگاهش کرد. م  الیت

 نکرد.  دیدارد اما سکوتش زن را ناام یپ
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 کردن؟   یرفت و آمد م ییچه آدما نجایا  ی خبر دار _

 آرام زمزمه کرد. الیت

 بهم گفتن.  _

 ؟یبمون ی خوا یکه م  ی شد ریپس از جانت س _

 خوام به امان خدا رهاش کنم.  یمال منه، نم نیزم نیا  _

 . دی پرس نانه ی بدب زن

  ی زندگ   نجایا  ی که  تک و تنها اومد  ی تو کس و کار ندار  نم ی بب  -

 ؟ یکن

 جا خوش کرد. الیت ی لبها ی رو یتلخ لبخند

 .گهیالبد ندارم د _

 و صورتش با انزجار جمع شد. زیآم  ریزن تحق نگاه 
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بشه؟ اونم    یکه چ  یموندگار ش  انجیا  ی پشت و پناه اومد  یب  _

 که پا توش گذاشتن کراهت داره.   ی خونه ا نیتو ا

 ه؟ خونه چش نیمگه ا _

 را به عمد باال برد.  شیصدا

 خوره.  ینم  ینجسه ، به درد زندگ نجایا _

 با جسارت زمزمه کرد.  الیت

 کنم.  یآبادش م _

 ؟یکن یراه رو واسه اومدن و رفتن اون آدما باز م ؟ی چطور _

 خانوم مودب باش. _

 .ختیر نیزم ی از آب دهانش را رو ی با نفرت مقدار  زن
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ما تحمل    یول  یکن   ی تو کثافت زندگ  ی تو عادت داشته باش  دیشا  _

  رونت یتا ب  ،ی بر  ی. بهتره خودت راهتو بکشمیرو ندار  فیکث  ی آدما

 .مینکرد

طاقتش، که پله ها را   ایگران تمام شده بود    شی زن برا   ی حرفا

و محکم او را هل   دینفس به سمت زن دو  کیکرد و    یکیدوتا  

 داد. 

از   ،ییتو که تو  مادر بهم حالل تره. ریخونه حق منه، از ش  نیا  _

کنه. حاال گورتو گم کن    رونیب  نجایتونه منو از ا  یتو باالترشم نم

 ترش نکن.   فیکه هست کث   ینی از امنو  با وجود نحست    نیو زم

ب  یدر حال  زن بد و  ب  یم  راهیکه  باغ  از  ت  رونیگفت    ال یرفت و 

زانو   نیزم ی رو دندیلرز یکه به شدت م ییو ناتوان با پاها دهیبر

 علف و برگ خشک را به چنگ گرفت.  یزد و مشت
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پ   یک   دینفهم  یحت را در  راه گونه اش  ها  گرفتند و    شیاشک 

  ییتنها  عیهجم وس  انی. ساعتها درون باغ و مدند ینفسش را بر

  ی و بابا عل  الیمامان ل  ی برا  یاز هرزمان  شتریاش هق زد و دلش ب 

 محمدش تنگ شد. 

اش را پشت   ی روز کوتاه زمستان   کیخود که آمد، باغ غروب    به

بلند   شیاز جا  یرفت. به سخت  ی م  یکیسرگذاشته و  هوا رو به تار

 عضالت خشک و دردناکش را تکان داد.شد و 

ساعت ها در    یدفاع  ی   لهیوس  چیه   یرا داشت که ب  ی مبارز  حال

  یو حاال خسته و ناتوان به سنگرش پناه م  دهینبرد جنگ   دانیم

 برد.

داالن    انیوار م  وانهید  زن هنوز هم  زیآم  نیتند و توه  ی حرفها

 داد. یو آزارش م  دیچی پ  یو خم ذهنش  م چیپر پ ی ها
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تار  وارد از  که  نه  کرد.  روشن  هارا  چراغ  تمام  و  شد    یکیخانه 

شا ا  شتریب   یدلگرم   یکم  ی برا  دیبترسد   از ین   یی روشنا  نیبه 

 داشت.

  یو کنار در ورود   دیبرداشت و به دندان کش  اتینان ب  یا  تکه

آتش ها از گور    نیدانست ا  ینشست. خوب م   خانه زانو به بغل 

باز خانه نگاهش به چراغ   مهیدر ن  انیشود. از م  یبلند م   یچه کس

  ره یاستخر پارک شده بود، خ  ی که آن سو  ینی روشن ماش  ی ها

 ماند و با خود زمزمه کرد.

 . ی شم، هنوز منو نشناخت  ی م  می کارها تسل  نیبا ا  ی اگه فکرکرد  _

@romanhayelilian 

 

 [ ۱9:۵۷ ۲3.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان
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 6۱  ادیکه ب بهار

 قیشد و سکوت عم  یتر م  کیشب نزد   ی ها  مهین  که به  هرچه

  ی و دو دل  دیانداخت ترد   یم  هیباغ و اطراف خانه سا  ی رو  ی تر

زد. بعد از گذراندن آن روز پر از    یچنگ م  الیبه جان ت  شتریب

خواست که آن هم به   یخواب و آرامش م یتنش حاال دلش کم

شده   رامبه چشمانش ح  شانیحضور شغال ها و سرو صدا  منی

 بود.

آنجا را ترک کرده و حاال آن طرف استخر   لیشد سه  یم  یساعت

باز    مهین  ییباچشم ها  شتریب  نانیاطم  ی برا  الینبود. ت   ی هم خبر

قرار    شیکنار پا  ی پشت در سنگر گرفته بود . کارد آشپزخانه ا

 آمد.  یساب ماو به ح یدفاع ی  لهی داشت و تنها وس



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
334 

کرد.    یم  زیو چشم و گوش ت  دیپر  یاز جا م  یکوچک  ی هر صدا  با

ب  ی اواسط شب سرفه ها   ، یهمان حوال  ی امان مرد  یخشک و 

حساب  ی کم  دیشا اورا  کورمال    یدورتر  کورمال  و  بود  ترسانده 

تار تلفن همراهش گشته و در   خرت و پرت    ن یماب   یکیدنبال 

عمو    شد  ی که اگر خبرکرده بود    دایآن را پ  فشیداخل ک  ی ها

را که روشن کرد    ی گوش  ی را مطلع کند. صفحه    دایو  ای  دیجاو

و    دیاز عمو جاو   یپاسخ افتاد. همگ  یچشمش به چند تماس ب

و از سر   زیجمالت سرزنش آم  ی که حاو  امیپ  ک یبودند و    دایو

 عمو بود. ی دلخور

تو  ادشی را  ظهر  از  بعد  تمام  کل    اطیح  ی آمد  به  و  گذرانده 

 . ندازدیاش ب یبه گوش یرده نگاهفراموش ک
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را که حس کرد، طاقت    دیصبح و طلوع خورش  ی نشانه ها  نیاول

دانست قرار است    ی . نمدیبلند شد و لباس پوش شی. از جااوردین

اوضاع نا بسامان    نیبه حال ا  ی فکر   دیکجا برود اما هرطور شده با

منوال    نیرا هم به هم  رگیشب د  کیتوانست    یکرد. او نم  یم

 ذراند. آن خانه بگدر 

را    اطیکرد. تا دور ح  یم  دایگرفتن کمک پ  ی را برا  یکس  دیبا

 شد.  یراحت نم الشیگرفت ، خ ینم نیپرچ

  ییپسر بچه ها  ی سرخوشانه    ی و خنده ها  ی عبور موتور  ی صدا

داد. کفش    یم  یشدن اهال  داریرفتند، نشان از ب   ی که به مدرسه م

کوچه ها و   انیافتاد ممشغول به پا کرد و راه    ی را با فکر   شیها

آن وقت صبح آنجا    ی ادیرفت که مردان ز  ی به سمت قهوه خانه ا

  گاریدود س  ی . بوکردند   یحضور داشتند و با هم خوش و بش م 
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قهوه خانه را پر کرده بود. همان   کیتار  ی تازه دم فضا  ی و عطر چا

را از   شیم کنجکاو که به دقت سرتاپادم در با چند جفت چش

 .ستادیشد و از رفتن به داخل آنجا باز اد روبرو گذراندن   ینظر م

 . ن یسالم، خسته نباش _

  ه یدادند و بق  ی نامفهوم  ی دونفر جواب سالمش را با زمزمه    یکی

 فقط نگاهش کردند. 

 . رهیبگ  نیگردم دور باغمو پرچ ی م  یکیدنبال  _

که صاحب   ی و اعصاب خورد کن بود. مرد  زیآم  ریتحق  سکوتشان

  که یجلو گذاشت و در حال  یآمد قدم  یقهوه خانه به حساب م

استکان  را  دور  را   دیکش  یم   س یخ  یدستمال چرکش  تا آبش 

 جواب داد.  ردیبگ

 . یکن دایپ یتون ینم نجایا _
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 درست کرده؟ یرو ک نیپرچ نهمهیشه؟ پس ا یمگه م  _

 . ره یگ  یم نیخودش دور باغشو پرچ یهرک نجایا _

 اند. چشم چرخبودند  شانیکه شاهد گفتگو  ی مردان انیم الیت

 دم.  یم  یکمک کنه؟ پول خوب ستین یکس _

با اخم عم  دیسف  شیاز ر  یکی پرپشتش   ی که به ابروها  یقیها 

 گره انداخته بود، گفت: 

 پولتو واسه خودت نگه دار دختر. _

 قهوه خانه هم در ادامه گفت:  صاحب

 . یکن ینم دایگفتم که پ  _

 کنم؟   یم  یچرا؟! چون اومدم اونجا دارم زندگ _

 با تاسف از آنها نگاه گرفت.  الی ندادند و ت یکدامشان جواب چیه



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
338 

با   نی گوش شمارو پر کرده. بهتره بهش بگ  ی دونم ک  ی خوب م  _

نم  نیا جلو  یکارها  بگ  ی تونه  دور  رهیمنو  خودم  رو .  باغ  اون 

 از صدتا مرد بهتر. رم یگ  یم نیپرچ

@romanhayelilian 
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 6۲  دیایبه  ک بهار

  ک ی   شیجوان با ر  بایتقر  ی کج کرد به سمت باغ برود که مرد  راه

راهش را گرفت و سر    ی مرتب جلو  ی و وضع و ظاهر  اهیدست س

 انداخت. ریبه ز

 کنم.  یمن کمکتون م  _

 . ی مهد  دیس _
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صاحب قهوه خانه بود که به اعتراض اورا مخاطب قرار   ی صدا  نیا

 داده بود.

 خدمتتون.  امیم  نی یحاج باقر اجازه بفرما _

 برگشت و با متانت گفت:  الیسپس به طرف ت 

 کنم.  ی و کار رو شروع م ام یم ی منزل، من عصر   نیی شما بفرما _

زدند فاصله    یم   شیصدا  "ی مهد  د یس"که    ی از مرد   ی ناباور  با

شده اما حس    ر یخودش اعتراف کرد با آنکه غافلگ  شی گرفت و پ

 نسبت به او ندارد. ی بد

فرار از فکر    ی دست نگذاشت و برا  ی دست رو  ،د یخانه که رس  به

کننده  مشغول کار شد. دورتادور باغ گشت    د یو ناام   هودهی ب  ی ها

 ی گوشه ابه جامانده از درختان خشک قطع شده را    ی وشاخه ها

 راحت تر شود.  ی مهد دیس ی جمع کرد تا کار برا
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و قبل از آنکه عرق نشسته    دیظهر بود که دست از کار کش  یحوال

دوش  ی رو و  شد  خانه  وارد  شود  سرد  داشت    یتنش  گرفت. 

 به گوشش خورد.  ییآشنا ی کرد که صدا یرا خشک م شیموها

بود که    دیرفت. عمو جاو  رونیو ب  د یسرش کش  ی رو  ی پشم  یشال

 کرد. ی و ناراحت و دلخور نگاهش م ستادهیا اطیوسط ح

 ؟ ی بالخره کار خودت رو کرد  _

 سبز شد.  الیت ی لب ها ی رو ی پوزش طلبانه ا لبخند

از   شتریب  گهیخواستم د  یرفتم عمو. نم  یم  دیدر هر صورت با  _

 بهونه دستشون بدم تا واسه شما دردسر درست کنن.  نیا

بود.    گهید  زیچ   هی  هیبگم دختر؟ اصل قض   یبه تو چ  آخه من   _

رو به اون حال و روز انداخت اصال    ی که ناج  یطرف حساب آدم

 . میکه بر مع کنرو ج لتی.  حاالم پاشو وسای تو نبود
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بگ  یباشه عمو هرچ  _ راه    نیاریب  فی . حاال تشرن یشما  از  باال، 

 .  نیخسته ا نیدیرس

آنکه اورا هرطور   ی انداخت و برا  الیبه ت  ی نگاه کالفه ا  دیجاو  عمو

  ی قینگاه دق   نیکند، از پله ها باال رفت و در همان ح   یشده راض

  کر یدر و پ  یباغ ب  کیوسط    ییالیو  ی به همه جا انداخت. خانه ا

 قرار داشت.   یماه یعیاستخرطب کی ی که درست جلو

 یهمه    دیبود. جاو  رممکن ینه تنها سخت که غ  الیکردن ت  یراض

   نکه یشد قول بود. ا  بشیکه نص   ی زیچ  تیتالشش را کرد و در نها

در   ی زیرا از جانب هرکس و هرچ  ی دیتهد  نیکوچکتر   الیاگر ت

عمو   ی ساکن خانه    اربنیخانه حس کرد بالفاصله برگردد و ا  نیا

 شود. دیجاو
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  اطیح  یاستراحت کرد و دوباره راه  ی از خوردن ناهار مختصر  بعد

  یچرت فکر  یتازه سرش گرم کار شده بود که حضور شخص   شد.

 اش را پاره کرد.

 سالم خواهر. _

رنگ و رو رفته اما   یلباس  نباریکه ا  ی مهد  دیکرد و به س سربلند 

 به تن داشت چشم دوخت. زیتم

 . نیایب گهیکردم د ی سالم. فکر نم _

م  داسش شاخه    ان یرا  و  کرد  جور  و  از    ی بلند  ی دست جفت 

اش   یدرخت توسکا را برداشت و مشغول زدن شاخ و برگ اضاف

 شد. 

 . نیشرمنده اگه منتظر شد _  

 ! ن؟یینجایشما اهل ا _
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 روستا هستم.  نیهست که ساکن ا ینه اما چند سال  _

 ... ای نیمعلم نجایا _

  د ین کوبآ   ی رو  یفرو کرد و با تکه سنگ  نیزم  ی د را تو لنب  چوب

 . ردیقرار بگ شیتا محکم سرجا

 مسجدم.  یمتول _

و    ی مهد  دی نگاهش کرد. س   یبا شگفت  الیت برگشت  به طرفش 

 زد. ی لبخند محو

 به؟یعج نیا  _

 .رنی پذ یحد م نیهارو تا ا بهیغر نجایدونستم ا ینم _

 . انی ی ر مباهاتون کنا د،یفرصت بد کمیبهشون  _

@romanhayelilian 

 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
344 

 [ ۱9:۵۷ ۲3.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 63  دیایکه ب بهار

  د یمشغول به کار شد. به نظرده شا  ی مهد  دیسرتکان داد و س  الیت

از او بزرگتربود. حس کرد بودنش آنجا مرد را    یهم دوازده سال

فاصله گرفت    یکوتاه  یبا عذرخواه  لیدل  نیکند به هم  یمعذب م

 برساند.  انیگلنرده ها را به پا کار ناتمام رنگ کردن و رفت تا

و اورا صدا    دی دست از کار کش  ی مهد  د یغروب بود که س  یحوال

 زد.

 به اذان نمونده. ی زیبرم. چ  دیبا گهیخواهر من د _

و مرتب درست شده بود اما    زیانداخت. تم  نیبه پرچ ینگاه  الیت

را    الینگاه ت  ی دمهد یگرفت. س  ی را ماز باغ    ی فقط گوشه ا   نیا

 دنبال کرد و گفت: 
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 کار داره. ی دوسه روز _

 دستتون درد نکنه. درمورد دستمزدتون...  _

س  د یکش  خجالت کند.  کامل  را  اش  را   ی مهد  د یجمله  سرش 

 انداخت و محجوبانه جواب داد.  نییپا

 . م یزن یانشاهلل روز آخر در موردش حرف م _

 

*** 

 شم زمزمه کرد. و با خفشرد    شتریپدال گاز ب  ی را رو  شیپا  مهراب

 ساعته که خبردار شدم. هیسه روزه اونجاست و من فقط  _

در باشگاه به خواب رفته بود،    ی هوا جلو  ی که ب  یهمان شب  از

خطر را    ی بو  یوقت  ی خبر  یب  ن ینداشت. و ا  الیاز ت  یخبر  گرید

 کرد اصال آسان نبود.  یاطراف دخترک حس م
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  ی بود با نگران  یناراض   الیت  میتماس گرفته و او که از تصم  دیجاو  با

گفت    یخبر داد. م  ی مادر  ی موقع دخترک به روستا  یاز کوچ ب

 دارد آن را آباد کند.  میو تصم دهیبه او رس ی نیآنجا تکه زم

 دختره عقلش رو از دست داده.  _

بلند از او   ی آن طور  با صداشده بود که    وانهیهم ظاهراً د  مهراب

 کرد.  یگله م

اول  کینزد به  بزرگراه که رس  یدگیبر  نیروستا  دور زد و   دیدر 

چطور آن    نکهیگرفت. ا  شیگفته بود در پ  دیرا که جاو  ی ریمس

را بدهد تا مهراب برود با او صحبت   الیشد آدرس ت  یمرد راض

  ی گرانیاو هم از جانب د  دیبود. شا  بیعج  شیکند هنوز هم برا 

 کرد.  یخطر م احساسبا مهراب در ارتباط بودند   یکه به نوع
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آنجا    ییبایروستا باصفا تر از آن بود که ته دلش ز  ی خاک  ی   چهوک

تا    نیرا تحس بلند صنوبر دوطرف جاده  و  نکند. درختان جوان 

باطراوت    ی آسمان و سبز  یکرد کاشته شده بود. آب  یچشم کار م

حت اطراف  به    یآن  باز  درختانش  بودن  عور  و  لخت  وجود  با 

 آمد.  یم بایچشمش ز

ا در حال ساخت بود نگهداشت و ظاهرکه    ییها  نیپرچ  کینزد

کرد    یادعا م  الی شد که ت  ی در و حصار  ی نگاهش مات خانه باغِ ب

 ت.از آن به بعد خانه اش اس

د  چاره به  همانجا  را  سرش  اگر    دیکوب   یم  ی وار یداشت  البته 

 کرد.  یم دایپ ی وار ید

آمده بود   نکهی خانه شد. با ا ی قدم برداشت و وارد محوطه  مردد

باز به خود اطمدخترک را منصرف کند    هر طور شده   نانیاما 
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تواند    یکالمش تا کجا م  ینداشت که در برابر نفوذ  نگاه و برندگ

 .اوردیتاب ب

چهار زانو   وانی ا  ی او که لبخند به لب رو  دنیچرخاند و با د  چشم

 ی خانه را رنگ م  ی سرد نشسته و گلنرده ها  ی ها   کییموزا  ی رو

آرامش   ریچند لحظه محو تصو  ی اراده مکث کرد و برا  یکند ب

شد. دوست داشت زمان همانجا متوقف شود   شی روبرو   ی دهنده  

نرده   ی قلمو را رو   انهکه نوازشگر  ییو او به آن دخترک و دستها

  ی آهن  ی به گل ها  یازآن رنگ آب  شتریو  لبخندش ب   د یکش  ی ها م

 ماند.   یم رهیداد، خ یجان م

***** 

@romanhayelilian 
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 [ ۱9:۵8 ۲3.۰۲.۲۰] , نیلیل ی ها رمان

 6۴  دیایکه ب بهار

 دنیسرش را باال گرفت. با د  ریرا حس کرد و ناگز   ینگاه   ینیسنگ 

حرکت،    یخانه آن هم آنطور ثابت و ب  اطیمهراب مبرهن وسط ح

همکالم    مارستانیب   ی محوطه    رونیبار با او ب   نی خشکش زد. آخر

د.  را درست کن  ز یمهراب قول داده بود همه چ  شهی شده و مثل هم

از آن درست شدن همه    یخبر آمدنش هم بخش  یب  نیا  یعنی

 بود؟ زیچ

بلند شد. نگاهش رفت    شیداد و از جا  یبه خود تکان  ی سخت  به

  یاش گلها  هیرنگ بود و درحاش  ی بلندش که آجر  یدامن نخ  یپ

  ی و شال مشک  یصورت  ی   زهییداشت. با آن ژاکت پا  یدرشت  یآب

حرصش  دوخت و  اب چشم  به مهر  نباریبود. ا  یدنید  پشیواقعا ت
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  د یسف   راهنیوپ  ی او با آن شلوار کتان سورمه ا  دید  یگرفت وقت

اسپرت آجر بود،   یاش که حساب  ی وکت  او ست  با رنگ دامن 

 کند.  یو منتظر نگاهش م ستادهی ا شیجلو

او برساند.    لیم  یب به  تا خود را  و عالقه به سمت پله ها رفت 

نخواهد به  کن بود که  اعصاب خرد  یکاف  ی به اندازه    نجایبودنش ا

 فکر کند.  ی گرید زیچ

 ن؟ یینجایبدونم چرا ا شهیم _

 سالم. _

بود   نجایادب نکرده. باباجانش اگر ا  تیرعا  نکهیشد از ا  شرمنده

 کرد.  یحتما سرزنشش م

 سالم.   دیببخش -

 حالتون خوبه؟ _
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کرد به زحمت آن  یخوب حس م الینرمش کالم او که ت دربرابر

 گاه اخم کرد.را حفظ کرده، ناخودآ

 . ستیجواب سوال من ن نیا _

 اومدم باهاتون حرف بزنم.  _

 نداره؟ یحرفا تموم نیچرا ا  _

خوش حالت او هم خط انداخته بود و   ی ابروها  نیاخم ماب  حاال 

 ی بخواهد شامه اش را نوازش م  الیآنکه ت  ی ب  مشیعطرگرم و مال

 کرد.

ا  ی آقا  _ نم  نیمبرهن، من  رفتنتون رو درک  و  کنم.    یاومدن 

  ی داده، م  تیطرفم رضا  دمید  یم  یشما بودم وقت  ی اگه جا  دیشا

 کردم. یرفتم و پشت سرمم نگاه نم
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عده هستن    هی  یبدون   نکه یخانوم. ا  الیت  ی ستیمن ن   ی اما شما جا  _

تحت    ی و برا  رن یبگ  یخوان از آب گل آلود ماه  ی م   ونیم   نیکه ا

درکش  کنن اصال    تیشمارو اذ  انمیفشار قرار دادن من و اطراف

 . ستینآسون 

  ا یاسمش بود   دنیشوک از شن  نیماند. ا رهیو ناباور به او خ  مات

 کند؟ یم دیکرد اورا تهد یکه مهراب ادعا م ی خطر

 هستن؟!  یک  نیگ  یکه شما م یینایا _

 ن یدردسر دار   یکاف  ی به من گفت که شما به اندازه    دیآقا جاو   _

ا نم  یکمک  هیقض  نیو دونستن  اما من م  یبهتون  خوام    یکنه 

 نهمهیا  یاونم وقت  نجای. موندنتون انیجمع کن  شتریحواستون رو ب

 کنه.  یناامنه آدمو نگران م
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ماند. کامال از چهره    رهیمهراب خ  ی کرد و به چهره    زیچشم ر  الیت

  ی اش را پشت سر گذاشته وس  ی زندگ  ستیب  ی بود دهه    دایاش پ

شا دو  س  دیو  سال   یهم  سه  پختگ  ی و  باشد.  نگاهش    یداشته 

  ن ی چن  نکهیکرد. ا  ی م  یعصب  شتر یحرف زدنش اورا ب  ده یسنجو

و رفته قابل    کردهباران رها    ریمحمد جان را ز  یآن شب عل  ی مرد

 هضم نبود. 

@romanhayelilian 

 

 [ ۱9:۵8 ۲3.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 6۵  دیایکه ب بهار

 پا و آن پا کرد. نیا یکم مهراب
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ت باشگاه  ون خونه  پشموندن تو ا  نتونیدونم بعد فوت والد   یم   _

که   ییجا  کردن  یزندگ  نجایتونسته سخت باشه اما ا  یچقدر م

 رو نداره چطور بگم...  یامکانات رفاه نیکمتر

  ی کنم. اگه م   یشما رو در مورد خودم درک نم   ی ها   یمن نگران  _

 .نیبر نجایلطفا از ا ن،یکرده باش  یکمک نیخوا

بود بالخره از حفظ ظاهر کرده    یکه تا آن لحظه به سخت   مهراب

 وره در رفت. ک

خونه   نی. موندنتون تو ارمیبگ  ی جواب نیکه همچ  نجایا ومدمین _

ن نم  نویا  ستیبه صالح  فقط  آقا جاو  یمن  اون    ی، حت  دی گم. 

 . گنیباهاتون گذرونده هم م   نجایشب رو ا  هیدوستتون که ظاهرا  

 با شما ندارم.  گهید یآقا. من حرف نیی بفرما _
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چشم ها و صورت آب رفته اش.    ریز  یرگیت  ماند به  رهیخ  هشنگا

. ته دلش  دیرس  یبه نظر م   شهیو رنجور تر از هم  فیدخترک ضع

خانه تک و تنها تا    نیا  ی بخواهد تو  گریشب د  کی فکر که    نیاز ا

 شد.  یصبح سر کند، خال

 . نیلحظه به حرف من گوش بد هیخانوم  الیت _

 بشنوم.  ی زیچ گهیخوام د ینم _

از باغ اشاره کرد.    رونیه بشت و با دست ببه طرفش بردا  یقدم

 مهراب اما مصمم بود حرفش را بزند. 

  ن، ین یورا بب  نیخواد منو ا   یقبول. دلتون نم  ن،ی از من متنفر  _

د هرکس  از  بهتر  شما  اصال  رو   ی ا  گهیباشه.  خودتون  صالح 

ا  نید  یم  صیتشخ تو  درست    نیاما  موندن  تنها  و  تک  خونه 

 ... نجای. است ین
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 و رک گفت:  حیو صرع کرد را قط حرفش

 منه.  ی خونه  نجایندارم که بمونم، ا نجایاز ا ریغ ییجا _

توانست دخترک    یخورد. نم  یکرد به در بسته م  یتالش م  هرچه

  ی م   شی حرف از اجبار پ  یرا به خواسته اش مجبور کند. انگار وقت

 شد.   یمرد افکن م الی ت قیو عم فیرنگاه  ظ  یآمد حت

  د یسر پسر آقا جاو  ییاون آدما چه بال  نیخودتون که شاهد بود  _

 رو با شما بکنن.  ی معامله ا نیهمچ هیخوام   یآوردن. من نم

  ی. به قول خودتون اونا برا ستمی بدهکار ن  ی زیچ  ،یمن به کس  _

رو راه انداختن. پس از من    ی باز  نیتحت فشار قرار دادن شما ا

 مختل کنم.  مویواسه عذاب وجدانتونم که شده زندگ نینخوا

 وبا خشم جواب داد.  اوردیتاب ب نیاز ا شترینتوانست ب  مهراب
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نگاه به در و    هی مختل نشه؟    نیخوا  یکه م  یاون زندگ   نهیا  _

ا  ی جا  ن،یبنداز  وارشید ا  نجاستیشما  مهندس؟   نهیخانوم 

 که جزء نوابغ مملکته؟  یکس گاهیجا

که قدم به قدم به او   یرا باال آورد و درحال  دشی انگشت تهد  الیت

 کرد. ین یشد، مهراب را وادار به عقب نش یم کیزدن

شو با چنگ و دندون    دهیپوس  وار یودارم در و د  نجامیاگه من ا  _

بال رو سر   نیکنم فقط و فقط به خاطر شماست. شما ا  یحفظ م

.  یمنو ازم گرفت ی ایدن ی . شما نه فقط پدرم که همه ی من آورد

 منو. مث...   ی ایدن ی همه  ن؟ی فهم یم

حوض اشک قوطه ور شد و لب    ی تو  شیهاه چشم  چهارد  ماه

 . دیلرز شیها
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ز  کهیت  هیمث    _ با خودت    ی بارون رهاش کرد   ریآشغال  چون 

  ی ک   ینداره. گفت   ی کس و کار  نجایکه البد ا  هیافغان  هیاون    ی گفت

 رسه.   یبه دادش نم یکس بیمملکت غر نیتو ا ه،یبه ک

ت اتهام سم  شد که به  ی آن انگشت اشاره ا  خینگاه مهراب م  تمام

 الیآن لحظه که ت  یاو نشانه رفته بود. اما در آن حال و هوا حت

حرف  یسع با  اورا  ز  شیهاداشت  و  وجدان  ریبکوبد  عذاب   یآوار 

با آن در حال دست و پنجه نرم    کردیقرارش دهد که گمان م

قابل    ریو غ  ی قو   حظه که هر ل  یکردن است، مهراب فقط با حس

  یدست حس آنکه دخترک و آن    شد در حال نبرد بود.   ی مهار م

 و آرامش کند.  ردیکه با خشم به سمتش دراز شده بود را بگ

@romanhayelilian 
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 [ ۱9:۵8 ۲3.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 66  دیایکه ب بهار

  ی جاذبه ا  دانی عقب رفت. م یبه سخت  یبست و چند قدم چشم

وتن   سیخ  ی دخترک و چشم ها  ی ادهایفر  انی که آن لحظه  م

در    ی ود که مهراب را از پاب  ی نقدر قو جود آمده بود آلرزانش بو

که داشت فاصله اش    یینا آشنا  ی و سرگشته از تجربه    جیآورد. گ

 کرد. شتریب الیرا با ت

که داشتم و از دست دادم شماتت نکن.    یگاهیمنو به خاطر جا  _

باشه.    تم یمدرکم بخواد معرف شخص  نکهیخوره از ا  یحالم بهم م

باشم    ییجا  نکهیامکانات شرف داره به اداقل  با ح  نجایا  یزندگ

 .  تشونه یو سواد و موقع تی که ارزش آدم ها به مل
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خودش؟ هرچه    ایدفاع از مهران بود    ی به تقال افتاد. برا  مهراب

 سقوط کند.  الیحد در نگاه ت نیگذاشت تا به ا یبود، نم

خواستم بهش    یبودم. نم  دهیمن اون شب...اون شب فقط ترس _

من، اون لحظه     ی بارخودت رو بذار جا  هیکنم.  فقط    یحرمت  یب

 واقعا کم آوردم.  

 با تاسف سرتکان داد.  الیت

 گردونه.  یحرفا پدرمو بهم برنم نیا  _

 .  نی باشه، باشه قبول. اما به حرفام فکر کن _

وجودش را چون    شیبود که چند لحظه پ  یحس  ریهم درگ  هنوز

 اشته بود. به جا گذ رانیرو کرده و و ریز یطوفان

را پشت سر    ی قو   ی جاذبه    دانی گرد کرد و دخترک و آن م  عقب 

با ا  یم   د یگذاشت.  آنقدر  و  عج  نیرفت  تجربه    بی حال   ی و 
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م  دشیجد مرور  با  یرا  بفهمد چه مرگش شده.  تا    ی م  دیکرد 

  یمحکم تر  لی کردن دخترک الاقل دال   یراض  ی برا   نباریرفت و ا

محمد   یث مرگ علاعب  یاگر خودش آن شب باران  دیآورد. شا  یم

ا کننده  قانع  جواب  حاال   بود  سواالت   یم  ی شده  به  توانست 

 بدهد. الیدردآور ت

 یسست و چهره    ی شد و نگاه دوخت به قدم ها  نیماش  سوار

رفت   یم  ی عذاب آور به سمت خانه ا  یدخترک که باغم  ریسربز

 کرد.  یم وانهی شب تنها ماندنش آنجا مهراب را د کی یکه حت

را روشن    نیگره کرده اش فشرد و ماش  ی مشت ها  انیرا م  فرمان

حال خراب بگذارد و     نیرا با ا  الیتوانست ت  یکرد.  حاالچطور م

  یخاک  ی آمد و همانجا کنار جاده    رونیب   یفرع  یبرود؟ از کوچه  

 نگهداشت.   دیرس ی که به بزرگراه م
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چسب   دست  الیت محض  وبه  گرفت  ها  نرده  به  را    دنیلرزانش 

رد رنگ کف دستش    دنی. با ددیعقب کش  ی ور آن ف  ی راراد یغ

 لب به خودش لعنت فرستاد.  ریاخم کرد و ز

ا  مهراب مثل  و  آمده  همه    ن یمبرهن  گذشته  وقت   ی چند 

با حرفها  شی زندگ بهم ر  ی ب  ی را  بود.    ختهیسر و تهش  و رفته 

که سرباز کرده و تمام وجودش را     یمانده بود و زخم  الیحاال ت

 سوزاند.  یم

دنبال جبرانش   نکهیهوا زده بود وحاال نه ا ی مرد بکه آن  یزخم

شا ب  دیباشد،  امروزش  آس  نیا  ی برا  شتریتالش  او  که   بیبود 

داده   تی. رضادیفهم  یرا نم  شی . مهراب و حرفهاندیبب  ی کمتر

  ی الیرا به رخ ت  ش یها  یود و او برگشته بود تا دلنگرانبود که بر

 روزها بکشد.  نیا  شانیپر
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  ش یچشم ها  ی لنگد، تو  یکار م  ی جا  کیکرد    یحس م   لیدل  یب

انگار که مهراب بخواهد   دید  یم  ی راراد یغ  ی زیزد گر   یکه زل م

اعصابش را    یکاف   ی به اندازه    نیرا پنهان کند و ا  یاز او موضوع

 ی از آن شب ناگفته مانده بود و آن مرد برا  ی زی. چ ختیر  ی بهم م

  ن ی گآزاردهنده و سن   ی فهاپنهان نگهداشتنش حاضر بود تمام حر

 را به جان بخرد. الیت

@romanhayelilian 
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 6۷  دیایکه ب بهار

و تالش کرد   شیافتاد به جان دست ها  ی و تکه پارچه ا  نری ت  با

شب قبل از تصادف    ی ببرد. درست مثل خاطره    نیرد رنگ را از ب



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
364 

کابوس بو  ی و  بود.  ترسانده  تا سرحد مرگ  را  او    نریت   تند  ی که 

  ی . به سختدیشد که امانش را بر  ی باعث حالت تهوع و  سردرد

ذشت  رفت. از کنار چاه آب گ  نییبلند شد و پله ها را پا  شیاز جا

 . دیو به سمت استخر دو

مرغاب   با چند  حضورش،  پرواز    یحس  و  گشودند  بال  هراسان 

 زد. ادیصدا فر ی کردند. خم شد ، نفس گرفت و ب

 خدا...خدا...خدا. _

  یباغ افتاده بود وچراغ ها  ی رو  یکیتار  نیسنگ   ه یبعد، سا  یساعت

نم هم  خانه  س  یروشن  آن حجم  به  شود.    رهیچ  یاهیتوانست 

  ی به صبح برسد. نم  ستیگفت شب انگار قرار ن  یبه او م   یحس

  یهوهو  ی به جانش افتاده بود و صدا  یبیدانست چرا اما ترس غر
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  د یچیپ  یم  نرختابرگ د  یلخت و ب  ی شاخه ها  ی باد که البه ال 

 کرد. یقرارش م یب

شغال    ی استخر و داخل باغ، صدا  ی رو  نی شب مه سنگ  ی ها  مهین 

تمام تاب و    گریکه  انگار در آمد و شد بودند د  ییها  هیها و سا

  یا  کهیکنار راه بار  ییپچ پچ دونفرجا  دنیتوان او را گرفت.  شن 

 باعث شد از ترس به خود بلرزد.  د،یرس ی که به استخر م

ورودگرگسن  نیا در  پشت  به   ی رفتنش  خواب  شدن  حرام  و 

  که انگار   یو تپش تند قلب  ییبا هر صدا   دنیچشمانش، از جا پر

بگ قرار  نبود  ند  ی بد  رد،عادتیقرار  عادت  مثل  بود    دنیشده 

ها ل  ی لبخند  نشن  الیمامان  ها  "جان   یت  یت"  دنیو    ی گفتن 

 محمد.  ی باباعل
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  یم   شیها  ستد  ی شده و کارد آشپزخانه تو  زی خ   مین  شیسرجا

را از آنجا براند.    نی. جرأت نداشت در را باز کند و مزاحمدیلرز

بتواند در برابرشان   الیت  نکهیدونفر بودند و از قرار معلوم مرد  و ا

 بود.  دی مقاومت کند، بع

ها  کینزد  ی صدا قدم  ها  شانیشدن  پله  را   ی به  حالش  خانه 

 دگرگون کرد.

 ؟ یپس چرا معطل گهیبزن د _

  ال ی ت  ی ازگلو   ی درد آور   ی از آن دومرد گفت و ناله    یکیرا    نیا

خانه   ی تو  بیتنها و غر  نطوریترس آن هم ا  ی د. تجربه  خارج ش

 قرار داشت، وحشتناک بود. ایکه انگار آن شب ته دن  یباغ

از اتاق خواب ها باعث    یکی  ی پنجره    ی   شهیش   ختنیفرو ر  ی صدا

اتاق خو  الیت   ی امان و وحشت زده    یب   غیج به سمت  اب  شد. 
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د  دیدو با  ها  دنیو   ی که جلو  یو سنگ درشت   شهیش  ی خرده 

 از شدت ترس خم شد. شیافتاده بود زانوها شیپا

 . ده ی. بدو تا بهمون نرسنوریا ادی یداره م یکی _

شب   یکیبه زحمت بلند شد و به سمت پنجره رفت و در تار  الیت

کنار استخر   ی   کهیدوخت که از راه بار  ی را به دومرد   سشینگاه خ

 شدند.   دیمه ناپد انیو در م دندیدو

به دنبالشان م  ییقدم ها  ی صدا   اطیوسط ح  یی جا  دیدو  یکه 

 نشد.  ی متوقف شد و بعد انگار از او هم خبر

ش   الیت ها  شهیکنار  زم   ی خرده  کف  شده  و    نیپخش  نشست 

را پشت    یدستانش پنهان کرد. کابوس هولناک  انیصورتش را م

واکنش او بعد از آن   نیمناسب تر  دیشا  هیسر گذاشته بود و گر

 فاق بود. ات
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نه اما    ایباغ هست    ی دانست آن شخص ناشناس هنوز هم تو  ینم

که    ستنیکرد. پلکش از گر  یاحساس آرامش م   یکم  گریحاال د

 یها  تیواقع  ی ا یاورا از دن  یچند ساعت  ی شد، خواب برا  نیسنگ 

 اش جدا کرد. یزندگ زیگر  رقابلیتلخ و غ

ده بود، چشم گشود.  بدنش نفوذ کرکه به تمام    ییاز سرما  صبح

گرفت.    شیبلند شد و راه آشپزخانه را درپ  شی از جا  یبه سخت

با ل انزجار    دیکه سر کش  یآب  وانیکامش تلخ بود و  با  صورتش 

 جمع شد. 

  ی و راه ورود   اطیو از آنجا به ح  ییظرفشو  نکیداد به س  هیتک

  از   ی خبر  گرید  یآفتاب ناتوان زمستان  ریخانه چشم دوخت که ز

 داشت.  دینبود و همه جا د شبید مه
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ستون فقراتش   ی رو  ی اتفاق شب قبل فکر کرد و عرق سرد  به

اتاق خواب    ی   شهیترساندن او ش   ی که برا  ی نشست. به آن دونفر

 داده بود.   ی که با حضورش آن دو را فرار  یرا شکسته بودند و کس

@romanhayelilian 
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  ، ییآشنا  نیماش   دنیبود که با د  ی ورود  ریهنوز به مس  نگاهش

  ی سیقاب صورت مات و خسته اش جان گرفت. خ  ان یلبخند م

اش   یبلند ترکمن ی دور لبش را با پشت دست پاک کرد و روسر 

را داخل    نشی ماش   یوقبل از آنکه ناج  دیسر گذاشت. دو  ی را رو 

 خودش را به او رساند.  اوردیب  اطیح
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  یبود و چشم ها  الیو ت  یاز دور شاهد خوش و بش ناج  رابمه 

بود که دخترک   یی لبخند ها  یخسته و به خون نشسته اش در پ 

دانست چرا اما    ی. خودش هم نمدیبخش  یم  یبه ناج   غیدر  یب

 . ندیمحمد بب یآمد آن پسر را دور و بر دختر عل یخوشش نم

با خودش   ی ریدرگ  ی برا  ی و دنبال بهانه ا  و کالفه بود  یعصب   

لحظه چشم   کی  ی مانده و حت  داریگشت. تمام طول شب را ب   یم

 هم نگذاشته بود.  ی رو

  الیآن دونفر و اقدام احمقانه شان که به هدف ترساندن ت  مدام

  نیقبل خشمگ  ی از دفعه    شتری آورد و هر بار ب  یم  ادیبود، را به  

ها کار نائب    طنتیش  نیا  دیبگو  نانیتوانست با اطم  یشد. نم  یم

دخترک هم که ظاهرا   ییها و دا  ییگفت روستا  یم  دیست. جاوا

باغ متروک  نیچشمش دنبال ا ا  هخانه  از بودنش در   نجا یاست، 
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 نیچقدر در ا   دید  یکرد م  یهستند و خوب که فکر م   یناراض

عق  کی هم  آنها  با  ت  دهیمورد  و    یم  نجای ا  دینبا  الیاست.  ماند 

تکه    نیچرا ا   دیفهم  یکاش م  ی انداخت. ا  یجانش را به خطر م

 او ارزشمند است.  ی آن همه برا نیزم

*** 

 

 پنجم(  فصل

 

به هم گره خورده    ی دست ها  ی نشست و سرش را رو   زیم  پشت

که از    یشانه اش قرار گرفت و در حال  ی رو  یاش گذاشت. دست

 گذشت گفت:  یکنارش م

 ؟ ی اونجا بودبازم شب تا صبح  _
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آلودش  اب  خو  ی باال گرفت و چشم ها  یکم   یرا به سخت   سرش

 را به فرزان دوخت. 

 راحته. المیخ  ی نجوریا _

 از دادگاهت چه خبر؟ _

و سرش را به چپ و راست تکان    دی به پشت گردنش کش  یدست

 داد. 

 . ده یهنوز موعدش نرس _

 گفت. یم ییزایچ هی ی حاج پناه _

 ن یاز ا  دیرس  یبود و محال به نظر م   ی دادگستر  یفرزان قاض  پدر

 خبر باشد.  یموضوع ب

 ؟ طورچ _
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 نیداره ا  یکیپرونده ات شده.    ی رفت و آمد ها با قاض   ی سر  هی  _

 دوونه، حواست باشه.   یوسط موش م

 نائب؟!  _

اسم از زبان مهراب همزمان شد با ورود دکتر طلوع به    نیا  گفتن

 که دم در داشت.  یبخش آن ها و مکث

 افتاده ؟!  یاتفاق _

 یشانه خال  ی براو فرزان    دیآنها پرس  ی سوال را دکتر از هردو  نیا

 کردن از جواب، بالفاصله بلند شد. 

 گردم. یبکشم، برم گاری س هیرم  یم _

 ؟ یشدم دکتر پناه بهیمن غر گهیحاال د _

 دستپاچه جواب داد.  فرزان

 .میزد یحرف م  مینه اصال. در مورد دادگاه داشت _
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 . دیرو به مهراب کرد و پرس دکتر

 کنه؟ یم ی پرونده سنگ انداز انینائب داره تو جر _

 سر ندانستن شانه باال انداخت.  از

 . ستیمشخص ن ی زیدونم، فعال که چ ینم _

 شد.   رهیمهراب خ  ی کرد و با دقت به چهره    زیطلوع چشم ر  دکتر

  اد یروزا حجم کارتون ز  نیا  نکهی.  مث انیای  یخسته به نظر م  _

 بوده. 

دار  یقاتیتحق  ی کارها  ریدرگ  _ هستم.  دکتر   میدانشگاه  با 

 . می کن یمقاله کار م  هیرو  یخیمشا

@romanhayelilian 
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 69  دیایکه ب بهار

که مهراب بخواهد به او   ستین  ی زیآن چ  ی همه    نیدانست ا  یم

 ناراحت جواب داد. لیدل ن ی و به هم دیبگو

 . نیموفق باش  _

کارشان   رامونی پ  شتریبعد از آن  ب  ی تکان داد و صحبت ها  سر

 بعد دکتر آن دو را تنها گذاشت.  ی د و ساعتبو

وسط هست الاقل از طرف اون    ن یا  یکشش  هی  گمیمن هنوزم م   _

 که هست. 

لب گفته    ریرا فرزان موقع خروج دکتر از بخش آهسته و ز  نیا

 مهراب. ی ابروها انیشده بود م یاش خط اخم جهیبود و نت

 ؟ ی باز شروع کرد _
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دست گذاشتن    ی دست روکه با    ییتو   نیمن شروع نکردم، ا  _

 شروع بشه.  ی کرد ی کار

 زمزمه کرد. یعصب

 دکتر رو نگران کرده؟ ی مثال قراره به کجا برسه که جناب آقا _

 رک بگم؟ _

 گفت:  ی جد یلیفقط نگاهش کردو فرزان خ مهراب

. مطمئنم  ی ریاش بگ   دهیناد  یکه بتون   ستین  یدکتر طلوع زن   _

درصدم تو    هی  یبشه گذشته اش حت  ی جد   ی زیتون چ  نیاگه ب

  نم ی ب  یروزهات رو که م  نیاما حال ا  ستین  رگذاریتاث  متیتصم

 تو و اون دختر...  نی شم. ب  یمردد م

 فرزان را قطع کرد. هوا بلند شد و حرف یب شیجا از

 .  ستین  یچیه _
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پشت در اون   ی. تو سه شبه دارستمیاما من چندان مطمئن ن   _

محمد   یر علبخواد به دخت  یکیکه نکنه    ی د  ی م  کیخونه کش

 برسونه.  بیآس

 من بخاطر...  _

او بود که حرف مهراب را قطع    نباریدستش را باال آورد و ا فرزان

 کرد.

 مزخرفاته. نیفقط خواهشاً نگو بخاطر عذاب وجدان و ا _

  یکارش رفت. رو  زیزد و به سمت م  شیبه موها  یچنگ  کالفه

 عوض کرد.  یخم شد و حرف را به آن شیبرگه ها

ا  _ تحو  یرش من چفاس  نیپس  امروز  نبود  قرار  مگه    ل ی شد؟ 

 رم؟ یبگ

 . رمیگ یا تماس م جواب من نبود، ام نیا _
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*** 

  ت یدور تا دور خانه انداخت و لبخند رضا  ی ها  ن یبه پرچ  ینگاه

ها  ی رو  یبخش س  ی جا  شیلب  به    ی مهد  د یگرفت.  را  کارش 

  ره یها خ  نیبه اتمام رسانده و حاال او هم با لذت به پرچ  یخوب

 بود.

 طول بکشه. نهمهیکردم ا یفکر نم _

 تر شد.  ق یعم الیت لبخند

 شده. دستتون درد نکنه. یاما عال _

  ی چا  یوانیبرد تا ل  شی انداخت و دست پ  ریسر به ز  ی دمهدیس

کرد   یداشت به او تعارف م  الیقرار گرفته بود و ت   ینیکه داخل س

 را بردارد. 

 ممنون خواهر. _
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دانست از   یاو داشت. م  ی گفتن ها  "خواهر"  نی از ا  یخوب  حس

 ته دل و خالصانه است. 

  ی خواهر واقعا حس م  ن یگ   یبهم م  یوقت  د، یآقا س  ی دون  یم  _

برادر دارم    هیآدم که از بودنم ناراحتن    نهمهیا  ونیم  نجایکنم ا

 که حواسش به من هست. 

 هم جان گرفت.  ی مهد دیس ی لب ها ی رو لبخند

نباش    _ مردم هم  نگران حرف  الحمدهلل.    ی آدما  نجایا  ،نیخب 

م  کمینداره    ی بد عادت  بودنتون  به  بگذره  راستش    ی که  کنن. 

همه رو نگران کرده   شیچند وقت پ  نیخونه تا هم  نیا  تیوضع

  ال یانگار خ  ی و چراغشو روشن کرد  ی شما اومد  ی بود اما از وقت

 راحت شده.  ییجورا  هیهمه 

 نشده؟ ی در مورد اون دونفر، هنوز خبر  _
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 گذاشت و کتش را به تن کرد. ی نیسرا داخل  وانشیل  دیس

 نشده.  رمونیدستگ ی زیاما فعال چ میکن  یپرس و جو م میدار _

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۰:۰۰ ۲3.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۷۰  دیایکه ب بهار

 شانه باال انداخت.  دیناام الیت

ازشون گرفت. اونا قصدشون    ی خوره که بشه رد  ی چشمم آب نم  _

 .دنیبهش رس ترسوندن من بود که 

 .ادی ی نم شیپ ی مسئله ا نیهمچ گهیان شاءاهلل که د _

 . دی سرتکان داد و با لبخند پرس الیت
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 ما چقدر شد؟ یبده  نیخب نگفت  _

براتون   یزحمت  هیدستمزد    ی قابل شمارو نداره، راستش به جا  _

 داشتم. 

 متعجب زمزمه کرد.  الیت

 در خدمتم.  نیی بفرما _

من    نیتون گفت  یدانشگاه ی ه که در مورد رشت   شیچندروز پ _

با استعداد   ی محل بچه ها   نیبه ذهنم خطور کرد. ا  ییزایچ  هی

به مح  ادیز اونها  انجام   طی داره. من هم تالشم جذب  و  مسجد 

فراهم کرد که جاذبه    ی رو جور  طیشرا  دیکار با  نیا  ی . براتهیفعال

واسه    ی  رو  از سال گذشته    هیالزم  ما هم  باشه.  داشته  جوون 

برا ز  ا  یقسمت رو  کرد  یآموزش  ی کارگاهها  ی مسجد  . میآماده 
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  ی تا براشون کالسا  ن یکن  ی شه باهامون همکار  یخواستم اگه م 

 . میبد بیترت یکمک آموزش  یو حت تیخالق

 به سر شوق آمد.  شنهادیپ نیا دنیاز شن الیت

 . من از خدامه. دیحتما آقا س _

د  _ من  اجازه  با  پس  شکر.  ا  یم  گهیخدارو  فقط  ه  چ  نکهیرم. 

 . نیرو خبرشو به من بد نیوقت آزاد دار  ییروزها

به فکر فرو  الی ها، ت  نیو تمام شدن کار پرچ ی مهد  دی رفتن س با

به    دیکرده بود با  نیتام  ی خانه را تاحدود  ت یرفت. حاال که امن

 افتاد. یفکر کار م

  ی به عقب برگشت و نگاه   ی پله ها باال رفت و همزمان دوسه بار  از

د که حاال  ا  ی کمتر  دیبه جاده  نه  انداخت.  داشت،  آن    نکه یبه 

 ش یروزها  نیثابت ا  ی عادت کرده باشد اما حضورمهراب مبرهن پا
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  ش یبه خانه باغ و شب ها  بیکه عج  یپنهان  ی شده بود. حضور

آرامش و پلک برهم   شبدو  نی ا  ی داد. ناخواسته برا  یم  تیامن

 خواست که باشد.   یگذاشتن از او ممنون بود و نم

به کار فکر کرد. مناسب  رسختانه  او را س  فکر پس زد و دوباره 

تواند آن را    یکسب در آمد م  یکه به نظرش آمد برا  ی کار  نیتر

در دانشگاه باشد    سیکرد تدر  ینم   یبود. فرق  سی انجام دهد، تدر

هرطور    دیگرفتند. او با  یآزاد م  ی روین که    یانتفاع  ریمدارس غ  ای

درآمد منبع  ا  یبرا  ی شده  میخود   س یتدر   ی برا  کرد.  یجاد 

 بود.  کیبود که به لحاظ مسافت نزد ی انتخاب شهر نیبهتر

بزند    هیشهر آستانه اشرف  ی به دانشگاهها  ی نظرش آمد فردا سر  به

مدارکش دنبال رزومه    نی منظور ب  نی ودرخواستش را بدهد. به هم

 بود، گشت و آن را  کنار گذاشت.  دهید هیکه ته ی ا
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که    دیچ  یم  وان یا  ی رو   ف یرد  کی  ی را تو  شی گلدان ها  داشت

. سر بلند کرد د ی کش  رونیب  الیاورا از فکر و خ   یپارس سگ   ی صدا

به ژرمن شپرد مشک که قالده اش به دست مهراب    ی بلوط  ی و 

آمد عاشق سگ ها بود و در    یم  ادش ی  یماند. از وقت  رهیبود، خ

از آنها را   یکیدانست. آرزو داشت    یم  ی ادیز  ی زها یموردشان چ

عمو   ایمحمد    ینبود باباعل   الیل  ی ها  ی ریختگداشته باشد و اگر س

 کردند.  یاو دست و پا م ی از آنها را برا یکی دیجاو

 سالم. _

 . دینشسته کنج لبش با سالم او پرکش ندلبخ

 . ن یسالم. بازم که برگشت _

 نرفته بودم که برگردم. ییمن جا _ 
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 ی تالشتون برا نیشه ا یمن نظرم عوض نم یدون  ی شما که م  _

 ه؟یچ

 صادقانه جواب داد.  بمهرا

پسر خوب رو هم    نینکنه. ا  دتونیتهد  ی خوام خطر  یفقط م  _

 براتون آوردم.  نیواسه هم

 خواهش دلش بست و تلخ گفت:  ی رو چشم

 من از شما سگ نخواستم.  _

 شد.   یجواب ناخودآگاه عصب نیاز ا  مهراب

 .اوردمیشما اونو ن ی منم به خواسته  _

@romanhayelilian 
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 ۷۱  دیایکه ب بهار

 سگ را نوازش کرد. ی گلو ریشد و ز خم

ول  _ ت  یدوسالشه  زرنگ  زیسگ  نباشهیو  نگران  زود   نی .  بهتون 

 کنه.  یعادت م

هر روزه    دنیعادت کنم. د  ی زیبه چ  گهیخوام د  یاما من نم   _

 . یبود که  اونم شما ازم گرفت م ی عادت زندگ نی بابام قشنگتر ی 

خواست   یهم گذاشت  که خونسرد باشد. نم  ی چشم رو   بمهرا

 وره در برود و دخترک را ناراحت کند. از ک

برا  هیاون فقط    _ .  اد یب  شیتونست پ  یم  یهرکس  ی اتفاق بود، 

  نایبود که اون شب گرفتم. اما همه ا  ی اشتباه  م یگناه من تصم

  ن یماش  ی لحظه اتفاق افتاد. پدر شما ناغافل اومد جلو  هیفقط تو  

 شده بود که...  رید ی ش اونقدربعدو 
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پا   سرش اتفاق  نییرا  از  گفتن  چشم    یانداخت،  به  خودش  که 

آن را    نکهیسخت بود چه برسد به ا  یکاف  ی بود به اندازه    دهیند

با ا  فیمحمد تعر   یعل  ی دردانه    ی بخواهد برا حرفها    نیکند و 

 داغ دلش تازه شود.

لحظه    ی حت  فرار کنم وگرنه  تی خواستم از واقع  ی من فقط م  _

افغان،    ای  یرانیفکرنکردم. اگرفتم     ریرو ز  یچه کس  نکهیبه ا  ی ا

  زانیتو م  تشی انسان شدم مگه مل  هیمن اون شب باعث مرگ  

 داشت؟  ی ر یاشتباه من تاث

ببخشمتون؟ من    نکهیا  ن؟یبرس  یبه چ  نیخوا   یحرفا م  نیبا ا  _

 دادم. تیکه رضا

  ی م بدمو ببخشتونم خو  یخودم نم  یانتظار بخشش از شما وقت  _

 کنه.   یم شتریهم فقط عذاب منو ب تتونیست. اون رضا دهیفا



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
388 

حال نتوانست    ن یقابل نفوذ نگاهش کرد ،  با ا  ریسرد و غ  الیت 

 حرف دلش را نزند. 

  ن ی بفهم  نویخوام ا  یباشم اما م  یتونم باعث عذاب کس  یمن نم  _

که    نیشد  ییانسان ها  نیاز بهتر  یکیکه اون شب باعث مرگ  

 و شناختم.  دمی د میزندگ من تو 

که ندونه    هیشناسن. ک  یهاش رو همه م  یمحمد و خوب  یعل  _

 اون مرد چقدر بزرگوار و انسان بوده.

 با تاسف سرتکان داد.  الیت

. فقط  نیشناس   یمحمد رو نم  ی قد سر سوزن عل  ینه شما حت   _

 حرف بود. ایدن هینگاه اون 

 کرد.   به چشمان درخشان دخترک چشم دوخت و زمزمه مهراب

 شناسمش. بهتر ب نی پس کمکم کن _
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 کیبه او نزد  یدوخت. سگ قدم   ن ینداد و نگاهش را به زم   یجواب

 زانوخم شد و نوازشش کرد. ی رو  الیشد. ت دنی و مشغول بو کش

 ه؟یاسمش چ _

.  هیاسم آلمان  هی زد. به گمونم    یصداش م  یاِشتف  شی صاحب قبل  _

 . ارمیب  نیرو از تو ماش لشیوسا ی  ه یرم مدارک و بق یم

شد و آهسته   رهیمعصوم و مهربان چشم سگ خ  ین  یبه ن  الیت

 زمزمه کرد. 

 ؟ یدوست دار نجاروی. ایجلو اشتف ایب _

تواند   یبا خودش فکر کرد نم  الیدم تکان داد و ت  شیبرا  یاشتف

 .ردیخواهش دلش را بگ  یرقمه جلو چیه

  نکه یدخترک بود و خوشحال از ا  قیاز دور به لبخند عم  نگاهش

توانست    یکرده است. حاال م  دای شدن به او پ  کی نزد  ی برا  یراه
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اش   یزندگ  ی روزها  نیا  ی   ختهیراحت به اوضاع بهم ر  الیبا خ

 سر و سامان دهد.

پدر فرزان ، مهراب را مصمم کرده    ی دادگاهش و حرف ها  انیجر

سر هرچه  که  فکر  عیبود  ا  ی تر  پرونده  مس  ی به حال  از    ر یکه 

شده بود،     گرانید  ی زغرض ور  ی برا  ی دور و بهانه ا  الیت  تیرضا

 کند. 

ماش  یاشتف  لیوسا از  نگاه  دشیجد  نیرا  و  سر    یبرداشت  از 

را    یژگیو  نیمثل فرزان ا  یبه آن انداخت. داشتن دوست  تیرضا

برا دردسر نکشد.    یزیخواستن و بدست آوردن چ  ی داشت که 

آن   دنیباد  الی که ت  نقدریرا دوست داشت، هم  دشیجد  نی ماش

بود.    ینشود کاف  یتداع  شیمحمد برا  یدف  علتصا  تلخ  ی خاطره  
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خواست هرطور شده کنار دخترک بماند تا نهال خم    ی مهراب م

 کند.  دایپ ستادنیروحش دوباره توان ا ی  دهید بی شده و آس

@romanhayelilian 
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 ۷۲  دیایکه ب بهار

کوچکش   ی اه به دستهازانو زده و مشغول نوازش سگ بود. نگ  الیت

دختر    نی. آخر به ادیابرو در هم کش  صالیانداخت و از سر است

شد عاقل است و صالح خودش را بهتر از    یم  شیبچه که ادعا

که هنوز   یاگر دومزاحم  د؟یتوانست بگو  یداند چه م  یم  یهرکس

گشتند و    ی باره بر مدو  داز آنها بدست آور  ی هم نتوانسته بود رد
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آن    تی اذ  ی برا  ی دج  یمیتصم  نباریا با  او  داشتند.  آزارش  و 

 ستد؟یتوانست در برابرشان با  یکوچک چطور م ی دستها

که بلد بود   ی کار  نیریجلب توجه دخترک هر ش  ی برا  یاشتف 

انداخت. خنده ها  الیرو کرد و ت  بیدخترک عج  ی را به خنده 

خنده ها    نیو صاف و کودکانه بود. ته دلش گرم شد با ا  یقلیص

  ی شاخ و برگش را بهار  ی باغ و درختان ب  ی حال و هواکه انگار  

 کرده بود. 

بلند   شیاز جا  ع یشد سر  یم  کی مهراب که به آن دو نزد  دنید  با

 یشگیسرد و خشک هم  ی کرد دوباره در آن پوسته    یشد و سع

اثر    یاشتف  ی . معجزه  د یرس  یم   به نظر  دهیفا  یاش فرو برود اما ب

 شکسته بود. خترک را تفاوت د یکرده و طلسم نگاه سرد و ب
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  قه ی کنار شق  یانیعص  ی گره خورد به آن تکه مو  یمهراب به آن   نگاه 

فرار کرده بود. رنگ روشن آن گندم زار،   ی اش که از کمند روسر

همخوان  بیعج عسل چشمانش  نم  یبا  نگاه    ی داشت.  توانست 

و   ی و دو سالگ  ی سخت کرده بود. س   شیکار را برا  ن یو هم  ردیبگ

خواست   یو او نم  دیرس  یاحمقانه به نظر م  ؟ییپروا  یب  نهمهیا

 نوجوان شانزده، هفده ساله به نظر برسد.   ی مثل پسر بچه ها 

جنسش    ،ییبایز  نیبود. منتها ا  بایز  ی ریبه طرز نفس گ   دخترک

و شناخته بود فرق داشت.    دهیکه سالها د  ییبایبا آن ز  بیعج

  ی ت مدل  که  ینقاش   ی تابلو  کیبکر بود و ساده.  مثل    ییبایز  نیا

 یریگ  یکه از آن م  یو در آرامش  یخواهد ساعت ها به آن زل بزن

 .ی غرق شو
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  ال یآن خ   یگفت. به سخت  ی زی دخترک تکان خورد و چ  ی ها  لب

 را پس زد. نیدلنش

 متوجه نشدم.   دیببخش _

 سگ مراقبت کنم.  نیتونم از ا  یگفتم من نم _

 قراره اون ازتون مراقبت کنه.  _

 .ی و بر یبذار نجایا نویا ی تون یشما نم _

 جواب داد. ی باال انداخت و با خونسرد ییابرو

 . هیمن آپارتمان ی تونم ببرم،خونه    یبا خودمم نم _

 اصال بده به صاحبش.  _

 . دمیسگ رو خر نی. من اییصاحبش شما _
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 ریرا به ز  یانی عص   ی آن تکه مو  ی و عصب  دیکش  ی کالفه پوف  الیت

 . دی او دزدقشنگ گندم زار را از   ریبرد و تصو ی روسر

 ن؟یدیچقدر خر _

 . دیپرس دیبا ترد مهراب

 !؟یکن  یسوال رو م نیا یواسه چ _

سرو ته حوصله اش سر رفته بود    ی بحث ب  نیانگار از ا  دخترک

 که نگاه گرفت و با تاسف سرتکان داد. 

 بمونم. بگو الاقل پولش رو بدم.  یکس نیبار د ریخوام ز ینم _

از خجالتش    یت و حسابرسد  ی بدن  هیتنب  کیچاره داشت با    اگر

 ن یکرده بود که ا  الیخودش چه خ  شیآمد. دخترک پ  یدر م

 زد. یحرف را م

 ده.آب خور ونیلیدوم _
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 گرد شد.  ی به طرز با مزه ا شیها چشم

 چه خبره مگه؟  _

 خنده اش را کنترل کرد. ی سخت به

 . ست یمظنه دستت ن نکهیمث ا _

 .د یمثل دختر بچه ها لب برچ الیت

 پول ندارم.  نقدریمن ا _

 دم. یم  فیبهت تخف  _

از   یراحت  نیآنقدر چشمش را گرفته بود که نتواند به هم  یاشتف

 داشتنش بگذرد. 

 پولشو بهت برگردونم؟! یتونم قسط  یم _

@romanhayelilian 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
397 

 

 [ ۱9:۲9 ۲۷.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۷3  دیایکه ب بهار

  دخترک اورا هم به   ی چشم ها  ان یجاخوش کرده م  جانیه  دنید

مکث که نشان دهد در حال حساب و   یکم  سر شوق آورد و با

 . د یکتاب است نگاه منتظرش را به دنبال خود کش

 باشه قبول.  _

 هم دارم. گهید ی خواسته  هی _

 ی . با لبخنددیارز  یم  ییایبا او دن  الیقدم راه آمدن ت  کی  نیهم

 جواب داد.  شیلب ها ی کش آمده رو

 ؟ یواخ  یم یچ گهید _

 . این نجایا گهیبده و دساب بهم شماره ح هی _
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زد   یحدس م دیماند. با  رهیبه دخترک خ  ی برد و با ناباور  ماتش

کرد    یدختر آنقدر ها هم که فکر م  نیا  ینفوذ به ذهن و زندگ

 . ست یآسان ن

*** 

 ی مسابقه    کی  ی که پخش زنده    ونیز یتلو  ی توجه به برنامه    یب

از  ی کاناپه نشسته و به بخار  ی فوتبال بود رو  ش یچا  وانیل  که 

 شد زل زده بود. یبلند م 

 . د یکوب شیبا آرنج به بازو  یدر حال شکستن تخمه ژاپن فرزان

 رو خراب کرد؟  یخوب نیبه ا  تیچطور موقع  نینگاه کن بب  _

چنگ انداخت و پشت سرش را خاراند.    شیکالفه به موها  مهراب

نم ا   یهنوزهم  کند  باور  رودست   ی نطوریتوانست  دخترک  از 

 بخورد.
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توروخدا دختره چطور    ن یشم. بب   ال یخ  ی اگه ب  ستم یمهراب ن   _

 گذاشت تو کاسه ام.

  ق، یرف  الیخ  ی ب  ؟یاون موضوع هست  ریبابا تو هنوزم درگ  ی ا  _

 شه.  یدرست م

 اق خوابش رفت. بلند شد و به سمت ات شیجا از

 اونجا بمونه.  ذارمیشه. من نم ینم ی نجورینه ا _

  ی در حال کشت  شیاان هدند  ن یب  ی با تخمه    کهیدر حال  فرزان

 گفت:  یگرفتن بود به سخت

  ت یآدم با اون موقع  شهیگرفته. مگه م   یگم افسردگ  یمن که م  _

 ساکن اون روستا بشه؟  رهیبگ  میتصم هویخوب 

و اون پارت از کتاب رو که    نیتو هم بش.  رمیدوش بگ  هیرم    یم  _

 . م یعقب یلیگفتم ترجمه کن، خ
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 قهیخورده ،    گه ید  ی از جا  شه. اعصابش  یکه نم  ری خب حاال، د  _

 . ره یگ  یمنو م ی 

  ال یکرد هرچه که مربوط به ت  یو سع   ستادیدوش آب ا   ریز  مهراب

زندگ م   یو  برا  یاش  دق  ی شود  زم  ی ا  قهیچند   ی   نهی به پس 

شد آن چشم ها که گاه بادامش تلخ   یذهنش بفرستد اما مگر م 

 برد؟   ادیبود را از  نیریش  یو گاه

و   ییه جدا از تنهاکن شدنش در آن خانفکر کرد که با سا  نیا  به

شان هم  بود.   نی ها و تام   نهیآنجا، مشکل هز  طی ناامن بودن مح

به    راثیکند و م  هید  ی شد تقاضا  یدختر مغرور که حاضر نم  نیا

ن  نام  از پدرش هم جز  مانده  ا   کیجا  نبوده،   ی و خاطره  خوب 

 گشت.   یبدون شک دنبال کار م
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و   ردیاز او بگ  ی تواند سراغ  یم مبهانه ه   نیبا هم  نکهیتصور ا  به

ن   یحت بازخواست کند که چرا به فکر    ست، یبابتش دخترک را 

 آمد. رونیدوش گرفت و از حمام ب عیسر

کرد که فرزان وارد اتاقش   یرا با سشوار خشک م  شیموها  داشت

 شد. 

 عجله؟ نیکجا با ا _

 گردم.  یاومده تا شب برم  شیبرام پ ی کار هی _

  هیقالب کرد و به چارچوب در تکانه در هم  را طلبکار  شیها  دست

 داد. 

 به اون روستا. ی بر ی خوا ینگو م  _

@romanhayelilian 
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 [ ۱9:3۰ ۲۷.۰۲.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۷۴  دیایکه ب بهار

که کتش    یبرداشت و درحال  زیم  ی اش را از رو  یو گوش  چییسو

به تن م از کنار فرزان گذاشت و دست رو  یرا   شیبازو   ی کرد 

 گذاشت. 

 گردم.  یبر م _

 .  ستیکدومتون ن  چیبه صالح ه  نیمهراب، ا  یکن  یخطر م  ی دار  _

 خوام مواظبش باشم.  یمن فقط م  _

 داد.  تلخ جواب یلیخ فرزان

نم  نیا  _ پاک  رو  مسئله  عل  یصورت  قاتل  هنوزم  تو    ی کنه، 

 .ی محمد

 افتاد.  شیدو ابرو   نیدر مشت شد و خط اخم ب  ی مهراب رو   دست
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رفتنم به    ی حل شه، بعدش کارها  ی جور  هیمشکل    نیبذار ا   _

 کنم.  یاهواز رو جفت و جور م

م؟یمطمئن   _ طلوع  دکتر  آزما  ی !...  فازسوم  راه    شگاهیخواد  رو 

  ی و گذاشت   یسرش انداخت   ی که تو تو  ی کنه. همون فکر  ی انداز

کنه که    یدرصدم فکر نم  هی  یات حساب کنه. اون حت  هیرو سرما

بهونه    نیساله ات ا  جده یه  قیرف  ی اهواز، اونوقت انتظار دار  ی بر

 هارو باور کنه؟

 م. رهاش کن ی نطوریتونم ا ینم ق،یپس منو بفهم رف _

  ی تو دلت م   یبهتره بپرسم، چ  دمیشا  ایگذره؟    یتوسرت م   یچ  _

 گذره؟

 ال؟ ی به ت ی دی بحث دکتر طلوع تموم شده، رس گهید _
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و هنوزم برات فقط دکتر طلوعه نه    ی شش ساله با دکتر همکار  _

  گذره یمحمد م  یبا دختر عل  تییترن. سرجمع چند ماه از آشنانس

 ال؟ یکه شده برات ت

 ؟ یبرس یبه چ ی خوا یم _

دنبال فندک    ش یها  بیج  ی لب گذاشت وتو  ی رو  ی گاریس  فرزان

 گشت. 

نم  هیفقط    نیا  _ داداش،  معادله ست  به جواب   ینا  ازش  شه 

 . د یرس یقطع

 افتاد و دلخور زمزمه کرد.  راه

 گردم.  یزنم و بر م  یم ی دور هیرم  یم _

 انی محصور م  ی به آن خانه    دنیرس  ی که شد هوا  ن یماش  سوار

ها گلنرده  و  توسکا  ا   ی ا  روزهیف  ی درختان  و    وانیو  بلندش 
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با لبخند خ  یدخترک باغ بود،    ی آن سو  یبه استخر ماه  رهیکه 

 دوباره به دلش افتاد. 

شنبه    کیتراف  از ب  ی ها  ابان یخ  ی عصر  وارد   رونیرشت  و  زد 

سوت کور روستا بود   ی بعد داخل جاده    قهیدق  رگراه شد. چهلبز

  یفرع  ی به آن کوچه    دهیراند. نرس  یم  الیت  ی و به سمت خانه  

نگهداشته و دو   ی افتاد که گوشه ا  یناشناس  نی چشمش به ماش

 باغ زل زده بودند   ی ها  ن یپرچ  ی از همان جا به آن سو  بهیمرد غر

با    ادهیپ   نیازماش   نیو خشمگ  یعصب و  هاشد  به    ی قدم  بلند 

سمت راننده زد و آن دو را    ی   شهیبه ش  ی سمتشان رفت. ضربه ا

 توجه خودش کرد.م

 باشه؟ ی امر ونیآقا _
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  نطوریآن هم ا  دنشیدو مرد که ظاهرا اورا شناخته بودند از د  آن

 خبر، جا خوردند. ی هوا و ب یب

 .میگرد  یآدرس م هیدنبال... دنبال  _

 مشت شد.  ن یسقف ماش ی رو دستش

تون    ییراهنما  د، یشناسم. بگ   یمث کف دستم م   نجارویمن ا   _

 کنم. 

 مرد راننده نماند.  ی به رو رنگ

  دینبود با  نجایا  نم ی ب  ی کنم م  ی راستش حاال که خوب فکر م   _

 برم اون سمت بزرگ... 

  یخورد اورا از ادامه    نیمهراب که  به سقف ماش  نی سنگ  مشت

 حرفش منصرف کرد.
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کرده که با من در   الیخودش خ  ش یپ   یپدر چ  ی اون نائب ب  _

دور و بر منو چوب   ی آدما  اه یقصد کرده زاغ س  گهیافتاده؟  حاال د

 . نه یب  یرو تموم کنه وگرنه بد م  ی باز  نیا نیبهش بگ دیبزنه؟ بر

@romanhayelilian 
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 ۷۵  دیایکه ب بهار

 زد.  ادیفر و  دیکوب   نیبه ماش ی گرید ی کف دست ضربه  با

 .ی هر _

دادند و بالفاصله از محل   حینائب فرار را به قرار ترج  ی ها  نوچه

کمر گذاشت و از شدت خشم به   ی دور شدند. مهراب دست رو

هشت سال    ی   نهی نفس نفس افتاد. مردک حرامزاده هنوز هم ک
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  ی آمد. اگرهمان موقع جلو  یرقمه کوتاه نم  چیرا داشت و ه  شیپ

نم مبرهن  برا  ستادیا  یحاج  ها  ی و  پافشاریخواسته   ی نم   ی ش 

وجود نداشت که وسط    تیموقع  نیهم با ا  یحاال نائب  دیکرد شا

 اش عرض اندام کند.  یزندگ

مهران را   ی در آورد و بالفاصله شماره    بیهمراهش را از ج  تلفن

 گرفت. 

 الو سالم داداش. _ 

 سر مهران از آن دونفر بلند تر بود. ادشیفر

. من  رونیمن بکشه ب  یاز زندگو  پاش  بگو  یبه اون نائب عوض  _

 مونه هااا. یازش نم ی زیچ گهیآخر د میبزنم به س 

 شده؟!  ی زیچ _
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بشه؟ نوچه هاشو فرستاده که آمار دختر   یخواست  ی م  یچ  گهید  _

سرش   ییبال  ال یاگه ت  ران،ی. به جان مامان ااره یمحمد رو در ب  یعل

 دم.  یدودمانش رو به باد م ادیب

 نکارویا  دیبا  ی نائب واسه چ  ؟یگ  یم  یچ  ی معلومه دار  چیه  _

 بکنه؟ 

و اون بال رو   یبرو از خود نامردش بپرس. اول رفت سراغ ناج  _

 سرش... 

 حرفش را قطع کرد. ی دیبا ناام  مهران

 . چهیگوش منو بپ   ییجورا  هیخواست    یاون به خاطر من بود. م   _

اندازه    اعترافش غ  یکاف  ی به  و  باعث    رقابلیتلخ  که  بود  هضم 

 مهراب شود.سکوت 
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محمد نه تو.   یدونست من زدم به عل  ینائب از همون اولشم م  _

 خواد باهاش منو تحت فشار قرار بده.  ی کرده بهونه و م نویحاال ا

 ؟ی کن  کاریکه چ _

 . امیانتخاب کرده کنار ب  یکه اون به عنوان حام یبا شخص  _

 مسلط باشد. کرد به اعصابش  یهم گذاشت و سع ی رو چشم

 ه؟ یطرف ک _

 ش؟ی شناس ینم _

 ه؟ یگم ک یم _

به اسم فکور. شرکت صادرات واردات داره در ظاهر اما   یشخص  _

 هست.  ی چه جور کثافت کار یقاط قا یدونم دق ینم

 ؟ ی تو هم قبول کرد _
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 داشتم؟ ی ا  گهید ی چاره  _

 م؟یمن و حاج محمد مرده بود _

اون فقط بلده واسه چهار پشت  ... برو بابا دلت خوشه.  یهه حاج  _

  ی کنه نه واسه من و تو. به ما که م  ی باشه و پدر  یحاج  بهیغر

  یشه چماق و راهمون رو باز نم  یم  شیرسه اون اصول اعتقاد

م پامون  ما هم شدندازهیکنه که سنگم جلو  حفظ    یقربون  م ی. 

خام ما بابامون فالن مقام   الی.  به خشونیا  ی ارزش ها و آرمان ها

 .هی حکومت  و منصب

 شد؟ تموم هات  ییمزخرف گو _

 ؟ی بشنو یازم چ ی خوا یم _

 رو. لتیدل _

 اعتراف کرد. ی به سخت   مهران



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
412 

فقط مشکل    نیماجرا کنم، ا  نیا  یرو قاط   هیخواستم بق  ینم  _

 من بود. 

مهران بخواهد به او   نکهیبهانه را باور کند. نه ا  نیتوانست ا  ینم

مسئله نداشت.    نیبه ا  ینان یاز جانب نائب اطم  شتریب  دیدروغ بگو

 ماتش یبار تصم  ری خواست او ز  ی مهران م  دیآن مردک با تهد  دیاش

 نبود.  تیواقع ی همه  نیبرود اما ا

دور    ذارمینم  گهیزنم داداش، مطمئن باش د  یبا نائب حرف م   _

 شه. داشیمحمد پ یو بر دختر عل

@romanhayelilian 
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 ۷6  دیایکه ب بهار



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
413 

روستا را پشت سر گذاشت و به   ی احت کوچه هاکالفه و نار  الیت

حت رفت.  خانه  توض  یسمت  که  بود    د ی س  شتر یب  حاتینمانده 

کالس    ی مهد بشنود.  خالق  ایرا  کارگاه  س  یت یهمان  به    د ی که 

  ی شدن   لیشد آن هم چه تشک  ل یقولش را داده بود بالخره تشک

بود که   یلکر و ال   ی ساله    ازدهیاش دخترک     ی که تنها متقاض

 شانیکه برا ی کند. با افسوس به برنامه ا یافلد بود قالب بفقط ب

م  کرد.  فکر  هم  یداشت  برا  ی جلسه    نیخواست   یاول 

دانست بچه   یدست ساز بسازند. م   یحرارت  زریل   کیکارگاهشان  

از آن استقبال م  از ذهن    یها حتما  اما حاال چندان دور  کنند 

ا حضورش شده باشد که ب  ی دجو ب   یبچه ها قربان   ی نبود عالقه  

را   الیت  ی اراده    ی نه تنها پا  نی روستا رقم خورده بود. وا  نیدر ا

  ی از قبل مصمم م   شتریکرد که هرچه ب  ی ماندن سست نم  ی برا

 غ را حفظ کند. شد بماند و آن خانه با 
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درج  شیها  دست ن  ی ها  بیرا  و     میکاپشن  برد  فرو  اش  تنه 

لبه   نرم   به خز  را  اد یکالهش کش  ی صورتش  بابا    نی.    ی عل را 

و حال بد مامان    یذهن  دیشد  ی ها   ی ریدرگ  انیمحمد سال قبل م

 بود. دهیتولدش خر ی برا الیل

  ک یکه درست از پشت سر به او نزد  ییتند دوچرخه ها  حرکت

فوت وقت کنار بکشد. چند پسر    ی شدند باعث شد خود را ب  یم

به زحمت چهارده    گوش یباز  ی بچه   داشتند    ایکه  پانزده سال 

دوچرخه بر  سرعت   شانیها  سوار  م  بیعج  یبا  او  سمت   یبه 

 آمدند. 

  یو دستپاچه شد و برا   جیگ  یلبخند با منظورشان کم   دنید  با

  ی زیکرده بود عقب عقب رفت. چ  ریکه در آن گ  یتیموقعفرار از  
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افتاد و در   نیزم  ی کرد و تا به خود بجنبد رو  ریگ   ش یبه پشت پا

 نرم کنار جاده فرو رفت. ی گل و ال 

و باعث شد با حرص   دیاعصابش خط کش  ی رو  پسرها    ی   خنده

به آن را   دهیسمج گل چسب  ی دستانش را تکان دهد تا تکه ها 

 جدا کند. 

 خوشت اومد؟ _

 . یبرو دخترافغان نجایاز ا _

 برگرد کشور خودت. _

کرد به خودش مسلط شود. پا به    یرا بست و سع  شیها  چشم

  یزیچ  نیگفتن وبحث کردن آخر  راهیپسربچه ها بد و ب  نیا  ی پا

 خواست.  یآن روز م ی بود که برا
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به    یبلند شد و پسرها پا به فرار گذاشتند. با ناراحت  شیاز جا  الیت

شد و از شدت خشم و غضب    رهیکاپشنش خ   یگل  ی ها  نیسرآست

 فرو خورده اش، بغض کرد.

پسرها را به   نیکه ا  ی خبر  یاز خدا ب   یدستش به آن روان  مگر

آن طعنه ها را از بر بود و   مام. تد یرس  یجانش انداخته بود، نم

آن سه پسر بچه را به جانش انداخته تا او    یدانست چه کس  یم

 کند.  مانیروستا پش نی را از ماندن در ا

بود که در آن لحظه    ی زیچ  نیآخر  یمانیکورخوانده بود. پش  اما

ا  یبه آن فکر م  الیت او بخو  یکی  نکهیکرد.  به  با آن حرفها  اهد 

انداخت که هر   یلج م  ی دنده    ی رو  شتریکند فقط اورا ب  نیتوه

 که شده بود.    ی متیطور شده به خواسته اش برسد حاال به هر ق
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درس خواندن و  ی وجودش برا  ی با همه   یسال ها وقت نیا تمام

  ی کس   نکهیهدف داشت آن هم ا  کیجان کنده بود تنها    شرفتیپ

 ی مادر  نیبخواند که نه در سرزم  یاضاف  ی جرات نکند اورا موجود

 بودن.  ی برا  ینشان   ی پدر  نیماندن داشت  نه در سرزم  ی برا  ییاج

خ   بیغر غربتش  و  از    یلیبود  تر  دوست    "لمین"سخت 

بُعد    یهمخوابگاه و  فاصله  وطنش  با  الاقل  او  بود.  افغانش  و 

  ن یپا به ا  یاز وقتگفت که    یم  د یچه با  ال یداشت اما ت  ییایجغراف

  یهر آدمرا وطن  که آن    ی نیخودش و سرزم  نیگذاشته بود ب   ایدن

ه  یم داشت  دکر   ینم  دایپ  ییآشنا   ی نشانه    چی خواندند  درد   .

بداند نه افغانِ افغان و عذاب آن   یرانی ا یِرانیخودش را نه ا نکهیا

ها به چشم هم وطن   یرانیا  انیافغان ها و نه م  انیجا بود که نه م

 شد.  ینم دهید

@romanhayelilian 
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  ی روزها  نیا  ییرا پس زد. تنها  شیاشک نشسته به چشم ها  شین

  ی م   دایبازار دل آدم ها پ   انی م  ی بود که به سخت  ی ابیاو جنس نا

اش شده بود    یتوجه و نگران   ی همه    انیم  نیهم که ا  یکیشد.  

خون به دلش کرده    شتریبود که از همه ب  یاو، درست کس  ییتنها

جا حاال  ا   نایم  ییو  خا  ی کوچه  به  منته  نهکه  شد    یم  یاش 

 . د یکش یم  ادیو فر ستادهیا

دودمانش رو   ادیسرش ب  ییبال  الیاگه ت  ران،یبه جان مامان ا   _

 دم.  یبه باد م 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
419 

کنار جاده فقط    یجنگل  ی از درخت ها  یکیگرفتنش پشت    پناه 

  یاسمش از زبان مهراب نبود. باورش نم  دنیشن  ی از سر کنجکاو

که داشت و از او خواست   یحیواست رک و صرشد بعد از آن درخ

 دایچند ساعت دوباره سر و کله اش پ  ی به فاصله    د،یاین  نجایا

 شان یکرد و برا  ی م  دیهدو زمان را به خاطر او ت  ن ی شده بود و  زم

 . دیکش  یخط و نشان م

سفت و خشک درخت    ی زده اش را به پوسته    خی  ی ها  دست

که از شدت خشم کبود  ی گرفت و از همانجا نگاه دوخت به مرد

 بود.   دهیشده و به مرز انفجار رس

نم  مهراب ا   ش یها  تیحما  ش،یحرفها  د،یفهم  یرا  آتش    نیو 

کرد. انگار    یشده بود را درک نم  زی او سر ر  ی که برا  یفشان خشم
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محمدش را آن شب سرد   یبود که بابا عل ینه انگار او همان کس

 باران رها کرده و رفته بود. ریز ی زییپا

*** 

پا    ریرا که در شهر بود ز  ییو دانشگاهها  یرانتفاعیمدارس غ  تمام

  ی م  د یگرفتند و با  ینم  ی دیجد  ی رویوقت سال ن  نیگذاشت اما ا

تا خردا کارماند  کند.  اقدام  دوباره  که  ماه  هم در آن شهر   ی د 

 کند.   یکه داشت همخوان یکوچک نبود که در آمدش با مخارج

شهر قدم زد و به آدم ها و   ی ها   ابانیو درمانده در خ  مستاصل 

او در آن لحظه متوقف شده بود    ی که انگار برا  یتند زندگ  انیجر

کننده و تلخ بود.  دیاز حد ناام ش یب شیبرا زیماند. همه چ رهیخ

بود   دهیکه بابتش کش  ییها  بتیکاش آن خانه باغ وتمام مص  ی ا
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گشت تهران سر    ی بر م  دیجاو  موداد و به قول ع  ی م  ییرا به دا

 اش.  یو زندگ کار

ا  همانطور بابت  را  خودش  م  طیشرا  نیکه  شماتت  کرد    یبد 

چراغ برق زده شده   ی رهایاز ت  یکی  ی که رو   ی نگاهش به برگه ا

 بود، خورد.

. چشم  دیعبور آدم ها کنار کش  ریسست کرد و خود را از مس  قدم

قوت  یدادن کم یلب برا ریبرگه دوخت و ز ی رو ی به نوشته ها

 کرد. قلب به خود زمزمه 

 موقته.  ی کار  طیشرا هی نیا _

آورد   رونیب  بیاز آنکه منصرف شود،تلفن همراهش را از ج  قبل

به او   یبرگه را گرفت. حس  ی شده رو  پیتا  ی ماره  و تند و تند ش
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بسته    شیدرها برو  ی که همه    یطیدرشرا  میتصم  نیگفت ا  یم

 است.  میتصم نیشده، بهتر

وارد کوچه   یوقت   دیجد  طیاز شرا  جی ساعت بد سردرگم و گ  کی

به خانه اش شد، آن شغل مورد نظر را داشت و قرار   یمنته  ی 

 بود از فردا کارش را شروع کند. 

پوزخند    اریاخت  یمهراب و ب  نی ماش  یخال  ی دوخت به جا  چشم

 شیشانه ها  ی را که رو   یت یبار مسئول  ،یزد. او هم با آوردن اشتف

م پا  یاحساس  عذاب    نییکرد  حاال  البد  بود.  وجدان گذاشته 

م  ی کمتر و  خ  یداشت  با  زندگ  یالیتوانست  به  اش   یآسوده 

 برگردد.
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  ی بود. وقت   شیگوش ها  ی مهراب هنوز هم تو  روزی د  ی ها  ادیفر  اما

را به جان مادرش قسم داده و اسم اورا با   یمخاطب پشت گوش

 درد  به زبان آورده بود. 

و حق داشت که نفهمد.    دیفهم  یرا نم  شیها  یمرد و نگران  نیا

اسم شناخته شده    کیچند ماه قبل او فقط و فقط    نیتا هم  دیشا

به خاطر حاج مبرهن و موقع نه  بود    ی اسیس  تیو قابل احترام 

محمد به او.    یو نگاه مثبت عل  یعلم  ی اش، به خاطر تالش ها

و   یکیزیحضور ف  ش،اسم بعد از آن شب و کابوس  نیاما حاال ا 

 کرده بود. دایپ  الیت یدر زندگ  ی تر  ی جد

@romanhayelilian 
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 ۷8  دیایکه ب بهار

بخشش متنفر    رقابلیغ  یمرد به خاطر کوتاه  نیتوانست از ا   یم  او

کند و جبهه   ی تند   شیتوانست در برابر تمام کمک ها  یباشد، م 

 ق یبود. به خودش  و احساساتش دق  جهینت  یتالشش ب  ردامایبگ

را با عذاب از   ش یالیکه ل   ی طانسر   از  یحت  دید  یشد، م  ی که م

 . ستیاو گرفته بود، متنفر ن

کرد   یداشت او اعتراف م  یکیبُعد ژنت   یشک اگر عواطف انسان  یب

محمد   یرا از عل  گرانیبد د  ی از رفتارها  یگذشت و چشم پوش  نیا

 به ارث برده است.

نبودن تنفر آن روز آزارش داده بود که خودش را پشت   نیا  دیوشا

که مهراب از نبودن او مطمئن   ینهان کرد و تا وقتدرخت ها پ

 شد و رفت، پناهگاهش را ترک نکرد.
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  اط یح  یحال درچوب  ی گذشت و خسته و ب  یخال  ی کنار آن جا  از

  ینگاهش به دنبال اشتف   ی زیرا باز کرد و وارد شد. قبل از هرچ

آن که باز   الیبه خ  دیاز او ند  ی اثر  ی. وقتدیدور تا دور باغ را کاو

و سر به سر گذاشتن    یگوشیو مشغول بازنار استخر رفته  هم ک 

  ن یخانه راه گرفت. اول  ی آنجاست به طرف پله ها  ی با قورباغه ها

ها  ی زیچ پاکت  کرد  را جلب  توجهش   ی رو   دیخر  یرنگ   ی که 

که    ی باخشم مشت شد و از تصور  ش یخانه بود. دست ها  وانیا

هم   ی شد دندان رو  یذهنش پر رنگ تر م  ی لحظه به لحظه تو

 . دییسا

 و به سمت استخر رفت.  دیدو نییپله ها را پا  یعصب

 ! ؟یاشتف _
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. دیکرد و به سمت او دو  یاش پارس کوتاه  یدوست داشتن  سگ

 ی   کهیبار  که نگاهش به راه  ی از همان جا چشم دوخت به مرد

ترد با  بود.  استخر  ها  دیکنار  اشتف  شیقدم  و  کرد  آهسته    ی را 

نبودن دو سه ساعته  مشغول    نی اخودش را به او رساند و به خاطر  

وخنده دار شد   بیو غر  بیعج  ی و در آوردن صداها  یابراز دلتنگ

 چسباند. الیبه ت شتریوخودش را ب

  ال ی لبخند به لب آورد و ته دل ت  دنشیبه عقب برگشت و با د  مرد

کف دستش    ییفقط گز گز گذرا  ریگرم شد و از آن خشم مهارناپذ

 ماند. 

 !؟ی اومد ی سالم! ک _

 بود.  کهیهنوز به راه بار یناج اه نگ

 شه.  یم  ی ساعت  مین هی _
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زودتر    ، یگرفت  یخبر؟ تماس م  ی سر و صدا و ب  ی قدر ب   نیچرا ا  _

 کجاست؟ نت یگشتم خونه... ماش   یبر م

  زت یسوپرا  ا یبه قول بعض  م یشد، خواست  ییهوی.  اوردمین   ن یماش   _

 . می کن

 ال کرد. را دنب  ینگاه ناج  ریسربلند کرد و مس دیبا ترد الیت

 باهاته؟!  یکس _

دل کند و به سمت او   کهیگره خورده از راه بار  ی با ابروها  یناج

 برگشت. 

اومد حالش  دمشید  ابونیتو خ  یاتفاق  یلیخ  _ نظرم  به  اصال . 

حالش بهتر    ن،ی حرف بزن  یاگه با هم کم  دی. گفتم شاستیخوب ن

 قبول کنه اما باهام اومد. شنهادمویکردم پ  یشه. فکر نم
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کنار    ی ها  یکه از ن  داینگاه گرفت و چشم دوخت به و  یجاز نا 

 . د یکش یخودش را جلو م   یشده و به سخت زانیاستخر آو

 باحرص زمزمه کرد. یناج

 عقل.   نیریش یدختره  ی بر ی مجبور بگو آخه  _

 خنده اش را کنترل کرد.  یبه سخت  الیت

 خوره.  یشنوه بهش بر م یم  سیه _

 ت. گرف جان ی ناج ی لب ها ی رو ی محو لبخند

 رمیحکم ت  گهیبشنوه د  نمیا  اد،ی  یاز من خوششم م  یلیحاال خ  _

 ده.  یرو م

 رفت و دستش را گرفت.  دایاز کنار او گذشت و به سمت و الیت

 تو استخر؟ یافت ی م  یگ ی. نمهیچه کار نیآخه ا _
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 نگران نباش، حواسم بود.  _

و بامزه اش از شدت    یفندق  ین یزد و ب  ینفس نفس م  کهیدرحال

 . دیآغوش گرفت و محکم بوسا سرخ شده بود اورا در سرم

 .وونهیدلم برات تنگ شده بود د -

@romanhayelilian 
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داده بود به   هی که تک  دایو شیداد و پ یبه دست ناج ی چا یوانیل

 به استخر بود، برگشت.  رهیگلنرده ها و خ

 شده؟ یچ یبگ ی اخو یبالخره نم _

 کنج لبش جا خوش کرد.  ینی غمگ لبخند
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 ام؟ی  یداغون به نظر م نقدریا یعنی _

انتظار    دیسال نبا  نهمهیبعد ا  گهی. دمیما باهم بزرگ شد  دایو  _

 چشما چه خبره.  نینفهمم توا ی داشته باش

 حیخونه و من ترج  ی تو  ی ریدرگ  هی.  یشگیهمون مشکل هم  _

 . رونیدادم نمونم و زدم ب

 ؟یبار سرچ نیا _

 و سرتکان داد.  دی را نوش شی از چا  ی ا جرعه

قد    یموضوع مهمه؟  من و اون زن حت  نیاصالا  ی کن  یفکر م  _

باشه    یبحث سرچ  نکهیاونوقت ا  میای  یهمخونه با هم کنار نم  هی

 تو اصل ماجرا داره؟  ی ریچه تاث
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مادرته، به خاطر سنش و    ی جا  گهیسال د  نهمهیاون زن بعد ا   _

تو  ی عمر گذاشته سع   ی خونه    که  رو   یپدرت  احترامش  کن 

 .  ی نگهدار

تندش   ی ها و رفتارها  یدشمن  نی. اذارهی خواد اما نم  ی دلم م  _

  ی حس کن  یاما وقت   شهیو سادگ  ستین   یدونم از سر بدجنس  یم

 ییجورا  هیسال    شیو ش   ستی بعد ب  گهیو د  ییتو اون خونه تنها 

و جوش   ی ش  یم   ی عصب  کیبحث کوچ  هیبا    یتو هم باش  ،یاضاف

 .ی اری یم

 دا یو  ی تند  یل یاما تو هم خ  ریگم ازم به دل نگ   یم  ی زیچ  هی  _

 .ادی یمدارا کن، مطمئن باش اونم کوتاه م  کمیجان. 

 .دیرا از او دزد سشیو چشمان خ دیبرچ لب

 . الیخسته ام ت یلیخسته ام، خ _
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  دیحلقه شد و اورا به سمت خودش کش  دایو   ی دور شانه    دستش

 زمزمه کرد.  شیحال و هواعوض شدن  ی و برا

با    ی که حاضر شد ی داغون بود ی جورظاهرا بد م یخودمون  یول _

 . نجایا ی ایو ب  یفت یکوه عضله راه ب  نیا

و درشتش به   دهیرا به خاطر عضالت ورز   یعادت داشت ناج  دایو

 هیگر  انیبود تا م  یکوچک کاف  ی اشاره    نینام صدا کند و هم  نیا

 بخندد.  شیها

 . گهیه داز شانس من نمیا _

  یخوردن و باز  ی که ظاهرا درحال چا   یچشم دوخت به ناج  الیت

 ی ریآنها بود. هنوز هم آثار درگ  ش یاما تمام حواسش پ   ی با اشتف

 انیجر   نیدانست در ا  یبا آنکه م  الیصورتش مشهود بود و ت  ی رو

 کرد.  یاست باز احساس گناه م ریتقص یب
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*** 

به    ی چا  یوانیل او که  جوان    یوارد دفتر نائب شد و به منش  مهران

چادرش را    ی رفت و گوشه ها  یم   زشیدست  گرفته وبه سمت م

  ی که از حضور ناگهان   یبغل زده بود سالم کرد و او در حال  ریز

ل دستپاچه  بود،  جاخورده  رو  وانیمهران  و    زیم  ی را  گذاشت 

 چادرش را رها کرد.

 . نی مبرهن، خوش اومد ی سالم آقا _

 هستن؟ یحاج _

 بله اما...  _

 کیمهلت نداد و با سه قدم خود را به اتاق نائب رساند و    رانهم

م پشت  نائب  کرد.  باز  را  درش  حال   زشیضرب  در  و  نشسته 

تلفن مهم  ی صحبت  شخص  تند  ی با  برخورد  که  ا  ی بود    نیبه 
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 ی کی  ی واکنش مهران نشان نداد و تنها با اشاره از او خواست رو

 ه یکه قصد توج  یمنش  حاتیو در برابر توض  ندیها بنش   یاز صندل

اش را داشت چشم درشت کرد و از او خواست آنجا را    ی کم کار

 ترک کند. 

عال  التونیبله حتما، خ  _ باشه...لطف  پناه   یراحت  مستدام، در 

 حق...انشاهلل...خداحافظ شما. 

 لبش حفظ کند.  ی کرد لبخند را رو یرا گذاشت و سع یگوش

 ...  فیردکارها داره کم کم   _

.  میبا هم صحبت کن   زایچ  نیکه در مورد ا  دموم ین   نجایمن ا  _

 زنم، دست از سر مهراب بردار.  یاول م نیحرف آخرمو هم

 نائب تو هم گره خورد.  ی ابروها

 ؟یزن  یحرف م یدر مورد چ  ی دار _
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دنبال    ی فرستاد  یخودتو نزن به اون راه. نوچه هاتو واسه چ  _

 دختره؟

 بلند شد.  شیبرافروخته از جا نائب

پرون   ؟یگ  یم  یچ  معلومه  چیه  _ هات شروع   یباز که جفتک 

 شد. 

 دیگوش هام دراز شه با  ی کرد  ی که با خواسته هات کار  ییتو  _

 . ی ایهم کنار ب  می با جفتک پرون

 . ستیحالت  اصال خوش ن نکهیمث ا _

@romanhayelilian 

 

 [ ۱8:۲6 ۰۲.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 8۰  دیایب  که بهار
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 اشت و به طرفش خم شد. گذ  او  زیم  ی بلند شد و دست رو  مهران

 آخر بزنم.  مینکن به س  ی . کارست ینه، حالم خوش ن _

 ؟ یکن کاریچ یخوا ی مثال م _

م  ی اونقدر  _ من  از  تو  م   ،یدون   ی که  تو  از  دونم. خوب   یمنم 

حواست رو جمع کن کالهمون تو هم نره. اگه تا امروز سکوت  

  ی ت ح  نمیرحسیکردم فقط به خاطر مطهره بوده وگرنه به جان ام 

 لحظه تحملت کنم.  هی ستمیحاضر ن

از من نباشه، کمتر از منم دنبال منافعت    شتریهه، تحمل... تو ب  _

بزنم به    . منماریرو وسط ن  نیرحسیمطهره و ام  ی .پس پای نبود

 شه.  یواسه تو گرون تموم م زایچ  یلیآخر خ میس

 جواب نگذاشت.  یپوزخندش را ب مهران
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لو بددف رتصا  ی ماجرا  ؟یکن  کاری چ  ی خوا  یم  _ رم   یم  ؟ی و 

 خوره به نقشه هات.  یکنم و اونوقته که گند م  یم  یخودمو معرف

 شد.  قینائب عم ی ابروها نیب اخم

 مشکلت دختره ست؟   _

 دست از سر مهراب بردار. _

 به کارش ندارم. ی من کار _

 زد. ادیهوا فر یب مهران

 ؟ی تو پرونده اش دست برد یپس واسه چ _

داداشت   ی پرونده    انی درجر من اصالزده؟    یحرف  نیهمچ  یک  _

 . ستم ین

ره؟ برو خدارو   ی که همه جا خرت م  یفقط خودت  ی فکر کرد  _

شکر کن فعال حاج محمد خبردار نشده که اونوقت بد حالت رو  
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. حاال بماند  ری گی پ  ی و حساب  انهی. فعال فقط مادرم تو جررهیگ   یم

 . ی به پرونده اش زد ی دونه چه گند یخود مهراب که هنوز نم

مهران را نداشت، ناخود    ی و تند  ییپروا  یب  نهمهیکه تاب ا  نائب

 اش را گرفت. قهیه ور شد و آگاه به سمتش حمل

تهد  ی دار  _ پ  یکن  یم  دیمنو  چ  شیبچه؟  فکر   یخودت 

 کشم؟ یماجرا عقب م  نی از ا  ؟پاموی کرد

اعصاب خورد کن   ی شخندیبا انزجار دست اورا پس زد و ن  مهران

 داد. لشیتحو

بودن مهراب   ی کن  یاما اگه فکر م   ه، یاز چ  نه یک نیم اوند  ینم  _

به خطا رفته. اون   رتیکنار دکتر طلوع واسه عذاب دادن توئه، ت

 دونم.  یم زارویچ یلیمن خ یدونه ول یاز گذشته نم یچیه

 که از شدت خشم کبود شده بود، به نفس نفس افتاد.  نائب
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 . یمورد خفه ش هی نیبه نفعته تو ا _

 لجن هم زده نشه.  نیخوام ا یاز تو م شترینترس من ب _

 ؟یدون یم  یچ قایتو دق _

 لب زمزمه کرد.  ریبه خنده افتاد و ز مهران

 کنم؟ فی برات تعر ی دوست دار ه،یدنی قصه اش شن _

* 

فرزان گرفت   ی برا  ش یها  ی نگاهش را از ماهان و بلبل زبان  ریمس

  به   ی شباهت  گوشیو باز  طانیو به دکتر طلوع دوخت. پسرک ش

اما نداشت و  با دقت درون فنجان ها    نیدرش  زن که آن طور 

 کرده بود.   ی از توانش درحق او مادر  شیب ختیر یم ی چا

و گوشه    قه یجاخوش کرده کنار شق  ی دوخت به حلقه مو  چشم

باآن شوم  ی  به تن داشت پوست سف  زیشالش.  و    دی بنفش که 
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س  بال  نیزن انگار با هم  نیآمد. و ا  ی به چشم م  شتر یدرخشانش ب

جلب توجه   ییآنکه بخواهد توانا  یساده و حرکات نرم و زنانه ب

 را داشت.  ی هر مرد

  یادیگرم و روشن، خانه و مبلمان ز  ی اش با آن رنگ ها  آشپزخانه

خوش طعم و   یفنجان   ی ها  کی اش و آن ک  مانهی راحت و جو صم

مهراب را به    بی کرد هنر خودش است عج  یخوشبو که ادعا م

م اد  کهانداخت     یتقال  ب  نی رمورد  سال    شتریزن  بداند. شش 

دکتر   انبکه فرزان از ج  یاحساس  یوجود کشش  یو حت  ی همکار

نسترن طلوع    ی هرگز باعث نشده بود به زندگ  دی د  یدرمورد او م

خانه گذاشته و    نیبارها پابه ا  نکهیشود. با ا  قیدق   شیاز پ  شیب

نش  بود که ذه  ی بار  نیاول  نیجو خوبش را تجربه کرده بود اما ا

م  ریدرگ  یحساب و  دن  ی شده  که  بهتر    نیا  ی ای خواست  را  زن 

 بشناسد. 
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@romanhayelilian 

 

 [ ۱8:۲6 ۰۲.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 8۱دیایکه ب بهار

آن زن و ارتباطش با پدر    یخصوص  یبه زندگ  یاش حت  ی کنجکاو

انتها  ی ماهان و حت اتاق خواب  باز و م  ی آن    ز یراهرو که درش 

 شد.  دهیبود هم کش دایپ فاصله نیا از ششی آرا

با    یاز زن  ی ریتصو   نه،یآ  ی گاه جلو  هیبدون تک  یبه صندل  رهیخ

  یکه در آرامش  یبلند در ذهنش نقش بست. زن   بایتقر  ییموها

که نگاه گرفتن    یبود، زن  شیخلسه آور مشغول شانه زدن به موها

 گندمزارش درست مثل شکنجه بود.  ی از موج ها
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  یخورد و درحال  یتکان سخت  شانه اش قرار گرفت.  ی رو  یدست

ها تپش  سنگ  ی که  فرزان   ن یقلبش  طرف  به  بود  نامنظم  و 

 برگشت. 

 چته؟ حالت خوبه؟ _

 حبس شده اش را رها کرد و سرتکان داد.  نفس

 . ستین ی زیچ _

 شه.   ی! نگران نباش درست م؟یدادگاه جهیتوفکر نت _

 ی دکتر طلوع وادارش کرد سربلند کند و به او و موها  نی سنگ  نگاه 

نگران  یشراب بدوزد.  چشم  کمرنگ  یکوتاهش  و  را   یمحو 

چند   ریآورد و آن تصو  یخواند و از آن سردر نم  یدرچشمانش م

دانستن از   شتری ب ی را برا جانشی و ه ی تمام کنجکاو ش یلحظه پ

 زن پس زده بود.   نیا
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رو  یب کم  یمبل  ی قرار  بود  نشسته  تمام   یکه  و  شد  جا  جابه 

را هرچه   یکه بتواند آن مهمان  ی نه اکردن بها  دایپ  ی ذهنش را برا

 و رو کرد.  ریتر ترک کند، ز عیسر

قرار گرفت مجبور شد سر بلند کند و باز    شیکه جلو  ی چا  ین یس

 نگاهش را به آن دوچشم پر از سوال بدوزد. 

 . ستیحالتون خوب ن کنم امشب اصال یحس م _

درونش تشر    شانیبرداشت و به آن منِ پر  ی چا  یفنجان  مهراب

 زد.

 نه خوبم، ممنون. _

 م؟ی با هم حرف بزن  م یتون یپس م _

 اآلن؟!  _

 . یبعد مهمون دیاآلن که نه، شا _
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بهانه    یحت  گریفکر کرد که د  نی کالفه سرتکان داد و به ا  مهراب

 دونفره باز دارند.  ی گفتگو نی توانستند اورا از ا یهم نم شیها

اخت  فرزان در  سخاوتمندانه  را  و  اریدستش  داد  قرار  با   مهروز 

 . دیدار پرس ی معن ی لبخند

 گه؟ید میپس منتظرت نمون _

 . نمتی ب یفردا م _

 . دیدستش را کش مهروز

 . آقا مهراب خداحافظ. میبر ایبسه، ب   گهید یطونیش _

کرد و در را پشت سرشان بست. برگشت و    یلب خداحافظ  ریز

ماهان انداخته و قصد    ی پاها  ریبه دکتر طلوع زل زد که دست ز 

 کاناپه به خواب رفته بود، به اتاق خوابش ببرد.   ی رو   داشت اورا که

 برمش.  یمن م  ن،یبذار _
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 سرتکان داد. دکتر

 تونم.  ینه ممنون، خودم م _

توجه  نیا و  دقت  و  نفس  واقعا    یعزت  داشت  فرزندش  به  که 

زن آنجا نمانده    نیا  شیستا  ی بود اما آن شب مهراب برا   یستودن

 . دیبگو  ماتشیاز تصم  دیرا بشنود و شا  شیحرفها  خواستیبود. م 

 شه.  یزود آماده م یلیخ  ن؟یدمنوش خوب چطور هیبا  _

 راستش من منتظرم حرفاتون رو بشنوم.  _

 لبش جاخوش کرد.  ی رو ی ا مانه یصم لبخند

 . نی بهم فرصت بد قهی فقط پنج دق _

 . دی کش یخسته اش دست ی نشست و به پشت پلک ها  مهراب

امشب    ی برا  نی کن  ی کر ماما اگه ف  رمیگ  یوقتتون رو نم  ادیز   _

 ... نیخسته ا
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 صاف نشست و حرفش را بالفاصله قطع کرد.  

 . نیینه، اصال. بفرما _

@romanhayelilian 

 

 [ ۱8:۲۷ ۰۲.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 8۲  دیایکه ب بهار

 یمشخص کنار او رو  ی آمد و بافاصله ا  رونیاز آشپزخانه ب  دکتر

 پا انداخت. ی کاناپه نشست و پا رو

واسه ساخت فاز سوم   طینه اما شرا  ای  نیانیدونم در جر  ینم  _

هم  شگاهیآزما است.  پ  ن یآماده  روز  چهار  رو   ش یسه  ها  نقشه 

 . نیبهش بنداز  ینگاه  نیشما هم بخوا  دیگرفتم و گفتم شا  لیتحو

 ناخواسته بود.   دشیزن و نگاه پر ام   نیکالمش در برابر ا  متیمال
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 خوام برم.  ی من م نیدون ی اما شما که م  _

.  ست یموضوع اونقدرام ساده ن  نیکنار اومدن با ا  یدونم ول  یم  _

 اونم از صفر.  م،یماباهم کار رو شروع کرد

 تالش خودتون بود. ی  جهینت زیهمه چ _

 . دیعقب کش   یبا ناراحت دکتر

  ام؟یکه من کوتاه ب  نهیا ی فقط برا یشکسته نفس نهمهیا _

  ی شترینقش بو دانش شما    هیباشه قبول، منم بودم اما سرما  _

 داشت.

بکنم، اگه شما کنارم    یاعتراف  هیهمه مدت    نیبعد ا  نیخب بذار  _

 کردم.  ینم دایوقت جسارتش رو پ چی ه  نینبود

 دکتر طلوع.  ستی ن یخوب هیتوج _

 زمزمه کرد. ی د یهم گذاشت و با ناام ی رو چشم
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فاصله هست    نمونیاما اونقدر ب  میو همکار   کیماشش ساله شر   _

نم شما  کن  نین تو  ی که  باور  شانی حرفمو  واسه    دی.  من  تالش 

 ست.  دهیفا ی نگهداشتنتون ب 

 . ن یقبولش کن  دیتون یه که شما نمدار یلیرفتن من هم دال  _

  یاون مرد  نمی ب   یم  شگاهیروزها تو آزما  نیکه ا  یدکتر مبرهن   _

  قا یدق  ی ذهن  ی ها  ی ریدرگ  نیدونم ا   ی شناسم. نم  ی که م  ست ین

باعث شده تصم  هیچ ترج  نی ریبگ  م یکه  به موندن  رو    حیرفتن 

 . نیزد یکاش درموردش باهام حرف م ی اما ا نیبد

 ی لب ها ی رو یدرسکوت فقط نگاهش کرد و لبخند تلخ مهراب

 دکتر نشست. 

  م یکه تصم  یدم... بعد شش سال، درست زمان   یبهتون حق م  _

 فاصله احمقانه ست.  نیشکستن ا ی اصرار من برا نیبه رفتن دار
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 ... قطف ست،ین نطورینه ا _

 شد. کیبه او نزد یکم اریاخت ی طلوع ب دکتر

اگه    یکجاست. حت  قایمشکل دق  نیکنم به من بگ  یخواهش م   _

کنه با رفتنتون کنار    یالاقل کمک م  م،یبا هم حلش کن   مینتون 

 . امیب

 گرفت وگفت:  شیرایچشم از آن زن و نگاه گ  مهراب

  ی شدم که م   یتصادف بد داشتم، باعث کشته شدن کس  هیمن    _

ا بعد  ر  زیتصادف همه چ  نیشناختمش.  ها    ی لیو خ  ختیبهم 

آب گل    نیکردن از ا یعده مثل نائب سع  هیماجرا شدن.    ریدرگ

ماه رضا  رنیبگ   یآلود  دادن  با  مرد  اون  دختر  عذاب   تیو  بار 

انگار همه    نمک  یکرد. به کل ماجرا که نگاه م  شتریوجدان منو ب
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هم    نی گرفتم. همکه هشت سال قبل    یمیبه تصم  گردهیبرم  زیچ

 کنه.  یم منو واسه موندن و ادامه دادن مردد

فقط    نیا  ی همه    _ رفتن  با  قابل حله.  زمان  با گذشت  مسائل 

بدست    یرفتن قراره چ  نیشه. شما از ا  یصورت مسئله پاک م

 ن؟یاریب

نداشته باشه تو    میشخص   یاگه توزندگ  ی ریرفتنم به اهواز تاث  _ 

 . شرفتمهیباعث پ  میکار ی  نهیزم

  ی مطالعات   ،یپژوهش  ی کارها  ی برا  شگاهیفاز سوم آزما  نیاما هم  _

که   یزحمت  نهمهیبعد ا  ستین  فیشه. واقعا ح  یداره ساخته م

ازش بهره    میتون   یکه م  یدرست زمان  ن،یدیکش  شگاهیآزما  ی برا

 ن؟یو بر  نیبذار  میداشته باش یقاتیباهدف تحق ی بردار

 .دارم می توزندگ ی اد یز ی ریروزها درگ نیمن ا _
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  یشه؟ مطمئنم دکتر پناه   یحل م  ی چندهفته ا  یمرخص   هیبا  _

 . ادیتونه از پس کارها برب یدرنبودتون م

 بدم.  یتونم قول  یدرمورد موندنم نم _

 . نی باشه اما از رفتن هم نگ _

@romanhayelilian 
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 مهراب نشست.  ی لب ها ی رو ی محو لبخند

نم  چی ه   _ ا  یوقت فکر  باعث  و    ی همه دلخور  نیکردم رفتنم 

 بشه.  یناراحت

 انداخت. ریطلوع سر به ز دکتر
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کلمه، نامرد بودند.     یواقع  ی من به معنا  یزندگ  ی مردها   ی همه    _

تلخه که نتونستم درست و به جا    ی تجربه    نیهم  ی واسه    دیشا

 .  دوستانمون نشون بدم ی  هیرو از بودن شما و بق تمیرضا

و   دید  یاعتراف م  نیدکتر از ا  ی ا درچهره  ر  ی قی عم  یتینارضا

 عوض شدن آن حس، بحث را به دادگاهش کشاند.  ی برا

دادگاهمه. اونم    جهینت  ریتحت تاث  ییجورا  هیراستش رفتنم هم    _

 برسه.  جهیبه نت   ستیقرار ن  ایبعض  طنتیکه با ش

 زمزمه کرد.  دکتر

 کار نائبه؟  ن یشما مطمئن  -

 رسه.  یخبرها مبه هرحال  _

 کنم.  یمن درستش م  _
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شد و آهسته لب    قیمطمئن آن زن دق  ی ادیبه چشمان ز  مهراب

 زد.

 چطور؟  _

 .دیدرهم گره خورد و نگاه دزد یتاب  یدکتر با ب ی دستها

 بدم.   حیبه وقتش براتون توض نیاجازه بد _

زدن نمانده بود. آن    ی برا  یگرحرفیبلند شد. د  ش یاز جا  مهراب

 یبه ماندن کند. انگار حرفها  ینست اورا موقتاً راضزن بالخره توا

 نبود.  راهیفرزان آن قدرها هم پر ب 

از حد لزوم    شی ب  یدکتر امشب کم  ی توجه نشان دادن ها  جنس

خ که  ومهراب  داشت  نرمش  و   ک ی  نیهم  ییگذرا  الیلطافت 

  ی م  دیبا  دید. شاداد نمان  حیکرده بود، ترج  شانشیپر  شی ساعت پ
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  ریو ز   ی واریچهارد  نیاز ا  رونیرا ب   الیخ  نیا  یخال   ی رفت و جا

 کرد.  یشب جستجو م یل یسقف بلند و ن

 برم. فعال.  دیبا گهیمن د _

 بلند شد.  شیاز جا ی با ناباور دکتر

 ...نیبخوا دی! فکر کردم شا؟ی زود نیبه ا _

 معذب شد.  یانداخت ومهراب کم نییرا با خجالت پا سرش

   هم مونده خانوم دکتر؟! یا گهیحرف د _

 و درمانده به آشپزخانه اشاره کرد. جیگ

پروژه و   طیخواستم در مورد شرا  یدمنوش آماده کرده بودم، م  _

 . میحرف بزن  شیمسائل مال 

 به ساعتش انداخت. یکالفه نگاه مهراب
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اندازه    _ به  مورد میشد  ییرای پذ  یکاف  ی ممنونم،  راستش در   .

ه. شما  کار صحبت بش  طیبهتر باشه تومح  دیمسائل هم شا  یباق

 . نی استراحت کن دیبا  ن،یته اهم خس

شد و کامال حس    یحرف مهراب، ارغوان  نیدکتر با ا  ی ها  گونه

 گرید  لیدل  نی کرد که شتابزده واکنش نشان داده است. به هم

تا   شیم مهمان هانزد و مهراب را مثل تما  یماندن او حرف  ی برا

 کرد.  یدم در بدرقه و محجوبانه خداحافظ

از   ده ی د کرد و به آسمان پوشارج شد، سربلن ساختمان که خ  از

  دا یپ   اهیس  ی آن ابرها  ی ستاره هم از البال  کی  یماند. حت   رهیابر خ

  یسرد زمستان   ی از هوا  شیو شش ها  د یکش  یق ی نبود. نفس عم

 پر شد. 
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  ی م  نییباال و پا  ادیرفتن و ماندن ز  نیدلش ب  ی روزها ترازو   نیا

پر از تنش و عذاب    یخواست برود و رابطه    یطرف م  کیشد. از  

با خانواده داشت را پشت سر بگذارد، م   ی آور از   یکه  خواست 

بود   شیشانه ها  ی که رو  یتلخ تصادف مهران و بارعذاب  ی خاطره  

نا   ییخواست جا  ی دور شود، م   ی مسموم  ی و آدم ها  ئب دور از 

خواستن و   نیمقابل ا  ی او نفس بکشد اما درست در نقطه  مثل  

و نگاه نافذ قرار  یبادام ی باچشم ها یترازو، دخترک گرید ی کفه 

 کرد.  یرفتنش را سست م  ی داشت که پا

@romanhayelilian 
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دانست   یطلوع امشب از او خواسته بود بماند و مهراب م  دکتر

و نرمش کالم نبود باز هم    مانهیصم  ی اگر آن خواهش ها  یحت

 ییحاال جا  نی هم  دیماندنش شا  ی داشت. بهانه    دیردرفتن ت  ی برا

  ی و غم دور  یبا دلتنگ   ،ییروستا  یشهر درون خانه باغ  نیدور از ا

 اب رفته بود.خو ههم گذاشته و ب ی از خانواده پلک رو

* 

باال    شیلبها  ی و آن را تا رو  دیچیدور پ  کیگردن بلندش را    شال

هوا  با  که  زمستان  یآورد  و خشک  پو  یسرد  نشود. پوسته    سته 

 را برداشت و در خانه را بست.  فشیک

  یرا رها کرد و چندقدم شیاو، ظرف غذا دنیبه محض د  یاشتف

 دم تکان داد.  شیشد و برا  کیبه پله ها نزد
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پوش  شی کفش ها  الیت نگاه کوتاه  دیرا  با عذاب وجدان  به    یو 

 سگش انداخت. 

تا    . قول بده ذاشتمیباور کن مجبورم که برم، وگرنه تنهات نم  _

 . یباش یگردم، پسر خوب یبرم

در آورد و انگار که   بیو غر  بی عج  ی باز هم از آن صداها  یاشتف

  ی از چه قرار است، دنبالش راه افتاد و تا زمان  هیباشد قض   دهیفهم

ت تند   الیکه  تعق  ی با  از  دست  برگردد،  که  اوخواست    بشیاز 

 برنداشت. 

 ی ادیز  نی ماش  دنیرا که بست و به سمت کوچه برگشت، باد  درباغ

سر بخارگرفته اش   کی  ی ها  شهیمهراب ماتش برد. از ش  ی آشنا

 ارک شده. شود که آنجا پ یم ی اد یبود مدت ز  دایکامال پ
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قدم  مردد نامطمئن چند  برا  کینزد  یو  و دستش  پاک    ی شد 

محو از   ی ریباال رفت. تصو  نیماش  ی عرق کرده    ی   شهیکردن ش

رفته بود، در   فرمان گذاشته و به خواب ی مهراب که سرش را رو

به صبح رسانده    نجایباز هم شب را ا  یعنیانش بود.  برابر چشم

 بود؟

  ی . نمد یو معذب از او نگاه گرفت و خودش را عقب کش  ناراحت

کاود   یکه لحظه به لحظه وجودش را م  ستیچه درد  نیدانست ا

آن موقع    دیبود شا  ی زیمرد راه گر  نیرود. کاش از ا  ی م  ش یو پ

چرا بودن و نبودن   نکهیا  ست،یشا درد از چتوانست بفهمد من  یم

 دهد.  یاندازه آزارش م کی مهراب هردو به 
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درپ  نی و غمگ  ندهدرما را  برا  شیراه جاده  و  به   ی گرفت  شروع 

نرسد و از همان   ریاش قدم تند کرد تا د  ی روز کار  نیموقع اول

 نکرده باشد.  ی ابتدا بدقول

بود    یسنت   ی کلوچه    ی و بسته بند  هیکارگاه ته  کیکارش،    محل

 بود.  شتریدرآمدش ب  سیداشت و از تدر  مهیو ب  ایکه حقوق و مزا

اندازه    الیت  یزندگ  ی رو   شیپ   قتیحق که   یکاف  ی به  بود  تلخ 

آن را   ی اجبار  ی ها   میتصم  نینخواهد با سرزنش خودش بابت ا

  ی فرم کارگر  ،لباسی بهانه ا  چیه  یب   لیدل  نیتلخ تر کند. به هم

قرار   ی بسته بند  ی از دستگاهها  یکیاش را به تن کرد و پشت  

 داد. حیکار را توض شیگرفت و سرکارگر آنجا برا
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روز کسل کننده    کیبعد از تمام شدن کارش، خسته از    ی عصر

 ی که معموال بازارها  ی ریآمد و از مس  رونیو سخت از کارگاه ب 

 شد عبور کرد.  یدر آن برپا م یهفتگ 

اخته بود اما بازار ندا  هیشهر سا  ی آنکه هوا سرد و غروب به رو  با

کشاورزان  بود.  جوش  و  جنب  و  آمد  و  رفت  پراز  هم  هنوز 

از روستاهامحصو را  بودند و در    ی التشان  آنجا آورده  به  اطراف 

نوع بازارها    نیکه رونق ا  یدوره گرد و کسان  ی کنار فروشنده ها 

دادند، مشغول    یم  حیترج  شفرو  ی ثابت برا  یرا به داشتن مکان 

داشتند،  آن محصوالت راعرضه   دیکه قصد خر  ی بودند وبه مردم

 کردند.  یم

@romanhayelilian 
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 [ ۱8:۲8 ۰۲.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 8۵  دیایکه ب بهار

تند و    ی جات بود و بو  هیکه بساطش ادو  یانسالی کنار مرد م  از

در کنار    ی گذشت و چند لحظه ا  د یرس  یاز آنها به مشام م  ی زیت

که چادرش را دور کمر بسته    ینز  ی تر و تازه    ی ها   ی بساط سبز

گرم شود   یزده اش را بغل گرفته بود تا فقط کم  خی  ی و دستها

 مکث کرد. 

 دختر جان، بگو برات جدا کنم. ی خوا یم یچ _

آن طرف    ی با لبخند سرتکان داد و از کنارش گذشت. مرد  الیت

جذب   ی تالشش  برا  نیفروخت  وآخر  ی م  ی زیتر محصوالت جال

پا  ی مشتر ا  ی متهایق  ردنآو  ن ییبا  از  و  بود    قیطر  نیفروشش 

 داشت.  یقصد بازار گرم
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که ظاهرا    یپشت بساط  یو درست با دوقدم فاصله پسرک نوجوان 

به صفحه    ینتیز  اه یفقط گل و گ و  اش    یگوش  ی بود نشسته 

شدنش،    کیجلو رفت. به محض نزد   ی با کنجکاو  الیبود. ت  رهیخ

 پسرک سربلند کرد و منتظر نگاهش کرد. 

که همان   یوچکک  کاسیس  زیت  ی به برگ ها  یخم شد و دست  الیت

درون گلدان را از نظر   ت یفی ک  ی و خاک ب   دیبساط بود کش  ی جلو

 گذراند. 

 کنار دستش اشاره کرد.  کاسیبه گلدان س پسرک

 کنه. یبا اون فرق نم ادیز متشمیبهتره، ق یکی نیا _

 . دی سرانگشتانش را تکاند و پرس  ی خاک رو الیت

 ؟ ی د یش مپرور خودت نارویا _

 فروشم.   یفقط مکار مادرمه، من  _
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 حاال فروشت خوب هست؟ _

 و شانه باال انداخت.  دیخند پسرک

 شه.   یو مسافر که باشه بهتر هم م ادیب التیتعط  ست،یبد ن  _

لبش سبز شد و با خودش فکر کرد   ی رو  یبخش نانیاطم لبخند

ا از  هم  او  منبع درآمد  نیاگربشود  آن    ی راه  باشد  وقت  داشته 

  یکند و م  یخانه را تمام م  ی مانده    یباق  راتیزودتر تعم  یلیخ

راحت   الیشد با خ  یم  ی نطوریاجاره دهد. ا   یتواند آنجا را به کس

 برود.  شی پ ی بهتر الرو ی اش رو یبه تهران برگردد و زندگ

او بعد از فوت پدر و   یو دلخوش  یدلواپس  ی باغ  حاال همه    خانه

و  آنجا را نگه داشته  رطور شده  خواست  ه  یمادرش شده بود. م

 اتصال به گذشته باشد.  ی نقطه  کیدلش گرم 
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  ندی کنار پسرک و بساطش گذشت و حساب و کتاب کرد بب  از

 ک یفرصت    نی در اول  دیدارد. با  ازین  ییزهایکار به چه چ  نیا   ی برا

سرد   ی هوا  نیکرد. ا  ی کوچک و جمع و جور آماده م  ی گلخانه  

آزاد نبود. داخل خانه هم   ی در فضامناسب قرار دادن گلدان ها  

 را فراهم کند.  اهیگ رشد گل و   ی  نهینورنداشت که زم  ی آنقدر

 لیوسا  نیو کم خرج تر  نیدرست کردن گلخانه ارزان تر  ی برا

پل چوب  لنیات  یپوشش  اسکلت  با  یو    زاتیتجه  ی برا  دیبود. 

بردار   نهیهز  نیکرد و ا  یم  ی اش هم فکر  هیتهو  ستمیو س  یحرارت

را    ییزهایچ  کی شد و خودش    یدست به کار م   نکهیا  بود. مگر

 کرد.   یسرهم م

* 
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باز شد. حس کرد    مهین   شهیش ی رو  ی ا  هیبا افتادن سا  چشمانش

و   ی خواب یاست اما ب نی زدن درون اتاقک ماش د یدرحال د یکس

از آن شد که    ییسرما مانع  بود  که تمام تنش را کرخت کرده 

که   نباریو ا  ه خواب رفتدوباره ب   ینشان دهد. از خستگ  یواکنش

 ظهر بود.  کی وسط آسمان و نزد بایتقر دیچشم باز کرد خورش

به دور و برش انداخت. عضالت   یسربلند کرد و نگاه  یسخت  به

شد.    ادهیپ   نیداد و از ماش  ی خشک و دردآورش را تکان مختصر

آنجا کنجکاوش کرد   ی رعادیبه خانه باغ انداخت، سکوت غ  ی نگاه

از جانب    ی پاسخ تند  نکاریدانست ا  ی بکشد. م  به داخل باغ  یسرک

اما نم  الیت ا  یخواهد داشت  را حس کند و   سکوت  نیتوانست 

 نگران نشود. 
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دلش را   وانیا  ی چراغ روشن رو  دنیشب قبل بود که د  نیهم

ا  الش یگرم  وخ بود.  آن    نکهیرا آسوده کرده  و  دخترک هست 

 امن تر است.  شهیروزها از هم نیا شیخانه برا

@romanhayelilian 
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باز کرد و قدم  یچوب  در از   یگذاشت. حت  اطیبه داخل ح  یرا 

برگ    یبه درختان ب  ینبود. نگاه  ی هم آن دور و بر خبر  یاشتف

 و بار انداخت و به سمت خانه رفت.

 خانوم؟! الیت _
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صدا  یجواب  یوقت تر  بلند  اما    شینگرفت،  بزد    ده یفا  یظاهرا 

نداد و مهراب باز به خودش لعنت فرستاد که چرا   یجواب  الیبود.ت

 دخترک را داشته باشد.  ی هنوز هم نتوانسته شماره 

باعث شد به عقب برگردد و   یاشتف  ی نفس نفس زدن ها  ی صدا

 ی مهراب مشتاقانه به سمت او م  ی نگاه آشنا  دنیکه باد  دیاورا د

 دود. 

 کرد. شد و گردنش را نوازش خم

.  گذره یبهت خوش م  نجایسالم کوچولو، حالت خوبه؟ معلومه ا  -

  ی با اون دوست بد اخالقت که خنده هاشو فقط خرج تو م   یعنی

 بهت خوش بگذره.  دمیباکنه،  
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 ی لبخند رو  ،ی اشتف  ی و پارس عصب  ی شکار  یتفنگ  کیشل  ی صدا

استخر چشم   ی به آن سو  قیعم  یرا محو کرد و با اخم  شیلب ها

 دوخت. 

بود  ی ریشانه گذاشته و نگاهش به مس  ی اسلحه اش را رو  ی مرد

  ی اشتف  ی وقفه    ی بلند و ب  ی شده بود. با پارس ها  کیشل  ریکه ت

سمت استخر جلب شد و تازه آن موقع بود که    نیتوجهش به ا

 متوجه حضور مهراب شد.

فوت وقت    ی و بعد ب  دیطول کش   ی ا  هیاش فقط چندثان   ره یخ  نگاه 

گرفت تا خود را به   شیر استخر را درپناک  کی راه ناهموار و بار

از مهراب کنجکاو بود   شی برساند. از قرار معلوم او ب  ال یخانه باغ ت

 .اوردی حضورش در آنجا سردر ب لیاز دل
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  ی حق به جانب داشت. از قدم ها  ی جوان قد بلند بود و نگاه  مرد

ا  نهی بلند و س که مهراب   دیرس   ی به نظر م  نطوریسپر کردنش 

 او گذاشته است.   یو ملک شخص میپا به حربدون اطالع 

 آقا؟ نیدار  ی کار نجایا _

 گردم، شما؟!  یم  یدنبال کس _

آن  مرد بدون  ها جوان  چشم  با  رابدهد  جوابش  شده    زیر  ییکه 

 . دی پرس نی وبدب

 !ن؟یملک اومد دیواسه خر _

با پاسخ    امدیسوالش نگرفته بود، بدش ن   ی برا  ی که جواب  مهراب

 .اوردیمرد درب نیامبهمش سر از کار  ی ها

  یچ  م ین یبشه تا بعد بب   ییابتدا  ی صحبت ها  ی سر  هیفعال قراره    _

 . ادی یم  شیپ



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
471 

 . دیپرس  د،بازی رس یبه نظر نم یکه اصال از جواب مهراب راض او

 ن؟یخوا یم یواسه چ  نجارویا _

 باال انداخت.  ییطلبکارانه ابرو مهراب

 ! ن؟ی هست نی شما مالک زم _

 خشمش را مهار کند.چشم بست و تالش کرد   مرد

 من هست.  ی دخترعمه  نیمالک زم _

رابطه   نیاز ا  د،یآ  یمرد اصال خوشش نم  نیدانست چرا از ا  ینم

پنهان اعتراف مرد    ی ایکه در زوا  یو خصومت  کینزد  یلیفام  ی 

 وجود داشت نگران بود.

با شما حرف بزنم؟ به من گفته    دیبا  نجایا   دیخر  ی خب حاال برا  _

 بودن... 

 قصد فروش نداره. اجنیا یکس _
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زرنگ  مهراب و    ی ا  دارانهینگاه خر  ی با  انداخت  اطراف  و  دور  به 

 زمزمه کرد. 

 خوام.  یرو هرطور شده م نی زم نیاما من ا _

 ! ؟ی نکنه تو هم دنبال استخر  نم،یبب سایوا _

که بخوام درموردش با شما حرف   ست ین ی زیچ  نیاستخر؟!... ا _

 بزنم. 

برآشفتن  لحن باعث  مهراب  م  تند  ادعا  که   جوان  کرد   یمرد 

 هست، شد.  الیت ییپسردا 

 دهیمالک استخر به توافق رس  ،ی من با فرهاد  ؟یچ  یعنی   نیا  _

 بخرم. نجارویبودم. قرار شد بهم مهلت بده تا بتونم ا

 زد و نگاه گرفت.  یپوزخند مهراب
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ن   _ مربوط  من  قول  ستیبه  چه  استخر  داده   یمالک  بهتون 

پ   نطوریاماا تما  ی   رعمهدخت  داستی که  چندان  ندارن   لیشما 

 بفروشن.   نیبهتون زم 

 کنم.  یم  شیراض _

 نکهیکرد. از ا  یمهراب را ناخواسته عصب   ز،یپاسخ جسارت آم  نیا

را به او بفروشد، داشت   نیدخترک را مجبور کند زم  یمتیبه چه ق

خانه و اصرارش    ی نوساز  ی برا  الیت  ی شد. او تالش ها  یم  وانهید

  ن یبه هم  ستی دانست دخترک حاضر ن   ی مد،  بو  دهیبه ماندن را د

 از خانه باغش بگذرد.  یسادگ

@romanhayelilian 
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 8۷  دیایکه ب بهار

 نیرا در ا  یو ناامن  دیپر از وحشت و تهد  ی که آن شب ها  یکس

  ی راض  یمتیخواست به هر ق  یبود، قطعا نم  دهیخانه به صبح رسان

 به فروشش شود. 

و مزاحمت آن دو مرد نا آشنا باعث    شیاتفاقات چند وقت پ  ادی

ترد با  و  کند  تنگ  پسردا  دیشد چشم  بدوزد.    الیت  ییبه  چشم 

کرد    یمرد بود؟! چرا فکر م  نی نکند تمام آن مزاحمت ها کار ا

نائب    دیدباعث ته   الیت  یکه وجودش در زندگ  یتنها کس است 

 باشد؟! 

دخترک را محدود به    ی ایدن  نکهیبه خودش لعنت فرستاد از ا 

چشم    شتریبه بعد ب  نیاز ا  دیخودش کرده بود. با  دید  ی گستره  
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  ی اش را بهتر م   یدور و بر زندگ  ی و آدم ها  الیکرد و ت  یباز م

 شناخت. 

وجود داشت.   یشدن و بهتر شناختنش راه  کی نزد   ی برا  کاش

دانست از چه   یخورد و نم یکرد به در بسته م یهرچه تالش م

 شود.  کیبه دخترک نزد دیبا یراه

 تفاوت نشان دهد. یو تالش کرد خود را ب برگشت

 شم.   ی. منم منصرف نمنیباشه،شما تالشتون رو بکن  _

  ی طور  کی  دی کند اما با  کیحرف او را تحر  نینداشت با ا  قصد

کند تا    ینم  ین یها عقب نش   یسادگ   نیه همداد که ب  ینشان م

 را در تنگنا قرار دهد. الیاو ت

به خانه باغ و استخر انداخت و به سمت    یبار نگاه  نیآخر   ی برا

 در رفت.
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 آقا. ریروز بخ _

 پاسخ داد. ی جوان به تند مرد

 به سالمت.  _

فرزان را گرفت و به محض    ی وارد کوچه که شد بالفاصله شماره   

 اش گفت:  ی جواب دادن و سالم و احوالپرس

 ت یآزار و اذ  نی ا  ی شک دارم نائب پشت  همه    گهیراستش د  _

 کنه.  یداره منو نگران م ی هست که بدجور یک یها بوده باشه، 

 !؟ی زن  یحرف م یدرمورد ک   ی دار _

ها چشم دوخت به آن مرد که تفنگ به    نیاز پشت پرچ  مهراب

  یاشتف  ی اعتنا به پارس ها  یگرفته و ب  شیدست راه آمده را درپ

 درحال دور شدن بود. 

 .الیت ییِپسردا  _
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 . دیمردد پرس فرزان

 !؟ی واسه چآخه  _

 مهراب نشست.  ی لبها ی رو یتلخ لبخند

  نشیخواد هرطور شده زم   یچشمش دنبال اون خونه باغه. م  _

 رو بخره.

 خوره؟ یبه چه دردش م نیاون زم  _

  د یخر  ی   هیهست که قض  یاستخر ماه  هی  نجایدونم، اما ا  ینم  _

 ی اریآمارشو برام در ب  ی تون  ی. م ستیارتباط به اون ن  ی ب  نیزم

  نم یهست؟ البته ا  یچه کس  اریو االن در اخت  هی ک   لکشما  ی نی بب

از   نام فرهاد  یشخص  هیبگم طرف    ه یکه ظاهرا مالک اصل   ی به 

 اسم برد. 
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پ  _ فقط    کنم، یم  ی ریگ یباشه  نباش.  داشتم...    هینگران  سوال 

  ه یآخه امروزاومد گفت تا    د؟یبه کجا رس  شبیتوو دکتر د  ی حرفا

 داره کنم. بخش رو ا دیو من با یستی ن  یمدت کوتاه

که چند لحظه    یو اتفاق  یو خستگ  یخواب  یکالفه از ب  مهراب

بود، دست  شیپ س  دیبه گردنش کش  یافتاده  در  را  نفس    نهیو 

 حبس کرد. 

  جه یقرار شد فعال تا مشخص شدن نت  م،یبا هم زد  ییحرفا  هی  _

فکر   شیگذار  هیپروژه و سرما  ی و منم رو  میدادگاه صبر کن  ی 

 کنم. 

به    یکه امروزبا دکتر طلوع داشت مشت آرام  ی قرار   ی آور  ادی  با

 و گفت:  دی اش کوب  یشانیپ

 دکتر اومد، سراغ منو نگرفت؟ نمی بب _
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سفارش الزم رو بهم کرد   ی ومدین   دیفهم  یچرا اتفاقا، منتها وقت  _

 و رفت. چطور مگه؟

امروز    _ بود  مورد    هیقرار  باهاش در  و  بندازم  ها  نقشه  به  نگاه 

 زنم. پروژه حرف ب یمسائل مال 

 باهاش حرف بزن.  ایباشه. پاشو ب شگاهیفکر کنم االن تو آزما _

 . ستمیخب راستش...من رشت ن  _

شد و مهراب را وادار کرد   یطوالن  یخط، کم  ی آن سو  سکوت

 بزند.  یحرف

 ؟ ی ندار ی حاال واسه  صحبت با دکتر فرصت هست. فعال کار _ 

 ؟ یکن یم کاریچ ی نگرانتم داداش، دار _

 . هیشروع نکن. بارها گفتم درد من چ ارهدوبتورو خدا  _
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د  _ من  ن   گهیاما  چ  ستم،یمطمئن  سرت  جوون گذرهی م  یتو   .

چشم برهم    هیکه بگم هوا برت داشته و به    یستیساله ن  جدهیه

  نیشدن به اون دختر بزرگتر  کیگرده. نزد  ی زدن هم نظرت بر م

اگه    ی شه حت  یوقت نگاهش به تو عوض نم  چی اشتباهته. اون ه

 .ی محمد نبود یعل تو باعث مرگبفهمه 

@romanhayelilian 
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 یفرزان نرود. حس ی بار حرفها ریرفت که ز یکلنجار م باخودش

توجه بود    یفقط کم  دیزد وجود نداشت، شا  یکه او از آن دم م

شغول دخترک فکرش را م  ی هم لبخند ها  ی...البته گاهیو نگران
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و خوش رنگ...و    ی انی عص  ی همان تکه مو  ش،یکرد... و موها   یم

 باغ...   انهآرامش بخش از حضور دخترک در خ ریآن تصو

 رفت و برگشت.  یزد و دوقدم شیبه موها  یچنگ یعصب

اوضاع   کمیخوام    ی... فقط مستین   یکن   یکه تو فکر م  ی زیچ   _

 . نیرو سر و سامون بدم، هم

 رد. زمزمه ک  ی دیبا ناام فرزان

 .دوارمیام _

*** 

به گوش م  ی صدا از مسجد محل  ت  دیرس  ی اذان مغرب    ال یکه 

شروع به جست و    دنشیبه محض د  یوارد خانه باغ شد و اشتف 

غذا داد و باعذاب وجدان    چارهیبه سگ ب   ی کرد. قبل از هرکار  زیخ

 زل زد.  د،یبلع یرا م شیابه او که شتابزده غذ
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 ز یرا ت  شیو گوش ها  دیدست از خوردن کش  ی لحظه ا  یاشتف

استخر    ی برگردد و به آن سو  الی واکنش باعث شد ت  ن یکرد. هم

دانست طبق معمول آنجاست و با روشن کردن چراغ   ی زل بزند. م

 خواهد اعالم حضور کند.  یم   نشی ماش ی ها

ا  یخوش  ی وقت خاطره    چی ه  ل یسه  از دا  نینداشت.      ییپسر 

گتر بود و نگاه  زرب  یچهار سال  ایتحمل از او سه    رقابل یعنق و غ

 شد.  یپاک نم الیوقت از خاطر ت چی ه زشیرآمیتحق

 ن یفکرها پرش را آتش زده بود که بالخره بعد از ا  نیبا ا  انگار

  ی که ب   ییو آزارها  تیاذ   دنیدر باغ و د  الیهمه مدت و حضور ت

 شد.  دایگرفت، سر و کله اش پ یشک از جانب او صورت م

  م ی آمد و نگاهش مستق  یسمت استخر م  نیو مغرور به ا  مصمم

 دوخته شده بود.  الیو سرد به ت
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م  یحس او  م   یبه  و  بوده  آمدنش  منتظر  که    یگفت،  خواسته 

شوند. شا روبرو  هم  با  شده  سال    دیهرطور  پانزده  اگر چهارده، 

  ی عل  ای  ال یتوزانه و سرد پشت ل  نه ینگاه ک آن    دنیبود از د  شیپ

  رستون تنشتنفر چها   نهمهیگرفت و از لمس ا  ی محمد سنگر م 

 .دیلرز یم

  ال یآن سالها بود و نه ل   ی حاال که نه دخترک کوچک و ترسو  اما

  د یتنفر اورا دور نگهدارند، با  نهمهیبودند که از ا  ی محمد  یو عل

و از خود ضعف نشان   ستادیا  ی هم شده مقابلش م  کباری  ی برا

 داد. ینم

 .دیپروا پرس یب  ،یمقدمه و سالم  چیه بدون

 یباز  نیا  ی، واسه چ  یخونه باغ رو بفروش  یخواست  یتو که م  _ 

 ؟ یرو راه انداخت
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 ؟ یزن یحرف م یاز چ ی ! دار؟ی کدوم باز _

سرو گردن بلند تر درست    کی کرد و با    یمانده را ط  یباق  دوقدم

 .ستادی ا شیروبرو

ا  ی تو که دنبال مشتر  _ بابا    یچرا نخواست  ،ی بود  نجایواسه  به 

 ه؟ رایمفت از چنگت درش ب ی د یترس ؟یبفروش

 حالت خوبه؟  نمی! بب ؟ی مشتر _

کننده به سمتش برداشت و انگشت اشاره اش را    دیگام تهد  کی

 باال آورد. 

. امروز صبح خودم یغربت  ی برو خودت رو مسخره کن، دختره    _

 رو بخره.  نجایداره ا  میگفت تصم یم   دمش،یتو باغ د
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از او    لیکه سه  یذهنش دنبال شخص   ی کرد و تو  زیچشم ر   الیت

مهراب شخص   ی از چهره    ی محو  ی   هیزد گشت. جز سا  یحرف م

 به ذهنش خطور نکرد.  ی گرید

بابتش به تو جواب   دیبوده باشه، با  یکس  نیبه فرض که همچ  _

 پس بدم؟ 

 کنم.  مونتینکن پش ی کار  ،یدور برداشت یلیخ _

در   الیتصور که ت  نیبا خشم شروع به خر خر کرد و با ا  یاشتف

دل اورا گرم کرد    یاشتف  تیحمابلند شد.    شیخطر است، از جا

 و ضعف را از کالمش گرفت. 

 ؟یهم مونده که نکرده باش   ی کار   ؟یکن  یم  دیمنو تهد  ی دار   _

 ی و آزار  تینبوده که اذ ی خونه گذاشتم روز نیپامو تو ا یاز وقت
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ندارم نه به تو و نه به هر    نجارویاز تو بهم نرسه. من قصد فروش ا

 . ذارهیمن م  یشخص  میبهونه پا تو حر نیکه به ا یکس

@romanhayelilian 
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نم  _ هرگز  بود  بهت    ی ا  هیارث  نیهمچ  هی  ی د یفهم  یحقش 

از مادرت    یجعل  ی فروش نامه    هی. ته خالفشم جور کردن  ده یرس

گفت   سوخت،  حالت  به  دلش  بابا  اما  بس.  و  نون   که یت  هیبود 

بنداز نمون ه  ک  میجلوت  بیگرسنه  تو    ی نم  چاره ی.  دونست 

 . ی ش ینم ی راض یسادگ نیاستخوون هاتم گرسنه است و به ا

 . دی کش ریت ریو تحق نیهمه توه نیا  دنیاز شن  قلبش
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که چشم    ی تو چقدر بدبخت تر  نی بدبختم، بب  نقدریاگه من ا  _

 .ی نون دار که یت هی نیبه هم

  پارس   قرار  یب  یبرداشت و اشتف  زیبه طرفش خ  یعصب  لیسه

 کرد و مانعش شد. 

کار  _ بذار  یم  ی باهات  رو  دمت  برگرد  ی کنم  و  کولت   یرو 

ر  ییهمونجا آبادت  و  آدما  شه یکه جد  زبون    ییکردن.  تو  مثل 

 ی وحرف زور فقط تو مغز پوکشون فرو م ستین  شونیخوش حال

 ره. 

  ی جوابش را بدهد. ب  ی نفس گرفت و تالش کرد با خونسرد  الیت

تهد  ییاعتنا تاث  نیا  ی ها  دیبه  و    شتریب  یلیخ  رشیمرد  از داد 

 هوار بود.
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توهن یبب   _ هر  خواست  ینی !  مزخرف  ی کرد  ی که  هر  به    یو  که 

فروشم،    یرو نم  نجایحاال تو گوش کن... من ا  ،یگفت   دیذهنت رس 

بگو    رتممیخوش غ  ییبه دا  نوی. برو ارمیبم یاگه از گرسنگ  یحت

اده اش رو نصف شب واسه ترسوندن خواهرز  بهیکه دوتا مرد غر

 فرسته سراغش.  یم

 با نفرت زمزمه کرد.   لیسه

رو   یب  _ و  عافیکث  ی چشم  به    یدتتونه دست کس. شماها  که 

 . نیریسمتتون دراز شده رو گاز بگ

 کنج لبش جا خوش کرد. یتلخ لبخند

هل   ی گرفتن نبود، برا  ی برا  نی که به سمتمون دراز کرد  یدست  _

 دادن بود.  
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اعتما  درظاهر با  و  محکم  اهنوز هم  دربرابر  نفس  به  همه    نید 

به    ی درد  لیسه   ی حرفها  شی بود اما ن   ستادهیا  نه یو ک   یدشمن

 و زجر آور.  ریجانش انداخته بود نفسگ

ا  _  یبا لج و لجباز  ذارمیاستخر برنامه ها دارم نم  نیمن واسه 

 . یخرابشون کن

. ی بر  نجایهات تموم شده، بهتره از ا  دنیاگه خط و نشون کش  _

 نداشته باشه.  ی تا بهت کار رمی سگمو بگ ی وتونم جل ینم گهید

نماند نظاره گر رفتنش باشد.    الیبا اکراه عقب گرد کرد و ت  لیسه

دنج و دوست   ی وار یآن چهارد   یاز پله ها باال رفت و خودش را تو

که    یکوتاه  لمی پنهان کرد. پناه برد به عکس ها و چند ف  یداشتن

دورب حاال   یگوش   نیبا  و  کرده  ضبط  هارا  آن   ن یتر   زیعز  اش 

 بودند.  شیها ی ادگاری
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ل   لدای  شب و  م   الیبود  انار دانه  با خنده  ت  یداشت  و  با    الیکرد 

بود. هنوز از   نشینازن   ی در حال ضبط خنده ها  جانیعالقه و ه

 یهم خبر بود و آن سه ب  دینبود و شا  ی خبر  ییکذا   ی ماریآن ب

 خبر بودند. 

 ؟ ی ریگ  یم لمیف یاز چ  ی دار _

 ده بود.اعتراف کر صادقانه

 از خنده هات.  _

 داره دختر جون؟  دنیمنم د ی آخه خنده ها _

 شه.  ت یبار رو هیسال   ستیهر صد و ب   یآره، اونم وقت _

 بر پدرت صلوات.  ی ا _

 تیلبخند محو و رضا  ی   نهیو شادش درپس زم  زیر  ی خنده ها  و

 دل تنگش کرد.  ب ی عج الیبخش ل
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ه ش را بلرزان ی چشمش راه گرفت و دست ها ی از گوشه  یاشک

ماند به    رهیخو نگاهش    دیچرخ  ن ی. دوربدیصورت مادرش کش

  ی دستها  انیحافظ جا خوش کرده م  وانیبسته و د  ی چشم ها

ز  یعل چ  ر یمحمد.  ا  ی زیلب  صفحه  و  کرد  راگشود.    ی زمزمه 

 غزل مورد نظرش مکث کرد.  یبه آن انداخت و رو  یکل ی نگاه

 بود.  ده یو پرس اوردهیدل کوچکش طاقت ن  شهیهم مثل

 اومد بابا؟ خوبه؟ یچ _

@romanhayelilian 
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 9۰  دیایکه ب بهار
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چانه    ریمحو ز  ی کبود  دنیبا د  الیمحمد سربلند کرد و دل ت  یعل

ر ته  برا  یشی و  رفت.    ی که  ضعف  بود،  گذاشته  کردنش  پنهان 

که داخل    یجدا کردن دوجوان نادان  ی برا  شیهفته پ  کیدرست  

از آنها    یکیشده بودند، جلو رفته و مشت    ریگگاه با هم در باش

بودند از جوان    هدکه شا  ی چانه اش نشسته بود. چند نفر  ی رو

بار نرفت و   ریکند و او مغرورانه ز  یضارب خواستند که عذرخواه

 ی محمد واکنش  یکرد. اما عل  ری را تحق  تشیمحمد و مل  یعل  یحت

سع  و  نداد  اوض  ینشان  ککرد  آرام  را  بزرگاع  دلش  و   ند.  بود 

 یآدم ها برخورد تند  یخواست دربرابر نادان  ینم ف،یطبعش لط

وا دهد.  برا  یبزرگ   س در  ن ینشان  عل  یکسان  یبود  بابا    ی که 

 شناختند.  یمحمدش را خوب م

 لبت کامم هنوز  ی از تمنا ـــــــــامدیبرن _
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 آشامــــــــم هنوز ی جام لعلت درد دیام بر

 ادامه داد.  ی وا لبخند محبرگشت و ب  الیطرف ل به

 تو  نیدر ســــر زلف نــــمیروز اول رفت د  _

 سودا سرانجامم هنوز.  نیخواهد شد درا تاچه

گر  هق ش   هیهق  به  نداد  گذاشتن    طنتی مجال  سر  سربه  و  ها 

 ومعنا دار، گوش دهد.   ق یآن نگاه عم دنیبعد از د شیها

ده  آتش ز  دشیام  ی ه بود و به خرمن خشک و آماده  آمد   لیسه

فرسابود طاقت  و  سخت  روز  آن  از  بعد  آن   دنی شن  ،ی کار  ی . 

از نفرت بود، آسان    زیوجودش لبر  ی که همه    یحرفها از زبان کس

 . دی رس یبه نظر نم

  یی محمد نبود که سکوت کند و با محبت و خوشرو  ی بابا عل  او

هم نبود که در    ال یمامان ل  یاش طرف مقابل ادب شود. او حت
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عزت نفسش     ی کرده بودند، ذره ا  طردشکه    ی مقابل خانواده ا

توانست    یبود. م  دهی را ازدست ندهد. حرف حق زده و درشت شن

طور کنار  اما با درد آن حرفها چ امدهیبه خودش ببالد که کوتاه ن

 آمد؟  یم

*** 

و او که   دیچرخ  یفرزان م  ی دور از حرفها  ییجا  الشیو خ  فکر

 طیشرا  لیتحلو    ح یکالم را به دست  داشت درحال توض  ی رشته  

 بود.

دردسر بسته    یگفت، پرونده ات ب   ی که حاج قاسم م  ی اونطور  _

دلم   یلینشونده سرجاش. خ  ی نائب رو بدجور  یک یشه. ظاهرا    یم

 ؟یزن  ینم یحدس چی . تو هه یطرف ک  خواد بدونم یم
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  ی خبرها  نیپدر فرزان بود. و ا  ،یپناه  یهمان قاض  ایقاسم    حاج

 گرفت.  یم  برو برگرد از او یدست اول را ب

 دور بزن. ی دیکه رس  یدگیبر نیاول _

 دلخور زمزمه کرد.  فرزان

 .ی جواب بد  ی خوا  ینم یعنی نیا -

دار  _ بشنو  یچ  ی دوست  کنجکاو    ؟ی ازم  اونقدرا  تو  مث  من 

 . الست یت ییو پسردا ی. فعال مشکل من اون استخر لعنتستم ین

ماش  فرزان که  ها   نیهمزمان  به سمت حفاظ  وسط    یبتن  ی را 

 کرد از سرعتش کاست و راهنما زد.  یم تیداجاده ه

  ه یهرطور شده استخر رو بخره. البته سرما  نهیاون پسره دنبال ا  _

دختر    ن یبه زم  ازیاما واسه توسعه کارش ن   ستیهم ن   ی بد  ی گذار

رفت و آمد به    ی که فعال ازش برا   یمحمد داره. چون راه  یعل
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  ی م  نیزم  ندیو اون با خر   هیفرع  ریمس  هیشه    یاستخر استفاده م 

 دا یبزرگراه پ  نیو ا   یاصل  ی به جاده    میو مستق  کی راه نزد   هیتونه  

 کنه. 

 ارزه؟ یم ی حاال اون استخر چقدر _

 ش؟ یبخر  ی خوا  ینکنه م ؟یپرس یم یواسه چ _

درحال  فرزان مهراب  و  زد  زمزمه    کهیدور  بود،  به جاده  نگاهش 

 کرد.

 کنم.  یکارو م نیاگه مجبور شم، حتما ا _

 .ی شد وونهیتو د _

ه را که با عجله عرض بزرگرا  ینقش   زیدخترک  ر  دنیبا د  مهراب

گرفت و به   ی وسط جاده جا  یبتن   ی حفاظ ها  انیکرد و م  یط

 داشبورد زد. ی رو  ی ماند، چند بار رهیجاده خ  ی آن سو
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 دور بزن... دور بزن فرزان خودشه.   _

  ت یموقع  یابیواسه ارز   میخودشه؟ مگه قرار نبود بر  یچ  یعنی  _

 ! ؟نیزم

روزا کجا مشغول   نیبفهمم ا  دیدربره. با  ذارمینم   گهید    نباریا  _

هم طلبکار    نیهمچ  اد، ی  یره و غروب م  ی شده. دختره صبح م

  م ی از خانوم بپرس  میوقت جسارت نکن  هیکنه که    یآدمو نگاه م

 کجا بوده؟

@romanhayelilian 
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 . دیت پرسبه با فرزان
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 ! ؟یازش بپرس نویا  ی که بخوا یحد جلو رفت نیتا ا یعنی _

 . دیبه چانه اش کوب   ی ریتاث  یمشت آرام و ب  ی با لبخند محو  مهراب

 حاال چرا فکت افتاد؟ _

 شدم.  دواری. بهت امی کرد شرفتینه بابا، پ  _

کرد و آن سمت    ی مانده را ط  یبود که عرض باق   الیبه ت  چشمش

 .دستایجاده منتظر ا

 .میتا گمش نکرد یکن دایدور برگردون پ هیفعال بهتره  _

 پدال گاز گذاشت و گفت:  ی پارو  فرزان

م  _ بهش   ، نباش  نممی رس   ینگران  تو  خب    حیتوض  ی خوا  ی . 

 ؟ی بد ی شتریب

 لب گفت:  ریکالفه سرتکان داد و ز  مهراب
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زنه اما    یم  ریام رو با ت  هیهنوز سا  الی.  تستین  ی شتر یب   حیتوض  _

هست که    نمونیب   ی فاصله ا  هی هر روزه ام کنار اومده.    دنیبا د

و زمان رو بهم    ن یور و اونور شه تا زم  نیا  یدو سه سانت  هیکاف

 .زهیبر

از بابت    التیکه خ  ی د یخر  نیکردم اون سگ رو واسه ا  یفکر م  _

 . ی برس ت یبه زندگ  یراحت شه و بتون شییتنها

 فشرده و منقبض جواب داد.  یبا فک مهراب

تونه باهاش   یم   نکهیفکر ا  یداره. حت  ی شکار  ی اسلحه    هیپسره    _

 .زهیر ی کنه اعصابمو بهم م  ییچه کارها

متر مانده به    ستیگذشتند و دور زدند. دو  رهایسرعت گ  ی رو  از

شد و فرزان    ی شهر   نیزرد رنگ ب  یتاکس  کیدخترک، او سوار  

 کرد.   بشیتعق
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ه  دن بمون  نجایبرگرده  تهران. ا  ی هرطور شده قانعش کن  دیبا  _

 .شهیضررش تموم م

ره.    یبار نم  ریوجه ز  چیباهاش حرف نزدم؟ به ه   ی کن  یفکر م   _

 نیرو از اون استخر راحت کنم که از ا  الشیخ  ییجورا   هی  دیبا

 دست بکشه. نیزم

 نگاهش کرد.  ی با ناباور فرزان

 ! ؟ی اونجارو بخر ی خوا یم _

 کارو کردم. نیهم دمیشا _

  هیدکتر طلوع سرما  ی پروژه  و  ر  ی کردم بخوا  یمن... من فکر م   _

 . یکن ی گذار

 سرتکان داد. مهراب
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که باهاش   یندارم رو شراکت  میاز مسائل تصم  ی سر   هیبه خاطر    _

 بذارم.  هیسرما نی از ا شتریدارم ب

 ات حساب وا کرده.  هیاما اون رو سرما _

 زد. ی محو لبخند

 براش سراغ دارم.  ی بهتر کیمن شر _

 ! ؟یک _

 .ی اهاسم پنحاج ق دمیخودت، شا _

 خنده زد.  ریز یپق فرزان

بابا  _ ا  ی تورو خدا  با  مارو  نکن. طرف    ییشراکت هوا  نیمجرد 

 دکتر طلوعه هااا.

 ! ؟یخب که چ _
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حاضرم   ی. از طرفیمنکرش بش ی تون یو تو نم هیاون زن جذاب _

 . میندار یمردونگ یهم نصف حاج ی شرط ببندم جفتمون رو 

 هم رفت.  ی مهراب تو ی ها اخم

ها با دکتر    یشوخ  نیبذار تحفه. در ضمن از ا  ه یدت مااز خو  _

 م؟ یداشت م،یطلوع نداشت 

 احترامت به دکتر.  نیباشه بابا، خفه کرد مارو ا  _

تو که دستت    ؟یکن  ی گذار  هیسرما   ی خوا  یم  ، یبالخره نگفت  _

 کنه.   یم تتیهم حما یباز تره، مطمئنم حاج

 جواب داد. ی جد  یلیخ فرزان

 م. باهاش حرف بزن  دیبا _

@romanhayelilian 
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 [ ۲۱:۲۴ ۱۰.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 9۲  دیایکه ب بهار

ت  انیم  ییزرد رنگ جا  ی سوار و  نگهداشت  شد.    ادهیپ  الی شهر 

و   دیرس  ی اخل شهرد  یتاکس  ستگاهیکرد و به ا  یرا ط  ی ریمس

 از آنها را سوار شد. یکی

 مقدمه گفت:   ینگاهش به او بود،  ب که یدرحال مهراب

نائب دخالت    ی ها  یموش دوون  انیوع تو جرم دکتر طلبه گمون   _

 بشم.  ونشیخوام مد یبرگشته. راستش نم یقاض ی کرده  که رأ

 تفاوت شانه باال انداخت.  یب فرزان

 ازش دخالت نکنه.  یخواست یمگه اصال مهمه؟  خب م _

 زد.  شیبه موها یکالفه چنگ مهراب
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که  هش بود  تو نگا  یالتماس  هیآخه اون شب... خب چطور بگم؟    _

 نشد قبول نکنم. 

  ا یدر مورد رابطه تون نزد؟! مثال اعتراف عاشقونه  ی ! حرفنمیبب  _

 ها؟ هیما نیتو ا ی ز یچ هی شنهاد،یپ

 زانو مشت شد. ی چپش رو  دست

تونستم    ی م  دیگفت شا  یاومد و م   ی . اگه رک منه ی درد منم هم  _

حساب  می مستق روم  بگم  وقت  یبهش  اما  نکنه   ی نطوریا  یوا 

 . انهیبزنه  یمونه حرف یآدم م چونهیپ  یرو م منظورش

 ؟یکن یفکر نم ی حاال چرا بهش جد _

با خنده سرتکان    دیخوش فرم مهراب را که د  ی کور ابروها  گره

کار    طیدوخت که آنها را به مح  ی ریاد و تمام توجهش را به مسد

 رساند.  یم الیت
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کر  روزا ف  نیا  ی که بدجور  نجاستیا  یکینزن بابا، متوجه شدم.    _

حو رقو  واسش  گمونم  به  کرده.  مشغول  مارو  داداش    ب ی اس 

 نه؟  هیآخر نامرد دنیتراش

 . م یها حواست باشه گمش نکن یپرچونه گ نیا ی جا _

کلوچه    ی کارگاه پخت و بسته بند  کیمقابل    یبعد تاکس   یقیدقا

به    یآنکه توجه  یشدن ب   ادهیبعد از پ  الینگهداشت و  ت  یسنت  ی 

 و متفکر وارد شد.  ریسربه ز  اطرافش داشته باشد ی ایدن

 .د یگرد شده رو برگرداند و پرس ییبا چشم ها فرزان

 کنه؟!  ی کار م نجایمحمد ا یدختر عل _

د  مهراب بود   ی ادیز  شیبرا  قتیحق  دنیکه  شده  تمام  گران 

 شد.  ادهیقرار در را باز کرد و پ یو ب یعصب

 خودشه. ی ازم، پا دید ی دعا کن درست نباشه که هرچ _
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شد و با دوقدم خود را به مهراب رساند و    ادهیصله پ فابال  فرزان

 را گرفت و سد رفتنش شد.  شیبازو

 .ی زیر یرو بهم م  زیهمه چ ی نجوریا  ؟ی ر یم ی جا دارک _

 را با خشونت پس زد.  دستش

اون دختر واسه    نم یو بب  سمیوا  نجایدرصدم فکر نکن ا  هی  یحت  _

 کرده.  کیحد خودشو کوچ نیخاطر پول تا ا

 ... ی شغل دفتر هی  دینکن مهراب. شاقضاوت زود  _

 قطع کرد. ی بلند ادیرا بافر حرفش

اگه    ی بفهم، حت  نویا  ست یاون ن  قیال   ی کیکارگاه کوچ  نیهمچ  _

 باشه.  ی و دفتر ی نینش  زیکارش پشت م

  ؟ یبگ  یبهش چ  ی بر  ی خوای. اما میگ  یباشه، باشه تو راست م  _

 . یدخالت کن شی تو زندگ یتون یتو نم
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 و نفسش را کالفه فوت کرد. دیتش کشبه صور یدست

 درستش کنم. دیمنه، خودمم با ریهمش تقص  نایا _

  ییفرزان گوش دهد. در کشو  ی به حرفها  نیاز ا  شترینماند تا ب  و

که کف آن   یکوچک  اطیباز بود و به محض ورود ح  مهیکارگاه ن

کاشته   ینتیز ی پرکرده بودند و دو طرفش کاج ها زهیرا با سنگر

ر  دو در قرا   اطیح  ی قرار گرفت. انتها  دگانشیر برابر دشده بود، د

  دی به سالن تول  ی گریو د  تیریمد  تراز آن ها به دف  ی کیداشت که  

 شد.   یختم م

 یناخواسته به سمت دفتر کارگاه گام برداشت  و در دوقدم  مهراب

که نگاهش    یبه آن در بزرگ سالن باز شد و کارگر خانم   دنیرس

آمد و در همان حال خطاب به    رونیببه داخل سالن بود از آن  

 آنجا گفت:  ی از کارگرها یکی
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 رو پرکنم و برگردم سردستگاه بمون.  ی فالسک  چا نیتا من ا _

 باشه، نگران نباش. _

شن  یجواب سرد  د یکه  سرما  ی عرق  آن  در   ی رو  ی زمستان  ی را 

 نشاند.   شیها قهی شق

 آقا؟!  نیکار دار  یبا کس نجایا _

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۲۴ ۱۰.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 93  دیایکه ب بهار

ت  یزن  همان اورا    الیبود که  بود، حاال  قرار داده  را مورد خطاب 

توجه از کنارش گذشت و    یکرد. ب  یبابت حضورش بازخواست م

با آن    الیت  دنیرا باز کرد و وارد شد. د  دیضرب در سالن تول  کی
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 که ی، درحال  ی پشت دستگاه بسته بند   یطوس  ی مانتو و مقنعه  

رنگ به رو نداشت و مظلومانه مشغول کار بود و تند تند بسته  

راه نفسش را   د، یچ  ی م  ییمقوا  ی کلوچه را داخل کارتن ها  ی ها

 بست.  

دخترک مزخرف   یبایو ز  فیچهره و قامت ظر  ی برا  یطوس  رنگ

 ی دانست اگر چاره داشت حت  یبود و خدا م  ایانتخاب دن  نیتر

  ال یمسخره را بر قامت ت  ی مقنعه  نتو و  آن ما   دنیلحظه هم د  کی

 آورد.  یتاب نم

مجوز    دیبا   ؟ی ! نکنه بازرس؟ی کار دار  یبا شما هستم آقا... باکس  _

 . ی رو نشونم بد ت یبازرس

هم گذاشت و تالش کرد    ی زن چشم رو  ی ها  یی برابر بازجو  در

 رل کند. خشمش را کنت
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 فقط...  ستم،یمن بازرس ن _

که به او دوخته    الیناباور ت  ت وما  یچشم ها  دنیو با د  برگشت

مهارش ناممکن    گریکه د  یشده بود، حرفش را خورد و با خشم

 بود به سمت دخترک هجوم برد.

کرده بود فاصله   یتا به آن روز مالحظه به خرج داده و سع  هرچه

خواهد را حفظ کند، کنار گذاشت و باخشم زمزمه    یم  الیکه ت  ی ا

 کرد.

 ! ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا _

 از شما بپرسم؟ دیکه من با ستین یسوال نیا _

عوض   نباریا  شانی. جاردیپوزخندش را بگ  ی تالش کرد جلو  یلیخ

کرد و   یخطاب م  "تو"پروا اورا    یشده بود حاال مهراب بود که ب

 د. شده بو "شما"دخترک او   ی برا
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 کرد.    یم یبود مهراب را عصب شانیکه رو ی کنجکاو ی نگاهها 

 شه حرف زد. یاونجا بهتر م رون،یب  میبر  ایب _

 برو. نجا یباهات ندارم. از ا یمن حرف _

 . دیرا گرفت و کش نشی آست ی  گوشه

 یتالش م  یلیشه، من دارم خ  ی ز یآبرو ر   نیاز ا  شترینذار ب   _

اوضاع رو بدتر کنم،    ی خوا  ی. توکه نمرمیخودمو بگ   ی کنم جلو

 ؟ ی خوا یم

. جلوتر دیس کشبا انزجار دستش را پ  الیکارساز شد و ت  دشیتهد

  د یکوب   ی م  نی لجوجانه پا به زم   کهیبلند و درحال  ییاز او با گام ها

 رفت.  رونیاز سالن ب

را درهم   شی به محض خروجشان، برگشت و طلبکارانه دستها 

 قالب کرد.
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 ؟ ی دار ینمچرا دست از سرم بر   _

 . د یبه دور و برشان انداخت و پرس ی تمسخر نگاه با

 خانوم مهندس؟  ی رش بودمنتظکه  ی ا ندهیاون آ  نهیا _

 من به خودم مربوطه.   یزندگ _

من باشم که عذاب    نیحال و روزت ا  دنیکه با د  ی نه تا وقت  _

 . رمیوجدان بگ

غ  یب  حرفش و  برا  یرمنطقیرحمانه  اما  اسب   ی بود  کردن  رام 

 شد.   یرحم م یب دیغرور دخترک باسرکش 

 ! ؟ی خوا یاز جونم م  یچ گهیدادم، د ت یمن که رضا _

 با درد زمزمه کرد. برامه

 یم  یراض  هیکاش به گرفتن د  ی ا   ،ی داد  ینم  تی کاش رضا  ی ا  _

 .ی شد
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 اشک نشسته به چشمانش را پس بزند.  شی تالش کرد ن یلیخ

 کنم؟  دایپ شیکه با پول خون پدرم رفاه و آسا _

 نبود.  ی اون تصادف عمد _

 . یو رفت ی اما تو به عمد رهاش کرد _

متورم گردنش    ی و به رگ ها  فشردهم    ی باخشم دندان رو  مهراب

 . د یدست کش

 نداره، نه؟  یوقت تموم چیحرفا ه نیا _

خروارها   ریکه االن ز  ی بوده باشه اما اون  تیاهم  یواسه تو ب   دیشا  _

توجه نشون دادن   نیبا ا  یکن  یمنه. تو فکر م   ی بابا   دهیخاک خواب

  ر یتصو  هیفقط    دنت یمن هربار با د  ؟یآرومم کن  ی تون  ی هات م

 ه؟یاون چ یبدون ی خوا ی. مادی یشمام مجلو چ
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جسورانه به طرفش بردارد و با   ی مهراب وادارش کرد قدم  سکوت

 او چشم در چشم شود. 

  نو یبابام رو تخت سردخونه!... ا  یباز و صورت خون  مهین  ی چشما  _

 دکتر مبرهن؟ یاز ذهن من پاک کن یتون یم

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۲۵ ۱۰.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 9۴  دیایکه ب بهار

  رانه یو غافلگ    ن یحرف زد چنان سنگ   نیکه دخترک باا  ی ا  ضربه

 بود که اورا مات  و ناباور به جا گذاشت. 

  نیمزاحمم نشو. من به ا  گهیبرو و د  نجایکنم از ا  یخواهش م   _

 دارم. ازیکارواقعا ن
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  ن یاز ا  شی مهراب گرفت و نماند تا ب  ی بهت زده    ی از چهره    نگاه 

باشد.    شیکوه حرفها  ریمرد ز  نیا  ی انه هارد شدن ششاهد خو

  ران یو  نطوریخواست ا  یبرود، نم  شی تند پ  نقدریخواست ا  ینم

که به   یی تمام آن شب ها ی و آشفته اورا به جا بگذارد. به اندازه 

حر و  باغ  امن  میخانه  به   دهیشبخ  تی کوچکش  را  خودش  بود 

  ی کاف  ی ازه  به اند  نید  نیاما تاب و تحمل هم  دید  یم  ونیاومد

 سخت بود. شیبرا

مرد متنفر باشد و نبود. پس الاقل اورا از  نیخواست از ا یم الیت

مسخره   نیآن احساس د  ی نطوریا  دیکرد، شا  یخودش متنفر م 

 داشت.  یهم دست از سرش بر م

کارگاه که شد با نگاه کنجکاو و پر از سوال همکارانش روبرو   وارد

آنقدر اما  آشفته    شانیپر  ی شد.  ترو  که  جا  حیجبود  به    یداد 
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  سمان یخواهند آسمان و ر  یجواب پس دادن بگذارد آنها هرچه م

 به هم ببافند. 

 ط یکارگاه روبرو و مجبور شد شرا  ریمد  خی با توب  یآنروز وقت   ی فردا

هم وارد    یمنظور دار و ناامن  ی دهد، نگاهها  حیاش را توض  یزندگ

ناهار    ی برا  ساعته  کیکارش شد. آن روز بعد از استراحت    طیمح

  دن ینفس کش   ی حس کرد فضا برا  ستاد،یپشت دستگاهش  که ا

  یشده است. دلش م  ن یسنگ   ره، یچشم خآن چند جفت    انیم

اش به اتمام برسد و از آن     ی تر ساعت کار  عیخواست هرچه سر

 بزند.  رونیب یجو جهنم

 یشان، لباسش را عوض کرد و ب  ی محض تمام شدن روز کار  به

  ی تازه کم  ی و هوا   د یکش  ی قیشد. نفس عم  هوا از کارگاه خارج

به راه افتاد و قبل از آنکه    یگرفتن تاکس  ی حالش را بهتر کرد. برا
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شدن بود دست تکان    ک یاز آنها که درحال نزد  یکی  ی بتواند برا

 شد.  ادهیو او پ ستادیا  شیپا ی مهراب جلو  نی دهد، ماش

 ناتموم موند.  روزیفکر کنم حرفامون د _

ال همکارانش که درح  دنیباد  عقب برگشت و   وحشت زده به  الیت

 را باز کرد و ناغافل سوار شد.  نیخروج بودند، درماش

  ال یت  ی   دهیو نگاه دزد  نی کارگاه و در ماش  نیمهراب نگاهش ب  

را    نیو ماش  دیایکه به خودش ب  دینکش  یسرگردان شد اما طول

 دور بزند و سوار شود.

 مانعش شد.  الیرا روشن کند که اخطار ت نی ماش خواست

 جا حرفت رو بزن.  نینه هم _

ش  مهراب از  و  کرد  ا  ی   شهیسرخم  دوباره  نگاه  او  به    ی سمت 

 کارگاه انداخت. 
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 نن؟یاونا منو با تو نب ی خوا  یمگه نم _

 ی کوچک و ب  ی لب ها  کهیانداخت و درحال  نییسرش را پا  الیت

که مهراب   یفشرد و دربرابر هجوم احساسات  یهم م  ی رنگش را رو

 کرد، گفت:   یمقاومت م ست ین  ندیدانست خوشا یخوب م

 . ی وقت دار  قهیفقط ده دق  _

نتوانست    با اما  بود  ناراحت  و  دلخور  از دخترک  هنوز هم  آنکه 

لبخند محو رو  ی جلو بگ  شیلبها  ی سبز شدن آن    ی. حت ردیرا 

 مهراب جالب بود. ی هم برا شیها دنی خط و نشان کش

 چرا؟  ،یدار اجیشغل احت نیبه ا ی گفت _

 صادقانه جواب داد.  الیت

 بهت پس بدم.  مویکنم و بده ریخوام خونه ام رو تعم یم _

 ! ؟یبده _
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بود و مرتب آن را دور انگشت   فش یبا بند ک   ی مشغول باز  دخترک

  یرو   ی ادیو باعث جمع شدن خون ز  دیچیپ   یاشاره اش محکم م

 شد.   یبند اول انگشتش م

 . ی داد ی اشتف  دیکه بابت خر ی ا نهیهز _

و  کف دستش را به طرف او دراز    دیبند را کش  یعصب  مهراب

 کرد.

 .شهی م  ونیلیبهم بده. دوم مویاالن بده نی باشه هم -

 اما من...  _

کرد تا   یمهراب را وادار م  نیبود و هم  یتیاز سر نارضا  سکوتش

دخترک را از کار کردن در    امدهینشده و دلش به رحم ن  مانیپش

 کارگاه منصرف کند.  نیا
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خوام   یکه من پولمو م  ییو از اونجا  ی لش رو ندارخب ظاهرا پو  _

 . یشغل پر درآمد باش  هیو دنبال  یکارت رو عوض کن دیبا

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۲۵ ۱۰.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 9۵  دیایکه ب بهار

 د و گفت: را باز کر  ن یبرافروخته درماش الیت

 سگت رو ببر.   ایامروز ب نیفکرشم نکن، هم یحت _

 خشونت بست.  یشد و در را با کمم خ مهراب

 سرجات، حرفام تموم نشده.   نیبش _

توانست آن را   یکه نم  یو ترس  یبه در و با شگفت   دیچسب  الیت

برا کند  چهره    نیاول  ی پنهان  به  خشن    ی بار  و  مصمم  مرد 
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  ی مشک  نی ماب  یاش که رنگ  رهی ت  ی زل زد. به چشم ها  شیروبرو

برد    ی آن را باال م  ی تا  کی  یکه وقت  ییداشت و ابروها  ی و قهوه ا

ناپذ نفوذ  صورتش    شهیهم  لکرد. مث  یم  رینگاهش را مغرور و 

  ی کرد بو  ی که هر روز از آن استفاده م  یاصالح شده بود و اودکلن

 داشت.  یخوب

بود چقدر    دایمنقبضش کامال پ هم فشرده و فک    ی رو  ی لب ها  از

ب خشمش  تا  کند  کنترل  را  خودش  است  ا  شی درتالش    ن یاز 

 کند. فوران ن

 ؟ یکن ریخونه رو تعم ی خوا  یم یواسه چ _

 لب گشود.  یبه سخت  الیت

 خوام اجاره اش بدم.  یم _

 . دارشهیکه ظاهراً خر  تییپسردا ؟یفروش یچرا اونجارو نم  _
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آب   ی برف  ی ترس همچون دانه    ل، یسه  ی ها  دی تهد  ی ادآوری  با

کردند    ینگاهش م  نی شده و بدب  کیکه بار  ییشد و با چشم ها

 شد.  لیمتما یمهراب کمه طرف  هوا ب یب

که   ی دار ی! نکنه اون خرنم ی بب  سای! وا؟یدون  یاز کجا م  نویتو ا  _

 !؟ی زد تو بود  یازش حرف م لیسه

 کرد خودش را به آن راه بزند.  یسع

 جواب سوال من بود؟  نیکدوم... آخه ا  لیسه _

 و مغموم جواب داد.  دیدوباره عقب کش الیت

اما اخوام  هرطور شده اون خون  ی م  _ باغ رو نگهش دارم  زم  ه 

 رو نخواه.  لشیدل

 ماند.  رهیخ ینامشخص ی برگشت و به نقطه  مهراب
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و آزار    تیاذ  نهمهیهست که بابتش ا  ی قو  ی اونقدر  لیدل  نیا  _

 ؟ یرو تحمل کن

 لب آهسته گفت:  ریشد و او ز یطوالن الیت سکوت

خواستن    یکه اون نامردها چطور م  دمیاون شب تو باغ بودم، د  _

  ی کنم اگه متوجه من نم   ی. همش باخودم فکر مرو بترسونن تو

اتفاق    نیرفت...بعد ا  یم  شیو آزارها تا کجا پ   تیشدند اون اذ

 نتونستم از تو و اون خونه چشم بردارم. گهید

 زمزمه کرد. یبه سخت  الیت

 دونم.  یم _

صورت دخترک    ن یرخ دلنش  می ن   ی به طرفش برگشت و رو  مهراب

 مکث کرد. 
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. فکر  ی بابتش بهم بد  یخوام پول  ینم  ست، ین   ی شفرو  یاشتف   _

 نجایخوام ا  ی. اما ازت م ییکه تو اونجا  یامانته تا موقع  هیکن   

نکن خوب  یعصبان   روز ی. دی کار  برخورد  و  نداشتم     یبودم  باهات 

اونا    نیتو اونجا و ب  ی جا  دمینگاه فهم  هیتو همون حال هم با    یول

 . ست ین

 ت: اعتنا به توجهش گف  یتلخ و ب الیت

 تونم از کارم دست بکشم.   ینم _

 .یباشه پس خودت خواست _

 اشاره اش را به طرفش گرفت.  انگشت

 .ی د یاز چشم خودت د ی دید یکن، وگرنه هرچن  دیمنو تهد _

 سرتکان داد.   ی دیازاو نگاه گرفت وبا ناام مهراب
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 ی ازش متنفر  نهمهیکه ا  یخواد بدونم با کس  یدلم م  یلیخ  _

شکنجه    نیخودمم به ا  دی. بگو شای کن  کاریچ  ی خوا  یم   قایدق

 باشم.  یراض

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۲:۲۱ ۱۱.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 96  دیایکه ب بهار

انداخت و صورتش از خجالت گلگون شد.    نییدستش را پا  الیت

 دن یخط و نشان کش نیو ا ستیاز او متنفر ن  دیخواست بگو یم

 اش است اما نتوانست.  یدور نگهداشتن او از زندگ ی ها فقط برا

 گفت:  شیصدا  انیجاخوش کرده م یآن با شرمندگ  ی جا به

 اون حرفا رو بزنم.  روزیخواستم د  ینم _
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  ن ی تو بودم هم  ی اگه منم به جا  دیدم. شا  یاما من بهت حق م  _

 حس رو داشتم. 

 شد و قبل از آنکه در را ببندد، زمزمه کرد.  ادهیپ  نیاز ماش الیت

من بودن اصال   ی چون جا  ،یمن نباش  ی کنم هرگزجا  یدعا م  _

 . ستیآسون ن

و گذشته    یاز زندگ  الینگفت. ت   ی زیزد و چ  یلبخند تلخ  مهراب

دختر عذاب آور بود اما باز هم    ن یا  ییدانست. تنها  یاو چه م  ی 

جمع خانواده و مردم شهرش تنها بود،    انیاو که م   ییتنها  ی به پا

 . د یرس ینم

م  _ توب  ریمد  ا،ین  نجایا  گهیکنم د  یخواهش  امروز   خمیکارگاه 

 کرد.
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  رقابل یو غمهراب بازهم باال رفت و آن نگاه مغرور    ی ابرو   ی تا  کی

 تحمل را به خود گرفت. 

 ی. چون من بازم فردا برمینش  خی خب پس استعفا بده تا توب  _

 نشه. ی ز یدم که آبرو ر ینم یقول نباریگردم و ا

و   دیهم کوب را محکم ب نشیو نازن یدوست داشتن نیدرِ ماش الیت

 بلند جواب داد. ی با صدا

 به جهنم.  ی بهتره بر _

  ی او جوش آورده و عصبان  زیمهراب که از حرکت خشونت آم  و

 زد. ادیبود، فر

 رم.  یمطمئن باش اونجا هم بدون تو نم  _

  ی کارش در خانه نشسته و مقاله    زیپشت م   یبعد وقت   یساعت

کرد از    ی م  یسیبار بازنو  نیآخر  ی اش را برا  یپژوهش  یقاتیتحق
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ب  ی زیچ  ی ادآوری بود  آورده  زبان  به  و   یکه  افتاد  به خنده  هوا 

  یخودش تصور کرد جهنم هم با حضور دخترک چندان جا  شیپ

 . ست ین ی بد

* 

وارد کارگاه شد، کامال درک کرد که اصال   یآن روز وقت  ی فردا

از سرگرفته شده بود و   دنشی. پچ پچ ها با دستیجو به نفع او ن

نا   یجواب سالمش را نم  یحسابدرست و    یکس داد.  مردد و 

رفت که سرکارگر آنجا    یلباس م  ضیسمت اتاق تعو  مطمئن به 

 مانعش شد. 

 برو دفتر.  یلباستو عوض کن نکهیقبل ا _

 تیریرفت و وارد دفتر مد  رونیافتاده از سالن ب  ری به ز  ی با سر  الیت

 ر ی. مددیخواهد شن   ییزهایشد. و خب دور از انتظار نبود چه چ
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حقوق   دادن  با  اخراج    کیکارگاه  را  او  تالشش  و هفته  کرد 

 کار فقط در دوجمله خالصه شد.  نی ا ی منطقش برا

به اون    نویخوام. برو و ا  یدردسر نم  نجایبهت گفته بودم که ا   _

 کن.  یکه دنبال دردسره حال یجوون

حقوقش   ی نفسش را باحرص فوت کرد و پاکت مچاله شده  الیت

 رفت.  رونیاز کارگاه ب ند وچپا  فشیرا داخل ک

 جلو آمد. دنش،یبه محض د مهراب

 شد؟ اخراجت کرد؟ یچ _

کار در   نیاز ا  یتأثر و ناراحت  ی ذره ا  یبود قسم بخورد حت  حاضر

توجه به سوالش از کنار اوگذشت و    یکند.  ب   یحس نم  شیصدا

 را پس بزند.  شیگلو  انیتالش کرد بغض گلوله شده م
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 ریدهد. ز  انیمزخرف پا  طیشرا  ن یا  ست بهتوان  ینبود اگه نم   الیت

جا اصال  مهراب  جستجوگر  هم   هیگر  ی نگاه   به   ،   ن ینبود 

  شتر یب  یخاطربغضش را با آب دهان قورت داد و تالش کرد کم

 احساس خفقان آور را پس بزند.  نیتا ا ردینفس بگ 

اول   راه به  و  به    د یکه رس   یفروش  راقیابزار    نیافتاد  و  وارد شد 

و بعد   دیو چکش خر  خیو م   نلیات  یپوشش پل  شازین  ی اندازه  

به آنجا    ی و نجار  ی چوب بر  نی تر  ک ینزد  یراست راه  ک یاز آن  

که   ی را سفارش داد. از نجار  ازشیمورد ن   یچوب  ی ها  رکیشد و ت

 . د یبود با تعجب پرس دهکر ب یآمد، مهراب که اورا تعق رونیب

 ! ؟یکار کن یچ نایبا ا ی خوا یم _

  ک ی  لیبردن آن وسا  ی د و برانشان ندا  به سوالش  یتوجه  الیت

 وانت اجاره کرد.
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با آن پ  ی کنار راننده    نشستن  رمردیوانت و هم صحبت شدن 

آخر م  ی زیچ  نیپرحرف  لحظه  آن  که  ا  ی بود  اما    ن یخواست 

پرسش   ی عذاب آور را به بودن در کنار مهراب و پاسخگو  یهمراه

 داد.   یم حیناتمامش شدن، ترج ی ها

به    انیرا همانجا م  لشیوسا  د،ی به خانه که رس  باغ رها کرد و 

  ده یدراز کش  یزمستان  میآفتاب مال  ریرفت. سگش ز  ی سراغ اشتف

بلند شد و    شی او از جا  دنیبود. با د  رهیحوصله به اطراف خ  یو ب

 . دیبه طرفش دو

  ن ی کند، هم  یچشم پوش   یشد از اشتف   یتوانش را داشت و م  اگر

خواست گورش   یاو مو از  داد    ی مهراب پس م  امروز آن سگ را به

همه   یکاف  ی اش گم کند.  او به اندازه    یاز زندگ   شهیهم  ی را برا
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خواست    ی واقعا نم  الیتحمل کرده بود و ت  رقابل یرا سخت و غ   زیچ

 . ند یاورا دوباره کنار خود بب

کند  ی اره    با و  زده  انبار  ی زنگ  در  پ   ی که  بود    دایخانه  کرده 

  خته یوبهم ر  یدر عصبان شد. آنق  یچوب  ی ها  رکی ت  دنیمشغول بر

خشم فروخورده فقط به    نیانفجار ا  ی کرد برا  ی بود که حس م 

 دارد. اجیتلنگر احت کی

چوب   یدرست و حساب  یحت  یلعنت   ی بود، اره    ده یفا  ی ب  تالشش

پرت   نیزم ی طاقت آن را رو یو ب  یداد. عصب  یرا خراش هم نم 

خط قرمز درست کف آن   کیبه دستش انداخت.    یکرد و نگاه

  ر ی آب ز  دیشا  د یکش  یز کار نموش کرده بود و اگر دست اجاخ

 زد. یشد و تاول م  یپوستش جمع م 
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  ی هوا بلند شد و راه افتاد. اشتف   یبه دور و برش انداخت و ب  ی نگاه

خودش را    ی حوصله    یکه آن لحظه حت  الیو ت  دیبه دنبالش دو

 هم نداشت، سرش داد زد.

 االن. نیبرگرد تو خونه، هم _

رو  دیکش  ی کوتاه  ی ه  وزز  چاره یب  سگ جا  همان    ن یزم  ی و 

 گذاشت.  شیدست ها ی نشست. و سرش را مظلومانه رو

 

 [ ۲۲:۲۱ ۱۱.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ی گرفت. نم  شیرا درپ  ینا معلوم  ریاز خانه خارج شد و مس  الیت

  نجایکس ا  چینه. ه   ای  ردیکمک بگ  ی ا  هیتواند از همسا  یدانست م

نفوذ داشت  نشانیآنقدر ب ییدا داد. یجواب سالمش را نم یحت

که بتواند طرز فکر و نگاهشان را نسبت به او عوض کند. اما مگر  



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
534 

از جنس    ییعمر در کنار آدم ها  کیو خانواده اش    الیمهم بود؟ ت

 . کرده بودند  ی مردم زندگ نیا

@romanhayelilian 
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  ی م  ریبود که از آن مس  ی بار  نی. اولبرش انداختبه دور و    ی نگاه

ماند    رهیاما هموار بود. نگاهش از دور خ  چیدر پ  چیپ   یرفت. کم

و عظمتش اورا انگار به صد سال    ی که معمار  یبزرگ  ی به خانه  

  شتر یبود از همان ها که ب  بایز  یارباب  ی خانه    کی کشاند.    یقبل م

 بود. دهید یمیقد ی عکس ها دیشا ایها  الیها وسر لمیدر ف
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ا  از که  م   نطوریظاهرش  نظر  آنجا    ی لیخ  د یرس  یبه  به  خوب 

 کنند.   یم ی دگیرس

به محوطه    نگاه اطرافش چشم    عیوس  ی از خود خانه گرفت و 

  ل ی سه  ی آشنا  یادیز  ن یدوخت و درست آن موقع بود که ماش 

باناباور و  کرد  جلب  را  بنا  ی توجهش  و  کرد  سربلند    ی دوباره 

 ی خانه    نیبود ا  دهینرس  ند. چرا به فکرشرا از نظر گذرا  یمیقد

 ال ینشد ت  قسمتکه    ی پدربزرگش باشد؟ خانه ا  ی برا  دیبا  یارباب

بود که رضا    ی همان خانه ا   نیپا به درون آن بگذارد. ا  کباری  یحت

مادرش تابستان ها از آن استفاده   ی گفت خانواده    یم  ییکارگر دا

 کردند.  یم

نبود و    ز به داشتنش قانعشده بود و او با  ییحاال سهم دا  پس

کنار استخر داشت. با تاسف سرتکان    ن یتکه زم کیچشم به آن  
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خاطره    چیکه ه  ی داد و از خانه نگاه گرفت و به راه افتاد. خانه ا

 از آن نداشت.  ی به خشت  ینبود و دلبستگ الیاز آن در ذهن ت ی ا

خود به خود راه کج کرد و از آنجا فاصله   د،یقهوه خانه که رس  به

ش نشسته  برخوردشان چنان تلخ در ذهن  نیاول  ی گرفت. خاطره  

شود. از    ی آن دور و بر آفتاب  یمت یق   چیبود که حاضر نبود به ه

فاصله    دییپا  یاورا از دور م   ینی قهوه خانه و صاحبش که با بدب 

 گرفت و به سمت مسجد رفت. 

کند    دا یتواند پ  ی را آن دور و بر م  یوقت روز کس  نیدانست ا  ینم

گشت و مطمئن نبود اورا    یم  ی مهد  د یدرواقع دنبال س.   نه  ای

 .  ند یبتواند بب 
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چرخ  دور مسجد  برساختمان  غسالخانه    یو  از  چشم  و    ی زد 

  ب یناخواسته و عج  یکوچک آنجا گرفت. دست خودش نبود، ترس

 مکان داشت. نینسبت به ا

 ن؟ یگرد یم  یسالم خواهر، دنبال کس _

 لبخند زد.  او مشتاقانه دنیعقب برگشت و باد به

 گشتم.  یدنبال شما م.  د یسالم آقا س _

 در خدمتم.  نیی بفرما _

گلخونه درست کنم اما چون جعبه   هیخوام تو باغم    یمن م   _

جز شما   نجایمختصره به مشکل برخوردم. ا  لمیابزار ندارم و  وسا

 که کمکم کنه،راستش...  ستین یکس

 حرفش را خورد. یانداخت و باق ریسربه ز  یباشرمندگ

 اونجارو براتون درست کنه؟ نیگرد یم  یدنبال کس _
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 کم دارم.  لیوسا ی سر هیتونم. فقط  ینه...نه خودم م  _

 ن؟یای یاز پسش بر م  ییتنها _

 مطمئن سرتکان داد.  الیت

 . ستین یبله، اصال مشکل _

 .ارمیرم براتون ب یجعبه ابزار دارم، م هیمن  _

  ی مهد  دیس. وجود  انداخت  ریتشکر کرد و سر به ز  یبه سخت  الیت

ها  انیم م  ییآدم  نشان  نامهربان  و  سرد  نگاهشان  داد،   یکه 

 بود.  یدلگرم  نیبزرگتر

 برگشت و جعبه را به طرفش گرفت.   دیس

گم اگه   یندازه. بازم م یمختصره اما کارتون رو راه م لشیوسا _

 من هستم.  ن یخواست یکمک
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س   _ آقا  پرچدیممنونم  بابت  هنوزم  راستش  پ  ن ی.    شتون یها 

 شرمنده ام.  

حرف  نیا  _ مقابل    هی چه  در  شما  شد  قرار   یزحمت  هیخواهرم. 

 . م یکن  یقول تون حساب م  ی ما باز رو  یکه خب نشد. ول  نیبکش

 کنم.  ینم غیدر اد،ی ازم بر ب یحتما، هرکمک _

به نگاه    یگرفت و توجه  شیجدا شد و راه خانه را درپ  دیس  از

 ر یدانست که د  یآن دور و اطراف نکرد. خوب م  ی آدم ها  نیسنگ 

که نشان داده    ی کمک و توجه  نیبابت ا  دیبا  ی دمهد یزود س  ای

 داد. یبود، جواب پس م
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 98  دیایکه ب بهار

  ی نبود اما وقت  ی تازه ا  ی باغ مسئله    ی مهراب جلو  نیماش  دنید

را از دست دهد،  فتاد که چطور باعث شده کارش  ا  یم  نیا  ادیبه  

شد    ادهی شدن پ  کیشد. از او که به محض نزد  یم   ی کفر  یحساب

  ی به طرفش آمد، رو  اط یاز جانبش با احت  ی و منتظر واکنش تند

 برگرداند و به سمت در رفت. 

  له یکارگاهتون بد پ  ریبشه. اما خب مد  ی نطوریخواستم ا  ینم  _

 شاخ و شونه بکشم.  یبود، مجبور شدم واسه ش کم

 ی که رو  یلیرا پشت سرش بست و به طرف وسا  یچوبدر    الیت

 ی رها کرده بود، رفت. جعبه ابزار را کنارشان گذاشت. رو  نیزم

کش  ،ی دفتر  دی سف  ی برگه   به  و   ی نقشه    دنیشروع  گلخانه 

 متراژ عرض و طولش کرد.  ی محاسبه 
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کرد خونسرد    یهم گذاشت و سع  ی و باز شدن درباغ، چشم ر  با

 باشد. 

ن  _ ند  ؟ی د   یمخب چرا جوابمو  گرفتن من مشکلت حل   دیبا 

 شه؟یم

 زمزمه کرد.  ی و عصب برگشت

 راحتم بذار. _

ب  یقدم  مهراب دخترک  گذاشت،  تصورش    شیعقب  حد  از 

مهراب   ی داد. اما  باز جا  یبود و خب ته دلش به او حق م  یعصبان

آن    ریبا منظور مد  ی نبود که نتواند نگاه حسابگرانه و لبخند ها

با   شهیر  یو ب  فیند. مردک کثحمل کرا ت  یکارگاه لعنت چنان 

از کوره در رفته    همسخره و مزخرفش اورا به ستوه آورد ک  لیدال 

 کرده بود.  دشیو تهد
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 شد.  یچوب ی ها رکیبرداشت و مشغول برش ت ی اره ا الیت

   ؟یکن یم ارکیچ  ی دار _

هم به او نکرد و به کارش ادامه داد.    ینگاه   می ن  یحت  دخترک

نبود و    ی گلخانه، کار ساده ا  یاسکلت چوب   هم سوار کردن  ی رو

  ی اما محال بود از باعث و بان   دیایشد از پس آن بر ب   یتنه نم  کی

 مشکالتش کمک بخواهد. 

وقت و توانش    ی درون خاک کل  یچوب  ی ها  رکیکردن آن ت  فرو

  ی کم   ی را گرفت. و آن رشته کوهِ دردسر تمام آن مدت به فاصله  

هم  با    یاهاورا نظاره کرد. گ  و جان کندن و تالش  ستادیآنجا ا

 داد. یوقاحت تمام  و حق به جانب نظر م

 داره.  یرو چوب نکوب، قوس بر م ی اونجور _

 . دی نفسش را با حرص فوت کرد و محکم تر کوب الیت
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کرد  ی ا  _ خرابش  ب   ی بابا  ا  ایکه.  بب  نجایاز  کن  چقدر    نینگاه 

 کرده.  دایانحراف پ

 . دیکش ادیاراده فر یب 

 خوام صدات رو بشنوم.  ینمرم بردار، دست از س _

 جواب داد.  ی با خونسرد مهراب

 خوام که باهات حرف بزنم.  یاما من م  _

تو    ت،یزندگ   یپ  ی ر  یشه؟ چرا نم  یحرفا تموم م  نیا  یپس ک   _

 . یکه کارمم ازم گرفت

تونم عذاب وجدان داشته باشم.    یمورد نم  هی  نیشرمنده بابت ا  _

 خودم رو دارم.  لیمنم دال 

 دو زانو نشست.  نیزم ی رو د،یو نا ام خستهالیت
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محمد جان رو    یعل  ی که اونطور  یپرسم کس   یمدام از خودم م  _

دخترش بشه؟  ی زندگ  ال یخ  یتونه ب   یرها کرد و رفت چطور نم

 فهمم.  یرو نم  تینگران  نیمن ا

 اعتراف کرد. ی با ناراحت مهراب

مقصرش منم. پس خودمم   ختهیبهم ر  ی نطوریا  تیاگه زندگ  _

 درستش کنم.  دیاب

 افتاد. هیبه گر الیت

  یم... نمداشت  اجیآخه المصب من به اون کار احت  ؟ی نجوریا  _

 خوام خونه باغمو از دست بدم. 

  ی موج م   شیکه در صدا  یخم شد و با آرامش  شی کنار پا  مهراب

 زد، زمزمه کرد.
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بد  ذارمینم  _ از دست  باغ رو  اون استخر رو م  ،ی خونه    ی شده 

 خرم تا... 

راه گرفته   ی اشک ها  نیآست  ی هوا بلند شد وبا گوشه    یب  الیت

 صورتش را پاک کرد.  ی رو

 ندارم.   ازیمن به کمک تو ن _

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۲:۲۲ ۱۱.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 99  دیایکه ب بهار

از آن تکه چوب    یکیبرداشت و تالش کرد    ی فوالد  خ یم  چندتا

فرو رفته در خاک،    ی د را که برش داده بود، به ستون عمو  ییها

 ی و زدن چکش برو  خیم  متصل کند. نگه داشتن همزمان چوب و
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توان    ی آنقدر  گرید  الیت  ی بود و دست ها  رممکنیغ  بایآن ها تقر

 . دیایکار ساده بر ب  نینداشت که از پس ا

 ی به فاصله ا  شیخبر از پشت چکش را گرفت و صدا  یب  یدست

خ  کینزد لرزش  افتادن  باعث  سرش،  پشت  به    ی فیفدرست 

 چهارستون بدنش شد. 

 لرزه، بذار من بزنم.  یدستات داره م _

 خودم ...  _

 حرفش را قطع کرد. یعصب مهراب

 بده.  فیتخف گهیمورد رو د هی نیا _

کش  الیت کنار  ا   دیبالفاصله  از  اش  چهره   یاتفاق  یکینزد  نیو 

چوب را    گریگلگون شد. رو برگرداند و تالش کرد الاقل طرف د 

 بنشاند.  شیرا محکم سرجا خیاوبتواند منگهدارد تا  
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لرزان او    ی و دستها  فینح  ی شانه ها  یاما هنوز فکرش پ  مهراب

نامعلومش   ی  ندهیآ ی بنامد و برا "دخترک"بود. حق داشت اورا 

ب حاال که درمورد رفتنش به تهران   یقرار شود. حت   ی آشفته و 

 توانست در آن کالن  یشد، نم  یم  دیکرد باز دچار ترد  یفکر م

  رش یبود که اس  ین چه حسیان خدا رها کند. اشهر هم اورا به ام 

 شود؟  ال یخ یگذاشت ب  یکرده و نم

با لرزش دستها  شیبود برا  سخت او، دلش    ی اعتراف کردن اما 

بگذارد که دخترک    ی ازیتوانست آن را به حساب ن  یبود. م  دهیلرز

 د،یتوانست دروغ بگو  یبه خودش که نم  یبه حضورش داشت ول

بودو فرزان چقدر   شتریو بودن در کنارش ب  الیت   دنیاو به د  ازین

 بود. هو درک کرد دهیحس و حال را د نیخوب ا 
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  ، ی انجام کار  یبرا  الیساعت بعد برپاشد و ت  کیگلخانه    اسکلت

آنقدر مهراب  گذاشت.  تنها  ا ا  ی اورا  همکار   ی همراه  نیز   یو 

 خواست دست از کار بکشد.   یرقمه نم چیخشنود بود که ه

پالست   ششپو و  رو  ی کیشفاف  را  کش  ی گلخانه  و    دی اسکلت 

 شد.  یچوب  ی ها رکیت ی مشغول بستن و محکم کردن آن رو

 بسه. گهید  ن،یبش  کمی ایب _

آمد و تازه آن موقع متوجه    رونیآن پوشش چادرمانند، ب  ری ز  از

ا  الیشد  که در دستان ت  یبزرگ  ین یس به   نیجاخوش کرده و 

و مردد قدم جلو    دیر کشاز کادست    یآمد. با سردرگم  یسمت م

 گذاشت. 

  یقرار داد و اشاره    یدرخت  ی   دهیبر  ی تنه    ی را رو  ینی س  الیت

 کرد.  اتشیبه محتو یکوتاه
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 واسه ناهاردرست کنم.  نویفاصله فقط تونستم هم نیتو ا  _

نان   ی برش خورده  ی آن املت خوش رنگ و تکه ها یپ نگاهش

و نشد آن لبخند   دیشده بود، دو  ده یچ  ین یس  ی تو  قهیکه با سل 

 صورتش را پنهان کند.  ی کش آمده رو

 یکرده رو م  تتیکه اذ  یقشنگ جواب کس  نقدریا  شهیتو هم  _

 ؟ ی د

 داخت و طلبکارانه جواب داد. باالان ییابرو الیت

 . ی کرد تمیاذ ی پس خودتم قبول دار _

 کردم.  یبود، دخالت نم  یاگه کار مناسب  _

 لب غر زد. ریز الیت

 ینبال کاره،حقوقش خوب بود. تازه کسقتاً دکه مو  یواسه کس  _

 به کارم نداشت.  ی کار
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حال  مهراب م  ش یدستها  کهیدر  چاه  آب  با  باخود   ی را  شست، 

 زمزمه کرد. 

 اومد. یبهت نم یاما اون لباس فرم طوس _

 ! ؟یگفت ی زیچ _

 سربلند کرد و با محبت نگاهش کرد.  مهراب

 . ی کن دایکار خوب پ هیکنم   یکمکت م _

 ندارم.  ی ازیتم،به کمکت نکه گف بار  هی _

  ال یکه مهراب خ  یدربرابرش جبهه گرفته بود ودرست زمان  بازهم

  ک یتواند به دخترک نزد  یبهتر شده و م  یمکرد اوضاع ک  یم

 بود.  دهیرا چ الشیشود، او بال و پر خ
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م  اما تند  ی هرچقدر هم که جبهه  کرد، مهراب   ی م  ی گرفت و 

شود و   کینزده دخترک خواست ب یقصد کوتاه آمدن نداشت. م

 انداخت. یچنگ م ی ز یمنظور به هر دست آو نیا ی برا

@romanhayelilian 
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 ۱۰۰  دیایکه ب بهار

 . دینشست و با خنده پرس  نیزم ی رو یمیراحت و صم یلیخ 

 اجازه هست؟ _

 معذب زمزمه کرد. الیت

 نوش جان. _
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نگاهش به آن    کهیالفت و درحخودش گر  ی برا  ی لقمه ا  مهراب

 خوش رنگ و بو بود، زمزمه کرد.  ی غذا

بال سرت آورده غذا آماده    نهمهی که ا  ی واسه کس  ی تون  ی چطور م  _

 ؟ یکن

پا  لقمه ت   نییرا  کرد.  نگاهش  ناراحت  و  ا  الی آورد  نگاه    نیاز 

 دستپاچه شد.  رانه،یغافلگ

 .ی خب تو امروز کمکم کرد _

 هستم که...  ی من همون  الخانوم؟یت ی مطمئن _

 قرار حرفش را قطع کرد. یو ب یعصب

عوض    یچینظر من ه  ؟ازی ریبگ  یازم چه جواب  ی دوست دار   _

 نشده، فقط... فقط... 

 .دیخانه دو ی بلند شد و به سمت پله ها  شیجا از
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 گردم.  یبر م _

کرد، دوخت و گذاشت    یکه او ط  ی رینگاهش را به مس  مهراب

 ی لیاو هم هنوز درک خ  ی باخودش خلوت کند. برا  یدخترک کم

  ی تمام کار و زندگ  نکه یاش مشکل بود. ا  یاحساس  ی از واکنش ها

  ی آمده بود تا مواظبش باشد هنوز جواب  الیت  یه و پاش را رها کرد

با  یمنطق  را به اهواز فراهم   شمقدمات رفتن  دینداشت. او االن 

مشکل    نیگذاشت حاج محمد و مهران خودشان ا  یکرد و م  یم

هرطور شده گلخانه    نکهیبود و نگران ا  نجایر عوض ارا حل کنند د

 ی و شغل  نجایا  تیاز بابت امن   الش یکوچک اورا برپا کند و خ  ی 

 دنبالش بود، راحت شود. الیکه ت
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 ششم(  فصل

 

آرام    کهینشاند و درحال  شیپاها  ی را رو  نیحس  ر یمحمد، ام  حاج

 . دیداد رو به همسرش پرس یتکانش م 

 ؟حاج خانوم!بچه ها کجان _

پ  راندختیا پشت  درحال   شخوانیاز  و  کرد  سرخم  آشپزخانه 

 ساالد، جواب داد.  لی خورد کردن وسا

بود. منتها مهران که اومد و رفت    نجایشماا  ی پا  ش ی هره تا پمط  _

 باال لباس عوض کنه، اونم دنبالش رفت. 

درمورد   شتریتودار و ساکت شده.قبال ب   یلیروزا خ  نیپسره ا  نیا  _

  ی زیکه چ  هیکرد اما االن چند وقت  یصحبت م  برنامه هاش باهام 

 گه.  ینم
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 . دیآه کش  یبا ناراحت راندختیا

اش    هیروح  ی تو  ی بد  ریاون تصادف تاث  م،یبهش حق بد  دیبا  _

به ا نگاه   شهیمهران هم  ن، ینکن  شیسکوت و تودار  نیگذاشته. 

اگه اون  دی. شاد یرس ینم یبود و آزارش به کس  یحساس ی بچه 

 . ختیر یبهم نم ی نجوریبچه هم ا نی، اردک یبنده خدا فوت نم

در خشک شده و تمام تنش از   ی   رهیدستگ  ی مطهره رو  دست

و مهران   دیلرز  یبه زبان آورده بود، م  راندختیکه ا  ی زیچ  دن یشن

که  داشت   یو به شوک    ستادهی ا  ریآخر مات و متح  ی پله    ی رو

 انداخت چشم دوخته بود. ی لحظه به لحظه مطهره را از پا م

  نقدر یرا بفهمد اما ا  زیرسد که او همه چ  یم  ی بود روز  نمطمئ

آن و  ا  زود  نم  یحت  ،ی نطوری هم  خطورهم  ذهنش  کرد.    ی به 
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ازدستش بر    ی و درمانده  و انگار فلج شده بود و کار   جیگ  نیبنابرا

 آمد.  ینم

و    دیلرزان به سمتش چرخ  یو تن   دهیرنگ پر  ی با صورت  مطهره

 زمزمه کرد. ی به سخت

 گه...مه...مهران؟! یم  یمامانت...چ _

آنکه رو  یقدم از  و قبل  برداشت  اورا   فتدیب   نی زم  ی به طرفش 

 گرش جا داد. تیدستان حما  انیم

 دم.  یم  حیتو ض زوی! بهت همه چسیه _

@romanhayelilian 
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 ۱۰۱  دیایکه ب بهار
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چند  قبل مطهره  شود،  مانعش  بتواند  آنکه  چند    ن یاز  باربه  و 

 . دیکش ادیصدا فر یزد و ب  یلیورت او و خودش سص

 . ی... تو کشتیرو کشت  یافغان یتو عل _

تالش کرد اورا به سمت پله ها بکشاند و قبل از آنکه پدر    مهران

باخبر شوند و بخواهند دخالت کنند، خودش   انیو مادرش از جر 

 دهد.  حیرا به او توض زیهمه چ

  و در خود مچاله  دهیکشدراز  تخت    ی بعد، مطهره رو  قهیدق  ده

شرح   شیتوانست آن چه را که مهران مو به مو برا  یشده بود. نم

 داد،هضم کند. 

  چی شد. من ه  یتموم م  زیکردم، همه چ  یم  یاگه خودمو معرف  _

. اون شب لعنت   یشانس باور کن  نداشتم،    ی واسه نجات جونش 

 گم؟  یم یچ یفهم یم م یزندگ ی شده کابوس همه 
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کرد. دست مهران   یم  هیصدا گر  یبه و آرام و  او پشت کرد  به

 نشست.  شیبازو ی رو

مهراب خودشو    یرو بگم اما وقت   زیخواستم بهت همه چ  یم  _

کنم. اصال تو   تتیبزنم، نخواستم اذ  یکرد نتونستم حرف  یمعرف

 که بگم، بعدشم که... بعدشم که نشد.  ی نبود یطیشرا

 هق هقش،زمزمه کرد. انیم  مطهره

بزنن.    ذارمیاونقدر احمق که مقم،  احم  یلیمن خ  _ همه گولم 

اولشم دروغ بود وسر و تهش    ی قصه   از همون  تصادف مهراب 

نم  م  یباهم جور در  اما من فقط  باورش کنم.    یاومد  خواستم 

دروغ راحت تر    نیچون باور ا  نی گذاشتم  همه تون بهم دروغ بگ 

 بود.
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ش را د جسم لرزانو تالش کر  کی خودش را به او نزد  یکم  مهران

 ش بکشد که مطهره ممانعت کرد. به آغو

 برو.  نجایازا _

 بشه، باور کن.  ی نجوریخواستم ا ینم _

 . ره یاون بم یتو گذاشت ،یلعنت _

محمد   ی هم گذاشت. عل ی را مشت کرد و چشم رو ش یها دست

 او بود. دگانی و صورت غرق در خونش مقابل د

 ... نیرحسیاون مرده بود، به جون ام _

 باال برد.  دیتهد ی ستش را به نشانه رگشت و دباخشم ب  مطهره

 به جون پسرم قسم نخور.  _

 دیتهد  ی مچ دستش را گرفت و انگشت اشاره    یباناراحت  مهران

 گراو را از مقابل صورتش دور کرد.
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گناه محکوم و مجازات    نیهزار بار خودم، خودمو بابت ا  ی روز  _

 کنم. تو الاقل نکن.  یم

 کرد.  سیخ شرنگ مطهره راچشمان خو اشک

 کنار اومد؟  اون دختر...  دیدرد چطور با نیبا ا _

 به سکسکه افتاده بود. هیشدت گر از

. ازت حالم بهم  ی خراب شد.تو باعثش...بود  شیزندگ  ی همه     _

 خوره.  یم

 به زور اورا بغل کرد و پشتش را ماساژ داد. مهران

  ینجوریهستم قبول اما تو سرد نباش. باهام ا  یمن آدم مزخرف  _

 . ست یتلخ ن نقدریشناسم ا  یکه من م  ی حرف نزن. مطهره ا

ا   بدنش برابر  کوچکتر  نیدر  نوازش  و  توجه   یواکنش  نیحجم 

 تکه سنگ شده بود.  کیداد و درست مثل  ینشان نم
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احمق  ی خوا  یم  _ همون  سو    یبازم  ازم  بابام  و  تو  که  ...بشم 

کن  دامادش...همچ!.ن؟یاستفاده  بفهمه  نائب  حاج  نظرت    ن ی..به 

 کنه؟ یم کاریکرده چ یلطغ

 هم گذاشت و اعتراف کرد. ی چشم رو ی دیبا ناام  مهران

 دونست.  یدونه. از همون اولش م یرو م ز یبابات همه چ _

  ی مطهره ا  ی حرفها آزارش دهد اما دلش برا   نی خواست با ا  ینم

دانسته و با    یاو را م   یحضورش در زندگ  لیکرد دل  یکه اقرار م

رابطه شان کرده  طفه اش را خرج او و  حال تمام محبت و عا   نیا

 نبود.  گریمشت دروغ د  کی دنیسوخت. حق او شن  یبود، م

*** 

@romanhayelilian 
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 [ ۰۷:۴6 ۱۷.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۰۲  دیایکه ب بهار

کرد و با    ینگاه کوتاه  یگوش  ی صفحه    یافتاده رو  ی شماره    به

  یه تماس بزن چکار داشت که س  نیابرو باال انداخت. ا  یشگفت

 کرده بود؟  افتیپاسخ از او در

  ی کوچک  ی ماهان را با حوله    سی که صورت خ  یطلوع درحال  دکتر

 کرد، وارد اتاق شد. یپاک م

به اسم دهان    ی زی. راستش چن یمعطل شد  نیتورو خدا ببخش  _

با همه    شونیجود نداره. اتو صورت آقا ماهان و   یعادت دارن 

 صورتشون غذا بخورن.
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کرد و جست و   ی زیر  ی مادرش خنده    ی طعنه  تخس با    پسرک

 ی نرم و منعطفش جا  یصندل  ی رفت و رو  زیکنان پشت م  زیخ

 گرفت. 

 برگشت و مقابل مهراب نشست.   ی با لبخند محو دکتر

 م؟یخب کجا بود _

 .میکرد یصحبت م   یدکتر پناه شنهادیدر مورد پ میداشت _

ا من  باهام صحبت کردن ام  روزیبله درسته. خودشون البته د  _

  لم یفکر کنم، ما  شونیا  شنهادیپ   ی ایبخوام رو مزا  نکهیاز ا  شتر یب

به رفتنتون    نیا  ن؟یکن  ی گذار  هیسرما  نیخوا  یبدونم شما چرا نم

 که ارتباط نداره، داره؟!... 

 و شرمنده زمزمه کرد.  شد، معذب یمهراب که طوالن سکوت

 . دمی پرس یم نویا دیخوام نبا یعذر م_



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
564 

 ن داد. تکاسر یتفاوت ی با ب مهراب

  ی منتف  ییجورا  هی. راستش رفتنم  ستین  ینه از نظرمن مشکل  _

پول  برا  یشده.  بود  قرار  قراره   ی گذار  هیسرما  ی که  بذارم،  کنار 

 بشه.  نهیهز ی ا  گهید ی جا

 ی دکتر، محو شد و با ناباور  ی لب ها  ی رو  ی پوزش خواهانه    لبخند

 زمزمه کرد. 

... شما تو  یعنی  نیکم نبود. ا  ن،یکه قرار بود بذار  ی ا  هیسرما  _

 ! ن؟یدردسر افتاد

 . د یپرس دی سرتکان داد ودکتر با ترد ینف ی به نشانه   مهراب

 اومده؟!  شی پ یاون دختر مشکل ی پس برا _

را با خشم مشت کرد   شیاز آنکه مهراب جواب دهد دستها  وقبل

 منقبض گفت:  یبهم فشرده و فک ی لب با دندان ها ریو ز
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 . شه  ینم الیخ  یالبد نائب ب  _

 خوام بخرمش.  یکه م هیملک تجار هی. ستی مسئله نائب ن _

 حس و حال سوال کرد.  یرنگ باخت و ب صورتش

 شه؟!  یملک به اون دختر مربوط م  نیا _

شد    یم  یبدهد. شش سال  یبه اوچه جواب  قایدق  دیدانست با  ینم

مشکل    نیکه با ا  یکه با نسترن طلوع همکار بود و درست زمان

ق و  شده  روبرو  ابزرگ  داشت،  رفتن  و   نیصد  او  به  نسبت  زن 

که   ی. احساسد یپرس  یسوال م  شتریکنجکاوتر شده و ب  شیکارها

سالها وجود داشته    نیدر تمام ا   دیزد شا  یفرزان مدام از آن دم م

  شتر یوقت ب   چیتوجه ه  نیبه او داشت اما ا  یو دکتر توجه خاص

 خودش را نشان نداده بود.  د،یاز آنچه که با
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مهراب را به   ی ایاز دن  یبخش بزرگ  الیکه ت  یماندرست ز  وحاال 

کرد   یخود اختصاص داده و مدام فکرش را به خود مشغول م

گشت؟ چرا حرفش    یدنبال چه م  یاحساس  نیزن با بروز چن  نیا

و قاطعانه نظرش را   حیزد تا مهراب هم صر  یرا رک و راست نم

 د؟یبگو

خود کم   ی برا  اورا  ایدکتر طلوع را قبول نداشته باشد    نکهیا  نه

باشد   ی هر مرد  یآل زندگ   دهیا  کیتوانست شر  یزن م   نی. اندی بب

 شده بود.  رید گریمهراب د  ی اما برا

 ی زن ب  نیا  ی ها   ییبایل دکتر نشسته و زحاال که مقاب  یحت  او

کرد،   یم  یاورا جذاب و دوست داشتن  شیاز پ  شی آنکه بخواهد ب

  ی کوچکش م  ی باز فکرش حول آن خانه باغ و دخترک و گلخانه  

 روزها جان گرفته و سرپا شده بود.  نیکه ا دیچرخ
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ز  _ د  یادیاتفاقات  که  م گهیافتاده  ازتون  دکتر  رو   ی...  خوام 

  نه یگز ی گذار  هی. اون واسه سرمانیفرزان خوب فکر کن شنهادیپ

 . هیبهتر ی 

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۷:۴۷ ۱۷.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۰3  دیایکه ب بهار

عوض    ی زیود اما در نگاه دکتر طلوع چکرده ب  را عوض   حرفش

  یی بلند شد. با قدم ها  شینگاه گرفت و از جا   ی دی نشده بود. با ناام

  ی سست و نا مطمئن به سمت پنجره رفت و مهراب از سر درماندگ 

 نگاهش را به سقف اتاق او دوخت.

 خوبه. ن،یبر  ستیکه قرار ن نیهم _
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مردد  برگشت لبخند  ها  ی رو  ی و  دکتر  بست.  نقش    شیلب  او 

 ببازد.   یآسان  ن یدانست محال است خودش را به ا   یطلوع بود و م

 جواب داد. ی ش را بالبخند مطمئن ترلبخند مهراب

 شم.  یاز فردا دوباره مشغول م _

 سرتکان داد.  ینرم  به

 خوبه.  نمیا _

  ی گوش  ی به صفحه    ی آمد، نگاه دوباره ا  رونیدفتر دکتر که ب  از

 ... امیپ کیپاسخ و  یب اش انداخت. باز هم تماس

امروز    شهیباهاتون دارم. م  یکارواجب  ن؟یسالم آقا مهراب. خوب  »

 .« شگاهمیمن االن تو آزما نم؟ی شمارو بب
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اخم  یذهن  با و  م  یمشغول  ناخواسته  خط   شیابروها  انیکه 

از بخش   یانداخته بود به سمت دفترش رفت و با تماس کوتاه

 کنند.  ییاهنماخواست تا مهمانش را به اتاقش ر رشیپذ

او   ی و با اجازه    به در خورد  ی بود که ضربه ا  ده ینکش  قهیدق  به

را   ش یکه دست ها  یبا آن چادر مشک  دنشیوارد اتاق شد. د  یزن

ها شکاف  ب  ی رو  یکوچک  ی از  ک  رونیآن  و  با    فشیآورده  را 

 یی فشرد ابرو   ی و لرزانش م  دهی کش  ی انگشت ها  انیم  یشانیپر

 نیماند. از آخر  رهیخ  نشیو غمگ  فتهآش  ی باال انداخت و به چهره  

 گذشت؟    یبود چقدر م  دهیکه اورا د ی بار

به ذهنش مانده بود نگاه خسته و   داریکه از آن د   ی ریتصو  تنها

گفتند اسمش را    یبود که م   انیو گر  دهیچروک  یاو و نوزاد  ماریب

همه دور شده    ن یاز خانواده اش ا  نکهیگذاشته اند. ا  نیحس  ریام
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طهره م  شانینگاه پر  دنیاما آن لحظه  دداشت    مالمت  ی بود جا

 و سرزنش را پس زد. هیتمام آن  گال

 افتاده؟!  یاتفاق _

 .دیلرز ی م  شیهم مثل دست ها شیصدا

 باهاتون حرف بزنم.  دیبا _

 . ندی شد و تعارف کرد بنش  زیخ میاش ن یصندل ی رو مهراب

 همه حالشون خوبه؟! _

 شست.جمع و جور کرد و ن یچادرش را کم مطهره

 درظاهر خوبن اما...  _

 اما؟! _
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برچ  بغض لب  و  ادیکرد  بدجور  نی.  روان   ی سکوتش  و  روح  با 

 کرد.  یم ی مهراب باز

 شده؟!  یچ یشه بگ  یم _

و شما   رهینفر بم  هیمهران باعث شده    نکهیبشه جز ا   دیبا  یچ  _

 ؟ ی ریگناهشو گردن بگ 

 هیاش تک  یآسوده به صندل  یالینفسش را فوت کرد و با خ  مهراب

 بود.    دهیرا فهم زیداد. پس مطهره هم همه چ

بع  نیا  خب نم  د یچندان هم  نظر  نائب   ای  رید  د،یرس  یبه  زود 

 گفتند.  یرا به او م قتیهم خود مهران  حق دیشا

 خب؟! _

  ن یرو از من پنهون کرد  یبزرگ  ی مسئله    نی! شما  همچن؟یهم  _

 ؟! "خب"  نیکه بعدش بگ 
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.  ستم یب پس بده من ن واج  دی که با  یمطهره خانوم، اون  نی بب  _

 . یبدون  ی زیالبد مهران نخواسته چ

 نگاه گرفت.  یپوزخند تلخ با

 بشنوم.   رانیاز زبون مامان ا یاتفاق یل یکه بعدش خ  _

گونه اش سرخورد و با انگشت اشاره بالفاصله آن را    ی رو   اشک

 پاک کرد.

امروز    ی وقت به اندازه    چیخونواده ام اما ه  نیسه ساله عروس ا   _

بودن وجودم احساس حقارت    تیاهم  یگرفته شدن و ب  دهیناداز  

به من و    ی دیدونم که شما چه د   یخوب م  یل ینکرده بودم. خ

 ...نیازدواجم با مهران دار

@romanhayelilian 
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 [ ۰۷:۴۷ ۱۷.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۰۴  دیایکه ب بهار

 کالفه زمزمه کرد.  مهراب

 یو عضو  یانتخاب مهران  ندارم مطهره خانوم. تو  ی دید  چیمن ه  _

سوال    ریکه من بخوام ز  ستین  ی زیچ  نیمبرهن. ا  ی از خونواده  

 ببرمش. 

سوال رفتم. به خاطر انتخابم، به خاطر    ریاتفاق ز  نیاما من با ا  _

 مثل مهران.  ی داشتن شوهر

نه    یبه مهران بگ  دیبا  نویا  .ستین  نجایحرفا، ا  نیا  ی ! جانی بب  _

 من. 
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  گه یاشتباهش بمونه د  ی پا  ستی رد ن که اونقدر م  ی من با کس  _

 ه یکه باهاتون درد و دل کنم فقط    ومدمین  نجامیندارم. ا  یحرف

 خوام.  یآدرس م

 آدرس؟! _

 شد. کیبه او نزد  یبلند شد و قدم شیجا از

 . نمشی بب   دیاون دختر االن کجاست؟ با _

 ی که چ  ین یاونو بب  ه؟ ی. منظورت چنم ی لحظه صبر کن بب  هی  _

 بشه؟!

 نلرزد. نیاز ا شتریب شیصدا  گرفت که  نفس

. اگه اون یمهران اشتباه کرد و شما به گردن گرفت  یبسه هرچ  _

عرضه تر از    یب  نیفکر کن  دیمن هستم. شا  اد،ی  یاز پسش بر نم
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د  نیا چ  یم  دهیحرفا  بخوام  که  اما    ی زیشم  کنم  جبران  رو 

 اون دختر روبراه شه.   ی برا  یکه اوضاع کم  ادی  یازم بر م  ی اونقدر

به    ی و سرسختانه ا  ی بلند شد و نگاه جد  شیهم از جا   مهراب

ب ا  ی پروا  ی زن  از مطهره   انداخت.  م  ی مقابلش  شناخت    ی که 

 بود.  دیحرف ها بع  نیا دنیشن

 ؟ یکار خودت رو ثابت کن نیبا ا ی خوا یم _

 . ی مهران نباش ی شما سپر بال گهیخوام د یم _

 هم گذاشت که بتواند خشمش را کنترل کند.  ی رو چشم

بذار واسه   ی االن خونه و همه    ن ید همرگرب  _ هم و غمت رو 

 .ام ی یبزرگ کردن بچه ات. من خودم از پسش بر م 

 ؟یکن  یبه مهران م یلطف  نیهمچ ی چرا دار  _

 بدهکارم. ییزهایچ هی . من بهش ستی کار ن در یلطف _
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 ؟یکن یجبران م ی پس دار _

 .دیصدا خند یو ب یو عصب دیکش  عقب

 کرده؟  ی طر شما فداکاربه خا مهران  نی کن یفکر م _

 با تاسف سرتکان داد.  مهراب

 .ی خبر ندار یچیتو از ه _

 از خنده برداشت و جسورانه جواب داد.  دست

  شی اسیس  ی   نده یکه واسه آ  ی. مهران ی خبر  ی که ب  ییشما  نیا  _

 . ست یمعامله کرد اصال فداکار ن شی پدرم با زندگ تیو حما

مشکلت رو با مهران   ؟برویثابت کن  ویچ  ی خوا   یحرفا م  نیبا ا  _

 حل کن. 
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جهنم  _ من  عل  هیمشکل  دختر  واسه  اون  درست   یکه  محمد 

بده اون  واسه  شما  و  م  یکرده  که  مهران   یگ  یمسخره  به 

 . یرو گردن گرفت زیچ ،همهی دار

د  _ تا  نم  نیا  روزی چطور  چشمت  به  که   یجهنم  حاال  اومد؟ 

مدع   هیقض   ی دیفهم قراره    ی زی! هنوزم چنی بب  ؟ی شد  یاز چه 

  ی چه فرق   اون دختر رو خراب کرده.  ینفر زندگ   هیعوض نشده،  

  از ین  یمحمد به کمک کس  یمهران، دختر عل  ایکنه من باشم    یم

 جا تمومه. نیبحث هم نیا ،ی بر گهینداره. بهتره د

 آن خم شد.  ی رو یاو گذاشت و کم زیم ی دست رو مطهره

پر شمارو تو اون خونه و واسه پدر و مادرتون    ی که جا  یکس  _

منم. منم که بعد رفتنت اون خونه و خونواده    ست،یکرده مهران ن 

م فکر  دوباره دور هم جمع کردم.  حاج محمد    ی برا   ی کن  یرو 
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 ه؟یاز کارهاش راض  رانیمامان ا  ایداره؟    یتیمهران اهم  تیموقع

نگهداشت اونا    یخودتو دور  لجباز پسر    هیبره    ادشونیتا  ناخلف 

وقته    ی لی. اونا خیکن   ی تباه مدارن که حرف حرف خودشه اما اش

 . ستنیدنبال آرزوهاشون ن گهیکه د

 تمومش کن.  _

ا  _ اما  اون  نویباشه  بدهکار  یبدون   مهران.   ی که بهش  نه  منم 

 آدرس اون دختر رو بهم بده. 

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۷:۴8 ۱۷.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۰۵  دیایکه ب بهار
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بود، با    ختهیبهم ر  یبزن جوان حسا  نیا  ی که با حرفها  مهراب

 فاصله گرفت و به سمت در رفت.  زشیاز م یناراحت

 .ی جوابمو نداد ؟ی ر یکجا م ی دار  _

با حرفها  نیا بود که  آمده  به دلخوش  یب  یزن  ته  و    نیا  یسر 

راهرو و شتابان از پله ها    انیگند بزند.قدم تند کرد م  شیروزها

 رفت.  نییپا

زندگ  ی سالها  و دور  چندان  خ  ینه  و  آاش  مقابل  اطرات  ن 

 شد.   فیچشمانش رد

 

چارچوب در    ان یکمر گذاشته و م   ی محمد کالفه دست رو  »حاج

ا با خونسرد  ستادهیاتاقش  او که  به  لپ تاش    ی به صفحه    ی و 

 کرد.  یبود نگاه م  رهیخ
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 . میدمن و تو با هم حرف زده بو _

 جواب داده بود. ردیآنکه سرش را باال بگ بدون

 ندادم. یاما من قول  _

 زنم منو نگاه کن.  یدارم باهات حرف م یوقت _

 حرف به او زل زده بود. یسربلند کرده و ب مهراب

   ؟یکن یفرار م  یاز چ ی دار  ،ی کار ساخته شد  نیتو واسه هم  _

 .دیخند تلخ

 مث شما؟  یکیکه بشم  _

 خوام.   یبچه؟ من که بدت رو نم  ستین  تیحساب حالچرا حرف  _

 . ی ریگ یم   میمن تصم ی به جا  ی اما دار _

 را باال برده بود.  شیصدا اریاخت یمحمد ب حاج
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 ؟ی اری ی لج و نه م ی رو دنده  ی افتاد نیواسه هم _

حاج  _ م  یآخه  زور  نم  ؟یگ  یچرا  دلم  ا  یمن  وارد   ن یخواد 

 . فتمی کارشم و با امثال نائب در ب

نائب    ی جلو  ی مادرت و اونجور   ی مشاور انتخابات  ی که شد  ی روز  _

افتا  ی سادیوا در  دی دباهاش  اون  آدم  گهی.  تورو    یمحاله  مثل 

بگ کم  هرهیدست  شورا  ی دیشن  چی.  تو  شکستش  شهر     ی بعد 

.  ارهی  یهم م  ی را  گنیانتخابات مجلس شرکت کرده؟ م  نبارتویا

 مثل تو خودش رو کنار بکشه.   یکی یتا وقت ارهی یم  گمی منم م

آزمونم اومده، واسه    ی   جهیندارم. نت  ی کار  زایچ  نیبه ا  گهیمن د  _

 به دعوت شدم. مصاح

 شو.  الشیخ یب _

 تونم.  ینم _
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 نفوذ شده بود.  رقابل یحاج محمد سخت و غ نگاه 

 .ی بر ذارمینم _

او که    ست؛یحرف پدرش چ  نیدانست مفهوم ا  یم  قایدق  ومهراب

زورگو و  هم  یینفوذ  عاطفه    شهیاش  فرزند  ی به  و  اش    ی پدر 

 بود.   دهیچرب

 . یکن  یکار رو نم نیشما ا _

  ی حاج محمد درست وقت  ی خودخواهانه    دیدآن ته  یشوک روان  و

نت عل  ی   جهیکه  او  و  آمده  رتبه    یمصاحبه  و   ی رغم  خوب 

نشده بود، خود را نشان    رفتهیباز هم پذ   شیباال   یعلم  تیصالح

 داد.  

پر    شنهادیپدرش را بشنود و به پ  حاتینخواسته بود توض  یحت

  یزده و خود را آواره    رونیزرق و برقش گوش دهد. از خانه ب
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خود   ی داشت با دستها  میکرده بود که تصم  یو سرنوشت   یزندگ

 آن را رقم بزند.«

* 

احت  نگاه  اطی با  و  شد  گلخانه  اتاقک    ی وارد  آن  کوچک به 

  ی و ب  یبعد از آن بحث طوالن  نکهیانداخت. ا  اه یمخصوص گل و گ 

خاطرات خود را به آنجا رسانده بود    ی ادآور یبا مطهره و    جهینت

 . ردیو آرام بگ ندی خترک را ببده بود دداشت.آم لیدل کیفقط 

پشت به او و درست مقابلش نشسته و مشغول عوض کردن    الیت 

گلدان م  یخاک  فا  ی دیسف  زکوچکیبود.  جنس   برگالسیاز 

پر بود از چند کتاب    شیدرست کنار در گلخانه قرار داشت و رو

دفترچه با جلد سورمه    کیو    ی رنگ  ی وخودکارها  د یو کاغذ سپ 

متوجه   اوراآنکه    ینوشته شده بود. ب  بایز  یبا خط  که باز و  ی ا
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کنارم کند.  نگاه  زیحضورش  و  شد  کوتاه  یخم  متن  که    یبه 

 بود، انداخت.  دیسپ ی ظاهرا شعر

  ،ی گفته بود »

 د یایکه ب بهار

 ساخت  ی خواه ی ا باغچه

 الله. ی از گل ها پر

 "مزار" ی الله ها ادیبه  تا

 نفس بکشم.  شانیهوا در

 جان!  یت یت اما

 . نندی ب یباغچه ها رنگ آفتاب نم نجایا

 من؛ ی برا
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 است. « "مزار" ی تو، الله ها ی گونه ها یسرخ

 هوا دفتر را برداشت و بست.  یب  یدست

 ؟ یکن یم کاریچ  ی دار _

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۷:۴9 ۱۷.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۰6  دیایکه ب بهار

چه را چون  نگاهش را به دخترک که دفتر  دیکرد و با ترد  سربلند

 چسبانده بود، دوخت. نه یبه س یبا ارزش ءیش

 !ه؟ یک  "یت یت" _

 بود.  ریناپذ  یسرد و آشت نگاهش
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 . شیبخون یحق نداشت _

پدرته مگه نه؟ بهم گفته بود شعر    ی شعر ها  ی اون دفترچه    _

 گه.  یم

ب  الیت از حضور  غافلگ  یفقط نگاهش کرد. هنوزهم   رانه یخبر و 

مردد دوست   ی ت به آن چشم هااش شوکه بود. مهراب با محب 

 زل زد و آرام زمزمه کرد. یداشتن

 !؟یی تو "یت یت" _

جواب    یانداخته و با ناراحت  نییسرش را پا  یطوالن  یمکث   البایت

 داد. 

 زد.  یصدام م یت یکوک، ت  فش یحالش که خوب بود و ک _
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ها  ینم لب  از  بگ   ی   ده یبرچ  ی توانست  نگاه  انگار  ردیدخترک   .

  ال یت   نیمعصوم و دلنش  ی در چهره    نیزم  ی جاذبه    ی رویتمام ن

 جمع شده بود و او توان مقابله با آن را نداشت.  

 بهش بندازم؟ ی تا من هم نگاه ی اون دفترچه رو بد شهیم _

 نداشت.  یهم نگاهش سرصلح و دوست باز

 . شهینه، نم _

 . دی باال انداخته و طلبکار پرس ییابرو

 چرا؟!  _

 چون...چون...  _

 ؟یبگ ی خوا یم نویارو ازت گرفتم. چون من پدرت  _

با    نیقصد گفتنش را داشت، بنابرا  الینبود که ت  ی زیآن چ  نیا

پا  ی دیناام دوباره  را  نم  ن ییسرش  د  دیفهم   ی انداخت.   گریچرا 
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کند و اورا   یستادگیمرد سفت و سخت ا  نیتواند در برابر ا  ینم

 اش دور نگهدارد. یزندگ میشدن به حر کیاز نزد

تا نشناسمش    ی دونم؟ نگفت   ینم  ی زیاز پدرت چن  م  یمگه نگفت  _

شدم؟ خب اون دفترچه    یتونم بفهمم باعث مرگ چه کس  ینم

م  من.  به  بده  عل  یرو  با  یخوام  هم  تو  بشناسم...  رو    د ی محمد 

 . ی کمکم کن

 کنم.  یرو نم نکاریمن ا _

 مهراب جان گرفت. ی لب ها ی رو یتلخ لبخند

 کشم.  یباشه پس خودم دست به کار م  _

  کینشان دهد. خم شد و دفتر را با    یواکنش  الی از آنکه ت  لوقب

 .دیکش رونیغوش او بحرکت حساب شده از آ

 برافروخته و ناباور اعتراض کرد. دخترک
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 دفتر شعره، بدش به من.  هیاون فقط   _

  ی من باشه. نترس، بهت پسش م  شی پ  یچند وقت  هیخوام    یم  _

 دم.

 ؟یبرس   یبه چ نکارهایبا ا ی خوا یم _

 به خود گرفت.   یرنگ مهربان یمهراب اندک  اه نگ

 رو بهتر بشناسم.  یمحمد رحمان یخوام عل یمن فقط م  _

 شه؟ یاز عذاب وجدانت کم م   ی نجوریا _

م  یسرسخت   نهمهیا  ل یدل  ی نجوریا  _ رو  لجاجت دخترش    یو 

 فهمم. 

نگاهش را به سقف کوتاه گلخانه دوخت.   یعصب  ی با پوزخند  الیت 

 . ودب دهیبغض امانش را بر 
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پ  _ رفتارم  پدر   ی آقا  ست ین  دهیچیاونقدرها  دکتر. شما خودت 

 . یبفهم نویا  دیبا ی دار

 سرتکان داد.  ی به سخت مهراب

داد واسه خواسته هام باهاش   ادمیکه    ی آره منم پدر دارم، پدر  _

 بجنگم. 

ا  یکم  الیت شا  نیاز  خورد.  جا  ب  دیجواب  او  نداشت    ی انتظار 

 اش اعتراف کند.   یگتلخ زند قیاز حقا یکیمالحظه به 

نگاه   مهراب و  گشود  را  ز  یدفترچه  خط  محمد   یعل  ی با یبه 

 انداخت.

  ی داغونمون هنوزم نم  ی تنش ها و رابطه    ی که با همه    ی پدر  _

 . رمیاش بگ دهیتونم ناد
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  یشناخت. از نفوذ و شناخت   یحاج محمد مبرهن را دورادور م  الیت

که    ی ندانه اخوب و خداپس  ی که در جامعه داشت گرفته تا کارها

  ی دانست. خانه شان با آن نما  یآن بود همه را م  ی پا  کی  شهیهم

و چهره    یاجتماع  تی که محبوب  ی ، همسر  یو دوست داشتن   د یسف

 ی هرکدامشان مدارج باال   هک  یداشت و فرزندان  بایو ز  لیاص  ی ا

 را گذرانده و حاال در جامعه موفق بودند.  یلیتحص

  نطور یالاقل  او ا  ایند  مدآ  یم  یخوشبخت  ی نظر که خانواده    به

 کرد.  یفکر م

 ی نم  یحت  ؟یاما من چ  شینی که بازم بب  یدار  نویتو شانس ا  _

به خاطر آخر  یکه بهش زدم ازش عذرخواه  ییحرفها  نیتونم 

 کنم. 
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بهم گره خورده و   ی به ابروها  ی آورد و با شگفت  نییرا پا  دفترچه

ش گونه ا  ی لرزان دخترک زل زد. قطرات درشت اشک رو  ی لبها

  ی احساس درماندگ  شتریرفته بود و مهراب لحظه به لحظه براه گ

 کرد.  یم ی قرار یو ب

ا  یبه آن روز هرگز کس  تا قرار   یب  نطوریاورا  تنگنا  رحمانه در 

  ش یکرد که اشک ها  یفکرش را هم نم  ینداده بود و دخترک حت

 ند. کن یسخت مجازات م نقدریا

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۱6 ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۰۷  دیایکه ب بهار
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 ن یو از ا  دیایبه خود ب   الینگاه ناباور مهراب باعث شد، ت   ی نیسنگ 

نم  انیغل دلش  شود.  اومعذب  دربرابر  آن    یاحساسات  خواست 

اش کرده   یزندگ  ی خود را آشنا  یروزها با سرسخت  نیکه ا  بهیغر

 . ندیرا بب شیبود اشک ها

آن نگاه مغلوب   ی را با پشت دست پاک کرد و جا  سشیخ  صورت

 گذرا آغشته به بغض گرفت.  یرا خشم نیو اندوهگ

بعدش   ی خوا  یم   ، یمحمد جان رو هم شناخت  یعل   می فرض کن  _

نجاتش   ،ی بعد اگه به هموطنش زد  ی البد دفعه    ؟یکن  کاریچ

 آره؟  ی بد

لرزان    ی سرخ و لب ها  ی که هنوز مبهوت آن چشم ها  مهراب

 . دیپرس یبود، با ناراحت
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اشتباه    میپدرت باعث اون تصم  ت یمل  یکن  یفکر مچرا هنوزم    _

 شده؟ 

. تاحاال شده  دمیرو د  نیدور و برم هم  ی عمر از آدما  هیچون    _

پا به  باال  ازت   نییاز  پدرت  بودن  افغان  خاطر  به  کنن؟  نگات 

درس   یجون بکن  ،یبش  دهید  نکهیال شده واسه اتاحا   اد؟یبدشون ب 

با  هیهات    یهمکالس  ی تا از همه    یبخون باپله    ینم   ؟یش التر 

محمد جان داشته   یعل  ثلم  ی پدر   ه،یچه درد بزرگ  یبفهم  یتون

 کنند.  ریبه خاطر داشتنش تورو تحق گرانیو د یباش

 نگاه نکردم.   ی نجور یوقت به پدرت ا چی من ه _

نگاهها دور و بر من و پدرم و خونوادم   نیبخواد از ااما تا دلت    _

تکرار    نطوریقصه هم  نیت اهس  زیآم  ریاون نگاه تحق  یبوده. تا وقت

 شه.  یم
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که کم هم    ی کنم؟ برم نگاه اون عده ا   کاریچ  یخوا  یازم م  _

 عوض کنم؟ ستنین

  ی سع  یپدرمو بشناس  نکهیخوام. اما قبل از ا   یازت نم  نویمن ا  _

 . یکن وطنش رو بشناس

 سرتکان داد. ی با لبخند محو مهراب

 بمونه، باشه؟  شمیدفتر فعال پ نیپس ا _

از افکار و احساسات   ی ر کرد آن دفتر تنها گوشه اود فکبا خ  الیت

آن در ذهن و روح و روان   ی محمد جان است و باق  ی عل  ی ناگفته  

با  ناگفته    ی تواند آن حرفها  یم   ایدانست آ  ی . نمستیاو جار را 

 نه.   ایکه پدرش را از او گرفته، بازگو کند  یمهراب

ب  خم وبا  گ  ی مقدار  لچهیشد  گلدان    یاهیکود  سرخس داخل 

دل   ختیرمقابلش   غرق  که  داد  مهراب  به  را  تمام حواسش  و 
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ها م  ی عل  ی نوشته  به سمت  رو  زکاریمحمد،  و  رفت  تنها   ی او 

 نشست.  زی پشت م   یصندل

وجود داشته و آنها   نشانی ب  تی میو صم  ییکه سالها آشنا  انگار

از   شتریشدن ها ب  یهمه خودمان  نیهستند. از ا  یمیقد  یدوستان

 گرفت.  ی اش م خنده شود،  یآنکه عصبان

توانست خودش را گول بزند، به حضورش عادت کرده بود .  ینم

  د یناخواسته همراه شد. شا  ی حضور از ابتدا با اجبار   نیهرچند ا

  ی باغ سرک نم   نیو اوضاع و احوالش در ا  ی زندگ  ی مهراب تو  اگر

اول   ی همان روزها  الیکرد ت  ینم  ی آنجا کار   تی امن  ی و برا  دیکش

 شد.  یم مانیگشت و پش  یماندن بر م ی ابر مشیاز تصم



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
597 

تو  ی ها  ادیهم فر  هنوز به جان    ی برا  یکوچه، وقت  یمهراب  او 

سوال   ی کرد و برا  یم   ریخورد ذهنش را درگ  ی مادرش قسم م

 گشت.  یاش خود دنبال جواب م دهی نپرس ی ها

هوا سربلند    ی که وارد باغ شد، هردو ب  ی نی حرکت ماش  ی صدا  از

حظه در هم قفل شد. بالفاصله از د لچن  ی کردند و نگاهشان برا

شد،    ادهیپ   نیکه از ماش   یانسالیآمدند و به مرد م   رونیگلخانه ب 

 چشم دوختند.

را   دنشیدستپاچه شد. انتظار د  یکم  یمرتض  ییدا  دنیبا د  الیت

م  حس  شا  ینداشت.  حرفها   د یکرد  آن  از  به    ی تند  ی بعد  که 

وم خانه قرار معلاما از    ندیایبه سراغش ن  گریزده بود آنها د  لیسه

برا هم  ی آنقدر  شانیباغ  به  که  داشت  پاپس   یراحت  ن یارزش 

 نکشند. 
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 ؟یخوبسالم دخترم  _

 ممنون.  ،ییسالم دا _

بود،    ستادهیکناراو ا  یکم  ی که با فاصله    یبه مرد جوان  ییدا  نگاه 

 افتاد.

 ؟یکن  یمعرف ی خوا ینم _

کند.    یو چطور اورا معرف  دیچه بگو  قای دق  دیدانست با  ینم  الیت

نا مربوطش بترسد، فقط    ی و حرف ها  ییاز قضاوت دا   نکهینه ا

 اوضاع را آرام و بدون تنش نگه دارد.  یخواست کم  یم

قدم شد و    شی دهد، مهراب خودش پ  یحیقبل از آنکه توض  اما

 دست دراز کرد. ییبه سمت دا

 اومدم. نیزم دیمبرهن هستم، واسه خر _

@romanhayelilian 
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 [ ۰۱:۱۷ ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۰8  دیایکه ب بهار

که   یاسم  دنی هم گره خورد. نه به خاطر شن   ی تو   ییدا  ی ها  اخم

عل  بیعج ضارب  همخوان  یبا  دا  یمحمد  ا   ییداشت.   نکه یاز 

قطعه    نیبه چنگ آوردن ا  یمصرانه پ  نطوریرا ا  ی گرید  داریخر

 بود.  یو عصبان یناراض د،ید یم  نیزم

 جان؟  الیمگه نه ت ست،ین  یفروش نی قطعه زم نیا _

نامطمئن  دخترک اندا  ینگاه  مهراب  دابه  طرف  به  و   یی خت 

 برگشت. 

شا  شنهادیپ  یخوب   متیق  شونیدونم.ا  ینم  _ روش   دیکردن، 

 فکر کنم.  شتریب
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  ی م  "نه"پس چرا واسه ما    ی اگه قصد فروش دار  ؟یچ  یعنی  _

 ؟ ی اری

 . ییدا یدون یچرا شو شما بهتر م _

من چ  _ ا  کاریمگه  و   هنکیکردم جز  برگردوندم  بهت  رو  حقت 

 خرابه رو ازت بخرم. نیحاضر شدم ا

 جا خوش کرد.  الیت ی لب ها ی رو  یتلخ پوزخند

.  نینداشت، محال بود اونو ازم بخر  ی اگه براتون منفعت  نجایا   _

نکرد م  نیپنهونشم  بق  نی دونست  یچون  خواهر   ی   هیاونوقت 

 کنن.  یبرادراتون اعتراض م

در برابر    شیپ قهیچند دق  نیکه همبود    یمهراب به دخترک نگاه

افتاده و حاال   هیبود به گر  شیها  ی کس  یب   ی اوکه ظاهراً باعث و بان



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
601 

مرد مقابل  محکم   و  مصمم  خون  ی آنقدر  نسبت  او  با  و   یکه 

 بود.   ستادهیداشت ا ی شاوندیخو

 دختر جان. ستین نجایحرفها ا نیا ی جا _

 گفت:   یخشک و رسم  یلیطرف مهراب برگشت و خ به

 . نیی بهتره بفرما ا همشم _

گرانه   تیو حما  ی قو  یتوانست دخترک را تنها بگذارد. حس  ینم

شد که قدم از قدم    یم  نیافتاده و مانع از ا  انیدر وجودش به غل 

 بردارد. 

آقا   _ استخر  صاحب  با  قرار    ،ی فرهاد  ی من  از  کردم.  صحبت 

پا  ی ادیمعلوم مدت زمان ز به  نمونده.    انیهم  موعد اجاره تون 

خونه باغ   نیمنو قبول کردن. پس چه ا ی شنهادی پ متیق شونیا
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به من بفروشن و چه نفروشن من اون استخر   یرو خانوم رحمان

 خرم. یرو م

 جا خورد. ی حرفها را نداشت حساب نیا دنیکه انتظار شن ییدا

 صبر کنه.  یمن باهاش صحبت کردم قرار شد کماما  _

. منتها  ی امله برکه شما سر موعد مقرر واسه مع  یبله به شرط  _

قصد   ی رو از خواهرزاده تون نخر  نیتا زم  ادی  یکه بوش م   نجوریا

 .ی معامله ندار

 کرد و گفت:  الیو برافروخته رو به ت یعصب

دختر جان؟ چرا از خر    یانداخت  ی منو به چه دردسر  ی نیب   ی م  _

 ؟ ی ای ینم  نیی پا طونیش

هم  حقموب  ریمنت و تحق   ی. اولش با کلنیگ   یزور م  نیچون دار   _

 نجایو ا  ن یکه اگه لطف نکن  نید ی و بعدش خط و نشون کش  نیداد 
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رم، مردم  روستا   یاز رو نم نیدیمونه. د یرو دستم م  نیرو نخر

 . نیکرد  ریو بعدشم واسه ترسوندنم آدم اج  ن یرو به جونم انداخت

 ریگ  ی بد مخمصه ا  ی و مهراب تو   الیت  ی که ظاهرا با حرفها  ییدا

 آمد.کرده بود از در مصالحه در 

م  ینجوریا_ فکر  که  بخوا  ی کن  یهم  تو  اگه  باشه  اما    ینبوده 

 . به من فرصت بده... کنم یدرستش م 

 را قطع کرد.  حرفش الیت

 فروشم.  یخونه باغ رو نم نیمن ا یینه دا _

 حرف آخرته؟ نیا _

 بود که داد. یجواب نیسکوت کوبنده تر نی کرد و ا سکوت
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شود. شروع    می تسل  یسادگ  نیخواست به هم  یاما انگار نم   ییدا

نص و  به حرف زدن  م  حتیکرد  خواست هرطور شده   یکردن. 

 را به او بفروشد.  نی و دخترک قبول کند زم ردیرا بگ  تشیرضا

  ی بود. باورش نم  الیو مغموم ت  ریرخ سربه ز  م ینگاهش به ن  مهراب

ها و شب  روزها  آن  تمام  در  اذ  ییشد  و  نائب  نگران  و   تیکه 

غمش    نیدخترک، بزرگتر  ییتنها  ه که کرد  یآزارش بوده و فکر م

و پنجه دست    ی به مراتب بزرگتر داشته که برا  ییاست او دردها

 ماند.  یش نمی برا ینرم کردن با آنها تاب و توان

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۱۷ ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۰9  دیایکه ب بهار
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سر    ی ب  ی خونسرد و محکم سر بلند کرد و در جواب حرفها  الیت

 گفت:  ییدا  و ته

و    نیا  _ مادرم  مال  جاادگارشهیخونه  تنگ   یکس  ی ...من  رو 

 نکردم.

 .  ی مردم که شد ن یخار چشم  ا _

 .ی شما منو خار چشمشون کرد  _

 . یخودت خواست _

 دختر... هیمردم منو به چشم  نی من خواستم ا _

 و با حس حضور مهراب لب فرو بست.  دیبرچ لب

  یرو روشن کرد  ی چراغ خونه ا  ی گم، اومد  یم  نوی دِ منم هم  _

  ن یتو ا  یدون  یرو ندارن. تو که  م   دنشیچشم د نجایکه مردم  ا

 خونه چه خبرها بوده.
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دارن. من تا   ی اونا چه نظر   ستی گم، برام اصال مهم ن  یبازم م   _

 مونم.  یم نجایهر زمان که بخوام ا

 با انزجار از او نگاه گرفت.  ییدا

اما    یدست و پا بزن  ی بختبد  تو  ی حاضر  ،یمادرت  ی تو هم لنگه    _

 .یه کله شق و لجوج. بس کی از حماقتت بر نگرد

بزرگ شدم که به    ی دست پدر  ریمادرمم اما ز   ی آره من لنگه    _

وفرهنگ   تینکرد. اگه اون ترب   ی حرمت  ی و بزرگ هرگز ب  کیکوچ

تحق  دینبود شا اون  تهد  رهایبه خاطر تموم  بد    دیو  برخورد  ها 

چون نظرم به    ن،یبر  نجایبهتره از االم  . حانیدید  یاز من م  ی تر

 شه.  یوجه عوض نم چیه

  راه یو زمان بد و ب   نیکه به زم   یبا انزجار نگاه گرفت و درحال  ییدا

 رفت.  رونیشد و از خانه باغ ب نشیگفت، سوار ماش یم
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 رو به مهراب کرد و گفت:  الیمحض رفتنش،ت به

 ! ؟ی با مالک استخر حرف زد _

 اون استخرم.وقته دنبال  یلیمن خ _

 چرا؟!  _

خوشرنگ دخترک چشم دوخت و نتوانست    یعسل  ی شم هاچ  به

 .دیدروغ بگو

  ی هرطور شده حفظش کن  ی خوا  ی خونه باغ رو م  نیدونم ا  یم    _

. اگه اونجارو هیاون استخر ماه  لشمیعده دنبالشه و دل  هیاما چشم  

ا  گهیبخرم د نم  ی بهونه  آزار  یبراشون    یمونه که بخوان مردم 

 کنن. 

 ؟ یکنمن ازت خواستم کمکم    _
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به لب ها  نگاه  بهم فشرده وکوچک دخترک   ی مجذوب مهراب 

 شیلب ها  ی که مصرانه قصد داشت رو  ی لبخند  ی بود و نشد جلو

 .  ردیجا خوش کند را بگ

 باال انداخت و گفت:  ییابرو طنتیش  با

 .ادی ینم ادمی _

شه    یکه بهم مربوط م   یو هرچ  می دست از سر من و زندگ   _

 ر.بردا

 شلوارش فرو برد وکالفه لبخند زد.   ب یرا در ج  ش یجفت دستها 

باور کن حسابش از دست   ؟یگفت  نویتا حاال چندبار ا  یدون  یم   _

 منم در رفته. 

چشم در    ی عصب  ی برافروخته و تا حدود  ی الیخم شد تا با ت  یکم

 چشم شود.
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 هم داشته؟ ی ا ده یبه نظرت فا _

  ستینناراحت و عصباش  ا   ییدا  ی دانست هنوز هم از حرفها  یم 

ن ا  ازیو  ناراحت  نیدارد  و  اما   ی جور  کیرا    یخشم  دهد.  بروز 

قصد مهارش را داشت   یکه به سخت  یآن با بغض   ی دخترک به جا

 سرتکان داد و به طرف گلخانه رفت. 

 !ال؟یت _

آنقدر  بغض ب  یب  ی دخترک  ب  شیپروا  یتاب و  بود که   یکرده 

. دلش هم با همان ردوایاسمش را به زبان ب  ی و پسوند  شیپ  چیه

 بود. دهیهوا خطاب کردنش لرز یب

 .ردیدخترک هم نتوانست آن حس خوب را از او بگ ادیفر یحت

 راحتم بذار. _

*** 
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آنها   ی برا   شیپ   قهیکه چند دق  یان یاز فرهنگ  ی با  تعداد   مهران

بود، دست داد و رو به   دیو دادن وعده و وع  یدر حال سخنران

انا کنارش  که  تواضع  ستادهیئب  با  و    شیب  یو  لزوم  حد  از 

 بود، آرام لب زد. یچاپلوسانه در حال خداحافظ

 رو واسه امروز منحلش کن.  ی بردار  لمیف  _

 اعصاب خورد کن زمزمه کرد.  ی با لبخند نائب

 شه.  ینم _

منظور    نیا  ی از او ساخته شود و آنهابرا  یغاتیتبل  لم یف  کیبود    قرار

پر و  بزرگ  بخش  چند   به  داشتند  رشت    یحوال  تیجمعقصد 

 بروند. 

 من نگرانشم.  ست، یحالش خوب ن نیرحسیام _

 هل داد. یشانه اش گذاشت و اورا به  نرم ی رو دست
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 نگران نباش، مطهره و مادرش هستن.  _

 مش یهم ببرمن به مطهره قول دادم خودمو زود برسونم که با  _

 دکتر. 

 ی ایگفتم که منتظرت نمونن. جو  شیساعت پ   هی  نی منم هم  _

  ی گفت حالش بهتره. منتها برا  یتی هم که شدم، گ  ریمال ااحو

 برنش دکتر.   یم نانیاطم

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۱8 ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۱۰  دیایکه ب بهار

  ن یاز ماش  ینائب به محض خروجشان از سالن سخنران  ی   راننده

 شد و به استقبال آمد.  ادهیپ
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در حال مستقر    ی بردار  مل یآقا! تماس گرفتن و گفتن گروه ف  _

 شدنه. 

 . میکن  یباشه ما هم االن حرکت م _

شود،   مانیسست شد و نائب قبل از آنکه او پش  شیقدم ها  مهران

 گفت: 

 . م یدم به موقع خودمونو برسون یکشه.قول م یطول نم ادیز _

حس و حال    یشب بود که مهران خسته و ب   ازدهی  یحوال  ساعت

را   دشی مکث کرد و دسته کل  ی لحظه ا  ی پشت در واحدشان برا

آورد و در را باز کرد.    رونیکتش ب  بیبه هزار جان کندن از ج

تار ن  کیخانه  در  از  و  بود  روشن  نور   مهیو  خوابشان  اتاق  باز 

  فش یو ک  دیکل  ه. کت و دستدی تاب  یدرون راهرو مبه    ی مختصر

  ی به سخت  کهیانداخت و در حال  یراحت  ی مبل ها  ی را همانجا رو
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دکم  یسع کند ضربه    راهنشیپ   ی   قهی   ی ه  داشت  باز    ی را 

 به در اتاق زد. یکوتاه

 مطهره؟!  _

د  دینشن  یجواب  وچون با  و  کرد  باز  را  در   ن یرحسیام  دنیآرام 

کرد،   یم  ی قرار  یبرافروخته در خواب ب  ی کوچکش که با گونه ها

نشان دهد، مطهره مانند    ی.  قبل از آنکه بتواند واکنشدیدلش لرز

به    زان یگر  ی ا  هیسا اتاق شد.  وارد  و  کنارش گذشت  از  و محو 

درون دستش نگاه    چکانبه قطره    کهیسمت تخت رفت و درحال

  ن یحس  ریرا به امچپش نشست و خودش    ی زانو  ی کرد، رو  یم

 کرد.  کینزد

 ؟ ی اومد یواسه چ _

 ام؟ی قرار بود مگه ن ه؟یچه حرف نیا _
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 جواب داد.  یعصب ی با پوزخند   مطهره

 ی ها و خواسته ها  ی ل بلندپروازب دنباوقت ش  نیکه تا ا  یکس  _

لحظه به ذهنش خطور    هی  یخودش باشه و حت  ی خودخواهانه  

ا  خونواده  ن  ی نکنه  بودنش  به  که   ا  ازیداره  جاش   نجا یدارند، 

 . ست ین

اگه اون   ؟ی دوز  یو م  ی بر  یواسه خودت م   یچ   نم،یبب  سایوا   _

رو    یگوش م  هیالمصب  بهش  باهات   ی دید  یم  ،ی نداختینگاه 

 گرفتم.تماس 

اون لحظه کنارمون    م یخواست  ی بشه؟ ما م   یکه چ  ی زنگ زد  _

 . ی باش

که درون دهانش چکانده    ییبا مزه مزه کردن دارو  نیرحسیام

کرد. مطهره گوشه    هیشده بود، صورتش جمع شد و  شروع به گر



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
615 

عوض کردن طعم دهان کودکش، به    ی لباسش را باال زد و برا  ی 

 داد.  ریاو ش

 شد. کینزد  به آنها  یقدم مهران

خواستم که   یعنی.  ام ینشد ب  ،یدون  یمنو م  ی کار  طیتو که شرا   _

 اما نذاشتن.  امیب

تخت گذاشت و    ی رو  یکودک به خواب رفته را به آرام  مطهره،

 به طرف او برگشت.  دیکش  یم  نییلباسش را پا کهیدرحال

  ه ی  یهات تو زندگ  تی. اولوستی نذاشتن ن  ایمسئله گذاشتن    _

 ست.  گهید ی زهایچ

 شانه اش گذاشت.  ی دست رو مهران

 من...  زیآخه عز _

 بلند شد.  شیو آشفته دستش را پس زد و از جا  یعصب
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درست لنگه    ی کیسال از عمرم رو با    کیو  ستینگو نه که من ب   _

زندگ  ی  پدرم  عنوان  به  م  ی تو  وقت  یکردم. خوب    ی م  ی دونم 

 . نیکش   یرو وسط م   ییزهایچه چ  ی پا  قای دق  نیاریبهونه ب   نیخوا

خم   ی شانه ها  ی به دنبال او از اتاق خارج شد و نگاهش رو  مهران

 ماند.   رهیهمسرش  خ ی و افتاده 

داشتم    ،ی به تماس هام جواب نداد  یحق باتوئه اما باور کن وقت  _

م  یم  وونهید مگه  دارم.  عاطفه  آدمم،  منم  بابا    یب  شهیشدم. 

 بشم؟  التونیخ

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۱8 ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۱۱  دیایکه ب بهار
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 . دیخند یو عصب  زیر ار،یاخت یبه طرفش برگشت و ب   مطهره

  ش یکه چند ماه پ   ی هست  یتو همون  ؟یش  ال یخ  ی ب  ی چرا نخوا   _

برا  هیبه    ی زد فقط  و  گند    ت یاسی س  ی   ندهیآ  نکهیا  ی نفر  به 

 . ره یبم یو گذاشت ی نشه، فرار کرد  دهیکش

 .اورا گرفت و فشرد ی باخشم بازو مهران

دلت رو    یتون  یتصادفه...نم  ی   هیبگو پس دردت هنوزم  قض  _

 نه؟  یباهام صاف کن

 هم نگفت.   "آخ  "حلقه زد اما    شی چشم ها  ی از درد تو  یناش  اشک

بدم؟    تیبه روت لبخند بزنم و دلدار  ؟یدار  ی از من چه انتظار  _

و   ی ایکه خودت ب یبه من اعتماد نداشت  ی اونقدر  یکه حت  ییتو

 . ی دکر ی چه غلط یبگ



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
618 

 یرو  ی با خشم اورا هل داد و مطهره درست مثل پرکاه  مهران

افتاد. موها  یشمیابر  ی   چهیقال کوتاهش،    شانیپر  ی وسط هال 

 مانیو همان دم مهران را از کارش پش  دندیقاب نگاهش را دزد

 کردند. 

 . یکن یم ی ازچطور با اعصاب آدم ب ینصف شب  نی بب _

به آغوش گرفت و    ی بازو  مطهره را  انزجار سربلند دردناکش  با 

 کرد.

 گم.  ی بزن تو گوشم اگه نا حق م  ایب _

 گفت:  یزانو زد و با ناراحت شیپا کنار

ا  _ چقدر    ؟دریشناخت  ی نجوریمنو  اتفاقاتش  و  اون شب  مورد 

 نداشتم.  ی دادم؟ من که گفتم چاره ا حیبرات توض
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صورت   یب  مطهره دوطرف  را  دستانش  و  کرد  سربلند  هوا 

را به طرف خود برگرداند   زانشیگر  ی ها  همسرش قرار داد و چشم

 که به تمام تنش افتاده بود، زمزمه کرد. ی و با رعشه ا

 نهی. اینگفت   ه یرو به من و بق  ز یتو در مورد اون شب همه چ   _

ا پنهون  از م  ی رو دار   ی کنه مهران... تو چ  ی که منو داره داغون م

   ؟یکن یم

 . به جان... یچیه _

 لب گذاشت و چشم بست.  ی رولرزانش را  ی اشاره  انگشت

  یجا آروم و قرار نم  هی! قسم نخور... من از اون نگاهت که  سیه  _

 فهمم.  یخوب م یلیخ نویا شیدزد یو مدام ازم م رهیگ

 مطهره جان؟!  _
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با انگشت شست صورت مهران را به   ی حس و عالقه ا  چیه   یب 

نگاهش را   ش،ی چشمها  ی اشکِ تو  کهینوازش کرد و درحال  ینرم

 کرد آرام گفت:  یتار م

خودت و    ی باعث شده بخوا  یمهران. چ   هیبه من بگو دردت چ  _

  ی ست یتو پدرم ن  م؟ی عذاب دست و پا بزن نیتو ا ن یرحسیمن و ام

ه، مطمئنم  هاش کرد  یخودخواه  ی رو فدا  شیکه بگم همه زندگ

همه مون تو    یکن   یم  ی کار  ی اما  دار  یکن  یرو فدا نم  زیهمه چ

 ؟یزن ی! چرا حرف نمیعنت ...آخه لمیبسوز شیآت نیا

د  ی ادهایفر ن  واریمطهره،  و  برداشته  صبر   ی مخروبه    مهیترک 

 ش یمهران را برسرش آوار کرد.صورتش با درد جمع شد و شانه ها

 کرد. دنیشروع به لرز
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بود... وقت   _ محمد هنوز   ی گذاشتمش و فرار کردم،  عل  یزنده 

 زنده بود. 

با    یرست مثل عروسکافتاد و مات و ناباور د  نیی مطهره پا  دست

ها غل  یا  شهیش  ی چشم  و   انیبه  شده  سرکوب  احساسات 

 ماند.  رهیمهران خ ی فروخورده 

*** 

به   کهیرا هم از دست او گرفت و درحال  ایگلدان کامل  نیآخر  دایو

 داد، گفت:  یم  ی جا نیزحمت آن را داخل ماش 

 نشد؟ ی ازش خبر  گهید _

ش را کالفه فوت اش را در آورد و نفس  یباغبان   ی دستکش ها   الیت

 کرد.

 تا حاالست؟  روزیمنظورت از د _
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 بود؟ نجایا روزمیمگه د _

  ش یبراش پ  یسوال   هیکرده، تا    دایپ  ی خوب بهونه ا  گهیحاال د   _

 کنه سمت ده ما.  ی وقت سراالغش رو کج م یوقت و ب   ادی یم

 را بست و به طرفش برگشت.  نی با خنده در ماش دایو

به خود    ی االغ؟ کار  یگ  یم  یبه اون رخش خوشگل و مامان   _

قلم   هی نیا یکن  نیتوه یخوا یم یوجدان یجون ندارم ول یدُک

 . ریرو فاکتور بگ 

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۱9 ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۱۲  دیایکه ب بهار
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به سمت ماش  ی رو  ی محو  لبخند اورا  هل    نش ی لبش نشست و 

 داد. 

د  ا یب  _ تا  راست   ریبرو  اون    ی ها  سفارشگفت    یناج  ینشده. 

خواد    یرسونه، نم  یرو خودش م  ی مطهر  ابونیتو خ  یگلفروش

 .ی تو بر گهید

 هوا گفت:  یباال انداخت و ب ییابرو  دایو

وخوش    پیخوش ت  ی مشتر  هی غلط کرده، حاال بعد مدت ها    _

خواد لگد بزنه    ی اومده، م  رمیگ  یو گل و بلبل  فی با طبع لط  افهیق

 به بختم؟

 . ایراه ب  چارهیبا دل اون ب کممی ره،پا شیآت زیکم مزه بر _

واهلل من که به    چاره؟یب یگ  یاون  سلسله جبال عضله م تو به    _

م نگاه  باالش  و  ا  ره،یگ  یکنم خوفم م  یقد  مامانش    نیموندم 
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خانومم    مهیپس انداخته، هرچند خود نع  نویا   ی بنده خدا چطور 

گوشت دوپر  اون  از  جدا  تخته   به  بزنم  تنش    یماشاهلل  به  که 

 استخوون درشته.  یحساب دهیچسب

وسط    یناج  ی پا  یفهمم چرا وقت  یمن نم  ،ی سرمو خورد  ی وا  _

 .ی ش یپرحرف م نقدریتو ا اد،ی یم

 گرفت.  شیاز بازو یشگونی با پشت چشم نازک کردن، ن دایو

 .زهیبس که خاطرش برام عز  _

 داد، گفت:  یخندان  دستش را ماساژ م  یبا لب کهیدرحال

ما    کهیت  هی  نیا  ی تون  ی م  ن یبب   _ از  و استخوون رو هم  پوست 

  ، ی ر  یهم نم  یبرو تا شب نشده... سمت اون گلفروش  ایب   ،ی ریبگ

 باشه؟ 
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ا  انیگو  "ااهللی"  ی صدا  با وارد ح  ی عده  شدند سر    یم   اطیکه 

قبل از همه    ال یو نگاه ت  دیچرخ  اط یح  یهردو به سمت در چوب

 شد.   ی مهد  دیس  خیم

 . دی با بهت پرس دایو

 بره؟!چه خ نجایا _

 دونم.  ینم _

به رفتن    قیدوستش گذاشت و اورا تشو  ی بازو  ی دست رو  الیت

 کرد.

 ؟ ی چرا منتظر گه،یبرو د _

 دارن؟  کاریباهات چ نایا نم،یبب سایوا _

هم که    ییروستا هستن، اون آقا  یاهال  نایندارن. ا  ی نترس کار  _

بق از  م  هیجلوتر  داره  برادر  اد ی  یشون  داره.   یحق  گردنم  به 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
626 

  ی نم  ،ی رسونه. اما تو بهتره بر  ینم   ی بهم آزار  یباش کس مطمئن  

 . یش ر یخونه و باز با  پدر و مادرت درگ  یبرس ری خوام د

 یبهم گره خورد و به سخت  شی آخر، ابروها  ی با آن جمله    دایو

به    ال یشد و راه افتاد، ت  نی سرتکان داد. به محض آنکه سوار ماش

  روستا رفت.  ی دهایسف شیرو  ی مهد  دیس شوازیپ

شد،   یدور چرخاند و خال  کیرا که    ی پر از استکان چا  ین یس

 داد.  هیاش تک یهمانجا کنار در نشست و به قاب چوب

ت  ی مهد  د یس نگاه منتظر  تا    البه یاز سکوت جمع و  افتاد  تکاپو 

 دهد.  حیآمدنشان را توض لیدل

 شبی. دمیخدمتتون اومد  کیعرض کوچ   هیراستش ما واسه    _

  یو ابراز نگران  هیشما اومدن مسجد گال  ییبعد از نماز مغرب، دا

حرفاشون،   دنی خونه کردند. به محض شن  نیاز موندن شما تو ا
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د نفر  برادرها  گهیچند  ا  ی از  از  هم  شکا  ه یقض  نیما  و    تیگله 

و با خود شما   انی بگرفتن    میکردند و بحث که باال گرفت، تصم

ه  روستا ک  نیاز مردم ا  یکیمنم به عنوان عضو کوچحرف بزنن.  

  ام یگفتم ب  نیوبه عنوان برادرتون قبول دار   نیکرد   ی رگوارشما بز

 . میو باهاتون حرف بزن

 را بهم گره زد. شیانداخت و دست ها ریسربه ز الیت

 ؟ یدر چه مورد _

 خونه باغ.  نیموندنتون تو ا _

بدهد، حاج باقر صاحب قهوه    ی شتریب  حیتوض  د یاز آنکه س  قبل

 کرد. ی دست ش یخانه پ

  می زن  ی م  ی. اگه حرفمیندار  ی! ما که با تو دشمنرجان دخت  نیبب   _

 درسته؟   کریدر و پ   یباغ ب   نیبه صالح خودته. آخه تنها موندن تو ا
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 حرف او گفت:  ی در ادامه  ی گرید شخص

آدم ناجور   نجایخونه سابقه اش خرابه، اسمش بد در رفته. ا  نیا  _

 ؟یکه بمون ی کرده، چرا اصرار دار  یرفت و آمد م

 مداخله کرد. ی مهد دیس

. قرار می کن  ییکه بازجو  میومدی ن  نجایما ا  د،یبرادر ها اجازه بد   _

  شونیرو به اطالع ا  یآقا مرتض  ی و حرفها  یاهال  یشد فقط نگران

 . میبرسون 

 . دیکرد و پرس الیبه ت رو

 ه؟یشما نظرتون چ _

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۱9 ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان
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 ۱۱3 دیایکه ب  بار

 یحرف  نکهیبست.نه ا  ی لحظه ا  ی ت و چشمانش را برارفگ  نفس 

خواست خوب افکارش را بسنجد و    یگفتن نداشته باشد، م   ی برا

 از کجا شروع کند.  دیبا  ندی بب

کنم باز واسه    یزندگ   نجایهم که ا  گهیسال د  ستیدونم ب  یم  _

  یکنه چون از وقت  یمنو ناراحت نم  نیام. ا  بهیغر  هیمردم روستا  

نگاهها باهام بوده. اما    نجوریا  و خودمو شناختم چشم باز کردم  

بهتون رسونده؟    ی و آزار  تیچه اذ  بهیغر  نیتون به من بگه ا  یکی

 رفته؟  اشتباهقدم  ایکجا پاشو کج گذاشته 

 کالمش فاصله انداخت.  انیرا فشرد و م شیگلو بغض

کنم اما    ییازش بدگو  ایرو ببرم    یکس  ی خوام آبرو  یمن نم  _

خونه هست آدم   نینگران موندن من تو اه  ک  ی کس  ن،یشما بگ 
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و خونه ام رو بشکنه    ی   شهیش  ادی کنه که نصف شب ب  یم  ریاج

 منو بترسونه؟

س  انیم  یمحو  ی   زمزمه و  گرفت  باال  در   ی مهد  دیجمع  که 

 ماجرا بود با تاسف سرتکان داد.  انیجر

موضوع روشن نشده    نیحق با شماست خواهرم منتها بذار تا ا   _

 نشه.  دهز یحرف یاز کس

خونه   نیخوام چراغ ا  یم   ست،فقطین  زهایچ  نیمن اصال دردم ا   _

  ی اگه آباد شه و کس  نجایمادرمه روشن نگهدارم. ا  ادگاریرو که  

  ن ی گ   یناجور که شما م  ی اون آدما  ی همه    ی کنه پا  یتوش زندگ

منو هم    ن،ی کن  تمیحما   نکهیا  ی شه. اما شما به جا   یم  دهیازش بر

 . نی نی ب  یاز همون آدما م یکی
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دختر جوان تو    هیاما قبول کن    ،ییتو هم مثل اونا  میگ   یما نم  _

کنه، سخته.    یخونه خرابه اونم تک و تنها حاضر بشه زندگ   نیا

 ؟یچ ارنیسرت ب  ییاگه بال

سوال را   نیاتاق نشسته و ا  ی که آن سو   یانسالیجواب مرد م  در

 بود، گفت:   دهیپرس

 ست؟ین ی کاف نی تک و تنها؟!... من خدارو دارم ا  _

 جواب داد. گذاشت و برافروخته   نیباقر استکانش را زم حاج

 ؟ یکن یدخترجان. چرا لج م  تته ی مسئله امن _

به اندازه    نجاینکنه، ا  ی به قصد آزار و ترسوندنم کار  یاگه کس  _

سگ دارم که حواسش به آمد و شد   هیداره. من  تی امن یکاف ی 

 نجایبد ا  تیبه ن  یاومده کس  یباغ هست. شکر خدا از وقت   نیتو ا

راه    کیگلخونه کوچ  هیپا نذاشته. منم که سرم به کار خودمه.  
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درآمد   کسب  ازش  ودارم  کس  یمانداختم  به  آزارم  نه    ی کنم. 

 سوال داشته باشه.   ی ازم سرزده که جا ی نه رفتار ده، یرس

پاسخ را داشت با لبخند سرتکان    نی که انتظار گرفتن هم  د یس

 داد. 

هم رفع    نجای دلسوز ا  یال. انشاهلل از اهنهیحرف شما کامال مت   _

خواهرمون   ی از دانش و تجربه    میشده باشه. ما هم بتون   ینگران

و   لکردهیخانوم تحص  شونی. بهتون که گفته بودم امی استفاده کن

بچه ها    ی از وجودشون برا  میهستن. باعث افتخاره که بتون  ییدانا

 . می کن اده شون استف  یلی تحص شرفتیو پ

قصد بازگشتند    ی توپ پر آمده و با دست خال  ظاهر باکه به    آنها

ب خانه    ی داشتند،  رد  ال یت  ی حرف  با  اورا  و  کردند  ترک    ف یرا 
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ها رو  ییاستکان  خانه  دور  تا  دور  تنها    نیزم  ی که  بود،  مانده 

 گذاشتند. 

شا  نیا رفتن  و  گفتن    ی برا  ی زیچ  دیآمدن  با  اما  نداشت  او 

  نجایردم احاال م  سبک شد. دلش مانده بود،    ی که رو  ییحرفها

 مهم نبود.  گرینه  د ایخواستند قبولش کنند  یم

ماندن استکان ها افتاد و خنده   فیبه رد    الیاعتقاد مامان ل  ادی

شود،   فیداشت استکان که پشت سر هم رد  دهی اش گرفت. او عق

 .دیآ یمهمان م شانیبرا

 ؟ ی خانوم خونه ا الیت _

در س  چشم را  نفسش  و  انگار  کرد.  حبس    نهیبه سقف دوخت 

روزها ازبس رفت و آمد    نینبود اما مهراب ا  راهیاعتقاد مادرش پرب
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داشت حکم مهمان بودنش را هم از دست داده بود چه برسد به  

 ماند.  ی از او متنفر م دیکه با ی ا بهیغر

زد. مدام   ی ذوق م  ی که بد جوش خورده و تو  یبود رد زخم  شده

اما الاقل   ردیاش بگ  دهیتوانست ناد  ینم  الیچشم بود و ت  ی جلو

 بودنش درد نداشت.  گرید

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۲۰ ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۱۴  دیایکه ب بهار

با    ی پله ها مشغول باز  نییاو که پا  دنیخانه خارج شد و با د  از

آن    ی که  مهراب برا  ی مکث کرد. توجه و محبت یبود کم  ی اشتف

و   یمهربان  کیاز  که    داد  یکرد به وضوح نشان م  یسگ خرج م
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  ش یسوال ب نیبرخوردار است و  آن وقت ا  یدرون قیعطوفت عم

آن شب پدرش    هرابشد که چرا م  ی م  الیذهن ت  ی خوره    شیاز پ

ه فاصله  را به امان خدا رها کرده و رفته بود؟ چرا بعد از آن فرار ب

به او    یکرده بود؟ حس  یساعت خودش را معرف  کی کمتر از    ی 

 درست کنار هم قرار نگرفته اند.   نیجورچ  نیا  ی گفت تکه ها   یم

د  مهراب با  و  کرد  تک  دنیسربلند  که  به   هیدخترک  بود  داده 

لبش جان   ی رو  ی گلنرده ها و چشم به او دوخته بود، لبخند محو

 نیشد و وا  یاو تنگ م  ی روزها زود به زود دلش برا  نیگرفت. ا

مغموم    وجود نداشت اورا   شیبرا  یخوش  انیپا  چی ه  یوقت   ،یدلتنگ

 کرد.  یم  نیو اندوهگ

 سالم. _

 دخترک را دوست داشت.  ی تر شد. سالم ها قیعم لبخندش
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 سالم، من بازم اومدم. _

  ن ییاز پله ها پا  ریاز لبخند او نگاه گرفت و سر به ز  یبه سخت   الیت

 دهیپوست تنش دو  ریگذرا که  انگاربه ز  یاز حس  شیآمد. گونه ها

 بود، گر گرفت.  

موقع حرف زدن نلرزد.   شیصدا  فت و تالش کردطرف گلخانه ر   به

ست که به جانش افتاده اما هرچه که   ی چه درد   نیدانست ا  ینم

خواست مهراب مبرهن    یخواست به آن بها دهد، نم  ینم  الیبود ت

بود و   یاز او متنفر م   دیحرفها شود. با  نیپر رنگ تر از ا  شیبرا

هم در    ی گرید  ی   احمقانهحس    چیداد ه  ینبود، پس اجازه نم

 .ردیوجودش، جان بگ

 .ی البد سوال دار _¬

 م؟یبا هم حرف بزن  ی تساع ک ی  ی وقت دار _
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 کوچک شمشاد شد. ی مشغول جا به جا کردن گلدان ها الیت

 که کار دارم.  ین یب  یم _

آن ها را کنار   کهیخم شد و چندتا گلدان برداشت و درحال  مهراب

 گذاشت، گفت:  یم  نیزم  ی رو الیت ی پا

 . می کن یحبت ما هم صکار ب نیح _

به حرف زدن  بیسکوت مهراب را ترغ  نینزد و ا  یحرف  دخترک

 کرد.

 یخیو رو کردن کتاب ها و مقاالت تار   ریروزها کارم شده ز  نیا   _

پدرت وادارم کرد   ی که در مورد افغانستان وجود داره. اما شعرها

 ه یبزنم. البته    ی به فرهنگ و هنر کشورش هم سر  خیجدا از تار 

موس  ییآشنا مورد  در  ه   شی قی مختصر  اما  فکر    چیداشتم  وقت 
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گفتن    ی حرف برا  نقدریا   رشو شع  اتیادب  ی کردم تو حوزه    ینم

 . نهیو دلنش فیوجود داشته باشه. چقدر شعرهاشون لط

از کار کش  الیت ماند و آرام   رهیخ  ی کور  ی و به نقطه    دیدست 

 زمزمه کرد. 

 من  ی بود ناله ها زیسان که شعله خ نیا _

 من ی شنــــادرد آ ی  نه یـــش است ستـآ پُر

 ـست یبود سخنـــــــانم شگفت ن   نیدلنش گر

 من.   ی شود از دل صـدا یبلنـــــد م  هردم

بر هم زدن  ی جادو به پلک  او دوباره مشغول کار    ی شعر  محو و 

 شد. 

زد آن   ی که حرف م  الیخواست او سکوت کند. ت  ی اما نم  مهراب

 بایو ز  رنابیگرفت. همان تصو  یپر از آرامش دوباره جان م   ریتصو
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حرف داشت و مهراب   ییایکه  نگاهش دن  یاز دخترک چشم بادام

 قصه گره زده بود.   نیرا به ا

شه که    یم  شتریب  یوقت  یآثار ادب  نیکنم ارزش ا   یمن فکر م  _

و شش    یکه س  یداخل  ی ها  ی ر یبا وجود جنگ و درگ  یحت   یبدون

افغانستان نه تنها از    تای ره و هنوزم تموم نشده ادبساله ادامه دا

 . دهی هم رس   ینرفته که به بالندگ  نیب

برا  نارویا  _ برو  نگو،  من  و    فی تعر  ییاونا   ی به  پدرم  از  که  کن 

 فرهنگ ساختن.  یعقب مونده و ب ی چهره  هیکشورش 

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۲۰ ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۱۵  دیایکه ب بهار
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 شد.  کیبه او نزد یزانو خم و کم  ی کنارش رو مهراب

 فیتعر   د یهستن با   نجایکه ا  ی نیبگم، مهاجر  دیمن نبا  نارویا  _

تا وقت ا  نی ا  یکنن.  باشه مردم  اونا  از طرف  هرنوع   رانیسکوت 

 تونن داشته باشند.  یم یقضاوت

مهاجر  ی پا تو جامعه  هیکاف ه؟یسکوت از چ نیا یکن یفکر م _

 شتریکه ب  ی زی چ  ینی تا بب  یو باهاشون برخورد داشته باش  ی بذار

به چشم م و پس زده شدن و    یحس سرخوردگ  ادی  یاز همه 

ارهیتحق از  و  رانده  آنجا  از  کمتر  نجای.  با  دارن  حقوق    نیمانده 

چندان  یم   ی زندگ  یانسان فرق  ن  ی کنن.  قانون   داره هم    ی اقامت 

 . یقانون ریغ  ایداشته باشن 

اال که اونها سخت و عذاب آوره اما ح  یبرا  طیدونم که شرا  یم  _

 دادند حق ندارن سکوت کنن.  طیشرا نیتن به ا
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 .دیتلخ خند الیت

عوض   طیها عوض شه، شرا  یرانیکنن؟ نگاه ا  کاریچ  ی خوا  یم  _

 شه؟یم

ا  ی دلم م  یل یراستش خ   _ از کسا  نیخواد  که به اجبار    ییرو 

م م  یمهاجرت  و  بپرسم.    یکنن  براد"رن  تو    ی رسته کشورت 

به خاطر وطنت   "؟ی کردچه کار  کشورت    ی نکرد اما تو برا  ی کار

برخورد ها هم    ینجوریکن نگاهها عوض شه. ا  ی هم که شده کار 

  ر ییتغ  بهتونه    یشه. برخورد ها که عوض شه آدم م  یعوض م

 باشه.  دواریام طیشرا

به تو و کشورت    یاونها چه حس  یدون  یم  ؟ی بود  نشونیتا حاال ب  _

و اومدن،    دنیکه جنگ رو به چشم د   نشونیبه والد  ی دارن؟ کار

که اکثرشون    ییخوام بگم. همونا  یم  نیندارم. از نسل دوم مهاجر
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از همون ها    یکی  ییجورا  هیمتولد و بزرگ شدن. منم    رانیتو ا

که به لحاظ    ی و فاصله ا  یبشناساونها رو    یهستم. هر وقت تونست

. اونها  یش  یاون وقت متوجه حرفام م  ینیرو بب  وجود داره   ی فکر

 خوان.   یم طیدن شرار کنار عوض ش نگاهها رو د رییتغ

 پدرت به خاطر جنگ مهاجرت کرد؟  _

ب  با به عقب    ی مهراب تکان مختصر  ی مقدمه    ی سوال  خورد و 

و محدوده    شی ب  یبرگشت. کم مرز  آن  به هم    یشگیهم   ی از 

مهراب حس ناگفته     اهیچشمان س  ین  یبودند. اما در ن  کینزد

  ی را م  یکینزد  نیاوازد    یم  ادیکه انگار فر   یخواند. حس  یرا م  ی ا

 خواهد.

 رفت.  ی سوزن  ی کاج ها  فیهوا بلند شد و به سراغ رد یب
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فقط نوزده سال    ی وقت  کیاومد، سال شصت و  لی به خاطر تحص  _

 داشت.

 تک و تنها؟! _

پدربزرگم    ی به اسم اقبال که پسرعمو  ی نظر مردقرار بود تحت    _

 درس بخونه.   رانیبود تو ا

 لب زمزمه کرد.  ریز مهراب¬

 بوده. رانیعمرش رو تو ا  شتریپس ب  _

 به خاطر مادرم موند.  _

 ننش؟ ی که بب  ومدنین ؟ی خونوادش چ _

کوچک و کپسول گاز بود،   ی بخار  کیکه    یحرارت  ستم یبه س   الیت

به    ی نگاه ت  یکیانداخت و  گلخانه که در    یعمود  ی ها  رکیاز 

داد و از همانجا به مهراب   هیوسط ستون شده بودند، تک  فیرد
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 بیپر فراز و نش  ی مردد بود از پدرو مادرش وقصه    ند.ما  رهیخ

 .د یبگو د،سرنوشت اورا رقم زده بو ی شان که به نوع

 یعل  ی بالفاصله سراغ دفتر شعر ها  دیرا که د  د یترد  نیا  مهراب

ا  ی محمد رفت. دفتر بودنش جزئ   نیکه   از ملزومات   یروزها  

 اش شده بود. یزندگ

م   یصندل  ی رو نگاهش م  زیپشت  و   ی گرید  یصندل  خ ینشست 

با فاصله    زیم  ی شد که  آن سو قرارداشت. مهراب   ینیمع  ی و 

امکان   یعنی.  دهیآن رادر گلخانه ند  روزیمطمئن بود حداقل تا د

 را جفت کرده باشد؟ شی ها یبه خاطر او صندل الیداشت ت

@romanhayelilian 
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 ۱۱6  دیایکه ب بهار

به عکس العمل   رهینگاه دخترک را که خ  ند کرد و  هوا سربل   یب

و وسواس گونه    ار یاخت  یوب  دیچشم دزد  الیکرد. ت  ریاو بود، غافلگ 

 . دیاش کش ی روسر ی به گوشه   یدست

 ی از عل  ی به قطعه شعر  رهیبا لبخند از او نگاه گرفت و خ  مهراب

 لب زمزمه کرد. ریمحمد شد و آن را ز

 کند  یچه فرق م گرید »

 درون،آتشِ  با

 آتش خاکسترم کنند.  ی  انهیدر م ای

 عشق باختم؛  با

 .  نی زم نیبهشت را به ا آن

 من، ی حوا
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 کرده بود.«  بیس هوس

به گمونم ازدواج مامان و بابات از اون ازدواج ها بوده که پشتش    _

 هست.  یدن ی شن ی قصه  هی

 از ستون گرفت و به سمت او رفت. هیتک الیت

قشنگ   یلیاز خود قصه خ  دهش   یدنی شن  یمتی به چه ق  نکهیا  _

 تره. 

 ؟ یکن ی م فیبرام تعر _

به سراغش آمده    یلعنت  دیفقط نگاهش کرد. باز همان ترد  الیت

 . دیایکوتاه ب  نبار یخواست ا یبود. مهراب اما نم 

  گه ید  دیخودم گفتم شا  شیپ  ، یگذاشت   ی دوتا صندل  نجایتو ا  _

حرف  با من از پدرت    یبدون عذاب و ناراحت  یبتون  ده یوقتش رس 

 هنوزم من برات...  نکهیاما مث ا یبزن
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به اسم ازدواج    ی ز یکه درس بخونه، چ  نجایا  پدرم اومده بود  _

مزار    یاز اهال  ی نظام  هینبود. پدربزرگم    شی زندگ  ی اصال تو برنامه  

بعد جر  فیشر که  اومدن     ی نظام  ی کودتا  انیبود  سرکار  به  و 

دموکرات که    کیحزب  کمون   هیخلق   یمبه حساب    ی ستینظام 

احمد شاه مسعود   هو همرا  وستهیپ  نیمجاهد  ی اومد به جبهه  

 کرد.  یشون مبارزه م هیعل

 زمزمه کرد.  ی با ناباور مهراب

ن  چیه  _ نظرم  به  فرزند    ومدیوقت    ن یبا همچ  ینظام  هیپدرت 

 داشت. یو آروم میطبع مال یلیباشه. خ ی سابقه ا

فتخار  که نشان از غرور و ا  ی نشست و با لبخند  ی صندل  یرو  الیت

 داد، گفت:  یم



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
648 

و البته    اتیو استعدادش تو شعر و ادب  هیروح  نی به خاطر هم  _

 ی زندگ  هیپدرم تو مزار    ی اومد. زندگ   رانیاعتقادات پدربزرگم، به ا

 ط یشرا   کمیاما انقالب و بعدش جنگ    ران یراحت ومرفه بود. تو ا 

پدربزرگم  بهش    ی رو براش سخت کرده بود. اقبال خان پسر عمو

  لش یتحص  طیشراجان باشه و    مدمح  ی ده بود مواظب علقول دا

به    یکار، به لحاظ مال  نیا  ی رو فراهم کنه. پدربزرگم هم به ازا

که اون زمان به دست اقبال خان و    یازدفاتر جنبش اسالم  یکی

 کرد.  یمهاجرش  توتهران باز شده بود کمک  م ی دوستا

 بود. ی پس پدربزرگت مرد ثروتمند _

 و امالک هم کم نداشت.  ییبود، البته دارا یمنظا هیگفتم که  _

تشنه    شتریکرد که مهراب هرلحظه ب  یم  فی آنقدر قشنگ تعر  الیت

 شد.  یدانستن م ی 
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 در آورد؟  النیخب حاال پدرت چطور سر از گ _

  ی فارس   اتیادب  ی محمد جان تورشته    ی سال شصت و پنج عل  _

 قبول شد.  النیدانشگاه گ

شد، به خنده افتاد. خنده    یم  رشت یکه هر لحظه ب  یبا بهت   مهراب

 که تلخ بود. ی ا

 زمزمه کرد. یباناراحت الیت

 باورش سخته؟  نقدریا یعنی _

  ه یفهمم اون    ی کنم، م  ی نه راستش حاال که به حرفاش فکر م  _

اصال چطور با مادرت  د؟یرس نجاینبوده، اما چرا به ا یآدم معمول

 آشنا شد؟ 

 نجایحاج صابر که مردم ا  ی بود. دختر ته تغار  ال یاسم مادرم ل  _

م  یلیخ اونو  مادرمو خ   یخوب  پدربزرگم  دوست    یلیشناسن. 
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مادرم   بود.  وابسته  بهش  و  اسم    هیداشت  به  داشت  خواستگار 

 ییدا  نیشد. زنِ هم  یم  مییزن دا  یکه در واقع برادرناتن  ونیهما

 . ی باهاش آشنا شد شیکه چند روز پ یمرتض

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۲۱ ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۱۷  دیایکه ب بهار

به    مهراب چهره    اد یبا  عصب  ی آوردن  تندخو  یمرد  که   ییو 

 گفت:  الی سرتکان داد و ت  د،یکش یخط و نشان م شانیبرا

خواست که   یخاطر مادرمو م  یلیخان ظاهرا خ  ونیهما   نیا  _

نشد دخترشو   یرفت و اومد  اما پدربزرگم راض  یه  یچند سال

اون بده.  م   ی جوربهش  مامانم  رف  یکه  مرد  انگار  و   قیگفت  باز 
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 یکه حت  ی و لجوج بود. طور  ی ا   نهیخوشگذرون و تا دلت بخواد ک

کرده بود.    جهنم  ه یقض  نیرو هم به خاطر ا  یمرتض  ییدا  ی زندگ

ده قسم خورد    یمطمئن شد حاج صابر بهش دختر نم  گهید  یوقت

ه  ی کار تو خونه    ی خواستگار  چی کنه  نذ  ی پاشو  اره.  پدربزرگم 

ا  ی که از مادرم خواستگار  یتا دوسه سال هر کس  نکهیخالصه 

  مون یاز ازدواج پش  یجور  هی  ایاومد    یسرش م  یی بال  هیکرد    یم

 شد.  یم

 .دیدرخش که به ذهنش خطور کرد، ی زیمهراب از چ ی ها چشم

دل نه صد    هی و    دیخانوم و د  الیاوضاع پدرت هم ل  نیالبد تو ا  _

 دل عاشقش شد. 

 . دینرم خند الیت

 خبرها نبود.  نیاز ا رینه خ  ،یچقدر عجول _
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 نکنه مادرت اول بهش عالقه مند شد؟!   _

ها   ی داور   شیپ  نینفسش را کالفه فوت کرد و در جواب ا  الیت

 گفت: 

مصطف  ییدا  هیمن    _ اسم  به  ستاد    ی داشتم  تو  زمان  اون  که 

اسالم  ی اسالم  غاتیتبل جنبش  دفتر  با  و  و    یبود  خان  اقبال 

شد که معموال   یهم م   یمکاتبات  یاط داشت. گاه دوستاش ارتب

  ی مصطف   ییها به دا  امیمحمد جان مسئول رسوندن اون پ  یعل

  زرگم اتفاقات باعث شد پدرب  ی سر   هی  شیبود. سال شصت و ش

به    نباریخونواده اش رو از افغانستان خارج کنه و ا  رهیگ ب  میتصم

از   ن یکه جنگ بود اونارو به سوئد بفرسته. واسه هم  رانیا  ی جا

 پدرم خواست که از دانشگاه انصراف بده و برگرده افغانستان. 

 بکنه.  نکارویحتما پدرت هم مجبور شد ا _
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 با تاسف سرتکان داد.  الیت

 اون پسر بزرگش بود.  _

 چرا پدربزرگت نخواست باهاشون بره؟ _

احمدشاه مسعود    یبه فرمانده   ینظام  یشورا  هیپدربزرگم عضو    _

 شد.   یاونها انجام م  یبا هماهنگ  نیمجاهد  ینظام  اتیبود که عمل

 بوده.  یپس شخص مهم _

نبود. ا  ی گم ا  ی با خودم م  ی گاه  _ پدرم مجبور    ی نطوریکاش 

از تحص  یشد وقت  ینم انصراف    یباق  لشیفقط دوسال   ، مونده 

 و چهار سالش بود.  ستیبده. اون موقع فقط ب 

 د؟ یخب حاال چطور مادرت رو د  _

  ییرو از طرف اقبال خان به دست دا  ی ا  نامه  ه یقرار بود بابا    _

مراجعه کرد اونا گفتن    ییدا  ی که به اداره    یبرسونه. وقت  یمصطف 
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کرده بود نامه    دیکه به جبهه اعزامش کردن. چون اقبال خان تاک 

گرفت الاقل نامه رو    می برسه، بابا تصم  ییحتما به دست خود دا

 نیه هم. واسکهینزد  یمصطف   ییبده که به دا  یبه شخص مطمئن 

حاج صابر رو تو رشت  گرفت و سراغشون رفت.    ی آدرس خونه  

نداشت، بابا    ی خبر  مییوقت بود از دا   یلین خپدربزرگم هم چو

 رو با محبت به خونش دعوت کرد. 

  یشدن هوا انداخت و با درماندگ   کیبه ساعتش و تار  ینگاه  الیت

 به مهراب چشم دوخت.

 نتونستم به کارهام برسم.  _

 باال انداخت و طلبکارانه جواب داد.  ییابرو مهراب

 ؟ی شو بگ هیبق ی خواینم ؟یچ یعنی اآلن  نیخب ا _

 ... گهیوقت د هی دیشا _
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 حرفشم نزن.  یحت _

 اخم کرد. الیت

 بگم.  گهیخوام د یشدم، نم مونیاصال پش _

را درهم قالب کرد و صاف نشست و به سقف چشم    شیدستها

 دوخت.

 . نم یش  یجا م ن یهم ارمیردرناز ماجرا س یباشه منم تا وقت _

حاج صابر مامانم    ی بگم؟... بابام که اومد خونه    یبابا. خب چ   ی ا  _

 و بهم عالقه مند شدن و ازدواج کردن.  دیرو د

@romanhayelilian 
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 ۱۱8دیایکه ب بهار



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
656 

جلو   مهراب کرد  بگ  ی تالش  را  اش  دردیخنده   یچهره    دنی . 

 از لطف نبود.  یمحمد خال یدختر عل یه و عصبانبرافروخت

 بگو.  اتییشه. قشنگ با جز  ینم ی نجوریا _

اش نشست. چپ چپ نگاهش کرد   یصندل  ی دوباره رو  دخترک

 مکث ادامه داد:  یو با کم

 ی کل  ادی  یباز م  ون یکه بابا مهمان حاج صابر بود هما  یاون شب  _

  ی م  شیرو پ  یقبل   ی اندازه و حرفها  یسرو صدا تو کوچه راه م

  ست یخونه ن  ی مصطف  ییهم که خبر داشت دا  ییکشه. از اونجا

و    هیدر و همسا   ی و حاج صابر رو جلو  رهیگ  یمعرکه م   یحساب

  ی هم مجبور م   چاره یکنه. اون ب  یمحمدجان خجالت زده م   یعل

بده. خالصه     حیسربسته واسه بابا توض  یلیرو خ  ییزهایچ  هیشه  

  ی حاج صابر و بابا عل ی و جارن دا  یاون شب بابا رو به زور نگه م 
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 هیگر  ی شب بابا از صدا  ی ها  مهی. نندازنیاتاق م   هیمحمد رو تو  

بلند م  ی  نشسته رو سجاده اش و    نهی ب  ی شه و م  ی حاج صابر 

 بده.  یلیحالش خ

 لب زد.   ی با ناراحت مهراب

 . چارهیمرد ب _

از   یحاج  شهیم   ریگی خدا... اون شب بابام که باز پ  ی آره بنده    _

و سه   ستیگذره و ب  یسن ازدواجش داره م  نکهیو ا  الین لماما

دخترش   نکهی پدرش مونده حرف زد. ا  ی رو رد کرده و هنوز خونه  

 نیو از ا  ستی مثل سابق ن  گهیشده و د  ضیمر  ی حاج  ی از غصه  

 حرفا... 

 به خنده افتاد.  دی صحبتش که رس  ی جا نیبه ا الیت
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ابر بود و  ج صحا ی خونه    ی مصطف  ییاز قضا اون شب خانومِ دا  _

همون   ییبود. بابا فکر کرد  زن دا  ضیمر  یلیدونم به چه دل  ینم

از اتاق ها جا انداخته   یکیدختر حاج صابر هست که براش تو    الیل

  ی حالش  م  ری گ یرفتن و پ   ی خونه سراغش م  ی بودن و مدام اعضا

مرد رو خورده و به    نیاخودش گفت نون و نمک    شیشدن. پ 

 ال یاز ل  ادیب  نیشناسه واسه هم  یم مرو ه  یمصطف  ییدا  هرحال

 کنه.  ی خواستگار

 . دیپرس  جانیبا ه مهراب

 کرد؟!  ی خواستگار تییبابات از زن دا یعنی _

 با آب و تاب جواب داد.  الیت

حاج صابر   نه یب   یشه، م   یاز اون بدتر... صبح که از خواب پا م   _

هرطور شده حرفشوبه    رهیگ   یم   می. خالصه تصمست یتو اتاق ن
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  ی کیشه و چون از سر شب    یم   مونیابر بزنه اما بعد پشحاج ص

محمد   یسر زبون دار بود و با عل  یلیاون خونه که خ ی از خانوما

به اون بگه تا    ره یگ   ی م میهم کالم شده بود، تصم  ی جان چندبار

دونم   یتجربه و نم ی برسونه. خب جوون بود و ب یبه گوش حاج

حساب چه  مفک  یرو  ا  یر  با  نی کرد  دا   دیخانوم  زنِ   ییحتما 

 باشه.   یمصطف 

 به خنده افتاد.  مهراب

 اون خانوم مادرت بود، نه؟ _

 . دیاو خند ی پا به پا دخترک

بابا    ی تو اتاق سفره    ادی  یمامان که م  _ صبحانه رو پهن کنه، 

مامان ماتش برده. بابا هم     نهی ب  یگه و م  یرو م  تشی قصد و ن

  یماریب   ی   هی ضنشون بده چقدر جوونمرد و خوبه، ق  نکهیواسه ا
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  ن ی حاضره با هم  گهی کشه و م  یم   شی حاج صابر رو پ  یو نگران  الیل

  دارهی و نه برم  ذاره یهم با دختره ازدواج کنه. مامان هم نه م  طیشرا

من   ،ی دار  یت یقصد و ن   نیهمچ  یکن  یجا م  یب  یلیشما خ  گهیم

 شم.  یبابام بمونم زن تو نم ی اگه تا آخر عمرم خونه 

 خب؟! _

دختر سر و   نی هم  الیبود ل  دهی بابام که تازه فهم  ،گهید  یچیه  _

مامان    یو هرچ  نیی پا  ندازهیزبون دار هست از خجالت سرشو م

ده. اما همون اشتباه کار خودش   یکالم جواب پس نم  هی  گه، یم

اج صابر شد. از اون طرف پدربزرگم  ح  ی رو کرد و بابام پابند خونه  

پ بابا  یم  غامیمدام  هم روش   یطفل  نیابرگرده و    مفرستاد که 

حق   ینم م  قتیشد  خبر  موقع  همون  بگه.    ییدا  ارنی  یرو 

شن. از اون    یمادرم عزادار م  ی شده وخونواده    دیشه   یمصطف 
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باعث شده    یچ  نه یبب   ادی  یطرف اقبال خان به اصرار پدربزرگم م 

همه   گهیفهمه و د  یرو م  هیکه بابا تو رشت موندگار شه که قض

 .  زهیر یبهم م زیچ

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۲3 ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۱9  دیایکه ب بهار

 نکرده بود؟ ی اون موقع پدرت هنوز خواستگار _

وقت  _ نشد.   فرصت  و   یعل   ینه،  افغانستان  نرفت  جان  محمد 

خط قرمز  هیپدربزرگم دوربابام  گهیخونوادش بدون اون رفتن، د

اقبال خان که و ارتباط خونواده رو هم باهاش قطع کرد.    دیکش

دلش به حال پدرم سوخت و پنج ماه بعد    د،یرو د  طیشرا  نیا
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دا خواستگار  ،باهاشییشهادت  اولی اومد  همون  مامان  بار   نی. 

 گهیرفت و اومد که د   نقدری. ادی جواب رد داد اما بابا دست نکش

 ونیهما  نی. همدیرس  ونیو به گوش هما  دیچیخبرش همه جا پ 

سر و    دنیخود حاج صابر از د  گه یکرد که د  تیپدرمو اذ  نقدریا

  ی نم  یراض  الیاما مامان ل   دیکش  یصورت کبود بابام خجالت م

شرا بابام  اون طرف  از  خاطر    طیشد.  به  نداشت.  هم  رو  ازدواج 

 ی دادن و خونواده ا  ی جا کار نم  چیبهش ه   ونی و آزار هما  تیاذ

 کنن.  تشیهم نبود که حما

 گفت: با حسرت  محمد و    یعل  ی با یچشم دوخت به خط ز  مهراب

 کرده.   یعاشق یپس بابات حساب _

تاوان  نایا  _ داد،ه  یدربرابر  بعدش  سالگرد ستین  یچیکه  بعد   .

بابا هنوزم رو خواسته اش مونده و    دید  یوقت  الیمامان ل   م،ییدا



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
663 

داد اما    تینداشته بالخره رضا  ی ریتاث  چیه  ونی هما  ی ها  دیتهد

بق  اونموقع  مخصوص  ی   هی تازه  و  همخونواده   ی مرتض  ییاد  نی ا 

موند و دخترش رو    شونمخالفت کردن. حاج صابرهم جلو همه  

هرگز حق نداره    نکهیشرط... ا  هیمحمد جان داد اما به    یبه عل

وقت نتونست    چیشرط بابام ه   ن یببره. به خاطر ا  رانیمامان رو از ا

آروم و خوب رو   یزندگ  هی  طیشرا  نیموند و با بدتر  نجایبرگرده. ا

مامان    ی برا و  اصرار حاج صابر    ی تدرست کرد و حمن  باوجود 

 ه بار هم دست جلوشون دراز نکرد.ی یحت

 سراغتون رو نگرفتن؟  گهید تیپدر ی خونواده  _

  ران، ینه راستش بعد شهادت پدربزرگم  و رفتن اقبال خان از ا   _

 ارتباطشون به کل قطع شد.  گهید

 . دیپرس ی با شگفت  مهراب
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 شد؟!  دی پدربزرگت شه _

و   _ شصت  ر  سال  درست  دن  ی وزهشت  به  من  اومدم    ایکه 

  ش ینظام  ی احمدشاه مسعود با شورا  ییپدربزرگم که تو گردهما

تو    شی در فرخار شرکت کرده بود موقع برگشت به مقر فرمانده

  یمحمدم درست روز  یشد. بابا عل  دی شه  یستی ترور  یحمله    هی

 پدر شد که پدرشو از دست داد.

 یحس کرد حجممهراب    نشست ،  الیاشک که به چشمان ت  شین

بلند شد ودست    شیکند. از جا  یم   ی نیسنگ   شی گلو  ی رو  بیعج

که گفتنش سخت و عذاب آور بود، مشت    یاعتراف  ی را برا  شیها

 کرد.

 .ی رو از دست بد ی پدر نی منو ببخش که باعث شدم همچ _
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برا  نیا را  م  ی بخشش  ا  ایخواست    یخودش  کاش    ی مهران؟ 

  قتیآن موقع نگفتن حق  دیداشت شا  شیبرا  ی جواب قاطعانه ا

 بست.  یداد و راه نفسش را نم یهمه آزارش نم نیا

*** 

را به دست مادرش داد و به سمت نائب رفت.    نی رحسیام  مطهره

 چادرش را از سر برنداشته،پدرش سراغ مهران را گرفت. 

 پس شوهرت کجاست؟ _

 شانه باال انداخت. یتفاوت ینشست از سر ب یم کهیحالدر

 . یبهتر بدون  دیکه با  بگم؟ شما یچ _

 گفت:   یتیاو رو به همسرش گ ی توجه به طعنه  ی ب نائب

 .نمشیمنم بب  اریبچه رو ب نیخانوم ا _
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شود،مطهره خم شد و ممانعت   کینزد یقدم  یت یقبل از آنکه گ 

 کرد.

 با شما دارم. ییحرفا  هیبابا من  _

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۲3 ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۲۰  دیایبکه   بهار

 . دیپرس دیکرد و با ترد کیبار چشم

 شده؟! ی زیتو و مهران چ نی ! ب؟یچه حرف _

 آورد و زمزمه کرد. نییرا پا شیصدا

 در مورد تصادف...  _
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 لب گفت:  رینشست و ز شیصاف سرجا نائب

 . ی دیپس فهم _

 .دیخود دار باشد. بغض کرد و چانه اش لرز   نیاز ا  شتریب   نتوانست

 ن بوده... کار مهرا نکهیا _

 . دی پرس هیفقط نگاهش کرد و مطهره با گر نائب

 ؟ ینگفت ی زیوبه من چ یدونست  یرو م زیبابا شما همه چ _

خواستم بهت بگه اما   یحتما از مهران م ،یاگه صالح بود بدون _

کتک    ی دیبود. خودت که د  زیچ  نیبدتر  ت دنیفهم  طیتو اون شرا

تر از موعد ودز  ی کرد و مجبور شد  تیخوردن مهران چطور بستر

 . ی اریب  ایرو به دن نیحس ریام

 اما من حقم بود که بدونم.  _
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سرتکان    دیدر مجاب کردن داشت با تاک  یبیکه قدرت عج  پدرش

 داد. 

 .طیاما نه تو اون شرا ی دی فهم یم دیمعلومه که با _

مادر    ی اگه حرفا   یعنی  دمیفهم  نویا  یاتفاق  یلیمن خ  _ و  پدر 

از   هیگفت قض   یکس به من نم  چیه  دیشا  دمیشن  یمهران رو نم

 چه قراره.

فهم  _ ا  یچ  ی دیخب حاال که  وا    نیعوض شده؟ مطهره جان 

بع تو  از  ها  بادهیدادن  تو  ا  دی.  روزها  نیاز  بعد زن  سخت    ی به 

 داره.  اجیمهران به کمکت احت ، یباش

 پوزخند زد.  یعصب

  ل یرو تحو نیزد یبه مامان م شهیکه هم ییحرفها گهیحاال د  _

 ؟نید یمن م 
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 . ی مادرت گذاشت ی آره، چون تو االن پا جا _

 وقف بدم.   یطیکه خودمو با هر شرا   ستمیاما من مامان ن  _

  یجا خورده بود در چشم ها  یدخترش حساب  ی که از حرفها   نائب

 گفت:  ی جد یلیشد و خ قیاو دق

 . گذره یتو سخت م  ی فقط برا زیهمه چ ی نطوریا _

 و دم نزنم؟  نمیبب   کنم؟ مثل مامان فقط کاریچ  ی خوا یازم م _

 بلند شد.  شی از جا برافروخته

 ؟ یکش  یبه رخ من م  ویچ  یدختر؟  دار  هیطعنه ها واسه چ  نیا  _

چهره    ینگاه   مطهره امم  ی به  و  مادرش  در   ینیرحسیات  که 

  دی. از پدرش بادیکرد انداخت و تلخ خند یم ی قرار یآغوشش ب

  شدن به  کیسه سال قبل درست همان موقع که به حساب نزد
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  شکش یحاج محمد مبرهن اورا به پسر کوچکترشان پ  ی ه  خانواد

 شد.  یم  دیکرده بود، ناام 

 . ی بکن ی کار هیخوام برام  یفقط م  ،یچیه _

 به او انداخت. ی ا دگرانهینگاه تهد نائب

 ازش جدا... ی اگه به سرت زده بخوا نی بب _

 کنم.  یرو خراب نم ی زینترس چ _

 ه؟یپس دردت چ _

رو    یبفهم  یتون  یمحمد م  یدختر عل  یگکه از زند  ی زیهرچ  _

 خوام. یم

 زمزمه کرد.  یبا نگران  یت یگ

 شده؟ ی زیچ _
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 جواب داد.  یعصب نائب

 دم.  یم حیبچه رو آروم کن، من برات توضفعال اون  _

 مطهره با تو ام.  _

 ! ؟یت یگ _

قدم  ادیفر مادرش  شد  باعث  برا  ینائب  و  بگذارد  آرام    ی عقب 

 یود. همان اتاقاب مشترکشان ش وارد اتاق خو  نیحس  ریکردن ام

الاقل   ایدر آن حکم فرما بود.    یا  خزدهیجو سرد و    شهیکه هم

 جو بوجود آمده بود.   نیکه حامد کوچولو فوت کرد، ا یاز وقت

وقت  دیشا آن؛  از  تر  قبل  با    یهم  کوچکش  موهبت   کیبرادر 

گذاشته بود و نخ    ایدن  نیناخواسته به اسم سندرم داون پا به ا

که   یکیو    ستیپدرش را با آن  کوروموزوم ب  یاهایرو  بادبادک

 شده، پاره کرده بود.  ییگفتند سه تا یم
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@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۲۴ ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۲۱  دیایکه ب بهار

مورب و   ی آن سر بزرگ و چشم ها  ا، یر  یب  ی او آن خنده ها  اما

  د یشا  هرهمط  ی کوتاه و پهن را دوست داشت. برا  ی ودستها  دهیکش

سخت    ط،یمادرش به خاطر آن شرا  ی قرار  ی ها و ب  هیگر  دنید

با آن   یدانست که چقدراز داشتن برادر کوچک  یبود اما خدا م

و بعد    شیها  یخاص خوشحال است. حامد عروسک کودک  یژگیو

بود که به تمام درد و   یمهربان  ی بزرگتر شد، فرشته    یها که کم

 داد.  یگوش م شیدل ها
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و سوت و کور   کیو خانه شان را با رفتنش تار د یشکه پرک یوقت

  دنیتپ  ی برا  رش ینظ  یسال داشت اما قلب بزرگ و ب  کرد، فقط نه

 و انزجار، ناتوان بود.  ی دیمسموم از ناام ی در آن فضا

  ی تمام شد و نه لبخند به لب ها  یتیگ  ی قرار  یرفتنش نه ب  با

موها تار  آن  از  برگشت.  البال  د یسپ  ی نائب  و    محاسن   ی شده 

 بود رفتن حامد آنقدر ها هم آسان نبوده.   دایپدرش کامال پ  ی اموه

پدرش    ی بربادرفته    ی اهایشان گذاشت، رو  یکه پا به زندگ  مهران

. مطهره  دیدرخش  یمادرش م  ی دوباره جان گرفته بود و چشم ها 

اولش برگرداند اما    ی را سرجا  زیخواست با آن انتخاب همه چ  یم

وسک مورد مهران عر نباریدر آمد. ا  تمام تصوراتش اشتباه از آب

 پدرش شده بود.  ی عالقه 

 گذره؟  یتو سرت م یچ _
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 باز اتاق نگاه گرفت و زمزمه کرد. مهیسوال پدرش از در ن با

 محمد حرف بزنم.  یخوام با دختر عل یفقط م  _

 ؟ یرو بهش بگ زیکه همه چ _

 انداخت.  نییو تاسف سرش را پا ی دیبا ناام  مطهره

 کنم.  ی رو خراب نم ی ز یگفتم که چ _

 .  رشه یگیپ ی پسره مهراب بدجور نی. ای ش الشیخ ی بهتره ب _

 !؟یدون ی شما از کجا م _

 دلخواهش رفت.  یاز او نگاه گرفت  و به سمت صندل نائب

شم و کمکش   کیکه خواستم با واسطه بهش نزد ی چندبار هی _

 کنم، پسره مثل سگ هار پاچه مون رو گرفت. 
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زد.    یج نممو  ی اعتماد  یبه جز ب  ی زیمطهره چ  ی چشم ها  در

همدرد   رفتنیپذ حس  و  دخترعل  ی حرفها  با  محمد،   یپدرش 

 ستیاز آن ب  شتریب  یلیسخت و ناممکن بود. او بهادر نائب را خ

او به عنوان پدر ثبت شده    ی که نامش در شناسنامه    ی و چهارسال

 شناخت.   یبود، م

و کنار اطالعات به من بده و خودت ر  ی سر  هیباشه شما فقط    _

اطالعات رو از کجا  نیبفهمه ا  ذارمیال نمبکش. مهراب با من، اص

 آوردم. 

به ضرر    یبزن  یهر حرف  ؟یبگ  یبه دختره چ   ی بر  یخوا  یم  _

 .شهیمهران تموم م

جگر گذاشته بود،    ی از حد لزوم دندان رو  شیب   گریکه د  مطهره

 از کوره در رفت. 
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 گهیاز کس د  ی اگه اون اطالعات رو به من ندبابا، شما    نی بب  _

  هیقض   نیبه ا  ا یببرن    ییبو  ه یبق  نکهی. پس بهتره قبل از ارمیگ   یم

  ی زیدم چ ی. منم قول منی مشکوک شن خودتون بهم کمک کن

 نگم که به ضررتون تموم شه.

 نشو مطهره.  ریبا مهراب درگ _

 جا خوش کرد.  شیلب ها ی رو  یتلخ پوزخند

 . ارهند ی خاطر مهران هم که شده با من کاراون به  _

 ؟یرو بگه، چ زیاگه به دختره همه چ _

 گه، نگران نباش.  ینم _

 فوت کرد.  ینفسش را با درماندگ نائب

 ه؟ یآدرس و شماره تلفنش کاف _

 گفت:  نانیمقابلش نشست و با اطم یصندل ی رو
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 خوام. یکه بتونه کمکم کنه اونو بهتر بشناسم رو م ی زیهرچ _

 ... ایدم. اگه پول   یباشه بهت م _

 کرد.  یدست  شیپ  همطهر

.البته  رمیگ  یکنم فعال الزم باشه. اما اگه شد از شما م   یفکر نم  _

 شرط.  هیبه 

 نگاهش کرد.  دیبا ترد نائب

 !؟یچه شرط _

 . ن ینباش ه یقض نیدنبال ا گهیخوام د یم _

**** 

@romanhayelilian 
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 [ ۰۱:۲۴ ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۲۲  دیایکه ب بهار

 

 یبه آن سو  یبود نگاه   یبت با ناجغول صحکه مش  یدرحال  الیت

دروازه    نیپرچ د  یچوب  ی و  با  و  انداخت  ها  دنیباغ    یپسر 

کرد. آنها   زیآمد، چشم ر  یکه چهره شان به نظر آشنا م  ینوجوان

 بود؟ دهیرا کجا د

 رسم.  یم گهید ی  قهیدق ستی ب  هی بایمن تقر _

 ... یباشه منتظرم. درمورد اشتف _

 جواب داد. یا کامل کند، ناجاز آنکه جمله اش ر قبل

 خوب آماده کردم. ی جا هیبراش تو باشگاه  _

 لبخند زد و به سمت پسرها رفت.  یدلگرم با



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
679 

 . ی راحت کرد المو یخ ،یمرس _

  ی از دستشان عصبان   دیدانست با  یآورده بود و نم  ادشانیبه    تازه

  ش یچند وقت پ   نی تفاوت رفتار کند. آن پسرها هم  یب  ایباشد  

روستا مزاحمش شده  و بعد از افتادن   ی چه هاکو  از  یکیداخل  

 کرده بودند.  رشی تحق نیزم ی رو

داشتند با    یبود و سع  ینگاهشان به اشتف  ی اما با کنجکاو  حاال 

توجه سگ را به خود جلب   دنیپر  نییصدا در آوردن و باال و پا

 کنند. 

آنکه بگذارد پسرها متوجه شوند،    یها ب   نیکنار پرچ  شد و از  خم

ظاهر   شانیهوا جلو  یرساند و ب   ی ابک خود را به در چوبفرز و چ

 شد. 

 جمع شدن؟ نجایا  ونیآقا هیخبر _
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قدم  هرسه زده  وحشت  ت  ی شان  و  گذاشتند  خنده    الیعقب  با 

 گفت: 

 ! ؟ی. اشتفمی داشت یخورده حساب هیفکر کنم ما با هم  _

 کرد. زیبالفاصله بلند شد و گوش ت  سگش

رد    نشانیب   یآنکه کالم   ی د و ببه هم انداختن   ینگاه کوتاه   پسرها

که    ییمشترک به سمت دوچرخه ها  میتصم  کیو بدل شود با  

 .دندیافتاده بود، دو نیزم ی کوچه رو ی آن سو

 دست تکان داد. شان یرا باز کرد و برا یدر چوب الیت

 کردم. یباهاتون شوخ ن؟یر یم نیکجا دار یه _

 : فت گ ینگاهش کردند و او به آرام ی اعتماد یبا ب  پسرها

 ن؟ ینی هاش رو بب ی کار نیری ش نیخوا ینم _
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هم    یمیسوال  آنقدر زود و صم  کی  نیکرد بتواند با هم  ینم  فکر

  ی برگزار  ی برا  یصحبتشان شود و اسم و سن شان را بداند و حت

بود، آنها را    ی مهد  د یس   ی کالس پرورش مهارت که خواسته    کی

 با خود همراه کند. 

کوتاه و خجوالنه در    یداحافظپسرها با خ  دیکه از راه رس  یناج

او بود، خانه   ی   دهیکه نگاهشان به دور بازوها و اندام ورز   یحال

 باغ را ترک کردند. 

 ؟یسالم خوب _

 لبخند زد.  یاز پسرها نگاه گرفت وبا شگفت یناج

 کردن؟ یم  کاریچ نجایا نایسالم.ممنون. ا _

  ی خوب  ی شدم. بچه ها  قیباهاشون رف  شهیم  ی ا  قهی چند دق  هی  _

 هستن. قول دادن تا برگردم حواسشون به باغ باشه.
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 م؟ی فت ی خوبه، راه ب _

در گلخانه،   ی که جلو  ییگلدان ها  فیبه عقب برگشت و به رد  الیت

 بود، اشاره کرد.  ده یراستا چ کیمرتب و در 

  ی منم در هارو قفل م  ،ین یصندوق عقب بچ  نارویا  ی تا لطف کن  _

 . امی یکنم م

مطمئن    نکهیاز اسمت پله ها رفت. بعد  سرتکان داد و او به    یناج

دست   کیشد خانه در نبودش امن است، ساک کوچکش را که  

 رفت.   ن ییداده بود برداشت و از پله ها پا  ی در آن جا  یلباس راحت

بود. با   یگردن اشتف  بستن قالده به دور  ی در حال تقال برا  یناج

 سربلند کرد و گفت:  دنشید

چه    نی خانوم. بب  الیت  ی آورد پسره رو سرتق و تخس بار    نیا  _

 در آورده؟ ی ا ی باز
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 . امی یخودم از پسش بر م  ست،یکار تو ن _

 سمتشان رفت و ساکش را به طرف او گرفت.  به

 کنم.  کاری چ دیدونم با یمن م  ر،یبگ نویا _

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۲۵ ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۲3  دیایکه ب بهار

 .دیو مردد پرسبه ساک انداخت   ینگاه یناج

 ! ؟یرو برداشت زیهمه چ ی مطمئن _

 الزم دارم؟  یشب موندن چ هیآره، مگه واسه   _
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هفته   هیخانوم حداقل واسه    مهینع  ،ی شب؟! پس خبر ندار  هی  _

 .دهیبرات برنامه تدارک د

 تونم بمونم.  یچه خبره آخه؟ من که گفتم نم _

 .  ستین ی کردن مامان کارساده ا یکه راض یدون یخودتم م _

 سرتکان داد.   یبا درماندگ الیت

تونم به    یکار دارم. گلخونه و باغ رو نم  نجایدونم اما من ا  یم  _

 امون خدا رها کنم.  

سفارش ها و گذاشتن    لید از تحوهشت شب بود که بع  یحوال

خانوم   مهی. نعدندیرس  دیعمو جاو  ی در باشگاه، به خانه    یاشتف

 حکم به آغوش گرفت.  زده به استقبالش آمد و اورا م جانیه

 ؟ یکردم بچه، آخه کجا رفت  یداشتم دق م _
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 ی و با حس آنکه دلش برا  دیو نرم خاله را بوس  یگوشت   ی ها  گونه

 تنگ شده، زمزمه کرد. یلیزن خ نیا

  ی دلم م  یلینرفتم. جا و مکانمم معلوم بود، خ  ی من که راه دور   _

 . ن ین یاونجارو بب نیایخواست ب

 . د یلب برچ یبا ناراحت خاله

اصرار کرد اما از دستت    یلیهم خ  یناج ام،یخواست ب   یدلم م  _

  ی اونطور ب   یوقت  ،ی مون  یناراحت بودم. تو مثل دخترم م   ی بدجور

 دلم شکست.  یخبر رفت

شما    ی شد تو چشما  ی برم باور کن روم نم  کت یقربون دل کوچ   _

ناج بابت اون بال که سر  نگاه کنم.   شهیاومد،واسه هم  یو عمو 

 نده شدم. شما شرم شیپ

 اخم جواب داد. با
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با  _ باش  دیتو چرا  بود،    نیا  ؟یشرمنده   د یبا  یکیپسره حقش 

شدنش با    ریداد آخر و عاقبت از کوره در رفتن ودرگ  ینشونش م

 .هیو اون چ نیا

 شد.   یشاک  یحرف خاله حساب  نیبا ا یناج

! بذار رومو اونور کنم بعد از پشت خنجر  گه؟ید  ی مامان با من  _

 بزن.

اندازه  نباش  حرف  _ به  . ی با کارهات منو حرص داد  ی کاف  ی ه، 

  الم یشه سر و سامانت بدم، خ  یم   یکنم. ک  یهم نگم دق م  نارویا

 راحت شه.

شد. خاله    یو سکوت ناج  ینیآخر باعث عقب نش  ی جمله    نیهم

ابرو  مهینع او  از چشم  با ش  ییدور  انداخت و  که در    یطنتیباال 

 . دیزدرا د شی نگاهش وجود داشت، لبخند ها
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و صرف شام، جمعشان درست مثل    دیبعد از آمدن عمو جاو   شب

صم و  شاد  پ  یمیگذشته  سر  و  سربه  پسرها  بود.  صدا  و  سر  ر 

اعتراض ها  دیگذاشتند و عمو جاو  یمادرشان م برابر   ی ب  ی در 

 ی برا  ریتاث  یب  یو خط و نشان ها  دیخند  یم  مهیخاله نع  ی وقفه  

تنگ شده بود.    هانار آنبودن ک  ی دلش برا   الی.  تدیکش  یپسرها م

عاطف  نیا با خأل  هرچند  داشت،  دوست  را  و   یجمع  پدر  نبود 

 . دیایتوانست کنار ب یمادرش هنوز هم نم

 او را کنار خودش انداخت و گفت:  ی خواب، خاله جا ی برا

 درد و دل زنونه تنگ شده بود.   هیدلم واسه  _

 به طرف او برگشت و لبخند زد.   شیدرحال بافتن موها الیت

بذار  _ هم  رو  و  ی چشم  مپسرها  ازدواجشون  تا    شهیقت  سه  و 

 . رهیگ  یدختر ترگل ورگل دور و برت رو م
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  ی گه. اما به من که باشه دلم م  یرو م  نیهم هم  دیاتفاقا جاو   _

 خواد هرسه تاشون مثل تو باشن. 

بود،    یخاله ازدواج او با ناج یشگیهم ی دانست آرزو یکه م الیت

 شرد. گرفت و نرم ف زد و دستش را ی لبخند محو

 شه.  یم  بتیمطمئنم به خاطر اون دل مهربون از من بهتر نص _

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۲6 ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۲۴  دیایکه ب بهار

پ  خاله از چند سال  آرزو  دهیفهم   شی که  آن    شیبود  به خاطر 

قو حما  الیت  ی خواهرانه    ی حس  گز  هر  یناج  یبرادرانه    تیو 
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نخ آرامبرآورده  شد،  به    واهد  با  بعد  و  داد  آوردن    ادیسرتکان 

 گفت:  یموضوع

حاج آقا مبرهن و خانومش اومده بودن    شیچند وقت پ  یراست  _

 .نجایا

 زمزمه کرد.  ی باناباور الیت

 !؟یواسه چ _

رضا  یم  _ بابت  خ  تتیخواستن  کنن.  داشتن   یلیتشکر  اصرار 

 ه یروح  خاطربه    نکارویازشون خواست ا  دیاما جاو  ننیخودت رو بب

 . یباهاشون روبرو ش  ی نخوا دیتو نکنن. فکرکرد شا ی 

 شانه باال انداخت. یتفاوت یاز سر ب الیت

  دنش یاز د  دیرو که با   ینه. اون  ای  نمشونیکرد بب   ینم  ی برام فرق  _

 نکردن. ی شدم، نشدم. اون دوتا که کار یناراحت م
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 گفت.  یدر مورد پسرشون م ییزهایچ هی دیجاو _

 سرتکان داد.   یاندگبا درم الیت

 یشد. م  کینزد  میبه زندگ  شتریکردم ازم دور شه، ب  ی هرکار  _

 کنه.   یداره منو داغون م  نی. استمیخواستم ازش متنفر باشم اما ن

 چسباند.  نهیاو انداخت و سرش را به س ی دست دور شانه  خاله

 موضوع خوشحالن. اون پسر...   ن یمن مطمئنم مادر و پدرت از ا  _

ت   ین که طوال   مکثش با د  الیشد،  نگاه    دنیسربلند کرد و خاله 

 منتظرش لبخند زد. 

 ی که توش عمد  ی اشتباه بود. اشتباه  هی  ی   جهی فوت پدرت نت  _

نخواه که ازش متنفر    ه،یوجود نداشت. مهراب مبرهن آدم خوب

 . ی باش
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 ی نجوریکنه. کاش بد بود ا  ی م  تیخوب بودن داره منو اذ  نیا  _

 تونستم قبول کنم. یماتفاق اون شب رو راحت تر 

 ریکه کم مانده بود ز  الیعوض شدن حس و حال ت  ی برا  خاله

 . دیباال انداخت و پرس ییابرو طنتی بزند، با ش  هیگر

 روزا چشه؟  نیا یناج یدون یتو م _

 . بدهد یچه جواب  دیدانست با ینم

 نه، چطور مگه؟  _

  . به گمونم شهی نم  یو اون قاط  نیبا ا  ادیبچه ام تو خودشه، ز  _

 .هییخبرا

 خاله؟ ی چه خبر _

 زد.   الیت  ی آرام به بازو  ی آرنج ضربه ا  ی خنده افتاد و با گوشه    به

 ؟یدون یتو نم یعنی _
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  ش ی لب ها  ی رفت رو  یرا که م  ی تالش کرد آن لبخند  یسخت   به

 پنهان کند.  رد،یجان بگ

 از کجا بدونم؟  _

 پرسم.  یم دایرم از خود و  ی باشه پس م _

 ! دا؟یو _

 زد.برق  خاله ی ها چشم

گن.    ی رو به تو م  زیمطمئنم اون دوتا همه چ  ، یدون  ینگو نم  _

و خط   دنیپر  یبهم م   یخروس جنگ  نیع  ابونیتو خ   دمیخودم د 

 .دنی کش یو نشون م

 . ردیخنده اش را بگ ی نتوانست جلو گرید

 ه؟ یخبر نشونیب  ی دیاونوقت شما از کجا فهم _

 با شوق و ذوق جواب داد.  خاله
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بچه ابراز عالقه اشم با   نیشناسم. ا  یکه مپسر خودمو    گهید  _

با جاو  ی رابطه    نیداد و دعواست. نگاه به ا  دیدرب و داغونش 

ره. منتها زبون ابراز احساسات    ینفسشون واسه هم م  ناینکن. ا

 . هیشکل نیپدر و پسر ا

 زمزمه کرد. مردد

 باشه؟! ی خبر نشونیاگه ب  ن، یست یشما که مخالف ن _

 گفت:  جانیو قرار داد و با هف صورت ارا دوطر شیدستها خاله

 من از خدامه.  ه،یچه حرف نیا _

رابطه    الیت فکر کرد  نع  ی با خود  از آن دست   دای و و  مهیخاله 

 یهرکس  دنشیخواهد بود که د  ی عروس و مادرشوهر   ی طه هاراب

شد که به دنبال عاطفه    یسالها م   دایآورد. و  یرا به سر ذوق م 

 مثل او بود. ی دختر ی آرزو گشت و خاله در یمادرانه م ی ا
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 *** 

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۲6 ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۲۵  دیایکه ب بهار

   

  ن ی پخش کرد و ماب  شانی سنگ قبر هردو  ی را رو  خکیم  ی گلها

نم نشست.  ها  ا  یآن  حس  نیدانست  آنجا    یچه  که  است 

 .دید یتر به خود م کیو نزد شتریحضورشان را ب

ماند و اشک کم کم نگاهش    رهیمزارشان خه  ب  یحرف  چیه  بدون

گفتن    ی برا  یکه حرف  ل یدل  نیرا تار کرد. سکوت کرده بود نه به ا

 خواست آنها حرف بزنند و او گوش کند.   ینداشت؛ دلش م 
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را    شانیتوانست به گذشته برگردد. آن وقت خنده ها  ی م  کاش

تر مکث   قینگاهشان عم  ی ناگفته    ی حرفها  ی رو  د،ید  یم  شتریب

قرار    ی . دلش که بدیکش  یکرد و محکم تر آنها را به آغوش م  یم

گرم    ی   نه یس  ی را روو سرش    دی بوس  یآن دو را م  شتر یشد ب  یم

 یآشنا   ی وجود به تپش ها  ی گذاشت و با همه    یو امن آنها م

 داد. یقلبشان گوش م 

 شانه اش گذاشت و آرام زمزمه کرد.  ی دست رو دایو

 م؟یبر _

نگاهش را با   نیبلند شد. آخر  شی از جاسرتکان داد و    یسخت  به

 همراه شد. دایمکث از آنها گرفت و با و یکم

 ؟ ی امروز برگرد ی خوا یم _

 به خود آمد. دایسوال و با
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 بمونم.   دیگفته امشب رو هم با مه ینه، خاله نع _

 نگران خونه باغ نباش، اونجا امنه.   _

 .گلخونه فکرمو مشغول خودش کرده ستم،ین  تشی نگران امن _

 به ساعتش انداخت. یشدند و او نگاه  دایو نی ماش سوار

  ی بده. نم  یونفره بهت مرخصناهار د  هیقد    مهیفکر کنم خاله نع  _

 ده؟

 جواب داد. ی لبخند محو  البایت

 حرفاست.  نیاز ا شتریب   یبه جنابعال مهیارادت خاله نع _

 نگاهش کرد.  ی ناباور با

 کرده!   یدهن لق ینگو که ناج _
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  ابونیخشن شما تو خ  ی له شاهد ابراز عالقه  د خا. خورینه خ  _

 دونه.  یخدا م ،یبوده. حاال ک

 و کالفه از او نگاه گرفت.  ناراحت

  دمش یتو راه خونه د  یاتفاق  شی کدوم ابراز عالقه، دوسه روز پ  _

چرا دست از سرم   نیفهمم ا  یباهم بحثمون شد. من نم  یو کم

 داره.   یبر نم

 کرده خانوم.  ریگ  شتیگلوش پ _

 خود.  یب _

 دوخت و گفت:  ابانیچشم به خ الیت

بگم که خاله  نویدونم. فقط ا یخود و باخودش رو نم یب گهید _

 با انتخاب پسرش موافقه. یحساب مهینع
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شر نشده ببرم    نیاز ا  شتریتا ب ایب م،یناهار گذشت   ریاصال از خ   _

 بدم. لتیتحو

 . سیخس _

  یزنگ گوش  ی با صدا  با خنده جوابش را بدهد،  دا یاز آنکه و  وقبل

 خورد.  ی همراهش تکان مختصر

 ! ن؟ییالم، بفرما الو س -

 خانوم؟! الیت _

را در ذهنش    یی گونه آشنا  چیخط که ه  ی زن جوان آن سو  ی صدا

 مکث کند.   یکرد، باعث شد کم ینم یتداع

 خودمم،  شما؟!  _

 مبرهن.  ی من مطهره نائب هستم، عروس خونواده  _

 س او زمزمه کرد. و در مانده از علت تما جیگ
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 بله به جا آوردم. امرتون؟! _

م  _ دار  یراستش  وقت  اگه  بب  نیخواستم  البته  نمتونی امروز   .

 روستاست که...  هیکه به من دادن  یآدرس

 من االن رشتم.  _

 . دیپرس جانیبا ه   مطهره

 م؟ ینی رو بب  گهیو همد میقرار بذار ییپس امکانش هست جا _

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۲۷ ۲3.۰3.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۲6  دیایکه ب بهار

 رو بدونم؟ لش یشه دل یم _
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 بدم. حیتوض ی حضور نیاجازه بد _

ا  ینم بشنود، آن هم    ییزهایزن چه چ  نیدانست قرار است از 

 داده بود. تیحاال که پرونده مختومه و او رضا

 

دق  سفارششان نگاهشان  دادند،  که  خ  قیرا  هم  به  ماند.    رهیتر 

درشت اما صورت بچه گانه بود که به نظر    ی جثه اا  ب  یمطهره زن 

 آمد از او کوچکتر باشد.   یم

 چند سالتونه؟ _

 کرد.  ریبه فکر فرو رفته بود، غافلگ یاو را که حساب الیت سوال

 . کترمیو چهار سالمه...دوسال از شما کوچ ستیب _

 . ن یو سه ساله که عروس مبرهن ها هست _
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ناخود آگاه به آن    الیت  ی شم هاسرتکان داد و چ   ی به سخت  مطهره

داده بود،    نتیکه دست چپ او را ز  ی نیدرشت و سنگ   ی حلقه  

 ماند.   رهیخ

 ! ن؟ین یمنو بب  نی خواست یم یچ ی خب برا _

 پدرتون افتاد، چطور بگم...  ی که برا یاتفاق _

 تعارف گفت:  یبه طرفش خم شد و رک و ب  الیت

حرف از جبران    ای  نی مثل شوهرتون ابراز تاسف کن  نیاگه اومد  _

 . می کن یاالن از هم خداحافظ نی بهتره هم ن،ی بزن

خونواده   ن،یداد  ت یرضا  ی. راستش وقتستین  نطورینه اصال ا  _

. اونها اصال عادت  نیخودتون کرد   ون یمد  ییجورا  هیهمسرم رو    ی 

 بمونن.  یکس نید ریندارن ز
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مهراب قصد   ن،ید  نیفکر کرد نکند به خاطر هم  ینی با بدب  الیت

 آن استخر را داشت؟ دیردن به او و خرکمک ک

 یبود که در هر صورت م  یمیتصم   نیا  ستن،یمن ن  ونیاونا مد  _

 . رمیخواستم بگ 

 نبود. یپدرتون پول کم ی  هیاما د _

 رو با مرگ پدرم از دست دادم. ی با ارزش تر  ی زهایمن چ _

 واقعا قابل احترامه.  نیکه دار یمناعت طبع نیا _

صندل  الیت تک  یبه  و   هیاش  آشفته  زن  آن  به  تاسف  با  و  داد 

 مضطرب چشم دوخت.

. به هر حال  نی رو از من نداشت   ی برخورد  نیالبد انتظار همچ  _

 یبودم و اون پول م  دیباشگاه جاو  داریسرا  یافغان  یمن دختر عل

 و رو کنه.  ریرو ز میتونست زندگ 
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 جواب داد.  ریمعذب و سربه ز  مطهره

 تصور رو داشتم.   نیتونم بهتون دروغ بگم، هم  ینم _

از عروس    ی را در هم قالب کردوبا پوزخند  شیدست ها  طلبکارانه

 مبرهن ها نگاه گرفت. 

ا  _ از  میروراست  نیممنون  چرا  نشدم  متوجه  هنوز  فقط   ی . 

 . ن ینی منو بب نیخواست

شد،    یشاپ پخش م  یکاف  ی که در فضا  یمیمال  یق یموس  ی صدا

را آرام    شانیو پر  یعصب   ی مطهره    اریاخت  یداشت و ب  یحس خوب

طرح  محمد خوش و بش کند و    ی بود با دختر عل  امدهیکرد. ن   یم

 بشناسد؛  شتریرا ب یرحمان الیخواست ت ی. م زدیبر یدوست

با اشتباه مهران تمام زندگ  یکس  و رو شده بود   ر یاش ز  یکه 

او گذاشته بود و    ی را برا  شیروزها  نیومهراب تمام هم و غم ا
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قب نمانده و تالش کرده بود له عغاف  نیپدرش نائب هم از ا  یحت

 شود. کی دختر نزد نیبه ا

  ی که وادارش م  ی از سرنوشت او داشت. ترس  ی ناخواسته ا  ترس

  ت یحساس  ایپدرش بود    ی   نهیتر کند. ک   کیکرد خود را به او نزد

.  فتندی دو مرد به جان هم ب  نیخواست ا  یاز حد مهراب، نم  ش یب

زندگ  ینم طوفان  ال یت  یخواست  و    ی طه  راب  دستخوش  نائب 

 مهراب شود.

 ی تابو  شیبا رفتارها  ی کیبود.    ریاندازه دلگ  کیبه    شانی هردو  از

با   ی گریو پدر خوب را در نگاه او شکسته بود و د ی قهرمان زندگ

  یشکسته را رو   ی سه سال، آن تکه ها   نینگاه و رفتارش تمام ا

وجودش را پر از    ی و همه    ده یاش کش   دهید  بیروح و روان آس

 بود.  زخم کرده
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@romanhayelilian 

 

 [ ۱6:3۴ ۰۲.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۲۷  دیایکه ب بهار

ا  ی هم که جا  مهران با  داشت.  و    نیخود  باور  شاهکار آخرش، 

را ز  او  ا  ریاعتماد  از خود چهره  و  برده  و ترحم   ی سوال  ناتوان 

 و رقت آور ساخته بود.   زیبرانگ

  ن یا  ی از اعضا  ی کیبا    نیدونم براتون سخت بوده که بخوا  ی م  _

ازش  دیکه شما با  ستمین یاما من اون نیخونواده هم صحبت بش 

 . ن یمتنفر باش

 . ستم یمتنفر ن  یمن از کس _

 کند.  هیکه زده توج یوضوح جاخورد و تالش کرد حرف به
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شا  یم  _ کردم  فکر  اما  حت  دیدونم  نخواد  نزد  یدلتون   کان یبا 

 . نیمهراب هم روبرو بش

  ی سرکش   یشد. نوع  قیدر چهره اش دق  شتریکرد و ب  کیبار  چشم

  الیت  ی خورد که برا  یزن جوان به چشم م  نیو تمرد در رفتار ا

 ی مبرهن از تالش ب  ی بود. از آن طرف ظاهراً خانواده    ندیناخوشا

شدن به او و شناخت   کینزد  یمهراب برا  ی روزها  نیا  ی وقفه  

ب  یعل م  یمحمد  بودند.  زند  یخبر  آنها   یگدانست  از  مهراب 

را هم   ی فاصله ا  نیچن  ییجدا  نیکرد ا   یاما تصور نم  جداست

 کرده باشد.  جادیا

 گفت؟  یمهراب م ی زن از رفتارها نیبه ا دیبا

  نیدم ا  یم  حیندارم. هرچند ترج  هیقض  نیبا ا  یمشکل   گهیمن د  _

 حفظ بشه.   نطوریفاصله هم
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مطهره    ی به لب ها  یجان   ی بود تا لبخند ب  ی جمله کاف  کی  نیهم

 . اوردیب

 خواد درسته؟ یرو نم نیهراب ااما م _

 !ن؟یدار یشما با برادرشوهرتون مشکل _

نشانه    مطهره  با کم  ی نف  ی به  و  برا  ی سرتکان داد  که    ی مکث 

 آمد جواب داد.  شین پحاضر شدن سفارششا

 نرسه. یب یآس ونیم  نیخوام به شما ا یمن فقط م  _

 از اون مرد بترسم؟! دیبا یعنی نیا _

  ش ی عروس مبرهن ها از پ   د؟ی فهم  یزن را نم  ن یا  ی حرفها  چرا

 حرفها دنبال چه بود؟ نیا دنیکش

مطهره جان گرفت. خم شد و پشت دست    ی لب ها  ی رو  لبخند

 نوازش کرد. مانهیاورا صم
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شدن بهت    کیاش واسه نزد  زهی خوام از انگ  ینه اصال، فقط نم  _

رو جبران   ی زی برات چ  یکس  ی خوا  ینم  یگفت  ادمه ی.  یبش  تیاذ

 کنه. 

حبس    نهیبهم گره خورد و نفسش در س  شیبروهاف احر  نیا  با

 نیآن حس د   یمهراب برا   ی توجه نشان دادن ها  نیشد. پس ا

 مسخره بود؟ 

ا  نیا  از از  او  و  بود  به درد آمده  ناخواسته  درد   نیتصور قلبش 

همه   نیا  شیآن مرد و رفتارها  دیبود. چرا با  نیناشناخته خشمگ

م  چرابا  یمهم  ب  ی زیچ  کی  دیشد؟  اسم  روبه    ش یگلو  ی غض 

کرد؟ مگر    یم   کرد وخود را بابت اعتمادش سرزنش  یم   ی نیسنگ 

رودست    نطوری از ا  وا کرده بود که حاال   یمهراب مبرهن حساب  ی رو

 دار شود؟  حهیخوردن، احساساتش جر
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نم  تالش نه  بزند،  لبخند  نم  یکرد  ببازد.  را    ی خواست خودش 

 مهم باشد.  شیخواست مهراب مبرهن برا

 . آرام فشرددستش را  مطهره

 مثل دوتا دوست؟ م؟یتر بش کیبهم نزد م یتون یما م _

مختصر به نشانه    یفقط سرتکان دادن  ،یطوالن  ی با وقفه ا  جوابش

 کرد.  یم یموافقت بود که همان هم مطهره را راض ی 

 گریمحمد هرطور شده محافظت کند. د  یخواست از دختر عل  یم

او را   یمهران زندگجبران اشتباه    ی گذاشت مهراب به بهانه    ینم

بر برا  ای  زد،یبهم  روس  ی پدرش  گذاشتن  گنداب   نیا  ی رپوش 

  ن یا  نیرا از تنش ب   الیت  دیکند. با  کیخودش را به آن دختر نزد

 داشت .  یدو مرد دور نگه م 

@romanhayelilian 
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 [ ۱6:3۴ ۰۲.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۲8  دیایکه ب بهار

را    ینامشخص   ریمس د.  بو  یمطهره که جدا شد، حالش ناگفتن   از

خورد و   یبه او م یکه هر از چندگاه ی گرفت و به تنه ا شیدرپ

اعتنا شد. از    ی سوزاند ب  یچشمانش را م  ین   یکه ن   ی اشک  ش ین

که قلبش را در مشت گرفته و هرلحظه   ی حس آزار دهنده ا  نیا

به مهراب مبرهن    ستخوا  ینم  گریبود. د  زاریفشرد، ب  ی م  شتر یب

 زد.  یاش خط م یاز زندگ شهی هم ی اورا برا  دیفکر کند. با  یحت

م   یمیتصم  نیا اما شب  گرفت  که  وقت  انیبود  با    یرختخواب 

دنده به آن دنده شد و خواب به چشمانش   نیمطهره از ا  ی حرفها

که آنجا   ی دوروز   نیخانه باغ و ا  ی نکرد، فکرش به سو  دایپ  یراه
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  د یکه شا فکر کرد نی. به ادیرا به امان خدا رها کرده بود، پر کش

  ی سر  یتمام نشدن  ی ها  والآن س  دنیو پرس  دنشید  ی رامهراب ب

نگران شده باشد.    دهیرا آن جا ند  یاشتف  ایاو    نکهیبه باغ زده و از ا

بود    ی نگران ب  ایمهراب  اورا  که  باغ  خانه  از  ماندنش  تاب    یدور 

 کرد؟  یرفتن م 

 ی هم فشرد و تالش کرد آن مرد را حت  ی را رو  شی پلک ها  یعصب

 ر و تصوراتش هم کمرنگ کند.  افکادر 

*** 

  ینی راه برگشت به خانه، حواسش پرت جاده بود و سکوت سنگ  در

دانست    یکرد. م  یرا کالفه م  یداشت، ناج  انی شان جر  نیکه ب

است.   ختهیبهم ر  نهمهیرا ا   الیبا عروس مبرهن ها ت  روزشیقرار د 
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 د یو شااز همه از پسر کوچکشان    شتریاز آن خانواده متنفر بود، ب

 شد.    یهرچه که به او مربوط م

 کرده؟  شونتیپر نهمهیگفت که ا یاون خانوم بهت چ روزید _

 . دیپرس دیو ناام مغموم

 ؟ ی تو هم خبر دار _

 بهم گفت.  دایو _

 کش و قوس دهد. یتبسم، لبانش را کم ی کرد به نشانه  یسع

نع  _ خاله  حدس  رابطه    مهیپس  مورد  پرب  ی در  هم    راهیشما 

 . ست ین

 گفته؟  یرو عوض نکن. دختر اون نائب نامرد بهت چرف ح _

 سرتکان داد.  الیت
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 فقط باهام دوست شه.  خواستیم  ،یچیه _

 باور کنم؟  نویا ی خوا یم _

 هم گذاشت و زمزمه کرد. یچشم رو کالفه

 خوام درموردش حرف بزنم.  ینم _

 دلخور و ناراحت بود.  یناج نگاه 

 کیاجازه نده بهت نزدنگو اما به اون زن هم    یخوا  یاگه نم  _

 شه.  

 ی کرد. نسبت به آن زن حس بد  ی فکر م  شتریدر موردش ب   دیبا

 .آورد  یمعادله جا دارد، سردر نم  نیا  ی او کجا  نکهینداشت اما از ا

  ن یبه ماش   الیبه باغ که شدند نگاه ت  یمنته  یفرع  ی کوچه    وارد

 لب گفت:  ریز یمهراب افتاد و با درماندگ

 ؟ ی ارجا نگه د  نی شه هم یم _



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
714 

 آشنا نگاه گرفت.  ن یمکث از آن ماش ینگه داشت و با کم یناج

رو سربسته    ییزایچ  هی  دایدونم که باهات در ارتباطه. بابا و و  ی م  _

 بهم گفتن. 

 اما نتونستم.  رم یکردم جلوشو بگ یسع یلیخ _

 اگه مزاحمته...  _

 را بالفاصله قطع کرد.  حرفش

 ادی  ی نداره، فقط م  هام با  ی . کارونم یرو به اون مد  نجایا  ت ی امن  _

  ی ازم م  ییزهایچ  هیمحمد جان    یزنه و در مورد عل  یبهم سر م

 پرسه. 

 . ادی یازش خوشم نم _

 . نیخوام که با هم روبرو نش یم  نمیواسه هم _
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شد.    ادهی پ  نیبالفاصله از ماش  الیسرتکان داد و ت  یبه سخت  یناج

اتفاق  بعد از آن    یدانست ناج  ی . م دیترس   یآن ها نم  ی ریاز درگ

 شود.   ریکه بخواهد درگ  ستین  یام تر شده و مهراب هم آدمها آر

ا  یم  اما با  برا  نیخواست  نه  شود.  روبرو  تنها    دنیشن  ی مرد 

اش دور   یهرطور شده اورا از زندگ  نباریخواست ا  ی م  هاتش،یتوج

بزند که    ییکند و حرفها  ی بود تند  ازین   دیکار شا  نیا  ی کند. و برا

 باشد. ن آ ی مهراب تنها شنونده 

@romanhayelilian 

 

 [ ۱6:3۵ ۰۲.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۲9  دیایکه ب بهار
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پا  درعقب با  و  باز کرد  دست    یناج  ی برا  ، یاشتف   دنی پر  ن ییرا 

به    ی کرد. وارد باغ که شد نگاه مختصر  یتکان داد و خداحافظ

را باز کرد و به   یاشتف  ی . قالده  دیاطراف انداخت اما مهراب را ند

 زد.  یسر م شیبه گل ها دیانه رفت. باسمت گلخ

سا  به درگلخانه،  کردن  باز  و    ی ا  هیمحض  گذشت  کنارش  از 

عقب    ی قدم  دو یکش  ی بلند  نی ه   اریاخت  ی مقابلش قرار گرفت. ب

 رفت. 

    ؟یکن یم کاریچ  ی دار _

زد و رگ    یم  ی مهراب از شدت فشار عصب  جگاهی دوطرف گ  نبض

غ خشم  بود.  شده  برجسته  مهار  ر یگردنش  را    ی قابل  فکش 

 را مشت کرده بود. شیمنقبض و دست ها

 ازت بپرسم.  دیمن با نویا _
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 ؟یکن   یم نیچرا همچ ؟یچ یعنی _

 ؟ ی دوروز کجا بود نیا _

 کرد از کنارش بگذرد و وارد گلخانه شود.  یسع

 بهت جواب پس بدم.   ستمیمجبور ن _

فر  ی محکم رو  دستش و  در    الیت  ادشیچارچوب در نشست  را 

 خود مچاله کرد.

 . ی ...مجبوری مجبور _

حد  نگاهش به  حالش  و  داشت  حرف  که   ی آنقدر  بود  خراب 

 انداخت و آهسته گفت:   ریکرد. سربه ز  میتسل  تی دخترک را درنها

 رفته بودم رشت.  _

 ؟ یگفت یبه من م  دینبا _
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 گفتم؟  یم دیبا _

کش   یدست  مهراب گردنش  جلو   دیبه  از  ت  ی و  رفت.    ال یدرکنار 

تماس گرفت و خبر   مهینع  با خاله  گذاشت و  زیم  ی را رو  فشیک

 را داد. دنشانیرس

کرد و    یم   ین ی صورتش سنگ  ی و ناراحت مهراب رو  ریدلگ   نگاه 

 موقع صحبت با خاله معذب بود.

رها کرد و به سمت   زیم  ی اش را رو   یاز قطع تماس، گوش  بعد

 ی تری ل  ستیب  یداد. دبه    یبه آنها آب م  دیرفت. با  شیگل ها

  ی اریو به سمت چاه رفت. آببرداشت    لخانه راگ   ی گوشه    یخال

  یآب نداشت و موتور آب  ینبود. خانه لوله کش  ی گل ها کار آسان 

  ی روزها فکر   ن یهم  دیادردسر از چاه، آب بکشد. ب  یهم نبود که ب

 کرد.  یم شیبرا
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پر کرد و در  جیو دبه را به تدر  دی نفس زنان از چاه آب کش نفس 

غافل نشد. سطل   ی ه الحظ یتمام آن مدت نگاه مهراب از او حت

بسته شده به طناب را دوباره درون چاه انداخت و خم شد تا دبه  

 کرد و آن را برداشت. یدست  شیرا بلند کند اما مهراب پ

  یی به دنبالش راه افتاد و درجواب سوال او که با صدا  یدرماندگ  با

 . دیپرس خش برداشته و دورگه

 کجا بذارمش؟   _

حرف    ید. و مهراب بانه نشان دارا وسط گلخ  ینا مشخص  ی   نقطه

 کاراو رفت.  زیدبه را همانجا گذاشت و به سمت م

 نگرانت شده بودم. _
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کوتاه را آنقدر مغموم و آرام به زبان آورده   ی جمله    کی  نیهم

حال زمزمه    نیباشد، با ا  دهیشک داشت درست شن  الیبود که ت

 کرد.

 .ی شد یم  دینبا _

لش را را خم کرد تا آبپاش مقاباز او نگاه گرفت و دبه    یباناراحت

 پرکند. 

 .زیبهم نر شتر یکه هست ب ی نیاز ا مویزندگ ا، ین نجایا گهید _

 ست؟ ین  دیتو و پسر آقا جاو  ی رابطه    اناًیاح  ،یمنظورت از زندگ   _

 از او نگاه گرفت.   یبهت به عقب برگشت و مهراب با پوزخند تلخ  با

 که تورو رسوند.  دمید _

ناگز  الیت خم شد و آبپاش را برداشت و به سمت    ی ریبا خشم 

 گلها رفت. 
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  ذاشت یمنو م نت یماش دنیبود با د یاگه رابطه ا یکن یفکر م _

 رفت؟  یو م

راحت تر نفس بکشد.    تواند ی داد و حس کرد م  هی تک  زیبه م   مهراب

ناج بهانه، حس خوب  یاز بودن  به هر  بر دخترک حاال   ی دور و 

 نداشت.  

 ام؟یکه ن ی خوا یپس چراازم م _

سوال ته دلش تکان خورد. چه مرگش شده بود؟ چرا   نی هم  با

بدزد، جوابش   بلرزد و نگاهش را  شیآنکه صدا  یتوانست ب  ینم

 را بدهد؟

 فهممت.  یچون...چون نم _

@romanhayelilian 
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 [ ۱6:3۵ ۰۲.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱3۰  دیایکه ب بهار

 !ال؟یت _

. از روبرو شدن خواست با او چشم در چشم شود یبرنگشت، نم 

هرطور   دیقلبش آوار شده بود، هراس داشت. با ی که رو یبا حس

مرد، مهراب مبرهن بود. همان که    نیزد. ا  یشده آن را پس م

باران رها کرده   ریاش را ز  یزندگ  ی همه    ی زییشب سرد پا  کی

 و رفته بود. 

 ی حرفا ، یوطنشو بشناس ،یپدرمو بشناس ی خوا  یفکر کردم م  _

. هنوزم  ی. اما تو... هنوزم دنبال جبران کردنی بشنوناگفته اش رو  

 . یحساب کن یخودت رو ب ی جور هی ی خوا یم

 . د یپرس یباال انداخت و عصب  ییابرو مهراب
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 ؟ی دیرس جهی نت نیبه ا ییاونوقت خودت تنها _

و مطهره    مهیخاله نع   ی هم گذاشت و به حرفها  ی چشم رو   الیت

 فکر کرد. 

  یجلو   ی خوا  یم   ینگفت  ؟ی بخراستخر رو    نیا   ی خوا  یمگه نم  _

که مواظبم   ی اوردیرو ن  یمگه اشتف   ؟ی ریو آزارشون رو بگ  تیاذ

شب رو به صبح    نتیباغ تو ماش   نیباشه؟ خودت بارها پشت درا

اگه واسه جبران اون اشتباه    نایکه حواست به من باشه. ا  ی رسوند

 ه؟یپس چ  ستین  یلعنت

خواست اشک   ینم  گریپر از درد و بغض بود. مهراب د   ادشیفر

که قرار بود به خاطر    یی. آن هم اشک هاندیدخترک را بب  ی ها

 شود.   ختهی او ر
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شناختنش    شتریب  ی محمد رو ازت گرفتم و برا  یدفتر شعر عل  _

رو کردم که جبران کنم؟!    ریو فرهنگ کشورش رو ز  خیتموم تار

  یزدم تا حرف بزن   ش یخودمو به آب و آت  ش یواسه دونستن زندگ

  ؟ یکن  یفکر م  ی! تو در مورد من چ؟یراموش کنکه اشتباهمو ف

  شنهاد یاول با پ  ی اشد که همون روز  یجبران م  زایچ   نیبا ا  اگه

  یکردم و م  یکه از اهواز داشتم، جل و پالسمو جمع م  ی کار

  ایخوب    یشغل  تیموقع  هیسپردم    ی مادرمم م  ای  یرفتم. به حاج

برات   رو راحت تر کنه،  تی زندگ  یکه بتونه کم  یهرچ  دونمیچه م

 فراهم کنن. 

حرفها سست وآبپاش از دستش رها شد.    نیوجودش با ا  ی   همه

ناباور  ی مهراب دست رو با  چشم به سقف    ی کمرش گذاشت و 

از شن   الیت  ی حرفها  دنیکوتاه گلخانه دوخت. مغزش هنوز هم 

 . دی کش یسوت م
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ها اون کار ی نه اما من همه   ای یباور کن   ستیبرام مهم ن گهید _

 . یجبران اون اشتباه لعنت دت کردم نه واسه رو به خاطر خو

خم شد.    شیبار حرفها  ریز  الیت   ی رفت و شانه ها  رونیگلخانه ب  از

  ی نم  دید  یاش خط بزند و حاال م  یبرگشته بود که اورا از زندگ

 نتوانستن عذاب آور بود.  نیتواند و ا

داشت آن خشم   یکه سع  یمهراب به سمت استخر رفت و درحال 

ند با خود فکر کرد نکند تند رفته باشد و با آن هار کرا م  رانگریو

 اورا از خود براند؟ شهیهم ی برا الیحرفها، ت

خواست   یبود که نم  یکابوس وحشتناک  الیت  دنیدو روز ند  نیا

دلبسته   کند.  اش  تجربه  ن  ی دوباره  بود؟  شده  ادخترک    ن یه، 

بود. دخترک را دوست داشت، دوست    یفراتر از دلبستگ  ی زیچ
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 یجان عل  یت  یت  ریو اس  ریدرگ  شتریکه هر روز اورا ب  یداشتن

 کرد.  یمحمد م

لگد زد وآن را    شیپا  ی او، به تکه سنگ جلو   ی حرفها  ی آور  ادی  با

آب انداخت و نفسش را با حرص فوت کرد. دخترک به اوچه    انیم

محمد را جبران    یخرد که مرگ عل  یگفته بود؟ آن استخر را م

ساخت  چه  ذهنش  در  او  از  اکند؟  که  بود    رمنصفانه یغ  نقدر یه 

 کرد؟ یدرموردش قضاوت م

 خوام. یمعذرت م _

در   یمانیاز پش  ییکه رگه ها  ی نینرم و دلنش  ی صدا  دنیشن   با

قدم عقب    کی شد، برگشت. دخترک    ی و لحنش حس مآهنگ  

 دوخته بود.   نی و نگاهش را به زم ستادهیتر ا
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اش   دهینادتوانست    یو ناراحت بود اما مگرم   ریاز او دلگ  هنوزم

اش دست و پنجه نرم    یمانیبا احساس پش  الیو بگذارد ت  ردیبگ

  نی را از ب  یقدم  کی  ی فاصله    نی کند؟ اگر به حرف دلش بود که ا

انداخت و سرش را باال   یدخترک م ی چانه   ریبرد و دست ز یم

  ن یخواست هرگز نگاهش را از ا  یگرفت و با تحکم از او م  یم

 .در ینگ شیمرد و دوست داشتن ها

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۲:۰3 ۰3.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱3۱  دیایکه ب بهار

ماند. خودش    ره یاو خ  ی گره خورده و نگاه جد  ی به ابروها  الیت

و  یهمه ناراحت  نیهم قبول داشت که تند رفته است اما انتظار ا
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 ن یرا از جانب مهراب نداشت. درد آنجا بود که واکنش ا  یدلخور

برا بود که مس  دا یپ  تیاهم  ی درآنق  شیمرد  تا   ریکرده  گلخانه 

کند. مهراب   یکنار استخر را به دنبالش بدود و از او عذرخواه

  یبه نظر م  یتلخ   یفقط شوخ  نیمهم شده بود و ا  شیمبرهن برا

 .ندازدی که زمانه قصد داشت اورا با آن دست ب دیرس

 دم، یرو د   تییکه نگران شم. من هم دا  ی به من حق بد  دیبا  _

  ن یزم  نیبه چنگ آوردن ا  دونم اونا واسه  ی رو. م  تییرداپس  هم

 ... دمتیدوروز اومدم و ند نیا ی . وقتگذره یتو سرشون م  یچ

که    ی قیعم  ی ها  ن یزل زد به چ  الیو ت  دیکش   شی به موها  یدست

 اش جا خوش کرده بود. یشانیپ ی رو

 به ذهنم اومد.   یکه فکر کن  ی هر اتفاق بد _

 نگاه گرفت.  قش یو رنجش عماز آن چهره  یبه سخت  الیت
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رو نفهمم. اصال    تینگران  نیکه ا  ی به من حق بد  دیتو هم با  _

 به خاطر نبودنم بازخواست شم؟  دیچرا با

 بهتر شده.  یبعد اون حرفها، رابطه مون کم  دیفکر کردم شا _

م   ی دار  _ حرف  رابطه  کدوم  عل  ؟یزن  یاز  دختر  هنوزم   یمن 

 محمدم و تو... 

که سطح آن را پوشانده بود،    یق یو مه رق   فروبست وبه استخر  لب

 صورتش بود.   ی مهراب اما همچنان رو   نیچشم دوخت. نگاه سنگ 

خونه    نیا  ی بدونم تو  دیاما من با  ستین  ی باشه قبول، رابطه ا  _

 . یکن یم کاریچ ی باغ دار

  ؟یاونوقت رو چه حساب _

  کیواسه نزد   لیآدم هستن که به هزار دل  یجا کل  نیاز ا  رونیب  _

آدما به تو مربوط    نی. چه ادنی باغ نقشه کش  نی تو و ابه    شدن
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  ی چه خبره. م   تیبدونم تو زندگ   دیباشن چه به من و خونوادم، با

رفع   ای  نید  ی دونم ادا  یجبران، چه م  ی اسمش رو بذار  ی خوا

تاو  ینم  یبرام فرق  ت،یمسئول برنگشت  یینجایا  یقتکنه.  به    یو 

 قراره.  نیاوضاع از هم ت،یعاد یزندگ

زد و پا    یپر حرص  شخندین  الیتند کرد و از کنار او گذشت. ت  مقد

 . د یکوب نی به زم

 دم. یاجازه رو نم نیمن بهت ا _

در    یدست  یتفاوت  یرفت، از سر ب  یبه سمت گلخانه م  کهیدرحال

 هوا تکان داد. 

 تالشت رو بکن.  ی خوبه، همه  _
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داشت، راه افتاد    یبرم  یبلند و محکم  ی سر او که قدم ها  پشت

م   دیدو   سراغ  گلخانه  به  ورود  محض  به  و    زیکه  رفت  کارش 

 را برداشت.  لشیموبا

 ! ؟ یکن یم کاریچ  ی دار _

 ی بعد صدا  ی کرد و لحظه ا  ی شروع به گرفتن شماره ا   مهراب

 زنگ تلفن همراهش بلند شد. 

جواب ندادن به تماسم رو هم از    ا یبهتره فکر عوض کردن خط    _

 .  ی کن رونیسرت ب

 کرد به اعصابش مسلط باشد.  یسعو  دیکش  یقیعم  نفس

  ی زن  یکه ازش حرف م  ییدهایتو، نه اون تهد  یبرام نه نگران  _

به    نیخودم بمونم از ا  ی تونستم روپا  نجای. اگه تا استنیمهم ن

 تونم.   یبعدشم م
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و مغرور، به سمتش قدم برداشت    یاز خود راض  یبا نگاه  مهراب

 . ستادی از او ا یکم  ی و درفاصله 

نه، اصال مهم    ای  یسی خودت وا  ی رو پا  ی تون  ی م  نکه یاواسه منم    _

 . نهیوضع هم  ،یینجای ا ی. تا وقتست ین

که در دست مهراب بود. تماس را که قطع   لشیزل زد به موبا  الیت

اش شد و بعد آن را به    یداخل گوش  ی زیچ  پیکرد، مشغول تا

 طرفش گرفت. 

 . رمیگ یمنه، باهات تماس م ی شماره  نیا _

،  "مهراب"و اسم    یگوش   ن یمخاطب  ست یل   د بهمان   ره یخ  نگاهش

. آن همه حرف زده و خط و نشان ی و پسوند  شوندیپ  چی ه  یب

 ی بود و نه حس بد  یاسم نه عصبان   نیا  دنیبود، حاال با د  دهیکش

 چه مرگش شده.   قایگفت دق   یشد و م   یم  دایپ  یکیداشت. کاش  
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@romanhayelilian 

 

 [ ۱۲:۰3 ۰3.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱3۲  دیایکه ب بهار

که با آن نگاه    ی انداخت وبا لبخند محو  ن ییدستش را پا  مهراب

 منافات داشت، زمزمه کرد.   بیطلبکار عج

 به خاطر خودته. _

 تلخ جواب داد. الیت

کردن من و درست کردن   کاریو از کار ب  یاشتف   دنیمثل خر  _

 گلخونه؟ نیا

 لب گفت:  ریز  ی نزد و او با دلخور یحرف مهراب
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ب  دیفکر خر  _ خوام   یکن. من نم  رونیاون استخر رو از سرت 

 بدونم.  ونیخودمو بهت مد

 

 

 هفتم(  فصل

 ی شده ا  نمونه خون هفتاد و دوساعت کشت داده  یحال بررس  در

فرستاده بودند.    شگاهیبه آزما  ی علت نابارور   نییتع  ی بود که برا

بخش    انیاز متصد  یکی  زیتند و ت  ی باز شدن در بخش و صدا

 ز کار بکشد.د دست اباعث ش رشیپذ

 دکتر؟! تو دفتر...دکتر طلوع...  ی آقا _

 .ردیجوان خم شد تا نفس بگ  دختر

 . ومدهیسرشون ن ییتا بال ن،یایتورو خدا ب _
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 شده؟!  یچ _

به بخش    یمنته  ی بخش خارج شد و به دنبال دخترک ازپله ها  از

 باال رفت.   شگاهی آزما ی ادار 

 داد. حیتوض دنیدرحال دو دخترک

رفته تو اتاق دکتر و در اتاق   شی ... پقه یچند دق  نیهم  ییآقا  هی  _

کل ساختمون رو   ادشیداد و فر  ی رو از پشت قفل کرده... صدا

 برداشته.  

کرد.   یکیرا بلند تر برداشت و پله هارا دوتا    شی قدم ها  مهراب

نزد با جمع  کیبه محض  آنجا  به  درجمع   ی که جلو  یتیشدن 

 وت کرد.بودند، روبرو شد وکالفه نفسش را ف
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است    ی زیچ  نی آخر  تیجمع  نی ا  دنیت ددانس  یخوب م  یلیخ

  ی عل  ادیفر  ی که دکتر طلوع آرزو دارد با آن روبرو شود. اما صدا 

 پرت کرد. یحواسش را از حواش

م_ نکنه  بودم؟  نگفته  بودم،  گفته  پ  ی خوا  یبهت  اون    شیبرم 

 رو لو بدم هان؟ زینامرد و همه چ

 با بغض زمزمه کرد.  دکتر

   ؟ی دار یچرا دست از سرم بر نم  ،یعل ی ام کردخسته  _

 . نه یهستم، هم یوگرنه تا وقت یکه راحت ش  رمیدعا کن بم _

با خشم دست ها   ی صدا باعث شد  را مشت    شیهق هق دکتر 

اورا در اوج   شهیها از نسترن طلوع که هم  هیگر  نیا  دنیکند. شن 

 . دی رس یبود، سخت به نظر م دهیو سرشار از اعتماد به نفس د
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رو به لجن   زیکردم تا همه چ  میکه تورو وارد زندگلعنت به من    _

 .  یبکش

 من مجبورت نکردم. ،یخودت خواست _

 متشنج کرد.  شی از پ شیدکتر فضا را ب ادیفر

 خوام. ینم گهیخوام...د ینم _

عل  ی صدا برداشتن  را   ی گام  از حرصش، مهراب  پر  بعد لحن  و 

 کرد.   یعصب

کشم اگه اون مبلغ    یم  شیآت  رو به  تیمگه دست خودته؟ زندگ  _

 .ی زیرو تا فردا به حسابم نر

 جواب داد.   یبه سخت دکتر

 ندارم. _

 دم، نزن. یواسه من حرف از ندارم و نم _
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 ... ی ولم کن عوض  _

 به در نواخت. ی و چند ضربه ا اوردیطاقت ن  مهراب

 دکتر طلوع، حالتون خوبه؟ _

نش  _ نگفتم مزاحم  با دکتر  نیمگه  جونتون  . صحبت من هنوز 

 موم نشده. ت

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۲:۰۴ ۰3.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱33  دیایکه ب بهار

  ر یصفت اس  یکه در دستان آن مرد ب   یپناه  یزن ب  غیج  ی صدا  با

به   یمحکم  ی و صبر را کنار گذاشت و ضربه    دی بود، مهراب ترد

 در زد. 
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 وا کن تا نزدم، بشکنمش.  نویا _

 کار رو بکنم.  نیمن ا نیدکتر مبرهن اجازه بد _

را داد و مهراب   شنهادیپ  نیواعظ نگهبان موسسه بود که ا  ی آقا

محکم قفل در را شکست   ی ضربه    کیو او با    دیبالفاصله کنار کش 

که در خود سراغ داشت به سمت    یو مهراب با تمام خشم وغضب

 از دکتر طلوع دور کرد. یحمله کرد و او را با مشت محکم یعل

بود و نه    شیها  د یو تهد  یاز عل  ی نه خبر  گرید  ساعت بعد  کی

دکتر طلوع که با نگاهش    ی و به خون نشسته    س یخ  ی چشم ها

 کرد آن مرد را از او دور کند.  یالتماس م

 ر یهم در سکوت نشسته بودند و دکتر متفکرانه سربه ز  ی روبرو

اتفاق بود. شوک  آنقدر  یانداخته  بودند   ی که پشت سر گذاشته 

 رده درخود فرو برد .موم و افسه اورا مغبود ک
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 ن؟یکن  تیازش شکا نیخوا ینم _

سرتکان داد و دوباره به فکر فرو رفت. مهراب که    ی دیبا ناام   دکتر

 . د ینگرفته بود کالفه پرس ی جواب قانع کننده ا

 کنه؟ دتونیتهد نید یچرا اجازه م  _

 لب گفت:  ریز ی ا دهیگرفته و نخراش ی صدا با

 م.ندار ی ا  گهید ی چاره  _

 ره؟یتونه ماهان رو از شما بگ یاون م _

بود و نسترن طلوع را وادار کرد سربلند کند   ی مقدمه ا   یب  سوال

  ی بماند. اما باز هم حرف  رهیاوخ  ی در چشم ها  ه یچند ثان  ی و برا

 نزد.
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خبر    یشب ب  هیتونه    یافتاد، م  شگاهیکه امروز تو آزما  یاتفاق  _

وم دکتر. پس به خاطر  انخ  وفتهیب   ن ییتنها  یوقتتو خونه ، اونم  

 . نیکن  تیجون خودتون و ماهان هم که شده ازش شکا تیامن

 تونم.  ینم _

و آرام زمزمه کرده بود که مهراب شک داشت آن را   فیضع  آنقدر

 باشد.  دهیشن

 آخه چرا؟! _

 که بتونم االن در موردش حرف بزنم.  ستین ی زیچ نیا _

شلوارش فرو    بیرا درج  شیبلند شد و دست ها  شیاز جا  مهراب

تاسف را از   نیبرد و نگاه متاسفش را از او گرفت. اما نتوانست ا 

 لحن کالمش هم پاک کند. 

 .  نی کن زیاون پول رو به حسابش وار ن یگرفت  میپس تصم _
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 د.هم فشر ی را رو شیلبها یبا ناراحت دکتر

قصه    نیرو به عنوان همسرم انتخاب کردم ته ا  یکه عل  ی روز  _

م ا  یرو  اما  چاره  دونستم  روز  دکتر    ی ا  گهید  ی ون  نداشتم. 

 نبود که سربزنگاه برسه و...  می تو زندگ  ی مبرهن

 .دیخند تلخ

 احمقانه ست، مگه نه؟ همیتوج _

تلخ او زل زد. دکتر بلند شد و با    ی به خنده ها  ی با شگفت   مهراب

بغض  یکه چاشن  یاشک  ی حلقه   بود و  که   یآن خنده ها شده 

 فت: د،گکر ی سخت م شیرا برا دنینفس کش

 ییخواد واسه دردها  یگوش شنوا م   هیخسته ام، دلم    یلیخ  _

 جا خوش کردن. نجایکه شش ساله ا
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لبها  نهی س  ی قفسه    ی رو  دستش و  . حال  دیلرز  شی مشت شد 

 شده اش مهراب را هم متاثر کرد. دگرگون 

شم اون گوش   یخوشحال م  ن،ی به من اعتماد کن  نیتون   یاگه م  _

 شنوا باشم. 

 منم که هنوز...  نیدکتر مبرهن. ا ستیحرف اعتماد ن _

نگاه منتظر    کهیکرد و درحال  سربلند به  را  چشمان خوشرنگش 

گونه اش راه گرفت    ی درشت رو  ی دوخت، قطره اشک  یمهراب م

 بود.   ی و بازدم نفسش آه بلند

 . ستین یماهان پسر عل _

چند لحظه مهراب را مات   ی بود که برا  یشوک بزرگ  اعترافش

چ برق  ی زیکرد.  ذهنش  مثل  شگفت  از  با  و  نگاه    یگذشت  در 

 ماند.  رهی دکتر خ زانیگر
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 *** 

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۲:۰۴ ۰3.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱3۴  دیایکه ب بهار

 

اش بود و  یانتخابات ی از رقبا یک یمشغول خوش و بش با  مهران

  ب یرق  یابیکه از آنها داشت در حال ارز  ی نائب با چند قدم فاصله ا

 بود.

اش   یاسیس  ی شناخت. سابقه    یخوب م  یلیرا خ   یفتح  ردکت

شد.    ینم  دهیهم در آن د   یکیتار  ی دهان پر کن نبود اما نقطه  

 ی جبهه و جانباز  ی دردسر بود وآن سابقه    ی ب  تش یصالح  دییتا
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ب هم  چهره    یاش  برگرد  م  یمحبوب  ی برو  او  اما    یاز  ساخت 

و ا  دخور  یکم و مختصر بود و نائب چشمش آب نم  غاتشیتبل

 .اوردی ب ی بتواند را

استفاده    یدامادش و دکتر فتح  ن یآمده ب  شی سکوت مختصر پ  از

 کرد و رو به دکتر گفت: 

 دوره.  نیواسه ا دمیکم د یلیشما رو خ غاتیتبل _

 زد. ی لبخند محو یفتح دکتر

خرج داره.   غاتیمهندس، تبل  ی آقا   نیانیشما که خودتون در جر   _

نداشتم   ی ا  هیام، سرما   ی ارمندکشاورز زاده با حقوق ک  هیمنم که  

برا بخوام  که  نیا   ی که  وامم  کنم.  خرج  بگ  کار  باز    رمیبخوام 

 . ست یبارش رفتن آسون ن ریخواد و ز یم  یمال ی پشتوانه 
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مهران    ی اعصاب نداشته    ی نائب رو  ی   ثانهیبلند و خب  ی ها  خنده

 . د یناخن کش

ور  ام  نیبودم حتما چندتا از دوستان رو که تو ا  انیاگه در جر   _

شون حساب کرد،    یمال  تیحما  ی رو  شهیقدمن و م  شیپ  ریخ

 کردم.  یم یمعرف

چند لحظه   ی دکتر و آن لبخند محو برا   یو پر معن  نی سنگ  نگاه 

 نائب مکث کرد. یمغرور و از خود راض  ی چهره  ی رو

بار    ریز  د یدوستان حساب کنم با  نیا  تیاگه قرار بود رو حما  _

اون    ی   ندهینما  گهیوقت درفتم. اون  یم  ی بزرگتر  ی ها  ت یمسئول

 دوستان بودم نه مردم.

ا  ی عصب  پوزخند نماند.  دور  نائب  چشم  از  با    نیمهران  روزها 

 و توان کنار آماده بود. تی از ظرف شیب  شیها یچموش
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 ن یبود و مهران ا   دی مثل نائب بع  یکوتاه آمدن ها از آدم  لیقب  نیا

گذشته  بود که در    ی ناگفته ا  ی حرفها   ونیآمده را مد  شیفرصت پ 

 ور پدرزنش وجود داشت.نه چندان د ی 

  ی زنگ م  شیگوش ها  ی مهران در دفترتو  ی هم صحبت ها  هنوز

 زد.

 ؟یدون یم  یچ قایتو دق _

 لب زمزمه کرده بود.  ریبه خنده افتاده و ز مهران

 کنم؟ فی برات تعر ی دوست دار ه،یدنی قصه اش شن _

 نرو بچه، حرفت رو بزن.  هیحاش _

داده و نگاه    لهیاش    ی د کن به صندلب خوراعصا  یبا آرامش  مهران

 به او انداخته بود.  ی معنادار
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م   _ نظر  به  اما م   یاحمقانه و خنده دار  گن هفت سال    یرسه 

پشتوانه    چیه  یکه ب   ییدختر دانشجو  یزندگ  یناج   ی شد  شیپ

 بزرگ و پردردسرشده بود.  ی از پرونده ها یکی یشاک ی ا

 را فوت کرد و کالفه گفت:  نشی سنگ  نفس

 ؟یخب که چ _

شناختم محال بود تن    یکه من م  یبرام جالب بود، بهادر نائب  _

  ن ی زم  ی پرونده    هیحرف از    یبده اما خب وقت   نجوردردسرهایبه ا

اولش    ف یسند و نشون باشه که متهم رد  یب  نیزم  یبا کل  یخوار

 نبود.   دیشدن بع  یناج  نیطلوع پدر نسترن طلوعه، تصور ا  رضایعل

 گاه گرفت. او ناز  یعصب  ی پوزخند با

دستمو   یشدن چ  یبه قول تو ناج  نیحرفات درست،از ا  رمیگ  _

 بابتش جواب پس بدم؟ دیگرفته که با
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  ی اونم وقت  ی خوار  نی زم  ی پرونده    ی افتادن دوباره    انیبه جر  _

 ی گذشت و با طرح ادعا   یاولش سه سال از فوتش م  فیمتهم رد

ش در اصل ها واموال که وکالت  نیاز زم  ی کسر یدخترش در مورد  

طلوع بوده دنبال    ی طلوع و خود اموال مال همسرآقا  رضایبا عل 

 . ستمی خبر ن  یب اون پرونده   ی  جهیمن از نت ؟ی بود یچ

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۲:۰۵ ۰3.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱3۵  دیایکه ب بهار

 خم شده و آهسته جواب داده بود. زشیم ی با خشم رو  نائب

من تو اون   یکن   یفکر م   ،یوع نباشوضم  نیا  ر یگ یبه نفعته پ   _

 تنها بودم؟ انیجر
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از تو، تو پرونده    ی اما اگه بو ببرم باز رد  ستم ین  ی ز یچ  ر یگیمن پ    _

شده    جادیا  یمحمد مزاحمت  یواسه دختر عل   ایمهراب هست    ی 

که وجود داره و تا   یبندم رو هر رابطه و نسبت  ی اونوقت چشم م

 رم.  یتهش م

 نائب دوخته بود. ه مطمئنش را به بلند شده و نگا شیجا از

نکن. در ضمن    یتهش کجاست پس منو عاص  یدون   یتو خوب م  _

  گهید  ی جلسه    هیبا اون مردک مزخرف فکور بهتره    ی بابت همکار

 یبه جا  ادی  یمن مثل تو حقوق نخوندم اما بدم نم   ،ی باهاش بذار

 ییها  یخواه  ادهیرو در مورد ز  یماده و تبصره  قانون   ی سر  هیتو،  

 کنم.  میکه داره بهش تفه 
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هفته     کیو    ختهیدرست از همان روز تمام معادالت نائب بهم ر  و

از نسترن طلوع    یام یو بهت بعد از شش سال پ  ی بعد در اوج ناباور

 ه بود.کرد افتیدر

  ی اما بهتره ب  هیدونم خورده حسابت با مهراب مبرهن چ  ینم  »

ش  الیخ اش  شنیپرونده  جر  نیا  دمی.  گرم  سرت    انیروزا 

وگرنه قول    یکنم با همونم مشغول باش   یم  هیانتخاباته، بهت توص

 .«رمی دم درمورد اتفاقات گذشته بازم خفه خون بگ ینم

*** 

  ی محمد را م  یکوتاه از دفتر شعر عل  یزمزمه وار قطعات  مهراب

ت و  رس  الیخواند  مشغول  ظاهر  در  ها  یدگ یکه  درختچه    یبه 

به آن لحن آهنگ با لذت  دلچسب   ی و زمزمه    نینسترنش بود 

با خودش فکر کرد نم بود.  ا  یگوش سپرده  به    نیتواند نسبت 
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 حمدم  یدانست عل  یحس خوب ،عذاب وجدان داشته باشد. م 

 یمهراب لذت م ی شعرها با صدا نیا دنیان هم اگر بود از شنج

 برد.

 م یغم ها دهیخط افق کش »

 تو؛  ی چشم ها در

 تابان  دیآن دو خورش انیهم م آن

 .تیاشک ها  ی ا یدر و

 جان! غم مرا نخور« الیل

پدرت سخت بوده    ی برا  طیشرا  نیکنم هرچقدر ا  یمن فکر م  _

 سخت تر گذشته.  یلیخ زیمادرت همه چ ی باز برا

توض  الیت منتظر  و  م  شتری ب   ح یبرگشت  بداند    ی او شد.  خواست 

 . ستیچ  قایسخت گذشتن دق نیمنظور مهراب از ا 
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ده بود دل از نوشته نگاه دخترک را حس کر ین ی که سنگ مهراب

 دفتر کند و به او چشم دوخت.  ی اه

شرا  نویا  _ زندگ  طیبه خاطر  نم  یبد  واقعا    یشون  اگه  که  گم 

ا  یتینارضا نم  نیوجود داشت  آورد. منظورم   یهمه سال دووم 

پدرت به خاطر    نکهیپدرت و گذشتن از خونواده اشه. ا  ی فداکار

بزرگ  نی عالقه اش حاضر شده چن ب  یتاوان  بده  مادرت    ی رارو 

 نیا  الیخ  یب  تراح  یلیتونست خ  یاصال آسون نبوده. پدرت م

درکنار خونواده اش   گهیکشور د   هیتو    یموفق  یعالقه شه و زندگ

که    ی زیبده و به اون چ  لیتونست ادامه تحص  یداشته باشه. م

ا و  نخواست  اما  برسه  اون   نیحقشه  تموم  کنار  در  نخواستن 

مادرت گرون تموم   ی اومد برا  که با ازدواجش به وجود  یمشکالت

 شده.  
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 نقش بست.  الیت ی لب ها ی رو یتلخ لبخند

اتفاق غم   هیگرده به    یبرم  ی که خوند  یکوتاه  ی قطعه    نیا  _

پدربزرگم    ی از شرط ها  یکیو    می سالگ  جدهیمربوط به ه  زیانگ

  ی به سن قانون  ی حاج صابر...اون از بابام خواسته بود اجازه بده وقت

باارمیبگ   یناریا  تی تابع  دمیرس ا  نکهی.  تو  اقامت   رانیپدرم  حق 

ب هم  من  و  نب  یداشت  ن  ودمشناسنامه  تابعاما خب    ت ی داشتن 

م  ی اد یز  ی ها  تیمحدود   یرانیا فقط  پدربزرگم  داشت.    ی برام 

هم خاطر  به  تابع   تیمحدود   نیخواست  کنم    تم یها  عوض  رو 

  یموضوع بود. خدا م  نیمحمد مخالف ا   یومادرم به خاطر بابا عل

خودم و  ی دادم برا ت یتابع رییروز که من درخواست تغ اون  دونه

 شد.  یسخت زخونواده ام چه رو 
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کرد نتوانست جمله   ی از او نگاه گرفت و هرکار  ی باناراحت  مهراب

 . اوردیبه زبان ب ی اظهار تاسف و دلدار ی کوتاه  برا ی ا

سرانگشتانش    ی سرتکان داد و خاک مختصر رو  یبا درماندگ  الیت

 را تکاند.

ن   زایچ  نیا  ،یدون  یم  _ تابع ستیبرام درد    ی رو  ،یمهر آد  تی. 

که  خودش    ییپدر و جا  تیتابع  یعنیدواصل خون و خاک هست.  

دو اصل    نیکدوم ا  چیکه متاسفانه به ه  نهیمتولد شده. درد من ا

قصه    نیدونم و نه افغان و ا  ی م  ی رانیندارم. نه خودم رو ا  یوابستگ

سرنوشت    ی که مثل من آواره   هیاد یز  ی بچه ها یتلخ و تکرار  ی 

 نامعلوم خونوادشون شدن. 

@romanhayelilian 
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 [ ۱۲:۰۵ ۰3.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱36  دیایکه ب بهار

  ن یتکه زم  نی هر طور شده ا  نکهیا   ی حاال حس و حالت رو برا  _

 فهمم.  یبهتر م ،یرو واسه خودت حفظ کن 

 . دیآه کش اریاخت یب الیت

 ی از احساسات سرکوب شده    ک یکوچ  ی گوشه    هیفقط    نیا  _

ها بچه  منه.  امثال  و  مهاجر  ییمن  دوم  نسل  هستن    نیکه 

 یرانیمدرسه رفتن و با فرهنگ ا  نجای. اراننیمتولد ا  شترشونیب

بچه   نیندارن. ا  ی از فرهنگ پدر  یشناخت   نیبزرگ شدن و کمتر

  یخورن حت  ی م  یرانیا  ی زنند، غذا  ی حرف م  یرانیا  ی ها با لهجه  

  ه یو تو حاش  یدن اما حس طرد شدگ   یگوش م  یرانیا  یقی موس

جامعه   تو  که  نسبت  همون  به  متاسفانه  دارند.    یرانیا   ی بودن 
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افغان هم   ی ناممکنه تو جامعه    ینسل سخت و گاه  نیا   رشیپذ

تو به من و امثال من با   ی ندارن. هموطن ها یگاه یو جا رشیپذ

ما   پدرم به  ی و هموطن ها  "یافغان "گن    یم  زی آم  نیتوه  یلحن

 ."گگیرانیا"گن  یم

اون    _ ن  هیپس درد شما  گن    یکه بهش م  ستیمشت خاک  

 نامعلومتونه.  تیوطن، دردتون هو 

 نشست.  الیاشک به چشمان ت ش ین

  یواقع  تی. مشکل تعلق نداشتن و گم کردن هونطورهیهم  قاًیدق  _

بچه ها تو خونه با فرهنگ افغان و در جامعه با    نیا  شتریمونه. ب

بهشون حق داد دچار    دیکنن. با  یم  یدگن زندار  یرانیفرهنگ ا

 بشن.  یتیهو یو ب  یدوگانگ نیا
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م  _ ا  ی من فکر  تو  از همه رو   طیشرا  نیکنم  اول  باشه    یبهتر 

و اون رو   ارنیرو بدست ب   یشناخت کاف  ی پدر  ن ی فرهنگ سرزم

و   ی ر یسازش پذ ی ارزش ندونن و حفظش کنن.درکنارش برا یب

ب ا   شتریارتباط  جامعه  افره  یرانیبا  بشناسن  نگ  هم  رو  ونها 

 .انیوباهاش کنار ب

در حرف ساده و قابل اجرا باشه اما قبال هم گفتم     دیخب شا  _ 

رسه    ی اونقدر ناعادالنه به نظر م  طیمن شرا  ی هم نسل ها   ی برا

غرق    ایدوفرهنگ برن.    نیاز ا   ی کی  کنن به سمت  یکه تالش م

بودن   شن و افغان  یامروزش م  ی و ظواهر جامعه    یرانیفرهنگ ا

افتن.    ی از اون ور بام م  نکهیا  ا یکنن    یرو پنهان م   تشونیعو تاب

با فرهنگ سرزم   ییگرا  یچنان غرق مل ارتباط    ی م  ی پدر  نی و 

سازن.    ی فاضله م  ی   نهیمد  هیخودشون    ی شن که از اون جا برا

کنن هرطور شده خودشون رو به افغانستان برسونن و    یتالش م
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  یاد یز  ی و تضاد و تفاوت ها  رنیگ  یتو اون جامعه قرار م  یوقت

  یم  یدچار سرخوردگ  نن یب   یاون جامعه م  ردمخودشون و م   ن یب

بچه ها به    نیهم باز ا  ی پدر  نیشن. عذاب اونجاست که تو سرزم 

جنگ،    ی دوره    ی ها  ینبودن در سخت  کیجرم مهاجرت و شر

 شن.  یطرد م

کرد و به   زیرا ستون م  شیبلند شد و دست ها  شیاز جا   مهراب

 داد.  هیآن تک

ا  _ ن   طیشرا  نیاصال    ا ی نبود    یاگه مهاجرت  دی...شاستیمنصفانه 

بچه ها    نیکردن ا  ی ترک وطن نم  نشونیوالد  یمت یالاقل به هر ق

 داشتن.  ی بهتر  یزندگ

ب  نیهم_ ها  نی االنش  ا  ی افغان  و طنز  رانیداخل  که   ی جوک 

طنز  دنیخند  ی برا مهاجرتشونه.  به  مربوط  داره  که    ی وجود 
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هم    ینبود، مهاجرت  یهم تلخه. اما اگه جنگ  یلیمتاسفانه تلخه، خ

 نبود. 

 گردن؟  یجنگ تموم شده، چرا بر نم بایاالن که تقر  _

عل  ادی ا  یحرف  در  که  افتاد  جان  هم  نیمحمد  با   شهیمورد 

 گفت: یافسوس م

اما مشکالت   چیه  " باشه  از وطنش دور  نداره که  افغان خوش 

بس هست،و  ار یافغانستان  ون  یرانیهست.جنگ  آگاه هست  .  یا 

مردم افغانستان   ی. تا وقتشهینا آگاه   یدشمن هر ملت  نیبزرگتر

و نژاد به خاک و    تیاز رو بستن و قوم  گهیهمد  ی رو برا   ریشمش

 "شه. ینم ختمزمان  چیقصه ه نیا داره، تیمرز و وطن ارجح 

افغانستان جنگه. هم  کینزد  _ االن تو    نیبه چهل ساله که تو 

هنوزم تو جنوب    گذرهی گ هشت ساله مسالها از جن  نکهیبا ا  رانیا
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  ی م  ی شه اونوقت چه انتظار  یم   دهیهاش د  یرانیمشکالت و و

و جنگ هست.    ی ریکه همچنان توش درگ  ی شه داشت ازکشور

هم    ی ض نژادیو تبع  ی تیطرف،متاسفانه تفکرات قوم  ه یجنگ به  

وقت    چیجنگ ه  نیمشکل وجود داره ا  نیکنه.تا ا  یم  دادیتوش ب

 شه.   یتموم نم

ا  _ ا  نیبا  نم  ی حال خونه  آباد  رها بشه هرگز  شه. رفتن    یکه 

 موندنه که سخته.  نیآسونه ا شهیهم

نم  یبا حسرت  الیت نگا  یکه  در  زمزمه  توانست  کند  پنهان  هش 

 کرد.

  یی توانا  نیخواد به ا  ی گفت، دلم م  یم   شهیمحمد هم  یبابا عل  _ 

ها بچه  به دست تک تک  و  افغانستان  به  برگردم   ی برسم  که 

بدم. شا  کیغان  اف از دست   ی نطوریا  دیکتاب  رو  اسلحه  نتونم 
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بگ  چ  رمیپدرانشون  دست    ی قو   ی زیاما  به  اسلحه  اون  از  تر 

 ملته.  هی شرفت یکه باعث پ هیآگاه نیفرزندانشون دادم. ا

@romanhayelilian 

 

 [ ۱6:۱۰ ۰۴.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱3۷  دیایکه ب بهار

سرتکان    دانهیهم فشرد و ناام  ی رو   یرا با ناراحت  شیلب ها  مهراب

 داد. 

که خودمو بابت مرگش    ستین  ی بود.روز  یپدرت انسان بزرگ  _

 مالمت نکنم. 

و   ردیتوانست از آن مرد بگ  یکه نم ی و نگاه ریدرگ  یبا ذهن الیت

 احساسات نوظهورش را پنهان کند، اعتراف کرد. 
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شه اما    یمن کهنه نم  ی وقت برا  چی درد از دست دادن بابا ه  _

  ن یگم ا  یخودم م  شیگردم. پ  یروزا دنبال مقصر نم  نیا  گهید

اتفاق هم   نیکوتاه که اگه ا  ی عمربابا اونقدر  دیشا  اتفاق بود و   هی

دادم.  بلند شد و گوشه    یاز دستش م  گهید  ی بهونه    هینبود با  

شد.    دهیگرفت و کش  ینسترن  ی درختچه    ی شالش به شاخه ها  ی 

کند که با حس فرو رفتن  دست جلو برد تاآن را از شاخه ها جدا  

  ی . مهراب با قدم ها  دیگل به دستش، عقب کش  زیر  ی ها  غیت

شال    ی کرد تا گوشه    ی دست  ش ی شد و پ  کینزد  ی بلندش به آن

سرگردان    ی تکه مو   ی   رهینسترن جدا کند اما خ  ی را از شاخه  

 . شد الیت ی  قه یکنار شق

جا برده بود و    کیرا    نشیدل و د  یرگردانو س  یآشفتگ  نیهم

 کوچکش کرده بود.  ی خانه باغ و گل خانه  نیراب را پابند امه
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خود را    الیدستش سر خورد و ت  انیهوا از م  یشال ب   ی   گوشه

آهسته    یدوست داشتن  ی به آن بادام ها  رهی. مهراب خدیکنار کش 

 لب زد.

  یگره زدم اونم درست زمان  تی خودموبا سماجت به تو و زندگ   _

و بودنم آزارت    ی ن متنفر نبودم  ی کس به اندازه    چیاز ه  دیکه شا

 نیا  ی اما برا  دمید  یخوب تو چشمات م  یلیخ  نو یداد. من ا  یم

اون    ی عذاب وجدان ندارم چون با همه    ی ذره ا  یسماجت حت

 خوب بود. المح شهیکنارت هم نمونیب ی بحث هاو تنش ها

 بلند شد.  شیاز جا و  دینگاه دزد الیت

باهات حرف بزنم،   خواستم  یبد بوده. نم  شهیحال من اما هم  _

فاصله ها که به اصرارتو برداشته   نیخواستم با تو از بابا بگم. ا  ینم

 کنم.   یکرد... احساس گناه م شتریشد فقط عذاب منو ب 
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چ   قلبش رو  ی زیاز  بار  و  فشرده  بود  آورده  زبان  به  شانه    ی که 

با مهراب مبرهن درد    نی سنگ  شیها تر شد. هم صحبت شدن 

وجود   ی درد و عذاب را با همه    نیا   داشت، عذاب داشت اما او

 خواست.  یم

 !ال؟یت _

راه نفسش    نی لب مهراب با آن آهنگ غمگ  ی اسمش رو  ی   زمزمه

 و فقط نگاهش کرد. برگشت    دهی برچ  یرابست. بغض کرده و با لب 

  ز یبه عسل چشمان او که هر لحظه امکان داشت سرر  رهیخ  مهراب

 زد وگفت:  یشود، لبخند تلخ

 نه؟  ی کن یم  هیخودتو تنب ی حرفا دار  نیبا ا _

 . دیفهم یاو را بهتر ازخودش م ی مرد، حال و هوا نیا

 گذره.  ی چقدر داره برام سخت م یخواستم فقط بدون _
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حس  از البال  یتصور  بود،   ی حرفها  ی که  کرده  درک  دخترک 

 تر شد.  قیلبخندش عم

 . امین  نجایا  گهید  یبهم بگ  هیسخت نگذره؟...فقط کاف  ی خوا  یم  _

@romanhayelilian 

 

 [ ۱6:۱۰ ۰۴.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

  ۱38  دیایکه ب بهار

چشم دخترک لنگر انداخت  ی با سماجت گوشه    یاشک ی  قطره

لبها حرف  شیو  اما  شد.  فشرده  بهم  وا  یسخت  سکوت    نینزد 

 را داشت.  دنشیبود که مهراب انتظار شن  یپاسخ نیقشنگ تر

بندر    میبر  میخوایبا همکارام دارم. م  یدورهم  هی هفته    نیآخر ا  _

 ...ی بخوا دیگفتم شا  کهینزد نجای. به ااشهریک
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کوتاه    یاخورده بود، با درنگعوض شدن بحث ج  نیکه از ا  الیت

 کرد. ی صورتش را گرفت و اخم محو ی اشک راه گرفته رو

 سرم شلوغه.  _

 یدونم اما اگه خانوم مهندس افتخار بدن، خوشحالمون م  یم  _

 کنن. 

 . کنم بتونم.. یفکر نم _

 دنبالت.  امی یم _

تاک  تیبا جد  آنقدر ت  نیا  دیو  که  آورد  زبان  به  را  کلمه   الیدو 

 نتوانست جمله اش را تمام کند.

*** 

 یهدف رو  یرا ب  یتماس را قطع کرد و گوش  یبا خوشحال  مطهره

 ی که تو  یگذاشت و به فکر فرو رفت. از تصورات قشنگ  شیلبها
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سلول   ریرا ز  ی ا  حد و اندازه  ی ب  جانیذهنش نقش بسته بود ه 

 ی آن دختر کار  ی واست براخ  یکرد. م   یاش حس م  یپوست  ی ها

کمک   ی حرف بزند وبرا  الیکند و حاال که توانسته بود با استاد ت

 خوشحال بود.  رد،یبگ یدرست میبه او تصم

 ه؟ یک ان یاستاد رستم _

توانست    یخواست، نم  ی ذوق و شوق داشت که اگر هم م  آنقدر

ا ب  نیبه  با    ی مهران واکنش تند  ی   مقدمه  ی سوال  نشان دهد. 

 تنها زمزمه کرد.  ی لبخند محو

 تونه کمکم کنه.  یکه م یکی _

  د یکنار دستش گذاشت و بلند شد. با  یعسل  زی م  ی را رو  ی گوش

داد. از   یرا سر وقت م   شیکرد و داروها  یرا حمام م  نیحس  ریام
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رو کردن    رویکنار مهران گذشت و تالش کرد به او که درحال ز 

 تفاوت باشد.  یمدارک بود ب ی رس کی

 شده.  بیرفتارهات عج هیچند وقت _

 یروزها حت  نینگفت. ا  ی زیمهران شانه باال انداخت و چ  درجواب

 اکراه بود. ی مرد از رو نیهم صحبت شدنش با ا

که بدست آورد به  یفرصت نیدر اول  نیحس ریاز خواباندن ام بعد

ا هم  راندختیسراغ  مادرشوهرش  خواسته  و  ا  ی برا  شهیرفت.  و 

شان هنوز    ی وقت و حوصله داشت. با آنکه بابت پنهان کار   شیها

  ن یا  ی پا  کیپدر خودش    یاما وقت  دی رس  یهم دلخور به نظر م

بود د ب  ی برا  ییجا  گریماجرا  نم  هخورده گرفتن  مهران   ی مادر 

 ماند. 

 وارد شد.  جانیبه در واحد آنها زد و با ه  یکوتاه ی  ضربه
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 ؟ ی مامان وقت دار _

بود.   شیها  لیمیا  یکاناپه نشسته و مشغول بررس  ی رو  ندخترایا

به    دیبا را  اما   یم  یجلسه عموم   کیساعت هشت خود  رساند 

لبخند    نطوریا  یعروسش را آن هم وقت  ی مطمئن بود تا حرفها

 خورد.   یتکان نم  شیاز جا  ده،ی به لب داشت و خوشحال بود نشن

 . نیبش  ایمعلومه که دارم. ب  _

 کاناپه نشست. ی رو راندختید و کنار اش وارد خانه مطهره

 گردم.   ی م  الیخوب واسه ت   تیموقع   هیبهتون گفته بودم دنبال    _

 خب؟! _

 ی برا  زیچ  نیگفت بهتر  یامروز با استادش صحبت کردم. اون م  _

راحت از    یلیتونه خ  ی . مهیاچ د  ی و گرفتن پ  لی ادامه تحص  الیت

رو ادامه    و درسش  ره یبگ  رشی جهان پذ  ی دانشگاهها  نیمعتبرتر
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کنم،   تیدختر رو حما  نیخوام همه جوره ا  یم  د یفهم  یبده. وقت 

ا تو  داد  مام  نیقول  کنه.  کمکم  چ  انمورد  رو    ؟یشما  هنوزم 

 ن؟ی کن یکمکم م ن؟ی قولتون هست

@romanhayelilian 

 

 [ ۱6:۱۱ ۰۴.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱39 نیایک ب  بهار

ماند.    رهیش خجوان عروس    ی به چهره    یبا درماندگ  راندختیا

ماجرا و آن شوک  ی رو شدن  وارد شد،    یتصادف  به مطهره  که 

خواست هرطور شده به    یزن را لرزانده بود و م  نیدست و دل ا

اتفاق را پشت سر بگذارد اما آن    نیعروسش کمک کند تا بتواند ا

 ی تجربه    نیکه اول   ی طرف ماجرا مهراب بود و عشق به فرزند



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
772 

 رد؟ یاش بگ  دهیتوانست ناد  یبود. م  شدنش را با او رقم زدهمادر  

 ماندنش؟  ی محمد شده بود بهانه  یآن هم حاال که دختر عل

 اون اصال قبول نکنه.  دی. شاهیچ الینظر خود ت  مین یبب  دیبا _

 و سرتکان داد.  دیبا آرامش خند  مطهره

کنم. درمورد   شی هرطور شده راض  دیزنم. با  یباهاش حرف م   _

مک بابام حساب کنم اما گفتم  تونم روک  یمن م  شیمال  تیحما

 . نی بکن ی کار  نیخودتون بخوا نی همونطور که قبال گفت دیشا

 به زحمت لبخند زد. راندختیا

خودمو به اون دختر   نایاز ا  شتریها نباش. من ب  نهینگران هز  _

از    نکهیو ا  یمال  تیحما  نیدونم. اما بهتره در مورد ا  یبدهکار م

سخت    ی ریگ  میبراش تصم  ندونه بذار  ی زیشه چ  یم نیکجا تام

 نشه. 
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به مهراب   ی زی موضوع چ  نیحواسم هست شما فقط در مورد ا  _

 . زهیبهم بر زینکرده همه چ ییوقت خدا هیخوام  ی. نمنی نگ

ناراحت  راندختیا راض  یبا  و  از    یسرتکان داد و مطهره خشنود 

  ی اورا هرطور شده م   دی. باردیس بگ تما  الیبلند شد تا با ت  شیجا

 به او بدهد.   یتماس تلفن کیخبر را با  نینست اتوا ینم دید

اول نبود    ی روزها  یمحمد به سخت  یروزها ارتباط با دختر عل  نیا

به مهراب و ماجرا  یهرچند وقت   د ی رس  یتصادف که م  ی حرف 

تنفر، خشم  ی موضع خودش اصرار داشت و به جا ی هنوز هم رو

 بود که درنگاه او خوانا بود. یتنها حس

  ی بهانه که م   نیاش قرار گذاشت به ا  ییغ روستااو درخانه با  با

 ن یکند و حاصل رنج و زحمت ا  دنیخواهد از گلخانه اش هم د

 . ندیچندماه او را بب 
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که مطهره  بهمن ماه بود    ریو دلگ  ی ابر   ی از آن روزها  یکی  عصر

جلو  نشی ماش درست  با   ی ها  نیپرچ  ی را  و  کرد  پارک  باغ 

خانه    ی کنجکاو آن  ب  ی به  درختان  و  برگ    یکوچک  و  شاخ 

 اطرافش چشم دوخت.

شده بوداز آن فاصله    الیت  ی ایدن  ی روزهاهمه    نی که ا  ی ا  گلخانه

برو برگرد دختر   ی دانست ب یشد و مطهره  م یم   دهید ی به خوب

به    نیا  ب یعج  ی . دلبستگدیمحمد را آنجا خواهد د  یعل دختر 

 درک کرد.  شی حرفها ی نبود که نتوان از البال  ی ز یگلخانه اش چ

  ی ب یو عج   نی آنجا با آرامش دلنش  ن یباغ شد و سکوت سنگ   وارد

 که داشت، از او استقبال کرد.

 جان؟! الیت _
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به    یدوست داشتن  ی که دخترک با لبخند  دیطول نکش  ی ا  لحظه

 استقبال آمد. 

 ؟ی سالم... اومد _

به دور    ی و سربلند کرد و نگاه دوباره ا  دیکش   یقی نفس عم  مطهره 

 تا دور باغ انداخت. 

  ی . راست یازش دل بکن  ی نخوا  ی . حق دارنجای وشگله اچه خ  _

 سالم.

 دست داد. الیجلو گذاشت و با ت قدم

 مزاحمت که نشدم؟ _

 ت بودم.منتظر ه،یچه حرف نیا _ ¬¬

گلدان ها و گل    فیرد  دنیهم وارد گلخانه شده و مطهره با د  با

 وبا طراوتش به سر ذوق آمد.  بایز ی ها
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 . ی ام کرد  شوکه یحساب زاد،یبابا دست مر _

 گذاشت.   یصندل  کی شیبرا الیت

 . ینگاهشون کن  یتون  ی بهتر م ی نجوریا ن،یبش  ایب _

 گفت:  جانیداشت با ه یچادر از سر بر م کهیدر حال مطهره

ازا  _ نداره.  کارت حرف  تو  م  نجایدختر  نم  ،یگفت  یکه    ی فکر 

 باشه.  ی زجدیهمه چ نقدریکردم ا

 و زمزمه کرد. به حاصل تالشش دوخت یبا عالقه نگاه  الیت

  ی در م   مویگلخونه تنها منبع درآمدمه باهاش خرج زندگ  نیا  _

 نجای. است یتالش من فقط به خاطر درآمدش ن  ی اما همه    ارمی

هم   ییتنها گهی. دیالیدارم ، نه فکر و خ ی که هستم نه دغدغه ا

منت گوش    یزنم و اونام ب   یکنه. با گل هام حرف م  ینم  تمیاذ

 م. سبک ش ذارنیدن و م یم
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@romanhayelilian 

 

 [ ۱6:۱۲ ۰۴.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۴۰  دیایکه ب بهار

 یمطهره نشست و باعث خنده    یلب ها  ی رو  ین یغمگ  لبخند

 شد.  الیت ی صدا  ینرم و ب

برانگ  ه؟یچ  _ زده به    ی کنیفکر م  ای  ام؟ی  ی م  ز یبه نظرت ترحم 

 اثر گذاشته.  نجامیرو ا ،ییسرم و تنها

سرش زد. مطهره لبخندش را جمع کرد و   با انگشت اشاره، به   و

 گفت:  تیگرفت با جد یکه دستش را م یدرحال

جا چقدر برات   نیدونم ا  یجان  من م  الیت  نی کدوم...بب  چیه  _

دار  زهیعز دوستش  ولی و  جا  ی.  با  ست ین  ییمتاسفانه    د یکه 
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موضوع مهم باهات حرف بزنم اما باز    هیخوام درمورد    ی .می باش

خوام خوبِ   یتوداره. منتها م   م یر و تصمبه نظ  ی بستگ  زیهمه چ

 . یخوب بهش فکر کن

 برداشت و سرتکان داد.  دنیدست از خند الیت

  ی موضوع مهم رو بگ  نیا  نکهی کنم اما قبل از ا  یباشه  فکر م  _

 .ی سوال من جواب بد هیبه  دیبا

دخترک   یوت کرد و به چشمان بادامنفسش را درمانده ف  مطهره

 ماند.  رهیخ

 بپرس.  _

 ؟یرو جبران کن ی که ازش متنفر  یاشتباه کس ی خوایرا مچ _

 . ستم یمن دنبال جبران ن _

 عروس مبرهن ها زل زد.   ی درچشم ها  ین یزبیخم شد و با ت  الیت
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 . یاز مهراب که متنفر هست _

 . دیعقب کش  اریاخت یخورد و ب ی تکان مختصر مطهره

 ... نطورینه ا _

. البته  استدیاز چشمات کامال پ  نیا  یمنکرش ش  یتون  ینم  _

قانع    حیتوض  ه یاما    یرو بهم بگ  لشیخوام مجبورت کنم دل  ینم

بدت با    ی رابطه    زیچرا منو دست آو  نکهیخوام واسه ا  یکننده م 

 . ی مهراب کرد

ب  اسم جان    الیت  ی لبها  یرو  ی وپسوند  شوندیپ  چیه  یمهراب 

 ی بود که ناغافل با حرفها  ییضربه ها  جیگرفته و مطهره هنوز گ

جمع و جور کردن افکارش    ی برا  یه بود. فرصت دختر خورد  نیا

 . قت یشدن و گفتن حق مینبود جز تسل ی نداشت و چاره ا 
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برادرش ازم متنفره.    یازش متنفرم چون به خاطر بودنم تو زندگ   _

م فکر  که  ما  ازدواج  منفعت    هی  شتریب  کنهیاز  براساس  قرارداد 

  ش یدگمهران و زن ی که رو ی ری دوطرف بوده متنفره، ازبابام و تاث

از    شتریب  ی زیچ  چیداره متنفره... سه ساله تو اون خونواده ام وه

 نکرده...  تمیاذ یاون لعنت زیرآمینگاه تحق

  ش یدست ها  الی حرفش شد. ت  ی مانع از ادامه    شیگلو  ی رو  بغض

 داد.  هیاش تک ی را درهم قالب کرد و به صندل

  ی خواست  یم  ؟ی ش  کیبه من نزد  یحس خواست  نیبه خاطر ا  _

 ؟ ی ر یقام بگ ازش انت

 سرتکان داد.  بالفاصله

را بهش    ییزای چ   هیخواستم    ینه به جون بچه ام... اولش فقط م   _

 یکه ادعاش م  یها خودشه، اون  ریاون تحق  ق یال   نکهیثابت کنم. ا
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رن... به خاطر    یم  راههیدارن ب  هیاصوله و بق  ی رو  شیشد زندگ 

خودش    ش یدعواش با حاج محمد، خونه رو ترک کرده بود و پ

  م ی شون با تصم  ینوادگکرد کارش درسته. اما جمع خو  ی کر مف

من بودم   نیمث سابق نبود. ا   یچیه  گهیبود و د  ختهیآقا به هم ر

و کور  سوت    ی رو پر کردم و واسه اون خونه    ش یخال  ی که جا

درد    ی ساختم. من نشستم پا  یم یگرم وصم  ی خونواده    هیدوباره  

ه. من خنده و هاش بگه و سبک ش  یو دل مادرش تا از دلتنگ

  ده ی شازده پسر نرس  نیرو به اون خونه برگردوندم. اونوقت ا  ی شاد

 یکرد و منو در حد عروس اون خونه نم  یاز راه با تمسخر نگام م

نزد بهت  خواستم  حت  شم  کیدونست.  بدم  نشونش   ق یال   یو 

رو سر و   زیتونم همه چ  یمنم که م  نیو باز ا  ستیبخشش تو ن

 سامون بدم اما بعدش... 

 . دیآه کش یدرماندگ با
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  دمیتالش کردم تورو بهتر بشناسم د  ی. هرچدمیبعدش ترس  _

پ اون  ده یچیاوضاع  از  م   یتر  فکر  که  بابام خودشو  کردمیهست   .

رو از رو   ریواسه مهراب شمش  ی ماجرا کرده بود و علن  نیا  ریدرگ

تو جز    ی کرده بود که برام جلو  ییکارها  هیبسته بود. از اون بدتر  

ترس  ی ا  گهید  زیچ  یشرمندگ  درگ   دمینداشت.  و   ی ریاز  پدرم 

و دعوا   ی ریوسط درگ  گهیزن د  هی  ی خواستم باز پا  یمهراب. نم

 اون دوتا باشه.  یو دشمن

ماند.    رهیمطهره خ  ریمعذب و سر به ز  ی به چهره    ی با ناباور  الیت

کم آورده    دنینفس کش  ی زد و هوا برا  یقلبش کند و نامنظم م

 .اوردی ه را هم به زبان ببود. جان کند تا آن سه کلم

 ! گه؟یزن د هی _
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پدرم و با    یگند زد به زندگ  یزمان   هیدکتر نسترن طلوع که    _

شر شده  حاال  کرد،  گم  رو  گورش  السکوت  حق  و   کیگرفتن 

ا البته  امروز و د   نیهمکار مهراب.  االن شش    ستین  روزیحرف 

هم که   یکنه و هرچ  یم  ی زنه داره همکار  نیساله که مهراب با ا

ره که    ینمگن به خرجش    یبهش م   رانیج محمد و مامان احا

 ره.  ینم

شده    ریتکث  ی ها   ایکامل  فیبلند شد و به سمت رد  شیاز جا  الیت

  ی کوچکش هم نم  ی گلخانه    گریرفت و با خودش فکر کرد حاال د 

تواند دل پر دردش را سبک کند. عروس مبرهن ها آمده و با آن  

کاش    ی نش دوخته بود. ادوسه جمله آتشش زده و نگاه به سوخت

  ی دکتر طلوع  نیحرفها بسوزد. ا  نیبا ا  دیچرا با  دیفهم  یالاقل م

 مهراب بود؟  یزندگ  ی کجا قایکه مطهره از او حرف زده بود دق
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*** 

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۴۴ ۰۵.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۴۱  دیایکه ب بهار

از پله ها  هم    ی پدرش و دکتر طلوع که پا به پا  دنیبا د  فرزان

لب    ریآمدند و لبخند زنان به سمتشان قدم برداشتند، ز  نییپا

 گفت: 

 . واسه حاج قاسم ما کار نشد نداره. دنیظاهراً به  توافق رس _

در آن   ی و نقص حاج پناه  بی ع   یب   ی نگاه مهراب به قد و باال  

 ن یماند و با خودش فکر کرد ا  رهیکت و شلوار خوش دوخت خ

 شود.    یم دهید جوان   ی اد یودن زپدر فرزان ب ی مرد برا
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  ده ید  شیلب ها  ی مهراب را رو  زیبرانگ   نیکه لبخند تحس  فرزان

 باال انداخت و با غرور زمزمه کرد.  ییبود ابرو

 ما خوب مونده نه؟  ی بزنم به تخته حاج آقا _

  ی حاج آقا که حاال به دوقدم  ی سرتکان داد و دستش را برا   مهراب

 بودند، دراز کرد. دهیشان رس

 .داری. مشتاق دیپناه ی سالم آقا _

 سالم پسرم،ممنون.  _

 . د یزده پرس جانیه فرزان

 شد؟ یمذاکرات چ ی  جهیخب حاج آقا نت  _

به دکتر طلوع انداخت و   یقاسم نگاه محترمانه و با محبت  حاج

 گفت: 
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هفته    نیشد خانوم دکتر فکر هاشون رو بکنن و تو ا   نیقرار بر ا   _

 جواب بدن.

 انداخت ورو به حاج قاسم گفت:  به مهراب یینگاه گذرا نسترن

واقعا   ی پناه  ی آقا  شنهادیپ  _ که  منصفانه ست  و  اونقدر خوب 

  ازیفرصت ن   نیبه دست دست کردن نداره منتها من به ا  ی ازین

 . امیکنار ب دیجد طیدارم که بتونم با شرا

و   ستیکنار آمدن چ  نیا  یدانست معن  یخوب م  یلیخ  مهراب

 مردد است. چرا دکتر طلوع همچنان 

 قاسم گفت:  حاج

که باشه مورد   یتون هرچ  میخواسته تون قابل احترامه وتصم  _

 قبول بنده ست. فعال با اجازه. 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
787 

پدر و پسر را بدرقه کرد و مهراب    ی نی طلوع با لبخند غمگ  دکتر

 یزندگ  ی دانستن ناگفته ها  ی تشنه    یگریاز هر زمان د  شیکه ب

 جلو گذاشت.  یدمزن بود ق نیا

 . رمیوقتتون رو بگ ی ا قهیچند دق تونم یم _

کوتاه  دکتر آه  رابا  مهراب   رونیب  ینفسش  طرف  به  و  فرستاد 

 برگشت. 

 . ن ییباهاتون حرف داشتم. لطفاً بفرما ی اتفاقا منم چند کلمه ا _

کرد. با هم    ییدست او را به سمت دفترش راهنما  ی با اشاره    و

 ی برا  ی دمه ااز پله ها باال رفتند و هرکدام در ذهن خود دنبال مق

 گشتند.  شانیشروع حرفها
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رنگ اتاق   یعسل  ی تعارف دکتر،مهراب به سمت مبلمان ادار  با

رفت و نشست. نسترن هم با فاصله کنارش قرار گرفت وسکوت 

 کرد اول او حرفش را بزند.   بشیمهراب ترغ

.  ن ی پروژه خود شما باش  نیا  ی تجار   کیاد شرخو  یهنوزم دلم م  _

 بد باشه من فقط...  یپناه ی آقا شنهادیپ نکهینه ا

 انداخت.  ریسر به ز  یمکث کوتاه با

 عوض نشده؟ ی گذار  هیتون بابت سرما میتصم _

 دارم.   ی گذار  هیقصد سرما  ی ا  گهید  ی من که قبال هم گفتم جا  _

 ن؟ یدیرو نخر ن یهنوز اون زم _

 . م ینی معامله بش  ی روزا قراره پا نیهم _

تن جوابش بود تاب دانس  یکه ب  یسوال  ی تالش کرد جلو  یلیخ

 اما نتوانست.  ردیرا بگ
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 ! ن؟یمعامله رو انجام بد نی ا نیخوا یبه خاطر اون دختر م _

شن   نیا او  زبان  از  هم  قبال  را  وشا   ده یسوال   ی برا  نباریا  دیبود 

 الزم بود جواب بدهد. زهایچ یل یروشن شدن خ

جلو  ی م  _ کوچ  هی  ی خوام  بگ   کیمشکل  ا  رمیرو  از    نکه یقبل 

 اون دختر درست کنه.  واسه یدردسر بزرگ

 ! ک؟یمشکل کوچ هیواسه   یکالن ی گذار هی سرما نیهمچ _

 نا خواسته اخم کرد. مهراب

 کنم.  نهیحاضرم هز  نمیاز ا شتریب _

 چرا؟!  _

  ه یتک  نیدکتر. من بزرگتر  واضحه خانوم  یلیخ  "چرا "  نیجواب ا  _

 اون دختر رو ازش گرفتم.   یگاه زندگ

 برادرتون؟  ایشما  _
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بدب   به ناام  نینگاه  چ  دیو  نتوانست  و  دوخت  چشم   ی زیدکتر 

 است.  دهیفا  یخواند انکار ب یزن م نیا ی . از چشم هادیبگو

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۴۵ ۰۵.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۴۲  دیایکه ب بهار

 گفت:  یاز او رو برگرداند و به تلخ دکتر

شد حدسش چندان    دهیماجرا کش  نینائب وسط ا  ی پا  یوقت  _

وقتدور   اونم  نبود.  ذهن  برادرتون    یاز  که  بودم  شاهد  خودم 

 برداشت.  شگاهیآزما نگیشمارو از تو پارک نی ماش

 زمزمه کرد.  ی با ناراحت مهراب

 داره؟  ی ریمهران تو اصل ماجرا توف ایکار من بود  نکهیا _
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 .نیبرادرتون تاوان بد ی جا نیخوا  ی پس شما م _

 خانوم دکتر.  ستیجواب سوال من ن نیا _

ب   کترد با  ها  ی قرار  یطلوع  نگاه    شیانگشت  و  زد  گره  بهم  را 

 . دیدزد

ا  _ فرض  بتون  نیبه  رو  کن  د یمشکل  حل  پول  بق   دی با    ی   هیبا 

 ن؟ یکن یاون دختر چکار م  یمشکالت زندگ

مؤاخذه کردن نسترن طلوع   یو به نوع  دنیسوال پرس  نیا   مهراب

  یزیبه چه چ  ش یخواست با حرفها  یزن م  نیکرد. ا  یرا درک نم

 برسد؟

م   _ از من  بش  کاریچ  نیخوا  یشما  گوشه و فقط    ه ی  نمی کنم؟ 

 تماشا کنم؟ 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
792 

  با  ی ریمشکالت رو خودش حل کنه. درگ  نیبرادرتون ا  نیبذار  _

 .ست یشناسم اصال به صالح شما ن  ی که من م ینائب

توانست    یمقدمه م  یبود مهراب ب  دهیکش  نجایکه حرف به ا  حاال 

  ی حل نشده    ی معما  نیا  ی برا  ی برود سر اصل مطلب و  جواب

 کند.   دایذهنش پ

اما من؟ یشناس  یکه شما م  ینائب   _ ا  ی! جسارته  بدونم    ن یشه 

 شناخت چطور بدست اومده؟ 

نداشت   ی خودش افتاده و راه فرار  ی حرفها  ی که در تله    دکتر

 ماند.  رهینفسش را کالفه فوت کرد و به او خ

 گفت:  متیبا مال مهراب
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  یگوش شنوا م  هیکه    نیگفت دفتر    نیتو هم  ش یچند روز پ  _

  ا یوجود نداره    گهی. اون اعتماد د نیبهم اعتماد دار   نیگفت  ن،یخوا

 ... نکهیا

مقدمه شروع    یدکتر را وادار کرد ب  نیحرفش را خورد و هم  یباق

 کند. 

ارشد بودم سر اعتراض   ی هنوز دانشجو  یوقت  شی هشت سال پ  _

قع اون بود با نائب آشنا شدم. در وا  ییقضا  ی پرونده    هی  ی به را

  ه ی   ی تونه کمکم کنه. ماجرا درباره    یکه اومد سراغم و گفت م

 اولش پدرم بود.  فیشد که متهم رد یم ی خوار  ن یزم ی پرونده 

 پدرتون؟! _

 سرتکان داد.  یطلوع با تلخ کام دکتر
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من،   ی پرونده با طرح ادعا  نیا   ی بله...منتها باز شدن دوباره    _

مادرم با    شیود دوازده سال پسه سال بعد فوتش اتفاق افتاد. حد

فروش به پدرم داد.    ی اموالش رو برا  اریاخت  ی ثبت  ی وکالتنامه    هی

  ی سر  هیعده واسه    هی  یدرست همون موقع بابا داشت با همدست

که به لحاظ   ییها  نیکرد. زم  یم   ی مصادره شده سند ساز  نیزم

بود و در واقع    ی ها  نی به زم  کینزد  ییایجغراف  تیموقع مادرم 

نشون   یبهونه واسه قانون  هیفروش اموال فقط    ی التنامه  اون وک

و فروش ملک تو اون منطقه بود    دیها و خر   ی سند ساز  نیدادن ا

شدن و پدرم به عنوان   ریاما خب نقشه شون نگرفت و اونا دستگ 

زم  فیرد  م مته و  اموالش  تمام  ط  ی ها  ن یاول  که   ه ی  ی مادرم 

پدرم تو دوران    به نامش شده بود، مصادره شد.  یفروشنامه جعل

 فوت کرد ...  تشیمحکوم

 کرد.  دنیدکتر، مهراب را وادار به پرس سکوت
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 ن؟یریهارو پس بگ  نیاون زم نیکه بتون  نیکرد تیشکا _

بود، به خاطر مادرم و    نیمون همون چند تکه زم  ییتنها دارا   _

 نداشتم.  ی ا گهید ی چاره    شیماریب

 . دیپرس ی از حد شیب ی با کنجکاو  مهراب

 ماجرا در آورد؟  نیئب چطور سر از انا _

  ان یرو برعهده داشت و کامال در جر  نیاز متهم  یکیالت  اون وک  _

  ن یاز همون زم  ی سر  هیمادرم و    ییدونست دارا  ی پرونده بود. م

ساز  ی ها م  ی سند  رو  پ  شهیشده  بهم  گرفت.  داد   شنهادیپس 

مادرم   ییهارو هم به عنوان دارا   نی کنم و اون زم  ی باهاش همکار

چون مطمئن بودم    یاز طرف  ابود ام  رممکنیغ  بایتقر  نیا بزنم. اج

ا نم  ی زیساده چ  تیطرح شکا   نیبا  قول    رهی گ  یدستمو  بهش 

 دادم. ی همکار
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 ۱۴۲  دیایکه ب بهار

 گفت:  یاز او رو برگرداند و به تلخ دکتر

شد حدسش چندان    دهیماجرا کش  نینائب وسط ا  ی پا  یوقت  _

وقت اونم  نبود.  ذهن  از  برادرتون  خو  یدور  که  بودم  شاهد  دم 

 برداشت.  شگاهیآزما نگیشمارو از تو پارک نی ماش

 زمزمه کرد.  ی با ناراحت مهراب

 داره؟  ی ریمهران تو اصل ماجرا توف ایکار من بود  نکهیا _

 .نیبرادرتون تاوان بد ی جا نیخوا  ی پس شما م _

 خانوم دکتر.  ستیجواب سوال من ن نیا _

ب   دکتر با  هاانگش   ی قرار  یطلوع  نگاه    شیت  و  زد  گره  بهم  را 

 . دیدزد
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ا  _ فرض  بتون  نیبه  رو  کن  د یمشکل  حل  پول  بق   دی با    ی   هیبا 

 ن؟ یکن یاون دختر چکار م  یمشکالت زندگ

مؤاخذه کردن نسترن طلوع   یو به نوع  دنیسوال پرس  نیا   مهراب

  یزیبه چه چ  ش یخواست با حرفها  یزن م  نیکرد. ا  یرا درک نم

 برسد؟

م   _ از من  بش  کاریچ  نیاخو  یشما  گوشه و فقط    ه ی  نمی کنم؟ 

 تماشا کنم؟ 

با   ی ریمشکالت رو خودش حل کنه. درگ  نیبرادرتون ا  نیبذار  _

 .ست یشناسم اصال به صالح شما ن  ی که من م ینائب

توانست    یمقدمه م  یبود مهراب ب  دهیکش  نجایف به اکه حر  حاال 

  ی حل نشده    ی معما  نیا  ی برا  ی برود سر اصل مطلب و  جواب

 کند.   دایپ ذهنش
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اما من؟ یشناس  یکه شما م  ینائب   _ ا  ی! جسارته  بدونم    ن یشه 

 شناخت چطور بدست اومده؟ 

نداشت   ی خودش افتاده و راه فرار  ی حرفها  ی که در تله    دکتر

 ماند.  رهینفسش را کالفه فوت کرد و به او خ

 گفت:  متیبا مال مهراب

  یگوش شنوا م  هیکه    نیدفتر گفت   نیتو هم  ش یچند روز پ  _

  ا یوجود نداره    گهی. اون اعتماد د نیبهم اعتماد دار   نیگفت  ن،یواخ

 ... نکهیا

مقدمه شروع    یدکتر را وادار کرد ب  نیحرفش را خورد و هم  یباق

 کند. 

 

 [ ۲۱:۴۵ ۰۵.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان
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ارشد بودم سر اعتراض   ی هنوز دانشجو  یوقت  شی هشت سال پ  _

دم. در واقع اون بود با نائب آشنا ش  ییقضا  ی پرونده    هی  ی به را

  ه ی   ی تونه کمکم کنه. ماجرا درباره    یکه اومد سراغم و گفت م

 اولش پدرم بود.  فیشد که متهم رد یم ی رخوا  ن یزم ی پرونده 

 پدرتون؟! _

 سرتکان داد.  یطلوع با تلخ کام دکتر

من،   ی پرونده با طرح ادعا  نیا   ی بله...منتها باز شدن دوباره    _

مادرم با    شیافتاد. حدود دوازده سال پسه سال بعد فوتش اتفاق  

فروش به پدرم داد.    ی اموالش رو برا  اریاخت  ی ثبت  ی وکالتنامه    هی

  ی سر  هیعده واسه    هی  یدرست همون موقع بابا داشت با همدست

که به لحاظ   ییها  نیکرد. زم  یم   ی مصادره شده سند ساز  نیزم

بود و در وا  ی ها  نی به زم  کینزد  ییایجغراف  تیموقع قع  مادرم 
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نشون   یبهونه واسه قانون  هیفروش اموال فقط    ی اون وکالتنامه  

و فروش ملک تو اون منطقه بود    دیها و خر   ی سند ساز  نیدادن ا

شدن و پدرم به عنوان   ریاما خب نقشه شون نگرفت و اونا دستگ 

زم  فیرد  م مته و  اموالش  تمام  ط  ی ها  ن یاول  که   ه ی  ی مادرم 

صادره شد.  پدرم تو دوران  به نامش شده بود، م  یفروشنامه جعل

 فوت کرد ...  تشیمحکوم

 کرد.  دنیدکتر، مهراب را وادار به پرس سکوت

 ن؟یریهارو پس بگ  نیاون زم نیکه بتون  نیکرد تیشکا _

بود، به خاطر مادرم و    نیمون همون چند تکه زم  ییتنها دارا   _

 نداشتم.  ی ا گهید ی چاره    شیماریب

 . دیسپر ی از حد شیب ی جکاو با کن مهراب

 ماجرا در آورد؟  نینائب چطور سر از ا _
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  ان یرو برعهده داشت و کامال در جر  نیاز متهم  یکیاون وکالت    _

  ن یاز همون زم  ی سر  هیمادرم و    ییدونست دارا  ی پرونده بود. م

ساز  ی ها م  ی سند  رو  پ  شهیشده  بهم  گرفت.  داد   شنهادیپس 

مادرم   ییهارو هم به عنوان دارا   نی کنم و اون زم  ی باهاش همکار

چون مطمئن بودم    یاز طرف  ابود ام  رممکنیغ  بایتقر  نیجا بزنم. ا

ا نم  ی زیساده چ  تیطرح شکا   نیبا  قول    رهی گ  یدستمو  بهش 

 دادم. ی همکار

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۴6 ۰۵.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۴3  دیایکه ب بهار
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پلک    ی داد. دست رو  هیاش تک  یو به صندل  دی عقب کش  دکتر

فکر کردن   یه اش گذاشت ونفسش را حبس کرد. حت خست ی ها

تحمل بود   رقابلیسخت و غ  شیبه اتفاقات هشت سال قبل برا

مهراب مبرهن تمام و کمال    ی چه برسد به آنکه بخواهد آن را برا 

 کند.  فی تعر

 ییدارا   با وکالت نائب به نفع من تموم شد و  تی اون طرح شکا  _

زم گرفتم.  پس  طبق  شد  ی سندساز  ی ها  نی مادرمو  هم  رو  ه 

کرد   ی م  یکه معرف  ی و حقوق  یق ی نائب به اشخاص حق  ی خواسته  

 م یحساب شد  یاون. ظاهراً با هم ب  بیفروختم و پولش رفت تو ج

 ته ماجرا نبود. نیاما ا

 انداخت وبا بغض اعتراف کرد.  نییرا پا سرش
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چطور    دمیپر رنگ شد که نفهم  میاونقدر حضورش تو زندگ   _

برا بهش وابسته شدم.هرچقد مون    یمن و مامان و زندگ  ی ربابا 

کم گذاشت نائب تو اون مدت کوتاه جبران کرد. محبتش تو دوره  

نداشتم    یگاه  هیو تک  دمید  یکه خودمو همه جوره تنها م   ی ا

دارو    نیا  ریاز تاث  ی شفا بخش بود. و اون به حد  ی دارو  هیمثل  

فاصله  د  نانیاطم گرفتن  نظر  در  بدون  که  بهم    یسن  ی اشت 

 ازدواج موقت داد. دشنهایپ

  ی به مهراب که مات و ناباور به او زل زده بود نگاه   یچشم  ریز

حقا اعتراف  و  زندگ  قیانداخت  جان    ی پنهان  مثل  درست  اش 

 کندن شد. 

باهاش مخالفت   یلیخواستم قبول کنم... من خ یمن... من نم  _

هست که    ی طور  طشیکردم...من... گفت دوستم داره، گفت شرا
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  ی جداشه... گفت م   یاز همسرش به صورت رسم  تونه فعال  ینم

کاند خودشو  حما  دیخواد  به  بعد    از ین  تمیکنه،  بود  داره...قرار 

خواستم    یبشه. نم  یانتخابات زنشو طالق بده و ازدواجمون رسم

مجبور    ی هوا بهش دل ببندم اما وقت  ی رو  ی قول و قرار ها  نیبا ا

  ی غصه    کنم و  ی بستر  ش یزندگ  ی روزها  نیشدم مادرمو تو آخر

رو   شنهادشیرو هم بشکنه پ  میسد دفاع  نیاز دست دادنش آخر

 قبول کردم. 

دکتر راه گرفت و مهراب با   ی گونه    ی رو  یاشک درشت  ی   قطره

 بلند شد وبه طرف پنجره رفت. شی از جا یناراحت

کردن  _ شرادرک  اون  تو  تصم  طیتون  گرفت  یمیو  اصال    نی که 

 . ستیآسون ن
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بهادر    یقت سرزنش نم و  چیاما من بخاطرش خودمو ه  _ کنم. 

  م یبرهه از زندگ  نیبود که تو بدتر  یآدم  نینامناسب تر  دینائب شا

  یآدم نامناسب و بد، روزها  نیمن با ا  یسر راهم قرار گرفت ول

 داشتم.   می تو زندگ   یخوب

ذهنش   ی که خوره    یبه عقب برگشت و سوال  یبا درماندگ  مهراب

 شده بود را بالخره به زبان آورد.

 ان پسر نائبه؟!ماه _

 .  دیسرتکان داد و نگاه دزد دکتر

  ابانیخ  یفوت کرد و از پنجره به شلوغ  ی نفسش را با ناباور  مهراب

 . دیشد پرس  یتر م  فیکه هر لحظه ضع ییچشم دوخت. با صدا

 ماجرا در آورد؟  نیچطور سر از ا یعل _
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برنامه هاش اونجور  اوردین   ی نائب که را  _ خواست    ی که م  ی و 

تو    ،یخبر نباش   یرو به اون رو شد. فکر کنم ب  نیاز ا  نرفت،  شیپ

 اختالف کم برنده شد.  هیاون دوره مادرت با 

 زد و اعتراف کرد. یلبخند تلخ مهراب

هم از همون موقع و به    مادرم بودم. نائب  یمن مشاور انتخابات  _

رد و بدل شد،    نمونیکه ب   ییبرخورد ها و حرفها  ی سر  هیخاطر  

 فت. به دل گر نهیازم ک

گذشت که نائب    یم  زیکژدار و مر   مونیمدت اوضاع زندگ  هیتا    _

شد، اون    ی. باورم نممیاز هم جدا ش  دیمقدمه گفت با  ی ب  یلیخ

بره. جلوش    رونیب   میراحت از زندگ  نقدریبخواد منو پس بزنه و ا

مصمم تر کرد. دستم    مشیفقط اونو واسه تصم  نیاما ا  سادمیوا

به ناچار رفتم سراغ زنش    تم نداش  ی جا بند نبود و مدرک  چیبه ه 
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تر و بدبخت تر از من. نائب که    چارهیبود ب   یکیاما اون زن هم  

من که   ی برا  ی. به خاطر حماقت علختیبهم ر  زیهمه چ  دیفهم

دانشجوها  یکی بودم    ی نمونه    ی از   ی پرونده    هیدانشگاهمون 

ازم   یو سه سال  یکارشناس  ی از بچه ها  یدرست شد. عل  یاخالق

  ن ی و در ع  دهیچیعالقه اش به من اونقدر پ   ی بود. ماجرا  کتریکوچ

  ن یخبر باشه. هم  یازش ب  یتونست کس  یحال احمقانه بود که نم

 نیمزخرف هم برام دردسر درست کرد. نائب نامرد از ا  ی عالقه  

سو استفاده کرد و با درست کردن اون پرونده منو تو منگنه    هیقض

کرد و من   ی همکارهاش  هم با  ی . علرمیقرار داد تا خفه خون بگ

ماهان    یبردارم اونم وقت  شیناچار شدم دست از سر نائب و زندگ

 دم.رو باردار بو

 دونه؟! یم ی زینائب درمورد ماهان چ _
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به هزار   ی وقت نم  چیدونه، من بهش نگفتم... ه   ینه نم  _ گم. 

 ازش پنهون نگه دارم. نویازدواج کردم که ا یدردسر باعل

 کنه؟ ی هات همکارچطور حاضر شد با یعل _

 نسترن طلوع جاخوش کرد. ی لب ها ی رو ی عصب ی پوزخند

کنه اما    نهیهز  نایاز ا  شتر یود ببه من  حاضر ب  دن یواسه رس    _

. همون سال اول دیزود ته کش  یلیکوپن دوست داشتنش هم خ

اعت  یزندگ رفت سراغ  ظاهر مشترکمون  دروغ چرا  ادیبه  ...خب 

عل  ی برا ا  یمن  شنا  نیدر  پدر  که  ا حد  باشه    ی سنامه  ماهان 

  ی کل  ناسنامهاسم تو ش  نیداشت. اما بعدش به خاطر هم  تیاهم

داشتن ماهان مجبورم   ی که برا  هیحق السکوت  نیدادم. ا  نهیهز

وتهد نم  یعل  ی دهایبدم  من  باز  باشه  کننده  نگران    یهرچقدر 

 کنم.  تیتونم ازش شکا
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*** 

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۴6 ۰۵.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۴۴  دیایکه ب بهار

دوطرف سکو    ی زارهایو رقص ن  یچوب  ی آن سکو  ی رفتن رو  راه

  ی نی دلنش  ی کرد منظره    ی متصل م  ایکه مرداب را به ساحل در

 خواست از آن چشم بردارد.  ینم ی لحظه ا یحت الیداشت که ت

جمع نا آشنا بگذارد آن هم   نیشده بود پا به ا  یچطور راض  نکهیا

 یم  ی دور   یاز هر کس  شتریاز او ب  دیاکه ب  یکس  ی به خواسته  

همراه شدن   ی بود. در واقع مهراب برا  ی جواب  یسوال ب  شیکرد برا
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 یکاف  ی را به اندازه    الیت  نیهم نکرده بود و هم  یاو تالش چندان

 داد.  یآزار م

چشم    یوادارش کرد به عقب برگردد و به مهراب  ی نگاه  ی نیسنگ 

  ن یم برداشتن او بود. اقد  ریبدوزد که لبخند به لب نگاهش به مس

م هم  را  نم  ی توجه  هم  و  د  خواست.   یخواست  و   دنیبه  او 

نگران   یب  ی ها  یبه مهربان  ش،یحرفها انتظارش،به دل  و    یمنت 

ه   ییها انگار  تمام  چیکه  ا  ی زمان    یدلبستگ  روزها  نینداشت، 

مرد به   نیتوانست فراموش کند ا  یکرده بود اما نم  دای پ  یبیعج

 سر و سامان او در آورده است.   یب  یسر از زندگ یمتیچه ق

 ارزه.  یم  دنشیاما به د هیوونگی اومدن د نجایوسط زمستون، ا  _
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  ی لب ها  یبهمن هم نتوانست لبخند جان گرفته رو  ی سرما  سوز

 ی داد بخواهد وسط چله    ی. به مهراب حق مردیرا از او بگ  الیت

 را به جان بخرد. یوانگید نیزمستان ا

به جمع ده دوازده    الیو نگاه ت  نددیسر  یچوب  ی سکو  ی انتها  به

  یماند که در ساحل دور آتش پاگرفته و افروخته ا  ره یخ  ی نفره ا

مکث    ی لحظه ا  ی سست شد وبرا  شیحلقه زده  بودند. قدم ها

 نگاهش را دنبال کرد. ریکرد. مهراب خود را به او رساند و مس

به حرف    ی هستن. حاال باهاشون که آشنا بش  یخوب   ی بچه ها  _

 . یرس یم  من

درماندگ  الیت سر  ج  ش یدستها  یاز  داخل   ی پالتو  ی ها  ب یرا 

اش فرو برد و شانه باال انداخت. مهراب جلو افتاد و    ی خاکستر

به دوستان او   دنی به ناچار به دنبالش قدم برداشت و تا رس  الیت
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برا بارها به خودش  بد و   تی موقع  ن یر اقرار گرفتن د  ی بارها و 

 گفت.  راهیب

دست تکان دادند و مرد    ی شدنشان چند نفر  کیمحض نزد  به

 جلو آمد و با مهراب دست داد.  یجوان

 .نیکرد  رید _

 انداخت. الیبه ت یبه عقب برگشت و نگاه کوتاه مهراب

 نه؟  ای ادیکردم ب یم یرو راض ی اصل کار دیبا _

 طلبکارانه از او نگاه گرفت و با خود گفت:   الیت

 زد. شیم به آب و آتشدن  یچقدرم که خودش رو واسه راض  _

 خانوم.  الیت  نیخوش اومد _

ن  لبخند و  از   لیتحو   ی ا   مهی نصف  تر  درمانده  و  داد  مرد جوان 

 به مهراب چشم دوخت. شهیهم
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 آقا فرزان دوست و همکار منن.  شونیجان! ا الیت _

گفتن مهراب    "جان  الیت  "مقدمه فقط    یکوتاه و ب  ی آن جمله    از

ها گوش  م  شیدر  ب  یزنگ  اورا  ازد.  م   نیه  و  جمع    انیجا 

 ریدرگ  نیاز ا   شتریرا ب  الیدوستانش کشانده بود که چه شود؟ ت

احساسات    کریکه ناغافل به پ  ی اش کند؟ضربه ا   یخودش و زندگ

با هم او نبودخورد، منصفانه    یعبارت دوبخش  نی او  به  . مهراب 

 فرصت گارد گرفتن و دفاع کردن نداده بود.

سربلند کرد و به دختر   الیت  جلو آمد و  ی و زنانه ا  فیظر  دست

او که دلبرانه صورتش را قاب گرفته   یمجعد مشک  ی جوان و موها

 بود زل زد.

 منم مهروزم؛ نامزد فرزان.  _
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دخترک را در    فیلط  نرم و  ی فقط توانست دست ها  جیو گ  گنگ

 و لبخند بزند.  ردیدست بگ 

 هستم. الیمنم ت  _

 کرد. ز یر طنتیرا با ش شیروبه مهراب، چشم ها مهروز

 ؟ ی کرد یخانوم خوشگله رو چرا رو نم نیخان! ا سیخس _

 . دیبا آرامش  خند مهراب

 داد. یخودش افتخار نم _

آن سه نفر سرگردان ماند. مهراب   انیمات و ناباور نگاهش م  الیت

 کرده بود؟ یبه آنها معرف یاورا با چه عنوان

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۱:۴۷ ۰۵.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان
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 ۱۴۵  دیایکه ب ربها

ا  که  تشخ  یسرگردان  نیفرزان  زودتر  قدم  صیرا  جلو   ی داد، 

گوشش آهسته    ریکرد و ز   ییگذاشت و اورا به سمت جمع راهنما

 گفت: 

 دونن، نگران نباش.  یارتباط شمارو م لیبچه ها دل _

مکث کرد و به طرف او برگشت. فرزان با لبخند    شیسر جا  الیت

 گرفته بود، گفت: جان  شیلب ها ی که رو  ینیغمگ

 گم.    یم تیاما بابت فوت پدرت بهت تسل رهید  کمیدونم  یم _

 آهسته لب زد. الیت

 ممنون.  _

بنا به تخصص و حرفه شان      د یکه شا  یجمع  ان یگرفتن م  قرار

مربوط    انی در م  کی  شانیبا هم دوست و آشنا شده بودند و حرفها
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 یبیس غرهم احسا  ل یدل  ی که ب  الیت  ی بود برا  ی کار  ی به حوزه  

 . دیرس ی کرد، خسته کننده به نظر م یم

 به او تعارف کرد و گفت:  ی چا  یوانیل مهراب

 حوصله ات سر رفته؟ _

 رفت.  ایبه دست ، سمت در وانیبلند شد و ل شیجا از

 قدم بزنم.  کمیخوام  یم _

  ک یلحظه به لحظه آسمان    ی خاکستر  ی بود و ابرها  یطوفان  ایدر

آب دا  ی باال   یدست  لکه  را  مسرش  سرزنش کرد.    یر  از  دست 

بودنش کنار    لی دل  الیخ  یتوانست ب   یخودش برداشته بود اما نم

سردر    شیروزها  نیا  ی از حال و هوا  دیمهراب و دوستانش شود. با

 آورد. یم

 کنار من بودن هنوزم برات سخته؟ _
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قدم از او فاصله    کیمهراب    ی مقدمه    یو سوال ب   یحضور ناگهان   با

  یماند. رنگ چشم ها  رهیاش خ  رهیت  ی چشم ها  ی گرفت و تو

ناشناخته    گری د  ی زهایاز چ  یل یاو مثل خ  ی مرد هنوز هم برا  نیا

 مانده بود. 

 دونم.  ینم _

 ی آن بادام ها  یبود، درماندگ  یصادقانه و از سر درماندگ جوابش

 مهراب شده بود.  ی روزها نیا یتنها دلخوش یعسل

 من...  ی فقط بخوا هیکاف _

 ار قطع کرد.قر یرا کالفه و ب حرفش

 . ی بخوام تا تو نباش هیدونم کاف یآره م _

 .ی خوا ینم نویتو ا الیت _
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نکرد و مانع حلقه زدن آن قطره اشک   غیدلخورش را ازاو در  نگاه 

 نشد.  ش یچشم ها ی تو

اون خونه باغ    گهیکنم برگردم تهران. د  یم  فیدارم کارهامو رد  _

 خوام. یرو نم

 ز ی...پس با من برات همه چیگفت ی م ی ا گهید ز یقبال چ ادمهی _

 سخت شده. 

 صورتش را پس نزد و بادرد زمزمه کرد.  ی راه گرفته رو اشک

 ؟ ی ر یم ی ذار یبگم آره م _

 من برم؟ ی خوا یتو م _

 مهراب؟! _

 جان مهراب؟! _

 جواب رفت و قلبش مچاله شد.  نیبا ا  نفسش
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 رفته؟ ادتی مویبودنت تو زندگ لیتو دل _

 بود. ی گریزمان د مهراب تلخ تر از هر لبخند

 خواد.  ینم لیدوست داشتن دل _

لب    ی ناخورده را به طرف مهراب گرفت و به سخت  ییچا  وانیل

 زد.

جاخوش کرده که اگه   ی شب بارون  هی  ی من و تو خاطره    نیب  _

 شه.  یپاک نم نجایکنم از ا از دلم پاکش

مهراب   ی دست ها  ی را تو  وانیاش زد و ل   قهی اشاره به شق  باانگشت

 و به طرف بچه ها راه افتاد. گذاشت

بازم دنبال   ؟یمحمد جان زد من نبودم،چ  یکه به عل یاگه اون _

 ؟ یگشت یم لیدل
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قاب گرفته    یصورت ی کرد و به طرفش برگشت. هاله    یمکث   الیت

 پر رنگ تر شد.  ش یدور چشم ها

از محاالت بود دکتر مبرهن سر و کله اش وسط   گهیاونوقت د  _

 شه.  دایپ یافغان یدختر عل ی آشفته  یزندگ

 

 [ ۱۷:۱۴ ۰۷.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۴6  دیایکه ب بهار

 جان؟! الیت_

بود که اورا مخاطب قرار داد و نگاه پر درد دخترک را از او    مهروز

 .  دیدزد

درست بود. اگر  شیحق داشت و حرفها یبه طرز عذاب آور الیت

ن  محمد جا  یکرد و عل   ینم  یاط یاحت  یب  یمهران آن شب لعنت
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خورد حاال آن بادام   یشان گره نم  یبه زندگ  ی نطور یو مرگش ا

 گرفت.  یمهراب را از او نم  روز و شب  ی همه    نی ریتلخ و ش  ی ها

زد و مهروز دست دور شانه   ی شدن به جمع لبخند  کیبا نزد  الیت

 اش انداخت.

  شتر یبچه ها دوست دارن باهات ب   ؟یکن   ی م  یبیغر  نقدریچرا ا  _

 آشنا شن. 

 . د یمقدمه پرس یا باز پسره یکی

 ن؟ یهست یشما افغان _

 جبهه گرفت.  عیسر مهروز

 واحد پولشونه.  یآقا بابک. افغان یافغانستان اینه، افغان  یافغان _

 باال انداخت و طلبکارانه جواب داد. ییابرو بابک
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. مثل  ته ینسب  ی ایهم    "ی "  نینداشتم. ا  نیمن که قصد توه  _

 .  یعراق ،یآلمان

که دوست داره   ی بهتره اونجور  ست ین  نیهحاال که قصدت تو  _

 . یصداش بزن

 . دی اغراق گونه دوباره پرس  دیتاک کیبا   الیروبه ت بابک

 خانوم؟ الیت  نیهست ی شما افغانستان _

 دونم.  ینم _

سنگ   جوابش قدم   ی تو  ی نیسکوت  چند  مهراب  انداخت.  جمع 

 شد.  شانیفاصله اش را با آنها به صفر رساند و ناظر حرفها

 . دیپرس ی ناباور با مهروز

 ؟ یستیمحمد معروف ن یمگه شما دختر آقا عل _
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  شیلبها  ی جان گرفتن آن لبخند تلخ را رو  ی نتوانست جلو  الیت

 . ردیبگ

 ی باشگاه بدنساز  ه ی  دار یبابام سرا  ادمهیکه    ییمعروف؟! تا جا  _

که مدام اونجا رفت و آمد داشتن هم درست    ییاونا  ی بوده که حت

 شناختنش.  ینم یو حساب

 زمزمه کرد.   یبا ناراحت فرزان

 شناخت؟  یآسون نی شد به هم یرو مگه م یعمو عل _

فرزان از    یبود اما ناراحت  یگفتنش درست مثل ناج  "یعمو عل  "

  یپر از ابهت و جذبه    ی نبودنش کجا و بغض گره خورده به صدا

بابا عل   یناج از  ناج  یمحمدش که م  یکجا؟ حرف  به    ای  یشد 

  ش یچشم ها  ی له، مثل بچه ها اشک تو سلسه جبال عض  دایقول و

 نبود. تاو سخ ی ن باباجانش فقط برازد. رفت  یحلقه م
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 محمد جان شدن.  یعل ی بچه ها هم مثل من عاشق شعر ها _

چشم    ی به عقب برگشت و تو  الیمقدمه داد ت  یکه ب   یحیتوض   با

 نیخواست اورا جان به لب کند با ا  ی ماند. مهراب م  ره یخ  شیها

عمر   ی دلبر بزرگ  ی ها؟  مرد  ماندن  ناشناس  پدرش    یاز  مثل 

کمر همت    نطوریاز دست دادنش، ا  ی سوخت و حاال باعث و بان

 بسته بود که اورا در نگاه همه آشنا کند. 

 زمزمه کرد. ینیبا لحن دلنش بابک

 به من نگو   " یت یت " _

 بابا وطن کجاست؟« »

 سالها که در گذر از هرچه کارزار،  بس

 اریغم د ،غربت ی  انهیتاز  ریز در

 ب ینشد نص  یحت
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 "مزار "مشت خاک از همه جان من  کی

 خود ی دست ها با

 وطنم کرد روزگار. یب

 از پسرها گفت:  یکی

 افغانستان؟ ای رانی ا  ن؟یکجا رو دار  تیبالخره تابع _

  هیتو چشم شما من     رانیکنه؟ اگه بگم ا  یهم م  یمگه فرق  _

 شم؟ یهموطن م

 با تاسف سر تکان داد.  پسر

  م یپرس   یم  نویتا ا   ه؟یمنف  نقدریمثل شما ا  یینگاه بچه هاچرا    _

 . نیریگ  یجبهه م ی فور

@romanhayelilian 
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 [ ۱۷:۱۵ ۰۷.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۴۷  دیایکه ب بهار

 زد. ی لبخند پوزش طلبانه ا الیت

نه    نی و بدون  ن یما باش  ی . شما هم اگه جانیری به خودتون نگ  _

ب   یرانیا  ن یب نه  و  نمافغا  ن یها  ها هموطن محسوب    ن یش   ین 

 . نیریگ  یسوال جبهه م نیدربرابر ا نقدریهم

خودم و اون    ی ندارم، در مورد هموطن ها  ی من به افغان ها کار  _

  ن، یبهشون حق بد  دیگم. خب با  یکه به شما دارن م  ی نگاه بد

مملکت نبودن که    نیا  ی دو روزه    ،یکیپناهندگان افغان مهمون  

 سال هنوز پابرجا بمونه.   ی خورده او  یحرمت ها بخواد بعد س

 سر تکان داد. ینف ی به نشانه  الیت
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.  ستیسال مهمون بودن ن  ی و خورده ا   یمسئله فقط اون س  _

ا پا  نیمشکل،  به  باال  از  ها  ن یینگاه  به هموطن  پدرمه.    ی شما 

از حرمت ها، خواسته و ناخواسته از   یلینگاه باشه خ  نیا  یتوق

سواد    یمشت ب  هیجماعت فقط    یفغانره. از چشم  شما، ا  یم  نیب

ب کار  یو  تنها  که  برم  ی هنرن  ازشون  و   ی کارگر  ادی  ی که 

و نون حالل   ی . هرچند  کارگر ستین  نیا  تیاما واقع  هیدار یسرا

 ی دانشگاهها  ن یتو هم  یاز کارها ول  یلیدر آوردن شرف داره به خ

ن   رانیا افغانستان  ینوابغ  ستن یکم  اصالت    یدارن. دانشجو  یکه 

و کارگردان   سنده یشن، پزشک  و شاعرو نو  یکشور م   ی   نمونه

  ی رسانه ا  چیچون خبرشون تو ه   شهینم  دهید  نیشن اما ا  یم

 . ست ین

 گفت:  فرزان
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طرفه    هی  شهیدم اما نم  یمسئله بهت حق م  نی من تو ا  !نی بب  _

شناخت  اما خود   نیبوده تو ا  ییها  یرفت. درسته کوتاه  یبه قاض

و   شتریخودشون رو ب  دی. اونا بانکردن  یهم کم کوتاه  نیمهاجر

 کردن.  یم ی بهتر به ما معرف

ا  _ من  اما  ا  نایدرسته  دونستن  با  که  نگفتم  ها    تیموفق   نی رو 

  ت یموقع  نیخوام بگم جدا از ا  یفغان ها عوض شه. م نگاهتون به ا

به مردم کشور پدرم در مقام   ارزش    کیها و تالش ها  انسان، 

 . نی واحترام قائل بش

 جمع گفت:  ی هااز خانوم  یکی

عدم شناخت مقصر نبوده.    نیفقط ا  نیینگاه از باال به پا  نیتو ا  _

کردن.    رهینگاه رو ت نیبا کارهاشون ا نیعده مهاجر  هیقبول کن  
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  ن یکه ا  ی زیماست.چ  ت یتجاوز... مسئله امن   ت،ی آمار جرم و جنا

 و جبهه گرفت.  ستادیهم جلوش ا دیبا زهیرو بهم بر تیامن

 زد. ی لبخند تلخ الیت

از اون همه آدم   ی دون ی م نمیاما ا ی حرف از آمار و ارقام زد _ ¬

  ی من نم  چند درصدش افغانن؟  رانیا  ی مجرم و متهم تو زندان ها

همه رو   نکهینبوده ،بوده اما ا  تیبه قول شما جرم و جنا  نیگم ا

وطنش   دیاون افغان که به هزار ام  ی برا  یچوب برون هیبا    ی بخوا

کشور شده    نیا  میمق  شیو آسا  آرامش  یکمرو رها کرده و واسه  

اون جرم و    لیدل  دیبا  نکهیازا   م یشه. حاال بگذر  یگرون تموم م

 کرد و فقط شخص رو متهم ندونست.  یابی شهیرو هم ر تیجنا

 نشست و گفت:   الیکنار ت مهراب
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که ازت حق    ادیها اونقدر ز  تی امکانات نباشه و محروم  یوقت  _

  ی ت تو هم مثل اون مجرم عاصاونوق  رهیخوب رو بگ  یزندگ  هی

اولیش   یم تر  دیو شا  نی .  و داشتن    لیحق، حق تحص  ن یمهم 

بدبخت  ندهیآ ابتدا  نجاستیا  یاست.  انسان   نیتر  ییکه    ی حقوق 

 آدما شده آرزو. نیواسه ا

که بحث را شروع کرده بود، حق به جانب شانه باال    ی پسر   همان

 انداخت.

 نگ تموم نشده؟گردن کشور خودشون؟ مگه ج  یخب چرا برنم  _

 ش یپا   ی از او نگاه گرفت و به آتش افروخته وشعله ور جلو  الیت

 چشم دوخت.

  ت ی هست، طالبان هست، محروم  ینه تموم نشده، هنوز نا امن   _

  نکه یهست. هنوزم مهمه ا  یتیو جنس  ی و نژاد  ی قوم  ضیو تبع
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هزاره و ازبک. از    ای  یباش  کیپشتون و تاج   عه،ی ش   ای  یباش  یسن

فق بدتر،  بجنگ  و  ادار  ی کاریر  فساد  فعال   یهست.    ت یهست. 

هم  ی اقتصاد ن  یآسون  نیبه  خستی ها  با    یلی.  جنگ  بعد  ها 

 یکه داشتن برگشتن که کشور رو بسازن اما به جا  ی ا  هیسرما

و غربت رو به    یساختن، سوختند. مجبور شدند دوباره درد آوارگ

 نسوزن.  نیا شترازی جون بخرن که ب

 کرد. زمزمه ی از سر همدرد مهروز

 داشته.  تیلحاظ براشون امن نی باز خوبه کشور ما حداقل از ا  _

  د ی. شاومده یبه دست ن   یهم آسون و مفت و مجان  تیامن  نیا  _

 نجایهموطن پدرم دارن ا   ونیلی سه م  کینزد  نیخودتون بگ   شیپ

کنن    یاستفاده م  رانیمردم ا  یکنن و از امکانات رفاه   یم  یزندگ

اما    رنیگ   یهاشون رو ازشون مجوون    یشغل  ی و تازه فرصت ها 
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 یم  فتایدر  نی جرکه مها  ی. خدمات اجتماعستین  نیا  تیواقع

 ی تو مدارس دولت  لیتحص  ی . اونا براست ین  یکنن مفت و مجان

جوون افغان نفر اول کنکور    هیپرداخت کنن.    نهیهز  دیبا  نجایا

ادامه تحص واسه  بشه  که  ب  دیبا  لیهم  بده.  و خدمات    مهی پول 

و تقبل    یخصوص  ی ها  مهیندارن اگه هم باشه با بهم که    یدرمان

پاسپورت وکارت اقامت و     دیواسه تمد   نافغا  ه یباال.    ی   نهیهز

رو بده اما با وجود   ی ا  نهیبار هز  کیهرچندماه    دی با  ی کارت کارگر

داشته    یافغان حق نداره حساب بانک  هی  یاقامت به ظاهر قانون  نیا

  ی . مره ینامه بگ   یه گواهتون یو فروش نداره، نم دیباشه، حق خر

امن  د؟ین یب شما  م  یت یمهمان  حرف  ازش  راحت  یزن   یکه  رو  د 

 . اوردهیبدست ن 

@romanhayelilian 
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 [ ۱۷:۱۵ ۰۷.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۴8  دیایکه ب بهار

 متفکرانه جواب داد. بابک

. اما درست  می نبود  یآل  دهیخوب و ا   زبانیمن قبول دارم ما م  _

  م یکه خودمون با جنگ و تحر  میشد  رایپذ  مهمون رو  نیا  یزمان

. تو  میکرد  یدست و پنجه نرم م  یو خارج  یتنش داخل  یو کل

.  ستیهم  مشکل کم ن   رانیافغانستان هنوز جنگه، قبول اما تو ا

ا  ی کاریب جامعه  اونم  هست.  آ  ی وفقر  با     لکردهیتحص  دمکه 

  ن یواسه ا  ست،ین  یفرصت شغل  یبزرگ کم نداره. وقت  یآرزوها

اوضاع دنبال    نی . قبول کن بخوان تو استین  ندهیآ  یعنی ا  آدم ه

 مقصر بگردن. 

 . دیپرس مهراب
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فرصت ها    نیاونا افغان هارو به خاطر نداشتن ا  ی بگ  ی خوا  یم  _

 دونن؟  یمقصر م

 سر تکان داد. ،یبا لبخند تلخ الیت

 نیرو مهاجر  ی شغل  ی من بهتون بگم کدوم فرصت ها  نیبذار  _

شما    ی   لکردهیتحص  یجامعه    ن یکن   یاز جوون ها گرفتن. فکر م

آرزوها کار  ی با  هر  به  تن  حاضرن  از    ی بزرگشون  شما  بدن؟ 

بهش    یحت  ستی حاضر ن  یرانیکه جوون ا  نی زن  یحرف م   ییکارها

رده    ی هاکار  ،یشغل  ی فکر کنه. اگه منظورتون ازاون فرصت ها

 ن یبله افغان ها ا   پر بشه،  یکشور بود به نوع  ازیهست که ن  ینییپا

ا  یخال  ی جاها اما خب مشکالت جوون  پر کردن.  هم    یرانیرو 

رو داره    رانیا  ت ی که تابع  یقابل درکه. چون خودم به عنوان کس

 کامال لمسش کردم.
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 گفت:  طنتیزد وبا ش یبابک برق چشمان

 افغان؟  ای م یبدون یرانیما شمارو ا تیتابع نیحاال با ا _

 وتلخ شانه باال انداخت.  د ینا ام الیت

 دونم.  ینم _

ب   نیا  و م  ستیندانستن   یلیشد که حسرت خ  یو شش سال 

درد داشت، عذاب داشت،   یوطن  ی به دلش گذاشته بود. ب  زهارایچ

 شکنجه داشت. 

  ی در خانه نگهداشت و پارس بلند اشتف   ی را جلو  نیماش  مهراب

 آورد. شانی لبخند را به لب هردو

حوصله اش    ی آقا پسرمون بدجور  ادی  یکه بوش م  ی نجور یا  _

 ه. سر رفت

 به ساعتش انداخت و گفت:  ی نگاه الیت
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ا  ی م  _ راست   ی دور  هیاطراف    نیبرمش  دعوت   یبزنه...  بابت 

 یکنم با اون حرفا که تو جمع زدم کل  یامروزت ممنونم. حس م

 کرد.  یم  ینیرو دلم سنگ  ی اعتراف کنم بدجور  دیسبک شدم. با

 انداخت و مردد زمزمه کرد.  ریسر به ز مهراب

 !؟یخودمون چ نیب ی در مورد حرفها _

 دکتر مبرهن...  نی بب _

واسه اون جمع دکتر مبرهن باشم اما واسه تو    دیمهراب...شا  _

 مهرابم.  شهیهم

شد. نگاهش را   ادهیرا باز کرد و پ  نیدر ماش  یبا مکث کوتاه  الیت

 کور مقابلش گرفت و به مهراب دوخت. ی از نقطه 

اسم نداره.  تو احس  ی ریدکتر مبرهن تاث  ای  یمهراب باش  نکهیا  _

بارون اون شب  اگه   اینبود مهراب    یلعنت  یمن هنوزم مطمئنم 
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  ل یدل  نیکنم هم  یمن نبود. فکر م   یهم تو زندگ  یدکتر مبرهن 

 . هیاون حس دوست داشتن تو رابطه مون نباشه کاف  نکهیواسه ا

 جواب داد. یعصب رابمه

  ه؟ یمن و تو چ  ی اما رابطه    ستی دوست داشتن ن  نیباشه قبول ا  _

. که اگه روز الی ت  نجامیخدا نگو واسه جبران کردن ا  ی رضامحض  

 .  یخواستم، تو نخواست نویمون ا ییاول آشنا

از   یو دل نگران  ی تو بود نی. ایوقت نخواستم که باش  چیمن ه _

با تو دست رو من گذاشته بودن.    یکه ظاهرا واسه دشمن  ییآدما

هم با  نزد  لیدل   نیمگه  بهم  رو  واس   ؟ی نکرد   کیخودت  ه  مگه 

توجه    نیا   ی خوا   یم  ؟یدیرو نخر  یخونه اشتف  نیمن و ا  تیامن

من    ی دوست داشتن؟ باشه بذار اما برا  ی پا  ی رو بذار  یو نگران
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 ی روزا  نیا  ییتنها  یعوض نشده. تو هنوزم باعث و بان   ز یچ  چیه

 به دل ندارم.  ی ا نهیوازت ک دمتیاگه بگم بخش یحت ،یمن

در   کیکه انگار    یمشت شده و قلب  ی گرد کرد و با دستها  عقب

گرفت. به خودش قول داده  شی زد راه خانه باغ را در پ یم  انیم

نزند، مهراب و غرور مردانه اش را نشکند،    گریبود د زخم زبان 

کند   یکرده بود حرمت دار  غی در  یکه ب  ییتمام محبت ها  ی برا

 کرد.  ی شکن مانیقرارش پ یاما دل ب

ه بود که به لطف نداد  ادیمحمدش به او دل شکستن    یعل  بابا

آن را هم از بر شده بود.    شیروزها  نیا  یگاه  هی تک  یو ب  ییتنها

پر   شیرا مهراب برا  ی گاه  هیتک   یو ب   ییتنها  نیت اخواس  ینم

نم داشتن   یکند.  دوست  برا  یخواست  که  کردن    دایپ  ی باشد 

 جان به لب شود.  لشیدل
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*** 

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۷:۱6 ۰۷.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۴9  دیایکه ب اربه

  کسرهیبود که    ی زیپشت پنجره نگاهش به باران تند و ر  فرزان

 کرد. یم  شتریبهمن ماه را ب ی و سوز و سرما دیبار یم

 قیقا  دینگاه بنداز،به گمونم با  هی   ایرو آب گرفته. ب  ابونیتموم خ  _

 . رونیب می بزن  نجایاز ا میکه بتون میکن هیکرا

که    شی ساعت پ کیانداخت.  وار ید ی به ساعت رو ی نگاه مهراب

محمد جان  یحرف زده بود، گفت قصد دارد سر خاک عل  الیبا ت

 و مادرش برود. 
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 باشه.  نجایرم. حواست به ا یزودتر م یساعت هیمن امروز  _

 نظر گرفت.  ریاورا ز  ی برگشت و با کنجکاو فرزان

 !ه؟یخبر نمیبب ،ی بر ی خوا  یاالنم که م ی اومد ریصبح د _

 مهراب سبز شد.  ی لب ها ی رو  ینی دلنش لبخند

 بالخره معامله اش کردم. _

 نه بابا؟! _

 قرارداد.  ی رو نشوندم پا ی آره ، فرهاد_

 برات آب خورد؟  ی چقدر _

پ  ی همونقدر  _ بود  ین یب   شیکه  ا میکرده  حاال  مهم    نی.  برام 

کم کردم، برام    الیکه شر اون مزاحم رو از سر ت  نی. همست ین

 . هیکاف
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 ؟ یکن کاریچ  یاهخر مبا اون است ی خوا یم _

 ییبه سمت پنجره و جا  کهیبلند شد و درحال  ش یاز جا  مهراب

 داشت،شانه باال انداخت.  یبود قدم برم  ستادهیکه او ا

 ندارم. ی فعال براش برنامه ا _

شد و   یتر م  دیکه لحظه به لحظه شد  ی ماند به باران تند  رهیخ

 سوال فرزان کامش را تلخ کرد.

 ؟ یراحت شده، بذاره بره چ نی ز بابت زم ا الشیاگه حاال که خ _

رو راحت کنم و   الشیبود که خ  نیتالش منم واسه ا  یهمه    _

 رفتنش رو جلو بندازم.

 مهراب نشست.   ی بازو ی رو یفرزان با نگران دست

  ی م  یپس عالقه ات بهش چ  ؟ی گ  یم  ی دار  یمعلومه چ   چیه  _

 شه؟!
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ن خونه باغ او  گهیکنم برگردم تهران. د   یم  فیدارم کارهامو رد  "

 "خوام. یرو نم

زنگ    شیگوش ها  ی کنار ساحل هنوز هم تو  الیآن روز ت  ی حرفها

 یلیمحمد دوست داشتن اورا پس زده بود و دل  یزد. دختر عل   یم

دل   ی انه هانش  نیخواست. او که اول  یعالقه اش م  ی برا  یمنطق 

خانه باغ  وانی ا یقاب گرفته از دخترک رو ی ریاش، تصو  یبستگ

به گل نرده ها    ییمو  م بود که با قل  ینیدلنش  ی ا  هروزیو رنگ ف

ا  دیکش  یم دوباره  م  ی وجان  ها  آن  ها  یبه  چشم  آن    یداد. 

از کمند    یکه ناگهان  ییموها  نش، یریو رنگ ش  یو بادام  دهیکش

مهراب   نیودل و د  دهیاش لغز  ی شانیپ  ی رها شده و رو  ی روسر
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دخترک    برد؟ دل  یرا هم با خود لغزانده بود، کدامشان را نام م

 شد.  یصاف نم شیاو ودوست داشتن ها ا بود ب  ای دن ایتا دن

 لب نشاند.   ی رو   یدست فرزان را پس زد و لبخند تلخ  متیمال  با

شه    ینامعادله ست که نم  هی  نیا  یگفت   یکه م  ی تو نبود  نیا  _

قطع جواب  به  د  د؟نگرانیرس  یازش  جواب   گهینباش  دنبال 

 . ستم ین

 مهراب؟! _

 ه یتک  ی کنارش گذشت و کتش را از رو  بزند از  یآنکه حرف  یب

 رفت.  رونیمقابلش برداشت و از بخش ب   یگاه صندل

*** 

گذشتند    یم   دهیبه فرق سرش چسب  ی باران از شال نخ  ی ها  قطره

ابروهاو پشت سد کوت اشاره    ی لنگر م  شیاه  انگشت  با  گرفتند. 
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گاه  ها  ی هراز چند  قطره  م  ی جار  ی آن  را  و    ی و سمج  گرفت 

 ماند.   یم رهیر باباجانش خ دوباره به سنگ قب

ب  آمده و  و راست  ا  هیحاش   ی بود رک  و حال  از حس    ن یرفتن 

بگو  شیروزها را  دردش  بود  آمده  بزند.  درمان    دیحرف  و 

 یکه از آن دم م  ی از مهراب وعالقه ا  شتریروزها ب  نیبخواهد.ا

 بود.  زانیزد، از خودش گر 

نشانش رفت. مطهره راه را    یگذاشت وم  یهرچه باداباد، م  اصال

رابطه اش با مهراب مبرهن    یعاطف  ی رفت تا بندها  یداده بود. م

ا  شتریب پا  نیاز  نپ  ی به دست و  ندهد. م   چدیدلش    ی و آزارش 

شب   کی تلخ از    ی مهراب مبرهن خاطره ا  شهیهم  ی رفت تا برا

 بماند.  یباران

@romanhayelilian 
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 [ ۱۷:۱۷ ۰۷.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۵۰  دیایکه ب بهار

شخص   دنید  ی برا  الیآمد و همزمان ت  نییفاتحه پا  ی برا  یدست

گر  شیناشناس سربلند کرد. چشم ها و  زده  ماتم  نگاه   زان یبه 

  ی مقدمه وناگهان  یب  نطوریمهران گره خورد وحضورش آن هم ا

 نجا یگرا یجواب شد. اود یسوال ب شیمحمد برا ی کنار قبر بابا عل

 چه کار داشت؟

 . نی ش یم ضیمر  نیبارون بمون ریز نیاز ا شتریب _

 ی زیاز هرچ  شتریاو ب  زانیمرد نداشت و نگاه گر  نیبه ا  ی خوب  حس

 داد. یآزارش م

 ! ن؟ یکن یم کاریچ نجایشما ا _
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که پنج شنبه ها سرخاک   ه ی. مث بقامی  ی م  شهی من... من هم  _

 رن. یم زانشونیعز

 زمزمه کرد.   ی نیو با بدب  دیعقب کش یکم الیت

 . ست یشما ن زیمن عز ی بابا _

 روح، مشت شد.  یسنگ سرد و ب ی مهران رو تدس

 فاتحه بخونم. فقط خواستم براش  _¬

 ن؟یینجایدونه ا یمهراب م _

 مهراب؟! _

کالمش را نوش جان    ی و طعنه    دیبود که نگاه دزد  الیت  نباریا

 کرد.

و حاال    تینبوده. اول رضا  جهینت   یانگار تالشش چندان هم ب  _

 هم... 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
847 

 ؟بدم  تیرضا نیخواست یشما نم _

 بازدم کرد و سرتکان داد.  ی نفسش را با آه بلند مهران

 خوشحالم.  یلیبراش خوشحالم. خنه، _

مس  شیجا   از او  به  وپشت  شد  پ  ینامشخص   ریبلند  در    ش یرا 

 گرفت. 

 خداحافظ. _

 لحظه. هی ن یصبر کن _

به سمت    یقدم  دیبا ترد  الیبرگشت و منتظر نگاهش کرد. ت  مهران

 او رفت.

 !ن؟یوت کرد شما هم با مهراب بوداون شب که بابام ف _

گشاد شد و وحشت زده سر   ی عاد  ریمهران غ  ی چشم ها  مردمک

 تکان داد. 
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 من؟!... نه.  _

  ی داد؟ چرا نم ی را آزار م الیچشم ها بود که ت نی در ا ی زیچ چه

 توانست حرف نگاهش را درست بخواند.

 ن؟یداد یبابامو نجات م ؟یچ نیاون بود ی اگه جا _

م   نهیس   انیمکرد    ریگ   نفسش نگاهش  چشمان   ین  ی ن  خیو 

گفت؟ اصال   یبه او چه م   دیمحمد شد. با  یجستجوگر دختر عل

 داشت؟ یجواب

به عقب برداشت و جان کند تا نفس بکشد. دخترک هنوز    یقدم

  ؟ ی گفت از آن شب باران  یبود. به او چه م  ستادهی همانجا منتظر ا

  ده یخر  یسانجان ان  متیاش را به ق  ندهیاز آن شب که آبرو و آ 

  ی گفت از نگاه لرزان و صورت غرق در خون عل  ی بود. به او چه م

 شب خواب راحت را از او گرفته بود؟   کیمحمد که حسرت 
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رو  ی گرید  قدم وبغض  رفت  ا  شیگلو  ی عقب  انداخت.   ی لنگر 

 سخت و عذاب آور نبود. نقدریا قتی کاش گفتن حق

 خداحافظ. _

 ییتکه سنگ و حرفهابلند دخترک و آن    ی و با قدم ها  برگشت

 که ناگفته ماند را پشت سر گذاشت. 

 یمهران که انگار از او فرار م  زانیگر  ی از قدم ها  ی دیبا ناام  الیت

ماند. اگر آن   رهی زده اش خ  خی  ی کرد، چشم گرفت و به دستها

باران برا  نیا  یشب  م  ی اتفاق  ا  یخودش  برا  نی افتاد   ی دستها 

باور   توانست  یشب را نم   نه؟ چرا مهرابِ آن   ایشد    یکمک دراز م

 کرد.   یفرار نم  د،یکش  یکه اوشناخته بود پاپس نم  یکند؟ مهراب

.اسم  دیکش  رونیب   الیهمراهش اورا از فکر و خ  یزنگ گوش   ی صدا

 صفحه اش نقش بست.   ی رو ی وپسوند  شیپ چی ه یب  "مهراب "
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 ؟یالو سالم، خوب _

 همراه بود.  ینفس خسته اش با آه کوتاه  بازدم

 . سالم،خوبم _

 ؟یخاک هنوزم سر  _

 گردم. یدارم بر م _

 دنبالت.  امی یم _

خاک را به آغوش    بانهیبه آن دو سنگ قبر که غر  ی نگاه آخر  الیت

 قبرستان رفت.  یبودند انداخت و به سمت خروج  دهیکش

. خودم ست ین  یراه  ی شهر  نیب   ی ها  یتاکس  ستگاهیتا ا  نجایاز ا  _

 گردم.  یبر م

 باهات کار دارم.   ؟یمخالفت نکنبار  هیشه    یخدا م  ی محض رضا  _
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 مونم.  یدر منتظرت م ی باشه جلو _

 اونجام.  گهید ی   قهیدق  ستیب _

**** 

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۷:۱۷ ۰۷.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۵۱  دیایکه ب بهار

که به گوشش خورد، سربلند کرد. مهراب وآن  یدو بوق کوتاه  با

داشتن   یمشک   نی ماش ها  یدوست  روزها وشب  به   ی ادیز  ی که 

لب   ی رو  مهیداده بودند، لبخند را نصف و ن  تی خانه باغش امن

هم  شیها ماش  نیآورد.  آن  عز   د یسف  ییکذا  نی که  تن    ز یکه 

وجود نداشت   گریو مچاله کرده بود د   دهیباباجانش را درهم کوب
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م  شا  یدلگرمش  ا  دیکرد.  با  را  خودش  داشت    ی دلگرم  نیهم 

 داد.  یم بیفر

  ی لیگرفت، خ  یسرسام نم  جهی نت  یرو ته و بس  یفکر ب  نهمهیا   از

 بود.

 سالم. _

 آهسته بست.  نباریشد و در را ا سوار

 لب زمزمه کرد. ریز ی با شگفت  مهراب

 دختر. مگه چتر همراهت نبود؟ ی آب شد  سیخ _

انداخت و پشت دستش را رو  یالیخ  یب  با باال   یشانیپ  ی شانه 

 باران را پاک کند.  ی تا قطره ها  دیکش

 ت با خودم بر دارم.رف ادمی _
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داشبورد چند برگ دستمال    ی رو   ی خم شد و از جعبه    مهراب

 وبه سمت صورتش برد.   دیکش رونیب ی کاغذ

 دت. با خو ی کرد  کاریچ نی بب _

قصد    اریاخت  یکه ب   ی و نگاه بهت زده اش اورا از کار  الیت  مکث

برا نگاهشان  را داشت منصرف کرد.  ا  ی انجامش  لحظه   ی چند 

کوتاه   یبود که زودتر آن خلسه    الیت  نیماند و ا  رهیبهم خ  قیعم

 برد.  نیرا از ب

 کنم.  یمن خودم پاک م نیبد _

تا شده را به طرفش گرفت و نگاه چرخاند.    ی دستمال ها  مهراب

اس برا  ریآنطور  دخترک شدن  قصه    ی نگاه  ا  ی او  نبود.    ی تازه 

کرده بود اما نگاه   ریدلش به بند نگاه او گ  ی شد که پا  یمدتها م 
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محمد هم دلش    یجان عل  یت  یداشت. ت  ی گریامروز حرف د  الیت

 بود. دهیلرز

دوخت.    ابانیآن خ   ی عصر پنج شنبه    کیافتاد وچشم به تراف  راه

مشک  نیاول  کینزد کاله  و  برگشت  عقب  به  راه  را    یچهار  اش 

 گرفت.  الیبرداشت و به طرف ت

 بذار سرت.  نویو ا اریاون شال رو درب _

 انداخت.  شیدست ها  ی کاله و شال بافت تو  به  ی نگاه مردد  الیت

 گفت:  طنتیباال انداخت و با ش  ییابرو مهراب

 . ی ریگ ینم ینگران نباش، کچل _

 مال خودته؟! _

تا به    دهیبوده. نسل به نسل تو خونواده چرخ  مینه مال جد پدر  _

 من برسه. 
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 چپ چپ نگاهش کرد و مهراب به خنده افتاد.  الیت

 مال خودمه.  ،ی وردبکش رو سرت تا سرمانخ _

بلند کرد و کاله    یکم  اطیبه سرش را با احت  دهی چسب  ینخ  شال

 . دیسرش کش ی را رو

 دور گردنت.  چیگردن رو هم بپشال  _

که   ی داشبورد گذاشت و کار  ی را مچاله شده رو  سی خ  ینخ  شال

  ین یانجام داد. سرخم کرد و ب   عانهیمهراب از او خواسته بود، مط

مهراب را    ریفت شال گردن، عطر دلپذبه با  یاش با تماس کوچک

 . دینفس به مشام کش کی

 ؟ ینی منو بب یخواست یچرا م یبگ ی خوا ینم _

به دخترک انداخت. با آن کاله و    یبرگشت و نگاه کوتاه   مهراب

کرد   یم  ی اش دلبر  یشال گردن مردانه هم صورت دوست داشتن 
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نم مهراب  ا  یو  از  کندن  دل  کند  تصور  چه    نیخواست  نگاه 

 دارد.  ی ه اشکنج

 کرد و گفت:   یدست شی پ الیدهد، ت یاز آنکه جواب قبل

 . دمیخاک بابام دامروز داداشت رو سر  _

 جمله انگار زد و نزد. کی نیمهراب با هم  قلب

 خب؟! _

 . گهید نیهم _

 کند تا بپرسد.  جان

 نگفت؟! ی زینزد؟ چ یباهات حرف _

 شانه باال انداخت.   الیت

 نزد.فقط...  هم  ینموند، حرف خاص ادیز _
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 ماند.  رهیرخ مردانه اش خ م یطرف مهراب برگشت ودر ن کامالبه

اما اون انگار از جواب دادن    دمید شب تصادف پرس ازش در مور  _

 کرد. انگار که...  یفرار م

دستش را بهم گره    کیپر و    ی که ابروها   ی با اخم محو  مهراب

 زده بود، حرفش را قطع کرد. 

انتخابات خو  _  هیکنه به هرحال    ی دشو آماده ماون داره واسه 

تصادف من  تو روند    ی مالحظات براش وجود داره.ماجرا  ی سر

 . ستین ریتاث یاون ب   ی آور ی را

@romanhayelilian 
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 ۱۵۲  دیایکه ب بهار
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مالحظات   نی حفظ ا   ی اما فرار مهران برا   دیخواست بگو  یم  الیت

 که گفت به کل حواسش را پرت کرد.  ی زینبود که مهراب با چ

 من امروزاستخر رو با مالکش معامله کردم. _

 !؟ی کرد کاریچ _

 . دمی استخر رو خر _

 یپوشه    ی قول نامه را که ال   ی عقب برگه    یشد و ازصندل  خم

 بود، برداشت و به طرف او گرفت.  ی سبز رنگ  یطلق

اهش  خط به خط آن برگه را از نظر گذراند و نگ  ی با ناباور  الیت

 مکث کرد. ی مهراب و فرهاد ی امضا ی کاغذ رو نییپا

 اون استخر شو؟ الیخ  یمگه بهت نگفتم ب _
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را    تیاز خشم و عصبان   ییبه ظاهر آرام بود اما رگه ها  شیصدا

حس کرد و مهراب از    یصوت  ی تارها   فیشد در آن لرزش خف  یم

 موج خشم آماده کرده بود.  نیشدن با ا   روبرو   ی قبل خودش را برا 

 شم.   الیخ ی ندادم که ب ینم قول م _

روستا دست از    یاهال  ای  ییو دا  لیسه  ی نجوریا  ی کن  یفکر م   _

 دارن؟ ی سرم بر م

 ؟یتهران، نگفت  ی گرد یبرم ی دار یخودت گفت _

 را در هوا تکان داد.  شیدست ها ی عصب الیت

م  گهید  _ دارم  که  لعنت  یبدتر، من  استخر  اون  با  تو    ی م  یرم 

  ن یواسه اون تکه زم  هیپول وسرما   هنهمیا  ؟یکن   کاریچ  ی خوا

 بشه؟ یکه چ  ی هدر داد

 ؟ یمن ی هدر رفته  ی  هینگران پول و سرما _
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 مهراب؟! _

 جانم؟!  _

 نیاش را از ب  یشانیپ  ی اما اخم  خط انداخته رو  دیلرز  الیت  دل

 نبرد. 

 . یکن یسختش م ی دار _

 روزاته؟  نیا ییتنها یکه باعث و بان یکس ایتو  ؟یواسه ک _

ش   یصبع  الیت از  و  گرفت  عبور    ی   شهی نگاه  به  خودش  سمت 

 درختان کنار جاده زل زد.  

  اورده یآزار او به زبان ن  ی دانست آن حرفها را برا  ی اگر م  مهراب

آو دست  آنها  نم  ی برا   ی زیاز  زدن  ت  یطعنه  تا  از   الیساخت 

 عذاب بکشد.  شی از پ شیهربار ب  دنش یشن
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 ی ا  قهی دق  یها که نگهداشت سکوت س  نیپرچ  ی را جلو  نی ماش

 بالخره شکست.  نشانیآمده ب  شیپ

 . میممنون که رسوند _

مهراب خ  ی   پوشه و  گرفت  به طرفش  را  رنگ   یجد  یلیسبز 

 گفت: 

  ی م   یگفت   ادمهیلحظه صبر کن، هنوز حرفام تموم نشده.    هی  _

 . درسته؟ی خونه باغ رو اجاره بد نیا  ی خوا

 سرتکان داد.  دیبا ترد الیت

 آره، منتها...  _

 که داره. یطیشرا نیکنم، با هم یاجاره اش ممن ازت  _
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کارها دنبال چه    نیمات و مبهوت نگاهش کرد. مهراب با ا  الیت

نه حق با    ایبسازد    ل یدوست داشتنش دل  ی خواست برا  ی بود؟ م

 خواست اشتباهش را جبران کند؟  ی مطهره بود، م

 دم.  یرو اجاره نم نجایمن ا _

 باال رفت.   اریاخت  یم باز شدت خش  شیشد و صدا  ادهیپ   نیماش  از

 دم. یبه تو اجاره اش نم  _

محزون  دیدو لبخند  با  را  مهراب  و  باغ  خانه  سمت  تنها    یبه 

  یو جلو  اوردیتوانست هرچقدر که بخواهد نه ب   یگذاشت. او م

که راه افتاده بود    یلیمهراب سد بسازد اما س   ی دوست داشتن ها 

 شد.  یحرفها و واکنش ها مهار نم  نیبا ا
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مچاله شده    یدور شدن دخترک نگاه گرفت و شال نخ  ریمس  از

پ  ی رو کرد.دست  را جلب  توجهش  را    شی داشبورد  آن  و  برد  

 ماند.   یشال مشک ی روشن ال  ییبه تارمو رهیبرداشت. نگاهش خ

خود مرور کرد. دخترک از    شی پ  گریبار د  کیرا    الیت  ی حرفها 

ها فقط روز  نیکه به قول مادرشان ا  یمهران حرف زده بود. مهران

 از خودش بود. ی ا هیسا

 اش را برداشت و بالفاصله شماره اش را گرفت.  یگوش

@romanhayelilian 
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 ۱۵3  دیایکه ب بهار

 . دیچ یپ یخسته و گرفته اش داخل گوش ی صدا
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 . رمیگ یتماس م گهید ی   قهیده دق هیسالم داداش، من  _

مهران   ،یوحشت زده و نگران و عصب   نطوریبلندش آن هم ا  ادیفر

 را شوکه کرد.

 من قطع نکن.   ی رو، رو یگوش _

 باشه بگو.  _

  ؟ی کرد  یم یچه غلطمحمد  یامروز سر خاک عل _

 زنم.  یاونجا سر م شهیمن هم _

 ؟یمگه نگفتم ازش دور بمون ؟ی شد کی نزد الیچرا به ت_

 خواستم...  یمن فقط م  _

م  _ پسر؟  مرگته  زندگ  نائب  ی خوایتو چه  بر  شویبازم   زه؟یبهم 

 کتک بخوره؟ یقراره ک گهید نباریا
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 شه، نگران نباش.  یمزاحمش نم گهینائب د _

 نفس گرفت و با تاسف سرتکان داد.  مهراب

 شد؟  الیخ ی که ب یدفعه چقدر بهش باج داد نیا _

 معامله اش با مطهره بوده نه من. _

نائب    اورد؟یهم بود که مهران به زبان ب  نیمضحک تر از ا   یدروغ

دختر  کند؟  معامله  دخترش  قربان  ی با  را  سرنوشتش    ی که 

 مبرهن کرد؟   ی تعامالتش با خانواده 

به نظر    دیکار بع  نیبود ا  دهیبار د  نیکه آخر  ی از مطهره ا  هرچند

اشتباه همسرش را   نیخواست هرطور شده ا  ی. او م د یرس  ینم

 جبران کند. 

*** 
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 هشتم(  فصل

زمستان   نیکه در ا  ییسوز سرماو     ی دست خاکستر  کی  آسمان

ت   یب بود،  برا  را مجبور کرد  الی سابقه  را   ی از صبح تمام وقتش 

درجه   بردن  باال  و  هارا    ی گلخانه  گلدان  و  بگذارد  حرارتش 

ن س  کترینزد  ازشان یبرحسب  اندیبچ   یحرارت  ستمیبه  سوز    نی. 

 بروبرگرد با خودش برف داشت. یسرما ب 

رش کرد دست از کار بکشد. از وادا   یموقع و بلند اشتف   یب  پارس

 کند.  دایگلخانه خارج شد و چشم گرداند تا سگش را پ

 ... یشده پسرخوب؟ اشتف یچ _

برافروخته  ی ماند که با چهره ا  رهیخ ل یبه سه  ی با ناباور  نگاهش

  ه یدر حاش  یآمد. اشتف  یبه دست، سمت او م  ی شکار   ی و اسلحه  

 کرد.  یپارس م یو عصب دیدو یاستخر م ی 
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تالش کرد توجه سگ را به سمت خودش جلب کند    یاندگدرم  اب

 بود.  دهیفا یاما ب

 زد.  ادیشدنش فر کیبه محض نزد  لیسه

 گلوله حرومش نکردم.  هیرو خفه کن تا  یاون سگ لعنت _

نبود از خشم   ل یسه   ی دست ها  ی تو  ی از آن اسلحه    الیت  ترس

. با  کرد یم ی نگاهش بود که اورا وادار به انجام هرکار ریمهارناپذ

 رفت وتالش کرد آرامش کند.  یلرزان به سمت اشتف  ییقدم ها

 نه؟ یختیبالخره زهرتو ر _

 شم؟  یمن...من متوجه منظورت نم _

 جا خوش کرد ل یلب ها سه ی رو ی زیآم  ریتحق پوزخند

  شون یلمثل تو مگه حرف هم حا  ینفهم  ونیز  ی . آدماینش  دمیبا  _

 . زبون قابل فهم شما فقط زوره.شهیم
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. مث آدم ی کرد  نیحرف زدنت باش، بسه هرچقدر توه  مواظب  _

 شده؟  یبگو چ

ته پُرش را به سمت او نشانه رفت و با    ی شکار  ی اسلحه    لیسه

هم قفل شده بود    ی که از خشم رو  ییمنقبض و دندان ها  یفک

 به سمت او برداشت و زمزمه کرد.  یقدم

  یبگ  ی خوا  ی. میغربت  ی سروپا  ی ب  ی دهنت رو ببند دختره     _

 ؟ ی خبر یب یمه چاز ه

@romanhayelilian 
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 ۱۵۴  دیایکه ب بهار
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چشم چرخاند و نگاه به استخر دوخت. از همان لحظه  که    الیت

آن را داده بود فکر امروز و   ی مهراب با ذوق و شوق خبر معامله  

 کرد. یلحظه را م نیا

 نداره.   یط رب هیقض  نیاگه منظورت استخره، به من ا _

 تو بوده. ی نقشه  نجایا دیمزخرف نگو، خر _

از من   ی وار یدارم؟ د  اون استخر رو  دیکدوم نقشه؟ من پول خر  _

اون   شنهادیپ  ی من حت  ؟ی که سرم آوار شد  ی نکرد دایکوتاهتر پ

 خونه باغ رد کردم.  ی اجاره  ی آقا رو برا

  ی م  ییبه اون راه و مظلوم نما  یزن  یخودت رو م  ی خوب دار  _

  نکه ی. ایافغان  یرنگ نداره دختر عل  ی کیمن    شی اما حنات پ  یکن

پروپاقرص   داریخر  نیا  ی مون با تو سرو کله    ی ر یوسط درگ  هوی

پرس وجو   نیزم  داریخر  ی نبوده. درباره    یهم اتفاق  ادیشد ز  دایپ
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  ن ی با ماش  شیچند ماه پ   اتو که باب  هیکردم. مهراب مبرهن همون

  اومده جبران کنه؟گرفت و زد به چاک، نه؟ حاال ریز

 خفه شو.  _

شفته اش ناخن  به روح  و روان آ  ل یو بلند سه   یعصب   ی ها  خنده

 . دیکش

به    ی دست و دل باز  کم یاستخر پول خون باباجونته.    نیپس ا  _

بادوم مردک چشم  اون  جون  نداده؟  ا  یخرج    ی نم  نقدرهایکه 

 . دیارز

 به سمتش هجوم برد. الیت

 رو ببند.  فت یدهن کث  _

قبل    نزداما  اشتف  کیاز  رو  یشدنش،  کنان   ی  نهیس  ی پارس 

آنجا را شکست.    ن یگلوله سکوت سنگ   کیشل  ی و صدا  دیپر  ل یسه
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  ی ماند و زوزه    رهیخ  لیبا بهت به خون نقش بسته رو صورت سه

 قلبش را مچاله کرد. ی اشتف فیضع

  ی افتاده و پا  نی زم  ی به پسر خوبش که رو  ی و با ناباور  برگشت

ماند. خون از شکمش فواره   رهیخ    دیلرز  یراستش از شدت درد م

 باز به او زل زده بود.  مهیزده و با چشمان ن

  اد یکه انگار ته حنجره اش در حال جان دادن بود، فر  ییصدا  با

 زد.

 نه...نه... نه.  _

ن  شیزانوها  با جسم  اشتف  مهیکنار  واشک    یجان  کرد  سقوط 

 را تار کرد. دگانشید

 دلم ... دوست خوبم.  زیعز _

 عقب گذاشت و مات و درمانده زمزمه کرد.   یقدم  لیسه
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 خواستم بزنمش، خودش حمله کرد.  ینم _

 زد.  ادیپر از نفرت  برگشت و فر یو نگاه سیخ یباچشمان الیت

 .رونی. از باغ من برو ب یگمشو عوض _

چه    لیسه  دیدوخت و نفهم   یغصه دارش را دوباره به اشتف   نگاه 

 رفت.  رونیب  شرش را کم کرد و از خانه باغ  یزمان

  ی نم  یحت  الیبود که ت   میبد و وخ  طشیشرا   ی آنقدر  چارهیب  سگ

داخل فشنگ همه   ی تکان دهد. ساچمه ها  شیتوانست اورا از جا 

شکمش را سوراخ سوراخ کرده بودند و حرکت دادنش فقط    ی 

 کرد.  یم   شتریاش ب یآخر زندگ ی عذاب او را در لحظه ها

کرد.   هینشست و گر  یجان اشتف  یساعت ها کنار جسم ب  الیت 

نتوانسته    نکهی و از ا  دید  یخودش را به خاطر مرگ او مقصر م

 کند عذاب وجدان داشت.  ی کار چارهی سگ ب ی بود برا
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صورتش او را به خود آورد. به  یبرف رو ی دانه ها نیاول نشستن

به دور و   یبلند شد و نگاه سرگردان  شیهزار جان کندن از جا 

خواست جنازه    یکند. نم  یرا م  نیزم  ی زیبا چ  دیبرش انداخت.با

 پوش بماند.  دی سرد و سف  نیزم ی سگش رو ی 

کنار استخر کرد و بعد از قرار دادن    نیشروع به کندن زم  لیب  با

 ختیر   شیکه رو  یآن، با هر بار خاکدر    یجان اشتف   یجسم ب

 .ختیصدا زار زد و اشک ر یب

*** 

ها  یب و حال چشم  به سقف خ  شیحس  و  ماند.    رهیرا گشود 

ن و  از ذهنش گذشت  باد  و  برق  مثل    ش یکابوس عصر گذشته 

 اشک را به چشمانش نشاند. 
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دل    نیزم  ی از رختخواب پهن شده رو  ی ا  مارگونهیب   ی سست  با

اش را پس زد. به هزار زحمت بلند   ی پنبه ا  میکند و لحاف ضخ 

پنجره   به سمت  و  ن  ی شد  تا  را  آن  و  رفت  گشود.    مهیاتاقش 

را    یبرف  یروشن جا  همه  بود،    دپوشیسف   کدست یکه  کرده 

 چشمش را زد. 

  ن ی نگاهش را به حجم بارش برف دوخت. برف تاآخر  ی ناباور  با

همچنان ادامه داشت. گلخانه    بود و بارش آن  دهیرس  وانیا  ی پله  

هرچه    دی. بااوردیتوانست دوام ب  ینم  نی برف سنگ  ریکوچکش ز  ی 

 کرد.  یم یسقفش را خال  ی برف رو عتریسر

@romanhayelilian 
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 ۱۵۵  دیایکه ب بهار

رخت   ی را از رو  شیپنجره فاصله گرفت و آن را بست. پالتو  از

اتاق برداشت و به تن کرد. دنبال دستکش    ی گوشه    یچوب  زیآو

 کرد. ینم شانیدایبود، پ دهیفا یگشت اما ب  شیها

ه است.  داخل گلخانه جا گذاشت  زیم  ی رو   روزیآمد آن را د  ادشی

  ی ها را بشال و کاله مهراب آن  دن یبه دور خود زد و با د  یچرخ

 . دیدو  اطیبه سمت ح د یفوت وقت پوش

 ش یرفت و پاها  نییرا بسته و نبسته، پله ها را پا  شیکفش ها  بند

رفت. سربلند    یزانو در برف فرو م  ی با هر بار قدم برداشتن تا باال 

 دیکه د  ی زیاما چکوچکش دوخت    ی کرد و نگاهش را به گلخانه  

 نفسش را بند آورد.
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ز  یچوب   ی ها  ستون بخش  و  برداشته  پوشش   ی ادیقوس  از 

  ی زده    خیشاخ وبرگ شکسته و    دنیپاره شده بود. د  ی کیپالست

بود که اشک    یتلخ  ی   هیمرث  دی آن برف سپ   ریز  نش ی نازن  ی گل ها

 اش را سوزاند. دهیکرد و دل داغد شیرا دوباره مهمان چشم ها

دو   ی برفها  ان یم   ی دیناام  با زم  دیبلند  زانو   ن یو  چهار  و  خورد 

را   شیگذاشت گل ها  یخودش را به گلخانه اش رساند. نه، نم

به خون نشسته و کرخت توده   یی. با دستهاردی هم برف از او بگ

 دیکش  رونیاز آن ها را ب  ی گل هارا پس زد و تعداد   ی رو  دیسپ  ی 

به نظر    یار آسانآوار برف ک  ریاز ز  دنشانیبود. کش  دهیفا  ی اما ب

 . د یرس ینم
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مطلق که    ی د یسپ  دن یبه باغ انداخت واز د  یتلخ نگاه   یأسی  با

برف   ی ها و راه خانه اش را هم بسته بود بغض کرده رو  نیپرچ

 ماند.  رهیشکسته اش خ ی ها نشست و به گلدان ها

*** 

  د یرس  یدر ساعت نم  لومتریبه چهل ک  نشیسرعت ماش  حداکثر

  ده یکم تردد بود اما به خاطرحجم برف بار  هنکیبزرگراه با ا  ریو مس

 گرفت.   یصورت م یها به سخت  نیحرکت ماش 

بحران   ویراد  مهراب به  مربوط  اخبار  به  گوش  و  کرد  روشن  را 

از مناطق بارش   یسپرد. در بعض   النیبرف در گ   نی بارش سنگ

  ی لیبرف را تا سه متر هم گزارش کرده بودند و آب و برق و گاز خ

 شده بود.   از روستاها قطع
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مشغول زدودن برف از سطح جاده ها بودند    ی راهدار  ی ها  نی ماش

و باز کردن راهها از صبح زود شروع شده بود اما مهراب نگران  

ا  ی و خانه    الیت نامطمئن خانه تاب  بود. سقف   نیفرسوده اش 

  ی ماند، محال بود کس  یآوار م  ریز  الیرا نداشت. اگرت  نی برف سنگ

 رسد. حاال حاالها به دادش ب

  یکه به ذهنش خطور کرده بود تپش قلبش ب   یزیوحشت چ  از

 دوخت. شیروبرو ریتابانه نگاهش را به مس یباال رفت و ب اریاخت

  یشد به چشم نم  یم  یکه به روستا منته   ییاز جاده ها  ی زیچ

  ی منته  ی کردن جاده    دایپ  ی برا  نان یقابل اطم  یخورد وتنها نشان 

سمت بزرگراه بود.    نیگ بزرگ اسبز رن  ی تابلو  ال،یبه خانه باغ ت

  یدور زد و آن سمت بزرگراه روبرو  دیکه رس  ی دگیبر  نیبه اول

 شد.  ادهیرا پارک کرد و پ نش یتابلو ماش 
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با  ی خبر مهراب  و  نبود  م   دیاز جاده  راه  انیاز  ها   ی برا  یبرف 

همه جا را فراگرفته بود   ینی ساخت.سکوت سنگ  یرفتن م  شیپ

دلش    دیکه رس  یفرع  ی به جاده    زد.  یو پرنده در آن هوا پر نم

نشسته را پس زد و جلو    ی برف ها  یآرام گرفت. به سخت  یکم

بودند تا    دفونبرف م   ریکه ز  ییها  نیبه پرچ  دی رفت. دست کش 

 به در باغ برسد. 

@romanhayelilian 
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 ۱۵6  دیایکه ب بهار

  ی  ختهیسقف فرو ر  به  زیوارد باغ که شد نگاهش قبل از هرچ 

ساختن آن   ی گلخانه افتاد و آه از نهادش بلند شد. تالششان برا
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  یاز گل ها جلو  ی پرورش و نگهدار  ی برا  الیاتاقک و شور وشوق ت

 نقش بست.  شیچشم ها

 ی متر  کی  بای شد. تقر  رهیتاسف نگاه گرفت و به سقف خانه خ  با

 ی روانیآن نشسته بود وبا توجه به متراژ کم خانه و ش  ی برف رو

ا  دهی پوس  بایتقر امکان داشت   ی رو  ن یبرف سنگ  نیاش هر آن 

 خانه آوار شود.

 به  همان سمت و وحشت زده دخترک را صدا زد. دیدو

 ؟ ییکجا الی!... ت ال؟یت _

برف ها توجهش را جلب کرد و او    انی جاخوش کرده م  ی رد پا 

ه به جا مانده از گلخان  یخرابه    نیبه عقب برگشت و ماب  یبا نگران

 . دید دیبرف سپ  ی کپه ا ی را رو ی اهپوشیجسم س

 دخترک زانو زد. ی جسم مچاله  کنار
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 !ال؟یت _

بلند کرد ومثل خواب زده ها نگاهش در نگاه مهراب مکث    سر

 داشت.   یکوتاه

 ...ری. اگه بمونن اون زارمیب رونیبرف ب ریو از زگلدون هار دیبا _

زده برف    خیحس و    ی ب  ی کنده شد و با همان دست ها  شیجا  از

 هارا دوباره کنار زد.

 مونده.  ریز نیگل ا یهنوز کل _

 را گرفت.  شیبرداشت و بازو زیخ مهراب

 بس کن.   _

 . د یدستش را پس کش ی با اخم محو دخترک

 زنن.  یم خی رینه اگه بمونن اون ز _
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 زدن. خی... اون گل ها تا االن میبر نجایاز ا ایب _

 . دی کش غیج بایتقر

 . نیریگل هامم ازم بگ ذارمینه... نه. نم _

 دخترک را مهار کرد. ی دست ها ی به سخت مهراب

 کرده؟  تتیاذ یشده دختر؟ کس ینگام کن! چ الیت _

 . دیپرس دیبه دور بر انداخت و با ترد ی و نگاه برگشت

 کجاست؟!  یپس اشتف _

  ی. اشک تودیاسمش،بغض کرد و لب برچ  دنیبه محض شن   الیت

مدام باز    ینش که مثل دهان ماهحلقه زد و از دها  شیچشم ها

 کلمه به گوش مهراب خورد.  کیو بسته شد فقط  

 ! ؟یاشتف _



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
883 

ا  ایب  _ بب   م،یبر   نجایاز  سقف  نیباشه؟  رو  کل!  ات  برف    یخونه 

امن   نجایجات ا  گهینشسته، هر آن امکان داره خراب شه، تو د

 . ست ین

به ش   الیت خانه زل زد. درست همان   یروانیبه عقب برگشت و 

شکست و همراه با آن   ی بلند  ی از ناودان ها با صدا  یکیلحظه  

 .ختیخانه ر وانیا ی برف رو یکل

 .دیبلند شد و تلو تلو خوران به سمت خانه دو شی از جا دخترک

  ال؟ی ت ی ر یکجا م _

 زد.  ادیو فر دیبه دنبالش دو مهراب

 نرو، خطرناکه.  _

 کرد و به سمت او برگشت.  یمکث کوتاه  الیت

 جامونده.  تو خونه م یگوش _
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 ی خوا  ی چقدر ارزش داره که م  ی مگه اون گوش  ؟ی شد  وونهید   _

 ؟ی جونت رو به خطر بنداز

  ی نداد و دوباره به سمت خانه رفت. مهراب با قدم ها یجواب الیت

به    الیکرد خود را به او برساند اما ت  یداشت سع یکه برم  ی بلند

 باال رفت.  عیو سر دیپله ها رس

برداشتن ستون  جر را در   ،یروانیش   یچوب  ی ها   جر ترک  نفس 

و همزمان   دیرک باال دومهراب حبس کرد. به دنبال دخت  ی   نه یس

 ختیفرو ر  وانیا  ی با ورودشان به داخل خانه، سقف کاذب  جلو

  ده ی نکش  هیشان آوار شد . به ثان ی از برف رو  یوبه دنبال آن کوه

چوب و    ی سقف  برداشت  قوس  هم  خانه  وبخش    شکستداخل 

 .ختیرو رخانه ف ییجلو
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  ک یدر برابرشان تار  زیافتادند و همه چ  نیزم  ی رو   الیو ت  مهراب

اش فرو رفت وگرد و غبار   یرانیشد. خانه در سکوت وهم آور و

 بلند شد.  ی نیسنگ 

@romanhayelilian 
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 ۱۵۷  دیایکه ب بهار

ن برف استخوا  زشیاز ر  یناش  ی کم و سرما  دنیکش  ی برا  نفس

به سخت بود. مهراب  نگاه  یسوز  بلند کرد و  بر    یسر  به دور و 

  انیگردنش جر  یرو   یلزج  عیسوخت و ما  یانداخت. شانه اش م

و  بود  افتاده  سرفه  به  غبار  و  گرد  آنهمه  استشمام  داشت.از 

 . دی د یرا نم ییچشمانش درست جا
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 !ال؟ی!... ت ال؟یت _

که از شکاف    ی نور   ی . روزنه  دیگرفت و سرفه امانش را بر   نفسش 

دور و برش را روشن   ی کرده بود کم  دای انه نفوذ پسقف به داخل خ

 تر کرد.

دخترک    فیظر  ی چشم چرخاند و با بهت نگاه دوخت به پا  دوباره

 حرکت افتاده بود.  یب  ینیالوار سنگ ریکه ز

داد و سوزش شانه اش هزار برابر شد.   یزده به خود تکان وحشت

نفسگ  یب درد  آن  به  او   دیخز  نیزم  ی رو   ریاعتنا  به  را  خود  و 

 . دیچک  یاش خون م  ینیافتاده بود و از ب  هوشیرساند. دخترک ب 

دلخراش قلبش را انگارهزار تکه کرد. بغض    ی صحنه    نیا   دنید

م  شیگلو  ی رو اشک  و  کرد  ب  ین   ین  انیجا خوش   یچشمان 

 . دیقرارش دو
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 جان؟! الیچشمات رو باز کن؟ ت الیت _

لرز  ی ها  پلک ناله  وازدر   دیدخترک  مهراب   ی تاهکو  ی د  کرد. 

  ی به سمت او کشاند و تالش کرد آن الوار لعنت  شتریخودش را ب

 بردارد.  الی ت ی پا ی را از رو 

لزج   ی   هیفلج شده و آن ما  بای راستش از شدت درد تقر  دست

 کرده بود. سیگرم تمام لباسش را خ

که از   ی بلند  ادیچوب انداخت و با فر  رینفس زنان دست ز  نفس

 وبه سرفه افتاد.  دیچیآن را کنار زد. دخترک به خود پ  دیدرد کش

 ! ؟یخوب الیت _

را به تکاپو انداخت   الیبود که ت  ی مهراب آنقدر  ی صدا  ی تو  ینگران

 هرطور شده جوابش را بدهد.  

 خو... خوبم.  _
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 . رونیب میبر نجایاز ا دیبا _

  ی اخت. کمبه دور و بر اند  یبه زحمت سر بلند کرد و نگاه  الیت

 شان برسد.   تیاز موقع یداشت تا به درک درست ازینزمان 

 .رونیب  میبر م یتون یطرف م نیاز ا _

 ، مهراب سرتکان داد. الیت ی اشاره  با

 ؟ ی تکون بخور ی تون یخوبه. م _

 فکر کنم بتونم.  _

 ی . درد داشت اما نه آنقدردیکش رینشست و کمرش ت شیسرجا

 کند.  رشینگی که زم

  رونیرفت که به ب  یمت شکافاز کنارش گذشت و به س  مهراب

و    دیکش  رونیفرسوده خودش را ب  ی حلب ها  انیراه داشت. ازم
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برانداخت. داخل خانه بودند ودر ورود   ینگاه کامال   ی به دور و 

 مسدود شده بود. 

 گفت:  الیکرد و رو به ت سرخم

 .رونیکشمت ب  یدستت رو بده به من، م _

آمد.   رونیآوار ب  ری با کمک مهراب از ز  دویخودش را جلو کش  الیت

 به خانه انداخت و زمزمه کرد.  ی د ینگاه تلخ و ناام

 زدم، آخرش... شیخودمو به آب وآت  نجایواسه داشتن ا  نهمهیا  _

 . شیساز یخونه مال خودته، دوباره م  نیهنوزم ا _

ام  الیت لبخند  به  را  م مهراب دوخت و کم کم اخ  دوارینگاهش 

 اش خط انداخت. یشانیپ ی رو ی محو

 .ادی یخون مداره  _

 . دیپرس دیبا ترد مهراب
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 !؟یچ _

 . دیخود را به سمت او کش الیت

 .ادی  یگوشت خون م   ی داره از پشت الله    ی ... وا ه یلباست خون  _

دست چپش را به سمت زخم برد و صورتش از سوزش و   مهراب

 جمع شد.  یدرد کم

 کنه.  یازاون شونه ام درد م شتری. ب هیخراش سطح هی _

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۷:۱9 ۱۱.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۵8  دیایکه ب بهار

 تر نگاهش کرد.  قیدق الیت
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 . مشیببند ی زیبا چ  دیفکر کنم دستت در رفته. با _

 شه. ینم دایپ ی زیکه چ نجایاما ا _

 اشاره کرد. ی به در بسته ا  الیت

 تو اون اتاق.   میبهتره بر _

 ؟ ی ای راه ب یتون یم _

 . د یکش  نیزم  ی راستش را رو   ی گرفت وپا   روایدستش را به د  الیت 

 کنه.    یدرد م یپام کم _

به دنبالش راه افتاد و هردو وارد اتاق شدند. خوشبختانه   مهراب

برنداشته بود. از آن   یبخش از خانه سالم بود و سقف قوس  نیا

 گرم بود. ی ریاتاق به طرز دلپذ ی مهم تر فضا

مهراب هم کنار درنشست تازه کرد.    یو نفس  واریداد به د   هیتک  الیت

 راستش را فشرد. ی و شانه 
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 ؟ یدرد دار _

 .دیچشم گشود و به سمت او چرخ الیتسوال  با

 شه؟  یپنجره باز م نیا _

 به پنجره انداخت.   یسرش را باال گرفت و نگاه الیت

 رو کنار زد، آره. ختهیکه از باال ر ییاگه بشه برف ها _

 خوبه.  _

د شد و به سمت مهراب آمد. شال  بلن  شیلنگ لنگان از جا  الیت

 بافت را از گردنش باز کرد و گفت: 

 تکون بخوره.   دیدور شونه ات ببندم. دستت نبا  نویخم شو ا  کمی  _

 !ال؟یت _
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م  ی درحال  دخترک گره  اش  شانه  دور  را  شال  نگاه    یکه  زد 

 را به او دوخت. زانشیگر

 شد؟ حال بدت به خاطر گلخونه بود؟ یامروز تو باغ چ _

 نشست.  ال یاشک به عسل چشمان ت ش ین

 اتفاق بد افتاد.  هی روزید _

 زمزمه کرد.  ی به سخت مهراب

 !؟یچه اتفاق _

 .دیو با بغض لب برچ دی دخترک دو ی گونه ها ی رو اشک

 . شیشکار ی ... با اسلحه نجایاومد ا لیسه _

. دیرا بر   الیامان ت  ه ینگاهش کرد و هق هق گر  ی با ناباور  مهراب

 . ستیمهراب در خود مچاله شد و سخت گر  ی کنار پاهمانجا 
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ا   ی برا  یتالش  مهراب نکرد.   ی عصب  ی ها  هیگر  نیآرام کردنش 

 بود که پشت سر گذاشته بودند.   ی از شوک حادثه ا یناش

 زمزمه کرد. دیمغموم و ناام الیت

عصبان   _ استخر  فروش  م  یواسه  اون  ا  یبود.  چرا   ن یدونست 

 ن یمحمد جان توه  یعل  و به من و  نجای. اومد ای د یاستخر رو خر 

کرد. نتونستم خودمو کنترل کنم. رفتم طرفش که قبل از من  

 سمتش و اون با تفنگ زدش.  دیپر یاشتف

 افتاد.  هیرا با کف دست پوشاند و دوباره به گر صورتش

 خورد. ریبه خاطر من ت  چارهیسگ ب _

@romanhayelilian 
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 ۱۵9  دیایکه ب بهار

 چشمانش را بست.  ی با ناراحت مهراب

 نکن.  هیگر گهیرسم، بسه د یخودم به حسابش م _

 لجوجانه سرتکان داد.  الیت

کنه.    ی م  تمیاذ  ت یرخواهیخ  نی. اهیکاف  نجایخوام، تا هم  ینم  _

 رو از دست بدم.  ی زیچ گهیخوام د ینم

 !ال؟یت _

 .ی دست از سرش بردار  یکیکه تو رهیبم الیت ی ا _

 مهراب انداخت. ی ابروها انیم ی قیمخط ع اخم

ب  ی بار  نیآخر   _ و  بد  واسه  که  ما  راهیبود  خودت  از    ه یگفتن 

 .  ی گذاشت
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 . ردیاو فاصله بگ  الازیکالمش باعث شد ت انیم ت یو عصبان  خشم

 واسه من خط و نشون نکش دکتر مبرهن.   _

 دکتر مبرهن و زهرمار.  _

  یا از رور  شیاشک ها   ی و عصب  دیکش  شترعقبیخودش را ب  الیت 

 صورتش پاک کرد.

هات   یچیپ  م ی خورده و س  ییآوار سرت به جا  ریز  نکهیمث ا  _

 شده.  یقاط

به خرج   ی از حد تند  شیجا هم به نظر ب  نیکه تا هم   مهراب

 سرخم کرد. ی داده بود،با لبخند محو

نگاه    هی  یدسباشه. شما که خودت خانوم مهن  نی به گمونم هم  _

 کن.  فشی بهش بنداز و رد

 نزد. ینازک کرد و حرف شیبرا یشت چشم پ الیت
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 داد ونگاهش را به پنجره دوخت. هیدوباره تک مهراب

  م ی تو، فکر نکنم حاال حاالها بتون   ی دست من و پا  ت یوضع  نیبا ا  _

 .  میتون  ی. حداقل امشب که نمرونیب میبر نجایاز ا

 . م یرو خبر کن یکی دی. باشهیکه نم  ی نجوریا _

 شه کرد. یچه م نمیبب  اریب  در بمیاز توج مویگوش  ایب _

را    ینگاه مهراب گوش  ینیسنگ   ر یبا اکراه به سمتش رفت و ز  الیت

 در آورد. بشیاز ج

 آنتن نداره.  نکهیا _

اش انداخت و نفسش را   یگوش  ی به صفحه    یهم نگاه   مهراب

 کالفه فوت کرد.

 م؟ی شد ی زندون نجای که بابتش ا یهمون ،یمال توچ _

 اتاق بود، رفت.   ک یبار  ی طاقچه    ی و اش که ر  یبه سمت گوش  الیت
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داد،  یده. البته قبال هم تو خونه خوب آنتن نم  یآنتن نم نمیا _

 .رونیرفتم ب یواسه صحبت کردن م

 چپ چپ نگاهش کرد.  مهراب

واسه   یاز جان گذشتگ   نیاونوقت ا  یبگ   شهی. میخسته نباش  _

 قا؟ یبوده دق یچ

 زد و گفت:  ینیلبخند خسته و غمگ الیت

بابام توش هست که نم  لمیعکس و ف  ی سر  هی  _   یاز مامان و 

 بره.  ن یخواستم از ب

دخترک عذاب وجدان داشت   زی ناچ  یدلخوش  دنیکه از د  مهراب

 مزمه کرد.ز یبا ناراحت

 منه.   ریهمش تقص _

 گفت:  یحس بد به شوخ نیبردن ا نیاز ب ی برا الیت
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 اومده؟  نییو سقف خونه پا دهیسه متر برف بار نکهیا _

 ش اون شب... کا ی ا _

 ! ؟یکاش اون شب چ ی ا _

کاش آن شب خود او پشت رل نشسته    ی با خود فکر کرد ا  مهراب

اگرباعث    یحت  ی نطوریمحمد جان تصادف کرده بود. ا  ی و با عل

 کرد.  یباران رها نم ریز بیمرگش شده بود الاقل اورا تنها و غر

 م؟یافتاد ریگ نجایفهمه ما ا یم ی... به نظرت کسیچیه _

دانست   یکند و خدا م  یجواب دادن شانه خال  ری واست از زخ  یم

 مهین  ی آن جمله    ی ادامه    دنی آن لحظه چقدر به شن  الیکه ت

 داشت.  ازیتمام ن

@romanhayelilian 
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 [ ۱۷:۲۰ ۱۱.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱6۰  دیایکه ب بهار

 شانه باال انداخت. ی دیناام  با

  د یعمو جاو نکهیمگه ارو ندارم.  یکس نجایدونم، من که ا ینم _

 شن؟   یپدر و مادرت نگران نم  ؟ یسراغم. توچ  انیب  دایو و   یناج  ای

زندگ  _ باهاشون  مستقل    شهیم   یچند سال  هیکنم.    ینم  یمن 

 شدم. 

 به خاطر اختالفت با حاج آقا؟ _

 گفت:  الیفقط سر تکان داد و ت مهراب

 تالش کرد. ی لیمن و بستن پرونده خ تیواسه گرفتن رضا _

 مهراب نشست.  ی لب ها ی رو  یتلخ پوزخند
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  زه یسطل آب بر  هیو بعد    شیعادتشه اول آدمو بندازه وسط آت  _

 . ست یروش. سوختنت براش مهم ن

 . دیپرس دیبود، با ترد اوردهیاو سردرن ی   هیکه از کنا الیت

 تورو انداخت جلو؟! تیواسه گرفتن رضا _

 نبود. نیمنظورم ا _

  د یلنگ  یماجرا م  نیا   ی جا   کیرا قانع نکرد.    الیکوتاهش ت  حیتوض

  شتر یو آن ب   نیا  ی که داشت با حرفها  ی د یو هر بار شک و ترد

 گفت.  یجان م

نم  زیآم   دیترد  سکوت انداخت.  تقال  به  را  مهراب    ی دخترک، 

 داشته باشد.  یبرداشت اشتباه شیخواست از حرفها

کرد. واسه    یباز م   ی ا  گهیرو من حساب د  شهیحاج محمد هم  _

مادرم نامزد انتخابات شوراها شد    شیل پ هشت سا   ی وقت  نیهم



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
902 

حما خواست  که    تشیازم  نائب  دوره  باشم.اون  وکنارش  کنم 

هرطور شده    نکهیمادرم بود و واسه ا  بی رق  شهیپدرخانوم مهران م

کرد. تا    یخراب م  ومادرم   ی و اونجا وجهه    نجای ا  رهیاونو بگ  ی را

 یغاتیتبل  ی از ستاد ها  یکیتو    ختنیبار نوچه هاش ر  هی  نکهیا

  ی و رفتم ستاد اصل  اوردمی شلوغش کردن. منم طاقت ن  یحساب

  یادیز  ی نائب و باهاش رو در رو بحث کردم. از قضا اون روز عده  

من و رو   ی اونجا جمع شده بودن و با حرفها  ش یواسه سخنران

ازم  ختی هاش ر   ی از را  یلیمزخرفش خ  تیشدن شخص  نائب   .

م  نهیک شد.  خوشحال  بابا  اما  گرفت  دل  ج  یبه   ی ربزه  گفت 

درس و دانشگاه   یخط رو دارم. من اما همه فکرم پ  نیافتادن تو ا

بعد اون جر تا دوسال  ا  اناتیبود.  موضوع   نیمدام تو خونه سر 

جنگ و دعوا بود.  تو اون اوضاع درب و داغون من ارشدمو گرفتم  

  ر یو من ز   ی بر  ی کنکور دادم. بابا گفت حق ندار  ی دکتر  واسهو  
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کرد تو مصاحبه رد   ی متاسفانه با اعمال نفوذ کار  بار نرفتم. اونم

. از خونه زدم  ومدمیعقب افتادم اما کوتاه ن  میسال از زندگ  هیشم.  

 بدم و کار کنم.  لیو به هزار جون کندن تونستم ادامه تحص  رونیب

 شکر آبه؟  نتونی هنوزم اوضاع ب  _

 ی ه. سر ماجراتالش کرد منو برگردون  یلیآره،هرچند بعدها خ  _

خودم حلش کنم اما    دیکنار و گفت با  د یدف هم اولش کشتصا

 کرده. ییکارا هیدور از چشمم  نکهیبعد مث ا

 سبز شد.  الیت ی لب ها ی رو ین یمحو و غمگ لبخند

دوست داشتن رو   نیدونه ا  یحاج آقا دوستت داره منتها نم   _

 نشون بده.  ی چه جور دیبا

اشتنشون پا گذ  ریداره که ز  شی اصول تو زندگ  ی سر  هیپدرم    _

  م یهمکار   ایکردنم    یمستقل زندگ   نی ست. مثال هم  ره یگناه کب
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زن مطلقه ست و از قضا نائب    هیبا دکتر طلوع که    شگاهیتو آزما

 رو نداره.  دنشیچشم د یلیهم بنا به دال 

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۷:۲۱ ۱۱.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱6۱  دیایکه ب بهار

ا  ز یت  الیت  ی اسم دکتر طلوع گوش ها  دنی شن  با همان    نیشد. 

 کرد؟   یم ادی ی نبود که مطهره هم از او به بد  یزن

خواستم    یواسه پدرم باشم، نم  یناخلف  ی خواستم بچه    یمن نم  _

ناد   ی آرزوها خودم  مورد  در  رشته  رمیبگ   دهیاونو  خب  اما   ی . 

چ  میلیتحص کارم  ب  ی زیو  خوشحال  باهاش  که  نم بود    ی ودم. 

 ام، پدرمو مقصر بدونم. شکست ه ی خواستم بعد ها برا
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 با همان لبخند غمزده زمزمه کرد. الیت

محمد جان و    یعل  یخوشحال  ی کردم فقط برا  ی من اما هرکار  _

ل  م  الیمامان  که  اونارو  و ذوق  م  دمید  ی بود. شوق  آروم    ی دلم 

اما تموم موفق  میلیتحص  ی گرفت. رشته   بود    ت ی انتخاب خودم 

فوت    الیمامان ل   ی د. وقتکه به دست آوردم به خاطر اونا بو  ییها

شوق و   گهیشد. بابا د  یحس  یرکود و ب  هیمون دچار    یکرد زندگ

نداشتم. اون   لیواسه ادامه تحص  ی ا  زهینداشت و من انگ   یذوق

.  م یکرد  یو درد و دل م   میزد  یکم با هم حرف م   یلیاواخر خ

حرف   ی جد  یل یدوهفته قبل از فوتش نشست باهام خ  هی  بایتقر

داشته   شهیکه هم  ییبرگرده افغانستان و آرزوخواد    ی زد. گفت م

  دن یرو دنبال کنه. گفت اقبال خان ازش خواسته برگرده. از شن

... نگام کرد وفقط ؟یشدم. گفتم پس من چ  یعصبان   مشیتصم

  نکه یزدم. تا ا  ی حرف نملبخند زد. تا چند روز باهاش قهر بودم و  
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مامان  . بعد فوت  رونیشب قبل تصادف واسه قدم زدن رفت ب  هی

.  گرفت  یقرار بود و تو خونه آروم نم  یداشت. ب  ی عادت به شبگرد

پلک رو هم نذاشتم. زنگ    یاون شب تا ساعت سه از سر نگران

اذان   کی. نزدمیاومدن  که دنبالش بگرد یو ناج دیزدم عمو جاو

برگشت خو با  صبح  اونم  غر  هینه.  درمونده.    بیحال  نگاه    هیو 

کرد   ی هرکار  دیو اتاق. عمو جاوناآشنا بهمون انداخت و رفت ت

سرش داد زدم. اون   هیو با گر  تاقنتونست. رفتم تو ا  رهیجلومو بگ

 نگفت و با لبخند نگام کرد.  ی زیبازم چ

 دوخت.  ی کور  ی و نگاهش را به نقطه  دیکش ی آه بلند الیت

قفس داشت روز به روز   نیتونم نگهش دارم. ا  یدونستم نم   یم  _

خواستم بهش بگم باشه برو. اما از  یم شد. یواسه بابا تنگ تر م

که از خونه    ینزدم. اون شب بارون   یحرف  ی سر حماقت و لجباز
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نگام    یصداش زدم، حت  یبه حال خودش نبود. هرچ  رون،یزد ب

نم منو  اصال  انگار  من    ینکرد.  ازش   ی حتشناخت.  نتونستم 

 کنم.  یخداحافظ

 دوباره حلقه زد. شیچشم ها ی تو اشک

 زدم. یمسرش داد  دینبا _

 منقلب دخترک، مهراب را به تقال انداخت. حال

رفتارت از سر   نیدونسته ا  ینبوده. م  ریمطمئنم اون ازت دلگ  _

م مگه  بوده.  داشتن  ت  یعل  شه یدوست  از  جانش    یت  یمحمد 

 دلخور باشه؟ 

  ی کردم. م یم  ی لجباز دیاما من نبا ستیدونم که دلخور ن یم _

از تو نباشه کمتر از تو عذاب    شتریدادم؟ چون ب  تیچرا رضا  یدون

 وجدان ندارم. 
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 !ال؟یت _

نبوده.    یشگیآخر اون آدم هم  ی بابا اون روزا   گهی م  دیعمو جاو  _

راه   ابونیهوا وسط خ  یب  نطوری شب قبل از تصادف هم هم گه یم

  ی نم   یاطیاحت  یاگه خودشم ب  یاون شب بارون  گهیرفته. م  یم

 افتاد.  یاتفاق نم نیکرد ا

 کنه.   یم نمعذاب منو ک نیا _

 شه.   یدونم،عذاب منم با گفتنش کم نم یم _

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۷:۲۱ ۱۱.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱6۲  دیایکه ب بهار

 . می حرف رو عوض کن ایپس ب  _



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
909 

 . د یبا سکوت موافقتش را نشان دادومهراب با محبت پرس الیت

  ی . اصال کهیاسمت چ  یخواد بدونم معن  یدلم م  ی لیراستش خ  _

شکوفه    یعنی  ی لکیگ  شیبه گو  یت  یاسمو روت گذاشته؟ ت  نیا

 ... الیاما ت

 سر تکان داد.  دخترک

 ی. چرخیسیچرخ نخ ر  یعنی ال یت . ستین  یکیشون  ی آره معن _

  ی م  لیتبد  تی ف ینخ محکم وبا ک   هیرو به    فیخام و لط  شمیکه ابر

وجودش    یگفت آدم  یم  شهیاسمو روم گذاشت. هم  نیکنه. بابا ا

نخ    هی  شمیابر  نی خواد از ا  یو نرمه ، همت م  فی لط  شمیمث ابر

  ه یگفت مث    یتا همه ازش سود ببرن. م   ی بساز  دی محکم ومف

ر نخ  ن   یسیچرخ  مهم  و    ستیباش.  ساده  چقدر  کارت  و  ساز 
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  ه ی  ی چه برا  یباش   دیمف  یبتون   نم یبا هم  نهیباشه مهم ا  ییابتدا

 جامعه. هی ی نفر چه برا

  یها  شیهما  ایتو دانشگاه     دیحرفها رو با  نیکنه ا  یآدم فکر م  _

بب   یادب  یعلم  نیما که سالها ا  مینگر  یچقدر سطح  نیبشنوه. 

تفاوت ازش   یافکار روشنش کنارمون بوده و ما ب   ی مرد با همه  

 .  میگذشت 

ظاهرشونه.    ی ما رو آدم ها، از رو   ی ارزش گذار  اریمع  نکهیواسه ا  _

ر البد  بهت  شیاجتماع   تیباالتر و موقع  شیمدرک دانشگاه  یهرک

که به من فهم و درک  یبا درک وشعور تر و با فرهنگ تر. مدرک

اجازه رو بده   نیکه به من ا  یخوره؟ مدرک   یم  ینده به چه درد

آگاه داشتن  بدون  فقط    نظرصاحب    یخودمو  من  از    هیبدونم 

گفت   یداشتم که م ی ارشد استاد ی سازه. تو دوره   یمترسک م
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با بچه ها ب  هیقط  ف  ی کارشناس   ی فرق شما    شترویچندتا کتاب 

بهش افتخار    نیکه بخوا  ستین  ی زیچ  نیمعلومات اضافه تره وا

 به شعور و درکشه. ستیبه معلوماتش ن  ی. ارزش آدمنی کن

 ی داد و نگاهش را به لبها  هیسرش را به چارچوب در تک  مهراب

کلماتش ولحن خوش آهنگ    ی دخترک دوخت. به او که جادو

تسخ  ی همه    شیصدا را  مهراب  که    یم  ریوجود  او  به  کرد. 

 نبود.   ش یب  نیریش یالیداشتنش جز خ

روزها    نیبود که مهراب ا  یقصد ماندن نداشت و رفتنش عذاب  الیت

 کرد.  یسخت با آن دست و پنجه نرم م 

پلک و    دنیشغال ها باعث پر  ی صحبت چند نفر و زوزه    ی صدا

تارپاره شدن چ کامال  هوا  فضا  کیرت کوتاهش شد.  و    ی شده 

اتاق    ی گوشه    ییپتو  ی ت سرد شده بود. دخترک ال آنجا به شد
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مهراب   ی و گرم هم رو  میضخ  بایلحاف تقر  کیکز کرده بود و  

 انداخته بود. 

شده و زخم    شتریشانه اش نسبت به چند ساعت گذشته ب   درد

خواب   ی کرد پاها  ی . سعدیکش  یم   ریپشت گوشش هم ت   یسطح

 د. را کنار بزن م یدهد و آن لحاف ضخ یرفته اش را تکان

 . دیرس  ی تر و واضح تر به گوش م کی حاال نزد صداها

 .ختهیخونه کامال ر د،ینگاه کن س نجارویا _

 باشه؟!   ومدهی سرش ن ییبال _

 ؟ی شنو  یمنو م  ی خواهر... خواهر صدا _

پلک گشود و نگاهش را به    یبه خود داد و به سخت  یتکان  الیت

 مهراب دوخت.

 به گمونم واسه نجاتمون اومدن. _
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 ست؟ ین نجایا ی ؟!...کسخواهر _

پتو را کنار زد ولنگ لنگان به سمت پنجره که با برف نشسته    الیت

آن    ی   شهیآن، مسدود شده بود رفت و با کف دست به ش  ی رو

 زد.

 .  میینجایما ا ی مهد  دیآقا س _

نفر  ی صدا چند  برداشتن  پنجره     ی گام  سمت  به   ی به  اتاق 

 گوششان خورد.

 از پنجره رفت تو.  شهیم  مینار بزنبرف ها را ک  نیا میاگه بتون _

 صدازد.   ی مهد  دیاورا آقا س  الیبود که ت  یهمان شخص  ی صدا  نیا

 روستا هستن؟ یاهال _

 سرتکان داد.  ی با خوشحال الیت

 مسجد محل اومدن کمک. یمتول  ی مهد  دیآره. با آقا س  _
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 ۱63  دیایکه ب بهار

خودش را    یزود کنار زده شد و شخص   یلیپشت پنجره خ  رفب

 . دیباال کش

 ؟ یخواهر خوب _

حس و حال مهراب    یب  ی به چهره    یه عقب برگشت و نگاهب  الیت

 دوخت.

 من آره اما...  _
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وخون    یکه زخم  یبه مرد جوان  ی لحظه ا  ی برا   ی مهد  دی س  نگاه 

شت و رو ماند. به عقب برگ  رهیداده بود، خ  هیآلود به در اتاق تک

 به حاج باقر گفت:

 .میدار یزخم نجایرو بفرست باال کمکم کنن. ا  ونیاز آقا یکی _

از   ینفس  الیمساعد ت  بایحال تقر  دنیرضا باال آمد و با د  بالفاصله

اگه   یبود حت  زیعز  شیبرا  الی. دختر ل دیکش  الیخ  یسر آسودگ

 کرد. یاو را از کار اخراج م یبخاطرش آقا مرتض

از خانه خارج شدند و    الیمهراب و ت  ،یکمک اهال  بعد با  یلحظات

 مهراب، پچ پچ ها شروع شد.  ی نا آشنا  ی آن دو و چهره  دنیباد

 باهاشه؟!  هیپسره ک نیا _

 . ریبگ لیتحو د یبفرما س _

 گفت:  هیبلند تر از بق  ییبا صدا انیآن م یکی
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دختره تک و تنها تو اون خرابه   نیا  ست یصالح ن   می گفت  یهرچ  _

 گوشش بدهکار نشد.  یبمونه کس

 از ذات خرابه. ستیخونه خرابه ن نیاز ا مشکل _

  ی شناخت و م  یحق داشت.البد خواهرزاده اش رو م  یآقا مرتض  _

 .هیدختر از چ نیدونست ذات و سرشت ا

 شیکرد با حرفها  یانداخت وسع  الیت  ی دور شانه ها  ییپتو  رضا

 جمع دور کند.   ی حواس او را از گفتگو

. تا  ختهیسقفشون ر  ی ادیز  ی ه شده و خونه هاهمه راهها بست  _

رو رحمت کنه   ی مهد  دیشد. باز خدا پدر س  رید   میبرس  نجایبه ا

 . می کرد خونه به خونه واسه کمک بر  جی که مردمو بس

او نگاه به جمع و صحبت آهسته شان    ی توجه به حرفها  یب   الیت

 دوخته شده بود.  ی مهد دیبا س 
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 لب گفت:  ریز مهراب

 زنم.  یرم باهاشون حرف م یم نگران نباش  _

 انداخت و با تاسف سرتکان داد.  تیبه جمع  ینگاه رضا

 جماعت عقلشون به چشمشونه.  نیا _

 مقدمه باال رفت.  یحاج باقر ب  ی صدا

 نجایآقا ا  نیا  م یبدون   دیجان، ما نبا  د یس  هیچه حرف  نیآخه ا  _

مخالفت    لیخونه و دل  نیا  ی کنه؟ خوبه خودت سابقه    یم  کاریچ

خونه ما نگران    نیدختر اومد تو ا   نیکه ا   ی . روزیدون  یممارو  

 .میمسائل بود  نیهم

 چشم بست. یبا ناراحت ی مهد دیس

ا  _   یزیمرد مؤمن؟ مگه خودت به چشم چ  ی آخه چه مسئله 

 ؟ یدید
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 کرد.  یدست  شیبلند شد اما قبل از آن مهراب پ شیاز جا الیت

 بذار من حلش کنم.  _

@romanhayelilian 
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 ۱6۴  دیایکه ب بهار

هم صحبت شود. به    ن یجماعت بدب  نیخواست دخترک با ا  ینم

نام داشت حرف او را بهتر   ی مهد  دیآن مرد که س  دینظرش رس

 فهمد.  یم

 .نیاری  یم فیلحظه تشر هیحاج آقا  _

نگاه دلخورش را از جمع گرفت و  به سمت او رفت.    ی مهد دیس

 آمد و گفت:  شیلب ها ی رو ین یگلبخند محو و غم 
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 ن؟یی هنوز حاج آقا نشدم. بفرما  _

  ل یدونم دنبال دل  یاستخر. م   دیمن مهراب مبرهنم، مالک جد  _

 نیاما اگه اجازه بد  نیخانوم هست  نیا  ی و تو خونه    نجایبودنم ا

. نه من و نه  می کن   یمورد صحبت م   نیدر ا  گهیفرصت د  هیتو  

  ی مرکز درمان  ه یبه    دیو با  میرندا  ی مساعد  یخانوم حال جسم  نیا

 .  میمراجعه کن

 کرد.  تشیاو گذاشت و هدا ی بازو ی دست رو ی مهد دیس

 ن؟ یدار ییشما با خواهر ما آشنا _

 . هیمقدار طوالن هیبله منتها قصه اش  _

 .  دیکش  رونیرا ب  یفرو برد و کارت  شیپالتو  بیچپش را در ج  دست

 فعال با اجازه.  _
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  رهیطلوع خ  شگاهیکتر مبرهن و آزمانام د  ی رو  ی مهد  دیس  نگاه

ا کجا  نیماند.  و حد  ی قصه    ی مرد  نقش    ثیپرحرف  دخترک 

 داشت؟ 

*** 

که قربان صدقه    یرا گرفت و درحال  الیت  ی بازو  ریز  مهینع  خاله

 کرد. ییراهنما یرفت او را به سمت در خروج یاش م

 سر. یپله هارو مواظب باش بالم  _

 شینگران چشم ها  ین  ینبه پشت سرش انداخت و    ینگاه   الیت

ناج به  نم  ی را  م   یدوخت.  که   حاال  دن  یخواست  تا  و   ا یرود 

 خبر از حالش برود.   یماند ب یمحبت او م ونیمد است یدن

سقف خانه آن هم   ریمهراب پشت سرش به ز  دنیدو  ریتصو  هنوز

 ی شود جلو  یشان آوار م   ی برف هر آن رو  نکهیبا وجود دانستن ا
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برا که  بود.حاال  ها  ی چشمانش  داشتن  دنبال    ی دوست  مهراب 

اودر نگاهش    ی ها   یاز مهربان  ی ر یگشت هر لحظه تصو  ینم  لیدل

 کرد. ی درمانده م شیاز پ  شیب الرایگرفت و  ت یجان م

 پاسخ نگذاشت.  یمنتظرش را ب  نگاه یناج

 حالش خوبه، نگران نباش.  _

 . دیبه عقب برگشت و مردد پرس مهینع خاله

 ! پسر مبرهن ها؟! ؟یک _

از آنها نداشت با اکراه سرتکان داد    یکه هنوز هم دل خوش  یناج

 نازک و خوش رنگ خاله گل انداخت.  ی لب ها ی و لبخند رو

رسوند    الیخودشو به ت  م یبده تا ما به خودمون بجنب   رشیخدا خ  _

 کنارشه، نگران نباش.   دیبزرگ نجاتمون داد. جاو  بتیمص  هیو از  
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آم  نگاه ب  ز یمحبت  را  نگذا  یخاله  از  پاسخ  همراهشان  و  شت 

 خارج شد.  کین یکل

 

انداخت و رو به   یبه آتل بسته شده دور شانه اش نگاه  مهراب

 گفت:  دیجاو

و تا من برسم از   دیسمت خونه دو  هوی.رمیبگ   نتونستم جلوشو  _

 پله ها باال رفت. 

دمت    ،یکه تنهاش نذاشت  نی. همی کرد  یحال کار بزرگ  نیبا ا  _

 گرم.

 کرد. زمزمه  نانیبا اطم مهراب

 . ذارمیگفته بودم که تنهاش نم _
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  ینطوریداره. ا  یخوشحال  ی با بودنت کنار اومده جا  الیت  نکهیا  _

 . دهیمطمئنم که خودشو بابت اتفاقات قبل از تصادف بخش

شا  _ حاال  زد.  حرف  درموردش  و   تیرضا  ل یدل  دیباهام  دادن 

بهتر م  دنشیبخش ا  یرو  اما  نم  نیفهمم   یاشتباه منو کمرنگ 

 کنه. 

 مهراب نشست.  ی شانه  ی رو  دیجاو تدس

و منتظر    دیبخش  یبهونه م  یبود که ب  یمحمد جان آدم  یعل  _

 .ی موند، تو که جون دخترش رو نجات داد یجبران نم

@romanhayelilian 
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 ۱6۵  دیایکه ب بهار
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  ی اهکوت  یبا خداحافظ  دیبا پاکت داروها وارد اتاق شد و جاو  فرزان

 آنجا را ترک کرد. 

 گفت؟  یم یچ _

 بود. دیدور شدن جاو ریفرزان به مس  نگاه 

 اومده بود حالمو بپرسه.   _

 ؟ ی کرد فی اونم تعر ی از حماقتت برا _

 ... ی من بود ی باز شروع نکن. خودتم جا _

 چپ چپ نگاهش کرد.  فرزان

م  _ بودم  اگه  م  یمن  قلم  پاشو  ا  یزدم جفت  از  که    ن یکردم 

 . ارهیدر ن  ها ی چموش باز

 . ی کرد ی جا م یتو ب _
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 . دیایب  نییکرد از تخت پا کمکش

 شه.   یهم م  یرتیبه خرج داده، واسه من غ تیخر _

 کالفه از او فاصله گرفت:  مهراب

 شو.  الیخ  یجون حاج قاسم ب _

 . دمیاومدم، سر راه حالش رو پرس یداشتم م _

 خب؟! _

 موبرداشته.  ی استخوان پاش مختصر _

 نزد.  یانداخت و حرف ریسر به ز ی تبا ناراح مهراب

  ی خانه  ریشدند، فرزان مس نی که خارج  و سوار ماش کینیکل از

 گرفت.  شیخودش را در پ

 ؟یر یم ی طرف دار نیچرااز ا _
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 نه؟ ایحواسش بهت باشه  دیبا یکیمن.  ی خونه  ی ای یم _

 من خوبم.  _

 ام. ی کفر ی دوباره شروع نکن. ازدستت بدجور _

کرد    یها فرزان را درک م  ینزد. نگران  یآمد و حرفناچار کوتاه    به

 دیباشد  اما فرزان هم با  یداد از دستش عصبان  یو به او حق م

  یبود برا  دهیسقف خانه دو  ریکه به ز  یکرد، کس  یاو را درک م

 ی لحظه تمام زندگ  کی  ی محمد نبود. برا  یمهراب فقط دختر عل

  ده یآوار دو  ری و به ز  دهید  تهاش را مقابل چشمانش از دست رف

 اش بود.  یمحمد حاال تمام زندگ یبود. دختر عل

و تا    دیپوست تنش دو  ریحس خوب به ز  نیاز ا  ی محو  لبخند

 نگفت.  ی زیچ  گریفرزان د  ی به خانه   دنیرس

*** 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
927 

ظرف غذا را از دست دکتر طلوع گرفت و مهراب با لبخند    مهروز

 گفت:  یمحجوب

 ن؟یدیچرا زحمت کش _

راتون پختم،  ب  چهیسوپ ماه  یدکتر. کم  ی قاقابل شمارو نداره آ  _

 . نیدوست داشته باش  دوارمیام

 بود، گفت:  ستادهیقدم فاصله پشت او ا کیکه درست با  فرزان

مهراب   شهیدست پخت شما حرف نداره خانوم دکتر، مگه م  _

دم انگشتاشم باهاش    ی خان دوست نداشته باشه؟ بهتون قول م

 بخوره. 

با  فرزان ر   ی با اخم محو  مهراب ا به سکوت دعوت کرد و دکتر 

 تعارف جفتشان نشست.
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وقت  _ به شخصه  که  من  مهراب؟  آقا    دم یشن  یحالتون چطوره 

 نگران شدم. یلیخ

 کردن.  ادیداغشو ز ازیپ کمی  یبود. دکتر پناه  فتاده ی ن یاتفاق _

 باال انداخت و طلب کارانه جواب داد.  ییابرو  فرزان

 ی وونگیخبر نداره چه د  مهراب خان ما هنوز تنش گرمه و  نیا  _

واسه   دمیکه من د  شهیعاشق پ  ی آقا  نیبه خرج داده. هرچند ا  ی ا

ها هم حاضر بود از جونش   نی از ا  شتریخاطر خانوم مهندس ب

 بذاره.  هیما

مهراب   یدکتر طلوع و نگاه عصب  ی لب ها  ی خشک شده رو  لبخند

 دهد. حی، فرزان را وادار کرد فرار را بر قرار ترج

 . گهی م  یچ  نمی زنه، برم بب  یمهروز خانوم صدام م  کهنیخب مث ا  _

@romanhayelilian 
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 [ ۲۲:۱۵ ۱۲.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱66  دیایکه ب بهار

 گفت:  ی سمت آشپزخانه قدم تند کرد و مهروز با شگفت به

 صدات زدم؟!  ی وا! من ک _

 را گرفت و اورا با خود به داخل آشپزخانه کشاند.  شیبازو فرزان

 منتها خودت حواست نبود.  زمیعز ی صدا زد _

 لب زمزمه کرد.  ریطلوع ز دکتر

ماهه... ظاهراً    کی  ی اون استخر و مرخص  دیتالشتون واسه خر  _

 حرفاست.   نیتر از ا ی جد یلیخ زیهمه چ
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حرف  مهراب و  کرد  نگاهش  توض  یفقط  او   ی برا  یحینزد. 

 داد سکوت کند.  حیزن بدهکار نبود، پس ترج نیاحساسش به ا

کردم بعد زدن اون حرفا در مورد پدر ماهان ما به هم   ی مفکر  _

 .میتر  کینزد

بعد اون حرفا هم   نیبرام محترم بود  شهیتر؟! شما هم  کینزد  _

مادرانه تون از    ی اون فداکار  چ،ی احترام کم نشد که ه   نیا  ی ذره ا

 نگاه من ارزشمند بود. 

 . دیزد و پرس یلبخند تلخ  دکتر

 ن؟ی فقط هم _

 شد.  ی مهراب جد نگاه 

 . نی فقط هم _
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  نویا  کنمی. فکر مهیفراتر از اون احترام قلب  ی زیاما حس من چ   _

عالقه  بارها تو حرفا و رفتارم نشون دادم. چطور بگم؟...من بهتون  

 مندم. 

 من...  یول _

 سکوت او باال آورد.  ی دستش را به نشانه  دکتر

عالقه   نی. اما انیدونم شما به  خانوم مهندس عالقه دار  یم  _

  ی داره؟ اون دختر هنوزم شمارو باعث مرگ پدرش م  یانجامسر

 دونه.

م  یلیخ  نویا  _ اما ترج  یخوب  به جا  یم  حیدونم    نکه یا  ی دم 

، رک و راست به طرفم   جهیسالها در لفافه حرف بزنم فارغ  از نت 

 دارم. ی بگم چه احساس
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ا   _ به نفسش رو   نی من اگه سکوت کردم واسه  بود که اعتماد 

 نداشتم. 

 یم  ی اد یز  ی . من مردایتموم  ز یزن موفق و همه چ  هیشما  اما    _

 داشتن دکتر طلوع رو دارن.  ی شناسم که آرزو

 انداخت.  ریسر به ز  ی دیبا ناام دکتر

 . نی ستیاز اون مردا ن یکیوشما  _

 نزد. یسکوت کرد و حرف مهراب

 ی کردم اونوقت جواب شما م  یاتفاق ها اعتراف م   نیاگه قبل ا_

 تونست مثبت باشه؟

بشناسم، قبل از   اشویو دن  الیت  نکهیقبل از ا  دیدونم، شا  ینم  _

م   طیشرا  نیا  ریدرگ  نکهیا شما  من  انتخاب  بشم    یناخواسته 

 کنم. یفکر نم گهی اما االن د نیبود
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 تون نباشه؟  یتو زندگ گهیاگه اون دختر د یحت _

 اگه...  یحت _

  کامش را تلخ  ال یو عذاب نبودن ت  د یزبانش نچرخ  ی جمله رو  یباق

و حاال    دهیرا ندشد که دخترک    یاز شانزده ساعت م  شتریکرد. ب

محمد از هر    یعل  ی جان شعر ها  یت  یت  ی حرفها  برا  نیدلش با ا

 قرارتر بود. یب  یزمان

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۷:۰۷ ۱۴.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱6۷  دیایکه ب بهار

 ت. بلند شد و به سمت در رف شیاز جا یطلوع با ناراحت دکتر

 کنم، با اجازه.  یرفع زحمت م گهیمن د _



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
934 

 و مهروز بالفاصله از سنگرشان خارج شدند. فرزان

 آوردم. یم ییعجله. تازه داشتم براتون چا نیکجا با ا _

 مهروز گذاشت و گفت:  ی گونه  ی رو یکوتاه ی بوسه  دکتر

 فرصت بهتر. هیممنون انشاهلل تو  _

 اش کرد. یهمراه  یبا ناراحت فرزان

 . ن یناهار رو با ما باش میشد  یحال مخوش _

م  نیا  _ رو  شما  با  ی لطف  اما  تنهاست.    دیرسونه  ماهان  برم، 

کن عرض  پدرتون  به  شرا  ن یدرضمن  شون   ی شنهادیپ  طیبا 

 موافقم. واسه عقد قرارداد اقدام کنن. 

 محض بسته شدن در، فرزان بهت زده رو به مهراب گفت:  به

  روز یتا د  نکهیااون رو شد؟  رو به    نیاز ا   هویکه    یبهش گفت   یچ  _

 کرد.  یواسه بستن قرارداد دست دست م 
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 چپ چپ نگاهش کرد.  مهراب

اون حرفارو    یواسه چ   ؟یپرس  یاز من م  هیدسته گل جنابعال  _

 ؟ ی زد

برداشت    یب یس  زیم  ی رو  ی   وهیکنارش نشست و از ظرف م   فرزان

 و گاز زد.

 جفتتون روشن شه؟ فیبد کردم خواستم تکل _

 قرارداد حاج قاسم؟  فیتکل ایما  فیتکل _

 ؟یشناخت ی نجوریدستت دردنکنه داداش، منو ا _

از عالقه   یواسه چ  ؟ی دیکش  شیرو پ  الیحرف ت  یپس واسه چ  _

 ؟یگذاشت هیمن ما ی 

ب  یم  _ زن  اون  ا  شتریخواستم  که    نیاز  تو  نشه.  وابسته  بهت 

دکتر چقدر دوستت داره.   ینیب  یو نم  ی خودت شکر خدا کور
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  یوا کنه چون جنابعال  یروت حساب  نیاز ا  شتریم ب من فقط نذاشت

د پ  ی باز  وونهیبا  روز  داد  ش یدو  نشون  از دست    ی تون  به کل 

 گفت؟  یم ی... حاال چیرفت

خودش و دکتر طلوع را دوباره   ی و ناراحت حرفها  یعصب  مهراب

دکتر را   دیبادر ذهن مرور کرد و متاسفانه به فرزان حق داد. ن

 کرد.  ی سرانجامش م یس باحسا ریدرگ نیا شترازیب

*** 

خانه و    ی مانده    یباق  ی ادگاریرا از چند تکه    دشینگاه ناام   الیت

ناج  ی زندگ که  ز  یشان  از  زحمت  ب  ریبا  بود    دهیکش  رونیآوار 

 خفه کرد.  نهیگرفت و آه سردش را در س

 را نرم فشرد. شیبازو دایو



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
937 

ن  بودن رفت  ی باباتو رحمت کنه، اونا که اصل کار خدا مامان و    _

 یرو دوا نم  یو تخته  که بود و نبودشون درد  ریچهارتا ت  نیا

 کنه. 

 حرفش را قطع کرد.  دهیکرده و لب برچ بغض

دلخوش  _ اما  باتوئه  ت  یحق  چهارتا  همون  تخته    ریمنم    ی و 

 . نایشده ا میکه دلخوش دمیبه کجا رس  نیاوناست.  بب  ی ادگاری

 د. آرام هلش داد و وادارش کرد از آنجا خارج شون  دایو

 کنه.   یم  ضتی نشستن و زل زدن بهشون مر  نجای .اگهید  میبر  ا یب  _

تونم ادعا کنم مال    ی سقف باالسرمه که م  هیدلم خوش بود    _

سقف   نیا  رممیبم  یگفتم از گرسنگ  یخودم م  شیخود خودمه. پ

 دم اما برف اونو هم ازم گرفت.   ینم یرو به کس
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عز_ بزرگه  م زمنی خدا  روز    ی.  اون  ب  هیتونست  برات اتفاق  دتر 

 .ی اما شکر خدا هنوز تنت سالمه و زنده ا فتهیب

  یو در به در  یی فقط تنها  یکه سهم او را از زندگ  یبودن   زنده

 . دیارز  یکرده بود به لعنت خدا هم نم

@romanhayelilian 
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 ۱68  دیایکه ب بهار

بار به آن دو   نی خر آ  ی نزد و نگاه عزادارش را برا  یحرف  گرید  الیت

به جا مانده شان شده    لیوسا  ی که حاال انبار  ی دار یدر اتاق سرا

 از آنجا خارج شد.   دایبود انداخت و با کمک و

 ؟یراحت دیعمو جاو ی خونه  _
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 درمانده سرتکان داد.  الیت

 خدا شدم. ی اون بنده هامزاحم  _ 

م  نیا  _ نزن. خودت  نع  یدون   ی حرفو  دوستت    مهیخاله  چقدر 

 داره.

 نشست.  الیت ی لبها  ی رو ین یمحو و غمگ لبخند

  ت یرضا  یعروسشم دوست داره ها. البته اگه جنابعال  مهیخاله نع  _

 بذارن.  شی اونا پاپ نیبد

 اوضاع؟! نیتو ا _

محمد جان نه    یبگم نه عل  دیاگه منظورت عزادار بودن منه با  _

بخواد به خاطر غم ما    یکی  ی شاد  م یستین  یوقت راض  چیخودم ه

 .  فته ی ب ریخبه تأ

 با بابا صحبت کنم.  دیبا _
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بذار قبل    ن،یزی برام عز  یکه چقدر تو و ناج  یدون  یخودت م  _

 . نمیرفتنم سر و سامون گرفتنتون رو بب

 چپ چپ نگاهش کرد.  دایو

  کاریعروس مبرهن هارو چ  نی. خدا بگم ا یگفت بازم که از رفتن    -

 کنه که فکر رفتن رو به سرت انداخته.

 نرفتم.  دمیشا   ستیشخص نم ی زیهنوز چ _

 نداره؟ یبه دکتر مبرهن که دخل دتیترد  نیا_

 چطور مگه؟ _

 شانه باال انداخت. دایو

 .هییگه درمورد تو و اون خبرا  یبهم م یحس هیدونم  ینم _

 .دیتلخ خند الیت
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 ؟ی مثال چه خبر _

 . یستی خبر ن یوازش ب  هیکه مدام سرت تو گوش نیهم _

دوستانه ست. من جونمو    ی رابطه    هیفقط    نیداره، ا  یچه ربط_

 . ونشمیمد

 .ونهیاونم جون پدرت رو بهت مد _

 را بست.  شیچشم ها یباناراحت الیت

 که بخوام فراموشش کنم.  ستین ی زیچ نیا _

که احساس   نهیواسه هم  یکن  فراموشش  یتون  یمعلومه که نم  _

 . ی کنیرو به دکتر مبرهن انکار م  تیواقع

 کن.  ادهیپ دیخونه عمو جاو ی منو جلو _

رو نگفتم که تورو به    زایچ  نیباشه حرف رو عوض کن اما منم ا  _

هرکس داشتن  دوست  کنم.  متهم  احساست  توئه،   یخاطر  حق 
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حرف   نیخودت. ا  ی تونه بازخواستت کنه حت  ینم  یبابتش کس

به خاطر فرار   ی کنم حق ندار   ی آور  ادیکه بهت    دم یکش  ش یرو پ

 . یدوست داشتن رفتن رو انتخاب کن نیاز ا

  ن یا  یکاف  ی به اندازه    یحس لعنت  نیخواست؟ا   یاز او چه م  دایو

آب خوش از    کیو نگذاشته بود    ختهیاش را بهم ر  یروزها زندگ

د  ن ییپا  شیگلو که  بود  آنجا  درد  نم  گریبرود.  گذشته    یمثل 

از   ،یاز همان روز برف  زیحس فرار کند. همه چ  نیتوانست از ا

کرده بود.   رییتغ دیدو  آوار ریکه مهراب با او به ز  ی همان لحظه ا

  ی زندگ  ی هم از مدتها قبل درست از همان زمان که قصه    دیشا

حس   نین، ادکتر مبره  ی هر روزه    ی فکر   ی اش شده بود مشغله  

قرار   یچشمان ب  ی متولد شده و حاال پاگرفته  بود و هر روز جلو

 کرد.  یعرض اندام م الیت
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 . دیه سمت او چرخنگهداشت و ب  دیعمو جاو  ی خانه    ی جلو  دایو 

دوطرفه استقبال    ی عالقه    نیبود از ا  یمن مطمئنم اگه عمو عل  _

  م ی کرد. چون واسه اون، رفتار آدم ها به درست و اشتباه تقس  یم

 شد نه خودشون. یم

@romanhayelilian 
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 ۱69  دیایکه ب بهار

 لب زمزمه کرد.  ریشد ز  یم ادهیپ کهیدر را باز کرد و درحال الیت

من    یآدم تو زندگ  نی. بودن استمیمحمد جان ن  یاما من عل  _

 اشتباهه. 

 ؟یکن  ه یحرف خودتو تنب نیبا ا ی خوا یم _
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 فعال خداحافظ. _

آن را باز   مهیزنگ در را فشرد و خاله نع  دایو  نی دور شدن ماش  با

 کرد.

 ؟ ی بالخره اومد زم،یسالم عز _

توانست آن را   ی بود که نم  یانجیچشمان خوشرنگش برق ه  در

 پنهان کند.  الیاز ت

 شده خاله؟! ی طور _

 .میمهمون دار _

توض   الیت ورود  شترشیب  حی منتظر  به سمت  اورا  خاله  و    یشد 

 ساختمان هل داد.

 .نجانیمادردکترمبرهن و عروسش ا _
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بود فقط    دهی زن را د  نیکه ا  یبار  نیبه فکر فرو رفت، آخر  الیت

از    ی م  ی چند روز م   یمرگ عل شد  او   یمحمد جان  و  گذشت 

پدر عز تند  زشیعزادار  بود؟ چقدر  گفته  به آن زن چه   یبود. 

شرط اصال چه  بود؟  ه  یکرده  بود؟  به    چیگذاشته  را    ادیکدام 

 نداشت. 

از لبخند    الیبلند شدند و نگاه ت   شانیمحض ورود، هردو از جا  به

ب مهرا   رانیمامان ا  ی بایز  ی چهره    ی مطهره گذشت و رو  ی آشنا

 مکث کرد.  

 سالم. _

نشستند.    الیبا محبت جواب او را دادند و با تعارف ت  شانی هردو

نع عذرخواه  مهیخاله  ا  شانیتنها  یبا  و  خانوم    رانیگذاشت 

 سکوتش را شکست. 
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 ن، یکرد  دایپ  یخوب   ی دوستانه    ی گفت باهم رابطه    ی مطهره م  _

 خوشحالم. دنشیاز شن

  ی د اگر او به رابطه  نشان نداد. با خودش فکر کر  یواکنش  الیت

چن مثبت  نیعروسش  مهراب    ینگاه  با  ارتباطش  مورد  در  دارد 

 نظرش چه خواهد بود؟

مهراب خ  _ پدر  و  کرد  یلیمن  بتون  میتالش  اتفاق  اون    م ی بعد 

کن برقرار  ارتباط  تما   میباهات  ظاهرا  ا  یلیاما  موضوع   نیبه 

 فهمن.  یف هم رو بهتر م. به هر حال جوون ترها حری نداشت

غم   نیمنده من اصال قصدم جسارت نبود.منتها اون روزها اشر  _

  ی کس  چیروبرو شدن با ه  یبود که آمادگ  نیبرام سنگ  ی اونقدر

 ی شدن برا  کینزد  نیکردم ا  یرو نداشتم مخصوصا اگه حس م 

 جبران باشه. 
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 نشست.  راندختیا ی لب ها ی رو یتلخ لبخند

همه    _ ما  باتوئه.  رضا  ی حق  گرفتن  ذکرمون  و   ی برا  ت یفکر 

 مهراب بود.

بود فقط دنبال جواب   تیمن از همون اول دادن رضا  میتصم  _

 سوالم بودم. 

 نگاهش کرد. ی با مهرمادرانه ا راندختیا

 داشت؟ یمهراب من براش جواب _

ا  الیت دخترانه  شرم  ز  ی با  به  ا  ریسر  پس  از    نیانداخت.  زن 

 خبر نبوده.  یا مهراب آنقدرها هم ب ارتباطش ب

 دنبال جوابش نبودم.  گهیددادم چون  تیرضا _
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 زشیو نگفت مهراب بارها و بارها با توجهات و رفتار محبت آم 

  ی اشتباه تکرارنشدن  کیفقط    یآن شب باران  ی نشان دادخاطره  

 بوده. 

@romanhayelilian 
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با  عوض کردن بحث    ی و برا  دیخودش را جلو کش  یکم  مطهره

 گفت:  جانیه

 ه؟یچ متیجان بالخره تصم الیت م،یحرفها بگذر نیاز ا _

 نگرفتم.  یمی من هنوز تصم_
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ا  ی ا  _ نم  گهید  نکه یبابا  کردن  تحص  یفکر  ادامه    لیخواد، 

 انتخابه.  نیبرات بهتر  ایدن ی دانشگاهها نیتوبهتر

دار  _ حق  تو  م  نیبهتر  نیا  ی آره  شمارو  محبت  و    یانتخابه  

 رم.  یمحبت نم  نیبار ا ریز یمتیهر ق رسونه. اما من به 

 !ال؟یت _

 نگاه ناباور مطهره چشم گرفت و به مادر مهراب دوخت. از

 جبران شه؟ ی زیلطف شما، قراره چ نیبا ا _

 مداخله کرد. عیسر  مطهره

 دادم. حیمن که قبال برات توض _

ها و تنش    ی ریدرگ  ی سر  هی  ی ور شدن من جلوپس قراره با د  _

 پدر شما و برادرشوهرتون. نیثال تنش ب ها  گرفته شه، م 

 به عروسش انداخت.  ی نگاه مالمت گر  دنشی با شن  راندختیا 
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 داد. حی توض یبا دستپاچگ  مطهره

موضوع رو به عهده    نیبه ا  یدگی من با پدرم حرف زدم، اون رس  _

 خودم گذاشته. ی 

 زمزمه کرد. یبا ناراحت راندختیا

ا  _ زندگ  نیمگه  و  پروند  یکی  شیدختر  هااز  که   ی ه  وکالتشه 

 را سپرده به تو؟ شیدگ یرس

کنم بابتش    یپس خواهش م   ه،یدرد من چ  یدون  یمامان تو م  _

 بازخواستم نکن. 

به عروس مبرهن ها چشم دوخت. حرف ناگفته    ین یبا بدب   الیت

مادر مهراب   زی نگاه نافذ و ت  یوجود داشت که حت   انیم  نیا  ی ا

 کرد.  یرا هم مردد م
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خوامم بدونم. بابت    ینم  ه،یکارت چ  نیا  لیدونم دل  یمن نم  _

ازت ممنونم. اگه به نشون دادن محبت بود    ی دی که کش  یزحمت

. نمونه اش هم برف هفته  دهیدکتر مبرهن قبال زحمتش رو کش

 دیکنم با  یخونه بوده. فکر م  آوار  ریگذشته ونجات دادنم از ز   ی 

 . ن یخبر بوده باش  یازش ب

 مات و بهت زده زمزمه کرد.  مطهره

 !؟ی آوار موند ریز _

 گفت:  راندختیروبه ا الیت

چون    دمشی. بخشی ا  نهیدارم نه ک  ی من از پسر شما نه گله ا  _

مهراب بودم   ی به جا   یخودم اگه اون شب بارون  ستمیمطمئن ن

به جبران   ی ازی ن   گهینه. پس د  ای تونستم طرفم رو نجات بدم    یم

 . ست ین
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  ی چراغ  ندخترایدر نگاه ا  ی شوندیپ  چیه  یاسم مهراب ب  دنیشن

 نشاند.  ش یگل لبها ی روشن کرد و شبنم لبخند را رو

به مهاجرت   میاومد، مهراب تصم  شی تصادف پ  ی ماجرا  یوقت  _

همکار  شنهادیپ  هیداشت.   به  که  ی دعوت  اهواز  اون   ی برا  از 

مسئول    تی بود. اما چون خودش رو نسبت به زندگ  یخوب   تیموقع

زد.حق  دی ق  دید  یم رو  بق  قتشیرفتن  و  هم    ی   ه یمن  خونواده 

دار  نیهم رو  ممیحس  ما  ا  می دون ی.  از  قبل   هیتو    فاقات  نیتا 

 یکردن. ازت م  یکه همه بهش افتخار م  ی موفق بود  یدانشجو

اون مث همه   ،ین یخوام تالش مطهره رو به چشم جبران کردن نب

 . نه یتورو بب تی خواد که موفق یما م ی 

ک  خم داخل  از  و  پا  یفیشد  کنار  ا  شیکه  پوشه    رون یب  ی بود 

 گذاشت.  زیم ی و رو دیکش
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برآوردشده واسه   یبه نام خودته با مبلغ  ی حساب بانک  هی  نیا  _

که خودت   ییهرجا  ،یلیتکم  ی دوره    نیتو ا  لتیتحص  ی   نهیهز

 .ی بخوا

 را گرفت.  راندختیحرف ا یمشتاقانه پ  مطهره

و   یابیصحبت کردم و اون قول داده فرم ارز  انیبا دکتر رستم  _

 بهت بده.  یکه خواست یهر دانشگاه ی نامه برا هیتوص

 راگرفت و نرم فشرد. الیخم شد و دست ت راندختیا

 ی زیچ  چیچون ه  میرو جبران کن  ی زیچ  گهید  م یخوا  یما نم   _

  ه یفقط    نی.ارهیگ  یآدم نم  ی خونواده و پدر و مادر رو برا   ی جا

حس   نکهیاما ا  یقبولش کن   می که دوست دار  کهیکوچ  ی   هیهد

.اگه  ست یدرست ن یفتن رو انتخاب کنبخاطرش ر ی مجبور یکن

 زنه، بمون.   یمرو برات رقم    ی موندنت اتفاقات بهتر  یکن  یفکر م
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که در چشم   ی مادرانه ا  یماندن داشت و نگران  ی که رو  ی دیتاک

گفت    یبه او م  یکرد. حس  یرا مردد م  الیزن خوانا بود ت  نیا  ی ها

 . ستی ارتباط ن یمسئله به مهراب ب نیا

*** 

@romanhayelilian 
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 نهم(  فصل

 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
955 

بود تماس    شی لب ها  ی که رو  ی با لبخند دلگرم کننده ا  مهراب

 . دیپرس ی را قطع کرد و فرزان با کنجکاو

 ه؟یخبر نم ی. بب ی حاج آقا دم خور شد نیبا ا یلیخ _

ه که  دار  یهنوز حاج آقا نشده اما خب منش و مرام  ی مهد  دیس  _

 . هیبه حج مشرف نشده حاج

 ؟ یگفت یبهش م یحاال چ _

 زیتصادف همه چ  ی درمورد ماجرا  ششیکه رفته بودم پ  روزید  _

  د یکه رس  الیت  ییو پسردا   ییکردم. حرف به دا  فی رو براش تعر

تعر  ی معامله    ی   ه یقض براش  رو  پرس  فیاستخر  اونم    د ی کردم. 

االن بهم زنگ زد دارم که گفتم هنوز نه.    ی واسه استخر برنامه ا

داد که قرار شد    ی شنهادیپ  هی از اونجا    ی و در مورد بهره بردار 

 روش فکر کنم. 
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 مهران...  نکه یا ؟یرو گفت قت ی در مورد تصادف بهش حق _

 کالمش آمد.  انیم یبه تلخ مهراب

 نگه.  ی زیچ  الینتونستم دروغ بگم اما ازش قول گرفتم به ت _

 ؟ یکنازش پنهون  نویا  ی خوا یم یتو تا ک _

 رو بفهمه؟ ی زیچ الیمگه قراره ت ؟یچ یعنی -

 نگ سرزنش گرفت. فرزان ر نگاه 

 ؟ ی تو اون دختر رو دوست ندار _

 موضوع داره؟ نیبه ا ی دوست داشتن من چه ربط _

که   ی . عالقه ایدوست داشتن رو بخون   نیا  ی فاتحه    دیپس با_

 … نباشه دنیتهش خواستن و رس
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  ن یو فرار کرد، من بودم. امحمد   یکه اون شب زد به عل ی کس _

 کنه.  ینم رییوقت تغ چیه تیواقع

 گذاشت.  زیم یرا رو  ی خور وهی شد وظرف م منیوارد نش مهروز

 ن؟ یبه من برسون  یکمک هی نیخوا یشما پسرا نم _

 زد. ی لبخند محجوبانه ا مهراب

 تو. ی افتاد به پا یمهمون نیا  ی دردسرها ی شرمنده ام همه  _

ا  _ تموم  ددردسره  ن یاگه  واسه  لبخند    الیت   ی شاد  دنیا  و 

 ارزه.  یشماست، م 

دوست داشتن    نیمهروز را هم از ا   شیبا حرفها  امدیدلش ن  مهراب

 کند.  دیو شرط ناام دیق  یب

 ممنونم.  _
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که    هیزیو مرتب تر از اون چ  زیخونه ات تم   نیا  میخودمون  یول  _

 و... ی باال زد  نیمن انتظار داشتم. نکنه دور از چشم ما آست 

 . دی آرام خند بمهرا

  اد ی  یمامان م  یبار با هماهنگ   هی  ی هست هفته ا  یخانوم  هی  _

 رسه.  یخونه م ی کنه و به کارها  یم زیتم نجارویا

  ن یداد. ا  ی مهمان ها م  ی سر  نی زنگ در خبر از حضور اول  ی صدا

  ن یشان بود. با ا  یشگیهم  ی ها  یاز آن دورهم  ی کیهم    یمهمان

  ن یاول  ی جمع بود که برا  نیا  ی   ژهیمهمان و  الیت   نباریتفاوت که ا

 گذاشت.  یمهراب م  ی بار پا به خانه 

آن دوخت. دخترکش    توری رفت و نگاهش را به مان  فونیسمت آ  به

که دل مهراب را    یی لبخند از آن دست لبخند ها  کیآمده بود با  

 کرد.  یم ییهوا
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 [ ۲۰:۵۷ ۱9.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۷۲  دیایکه ب بهار

منتظرش شد. نگاهش به    ی در ورود  ی گشود و جلو  شیبرا  را  رد

وت  رهیدر آسانسور خ باز شد  بود که در  گلدان    کیبا    الیمانده 

 کاکتوس به سمتش آمد. 

 .ی سالم خوش اومد _

 لبانش جان گرفت.  ی رو لبخند

 ممنون.  _

 را به سمت مهراب گرفت.  گلدان

 .کیکوچ ی ادگاری هی _
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ا  قلبش تکان  ن یبا  او    ی سخت  حرف دخترک  از    ی ادگاریخورد. 

بود. از   یاتیح  دن یخواست، از او که بودنش مثل نفس کش  ینم

مهراب   ی فانوس زندگ  یو ب  کیتار  ی او که رفتنش کابوس شبها

 بود.

کوچک کنار   زیم  یتعارفش وارد خانه شد و مهراب گلدان را رو  با

 پنجره گذاشت. 

خاکش    دیفاصله با  نیتوا  .ی بهش آب بد  دیدوبار با  ی هفته ا  _

 یجمع شد حتما خال  یگلدون  ر یکامال خشک بشه. اگه آب تو ز

 . ستیبراش خوب ن  نیشه و ا یکن. چون دوباره جذب م

از او نگاه گرفت و با شور وشوق    الیفقط سرتکان داد و ت  مهراب

را دوست داشت.    یمیجمع صم  نیبه سمت مهروز وفرزان رفت. ا
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وقت و  بود  گرفته  انس  تکشان  تک  کل  مهراب  یبه  مقدمه    یبا 

 بود.  رفتهیپذ یدرنگ  چیه  یدعوتش کرد، ب

 . دیگرمش را بوس ی نرم در آغوش گرفت و گونه ها مهروزرا

 دلم براتون تنگ شده بود.  _

 . دنتید  امی. حالت چطوره؟ نشد بعد اون اتفاق بنطوریهم همما    _

 من خوبم.    _

پرسشگرانه به مهراب انداخت. او که حواسش    ی و نگاه  برگشت

دستبه   بود  دو  آن  در جر   یصحبت  خانه   زشیر  انیکه  سقف 

 تکان داد. شیرا برا دید بیآس

 . دیپرس فرزان

 ن؟ یاز خونه باغتون خبردار _

 با تاسف سرتکان داد.  الیت
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 به اسم خونه نداشت.   ی ز یچ دمشیکه د  ی بار نیآخر _¬

 ینم  ادیخاطرات خوبش را از آنجا به    گریبا خود فکر کرد د  و

بود.   ی ز یعز  یاآورد. داشته ه باغ از دست داده  را در آن خانه 

  یادگاری  ی گلخانه و  مقدار  ،یاش اشتف  یپسرک دوست داشتن 

 به جا مانده از پدر و مادرش را. 

راه رس  گرید  ی کم مهمان ها  کم از  شان   یو دور هم  دندیهم 

  شتریب  نباریا  شانیبه خود گرفت. بحث و گفتگو  ی تر   یحالت رسم

ساکت و کنجکاو   الیبود. ت  ی کار  ی   و مربوط به حوزه  یتخصص

 یبود که پسرک  کوچک  ینشسته و نگاهش به زن جوان  ی گوشه ا

موز در دهان   ی گرفته و همزمان با قرار دادن تکه ها  را به آغوش

 کرد.  یصحبت م  یمیگرم وصم یلیخ گرانیفرزندش با د
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و جذاب   یزن و حرکات به جا وشمرده اش همه ستودن  ییبایز

ت و  حرفهامد  الیبود.  درباره    ی ام  را  و   ی مطهره  طلوع  نسترن 

 ینم  یکرد وبه جواب  یم  سهیمقا  دید  یکه خود به چشم م  ی زیچ

 . دیرس

نائب نشسته    ی پا  ر یو ز  ختهیشان را بهم ر  یزن زندگ  نیا  نکهیا

آمد. نسترن طلوع    ی م  یو باورنکردن  زیاز حد اغراق آم  شی باشد ب

 جمع بودند.  نیباشد که در ا یتمام مردان ی توانست آرزو یم

 . ن یخانوم مهندس ساکت  _

 د. لب نشاند و جواب دا ی حرف بابک لبخند رو با

نبود که من بتونم اظهار نظر کنم و   ی زیموضوع بحث تون چ  _

 بزنم.  یحرف

 آن دو انداخت. ی گفتگو انیخودش را م فرزان
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م   _ راست  ت  یخب  حرفامون    الیگه  با  رو  اش  حوصله  خانوم. 

 .میسربرد

 از خجالت سرخ شد.  الیت ی ها گونه

 . ستین نطورینه ا _

 رو به بابک گفت:  فرزان

 بزن و بخون بذار جو عوض شه.  ی زیچ هی _

زود    یلیهمانطور که فرزان گفت خ  یرانیا  لیاص   یقی موس  ی نوا

از مهمانان   ی و چا  یفنجان  ی ها  کیجو را عوض کرد و مهروز با ک

 کرد.  ییرایپذ

@romanhayelilian 
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 ۱۷3  دیایکه ب بهار

احساس  لیدل ی ب  الیمشغول صحبت با دوستانش بود و ت مهراب

  یدور  یقیمرد از او به هرطر  نیورودش ا   ی کرد از لحظه    یم

 کند.  یم

باعث شد سر بلند کند و نگاهش را به نسترن    ی نگاه  ی نیسنگ 

 بود ،بدوزد. رهیبه او خ بیعج ی طلوع که با لبخند

 حرکتش واکنش نشان داد.  نیبااطلوع  دکتر

 . نمتی بب کی خواست از نزد  یدلم م یلیخ _

آکوار  گوشانهیباز  پسرش سمت  به  و  شد  جدا  آغوشش   ومیاز 

 بود. منینش ی رفت که گوشه  یبزرگ

 ن؟ی شناس یشما منو م _

 مهراب. ی حرفا  ی اونم از البال ،ی تا حدود _
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  مانه یمبه کار برده بود. ص  ی و پسوند  شوند یپ  چی ه  یرا ب  اسمش

 شده بود.  الی روزها ورد زبان ت  نیو راحت، درست همانطور که ا

دکتر را وا داشت تا  نیفقط نگاهش کرد و هم ، یواکنش چیه یب

 تر کند. کینزد الیخودش را به ت یبلند شود و کم شیاز جا

کردم اون اتفاق بد که واسه پدرت افتاد باعث    یراستش فکر نم  _

 . یهست ی خصه آدم بخشنده ابشه. مش تیمیو صم یدوست نیا

 ی کرد نم  یدر مورد او چه گفته بود؟ چرا هرچه تالش م  مطهره

 یتوانست افکارش را جمع و جور کند؟ حس ششمش به او م

بحثشان   ی   جهی افتاده و نت  ریزن گ  نیا  ی حرفها  ی گفت در تله  

 آزار دهنده باشد.  دیشا
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کدوم  هر  ی تونست برا  یم   یعنی  نیاتفاق، ا  نی گ  یخودتون هم م  _

پدر   نیزتر ی.هرچند به خاطرش عزفتهیب  میجمع  نیاز ما که تو ا

 رو از دست دادم.  ایدن

 خم شد وآهسته زمزمه کرد. دکتر

  ی جمع م   نیا  ی بود که واسه آدما  یاتفاق  نیآره حق با توئه ا  -

جمع   نیخارج از ا  یالبته امکانم داشت واسه آدما.  فتهی تونست ب

 . تهفی بهمون مربوطن هم ب   یکه به نوع

 و درمانده جواب داد.  جیگ الیت

 شم.  یمتوجه منظورتون نم _

چند سال    نی. تو اهیدکتر مهراب مبرهن مرد متعهد و دلسوز  _

جا   ی همکار کس  ا یکنه    یکوتاه   دمیند  ییمن  از  بذاره.    ی کم 
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 شهی. همرهیبه زور ازش بگ  ایکنه    عیرو ضا  یحق کس   دمینشن

 و خونواده دوست بوده. ریپذ ت یمسئول

دوخت   یاز اون نگاه گرفت و چشم به مهراب  یبا مکث کوتاه  دکتر

 مسن جمعشان مشغول خوش و بش بود.  دیاز اسات  یکیکه با 

گذروندن    یشب  _ از  بعد  مهراب  پرواز  کرد  فوت  پدرت   هیکه 

روزه سه  ساعت    کنفرانس  اهواز  ن  ازدهیتو  زم   میو  به    ن یشب 

با    نشیش ما  لمان یبلوار د  ریبعد تو مس  قه ینشست. درست ده دق

اتفاق   نیشه. به نظرت ا  یکنه و باعث فوتش م  یپدرت برخورد م 

 نداره؟ یتداخل زمان  ی ادیز

به دکتر    ی حبس شد و با ناباور  نهیحرف او در س  نیبا ا  نفسش

 ماند.  رهیخ شیلب ها ی طلوع و پوزخند رو
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که دوست داره    یگفتم که مهراب خونواده دوسته. مرد مهربون _

که    یتیکنه. حما  تیحما  کشیداش کوچبه خصوص دا  گرانیازد

 تو ذاتشه. 

 ی آزار دهنده ا  د یگذاشت و با تأک  الیدست ت  ی را آرام رو   دستش

 فشرد.

به    تونهی ره، م  یآوار م  ریزآدم    هیکه واسه نجات جون    یکس  _

که به خاطر دور کردن مزاحمت   یپدرت بزنه و فرار کنه؟ کس

رو برات    یماه  ده که اون استخر  یم  شوییو اون تموم دارا   نیا

  شو یلحظات زندگ   نیباشه که بذاره پدرت آخر  یتونه اون   یبخره، م 

 تو خون خودش غلت بزنه؟ ابونیکف خ
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و عقب رفت. نگاهش به سمت    دیوحشت زده دستش را کش  الیت

توجه به حال خراب او    ی شد. نسترن طلوع اما ب  ده یمهراب کش

 ادامه داد.

از دل   یکیاون    شناسم.  یکه مهراب رو م  ستی ن  یمدت کم  _

  ست یدونم حاضر ن   یکه م   ی دور و برمه.اونقدر  ی آدمها  نیرحم تر

  ینم  نمیواسه هم  دیابرسونه و بعد رهاش کنه. ش  بی آس  ی به کس

از انداختن تموم   شهیبرادرش دست بکشه. اون هم  تیتونه از حما

شونه    شیخونوادگ  ی ها  تیمسئول وجدان    نمهرا  ی رو  عذاب 

 داشت... 

کرد.    یو نه درک م  د یشن  یاو را نه م  ی ز حرفهاا   ی کلمه ا  گرید 

از جا  برا  شیتالش کرد  و  کرده در   رینفس گ  نیا  ی بلند شود 

 کند.  ی اش چاره ا نهیس
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 [ ۲۰:۵8 ۱9.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۷۴دیایکه ب بهار

را ثابت کند؟   یزیحرفها چه چ  نیطلوع قصد داشت با ا  نسترن

...  ی آن شب لعنت  یمد نبود؟ پس چه کسمح  یمهراب ضارب عل 

 برادرانه چه بود؟ تیمنظور آن زن از حما

سرش آوار شد. نه    ی رو  ایکه به ذهنش خطور کرد، دن  ی زیچ  با

باران رها  ریمحمد را ز ینداشت، مهراب آن شب عل  قتیحق نیا

جبران اشتباهش خود را به آب وآتش زده    ی کرده بود، مهراب برا

 سپر کرده بود. نهی س  شیها ییهاتن ی بود، مهراب برا
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س زد و  زار مهروز را که بهت زده سد راهش شده بود، پ یحال با

نفس گرفتن به سمت در خانه پرواز کرد. باز شدن  در و   ی برا

بشنود.    یحیگفتن مهراب همزمان شد. نماند که از او توض  "الیت"

و استخوان سوز را    قیزخم عم  نیرفت و ا  یم  دی رفت، با  یم  دیبا

 گذاشت.  ی پشت سر م

ها و سکوتش،    دنیدرشت شن   ش،یها  ی فداکار  ش،یحرفها  تمام

با خوش    الیآشکار و پنهانش دروغ بود. دروغ بود و ت  ی ها  تیحما

 باورشان کرده بود. یالیخ

اش   هیپاگرد اول هق هق بلند گر  ی و رو  دیسمت پله ها دو  به

ده دا  بشیاش را آزاد کرد. مهراب فر  نهیس   انینفس حبس شده م

برا بود. ح  ی پوشاندن خطا  ی بود،  گفته  دروغ  او  به  اال  برادرش 

 بود.    یتر از هرزمان شانیرا داشت و پر شیها دی جواب  تمام ترد 
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 . دیرا کش شیاز پشت بازو یکس یبه در خروج دهینرس

 .سایگم وا  یبهت م _

 زد. ادیو پرخاش کنان، فر یعصب

 ولم کن.  _

 ال؟یشده ت یچ ؟یختیبهم ر هویچرا  _

کرده بود.    سی و اشک تمام صورتش را خ  دیلرز  ی تنش م   ی   همه

 رو به مهراب گرفت.  دیتهد ی انگشت اشاره اش را به نشانه 

راحت تو   نقدریا  یتون   ی. چطور ماریبه زبونت ن  گهیاسم منو د  _

 و...  ی چشمام نگاه کن

 جمع شد و زار زد. هیبا گر صورتش

  ت یاز برادرت حما  ی خواست  ی ... میخواست   ی. می... بهم دروغ بگ   _

 که باعث مرگ باباجانم شده؟!  یاز کس ؟یکن
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 یبه او چه م  دیمکث کرد. با  ال یصورت ت  ی ناباور مهراب رو  نگاه 

 گفت؟ 

 محمد زدم. یمن اون شب به عل _

 . یگ یدروغ م _

 . رهیمحمد بم یمن باعث شدم عل _

 . ستیدرست ن نیا _

 بارون رهاش کردم.  ریمن اونو ز _

 . دیکش غیقرارج  یوب  ی عصب الیت

 تیاز برادرت حما  ی...تو فقط خواستی نکرد  نکارویه... نه . تو ان  _

 . یاشتباه اونو پنهون کن ی . تو خواستیکن

 زمزمه کرد.  دیناام مهراب
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 من مقصر بودم. _

 بخشمت، ازت متنفرم. یهرگز نم نکاریبه خاطر ا _

 ن یرفت تا با ا  ی به سمت در رفت. م  هیاو رو برگرداند و با گر  از

مهراب و همه   تازه  او داشت پشت سر   یاحساس  ی داغ  به  که 

 بگذارد.

که    یتاکس  نیاول  ی برا  س یخ  ییو باچشم ها  ابانیخ  انیم  دیدو

 رس نگاهش قرار گرفت، دست تکان داد. ریدر ت

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۰:۵9 ۱9.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱۷۵  دیایکه ب بهار
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ماه سال،    نیعصر آخر  دیشد  کیاسفند و تراف  یابر  مهین  ی هوا

نگاه    ،یغاتیتبل  ی ها  لبوردیب  یرو  یانتخابات  ی پوسترها بود و  او 

  ی محمد است، هرجا که سر م  یگفتند قاتل عل  یکه م  ی مرد

. آن مرد بود و لبخند به خود د یدزد  ی چرخاند، هرجا که نگاه م

ت به  بار  هزار  انگار  غ  الیمطمئنش که  لحظه    یمو    یرو که هر 

 زد.  یم یشد، تو دهن  یم  تر نیدلش سنگ 

 "کارگران و کشاورزان و زحمتکشان یمهران مبرهن حام"

  دگانیجمله برابر د  کی  نیسال در قالب هم  ی  فه یلط  نیتر  تلخ

اشکش رد  سیخ پ  فیاز  ماه  از سه  بود. کمتر  جان    شی شده  

 یچه کس  شیگرفته بود وبه جا  یبه اصطالح حام  نیپدرش را هم

کرد   یروزها ادعا م  نی؟ همان که ازد  نهیسنگ اشتباهش را به س

 دوستش دارد.
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چند ماه گذشته    نیتمام خاطرات ا   اورد،یخواست باال ب   یم  دلش

چاقو بردارد و    کیخواست    یرا، دلش م   شیو دوست داشتن ها

 محبت نقش بسته در ذهن و روح وروانش را خراش دهد. 

شد،    یم  یاره در ذهنش تداعدوباره و دوب  یآن شب لعنت  خاطره

باران رها کرده    ریمحمد جان او را ز   یعل  ی جا  نباربهیهراب اما ام

 بود.

**** 

از ده شب گذشته    ی ب  شی تماس ها  تمام پاسخ مانده و ساعت 

سرزده و آنها    دیآقا جاو  ی بود. از ساعت هفت عصر که به خانه  

منتظرش    نیماش  ی خبرداده بودند تا به االن تو   الیت  امدنیاز ن

چشم به  ی قرار  یشد و با ب  ینگران م نشسته بود. داشت کم کم 

 کوچه دوخته بود.  ی انتها
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کنارش نشست. نگاهش به    یهوا باز شد وشخص   ی ب  نی ماش  در

 در هم بود.  شی جلو و اخم ها

 .ادی یزنگ زد و گفت امشب خونه نم _

 زمزمه کرد.  ی به سخت مهراب

 کجاست؟  _

 نگاهش کرد.  ین یبه طرفش برگشت و با بدب  یناج

 خته؟ یبهم ر نطوریکه ا یبهش گفت  یچ _

 ماند.  رهیجلو خ ی  شهیاز او نگاه گرفت و به ش مهراب

 نگفتم.  ی زیمن چ _

که تماس گرفت و   ی که امروز خونه رو ترک کرد با اون  ییالیت  _

 تا آسمون فرق داشت. نیزم ادی ی گفت امشب نم
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 سوتفاهم بوده.  هیفقط  زی باهاش حرف بزنم. همه چ دیبا _

 کنم.  یکر نمف ی نطور یاما من ا _

 بالفاصله اخم کرد. مهراب

 ه؟یمنظورت چ _

اتفاقات اون شب رو   یعنی.  ستی در مورد تو درست ن  یزیچ  هی  _

 لنگه.  یکار م ی جا هی ذارم،یهات م ی باز نیفرد نیکنار ا

 کالفه جواب داد.  مهراب

 کجاش؟ یبگ  قایدق شهیم _

 فهمم.  یبالخره م _

که    ستم ین   یشم باز اونبا  یمن هر چقدر به چشم تو آدم مزخرف  _

باهاش حرف   د یبرسونه. بهم بگو کجاست، با  یبیآس  الیبخواد به ت

 بزنم. 
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 تر اما...  نیی پا ابونیچند تا خ هیدوستشه.   ی خونه  _

 و  با مهراب چشم در چشم شد.  برگشت

 ن یمقدار تنها باشه، ا  هیخواد     ی . اون مگهیوقت د  هیبذار واسه    _

 . ستین ی اد یز ی خواسته 

 .اوردینه ب  شیتوانست برا  یحرف حساب بود و مهراب نم  ،حرفش

@romanhayelilian 
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ا  تا باز  بعد هم  ا  نیوضاع همدوروز  تا  روز سوم   نکهیبود.  عصر 

 اش را جواب داد.  یبالخره گوش

 ؟ ی دار یچرا دست از سرم برنم ؟ی خوا یاز جونم م  یچ _
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 محزون و خش دارش، مهراب را به تقال انداخت. ی اصد

بشه. مجبور شدم بهت دروغ بگم.    ی نجوریخواستم ا  ی من نم  _

 بودم. ونیمد نوینداشتم، به مهران ا ی ا گهی د ی چاره  یعنی

 ونیکنه چون بهش مد  یبار اشتباهش شونه خال  ریاز ز  ی گذاشت  _

 ؟ ی بود

 اشگاه شد.  و داخل کوچه وارد ب یاز در پشت شهیهم برخالف

مهران برات چه  ای، من  ی داد   یم تیتو که در هرصورت رضا  _

 داشت؟ یفرق

 فرق نداشت؟  _

  ت یی . به سمت سودیدخترک لرز   ی صدا  ی مهراب با بغض تو  دل

انتها  ی دار یکوچک سرا   ی نیبود، راه کج کرد. سنگ   اطیح  ی که 

پشت پنجره    ییرا جا  دیوادارش کرد به عقب برگردد و جاو  ی نگاه
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زدن و جان   واریبه در و د  نیاو بود که ا  ونی. مدند یرش بب دفت  ی 

 ود. ب اوردهیو تاب ن دهیرا د شیبه لب شدن ها

 نداشتم.  ی ا گهیمنو ببخش باور کن انتخاب د _

  ی به گوش م  یوار یآن چهارد  ان یم  کینزد  ییاز جا  الیت  ی صدا 

 . دیرس

ا  یم  _ با  تو  مهراب؟  ببخشمت  متنفر    نکارمنویتونم  خودم  از 

  ریکردم و اس  یراحت گول خوردم، سادگ   نقدریا  نکهی. فکر ای کرد

د داره  شدم  م   وونهیمحبتت  ا  ی ام  و  تو  به  من  توجه    نیکنه... 

 مسخره ات دل بسته شده بودم. 

االنش    نیاو که هم  رد؟یاعتراف قرار بود جان مهراب را بگ  نیا

  ی تنها پله    ی و کوچک دخترک رو   ی ها خاک  یکتان   دنیهم با د

کرد    یوقت فکر نم  چیدر حال جان دادن بود. ه  ینگخانه از دلت
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برا  ی روز دلش  که  برسد  ا  کی  ی هم  او  کفش  همه   نیجفت 

 دلتنگ باشد. 

  ی کتان  ی پله نشست و دستش آرام و نوازش گونه خاک رو   ی رو

 ها را گرفت. 

 جان. الیدوستت دارم ت _

را   شیگلو  انیزده م  خیمهراب آن بغض    ی مقدمه    یب  اعتراف

 شکست. 

 هیاز    یدون  یکه م   ی خوام. عالقه ا  یوست داشتن رو نمد  نیا  _

 کنه.  ی م شتریب آدمو بشروع شده فقط عذا نیحس د

پشت تلفن    ی تر از آن فاصله    کی نزد  ییمهراب انگار از جا  ی صدا

 به گوشش خورد.

 عذاب کم شه؟  نیکنم ا  کاریتو بگو چ _
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حلقه زده در چشمانش را پشت دست پاک کرد و از تنها   اشک

باد  اتاق    شهیکه درست پشت ش   ی ا  هیسا  دنیخانه خارج شد. 

 کرد. کیپله نشسته بود، چشم بار ی رو یمشجر در ورود

بلند شد. دخترک   شیهوا در را باز کرد و مهراب بالفاصله از جا  یب

غمگ و  شکسته  کشت  نیدل  تمام  انگار   ،  ی تو  ایدن  ی ها  یبود 

 غرق شده بودند.  شیچشم ها  انوسیاق

 برو. نجایاز ا _

 شد. کیبه او نزد یقدم مهراب

سه    نیشکنجه ست. ا  نیازم نخواه، دور شدن از تو بدتر  نویا  _

 روز...

 برم.  رانیخوام از ا یم _
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مشت    ی ضربه    الیبوجود آمد. حرف ت   انشان یم  ینی سنگ  سکوت

و   جیبود که انگار وسط صورت مهراب خورده و او را گ  یناغافل

 درمانده کرده بود.

 !ه؟یمنظورت چ _

 و تالش کرد به خود و احساسش مسلط باشد.  دیلب گز الیت

 تونم بمونم.   ینم گهید _

فکر    نی. چرا ای زد   یاز رفتن حرف نم  ی نجوری وقت ا  چیتو ه  _

 به سرت زده؟!

 کرد، پوزخند زد. یاش م  چارهیکه داشت ب یبغض انیم

کرد.    تشیفکر رو به سرم انداخت، مادرت هم حما  نیمطهره ا  _

 شیرخواهیشدن به حساب خ  ک یفهمم اون نزد  یهرچند حاال م

 خواست اشتباه شوهرش رو جبران کنه.  ینبود. م   لیدل یب
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 ۱۷۷  دیایکه ب بهار

 زمزمه کرد.  ی با ناباور مهراب

 !؟ی تو با مطهره در ارتباط بود _

 تاسف سر تکان داد.  با

  ی حساب بانک  هیهم    رانتیکه برم. مامان ا  کارهامو جور کرده  _

پ و  مال  مونیپر  مشکل  رفتن  واسه  که  کرده  باز  نداشته    یبرام 

ا هرچ  یعنی  نیباشم.  و  استخر  و  باغ  خونه  اونجا   ی اون  به  که 

برم که بتونم    نجایخوام  از ا  ینداره، م  یتیبرام اهم  گهیمربوطه د

 رو فراموش کنم.  زیهمه چ
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 !ال؟یت _

 . یمنو فراموش کن تو هم بهتره _

 بست.  ش یهواعقب رفت و در را به رو یب

 !ال؟ی!...تال؟یلحظه صبر کن... ت هی _

حرفها  اما که  نماند  نکرد،  صبر  از    ی دخترک  بشنود.  هم  را  او 

محمد با جسم و    یاموشش کند؟ دختر علخواست فر  یمهراب م

از   ی تکه ا  دیجان و روح و روانش گره خورده بود. آن وقت او با 

 کرد؟ یخودش را فراموش م وجود

***** 

  ی باز شد. نگاه  یکوچک  کیو دلخور زنگ را فشرد ودر با ت  ی عصب

 هیشب همه جا سا  یکیروشن خانه انداخت. تار  ی ادیز  اطیبه ح

 روشن تر بود.   شهیحاج محمد از هم ی خانه  اط یانداخته اما ح
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  ی کرده بودند و صدا  یاو چراغان  رانیحال خراب و و  ی برا  انگار

  ی هم خوش م   دیآمد. با  یهم م   اطیح  ی حاج آقا تو  ی ه هاخند

 حال او را ناخوش کرده بودند.   ماتشانیبا تصم  یبودند آن هم وقت

 استقبال آمد.  ی خانه باز شد و مهران بچه به بغل برا ی ورود در

 . ی سالم عمو جون خوش اومد _

 تالش کرد به اعصابش مسلط باشد.  مهراب

 مامان هست؟  _

 مهران محو شد.  ی لب ها ی رو لبخند

 شده؟ ی زیچ _

 خانم خودش را به آن دو رساند.  رانیا

 تو.  نیایب  ن؟یسالم چرا دم در موند _



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
989 

پ  _ فکر  شی مامان  ت  یرفت  ی کرد  ی خودت چه  مگه    ال؟یسراغ 

تو کار من دخالت    یمشکل منه؟ واسه چ  نیحاج آقات نگفته بود ا

 ؟ ی کرد

 ان مداخله کرد. ماند ومهر  رهیو بهت زده به او خ  جیو گ  راندختیا

 با مامان درست حرف بزن.  ؟ی گ یم ی دار یمعلومه چ  چیه _

 را به سمت او گرفت.  دشیانگشت تهد مهراب

 . ست یمسئله به تو مربوط ن نیا _

 چه خبره؟ نجایا _

دوبرادر    ی وسط مجادله    یکوتاه  ی حاج آقا بود که وقفه    ی صدا

 انداخت.

 خانوم و عروسش بپرس. رانیاز ا _

 بحث کرد.  یه خودش را قاطدوبار مهران
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 ست؟یبه من مربوط ن  ی گ یوسط و م یکش یزن منو م  ی پا _

 . دیکالفه به او توپ مهراب

خواهشاً دخالت   ، یست یامشب طرف حساب من تو ن  هی  ن یبب   _

 نکن. 

 شه؟یم یمثال اگه بکنم چ _

 باال رفت.  اریاخت یمهراب ب ی صدا

تصم  _ ز  یگرفت  میاون شب که  اشتباهت شو   ریاز    ینه خالبار 

 . ی . تو حق اظهار نظر نداری دخالت کردن رو زد  نیا دیق  یکن

@romanhayelilian 
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 ۱۷8  دیایکه ب بهار
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فر  نیرحسیام برچ  ادی با   ی به هوا  شیو چشم ها  دیمهراب لب 

برداشت و او را از آغوش مهران    زیخ  راندختیجمع شد. ا  هیگر

 . دیکش رونیب

 . ستیبحث ها ن نیا ی جا نجا یتو خونه. ا نی ایب گه،یدبسه  _

 با خشم موضع گرفت.  شنهادهمسرشیپ نیآقا در برابر ا حاج

 کنن؟  یحرمت  یب گهیمن به همد ی سقف خونه  ریکه ز  _

 هم گذاشت و تالش کرد به خود مسلط شود.  ی چشم رو  مهراب

رم گورمو گم    یم  رمیسوال دارم، جوابشو که بگ   هیمن فقط    _

 کنم.  یم

ه چارچوب در  ب  ی را پس زد و به سمت مطهره که با ناباور  مهران

 داده و چشم به آنها دوخته بود، قدم برداشت. هیتک
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و    الیدنبال ت  ی افتاد  یگذشت؟واسه چ  یتو اون سرت م  یچ  _

دا مادر شد  ی   هیبراش  از  تر    ش یبفرست  ی خوا  ی م  ؟ی مهربون 

م فکر  بخونه؟  مجبر  یز یچ  ی نجور یا  یکن  یخارج درس    یان 

 شه؟

 لب باز کرد. ی سخت به

 رو جبران کنم.  ی زیخوام چ یمن نم _

 مهراب بلند تر شد.  ی صدا

به عالم  و آدم نشون   ی خوا  ی م  ؟ی دار  ییپس قصد خودنما  _

 ؟ ی حاج محمد ی پسرا ی اقتیل  یو ب ی عرضگ یجور کش ب  ی بد

 خواستم کمکش کنم.  یمن... من فقط م _

 . دیبه در کوب  یمحکم ی برداشت و ضربه  زیبه طرفش خ مهراب

 .ی ...خراب کرد یلعنت ی خراب کرد زویهمه چ _
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که   نگاه بود  او  در چشمان  زده  حلقه  اشک  قطره  مات  مطهره 

 شدند. زیو باهم گالو دیاز پشت اورا عقب کش یدست

 ؟ی زن یسرش داد م یبه چه حق _

 را پس بزند.  شیتالش کرد دست ها مهراب

 دونه، از خودش بپرس.  یزنت بهتر م _

 پرسم.  یدارم از تو م _

. ازهمون شب که ستیبار جوابتو دادم،به تو مربوط ن  هیمنم    _

نامه رو نخونده،    بتی مص  نیا  ی محمد باش  یضارب عل  ینخواست

 کنار.  یگذاشت  ی دیبوس

  ران یزدن برادر باال برد و ا  ی دست مشت شده اش را برا  مهران

 . دیکش  غیخانوم وحشت زده ج

 مهران؟! _
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 حرکت ماند و مادر با بغض گفت:  یهوا ب ی تو دستش

 .ی اری اسم منو ب  ی حق ندار گهیدستت بهش بخوره د _

نگاه   مهراب پوزخند  گره    یبا  آن مشت  و  کوچکترش  برادر  به 

 خورده انداخت.

 . دهیرس نایاز ا شتری تعارف نکن بزن. از تو به ما ب _

 افتاد و اخم کرد. نیی پا دستش

که چپ   ی حاج محمدو او را پس زد. رو به    دیعقب کش  مهراب

 کرد زمزمه کرد.  یچپ نگاهش م 

  نطور یا  ستین  ی بر وفق مراده و کس  زیمن همه چ  ی دونم ب  یم  _

  ی خوام اون آدم باشم. از وقت  یباشه. منم نم  شتونیمزاحم آسا

مشکل رو خودم حل کنم مرد و مردونه   نیا  دیبا  نیهم که گفت
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نت به  ون  که عروست  دم یرس   یهم م  جه یرفتم سراغش و داشتم 

 نذاشت. 

 اعتراض کرد.  دیلرز  یکه هنوز از شدت ترس  م   ییبا صدا  مطهره 

  م یتصم  هیاش    ندهیگذاشتم واسه آ  نکهیکردم؟ ا   کاریمگه من چ  _

بگ ا  رهیخوب  تو  مامان هم  و راه کمکم کر  نیاشتباهه؟ اصال  د 

 بود. ممیموافق تصم

@romanhayelilian 
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ب  بغض به    شیمهراب، صدا  ی گلو  خی نشسته  رو  کرد.  دورگه  را 

 سرتکان داد.  ی مادر با دلخور
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  ن ی دونست  یمامان... شما اگه م  نی...خرابش کردنیخرابش کرد  _

 یمعامله رو نم نیارزش داره باهاش ا ی زیاون دختر چه چ ی برا

  ن یزم  کهیت  هی تا    د ی. اون سه ماه تموم با عالم و آدم جنگنیکرد

باشه    شیمادر  راثیم کنه که دلش... دلش خوش    ه یرو حفظ 

هست بتونه اسمش رو خونه بذاره و فکر کنه مال خودشه.    ییجا

 مامان.   نیازش گرفت اهاشویکار رو نیشما با ا

 دیتوانست بگو  ینگاه درمانده اش را به مهراب دوخت. چه م  مادر

پسرش  مطهره دل    ی خواسته    ی راحت برا  نقدریا  دید  یم   یوقت

 را به درد آورده است.  

 رفتن منصرفش... زنم، شده از  یمن باهاش حرف م _

 حرفش را قطع کرد.  مهراب

 بود که واسه موندن داشتم.   ی اون دختر تنها بهونه ا _
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 رفت.  نییعقب گرد کرد و پشت به آنها پله ها را پا  یقدم دو

 مهراب نرو. _

باه بود، حاج  تصور اشت  کیفقط    نیآخر مکث کرد. ا  ی پله    ی رو

نزده بود. نه محال بود اورا صدا بزند، محال بود ازاو   شیآقا صدا

 بخواهد که بماند. 

دوخت که درمانده    ی زده برگشت و نگاهش را به حاج محمد  بهت 

خواست؟ سالها    ی نم  ایخواست    ی کرد. اعترافش را م  ینگاهش م 

 اتفاق بود وحاال ... نیمنتظر روبرو شدن با ا

که دلش   ریه. آنقدر دشد  رید  یل یخ  زیهمه چ  ی انظرش آمد بر  به

 خواهد بماند و التماس را درنگاه پدرش بخواند.   ینم

پله را هم پشت سر گذاشت و به سمت    نیآخر  دهیخم  ی قامت  با

 در رفت.
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 داداش؟!   _

  ش یبازو  ی را پشت سرش حس کرد. دست مهران رو  یکس  دنیدو

 نشست و نفس نفس زنان گفت: 

 تورو خدا نرو.غلط کردم داداش.  _

صورت مهران مکث کرد    ی رو  ی ا  هیچند ثان   ی دردش برانگاه پر 

که از شدت حزن و اندوه دورگه و خشن شده بود،    ییو با صدا

 جواب داد. 

 تونم برگردم. یبار هم جورمنو تو بکش... نم هی نیا _

ب  _ کوتاه  من  مرگ  دوباره  ا یداداش  بخواد  کرده  غلط  مطهره   .

محمد    یرم با دختر عل  یخودم م  ی بخوا دخالت کنه. اصال اگه  

 زنم. تو فقط نرو.  یحرف م

 دوخت.  نشیرا به خانه و ساکن  وسشینگاه مأ مهراب
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 کنه.   یرو حل نم ی ز یموندن من چ _

م  _ التماس  بمون  یبابا داشت بهت   ینم  نوی. مگه تو همیکرد 

 . یخواست

مرتب    شیلباس مهران رفت و آن را برا  ی   قهیبه سمت    دستش

 کرد.

  یآرزو  گهید  یو تموم شه واسه حاج   ادیانتخابات هم که ب   نیا  _

که چند سال    یخوب به قول  یل یمونه. تو خ  ینم  ی برآورده نشده ا

ازا  ی زیچ  گهی . دی وفا کرد  ی به من داد   شیپ عذاب    نینمونده 

 انتخابات، باشه؟ نی. فقط تا ا یرها ش

 .دیمهران هم لرز ی صدا

 .ی بر  ذارمینم  نمیحس ریبه جان ام _

 زدم که...  یمنو ببخش اگه حرف _
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دست    دی نگذاشت  مهراب حرفش را تمام کند. وحشت زده و ناام 

شانه اش   یاو انداخت وبغلش کرد. دست مهراب رو  ی دور شانه 

 به پشتش زد. یآرام ی نشست و ضربه  

**** 

@romanhayelilian 

 

 [ ۱9:3۱ ۲۵.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱8۰  دیایکه ب بهار

اش را به فرزان    یشخص  لیوسا  ی محتو  ی عبه  ج  نیآخر   مهراب

  ی به فضا  یاو منتقل کند. نگاه  نیداد تا به صندوق عقب ماش 

رفتن، عزمش    ی دفترش انداخت و  برا  زیکننده و غم انگ  دیناام

 را جزم کرد. 
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اش، کتش را برداشت و در   یگاه صندل  هیتک  ی و از رو   دیچرخ

ارج شود، دکتر  خ  به سمت در رفت. اما قبل از آنکه  دنیحال پوش

را در دست   ش یاستعفا  ی نامه    ی که پاکت حاو  یطلوع در حال

 داشت، وارد اتاق شد. 

  شتر یب  ی زیحرفاتون چ  نیآخر  دنیشن   ی حقم برا  کنم یفکر م   _

 استعفا باشه.  ی برگه  نیاز ا

 لب مراب نشست. ی رو ین یمحو و غمگ لبخند

 اومدم خدمتتون.  یم یخداحافظ ی داشتم برا _

  ز یم  ی استعفا را رو  ی نامه    ی پاکت حاو  یشفتگ طلوع با آ  دکتر

نگاهش نشست    ررسیدر ت  یصندل  نیاول  ی کارش گذاشت و رو

 به سقف اتاق چشک دوخت.  یوبا درماندگ 
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هاتون رو به جون بخرم اما    هیحاضرم تموم سرزنش ها و گال  _

نکنم.    یمونیکه در حق اون دختر کردم، اطهار پش  ی بابت کار

 حق اون بود. نیکمترمرگ پدرش   قتیدونستن حق

رو بشنوه، قطعا شما    قت ی حق  نیقرار بود ا  یاز چه کس  نکهیاما ا  _

 . دینبود

کالفه سرتکان داد. قبول دارم اما کارم اونقدرها اشتباه نبود    دکتر

 استعفا باشم. نیا رفتن یکه به خاطرش مجبور به پذ

اشتباه او   ماتیمطهره و تصم  ی ا دخالت ه  ی درباره    دیشا  مهراب

 نیشود اما ا  زیبا مهران گالو  یکند و شده حت  ی وانست تند ت  یم

ا ناام  نیزن هر چقدر هم که  نگاهش  کننده جلوه    دی روزها در 

 کرده بود، باز دکتر طلوع بود. 
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همکار  با سال  چند  موفق   ی او  و  سر   ی زیآم  تیخوب  پشت  را 

و با تجربه بود.   ی اش کامال حرفه ا ی شغل ی  نهی گذاشته و در زم

ابتداا  یشخص   یزندگ همان  از  که  هم  نظر   ی همکار  ی ش  از 

 ییمهراب به خود آن زن مربوط بود  و اصرار حاج محمد و بدگو

تاث  ی ها تصم  ی ر ینائب  او    ی رهمکا  ی ادامه    ی برا  مشیدر  با 

  ح یآمده بود، ترج  انیوعالقه اش به م  الیت  ی نداشت اما حاال که پا

 ادامه ندهد.  ی همکار نیبه ا گریاد دد یم

که  _ هم  د  قبال  بودم  گفته  بمونم.شرا  ینم  گهیبهتون    طیتونم 

نبود که شما ازش   ی زیچ  نیرم اهواز. ا  ی که درست بشه، م  میکار

  یباهاتون همکار  یتا قبل رفتنم چندماه   نی . گفتنیخبر باش   یب

اجازه   نیموندنم به شما ا  نم ی ب  ی م  یکنم و من قبول کردم اما وقت

 دیوا کن  ی ا  گهیحساب د   تراممو اح  تیحسن ن  ی ده که رو   یرو م

  د یاجازه رو بد  نیو با دونستن عالقه ام به اون دختر به خودتون ا
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و رو و از من دورش   ریرو ز  الی ت  ی که با گفتن اون حرفها زندگ

 وضع ادامه بدم. نیتونم به ا ینم گهید،دیکن

ب  دکتر با آشفتگ   شیاز جاهوا    ی طلوع  اعتراض    یبلند شد و و 

 کرد.

  ی تو هنوز اونقدر  ایاز دست دادم    من قدرت درک و فهمم رو  _

طرف   هیاز    ؟ی با خودت چند چند  یدون  یکه نم  یمردد هست

تو و اون دختر قرار   نی ب  ی عنی  نی اهواز و ا  ی بر  ی خوا   یم  یگ   یم

  ی حرفها یکنی ادعا م  گهی. از طرف درهیشکل بگ  ی رابطه ا ست ین

ت باعث دور شدن  م  الیمن    ی دون   یاز شما شده. دکتر! خودت 

 ؟ ی خوا یم یاصال چ

شد و انگشت اشاره اش را به سمت خود   ک یبه مهراب نزد  یقدم

 گرفت. 
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م   _ اگه  پش  یمن  حرفام  بابت  ا  ستم ین  مونیگم  که   نهیواسه 

  نکه یبا خودم معلومه. من اون حرفهارو بهش زدم نه واسه ا  فمیتکل

م باشهو گفتم چون  به حالش سوخته  خواستم هر طور    یدلم 

به خودم بدم. چون من    گهید  شانس   هیشده ازت دورش کنم و  

 بدم.  نهیعالقه حاضرم همه جوره هز نیا ی دوستت دارم و بار

@romanhayelilian 

 

 [ ۱9:3۱ ۲۵.۰۴.۲۰], نیلیل ی ها رمان

 ۱8۱  دیایکه ب بهار

سالها شناخته بودم، با مالحظه تر    نیکه من تو ا  ی دکتر طلوع  _

 حرفها بود. نیاز ا

 از من دور کرد.تورو  میافراط ی مالحظه گر نیهم _
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 سرتکان داد.  ینف ی به نشانه   مهراب

الاقل    ایما بوده    نی چند سال ب  نیکه ا  ی زینه اشتباه نکن. چ  _

 یلیو فقط احترام بوده. من خودمو خ  ،فقطی دیاگه از طرف من د 

من و    نیب  ی شناسم دکتر طلوع. اگه قرار بود عالقه ا  یخوب م

 وقت حرف از رفتنم نبود.  چیشما باشه ه 

 سد راهش شد.  رننست

 ی اون قراره  با چه بهونه ا  ؟یگفت  ی در مورد رفتنت چ  الیبه ت  _

بد درمورد اون، چون بهش عالقه  موضوع رو قبول کنه؟ ال   نیا

 . ی زن یحرف از رفتن م   ی دار

و پر از خشم دکتر طلوع دوخت    زینگاهش را به چشمان ت  مهراب

 و تلخ زمزمه کرد.
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م  _ ت  یاگه  لطف   یم  ،ستی ن  یرفتن  الیدونستم  به  اما  موندم. 

 . ستیدر کار ن یموندن گهی د  ،ی که به اون دختر زد ییحرفا

چرخش کوتاه پشت سر گذاشت و به سمت در   مین  کی را با    او

پرونده   تا  همکار  نیا   ی رفت.  و  گفتن    یشراکت  با  ساله  چند 

 بسته شود.  شهیهم ی لب، برا ریز یخداحافظ

**** 

اش   یگوش  ی صفحه    ی رو  نیرحسیخندان ام  ریبه تصو  نگاهش

 سرگردان بود.  ی گری د  ی و فکرش جا

سربلند کرد.    ر یبه در اتاقش خورد و مهران ناگز  یکوتاه  ی   ضربه

نگاه شماتت گر او   ی اش تالش کرد با خونسرد ندهیبا حضور نما

 . ردیبگ دهیرا ناد

 ؟ ی فرماندار ی نامه رو رسوند  _
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 زمزمه کرد.  ی سرتکان داد و با دلخور  دیناام

 الزم بود؟ واقعاً  _

ه او ب میتصم نی خواست به خاطر ا یجواب نداد. دلش نم مهران

 پاسخگو باشد.  ی گریهرکس د ای

 . ن یگفت  ی کاش به حاج آقا نائب الاقل م _

که   ی داد و ازفکر  هیاش تک  یبه صندل   ی بیخاطر عج  ی آسودگ  با

 لب آورد. ی به ذهنش خطور کرده بود لبخند رو

 .ی بهش خبر بد یتون یم گهیحاال د _

 یسرد  یجوان نگاه متاسفش را از او گرفت و با خداحافظ  مرد

 اتاق را ترک کرد.

 ست یاش را لمس کرد و وارد ل  یخاموش گوش  ی صفحه    مهران

رو  نشی مخاطب نم  ی شد.  کرد.  مکث  مبرهن  آقا  حاج    ی اسم 
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. اما  یعصبان  ایشود    یخبر خوشحال م  نیا  دنی دانست او از شن

چندان سخت نبود.  دهد    نشان  یمادرش چه واکنش  نکهیحدس ا

 تیاانگار مادر شده بود که همه جوره پسرانش را حم  راندختیا

 اسم مهراب مکث کرد.  ی گذشت و رو شانیکند. از اسم هردو

خبر خوب را به او بدهد. وارد   نی خواست ا  ینم  ی با تماس تلفن  نه

ضبط صدا    ی   نهیگز  ی رسانش شد و دستش رو  امی پ  ی صفحه  

 مکث کرد. 

که به دست و پام بسته شده    ییخره تموم اون بندهابالامروز    "  _

تونم    یم  گهیآزادم. د  گهیبده داداش، د  یبود رو باز کردم. مژدگون

محمد همه   یخوام برم به دختر عل  ینفس راحت بکشم. م  هی

 کنم.  یرو بگم، بعدش...بعدش فقط زندگ زیچ
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 ن یدونم حاج محمد از ا  ی. ممیکرد  ینشد که فکر م  یاون  آخرش 

  ی . ازم قول گرفته بودیش  یشه، تو هم نم  ی خوشحال نم  میصمت

تورو    ی وقت نتونستم جا  چیکنم، من اماه  ی تو براش پسر  ی به جا

رو برآورده   یحاج  ی نبودم که بتونه آرزوها  یوقت اون  چی. هرم یبگ

امروز ز فرصت دوباره   هیتا بهت    م،پا گذاشت  ر یکنه. من قولمو 

 "ینبودن رو جبران کن سالها نیو خودت ا  ی برگرد دیبدم. با

@romanhayelilian 

 

 [ ۱9:3۲ ۲۵.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱8۲  دیایکه ب بهار

جان گرفت و بالفاصله  شیلب ها ی رو ی لبخند امیفرستادن پ با

 اش نقش بست.  یگوش  ی صفحه  ی شماره نائب رو
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 ؟ یکن  یم یچه غلط قایدق  ی شه بدونم دار یم _

خواست    یبود اما مهران نم  ی گر یبلند تر از هرزمان د  ادشیفر

شود. حاال   ی او برود و مجبور به کار   ی بار خواسته ها  ریز  نباریا

  د یقصه با  نینداشت. ا   یتیاهم  شینائب هم برا  ی دهایتهد  گرید

 شد.  یتمام  م ی نطوریهم

 که درست بود رو انجام دادم.   ی کار _

 . ی ریگ یرو پس م  انصراف ی اون نامه  ی ر یاالن م نیهم _

 ها سپردم پوسترهامو از سطح شهر جمع کنن. به بچه  _

با   ی فکر کرد چی چه خبره. ه  نجایا  ستین تیحال  نکهیتو مث ا  _

 ارن؟ی یسرت م ییکارت فکور و دار و دسته اش چه بال نیا

 .  ستمیبهشون بدهکار ن  ی زیمن چ _

 ؟ ی رو فراموش کرد  غاتیسرسام آور تبل ی ها نهیهز _
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ا  می زندگ  ی شده همه    _ تا چ  یم   کارونیرو بفروشم   یزیکنم 

 بهشون بدهکار نمونم. 

 با انزجار زمزمه کرد. نائب

 شه.   یگرم نم یدونستم از تو آب یعرضه. م  یب ی پسره  _

 .ردیپوزخندش را بگ ی جلو نتوانست

وقت منو جلو    چی ه  ی شیم   تیصالح  د ییتا  یدونست  ی تو اگه م  _

 . ینداختینم

 .شهیبرات گرون تموم م هیقض نیا _

 ی کردن مطهره پا رو گلو  زیبا دست آو  ؟یکن   کاریچ  ی خوا  ی م  _

اگه مجبور    یدم، حت   یاجازه رو نم  نیبهت ا  گه ید  ؟ی من بذار

 شم طالقش بدم. 

 خفه شو...خفه شو.  _
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آسمان    مهران به  را  نگاهش  و  برگشت  و  کرد  قطع  را  تماس 

 پشت پنجره دوخت. ی خاکستر

آرام  شمرده و    ی با قدم ها  یبه در خورد و شخص  یکوتاه  ی   ضربه

 وارد اتاق شد.

***** 

که انگار    یقلب  نیدود و ا  یم  شیپاها  ی کرد دارد رو   ینم  حس

 ن یا  ی قرار خودش است. پله ها  یقلب ب   دیتپ  یکف دستش م

 . د یرس ینم د یدو ینداشت و او هرچه م یتمام  یساختمان لعنت

همان   یاگرد برخورد نگاهش به چند مامور با لباس شخصپ  ی رو

 ا فلج کرد.حس و لمس ر یب ی دوپا

 ؟ ی ای یم  ی آقا کجا دار _

 . دیکند تا بگو جان
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 من مهراب مبرهنم.  _

را   شیبازو  ریاز آنها جلو آمد و ز   یکیدند،یخرابش را که د  حال

 گرفت و هرسه وارد دفتر شدند. 

 کردند.  یمتاسفانه برادرتون خودکش _

جان مهران   یاز سقف و جسم ب   زانیمهراب مات طناب آو  نگاه 

بسته شد. نه    شیلحظه نفس کم آورد وچشم ها  کی  ی بود. برا

را باور کند.مهران نمرده بود،   شی رو  شیپ  ی توانست صحنه    ینم

 یداده و با خوشحال  امیبه او پ  شی چند ساعت پ  نیخودش هم

خواهد   یمودش گفت  خواسته بود، خ  یاش مژدگان  ی آزاد   ی برا

 کند.  یزندگ

سمت جسم   پس زد و به  یکه او را گرفته بود به سخت  ی مأمور 

 .دیجان مهران دو یب
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 زد.  ادیبر سرش فر یرا گرفتند و شخص شیجلو ی نفر چند

 . یزن ی جرم رو بهم م یصحنه  ی دار _

مهران    زانیجسم آو  ریچشمانش تصو  انیجا خوش کرده م  اشک

 .دیرا دزد 

 . اون نمرده... اون... نییپا ارمش یب نیبذار _

. فرزان بود از پشت او را در بغل گرفت  ی گر  تیحما  ی ها  دست

و سر از دفتر مهران در آورده   دهیکه به دنبالش پله ها را باال دو 

 بود.

 مهراب، داداش.  _

و پر    ی قو  ی دست ها  انیقرارتالش کرد خود را از م  یوب   یعصب

بودن را نداشت. او با    "داداش"  اقت یتوان فرزان نجات دهد. او ل

ران ، با  حاج آقا به مه  ی خواسته ها  لیاش، با تحم  یخود خواه
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از وظا   یو شانه خال  دنی پا پس کش تنها    ،ی فرزند  فیکردن  با 

 نبود.  نبرادر بود قیال  گریگذاشتن مهران د

@romanhayelilian 

 

 [ ۱9:3۲ ۲۵.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

    ۱83  دیایکه ب بهار

 و به هق هق افتاد.  دی لرز شیها شانه

 شه.   یم تیداره اذ ن،ییپا ارمش یب نیبذار _

 ی نشست. مرد  ن ی زم  ی خم شدو فرزان همزمان با او رو  شیزانوها

فر سرش  بر  رو  دهیکش  ادیکه  از  دزد  یشرمندگ  ی بود   د ینگاه 

 وآهسته گفت: 

 . ارنش یب   نییگم پا یم _
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 ی جان مهران رو  یمحض باز شدن طناب و سرخوردن جسم ب  به

لرزان به   ی و با پاها  اوردیمرد ناشناس، مهراب تاب ن  ی دست ها

گرفت و آن را با    شیدست ها  ی رادرش را توسمتش رفت. سر ب

 فشرد. نهیدرد به س

 ی کابوس بد بود. کاش کس  کی فقط    ریتصو  نیلحظه و ا  نیا  کاش

مهران به    دنید  ی بدهد و او را برا  ی خبر بد  نینبود که به او چن 

 حال و روز هزار بار بکشد و زنده کند.  نیا

   ی ر خانه که د ییبلند خانوم ها ی ها  هیو گر ی پرسوز قار  ی صدا

رو بودند  شده  جمع  م   ی مهران  ناخن  تودیکش  یاعصابش   ی . 

 یخواب  یو ب  یاز شدت خستگ  شیبود و چشم ها  ستادهیا  اطیح

ب  یم را در  از   مارستانیسوخت. شب  نگران  و  به صبح رسانده 
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م   تیوضع که  بود  محمد  سکته    یحاج    ده کر  ی مغز  ی گفتند 

 است. 

  یجان  مهیت.جسم نگفتن نداش  گریهم که د  راندختی و روز ا  حال

گوشه   با دل سوخته  که  برا   ی بود  و  افتاده  پسر   ی خانه  مرگ 

 کوچکش به عزا نشسته بود. 

  ی تمام نم  ی لعنت ی شد اما آن پچ پچ ها ی م یمدام پرو خال خانه

کرده، دو روزقبل از انتخابات   یگفتند مهران خودکش   یشدند. م

ده ،  کر  زیانصراف داده و خودش را از سقف دفتر کارش حلق آو 

محمد   یاز مرگ عل  یگفتند نتوانسته با عذاب وجدان ناش  یم

 کرده است.  صعذاب خال نیو خودش را از ا دیایارب کن

باور نداشت. برادر کوچکش خود را   شانیاما گفته ها  مهراب را 

داشت که با عذاب   لیزنده ماندن آنقدر دل  ی نکشته بود، او برا
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ا اما  بسوزد  و  بسازد  بتواند  هم  احمقانه    قدرنیوجدانش  و  ساده 

 نبازد. 

  ده یرا نشن  دشیپر از ام  ی حرفها  نیزودباور که آخر  ی آدم ها  نیا

نم آنها که  برا  یبودند،  به    میتصم  نیا  یدانستند مهران چقدر 

 مثل نائب خوشحال است.   یاش از بند اسارت کس  ی موقع و آزاد

  ی صندل  ی از کنارش گذشت و رو  ده یخم  ی نائب که با قد  دنید  با

مردک برادرش    نینشست، خونش به جوش آمد. ا  اطیح  ی گوشه  

مخمصه انداخته وبا   انیداده بود. او بود که او را م  را به کشتن

 راه نفسش را سد کرده بود.  انشیپا  یب ی ها دیتهد

 ی به رو  ی را عصب  شیاز خشم مشت شد ودندانها  شیها  دست

م فشرد. دلش  ها  نیخواست هم  یهم  را    ی دست  مشت شده 
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خواست    یبگذارد و راه نفسش را ببندد. دلش م او    ی گلو  ی رو

 .  ندیجان کندنش را بب

***** 

در   ی که باناباور  ییدهانش گذاشت و با چشم ها  ی دست رو الیت

 داد. یاو گوش م ی سرگردان بود، به حرفها ی ناج ینگاه عصب

 یگن بعد انصراف از انتخابات خودشو تو دفترش دار زده. م  یم  _

داشته بالخره کار دستش    یرگ عمو علاز مکه    یگن عذاب وجدان

ا نم  چی ه  نکهیداده.با  اما خبر مرگش    یوقت ازش خوشم  اومد 

 واقعا ناراحتم کرد.  

  ره یخ  یو منگ به واکنش ناج  جیگفتن نداشت. گ   ی برا  یحرف

  ی چشمانش رژه م  ی مهران مدام جلو  وسیبود. نگاه غمزده و مأ
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 ش یقت آرزوو  چیمرد ه  نیکرد مرگ ا  یبا خود فکر م  الیرفت وت

 نبوده. 

@romanhayelilian 

 

 [ ۱9:33 ۲۵.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱8۴  دیایکه ب بهار

اش در خود حس    ی روزها از مهراب و پنهان کار  نیکه ا  یخشم

را به سمت مهران نگرفته    کانشیوقت نوک پ   چی کرد هم ه  یم

و   ریباشد، نه دلگ  نهیو پراز ک  نیتوانست خشمگ  یبود.از او نه م

مرگ پدرش    ی پرغصه    ی قصه    ی کجا  چیمرد انگاره  نیا  .نیغمگ

  ن یا  یگفتند آن شب باران   یبود که م  ی ا  هینداشت. او سا  ی جا

 وجودش را سوزانده بود.  یاش انداخته و همه    ی آتش را به زندگ
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زمان نتوانست از او   چیه  الیماند و ت  هیسا  شهی که هم  ی ا  هیسا

 ده و رفته است. باران رها کر ری بپرسد آن شب چطور پدرش را ز

  ی . مهرابدید  یمهراب را م   دیحرفها او با  نیا  ی باوجود همه    اما

هم بخاطر  و   نی که  حرفها  عذاب  و  رنج  داده  دست  از  برادر 

  ی که بعد از عل  یبود. مهراب  دهیرا به جان خر  الیتند ت  ی برخوردها

درد از دست دادن    نکهیاش شده  وبا ا  یصبور و حاممحمد سنگ  

 ی رو  ی از محبت و مهربان  قیعم  ی ران نکرد اما ردجب  الیت  ی را برا

 گذاشته بود.  ادگاریقلبش به 

 

 دهم(  فصل
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تز  گل  س  نییدسته  روبان  با  رو  اهیشده  و    ی را  گذاشت  قبر 

  ی گوشش بود قدم  ی مطهره تو ی و ناله  هیگر ی که صدا یدرحال

ع پشت  از  رفت.  ها  ره یخ  اهشیس   نکی عقب  شاخه  تازه    ی به 

  شتر یکرد. دوهفته ب  ی بهار را حس م ی بو  درختان،  ی جوانه زده  

با مرگ    زیمبرهن همه چ  ی خانواده    ی نمانده بود و برا   دیبه ع

  یادیز  ی انداخت و به چشم ها  نییپسرشان مرده بود. سرش را پا

در آن چشم    یو مات مهران داخل قاب عکس زل زد. آرامش  رهیخ

 بود.  دهیزد که تا به آن روز در او ند یها موج م

 عکس در دل زمزمه کرد.  به رهیخ

  ی تون  یم  ؟ینفس راحت بکش   هی  یتون  یحاال حالت خوبه؟ م  "

 "؟ی هم بذار ی بدون عذاب چشم رو
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پتو  ده یچیپ  ی نوزاد  ی  هیگر  ی صدا منقلبش    دی سپ   ییدر   ،

.  دیکش  ریاش ت  ین یشد و نوک ب  ریجا گ  شیگلو  ی رد.بغض روک

 محو و تار شد.  نکشیع ی  رهیعکس در برابر قاب ت

وقت فکر    چیرو نخواستم، ه  ی زیچ  نیوقت برات همچ  چیمن ه  "

  ک یکوچ  ی بچه    هیزود، اونم با داشتن    نقدرینکردم رفتنت اونم ا

بابا جانم    ،یحقت باشه.  من نخواستم که نباش که تو هم مثل 

سوال داشتم. فقط    هی. من فقط...من فقط ازت  ینفس نکش  گهید

بارون رها   ریزمنو    ی بابا   یخواستم بدونم چرا اون شب بارون  یم

 "؟یو رفت ی کرد

و    شیرو  ش یتل خاک پ  ی مهراب رو  ی مشت گره کرده    دنید  با

 لرزان او نفسش رفت.  ی شانه ها
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حت  " حاال  ن  ی اما  سوالمم  جواب  زنده    ستم،یدنبال  فقط  کاش 

  ش یو منقلب پ   ده یمرد خم  نیا   دنی. دی کاش فقط بود  ،ی بود

 ".ه ینتبه اون جواب لع دنی از نرس شتریب یلیروم عذابش خ

رفت   ی چرخ دار مرد   یبلند شدو به سمت صندل   شیاز جا   مهراب

طرف    کی اشک و آب دهانش از  از صورتش فلج شده و    یمیکه ن

را بوجود آورده بود. نگاهش که    ی رقت آور  ی راه گرفته و صحنه  

دهانش باز ماند. ماتش برد   ی شد با ناباور  قیصورت مرد دق ی رو

به آن حال و ر  دید  یوقت افتاحاج آقا  ب  دهوز  زبان    ی و گنگ و 

 کند.  یم ی پسر جوانمرگش عزادار ی برا

 . دیرا گرفت و اورا به عقب کش  شیاز پشت بازو یدست

 . میبر گهیبهتره د _
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  د ینبود. شا  نجایبود که از همان اول هم موافق آمدنش به ا  دایو

عذاب   ی رو  ی گریفقط عذاب د  نجایا  الیدانست بودن ت  یاو هم م

 خانواده است.   نیا ی تمام نشدن ی ها

@romanhayelilian 

 

 [ ۱9:33 ۲۵.۰۴.۲۰], نیلیل ی ها رمان

 ۱8۵  دیایکه ب بهار

 باهاش حرف بزنم.  دیبا _

 آهسته زمزمه کرد.  سردرگوشش

 .گهیوقت د  هی. بذار واسه  ستیکه حالش اصال خوب ن   ینی ب  یم  _

 ندارم. ی ا  گهیمن وقت د _
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  ی لی. خدیلب برچ  یکوتاهش در هم گره خورد و با ناراحت  ی ابروها

 . ستیداشتن وقت چاز ن قای دق الیدانست منظور ت یخوب م

 ؟ی تون یم ؟ی ر یم ی دار یبهش بگ  ی خوا یم _

را    شیصدا  یپناه برد وهق هق ب   دایو به آغوش و  دیاش لرز  شانه

 در آغوش مهربان او خفه کرد.

ها  کم آدم  برا  ییکم  تسل  ی که  و    تیعرض  دور  بودند  آمده 

خال را  ماش  یاطرافشان  به  را  آقا  حاج  فرزان  مهراب   نی کردند. 

نائب    نیمنتقل کرد و مطهره با مادرش همراه شد تا سوار ماش 

 یهم با کمک مهراب از آن تل خاک دل کند و ب  راندختیشود. ا

 رفت. نی حس و حال به سمت ماش

 آرام در گوشش گفت:  دایو

 رن. یدارن م _
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  ی و نرفتن البالجلو رفتن    انیاز آغوشش دل کند و مردد م  الیت

 .  ستادیدرختان سرو قبرستان ا

ج   مهراب در  دست  و  شود  سوار  مادر  کرد  و   بش یکمک  کرد 

خبر  یرا در آورد. آن را به سمت فرزان انداخت و او ب چشییسو

 هوا گرفت.  ی را تو چییسو

ده    هیبرسون. منم    نارویاومده، تو مامان ا  شیبرام پ  ی کار  هی   _

 . رسونم  یخودمو م گهید قهیدق

کتش در آورد و به سمت    بیج  ی را از تو  نشیماش  چییسو  فرزان

 او گرفت.

 . ایمن ب  ن یبا ماش _

سرتکان داد و به سمت مزار مهران برگشت. از همان فاصله    فقط 

ت   دید درد   الیکه چطور  است.  شده  مچاله  دوستش  آغوش  در 
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 یم  درد  نیاش جا خوش کرده بود و با وجود ا  نهی در س  ی نیسنگ 

 . ستیدخترکش تنگ تر از هرزمان ی دلش برا دید

  ده یلب برچ  دنشیبرگشت و با د  الیتند کرد تا به او برسد. ت  قدم

و    ستادی از دوستش فاصله گرفت. کنار قبر مهران به انتظارش ا

 . دیکوه شده بود به او رس شیشانه ها ی که رو یمهراب باغم

 منقلبش کرد.  شیاز پ  شی وتن لرزانش ب الیت سیخ نگاه 

 کنم.   ین، خواهش منک هیگر _

م  الیت به روز مهراب م  شیاشک ها  دنیدانست د  یچه    یچه 

 آورد. 

 بشه. ی نطوریخواستم ا یخواستم... نم یمن نم _

خ  نگاه برادرش  عکس  قاب  به  آشنا   رهیمهراب  درد  آن  و  ماند 

 اش جوالن داد.  نهیدوباره در س
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و باهات حرف بزنه،   ادیداشت ب  میخواست. تصم  یمهران هم نم  _

ا  یم نم  ی زیچ  ی نجوریدونست  م  یدرست  دونست   یشه، 

 اشتباهش... 

ها  بغض و درچشم  برگشت  بست.  را  نفسش   ال یت  یبادام  ی راه 

 غرق شد. 

  ذاشتم، ی اشتباه مهران، اشتباه من بود. اگه خونواده ام رو تنها نم  _

پدرم بده، اگه بودم   ی   کردم تن به خواسته  یاگه اونو مجبور نم

 افتاد.  یاتفاق نم نیا

 زد. یلبخند محزون  الیت

به هزار   دیگرفت. شا  یمحمد جان رو نم  یمرگ عل  ی جلو  نیا  _

 رفت.  یم  ایاون شب از دن گهید لیدل

 . دی به رنگ شب مهراب جوش ی چشم ها انیم اشک
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موند. مهران اما دل نازک   یاگه من بودم اون شب تنها نم  دیشا  _

گه اون شب  برسونه. ا  ب یآس  یحرفا بود که بخواد به کس  نیتر از ا

 . دیبود که ترس نیکرد فقط بخاطر ا یکوتاه

 . دیرا با پشت دست پس زد و آه کش شیاشک ها الیت

م   _ برادرت ز  ل یترسم دل  یترسم مهراب. م   یمن هم    ر یبودن 

 خروار ها خاک باشم. 

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۲:۲9 ۲۷.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱86  دیایکه ب بهار

 خط انداخت. مهراب ی دوابرو  انیم اخم
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. برادر من خودشو نکشته. اونقدر بهونه  ستیواسه ترس ن  یلیدل  _

 حماقت نزنه. نیواسه زنده بودن داشت که دست به ا

 نگاهش کرد.  ج یگنگ و گ الیت

 !ه؟یمنظورت چ _

م  _ خودکش  یهمه  همچکرده    یگن  اون  مطمئنم  من   ن یاما 

بهم    امیپ هینداشته. مهران چند ساعت قبل از مرگش تو  ی قصد

خواست بدون   یو باهات حرف بزنه. م  ادیگفته بود که قصد داره ب

خواست اشتباهاتشو جبران کنه.    یکنه، م   یعذاب وجدان زندگ

 برادرمن خودشو نکشته. 

 زمزمه کرد. ی باناباور

 نبوده پس...پس کشته شده؟ آخه چرا؟!  یاگه خودکش _
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شده    نی اش سنگ  نه یس  ی که رو  ینفسش را با درد بزرگ  مهراب

 بود، فوت کرد.

 بفهمم.  دیکه با هیزیچ نیا _

آن   قتیگر حقموضوع منقلب و ناراحت بود. ا نیا دن یاز شن الیت

آن وقت چه    اورد،یاز آن سر درب   خواستیبود که مهراب م  ی زیچ

ا  یم م  یدرد کم  نیشد؟  با آن   ینبود، مهراب چطور  توانست 

  د؟یایکنار ب 

خوام که بهت صبر    یبگم. فقط از خدا م  یدونم واقعا چ  ینم  _

 بده. 

 خراب سرتکان داد.  یو باحال د یبه گردنش کش یدست مهراب

باهات حرف   د ی. بانمتی داشتم بب  اجیاحت  ،ی ممنونم که اومد  _

 زدم.  یم
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 جلو آمد.  ی برگشت و او بالفاصله قدم دایبه سمت و الیت

 گم.   یم تیمبرهن! تسل ی آقا _

و  ریز  مهراب و  آمدنش تشکر کرد  از  کرد   یس مکه ح  دایلب 

 نا  ی هنوز حرفها

 گفت:  الیآن ها تمام نشده رو به ت  ی  گفته

 طول بکشه، درسته؟  شتریب یگمونم صحبتتون کم_

 سوالش بود. ی برا یجواب قاطع الیت ی درمانده  نگاه 

 . نمت یب  یپس من خونه م _ 

 سنگ قبرها و از آن دو دور شد. انیافتاد م راه

 م؟ یحرف بزن _
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قدم زدن    ی را برا  ی گرید  ریاو که مس  سوال مهراب برگشت وبه  با

  راهنیاو در آن پ  دنیزد. د  یجان   مهیکرد، لبخند ن  ی م  شنهاد یپ

 کرد. یم رشیآشفته دلگ ی و موها شیو ته ر یمشک

 حالت خوبه؟ _

 مکث سرتکان داد.  یبرگشت وبا کم الیت ی مقدمه   یسوال ب با

اتفاقات فقط    نیکنم تموم ا  یم  ال یهمش خ  ستم،ینه خوب ن  _

کشم.    یرم و نفس م  یکابوس بده ومن دارم تو خواب راه م  هی

  دارم یدونم کجا،مهران برگرده و ب  ینم  ییجا  هیهمش منتظرم از  

که حقم بود و اون به    یمشت درست مث همون مشت  هیکنه.  

 . ارهینزد رو بکوبه تو صورتم و منو به خودم ب ی حرمت برادر

 باز کرد. الیت ی و در را برا ستادیا یینا آشنا ن یماش کنار
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درد رو هضم کنم. بتونم باهاش    نیزمان الزم دارم تا بتونم ا  _

 ام؟ یتونم کنارب  یم  یعن ی. امیکنار ب 

به محض نشستن    الیرا دور زد واز سمت راننده سوار شد. ت  نی ماش

 به طرفش برگشت. 

ست.ه  نیا  _ تازه  هنوز  رفتن    چیداغ  و  نداشت  انتظارشو  کس 

وضع   نیدم از ا  یکرده. بهت حق م  برادرت همه رو شوکه  یناگهان

که   ی درست همونطور  گذرهی. اما خب م یو آشفته باش  شونیپر

  زشیکه عز یست ین  یکس نیو آخر ن یگذره. تو اول یهمه م ی برا

 ده.  یرو از دست م

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۲:3۰ ۲۷.۰۴.۲۰], نیلیل ی ها رمان
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 ۱8۷  دیایکه ب بهار

را پس بزند و   شیگلوتالش کرد بغض جاخوش کرده در    مهراب

 با آن بلرزد. شینگذارد صدا

ام   _ و  م  نیرحسیبابا  آت  نمی ب  یرو که  اره یگ  یم   شیدلم    ن ی.  

ز   یعذاب داره  م  نشیبارسنگ  ریکه  خورد  هام    شتر یب   شه یشونه 

م خودم  با  همش  منه.  ا  یازتحمل  جاکا   ی گم    نکه یا  ی ش 

ات  آوار خونه    ریز  یذره ذره جون بدم ، تو اون روز برف  ی نجوریا

 شدم.   یتموم م شهیواسه هم

 زمزمه کرد. اریاخت یوحشت زده و ب الیت

 خدا نکنه.  ه؟یچه حرف نیا _
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ت  یلیروزها خ  نیا  _ تو  الیتنهام  اما  بود  بودنت خوش  به  . دلم 

ندارم. ازم دور   گهیتورو هم د   نمی ب  یشم م   یم  رهیچشمات که خ

 تونم بهت برسم.   یاونقدر دور که اگه بخوام هم نم ،ی شد

عذابش    شتریمرد از همه ب  نی. ادیدو  الیاشک به چشمان ت  شین

ب  او  از  بود،  با    گرانیاز د  شتری داده  باز دلش  بود و  زخم خورده 

 .دیدو یاو م یاشاره پ نیکوچکتر

م  _ ب  یدلم  ازت  ا   شتریخواد  م  نیاز  دلم  مهراب.  شم   یدور 

نب   ییجا  هیخوادبرم...برم   نم  نمتیکه  تونم. دست خودم   یاما 

اول درست   ی گردم سرخونه    ی هرچقدر دور شم باز بر م   ستین

لرز  ییهمونجا برات  دلم  ادیکه  تو  داشتن  دوست  چرا   نقدری. 

 دردآوره؟ 
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ا  مهراب اگر  او خم شد.  قلبش جا    ی رو  قیدردعم  نیبه سمت 

برسرشان    یآن شب باران  ن یسنگ  ی   هیده بود، اگر ساخوش نکر

تمام   زیخ  کیرا با   انشانیکوچک م  ی فاصله    نیشد، ا یچتر نم

تب آلود و آغوش مشتاقش،    ی   نهیکرد و دخترکش را به س   یم

 نیا  ذاشت گ  یچسباند و نم   یکه به آن تعلق داشت، م  ییبه جا

 کند.  دایادامه پ نیاز ا شی رحمانه ب یب ییجدا

را   نیریش  ی ایبا سد شدن مقابلش آن رو  الیکوچک ت  ی ها  دست

زد همه   یوج مم  انشانیکه م  یبا غم  شیپس زد و بادام چشم ها

 را به کامش تلخ کرد. زیچ

به اندازه    زیاالنم همه چ  نیخرابش نکن. هم  کنمینه خواهش م   _

از بابت تو راحت باشه که    المیبرام سخته. فقط بذارخ  یکاف  ی 

 کنه.  یرفتن حالمو بهتر م  نیبتونم برم. ا
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زد و   یدهانش م ی . قلبش انگار تود یعقب کش ی به سخت مهراب

  ی در م  ی به دخترک، داشت او را ازپا  رشیپذومهارنا  ی حس قو

فاصله را تمام نکند؟ نه او  نیخواست ا یچطور از او م الیآورد. ت

که    ی ان دفن برادرش گرفت و فکرتوانست. نگاهش را ازمک  ینم

ب پ  شی هر لحظه  را   داد  یدر سرش جوالن م  شیاز  جسارتش 

را   ی قلب  نانیاطم  نیا  د یکرد. از خودش که مطمئن بود، با  شتر یب

آورد و بعد    یمحمد هم به دست م   یجان عل  ی ت  ینسبت به ت

 کرد.  یتمامش م

 جواب داد.  ی ا دهیدورگه و نخراش ی وبا صدا دیاز او نگاه دزد 

 نیدرد رو تسک  نیرفتن و دور شدن ا   یکن   یباشه، اگه فکر م  _

 . ی کنم بر  یده، من کمکت م یم
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شدن   ز یررس  ی نگاه دلخورش را به او دوخت و نتوانست جلو  الیت

  شتر یخواست دلش را ب  یحرفها م  نی. با اردیرا بگ  شیاشک ها

محبت و توجه مهراب بعد از مرگ    ی آتش بزند؟ او که دلسوخته  

 .اوردیتوانست تاب ب ینم گری را د  نیاز ا شتری باباجانش بود، ب

ا  ی ازین  _ ن   نیبه   ا یاومده. فردا    میل یتحص  ی   هیبورس   ست،یکار 

 . کایآمر رمیم و از اونجا مهست هیترک یپس فردا راه

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۲:3۰ ۲۷.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱88  دیایکه ب بهار

 باال رفت.  اریاخت یمهراب ب ی ابرو  ی تا کی

 درست بشه؟ زیزود همه چ نقدریچطور ممکنه ا _
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 نقش بست.  الیلب ت ی رو ینی غمگ لبخند

 اشتم. د طشوینبود. من هم شرا یبه لطف مادرت، کار سخت  _

هم گذاشت و باخود فکر کرد گرفتن    ی چشم رو  ی با ناراحت  مهراب

  ی کار سخت  یمال   تیدختر به شرط داشتن حما  نیا  ی برا  هیبورس

 هیثبت اختراع داشت، معدل باال و مقاالت برتر وتوص  الینبود. ت

نمره    ی  م  لتس یآ  ی استاد داشت،  بود،    ی اوهم که قطعا خوب 

آمد. مادرش   یآن بر م   پسنم از  خا  رانیکه ا  یماند آن شرط لعنت

هم    ی مال  تیحما  نیآن بزند. ا  ریداد، محال بود ز  یم   یگر قولا

 محمد بود.  یکمک به دختر عل نیکمتر

 زمزمه کرد. یراه افتاد و عصب به

 ؟ یگرفت  هیحاال واسه کجا بورس _
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دکتر    یرانیا  هی  کاگو،ی ش  یس  ی وآی  _ اسم    س یی ر  یعقوبیبه 

از ناسا    ی قاتیتحق  ی بودجه    هیهرا  هست. ظا  کشیدپارتمان مکان

بده و من    یلیتحص   ی   هیتونه بورس  یگرفته که براساس اون م

 بورس شدم.  نیباتوجه به رزومه ام شامل ا

 چنده؟  شی دانشگاه ی ! رتبه ؟یس ی آ وی _

 داره؟ یتیموضوع چه اهم نیهشتاد و... اصال ا _

 . سرتکان داد  دانهیوناام دیکوب  نیفرمان ماش  یرو یآرام مشت

 ؟ یکن  یم کاریچ   ی تو دار الیت _

 . هیبه نظر من که عال _

 ! ؟ی بر ی خوایواقعا م یعنی _

را نداشت    نیآزرد. تاب ا  یرا ناخواسته م  الینگاهش، ت  ی نیسنگ 

 منتظرش زل بزند.  ی چشم ها  ی که سر بلند کند و تو
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واسه رفتن کمکم    یگفت  ی م  شی پ   قهی چند دق  نی هم  ی تو نبود  _

 ؟یکن یم

 فراوان داشت.  یدگیغم و رنج شیصدا

خوام    ینم  یدون   یتو که م   ؟ی از زبونم بشنو  یچ  ی خوا  یم  _

 .ی بر

 . دیمروت اش لرز یب دل

به    ممیمن تصم  ی ، چه نخوا  یسختش نکن مهراب. چه بخوا  _

 .ی بد  رشییتغ یتون ینم نویرفتنه، ا

م  _ بد  ی رفتنت  اون خاطرات  کنه  دار  ی تونه کمک  ازم   ی که 

 ؟یفراموش کن

 نش گرفت. رنگ سرز نگاهش
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ادامه   ی من فقط برا  ؟یاش کن  ده یچیپ  زویهم چ  ی خوا  یچرا م  _

اونجا بمونم مشخص    یو چه زمان   ی تا ک  نکهیرم. ا  یم   لیتحص

 گردم.  ی اما برم ستین

وجودش را پنهان   ی خواه و خودخواهانه    تیآن حس تمام  مهراب

 نکرد.

 خوام. یم  نی من واسه برگشتنت تضم  _

 ! ؟ینیچه تضم _ 

  توانست یبه گندم زار موها و عسل چشمانش دوخت. م را    نگاهش

 او را نخواهد؟ 

 باهام ازدواج کن.  _

را   ی نداشت اما بهت و ناباور  دی ترد  ی ذره ا  یمهراب حت  ی صدا

 کرد. الیمهمان چشمان ت 
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 کنم؟!  کاریچ _

 بود، باور نداشت.   دهی را که با گوش خودش شن ی زیچ انگار

  ستادن ید و به محض ابر  ابانیخ  ی   هیرا به حاش  نیماش  مهراب

  ی دستها  انیرا م  الیبه طرفش برگشت و دست کوچک و سرد ت

 تب آلود و گرمش گرفت. 

بد سر راه    یلیاتفاق خ  هیهستم که با    یمن اون آدم اشتباه   _

از دست ه  تی زندگ نکنم    یا   گهیکس د  چیقرار گرفتم. گمون 

کش  شتریب عذاب  من،  ایباش   دهیاز  اما  م   ینگاه   نی.  ازم    ی که 

. ی زنه  چقدردوستم دار  یداره داد م  یکن  یم  غشی و در  ی دزد

.  ی قبولش کن  اما   یآدم اشتباه رونبخش  نیا  یتون  یکه م  ی اونقدر

  ی اما ازش بخوا  ی نبر ادیرواز  ت یبودنش تو زندگ لیدل یتون یم

 که باهات بمونه. 
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@romanhayelilian 

 

 [ ۱۲:3۱ ۲۷.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱89  دیایکه ب بهار

 ک را آرام فشرد و وادارش کرد سربلند کند. دختر دست

عل  یت  یت  _ ا  یجان  م  نیمحمد!  که همسرم   ی د  ی افتخار رو 

 ؟یبش

کش  شیدستها  الیت عقب  جاذبه    دیرا  آن  از  که    یتا  قدرتمند 

کرد    یم  لیبه سمت مهراب متما  شتریو ب   شتری هرلحظه او را ب

د، از مهر او بو  زیمان لبرکه نگاهش به چش  ینجات دهد. درحال

 در گشت.  ی  رهیکردن دستگ  دایبه دنبال پ  انهی ناش
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  یغم از دست دادن برادرت اونقدر  ؟یگی م  یمعلومه چ   چیه  _

 . دهیبوده که عقلتم دزد  نیسنگ 

را ببندد، مهراب با اخم جواب   ن یشد اما قبل از آنکه در ماش  ادهیپ

 داد. 

 که گفتم.   نیخوام، هم یم  نی من تضم  _

***** 

دلش مهراب   ی و تو  دی کش  یرا آب م  ینیکه بشقاب چ  یحال  در

 هوا لب زد. یرا به باد مالمت گرفته بود، ب

 عقلشو از دست داده. وونهید ی پسره  _

 شانه اش نشست.   ی خانوم از پشت رو مهینع دست

 پسر مبرهن؟ ؟یک _

 را داخل سبد آبچکان قرار دادو طلبکارانه گفت:  بشقاب
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 . ی بون من بشنواز ز ی زینگام نکن، محاله چ ی خاله اونجور _

 جواب داد.   یرشت نیدلنش ی همان لهجه  با

 ؟یگ یآقا مهراب رو م ی؟خاطرخواهیمثال چ _

 گرد شد.  الیت یبادام ی چشمها

 ! ن؟ی دون  یاز کجا م گهید نویا _

دونستن الزم نداره از چشماش معلوم بود.   گهی د  نکهیآوووو ا   _

 ی کالنتر  ی جلو  یکه واسه خاطر ناج  شی من همون چند ماه پ

 تا ته قصه رو خوندم. دمشید

 ظرفها برداشت و به طرف خاله برگشت.  یاز آبکش دست

 . می بگو ما هم بدون  ه؟یخانوم ته قصه چ مهیخب نع _

بوسه    مهینع  خاله  ی صورت گرد و گوشتالودش را جلو آورد و 

 او کاشت.  ی گونه  ی رو یمحکم
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 آخرش عشق و دوست داشتنه.  _

 اه گرفت. ناراحت  و دلخور از او نگ  الیت

  ی دون  یخاله؟ خودت که م  یزن  یحرف رو م  نیچرا ا   گهیشما د  _

 ام. یتا آخر هفته رفتن 

قور   خاله ر   ی چا  یکم  ینیچ  ی داخل  متفکرا  ختیخشک  نه  و 

 زمزمه کرد. 

ا  _ ته  با  نیاما من هنوزم سر حرفم هستم  فقط عشق    دیقصه 

  ی از مخالفت، حسرت به گوشم م  شتریتو ب ی باشه. چون از حرفا

دست   نجاازیرو به ا   وندت یپ    ی رشته    نیخوام آخر  ی . نمخوره

 . ی بد

 پشت سر بغلش کرد.  از
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 ی اونم فقط برا  یچند سال   هیخاله؟ من قراره    هیچه حرف  نیا  _

 ازتون دور باشم.  لیادامه تحص

 .د یمهربان و مادرانه اش لرز ی صدا

  ی حس  ه یاما    ی و برگرد   ی جواد نذر کردم سالم بر  دیبه آقا س  _

 . ست یدرکار ن یبرگشتن  گهید گه  یبهم م

نع  الیت  ی دستها خاله  دور  تر  سکوتش    مهیمحکم  و  شد  حلقه 

 کوچک آشپزخانه بود. ی خاله در فضا ی بازتاب حرفها

@romanhayelilian 

 

 [ ۱۲:3۱ ۲۷.۰۴.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱9۰  دیایکه ب بهار
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محمد جان را از دست   یو عل  الی شد که ل  یسال نم  کی  سرجمع

کرد با    یکه نسبت به آن احساس تعلق م  ی نها خانه اداده بود، ت

  م یتقد  یسرش آوار شده وقلبش را دو دست  ی و ر  یبرف زمستان

 گریکرد که با محبت و مهرش او را آزار داده بود. حاال د  ی مرد

تعلق   ییهوا بود که نه به جا  ی تو  یپر کوچک  یواقع  ی به معنا

تنها    رانیش در اا  ییداشت و نه قرار بود داشته باشد. تمام دارا

وخانواده اش بودند. که آن ها را هم   دیوعمو جاو  دایدوستش و

آب    نیاز ا  ی ز یرفت. انگار قسمت نبود چ  یگذاشت و م  یم  دیبا

 و خاک سهم او باشد. 

  نجا یخود داشت،قرار نبود دلش ا  ی و عالقه اش هم که جا  مهراب

از وقت    چیبود که ه  یکابوس هولناک  ی. آن شب بارانردیقرار بگ

 دیآن وقت شا  ردیبگ   یوششد.آرزو داشت فرام  یپاک نم   الیذهن ت
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مهراب   ی ذهنش، شب چشم ها  انیتنها شب جا خوش کرده م 

 نداشت.   یذهن خسته عادت به فراموش نیبود. اما ا یم

***** 

تختش جا به جا    ی شکل ممکن حاج محمد را رو   نیآرام تر  به

پدرش    ی   رفته  لیجسم مچاله و تحل  ی رو  ینازک   ی کرد و پتو

 بود.   دهیدر موضع قدرت و اقتدار د شهیمرد را هم نی. ادیکش

 ییآورد او را جا  ینم  ادیکرد باز به    یدر ذهنش کنکاش م   هرچه

ضع  یزمان  ای و  حت  دهید  فیدرمانده  روز   یباشد.  که    ی آن 

زد، باز در   رونیب  شهیهم  ی خانه برا  نیچمدانش را بسته و از در ا

 . دیند  یاف و نرمانعط ی نگاه حاج محمد ذره ا
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ن  شیچشم ها  یرگیخ از جسم  نگاه  واداشت که  را   مهیمهراب 

  ی شباهت   نیروزها کمتر  نیاو که ا  ی و به چهره    ردیجان پدر بگ

 داشت، بدوزد. یبه حاج آقا مبرهن سرشناس و نام

آمد و و زبانش    یسرش م  ی تو  ی زیبود. چ  سیپدر خ  ی ها  چشم

از   دهیپدرش را نشن  ی ه هاآن بود. مهراب اما ناگفت  انیناتوان از ب

 بر بود. 

  نو یمونم. مگه هم  یم  نجایا  شهیواسه هم  گهیرم، د  ینم  ییجا  _

 ؟یخواست ینم

رو   ی ها  ناله مهراب  بود.  نامفهوم  و  گنگ  محمد  تخت    ی حاج 

 نشست و آرام شانه اش را ماساژ داد.

آب تو دل   ذارمیهست، نگران نباش. نم  زیحواسم به همه چ  _

بخو  نیحس  ریام و   ی ره. هواتکون  به خواست  نه  رو هم  مامان 
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که دلم   ی اونجور  ،ی دار   زایچ  لی قب  نیکه تو ا  یافتضاح   ی   قهیسل

خواد، دارم. حواسم به اون عروس سرتق و    یخواسته وم  شهیهم

 ؟یچ گهیاعصاب خردکنت هم هست. د

راه گرفت. مهراب با بغض  چشم حاج محمد    ی از گوشه    اشک

 . د ینال

دروغ    _ خودم؟!  به  نحواسم  حالش  و  حس  و  ستیچرا!  دل   .

  ادتهیبه سرم زده.    ییفکرا  هیبرام نمونده اما    گهیدماغشم که د

  ن یمحمد حل کن؟ هم  یخودت مشکلت رو با دختر عل  ی گفت

 . رشمیتا آخر عمرم درگ گهیامروز حلش کردم. د

به آن   دیباال کش  یسر پدرش را کم  ریز  بالشت او راحت تر  تا 

ناخواسته از نگاه حاج محمد   ی با شرم  شیدهد. چشم ها  هیتک

 . ختیگر یم
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 با مامان در موردش حرف بزنم.  دیبا _

 !؟یدر مورد چ _

  ی   هیدوخت که سا  یراندختیعقب برگشت و نگاهش را به ا  به

که از   ی زیها چداده به چارچوب در بود. ظاهرا تن  ه یتک  ی قرار  یب

 آخر بود.  ی همان جمله  د، یآن ها شن ی صحبت پدر و پسر

 تخت اشاره کرد.  کینزد یراحت ی صندل به  مهراب

 . میبا هم حرف بزن  دیمامان، با ن یبش  نجایا ایب _

@romanhayelilian 

 

 [ ۲3:۲۴ ۰3.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱9۱  دیایکه ب بهار
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  ش یمعنا  یحاال که با رفتن مهران زندگ  ینگران بود. حت  راندختیا

  ی را م  ازهیچ  ی لیاو از دست داده بود، باز دلش شور خ  ی را برا

که انگار دوباره از گور بلند شده   ی زد.ترس از دست دادن همسر 

دلشوره   ب  ی بود،  و  عروس جوان  از    وهیسرنوشت  هراس   ، اش 

ام  ی   ندهیآ ب  نیرحسینامعلوم  ، ترس رفتن    ی پدر  یو غم  اش 

دو ترس به هم   نیکه انگار ا الی مهراب به خوزستان و مهاجرت ت

 خورده بودند.  ی گره کور

 نشستن، زمزمه کرد.   نیبه سمتشان قدم برداشت و ح دیترد با

 .دمیرو سرخاک د  الیامروز ت _

پا  مهراب را  افکار   نییسرش  جور  و  جمع  حال  در  و  انداخته 

سکو  بود.  نابسامانش  و  کمپراکنده  که  شد،    یطوالن  یتش 

 . دیمردد پرس راندختیا
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 افتاده؟!  یاتفاق _

 فت: بازدم نفسش را فوت کرد و رو به مادرش گ مهراب

اما    ستیحرفها ن  نیا  دنیکش  شیدونم االن اصال موقع پ  یم  _

صبر کردن و منتظر شدن ندارم. راستش    ی برا  یزمان  گهیمن د

 ره.  یم ران یداره از ا  الیت

ناراحت  پوراندخت صندل  یبا  تک  ی به  را    هیاش  و چشمانش  داد 

 یکرده بود که دخترک راض ی بست. خودش با اصرار مطهره کار 

 به رفتن شود. 

 ! ؟ی ریرفتنش رو بگ ی جلو یتون  یم  ؟یکن کاریچ ی خوا یم _

 واسه برگشتن بهش بدم.  لیدل هیتونم  ینه، اما م  _

ب جوابش اما مهرا  "؟یلیچه دل"  دینه چرخ  راندختیزبان ا  ی رو

 را بالفاصله داد.
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 خوام باهاش ازدواج کنم.  یم _

 اعتراف کرد.  شانیقرار و معذب رو به هردو یب

 وست دارم.من اون دخترو د _

**** 

 

  ی و آن را کم   دیمهراب لغز  راهنیپ  ی   قهی  ی رو  راندختیا  دست

جاو آقا  منزل  کرد.مقابل  ماش  دیمرتب  بودند.    نی داخل  نشسته 

عقب قرار داشت،    یصندل  ی سبد که رو  ی معطرتو  ی گل ها  ی بو

 را پر کرده بود.  ن یکوچک اتاقک ماش ی فضا

بافته و نقشه    اهایرو   ی مهراب در لباس داماد   دنی د  ی با آرزو  سالها

رفت که    ی م  ی بود اما امروز دل شکسته تر از هر زمان  دهیها کش

دلش    ی رفت که او را به کام و آرزو  یپسربزرگش را داماد کند. م
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هنوزدر سوگ از دست دادن پسر کوچک    یبرساند آن هم وقت

  ی لحظات  نیچن  ی کردن برا  ی سوخت. مادر بودن و مادر  یترش م

 چقدر سخت بود. 

 هم اومد.  دیسآقا  _

ا  ی زیچ  با گفت  مهراب  محو  راندختیکه  لبخند  کرد   ی تالش 

 لب بنشاند.  ی رو

 !م؟یبر _

توانست پنهانش کند سر تکان   یکه نم  ی ختصربا شوق م  پسرش

 ی مهراب نم  دید  یم  نکهیسوخت از ا   شتریب  راندختیداد و دل ا 

 اش را نشان دهد.  ی شاد دیتواند آن طور که با
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ماش  هر از  ا   ادهیپ  ن یدو  و    ینیریش  ی با جعبه    راندختیشدند 

 یکه مقابل در خانه    ی مهد  دی ومهراب با سبد گل به سمت س 

 بود، رفتند.  ستادهیبه انتظارشان ا دیآقا جاو

شد و مهراب  زنگ را فشرد. با باز   ی مختصر  یو احوالپرس  سالم

سبد    الیخانوم به استقبال آمدند و ت  مهیو نع  دی شدن در آقا جاو

 گرفت.گل را از او 

@romanhayelilian 

 

 [ ۲3:۲۵ ۰3.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱9۲  دیایکه ب بهار

  د یسپ   ی زیبا عالقه نگاهش را به دخترکش دوخت که شوم  مهراب

و بنفش به تن داشت. رنگ و لعاب   یصورت  خکیم  ی با گل ها
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ب  ی گریتر از هر زمان د  ده یکش  شیو چشم ها  شتر یچهره اش 

 شد.  یم دهید

و سرزنشگرکه انگار امروز سر   ریناپذ  یآن نگاه آشتامان  از    اما

خواست کوتاه    یوجه نم  چیبه ه  الیبا او نداشت. ت   یصلح و دوست

پر از غم و غصه را کنار    ی نامه    بتیمص   نیخواست ا  ی.نمدیایب

مراسم را لغو کند    نیبود که ا  دهیوبهانه تراش  لیبگذارد. هزار دل

د با  ش یه خورد. باورش نمکه وارد شد به در بست  ی اما از هر راه

بود و   نجایمرد امروز ا  نیا  شیها   یمخالفت ها و کارشکن  ی همه  

خواست. او هنوز مهراب   ی اش را م  یمصرانه دخترک چشم بادام

 را نشناخته بود.  شیدایو ش وانهیبا آن دل د

ناخواسته رو  سبد  لبخند    ی لب ها  ی گل را که به دستش داد، 

گل   ی ب تشکر کرد. معجزه  ل  ری کوچک دخترک جان گرفت  و ز
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مرد    نیچشمان ا   انیجا خوش کرده م  اقیاز اشت  رشیها انگار تاث

خواست به چشمان او نگاه کند    ینم الیت دیشا ا یبود.  شتریهم ب

 .اوردیو کم ب 

 اعتراف چند روز قبلش افتاد.  ادی

 "درد آوره؟ نقدریچرا دوست داشتن تو ا "

درد به    نیانست. اد  یسوال را م  نیخوب جواب ا  یلیخ  مهراب

 ن یکه درآخر ال یمحمد جان ت ی به عل  ،یآن  شب باران ی خاطره 

و تنها سر کرده و نفس آخرش    بانهیاش هم غر  یلحظات زندگ

عز ازآغوش  محروم  پا  یزندگ   ی داشته    نیتر  زیرا  به    ان یاش 

 ارتباط نبود.  یرسانده بود، ب 

رد اش گره خو  یزندگ   ی خاطره    نیبه تلخ تر  الی داشتن ت  دوست

 یکرد و نم  یمنصفانه بود اگر مهراب آن را درک نم   ریبود و غ
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  ی نه به عاشقانه ها  ایبود    یدرد تمام شدن  نیا  نکهی. اما ادیفهم

 داشت.  یبستگ  امدنشی راه و کوتاه ن  نیاو در ا  ی دار یمهراب، به پا

 ی بود که چهار ستون دل دخترک را با دستها نجا یحاال ا مهراب

برقرار احساسش  ا  توانمند  نگذارد  و  دارد  به    نی نگاه  ها  ستون 

و آرامش بخش    نیبود که آغوشش امن تر  نجایبلرزد. ا  یطوفان

 ی قرارش باشد، که اگر قصه    یکوچک و ب   ی پناهگاه پرستو  نیتر

شت  بازگ  ی برا  ی و رفتن گره خورد، پناه  دنیاو به کوچ  یزندگ

 وجود داشته باشد.   شهیهم

آقا جاو  با فضا  دیدعوت  و  به    یو سکوت  ن یگسن   ی نشستند  که 

بر آن جو سا از ورودشان  بعد  با خونگرم  هیاجبار  بود    یافکنده 

 رفت.  ن یخانه از ب ی خوش بانو ی و رو  یذات



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1065 

شما داشتم    ی پا   شی. پنی، واقعا صفا آورد   نیخوش آمد  یلیخ  _

.  شهیباشه ، همون م  یگفتم قسمت آدم هرچ  یم  دیبه آقا جاو

 ریامر خ  نیواسه ا  شیپ   کرد بعد اتفاقات چند ماه  یفکرشو م  یک

بش جمع  هم  ت میدور  پدر  خدا  شمارو    الی.  جوون  پسر  و  جان 

 ریامر خ  نیکه ا  یمنت یرحمت کنه اما من اعتقاد دارم شگون و م

 ده.  یم  ییبایصبر و شکداره به قلب هردوتا خانواده 

 ریانداخته و دستش ز  ریسر به ز  بانهی که نج  یدر حال   راندختیا

دل    نیقلبش مشت شده بود که ا  ی بر رو  ادیچادر از غم و اندوه ز

 زمزمه کرد. رد،یمادرانه اش آرام و قرار بگ ی دل زدن ها

  ی زندگ  هیدوتا جوون و ساختن    وندیحق با شماست. حرف از پ  _

چشمشو    دیدل جلو بره. با  ی با پا  دیآدم با  ادی  ی م  شی تازه که پ

دست اش بخت و اقبالشو از    دهیببنده تا نور د  ده یکه د  یرو داغ
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هنوز    یحت  دیجان هم داغش تازه ست. شا  الیدونم ت  ینده. من م

 اما...  شهتو قلبش نتونسته مهران منو ببخ 

و ادامه   مکث کرد  ی ا  هیشد. چند ثان  شیباعث لرزش صدا  بغض

 داد. 

حق شماست اونو به    ی و خوشبخت  ی شاد  کنمی اما من فکر م  _

 . نیاز دست ند ستنیمون ن  نیب گهیکه د یزانیخاطر عز

@romanhayelilian 

 

 [ ۲3:۲۵ ۰3.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱93  دیایکه ب بهار

ت   دیجاو  آقا از  ا  الینگاه پدرانه اش را  به  ،   راندختیگرفت و رو 

 گفت: 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1067 

 نیا   ی   ندهیاومده که در مورد سرنوشت و آ  شی پ  یفرصتاگه    _

اوناست    یو فقط به خاطر خوشبخت  م،فقطیدوتا جوون حرف بزن 

منته خانوم.  باحاج  ا  نمیبب   دیا  برا  نیراه  به    دنیرس  ی دوتا 

از    ستینه. راستش از خدا که پنهون ن  ایهست    یکی  یخوشبخت

ت که  پنهون  چه  تما  الیشما  ما  ا   یلیجان  و    نیبه  شدن  جمع 

ها بالخره    ی درباره    ی جد  ی صحبت  ما  اصرار  نداشتن.  ازدواج 

ا  شیراض قبول کنه که  آقا مهراب رو    ی باشه و حرفا  نجایکرد 

 ه. بشنو

 . دیپرس  یکرد و با ناراحت الیرو به ت  راندختیا

 ؟ ی بد  یحیتوض ی خوا یدخترم نم _

دوخت که به هم    فش یبالتکل  ی و چشم به دستها   دینگاه دزد  الیت

 قالب شده بودند. 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1068 

خ  _ همه    یلیشما  از  ا  ییکسا  ی زودتر  م  نجایکه   ی جمعن 

. خودتون راهشو جلو  هیمن چ   یزندگ   ی   ندهیآ  ی برنامه    دیدونست

بابت از شما ممنونم. با اون برنامه    نیو البته من از ا  دیگذاشت   پام

پ   یتیحما  ی  فرصت  بهم  تصمنیداد  شرفتی تون  من  رو    ممی. 

برف موندن خونه    ریقع گرفتم. بعد از فوت باباجانم و زهمون مو

 موندن ندارم. ی برا ی ا زهیانگ گهیام د

 ی دست ها  انی او را م  ی درمانده    ی خم شد و دست ها  راندختیا

 خود گرفت. ی گرم و مادرانه 

 موندنت بشه؟ ی برا زهی تونه انگ یازدواج با مهراب نم _

  ریو نفوذ ناپذ  ی جد  ی به چهره    ییسربلند کرد و نگاه گذرا  الیت

گذرد    یسرش دارد چه م  ی دانست اآلن تو  یمهراب دوخت. نم
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مرد    نیقلب ا  ی داشت تو   ن یقیاما    کندیفکر م  ی ز یو او به چه چ

 . ستیچون و چرا به او ن یشق ببه جز ع ی زیچ

که به گفته    ین ی خواسته بود. تضم  نیرفتنش تضم  ی برا  مهراب

کدامشان   الیماندنش شود. ت  ی   زه یتوانست انگ  ی م  راندختیا  ی 

زد و ذهنش    یبرزخ افکارش دست و پا م   انیخواست؟ م  یرا م

 بود.   شیتر از دست ها فیبالتکل

برا  _ مطمئنم که    نوهمیا  قائلم.   ی ادیآقا مهراب احترام ز  ی من 

نم  چیه . درست مثل دل  یوقت محبت هاشو فراموش   لی کنم 

رو    نکهیشه. من با ا  یمون که متاسفانه از ذهنم پاک نم  ییناآش

پسر مرحومتون   نکهیاون اتفاق چشم بستم وازش گذشتم، با  ا

  ی . مرهیگ  یقرار نم  نجایجوره ا  چیدلم ه  گهیاما د  دمیرو هم بخش

  ی دونم چقدر طول م   یدور شم. نم  نجایز اا  یچند وقت  هیخوام  
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گردم   یکه بر م  یاما دوست دارم وقت  امیکشه که با خودم کنار ب

 نه ذهنمو و نه قلبمو آزار بده.  یاز اون شب بارون ی زیچ گهید

ا  نی سنگ  نگاه و  بدزد  چشم  دوباره  کرد  وادارش   نباریمهراب 

ش و  نق   انیو م ش یپا ریدرست ز ینامعلوم  ی نگاهش را به نقطه 

 فرش بدوزد. ی بایز ی نگارها

 صاف کرد و گفت:  یرا مصلحت شیگلو دیس

امروز    ی جلسه    میبر  شیپ  ی نطوریا  میاگه بخوا  کنم یمن فکر م   _

دوتا جوون    نی ا  نینخواهد داشت. به نظرم اگه اجازه بد  ی ا  جهینت

  جه ینت  هیو سنگاشون رو با هم وا بکنن و به    ننی بش  ییبرن جا

 . م یکن  نیریبالخره دهنمونو ش می ونت ی خوب برسن ما هم م ی 

و قفل سکوت خورده   ده یبهم چسب  ی بالخره مهمان لب ها  لبخند

نفس س   ی  بودو حرفش حساب. کس  دیمهراب شد.  هم    یحق 
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  ی ریمغرورش که امروزشمش  یآن چشم بادام  یمخالفت نکرد حت 

 از رو بسته بود.   شهیتر از هم زیت

بلند   شانیدو ازجاهر  راندختی و مادرش ا  دیآقا جاو  ی اجازه    با

ت اتاق  الیشدند.  به سمت  را  او  اکراه  با    ییراهنما  یبا  مهراب  و 

موجود    لیو  وسا  دمانیکرد. از چ  یدخترکش را همراه  اقیاشت

تعلق دارد.   دیعمو جاو   ی از پسرها  یکیبود به    دایدر اتاق کامال پ

مقابل چشمانش آمد و نا خود   یناج  ی   دهیخشن وورز  ی چهره  

اما هنوز هم به    دید  ینم  بیبه چشم رق  گریاو را د  رد.آگاه اخم ک

 چیکرد. او ه  یناب آن دو حسادت م  یصادقانه و دوست  تیمیصم

 را تجربه نکرده بود.  یو دوست تیمیصم  نیا الیوقت با ت
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خودش فکر کرد محال است بگذارد دخترک برود. آرزو داشت   با

  کی  ریزاش را با او شانه به شانه،    یروز از زندگ  کی  یشده حت 

 کرد.  یسقف و به عنوان همسر تجربه م

@romanhayelilian 

 

 [ ۲3:۲6 ۰3.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱9۴  دیایکه ب بهار

 را طلبکارانه را در هم قالب کرد. شینشست و دستها الیت

 من منتظرم که حرفاتو بشنوم.  _

 اش را حفظ کند.   ی تالش کرد خونسرد مهراب
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 یبرا   ی خوا  یم   یبود. گفتشرط    هیحرف من همون    ی همه    _

مانع رفتنت    یکه همسرم بش   یگفتم به شرط   ،ی بر   لیادامه تحص

 شم.  ینم

 . دیپرس  ینی کرد و با بدب کیبار چشم

 که برم؟  ی معلوم زنت بشم و نذاراز کجا  _

  ده یفا  ی باز ب  رد،یخنده اش را بگ   ی هر چه تالش کرد جلو  مهراب

 بود.

 .ی پس با اون بخش ازدواجش مشکل ندار _

 اعتراض کرد. یکالفگ  اب

 مهراب! _

 نانیبود با اطم  دهیلرز  الیگفتن ت  "مهراب"  ی با آنکه دلش برا 

 لب زد.
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م   _ بر  یبهت کمک  تاهر  ی کنم  اونجا   یچقدر هم که خواست. 

  ی رفتنت باعث م   یفکر کن  نکهی. اما ا  ایبمون و با خودت کنار ب 

فراموش خاطره    ی ریبگ   یشه  اون  از    ی و  رو    در   ی ببر  ادیتلخ 

من و    استیدن  ا یتا دن   ی به اسم نسبت خون  ی زی چ  هی.  ی اشتباه

به خاطره   بارون   ی تورو    می تون  ی. ما نمکنهیوصل م  یاون شب 

اگه صد سال هم بگذره غم و اندوهش کم    یحت  م،یفراموشش کن 

 .  شهینم

 زمزمه کرد.  ی دیبا ناام  الیت

 !؟یاصرار به ازدواج دار نقدریپس چرا ا _

 وا گرفت و آرام فشرد.ه یدخترک را ب ی دستها

ماست و نه همش.   یبخش از زندگ  هیچون اون خاطره فقط    _

بارون اون شب  اگه  نم  یما   ی خاطره    م،ی ببر  ادیاز    میتون  یرو 
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آوار موندنمون رو   ریو ز  یو ساختن اون گلخونه و روز برف  یاشتف

رو با   ییزهایچ هیمدت   نی. ما تو ام یفراموش کن میتون  یهم نم

. اما تهش  میرو هم با هم از دست داد   ییزایچ  هی  م،ی هم ساخت

که    یکه موند عشق و دوست داشتن بود. دوست داشتن   ی زیچ

با وجود غم   ی بهم جسارت م تو دلمه    یده  از رفتن مهران  که 

 باشم.  نجایداشتن تو ا ی برا  م،یزندگ ی شاد ی برا

اما نشد.    ردیتالش کرد نگاهش را از شب چشمان مهراب بگ  الیت

جسور و به خود مطمئنش او را مسخ    ی ات و چشم هاکلم  ی جادو

 نیدلش ا  د،یتوانست دروغ بگو  یبودند. به خودش که نم  کرده

 نه یخواست. دلش آ  یعمر م  کی  ی را برا  نانینگاه پراز مهر و اطم

بازتاب تمام تعلقاتش   اخواست ت  یوجود او را م  یقلیصاف و ص  ی 

 باشد. 
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ا  و ناخوانده  را  او  دل  حرف  مهراب  بوسه  انگار  که  بود  بر   ی ز 

 شت و آهسته گفت: نوک انگشتان او گذا ی رو یکوتاه

ازدواج  نه تنها برات حکم قفس نداره که بهت بال    نینترس!ا  _

 ی باشه فقط برا  یرسم  وندیپ  هی اصرار دارم    نکهیده. ا  یپرواز م

بند   هیباز    یکنه هرچقدر هم که دور بش  یآور  ادیکه بهت    نهیا

 برگشتنت هست.  ی باز  برا شه یهمآغوش  هی محکم،   یعاطف

که   ی سوخت،درست مثل قلب گر گرفته ا  یم  الی انگشتان ت  نوک

 اش در تب و تاب بود.  نهیس  انیم

 هفته پرواز دارم.  نیآخر هم _

که او به زبان آورد فشرده شد اما مردانه   ی زیمهراب از چ   قلب

 زد. یو لبخند تلخ اورد یخم به ابرو ن

 .میندار ی ادیپس فرصت ز _
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 که حاضرم قبولش کنم.  هیزی چ نیساده، ا تی محرم  هیفقط  _

 جواب داد.  تیبه طرفش خم شد و با جد مهراب

  ی م  یکنیفکر م  ، یتو قراره کمِ کم چهار سال از من دور باش  _

 ساده خوش کنم؟  تیمحرم نیتونم دلمو به ا

 .ردیهرچه تالش کرد نتوانست زهر کالمش را بگ  الیت

ب  _  ی برا  شهیهم م  یعقد رسم  هیبا    هیداعتما  یاگه حرف سر 

 دور بمونم.  شهیهم

 

@romanhayelilian 
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 ۱9۵  دیایکه ب بهار
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 ماند.  رهیچشمان او خ ی ن  یدر ن  هیچند ثان ی برا نگاهش

 . ستیمحمد اهل جا گذاشتن ن  یجان عل یت یت _

سرش    ی تو  ی فکر  انداخت.  ریسر به ز  یو با ناراحت  دینگاه دزد  الیت

شد خواب و خوراکش   ی م  یکه مدت  ی در حال جوالن بود، فکر

نم بود.  گرفته  او  از  م   یرا  و چقدر  کجا  تا  ا  یدانست    نیتواند 

پر   یسرگشتگ حت  یشانیو  اما   کند  پنهان  بند    ی را  بند  اگر 

خورد،   یگره م  ووجودش هم به عشق مهراب و دوست داشتن ا

 رفت.  یم دیباز هم با

 . میکن  یل از رفتنم ازدواج مروز قب کی _

 بالفاصله مانع شد.  الیخواست اعتراض کند که ت مهراب

 دم. ینم تیرضا نیاز ا ریغ ی زیبه چ _
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****** 

پناه  آقا  ها  ی حاج  برگه  به  را  و    ریز  ی نگاهش  دستش دوخت 

 داد.  حیزمزمه وار توض

حرفاست پسرم. من به فرزان   نیتر از ا  دهیچیپ   یلیمسئله خ  _

  ی   طهیاونم خارج از ح  یو رو کردن  ریر جستجو و زهم گفتم ه

با قاض  یما تبعات کم  ت یمسئول پرونده صحبت کردم.    ینداره. 

مستندات عمد  ی ظاهرا  داره  وجود  رو    ی که  برادرت  مرگ  بودن 

که    ست ین  ونبه عنوان مدرک دستم  ی زیکنه منتها چ   یثابت م

  ی تصادفش با عل   ی . جز ماجرامی و متهم کنر  یباهاش کس  میبخوا

که با پسر مالک باشگاه   یو اون زدو خورد کوچک یمحمد رحمان

  ی . از طرفستیتو پرونده اش ن  یکیتار  ی نقطه    گهیداشته د  دیجاو
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  ییها  ییو بازجو  قاتیقتل با توجه به تحق  ی   زهیبودن انگ   یشخص

 . هیکه شده به کل منتف 

رد و بدل شد. در دفتر کار حاج    یمهراب و فرزان نگاه کوتاه  ن یب

اگر مشکل مهراب نبود،   دیو درست مقابلش نشسته بودند. شاآقا  

ا  حاال  هم  پ  نجایفرزان  و  مهران   ی پرونده    ریگیننشسته  مرگ 

 نبود. 

 ! د؟یدینرس  ییدرمورد فکور وشرکتش به جا _

 داد. و حاج قاسم متفکرانه پاسخ   دیرا مهراب پرس نیا

  ی سر  هی.  ستیبند ن   ییشده اما دستمون به جا  ی ادیز  قاتیتحق  _

هرطور شده پرونده مختومه    خوانیفشار هم از باال هست که م

 شه. 
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شرکت صادرات و واردات    هیشخص  از    نیمهران درمورد ا  ادمهی  _

هست اما گمون    ی هر نوع کثافت کار  یکه قاط   یک یزد.    یحرف م

 حد با نفوذ بوده باشه.  نیکنم تا ا ینم

 مهراب سرتکان داد.  حاتیبا توض  یپناه یقاض

.  ستیدست ما ن  یاون شخص و گروهش اطالعات کم  در مورد  _

ا ارتباط ز  ن یاما متاسفانه  نداره.   ی اد یاطالعات  برادرت  با مرگ 

رو تقبل   یانتخابات  غاتیتبل  ی   نه یو هز  یفکور قرار بوده منابع مال

و    ییآشنا  چیکرده وه   یبه مهران معرفشخص رو نائب    نیکنه. ا

برادرت از انتخابات   انصراف  ماشون نبوده ا  نی از قبل ب  یخصومت

 اون خصومت باشه.  ی  نهیتونسته زم یم

 . دیکالفه پرس فرزان

 د؟ ینرس ییبه جا ؟ینائب چ ییبازجو _
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 تأسف سر تکان داد.  ی قاسم از رو حاج

که آقا مهراب هم در موردش    ییزهایچ  ،ی تکرار  ی همون حرفا  _

 . کننیم قیحال بچه ها هنوزم دارن تحق نیحرف زده بود. با ا

 لب زد.  ی به سخت مهراب

 ماجرا... نیتو ا  یخودش هم دست نکهیامکان ا _

 بالفاصله جواب داد.  یپناه یقاض

  انه یجر  نیپشت ا  یبگم که هرک   نم ی. افهیضع   یل یاحتمالش خ  _

 کار نزده. نیخودش شخصا دست به ا

رو  فرزان را  م  ی شانه    یدستش  فشرد.  آرام  و  گذاشت   یاو 

 ی دهد. کار  ی دلدار  انیپا  ی ب  یتلخ کام  نیخواست او را به خاطرا

 آمد.  ی م دهیفا یکه به نظر ب 

@romanhayelilian 
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 [ ۲۰:۲۷ ۰6.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱96  دیایکه ب بهار

گرفت و طعم دهانش    یذهن مهراب جان م  ی ناخواسته تو  ی فکر

 کرد.  یرا لحظه به لحظه تلخ تر م

 نشه؟  دایوقت قاتل برادرم پ چیه دیشا یعنی نیا _

و مردد   دیاش کش  ی مرتب و جوگندم  ش یبه ر  یسم  دست قا  حاج

 گفت: 

بهت    نطوریکنم اما بذار ا  دییتا  ا یرد    حایتونم صر  یرو نم  ی زیچ  _

ا احتمال  اج  ی برا  یکس  نکهیبگم؛  آدم  برادرت  کرده    ریکشتن 

 . ست یباشه، کم ن

 لب زد.  یبا درماندگ  مهراب
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 . یکینه  میما با دونفر روبرو هست یعنی نیا _

 . شتریب دمیشا _

که پدر فرزان به زبان آورد   ی دوکلمه ا  نیکرد سرش با ا  احساس

حجم   نیا  شیگنجا  گریروزها د  نیدرحال انفجار است. قلبش ا

جان و روانش را    اه یس   ی از غصه و رنج را نداشت. اندوه مثل ابر

  ال یشد اما خ  ی تر م   نی در برگرفته بود و لحظه به لحظه سنگ

 نداشت.  دنیبار

***** 

ناهموارچ  ی صندل به    ی ا و پسته  ی رخ دار پدرش را هل داد و 

همه پله    نیا  ی برا  دیروزها با  نی ماند. هم  رهیخ  ریمس  ی ها  ی بلند

در برابر   یخانه و در اصل سد محکم  ییبایز  ی که به ظاهر برا

 کرد. ی م ی او بودند، کار ی توان و اراده 
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نه آن طور که مهراب انتظار داشت    یوتراپیزیف  ی جلسه    نیاول

کرد بشود   یم  ی دواریرفته بود. دکترش اطهار ام  شیخوب پ  اما

پدر را به او برگردانند.    ی از دست رفته    ی ها  ییتوانا  ی تا حدود 

 ی او همان حاج محمد مبرهن سابق شود، به نظر شوخ  نکهیاما ا

 . دیرس یم ی خنده دار

تا کجا و چه زمان  ینم  اتوان  یم  یدانست  را دوام    طیشرا  نید 

م   اوردیب به دوش    نیا  بتی تواند هر روز مص  ی، چطور  را  خانه 

را بردارد. بخاطر   ی بلرزد قدم بعد  شیبکشد و بدون آنکه گام ها

محکم و   دیچند ماهه با  نیحس  ریام  یو  حت  راندختی پدرش، ا

با   یم  ی قو بزر  ی آنقدر  دیبود،  را  د  یم   گ دلش  که   گریکرد 

و  مطهره ، حضور دائم نائب    زیپر از خشم و سرزنش آم   ی نگاهها

 داد.  ینبود مهران آزارش نم
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را سر کرده    اهشیساختمان با مطهره که چادر س  ی ورود   ی جلو

را بغل گرفته بود، روبرو شد. سالم سرد و نامفهوم    ن یحس  ریو ام

  ی مکالمه    نیبه ا  ی زیلب جواب داد و قبل از آنکه چ  ری او را ز

ناام  کننده اضافه شود مطهره از کنارش گذشت و به    دیسرد و 

 قدم تند کرد.  اطیر حسمت د

هوا    ی و ب  دیپا چرخ  ی دور نشده بود که مهراب رو   یگام  دوسه

 . دیپرس

 ؟ ی ر یم ییجا  ی دار _

 ی تو  ه یچند ثان  ی کرد. برگشت و برا  ریمطهره را غافلگ  سوالش

 منتظر مهراب زل زد. ی چشم ها

 رو ببرم واکسنش رو بزنن.  نیحس ریام خوامیم _

 رسونمتون.  یمن م سایوا _
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 افتاد. شیابروها نی ماب ی محو اخم

 تونم برم. آژانس دم در منتظرمه.  یخودم م _

م  لچریکه و  یدرحال به درون خانه هل  را  با    ی حاج محمد  داد 

 تحکم گفت: 

 ردش کن بره.  _

رو  بابا که  پتو  ی را  و  خواباند  رو  شیتخت  به    دیکش  شیرا  رو 

 که مادر استخدام کرده بود، گفت:  ی پرستار

به   _ وقت  سر  تا  داروهاشو  من  بده،  د  هیش  م  گهیساعت    ی بر 

 گردم.

و چهار، پنج ساله اما تنومند و    ستیحدودا ب  یکه جوانک  پرستار

 خواسته اش سر تکان داد.  دییبود در تا ی قو

@romanhayelilian 
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 [ ۲۰:۲8 ۰6.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱9۷  دیایکه ب ربها

  گر یست دمطهره روبرو شد، نتوان  یخال  ی خانه که خارج و با جا  از

ا  ش یب م  نیاز  دلش  باشد.  ا  خواست یخوددار  همه   نیبه خاطر 

کردند سرش را به   یم  ریدغدغه که مدام ذهن آشفته اش را درگ

بود که آن را محکم به هم    اطیدر ح  نیا  تیبکوبد اما درنها  ییجا

 . د یکوب

خواهد به کجا    ی دانست م  یشد و به راه افتاد. نم  ن یماش   سوار

من    نیا  یکم  د یکرد. با  یاو را آرام م  د یود بابرود اما هر جا که ب

تکاند و تمام افکار،    یخسته و گرد و غبار غم گرفته را خوب م

 . دیچ  یباورها و احساساتش را از نو م
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شد    شیتماس ها  نیآخر   ی اشت و وارد صفحه  اش را برد  یگوش

 . دی لغز الیت ی شماره  ی و دستش رو

 خونه باغ؟   میبر ی ای یم _

ب  و روزها و    نیبا مهراب همراه شده بود تا آخر  فوت وقت  یاو 

 با هم بودنشان را از دست ندهد.  ی لحظه ها

 شده؟!  یچ یبگ ی خوا ینم _

به خانه   یمنته ریهم نشسته بودند و مهراب در سکوت مس  کنار

چشم از بزرگراه گرفت    ی لحظه ا  ی گرفته بود. برا  شیباغ را در پ

 و به او دوخت.

 خسته ام. ی، فقط کم یچیه _

 را به هم قالب کرد. شیباال انداخت و دستها ییابرو الیت
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که که تو چشمات    هیونگران   یشون یپر  نیاز خسته بودن ا  شتریب  _

 شه.  یم دهید

 حبس کرد. نهیدر س  هیچند ثان ی نفسش را برا مهراب

پر    _ هم  پر  شونم،یآره  نگران.  و    میشونیهم  رفتنته  خاطر  به 

بر    بتیمص  نهمهیز تو از پس اتونم بعد ا  یم  نکهیبابت ا  می نگران

حواسم به خونواده ام، به کارم و    یستیتو ن   یتونم وقت  ی م  ام؟یب

کنم که چطور    یفکر م  نیباشه؟ من همش دارم به ا  میبه زندگ 

  شتر یب  کمی  شهیم  ی چه جور  نم؟تونم تورو از رفتن منصرفت ک   یم

تو   اونوقت  دارم؟  نگه  کنار خودم  که   ی ذار  ی م  ی شرط  ه یتورو 

 . قتش ی ده چه برسه به حق یموندنت رو هم به باد م  الیخ یحت
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دلم   ی اگه پا  نکهیشرط رو بخاطر خودم گذاشتم، واسه ا  نیا  _

راض  دیلرز رفتن  به  دلمو  نتونستم  اگه    ه یکنم    یو سست شد، 

 بهونه باشه که  به رفتن وادارم کنه.

به درختان سرسبز    نی ماش  ی   شهیرا از او گرفت و از ش   نگاهش

خ  اطراف  ی بهار شن  رهیجاده  از  هنوز  که  مهراب    دن یماند. 

 بود، تنها توانست زمزمه کند. اعترافش شوکه 

  ی اصرارت برا  ن یا  ستین   یدلت هم به رفتن راض  ی حت  ی وقت  _

 ه؟یچ

بگو  الیت دروغ  نداشت  دوست  نکند.  بغض  کرد  دلش    د، یتالش 

حرفها  ینم با  من    ی خواست  دوست    کیصد  مرد  دل  غازش 

بود که    یقت یورد اما  بهتر از گفتن حق اش را به درد آ   یداشتن

 نداشت. انیپا یجز غم و اندوه ب ی ز یمهراب چ ی برا
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موندم و بدون    نکهیبرسه خودمو بابت ا  یروز  ه یخوام    ینم   _

ب   ی زیبا چ  نکهیا زندگ   هی  ریز  امیکنار  باهات   یسقف  رو  کردن 

  ه یروع  الزم واسه ش  یتجربه کردم، مالمت کنم. من هنوز آمادگ

تو وجود من هست که زمان   یغم   هیترک رو ندارم.  مش  یزندگ

  یو علم  الیسال ل  کیکنه. تو عرض کمتر از    دای پ   امیبره الت   یم

خوام که بتونم خودمو جمع    یمحمدم رو از دست دادم، فرصت م

 و جور کنم. 

 زمزمه کرد.  یبه سخت   مهربا

  ییجا  هی  گه،ی مکان  د   هیفرصت رو با رفتن به    نیشه ا  ینم  _

کشور هم درست رو   نیتو هم  یتون  ین بهت بدم؟ تو ممثال تهرا

 ازم... ی هرچقدر که بخوا یتون یم ،ی ادامه بد

 هوا حرفش را قطع کرد.  یب الیت
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خوام به خودم زمان   یمهراب.م  ستین  ی مسئله اصال بعد مکان  _

که   یدور باشم. دور بودن  طیشرا  نیاز ا  یخوام فقط کم  یبدم. م 

ان  دارید  ی بهت هر لحظه بهونه     ن یبمونم تو ا  رانیده. من اگه 

 ؟ین یسال منو بب کیحداقل  ی که نخوا ی د یقول رو م

  ی ماه آن هم با ارفاق، م  کیفقط    د یبا خودش فکر کرد شا  مهراب

 . اوردیرا تاب ب ی دور  نیتوانست ا

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۰:۲9 ۰6.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۱98  دیایکه ب بهار

  ی صنوبر ها  فیروستا شدند. رد  زیانگو دل    بای ز   ی جاده    وارد

برد و   یبودند دل م  دهیدوطرف جاده که انگار تا آسمان قد کش
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  م یداد و وزش نس ی م ی جان دوباره ا ده ییتازه رو ی عطر علف ها

فصل    یقی موس  نیدرختان قشنگ تر  ی شاخه ها  ی خنک ال به ال 

 بود.

 یو در حال  دی کش  نییسمت خودش را تا انتها پا  ی   شهیش  الیت

و    نیدلنش  ی برده بود و از هوا   رونیاز آن ب  مهی ه سرش را تا ن ک

 برد ، با شوق گفت:  یلذت م ی بهار فیلط

بذار  نیا  ایب  _ رو  و فرصت  میحرفا  پ  یکنار  با  رو    ش یکه مونده 

 یی . من واسه روزهامیخراب نکن  ده یفا  ی ب  ی بحث ها  نیا  دنیکش

 خوام.  یم یآور   ادی ی خوب برا ی خاطره  یکه ازت دورم کل 

  ن یآن را بنا نهاده بود از ماش  ی مهد   دیکه س  ییها  نیپرچ  کینزد

باغ گذاشتند. همه جا سبزپوش و    ادهیپ به درون  شدند و قدم 

امان بابونه    یب   شیرو  ل یاز باغ به دل  ی شده بود. بخش  بایدوباره ز
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نمانده    ن یاز آن برف سنگ   ی . رددیدرخش  یزرد مثل آفتاب م  ی ها

 الیت  االتیکه انگار داشت به خ  نوا یا  ی   ختهیبود جز سقف فرو ر

 کرد.  یم یدهان کج

 ر یسقف رو تعم  ارهیرو ب  یکیروزا    نیسپردم هم  ی مهد  دیبه س   _

 کنه. 

 .کنج لبش جا خوش کرد ی کوتاه مهراب لبخند محو ح یتوض با

 خودت رو به زحمت ننداز.  ست، ین  ازین _

کرد خود دار    یکه تالش م  یاز او فاصله گرفت و درحال  مهراب

 د،گفت: باش

 نجایداشته باشم. ا  ییکنج تنها  هیبدون تو    ی واسه روزا  خوامیم  _

 خاطره دارم. یکه ازت کل هییتنها جا
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به سخت  الیت را  نبا  یآب دهانش  نه    یبغض م  دیفرو داد.  کرد، 

 نلرزد.  شیتا صدا ردیکرد نفس بگ یالاقل امروزش را. سع

 ؟ یکن کاری چ ی خوایم یبا اون استخر ماه _

از    نیا م  دهینپرس  ی کنجکاو  ی رورا  فقط  جو   ی بود،  خواست 

 عوض شود.   یشان کم ن یب ی ناراحت کننده 

 شانه باال انداخت.  یتفاوت  یاز سر ب مهراب

 یجالب  ی براش فکرا  ی مهد  دیاما خب س   چیخودم که فعال ه  _

 روستا.  ی از من باشه و کار از اون و جوون ها هیداره. قراره سرما

 . هیفکر خوب _

آن را    ی ا   هیحاش   ریبه سمت استخر رفتند و مس  اراده  یب  هردو

آنجا نبود    یگرفتند. کس  شی استخر در پ  ی رفتن به آن سو  ی برا

موجود در آن    یگرسنه تمام صداها  ی ویو سکوت مطلق چون د 
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  ی ها  رگلولهیاما صف  شی چند ماه پ  نیمکان را خورده بود. تا هم

بوس  استخر را کا  مخواب آرا   لی سه  ی شده ازتفنگ شکار   کیشل

 کرده بود.  یهولناک

 ؟یپس گرفت  مییو پسردا ییاز دا ی چطور  نجارویا _

 را کنار زد تا او بتواند رد شود. یبزرگ ن ی بوته  مهراب

نکردم، فقط منتظر شدم موعد اجاره شون تموم    ی کار خاص  _

 شه. 

  اق یاستخر گذاشت و با اشت  ی بود که جلوتر از او پا به آن سو  الیت

 اخت. به اطرافش اند ی نگاه

 . باستیمونه، چقدر ز  یمث بهشت م نجایا _

اموش شده بود که ظاهرا خ  یاما حواسش پرت بساط آتش  مهراب

 شد.   یاز خاکستر آن به هوا بلند م  ی بود اما دود مختصر
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 بوده.  نجایقبل از ما ا یکی _

د  ریمس  الیت با  و  کرد  دنبال  اورا  کپه    دنینگاه  خاکستر   ی آن 

 محو شد.  شیلب ها ی لبخند کم کم از رو

 باشن؟ ییدا ای لیسه  یکن یفکر م _

آنجا که استخر    یناهموار و خاک  ریبه سمت مس   یچند قدم   مهراب

که    ین یماش  ی کرد، رفت. رد چرخ ها   یرا به مرکز روستا متصل م

 آمد، توجهش را جلب کرد. یبه نظر تازه م

 .  تییپسردا  _

@romanhayelilian 

 [ ۲۰:۲9 ۰6.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی رمان ها

 ۱99  دیایکه ب بهار

 را به هم فشرد. شی لب ها یاخم کرد و باناراحت الیت
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  ن ی و خوتکا  هم  یبود. واسه زدن مرغاب  نجایشکارش ا  ی کومه    _

 کرد. ی م نیجا کم

 .رمی بگ نجایا ی برا یاساس  میتصم هیروزا  نیهم دیبا _

اش را از    ییو پسردا  ییدا  ی و پا  دهیحاال که استخر را خر  یحت

  ی عصبان   الیشدن آنها به متعلقات ت  کی بود باز از نزد  دهیبر  نجایا

 شد.  یم

 . میبرگرد  ایب _

 آنجا کند و با مهراب همراه شد. ییبایدل از ز الیت

   ی   کهیداشت تعادلش را هنگام عبور از راه بار  ی سع  کهیحال  در

 کنار استخر حفظ کند  با حسرت گفت: 
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 ه یاز  کنم    یهنوز تو گوشمه. هر لحظه حس م   یاشتف  ی صدا  _

  زون یشو ازم آوخود  طنت یپره وبا ش  ی م  رونیبوته ها ب   ن یب  ییجا

 تنگ شده.  یلیکنه. دلم براش خ یم

م  انیم  ی فروخورده    بغض را  مهراب  قلب  کلمات  فشرد.    یآن 

  ی م  دایپ  یبه آن دل بستگ  ایدن  نیا  یدخترکش هر آنچه که تو

م از دست  را  ر  یکرد  انگار  وابستگ  وندیپ   سمانی داد.  اش   یو 

  یتوانست دلش را به داشتن کس  یسم و جادو شده بود که نمطل

 خوش کند.  ی زیچ ای

  یی راست به سمت جا  کی  الیمحض بازگشت به خانه باغ، ت   به

  یی چاه و اسکلت شکسته و به جا مانده از گل خانه رفت. جا  انیم

شده    ی چند سنگ نشان گذار  نش ی خاک که با چ  ی کنار کپه ا

 بود.
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  دهیبرچ  ی را نوازش کرد و با لب هانگ ها  س  ی با غم رو   دستش

 به آن زل زد.

دفاع کنه. اما تن کوچولوش طاقت   لیازم در برابر سه  خواستیم  _

 هیرو نداشت. فقط با    یتفنگ اون عوض  ی ساچمه ا  ی گلوله ها

 اش سوراخ سوراخ شده بود.  نهیتمام س کیشل

 ی زیاش بدهد باز چ  ی دانست هرچقدر هم که دلدار  یم  مهراب

  گر یو تخته نبود تا بارد  ریکه چهارتا ت  یکاهد. اشتف   ینماز غم او  

 کند.  ریتعم شیبتواند آن را برا

چاه آب افتاده بود،    کینزد  ییپسرک که جا   ی به قالده    نگاهش

قالده    ی خورد. به همان سمت رفت و آن را برداشت. سگک رو

دورش پوسته پوسته شده بود. آن را برداشت و   زنگ زده و چرم

رفت. چوب    الیافتاده بود به سمت ت   یکه همان حوال  یبا تکه چوب
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از    یکیفرو و قالده را از    ن یها در زم  ن یسنگ چ  کینزد  ییرا جا

 کرد.  زانی کوتاه آن آو ی شاخه ها

 خودش زمزمه کرد. با

 .قیممنونم رف زازتیبه خاطر همه چ _

لبخند  الیت  دست با  را  او  و  به سخت  ی را گرفت  در    ی سع  یکه 

 ند کرد. حفظ آن داشت، بل

بب _ وقتنم یپاشو  از  خورد   میاومد  ی.  غصه  ناراحت  ی همش   ی و 

 . ی خوب بساز ی از امروزمون خاطره  ی خوا یم ی نجور ی. ای کرد

و دل مهراب را با آن خنده   دیاش خند یبا کرشمه و ناز ذات الیت

 برد.  شیها

 م؟ی کن  کاریچ ی گ یم _
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م  ییبه جا  مهراب بابونه ها  انیدرست  با طراوت که   ی آن  زرد 

 انگار تمام باغ را فتح کرده بودند اشاره کرد.  

 خواد.  یاون گلها م ونیعکس ازت م هیدلم  _

 ک ی  د؟یآن کلمات را ند  انی جاخوش کرده م  یشد دلتنگ  ی م  مگر

جانش را   ی خواست همه    یدلش م  الینبود، ت  ی زیعکس که چ

 او بگذارد و برود. ی برا

صطالح ژست  و به ا  ستادیآن گل ها ا انیم ییرفت و درست جا 

 گرفت. 

 خوبه؟  ی نجوریا _

  ی را با حرکت  ی به سمت او رفت و گره شل روسر  یقدم  مهراب

  ی به رو  شیگندم زار موها  ی آبشار گونه    دنی باز کرد و به لغز 

همه   نیا  دنیاو چشم دوخت. حس کرد نفسش با د  ی شانه ها
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بود اگر قلبش از کار    یلیرفته و قصد برگشتن ندارد. خ  ییبایز

 . دکر ینم میتسل نیو جان به جان آفر افتاد ینم

 بزند.  یکرد حرف تالش

 بهتره. ی نجوریا _

دخترک دور    ی کننده    رانیو و  انگری عص  ی تا از جاذبه    دیچرخ 

م  اما  ت  انیشود  به    الیراه  تا  برگرداند.  را  او  و  را گرفت  دستش 

 شیاش نشست و دست ها  نهیس  یخودش بجنبد سردخترک رو

مهر به خود به دور کمر  بیعج  ی با  اورا سخت  و  زد  ش حلقه 

 فشرد.

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۰:3۰ ۰6.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان
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 ۲۰۰  دیایکه ب بهار

انگ  مشام از عطر دل  پر  و    ی موها  ز یمهراب  مواج دخترک شد 

همه   از  بعد  ب  یتاب   یب  نیا  ی دلش  گرفت.    ی قرار  ی و  آرام  ها 

نهان  آغوش باز و پر مهر دخترکش پ  انیم  ییشک جا  یبهشت ب 

 شده بود. 

و مطمئن قلب او گوش سپرد.   ی قو  ی با عالقه به تپش ها  الیت

آغوش   تیپناه و امن  ییجا  چیکس و ه  چیباور داشت ه   گرید

ندارد. د را  برود،   یدانست حت  یم  گریمهرابش  و  اگر دور شود 

پا  نیا  ی جا   کی  ی روز به فصل  نزد  ی ان یقصه که هنوز    ک ی اش 

خانواده   بود،که خانه اش    یشگردد. به آغو   ینشده، دوباره برم 

 بود. تشیاش بود، هو
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 یرانیا  ی افغان و مادر  ی محمد، از پدر  یفرزند عل  یرحمان  الیت  او

  ی و پدرش را مادرش ب  یخانوادگ  تی ثیبود. مادرش را آبرو و ح

وطن کرده بود. خودش هم جز آن چند خط نوشته و عکس جا  

ند  ی گرید  زی شناسنامه چ  انیخوش کرده م و  نبود. وطن  اشت 

 ی زیبه تمام آن چ  ال وطن بماند. اما حا  ی ب  شهیهم  ی قرار بود برا

عشق و   ایدن  ا یاسم با دن  کیبنامد    تیتوانست آن را هو  یکه م

 دوست داشتن اضافه شده بود.  

***** 

کدام از    چیشب پا به درون خانه گذاشت. ه   ن یسنگ  یکیتار  انیم

  ینست روتوا  ی روشن نبودند. حاج محمد که نم  اطیح  ی چراغ ها

 ماندند.  یخاموش م  ریچراغ ها ناگز نیتمام ا ستدیبا شیپاها
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 شیو به هم گره خوردن ابروها   دیباعث ترد  شتریکه ب  ی زیچ  اما

  راندخت یبود. امکان نداشت  ا  نییخاموش واحد پا  ی شد، چراغ ها

باشد. از پله ها باال رفت و قبل از آنکه    دهیوقت از شب خواب  نیا

بلند   بایتقر  ی صدا  ندازد،ی ب  نییدر واحد پا  را به درون قفل  دیکل

کرد، توجهش را جلب    ی بحث م  ی مطهره که ظاهرا داشت با کس

 کرد.

 االن بفهمم؟!   دیبا نویمن ا _

گرفت.    شیباال را در پ  ی به طبقه    یمنته  ی آهسته راه پله ها 

جا  ی صدا از  را  مادرش  محتاط  و  به    ییآرام  در  پشت  درست 

 .د یشن یم  یسخت
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  ونیاهات در مموضوع رو ب   نیکه من بخوام ا  ی نبود  یطیتو شرا  _

بب بذار  گفتم  شه،    یم  یچ  ی خواستگار  ی   جهینت   مینی بذارم. 

 گم.  یرو برات م زیبعدش کم کم همه چ

 شدم.   بهیحد براتون غر  نیکردم تا ا  یدستتون دردنکنه، فکر نم  _

  ن یحس  ریلحن کالمش، ام  انیجا خوش کرده م  یتنش عصب  از

توجه به ترس او با خشم    ی افتاد. مطهره اما ب  ه یو به گر  دیترس

 گفت: 

 گهینه د  ای  زم؟یر  ی رو بهم م  زیمن بفهمم همه چ   نیفکر کرد  _

اونقدر ا   ی شدم که عضو  بهیبراتون غر  ی بعد فوت مهران   نیاز 

 ام؟ی یخونواده به حساب نم

 نگو. ی نجوریمطهره جان ا _
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  گ یه قراره د خودمو بدونم. اگ  فیالاقل تکل  دینه تورو خدا بگ  _

 خونه نباشم جل و پالسمو جمع کنم و برم.  نیاز ا ی عضو

 افتاد. هیبه گر  نیرحسیمادربا هق هق زدن ام 

ا  _ بگردم  م  هیچه حرف  نیدورت  بچه خودشو    ؟ یزن  ی که  اون 

 هالک کرد بذار الاقل من آرومش کنم. 

 زمان از او سراغ نداشتند، مانعش شد.   چی که ه  یبا جسارت  مطهره 

 کنم.  یکرده خودم پسرمو آروم مالزم ن _

ناراحت  و  عذاب  نداشت  طاقت  ام  یمهراب  و  را    نیحس  ریمادر 

 اش خود او بود. یباعث و بان ی. آن هم وقت ندی بب

و مطهره برافروخته   دیاش را به در کوب   ی در پ  یمحکم و پ   مشت

 مهراب جاخورد.  دنیآن را باز کرد و با د یو عصب
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زمزمه    صال یو است   یبا درماندگاش را به چار چوب داد و    هیتک

 کرد.

  ه؟یتو مشکلت با من چ _

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۰:۱9 ۱۱.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۰۱  دیایکه ب بهار

 با انزجار جمع شد.  شیها لب

 ؟یواقعا برات مهمه که بدون  _

ضعف    هیاز شدت گر  نیحس  ری که ام  ییو به سمت جا  دیچرخ

خودش را زودتر از او به تنها    ختراندیکرده بود، قدم برداشت. ا

 مهران رسانده بود.  ادگاری
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 خانه رفت.  ی به دنبالش تا تو مهراب

 طتیفقط به خاطر شرا  می نگفت  ی زیچ  الیبهت در مورد ت  نکهیا  _

 .م یت کن ناراحت ی حاال که عزادار  می خواست  یبود. نم

 بود. ی مطهره پر از بغض و دلخور  ی صدا

ا  _ ن  نینه  رستیحرفا  همون  از  ا.  تو  پامو  که  خونه    نیوزاول 

  دن ی بافهم  ی دی که ترس  ی ا  بهیغر  هی.  ی دید  بهیغر  هیگذاشتم منو  

. اما نترس من اگه قرار بود زهیرو به هم بر  تیعالقه ات، زندگ

رو کف    زیرفتم و همه چ  ی م  لی همون اوا  زمیرو به هم بر  ی زیچ

وقت جرات نکرد   چیه  رادرت که ب  ییگذاشتم. حرفا  یم  الیدست ت

 گه. بهش ب

صدا  شانیپر  ریتصو و  گرفت  جان  مقابل چشمانش   ش یمهران 

 افکارش خورد.  ی انتها یتودر تو و ب ی ها واریچکش وار به د
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محمد هنوز    یگذاشتمش و فرار کردم،  عل  یزنده بود... وقت  "_

 "زنده بود.

  ان یکه م   یتنش  ی و صدا را پس بزند و رو  ریکرد  آن تصو  یسع

 کند. او و مهراب وجود داشت، تمرکز 

عضو  چیه  _ منو  ند  ی وقت  ات  خونواده  االن ی دیاز  تا  اگه   .

 مطمئن شدم.  گهیداشتم ، امشب د ی شک نیکوچکتر

 کالفه و سردرگم نگاهش کرد. مهراب

  ی طرف ناراحت  هیفهمم. از    یرو نم  تتی خشم و عصبان  نیمن ا  _

از اون   رمیگ  یم   دیکنم و ند  یحساب م  بهیکه چرا من تورو غر

 نیحس  ریتا خودم تو و ام   یازت خواستم بمون  ی طرف امروز وقت

. تو یو رفت  ی نداد   یتیزدن واکسنش ببرم، به حرفم اهم  ی رو برا

 نه؟ ای یهست دهخونوا نیاز ا ی خودت بگو بالخره عضو
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ام  راندختیا  به تا    کینزد  ن یحس  ریو  کرد  دراز  دست  و  شد 

 . ردیکودکش را از مادر بگ

  روز یکه تا د  ییوره.عموخ  یجا حالم بهم م  یب  یدلسوز  نیاز ا  _

به    یو دست محبت  ادیبرادرش ب  ی اومد سمت بچه    یعارش م

به   ی خوا  یمهربان تر از مادر شده. م   ی   هیسرش بکشه حاال دا

 ؟یو باوجدان ریپذ  تی مسئول یلیخ ی همه نشون بد

 مداخله کرد.  تیبود که با جد راندختیا

 کنم تمومش کن.   یمطهره؟! خواهش م _

 مزمه کرد. ز یبه تلخ مهراب

با خودم فکر م_ در    یکنم کجا رو بد رفتم، چه اشتباه  یدارم 

  ی رفتار  ن یمستحق چن  دیحق تو و مهران مرتکب شدم، چرا با

 کنه.   یبه ذهنم خطور نم  ی زیباشم اماچ 
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 زد.  ادیفر  بایهوا برگشت و تقر یب  مطهره

تو از   لیدل  یب  ی   نهیک  نیمسئله ا  م،ی ستیمسئله من و مهران ن  _

  ی که بخاطرش تا بود به مهران سرکوفت زد  ی ا  نهیک  نیا  بابامه.

که بخاطرش دست    ی ا  نه ی. ک   ی گرفت  دهیخونه ناد  نیو منو تو ا

پرونده    ی برد زد  ی تو  عنوان مضنون جا  به  بابامو  و    ؟ ی مهران 

 ی پا  ی کشوند  یخراب ه   حال  نی اونو با ا  ی دیواقعا خجالت نکش

ب  ؟ییبازجو  زیم اگه  مرگ    شتریاون  بابت  تو  ناراحت از  مهران 

ن هم  تو  از  کمتر  تونستست ینباشه  مهران   یادعاکن  ی.چطور 

خونواده ام  . دلت به حال من و ده ینکرده و به قتل رس یخودکش

 نسوخت به حال مامان و حاج آقا هم نسوخت؟

  ینم  حی توض  یبه من درست و حساب   یکیچه خبره؟! چرا    نجایا  _

 ده؟!
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 ر مادرش رفت و برگشت.بهت زده و ناباو  ی مهراب تا چشم ها  نگاه 

  ام یپ  هینکرده. اصال قصد مردن نداشت. من    یمهران خودکش  _

تو روز مرگش ازش در پ  افتیدرست   ی که خودکش  یامیکردم 

کردم و    ی جد  ی ریگیپ  هی  امیبرد. با همون پ  یسوال م  ر یاونو ز

رو احضار کردن و به    یچه کس  نکهیشروع شد. ا  قاتی بعد تحق

ارت  یک به من  بودن  ک  یباطمضنون  اما حاال  مامان هم    هنداره 

شده. اونم به  کشته    نیقیگم که مهران قطع    یم  نویا  نجاستیا

 کرد. ش ی انتخابات ی که بابات اونارو وارد باز ییدست کسا

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۰:۱9 ۱۱.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۰۲ دیای که  ب بهار
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 و بهت لب زد.  یبا درماندگ   مطهره

 . یگ یدروغ م  ی دار _

ا  ی ا  _ بود.  با خ  یم  دیشا  ی نجوریکاش واقعا دروغ  از   یلیشد 

 اتفاقها راحت تر کنار اومد. 

 . یادعا پدرمو متهم کن نیبا ا ی خوا یم _

  ی که کنترل  یخود دار باشد. با خشم   نیاز ا  شترینتوانست ب   مهراب

 زد. ادیبرداشت و فر زیآن نداشت به طرف او خ ی رو

کرده    یمهران خودکش  ی ه باور کنراحت تر  یلیواسه تو انگار خ   _

 سرش آورده. ییبال  نیپدرت بوده که چن نیا یبفهم نکهیتا ا

مثل    یمحکم  لیزانو زد. او دل  یافتاد و با ناتوان  هیبه گر  مطهره 

  ی تصادف داشت که به خاطرش باور کند مهران خودکش  ی حادثه  
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که پدرش   یکشته شده، آن هم کس  ی به دست کس  نکهیکرده اما ا

 او قرار داده، سخت بود.  سر راه

کرد.    نیمهراب را سنگ   ی شانه ها  ی پر سوزش غم رو  ی ها  هیگر

 کنار او خم شد و آهسته گفت: 

 نباشه.  ی نجوریفقط دعا کن ا _

***** 

 شد.  نییمقابل صورتش باال و پا  دایو دست

 تو هپروت. یدختر؟ باز رفت ییکجا _

که ذهنش    یل کرد و در حا  کیاش را دوباره به لب نزد  ییچا  وانیل

 د، یدو  یباغ و آغوش گرم مهراب م  نیریش  ی خاطره    یهنوز پ

 . دیاز آن نوش  ی جرعه ا

 جام.  نیهم_
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 و سرتکان داد.  دیاش خند یگوش ی تو یمتن پی در حال تا دایو

رفت  _ م  ی از دست  اگه  دونستم عشق دکتر   یدختر جون. من 

، خودم زودتر   زهیرو بهم بر  ماتتیتنظ  ی نجوریتونه ا   یمبرهن م

دوست    یلیخ  شیعاشق پ  ی الی شدم. باور کن ت  یدست به کار م 

بود که   ی ا  زهیمثبت و پاستور  یاد یز  ی تر از اون دختره    یداشتن

 .د یچرخ یفقط سرش تو کتاباش م

 باال انداخت. ییابرو الیت

تنها  _ خودت  اونوقت  بابا؟!  ا  یینه    ی  جهینت  ای  ی د یرس  نیبه 

 ه؟ یبا ناج ین یجلسات هم نش

اش گذاشت تا   ینیب  ی رفت و دستش را رو  سهی راز خنده    دایو

 نکند.  دایاز اتاق درز پ رونیصحبتشان به ب  ی صدا

 شنوه .  یم  شه،یرد م یکی! سیه _
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 شد.  ی جد الیت نگاه 

دل تو دلش   گهید   مهیخاله نع  ؟یبهشون بگ  ی زی چ  ی خوا   ینم  _

 . رهیبگ   ی روزا خونه تون زنگ بزنه و وقت خواستگار  ن یهم  ست ین

 شیپرچا  مهین   وانیهوا فرو خورد و نگاهش را به ل  یاش را ب  خنده

 دوخت.

 خوام. ی فرصت م کمی_

 داد. ینم ال یبه ت  یحس خوب دنشیدزد نگاه 

خواست قبل رفتنم    ی دلم م  ؟یکن   ی دست دست م  ی چرا دار   _

 . نم یشمارو بب  ی نامزد

 اخم کرد و رو برگرداند. دایو

 . ی رفت ینم  ،ین یخواست بب  یاگه دلت م _
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پا   دیخونواده عمو جاو   ی ذاریو نم  ی لج کرد  نیپس واسه هم  _

 بذارن؟  شیپ

همه دوستت    نی ما ا  ی اونم وقت  ؟ی بر  دیفهمم چرا با  یاصال نم  _

 ؟یخودت بدون ی سخته که مارو خونواده  نقدریا یعنی. میدار

 جا خوش کرد. الیکنج لب ت یتلخ لبخند

. اما مجبورم که  دیمن هست   ی االنش هم خونواده    نیشما هم  _

 برم.  

 نشست.  دا یو خوش رنگ و یشیچشمان م  انیاشک م ش ین

واسه ادامه   کای رفتنت به آمر  نیکنم ا  ی دونم چرا حس م  ینم  _

  ی پنهون م   ی رو دار   ی زیچ  هیبهونه ست.مطمئنم    هی  لیتحص  ی 

 .ی و قصد گفتنش رو الاقل قبل رفتن ندار یکن
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 ی هرگز نم  دایگفت؟و  ی م  د یفقط نگاهش کرد. به او چه با  الیت

 شیرفتن برا  ی رفتن درک کند. قصه    یاو را برا  لیدل  توانست

محمد   یتلخ مرگ عل  قتیخورد که با حق  دیکل  یدرست از زمان

ها  پوستر  آن  فقط    ابان یخ  ی تو  یغاتیتبل  ی و  اولش  روبرو شد. 

 ه یقلبش سا  ی رو   هاز اندو  یمیم و نفرت بود اما بعد حجم عظخش

وسوسه    ی ده هارفتن را نه وع  ی خواست برود و بهانه    یانداخت. م

که   راندختیو شرط ا  د یق  ی ب  یبان یو پشت  تیمطهره و حما  زیآم

پدرش ازاقبال   ی برا  ی به دستش داده بود. نامه ا  ده ی رس  ی نامه  

 . فیدر مزار شر یکتاب فروش کی خان  به آدرس 

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۰:۲۰ ۱۱.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان
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 ۲۰3  دیایکه ب بهار

 داد.  دایرا به دست و ی چا یخال نوایبلند شد و ل شیازجا

 . ی قصه به هم بباف ی خوب بلد بود یاز بچگ _

 بلند شد.  شیکه در جوابش زد، از جا ی با پوزخند دایو

 ؟یکن  یفرار م ی دار  یحاال واسه چ _

 . دی به ساعتش انداخت و مانتو پوش ی نگاه الیت

 . نم ی رو بب یمرتض ییبرم دا دیبا _

 گرد شد.   دایو ی ها چشم

کمتر دور و   یدم رفتن هرچ   نیول کن بابا، ا  ؟ی دردسردنبال    _

 بهتره.  یبرشون باش

 دارم. ییدا ش یپ  یامانت هی _
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 او را ببوسد.  ی را برداشت و خم شد تا گونه  فشیک

 ... یممنون. فقط درمورد ناج  زیبابت همه چ _

 کالمش آمد.  انیم دایو

تونم بهش جواب مثبت    یزود نم  نقدریفکرهامو بکنم، ا  دیبا  _

 بدم. 

 جان گرفت.  الیلب ت ی رو لبخند

 . می کن  نیریدهنمون رو ش م یتون یپس بالخره م  _

 . یکه موقع ازدواجمون هر طور شده خودت رو برسون  یشرطبه    _

تواند آن روز و    یدانست م   یحرف او تلخ شد. نم  نیبا ا  ال یت  کام

اش بود  یزندگ  ی روزها نیاز مهم تر یکیشک   یآن لحظه که ب

 کرد لبخندش را هر طور شده حفظ کند.  ینه. سع ایباشد  نجایا

 باشم.   نجایخواد اون لحظه ا یوجودم دلم م ی با همه  _
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برا  دایو  ی پدر  ی خانه    یکوتاه  یخداحافظ  با  ی را ترک کرد و 

 شد. ی،سوار تاکس ییدا شی رفتن پ

 ی مرتض  ییدا  یمقابل آهن فروش   یبعد تاکس  قهیدق  ستیب  حدود

داخل    یبزرگ  یلیشد. تر  ادهیز آن پ ا  دیبا ترد  الینگه داشت و ت

داشت به کارگرانش بابت    ییبار بود. دا  ی   هیمشغول تخل  اطیح

 داد. یتذکر م  یموضوع

 ان یمردد م  ی لحظه ا   ی و برا   ستادیآنجا ا  یدر بزرگ وآهن  مقابل

  ی نی ماش  یمیپا و آن پا کرد. اما قبل از هر تصم  نینرفتن ا  ایرفتن  

کنار رفتن او    ی نده براشد وران  اطیدرست پشت سرش وارد ح

 بوق فشرد. ی دستش را رو

  ی نی عقب نش  ی برا   گریاما د  دیحشت زده خودش را کنار کشو  الیت

که آنجا بودند به اوجلب شده    ییشده بود. توجه تمام آدم ها  رید
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بود که با نگاه طلبکارانه    یکم طاقت و عصب  ی و از آن بدتر راننده  

و اعصاب   زینفرت انگ  ییرداو از قضا پس  دیی پا  یرا م  شیاش سرتاپا

 خرد کن او بود.

 ی آدامس تو ی تکه ا ی دیق  یبا ب  کهیسرخم کرد و در حال ل یسه

 چرخاند، گفت:  یدهانش م 

. تو اون خونه  ی افغان  یعل  ی . تخم و ترکه  نجاستیا  یک   نی بَه! بب  _

 . میکرد داتی پ نجایا م،یگشت ی علف ها دنبالت م ی خرابه و البال

حرف  چهار با  تنش  لرز  ی ستون  آورد،  زبان  به  او  عرق    دیکه  و 

 نشست. شیکف دست ها ی سرد

  نبار یا  ی آهسته تر  ی به سمت او خم شد و با صدا  یکم  ل یسه

 زمزمه کرد. 

 با قاتل بابات تموم شد؟  تیکثافت کار ؟ی شد خفه شد یچ _ 
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تواند درست نفس بکشد. تصور آنکه چشم   یحس کرد نم  الیت

 یپاک و ب  ی ابراز عالقه    آن روز شاهد  لیسه  فی آلوده و کث  ی ها

 کرد.  ی آن دو بوده، حالش را بد م ی ایر

  ی مثل تو نسبت خون   ی با نامرد  نم یب   ی م  یوقت  رهیگ   یعقم م  _

تار مو ازم به    ه یباشم و    یافغان  یدارم. همون بهتر که دختر عل

 شما نرفته باشه.  

ماش   ل یسه سرتاپا  ادهیپ  ن یاز  آزارگرش   نگاه  با  و  را    ی شد  او 

 د.برانداز کر

 نیخواد ا   یتودلت نم  ؟یکن  یزنم، رَم م   یچرا تا من حرف م  _

 ی خوام. به جا  یچه بهتر، منم نم  ؟یرو داشته باش  ینسبت خون 

 رو بگو.  متتیرو ترش کردن ها، ق نیا

@romanhayelilian 
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 [ ۲۰:۲۰ ۱۱.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۰۴  دیایکه ب بهار

 زد.به او زل   ینی کرد و با بدب ک یچشم بار الیت

 شم!  یمتوجه منظورت نم _

 لب گفت:  ریسرخم کرد و ز  لیسه

  ی هم به نظر نم  یجنس بنجل  نی اما همچ  یهست  یدرسته افغان  _

 شب...  هیواسه  متتی. قی ای

او به ضرب    ی جمله    دنیرس  انیقبل از به پا  ال یراست ت  دست

سه صورتش    ی رو  یلیس داد   لینشست.  دست  از  را  تعادلش 

آهن    ی که تو  یکسان  ی . نگاه همه  عقب رفت   ی وناخواسته قدم 
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 ییپسر دا    ی صورت برافروخته    ی حضور داشتند حاال رو  یفروش

 درگردش بود. الیو دست معلق ت یمرتض

او جاخورده و بهت زده بود ، به خود   ی ناگهان  یلیکه از س   ل یسه

او    ییدا  ادیحقارت دست بلند کرد اما فر  نیجبران ا  ی آمد و برا

 کرد. خکوبیم شیرا سرجا

 ! ل؟یسه _

 تلخ زمزمه کرد.  ی با پوزخند الیت

رو    یبمونه هر حرف  ادتیکه    ی خورد   نیرو واسه ا   یلیس  نیا  _

 . یقبل از به زبون آوردن، خوب نشخوارش کن

خواست تمام   ی شده بود ودلش م  انگریعص   بیوجودش عج  ی الیل

 یی سر دا   ی اش از روزگار و سرنوشت ناسازگارش را رو  یدق و دل

آن    ی و زمان را برا  ن یخواست زم  ی. دلش مکند  یو پسرش خال



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1129 

  ی ف یکث   شنهادی پ   نیبه خودش داده بود تا چن   لی که سه  یجسارت

 . زدیبه او بدهد، بهم بر

 . دیپرس  یخودش را به آن دو رساند و وحشت زده و عصبان ییدا

 چه خبره؟!  نجایخواد بگه ا ینم یکی _

 زد. ادیفر بایتقر لیسه

 رس.ات بپ ارهیپت ی از خواهرزاده   _

قرار گرفت واو را به عقب   ل یدهان سه  ی با خشم رو  ییدا  دست

 هل داد.

دارن نگامون   نی مشت جماعت دهن ب  هی  ین یب  یخفه شو، نم  _

 کنن؟  یم

 جواب داد. نیکالفه وخشمگ  لیسه
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 ن یا   ی جلو   الیدختر ل  ی صدقه سر  ،از یکالهتو باالتر بذار حاج  _

بهش    نقدریا.   م یش   یآبرو م   یجماعت  که سهله، جلو کل شهر ب 

باغ رو بهت بفروشه و نفروخت تا خونه    ی منت و خواهش کرد

 هاش جور باشه.  ی مکان واسه کثافت کار

 . دیتوپ الیبه ت ی به عقب برگشت و باناباور یمرتض ییدا

 !ال؟یت ی کرد کار یگه؟! تو چ یم یپسر چ نیا _

 نشست.  ییدا ی شانه  ی رو لیسه  دست

ر خواهرت رو با قاتل پدرش  دخت  روزیبذار من برات بگم. خودم د  _

  ی که هزار فکر ناجور به ذهن آدم م   یوضع  هی.اونم با  دمیتو باغ د

 رسه. 
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  ی در آغوش گرفتن ساده مگر چقدر م  کیباخود فکر کرد    الیت

حرفها را   نیا  لی شک سه  یرا منحرف کند؟ب  یتوانسته فکر کس 

 آورد.   یبدنام کردن او به زبان م ی برا

 هد او را بازخواست کند، به اجبار گفت: بخوا ییاز آنکه دا قبل

 مهراب مبرهن نامزد منه.  _

 نگاهش کرد.  ی با ناباور ییدا

! تو با قاتل پدرت نامزد نم ی که بابات رو... صبر کن بب  یهمون  _

 ؟ی شد

 جواب داد.  یدوخت و با ناراحت نی چشم به زم الیت

محمد جان   یبرادرش بود که با عل  نیمهراب بابامو نکشته. ا  _

 ادف کرد. تص
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  ی که سرخود رفت  یبه فرض حرفات درست،تو خونواده نداشت   _ 

کرد اومد  ؟ی نامزد  چ  نجا یا  ی حاال  م  ی که  نکنه   ی خوایبشه؟ 

 ؟ی بد توینامزد  ینیریش

کرد که همچنان خونسرد بماند،    یتالشش را م   ی همه    داشت

 .زدیبهم بر زیخواست دوبار از کوره در برود و همه چ ینم

 . رمیباغ رو بگاومدم سند خونه  _

 هوا پوزخند زد.  یباال رفت و ب ییدا  ی ابروها

 .نهیپس دردت ا _

@romanhayelilian 
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  ۲۰۵دیایکه ب بهار
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انداخت.    د،ییپا  یبه رضا که آن سه را از دور م  یچشم   ریز  ینگاه

  ن ویمد  ،ییبه او به خاطر حفظ خانه باغ و باز پس گرفتنش از دا

 بود.

 دونم که سند اون خونه به نام مادرمه.   یم نویا _

 . دیرا دنبال کرد و به رضا رس  رنگاهشیمس ییدا

 . ی اون حروم لقمه دار ی از صدقه سر نمیا _

 را باال برد. شیپروا صدا  یو ب ی عصب الیت

 خوام. یفقط سند اون خونه رو م ستم،یدنبال شر ن من  _

 تفاوت شانه باال انداخت.  یب ییدا

  ی زی. ما که چی اری  یکن حتما به دستش م  ی ر یگیخب برو پ  _

 . میبه اسم سند از اون خونه ندار

 ندارم.  ی ریگ یپ ی برا ی من وقت _
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 . ستیمشکل ما ن  نیا _

 نکهیبه خاطر ا  ی خوا  یمطمئنم اون سند دست شماست. م   _

 . یکن  تمیاونجارو بهتون نفروختم اذ

 نه سرتکان داد.  را در هم قالب کرد و طلبکارا شیدستها ییدا

 تونه باشه.   یم نمیا _

ب   الیت و  وقاحت  به  را  نگاهش  سرخورده  و   ییدا  ی شرم  ی مات 

 تمام کرد. شیوقاحت را با حرفها نیا لیدوخت و سه

به    ی زینشه. ماچ  داتیپ  ورانیا  گهیو د  یبهتره  گورتو گم کن   _

  ی عوض  هیهم به    می. داشته باش میبهت بد  میاسم سند مَنَد ندار

. واسه ار ی. برو جون بکن و خودت به دستش بمید  ینم  مثل تو

و دل به دل کس و    ی از خون بابات بگذر  ی که حاضر شد  ییتو

 . ی نداره، هر  ی کار گهیآوردن اون سند د ریگ  ،ی کار قاتلش بد
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 هم همزمان با او زمزمه کرد.  ییدا

 برو. نجایاز ا _

به قدمت   ی کرد. درد یاش احساس م نهیس ی را تو یبیعج درد

که به   ی گرفته شدن. درد  دهیسال حقارت و ناد  ی و اند  ستیب

پا بگذارد   ریداد حق او را ز  یاجازه را م  نیا  یمثل مرتض   ی مرد

 وعذابش دهد. 

خواهر و    ی مرگه که باعث قطع رابطه    نیکنه ا  یآدم فکر م  _

انگار ا  شهیم  ی برادر از مرگ هم    راثیروزا طمع ارث وم  نیاما 

 یبرادر  گهید  ال یبمونه ل   ادمی  شهیهم  واسه  دیکرد  ی جلو زده. کار

 نداره. یبه اسم مرتض 

که شانه    یکه چانه اش را لرزاند و غم  ی گرد کرد و با بغض  عقب

هق هق    ابانی به خ   دهیرفت. نرس  رونیرا خم کرد، از آنجا ب  شیها
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تاب قدم برداشتن را از او گرفت. دستش به درخت    شیصدا  یب

 نشست.  شینودوزا  ی شد و همانجا رو زانیآو  ی چنار

توانست درک کند. باباجانش    یو نفرت را نم  نهیحجم از ک  نیا

بود،    زاریب   لیدل   یب  یشود از کس  ینداده بود چطور م  ادیبه او  

کرد،   ریتحق  تشیشود او را به خاطر نژاد و وطن و مل  یچطور م

را وجب زد    یکس   ی و برتر  یپست  زانیم  دیدانست چگونه با  ینم

ال فقط دوست داشتن و احترام یمحمد و ل  یو اندازه گرفت.او از عل

 و همان را آموخته بود.  دهیو شرط د  دیق  یب

  فش ی از ک  یاش شروع به زنگ خوردن کرد. آن را به سخت  یگوش

پر اشک و تارش اسم رضا را    ی چشم ها  انیآورد و از م  رونیب

 صفحه خواند و تماسش را جواب داد. ی رو

 باشه آقا رضا؟!  وجدان  ی تونه ب یآدم چقدر م هیآخه   _
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 اش دل رضا را به درد آورد.  هیگر ی ها ی ها

شده اون سند رو   ی خورم هرجور  یخانوم قسم م  الیبه روح ل   _

 توفقط غصه نخور.. ارمی یم ریبرات گ

* 

شتابان خودش را به او رساند   یمحض ورودش به دفتر، منش  به

 داد. حیو با آب و تاب توض

 ی سر  هینشستن. گمونم    شه تو دفترتون  یم  ی ساعت  مین  هی  _

  ی و رو کرده باشن. راستش اونقدر عصبان  ریپرونده و اسناد رو هم ز

 بودند که جرأت نکردم مانعشون بشم فقط... 

 او باال آورد. ی ها یقطع وراج ی دستش را به نشانه  نائب

 کنم.   یم یدگ یخودم رس _
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از    ی که تکه ا  یدر گذاشت و در حال   ی   رهیدستگ   ی را رو  دستش

روزها    نیبود وا  ختهیاش ر  یشانیپ  ی به صورت آشفته رو  شیموها

د، نفس خسته اش را فوت  بو  ی گریحال تراز هر زمان د  شانیپر

 . دیکش نییرا پا  رهیکرد و دستگ

اسناد و پرونده    ی و رو   ستادهیاو ا  زیدرست پشت م  ییجا  مطهره

 وکالتش خم شده بود.  ی ها

 افتاده؟!  یسالم بابا جان، اتفاق _

ب  بیعج  یآرامش م   مارگونهیو  نگاهش موج   نیزد که هم  ی در 

 کرد.  ینگران م  شیاز پ شی نائب را ب

 . نداختمیبه پرونده هات م ینگاه  هیداشتم  _

  د یداخل اتاق گذاشت و با ترد  یجلو مبل  زیم  ی را رو   فشیک  نائب

 شد. کیبه او نزد
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 !؟یواسه چ _

کشته شدن    انیتو و جر  نیب   ی ربط   شهیم   نم یخواستم بب   ی م  _

 نه.  ایکنم  دایپ مهران

@romanhayelilian 
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 ۲۰6  دیایکه ب بهار

 ی دستش را آرام از او گرفت و رو  ی تو  ی و پرونده    ستادیا  کنارش

 انداخت.  زیم

 به مرگ مهران نداره.  یارتباط  چیه نایا _

 شد.  سیخ شیها چشم

 ؟ یتوچ _
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  د یبا یدانست چه جواب یبار در طول عمرش واقعا نم نیاول ی برا

  ی  ندهیآ  نکهی دخترش نشست و از ا  ی شانه    ی بدهد. دستش رو

کرد. کجا کم    ی احساس ضعف م  دید  یدخترش را تباه شده م

 گذاشته بود؟ 

 من مهران رو دوست داشتم.  _

 اورا پس زد و پرخاش کنان از کنارش گذشت.  مطهره

 جواب من نبود بابا.  نیا _

 ندارم باور کن.  _

س در دستر  یراحت   ی ها  یاز آن صندل  یکی  ی حال رو  یو ب  سست

 راه گرفت.   نشیصورت خسته و غمگ  ی رو  شینشست و اشک ها

 اون کشته شده.  گهیمهراب م _

 زد و سرتکان داد. شیبه موها یچنگ  یعصب نائب
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 .ه ینجوریظاهرا ا _

 مگه نه؟  یدون یکرده بابا؟ تو م  نکارویا یک _

قرار گرفت و راه    شیگلو  ی سوال رو  نیانگار همزمان با ا  یدست

 توانست حرف بزند.  ینفسش را بست. او نم

 به اسم فکورهست که فعال فقط بهش مضنونن.  یشخص هی _

 . دیحس و حال پرس یب  مطهره

 مهران باشه؟   یانتخابات یکه قرار بود حام ستی ن یهمون نیا _

خواست فکر دخترش با   ینگفت. نم  ی زیسکوت کرد و چ  نائب

 .   زدیهم برکابوس ذهن او به 

  ی جهنم درست از شب  نیکنم ا  یدونم چرا همش حس م  ینم  _

 محمد تصادف کرد.  یشروع شد که مهران با عل



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1142 

که مطهره به زبان آورد، قلب نائب انگار از تپش افتاد و   ی زیچ با

ها به   نیاز ا   شتریجان دخترش ب  دی. نبادیچهار ستون بدنش لرز

 افتاد.  یخطر م

 خشم واکنش نشان داد.  با

تصادف    ی مهراب مبرهنه. اگه خودشو سر ماجرا  ریتقص   همش  _

ماجرا حل شه    ن یسر و صدا ا  یب   ذاشتی انداخت و م  یوسط نم

 داد که بعدش ...  یمهران هم استعفا نم

ا  مطهره تمام  دارد  نگاهش کرد.حس کرد  همه سال    نی دلخور 

آورد. تقال کرد   ی اش را باال م ی پدر و دختر ی و عالقه  یوابستگ

  ده یکش  یصندل  ی محکم به دسته    شید شود. زانوبلن  شیاز جا

کرد    یکه در قلبش احساس م  ی سوزش  ی شد.درد داشت اما به پا
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 قیزخم عم  ی . پدرش با همان دو سه جمله نمک رودی رس  ینم

 بود.  ختهیاو ر  ی و تازه 

 مهران باعث مرگش شده؟! ی استعفا یگ یم ی دار _

 مطهره؟!  _

گشت    یبرم  دیاو گوش دهد. با  نداشت بماند و به مزخرفات   توان

  ی را صادقانه درست م  زیهمه چ  نباریبه همان شب تصادف و ا

جهنم   نیو ا   دیبخش  یاو و مهران را از ته دل م  الیت  دیکرد، شا

 شد.  یتمام م

  ی ریهدف مس  یزد و ب   رونیاز دفتر پدرش ب  رانی خراب و و  یباحال

پ در  صدا  شیرا  رو   ی گرفت.  خال  ی مهران  تو    افکارش   یطبل 

 دوباره ضرب گرفته بود. 
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معرف  "_ م  زیکردم، همه چ  یم  یاگه خودمو  شد. من    یتموم 

شب    یشانس  چیه اون   . کن  باور  نداشتم،  جونش  نجات  واسه 

 "گم؟  یم یچ  یفهم یم  میزندگ ی شده کابوس همه  یلعنت

نتورفت و  ما  ی ها  بیج  ی تا تو  یلرزانش به دنبال گوش  دستان

 زد.  ینگ ممحمد ز یبه  دختر عل دیبرگشت. با

گناه محکوم و مجازات   نیهزار بار خودم، خودمو بابت ا  ی روز  "_

 "کنم. تو الاقل نکن.  یم

دفترش جا گذاشته    ی کار نائب و تو  زیم  ی را رو  ی آمد گوش  ادشی

 یخاطرات  انیم   شیاش را هم سالها پ  یآمد خود واقع  ادشیاست.  

 که از برادرش حامد داشت، جا گذاشته بود. 

@romanhayelilian 
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 [ ۲۱:۱8 ۱۲.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۰۷  دیایکه ب بهار

ت  یتاکس  نیاول  ی برا و سوار    ررسیدر  داد  تکان  نگاهش دست 

با او حرف    دیرساند. با  یم  الیهرطور شده خودش را به ت  دیشد. با

 زد.  یم

 وقف فشرد. یو  ب زیر  کیرا   دیآقا جاو ی در خانه  زنگ

 . دیشن فونیت آهمسرش را از پش یکالفه و شاک ی صدا

 د؟ یآووووو چه خبره؟ سر آورد _

 سالم خانوم. من مطهره هستم عروس حاج آقا مبرهن.  _

 !؟ ی کار دار الی. با تنمیب یدارم م _

. آمده بود که چه  دیدندان کش  ریلبش را ز  ی خشک رو  ی   پوسته

را که فقط او از آن با خبر بود؟ آن وقت   یقتیحق  ی همه    د؟یبگو



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1146 

نم  زیچ  همه  د؟یبخش  یم  الیت دخترقرار    نیا  خت؟یر  یبه هم 

چشم   ی تو  ییعمر با چه رو  کیبودهمسر مهراب بشود؟قرار بود  

 نگاه کند ؟ شیها

 باهاش حرف بزنم.  دیبا _

 نگاه کن! پشت سرته؟ اد،ی یداره م _

   ده یاو رس  یکه به چند قدم  الیت  دنیهوا برگشت و با د  یب  مطهره

ب  یوحال ماتش   ، داشت  او  از  تر  خراب  در  بس  هرچه  انگار  رد. 

 او رشته کرد حاال پنبه شده بود.  دنی ذهنش قبل از د

هم گذاشت و تالش کرد به اعصابش مسلط باشد.    ی چشم رو  الیت

 ی   نهی شی. پزن را نداشت  نیبا ا  ییارویتوان رو  گریامروز د   ی برا

رابطه شان هرچه که بود حاال او در نگاهش فقط و فقط همسر 

گرفته و فرار    ریز  نیپدرش را با ماش  آمد که  یبه حساب م  ی مرد
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مرد بود.  حق  ی کرده  خطا  قتیکه  و  فداکار  شیاشتباه  با   ی را 

 برادرش پوشانده بود.

اصرار  لیحاال دل یحت دیبود، نه دلخور. شا  یزن نه عصبان نیا از

  ی او بود برا   ی هم به جا   الیکرد. ت  یاو به مهاجرت را بهتر درک م

زندگ  م  یحفظ  دخت  یاش  که  علخواست  و    یر  او  از  محمد  

 خانواده اش دور بماند. 

 الیت   لیکه مطابق م  ستین  ی زیچ  دارید  نیدانست هدف از ا  یم

 باشد. 

 . میبا هم حرف بزن  دیبا _

م   ی و عصب   دهیترس نظر  و   ی. کمدی رس  یبه  بود  نگاهش گنگ 

 زد.  یدو دو م شیچشم ها

 در چه مورد؟!  _
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ع شد و به  کرد جم  یکه تحمل م  ی ادیز  ی از فشار عصب  صورتش

 افتاد. هیگر

 در مورد مهران. _

 شانینظاره گر صحبت ها فونی از پشت آ  مهیدانست خاله نع یم

 . ندیصحبت ها آنقدر ها به مذاق او خوش ننش نیا دیاست و شا

 .ی درو باز کن یکن  یمخاله لطف  _

به عروس مبرهن ها تعارف کرد   الیباز شد و ت  یکوتاه   کیبا ت  در

 داخل شود. 

  عیسر  ی شنهادیبه استقبالشان آمد و او قبل از هر پ   همینع  خاله

 گفت: 

 اتاق شمارو واسه صحبت الزم دارم. قهیچند دق هی _

 به زحمت لبخند زد. خاله
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 . نیی حتما، بفرما _

با پشت دست پاک کرد. خجالت زده و    شی اشک ها  مطهره  را 

 تشکر کرد و وارد اتاق مورد نظر شد.   نی شرمگ

 ست و کنار او نشست. در را پشت سرشان ب الیت

 افتاده؟!  یاتفاق _

 تالش کرد لبخند بزند.  مطهره

خبر بودم اما اگه ازدواج با اون   یمهراب ب  ی من از خواستگار  _

م  هیزیچ دلت  ته  از  خوشحالم.راستشو    یخوا  یکه  برات  منم 

. پدرم و اون  بابت    می داشت  یازدواج سفارش  هیمن و مهران    ی بخوا

 دن یازدواج رو مناسب د  نیداشتن ا  که  ی اسیس  ت یو موقع  طیشرا

عروس ا  یو  بخاطر  مهراب  گرفت.  سر  و   نیمون  ازمن  ازدواج 

  ؟ یپس مطهره چ د یاز خودش نپرس چیبرادرش دلخور بود. اما ه 
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  د یداشته، شا  یازدواج سهم  نیهم تو ا  چارهیبد بخت ب   نیا  دیشا

که بهش    دیحاج مبرهن لرز  ی   ده یدلش واسه پسر صاف و اتوکش

 داد. جواب مثبت

دوخت و با     الی ت  ی در هم گره خورده    ی را به دست ها  نگاهش

 کرد.  سیخشک و پوسته پوسته اش را خ ی زبان لب ها

تورو عوض کنم. من    میکه با مالمت مهراب، تصم  نجایا  ومدمین  _

م باخودم  همش  خوشحالم.  ازدواجتون  واسه  اون    گمیبرخالف 

نه    گهیاون... د  اما  دید  یروزهارو م  نیکاش مهران زنده بود و ا

 شدن داره.  دهیو نه بخش دنیفرصت د

 

@romanhayelilian 
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 [ ۲۱:۱9 ۱۲.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۰8  دیایکه ب بهار

 بالفاصله واکنش نشان داد. الیت

بدونم    نکهیقبل از ا  یحت   دمش،یمحمد روبخش  ی من ضارب عل  _

 بوده.  یتصادف اون شب کار چه کس

 اند و زار زد. صورتش را با دست پوش  مطهره

 تونم خودمو ببخشم. یمن اما نم _

  ی واکنش ها  نیشد. از ا  یداشت کم کم مردد ودرمانده م  الیت

آورد.   یو رفتار نامتعادل عروس مبرهن ها سر در نم  کیستریه

و  دیایخواست به مهراب زنگ بزند و از او بخواهد که ب  یدلش م

 ییکه با دا  یاحهمسر برادرش را با خود ببرد. با آن برخورد افتض
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سه فروش  ی تو  لیو  برا  یآهن  د   ی داشت    تش یظرف  گریامروز 

 بود.    لیتکم

 زانو زد. شیاپ ی هوا بلند شد و جلو یب  مطهره

مون بمونه    نی ب  شهیگم واسه هم  ی که م  ییزایبهم قول بده چ   _

ندون مقصر  رو  مهراب  ایوبابتش  از  اون  خبر    نی.  اصال  موضوع 

 نداره. 

هراسان عروس مبرهن ها زل زد.    ی هاچشم    ی خم شد و تو   الیت

کرد. مطمئن بود    یرو قلبش احساس م  یبیو فشار عج  ینیسنگ 

 او تمام خواهد شد.  دیای مطهره که به حرف ب

تونستم    ی راز رو تو قلبم نگه دارم. نم  نیتونستم تا ابد ا  ی من نم  _

اتفاق  هی بزنم و نگم تو شب تصادف چه   یعمر تو چشمات زل 

 اون شب...  افتاده. اون شب... 
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 مشت شد و نفسش رفت که برنگردد.  الیت ی ها دست

 !؟یاون شب چ _

 و به هق هق افتاد. دیمطهره لرز ی ها شانه

 گرفت فرار کنه.  میمهران تصم یپدرت هنوز زنده بود، وقت  _

هم افتاد و نگاه خندان باباجانش مقابل مقابل    ی رو  الیت  ی ها  پلک

داشت    سیچشمان خ گرفت.  جان  او  اشک  دوب  یک یاز    ی تیاز 

خواند و  یاو م  ی برا "ی مزار" نیو دلنش بایرابا آن لحن ز شیها

 داد. یاش آب م یسوزن ی کاج ها  فیبه رد

 وطن شدم و رسم زمانه بود  ی گفتم که ب "

 بهانه بود دنیبودم و ندرخش دیخورش

 وپرم به آتش غربت گرفت و سوخت بال

 "بود.  انه یآش  یمن ب ی آرزو ققنوس
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* 

گرم    ی و دستها  مهیبخش خاله نع  ی شاد  ی هلهله  اسفند و    عطر

نگاه مشتاقش حواس چهارگانه   نوازش م  الیت  ی مهراب و   یرا 

با شاد  م  نیاش عج  ی کرد. غم  او دلش  و  بود  خواست    یشده 

امروز   کی  نیمرد هم   نیا  تینها  یخاطر دل نازک و مهر  ب  ی برا

 و بخندد.  دروح و روانش چشم ببند  قیعم ی زخم ها ی را به رو

آ  دپوشی دختر سپ  دنید نشدن   یهابا آن درد  نهیدرون    ی تمام 

فردا که    دیخنده دار بود، نبود؟ شا   افتهین   امیالت  ی زخم ها  نیوا

توانست   یکرد، م  یفصلش ترک م  نیتر  نیقصه را در دلنش  نیا

محمد،    یعل  یپناه   یو ب  ت یمظلوم  ی مطهره، برا  ی به خاطرحرفها

رفت،    یو م  اشتذگ  یمهراب م  ی شانه ها  ی که رو  یغم  ی برا

  یرا به عشق  نیکرد. ا  یم  یزندگ  دیاما امروزش را با  ردیهزار بار بم
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  ونیپروا و جسورانه در قلبش جان گرفته و شکوفا شد، مد  یکه ب

 بود.

صدا لب    ی دستش را آرام فشرد و اورا متوجه خود کرد. ب  مهراب

 زد.

 .میبر گهید _

 ی به نشانه    هم آورد و  ی مژگان بلند و خوش حالتش را رو   الیت

 یکوچک ت  ی کرشمه    ن یموافقت سر تکان داد. دل مهراب با هم

 . دیجانش لرز یت

خداحافظ  ی برا و  کوچک  یتشکر  جمع  شاد  یاز  در  آنها   ی که 

 الیدست داد و ت  ی مهد  دیحضور داشتند جلو رفتند. مهراب با س 

 انداخت. ریبا شرم سر به ز

 گه؟یقولت حساب کنم د  ی دکتر رو _
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 و مهراب با لبخند سرتکان داد.  دیپرس ی د مه دیرا س نیا

 شماست.  اریراحت باشه اون استخر از فردا در اخت التونیخ _

س  قرار با   ی مهد  دیبود  را  استخر  آن  روستا  جوانان  کمک  به 

  ی ن یصورت هم کار آفر  نیکند و به ا  ی مهراب راه انداز  ی   هیسرما

 ماند.  یکردند و هم آن خانه باغ و اطرافش متروکه نم  یم

. فرزان مهراب دندیگذشتند و به فرزان  و مهروز رس  دیکنار س  از

مهراب حجم گرفت و تالش    ی گلو  ی را برادرانه بغل کرد. بغض تو

 خندان مهران را ازمقابل چشمانش پس بزند.  ی کرد چهره 

@romanhayelilian 
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 ۲۰9  دیایکه ب بهار
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 . دیرا بوس  الیرم تن ی خم شد و گونه  مهروز

 . دی خوشبخت بش _

 و تشکر کرد.  دی خند نهی آرام و با طمأن دخترکش

چهره   دنیشانه اش نشست. برگشت و با د  ی رو  ین یسنگ   دست

دانست    یخوب م  یلیتالش کرد،لبخند بزند. خ  یناج  یناراض  ی 

اگر خودش هم  دی.شاست یازدواج خوشحال ن نیاو چندان بابت ا

 کرد.  یم ی احساس ناخشنود انزیم نیاو بود به هم ی جا

 گوشش نجوا کرد. ریآهسته ز یناج

به برگشتن کنه،    یرو راض  الیتونه ت  یکه م  یتنها کس   دیشا  _

 کن. نجایاما دلشو پابند خودت و ا  ی دونم چه جور ی. نمییتو

مهراب  الیت  نگاه ناج  یبه  نامفهوم  پچ  پچ  با  که   تلخ  یبود   یبه 

رد و بدل شده    یچه حرف  دو  نیا  نی دانست ب  یسرتکان داد. نم 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1158 

. از کنارشان  ستیارتباط به خودش ن  یمطمئن بود که ب  نیاما از ا

بغض کرده بود و    چارهیرفت. زن ب   مهیگذشت و به سمت خاله نع

 .دیلرز یغبغب گوشت آلودش م

آسمان.   کیقد    شیها  ینجشک بود اما وسعت مهربانقد گ  دلش

 شهیهم  الیت  یزن برا   نیا  ی خاطر رنگ وجود  ن ی به هم  دیو شا

 بود. همانقدر معصوم،همانقدر آرامش بخش.  یل ین یآب

که او را محکم   یگرفت  و خاله در حال یآغوش پرمهرش جا در

 فشرد، گفت:  یدر آغوشش م

چقدر از من    ستیمهم ن.  یو هست  ی دختر من بود  شهیتو هم  _

مونه. اما    یتا ابد تو دل من م  ی نسبت مادر و دختر   نیا  یدور بش

چشم به راه    شهیدم نذارواسه هم  ی قسم م  مین ته تغارتورو به جا

 اومدنت بمونم. 
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ب   الیت از شدت    شیخوددار باشد و لب ها  نیاز ا  شتری نتوانست 

  یلیآورد، جمع شد و اشک چون س  ی فشار م  شیکه به گلو  یبغض

 وبراق درون چشمانش را غرق کرد. یعسل ی آن دو گو یناگهان

 ینم  ادمیاز    ی ادر و دختر نسبت م  نیا  رمیهم بگ   یاگه فراموش  _

 گردم.  یبر م ی روز  هیره خاله جون. نگران نباش 

 خاله از پشت سرشان زمزمه کرد. ی تغار ته

  نه؟یهم هم ی نسبت پدر و دختر  ی نظرت در باره   _

کرد،   یپاک م  یرا به آرام  شیاشک ها  کهیبرگشت و در حال  الیت

 تالش کرد لبخند بزند. 

سالها    نی. تو ادیاشتم عمو جاوارادت د   شهیخدمت شما که هم  _

ل و  عل   الیمن  ازتون فقط خوب  یو  از  میدید  ی محمد جان  بعد   .
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خ که  هم  پدرم  و  مادر  حما  هیاز    شتریب  یلیرفتن   تمیپدر 

 من افتخاره دختر شما باشم.  ی .برادیکرد

ا  مهراب ت  نیبا  ا  الیحرف  شناسانه  قدر  جاو   ی نگاه  عمو   دیبه 

 انداخت و زمزمه کرد.

 د؟یکن  یراهمون نم ی رو بدرقه   تونریخ ی دعا _

  ی آنها نگاه م   ی از هردو   کهیهم بغض کرد و در حال  دیجاو   عمو

 به سخت لب زد. دیدزد

خواد؟    یم  یچ  شیو آسا  یفرزندش جز خوشبخت  ی پدر برا  هی  _

آسا براتون  م  یشیمن  خدا  از  آرامش  با  انشاهلل    ی همراه  خوام. 

بخت    دیو سف  ریهم پ  ی روز به روز محکم تر بشه و به پا  وندتونیپ

 . دیبش
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اوقرار گرفته و سکوت    ی پدرانه    ی دعا  ریجمع تحت تاث  ی   همه

ا بالخره  گذاشتن  جلو  قدم  با  که  بود  رضا  آقا  بودند.    ن یکرده 

گرفت و آرام   ال یرا به سمت ت  ی را شکست. پاکت  ن یسکوت سنگ 

 زمزمه کرد. 

 همونطور که قولش رو داده بودم، برات آوردمش. _

 او بود.   حیسند داخل پاکت و مهراب منتظر توض  دخترک به  نگاه

خونه  نیا  _ دا  سند  از  بالخره  تونست  رضا  آقا  پسش    ییباغه. 

 . رهیبگ

 را به سمت مهراب گرفت و ادامه داد.  سند

  ن یاون استخر به ا  ی تو بمونه. واسه راه انداز  شی پ  نیخوام ا  ی م  _

 .دیدار ازیخونه هم ن 
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جا خوش کرده   یو ناراحتمهراب تلخ شد و نتوانست آن غم  کام

  داشت، یکه دخترک بر م  یچشمانش را پنهان کند. هر قدم  انیم

آورد و رفتنش را انگار با آن گوشزد   یکه به زبان م  یهر کالم

بود که وسط صورتش خورده باشد.    یکرد، درست مثل  مشت   یم

 کننده و درد آور.  جیهمانقدر گ 

@romanhayelilian 

 

 [ ۲3:۴۵ ۱6.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۱۰  دیایکه ب بهار

 . دیبه طرف آقا رضا برگشت و پرس الیت

 ن؟یکه نشد ریدرگ ییبخاطرش با دا _



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1163 

که به پشت گردنش    یرضا از خجالت گل انداخت. در حال  ی   گونه

 زمزمه کرد.   دیکش  یدست م

شغل    هیفرصت رو داد دنبال    نیبهم ا  د، ینرس   ی ریکار به درگ  _

 بهتر بگردم. 

ه مهراب دوخت و او قبل از آنکه دخترک خواسته  نگاهش را ب  الیت

 رو به رضا گفت:  اوردیاش را به زبان ب

 یخال  ی جا  هی  دیس  ،ی رو دوست دار  یاگه کار تو استخر ماه  _

 برات داره. 

 زد و لبخند مهمان لبانش شد.  یرضا برق چشمان

 دکتر.  ی بده آقا رتونیخدا خ _

و مهراب آن دو    الیجلو آمد و ت  ی مهد  دیمهراب، س  ی با اشاره   

 کردند.    یم یبا همه خداحافظ دیرا تنها گذاشتند ، با
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 ی خانه    ی بدرقه اش درست روز عقد و تو  ی دخترک برا  میتصم

به فرودگاه    یخداحافظ  ی برا  یخواست کس   یبود. نم  دیعمو جاو

از گردیایب خواست   ینم  د،یترس  یم  ییجدا   ی لحظه    ی ها  هی. 

 رفتنش را سست کند.   ی پا یحس

  ن یدوست چند  دایو  ستاد،یکه کنار در منتظرشان ا  یکس  نیآخر

را در آغوش گرفتند    گریهمد  هیبود که با گر  الی ت  ی و چند ساله  

 و سردر گوش هم زمزمه کردند.  

ا   مهراب نبودن  پرت  هم  راندختیحواسش  تا  مادرش   نیشد. 

اشک و لبخند شان    ی بود. داشت پا به پا  نجایا  ش ی پ  قه یچند دق

 از شوق. ی از غم، گاه  ی، گاه ستیگر یم

به دور   اطیح  ی اش تو  یچادر مشک  ی ال   دهیچی که پ   ی ا  ه یسا  به

کرد،    یم  یرا مدام ط  اطیخورد و طول ح  یو تاب م  چیخوردش پ
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  یمادر که ب  دنینگاهش را دنبال کرد و با د  ریمس  الیشد. ت  رهیخ

به انتظارشان بود، دست دور    د یعمو جاو  ی ه  خان  اطیقرار در ح

 رفتن کرد. هب قی نداخت و اورا تشومهراب ا ی بازو

 مامان منتظره. م،یبر گهیبهتره د _

خارج شدند و خود   دیعمو جاو  ی و همراه با هم از خانه    همگام

به ا ب   راندختیرا  از   شانیپر  چارهیرساندند. زن  بود.  و سردرگم 

داده و از   ی جا  نه یسو داغ جوان از دست رفته اش را در س  کی

در فرز  ی شاد  یبرا  گرید  ی سو به  ارشدش دل  قدم   ایند  و  زده 

مهرابش    یو شادکام  ی طرف شوق داماد  کیگذاشته بود. از    شیپ

 او بود.  ی و غم دور الینگران رفتن ت گریرا داشت و از طرف د
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نزد  به بزند.    ک یمحض  لبخند  کرد  تالش  دست چپ  شدنشان 

 ان ی جاخوش کرده م  ی ساده    ی را گرفت و به حلقه ها   شانی هردو

 ماند.  رهیشان خ ی انگشت انگشتر

 قشنگن.  یلیخ _

 ادامه داد.  راندختیلب تشکر کرد و ا ریز الیت

مشترک  به    ی. زندگ ستیتعهد زن ومرد به هم ن  ی اما نشونه    _

ا  شتریب  ی زیچ ظاهر   نیاز  چ  ازین  ی تعهد  که شمارو   ی زی داره. 

  ست، یحلقه ها ن   نیکنه ا  ی مشترکتون م  یپابند ازدواج و زندگ

  یی شما با دانا  ی هر دو  دونم یهاتونه. م  محبت گره خورده تو دل

تصم عالقه  گرفت  میو  ازدواج  ازدواج   هیازدواج    نیااما    نیبه 

  ی تون رو م  ییآشنا  لیدل  ینبوده. خودتون بهتر از هرکس  یمعمول

طرف  دیدون از  فور  یو  چ  الیت  ی مهاجرت  هست.  که    ییزایهم 
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زندگ   تونهیم تاث  ی مشترک  یهر  م   ریرو تحت  اما  بده   خوامیقرار 

همد به  باش  گهیازتون  حلقه    د ی متعهد  اون  خاطر  با  تو    ی نه 

 گره خورده به دلهاتون .  حبتدستاتون، به خاطر م

 یپناه برد و مهراب نگاه قدرشناسانه ا  راندختی به آغوش ا  الیت

اش را تا   ی خواست حق مادر  یم   راندختیبه مادرش انداخت. ا

تا دل    ردیبگ   الیدم آخر قول برگشتن را از ت  نیانتها ادا کند و ا

 نلرزد. نیاز ا شتریپسرش ب

@romanhayelilian 

 

 [ ۲3:۴۵ ۱6.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۱۱  دیایکه ب بهار
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نگاهش را   اقی عروسش زد و با اشت   یشانیبه پ  ی بوسه ا  راندختیا

  نیچن  نیداد ا  یبرگ گل او دوخت. به مهراب حق م  ی به چهره  

ه همه اش به خاطر آن ک  ی را باخته باشد. باختن  شیایدل و دن 

بود   ی زیآن چ  ی محمد همه    ی نبود. دختر عل  بایز  ی چشم و ابرو

 داشت.  ازین  یخوشبخت ی که مهرابش برا

بود در    ده یچیاش را که به دور مچ دستش پ   روزهیسنگ ف  حیتسب

 آورد و به سمت عروسش گرفت. 

ا  _ از  مادر.    ی زیچ   نیبهتر  کنم  ات  بدرقه  باهاش  که  نداشتم 

. انشاهلل که  کنهی بال رو دور م  گنی ما ارزشمنده. ما  ستین  یمتیق

 دخترم. ی و برگرد ی به سالمت بر
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همان روز    را لرزاند. از  الیقلب ت  راندختیگفتن ا  "دخترم  "  نیا

مطلق    تیو شناخت از او جز عشق و حما  دیزن را د   نیکه ا  یاول

 بود.  دهیند  الیاز فرزندانش و بعد ها خود ت

قلبش   کینزد  ییآن زد و جا   ی رو  ی را گرفت و بوسه ا  حیتسب

 گذاشت. 

 مونم.   یاگه همراهش باشه مطمئنم از بال دور م  رتونیخ  ی دعا  _

را به   شانیمادر راه گرفت و هر دو  ل یو اص  بایصورت ز  ی رو  اشک

دوباره و دوباره صورتشان را باعشق    یآغوش گرفت و از سر دلتنگ 

 . د یبوس

پشت سرشان آب   مهیشدند و خاله نع  نی سوار ماش  الیو ت  مهراب

 دیآقا جاو   ی از خانواده    یبعد ازتشکر وخداحافظ  راندختی. اختیر
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باز کرد و    شی رو  گرفت. مطهره بود که در را به  شیراه خانه را پ

 به استقبالش آمد.

 شد؟ بالخره ازدواج کردن؟  یچ _

به سمت اتاق حاج محمد    کهیچادر از سر برداشت و در حال   مادر

 رفت، جواب داد.  یم

 تموم شد.  یو خوش ریاروشکر به خخد _

 . دی و مردد پرس ختی او ر ی برا ی چا  یاستکان  مطهره

 خواد بره؟! ی هنوزم م الیت _

به جسم در خواب   یو نگاه ستادیچارچوب در ا   انیم راندختیا

او    ی   نهیس  ی شدن آرام قفسه   نییهمسرش انداخت. به باال و پا

 قرار گرفت.  یچشم دوخت و ته دلش کم

 کرد.  یداحافظبا همه خ _
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 ی که از استکان چا  ی و چشم دوخت به بخار  دی لب برچ  مطهره 

 خاست.  یبرم

 من بود.  ی جا یهمش به خاطر اصرار ب _

 بدهد.  ی اش را دلدار وهیکرد عروس ب یسع راندختیا

 دونست.  یمهراب هم م نویبود ا  یرفتن الیت _

پنهان    شهیهم  ی با خودش فکر کرد اگر راز مهران را برا  مطهره

منگ شا  ی اه  م  الیت  دیداشت  منصرف  رفتن  ا  یاز  از    نکه یشد. 

حس راسخ تر شود،    مشیدر تصم  الیاعتراف او باعث شده بود ت

 نداشت.  یخوب

***** 

گذاشت    ن یزم  ی خانه رو  ی ورود  ی را در راهرو  الیچمدان ت  مهراب

در دست    یو چراغ ها را روشن کرد. دخترکش با ساک کوچک
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  ی دوست داشتن  ی واریعالقه به چهاردوارد خانه شد و نگاهش را با  

 مشترکشان دوخت.  یزندگ

 بذار چمدون همونجا بمونه.  _

هوا   ی برداشتن چمدان دراز شده بود، تو  ی مهراب که برا  دست

ت  فیبالتکل هوا  امدهین  الیماند.  و  حال  کالفه    ی در  بود.  رفتن 

 زد و به دنبالش تا اتاق خواب رفت.  شی به موها یچنگ

به سمت    اقیتخت گذاشت و با اشت   ی ه  ساکش را گوش  دخترک

 پنجره رفت. 

 مهراب مردد زمزمه کرد. 

مونده.    ی شونزده ساعت  هیفردا ساعت ده صبحه     تا پروازمون که   _

 ... ای رونیب  میبر م؟ی کن  کاریبه نظرت چ

 پرده را کنار زد و نور به داخل اتاق هجوم آورد. الیت
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با  _ رو  جا  دیامروز  روزها  ی به  اون  دور   که  ییتموم  هم   م،یاز 

 . می کن یزندگ

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۰:۰9 ۱9.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۱۲  دیایکه ب بهار

اتاق را شست    ی مانده    ی هوا  ی خنک بهار   م یرا گشود و نس  پنجره

نفس عم برد.  با خود  و    یو چرخ  دی کش  یقیو  به دور خود زد 

 ند. کمر گذاشت و متفکرانه تمام خانه را از نظر گذرا ی دست رو

 و وقتمون کمه.  میانجام دادن دار ی کار برا یکل _

در کالبد    دهیه دخترکش که نرس بغلش کرد و با عالقه ب  مهراب

 شد.  رهی خانه بودن فرو رفته بود، خ ی بانو
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  ی تر  دیمف  ی به جاش وقتمون رو با کارها   ستیبه نظرت بهتر ن   _

 م؟ی بگذرون

نگاه    طنتیو صورتش گل انداخت. در برابر ش  دی آهسته خند  الیت

روز    کی  ی مقاومت نداشت اما آنقدر ذوق وشوق برا  ی ارایمهراب  

  کی  یخواست حت  یمرد داشت که دلش نم  نیدر کنار ا  یزندگ

 لحظه را غافل شود. 

 خورد و به سمت هال رفت.  زیآغوشش ل انی از م یماه مثل

و طراوت    ی سبز  یزن دلش کم  هیکمه.    یلیخونه خ  اهیگل و گ  _

 خواد. یواسه خونه اش م

سقف    نیبه خانه داده بود و ا  الی که ت   ی تیاز آن پسوند مالک   مهراب

 دانست، دلش قرار گرفت.   ی بود را از آن خود م  رشیو هر آنچه ز

 به دنبالش آمد و متفکرانه زمزمه کرد. 
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 !م؟یشناسم، بر  یم یحوال نیبزرگ هم  یگل فروش هی _

  آن   اتیمحتو  را باز کرد و به   خچالیوارد آشپزخانه شد و در    الیت

 انداخت.  ی نگاه

 .میهم بخر ییموادغذا یکم دیبا _

 داد.  واریبه د هیرا در هم قالب کرد و تک شیدستها مهراب

 ؟ یچ گهیچشم، د ی به رو _

 گفت:  د یگذرا به دورتا دورش انداخت و با ترد ی نگاه الیت

 رم لباسمو عوض کنم.  ی. م نیفعال هم _

برا  به اتاق خواب  رفت و سر راهش  ا  ی سمت    یجلو  ی لحظه 

  زشان یها و جست و خ  ی به ماه  اقیمکث کرد و با اشت   ومیآکوار

 ماند.  رهیآب خ انیم
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 ی ا  شهیش  ی واریچهارد  هیتو    یها هم با وجود زندگ   ی ماه  ی حت  _

  ی جا موندن و حرکت نکردن اسمش زندگ  هیدونن    یم  ک،یکوچ

 . ست ین

  یتواند رفتن او را به حساب زندگ  یبا خودش فکرکرد نم  مهراب

 مثل مرگ بود.  شیبگذارد. رفتن دخترک برا

الزم    الیکه ت  ی زی. هرچدیطول نکش  شتریساعت ب   کی  دشانیخر

فروش   دندیبود، خر  دهید از آن گل  که مهراب   یو سر راهشان 

گل انتخاب کرد و درباره   یتعداد  الیکردند. ت  دنی مدنظرش بود، د

اما   داد. مهراب  یحاتیهرکدامشان توض  ی عادات و نوع نگهدار  ی 

خواب به   کیمثل    شیبرا  زیبود و همه چ  ایانگار آن جا نبود.  

زد،   ی. خواب بود و به شور و شوق دخترکش لبخند مد ینظر برس

موافقت    ی اش بود به نشانه    یکه او مدع   ی زیدر برابر چ  یگاه
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تصورش سخت   یآمد کم  یداد و اگر به نظرش م  یسر تکان م

باز    شیانداخت. چشم ها  یندانستن شانه باال م  ی است به نشانه  

کف دو دستش    یکه درست مثل آب زالل  دبو  یی ایو او غرق رو

شد. مهراب هنوز تشنه    یجمع کرده اما قطره قطره از آن کم م

دخترکش نشده بود و آن چمدان    نیریاز نگاه ش   رابیبود. هنوز س 

را   زیآمد و همه چ  ی چشمانش م  ی راهرو مدام جلو  ی تو  یلعنت

 کرد.   یت مسخ  ی به طرز دردآور 

و    ی انرژ  یدردسره. کل  ی. قانع و ب ه یخوب  ی بچه    ی گل گندم  _

که داره    ی غده ا  ی ها  شهیده و به خاطر ر  ی به خونه م  ی سرسبز

بره بهش    ادتیراحته که اگه    المیخ  ی نجوریخواد.ا  یآب کم م

 ره.  ینم نیاز ب ی آب بد
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داد و در همان    ی جا  نیگلدان را از او گرفت و داخل ماش   مهراب

 زمزمه کرد.  یبه سخت حال 

شه    یرو مگه م  ندازهیتو م  ادی که منو    ی زیره. چ  ینم  ادمی   _

 فراموش کرد.

 نشست و آن را آرام فشرد.  شیبازو ی رو الیت دست

 .زی... بخاطر همه چازت ممنونم _

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۰:۰9 ۱9.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۱3  دیایکه ب بهار

  شتر یتوانست ب  یزد.نم  یم  شی گلو  انیم  ییمهراب انگار جا  قلب

پروا شود   ی که ب  د یترس  ی م  نیخودش را کنترل کند. از ا  نیاز ا
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 شیرسوا  هیو گر  ی قرار  ی چشم با ب  نهمهیا  انیم  یقلب عاص  نیو ا

 کند.  

 به ساعتش انداخت. یرا بست و کالفه نگاه  نیماش در

 خونه؟ میبر گهید _

ته بود با خنده  که به دل مهرابش نشس  یتالش کرد غبارغم  الیت

 . دیباال انداخت و لب برچ ییابرو طنتیپاک کند. با ش  شیها

 .  امی یخونه نم  یمهمونم نکن یبستن  هیمن تا  _

  ی نم  ادشیبه دور و برش انداخت.    یدست به کمر نگاه   مهراب

به    الیسراغ داشته باشد. ت  یخوب  یفروش  یاطراف بستن  نیآمد ا

دستگاه    کیبود و    نابایخ  ی که درست آن سو  ی کوچک  ی مغازه  

 درب آن قرار داشت اشاره کرد.  ی ساز  جلو  ی بستن

 از اون جا برام بخر. _
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 جمع شد.  یت یمهراب از سر نارضا صورت

 هاش ...  یفکر نکنم بستن  _

 .دیکالمش دو انیم  جانیبا ه الیت

 خوام. یفقط از همون جا م _

فرصت   شتریکه ب یچند ساعت  ن یتوانست مقاومت کند. نه ا ینم

 اشت. ند

 گذشتند.   ابانیرا گرفت و ازعرض خ الیت دست

لبخند به لب    الیتشوق    دنیمغازه بود با د  ی که تو  یانسالیم  مرد

 جلو آمد.

 .دیزیو دوبل برام بر یسفارش  یبستن هیزحمت  یسالم آقا، ب _

 خوبه؟  نی چشم. بب ی به رو _
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اش   یکه لحظه به لحظه در برابر کوه بستن   ییبا چشم ها  الیت

 سرتکان داد.  ی شد، با شاد یم گرد تر

 . دیروش بذار گهید فیق هیزحمت  ی. بهیعال _

را    یازاو خواسته بود انجام داد و بستن  الیکه ت  یهمان کار   مرد

مقدار مهراب  گرفت.  طرفش  رو  ی به  مغازه   شخوانیپ  ی پول 

که از سفارش دخترکش شگفت زده بود، به    یگذاشت و در حال 

 دنبالش از مغازه خارج شد. 

حرکت   کیفشرد و بعد با    یبستن  ی رو  یرا کم  ییباال   فیق  الیت

به دو بستن  یآن بستن ق  یکیکرد و    می تقس  یرا  به   فیاز  هارا 

  ی اش با لذت دندان م  یکه به بستن   یسمت مهراب گرفت. درحال

 زد ، گفت: 
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برگشتم بازم برام از   ی حرف نداره. بهم قول بده وقت  ش یبستن   _

 .ی بخر  یبستن نجایا

دستش رو    ی تو   یو با بستن   ستادیرو ا  ادهیوسط پ  ییجا  مهراب

 . دی پرس الیت به

شهر    نیبه ا  شهیهم  ی برا  ی روز  هیباشم    دواریتونم ام  ی م  یعنی  _

 ؟ی گرد یبرم

ها و    نیو ساختمان ها و عبور و مرور ماش  ابانیبه خ  ینگاه  الیت 

 آدم ها انداخت و با لبخند سرتکان داد. 

زندگ  _ ا  یراحت  یمن  تو  هم   نینداشتم.  بخواد  دلت  تا  شهر 

کردم اما به همون اندازه با    هیشدم وهم گر  ریهم تحق   دم،یترس

شهر    نیخوب تر روبرو شدم. من تو ا  ی خوب وآدم ها  ی خاطره ها

 مامان و بابامو از دست دادم ... 
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ا  بغض لحظه  شد  نها  ی باعث  در  اما  کند  لبخند    تیمکث  آن 

 مهراب کش را دوباره به لب بنشاند. 

هم  _ ا  ی مرد   ی با شب چشما  دلم  روبروم  از دست   ستادهی که 

جا به  از    نیا  ی همه    ی رفت.  محبت  و  مهر  ها  رفتن  از دست 

  هیو بق  رانیدوستم، از مامان ا  ن یاز بهتر  د،یعمو جاو  ی خونواده  

ا تو  اگه   نیگرفتم. من  به دست آوردم.  شهر عاشق شدم، تورو 

اگه    ،رمیبگ   دیشهر رو ند  نیپوست ا  ریز  ی جنب و جوش  و شاد

خونه ها، کوچه ها و    ی تو گوشه به گوشه    دهیچ ییپ  ی عطر و بو

خاکش    ی هاشو از ذهنم پاک کنم و  اگه نم بارون و بو  ابونیخ

 ببرم،محاله تورو فراموش کنم.   ادمیرو از 

نز  ی قدم  او  ا  کیدبه  با اطم  ستادیشد و مقابلش  زمزمه    نانیو 

 کرد.
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 گردم.  یم رو که نتونم فراموشش کنم، بهش بر  ی زیچ _

را  یکوه غم و دلتنگ  کیچندجمله شاهکار کرده و قد  ن یبا هم 

انگار   ی مهراب برداشته بود. دخترک چشم بادام ی   نهیس  ی از رو

او    ی کند  که دست دور بازو  ی معجزه م   شیدانست حرفها  یم

باق  یانداخت و وادارش کرد با خوردن بستن مانده را   یلحظات 

  ی حرفها  انیزده م  وانهج  دیآن امکند. مهراب اما کامش با    نیریش

 شده بود.  نیریش الیت

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۰:۱۰ ۱9.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۱۴  دیایکه ب بهار



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1185 

و خواست دخترکش در   قهیگلدان ها را با سل  دندیخانه که رس   به

آن هارا جا به جا   ال،ینظر ت  رییوبا هربار تغ  دیگوشه و کنارخانه چ

  ی ه ساعت و گذر لحظه ها نبود و آن دلتنگنگاهش ب  گریکرد. د

 بود.  نداختهی ن هیآن دم، سا ریخاطره و تصو ی اندوه بار رو

خواست حتما   یم  الیبود. ت  ی گل ها نوبت آشپز   دمانیاز چ  بعد

خودش شام درست کند و اصرار داشت مهراب هم کمکش کند.  

دشت    کیاز    یروشن که طرح   ریحر  راهنیپ  کی را با    ش یمانتو

 بود،عوض کرد. یوحش   ی له پراز ال 

سرش بسته   ی باال   یخوش حالت و روشنش را دم اسب  ی موها

با نقش    بیطرح گل که عج  یخیم  ی جفت گوشواره    کی بود و  

 کرده بود. زانیآو شیداشت به گوش ها یلباسش همخوان ی رو
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 یو گل ها  دی چرخ  یآشپزخانه م  ی تو  ی ها  نتی و کاب  زیم  ی البال

م  چیپ  راهنشیپ  ی رو تاب  اجزاخو  یو  به  و  خانه جان    ی ردند 

 راهن یزن و پ  نیبدون ا  ی وار یچهار د  نی. ادندی بخش  یدوباره م

 ی به اسم خانه نبود و مهراب نم  ی زیچ  روزید  نیگل دارش تا هم

 کی  ی و خاطره    او  یخال  ی کشد تا با جا یدانست چقدر طول م 

 . دیایمشترکشان کنار ب  یروز زندگ

 ؟ ی زل زد  یبه چ _

 کرد وصادقانه گفت:  سربلند  الیسوال ت با

 . راهنتیپ ی رو  ی به گل ها _

به    ی دوسو  الیت با شوق  دامنش را گرفت و مثل دختر بچه ها 

 شد.  رهیاس خلب ی طرح رو

 مزار هستن. ی الله ها نایا _
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  ز یپشت م  کهی و در حال  دیها را عقب کش  یاز صندل  یکی  مهراب

 نشست، گفت:  یم

 .دمیدر موردشون شن  ییزهایچ هی _

 مخصوص خرد کردن را مقابلش گذاشت.  ی تخته  الیت

 . ین یبب   دیبا ستین   یکاف  دنیشن _

 تخته قرار داد.  ی آن را رو   الیبود که ت  ییها  جیبه هو  رهیخ  مهراب

 . میر یبا هم م ی که برگرد ی بهار نیاول _

ا  الیت آشپزخانه  برا  ستادیوسط  کرد.م  ی و  مکث  لحظه    ی چند 

  ی ز کتاب زندگرا ا  ییجدا  ی جا آن چند برگ قصه    نیتوانست هم

  یالله    ی . هنوز بهار بود و گل ها  ندازدیشان پاره کند و دور ب

چراغان  ی همه    انیشاد را  م  یدشت  چه  بودند.  شد    ی کرده 

خاطرات و    انیم  ییگرفت و باخود به جا  یاگردست مهراب را م
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پرواز   نیکشاند. شده با اول یمحمد  م یعل ی گم شده  یآرزوها

 و بعد...   رساندند یخود را به مزار م

نم  ی بعد مهراب  نداشت.  ب  یوجود  زندگد یایتوانست    ی ها  ی. 

زم   ی وابسته    نجایا   ی ادیز پدر  از  بود.  او  مادر   رینگ یماندن  و 

م که  بچه    ی عزادارش  سرنوشت  ب  ی گذشت  و  گناه    ی معصوم 

و   ی گرفت. آن استخر ماه  دهیشد آن را ناد  یبرادرش بود که نم

که به آن جا بود هم   ینکسا  دیمهراب و چشم ام  ی گذار  هیسرما

 د.توانست خودخواه باش  یمحمد جان نم  یگفتن نداشت. دخترعل

آن ظرف   اتیاز محتو  مانهیبا پ  کهیظرف برنج رفت و در حال  سراغ

را    ی خودش ترانه ا  ی لب برا  ریداشت، ز  یخوش عطر و بو برم

 زمزمه کرد. 

 ترانه ها خواهم خواند دیایاگر بهار ب  _
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 ه خواهم خواند.خوش عاشقان ی ها ترانه

پشت    ییشد. جا  کیبلند شد و به او نزد  یصندل  ی از رو   مهراب

جانش    یت  یت  ی صدا  نیآهنگ  ی که به نوا  یو در حال  ستادیسرش ا

  یداد، دستش را دور کمر او حلقه کرد و سرش را رو  یگوش م

او گذاشت و مشامش از    ی   ده یگردن خوش تراش و کش  ی انحنا

 عطر تن او پر شد.

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۰:۱۱ ۱9.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۱۵  دیایکه ب بهار

 داغش را به پوست نازک گردن او چسباند و زمزمه کرد.  ی ها  لب

 ؟یخون  یم یچ  ی دار _
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خال  بیعج  یحس را  با صدا  یته دل دخترک  م  ییکرد.   یکه 

 جواب داد. دیلرز

 افغان. ی ترانه از احمد ظاهر، خواننده  هی _

 . ردیفاصله بگ   رانگر یو و  ی قو  ی از آن جاذبه    و تالش کرد  دیچرخ

گوش    ذارمیاز آلبوم هاشو م  یک یبرات    ی اگه بخوا...  ی اگه بخوا  _

 . ی بد

کند. چند لحظه بعد    افتیدر  ینماند که از مهراب پاسخ مثبت   و

با    یپر شد و دخترک چشم بادام  یافغان  یق یموس  یخانه از نوا

شام    ی اب خورد و براو ت  چیآشپزخانه پ  انیدلبرانه م  راهنیآن پ

لب   ریاحمد ظاهر را ز  ی از ترانه ها  ییپلو پخت و گوشه ها  یقابل

 زمزمه کرد. 
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ماند   رهیخ  ریدلپذ   ینقاش  ی تابلو  نیو به ا  ستادیا  ی گوشه ا  مهراب

 و تالش کرد جزء به جزء آن را به خاطر بسپارد.  

و عطر خوش و اشتها آور غذا مهراب را به    دیشام را چ  زیم  الیت

 کشاند.  زیسر م

 چه کرده. خانومم  نی بب _

 برنج را به طرفش گرفت.  سیزد و د ی محجوبانه ا لبخند

 . رو دوسه نوع غذا فعال تسلط دارم. ستیخوب ن ادیز میآشپز _

 باال انداخت. ییابرو طنتی با ش مهراب

 . ی ش یشون هم مسلط م هیرو بق ی و برگرد ی پس تا بر _

 ب داد.و جوا ختی خودش ر ی آب برا یوانیل الیت
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که دل و    نهیخوره دکتر جان. من ته هنرم ا  یچشمم آب نم  _

  نم یو دوباره سر جاش بچ  رونیب  زمیآالت رو بر  ن یماش  ی روده  

 . ی ریبگ ادی ییزهایچ هیو  یباال بزن   نی،بهتره خودت آست

نشانه    دیخند  مهراب به  م  ی و  شام  داد.  سرتکان    ان یموافقت 

ها   نیهم حرفها  ی خنده  و  تخ  یمعمول  ی گذرا  و  شد   الیورده 

  ز یرا تم  زیو مهراب م  دیچ  ییظرفشو  نیبشقاب ها را درون ماش

 کرد.

 ی که از پنجره    یو در حال  ختی ر   ی چا شانیهردو  ی برا  دخترک

 مقدمه گفت:   یشهر بود، ب   ی چراغ ها  ییخانه نگاهشان به روشنا

  ی روز زندگ  هی تالش واسه    نهمهیواقعا ا  یاز خودت بپرس   دیشا  _

مثال بود؟  باش  ینم  الزم  هم  کنار  رو  روز  کل  حرف   میشد  و 

  م؟یبد ی رو دلدار  گهیو همد میعاشقونه بزن 
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 . دی و لب برچ دیکش شیفنجان چا  ی به لبه  یدست

  ی خاطره ا  چیرفتم، اگه بدون ه   ی مهراب! من اگه م  ی دون  یم  _

ا زندگ  نیاز  و  ز  یخونه  تو  م  هی   ریبا  باهات    یسقف  اگه  رفتم، 

  ی افغان  ی خوردم، برات غذا  یرو نم  یاومدم، اون بستن   ینم  دیخر

وآواز    دمیرقص  یخونه نم  نیزن ا  یپختم و تو حال و هوا  ینم

 .  کن کشت باور  ی منو م یخوندم، دلتنگ ینم

 به دور و برش انداخت.  یلبخند نگاه با

واسه    زهیخاطره دارم که بهم انگ  یکل  یروز زندگ  هی  نیحاال از ا  _

بهم جسارت داده که   ی کنم اونقدر  یده. حس م  یادامه دادن م

 رو تحمل کنم.  ی دور  نیبتونم برم و ا

  نه یاو نشست و سرش را به س   ی گندمزار موها   انیمهراب م  دست

 ی که م  ی خواست و به هزار بهانه ا  یرا نم  ی دور  نیچسباند. او ا
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د اما در  نگه دارد، فکر کرده بو  شهیهم  ی شد با آن دخترک را برا

چند   نی. اردیبگ   دیا ندر  شینشد که آرزوها  یدلش راض   تینها

جانش را   یت  یکه ت  وردآ  یرا هر طور شده تاب م  ی سال دور

 داشته باشد.  شهیهم ی برا

 

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۰:۲۷ ۲۷.۰۵.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۱6  دیایکه ب بهار

پوش فکر    اه ینقش س   زیبرخوردشان  و آن دخترک ر  ن یاول  به

آنکه   ی محمد برا  یعل  ی الیکرده بود ت  الیخودش خ  ش یکرد. پ

بتواند دوباره رو از مرگ پدرش  با  ی پا  ی بعد    ی ادیز  ستدیخود 
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ت با آن زبان تند و  اما دخترک  نگاه    زیناتوان و کوچک است  و 

باشد.   ی تواند توانمند و قو  ینشان داده بود چقدر م  رشینفوذ ناپذ

رفتن و تنهاتر شدن    ی که حاال چمدانش را بسته  و برا  ی آنقدر

 مردد نبود. 

خواست    یسربلند کرد و نگاه منتظرش را به او دوخت. م   خترکد

 یو او نم  اوردیمهراب سردرب  ی سر و ته ذهن آشفته   یاز افکار ب

و    تینها  ی جز عشق ب  ی ه اآخر خاطر  ی ساعت ها  نیخواست ا

 نقش ببندد.  الیدر خاطر ت انش یپا ی مهر ب

 آرام زمزمه کرد. مهراب

 کردن عادت دارم.   ینگران من نباش، من به تنها زندگ _

که  یرا نوازش کرد و به خط اخم شیابروها یبا نرم  الیت انگشت

 . دینشست، دست کش یاو  م ی دوابرو   نیماب   اریاخت یب
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 سخته؟ نقدربراتیو رفتنم ا ی عادت کرد _

 جانش دوخت. یت یرا با مهر به ت نگاهش

خواسته به خاطر    شهیدلم هم  دم،یتورو د  یسخته چون از وقت  _

 کنم.  یتو زندگ

نزد  یکم  الیت او  به  را  با جد  کی خودش  و  چشم   ی تو  تیکرد 

 شد.  رهیخ شیها

  ی نیهست که رو شونه هام سنگ   ی بار  هیرم ،  یدارم م  نکهیا  _

نمکنه  یم ا  ی.  بمونم،  هرکس  نویتونم  از  بهتر   ی دون  یم  یتو 

اتفاق ها    یبعض  یدم برگردم اما گاه  یمهراب! بهت هم قول م

 ... ومدم ین ی روز هی. اگه ستیدست خود آدم ن

  ان یمشتاقش آتش افتاده م   ی برداشت و با لبها  زیهوا خ  یب  مهراب

داغ را خاموش کرد. آخ! اگر دخترکش    ی و آن لب ها  الیکالم ت
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ا  یم م  نیدانست  م  یآتش چطور  ، چگونه خاکستر    ی سوزاند 

 داد. یعذاب نم نیچن نیکند، او را ا

 حرف نزن. ومدنیبا من از ن _

 ی فاصله    نیاز ا   الیبا هم نداشت و ت  ی له افاص  شانیها  صورت

همسرش    ی پر از جذبه    ی هم تاب نگاه کردن به چشم ها  زیناچ

 را ناگفته بگذارد و برود.  شیتوانست حرفها  یرا نداشت. اما نم

 اگه نتونستم ، اگه نشد؟!  _

  نان یکوچک دخترک نشست و با اطم  ی چانه    ی مهراب رو  دست

 تمام گفت:  یقلب

 .امی ی اونوقت من م _

 لبش تندتر شد. او دوخت و تپش ق ی نگاهش را به لب ها الیت

 اگه نشه؟! ،یاگه نتون _
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رو  ی ها  چشم مهراب  از خواهش  ت  ی پر  ماهگون    ی ت  یصورت 

 جانش سرگردان شد. 

 کنه.  یوونگیتونه د یدل تا کجا م نیا یدون  یتو هنوزم نم _

***** 

ا  ی   نهیآ  مقابل  اتاق  برا  ستاد یداخل  ن   نیآخر   ی و  به    یگاهبار 

  ش یخانه که پا  نیدانست از ا   ی زن درون آن انداخت. نم  ریتصو

ب   ی مشترک م  ی بگذارد، خاطرات آن چند ساعت زندگ   رونیرا 

بدون مهراب   ی عذاب آور گذران لحظه ها  یتواند او را از دلتنگ

بود اگر آن چند    مطمئنکامال    ز یچ  یکینه. اما از    اینجات دهد  

 توانست برود. یکرد، نم ینم  یساعت را زندگ 
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روشن و    مهیو مرتب ،از اتاق ن  یو نگاهش از تخت خال   دیچرخ

 ریحر  راهنیپ  ی بسته گذشت و رو  ی و پنجره    ده یکش  ی پرده ها

 گلدارش مکث کرد.

اتاق گذاشته بود.    ی تو  یگاه تنها صندل   هیتک  ی را تا خورده رو  آن

گل مثل  برا   یکه ال   ی درست  به   ی دفتر خاطرات  خشک شدن 

 ذاشتند. گ یم ادگار،ی

 ؟ ی آماده ا _

 سر تکان داد.  یبه سخت  د یکه مهراب پرس یجواب سوال در

 . میبر _

@romanhayelilian 
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 ۲۱۷دیایکه ب بهار

از کنار صندل  خم به دنبال    یشد ساک کوچکش را  برداشت و 

انه  به دورتا دور خ  ییرفت. نگاه کوتاه و گذرا  رونیمهراب از اتاق ب

رفتن و گذشتن    نیدانست ا  یهوا گرفت. م   یانداخت و دلش ب 

که قرار بود با رفتن  به آن دچار   ی زیاسمش دل کندن نبود. چ

توانست به مهراب   یرا که نم  نها یشود خود جان کندن  بود. ا

کافدیبگو ا  ی .  و  کند  باز  لب  برا  نیبود   ی رو  به   شهیهم  ی در 

 رفتنش بسته بماند.  

و نگاهش    ستادیجفت کرده بود، ا  شیه او براک  ییکفش ها  مقابل 

مرد به  روزها  یرا  که  تجربه    ی دوخت  و  از    ی سخت  دردناک 

 ی  هیمحمد را با او پشت سر گذاشته بود. سا  یدست دادن عل

  ی انتظار  چیه  ی که ب  ی و محبت  ی اش، دوست  یبان یو پشت  تیحما
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سراغ داشت    اوکه از    ی و فداکار  ی و آن از خود گذشتگ  دیبخش  یم

اش را با او خاطره   یروز از زندگ  کیکه    ی مرد  نیطرف ، ا  کیبه  

عاشق و  به    ی ساخته  بود  برا  کی کرده  حاال  مهراب    ش یطرف. 

انگشت    انیم  ی شناسنامه و حلقه    ی فراتر از آن اسم تو  ی زیچ

 اش معنا داشت. مهراب خود او بود.  ی انگشتر

رو  دستش ها  ی را  را   ی شانه  کرد سرش  وادارش  و  گذاشت  او 

با عالقه به اجزا   خم  یکم و   یدوست داشتن  ی کند. نگاهش را 

مرد   نیا   ی او دوخت و حس کرد نرفته دلش برا  ی جذاب چهره  

 شود.  یتنگ م

  ی شانیپ  ی رو  یو طوالن   قیعم  ی پا بلند شد و بوسه ا  ی پنجه    ی رو

 مهراب گذاشت و آرام زمزمه کرد.
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هم  _ دارم.  حت  شهیدوستت  داشتم،  نم  ی وقت  ی دوستت    ی که 

 . یخواستم باش  یکه نم  یوقت یحت نمت، یخواستم بب 

شد و تالش کرد آن قطره اشک   نییمهراب باال و پا  ی گلو  بکیس

ازنگاه دخترک    ی جور  کیکند را    شیکه قرار بود رسوا  یمزاحم

 بدزد.

ت  فیدور کمر ظر  دست به جا  الیو کوچک  را  او  و    یی انداخت 

 تب آلود قلبش چسباند.   ی تپش ها انیو م  نهی وسط س

خونه ات    یهرچقدر که ازم دور بش  ،ی اشه هرجا که برب  ادتی  _

 زنه. یکه فقط به خاطر تو دل دل م  یقلب نجاست؛یا

 ی دیشد  یو کوچک دخترک را با حس دلتنگ   نیریش  ی ها  لب

 زد. ن یهوا مقابلش خم شد و زانو به زم یو ب د یبوس
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به هم جفت شده اش   ی کنار کفش ها  ییبا او تا جا  الینگاه ت 

مهراب آمد.  پا  یکی  کش  به  و  برداشت  را  ها  آن  راستش   ی از 

ها  کینزد دست  تصو  دیلرز  یم  شیکرد.  در    ی تار  ریو  او  از 

 . دیرقص  یم الیت  انیچشمان گر

  یکفش ها را به پا کرد و مهراب سگک رو  یبه سخت  دخترک

ا  ی بندها تاب  بست.  را  از   ستادنیآن  انگار  قلبش  و  نداشت 

زد. چاره داشت    ی م  انیدر م  کی  ش یشانه ها  ی بارغم رو  ی نیسنگ 

جانش نفس آخر    ی ت  ی ت  ی به هم جفت شده    ی همانجا کنار پاها 

 بست.  یرا م شیچشم ها شهیهم ی و بعد برا دیکش یرا م

 ستنی دخترک ز  یمردن آسان تر از هر روز ب  نگونهیامهراب    ی برا

 و جان دادن بود.

 شه. یم ریداره د _
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، گفت    دیرزل  یم   هیکه از شدت بغض و گر  ییبا صدا  الیرا ت  نیا

به سخت مهراب  لعنت  شیاز جا  یو  و آن چمدان  را   یبلند شد 

 برداشت و به راه افتاد. 

را    ریمس  یساعت ده صبح از رشت به تهران بود و باق  پروازشان

تنها  الیت ا  ی م   یط  ییبه  روز   ی قرار  نیکرد.  از همان  که  بود 

ن او را فقط تا تهرا  دیبا هم گذاشته بودند. مهراب با  ی خواستگار

 کرد.   یو بدرقه م یهمراه

سه ساعته    ی وقفه    کیبه استانبول و    ی بود و پرواز   الیت  بعدش

 . کاگویساعته به سمت ش زدهیس ی واز و دوباره پر

برا  کی موقت  اقامت  جوره   شیمحل  همه  مهراب  و  رزرو شده 

کرده بود. از آنجا به   یآن مکان  را بررس یتی و امن یرفاه طیشرا
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اش را بسازد    ندهیرفت که  آ  یخودش. مخودش بود و    گریبعد د

 . دی ایو سرنوشتش کنار ب یو با زندگ 

@romanhayelilian 
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 ۲۱8  دیایکه ب بهار

زم  یم    یلحظات   پروازشان به  که  مهراب   نی شد  و  بود  نشسته 

ذهنش شده بود که انگار آنجا    شان یآشفته و پر  ی ایچنان غرق دن

 کش یخاطرات دور و نزد   ی غم و شاد  انینبود. م  مایپو درون هوا

  د یچرخ  یاش  درون آشپزخانه م   یزد. چشم بادام  ی دست و پا م

او   نیآهنگ  ی کرد و عطر خوش غذا و زمزمه    یپلو دم م  یو قابل
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ا ترانه  بودو صدا  ی با  احمد ظاهر    نی غمگ  ی که در حال پخش 

 . د یچیپ یداالن افکارش م انیم

 رتیجان من اس ی ا

 تی مر من فداع ی ا

 به آخر آمد  عمرم

 تیلعل جان فزا یب

بودند و دخترکش   یخروج  ریمس  یسالن فرودگاه در حال ط  انیم

رفتن و دور شدن از او شتاب داشت که قدم تند کرده    ی انگار برا

بلند او و رفتن    ی افتاده بود. نگاه مهراب به گام ها  شیو از او پ

 درد آورش بود. 

 خرامان  ی رو یم تو

 ان یدوچشم گربا  من
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 شانیو پر آشفته

 تیکاکل از قفا  چون

گذاشت    یگرفت که به او برسد و راهش را سد کند. نه نم  نفس

سخت و    نطوری گذاشت رفتن او جانش را ا  یدخترکش برود. نم

با او فاصله داشت    ی حاال که تنها گام  نی. اصال همردیعذاب آور بگ

  ی از رفتن باز مگرفت و او را    یرا م   شیکرد و بازو   یدست دراز م

مهر آباد دست دور شانه    هسالن فرودگا  انیجا م  نیداشت. هم

  ی گرفت و مانع رفتنش م  یانداخت و او را در آغوش م  یم  شیها

 شد. 

پا  یتاکس چابک  شانیمقابل  با  راننده  و  کرد  و    یتوقف  چمدان 

ت  الیساک ت به جا کرد.  به مهراب   الیرا جا  و منتظر  سوار شد 

 شد.  رهیخ
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 ؟ی ش یسوار نم _

تنها    الیسرش از سوال ت  ی احمد ظاهر تو  ی اوج گرفته    ی صدا

که به نظر گنگ  ونا مفهوم    ییو آوا   شیتکان خوردن کوتاه لب ها

 مهراب به جا گذاشت.  ی آمد برا یم

 شب کی بخت آنکه  ین

 کشد به زلفت  دستم

 یآنکه روز ی پا ین

 تیاز جفا زمیبگر

مهراب    نباریبودند وا  بعد در فرودگاه امام  قهیچهل و پنج دق  حدود

با آن چمدان بزرگ پ به خون   ی افتاده و چشم ها  شیبود که 

 یهمسرش دوخته و سع  یبه قامت دوست داشتن   الیت  ی نشسته  
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خاطره   نیداشت گام به گام قدم برداشتن اورا به ذهن بسپارد. ا

 . داشت ازیرو ن شیسخت پ ی روزها  ی را هم برا

و    ستادیاش بود ا  یهمراه  انیپا  ی که به نظر نقطه    ییجا  مهراب

مهراب به قصد    ی و دست ها  ستادیمقابلش ا  الیبه عقب برگشت. ت

 جلو آمد.  شیفرو افتاده  از گندمزار موها ی تکه ا  ی درو

کنم هنوزم    الیکنم. دوست دارم خ  یخوام ازت خداحافظ  ینم  _

 یچرخ  ی اتاق ها م  ی گلدارت البال  راهنیو با اون پ  ی تو خونه ا

 وبرام آواز...

هوا از    یاشک ب  ی بغض مجالش نداد و قطره ا   د،یکه رس  نجایا  به

 . دیفرو چک نشیغمگ ی چشم ها ی گوشه 

رفت   ینم  _ باور کنم که  آسون    تیتحمل دور  ی نجوریا  یخوام 

 تره. 
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بزرگ و مردانه    ی دستها  انیدخترک را م  ی زده    خی  ی ها  دست

 اش گرفت و نرم فشرد.

 . یخوام که مواظب خودت باش یفقط م  _

 . دیکش ریاش ت ین یو ب دیلب برچ الیت

 .نطوریتو هم هم _

مهراب   ی مردانه    ی   نهی س  انیم  ییو هق هقش جا  دیاش لرز  شانه 

 خاموش شد. 

@romanhayelilian 
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 ۲۱9  دیایکه ب بهار
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که نگاه    یدر حال  الیزمان پرواز از هم جدا شدند و ت  دنیرس  با

  لیو تحو  نیبه سمت صف چک ا   دیبر  یل نماز او د    انشیگر

 بار رفت. 

کابوس عذاب آور را پس بزند.    نیپلک زد تا ا  ی به سخت  مهراب

ت و  نشد  صدا  الیاما  و  رفت  و  ی رفت.  در  ظاهر   ی  رانهیاحمد 

 انداز شد.  نیافکارش دوباره طن

  رتیجان من اس ی ا

 تی عمر من فدا ی ا

 به آخر آمد  عمرم

 تیلعل جان فزا یب 

***** 
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پانزده    ریخاطر وضع آب و هوا پرواز تهران به استانبول با تاخ  به

نشست. و به محض آنکه وارد فرودگاه   ن یزم  ی به رو  ی ا  قهیدق

 شدند با مهراب تماس گرفت.

 یپرواز ها   تیمحل ترانز  رم سمت  یو دارم م  دمیمن تازه رس  _

 ؟ ییاس که طبق انتظار شلوغه. تو کجا وی

ه بود و قصد خروج از فرودگاه رشت  شد  نی تازه سوار ماش  مهراب

 را داشت.

با  ریبدون تاخ  بایاالن رشتم. پروازم تقر  _ منتظر    دیبود. چقدر 

 . یبمون ی پرواز بعد

 کشه.  یاحتماال طول م یسه ساعت  هی _

 زمزمه کرد.  ی به سخت مهراب

 . میبا هم در تماس باش  میتون  یفاصله م نیپس تو ا _
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 ساعتش انداخت. به  ی و نگاه دیمعذب لب برچ الیت 

تماس ها و ارتباط قطع بشه. من    نیا  ست یمهراب! قرار ن  ن یبب   _

 نگران نباش.  نقدری. ارمیگ یباهات تماس م دن یبه محض رس 

  از یزمان ن دنی خر  ی را برا دنیبخش  نانیدادن و اطم  ی دلدار  نیا

  یدیشک و ترد  نیگذاشت مهراب دچار کوچکتر  ی م  دیداشت. نبا

 شود.

  شیپرواز ترک  ت یرا به سمت گ   رشیمس  را که قطع کرد  تماس

 ی داد و ذهنش خط به خط نامه    رییتغ  فیبه مزار شر  نیال   ریا

کتاب   کیبه آدرس    ی از اقبال خان را مرور کرد. نامه ا  ده یرس

 .فیشر  ی روضه    یواقع در جنوب غرب   یهق یب  ابانیدر خ   یفروش

کاکا  » پسر  و  برادر  عل  ی خدمت  و    یخودم  جان سالم  محمد 

 .   د یکه صحتمند باش دوارمیدارم. ام عرض ادب
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  شنیکیشما تعداد هزار و دوصد جلد کتاب و اپل شاتیفرما  طبق

معاش    دیکه فرستاد  یآن پول  ی شد و باق   هیکودکان ته  یآموزش

مورد   اتیکتاب ها در وال   نیشد که مسئول رساندن ا  یدوستان

 نظر هستند. 

 نیاست  ا  دیم . ادیبار تماس گرفتم اما جوابگو نبود  ن یچند  باشما

 نامه به دست شما برسد.« 

هم  فقط  ا  ی نامه    کی  نی اولش  نامه  بود.  ت  ی کوتاه  از    الیکه 

 ی برداشت نکرده بود. ظاهرا پدرش  پول  ی اد یز  زیآن چ  ی محتوا

  یکرده و به افغانستان فرستاده بود تا اقبال خان پسرعمو  هیته

مناسب    ی نرم افزار  ی کتاب و برنامه ها  ی   هیته  یپدرش آن را برا

خبر بود و مربوط   یال از آن بیکه ت  یکند. موضوع  نهیکودکان هز

بهتر    یلیشد. حاال خ  یمحمد جان م  یآخر عمر عل  ی به روزها
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پر  ی قرار  یب  نیا م  یشانیو  درک  را  جانش  ساز   ی بابا  او  کرد. 

خواست هرطور شده خودش را    یرفتنش را کوک کرده بود و م

د و آن کتاب ها را به دست  خواست برو  یبه افغانستان برساند. م

توانست اسلحه   یهموطنش بدهد. حاال که نم  نتک تک کودکا

  ی به فرزندانشان م   ی تر  ی وسالح ق  رد،یرا از دست پدران آنها بگ

 داد. 

  ایجانش رو  یت  یت  ی جمالت برا  ن یمحمد بارها و بارها با هم  یعل

انگار رو  ی کرده بود و آن روز ها  یباف به     شی ها  ایآخر  داشت 

دلش را به    الی ت  ی التماس ها  ی شد که حت   یم  کینزد  قت یحق

 کرد. ی نم  یماندن راض

@romanhayelilian 
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 [ ۰۰:۲9 ۲۷.۰۵.۲۰], نیلیل ی ها رمان

 ۲۲۰  دیایکه ب بهار

  یمحمد برا  ینبود و دختر عل  یچند خط   ی آن نامه    زیهمه چ  اما

خودش را به آب و آتش زده بود    انیجر  نیا  قتیبه حق  دنیرس

 . ردیل خان تماس بگتا با اقبا

  ی محمد جان با صدا  یخبر فوت عل  دنی که بعد از شن  ی رمردیپ

 الیاحساساتش ت  ی ز یبود و برون ر   ستهیبلند پشت خط تماس گر

گر به  هم  بود. هم صحبت  هیرا  با   یواداشته  را  او  اقبال خان  با 

 آشنا کرد.  رمردیپ ی نوه   الیسون

 ی و خبر  دیرس  یریتصو  ی به تماس ها  یتلفن  ی تماس ها   بعدش

لرزاند.   ی پدر  نیرفتن به سرزم   ی به او داد دلش را برا  الیکه سون 
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 ی که از سفر  یمرز منتظرش بود. کس  ی آنجا درست آن سو  یکس

 داد. یباباجانش را م  ی چند ساله بازگشته بود وعطر و بو 

نشست،    یبلخ  ن یباند فرودگاه موالنا جالل الد  ی که رو  مایهواپ

گذاشته بود که    ی نیپا به سرزم حبس شد.    الیت  ی   نهینفس در س 

 انده بود. به دل باباجان او م دارشید ی آرزو 

  ی اسیس   ی از سه چهره    ی ریبه ساختمان فرودگاه و تصو  نگاهش

از آن چهره ها مبارز مجاهد احمد شاه    یکیماند.    رهیافغانستان خ

جمهور و نفر سوم چهره    س ییبه گمانش ر  ی گریمسعود بود و د

 نداشت.  ادینامش را به   الیت بود که ییآشنا یاسیس ی 

چمدانش   ی سالن فرودگاه که شد چشم چرخاند و چرخ ها  وارد 

 رفت.  یو به سمت درب خروج دیکش نیزم ی را رو

 جان.   الیسالم ت _
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 برگشت و او بالفاصله گفت:  یدختر جوان ی باصدا

 اقبال خان استم.  ی نواسه  الیمه سون _

 رد. لبش جا خوش ک  ی رو ی رنگ باخته و محو لبخند

 محمد جانم.  ی منم دختر عل _

 او دوخت .  ی نگاهش را به چهره  اقیبا اشت خترکد

 .دیدار یمقبول  ی چهره  اریبس _

نفس عم  ریز با  و  تالش کرد آن    د یکه کش  یقیلب تشکر کرد 

 مهار کند.  یرا کم یدرون یاضطراب و آشفتگ

و محبت    یدوست  ی مهمان نوازانه و از رو   الیلبخند سون  هرچقدر

کرد و دلش   یم  یبیاحساس غر  امدهیبه همان اندازه ن  الیتبود.  

 زد که در انتظارش بود. یرا م ی زیشور چ

 از اومدنم خبر دارن؟  یب یاقبال خان و ب  _
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همراه شدن با خود   ی پشت شانه اش گذاشت و او را برا   دست

 کرد.  بیترغ

 گم تان.  یدرست . م  یبل _

ت  از نگاه  که خارج شدند  مزار شرب  یتبا شگف   الیفرودگاه   فیه 

محمد   یکه عل  ی زیشهر با چ  نی پدر دوخته شد. ا  یدوست داشتن

بود زم  فشیتعر تا آسمان فرق داشت. حاال رنگ و    ن یرا کرده 

ب    شرفت یشده و شهر پ   ده یآن پاش   واریبه در و د  ی شتریلعاب  

 کرده بود.   دایپ ی ریچشمگ

به ذهنش خطور    ی که آن  ی زیمشغول صحبت  بود و هرچ  الیسون

که دچارش شده   یاما در سکوت  الیآورد. ت  یکرد  را به زبان م  یم

 ی آن سو  ییوجودش جا  ی داد   و همه    یبود به ظاهر گوش م
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 ستاده یصبرانه به انتظار ا  ی پدربزرگش  ب  ی درخانه    ی شهر و جلو

 بود.

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۲:36 ۰3.۰6.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۲۱  دیایکه ب بهار

 ! م؟یه برس موند گهید یلیخ _

 داد. حیتو ض  الیسون

خانه است از    هیتک  کی  میبرو  ش ی(را پابانیسَرَک )خ   نینه. ا  _

 م یبرو  شیو از آنجا پ  میخانه  به سمت چپ بچرخ  هیکوچه تک

خانه اول نه، دوم نه، سوم از    د،یآ  ی،باز دست چپ.  سه خانه م

.درهم قرار    یخانه دو دروازه آهن  نیماست  پهلو  پهلو در  کالن 
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  ی راه خانه    یمه و دوم  کالنپدر    ی آن راه خانه    یرد که اولدا

 پدر کالن شما است. 

محمد    یبا عل  یبا خودش فکر کرد چقدر خوب است که زندگ   الیت

 ان کرده بود. آس شیبرا نقدریرا ا ی در یجان درک زبان فارس

  ادهینگهداشت و هر دو پ  الیمورد نظر سون ی مقابل خانه  یتاکس

به   ی دهانش و پشت سد لب ها  انیم  ییال جا حا  الیشدند. قلب ت

دانست پشت آن در بزرگ چه    یزد. نم  یهم جفت شده اش م

او را سراس  ی زیچ بود  اما هرچه که  تا مزار   مهیمنتظرش است 

 بود.  هکشانده و  مشتاق روبرو شدن با خود کرد فیشر

  اط یرفت . در ح  شیبه آن اشاره کرد ، پ  الیکه سون  ی ریمس  از

خانه پر از مهمان    دیرس  یکه به گوش م  ییز سرو صداباز و ا  مهین

و سطح   وارهای از ترک د  الیآنجا شدند و نگاه ت  اطیبود. وارد ح
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 اطیو تنها درخت داخل ح  یاطلس  ی گل ها  ی رو  اطیناهموار ح

 ن یاما سبز و استوار بود مکث کرد. پدرش از ا   ر یپ  ییکه خرمالو

کاوش گفته  دخترک مشتاق و کنج  ی برا   ی ادیز   ی خانه قصه ها

  نیکه تا صبح اول  د یبود. از مراسم پخت سمنک )سمنو( شب ع

 هیو همسا  لیفام   ی روز بهار ادامه داشت و مادربزرگ و خانوم ها

و    نی هفت س  یکرد. از سفره    یخانه جمع م  نی ا  ی را دور هم تو

و زرد    یسیکه پر از ق  ی ا  وه یآن ظرف خوش آب و رنگ هفت م

 شد.  یه و کشمش و سنجد مآلو و مغز گردو و بادام و پست

با پسران اقبال خان ورنگ سرخ   ی و گردوباز  یتخم مرغ جنگ  از

 ی نکیو عطر خوش چا   اطیح  ی )خرمالو( تو   ی آلو خرماها  نیو آتش

 پخت. یم  یب  یزمستان  که ب ی آبگوشت( شب ها )
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خاطرات ، با طعم و مزه و عطر و    نیا  ی با گوشه به گوشه    الیت

  ان یمحمد جان م  یعل  ی بود. پا به پاکرده    یباف  ایرنگ آنها رو

گذاشته و    ی ب  یب  ی زانو  ی و سر رو  دهیدو  انیدشت شاد  ی الله ها

 گوش داده بود.  ی و گلپر نیماه سه شبه و عالء الد  ی به قصه 

د  جمع با  خانه  هرکدام   دنیدرون  و  آمدند  استقبال  به  دو  آن 

برا آشنا  ی باعالقه  نا  اما  هم خون  جان    یعل  ی دخترک  محمد 

  ی و گرم پ  یم یجمع صم  نیا  ان یاما م  الیگشودند. نگاه تآغوش  

از اشک که    سی جفت چشم خ  کیجفت چشم آشنا بود.    کی

و نگاهش    دهدا   وار یبه د  هیتک  بانهیغر  گرانیند گام دور تر از دچ

 محمدش دوخته بود. یعل ادگاریرا به 

که به    ی و درشت  زیبا خطوط ر  ی هفتاد سالگ   ی در آستانه    یزن

را   یآن فروغ جوان  گریلش افتاده و چشمانش دبرگ گ  ی چهره  
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انداز    ن یمحمد در اتاق خاموش ذهنش طن   یعل  ی نداشت. صدا

 شد. 

مهربان و خوش سخن    اریبس  یهست. زن   نی) اسم مادرم ماه جب

. مادر ی بلند بش  ادی  یدلت نم  ی نیش   ی حرفهاش م  ی پا  ی که وقت

شده است. کف دستهاش از   سی بافته و گ  شهیجانم موهاش هم 

عطار است نه آن   ن یزند. ماه جب   ی برق م  ده ی که شسته و ساب  بس 

سازد  و با عطر    یدستت بدهد.عطر م  یاهیگ  ی که دارو   ی ارعط

بو م  اهانیگ   ی و  بو  یجادو  ل  ی کند.  ر  مویخوش  و    حانیو  

رابا روغن بادام و     لیو وان  ی و جوزهند  خکیاسطوخودوس  و م

را به    ا یدن  عطر  نیکند وخوشبو تر  یم  بیانگور ترک  ی هسته    ای

  ی عطر بهارنارنج م  شهیو هم  شهیدهد اما خودش هم  یدستت م

 دهد. (
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داده رفت.   واریبه د  هیتک  رزنی لرزان به سمت پ  ییبا قدم ها  الیت

 ان یاو که از م  ی از وسط فرق گرفته و بافته    ی نگاهش به موها 

ماند. لب    رهیافتاده بود، خ   شی شانه ها  ی بدون گره رو  ی چارقد

هم جفت شده بود اما نگاهش حرف    ی وش وبه رو خام  رزنیپ  ی ها

 داشت.  اریبس

  ن ی بلند ماه جب  ی شانیوپ  دهیو به قد خم  ستادیمقابلش ا  درست

  ریپسرش پ  دنیو ند  یمحمد از غم دور  ینگاه کرد. مادر جان عل

 شده بود. 

 گونه اش افتاد. ی و رو  ختیتنگ چشمانش گر  ی از حلقه  اشک

 .   ی ب  یب ی اومدم برام قصه بگ _

***** 

@romanhayelilian 
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 [ ۲۲:3۷ ۰3.۰6.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۲۲  دیایکه ب بهار

 (ازدهمی فصل

د  دکتر مس  وانهیطلوع  م  ریوار  را  کوچه  و   دیدو  ی سنگفرش 

و    یاز عل  ی اثر چی چرخاند. ه  یچشم م   ییوحشت زده به هر سو

 آن موتور قراضه نبود.  

 . دینال  ی دیناام  با

 ماهان؟!  _

ترس  یب و  از   نیزم  ی سط کوچه روو  دهیرمق  قلبش  و  نشست 

رو  ی درد کوه  در   کیکرد،    ی م  ین یشانه اش سنگ   ی که چون 
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چند لحظه   نیچکار کند؟ هم  دیدانست با  ی. نمدیتپ   یم  انیم

 کرده و ربوده بود.  ادهیپ  نیپسرش را به زور از ماش ، یعل شیپ

  یزیچ  دیخر  ی چند لحظه ماهان را تنها گذاشته و برا  ی برا  فقط

ماهان او را از   یناگهان   ادیو فر  غی مارکت شده بود. جداخل سوپر

ب  عل   دیکش  رونیمغازه  برساند.  موقع  به  را  خود  نتوانست    ی اما 

 کرده و دور شده بود.  یپسرش را سوار آن موتور لعنت

به خشم آورد   نسترن طلوع را  ی مادر   ی   زهیفراتر از آن غر  ی زیچ

ماش سوار  کرد  وادارش  عل  نی و  و  تعق  یشده  چند  ک  بی را  ند. 

کشاند که نسترن    ی را به داخل کوچه ا  یعل  زیو گر  بیتعق  ابانیخ

را اول    نی ماش  ی وارد آن شود. از سر ناچار  ن یتوانست با ماش  ینم

ها کفش  آن  با  و  کرده  رها  سانت  پاشنه  ی کوچه   ی رو  یهفت 
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دو کوچه  داخل  ناهموار  نشاندیسنگفرش  نه  اما  عل  ی.  و    یاز 

 ماهان. ی  هیگرجگرسوز  ی موتورش بود و نه نوا

  دیکش  رونیکتش ب  بیتلفن همراهش را از ج  یکرده و عصب   بغض

که پاسخ داده   یکوتاه تماس  ی را گرفت. بوق ها   یعل  ی و شماره  

با تو   یچه کار م  دینشد راه نفسش را بست. حاال    ن یا  ی کرد؟ 

م  یبه چه کس  طیشرا م  یپناه  از کدام شخص کمک  و   یبرد 

 خواست؟

بود که جز مهراب مبرهن    ی به مهر او راز سر    یزندگ  ی همه   

آگاه  یکس آن  مدت  یاز  که  هم  او  د  ی م  ینداشت.  در    گریشد 

  ط یشرا  نیا   ی دانست تو   یزن نم  نینسترن طلوع نبود و ا  یزندگ

 چه کند؟
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از   یامیمهراب بود که پ  ی و شماره    نیمخاطب  ست یبه ل  نگاهش

 نقش بست.  یگوش ی صفحه  ی رو یعل

  د یسفته تهد  نی تورو با ا  شهیمث هم  نکهیا  ی به سرم زده جا  _

  ی رو م   یکی. ببرمش و نقدش کنم.    ره یدستمو نگ   ی زیکنم و چ

تونه    یراحت م  یلیحروم زاده رو خ  نیا  ی   مهیق  مهیشناسم که ق

 آبش کنه. 

چشمانش را تار کرد و نفسش رفت که برنگردد. با خشم و   اشک

 زمزمه کرد.  ریمهار ناپذ ینفرت

خودم   ی هش بخوره با دستا. دستت بی عوض  ییحروم زاده تو  _

 کنم.  یقبرتو م
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صورتش را    ی راه گرفته رو   ی کتش اشک ها  نی آست  ی گوشه    با

 یلرزانش رو  ی پاک کرد و از اسم مهراب گذشت و انگشت اشاره  

 مکث کرد.  ی پناه   یاسم قاض

خورد،   ی قو  ی صدا گوشش  به  که  قاسم  حاج  بخش  آرامش  و 

 نفسش برگشت. 

 حاج آقا.  نمتونیبب  دیبا _

 افتاده؟  یوم دکتر اتفاقخان _

 .دیاش به گوش پدر فرزان رس هیو هق هق گر دیلرز شیصدا

کرده که قصد داره   دمیو تهد  دهیهمسر سابقم ماهان رو دزد  _

 بدنش رو بفروشه.  ی اعضا

 . د یباال انداخت وبا بهت پرس ییابرو یقاسم از سر شگفت حاج

 بدن پسرخودشو بفروشه؟!  ی خواد اعضا یم _
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 . د ینال ی رارق یبا ب دکتر

 . دیکن  تورو خدا کمکم ست،ین یماهان پسر عل _

  ابان یدفتر کارش نگاهش را به  خ  ی از پشت پنجره    یپناه  یقاض 

ماش   یو شلوغ آمد  اعترافات    نی رفت و  با  ها دوخت و ذهنش 

 شد.  شیرو شی پ ابانیدکتر طلوع شلوغ تر از خ

***** 

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۲:3۷ ۰3.۰6.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۲3  دیایکه ب بهار

رو  دست گونه  نوازش  ها  یمهراب  و   یگندم   ی برگ  نشست 

  اه یحال گ  ی فرو افتاده و ب  ی به برگ ها  بیعج  ی نگاهش با غم
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تقو کود  آن  و  داده  را  آبش  موقع  به  شد.  از    یتیدوخته  که 

پا  کینزد  یگلفروش به  را  گرفت  انگار    ختهیر  شیخانه  اما  بود 

توق   یدوست داشتن  یگندم  تو کم  بعد رفتن  جان    یت  یع هم 

 شاداب ماندن نداشت.  ی برا ی ا زهیانگ

  ز یهم حس شنا و جست و خ  ومیآکوار  ی تو  ی ها  یماه   یحت  حاال 

درد  انیم انگار  نداشتند.  را  و    ی مسر  ی آب  اجزا  تمام  جان  به 

  ی م   "انیتاس"آن را    راندختیکه ا   ی خانه افتاده بود. درد  ی ایاش

 خواند.

خونه بوده اما بعد رفتنش    نیون اروز مهم  هیدختر فقط    نیا  "

 "انهیتاس نجایا
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  ده یچیپ  ی چه واژه    انیتاس  نیکرد ا  یمهراب با خودش فکر م  و

  ی در زبان فارس  یمعادل  چیبود که ه  یلکیگ   شی در گو  یبیو عج

 شد.  یواژه خالصه نم کیاگر هم بود در  اینداشت 

از    هیشب   ی زیبه چ  انیتاس و  گرفت.    ینم  شه یحس ر  کینبود 

واژه به آن    نیتر  کینزد  دیاولش با خودش فکر کرد شا  مهراب

است    یان یبخش از تاس  کیفقط    یدلتنگ  دیباشد اما بعد د  یدلتنگ

 خانه افتاده بود.  نیبه جان او و تمام ا ال یکه بعد رفتن ت

 گر ید  ایدر سفر است    یکس  یکلمه را  وقت  نیا  ی لکیگ  شیگو  در

دلم    ی و تو  دی آی م  یکه از نبودن کس  ی. به غمندیگوی م  ستین

  ر یغ  ی. عبارتندینش  یخانه م  واریدرو د  ی و رو  ردیگ  یآدم  جا م

مهراب آن   ایآن  نبود    ی برا  یدر زبان فارس  "بودن جا  یخال"از  

نشان دادن آن غم   ی هم برا  ارتعب   نی نداشت. اما هم  ادیرا به  
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که   یاز پس آن درد  "بودن  یخال   یکس  ی جا  "  نینبود. و ا  یکاف

 آمد.  ید بر نمدچارش شده بو

بادام  خانه ا  انیتاس  یبا رفتن دخترک چشم    ی انیتاس  نیبود و 

  ال یگل دار ت  راهن یپ  ی مهراب  رو  ی نشسته    هیتنها بغض به گر

خاموش اجاق   ی آشپزخانه  و مقابل شعله ها  ی تو  ی انینبود. تاس

  ی احمد ظاهر و نوا نیدلنش ی صدا ن یگاز، ماب

باز اتاق    ی شوده و پنجره  گ  ی و پرده ها    یافغان  ی ملود  زیانگ   غم

حت و  رو  کینزد  یکم  یخواب  انگشت    انیم   ی حلقه    ی تر 

 کرد. یم ییاش هم خودنما ی انگشتر

پاسخ    یب  ی را تماس ها  نی. اشهیهم  ی رفته بود آن هم برا  الیت

امت دخترک اق   یخال  ی و جا  دهیمهراب، آن پرواز به مقصد نرس

دلش    ی و رو  د یکوب  ی صورتش م  ی هزار  بار تو  ی روز  کاگو یدر ش
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  یمعادل  ی واژه    چیکه ه  یلعنت  انیتاس  نیشد هم  یو م  ختیر  یم

 نشان دادن غم و درد و عذابش نداشت.  ی برا

از   ی ذهنش نشسته بود و هربار گوشه ا  ی دخترک تو  ی حرفها 

از همان اولش هم   الیگرفت. ت  یقلب زخم خورده اش را نشانه م

چشم   ی توتوانست هر روز    یخواست که برگردد، البد نم  ینم

شان شده بود نگاه کند   ییآشنا یکه مرگ پدرش بان یکس ی ها

نتوانستن ها    نی ا  زفراتر ا  ی زیکه دوستش دارد. اما نه، چ  دیو بگو

 کرد.رفتن مصمم   ی را برا الیبود که ت

 "که حاضرم قبولش کنم.  هیزی چ نیساده، ا تی محرم هیفقط  "

فقط  و شرط گذاشتن    یسرسخت  نیبا خودش فکر کرد ا  مهراب

نم  یمعن  کی او  حس  یداشت.  پاگ  یخواست  و  مانع   ر،یدست 

 رفتنش شود.  



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1236 

ب" سر  رسم  هی با    هیاعتماد  یاگه حرف  م  یعقد   یبرا  شهیهم 

 "دور بمونم. شهیهم

پاسخ و    یب  ی تمام  آن تماس ها   ی او دور مانده بود. به اندازه    و

ذهن مهراب   ی   انهیکه شده بود مور  ی خبر  یماه رفتن و ب   کی  نیا

خط از   کیدرخت باورش هجوم برده بود. اما هنوزبه    ی تنه    و به

 راسخ داشت.  مانیا شیحرفها

 ". ستیمحمد اهل جا گذاشتن ن  یجان عل یت یت "

آن   رش،ینفس گ  یانیخانه و آن تاس  انیمهراب جامانده بود م  و

ماه به آب و آتش زده بود تا    ک ی   نیا  ی خودش را تو  یهم وقت

ت  ی نشان بگ  ی ت  یاز  بود. و حاال معنا  ردیجانش  آن   ی و نگرفته 

 . د یفهم یدخترک را م ی سر سختانه  میتصم
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 نیاز ا  ریغ  ی ز ی. به چم یکن   یروز قبل از رفتنم ازدواج م  کی  "

 "دم.  ینم تیرضا

@romanhayelilian 

 

 [ ۲3:۲۲ ۰9.۰6.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۲۴  دیایکه ب بهار

  ن یخانه را شکست. به عادت ا  نی زنگ  در، سکوت سنگ  ی صدا

هوا از کنار   یشد، ب  یقرار م  ی ب  یزنگ  ی ماه که با هر صدا  کی

 گذشت و به سمت در رفت.   یگل گندم

 زان فکرش را مشغول کرد. فر ینگران و عصب ریتصو دنید

 شده؟ ی زیسالم چ _
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را داخل خانه به او   حاتشیداد توض حیباز شدن در، فرزان ترج  با

 بدهد. 

افتاده. شوهر ساب  یلیاتفاق خ  هی  _ ق دکتر طلوع، ماهان رو  بد 

 .دهیدزد

 زمزمه کرد.  ی با ناباور مهراب

 آخه؟! ی ! چطورده؟یدزد _

 شانه باال انداخت. فرزان

 .ختهیبه هم ر ی دونم، اوضاع بدجور ینم _

 اد؟ی یاز من بر م  ی چه کار _

اوضاع کنارمون    نیخوام تو ا  یدونم داداش. فقط م  ینم  نمیا  _

 . ی رو کنترل کن  طیشرا  یتون  ی. چون تو بهتر از همه مون می باش

 تا او داخل خانه شود.  دیخود را کنار کش مهراب
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  م ی ن یاز چه قراره تا بعد بب  انیبده جر  حی درست توض  نیبش   ا یب  _

 شه کرد. یم کاریچ

کوتاه  فرزان نگاه  و  شد  خانه  تغ  یوارد  اما    ییجز  راتییبه 

مهراب    ی و دکور خانه    دمانیاگر چ  یآنجا انداخت. حت   ریچشمگ

مجردر زمان  در  ند  ی ا  م  دهیاش  باز  کن  یبود  درک  د توانست 

 شده.  دهی کش دمانش یخانه و چ نیا  ی با عالقه رو  یدست زن

 شتریب  ی زیچ  ال یکاش ت  ی و با خود فکر کرد ا  دیکش   یقی عم  نفس

تو اسم  آن  نم  قشی رف  ی شناسنامه    یاز  که  مهراب  به    ی بود. 

محمد   یاما چشمش چندان به بازگشت دختر عل  دیتوانست بگو

 خورد.  یآب نم

فکرش را جمع و    یکم  ختهیاوضاع به هم ر  نیا   ی کرد تو  تالش

دهد.حس    حیجور کند و موضوع  گم شدن ماهان را درست توض
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عاقل تر و پخته تر از   انیجر  ن یا  تیر یمد  ی کرد مهراب برا  یم

 گفت:  تیماجرا و در نها  فیاوست. پس شروع کرد به تعر

ا  _ گفت    نکهیخالصه  قاسم  وقت  هیحاج  اون   ال یخ  یب   ی چند 

احداث فاز سوم    ی و پروژه    شگاهیآزما  تیو مسئول  یاستعفا ش 

 . ی ر یرو به عهده بگ 

اش   یبه صندل  هیرا به هم قالب کرد و تک  شی دست ها  مهراب

 داد. 

 از خودت نخواست؟ نویخب چرا ا _

 کالفه چانه اش را خاراند. فرزان

 یعمران  ی کارها  از  دمیدروغ چرا اولش به خودم گفت اما من د  _

استقبال    یدادم و حاج  شنهادی ندارم، تورو پ  ی پروژه سررشته ا

ا با  بگم  به    ی زیچ  گهیاومده،د  شیپ  انیجر  نیکرد. گفت بهت 
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ماجرا ول  ی حل  نمونده.  داداشت  هنوزم    میخودمون   یمرگ  من 

 شه؟!  یتونه پدر ماهان باشه؟ تو باورت م یهنگم، نائب چطور م

  ی شدن ماهان م  دهیدزد  ی فت. ماجرابه فکر فرو ر  قایعم  مهراب

باعث باز شدن    ایداشته باشد؟!    یتوانست به مرگ مهران ارتباط

  ی که حاج قاسم گفت ب   ی زیمهران شود؟! چ  ی پرونده    ی گره ها

و اعترافات   ییآدم ربا   ی نبود. با  باز شدن پرونده    ی معن  یربط و ب

اهان  ه عنوان پدر منائب هم ب  ی گذشته، پا  ی دکتر طلوع در باره  

  ی معن   کیفقط    یپناه   ی قاض  ام یپ  ن یشد. و ا  ی م  ده یوسط کش 

جر در  بوده    انیداشت؛نائب  مقصر  مهران  دست    یحت  ایمرگ 

 داشته.

هم فشرد و دستانش    ی دندان رو  ن یموضوع خشمگ  نیتصور ا  با

لحظه به  کی یداشت، حت قتیحق انیجر  نیرا مشت کرد. اگر ا
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مرگ مهران نبود،    داد. داغ مهراب که فقط  یآن مردک امان نم

  ر ی نگیبود. پدرش زم  دهیبارفتن برادرش، خانواده شان از هم پاش

ها تلخ تر   نیا  ی   مهاز ه دیشده بود. وشا ریشبه پ کیو مادرش  

 ی زمان خاطره ا  چیتوانست ه یبود که نم  ی پدر ماندن نوزاد یب

 .وردایب ادیاز پدرش را به 

@romanhayelilian 
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 ۲۲۵  دیایکه ب بهار

 .ردیرا بگ  مشیکلنجار رفت تا بالخره تصم یخودش کم با

 مهران حل بشه. ی که موضوع ماهان و پرونده  یفقط تا وقت  _

 فرزان برق زد. ی چشم ها 
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 . هیعال _

 ه؟ی حاال برنامه چ _

 اش انداخت. ی به ساعت مچ ینگاه فرزان

 حاج قاسم.  ش ی پ میبر دیبا _

  ی و مقابل دکتر طلوع  یپناه  یدو در دفتر قاضبعد آن    یساعت

ها که چشم  بودند  گر  شینشسته  بس  دوکاسه    ستهیاز    ی بود 

که نشسته بود جا به    ی ا  یصندل  ی رو  ی قرار و عصب  یخون بود. ب

که نگاهش به مهراب بود در جواب سوال پدر   یجا شد و در حال 

 سر تکان داد.   یفرزان با ناراحت

نائب پدر    نکهیوضوع رو افشا کنم. ام  نیمن که گفتم حاضرم ا  _

 ماهانه و ... 
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حرفش را   یشرم نگاه بدزد و باق  ی فرزان باعش شد از رو  حضور

 بخورد.

 داد. حیتوض ی با خونسرد  یقاض

بهتر از   یلیگذاشته بشه خ  ونیموضوع با نائب در م  نیاالن ا  _

  بیواسه تخر  یبمب خبر   هیکه تو دادگاه عنوان شه و بشه    نهیا

که    یقاتی. تو تحقمیدار  اجیبهش احت  یلیروزا خ  نیما ا  که  ینائب

قتل مهران مبرهن شده ظاهرا فکور و موسسه   یدرمورد پرونده  

کسان    ای  یقتل کار کس  ی عنی  نیامبرا هستن. و   یاش از هر اتهام

نها  ی ا  گهید در  و  آشناست  باهاشون  نائب  که  اگه    تیهست 

حتمال داره باهاشون بگم ا  دیبخوام در موردش نظر بدم با  نانهیبدب 

 کرده باشه.  ی همکار یحت

 . دیمردد پرس فرزان
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بگ    ان یجر  میاومد  _ رو  احتمالش    می ماهان  چقدر  نظرتون  به 

ا کمک  نیهست  چه  گفتنش  اصال  کنه؟  قبول  رو  به   یموضوع 

 کنه؟ یمهران م ی پرونده 

 جواب داد.  یپناه یقاض

و    میبخربابت زمان    نیاز ا  یکم  می که بتون  نهیمشکل ما االن ا  _

 شدن ماهانه.   دا یپ  تی. هرچند فعال اولومیزیذهن نائب رو به هم بر

ها  نیا  با شانه  لرز  ی حرف  طلوع  افتاد.   دیدکتر  هق  هق  به  و 

پارچ از  و  مقابلشان رو  یمهراب خم شد  قرار داشت   زی م  ی که 

 و به طرف او گرفت.  ختیآب ر یوانیل

ون حرفارو ا  یعل  د ی. مطمئن باش دیبهتره آرامشتون رو حفظ کن   _

حرفاست که    نیعرضه تر از ا  یترسوندن شما گفته و ب   ی فقط برا

 بکنه.  ی بخواد با ماهان کار
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 کرد. دییمهراب را با تکان دادن سر تا  ی حرفها یپناه یقاض

نمونده که   ی ز یردشو زدن و چ  یانتظام  ی رویدوستانمون تو ن  _

 کنن.  داشیپ

  ی دیفت و با ناام آب را از مهراب گر  وانیلرزان ل  ی با دستان  دکتر

 . د ینال

 شده باشه.   ریترسم د یم _

شدن ماهان نگذشته،    دهیو چهار ساعت هم از دزد   ستیهنوز ب   _

 خانوم دکتر.  دینگران نباش نقدریا

زد و با زنگ   ین یتنها لبخند محو و غمگ  یدر جواب قاض  نسترن

گوش ب  یخوردن  و  بلند شد  او  قاسم  اتاق   یحاج  از  وقت  فوت 

 رفت.  رونیب
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بلند و  است  اهشاننگ بود. هرسه    یپناه   یجذاب قاض  لیبه قد 

مرد هر طور شده از پس هر   نیدانستند ا یبرو برگرد م  یشان ب

که پدر فرزان با    دینکش  قهیدق  کیدو پرونده بر خواهد آمد. به  

که به لب داشت برگشت و رو به دکتر   یآن لبخند خوش فرم

 طلوع گفت: 

 شده.  دایتر. ماهان پخانوم دک  ی بد یمژده گون  دیبا _

 . دیبلند شد و پرس شیاز جا مهیسراس دکتر

 کردن؟! داشیکجاست؟! کجا پ _

  ی شد با عل   یم   ی که ظاهرا مدت  ی آدم سابقه دار  هی  ی تو خونه    _

 رفت و آمد داشته.  

 . نم ی پسرمو بب دیاونجا. با دیتورو خدا منوببر _
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  ه ی انتظام  ی روی ن  ی رفقا  شی ماهان االن جاش امنه. پ  د،یآروم باش  _

 .ازدهی ی کنن کالنتر یدارن منتقلش م 

@romanhayelilian 
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 ۲۲6  دیایکه ب بهار

 . دیپرس دیبا ترد فرزان

 !؟یچ یعل _

 کردن.  ریدستگ  قشیاونو هم همراه رف _

گونه اش    ی چشمان دکتر طلوع به رو  ی دوباره از گوشه    اشک

 راه گرفت. 

 مگه نه؟! به پسرم حالش خو _
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ماهان    یهم گذاشت و سالمت  ی با آرامش چشم رو  ی پناه  یقاض

  ی کرد. و بعد از مهراب و فرزان خواست دکتر را تا کالنتر  دییرا تا

 کنند.  یهمراه

با  خودش م  دیهم  تماس  نائب  ترت  یبا  و  قرار   کی  بیگرفت 

غ م  یرسم  ریمالقات  ها  یرا  ناگفته  مهران   ی پرونده    ی داد. 

اعترا با  امبرهن  نم  یم  ییمرد رمز گشا  نیف  با    یشد.  دانست 

و تفحص به دست آورده اند قرار است   قیتحق  می که ت  ییسرنخ ها

و    یو هفت سال بازپرس   ست یب  ی به کجا متصل شوند اما تجربه  

 پرونده متهم رده باال کم ندارد.  نیگفت که ا یقضاوتش به او م 

** 

 یدختر عل  و نگاهش را به    دیرا نوش  شیاز چا  ی جرعه ا  یب   یب

پنجره نشسته    ریز  ی سکو  ی خانه رو  ی محمد که درست آن سو
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را در   شیجا امدهیکرد، دوخت. دخترک ن یگفتگو م الیو با سون

لحظه  کیکه تاب  ی کرده بود. به گونه ا دایاو پ ی  دهیدل داغ د

 . دی د یدور ماندن از او را به خود نم

تکهلم خود زند ارشدش از اسفر  دن یبه شوق د  ی از سالها دور   بعد

مرگ    ی رسانده و با خبر تلخ و تکان دهنده    ف یرا به مزار شر

  یمحمد روبرو شده بود. اقبال خان بود که درست در سرسرا  یعل

  ی را ب   ن یاشکبار به او داد و ماه جب  یخبر را با چشمان  نیخانه ا

به سپ  فرزن   ی دم روز  ده یهوا  به دن  نیرا در هم  دشکه    ا یخانه 

و هر آن امکان خفه   دهیته بود بچه چرخآورد کشاند. قابله گف

و   دهیشدن آن وجود دارد. زنان دور و برش به سر و صورت کوب

هفده    نیبود. ماه جب  امدهیاز آن ها برن  ی و زار  هیجز گر  ی کار

زده و از   ادیکه هر لحظه قصد جانش را داشت فر  ی ساله با درد

بچه   ی بافشار عذاب آور   رزنیاسته بود. و پکمک خو  ریپ   ی قابله  
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بعد حس کرد همانجا قصه اش  و  بود  را در شکمش چرخانده 

بازگشته    اینوزادش به دن  ی   هیگر  نیدلنش  ی تمام شده که با صدا

 بود.

  ی عل   ی و خاطره    ادیکه گوشه گوشه اش    ی خانه ا  ان یحاال م  اما

کاش همان روز  ی کرد آرزو داشت ا  یزنده م شی محمدش را برا

  ی قابل تحمل نم  ریداغ غ  نیو ا  نجایشد و به ا  یقصه اش تمام  م 

 . دیرس

به اسم    ی حالش اقبال خان از وجود دختر  یشانی آشوب و پر  انیم

تنها    الیت م  ادگاریکه  ماه   یپسرش  شد خبر داده و احساسات 

 شده بود.  ی و غم و شاد دیاز بهت و ترد یبی ترک نیجب

اش شده بود. اگر به    یب  یبود و نور چشمان ب  نجایا   الیحاال ت  و

گرفت و او را با خود به سوئد    یبود دست دخترک را م   ن یب ماه ج
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م اش  خانواده  بزرگ  رو  ی و جمع  و  سر  در  اما دخترک   ی برد 

پسرش    ی   شهی برو برگرد از فکر و اند  یبود که ب  ییزبانش حرفها

زمان مانع   چیکه ه  نطورهما یب   یگرفت. ب یم شه یمحمد ر یعل

ت سد خواسته  توانس  یپسرش نشد، نم  ی اهایپر و بال گرفتن رو

 نوه اش شود. ی 

 داشت. ی گریاقبال خان نظر د اما

  رانیا  ی دانشگاهها  نیبوده، در بهتر  ی نرینجیدختر محصل ا  نیا  _

نموده و نو فارغ شده. اختراع داشته. مه با چند کس در    لیتحص

 م.دانشگاه بلخ گپ زد

گفت    یاگر اقبال خان هم نم  یاخم کرد. حت  ار یاخت  یب  یب  یب

ا  یم  نیماه جب  به تحص   نیدانست  با توجه  و   هیعال  التی دختر 

آسان به عنوان    یلیاش داشته خ  یلیتحص  ی که در رشته    یتیفعال
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شود. اما مسئله    ی م  رفتهیپذ  ف یمدرس در دانشگاه بلخ مزارشر

ب  نجایا ا  ینم  یب  ی بود که  نجا ماندگار شود.  یخواست دخترک 

افغانستان    به  رانیآن از ا  ی که در سر داشت و برا  یفارغ از هدف

  ی پدرش را برآورده کند، غم  ی خواست خواسته    یآمده بود و م

کرد.    ی م  شانیرا پر  ی ب  یدخترک بود که ب   یبادام  ی در چشم ها

  ر ی توانست از ز  یآورد و نم  یهم از آن سر در نم  الیکه سون  یغم

 بکشد. رونی را ب زشیغم انگ  ز زبان دخترک را

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۲:۵۴ ۱6.۰6.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۲۷  دیایکه ب بهار

 مقابلش گذاشت و ادامه داد. زیم ی خان فنجانش را رو اقبال
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ت  _ کردن  ا   الیاشتراک  در  به    ی برنامه    ی جان  کتاب  رساندن 

ن  اتیوال  و سرپل ضرور  و جوزجان  تکل  ،ستیقندوز   ی م  فیبه 

  ات یوال  ی افتد(. طالب هنوز در ا  یبه دردسر م  ست،یشود.)الزم ن

 . ستیجان امن ن  الیرفتن ت ی د. مه پرسان کردم براحضور دار

سلطان که همسر اقبال خان   گمینگاهش را به خواهرش ب  یب   یب

  ال ی به رفتن ت  ی لیهم نظر با همسرش تما  ا یبود، دوخت. او هم گو

از آمدن طالبان ترک وطن کرده    شی نداشت. خودش که سالها پ

با خطرات د داشته جوانش وجو  ی نوه    ی توانست برا  ی که م  یو 

  ن یرفتن با اول  ی برا  الینداشت اما حاال که ت  یچندان  یی باشد آشنا

  ی اصرار داشت کم  شیسرپل و بخش ها  تیبه وال   یگروه اعزام

 مردد شده بود. 
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  ش ی و گوشش پ  ال یرجنب و جوش سونپ ی نگاهش به لب ها الیت

پانصد و پنجاه و هفت    ی حرفها اقبال خان  و حواسش هزار و 

 ی گشت که دلش برا  یم  ی مرد  ی در خانه    متر دور تر و  لویک

 زد.  یاو پر م ی صدا  دنیشن

اش را در آن خاک    یماه بود که تمام دلخوش  کیاز    شتریب  یکم

کوچ کرده بود. به خودش   ی پدر  ن یترک کرده و به سرزم   بیغر

با وجود آن استقبال گرم خانواده   د،یتوانست دروغ بگو  یکه نم

غر  احساس  هم  درافغانستان  ا  یم  یبیاش  بر خالف    نجایکرد. 

 ریو گفتارش ز  ارکه چهره اش باعث جلب توجه بود، رفت  رانیا

برد باعث    یکه به کار م  ییو واژه ها  ان یقرار داشت. نوع ب  نی ذره ب

از   یبعض   یتیجوان ترها بود و پوشش و لباسش نارضا  ی خنده  

 داشت.   یرا در پ لی فام  ی بزرگترها
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بود   کیکه    یحس  ی برا  الیت دلتنگش  احساس    عمر  حاال 

ا  ی م  یسرخوردگ حاال    چیه  رانیکرد.  و  نشد  وطنش  زمان 

را داشت که زندان    ی دیناام  ی. حال زندان نطوریافغانستان هم هم

برا زندان  از  خارج  وقت  یتفاوت  چیه  شیو  بود   ینداشت  قرار 

 ی نیتلخ نسل دوم مهاجر  ی قصه    نینکند. وا  ی هرگزاحساس آزاد

تابع بودند. دو    ی را هم رو   یت یبود که داغ دو  سرنوشتشان زده 

  ی نم  ی و دلگرم  تیکدامشان به آنها احساس امن چیکه ه  ت یتابع

  شان یبرا   کی  چی کدامشان حس تعلق نداشتند و ه  چیداد. به ه

 شد.  یوطن نم

 یمرد  ی خانه    انی م  ییبود که دلش را جا  یوطن  یدرد ب  نیا  و

گذاشته و جسمش را با خود   رانیا  یشمال  ی از شهر ها  یکیدر  

افغانستان آورده   یشمال  ی از شهرها  یکیپدربزرگ در    ی خانه  به  

 بود.
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تراف مطهره او را مصمم به  راز مهران و اع  دنیکه با فهم  ی درد

کرد و   یم  دایاول خودش و وطنش را پ   دیبا  الیرفتن کرده بود. ت 

بود   یمیتصم  نیگرفت. و ا  یآرامش و قرار م  شهیهم  ی بعد برا

 گرفته بود.   فیآمدن به مزار شر که با خود قبل از ترک مهراب و

خبر گذاشتن و رفتن چقدر باعث    یب  نیدانست ا  یخوب م  یلیخ

ا  یمهراب  شده،م  ی و دلخور  ینگران جدا ماندن    نگونهیدانست 

 ن یکار چقدر او را آزرده و ا  نیکرد که با ا  یم  ست،درکیحق او ن

ورز  ی خبر  یب مهر  ن  ی رسم  ازدواج  در  تعهد  نمستی و  اما    ی . 

بگتوانست   تماس  او  هد  ردیبا  و  مقصد  از  نمدیبگو  فشو    ی . 

به مزار    شیروزها  یشانیآشوب و پر  نیا  انیاب را متوانست مهر

  ی او برا  میو به دل خطربکشاند.هرچقدر که اقبال خان از تصم

 یآموزش ی کتاب و بسته ها عی پرخطر و توز  ی رفتن به استان ها

سون   انیم که  هرچقدر   ، بود  نگران  را    میتصم  نیا  الیکودکان 
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و به استقبال مرگ رفتن برابر    یکرد وآن را با خودزن  یسرزنش م

خواست هرطور    یم  ی گریمصمم تر از هر زمان د  ال یدانست،ت  یم

گونه   نیا دیمحمد جان را برآورده کند. شا یعل  ی شده خواسته 

تلخ مرگ پدرش کنار    ی گرفت و با خاطره    یقرار م  یدلش کم

  د ی. شاگشت  یهمسرش باز م  آمد وبه آغوش پرمهر و گرم   یم

 کرد.  یم دایرا پ  وطنش نباریا

توانست    ی نم  رد،یتوانست با مهراب تماس بگ  یتا قبل از آن نم  اما

همسر بازگشت  به  دلخوش  هم  ی اورا  که  قصد    نی کند  روزها 

بگ   ی وبرود. مهراب را خوب م  ردی داشت جانش را کف دستش 

که    یاش تا کجاست. کس  یدانست از خودگذشتگ  یشناخت و م

جانش    یت  یمحال بود ت   دیآوار خانه دو  رینجات جان او به ز  ی برا

بار خطرآفر  ییرا در جا  زمستان    نیتر از برف سنگ  نی که هزار 

 بود، تنها بگذارد. 
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 قرارتر شد.  یو ب  دیچیداالن ذهنش پ  انیمهراب م ی صدا

 "کنه. یوونگیتونه د یدل تا کجا م نیا یدون  یتو هنوزم نم "

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۲:۵۵ ۱6.۰6.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۲8  دیایکه ب بهار

 . دیکش رونیب الیکرد و او را از فکر وخ شیصدا  یب  یب

 

 . م یبا هم گپ بزن یکم ایجان ب الیت _

 ی نامزدش فرهاد که پسرعمو   ی همچنان داشت درباره    الیسون

م  الیت مق  ی هم  و  متولد  و  م  م یشد  حرف  بود،  زد.    ی سوئد 

جمع    پوزش   ی بالبخند به  را  خود  شدو  بلند  کنارش  از  طلبانه 
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کاناپه    ی رو  یب   یبزرگترها رساند. اقبال خان و همسرش کنار ب 

 . دندینوش  یم ی نشسته و چا  ی ا

ناراض  از م  ینگاه  باره    ی اقبال خان  به    ی خواند که در  رفتنش 

 حرف زده باشد.   یب  یسرپل با ب

به اقبال    از آنکه جمع سه نفره شان شروع به اعتراض کند رو  قبل

 خان گفت: 

و رزومه ام رو آماده کردم که به دانشگاه بلخ   یلیمدارک تحص  _

پ  برا  شنهادیبدم.  رو  م  سی تدر  ی شما  به    یقبول  اما   ک یکنم 

سا و  سرپل  به  رفتنم  مانع  به  دینش  اتیوال  ریشرط،  اگه  من   .

ب دوتا هدف  اومدم  ا  شتریافغانستان  اول  م  نکهینداشتم.    یدلم 

ام ب   خواست خونواده  بب  یب  یو  انمی رو    یخواسته    نکهی. دوم 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1261 

همراه کردن تعداد   ی فقط برا  س یباباجانم رو برآورده کنم. تدر

 برنامه هست.  نیاز جوون ها با ا ی شتریب

 خان بود که اعتراض را شروع کرد. اقبال

 . ستیدردسر ن  یبرنامه ب نیا _

 سر تکان داد. الیت

زه. در ضمن همه ار  یاش م  جهیبله حق با شماست. اما به نت   _

 یخوام جون کس  ی. من نمستی افغانستان که ناامن ن   اتیوال   ی 

 رو به خطر بندازم.

به    یاز هرکس  شتریکه ب  ییاش و آن چشم ها  ی نگاه جد  یب   یب

محمدش شباهت داشت را به او دوخت و لب   یعل  ی چشم ها

 هم دوخته اش را با زبان تر کرد.  نازک و به  ی ها
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بفهمم.) خب تا   ی زیاز برنامه تان چ  ! تاحال گپ نزدم کهیخ  _

خطر    یشما رو بدونم( رفتن شما ب  ی نزدم تا برنامه    یاالن حرف

با طالب جنگ   یمل  ی. در کوهستانات سرپل هنوز هم اردوست ین

دهم که با شما    یبه رفتن م   تیشرط رضا  کی کنن. من با    یم

 . میایب

 مخالفت کرد.  البالفاصلهیت

ب  _ بذارم  نداره  با.  نیایامکان  باق  ی به خواسته    دیشما    ی عموو 

 .دیماه برگرد نیخانواده آخر ا 

من در    ی است )همه زندگ  دنی درست. بود و باش مه در سو  _

 گردم. یسوئد است(اما بدون شما برنم

 ه سوئد ندارم. واسه اومدن ب ی جان من برنامه ا یب  یب _
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 ی .) من هم براامدمی به مزار پس ن  ی ریساعت ت  ی من هم برا  _

 برنگشتم( فی به مزارشر  یرانوقت گذ

به   ی زیباز و بسته شد اما چ  ی اعتراف ناگفته ا  ی برا  الیت  ی ها  لب

دور نماند.    یب  ی ب  ن یب   زیواکنش از چشمان ت  نی. و ااوردیزبان ن 

  ی محمد جان سر در نم  ینبود اگر سر از کار دختر عل  نی ماه جب

 آورد. 

***** 

لباسش را   ی   قهیبه    یمنته  ی دکمه    یبرافروخته و عصب  نائب

 گشود تا بهتر نفس بکشد. 

خانوم    نیبدم من با ا  حیتوض  دی چند بار با  دشه؟یجد  ی باز  نمیا  _

 نداشتم؟ یصنم چیه
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دستش زد و با    ریز  ی برگه ها  یقاسم خودکارش را دوبار رو  حاج

 آرامش جواب داد.

ا  _ وکالت  پرونده    نیشما  رو در خصوص   ی ها  ن یزم  ی خانوم 

 د؟یت پدرشون نداش ی مصادره شده 

خانوم داره؟ اگه در مورد   نیا  ی به ادعا  یموضوع چه ربط  نیا  _

مشکوک مورد  پرونده  درموردش  یاون  ا...  بسم  داشته   وجود 

 . دی کن قیتحق

به چشمان   یحالت   رییحاج قاسم همچنان ثابت و بدون تغ  نگاه 

 نائب دوخته شده بود. 

ع خانوم دکتر طلو  ی. فعال مسئله ادعامیرس  یبه اون مورد هم م  _

 . دیفرزندشون هست یشدن شما پدر واقع یمدع شونیهست. ا

@romanhayelilian 
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 [ ۲۲:۵۵ ۱6.۰6.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۲9  دیایکه ب بهار

 زد. ی پوزخند تلخ و صدا دار نائب

راز  نیگرفتن ا  م یخانوم دکتر تصم هویپنج سال سکوت وحاال  _

 رو برمال کنن؟ 

مربوط به هفت    شونیا ی زده باشم پرونده  نیاگه درست تخم _

 بوده.   شیسال پ 

 شد.   یکه خورده بود، سرخ و عصب یکالفه از رکب  نائب

 کنه؟  یم   یهفت چه فرق ش،یپنج ، ش _

 اش داد.  یبه صندل  هیتک نانی و با اطم دیقاسم عقب کش حاج
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اومدن    ا یشما، ازدواج موقتتون وبه دن  ییفرقش در زمان آشنا  _

 اون بچه است.

 . ت سیمن ن ی اون بچه  _

  یان ا   ی د  شیآزما  هی  هی. کافست یادعا اصال سخت ن  نیرد ا   _

برا  زی تا همه چ  دیبد .راستش  موضوع اصال    نیا  ی مشخص شه 

دادگاه  ی که نامه  نیاحضار کنم. هم نجاینبود بنده شمارو ا  ازین

  ی م  تیکفا  دیشد  یو از موضوع باخبر م  دیرس  یبه دستتون م

ره فرزند    یاحتمال م  یخان  زیماهان عز  نکهیکرد اما با توجه به ا

تونه در خطر   یخانواده تون م  ی اعضا   یشما باشه جونش مثل باق

 باشه. 

 کرد و به جلو خم شد.  کی چشم بار نائب
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خونواده ام    ی جون اعضا  دیشم؟ چرا با  یمتوجه منظورتون نم  _

 در خطر باشه. 

کارش را دور زد    زیاش بلند شد و م  یصندل  ی از رو  یپناه   یقاض

و   ی جد  یلیها نشست و خ  یاز صندل   یکی  ی ئب رونا  ی و روبرو

 تعارف سر اصل مطلب رفت.  یب

قتل    ی که در خصوص پرونده    ییدهایتمام تهد  انیما در جر  _

  ن ی از متهم  یکیکه شما    یی. از اونجام یهست  د،یمهران مبرهن شد

تمام مکالماتتون شنود    دیاومد  یپرونده به حساب م   نیا  یاصل

خ حاال  م  ی لیشده  نم  انیجر  می دون  یخوب  دامادتون   یمرگ 

  ی و دختر و حت  رباشه. اونا شما رو با همس  یخودکش  هیتونسته  

ماهان  انیبه سکوت کردن اما حاال با روشدن جر دینوه تون تهد
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عمل کنه و جون اون بچه رو   ی بمب خبر  هیتونه مثل    یکه م

 . ستین زیسکوت شما جا گهیهم به خطر بندازه د

صادر    یپناه  یکه قاض  ی و با اجازه ا  به در اتاق خورد  ی ا  ضربه

دوخت   یکرد، دکتر طلوع وارد اتاق شد و نگاهش را با اکراه به نائب

باشد که با او در   ی نفر  نیخواست آخر  ی که آن لحظه دلش م

 کند.  یم داریاتاق د  نیا

ها نشست و نگاهش را    ی از صندل  یکی  ی تعارف حاج قاسم رو  با

 دوخت. به نائب دیترس و ترد  ی بدون ذره ا

 دته؟یجد ی باز نمیا _

باشد    نجایخواست ا  ی. دلش نمدیلب برچ  ی زاریطلوع با ب   کترد

  ی شود که عواقبش در توان او نبود و قاض   یو مجبور به اعتراف

 از او و پسرش را داده بود. یبانیو پشت تیقول حما
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 یسالها ازت پنهونش کردم چون تو بود  نیماهان پسر توئه. تو ا  _

بمونه و همه چاز  یکه خواست ب  زیدواجمون پنهون  سر و    یرو 

 . میصدا به هم بزن 

 . ی گ یمزخرف م ی دار _

 جواب داد. یطلوع عصب  دکتر

اجازه رو   نیبود که بهت ا  یازدواج موقت  ی مزخرف اون برگه    _

 کهیت  هیو بعد منو مث    یبکن  یخواست  ی داد تا هر سو استفاده ا

قط به خاطر حفاظت از   ف   نجامی. من اگه امروز ای تفاله دور بنداز

  یپسر مرد به درد نخور   نکهیخوام به خاطر ا  یجون پسرمه. نم

  ن یوقت ا  چینبود ه  نی. که اگه افتهی مثل توئه جونش به خطر ب

 دادم. یموضوع رو لو نم 

 به طرفش حمله ور شد. نائب
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داشته    قتیدروغ باشه که اگه حق  هیموضوع فقط    نیدعا کن ا  _

 باشه... 

 کرد. ی نی گرفت و او را وادار به عقب نش را شیبازو  یقاض

و بدتر    میرس  ینم   ی ا  جهیبه نت   دیبر  شیپ  نیاگه بخوا  ی نطوریا  _

 . زهیر یبه هم م زیهمه چ

مقابل هم نشستندو دکتر طلوع در   نیو خشمگ یناراض  هردونفر

سواالت قاض   یجواب  ها  د، یپرس  ی پناه  یکه  و    ییجواب  کوتاه 

دفتر    ی پناه  یخواهش قاض   با   ت یهم مفصل داد. و در نها  یگاه

 او را ترک کرد و آن دو مرد دوباره تنها شدند. 

@romanhayelilian 

 

 [ ۲۲:۵۷ ۱6.۰6.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان
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 ۲3۰  دیایکه ب بهار

 لب زمزمه کرد. ریقاسم خم شد و ز حاج

و   د یدون  ی نم  راه یدکتر طلوع رو پر ب  ی مطمئنم شما هم ادعا  _

که   دیریهم بپذ نویا دیداره با موضوع امکانش وجود نیحاال که ا

جون پسرتون در خطره. پس به خاطر خونواده تون هم که شده  

که همزمان   ی کنه پرونده ا  ی. اعتراف شما کمک م دی حرف بزن

و اختالل در نظام    یشخص مورد نظرتون به جرم کارشکن   ی برا

شده راحت تر دنبال   لیتشک  یقانون  ریکشور و واردات غ  ی اقتصاد

 شه. 

  ش یشانه ها  ی که رو  ینیزد و از غم سنگ   شیبه موها  ینگچ  نائب

 بود،در خود مچاله شد. 
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 د یباشگاه جاو  داریشروع شد که مهران با سرا  یاز شب  زیهمه چ  _

و   کرد  نامزدتصادف  مناسبت  به  اون شب  شد.  فوتش   یباعث 

هم حضور   ریبرگزار شده بود که معاون وز  یبزرگ  ی مهران مهمان

 داشت... 

***** 

رفت    ییو به سمت جا  اطیقطع تماس دکتر طلوع به ح  با  مهراب

طرف   کیچرخدار نشسته و سرش به    یصندل  ی که پدرش رو

مشغول گرفتن آب    ی دیبا دستمال سف  راندختی خم شده بود و ا

گوشه   از  گرفته  م  ی راه  را  پسرش  مطهره  و  بود    انیدهانش 

به آبنم  قیآالچ  ری ز  یداد. همگ  یتاب م  شیدستها  یابودند و 

 بودند.  رهیآب خ زیو افت و خ اطیح ی تو
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شدن مهراب، مطهره دست از تاب دادن پسرک خنده   کینزد  با

  یرو  چرخ دار پدر  یبرداشت و  خجالت زده کنار صندل   شیرو

احساس عذاب وجدان    الینشست. هنوز هم بابت رفتن ت  یمکتین

مهراب اعتراف    شی موضوع را پ  نیبود تا ا  یفرصت  یکرد و در پ  یم

  د یکند و شا  یرا درست نم   ی ز یاعتراف چ  نینست ادا  یکند. م 

ب  یحت از خود  را  ا  شتریمهراب  ا  زاریب  نهایاز  نگفن  اما    ن یکند 

 ی چشم به چشم ها  یبود وقت  شتریموضوع درد و شکنجه اش ب

 دوخت.  یمرد م نیپر از غم و اندوه ا

چشم   ی نیسنگ  او  به  و  کند  سربلند  کرد  وادارش  مطهره  نگاه 

  ی آمده حرف م   شیزود با او در مورد اتفاقات پ  ای  رید  دیبدوزد. با

 مهران و  ی از کجا شروع کند. از پرونده    د یدانست با  یزد امانم

بکشد    شیموضوع ماهان را پ  ای  دیاحتمال ارتباطش با پدر او بگو

که پنج سال تمام دکتر طلوع از آنها پنهان کرده بود،    ی و از برادر 
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موضوع   نیاز رو شدن ا  گریخود نسترن طلوع که حاال د  د؟یبگو

قتل   ی بابت پرونده    ی نائب آنقدر  ی دانست پا  ینداشت و م  یترس

گرفتن ماهان را از او   یاست که فرصت انتقام و حت  ریمهران گ

  ه مکالم  انیمهراب حرف مطهره را م  یخاطر وقت  ن یندارد. به هم

پ  ی  حق   دی کش  شی کوتاهشان  گفتن  با  نائب    قت یاو  دختر  به 

 نکرد.   یمخالفت

 م؟ یبا هم حرف بزن ی ا قهیچند دق می تون یم _

مکث    یکم  شده بود با  ر یو مهراب که غافلگ  دیرا مطهره پرس  نیا

و مطهره    ردیرا از او بگ  نیرحسیبرد تا ام   ش یسر تکان داد. دست پ 

کوتاه نگاه  ا  یدر همان حال  تکان    راندختیبه  با  او  و  انداخت 

 کرد.  دییحرف زدن، تا ی را برا مشیدادن سر تصم
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 ستیکرد قرار ن  یراه افتادند و کنار آبنما رفتند. مهراب حس م  به

برادرش داشته باشد و تالش کرد    ی   وهیبا ب  ی ندیخوشا  ی گفتگو

 اش را حفظ کند.  ی خونسرد

 رو بهت بگم.  یموضوع هی دیمن با _

 مطهره چشم دوخت.  زانیگر ی و به چشم ها برگشت

 !؟ یدر چه مورد _

 . الیرفتن ت _

مهراب چنگ انداخت و قلبش    ی گلو   بکیا به س هو  یانگار ب   یدست

بود    تیفشرده شد. خاص   ار یاخت  یب او که    ایاسمش  درد رفتن 

. تنش هنوز از تب عشق  ختیر  یاش به هم م  ی ادآوریبا    نگونهیا

  یبود که ت  یقرار تر از آن شب  یپرواتر و ب  یاو داغ بود و دلش ب

 .کرداز آن خود  شهیهم ی جانش را برا یت
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@romanhayelilian 

 

 [ ۲۲:۵۷ ۱6.۰6.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲3۱  دیایکه ب بهار

 ریدستش را به ز  کهیدستپاچه از او فاصله گرفت و در حال  مطهره

 برد، زمزمه کرد. یآب م

تو هم   یاز شب تصادف مهران بود که حت  ی موضوع ناگفته ا  هی  _

من اونو چند روز قبل از ازدواجتون باهاش   ،ی خبر بود  یازش ب

به خاطر به هم زدن ازدواج    نم یرحس یگذاشتم. به جون ام  ونیدرم

د نبود.  ت   ی دیتون  کرد.    الیکه  ازدواج  باهات  و  اومد  آخرش  تا 

وجدانش نذاشت اما حاال   ذابمنتها من نتونستم بهش نگم. درد ع
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 الیمن ت  ی حرفابه خاطر    نکهیعذاب وجدانم هزار برابر شده. فکر ا 

 خبر رفته...  یب

 زد. لب  ی به سخت مهراب

افتاده که من ازش   یاون شب چه اتفاق  ؟یگفت  یتو بهش چ  _

 خبرم؟!  یب

هق هق او لب    دنیهم با د  نی حس  ریافتاد و ام   هیبه گر  مطهره 

 قرار شد.   یو ب دیبرچ

 گرفت فرار کنه.   میمهران تصم  یمحمد هنوز زنده بود، وقت  یعل_

ا  جیگ  مهراب کرد.  نگاهش  فقط  زده  بهت  مامور    نیو  که  را 

 زن چه بود؟  نیهم گزارش کرده بود. پس منظور ا اورژانس

 پاسخ داد.   ده،ی خاموشش نشن  یلب ها  انیسوال او را از م  مطهره

 محمد زنده است.  یدونست که عل یمهران م _
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هوا به    یب   شی کم آورده، شانه ها  دنیکش  ی کرد نفس برا  حس

و مطهره پسرش    دیدستانش لغز  انیم  نیحس  ری جلو خم شد. ام

 او گرفت.   از یرا به آن

  ی ن یمهران مثل پتک سنگ   ی نشست و صدا  شیزانوها  ی رو  مهراب

 .ختیشد و ستون صبر و طاقت او را فرو ر  دهیبه سرش کوب 

کردن...من فقط به خودم   یم  رم یاون مرد مرده بود، اگه دستگ "

موندم    ی اگه م  ی فکر کرد  چیفکر نکردم. مطهره، مامان و بابا، ه

 "شد؟ یم یچ

اعتراف مطهره اگر تنها    نیرفته بود و ا   شهیهم  ی برا  دخترکش

کند.   ی ا  هیتوانست گال  یرفتن بود هم مهراب نم  ی او برا  لیدل

ا  یم ب   نیماند  با  یتاب که نم  یقلب  ب  دیدانست چطور  را  ه  او 

 اش کند.  یجان راض یت یت امدنین
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برات جبران    نمیرحسیمنه اما به جون ام  ریدونم همش تقص  یم  _

 هرطور شده برگرده.  الیم تکن  یم ی کار هیکنم.  یم

***** 

گر  غیج  ی صدا ب   ی کودکان  ی   هیو  به  داده   مارستانیکه  انتقال 

خون و الکل به    ی و درمانده کرده بود. بو  جیرا گ  الیشده بودند ت

آم آورتر  ختهیهم  دلهره  مقابل   یزندگ  ی صحنه    نیو  را  اش 

ها اشک  به  بود.  نشانده  ب  ییچشمانش  چشمان    یکه  از  گناه 

و سرش مملو   ده مان  رهیبود خ  ی هراسان کودکان جارو    ده یترس

بچه    ی از کنارش گذشت و برا  ی ب  ی بود. ب  یجواب  یاز سواالت ب

خوردن دست   هیو مانع بخ   دی کش  یم  غیوحشت زده جکه    ی ا

اش   یشد، آغوش گشود. صورت خون  ی اش م  دهی د  بی و آس  دهیبر

 چسباند و با حرف زدن تالش کرد آرامش کند.  نه یرا به س
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  دنشان یشد. به محض رس   یاتفاق امروز آرام نم  دنیاما با د  الیت

 ت یاز توابع وال   ادی)بخش( ص یبه ولسوال   ی انتحار  ی خبر حمله  

وت بودند.  آنها داده  به  را  ها  الیسرپل  با کتاب  که  بود    ش یآنجا 

را از ذهن شان پاک   شانیخانواده ها  دنیبه  خون غلت  ی خاطره  

آمد که    یم  ی خنده دار  یشوخبه نظر    شتریب   م یتصم  نیکند؟ ا

 به آن نداشت.  دنیخند ی برا یحال الیت

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۰:۴۰ ۰6.۰۷.۲۰], نیلیل ی ها رمان

 ۲3۲  دیایکه ب بهار

و نگاهش را    دی دو  رونیب   ی و حشت زده از آن مرکز درمان  د یناام

آسمان خاکستر به  بغض  ا  ی وابر  ی با  از    نیآنجا دوخت.  حجم 
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از   ش یور نکرده بود. به نظرش آمد پو غم را هرگز تص  بت ی مص

آن  شهر بگذارد ترس از طالبان  و روبرو نشدن با  نیپا به ا نکهیا

بزرگتر ام  ی مشغله    نیها  بود.  ن  اذهنش  فکر   امده،یحاال  آن 

 از کابوس شده بود.  ی شهر آوار نیخواب کودکان ا ی هولناک رو

به    ی شوند برا  یگروه چطورحاضر م   کیتوانست درک کند    ینم

کشر سالخ  دن یخ  انسان  اعتقادشان  و  خون    ی قدرت  کنند؟ 

 نند؟یافریآزار برسانند و وحشت ب زند؟یبر

را    ش یکه قلبش را فشرد، دست ها  ی هم  به دنبال اندوه  خشم

م کرد.  ا   یمشت  در  کار  نیدانست  نابرابر  ساخته   ی نبرد  او  از 

است ین بگ  نکهی.  به دست  برا  ردی اسلحه  ا  ی و  نشاندن   نیعقب 

او در تضاد بود.    فیبا وجود و روح لط   زدید آنها خون برگروه مانن

اسلحه  ام او  بابا جانش  قول  به  ها  ی تر  ی قو  ی ا    ش یدر دست 
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کودکان   نیتوانست بخاطر مرگ پدر و مادر ا  ینم   د یداشت. شا

طالبان خونخواه ول  یاز  ه  یم  ی کار  یکند  که    ی طالب   چیکرد 

 . ردیبگ کودکان را هم از آنها نیا ی  شهینتواند فکر و اند

دانست که   یبود، م   دهیروزها به دستش رس  نیکه ا  ی اخبار  طبق

در بخش کوهستانات سرپل طالبان مشغول آموزش به کودکان  

 ینیکه در مدارس د   یبود. کودکان  ی انتحار  اتیانجام عمل  ی برا

منطقه ذهنشان را شستشو داده وسپس آنها را وارد    نیخاص ا

 کردند.   یگروه ها م نیا

  د یکش  رونیداشت بکه به تن    ی کت  بیش را از جهمراه  یگوش

عکس   ی که حاو  یپنهان  ی پوشه    ی چند وقت دور  نیو به عادت ا

که در   ییعکس ها را همان روزها  ن یمهراب بود باز کرد. اول  ی ها

محمد جان و دفتر شعرش و    یگلخانه اش با مهراب در مورد عل
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 ی کنجکاو  ی و از ر  لیاواگرفته بود.    ی زدند، پنهان  ی افکار او حرف م

کرد، بعد تر مرور عکس ها شد عادت.   یو رو م  ریعکس ها رو ز

نزد ند  کی مهراب که  ا  دنیتر شد،  بهانه    ی برا  ی عکس ها شد 

 جز عشق نبود. ی زیو حاال چ یدلتنگ

  ی گرمش، به عشق   ی روزها به بودن او و دستها  نی آخ که چقدر ا   و

  ی ودخواهخ  یاگر او کم  دیداشت. شا  ازین   دیبخش  یبهانه م   یکه ب 

خواست به    یم   یلحظات  ی کرد و آن وجود سراسر عشق را برا  یم

 خورد. یجهان بر نم ی جا چیه

رو  ی ب  شیها  دست و   دیلغز  یگوش  بوردیک  ی صفحه    ی اراده 

 نوشت.   یامیپ

آب و خاک   نیا  ر یغربت دامنگ  ایدور شدنه    تی دونم خاص  ینم"

تسل به  وادار  م  میآدمو  تسلکنه یشدن  دور  می.  ار قر,دنی,ندی به 
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  ی دور شدن سخت بود اونقدر  نیکنارت بودم ا  یگرفتن. تا وقت 

دادم.   یاومد وداشتم جون م  ینفسم باال نم  یکه موقع خداحافظ

حس    هیبد جاش رو به    لگذاشتم اون حا  مایاما تا پامو تو هواپ

شدم مهراب.   یاز تو دور م  دیداد. من با  ی بخش و قو  نانیاطم

از ته دل و    دیرگشتن بود، با واسه ب  یکه تهش اگه قول  یدور شدن

ندادم و گذاشتم به    یام یبهت پ  ن یبود. واسه هم  یم دیبدون ترد

تو    ی نطوریا  د یبوده. شا  یشگی که رفتن من هم  یباور برس  نیا

تو هم    د ی. شای دیرس  یو باور الزم م  نانیاون اطم  ه هم ته دلت ب

 هیمحمد فقط    یعل  یعالقه ات به دختر چشم بادوم  ی دید  یم

زودگذ هحس  و  نم  یجانیر  که     یبوده.  شده  مرگم  چه  دونم 

روزا شدم تکه ذغال   نیرو بهت بدم اماا  امیپ  نیگرفتم ا  میتصم

بهت فکر    شتریب   یدونه هرچ  یکه م    شیآت  ی رو  ی گر گرفته  

هرچ ز  شتریب  یکنه,  م  ر یخاطراتتو  زودتر  کنه  و   یرو  سوزه 
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ن   ییزایچ  هیاما    شه یاکستر مخ آدم  خوام   ی .مستی دست خود 

نبوده، هنوزم عاشقتم    ی معرفت  یخبر گذاشتنت از سر ب   یب  ینبدو

شا دلتنگ  شتری ب  یحت  دیو  که  قبل  بدجور  یاز  از   ی داره  دمار 

 ". ارهی یروزگارم در م

 ردیهمراهش بگ  یوادارش کرد چشم از گوش  ینگاه کس   ینیسنگ 

 یکی  ی بود که از پشت پنجره    الی . سونندازدی ب  یو به اطراف نگاه

 کرد.  یداشت نگاهش م یز درمانمرک ی از اتاق ها

بلند شد و به   شیفرو برد و از جا   بشیرا داخل ج  یگوش  الیت

 درون مرکز برگشت. 

 مشغول زمزمه بود.  ی ب یکنار گوش ب الیسون

 بود.  یمقبول  اریجوان بس دمیخودم د _

 ؟ یکن  ی)فرزندم( اشتباه نممی ! بچ؟یمطمئن است _
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 . دمیگم تان.دوبار د یم _

حال  الیت زک   یدر  م  یچشم  ریه  را  دو  کنارشان    دیی پا  ی آن  از 

 دیشا  ایته راهرو رفت. پسرک ده    ی ها  یگذشت و به سمت صندل

را بغل کرده و با بغض    ی دختر و پسر کوچکتر  ی هم دوازده ساله ا 

 بود.  رهیبه آمد و رفت آدم ها خ

* 
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 ۲33 دیی ایکه ب بهار

بود. چشم بست و    الیت   امیخط به خط پ  ی مهراب با بهت رو  اه نگ

شد بعد از چهل و هفت    یباز کرد اما انگار خواب نبود. باورش نم
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داده بود.   امیو عذاب, دخترکش به او پ  یو  دلتنگ  ی خبر  یروز ب

دانست   یشد که نم  یانیپا  یو درشت ب  زیسرش پر از سواالت ر

 کدام را بپرسد. 

پرسش    کیضربه زد و    د یصفحه کل  ی رو  یتبه سخ  شیها  انگشت

 نوشت.  امیو پ یاما با هزاران معن ی لمه ا دوک

 "؟ییتو کجا"

 نشد.    یآب  امیکوچک پ  ک یصبرانه منتظر جواب ماند اما دو ت  یب  و

 

که در آن    یشانه اش نشست و او را از جهنم  یفرزان رو  دست

 . د یکش رونیزد، ب ی دست و پا م

 شده؟!  ی زیچ _

 زمزمه کرد.  ی اوربا نابمهراب 
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 داد. امیبهم پ الیت _

 . دیپرس ی فرزان ناخودآگاه باال رفت و با کنجکاو ی ابروها

 ازش نبوده ؟! ی مدت خبر نیخب کجاست؟! چرا ا _

سرگردان    ی پر از عبور و مرور دادگستر  ی راهرو   انیمهراب م  نگاه 

 شد. 

 نگفت.  ی ز یدونم .چ ینم _

ر  نگاهش  و  کرد  فوت  را  نفسش  کالفه  خروجفرزان  به   یا 

 کرد. کیبارساختمان دوخت و  چشم 

 ! ست؟یهمسر برادر مرحومت ن  ادی یخانم که داره م نیا _

   ی اش گرفت و به مطهره ا  یمهراب نگاهش را از صفحه گوش  

شد. خودش با او    یم  کیبه آنها نزد  ی دوخت که  با بهت و ناباور

 باشد.  نجایتماس گرفته و خواسته بود که امروز ا
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اقرار    کی مورد  بود آن هم    نینانوشته در  با خود گذاشته  زن 

اتفاق  نکهیا هر  تلخ،  چقدر  زندگ  یهر  به  برادرش    ی که  همسر 

زن سخت جان تر از   نیبگذارد. ا  انیشد را با او در م یمربوط م

 و جا بزند. اوردیآن بود که کم ب

اساس هم  و بر  بود که در دادگاه   نیدرست  او خواسته  از  قرار 

 ند. شرکت کامروز 

نفس نفس زنان خود را به آن دو رساند و بعد از سالم و    مطهره

 .  دیرو به مهراب پرس ی مختصر یاحوالپرس

 ! ه؟یچ هیقض_

ربا  یدادگاه  ی تو جلسه    دیبا  _ آدم    دهیو دزد  ییکه در مورد 

 . میشدن پسر دکتر طلوعه شرکت کن 

 آن دو مرد سرگردان شد. انینگاه مطهره م  
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 به ما داره؟!  یدادگاه چه ارتباط نیا _

 ده.  یم  حیرو بهت توض زیهمه چ یپناه یقاض _

به سمت دفتر حاج قاسم قدم تند کردند و ذهن مطهره    هرسه

 شد.  ریدرگ شتری لحظه به لحظه ب 

 به در زد و آن را گشود. ی ضربه ا مهراب

 تو؟  میایب  م یتون یسالم حاج آقا. م _

  ررسیر تکارش بلند شد و به او که د  زیاز پشت م  یپناه   یقاض

 نگاهش بود, تعارف کرد. 

 داخل, منتظرتون بودم.  دیاریب فی تشر _

درماندگ   هرسه با  و مطهره  اتاق شدند  حاج   ی به حرفها  یوارد 

آن  ی و به جا  یخال رشیقاسم گوش داد و آن ذهن شلوغ و درگ

 قلبش پر از اندوه شد. 
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تار    ریتصو  و  مقابل    "حامد"محو  را  اش  رفته  دست  از  برادر 

چند    نیکه تا هم  گفت یم  ی از برادر  یو قاض  دید  یچشمانش م

 خبر مانده بود. ینائب هم از آن ب   یحت شیوقت پ

به    دیرس   یم  ی با او به زن  وندشیپ   ی سر رشته    کیکه    ی برادر

 اسم دکتر نسترن طلوع. 

سرد شدن کانون خانواده   یکه در تصورات مطهره مقصر اصل  یزن 

ئب ، مادرش را افسرده و به  او با نا ی که رابطه پنهان یاش بود. زن

 کرده بود.  دیکنج اتاق خوابش تبع

روز    کیپدرش    یاس یو س  یاجتماع  ی که به خاطر وجهه    یزن

 یحضورش از زندگ  نیسنگ   ی   هیکنار گذاشته شد اما هرگز سا

 شان عقب ننشست. 
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, پسرش یقاض  ریچشمانش تصو  انیجا خوش کرده م  ی ها  اشک

 . دی و مهراب را دزد

ن  زهر آلود به جانش نشسته بود و آن بغض   ی شتریدرد چون 

شد ،قصد گرفتن جانش    یتر م  ریکه لحظه به لحظه گلوگ  یلعنت

 را داشت.

 مگه نه؟  هیشوخ هیفقط  نیا _

با ناراحت  دهی پرس  یابرا از مهر   سوالش رو برگردانده و    یبود که 

 سپرده بود. ی پناه یسوال او را به قاض  بیتکذ ای دییتا

ا   نیبب  _ بود    نیدخترم!  قرار  فقط  اگه  باشه    یشوخ  هیمسئله 

برسه.   ی بیبه وجهه اش آس ذاشتیگرفت و نم  یپدرت جلوشو م 

چرا آقا مهراب خواست برخالف نظر پدرتون شما هم    نکهیاما ا

  نکه یاون بچه باشماست و ا  یخون  ی رابطه    دیموضوع رو بدون  نیا
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 خونواده  ی قتل همسرتون،پدرشما رو با اعضا  ی به خاطر پرونده  

که امروز قراره   یبا توجه به دادگاه  دیتهد  نیکردند و ا   دیاش تهد

 .شهی برگزار بشه شامل اون بچه هم م

@romanhayelilian 
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 ۲3۴  دیایکه ب بهار

. هر چقدر با خودش ردیموضوع را بپذ  نیتوانست ا  یمطهره نم 

و    ریحاج قاسم را ز  لیو دال   حاتیرفت،هرچقدر توض  یکلنجار م

م بهانه   یرو  دنبال  و  برا  ی اکرد  کوچک  ا  ی هرچند    ن یقبول 

 .ردیتوانست آن را بپذ یباز نم گشت،ی تلخ م قت یحق
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  نکه یاز گناه باشد,نه ا  ی پاک و عار   ی در باورش نائب مرد  نکهیا  نه

از او   ییخطا  نی به پدرش اعتماد داشته که سر زدن چن  ی آنقدر

سقوط    زانیم   نیتوانست تا ا  یدرش نمباشد. در باور او پ  دیبع

 کند.  

پا    ی که زندگ  ی به مهراب دوخت. به مهراب   ی را با دلخور  نگاهش

بود که او درباره مهران و کابوس آن   یاعتراف  جه ینت  شیدر هوا

شده   ی شد گفت با هم مساو  یکرد. حاال نم   الی به ت  یشب باران

  ۵برادر    کی  هنکیمرد بدهکار بود  اما تصور ا   نیاند، هنوز هم به ا 

  ی به اندازه کاف  خبر مانده  یب  وجودشساله دارد که  تا امروز از  

 آمد.   یتحمل م رقابل یسخت و غ

 . اوردینگاه سرزنشگر او را تاب ن مهراب
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  یگفت   ی! نم؟ی شد   ینم  یگفتم بعداً بابتش شاک  یاگه بهت نم  _

 گرفتمت؟!  دیند  شهیمثل هم

اد و سر خم کرد  قرار د   اشی شانیرا ستون پ  شی دست ها  مطهره

ب نب  شیها  هیگر  نیاز ا  شیتا آن سه مرد  به توجنندیرا  او   هی. 

ها   یخواه  ی اد یبود و با ز  نجای که امروز ا  نینداشت. هم  ی ازین

  ل یدل  ی شد به اندازه کاف  ی،ترس ها و اشتباهات پدرش روبرو م

 بود.  دهیو شن دهید هیو توج

کشته شدن  فرزندش و درد    ی پدر  یپوش شدن او، ب  اه یو س   وه یب

با که  نبود  کم  مرگ   دیهمسر  در  پدرش  بودن  مقصر  عذاب  با 

بود که    قتیحق  نیا  رفتنیو از آن بدتر پذ  آمدیمهران هم کنار م 

نشانه   کیخود    ی   دکنندهیو ناام  کیاز گذشته تار  ی پدر  نیچن
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تمام گذشته    توانست  یم  هک  ی ادارد. نشانه  ریزنده و انکارناپذ   ی 

 نابود کند.  یبر هم زدن نائب را به چشم ندهیو آ

قاض  ی ا  نشانه و    یمدع   یپناه   یکه  است  در خطر  جانش  بود 

  یاز خطر  ایکودک نگران باشد   نیاز حضور ا دانستی مطهره نم

 ! کرد؟ی م دیکه جان او را تهد 

حاج قاسم    ی به در خورد و دکتر طلوع با اجازه    ی کوتاه  ی ضربه   

نگاه پرسشگرش  سر بلند کرد و    ی وارد اتاق شد. مطهره به سخت

او   ی و آشفته    ریدر ذهن درگ  شد ی دوخت که سالها م  یرا به زن

 ی ها  یو غم مادرش، به باد رفتن تمام دلخوش  یمقصر افسردگ

 مد بود.  کوچکشان حا  شتهاز دست دادن فر  یاو  و حت  ی خانواده  

  ی منطق  ریتصور آخر، دور از ذهن و غ  نیا  دانستی خوب م  یلیخ

پدرش داشت،   یزن در زندگ  نیحضور اکه از    ی ا  نهیاست اما ک 
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ساخت. مهراب با ورودش بلند شد    یباور آن تصور راهم ممکن م

 . ندی و از او دعوت کرد تا کنار مطهره بنش

در   دیناگفته وجود داره که خودتون با  ی سر  هیکنم    ی فکر م  _ 

 . د یموردش صحبت کن

با کم   عانهی دکتر طلوع مط  فاصله از مطهره   یسر تکان داد و 

ناراحتن با  به نوع  ی شست. مهراب    ی از آن دو زن  که هر کدام 

جانش را هدف خواسته ها و    یت  یاو و ت  ی از رابطه    ی اگوشه 

 نگاه گرفت. خودشان قرار داده بودند،  ی ها یخودخواه

  دن ینفس کش  ی اتاق هوا برا  نیا  ی لحظه حس کرد چقدر تو  کی 

که    ی پناه  یبلند شد و رو به قاض  ش یمقدمه از جا  ی کم است. ب

 نظر داشت آرام زمزمه کرد. ریپرسشگرانه او را ز

 گردم. یاالن برم _
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برخاست و همگام با او از    یصندل  ی هم به دنبالش از رو   فرزان

 اتاق خارج شد. 

 شده ؟!  ی زیچ _

 زد.  شیبه موها یچنگ مهراب

دست و پا    یبفهمه من االن دارم تو چه عذاب  تونه ینم  یکس   _

با    فشویپنهون شده  که تکل  ایدن  نیاز اگوشه    هیزنم. زنم    یم

و عذاب دارم   ی فیخودش مشخص کنه و من به جاش تو بالتکل

نگهش  . اگه دست خودم بود شده به زور و اجبار  زنمیدست و پا م

رفت    ی هرجا که م  اقلال   ایازم دور شه    ذاشتمی داشتم و نم  یم

قاسم نشستن  دوتا زن که تو دفتر حاج  نیرفتم اما ا  یباهاش م

انداختن که من در حال سوختن راه رو    می به زندگ  یشیچنان آت

 رفتنش باز گذاشتم که بره.  ی برا
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 [ ۰۰:۴۲ ۰6.۰۷.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲3۵ دیی ایکه ب بهار

پنجره    یقدم  چند به سمت  و  فاصله گرفت  فرزان  بزرگ    ی از 

زد  ی به هر در ی خبر ی چهل و هفت روز ب نیمقابلش رفت. در ا

نرفته و در    کای به آمر   الی. تاوردیاز گمشده اش به دست ن  ینشان

داشت که     هیسفر کوتاه دو روزه به ترک  کی هم نبود. مهراب    رانیا

او   میهم از تصم  دایو و  یماند. دوستانش ناج  جه ینت   ی بآن هم  

فقط    یب حاال  بودند.  مانده  بود.    یباق  شیبرا  نهیگز  کیخبر 

 . فیافغانستان ،مزارشر
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گفتن   ی آنقدر حرف برا الیمحمد بود و ت یکه زادگاه عل ی هرش 

م که  داشت  آن  کودک  یاز  با خاطرات  سالها   یتوانست  پدرش 

 کند.  یابافیرو

 دا یپ  ی شده بود که برا  تیکه حاال آنقدر بزرگ و پرجمع  ی شهر

 .کردی ماهها تالش م دیکردن دختر کش با

 تو افغانستانه.  الیت گهیبهم م یحس _

موافقت     ی دو کتفش قرار گرفت و به نشانه    انی م  دست فرزان 

 سرتکان داد. 

 . ست ین  دیبع _

  ال یکرد که  ت  ی و رو کردن خاطرات  ریدر ذهن شروع به ز  مهراب

  ی م  یبه دنبال کسان دیگفته بود. با شیمحمد برا یاز گذشته عل

 مربوط بودند.  فیگذشته و مزارشر نیبه ا یگشت که به نوع 
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و    رهیبگ  ی خبر  الیم که بتونه از اقوام تکن  دایرو پ  یکس  دیبا  _

 از  اونها بهم بده.  یآدرس و نشون

*** 

آن که    ی کتاب را بست و به طرف پسرک گرفت. هنوز هم ب  الیت

کند، دست دور   دایپ  نانیاطم  تگرش یبه او و حضور حما  ی اذره

به    ینیب  زیخواهرش انداخته و چشمانش چون عقاب ت   ی شانه  

 ود. ب رهیبرادر کوچکترش خ

  ه یبخ  یی برادرش چند تا  یزخم  ی را پانسمان کرده وبه پا  دستش

  ی م  یدل او چه مرهم  ی زخم ها  ی برا  دیشیزده بودند. با خود اند

دق مادرش    قهیشد گذاشت؟ در عرض چند  و  پدر  شاهد مرگ 

تر و دردناکتر هم مگر وجود داشت؟   قیزخم عم  نیشده بود. از ا

 . ت گذاش زیم ی پسرک رو  ی کنار پا ییکتاب را جا
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بلد  ی   هیبق   _  باشه؟!  بخون  براشون  خودت  رو    که   ی داستان 

 ! ؟یبخون

  ی را رو  ینازک  یپتو  الیموافقت سر تکان داد .ت  ی به نشانه    پسرک

 ی نگاهش را به پلک ها  دویبرهنه و خاک آلود دخترک کش  ی پاها

هم آمده   ی با آرامش رو  یچند ساعت ی او دوخت که برا ی بسته 

شا  یبودند.آرامش نص   چیه  گرید  دیکه  شد    ینم  بشیوقت 

سن کم امروز به چشم    نیرا دخترک با ا  یزندگ  ی رو  نیتر.تلخ

 بود. دهید

 خواهر و برادرت هم اونجا بودند؟! _

برا  م  ی پسرک  چشمان  کرد.  مکث  لحظه  خوش    یشیچند  و 

 هوا پر از اشک شد.  یو ب ست یحالتش معصومانه به او  نگر
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ت  به    ی رو  الیدست  که  پسرک  بازوانگشتان  خواهر   ی دور 

 کوچکش چنگ زده بودند، نشست.

 . ی با من در مورد اتفاق امروز حرف بزن یتونیم ی اگه بخوا _

 صورت گردپسرک سر خورد.  ی اشک رو 

 ...طالبان پدر و مادرم را کشتند. میکرد یهمه فرار م یوقت _

  ال یانداخت. او هم به فاصله چند ماه ل  ریبغض کرد و سر به ز  الیت

 نیجان را از دست داده بود اما حجم درد و اندوه ا محمد یو عل

که او را ذره ذره سوزاند کجا .هر چقدر هم   یپسربچه کجا و غم

 ی هاشانه  ی که رو  ی غم  ینی شد باز غمش به سنگ  ی م  ی که مدع

 . دی رس یمکوچک پسرک چون کوه شده بود، ن

 ه؟یاسمت چ _

 . یلع _
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 تالش کرد نفس بکشد.  الیت 

 چند سالته؟!  _

 ازده سال دارم.دو _

 ی آمد  دوازده ساله که بود تو  ادشیسوخت.  هوای ب  شیهاچشم

باشگاه و کنار پدر و مادرش چقدرخوشبخت     ی انتها   تی آن سوئ

 و شاد بود. 

) ؟یپدر کالن  ،ییکاکا  د؟یندار  نجایرو ا  یبه جز پدر و مادرت کس_

 (؟یپدربزرگ ،ییعمو

 ( شانیها لیشان فرار کردند.) اتومب ی همه با موتر ها ین_

را فشرد اما پسرک را از گفتن باز    الیقلب ت  شیصدا   ی هق هق ب 

 نداشت. 
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شد.    کیچند گلوله به سمت ما شل  م،یشد  رونی از خانه ب   یوقت  _

رو پدرم  نگذشت  خون    نیزم  ی لحظه  از  پر  لباسش  و   افتاد 

درم کشته شده. همراه مادرم به خانه  پ  دمیرفتم د  کشیشد.نزد

روم تا    یبا خواهر و برادرت باش مه م  ,مادرم گفت تو  میپس آمد

 . امد یپس ن  م یدیکش ر( اما هرچه انتظالی.)اتومب اورمیموتر ب

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۰:۱۴ ۱9.۰۷.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲36  دیایکه ب بهار

به رگبار بسته شدن    ی از لحظه    زدیو حرف م  ستیگریم   پسرک

دو  از  به خ  دنیمادرش،  زخم  ابانیهرسه شان  برادر   یو  شدن 

دانست    ی کرد و نم  ی قلبش حس م  ی که رو  ی کوچکترش، از درد
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روح و روانش   انی که م  ینه،از ترس  ای  اوردیآن را تاب ب  تواندی م

وجودش ساخته بود.     نرخ پنها  میدرن  یکیتار  هیدوانده و سا   شهیر

 ی   دهیخاک تا کجا جسم به خون غلت  نیبا خود فکر کرد ا  الیت

خوا آغوش  به  را  کش مردمش  تاک  نیا  د؟یهد   ی صدا  یآسمان 

 ی گلوله ها را تاب خواهد آورد؟ پرستار  یکننده و وحش  رانیو

کند. پسرک به    یبرادر کوچکتر را بررس  تیشد تا وضع  کینزد

کرد و  کتریرا به برادرش نزد دوهوا  خ  یشدنش ب کیمحض نزد

بود ،زل   ی گری سرم د   قیوحشت زده به پرستار که مشغول تزر

 زد.

 .  ردیاز آنها فاصله بگ یرا واداشت کم الیت ی ب یور ب حض ی  هیسا

 . دی پرس ین یگونه اش نشست و با لبخند غمگ ی رو  یب  یب دست

 جانت جور است؟)حالت خوبه؟( _
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 یآورد ب  یسر تکان داد. به زبان هم اگر نم  ینف  ی به نشانه    الیت 

آسمان    ی خواند.دلش اندازه    یم   شیحال بد را از چشم ها  نیا  یب

بار بود    نیاول  ی گرفته بود. امروز برا  "سرپل"  ی و ابر  ی خاکستر

نم محمد   یخواست به عشق عل  یباشد، نم  نجایا  خواستی که 

م  یف یجان ک به دوش  م   دیکش   یکه  و  از کتاب کند  پر    انیرا 

با خواندن   دیبرود که شا  یها به دنبال کودکان  ابانیکوچه ها و خ

 بدانند.  شتریب یآگاه شوند،کم شتریب  یکتاب کم

از     ی امیاش دوخت. پ   یگرفت و به صفحه گوش   یب   ی از ب  چشم

 تواند درست نفس بکشد. یمهراب داشت. حس کرد نم

 "؟ییتو کجا "

فوت وقت انگشتانش    یو ب  دیچشمانش جوش   ین  یدر ن  اشک

 . دیلغز امیپ  دیکلصفحه ی رو
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 . یمورگان، هالستد جنوب  ابانیچهل ودو،خ ازدهی_

ترک گذاشت و او را به سمت  دخ   ی شانه    ی دستش را رو  ی ب  یب

 خود چرخاند. 

 ؟ینیدخترم چه شده؟ چرا غمگ _

 صورتش را پاک کرد و سر تکان داد.  ی راه گرفته رو اشک

مهراب دوباره    ی بعد  امی. نگران نباش. پیب  یب   ستین  ی زیچ  _

 دور کرد. یب  ینگاهش را از ب

  ل یو مشغول تحص کایآمر یکنم رفت الیخ ی خوا یباشه اگه م _

که تو ذهنت و قلبت حل   ی زی ندارم.بابت هر چ ین حرفم  ی شد

باق برا  ی نشده  و  ترد  ی مونده  کرده   ییدهایتموم  مجبورت  که 

. اگه فرصت    ی گله ا  ،یرفتنت رو ازم پنهون کن   قتیحق ندارم 

 گه یاما د  ارمند  یبازم حرف  ی خوا  یدور موندن  م  ی برا  ی شتریب
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م  چیه نکن.  قطع  من  با  رو  ارتباطت  باها  یوقت  م حرف  خوام 

که به جونم    یان یدرد تاس  نیا  دی که شا  یهات بگ   ی از دلتنگ  ، یبزن

  ره یآروم بگ  یاز اونه کم   یبخش کوچک  هیفقط    م یافتاده و  دلتنگ 

. 

*** 

  ی غیشد. ج  رهیگذاشت، خ  زیم  ی که مهراب رو  یمطهره به مدارک  

نگاهش را از آن پرونده گرفت    دی کش  یاز سرخوش  ن یرحسیکه ام

  ی ه بچه را به آغوش گرفته و با عالقه تاب مدوخت ک  یو به مهراب

نشست با لبخند    ی که کنار عروسش م  یدر حال  راندختیداد. ا

 تذکر داد. 

 پسرم! مواظب باش. _
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زمزمه کرد    "حواسم هست "  نکهیا  هیلب شب   ری ز  ی زیمهراب چ 

و مطهره دوباره سر چرخاند و به برگه ها چشم دوخت. هنوز هم  

 و حاج آقا شرم داشت.  راندختیا  ی مهااز نگاه کردن به چش

ز  ی درد  از با  پدرش  ا   یخواه ادهیکه  و  او  جان  خانواده    نیبه 

،عذاب م بود  ادیکش   یانداخته   راندخت ی. حاال هرچقدر هم که 

باعث    دیموضوع نبا  نیو مهراب معتقد بود ا  دادیاش م  یدلدار

احساس . باز  ستیاتفاق ن   نیمطهره باشد و او  مقصر ا  یشرمندگ 

 نداشت.   الیخ  یراحتو  یسبک

اش حذف شود   یشد پدرش تمام و کمال از زندگ  یکاش م  ی ا

را نم نائب  از صفحه    یاما وجود  نه   . اول    ی توانست پاک کند 

روز استخوانش.  و  پوست  و  از رگ  نه  بار    ی شناسنامه اش  صد 
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وقت پدرش   چی مرد ه  نیکاش ا  ی کرد ا  یآرزو م  شتریهم ب   دیشا

 نبود. 

 !ه؟یپرونده در مورد چ اون یبپرس ی واخ ینم _

 زد. یلبخند تلخ مطهره

 از اشتباهات بابامه؟!  گهید یکیسند _

 یکاشت و در حال  نیرحسیام  ی گونه    ی رو  یبوسه محکم  مهراب

 که نگاهش به چشمان درخشان برادرزاده اش بود، جواب داد. 

باال   یرا  دو دست  نی حس  ریاست. ام  هیریخ  ادیبن  سی واسه تاس  _ 

 . دیکش  غیج  ی شتریب جانیبرد و پسرک با ه

 . یمحمد رحمان یعل ادی بن _

@romanhayelilian 
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 [ ۰۰:۱۵ ۱9.۰۷.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲3۷  دیایکه ب بهار

 همزمان زمزمه کردند.  راندختیو ا مطهره

 محمد؟ یعل ادی بن _

 مهراب با لبخند به سمت شان برگشت و سر تکان داد.  

ماه  _ د  یاستخر  ماه  چند  بهره   گهیتا  و   یم  یبرداربه  رسه 

 ی کار گره گشا برا  ی سر  هی  م یتون  ی داره  که از سودش م  ی درآمد

به ثبت  موسسه    ازین   نی. واسه هممیمهاجر انجام بد  ی بچه ها

 داشته باشه.  یکه کارها روند قانون میدار ی ا

 دست دراز کرد تا نوه اش را به آغوش بکشد. راندختیا

  د یپرس  ی ل را از مطهره اسوا  نیا  ه؟ی. نظرتو چهی خوب  یلیفکر خ  _

 به برگه ها زل زده بود.  یکه هنوز با درماندگ
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 بگم واال؟ یچ _

 ی داد و مقابل مطهره رو  راندختیرا به دست ا  نیرحسیام  مهراب

 کاناپه نشست . 

 درسته ؟  ی بهم قول جبران داده بود _ 

 . دیخشکش را زبان زد و پرس  ی لب ها مطهره

 اد؟یازم بر م ی چه کار _

 جواب داد. ی جد یلیخ مهراب

 .ی ادیمربوط به بن  ی ها و کارها یاز امروز تو مسئول دوندگ _

 . د یپرس مطهره

 کنه؟ کاریچ قایقراره دق ادیبن نیا_
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م  یلیخ  _ صحبت  مفصل  بعدا  موردش  در  بذار   م یکن یکارها.   .

  ح ی توض  ی بشه بعدش فرصت برا  یط   ادیبن  نیثبت ا  ی مراحل ادار

 هست. 

تمام گذاشت.    مهیان را ن همراهش صحبتش  یزنگ گوش   ی صدا

 موضوع تمام شده بود.  نیمهراب ا ی هرچند برا

 الو سالم داداش چه خبر؟ _

  ی خرابت چ  ی له  تو اون  ک    یبگ   شهیشماست.م   شی خبرها پ_

وادارش کرد از مادر و    یفرزان پشت گوش  ادیفر  ی صدا  گذره؟یم

 برساند یو خود را به در خروج ردی مطهره فاصله بگ

 شده باز؟ یچ _

  اد یو فرزان دوباره فر  دیطاقت از او پرس  یوالش را کالفه و بس 

که هر طور شده واسه ادامه کار   ی زد  شیخودتو به آب و آت_زد.  
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   ه یاهواز.حاال که همه کارها جور شده و اونجا    ی بر  قاتیو تحق

همه    ریز  ی زد  هویکشه    یانتظارت رو م  ییو استثنا  یعال  ت یموقع

دکتر طلوع واسه   شنهادیموضوع پن  یبه خاطر ا  ی ! تو نبودز؟یچ

 ؟ ی رو رد کرد شگاهیساخت فاز سوم آزما ی پروژه 

 رفت.  نییرا فوت کرد و سالنه سالنه از پله ها پامهراب نفسش  

داشتم،االن ندارم. تو که از    طشویاون زمان شرا   ؟یخب که چ  _

 برم.   تونمینم یدون ی.می من خبر دار  یزندگ

 با افسوس زمزمه کرد.  فرزان

. نه اون موقع که ی نگرفت  میوقت به خاطر دل خودت تصم  چیه  _

  ی تون ی نم  یگینه به االن که م  ،ی بر  دیکفش که با  هیتو   ی پاتو کرد

ات و    هیکردم واسه عوض شدن روح  ی. منو بگو که فکر می بر



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1316 

شهر دور    نیبهتره که از ما وا  ت یکنار اومدن با اتفاقات بد زندگ 

 . یش

حوض آب و    ی دوخت که رو   یو آفتاب  اطینگاهش را به ح  مهراب

  یشرج  ی و هوا  دهیرس  مهی. تابستان به ندیرقص  ی م  شیها  یکاش

کرد   شیچشم ها  بانیشده بود. دستش را سا  ریو داغ رشت نفسگ 

 جواب داد.  یو به سخت

 …برم افغانستان دیبا_

 خط به وجود آمد . ی آن سو یمکث کوتاه  

 .ی عقلتو از دست داد  شهیداره کم کم باورم م  گهید_

او و دخترکش رد و بدل    نیمدت ب  نیکه ا  یکوتاه  ی ها  امیه پب 

همچون   یتر از دلتنگ  ی قو  یروزها حس   نیشده بود فکر کرد. ا

  ل یتحل  جیاش افتاده و حال و توانش را به تدر  یزندگ  ی بختک رو
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حاال هم ناغافل به قلب مهراب چنگ   نیکه هم  یبرد. حس  یم

داغ و تب آلود خانه    ی ها  هپل  ی انداخته و او را وادار کرده بود رو

 .  ندی بنش

 ادامه بدم.   تونمینم گهید الیبدون ت_

نه   ی دار  یینه اونجا آشنا  ؟ ی بگرد  ی خوایافغانستان رو م  ی کجا_

کشور که   نیا   یداخل  ی های ری.حاال بماند درگیشناس یرو م  ییجا

 . یدونیدر موردش نم  ی ادیز زیچ

 کنم.  یم داشیهر طور شده پ  _

 ؟ی آ یاز پسش بر م  ینک  یفکر م ؟یچه جور _

 . دیچیسرش پ یتو الیت ی صدا 

 اگه نتونستم؟ اگه نشد؟_)

 .امیاونوقت من م _
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 اگه نشه؟ ؟یاگه نتون _

 کنه.( یوونگ یتونه د یدل تا کجا م نیا یدون یتو هنوز نم _

 زمزمه کرد. دیفرزان خسته و نا ام 

مادر مرده    نیقبلش به ا  یبکن  یخواست  یتورو جون من هر غلط_ 

نعشت    گهید   فردای   دو  نشه  …بده  ییندا  هی برگردوندن  واسه 

 خودمو به افغانستان برسونم  

 لبش نشست.  ی رو   ی ا مهی نصفه و ن لبخند

 .  یشیمثبت اند نیبا ا س یدهنت سرو _

 . دینال فرزان

کن    دایچندتا آشنا پ  هی. قبل رفتن  قیرف  یگدار به آب نزن  یب_ 

 کنن.   دایپ یبرات نشون و آدرس  الیکه بتونن از ت
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موضوع    نیبه خاطر هم  یچند ماه  دیانگران نباش رفتن من ش  _

دارم که   نجایتموم ا  مهیهنوز چند تا کار ن   یاز طرف  فتهی عقب ب

 به سرانجام برسه تا برم.  دیبا

 فرزان دوباره برگشت سر بحث اولش.  

.  ی و باهاش برگشت  ی کرد  دایرو پ  الیفرض کن ت   ؟یبعدش چ  _

با   ی اهواز رو که رد کرد   شنهادی پ  ؟یکن  کاریچ  ی خوایبعدش م

 . ی ندار ی دکتر طلوع هم که قصد همکار

ارم یگ  ی م  میبرگشتم تصم  یواسه بعدش وقت_ بدون   نوی. فقط 

 . ی باش  دیکه خواستم بکنم تو هم با یتیهر خر ی پا

 .دیفرزان خند 

 . دمی درجه از حماقت نرس نیقربونت هنوز به ا _

* 
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@romanhayelilian 

 

 [ ۰۰:۱6 ۱9.۰۷.۲۰], نیلیل ی ها رمان

  ۲38دیایکه ب بهار

از    ی ریاتاق و تصو  ی قد  ی   نهیو تلخش را به آ  دی نگاه ناام   مهراب

  ی روشن   هیخود داد که با آن کت و شلوار خوش دوخت و مرتب سا

 گرینبود اما حاال د  نکهیبا ا   ال یبود. ت  ش یسال پ  کی از مهراب  

تنها  ی جا  ی جا  ش،یها  ش،خاطرهیروزها  انیم و  اش    ییخانه 

 تلخش حضور  داشت.  

که قرار بود با آن روبه رو    ی زیاز هر چ   زدیاو هر روز حرف م  با

  قه یشق   ی گوشه    دی سپ  ی روبه رو شده بود. از چند تار مو  ایشود و  

  اد یاز بن  ن،یرحسیام  ی گفتن ها  "عمو"اش, از به حرف آمدن و  
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عر باباجان  که انجام شده بود، از دفتر ش  ییمحمد و کارها  یعل

که   یو ناج  دای ه قرار بود کتاب شود ،از مراسم ازدواج و ک  یت  یت

ا  به خاطر  هم  آن  بود  افتاده  عقب  به  ها  دلش   دایو  نکهی مدت 

 هر طور شده در مراسم شان حضور داشته باشد .   الیت  خواستیم

که به اجبار  بازنشسته شده بود و و تمام وقتش را   راندختی از ا 

 .  ندگذرایبا حاج محمد و عروس و نوه اش م

برد و از   یم  شی را پ  ادیبن  ی برنامه ها  تیکه با جد  ی مطهره ا  از

محمد که به    یعل  ییکرد،از مدرسه صحرا  ینم  غیدر  ی کمک  چیه

بن ا  کینزد   ادیهمت  اردوگاه  رانیمرز  و در  افغانستان  که    یو 

 کودکان افغان حضور داشتند، برپا شده بود.  

 یانگار حرف  الیاما ت  زدیحرف م  الیبا ت  زیهر روز از همه چ  مهراب

دانست   یگفت. مهراب م  یاز خود نم  ی زیگفتن نداشت و چ  ی برا
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آنجا    نکهیباشد اما ا  فیدر  مزارشر  دیدر افغانستان شا  ییاو جا 

 کند؟   یچه م قایدق

 یاقوام  دنید  یداد برا  ینداشت. احتمال م  یسوال جواب  نیا  ی برا

رفته باشد    فی با آنها نداشت به مزارشر  ییخاطره وآشنا  چیکه ه

 ریسال طول بکشد  غ کیبه  ک یبخواهد نزد  دارید  نیا  نکهیاما ا

 ی دختر  دانستی . مشناخت یم   شی را کم و ب  الی قابل درک بود. ت

دست بگذارد و    ی دست رو  یمدت طوالن  نیکه بخواهد ا  ست ین

باشد و نخواهد   ییدانست محال است جا  ینبرد. م  شیاز پ  ی کار

استفاده کند . با خود فکر    شیهاییاز استعدادش، هنرش و توانا

در افغانستان بماند چه   شهیهم  ی بخواهد برا   الی کرده بود اگر ت

  ی انشو د  التشیبا توجه به تحص   رد؟یگ   یم   شیرا در پ  ی ابرنامه 

  د یگرفت. شا  یم   شیرا در پ  قی تحق  ایو    سیقطعاً تدر  شتکه دا
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  کرد   یرا شروع م   شیها  یبررس  نهی زم  نیبهتر بود مهراب در هم

. 

  ی حول محور زندگ  شیاو گفتگو  ی خبر از برداشت ها  یاما ب  الیت 

اطراف و  زن  انشیمهراب  ترک    ی بود.مثل  را  اش  خانه  هرگز  که 

  ی م  یفرستاد زندگ  یکه همسرش از آنجا م  ییها  ویدینکرده با و

از کنار    زد،یخانه چرخ م   ی واریدر چهار د  االتشیخ  انی کرد. م

ها نوازش  یم  شیگلدان  دست  و  رو  یگذشت   یم  شانیبه 

آب   انیها م  یو به رقص ماه   ستاد یا   یم  ومیآکوار  د،کنارهیکش

م مزد.دلتنگ عطر    ی زل  که  مهراب  لباس   یتن   به کمد  شد 

م  شیها پ  ی پناه  م  ی کی  ی کیرا    شی ها  راهنیبرد،  کمد    انی از 

نفس به    کیفشرد  و عطر آنها را    یآورد.  به آغوش م  یم  رونیب

 . دیکش  یمشام م
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هر روزه شان    یریتصو  ی تماس ها   انیم   ییال جاشان حا  ی زندگ

بود   ی قاب خوش آب و رنگ  نی هم  ال یت  یبود . دلخوش  انیدر جر

 شیبه نما  شیاطراف آن برا  ی ا یکه مهراب از خودش،خانه و دن

  وار یو د  یشگیمهراب اما نه به اتاقک هم  یگذاشت . دلخوش  یم

نها  آن که تنها و ت  یخال  ی در فضا  الیت  ی صدا  دن یچیو پ   دیسپ

. دید  یدخترک م  ی بود که در چشمان غمزده    ی به مهر و عالقه ا

دلش  به    ی تاب است  اما پا  ی او ب  دنید  ی برا  الیدانست ت  یم

دانستن آن حاضر بود خود    ی شده بود که مهراب برا  ریزنج  ی زیچ

 را به آب و آتش بزند. 

 ال ینگاه گرفت و به چشمان خسته ت  نهیاز آ  یزنگ گوش  ی صدا  با

 شد.  ره ین خدر قاب آ

 . دیبا لبخند پرس الیت
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 ؟یشی حاضر م  ی دار _

.  ی که گفته بود  دمیشدم؟ خوبه؟همون کت شلوارو پوشچطور  _

ادکلن مورد عالقه ات رو هم زدم. منتظرم فرزان و مهروز برسند  

 .  میتا باهم بر

 . دیخند الیت 

 زونه؟یپس چرا لب هات هنوز آو_

 چرا. ی دونی م یخودت بهتر از هر کس_ 

قوس  شروع و  و کش  کرد  انگشتانش  بند  بند  به    یبه شکستن 

  ی گفت زبان بدنش خستگ   یاگر خودش هم نم  یحتگردنش داد.  

 زد. یم ادیاو را فر 

  یلیشد خ  یاگر نم  وانهید  ی خستگ  نیا  لیمهراب از  ندانستن دل   و

 بود.
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  ده یموضوع با هم به توافق رس  نیمهراب جان ما قبال در مورد ا_

 .  میبود

 تخس ولجباز جواب داد.  یدکچون کو مهراب

دوست داره تو کنارش   یاز هرکس  شتریب  دایو  یدونیخودتم م_

 . ی باش

 . دیهوا لرز یدخترکش ب ی صدا

 . نطوری منم هم_

@romanhayelilian 

 

 [ ۲3:۵9 ۲6.۰۷.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 (۲39  دیایکه ب بهار
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از مهراب    یلحظه ا  ی را برا  الی نگاه ت  یب  یب  یتندو عصب  ی صدا

 د. دور کر

 کیتبر  یو ناج  دایبرم. بازم از طرف من به و  دیبا  گهیخب من د  _

کن بهت خوش   ی رو کنار بذار و سع  لیدل  ی ب  ال ی بگو. فکر و خ

 بگذره.باشه؟

سرتکان   یبا او بودبه سخت  یهم صحبت  ی که هنوز تشنه    مهراب

 . افتی انیداد و تماس شان  پا

رفت.    رونیمادربزرگش از اتاق ب  ی بلند شدن صدا  ی به هوا  الیت

  ش یپ  یکه ساعت یخواهرش از مجادله و بحث ی برا  داشت یب  یب

 کرد. ی از اقوام داشت ،صحبت م یکیبا 

 گفتم.  شیشد برا رونیسر اعصابم فشار آمد،هرچه از دهانم ب _

 جو متشنج  بکاهد.  نیاز ا یتالش کرد لبخند بزند تا کم الیت
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 ؟ کرده ییبدگو  شتیاز من پ ی کس ؟یب یشده ب  یباز چ _

دوخت و زمزمه    ینا معلوم  ی سرسختانه نگاهش را به نقطه    یب  یب

 کرد.

 شه.  یآفتاب به دو انگشت پت )پنهان( نم _

  ن یا  یب   ی ب  دید  ی م  ی کرد وقت  ی تر شد. عشق م   قیعم  ال یت  لبخند

 را دارد. شیطور هوا

نگاه    ادیدانست حرف پشت سرش ز  یم از  و  است.دختر جوان 

گذاشته اما قصد    یو هفت سالگ  ستیبودکه پا به ب   ی آنها مجرد

که طرز حرف زدنش، پوشش و از آنها   ی ازدواج نداشت. دختر

تاآسمان  نیمهم تر طرز فکرش با سنت ها و فرهنگ خانواده زم

و    شدیش سپر م یتفاوت ها برا  نیدر برابر ا  یب  ی کرد. ب  یفرق م

  ی را هم در م  یب  یتفاوت ها داد ب  نیا  ی اما گاه  کردیم  تشیحما
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به استکهلم را   دید  یم  یتآورد وق او  با  نه قصد رفتن  دخترک 

اش از نگاه    یزندگ   یکه الاقل کم  یازدواج  ی دارد و نه برنامه  

 . ردیسر و سامان بگ رزنیپ

همه    با حرفها  ی وجود  م  یی آن  زده  پشتش    الیت  شد، یکه 

 خواستگار کم نداشت. 

گذاشتند و به او  یقدم جلو م یکه هر از چند گاه یکسان  بودند

بزرگ    "نه"  کیبه همه آنها    الی. جواب ت   دادندیازدواج م  نهادشیپ

 بود.

سال را   کی  نیدانستن علت آن ا  ی برا   یب   ی که ب  یمنف   یپاسخ

 مانده بود.   فیدر مزار شر

  ی که ظاهر  ی. جوانزدیمحرف     یرانیا  یاز جوان  شیبرا  ال یسون

 .دیدو یاو م ی پ الیمورد پسند و مقبول داشت و از قضا دل ت
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  ی سوال   یبی زد. هر بار هم که ب  ینم  یاما از آن جوان حرف   الیت

. انگار دنبال پنهان    کردی حرف را عوض م  یبه نوع  د یپرس   یم

 با دانستنش  او را سرزنش کند.   یب  یب  دیبود که شا  ی زیکردن چ

نداشت.او را   یشناخت آنچنان   الیاش ل  یرانیاز عروس ا  نیجب   ماه

  ی .زنشناخت یو نشان داده بود م از ا  الیکه ت   ییبه اندازه عکس ها

به وصالش    دنیرس  ی محمد برا  یکه عل  یاما ناکام.زن  با،جوانیز

 خانواده را زده بود.  دیق

ب  نیا  با ا  یب  یوجود  از    شدی نبود.اصال مگر م  ریزن دلگ  نیاما 

به عل  یشود؟زن  ریدلگ و آرامش    یمحمد عشق، خوشبخت  یکه 

هم دل و همزبان    که هم وطنش نبودم اما   یداده بود. زن  هیهد

 پسرش شده بود. 
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م  که  مقبول  جوانک  آن  فرض  به  ا  یحاال   ستیرانیگفتند 

ماه جب   الیموردپسند ت بود،  آمد    یم  مگر دلش  نی قرار گرفته 

آرامش   ی شاد  توانستی اش باشد؟ م  ی غم چشم بادام  ی باعث و بان

 رد؟ ی بگ  دیدخترک را ند یو خوشبخت

لحظه    کیاوست    ی شاد  دنید  یب   یب  ی دانست آرزو  ی اگر م  الیت

گرفت و    یرفت دست جوانک را م  یم  رانیبه ا  کرد،یدرنگ نم

مزار شر ماه جب   یم   فیبه  اگر    نی آورد.  برا  ک ینبود  را   یشهر 

 بست .  ینم نینوه اش آذ یعروس

 . د یرا بوس ی ب  یب ی برداشت و گونه  زیخ الیت

 . زمیبر ییرم براتون چا یم _

و زمزمه کنان خواهرش ماند    رهیبه دور شدن دخترک خ  یب  یب

 را مخاطب قرار داد.
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 الیکرد ت  ی. فکر مخواست یلفظ گرفتن)بله( وقت م  ی ناصحه برا  _

.  ستین  ریجان قبول کرده. گفتم به دل آدم نباشه کار امکان پذ

م نواسه ات  آزرده شد و گفت مگه  مانده    ی دل  خواهد درخانه 

 شود.    یشنوم دلم پاره پاره م  ی قسم گپ ها ره که م نیشود. ا

 . دیاقبال خان آرام پرس همسر

 است؟   یکس شانیدلش پر _

 غمزده سر تکان داد.  یب  یب

 دانم.  ینم _

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۰:۰۰ ۲۷.۰۷.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 (۲۴۰ دیی ایکه ب بهار
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و خواهرش بود که اقبال   یب  یب  ی برا  ییچا  ختنیمشغول ر  الیت

 خان برافروخته وارد خانه شد.  

دداکتر    _ )دانشگاه(  پوهنتون  در  امروز  ره    کی.  دمیصبور 

 گفت.  یم ییزهایچ

 پاسخ داد. ی با ناراحت یب  یب

 مه با همسرش گپ زدم.  _

بود و از همان زمان که   یپزشک  ی دانشکده    سیی صبور ر  دکتر

برنامه    الیت و  به دانشگاه گذاشت  پا   ع یتوز  ی به عنوان مدرس 

 ی اد یراه کمک ز   نیر ا کودکان  را مطرح کرد، به او د   ی کتاب برا

  انش یو دانشجو   الیاش، ت  یمال  ت یها و حما  ییکرده بود. باراهنما

 ی بخش  یو آگاه  ی کتابخوان  هنگفر  جیترو   ی را برا  ی شتریب  اتیوال 

 به کودکان مد نظر قرار داده بودند.
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همسر دکتر، ناصحه خانم از اقوام   دندیهم که فهم  ی آن روز  از

  یو به دنبال آن همکار  یادگاست رفت و آمد خانو  یب  یب  کینزد

 شد.  شتریشان ب

ابراه  یفرزند دکتر پسر جوان  تنها اسم  آمر  میبه    کا یبود که در 

تما  ی م  ی زندگ همسرش  و  صبور  دکتر  بود.  پزشک  و    لیکرد 

 با پسرشان ازدواج کند.    الیداشتند که ت  ی ادیز

مطمئن بودند جواب   یکه پسرشان داشت حت  ی ت یموقع  لیدل  به

  یاو کم  یتصور باعث شد با جواب منف  نیت. و هممثبت اس  الیت

 کند.  ی تند یب  یو ناصحه خانوم با ب زندیبهم بر

شد. دلش    یم  یدست تنش ها و مشغله ها عصب  نیاز ا   یگاه  الیت

را صاف و پوست کنده    زیو همه چ  ندیروز بنش  کیخواست    یم

 کند.   فیتعر یب یب ی برا
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  ی از مرد  ش،یها  ییاز تنها  ،یتصادف پدرش در آن شب باران  از

کرد و با خشم و نفرت و   یمحمد معرف  یکه خود را ضارب عل

محمد تنها نماند. از   یجان عل  یت  ی زهر کالم او کنار آمد تا ت

ت  یمهراب م  الیکه  اما  داشت  دوست  جان  سرحد  تا    انشان یاورا 

درباره    یب  یبود. به ب  یشب سرد و باران  کی  ی به بلندا  ی فاصله ا

و  را داشت که از ترس    نیگفت؟ توان ا  یم  دیآن شب چه با   ی 

پسرش به خاطر همان ترس    نکهیبه ا   د؟یمهران بگو  یمنفعت طلب

کرده   ی سپر  بانهیلحظات عمرش را غر   نیآخر    یو منفعت طلب

مرگ دردآور بوده   نیا   ی برا  ی و بهانه ا  لیدل  تشی است؟ که مل

 است؟

ب  ینم ا  یب  یدانست واکنش  به خاطر  او را  بود،    ن ی چه خواهد 

 کرد؟  یطرد م ای دی بخش یانتخاب م
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 حیترج الیکرد و ت ی داشت او را شماتت م ی خان با دلخور اقبال

 داد سکوت کند.  یم

 یکه تالش م  یرا مقابل او گرفت و اقبال خان درحال  ی چا  ین یس

 برداشت.  ی استکان چا کیاش را حفظ کند    ی کرد خونسرد

ب  ی چا  ین یس  الیت به سمت  در   و خواهرش چرخاند  یب  ی را  و 

 همان حال گفت: 

هستم.    نجایمن چرا ا  د یدون  یم   یجان شما بهتر از هرکس  کاکا   _

بردن    شیمن فقط به هدف پ  ی دانشگاه هم برا  ی تو   سیتدر  یحت

همش    طیشرا  نیا  ی باباست.تو   ی آرزو  اومدنم    کیکه  از  سال 

 محاله.   بایانتظار ساکن شدن و ازدواج کردنم تقر گذرهینم

دخترک   یبادام  ی را به چشم ها  قشیو دق  ن یزبی خان نگاه ت  اقبال

 دوخت.
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 ران؟ یا  ی برگرد یخواه یم _

 و من و من کرد.  دیدستپاچه نگاه دزد الیت

 راستش...راستش.  _

 . ی طور که معلوم است، قصد ماندن ندار نیا _

 از آنها دورشد. یخال ینی و با س  دیلب برچ یبا ناراحت الیت

 کرد.زمزمه   ی از سعد  یتیلب ب  ریخان ز اقبال

 پرورده  دهیاندر دل به خون د ستیمرا راز _

 . نم یب  یراز چون محرم نم می با که گو کنیول

 بلند شد.  شیگذاشت و از جا نیزم ی را رو شیچا یب  یب

 زنم.  یمه خود با او گپ م _

 شمرده و کوتاه خود را به آشپزخانه رساند.   ییشد و با قدم ها  بلند
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بود   الیت شده  غذا  پخت  جبمشغول  ماه  کنار   ی سکو  ی رو  نی . 

 پنجره نشست و گفت: 

  ی آور توته کنم. ) گوجه فرنگ  ی و مرچه ها را ب  ی بادمجان روم  _

 خرد کنم ( ار یو فلفل ها رو ب

گفته بود را مقابلش گذاشت. ماه    ی ب  ی حرف آن چه که ب  یب  الیت

 درحال خرد کردن فلفل ها زمزمه کرد.  نیجب

خو   _ و  رضا  به  خوش  یشیسودا   رضا  دنی)خر  یبه  و    تیبا 

 باشد. (  دیبا یبا خوش ی شاوندیخو

 و کالفه گفت:  دیچ گی گوشت را داخل د ی تکه ها الیت

که    یبه هرکس  نویخوام ازدواج کنم. تورو خدا ا  ی من نم  ی ب  یب  _

 منه بگو.  یکنه مسئول سر و سامان دادن زندگ یفکر م

 اقوام بود.  ریاش به اصرار اقبال خان و سا اشاره



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1339 

 آور. ی ب ریبه( سچند دندانه)ح _

 گذاشت و مقابلش نشست.  یب   یرا کنار ب  ریسبد س ی عصب الیت

  ؟ی ب یب  گمیم یچ ی د یگوش م _

ت  یب  یب و  برداشت  ها  فلفل  خوردکردن  از  جد   زیدست    یو 

 کرد. نگاهش 

 .ی هوش پرک )حواس پرت( شد _

 . ی ب ی نشدم ب _

 است.  یکس می قلبت تقس _

 گاهش کرد. ن ی و باناباور دیجا خورد. عقب کش الیت

@romanhayeLilian 
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 [ ۲۲:۱۵ ۰8.۰8.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 (۲۴۱  دیایکه ب بهار

سرکش و سر    ی گذاشت و به سمت نوه    نیچاقو را زم  یب   یب

 سختش خم شد. 

. تا هر زمان  می ایباتو ب  یشرط زدم )شرط بستم( هرجا که رفت   _

  یقال و مقال )بدون سر و صدا(در ا ی دلت شد )دلت خواست( ب

 دیایروز ب  کیرساندن کتاب اشتراک کنم. هول دارم    ی امه  برن

 . ی باش بیخود غر شیخو نی نباشم و تو در ب

  دا ی. من تازه پ رهیگ   ینگو دلم م   ی نجوری. ای ب  ی ب  ی زنده باش  _

 کردمت. 

 خود دار باشد.  نیاز ا شترینتوانست ب  یب  یب
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.)  یشود خفه است   یم   یجان تو را چه شده؟ مدت زمان   الیت  _

  یدونم دلتنگ کس  ی. )می دق آورد  یکس  ی دانم برا  ی م  (یناراحت

 ؟یکن ی کار ی ( خوش نداری شد

 .دینگاه دزد الیت

 . رانیگردم ا یبر م  ادیبهار که ب _

 کشد؟! ی( آن جا انتظار تو را میکس کیکدام نفر) _

با  یقرار شد. نم  یب  الیت ب  دیدانست  را    قتیحق  یب   یچطور به 

و    یب  یب  داری افغانستان و د  سال از آمدنش به  کی  بای. تقردیبگو

وبرنامه   وال   یاقوام  به  کتاب  حت  ات یرساندن  در    سیتدر  یو 

 دانشگاه گذشته بود.

خواست با تحقق   یبود. م  امدهی ن   د،یایا خودش کنار ببود ب  قرار

بگ  یعل  ی آرزو  آرام  تصم  رد،یمحمد  بود.  با    مینگرفته  داشت 
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خوب   یلی. خرا فراموش کند، نکرده بود  زیدر مزار همه چ  یزندگ

 گردد.  یرا که نتواند فراموش کند به آن برم ی ز یدانست چ یم

 اش را چرخاند و لب تر کرد. ی درون انگشت انگشتر ی  حلقه

 همسرم. _

 شد.  رانیح یب  یب

 گفت؟  ی م  الیآن جوان مقبول که سون _

نشانه    الیت خ  دییتا  ی به  داد.  م  یلیسرتکان  دانست    یخوب 

گشت و در   یم   کی به او نزد  ی گهگاه  ی از سر کنجکاو  الیسون

چ  کینزد  نیهم ها  زندگ  یاندک  ی زهایشدن  او   یاز  پنهان 

 شده بود. رشیدستگ

 !(د؟ی! )عقد کردد؟ینکاح بسته کرد  _

 شه.  یسال م  کی ادی( که ب بهشتیثور )ارد  _
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را گرفت و    الیت  ی بلند شد و شانه ها  شیهراسان از جا  یب  یب 

 چشم به چشم او دوخت.

موضوع    نی) چرا ا  ؟ی مطلب ره پُت کرد  ی چرا ا  ؟ ی چرا گپ نزد  _

 !(؟ی رو پنهان کرد

  ،یب   یب  ادیصورتش روان شد و به دنبال فر  ی رو  الیت  ی ها  اشک

 اقبال خان و همسرش به آشپزخانه آمدند. 

 جان چه شده؟ نیماه جب  _

 . دی سرش گذاشت و عقب کش ی دستش را رو یب  یب

 کرد. سال با ما بود و درد دل افشا ن  کیبه  کینزد _

 . دیاش نال هیشکست و همرا با هق هق گر الیت بغض
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درمون که به   یدرد ب  نیاز ا  ؟ی ب یگفتم ب   ی براتون م یاز چ  _¬

  یبگم باز کس  یکرده؟ من هرچ  اهیدل من افتاده و روزگارمو س

 فهمه. یحالمو نم

 افتاد. هیهم با او به گر یب  یب

  ؟اگه ینگفت  ی ز یچرا چ  ،ی نکاح بسته کرد  یرانیتو با آن جوان ا  _

 ندارم. یاز خاطر مه باشه که خود حرف

 . د یدرد نال البایت

م  ینم  _ براش  نفسم  داشتم،  دوستش  کنم.  قبولش    ی تونستم 

 خواستم باهاش ازدواج کنم.  یرفت،عاشقش بودم اما نم

@romanhayeLilian 
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 ۲۴۲دیایکه ب بهار

 کرد. کی چشم بار یب  یب

 ! ؟یخواست ینم چرا _

مدت  ی ها  لب تمام  در  شد.  دوخته  هم  به  به    یدخترک  پا  که 

سوال    نیروبرو شده بود، جواب هم  یب  یافغانستان گذاشته و با ب

ا  یآرامش و دلخوش  به  بود.  نگاهش ربوده  از   ی زن چه م  نیرا 

 د؟یتوانست بگو

به عشق   ایمحمد هنوز به دلش تازه بود. از آن سر دن  یعل  داغ

او و    نی از وجود نازن  ب ینص   یدش آمده و آغوشش  بفرزنبا    دارید

 عطر تنش مانده بود. حق داشت بداند، نداشت؟  

 زل زد.   زانشیخان مقابلش خم شد و منتظر به چشمان گر  اقبال

 جان برما بگو.  الیت _
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لرز  ی ب  الیت برخود  ب   دیقرار  از  پرمعنا  یب   یو  نگاه  چشم    شیو 

 . دیدزد

کنم که برادرش پدرمو   یزندگ  یعمر با مرد   کیتونستم    ینم  _

تونستم تو چشماش نگاه کنم و بگم دوستش    یازم گرفته بود. نم

  ی فکر جوالن م   کیسامان فقط    ی سر ب  نیتو ا  ی دارم اونم وقت

رها کرده و گذاشته   ابونیبرادر مهراب بابا رو تو خ  نکهیداد.فکر ا

  تر ش یز جونمم باون مرد  رو ا نم  ی ب ی بارون جون بده. ب ریبود ز

 هی  ریتونستم باهاش ز  یتونستم بمونم، نم  یدوست دارم اما نم

داغ تو دلم تازه   نیهنوز ا  یتونستم وقت  یسقف نفس بکشم، نم

خاطراتمو، مامان و   ی رو شروع کنم. همه    یزندگ  هیبود باهاش  

عذاب وجدان    نیبابا رو گذاشتم و از اون کشور خارج شدم که ا

از سرم    ادشیکه    شمیور مرو خاموش کنم. گفتم ازش د  دو در

  ی دون  یو بتونم عشقشو پس بزنم. اما نشد م  رهیبپره، دلم آروم بگ



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1347 

ضاربش برادر مهراب   نکهیدردم ا  ، یب  ی چرا؟ چون دردم بابا نبود ب

چند ماه فقط داشتم از   نیهست نبود. درد من ، خود منم. تو ا

م فرار  اکر  یخودم  از  ه  هک  یمن  نیدم.  ه  چیبه  و  جا   چیکس 

تستین  متعلق از  سرزم  ییالی.  نه  سرزم  ی مادر  نیکه  نه    نیو 

 وطن من کجاست؟  یب  یباعث قرار وآرامشش نشده. ب ی پدر

***** 

 دوازدهم(  فصل

مجر  نگاه  به  از   ی مهراب  ذهنش  در  کلمات سرگردان  و  برنامه 

  ونده یاش پ  شهیمحمد و اند  یو بعدها به عل  الیکه او را به ت  یحس

در    یقند پارس  ی جشنواره    رانیمدگفتند. به دعوت    یزده بود، م

و   یمحمد رحمان  یعل  ادیبن   یتهران بود. به پاس خدمات فرهنگ

شناخته شد. دفتر شعر    گشکه پس از مر  ی از مقام شاعر  لیتجل
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که    بود  دهیاز او به چاپ رس  ی محمد حاال کتاب شعر  یعل  ی ها

 شد.   یها از آن استقبال م یرانیا نیافغان ها و هم ب  انی هم م

اا  یبخش تجل  ی جشنواره    نیز  به  امسال  هم  و    لیدوساالنه 

شاعر اختصاص داده شده بود. ومهراب آن    نینکوداشت از مقام ا

اش و هم اهداف   شهیمحمد و اند  یعل  ی جا بود که هم درباره  

 صحبت کند.  ادی بن

  یکودکان   تیتابع  ی   حه یال   بیتصو  ی شان برا  ی ر یگیها و پ  تالش

  حه یال   نیداده بود و بنا بر ا  جهیتدارند بالخره  ن   یرانیکه مادر ا

گواه صدور  صورت  فرد    یتیامن  یدر  سوابق  آن  استناد  به  که 

امن  م  ی تیمشکل  باشد کودک  تابع  ینداشته    ی ران یا  تیتوانست 

شد.    یدر ماقامت صا ی او هم برگه  یرانیا ریپدر غ ی و برا ردیبگ
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 یهنوز به صورت رسم  یت یامن  ی نهاد ها  ی که از کم کار  ی ا   حهیال 

 را نشده بود.اج

 ی سرش گرم کارها  یمطهره که حساب  ی روزها  نیا   ی ها  تالش

 یم  حهیال   نی هم  یجهت اجرا شدن رسم  غیبود صرف تبل  ادی بن

ا از  و مهراب چقدر  مد  نیشد.  را  او  که  داد،   ادیبن  ریبابت  قرار 

 بود.  یراض

 همزمان با تماسش شد.  فکراو

 مراسم تموم شد؟ ؟یسالم خوب _

 اتش انداخت. به ساع  ینگاه مهراب

چ  _ پا  گهید  ی زیممنون،خوبم.  اهدا  انشیبه  موقع   ی نمونده. 

 حرفاست.  نیو از ا رنامهیو تقد  زیجوا

 ؟ ی کرد  هیته  طیبل _
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 و مامان و بابا...  نیحس  ری. امفمیدوشنبه تو مزارشر _

 نگذاشت حرفش تمام شود.  مطهره

مونن تا تو و    ینگران نباش. همه شون خوبن و خوب م  نقدریا  _

 یما حساب کن  ی رو  کمی. من حواسم بهشون هست  دیبرگرد  الیت

 ها.  ستیبدن 

 لب مهراب جان گرفت. ی رو لبخند

 کنم خواهر جان. یهم حساب م یلیکنم. خ یحساب م _

و خالصانه بود    قیعم  یگفتنش محبت   "خواهر جان"  نیدر ا   و

 کرد. یکه مطهره از پشت خط آن را احساس م

@romanhayeLilian 
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 ۲۴3  دیایکه ب بهار

توانست آن را جمع کند چشم دوخت به بچه    یکه نم   ی لبخند  با

  ر ی ها اماز آن  یکی  ی که رو  یدوتاب  انیم   دهیخم  ی ها، نائب با قد

  یی و با دستها  ستادهیماهان نشسته بود ا  ی گری د  ی و رو  نیحس

داد.   یاب مشدند آن دو را ت  یکه روز به روز خسته و ناتوان تر م

 ی ظاهر  یو خوش نام  اعتباروکالتش باطل شده بود،    ی پروانه  

و چند پرونده از او در دادگاه در   نیاش را از دست داده و چند

گفتن نداشت. باز    گریمهران هم که د  ی بود. پرونده    یحال بررس

  یی سوم آن. نه به جرم قتل که  جرم ها  فیبود و پدرش متهم رد

اما   تر  سبک  مراتب  م  به  همان  پرونده   زانیبه  آن  در  دردآور 

 . انگرید  ی برا  ی گرفتن رشوه، زد و بند و  پرونده ساز   جرمداشت.  



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1352 

  شتر یکرد که دردشان ب  یمطهره دردناک بود اما چه م  ی برا  نیا

. پدرش بود.  دید ینائب م  ی نبود که در چشم ها یاز درد حسرت

خوب  ی پدر به  دوستش    یعل  یکه  مطهره  اما  نبود  جان  محمد 

 اشت.د

پدرش به دل  ناشناخته ها زده و تا افغانستان    ی برا  الیت  یوقت 

نم مطهره  بود،  کمتر  یرفته  که    ی خواسته    نیتوانست  نائب 

 در هفته با ماهان بود را برآورده کند؟ یگذران ساعت

 دایبرادر تازه پ  نیاز ته دل ماهان نفسش رفت. ا  ی خنده    دنید  با

آنقدر بخاط  ی شده را دوست داشت.  با  که  بود  رش حاضر شده 

نانوشته برسد تا بتواند او را شده    ینسترن طلوع به سازش و توافق

 چند ساعت کنار خود داشته باشد.  ی و برا کباری ی ه اهفت



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1353 

لغز  ی شماره    ی رو  دستش را کنار    دینسترن  تلفن همراهش  و 

 جواب داد. یگوشش قرار داد. نسترن بود که با نگران

 ه؟! ماهان خوب ؟یالو سالم خوب _

 نفس گرفت تا جوابش را بدهد.   مطهره

ماهان شام رو با من   ی . زنگ زدم ازت بخوام اجازه بدمیما خوب  _

 بگذرونه. رانیو مامان ا

 طلوع به من و من افتاد.  دکتر

 خوام بدونم اون مرد...  ی پدرت که... م _

 مطهره کالفه جواب داد. 

نم چون  . اوی ا  گهینه کس د  راندختیگفتم که من و مامان  ا  _

درست    ایبراش الزان  میگرد  یبه ماهان قول داد تا از پارک بر م

 کنه. 
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 دوست داره. ایماهان الزان _

ا  مطهره گفتن  موقع  نسترن  لب    نیحس کرد  به  لبخند  جمله 

  یمشابه  طیآن حس شرا  ایبود    ی دانست از سر کنجکاو  یدارد. نم

 زن داشت وادارش کرد بپرسد.  نیکه با ا

 د؟ی رس  ییبه جا یپناه ی ت با قاضمذاکرات ی  جهینت _

 از حد معمول بود.  شیب  یمشد ک  جادی خط  ا  ی که آن سو  یمکث

حس    نیا  یکنم وقت  یده. فکر م  یم  تیمرد بهم حس امن   نیا  _

 .ادی یباشه عشق و عالقه هم به دنبالش به وجود م

 .ردی لبخند ناخود آگاهش را بگ ی نتوانست جلو  مطهره

 ه.مثبت  شنهادشیپس جوابت به پ _

بار    نیاول  ی اما برا  م یمونده که به اون مرحله برس  ی لیهنوز خ  _

 .رمی بگ   یدرست میکنم قراره تصم یحس م م یتو زندگ
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***** 

جشنواره را به    ی   ژهیو   ی   زهیو جا   رنامهیتقد  کهیدر حال  مهراب

سوره   تاالر  از  داشت  اما   ی هنر   ی حوزه    ی دست  شد  خارج 

 از داشت. درست پشت سرش او را از رفتن ب ییصدا

 دکتر مبرهن؟!  _

بود، خ  ی و به مرد  برگشت او را مخاطب قرار داده  شد.    رهیکه 

کامال نقره فام    ییباموها  یچهل سالگ   ی در آستانه    دیشا  ی مرد

 جوان.  بایتقر یو صورت

 ! د؟ ییبفرما _

 تر شد.  کینزد مرد

 درسته؟ دی هست یرحمان الیشما همسر ت _
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  نش یمردم سرزم نیریش ی  آمد اما لهجه یبه ظاهر افغان م مرد

 نگاهش کرد.   نانهی بدب یرا نداشت. مهراب کم

 چطورمگه؟!  _

 داشتم.  یامیبراتون پ یاقبال رحمان ی من از آقا_

به    یاسم  نیا  "! ؟یاقبال رحمان" را درست  آن  مهراب  نبود که 

 ییزهایاز او چ  الیت  ی صحبت ها  انیم  ییجا  دی. شااوردیخاطر ب

 نداشت.  دایبه  چیبود که حاال ه دهیشن

 آقا از اقوام همسرم هستند، درسته؟! نیا _

 سرتکان داد.  مرد

 . نندیبب فیبودند شمارو در مزار شر لیما شونیا _

@romanhayeLilian 
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 [ ۰۰:۲۴ ۲۰.۰8.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۴۴  دیایکه ب بهار

  ال یاز ت  ینشان  دیمرد که شا  نیا  دنید  ی دانست برا  یمهراب م  و

 هم حاضر بود برود.   ایهل بود تا آن سر دنکه س  فی داشت مزار شر

  ی از دخترکش به هرکس که م  ی به دنبال خبر  ی اپیماه پ  نیچند

شناخت رو انداخته بود. تا قبل  از روبرو شدن با    یشناخت و نم

شد که   یخالصه  م  نیمرد آن چه که بدست آورده بود در ا نیا

شغول به  شهر م  نیدر دانشگاه ا  فیبعد از سفر به مزار شر  الیت

کند. با    یم  یاش زندگ  ی پدر  ی شده و همراه خانواده    سیتدر

ثابت    یجا و مکان  نکهیاز آن ها نداشت، دانستن ا  یآدرس  نکهیا

کرد. اما هنوز  یاو را راحت م الیخ  ی دارد تا حدود یزندگ ی برا
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توانست با   یبود که نم  ییروزها  ی هم دل نگران لحظه به لحظه  

 باشد.  ودر ارتباط ردیاو تماس بگ

از    ی مرد  دنید   ی شخص ناشناس آمده بود تا او را برا  نیا  حاال 

دعوت   نیتوانست ا  یدعوت کند. م  فیبه مزار شر  الیت  ی خانواده  

و نگران عقلش    یرخم منطق   می توانست به آن ن  یرا رد کند؟ م

 ی بود که برا   ی درنگ دهد؟مهراب عاشق دل خسته ا  ی برا  یمجال

 تاخت.  یش با پا که نه با سر منامهربان یبه چشم بادام دنیرس

* 

و    الیو خم جاده و دلش آشوب بود. همراه سون  چیبه پ   نگاهش

 ر یآمد در مس  یبه حساب م  الیت  ی نامزدش فرهاد که پسرعمو

بودند و صن به سرپل  از کتاب ونرم    نیدوق عقب ماش رفتن  پر 

  ت یناتمامشان در آن وال   ی خواستند برنامه    ی بود. م  یافزار آموزش
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به   ت   انیپارا  اما ذهن  که در   یرمجادله و تنشیدرگ  الیبرسانند 

دلش را در    ی مزار پشت سر گذاشت، بود.   راز ناگفته و سفره  

تند و قاطع مادربز  یب   یب  ی برا  تینها برخورد  با  و  رگ  گشوده 

 روبرو شده بود. 

  ی نم  انیرفتن به م   رانی(گرفتن و اطیاز تکت )بل  یدگه حرف  "_

  ا ینبوده    ی( نکاحریدر نظر بگ   نطوریکه )ا  اندازه کن  نی. از ای آور

را نفهمد،    بیس   کیکه قدر     ی(. کسی )فراموش کردی ندار  ادیتو  

 "فهمد. یقدر باغ را نم

 .دیلب غر ریز

م_ رو  یفکر  داشتنم دست  نگه  زور  به  با  م  ی کنه    ذارم یدست 

بود که    نینگفتم فقط واسه ا  ی ز یکنم؟ من اگه  چ  ینم  ی وکار
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سال دور    کی  نیاگه بود هم  هی گرنه به تنبداغ دلش تازه نشه. و

 شد. ه یتنب نیموندنم از مهراب بدتر

  دند، یشن  یاو را م  ی و فرهاد که جلو نشسته بودندو حرفها  الیسون

 نگفتند.  ی زیانداختند و چ گریکدیکوتاه به  ی نگاه

 زد و ادامه داد.  یعصب ی پوزخند الیت

از    ی زیکه چ    رمیبگ  ی فراموش  دی خواد فراموش کنم؟! با  ی ازم م  _

که با رفتنش    ی محمد جان و درد   یعل  دی. باارمین  ادیمهراب رو به  

 نم افتاد رو فراموش کنم. به جا

 مداخله کرد. تیبود که در نها فرهاد

 نکن.  شیجان. تشو الیشود ت یجور م _

 کنم.  هیته طینذاشت بل  ی دیخودت که د  ؟یآخه چه جور  _



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1361 

  ید و با فراغ بال دا  ی به خود کش و قوس  یاز سر خستگ  الیسون

 گفت: 

صبر داشته باش. کوه هرقدر که بلند باشه باز هم سر خود راه   _

 داره. 

 نفسش رابا خشم فوت کرد. الیت

از   اد؟یکوتاه ب   یب   یمونم تا ب   یمن منتظر م   یکن   یتو فکر م   _

خوام   یگم. ازش م  یرو م  زیسر پل که برگردم به مهراب همه چ

ش عوض  نظر  نهیاگه مهراب رو بب  یب  یدنبالم. مطمئنم ب  ادیکه ب

  ی . نملهیدل  یاصرار به دور موندنم ب   گهیبه بعد د  نجایشه.  از ا  یم

 ادامه بدم.  نهاحمقا ی لجباز نیخوام به ا

 . د یخند الیسون

 ( ادی  یخوشم م  نت یدگه خوش دارم. ) از هم  تهیهم _
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@romanhayelilian 

 

 [ ۰۰:۲۴ ۲۰.۰8.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۴۵  دیایکه ب بهار

 یکه ط  ی آنها به برنامه ا  ی ورودشان به سرپل موضوع گفتگو  با

کرد. قرار    رییرو داشتند،تغ  شیپ  تیهفته اقامت در آن وال   کی

  "اد یص ")شهرستان(  یاز ولسوال ی رمردیپ دریبود به منزل بابا ح

آنها    ی صحبت کنند. او عامل نفوذ  رمردیپ  ی نوه     حیبروند و با ذب

م  یکودکان   انیم که  در    ستندوا خ  یبود  طالبان  آموزش  تحت 

 . رند یکوهستانات سرپل قرار بگ ی منطقه 

م  یلیخ  الیت مرحله    یخوب  وارد  شان  برنامه  که    یدانست 

را با    الیخواست فرهاد و سون  یشده ، نم  ی خطرناک و هراس آور 
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با او    یهمراه  ی اما خود آن ها برا  ندازدی به خطر ب  میتصم  نیا

. حاال هر سه در سرپل  رفتندیقدم شدند و مخالفتش را نپذ  شیپ

منطقه    نیکودکان ا  ی برا  یاساس  یبار گام  نیا  خواستندیبودند و م 

 بردارند.

آنها را به گروه    شیآنجا و مالها  ینیکه مدارس خاص د  یکودکان

م  یستی ترور سوق  انتحار  یطالبان  عامل  عنوان  به  تا   ی دادند 

 گروه شوند.  نیا ی گر یشو وح یخشونت و پست یقربان

. خانه اش رفتیگشاده  ولب خندان آنها را پذ  ی با رو  دری ح  بابا 

 یزیخانه چ  لیبود. ازوسا  نیو دلنش  زیاما تم  یم یدو در اتاق قد

به همراه داشته باشد    رمردیپ  ی برا  شتریو رفاه ب  شیآسا  یکه کم

  ی که به جا  ییلویو ز  وارینبود. دو دست رختخواب کنج د  ی خبر
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و البته چند    یچراغ نفت   کی  کف اتاق پهن شده بود.  میفرش و گل

 طاقچه. ی رو ی میخورده و قد ار یکتاب ورق بس

 آورد و کنارشان نشست.   ی چا شانیبرا رمردیپ

  ی گرفت  شیکه در پ  یدخترم. راه  ردیخدا تو را به حفظ خود بگ  _

ه  کار چوب ب  ی دشوار است. هوش کن)مواظب باش( که ا  اریبس

 خانه زنبور زدنه. 

شده    یرا دوست داشت. او که راض  رمردیپ  ی پدرانه    ینگران  الیت 

 ی در دست طالب تنها بازمانده    رینجات کودکان اس  ی بود به هوا

 خانواده اش را به دل خطر بفرستد. 

شد. پسرک فرز و    دایپ  ح یذب  ی غروب بود که سر و کله    یحوال

نوجوان  ی زیت به  پا  کم  یکه  و  صدا  یگذاشته  دورگه    شیته 

 وناهنجار شده بود.
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آورد و با عالقه نگاهش را به   شی غذا و آب برا  ی صرمخت  رمردیپ

چپاند و از    ینوه اش دوخت که تند تند لقمه ها را در دهان م 

 گفت.  یم ینیمدارس د ی  ختهیو به هم  ر ده یچیاوضاع پ

  یی، از کتابها  یمدارس  نی رفتن به چن  ی بچه ها برا  ی لیم  یب  از

از شک    ،دیچرخ  یکرده و دست به دست م  هیته  شان یبرا  الیکه ت

  ی روهایبه ن  دنیکتاب و  خبر رس  ی کردن مالها و لو رفتن تعداد

 ن یا  دنی خوشحال کننده تر شن  نهایا  ی از همه    دیطالب. و شا

 میخود را تسل  ی انتحار  اتیلکه هنگام عم   یبود که تعداد کودکان

شدن بود و    ادتریردند روز به روز در حال ز ک  یم  یمل  ی روهاین

 رد. ک یطالب را نگران م نیا
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پناه گرفته بود    دریبابا ح  ی طالبان هم حاال در خانه    ینگران   عامل

با خود بچه   مایمستق  نباریتا باز هم به برنامه اش ادامه دهد و ا

 . ردیها ارتباط بگ 

برا  یلباس  الیت ته  نیا  ی که  تن    هیمنظور  به  بودند  کرده 

با حاش  یراهنیکرد.پ نگار قرمز    ی ها  هیبه رنگ سبز  پر نقش و 

  ی هماهنگ با آن و چادر و برقع که به رنگ آب   ی تنبان  و  ی آجر

م  بود.   است شب  ی روشن  امکانش  که  آنجا  تا  مردم    ه یخواست 

 او نشود.  بودنو ناشناس    بهیمتوجه غر  یمنطقه شود تا کس  نیهم

اتاق  الیو همراه سون  دیرا به سر کش  برقع شد که مردها   یوارد 

 منتظرشان بودند. 

 . دیرو به آنها پرس  دیر زد و با تردصورتش کنا  ی را از جلو برقع
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 یشه من برا  ی متوجه نم  یکس  یعنیشدم؟!  نجایزنان ا  هیشب  _

 ستم؟یشهر ن نیا

بود و اصال متوجه سوال او نشد.    الیبه سون   اقیفرهاد با اشت   نگاه 

 .دیو او با شرم نگاه دزد دیچرخ حی به سمت ذب  الیت

 . ردیگ یکس فرقش را نم  چی )نه(ه ین _

حال  الیت  لب  ی رو  لبخند در  و  گرفت  سع  یجان  داشت    یکه 

و  دی کش یقیدرونش را پنهان کند. نفس عم یشانی اضطراب و پر

 و فرهاد گفت:  الیرو به سون 

 . می فتی راه ببهتره که  _

* 

@romanhayelilian 
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 [ ۰۰:۲۵ ۲۰.۰8.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ۲۴6  دیایکه ب بهار

هوا    ی هنوز رونشست او انگار    ن یبه زم  ف یکه در مزار شر  پروازش

 نیبعد ا  یساعت  دیو شا  ستیدور ن   الیشد  از ت  یبود. باورش نم

مقابل دخترکش    ندینش  یرسد و او م  یم  انیرنج چند ماهه به پا

 شود.  یننشسته آب م  نی به زم  ی چون برف بهار  انشیو تمام تاس

تپ  ی بنا  اری اخت  یب  قلبش تر  نفس گرفت که    دنی تند  گذاشت. 

آن را در    یخروج  ریفرودگاه شد و مس.  وارد سالن  ردیآرام بگ

اول  شیپ پا  یتاکس  نیگرفت. سوار  شد و    ستادیا  شیکه مقابل 

 آرام زمزمه کرد.

 ن.  هتل بارا _
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آ  ی نگاه   راننده از  لبخند    ی   نهیکوتاه  با  و  انداخت  او  به  جلو 

 حرکت کرد.

 ؟یهست یرانیا _

شروع    د یسوال با  نیدانست ا  یبود. م   ی کالفه و عصب  یکم  مهراب

 و قابل حدس باشد.  ی ا  شهیکل ییگفتگو

 بله.   _

پوست  _ و  پنکه  شهر  و    ن یمزار  سرد  شدت  به  است.زمستان 

   ؟ ی آمد نجایتابستان گرم و سوزان دارد. از خاطر گشت و گذار  ا

  ی  شهیسر تکان داد و نگاهش را از ش  ینف  ی به نشانه    مهراب

 دوخت.  فی مزارشر ی ها ابانیبه خ  لیاتومب

  ؟ی است  پلماتید _

 اش جا به جا شد.  یصندل ی قرار رو یب مهراب
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 اومدم؟  یکس دنید ی نه آقا برا _

 !؟ی و اقارب دار   شیقوم و خو  نجایا _

 . دیبه ساعتش انداخت و پرس  ینگاه مهراب

 مونده؟    یلیتا هتل باران خ _

(است.   دانیچوک )م  کی.میبرو   شی ( پابانیسرک )خ  نی. از ای ن  _

به هوتل باران    میبرو  شیراپ  ی زوسرک الکو  میسمت راست بچرخ

 . می رس یم

راننده    نیتا مقصد نمانده و اگر ا  یبا خود حساب کرد راه  مهراب

با خود خلوت کند   یقیتوانست دقا  یداد ، م  یکنجکاو امان م  ی 

 داشت آماده شود.   ش یکه در پ یقرارمالقات  ی و برا

تاکس  به که  آن  ورود  یمحض  ا   ی مقابل  مهراب    ستاد،یهتل  

  ع یکف دست راننده گذاشت و سر  یچند اسکناس  افغان  عجوالنه
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فوت وقت مستقر    ی شد. چون از قبل اتاق رزرو کرده بود ب  ادهیپ

 گشت.  

شاپ هتل قرار داشت و از   یبااقبال خان در کاف  گریساعت د  کی

 بود.  دهیامانش را بر یو دلواپس یحاال نگران  نیهم

  انشید اما پابه کجا ختم شو   مالقات قرار است   ن یدانست ا  ینم

 . دیکش  یجانش دست نم یت یهرچه بود او از ت 

شاپ رساند و منتظر    یساعت آراسته و مرتب خود را به کاف   راس

به دق  ا  ی رمردیپ  دهینکش  قهیشد.  با شانه   دهیخم  ی بلند قامت 

نگاهشان   شدند.  وارد  هم  مسن  زن  دو  او  دنبال  به  و  شد  وارد 

 کرد.  دایپ یهمزمان با هم تالق
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از   ی ه چشم چرخاند و منتظر شد به دنبال آنها   اثرهرچ  مهراب

سعدیند  الیت کالفه  رو  ی.  را  لبخندش  کند    ی کرد  حفظ  لب 

 وخونسرد باشد. 

 به او کرد. ی ا دارانهیو نگاه خر ستادیمقابلش ا رمردیپ

 داکتر مبرهن؟  _

 بله خودم هستم.  _

 دست دراز کرد. رمردیپ

 استم.  یمه اقبال رحمان  _

 داد و لبخند زنان گفت:  با او دست مهراب

با  _ عمو   دیشما  عل  ی پسر  آقا  باش   یپدر  بفرمادیمحمد    د یی. 

 کنم. یخواهش م

 تعارف او اقبال خان و آن دو زن نشستند.  با
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  ی منتظر بود آن مرد صحبتش را شروع کند اما زن مسن  مهراب

ا  ده یکه  کش  بود و چهره  اندام  وقارداشت    لیاص  ی و الغر  با  و 

 رد.شروع به صحبت ک

 از شما نگفت.   چیجان ه الیت _

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۰:۲۵ ۲۰.۰8.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

  ۲۴۷  دیایکه ب بهار

 الیکرد ت  یفکر م  شهیجمله مات شد.هم  کی  نیمهراب با هم 

دخترک   شیقوم و خو  نکهیکند. ا  یرا پنهان م  زی تنها از او همه چ

چ همسرش  د  ینم  ی زیاز  دل  گریدانستند  چه  نمب  لیبه    ی ود. 

 بتراشد؟  لی. از کجا شروع کند؟ چطور دلدیچه بگو دیدانست با
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و سرسختانه اورا    ی جد  یلیرا در هم قالب  و خ  ش یدستها  رزنیپ

 برانداز کرد.

مطلب ره    ی کنم دلش به نکاح رضا نبود. اگر بود ا  ی مه فکر م  _

 کرد.   یاز ما پت )پنهان( نم

 اخم کرد.  ار یاخت یب مهراب

 ی طی. اما خب شرامیعالقه با هم ازدواج کرد  ی از رو   الیمن و ت  _

دونم    ی نبود. نم  ی آورد عاد  شیو ازدواج رو پ  یی آشنا  نیکه  ا

بگم که اگه    نقدری . همد یهست  مونییآشنا  لیدل  انیچقدر در جر

 گرفت.  یازدواج هرگز سر نم نیما نبود ا نی ب  قیعم یعشق

 خان گفت:  اقبال

 رک کرد؟   را ت رانیجان از چه خاطر ا الیت _

 و زمزمه کرد. دیبه صورتش کش  یدست یعصب مهراب
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 ی . قرار بود براادیدوربشه تا با خودش کنار ب   یخواست کم   یم  _

براش اونجا فراهم بود    طیشرا  ی . همه  کایبره آمر  لیادامه تحص

ب وا   یاما   آورد  در  افغانستان  از  سر  من    هیموضوع  نیخبر  که 

 بابتش جواب پس بدم.  کهنیاز شما بپرسم نه ا دیرو با لشیدل

 تا با مهراب چشم در چشم شود.  دیخود را جلو کش رزنیپ

 محمد جان  استم.  یو مادر عل الیت یب  یمه ب_

کش  ی رو   ی سرد  عرق عقب  ناباور  نشست.  فقراتش  و   د یستون 

پ به  را   ها   رزنی نگاهش  شب   یب  ی و چشم  عل   هشیاندازه    ی به 

 محمد دوخت.

 عنوان خم نشد.  چیه هاما قامتش ب دیلرز رزنیپ ی  چانه

  ی ب  یکه رانندگ  ی کشته شد. حادثه ا)پسرم( در تصادف    میبچ  _

)سوئد( به شوق    دنیبرادر تو آن ره به بار آورد. مه از سو  ی پروا
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  یره س  شیپس آمدم )برگشتم(.آرزو داشتم قد و باال   میبچ  دارید

ساله ام گپ    ی( س یکنم )تماشا کنم(،با او از دق آوردن )دلتنگ

  ی . حالچیشد؟ ه  بمی رم. چه نصیببوسم و دستش بگ   شیوبزنم. ر

 ؟ یخوا ی)حاال(تو از مه جواب م

توانست   یزن چه م  نیانداخت. به ا  ریسر به ز  یبا شرمندگ   مهراب

او که شوق ددیبگو به  او که در    دارشی.  به  بود.  غم فراق شده 

 شد و  به سوگش نشست.  فیمزار شر  یفرزند راه داریحسرت د 

تصادف    _ بود.    هی اون  که    هیاتفاق   ی   جهینتاتفاق وحشتناک 

باعث مرگ خودش شد.   تیکه در نها  یاشتباه برادرم بود.اشتباه 

و    ی دلدار  چیشما و پسرتون  شرمنده ام. ه  شیجان من پ   یب   یب

 بده.   نیدرد رو تسک نیتونه ا ینم  ییتسال

 گناه برادرم رو به من ببخش.  اما
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 . دیپرس ی با ناراحت یب  یب

   د؟یبخش الیت _

 دونم اما با رفتنش بهم فرصت جبران داد.  ینم _

  ی ب  ی آورد به سمت ب  رونیب   یکوچک کنار دستش کتاب   فیک  از

 گرفت. 

.  ن ین یبب  نویا  نیشما آرزو داشت  یاز هرکس  شتری کنم ب   یفکر م  _

 محمد جانه.  یعل ی کتاب شعرها

پ  یب   یب  ی گونه    ی بالخره رو   اشک اقبال خان    ش یراه گرفت. 

 کتاب را گرفت و ورق زد. اق یاشتکرد و با  یدست

 

ت  _ کمک  به  ا  الیما  .  میکرد  سیتاس  هیریخ  ادیبن   ک ی   رانیتو 

مثل    ییمحمد جان و بچه ها  ی مثل عل  ینیکه به مهاجر  ی ادی بن
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  دا یپ  ی بهتر  طی براشون شرا  رانی در ا   یکنه تا زندگ  یکمک م  الیت

 کنه. 

که از خدمات    ی ریتا تصاو  دیلغز   ی گوش  ی صفحه    ی رو  دستش

 وجود داشت را نشانش بدهد.  ادی بن

تونه غم  از دست   یکارها نم  نی کدوم از ا  چیدونم ه  یمن م  _

محمد جان از   یعل   دیدادن پسرتون رو کم کنه اما مطمئن باش

 انجام شده خوشحاله.  ی کارها نیا

 شیو تالش کرد اشک ها  دیگونه اش دست کش  ی به رو  ی ب  یب

 . ند یا را بهتر بب را پس بزند تا آن عکس ه

تحس  تیرضا جا  نیو  کم  دلخور  ی کم  و  غم  را    ی آن  مادرانه 

با حرفها و  ناراحت  ی گرفتند  و  ترس  و  آشوب  دل  آن   یمهراب 

 برطرف شد.  الیاز انتخاب ت یناش
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به آنجا که در   دیداد و رس  حیرا توض   زیصبورانه همه چ  مهراب

که اگر تا آن  ی دلش را مطرح کند.  خواسته ا ی خواسته   تینها

رش سکوت کرده بود فقط به حرمت دل شکسته  لحظه به خاط

 بود.  ی ب یب ی 

 کجاست؟ الیتونم بدونم ت یحاال م _

 گفت:   ی مقدمه ا چی ه ی خان ب اقبال

 سرپل.  _

آن سه نفر سرگردان   انی و استفهام نگاهش م  یبا درماندگ   مهراب

 قه یاش را در چند دق  ی خبر  یچند ماه ب  نیتمام ا   یب  یشد. و ب

کم آورده   دنیکش  ی حس کند نفس برا  خالصه کرد تا مهراب

 است. 

@romanhayelilian 
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 [ ۰۰:۲۷ ۰3.۰9.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 (۲۴8  دیایکه ب بهار

تند    بایتقر  بیشانه جا به جا کرد و ش  ی را رو   نشیسنگ  فیک

  میآن چادر ضخ  ریرا نفس نفس زنان باالرفت. ز  یخاک  ی کوچه  

اندازه   به  بلند، قدم برداشتن  ب  یکاف  ی و  نقابسخت  که   یود و 

 پوشاند نفسش را هم بند آورده بود. یچهره اش را م

بود. ذب  یم   ش یسبکبال تر پ  ال یسون با فرهاد همگام    حی رفت و 

 تا آنها به او برسند.  ستادیا یم  یجلوتر از همه بود و هر از گاه

ن  یآفتاب  هوا زمستان  مهیاما سوز  ها  انیم   یجان  شهر   ی کوچه 

به آمدن نوروز    یزیچ  گریاسفند  و د داد. اواخر   یجوالن م  ادیص

 نمانده بود. 
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از او خواسته بود   یموقع بدرقه شان با بدخلق  یب  یآمد ب  ادشی

آمد چه در جواب  ینم  ادشیوز را در مزار باشد.  هرطور شده نور

خواست بدون مهراب   یمطمئن بود که نم  نیگفته بود. اما از ا 

 .ند یبنش   یب ینوروز ب ی سفره  ی پا

سر سخت تر   ی ب  یگفته بود چه در سر دارد اما بخودش هم    به

و سکوت نوه اش   ی . از پنهان کاردیای حرفها بود که کوتاه ب  نیاز ا

بازگشت   ی برا  شیو دلخور بود که اصرار عمو  ی عصبان  ی به حد

 داده بود.  یو تلخ زبان ی به سوئد را با تند 

  ن یاو و مهراب شود؟ ا  داریمانع د  ی خواست بماند و با لج باز  یم

  د یناام  یاز رفتار مادربزرگش داشت. اما وقت  الیبود که ت  ی تصور

نا   ی ل باز گردد و برنامه  گرفت که به سرپ  می و مستاصل تصم
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مهراب را از او    ینام و نشان  یب   یبرساند ، ب  انیتمام شان را به پا

 خواست.

  د یشد که شا  دواریام   نیاما ته دلش به ا  دیرا نپرس  لشیدل  الیت

بخواهد با او    دیهراب را به افغانستان بکشاند،شا بخواهد م   ی ب  یب

بازمانده    ی   ندهیروبرو شده و درباره آ فرزندش صحبت    ی تنها 

 کند. 

باشد. او    نیتوانست دلنش  یچقدر م  ایرو  نیخودش فکر کرد ا  با

را    یب  یب  ی خانه    ی   دهیگشت و طاق سرپوش  یاز سر پل باز م

خرمالو،    ریت پآن درخ   ریدرست ز  ییکرد و مهراب را جا   یم  یط

 . دید یاقبال خان م ی موردعالقه   یبچو مکتین ی نشسته رو

 یآمد و راض  یبا انتخاب او کنار م  یب   یشد اگر ب  یخوب م  چقدر

 ال یت  یدرون  ی عذاب و خودخور   ی برا  یمجال  گرید  دیشد. شا  یم
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بال  گرانیتوانست مثل د  یاو هم م  دیماند. شا  ینم و   یبا فراغ 

 اد یاو هم    دیرا تجربه کند. شا  ش یاعاشقانه ه   ال، یخ  یآسودگ

خاطرات درد آور به   ی ر آو  ادی گرفت بدون عذاب وجدان و    یم

 که دوستش دارد. دیمهراب بگو

  یسربلند کرد و با جا   االتشیها و خ  ایدست و پا زدن در رو  انیم

و    ستادی ا  ی لحظه ا  ی روبرو  شد. برا  حیو فرهاد و ذب  الیسون  یخال

 رو زل زد.   شی پ  ریمس ی به انتها  یبا سرگردان

تنها    الیکرده  بودند و ت  یزودتر از او عرض کوچه را ط  همراهانش

 بود. ستادهیخلوت و دور افتاده ا ی آن کوچه   انیم

ها  ی صدا تقال    یناشناس   ی قدم  به  را  او  سرش  پشت  درست 

  ان یهوا م  یتند تر برداشت و ترس ب  یرا کم  شیانداخت. گام ها

 شد. عضالتش منقبض دلش رخنه کرد و 
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نگاهش سرگردان   کهیرا در مشت خود فشرد و در حال  فیک   بند

 کرد.  یرو و پشت سرش بود کوچه را ط ش یپ  ریمس انیم

اورا   بی آمد،قصد  تعق  یکه از عقب م  یمطمئن بود شخص  بایتقر

 داشت.  

به سمت    دنی چیکوچه و همزمان با پ   ی به انتها  دنی محض رس  به

کننده اش که    بیتعق به    یبه عقب برگشت و نگاه  ابان یراست خ

بود  و صورتش را کامال پوشانده بود،    یدر لباس افغان  یمرد جوان

 انداخت.

دامنه    یم صدا  تشانی فعال  ی دانست  و  سر  کارها  ییو    ی که 

زود به گوش گروهک    یلیشان کرده خ  یو فرهنگ  رخواهانهیخ

شود    یی زود هم شناسا  نقدریا  نکه ی. اما ادی مخالف خواهد رس  ی ها

 حد ترسناک بود. از  شی ب یکم
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 @romanhayelilian 

 

 [ ۰۰:۲۷ ۰3.۰9.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 ( ۲۴9  دیایکه ب بهار

دلش   یکه در آن رفت و آمد وجود داشت، کم  یابانیورود به خ  با

کند اما   دایرا پ  حیذب  ایو فرهاد    الیگرم شد. چشم انداخت تا سون

 نبود.  ی خبر

بابا    ی خانه    ر یمس  ستیبه صالح ن  طیشرا  نیا  ی دانست تو  یم

 . ندازدیبه خطر ب  دهیکار نسنج  نیواورا با ا   ردیبگ  شیرا در پ  دریح

  دن یشروع به دو  ابانیمختصر خ  یشلوغ  انیم  بایفکر تقر  نیا  با

  ی انداخت. نم  ییو تو درتو   کیبار   ی کوچه    انیکرد و خود را به م
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کوچه قرار است به کجا ختم شود اما هر طور    نیا  ی دانست انتها

 کرد.  یکننده اش پنهان م بیود را از چشم تعقخ دیبود با

تار  ی بلند خانه ها و داالن ها  ی وارها ید  ، و روشن   کیتودر تو 

  جه یو سرگ  چیدر پ   چیپ  ی که چون ماز  ییو کوچه ها  ادیغروب ص

رو مقابل  م  الیت  ی آور  او  داشت.  م  دیدو  یقرار  مرد  . دیدو  یو 

نار  چند  شد. از ک یعبور سخت تر م ریتر و مس کیکوچه ها بار

بودند، گذشت و    ی باز  غول مش  ا یو قال دن   ل یکودک که فارغ از ق

از خانه ها را   ی کینشسته در چارچوب در    یرزنی نگاه سرزنشگر پ

ا بلند  گذشت     ی جواب گذاشت. از کوچه ا   یب  دن یدو   نیبابت 

مخروبه شد. ترس   با یو تقر  ختهی فرو ر  ی رهاوایبا د  ی ریوارد مس

 فیخوردن او شد. ک   ی ث مکثو سکندرهوا باع  یکیاز سکوت و تار

.  ختیر  رونیافتاد و چند جلد کتاب از آن ب   ن یزم  ی رو  شیکتابها
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  ک ی مرد، نزد  دنیدو  ی کتابها را نداشت. صدا  ی فرصت جمع آور

 داد. یبودن او را هشدار م

 را بردارد و بدود.   فیکرد که خم شود و ک   دای فرصت پ  ی همانقدر

  ی شد و به سخت  یم  نینشته    الی ت  ی چشم ها  ی داشت تو   یکیتار

 . ندیتوانست  دوسه گام جلوتر  را بب یم

 ی آمد وبا ضرب آهنگ تپش ها  یاز دور م  ی ساز دمبوره ا  ی نوا

 شده بود.  یکیقلب او 

  دنیخسته و ناتوان از دو  الیت  ی نواخت و پا   یبا شور م  یچ  دمبوره

 بود.

  د ی سپ  شیبا ر  ی رمردیکه پ  یو محزون دمبوره چ  نیدلنش  ی صدا

  ی نشسته و سازش را م   یی,سکوی ود و مقابل خانه اش روبلند ب

 نواخت,دلش را گرم کرد.
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  ی ره بر سر کرده ا یآب چادر

  ی کجا قصد سفر کرده ا باز

 ی را به دوش انداخت نیمشک زلف

 .ی کرده ا را خون جگر   عاشقت 

قلبش    دویچیاو توسرش پ  ی عاشقانه    ی مهراب و زمزمه ها  نگاه

 را فشرد.  

جا  مردانه  ی ها  دست نوازشگرش  او    ی موها   ان یم  ییو  روشن 

 گوشش زمزمه کرده بود. ریمکث کرده و مهراب آرام ز

بهم امون    گهیقلبم د  نمی ب  یم  کی خودمو نزد  نقدریبهت ا  یوقت  _

تپه درست مثل    یام   م  نهیتو س  شهیقرار تر از هم  یده. ب  ینم

 دمیخونه باغ د  ی ا  روزهیف  ی که تورو پشت  اون گل نرده ها  ی روز

 . من تورو از همون روز عاشقانه خواستم. 
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 در خانه ام   یشب  ی بود یم کاش

 تورا جانانه ام   دمید یرمیس

 ام  وانهیدل د ی کرد ی م صبر

   ی ما را با نه خنجر کرده ا یکشت

شروع   الیت  ی و تاب موها   چیو پر شور او از   پ  قیعم  ی ها  بوسه

 . دیگوشش رس  ی شد و به الله 

و    گهید  ی مون جا  ییآشنا  ی ه قصه  اگ  گمیبا خودم م  شهیهم  _

 عاشقت بودم ؟  نقدریخورد من باز هم هم  یرقم م  ی ا  گهیجور د

 مانده بود.  رهی او خ سر بلند کرده و درچشمان پراز خواهش الیت

او را نشانه رفته    ی خاموش و به هم دوخته    ی لب ها  نباریا  مهراب

 تابانه اش جواب داده بود.  یو ب یدر پ یپ ی و با بوسه ها
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قصه   نیکه با عوض شدن ا  ستین  ی زینه دوست داشتن تو چ  _

  ی جان من باش   یت  یقرار بوده از همون اول ت  ی کنه.انگار  رییتغ

 محمد. یدختر عل

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۰:۲8 ۰3.۰9.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 (۲۵۰  دیایکه ب بهار

  یرا به دوش انداخت نیمشک زلف

   ینگاهت کار عاشق ساخت با

   یبه قلبم تاخت یمست ی  شعله

 .ی کرده ا گریبنگر قتل د باز
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رو  ی ها  دست گرانه  نوازش  ظر  ی مهراب  و  نازک   الیت  فیتن 

  راهن یباز شد.  پ  ی پشت لباسش با اشاره ا  ی نشست و دو دکمه  

شانه    ی داغ و عاشق مهراب رو   ی تن  او سرخورد و لب ها  ی رو

 جانش نشست.  یت یت انیعر ی 

مرد جوان    دیدو  ی رفته و  صداسازش اوج گ  ی و نوا   رمردیپ  آواز

 . د یرس یدور و مبهم به گوش م

جا  مهراب روح    الیت  االتیخ  انی م  ییاما  پربا  روان  او    شانیو 

 شد.   یآن شب دوباره و دوباره زنده م  ی کرد وخاطره    ی معاشقه م

 . د یمشت شد و بادرد نال نهیس ی آزادش رو  دست

 مهراب ؟!_

  دش ینشست و ام در چشمانش    ابان ی مختصر خ  ییدور روشنا  از

 دوباره  گرفت.  یجان
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*** 

  ی م  یدانست قدم به راه  یبه سرپل بود و م  ی منته  ریدر مس 

 گذاردکه بازگشت از آن دست خودش نبود.

اتومب  با خان  اقبال  ته  ی لیکمک  راننده  راه  ه یهمراه  و    یکرده 

 سرپل شده بود. 

به   نیدانست ا  یکامل داشت نه م  ییبه زبان مردم آنجا آشنا  نه

 افغانستان است.  ی کجا قایسرپل دق تیح وال اصطال

دانسته بود که بخش   یب یاقبال خان و ب ی از حرفها ی نقدریهم

 طالبان است.  ی هنوز تحت هجوم و سلطه  تی وال نیاز ا ییها

و    ون یزیتلو   ی گونه    تریت  ی در حد همان خبرها  ی زیچ  ازطالبان

 دانست. یم ی خبر ی ها  تیروزنامه و سا
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بود و نه با افکار تند و دور از تمدن و    دهیطالب د  کی از نزد  نه

 داشت.  ییافرهنگ آن گروه آشن

م  در را  انتظارش  که  هرچه  اما  د  دیکش  یسرپل  شوق    دن یبه 

 .دیارز یم الیت ی دوباره 

او عرض اندام   ی افکار نا به سامان و آشفته    انیم  ی ب  یب  ی صدا

 کرد.

پر  الیت  _ هرکار  شانی دلش  بود.  ا  ی تو  نشد    انتخاب  ی کردم 

باال   یلیتحم تو خواسته    ی را  برادر  بقبوالنم.  ناخواسته    ایخودم 

 بود.  م یسبب مرگ بچ 

ت  ن یبا هم  یب   یب بازگشت  مانع  ا  الیبهانه  به    ران یبه  بود.  شده 

م  الیخ کم  یخود  برا  یخواست  را  کار  ی دخترک  و    ی پنهان 

سرپل  یاجبار نداده و راه نیتن به ا الیکند اما ت هیسکوتش تنب 
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سال گذشته دنبال کرده بود    کی   نیرا که در ا  ی مه اشده  تا برنا

به    یکتاب و محصوالت فرهنگ  نرساند  ی برساند. برنامه    انیبه پا

 شان.   یکودکان با هدف باال بردن آگاه

او    ی   شهیمحمد و اند  ی از عل  شیحرفها  ی البال  الیکه ت  ی ا  برنامه 

  ن یتوانست باور کند ا  یبارها آن را عنوان کرده بود و مهراب نم

  ی پدرش راه  یعمل پوشاندن به خواسته    ی جامه    ی دختر برا

 شود. ی سفر پرخطر نیچن

و ناراحت شدم( سر خود کنترول    ن یبدقار  و خفه شدم.) خشمگ  _

کنم. اقبال خان از مه خواست   یو چه م   میگو  ینداشتم که چه م 

کنم. صد   تیقسم کارها خسته سازم نه او را اذ  نینه خود ره با ا

تو بود.هول داشتم آدم    شی دختر دلش پ  ی رصد(اصد )صد د  یف
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نباش ی)آدم حساب  ن یسنگ  نواسه  ی(  نوه    ی   نازدانه  ی .   (   ی مه 

 (. فتدیشود. )به دردسر ب فیمن(   به تکل ی نازناز

مهراب پرس و جو   ی و نشان او را  از نوه اش گرفته و درباره  نام

او مرد    انتخاب  نکهینگفته بود اما از  ا  الیرا به ت  نیکرده بود. ا

 نیچون مهراب بوده ته دل دخترک را بابت ا  یو با اصالت   بینج

  یبا وجود آن نسبت درد آور   ی کرده است. حت  نیانتخاب تحس

 اشت. د  دمحم یکه مهراب  با ضارب عل

خودش   ال،یاز جانب ت  یمیخواست قبل از هر تصم  یم   یب   یب

 را بسنجد.  ارشیو ع ند یمهراب را بب

 یداد اما خوشحال  ینشان م  ی را و تودارحاال با آنکه زن درونگ  و

رضا م  تیو  ا  د یبار  ی از چشمانش  برا  ازیامت  کی  نیو   ی بزرگ 

 مهراب بود.



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1396 

@romanhayelilian 

 

 [ ۰۱:۱۱ ۱۰.۰9.۲۰], نیلیل ی ها رمان

 (۲۵۱  دیایکه ب بهار

اش با    ی شاوندیزن آن نسبت خو  نیدانست هرگز در نگاه ا  یم

نم فراموش  دن  یمهران  تا  بپاب  ا ی شود.  بود  برادر    یب   یرجا  را  او 

دانست که پسرش را از او گرفته بود. حاال هرچقدر هم   یم  یکس

مدت انجام داده بودند    نیکه در ا  یو تالش  ادی بن   ی که از کارها

 شد.  ی عوض نم یب یدر نظر ب ی زیزد، باز چ یحرف م

بب  او را  مهراب  بود  خواسته  بنشندی اگر  از   ندی ,مقابلش  او  با  و 

  ل یدل  کینوه اش  حرف بزند فقط و فقط     ی   ه ندیسرنوشت و آ

 . الیت ی داشت،عشق و عالقه 
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کرده بود که با چشم بسته    ی عشق متقابل با مهراب کار   نیا  و

رو بود سر    شی ناشناخته بگذارد و به هر آنچه پ  یقدم در  راه

 شود. راینهاده و پذ

 است با سر تاختن  نیریرا رسم د  عاشقان

 جان خود   نیری اد شدهد فره یم  نیریبه ش جان

**** 

 

 ینفس نفس زنان خود را به درون خانه انداخت و با چشمان الیت

انداخت و در را    رونیبه ب   ی زد نگاه  یکه از شدت ترس دو دو م

 بست.  ی به تند

 . دیپرس یبا نگران فرهاد

 جان؟   الی ت ی کجا ماند _
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 گرفت که حرف بزند.   نفس

کردم.  _ گمتون...  و...  افتادم  عقب  جوون   هی ..ازتون  مرد 

 .فکر کنم طالب بود. دنبالم...کرد..

 و فرهاد نا خواسته اخم کرد. دیکش ی بلند   نیه  الیسون

 ؟ یدار نانیاطم_

 . دیکه پشت سر گذاشته بود به خود لرز ی زیاز تصور چ الیت

تو سرش بود اما   ی دونم چه فکر  ی. نمدیدنبالم تو کوچه ها دو  _

 نبود.  یمطمئنم فکر خوب 

 محکم در آغوش گرفت و به خود فشرد.  اورا  الیسون

 . ی شکر که زنده پس آمد ایخدا _

 گفت:  حیو رو به فرهاد و ذب دیعقب کش یبا نگران الیت
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 .میهرچه زودتر بر دیبا ستیجامون امن ن نجایا _

 ! م؟یبه کجا برو _

 شد.  لشیوسا ی مشغول جمع آور  الیو ت دی پرس حیرا ذب نیا

. موندن ما  میالب ها دور باش جا که از چشم ط  هیدونم    ینم  _

 هم خطرناکه. دریواسه بابا ح نجایا

 مخالفت کرد. فرهاد

 فی. به تکل ستی ن   ریامکان پذ  تی وضع  ی از خانه بر آمدن در ا  _

. به  ستیممکن ن  تیوضع  نیآمدن تو ا  رونی.) از خانه بمیشو  یم

 (م یافت یدردسر م

 دوش انداخت و گفت:  یرا رو نشیسنگ   یکوله پشت الیت

 ی و تو روستا  م یش   ی . دو گروه مم یکن   ی م  شهیکه هم  هیکار   نیا  _

 . می نیب  یرو م گهیقفالتون همد
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که هر زمان آنها را   یساله در سرپل و خطرات  کی  ی برنامه    نیا

  ی امن  ی را وادار کرد به دنبال سرپناه و خانه    الی کرد ت  یم  دیتهد

زن    وهیب   "پلوشه"د و خانه  باش  تیوال   نیا  ی در شهرها و روستاها

قد و مادر    م یقفالتون با چهار فرزند قد و ن  ی که در روستا   یجوان

 از آنها بود. یکیکرد  یم  یندگز مارشیو ب  ریشوهر پ

 و فرهاد گفت:  الیو رو به سون  دیصورتش کش ی برقع را رو الیت

 .نیا ی. شما دوتا هم با هم بمیر یبا هم م ح یمن و ذب _

 به شدت مخالفت کرد.   الیسون

 (امی ی.)نه من با تو ممیآ یتو م  ! مه باین _

بازو  الیت همراهش چنگ   شهیو هم  یدوست داشتن  قیرف  ی به 

 انداخت.
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شهر و   نیا  یبا منه. اون بهتر از هر کس  حینگران نباش ، ذب  _

 رونیدر ب   نیشناسه. اگه همه با هم از ا  یرو م  ش یمخف  ی راهها

 ی و خطرناکه. فقط چند ساعت از هم دور م  زی شک بر انگ  میبر

 زم؟ ی. باشه عزمیرس   یپلوشه دوباره به هم م  ی و بعد تو خونه    میش

@romanhayelilian 
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 (۲۵۲  دیایکه ب بهار

 

قول داده بود نوه اش را    یب  یبا بغض نگاهش کرد. او به ب  الیسون

ت  و  نگذارد  خ  نیا  الیتنها  م  یل یرا  و   یخوب  رنج  و  دانست 

 کرد.  یا درک ماو ر تیمعذور
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زبان را به آغوش گرفت    نیریبرداشت و دخترک ش  زیهوا خ  یب

 و سخت فشرد.

 افته، مطمئن  باش.  ینم  یاتفاق چیه _

 او جدا شد و رو به فرهاد گفت:  از

 . ست یها چندان امن ن مواظب باش. جاده یلیخ _

ت  بابا ح  الیفرهاد سر تکان داد و  با  تا   یخداحافظ  دریبرگشت 

 با چشمان مهربان و کم نورش نگاهش کرد.  رمردیکند. پ

.)خدا حفظت کنه, سفر  دی. راه سف ردیخدا تورا به حفظ خود بگ   _

 (ریبه خ

  ی ب  الیبرداشت و به طرف او گرفت و ت  واریرا از کنج د  شیعصا

 او را اجرا کرد. ی نا گفته  ی بپرسد خواسته  یآنکه سوال
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به دست خم  چادر به دوش انداخت و عصا    ریرا از ز  یپشت  کوله

  د یلرز  یم  شیو گوژپشت که  دست ها  دهیخم  یرزن یشد و چون پ

به دنبال او    حی رفت و ذب  رونیو توان راه رفتن نداشت از خانه ب 

 نه خارج شد. خا

به کوچه   ینگاه  دگانش یمشبک مقابل د  ی از پشت پارچه    الیت

 انداخت. 

تندتر   یاش را کم نکرد. کم  ینگران  دنیند  نیاما ا  دیرا ند  یکس

 شدند.  ابانیاز حد معمول از کوچه گذر کردند و وارد خ

که جلوتر   یو با چندگام  دییپا  یمدام دور و اطرافشان را م  حیذب

 داد. یداشت راه را نشانش م یبر م الیاز ت
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که به سر بسته    ی بلند و دستار  ی ها  شیمرد نسبتا جوان با ر  دو

همراه  نظر داشتند و ری آن دو را ز ابانیخ ی بودند درست آن سو

 کردند.  یم بشانی تعق حیو ذب  الیت ی با گام برداشتن محتاطانه 

گشت   ین پارچه فروشوارد دکا  حیذب  دهینرس  یکوچک  دانیم  به

 به دنبالش داخل شد.  الیو ت

و رو کردن پارچه ها بودند اما توجه شان به   ریظاهر مشغول ز  به

 آن دو مرد بود. 

 آرام زمزمه کرد. حیذب

 خودشون هستن؟(   نیتن؟)بب کن خودشان اس یس _

 ریز  دنشیراه گرفته و نفس کش  الیت  یشان یپ  ی از گوشه    عرق

 برقع سخت شده بود. 

 . دی دونم, شا ینم _
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  ان یرا تندتر برداشتند م  شانیگام ها  نباریآنجا خارج شدند و ا  از

چادر   ریز  یکه با آن کوله پشت  یدنی. دودندیدو  ی م  بایتقر  ابانیخ

و توجه تعداد    دیرس  یه دار به نظر م خند  الیدست ت  ی تو  ی و عصا

تو  ی شتریب افراد  بود. آن سو  ابانیخ  ی از  آنها جلب شده    ی به 

خ  دانیم ت  یفرع  یابانیوارد  و  سوار   دید   الیشدند  مردها  که 

 کنند.  بی شدند تا آنها را بهتر تعق ی موتور

  ش یزد و ترس لحظه به لحظه پاها  ی دهانش م  ی انگار تو   الیت  قلب

 کرد.  یم دنیرا ناتوان از دو

 دری بابا ح  ی مجبور شد عصا  الیرا از او گرفت و ت  یکوله پشت  حیذب

 و به دنبال او بدود. ندازدیب نیزم ی را رو

 (ای.)زود باش باهام ب ایب میهله!همرا _
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  یدر  یطاق   انیشد و م  کیبار  ی به دنبال او وارد کوچه ا  الیت 

 پناه گرفت.  یمیقد

  یگاز دادن و دود   ی صداآن دومرد سر کوچه توقف کرد و    موتور

 الیبه جان ت  شتریو ب  شتریکه از اگزوز آن برخواسته بود ترس را ب

 .ختیر

کنجکاو   ی شد و نگاه  ادهیکه بر ترک موتور نشسته بود پ   ی مرد

 به درون کوچه انداخت.

@romanhayelilian 
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با گذاشتن انگشت اشاره    حیسد که ذببپر  ی زیخواست چ  یم  الیت

 واکنش نشان داد. ع یسر  ینیب ی رو

 چپ باش.)ساکت باش( _

شان بود.    یو خطر هنوز  در دوقدم  دهیامانش را بر  یتنگ   نفس 

 صورت کنار زد.  ی رو بنده اش را از رو

 . ندی را بب ح یذب ی چشم ها ی تو ی توانست نگران یبهتر م حاال 

کوچه اشاره   ی ابتدا  درست در  ی ابا زبان اشاره به نقطه    پسرک

 و بدود. ردیبگ  شیمقابل را در پ ریکرد و از او خواست مس

مهلت نداد   حی و استفهام فقط نگاهش کرد و ذب  یبا درماندگ  الیت

 کند.  لیو تحل ه یذهنش تجز ی را که از او خواسته بود تو ی زیچ

 ییکوچه درست جا  ی پناهگاهشان خارج شد و به سمت ابتدا  از

 .دیدو دندیکش یو موتور سوار انتظارشان را مکه آن د
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به آن دو وارد    دهیچشم دوخت  که نرس   حیبه ذب  ی باناباور  الیت

با    الیشد و توجه آن دو را به خود جلب کرد. ت  گرید  ی کوچه ا

را م  یزیچ  ی آور   ادی بود چادرش  او خواسته  از   ان یکه پسرک 

 . کرد دنیمخالف شروع به دو ریدستانش جمع کرد و در مس

آن دو طالب همراه   یکه فقط چند لحظه با حواس پرت  یدنیدو

  یحرکت موتور درست پشت سرش وادارش کرد از رو   ی بود. صدا

ج خ  غیهراس  درون  را  خود  و  ب  ابانیبکشد  . ندازدی مقابلش 

 داینجات پ  ی برا   یراه  نکهیو از ا   دیدو  یجمع م  انیوحشت زده م

تقاطع موتور   به  ه دیشده بود. نرس   ی دیو ناام  اسیکرد دچار    ینم

خم شد و    الیت  ی و راهش را سد کرد. زانو  دیچیپ  شیسوار جلو

هم  نیزم  ی رو کارش  آنکه    نجاینشست.  بدون  بود.  شده  تمام 

  ی ب  ی خواسته    ایبابا جانش را تمام و کمال محقق کند    ی آرزو 

در مزار باشد،به جا    دیع  دنیرا که از او خواسته بود قبل رس  یب
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مهراب و آرزو به دل   ی دوباره    دنیتر ند  ناکردد  نهای. و از ااوردیب

 ماندنش بود. 

  ان یم   کیبه اطراف انداخت. به شکاف بار  ینفس زنان  نگاه  نفس

دانست    ینفره بود زل زد. نم  کی   ی دو ساختمان که محل گذر

  یبرا   ی توانست راه فرار  یم  دیرسد اما شا   یا مآن به کج   ی انتها

 آمد.  یز ذهن مبه آن دور ا  دیکه ام  ی او باشد. تصور

بب   سربلند بهتر  را  نور چراغ جلوند یکرد که مرد موتورسوار     ی. 

شدن حس کرد   ادهی پ  ی شد. اما از مکث او برا  دشیموتور مانع د

.  اوردیبه زبان پشتو گفت که از آن سر در ن  ی زیمردد است. مرد چ

 همراهش باشد.   دنیمنتظر رس د یرس  یبه نظر م
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بلند شود، مرد اسلحه را به   شی اداد تا از ج  یبه خود تکان   الیت

تهد و  گرفت  ت  ی زیچ  دواریطرفش  که  آورد  زبان  از    الیبه  را 

 برخاستن منع کند. 

فرار کم و   ی شانس او  را برا  ابانیهوا و خلوت شدن خ  یکیتار

 کرد.   یکمتر م

گرفت منتظر همراهش نماند و  از موتورش    میتصم  تیدر نها  مرد

 بود.  الیت ی مانده برا  یباق  تنها فرصت  نیا د یشود.  شا ادهیپ

بوق بلند   ی موق صدا  نیشد و درست در هم  زیخ  میفرار ن  ی برا

  ی اطیاحت  ی عابر ب  ی که برا  ابانیخ  ی آن سو  یلی و کش دار اتومب

 مهلت فرار داد.  الیبه ت نیزده شد حواس مرد را پرت کرد و ا

دو   انیکمان رها شده به سمت شکاف م   ی که از چله    ی ریت  مثل

موتور و   نی قرار نگاهش ماب  یو ب  یو مرد عصب  دیوساختمان د
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سرگردان شد. به ناچار    شیدستها  ی تو  ی تنگ و اسلحه    ی کوچه  

 داخل شکاف شد.  الیموتور را همانجا رها کرد و به دنبال ت

  یتنگ م  دنی دو  ی نداشت و نفس را  برا  یکه انگار تمام  یشکاف

 کرد.

@romanhayelilian 
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که با    دیرس   یآن دو ساختمان م   ی پشت  اط یشکاف به ح  ی انتها

 شد.   یجدا م یضیپهن و عر ی از کوچه  یکوتاه وارید

و ترسناک کوچه فرو    قیعم  یک یو در تار  دیپر  وار ید  ی از رو  الیت

 رفت.  
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م  دن یدو  یفقط صدا  حاال  و س  ی مرد  مقابل    یمطلق  یاهیآمد 

 گرفت.  یجان م شتریظه بچشمان  او هر لح

  ی و راه بلد  ری برد نه آشنا بودن به مس  یم  شیکه او را  پ   ی زیچ

 کردن و جان سالم به در بردن. دای به نجات پ نانیبود ، نه اطم

را از آن مرد دور   الیفرار از مرگ بود که ت   ی و قو  ی زیحس غر  آن

نداشت و دهانش انگار     دنینفس  کش  ی نا  گریاش د  هیکرد. ر  یم

 داد. یخون م  ندیناخوشا طعم

ز  نیا  انیم باعث سکندر  شیپا  ریاوضاع چادرش هم  و   ی ماند 

 خوردنش شد. 

تسب  یب  دستش به  گ    ی   روزه یف   حیهوا  گردنش  و    ریدور  کرد 

 ذهنش تکرار شد.  ی تو راندختیا ی صدا
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  ی مت ینداشتم که باهاش بدرقه ات کنم مادر. ق  ی ز یچ  نیبهتر از ا"

و   ی کنه. انشاهلل که به سالمت بر  یبالرو دور م  گنیاما م   ستین

 "دخترم ی برگرد

 .ریخ ا یهست  یمخمصه راه نجات نیدانست از ا ینم الیت

د  اما د  نانیاطم  گریحاال  بدون  مردن    دنیداشت  قصد  مهراب 

 ندارد.

 .د ی چیکوچه پ انیو هولناک مرد م  نیخشمگ ی صدا

 (کشمتیزه به تاووژنم.) م _

 . د یفهم یب مخو یلیواژه  را خ نیاز قضا ا الیت و

  د یگشت.  با یکرد و کور کورانه به دنبال جان پناه  کیبار چشم

مرد دور    ی   نهیان انتقامجو و پر از کچشم  ررسیهر طور شده از ت

 ماند.  یم
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شد و    یفشرده م  شیانگشت ها  نی همچنان ماب  حیتسب  ی ها  دانه

 شد.   یاز مقابل نگاهش دور نم  ی لحظه ا  یمهراب حت  ی چشم ها

 مرد شده؟!  نیا ی رده بود عاشق شب چشم هاحس ک یزمان چه

م  یسخت  سوال نظر  و   د یرس   یبه  دور  خاطرات  در  جوابش  و 

 نهفته بود.  ی ادیز کینزد

اش در خانه باغ و مزاحمت آن دو مرد  و آمدن    ییشب تنها  نیاول

 مهراب؟ 

 ؟یکردن اشتف هیهد

 از خانه باغ؟ لیو سه ییاستخر و دور کردن دا  دیخر

  کردن گلخانه؟ برپا

 سرشان؟  ی و آوار شدن خانه رو یآن روز برف ای



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1415 

عشق و عالقه در    نیا  یاز چه زمان  ستیخود فکر کرد مهم ن   با

خاطرات عشق    نیقلبش پاگرفته ، او به  مهراب  در تک تک ا 

 و دوستش داشته.  دهیورز

اش با مهراب    ییاتفاقات آن چند ماه آشنا  نیکوتاه ب  سهیمقا  کی 

وجود    ی بود تا با همه    ی وبرو شد، کافکه امروز با آن ر  ی زیو چ

وجود    ی باشد که با همه    ی خانه اش و کنار مرد  یتو  بخواهد حاال 

 کند.  ی او همسر  ی خواست برا یم

پ  ی اه یس  انیم  در از  عبور  از  بعد  و  کوچه    ، یبزرگ   چیمطلق 

خود    ی ریگ  می خورد و ناتوان از تصم  یچشمش به دو  کوچه  فرع

 ت.از کوچه ها انداخ یکیرا درون 

دهانش قرار گرفت و او را با خود به پشت    ی رو  یورودش دست  با

 داشت.  یجان یکشاند که نور کم سو ب یچراغ برق ریت
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به مرگش نمانده.    ی زیتواند نفس بکشد و چ  یحس کرد نم   الیت

فشرد و خود را به او چسباند تا مرد   واریدست ناشناس او را به د

م در  را  دو  آن  نتواند  سوار  کوچه   کیارت  انیموتور  روشن  و 

 دهد. صیتشخ

نجات خود در حال   ی زد وبرا  یاز ترس دو دو م  الیت  ی ها  چشم

به شدت آشنا کنار گوشش زمزمه    ی دست و پا زدن بود که صدا

 کرد.

 آروم باش، منم مهراب._

ناباور  الیت داشتن   ی با  دوست  چشمان   به  و  کرد    ی سربلند 

  ن ی دلنشماند. نفسش برگشت و مشامش از عطر    رهیهمسرش خ

 تن او پر شد. 

@romanhayelilian 
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 [ ۱9:۱8 ۰۱.۱۰.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 (۲۵۵  دیایکه ب بهار

**** 

 ی شدند. راننده رو  ادیرفت که وارد شهر ص  یم  ی کیرو به تار  هوا

و مهراب را    ندی را بهتر بب  ریخم شده بود تا مس  لشیفرمان اتومب

 به آدرس مورد نظرش برساند.  

شلوغ بود و آنجا به نظر    بایکردند تقر  یگذر مکه از آن    یابان یخ

 آمد.  یمرکز شهر م 

و دنبال   دیچرخ  یم  تیجمع  نی مهراب خسته و کنجکاو ماب  نگاه

 گشت.  یدخترکش م



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1418 

  ال ی فرهاد و سون  شی. پسرعموستیگفته بود دخترک تنها ن   یب  یب

  ن یا تیوضع دنیکنند. مهراب اما با د  یم ینامزدش او را همراه

  ی ناشناخته به او م  یشد.حس  یگرم نم  یهمراهشهر دلش با آن  

 گفت که دخترک جانش در خطر است. 

  قیشد تا آدرس را دق  اده ینگه داشت و پ   ابانیخ  ه یدر حاش  راننده 

توجه   ن ینوجوان از کنار ماش   یپسرک   ی تر بپرسد. عبور شتابزده  

  قوز کرده   یرزنیپ   دید  ی مهراب را به خود جلب کرد. آن هم وقت

  ه ی شب  شیگام ها    یو چابک  دیآ   یه از پشت سر مبا چندگام فاصل

 . ست یو فرتوت ن ریپ یزن

 ی مقابل چشمانش مدام به آن سو  د یاز پشت نقاب سف  رزنیپ  نگاه

 کیسرگردان فقط    ی بود. از طرز راه رفتن و آن نگاهها  ابانیخ

بود. مهراب    رزنیبه دنبال پسرک و پ  یشد کرد. کس  یبرداشت م
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رد و به دومرد سوار بر موتور درست آن نگاه او را دنبال ک   ریمس

 زل زد. ابانیخ ی سو

آنها در آن شکل   دنیستون فقراتش نشست. د  یرو ی سرد  عرق

به فکر کردن و فسفر سوزاندن نداشت.از    ازیو ظاهر ن   لیو شما

 زدند که عضو گروه  طالبان هستند.  یانگار داد م یچند فرسخ

 سوار شد و زمزمه کرد.  راننده

 . میبرو شیرک را پس نیا دیبا _

 کرد.  ابانیخ ی به آن سو یکوتاه ی اشاره  مهراب

 ! نیاون دو موتورسوار رو بب _

 محتاطانه گفت:  دنشانیبرگشت و با د مرد

 طالب استن.  _

 و پسرک انداخت. رزنی به پ  یبغل نگاه ی نهیاز آ مهراب
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 کنن.   یم  بیدارن اون دوتا رو تعق کنمیفکر م _

  انه یانداخت و با ورود ناش  ابانیه خب  یجلو نگاه   ی   نهیاز آ  مرد

 از سر ندانستن شانه باال انداخت.  ی به داخل مغازه ا   رزن یپسر و پ

که به    ی شد. کار  نشیاستارت زدن و روشن کردن ماش  مشغول

 آمد.  یم  هودهینظر ب 

  ی هوا به سمت انتها  یاز مغازه خارج شدند و ب  رزن یوپ  پسرک

دنبالشان آن دومرد هم . به  دندی دو   شانیرو  شیو تقاطع پ   ابانیخ

 کردند.  بیسوار بر موتور آن دو را تعق

. حاال  دیدو   ی شتر یب  یانداخت و با چاالک  نیعصا را به زم  رزنیپ

جوان و جسور    ی دختر  یآن چادر آب  ریمهراب مطمئن بود ز  گرید

 ست. بوده ا
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را بفهمد   زیو گر  بیتعق  نیا  ی   جهیشود تانت   ادهیپ  ن یاز ماش  آمد

ماش  پروشن شد    نیکه  در  به سر  و دختر  چادر  پسرک    چی و 

 شدند.  دیناپد ی کوچه ا

شدند. فکر مهراب هنوز    ی گرید  ابانیبه راه افتاد و وارد خ راننده

خبر  یپ هنوز  و  بود  ناشناس  دو  رس  ی آن  خانه    دنیاز    یبه 

 شد،نبود.  یآنجا ساکن م   الیکه ت یدوست

  ش یپ   ابانیشد خ  ینم  دایکه پ  یهم انگار کالفه از آدرس  راننده

 گشت.  یرفت و بر م یرو را م

دوباره به گوش مهراب   قهیچند دق  ی بلند موتور به فاصله    ی صدا

  ج یاو را گ  ابانیخ  ی درست آن سو  یدختر چادر آب  دنیخورد.دو 

 کرد.  ی و آشفته م
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به ذهنش هجوم م  ی ندیناخوشا  فکر آورد و مهراب در    یمدام 

 تالش بود آن را پس بزند. 

الاقل   ا یباشد. او جانش در امان بود    الی! محال بود دخترک تنه

 خاطر داد.  نانیبابتش به اواطم  یب  یبود که  ب ی زیچ نیا

پ  یکم  موتورسوار دختر  مقابل  شد.    دیچیجلوتر  راهش  سد  و 

سمت او آن دو را   ی  شهیم شد تا از شمهراب به سمت راننده خ

 . ند یبهتر بب 

  ی ت   یگشاد تر شد.ت  دید  یلحظه به لحظه از آنچه م  چشمانش

از او   درست مقابل موتور آن مرد طالب    یکم  ی جانش به فاصله  

 افتاده بود.  نیزم ی به رو

@romanhayelilian 
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 [ ۱9:۱9 ۰۱.۱۰.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 (۲۵6  دیایکه ب بهار

بود که  کنارشان مجبور به    یدو ساختمان  ن یبه شکاف ب   الیت  نگاه 

را خوان او  نا خواسته فکر  بود. مهراب  با دتوقف شده  اما   دنید 

از ک پر  نگاه  و  ب  ی   نهیاسلحه مرد  آمدن   ی هوا  یاو مردد شد. 

به مهراب    نیشد و ا  لیاتومب   یباعث ترمز ناگهان   ابانیبه خ  ی عابر

 بفشارد.   نی بوق ماش ی فرصت داد تا دستش را رو

راننده شد،حواس مرد    ینابهنجار که باعث شگفت  ی صدا  نیهم

 رصت را داد که پا به فرار بگذارد. ف  نیا  الیطالب را پرت کرد و به ت

 ی کوچه ا  انیشد و به م ادهیپ  نی هم معطل نکرد از ماش مهراب

 .دیراه داشت دو ی پشت ابانیکه به نظر به خ ضیعر
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  ر ی و تنگ شدن مس  یکم عرض  دش،یهوا و کم شدن د  یکیتار

  ک ی ونزد   ک یهانزد  دنیدو   ی جلو برود. صدا  اطیوادارش کرد با احت

 شد.  یتر م

  الیپنهان شد و در دل دعا کرد ت  یچراغ برق  ری درپناه ت  مهراب

 کوچه شود.  نیوارد هم

را    ی ا  هیسا او  از کنارش را داشت که مهراب دست  قصد عبور 

 کشاند.  ریگرفت و به پشت ت

قلب او    یدخترکش و ضربان تند و طوفان  ی نفس زدن ها  نفس 

ز دلنش  ریدرست  عطر  و   نیدستش،آن  او  تن  بخش  آرامش  و 

  نیرا که در هم  یاش تمام ترس و عذاب  یست داشتن دو  ی گرما

آن به  بود  کرده  تجربه  دقیقه  را  مح  یچند  دخترک  سر  کرد.  و 

 اش فشرد و لب زد. نهی محکم به س



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1425 

 آروم باش، منم مهراب._

با ترس و   الیمرد طالب دور و دورتر شد و نگاه ت   دنیدو  ی صدا

 ماند.  رهیبه چشمان او خ ی حد و مرز یب  یشگفت

  ی صورت ت  ی به تک تک اجزا   ینشده ا  فی تعر  ی دلتنگ با    مهراب

در   ی لحظه، برا نیبه ا دنیرس ی ماند. چقدر برا  رهیجانش خ یت

 ی قرارش چشم انتظار  یآغوش گرفتن او  و آرام گرفتن قلب ب

او مالمت کرده و    یشگ یبود، چقدر خود را بابت رفتن هم  دهیکش

  ی قو  دستان  انی درست م  ییعذاب داده بود. حاال دخترکش جا

داشت که    نانیاطم  نیاو پناه گرفته بود و مهراب از ا  ی و مردانه  

موتور سوار که سهل بود اگر همه   ی کننده     بیآن مردک تعق

توان گرفتن دخترک را از او    ستادندیا  یطالبان هم مقابلش م   ی 

 نداشتند. 
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گدار به آب   یداشت و ب   یرا نگه م  اطیجانب احت  دیحال با  نیا  با

 زد. ینم

 .میبر نجایاز ا دیبا _

توانست    یبهت زده سر تکان داد وبا اوهمراه شد. هنوز هم نم  الیت

مرد که در آغوشش آرام وقرار   نیخود اعتماد کند. ا  ی به چشم ها

 گرفت،مهراب بود؟!

وارد همان خ  شتابان و  مرد   یابانیاز کوچه گذشتند  که  شدند 

 طالب موتورش را آنجا رها کرده بود.

از راننده    ی دوخت ، خبر  ابانیخ  ی بتدا و انتهابه ا  ینگاه  مهراب

 نبود.    نشی و ماش

 .میریکه بشه ازش کمک بگ ستی ن یظاهرا کس _

 زمزمه کرد. ی توجه به صحبت او  باناباور یالبیت
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 ! ؟ی ! آخه چه جورنجا؟یتو...ا _

هنوز هم دلربا   میضخ  یآن چادر آب  ریبرگشت به او که ز   مهراب

برا  رهیبود خ تلخ تنگ شده    ی بادام ها  نیا   ی شد. چقدر دلش 

 بود.

 ؟ی جوابمو بد ی خوا ینم _

 واخم کرد. دیابرودر هم کش الیت زیسوال طعنه آم  با

  فت ی. فعال راه بیدون  یم  ی ا  گهیجوابش رو بهتر از هرکس د  _

 . می بمون  نجایا دینبا

 و با او همقدم شد.  دیکش نییروبنده اش را پا الیت

 قفالتون. میبر دیبا_

@romanhayelilian 
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 [ ۱9:۱9 ۰۱.۱۰.۲۰, ]نیلیل ی ها رمان

 (۲۵۷ دیی ایکه ب بهار

 . دیکش رونیب  شیپالتو بیهمراهش را از ج یگوش مهراب

 کجاست؟ گهیاونجا د _

خ  الیت از  را   مهراب   ابانی نگاه سرگردانش  به  را  و خود  گرفت 

مرد تنگ شده    نیا  ی برا   ی از هر زمان  شتریتر کرد. دلش ب   کینزد

نمآنج  بیما عجبودا بود که  ا   یا  او  با  روبرو شود.    نجایخواست 

 ن یمتفاوت خطر آفر  ی ظاهر و چهره    نیبا ا  ادیبودن مهراب در ص

 کرد.  یشهر خارج م زهر طور شده او را ا دیبود. با

 . ادیص یحوال ییروستا هی _

 به شهر انداخت.   ینگاه مهراب

 فاصله داره؟  نجایاز ا یلیخ _
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سپرده بود و   حی را به ذب  لشی. وسابه دور و بر انداخت  ینگاه   الیت

 کنند.  یرا ط ر یمس نیا دیدانست چطور با ینم

.  کهیرفت. شب شده و هوا تار  هی نقل  ی   لهیوس  هی با    دینه اما با  _

 و خطرناک.  یجاده هم کوهستان

  د ید  یبه خواب هم نم  ی کالفه نفسش را فوت کرد. حت  مهراب

 .  فتد یب ی مخمصه ا نیدر چن

 .د یپرس ی دیناام  با

 کرد؟  هیکرا ن یماش شهیم _

 وقت از شب.  نیا ده،اونمیبع یلیخ_

  ی آن هم تو  ابانیبه ساعتش انداخت. قدم زدن در خ  ینگاه  الیت

مطلق شب،  خطر کم نداشت. مطمئن بود آن دو مرد    یکیتار

 بودند.  حی نشده و هنوز به دنبال او و ذب الشانیخ یطالب ب 
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ا  حیذب بود؟  مانده  هنو  یسوال   نیکجا  که  برابود   یجواب  شیز 

 نداشت. 

طالب    دیهم اصال به صالح نبود، شا  در یباباح  ی به خانه    برگشتن 

 ها برگشته و همانجا منتظرش بودند. 

مهراب   الیت  ی جغد  ی آشنا  ی صدا داشت.  باز  رفتن  راه  از  را 

 تفهام نگاهش کرد.برگشت و با اس 

 با شوق زمزمه کرد. الیت

 .نجاست یا حیذب _

 باال رفت. مهراب ناخودآگاه ی ابروها

 ! ه؟یک  حیذب _

 .دیصدا خند  یب الیت
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 نیاز ا  دینجات بده.  با  تیوضع  نیتونه مارو از ا  یکه م  یکی  _

 . میسمت بر

شد. کوچه    یض یپهن و عر  ی و وارد کوچه    دیمهراب را کش  دست

 کرد.  یم  کی نزد الیت ی برا  ییکه آن دو را به مکان آشنا ی ا

در جدا شده   ی طاق  آن  ریز  حیبود که از ذب  شیساعت پ  کی  نیهم

 بود.  دهیدو  ی گریو به سمت د

  ق یکوتاه دق  ی ا  هیسا  دنیو روشن آنجا نگاهش به لغز  کیتار  در

احت سر  از  مهراب  نزد  اطیشد.  از  به شخص   کیمانع  او  شدن 

 ناشناس گشت. 

 زمزمه کرد. ییپروا یب   یاما با کم الیت

 ؟ییجان تو حیذب _
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با بدب  نوجوان  یآمد. پسرک  رونیب   یطاق  ریاز ز  هیسا به    ینی که 

 لبش هم سبز نشده بود.  ی باال   ی. هنوز حتستینگر یمهراب م

وضع   نیتواند آن دو را از ا   یپسرک م  نیکرد ا  یفکر م   الیت  یعنی

 نجات دهد؟!

  ی زد و چشم به همسرش دوخت که با شرم  اریاخت  یب  ی پوزخند

 زمزمه کرد. نیدلنش

  دمیتهد  ی اش خطراومده. نگران نب  رانیآقا شوهر منه و  از ا  نیا  _

دنبال    ینم ما  )ماش  هیکنه.  برانیموتر  قفالتون    ی (  به  رفتن 

اونجا منتظر   الید و سونفرها  یدون  ی. خودت که بهتر م میهست

   ؟یکن دایپ ی زیچ  نیهمچ یتون ی ما م  ی منن. برا

 و درمانده بود. جیآمده گ  شیپ طیاز شرا  یکم حیذب

 وقت است.  رید گریحال که د یخ _
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 ب داد. جوا  ی جد الیت

. اون دو مرد هنوزم دنبالمون  می حتما از شهر خارج بش  دیما با  _

 هستن. 

@romanhayelilian 
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 شناسم.   ینفر م کی _

 جلو آمد. مهراب

 دم. یهرچقدر که بخواد بهش پول  م  _
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 آن دو سرگردان شد.  نی ب ح یذب نگاه 

 . دیپرس دیبا ترد الیت

 نشه؟! یممکنه راض _

 گه.  ینم  ین میمن برش بگو _

 !ه؟ی پس مشکل چ _

 انداخت. ریسر به ز الی برابر سوال ت در

 ناخوش است.  _

 زمزمه کرد. مهراب

 تونه مارو به قفالتون برسونه.  یپس نم _

 سرتکان داد. ی نف ی به نشانه  حیذب

 .دیمگر خود روانه شو _
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از آن دو    حیانداختند و ذب  گریکدیبه    یو مهراب نگاه گنگ   الیت

 منتظر شوند تا برگردد.  یخواست کم

ا  یکیتار  انیم انتظار  به  ت  ستادهیمطلق کوچه    یب  الیبودند که 

 . د یمقدمه پرس

 ؟ ی کرد دامیچطور پ _

لحن   مهراب ناراحت   یبا  آن  بود،    ی و دلخور  یکه در  اش آشکار 

 زمزمه کرد. 

 چطور گمت کردم.  یبهتره بپرس _

 نفسش را فوت کرد. کالفه الیت

رو شروع    ی بحث تکرار  نیکنم دوباره ا  یمهراب خواهش م  ی وا   _

. من  مجبور بودم ترکت کنم می نکن. مابارها درموردش حرف زد 

به خاطر   دی. شاتیپنهون کار  ایمون    ییآشنا  ل ینه به خاطر دل
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 لیبه هزار دل  دیاومدن به افغانستان ، شا  ی برا  مشیبابا و تصم

 .ی نبود رانیاترک  ی من برا ی ونه اما تو به گهید

 ؟ ی پس چرا اومدنت به افغانستان رو ازم پنهون کرد _

را نا خواسته شکنجه   الیداشت که ت  یمهراب در خود درد  سوال

 کرد.  یم

 !ام؟یب  یذاشتیتو سرمه، م یگفتم چ  یاگه بهت م _

 به در داد و صادقانه اعتراف کرد.  هیتک مهراب

 . ذاشتمینه نم _

زن  _ م  ی دگاونوقت  قفس  ی مشترکمون  نم  یشد  تونستم    یکه 

 شدم.  یزود  از اون  ازدواج دلزده م ای ریتحملش کنم. من  د

 ضرب گرفت.  نیزم ی رو شیبا پا  یعصب مهراب

 آوردمت. یاصال خودم م _



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1437 

هم  قا یدق  _ چ   لیدل  نی به  نم  ی زیبهت  من  خواستم    ینگفتم. 

از   ترش یدونستم پدر و مادرت بهت ب  یخودخواه باشم. م  نقدریا

. تو رم یبگ  دهیموضوع رو ناد  نیتونستم ا  یدارن. نم  ازین  شهیهم

هم جونت در خطر بود، هم خونوادت دچار   ی اومد  ی اگه با من م

 شدن.   یمشکل م

 . دیغر ریمهارناپذ یباخشم مهراب

  ی ازم پنهونش م   دیره. نبا  یرقمه تو مخم نم  چیبهونه ه   نیا  _

 ی م  چیتو ه  ؟ینکردفراموش که    ال،یت  می. ما ازدواج کردی کرد

 ه؟یازدواج و تعهد چ ی معنا یدون

نم  الیت باشد،  آرام  که  ب  ینفس گرفت  هوا   یخواست خشمش 

 فوران کند.   یچون آتش فشان
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رو    زیروز مونده به عقدمون همه چ  کی  دیدونستم شا  یاگه نم  _

 زدم.  یبه هم م

 شد. کیبه او نزد یقدم مهراب

 بشم.  مانع رفتنت  یخواست یچون نم ی بهم نزد _

توانست   یخوب م  یلیسر و گردن از او کوتاهتر بود اما خ  کی  الیت

 مهراب قد علم کند.  ی جلو نش یبا زبان تند و آتش

  ی تونست  یاگه قصدم فقط رفتن و دور شدن بود ، تو هم نم  _

بش دلیمانعم  اونقدر  بهونه    لی.  برا  ی و   شنهادتیردپ  ی محکم 

 کرد.  یازدواج منصرف م نیا خودتم از   یداشتم که حت

پردرد او را نشانه رفته    ی   نهیکوچک دخترک دوباره س   ی دستها

 قیتنش آن کشش عم  نیخواست ا  یمهراب دلش نم  نباریبود و ا 

مهارناپذ و   ریو  را گرفت  باد دهد. دست دخترک  به  را  درونش 
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ب  ی ها  هیغرغرها و گال  انیم او را سفت و   یتند و  سر و تهش 

 محکم به آغوش فشرد.

دونم به خاطر اشتباه مهران   یرو بهم گفت. م   زیمطهره همه چ  _

  ی م  چیدلخورم. تو ه   یلیخبر موندنم ازت خ  یاما بابت ب   یرفت

خواب   ؟یچ  یعنی مرد    هیواسه    ی خبر  یروز ب  کی چهل و    یدون

ومد. ا  یام باال نم  نهیتو س  ینفس لعنت  نیو خوراک به جهنم ا

و من  ؟ییکجا  ی گفتمدت ن  نیکه تو ا  یفکر کرد  ی خودت چ  شیپ

 ؟!  ی بابت گناه مهران مجازات کرد

@romanhayelilian 
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 د، یبگو  ی زیچ  مشیبزند و در دفاع از تصم  یحرف  الیاز آنکه ت  قبل

ترس و اضطراب را به دل هر   یکلت یشدن موتورس  کی نزد  ی صدا

هر    ی برادرپناه برده و    ی. وحشت زده به کنج طاقختیر  شانیدو

 گوش به زنگ شدند.  یحرکت

 جان؟! الیت _

  کی به او نزد  ی آن ترس راپس زد. با شگفت  حیبخش ذب  دیام  ی صدا

 شدند. 

 گفت:  یشد و باخوشحال ادهی پ حیذب

 کردم( هیکردم. )ته  اریموتور سکلت ت کی _

نامناسب موتور انداخت و با خود فکر    ت یبه وضع  ینگاه   مهراب

 ند بتوانند خود را تا قفالتون برسانند.کرد شانس اگر به آنها رو ک
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س  حیذب  موتور  خواست  آنها  خانه    کلتی از  در  موردنظر    ی را 

 شوند.  یراه الیبگذارند و همراه فرهاد و سون

طره هولناک و و خا  ادیشب به راه افتادند وص  یکیتار  انیم  در

مس سرگذاشتند.  پشت  را  آورش  و    چیدرپ  چیپ  ریاضطراب 

خورد.    ی چند چراغ از دور به چشم م  ی بود. کورسو  ی کوهستان

م   ی روزها  نیآخر   ی سوز سرما به صورتشان  و   یاسفند  خورد 

 . ودب زیهوا ناچ ی مقابله با سرد ی مختصر تنشان برا ی گرما

نداشت. تمام وجودش چشم شده و به جاده    ییبه راه آشنا  مهراب

 بود.  ره یانتها خ یب ی 

حلقه    الیت کمر همسرش  دور  به  محکم  را  با دستانش  و  کرده 

کرده بود.قفالتون    یرا ط   ریمس  نی. بارها ادییپا  یجاده را م   ینگران

 به مواضع طالبان بود.  کیپرخطر و نزد ی از آن دست روستاها
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 ییجا  دیو در امان ماندن بود باخب اگر قرار به پنهان شدن    اما

آنها مخف  کینزد به حداقل    ی ریتا خطر دستگ  شدند یم   یبه  را 

 برسانند. 

که    یزد و رنج و غم  ی گوشش زنگ م  ی هراب هنوز توم  ی حرفها

فشرد.در تمام طول عمرش    یرا م  الیآن واژه ها بود قلب ت  ی البال

احساس   نیچن  نیمحمدجان زنده بود هم ا  یکه عل یزمان  یحت

 نکرده بود.  ت ی و امن یدلگرم

برا  وانه یکه د  ی مرد به دل خطر م  ی وار  او  زد و   ینجات جان 

 . دی کش یمرگ را به آغوش م

  یی خود فکر کرد مگر آدم چندبار در طول عمرش فرصت آشنا  با

پر   یب  ی فرشته    ن یبا چن  و  م  ی بال  دارد؟ چقدر  توانست    ی را 

 باشد که دوباره با او روبرو شود.خوش شانس 



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1443 

او گذاشت و چشمانش رابست.چقدربه    ی شانه    ی را آرام رو   سرش

د،خدا  تن او بو  نیداشت، چقدر دلتنگ عطر دلنش  ازیآرامش ن  نیا

 دانست.  یم

م  پ  یکیتار  انیموتور در  مکان     ی م  شیجاده  و  زمان  اما  رفت 

 بود.   ستادهیهمانجا ا  الیت ی برا

 ت ییخواست. نه در آن سو  یخوش عطر مادرش را م  ی چا  دلش

استخر    ییبایبه وسعت و ز   ی کوچک پشت باشگاه، دلش منظره ا

 . خواستیروبه خانه باغ را م یماه

 کهیداد به گل نرده ها و در حال  یم  هیاش را تک  یخستگ  تمام

کرده    ی چا م  الیل  ی دم  خوان  دینوش  یرا  حافظ    ن یدلنش  یبه 

 داد.  یپدرش گوش م
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که     یخواست آن هم در حال  یمهراب را م  نیر یلبخند ش  دلش

 کرد.  یاو را برپا م ی گل خانه  اط،یداشت  وسط ح

چا  کیشک    یالبیل عل  ی برا  ی استکان  هم   یاوو  جان  محمد 

را   شیکه محجوبانه استکان چا  یکرد ومهراب در حال  یم  تعارف

  ی سرخ م  یاو کم  زیاغراق آم  یها   فیداشت در برابر تعر  یبر م

 یمادرزن و داماد م  ی تعارف تکه پاره کردن ها  ن یبه ا  الیشد و ت

 .دیخند

@romanhayelilian 
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 ن یرحمانه ازا   یوتور و خاموش شدنش او را بم  دیشد  ی ها  تکان

 .دیکش رونیب ایرو

رفتند و مهراب به   شیپ  طیبا همان شرا  یبیدر سراش  ی متر  چند

 شدند.  ادهیموتور را نگه داشت و پ   یسخت

 شد؟!  یچ _

روشن کردن موتور    ی و مهراب که در تالش برا  دیپرس  الیرا ت  نیا

جواب    د،یدو  ید و م دا  یجاده به سمت جلو هل م   بیآن را در ش

 داد . 

 تامقصد...برسونه. ...مارو خوردیاز همون اول...چشمم...آب نم _

  ی م  شیکه به دست و پا  میبه دنبال او با آن چادر ضخ  دنیدو

قدم    کی  یسخت و عذاب آور بود. اما امکان نداشت حت   دیچیپ

 وهم آور از مهراب دور بماند. یکیدر آن تار 
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  یموتور روشن نشد. مهراب عصبنداشت و    ی ا  جهینت  تالششان

 نشست. در کنار جاده  یسنگ ی آن را رها کرد و رو

 روشن شه.  گهید ستیقرار ن نکهیمثل ا _

با     ی به نور کم جان چراغ خانه ها  الیت مقابلشان اشاره کرد و 

 لبخند گفت: 

 . میبر ادهیپ  میتون  ینمونده م یراه گهید _

گوش  مهراب دست    یچراغ  به  و  کرد  روشن  را  با اش  داد.  او 

فراوان موتور خاموش را هل داد و به راه افتادند. دست    یخستگ

مهراب   ی بزرگ پالتو  بیگرم شدن در ج  یکم  ی برا  الیت  گرید

 تندتر شد.   دنیهر چه زودتر رس ی برا شانیفرو رفت و قدم ها

گوش  انیم اندک  م  ینور  تنها  جلو   یکه  را    شانیپا  ی توانست 

 آمد.   یاز دور م  یپارس سگ  ی رفتند و صدا  یم  شیروشن کند پ 
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 هوا زمزمه کرد.  یب دخترکش

  ی مرگ پدرم خوندم، م   ی رو درباره    یقانون   یمن گزارش پزشک  _

رسوند باز    یم  مارستانیاگه اون شب مهران اونو به ب  یدونم حت

قرار نبود زنده بمونه. پس بدون به خاطر اعتراف مطهره ترکت  

 کردم.    یاج نمهات ازدو بود اصالبا  نیرفتنم ا  لینکردم. که اگه دل 

 ؟یخبر رفت یچرا ب ؟ی پس چرا رفت _

که لحظه به لحظه    ی دیشد  یداد و باخستگ  هیاو تک  ی به بازو  الیت

 شد زمزمه کرد.  یم رهیبر او چ

بود مهراب. بعدمرگ مامان    یوطن   یرفتم چون درد من درد ب  _

 ی زی. چون چارم یتونستم تو اون شهر دووم ب  ی نم  گهیو بابام د

ک وقت نبود  کنم.  تعلق  احساس  بهش  بتونم  ابراز عالقه   یه  بهم 

زندگ  یوقت  ،ی کرد واسه  رو  انداخت  یجونت  خطر  به    هی  یمن 
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  ی سرم نه. من هنوزم ب   ورو کرد اما ت  ریتو قلبم ز  نجایرو ا  ییزایچ

  ی داشتم.حت  یرانیهمسر ا  هیشناسنامه و    هیاگه    یوطن بودم. حت

تعلق   ییخواست به جا  یدلم م  تبعه اون کشور بودم.  یاگه قانون 

بودم، وطن داشتم و وطن پرست بودم. اما    یداشتم، همخون کس

نشد. به افغانستان اومدم که اون حس رو هر طور شده به دست  

بود  که    یو خونه ا  دمیکردم،اقوامم رو د   دایپ  بزرگمو. مادرارمیب

افغانستان هم    یحت  ی. ولهیپدر  ی تونستم  ادعا کنم خونه    یم

 ن نشد.  اون وط برام

 شکست.  شیو بغض گلو دیلرز شیصدا

کردم، از تو دور شدم    ن یسرزم  نیا  ی ساله خودمو آواره    کی   _

به  زبان    وندیکنه اما درد من با حس پ   دایپ  امیدرد الت  نیکه ا



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1449 

مثل من تا    ییشه. بچه ها  یدرمان نم  ی پدر  نیو سرزم  ی مادر

 مونن.   یوطن م یابد ب

@romanhayelilian 
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 به او دوخت. ی دیترد چی ه یو نگاهش را ب  ستادیا مهراب

مرز و    ییجا  هی اگه واسه    یکن   ی فکر م   ه؟یاز وطن چ  فتیتعر  _

  ی تون   یم   یکنن،دورش حصار بکشن و بگن وقت  نییمحدوده تع

کن تعلق  احساس  ا  یبهش  تو  دن  نیکه  به  اومده    ا یخاک 

.  ستیمرز و محدوده وطن ن   نیجان ا  یت  یطنه؟ نه تو  ،اونجایباش

  م یتون   یمکه    یی. ماست ینسل ما ن  ی شده    فیتعر  ی ایجغراف  نیا
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نقطه   رو درک   گهیاما همد   م یکن  یزندگ   ای متفاوت دن  ی تو دو 

ممی کن نفهم  م یتون   ی.  رو  هم  به   میزبان  مشترک  احساس  اما 

  میش رو دوست داشته با  گهیهمد  میتون   ی. ممیداشته باش   ی زیچ

 .  می و به با هم بودن فکر کن

قلبش با    ی جا خوش کرده رو  خی شد و کوه    سیخ  الیت  چشمان

 مهراب آب  شد.    ی حرفها

  ست ین  ییایجغراف  ی وطن اون مرز محدوده    میبا هم باش   یوقت  _

  تخت ی. عشق مرز و محدوده نداره، پام یکن  یم  یکه توش زندگ

کسان  قلب  وطنش  داره.  وطن  اما  د  ینداره  که  وستشون هست 

 و دوستمون دارن.  میدار

را نوازش   الیت  ی زده    خی  ی گونه    ی وصف ناشدن  ی آرامش و مهر  با

 کرد.
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 منه.  نی سرزم نیریش ی ها  یبادام نیا _

 دخترک را گرفت و از هم گشود. دودست

 منه.  ی دستهاوآغوش گرمش مرز و محدوده  نیا _

جانش گذاشت و زمزمه    یت  یقلب پر التهاب ت  ی را رو  دستش

 د.کر

 جا وطنم. نیوا _

چشمان او   ین  یکرد و نگاهش را به ن  کینزد  الی را به ت  صورتش

 دوخت.

 . یوطن تو قلب منه، هرکجا که باش _

. اوردیرا تاب ن  یکینزد  نیدخترک سر خورد. ا  ی گونه    ی رو  اشک

  ن ی . اد یهوا بوس یمهراب را ب ی پا بلند شد و گونه   ی پنجه  ی رو

 بود.  یدن یوساش ب شهیمرد و  گفتارش و  اند
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  ی مختصر  بیربع بعد آن دو در قفالتون بودند. ازش  کی   حدود

هنوز    شیشدند که چراغ ها  ی خانه ا   ی باال رفتند و وارد محوطه  

 روشن بود. 

 صاحب خانه را صدا زد. اط یبا احت الیت

 پلوشه جان؟! _

کش  ی ا  هیثان   چند ورود  دی طول  در  زن  ی تا  و  شود  باز    ی خانه 

 خانه قدم بگذارد.  یگل وانیده به اباچشمان گشوده و بهت ز

 الیجان. )قربون قدو باالت برم ت  الیته، ت  ی مه صدقه قدو باال   _

  ؟یخوب است ؟ی جان(.چه حال دار

 تر رفت.  کینزد الیت

 خوبه؟  ی شاه پر  یب یب د؟یخوبم. شما چطور _

 ( ؟ی سادی )چرا وا ؟ی شد  ستادهیشکر. چرا ا میصحتمند _
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 ! دن؟ومین نجایو فرهاد ا الیسون _

 شد. ی پلوشه نگران و جد نگاه 

 کس نا آمد.  چیه  ین _

 کرد؟  یچه م دیو درمانده شد. حاال با جیگ یکم الیت

 . می شما بمون شیامشب رو پ می خواست یمن و همسرم م _

 (دی کن  ی .)لطف مدیکن  یم  یمهربان _

کوچک پلوشه    ی وارد خانه     ر یسر به ز  ال،یمهراب به دنبال ت 

داده و با ورود شان     هیتک  ییاتاق به متکا  کنج  ماریب  یرزن یشد. پ

آهنگ کالم با  و  لب  به  آمد    یلبخند  آن دو خوش  به  نامفهوم 

 گفت. به نظر ناشنوا و گنگ بود. 

 داد. حیکوتاه توض  پلوشه

 است.)مادرشوهرمه( میخشو _
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را    شیقدم تند کرد و مقابلش زانو زد.دستها  رزنیبه سمت پ   الیت

 . دیرسپ نیدلنش  یتیمیگرفت و با صم

 !؟یخوب ی شاه پر  یب  یب _

به زبان    ی زیبالفاصله سر تکان داد و گنگ و نامفهوم چ  رزنیپ

 راند.

 از سر شوق به مهراب انداخت.  یبرگشت و نگاه الیت

 اومده.  رانی. از ای ب یشوهرمه ب  _

گوشتالود   ی گونه    الیبا لبخند سر تکان داد و ت  ی شاه پر  یب  یب

 . دیاو را بوس زانی و آو

و چهار فرزند قد و    دیتدارک د  ی شان شام مختصر  ی راب  پلوشه

اتاق سنگر گرفته    گریکودکانه کنج د  یقدش با شرم و خجالت  م ین

 . دندییپا یو آن دو را م
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برا  بعد اتاق مجاور  و   ی شان جا  ی از شام در  آماده کرد  خواب 

بس    یرفت که بخوابد. او آن روز مسافت  الیزودتر از ت  یب کممهرا

 کرده بود.  یط الیت دنید  ی را برا یطوالن

 . دی رفتن مهراب پلوشه نگران پرس با

ت_ شده  گپ  آورد   الیچه  ،دق  ت  ی)چ؟ی جان  جان   الیشده 

 (؟یناراحت

 کرد.  فیتعر شیکم و کاست برا یآن چه رخ داده بود را ب الیوت

 کنه. ی نگرانم م نیخبرم و ا یب الیون ...از فرهاد و س_
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 است انشاهلل.  رینکن، خ شیتشو_

  ده یاز اتاق دراز کش  ی به بچه ها که هر کدام گوشه ا  ینگاه   الیت

 و به خواب رفته بودند، انداخت. 

 ؟یمشکل چاه آب رو حل کن یاوضاع چطوره؟ تونست _

 سر تکان داد.  یباناراحت

  یخشکسال  ی الع بد ما ا مورچه طوفانه. از ط  ی شبنم در النه    _

نم نم  یخالص  زندگ  یشه.)تمام  سخت  ی شه(.    ی م   ریت  یبه 

 گذرد(.حال باز خدا مهربان است.  یشود.)م

 دست او را گرفت و نرم فشرد. الیت

 شه.  یدرست م زی رو از دست نده همه چ دتیام _

  انداخت.  شانه باال  یالیخ یکرد و از سر ب ی خنده ا تک
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. شوهرت ستی ن  حیماندن صح  نجه یا  (گهی.)بلند شو دگرید  یبخ_

 کشد. یانتظار تو را م

شد اما پلوشه مصرانه از    ریگل انداخت و سر به ز  الیت  ی ها  گونه

 او خواست که برود.

وخوش آب و رنگ خانه شد. دو    زیوارد اتاق تر و تم  اط یبااحت

از آنها    یکی  یپهن بود و مهراب رو  نیزم  ی دست رختخواب رو

سر گذاشته بود به سقف    ریکه دستش را ز  یو در حال  دهیدراز کش

 .ستینگر  یکوتاه اتاق م

 لبخند زد. شیبرگشت و به رو الیورود ت با

 درد و دل تون چه زود تموم شد. _

 نشست. گریتشک د ی با شرم جلو آمد و رو الیت

 نذاشت که بمونم.  _
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  دن یو دستش را ستون سر قرار داد.د  دیبه سمت او چرخ  مهراب

 کرد.  یقرار م ی قلبش را ب یافغان ی بایباس زدخترک در آن ل

 را از مقابل صورتش کنار زد.  شیسویدراز کرد و موج گ  دست

نداشتم که باهات    نویشد اگه شانس ا  یم  یمزخرف  ز یچ  میزندگ   _

 شم. آشنا 

  ره یبه او خ  ی دی شد  ی و با حس دلتنگ  دیآرام کنارش دراز کش  الیت

 نیدلنش  ییاو با الال   ماند. دوست داشت تا ابد مهراب حرف بزند و

 چشم بر هم بگذارد. یاز سر آسودگ شیآهنگ صدا

برا  ی اون شب  _ تو   نیاول  ی که  در   ی و روشن جلو  کیتار  ی بار 

تونه   یباهات روبروشدم  قلبم مطمئن بود نم  د یباشگاه آقا جاو

 ازت دست بکشه. گهید

 زمزمه کرد. یبه سخت  الیت
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دونستم چه    ی نمعذاب.    دنتیدرد بود،ند  دنتی د  شهیبرام هم  _

  ی اما نه اونقدر  یدور باش  میخواستم که از من و زندگ  یمرگمه. م

نب  از   نمتیکه هر روز  و صداتو نشنوم. دلتنگ تو بودن درست 

 موقع منو دچار کرد. همون 

دخترک گذاشت و او را به   ی شانه    ی مهراب دست چپش را رو 

 کرد. کی خود نزد

بابت    یعسل  ی ادوم ها ب  نی. ایت  یچشمات...آخ امان از چشمات ت_

 دمار از روزگار من در آوردن.  تیدوست داشتن پنهان  نیا

  ا یدوست داشتن ببخشم. تا دن  نیتونستم خودمو بابت ا  ینم  _

محمد   یکه باعث مرگ عل  ی بود   یبود تو نگاه من تو کس  ایدن

برادرت باعث اون   دم یفهم  یوقت  ی حت  دنینبخش  نی. ای جان شد

رو بهم گفت    قتی که دکتر طلوع حق  ی نرفت. روز  نیاتفاق بوده ازب
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خواست  تا    یو تار شد. دلم م   ره یروشن بشه ت  نکه یا  ی جا  امیدن

درد    نیون درد عذاب وجدان دوست داشتنت بسازم اما اابد با ا

 رو تجربه نکنم. 

@romanhayelilian 
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پرجنب و جوش دخترک    ی الب ه  ی رو  ینرم  ی بوسه    مهراب

 گذاشت. 

سرزنش کردم اما اگه دکتر   ی خودمو بابت اون پنهانکار  شهیهم  _

خواستن تو جسور    ی کرد من هرگز برا  یطلوع رازمو بر مال نم

 شدم.  ینم
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  یرا رو  شیچشم ها  کهیو در حال  دیکش  یکوتاه  ی   ازهیخم  الیت

 خواب آلوده لب زد. گذاشت ی هم م

ما رقم    ییآشنا  ی واسه قصه     دیه بابود ک  یانی پا  نیبهتر  نیا  _

 خورد.  یم

* 

باعث    الیصورت ت  ی رو  یینازک کاهو  ی پرده    ینور از ال   تابش

 یچشم باز کند.مهراب بالشتش را بغل گرفته و رو   یشد به سخت

 بود. دهیشکم خواب

محو    ی عضالت پشت او بود. دو گود  ی به انحنا  اقیبا اشت   ال یت  نگاه 

  ی بال ها  ی ه بود. انگار که جاشد  جادیدرست دو طرف کتفش ا

 ش باشد. ا یزندگ  ی پنهان فرشته 
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 یهر دو گذاشت و مهراب ب  ی رو   ینرم  ی خم شد بوسه    آهسته

 اراده  در خواب لبخند زد. 

کرد و   یم  ی دلبر   یآشفته اش حساب  ی مختصر و موها  شیر  ته

  ی ماند از سر دوست داشتن ب  ی کنارش م  شتری ب  یاگر کم  الیت

 کرد.  یغرق بوسه م ی دلبر نیا بابت احد و مرزش صورت او ر 

نگاه  بلند آنجا  از  تا  رفت  پنجره  کنار  و  ح  یشد  خانه    اطیبه 

کهنه پوشانده و از نگاه    ی. پلوشه موتور را با تکه کرباسندازدیب

 پنهان کرده بود.  گرانید

خانه مشغول   یخاک  اطیبرهنه در ح  ییپسر کوچکترش با پا  دو

که در آن تنور برپا   یش  اتاقکاز دودک  ی بودند. دود مختصر  ی باز

زد  پلوشه درحال    یحدس م  الی خواست و ت  یا بر م بود به هو

 پخت نان باشد. 
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بودند که    یبعد همگ   یساعت کنار هم مشغول خوردن صبحانه 

 شد.   ده یشن  اطیاز ح ی خشن و ناموزون مرد ی صدا

 لب پلوشه نقش بست.  ی رو ی ا انه یمعذب و ناش لبخند

 ها.   بچه  ی طارق است،کاکا _

 گوش مهراب زمزمه کرد. ری آرام ز الیت

 برادرشوهر پلوشه است.  _

رفتند. مهراب بنا بر    رونیجوان و به دنبالش بچه ها از اتاق ب  زن

 یانداخت. مرد اطی به ح یبلند شد و از پشت پرده نگاه اطیاحت

که از شدت سرما چروک شده    یو گوشه چشم  ی با پوست گندم

 زد.  یخانه قدم م ی بود در محوطه 

ترس    دنیازد  الیبه در خانه بود. ت  یبا دلواپس  ی ه پرشا   یب  یب  نگاه

فرزند    نیدانست طارق بزرگتر  یمردد شد.م  رزنیچشمان پ  انیم
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به قول  پلوشه اوالد دار نم  یب  یب  یاست که سه زن دارد اما 

از   یگاه به گاه  داریاش حاال د  یدلخوش  ی شود. همه   بود که 

 . شتاش دا فرزندان برادر ازدست رفته

سر بلند کرد و چشم به پنجره دوخت. مهراب    ی لحظه ا   ی برا  مرد

 و زمزمه کرد.  دی کنار کش

به برادرشوهرش    ی زیخواد درمورد ماچ  یخانم نم  نیگمونم ا  _

 بگه. 

 بلند شدو کنار پنجره رفت.   الیت

برامون    دنشی فهم. امکان داره  م یشناس  یما که اون مرد رو نم  _

 خطر داشته باشه.

 . دیمهراب را آرام کش دست
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مادرش داخل خونه   دنید  ی تو اون اتاق ، ممکنه برا  میبهتره بر_

 . ادیب

مرد شتابزده بچه    دیبا اکراه قصد دور شدن داشت که د  مهراب

ها را کنار زد و به سمت موتور رفت. پوشش آن را برداشت و  

 شد.  رهیبه پلوشه خ ی باناباور

  ده یخانه هم شن ی و سرزنشگرش تو نیخشمگ یصدا گرید حاال 

سرداد و مهراب حس   ینامفهوم  ی درون اتاق ناله    رزنیشد. پ  یم

 . ست یکرد اوضاع اصال روبه راه ن
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 . دیدستش را محکم تر کش الیت

 . می فرار کن دیبا _

 انداخت.  یبه گوش تا گوش خانه نگاه  مهراب

 هست؟  یراه _

اون اتاق به پشت خونه راه هست. از همون ور هم   ی از پنجره  _

 . میفرار کن  می تون یم

 . دیمردد پرس مهراب

 !؟یاون خانوم و بچه هاش چ _

 . دیرفت و گونه اش را بوس یب  یبا عجله به سمت ب الیت

 براش بهتره.  نجایدونم، اما مطمئنم نبودن ما ا ینم _
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که   یخیم  ی رواش را از    یچادر آب  الیت   دو وارد اتاق شدند.  هر

اش را از   یزده بودند چنگ زد  و مهراب پالتو و گوش  واریبه د

 کنج اتاق برداشت. 

را باز کردند و از آنجا که ارتفاع    اطی پشت به ح ی پنجره    آهسته

 از آن خارج شدند.  ینداشت به آسان ی ادیز

به  که طارق    یکیرک  ی بچه ها و حرفها  ی   هیو گر  غیج  ی صدا

 آورد آن دو را از رفتن باز داشت.   یزبان م

 وحشت زده به صورتش چنگ انداخت. الیت

 زنه.   یکنم داره پلوشه رو م یفکر م _

  ی را رو  شیمبهم داد و از خشم دندان ها  ییلب ناسزا  ریز  مهراب

زن که در خانه اش به آنها    نی توانست بگذارد ا  یهم فشرد. نم

 بخورد. نامرد کتکپناه داده بود از آن 
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 . میبر ی نطوری هم م یتون ینم _

 شد.  سیخ الیت ی ها چشم

 ترسم.  یمن م  _

 فشرد. نانیدست سرد او را با اطم مهراب

 . مشیپناه بذار ی ب  می تون یاون زن به ما پناه داد نم _

 ی و قبل از آنکه مشت ناجوانمردانه  دیدو اطیح ی سمت جلو به

 . چاندیتو پآن را در هوا گرف  ندیزن بنش سیصورت خ  ی او رو 

او را از نظر گذراند و قبل از آنکه بتواند    ی با بهت قد و باال   مرد

 نیزم  ی را جبران کند ،مهراب او را هل داد تا رو  ی ریغافلگ  نیا

 . فتدیب
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نم   مرد انگار  بدن  یکه  ب  شتریب   ی توانست قدرت  را تاب   اورد یاو 

مهراب از پشت  دست دور گردنش    نباریشد. و ا  زیدوباره  گالو

 مرد فشار آورد.  ی به گلو شی بازو ی خت و با عضالت قواندا

هم   الیداد که ت  یم  حیرا به او توض  ی زیداشت تند و تند چ  زن

 . دیاز راه رس

ب  نیا   ی رو  یبه چه حق  _ م   یزن  بلند  رگ    ؟یکن  ینوا دست 

ب اون چاه آ  ی برا  ی خشم نا به جا کار  نیا  ی زده باال؟ جا  رتتیغ

  ه یکشه. گناهش چ  یذاب مزن داره ع  نیساله ا  ک یبکن. االن  

کنه؟ من و همسرم   ی خواد از بچه هاش و مادرت نگهدار  یکه م

بود  یشب م  میمهمانش  هم  اشتباه  میر  یامروز  اگه   ییخطا  و. 

 . میخونه شد نیهست از ماست که سرزده مهمان ا
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کم آورده   دنیکش  ی مرد کامال سرخ شده و نفس برا  ی   چهره

خود طارق از    نباریکرد و ا  شیمهراب رها  ال،یت   ی بود. با اشاره  

 افتاد.   نیزم ی رو یسر ناتوان

شاه    ی ب  یکردند. ب  یم  هیزدند و گر  ی م  غیها هنوز هم ج  بچه

  ی کشانده بود و با زبان ب  ن یزم  ی خود را تا چارچوب در رو  ی پر

 دعوا را تمامش کنند. نیکرد که ا ی مالتماس  یزبان

 د.  تمام مان مهیآن تنش  ن  حیذب ی مقدمه  یورود ب با

پشت  پسرک کوله  زنان  نفس  و    الیت  ینفس  داد.  او  به دست  را 

 رونیب   لشیکتابها و وسا  انیاش را از م  ی بالفاصله گوش  یدخترک

 . دیکش
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و فرهاد بود.    الی از سون   یتماس از دست رفته داشت که همگ  چند

که    دینکش  یرا گرفت و گوش به زنگ شد. طول   الیسون  ی شماره  

 واب داد. ج  زشیزبان و عز نیریدوست ش

  ؟یجان خودت است الیت _

چرا خودتون رو به    د؟ییدلم. آره خودمم. شما کجا  زیسالم عز  _

 د؟یپلوشه نرسوند ی خونه 

 فوت کرد.  الیخ یپشت خط نفسش را با آسودگ الیسون

  ک ی  روزید  یگفتند هم  ی.  راه امن نبود و مم یما به سرپل رفت   _

  ده یبه آتش کشان ( را در جاده  لوکسیها  ن ی)ماش  لکسیموتر ها

 اند. 
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که در آن گرفتار شده بودند گفت    یطیاز آمدن مهراب و شرا   الیت

  ی همراه فرهاد برا رگید ی  قهیکرد که تا چند دق   دی تاک الیو سون 

 . دیآ یبردنشان م

@romanhayelilian 
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ص   از تا  پل  شا  یراه  ادی سر  و    یم   گرید  قهی دق   ستیب   دینبود 

 توانستند آن دو را مالقات کنند. 

ا  اما فرار     نیبا غافل شدن آنها طارق پا به فرار گذاشته بود  و 

 ی در خانه    گرید  دیآورد. نبا  یبه صدا در م   شانی زنگ خطر را برا

 شدند.   ی پلوشه منتظر م
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 به راه افتادند.  اده یپ ی را نشان داد و آن دو با پا  ریمس حیذب

مقابل و    ریمس  نیو نگاهشان ب   دندیدو  یجاده م  چیخم و پ  در

 پشت سرشان سرگردان بود.

به نجات    دیرا از آنها گرفته بود اما ام  دنیدو  ی و اضطراب نا  ترس

 داد. یم دنیتوان دو  شانیبه پاها ی ز یغر یچون حس

کرد  یبا خود فکر م  الیفرهاد در جاده نبود  و ت  لیاز اتومب  ی اثر

 طالب در امان بمانند؟  ی روها یاز ن دنشانی توانند تا رس یم

به      ی گریآورد هراس د  ی که از پشت سر م  یکلتیموتورس  ی صدا

 جانشان انداخت.

 زد.  ادیفر مهراب

 رسه.  یبدو داره م  الیت _
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کوچک و بزرگ آن   ی تپه ها  ی جاده منحرف شدند و رو  ریمس  از

دو بادندیاطراف  از    یم   ی کار  دی.  دست  سوار  موتور  که  کردند 

 بردارد. بشانیعقت

در   ادشیفر  ی طالب وسط جاده موتور را متوقف کرد و صدا  مرد

پژواک هرکس  یهولناک   یکوهستان  جان  به  لرزه  که    ی م  یشد 

 انداخت.

را    ی مرد  شیاز صدا   دید  یگشت و او را نم  یاگر بر نم  یحت  الیت

و جانش را   دهیبه دنبالش دو  ادیص  ی کوچه ها  انیم  شبیکه د

 ناخت. ش یطلب کرده بود، م 

به    تصور موتور  با حرکت  فرارشان  نقشه  بودن  موفق  از  مهراب 

به راحت تپه ها و  توسط مرد طالب     ریکردن مس  یط  یسمت 

 نقش بر آب شد. 
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 شدند.   میاسلحه را به سمتشان نشانه رفت و آنها ناچار به تسل  مرد

ا به زبان پشتو  آورد. ظاهر  یسر در نم  ی زیچ  شی از حرفها  مهراب

کالمش او را نگران   انیخشونت جا خوش کرده مزد اما    یحرف م

 کرد.  یم

باال برده بودند و مرد طالب از   میتسل  ی را به نشانه    شانیدستها

 زانو بزنند.  ن یزم ی خواست که رو یآن دو م

 نفس نفس زنان زمزمه کرد. مهراب

 . نهی باال بب نی مارو ا ی. محاله ممکنه کسمیبا جاده فاصله دار _

 شد.  ادهیکرد و از موتورش پ دیهدطالب شروع به ت مرد

 . دیپرس یعصب مهراب

 گه؟یم یداره چ _

 نگاهش را از جاده گرفت و به همسرش دوخت. ی دیبا ناام  الیت
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 ؟ ی دیطالب ها شن ییصحرا ی از محاکمه  ی زیتا حاال چ _

 مهراب گرد شد. ی ها چشم

 !؟یچ ی محاکمه برا _

منطقه    نیتو ا  م یفرهنگ  ی ها  ت ینو بابت فعال خواد م  یاون م  _

 بکشه. 

. به سمت مرد نقاب دار اوردیاعتراف را تاب ب  نینتوانست ا   مهراب

قنداق تفنگ او  به گردنش از درد   ی برداشت  که با ضربه    زیخ

 شد.  نینقش بر زم 

انگار فلج شده    شیچشمها تار گشت و نفسش رفت. عضالتش 

 برخاستن نداشت.  ی بودند و نا

مفت همه    نقدریخواست ا   یبدهد. نم  یکرد به خود تکان  تالش

  ی آمد   اما حت   یممکن م  ریرا ببازد. برخاستنش به نظر غ  زیچ
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مرد با آن چشمان    نیشد ، محال بود به ا  یکشته م  نجایاگر ا

را  بدهد. چرا که  نگاه    یستیر کار ناشاه  ی اجازه    یو وحش  دهیدر

 کرد.  یطلب م  ییصحرا  ی از آن محاکمه  شتریب ی زیهرز او  چ

را به خود جلب کرد.   الیرد و خاک  جاده توجه تشدن گ  بلند

متوجه آنها شود    نکهیآمد اما شانس ا  یبه سمتشان م  یلیاتومب

 صفر بود. بایتقر دیایکمک ب ی و برا

@romanhayelilian 
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مس  مهراب درد  اتومب  ریبا  ظاهر  به  کرد.  دنبال  را    ی لینگاهش 

 ارانی  دنیآن دو را از نرس  الیخ   ی تا حدود   نی بود و ا  یشخص

 کرد.  یمرد راحت م نیا

رو  مرد را  اسلحه  و   ی نوک  فشرد  و محکم  گذاشت  مهراب  سر 

شدن   کیمضمون به زبان آورد که بهتر است با نزد  نیبا ا  ی زیچ

 فکر فرار و نجات به سرشان نزند.  لیاتومب

ا  نانیاطم  مهراب تا دور    نیداشت  اتومبمرد  قصد    لیشدن آن 

 کردن نقشه اش را ندارد.  یعمل

توانست    یم  یحساب سرانگشت  کی در نظر گرفتن احتماالت و    با

 فرار وجود نداشت. ی فرصت بهتر برا نیاز ا گریحدس بزند که د 

 لب زمزمه کرد.  ریز آهسته
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و به سمت جاده    یش   یبلند م   د،ی رس  چیکه به اون پ  نی ماش  _

 .ییدو یم

 صدا بود.   یب الیهق ت هق

 ! ؟یپس تو چ _

 تنها راه نجاته. نیا_

پوت  مرد محکم  ینی سنگ  ن یبا  لگد  پاداشت  به  پهلو  یکه    ی به 

او را هم   ی ضربه چند استخوان دنده    نیو با هم  دیمهراب کوب

 شکست. 

  یمرده بود  اما برا  شیو صدا انگار در گلو  دهینفسش را بر   درد

  ک یه شود. با نزدو زند ردینجات دخترکش حاضر بود هزار بار بم

 زد. ادی وجود  فر ی لب باز کرد و با همه  لیشدن اتومب

 حاال. _
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و    دیچیکوهها و تپه ها پ  انیاو در م  ی صدا  ی پر جذبه    نیطن

از جا  الیت بلند شود و به سمت   زیخ  کیبا    شیرا واداشت که 

 به جاده بدود.   یمنته  ی ر یسراز

 ی برا  الیعکس العمل ت  دنیکه نگاهش به مهراب بود از د  مرد

 ی به مهراب فرصت داد خودش را رو   نیخشکش زد و ا  ی لحظه ا

 و تعادلش را به هم بزند.  ندازدیاو ب ی پا

  دن یتفنگ او براثر لغز  ی رگبار  ک یشل  ی خوردن مرد صدا  نی زم  با

 . دیچیماشه، در همه جا پ ی انگشتش رو

سمت دخترکش کمانه    ی کرد که مبادا گلوله ا  زیچشم ت  مهراب

و هر لحظه   دی رقص  یکه در باد م  الیچادر ت  دنیکرده باشد. باد

شد لبخند زد و با تمام توانش مرد را در   یاز او دور و دورتر م

 شد. زیبرگرفت و با  او گالو
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جا  مرد اما  چابک  یب یسراش  کینزد  ییطالب  با  جاده   به    ی رو 

  ده یو کش  ی او نشست و با انگشتان قو  ی   نه یس  ی و رو  دیچرخ

 خت.او چنگ اندا ی اش به گلو

کنار   یکم ی دوخت که با فاصله   ی نگاهش را به اسلحه ا مهراب

که    یدانست تا زمان  یخوب م  یلیافتاده بود. خ  نیزم  ی شان رو

 یم  دیرا تهد  ال یاسلحه در دسترس اوست خطر همچنان ت  نیا

 کند. 

به رو  ی و درد  یخفگ  احساس از نشستن مرد  اش   نه یس  ی که 

 برد.   یرا با خود م  چشمانش  ی از قبل سو   شتریداشت هر لحظه ب

بود که از جاده به    الیت  یو کمک خواه  ادیفر  یصدا  گرید  حاال 

  ی حواس مرد طالب را دوباره سمت ت  نی. و همدیرس   یگوش م

 داد. یجانش سوق م یت
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هل    یبیت سراشکه در تن داشت مرد را به سم  یتوان  نیآخر  با

  ی سنگ ها غلت خورد. سقوطشان چنان ناگهان  ی داد و با او رو 

را  ب آن  و  بندازد  چنگ  اش  اسلحه  به  نکرد  فرصت  مرد  که  ود 

 بردارد. 

چند گلوله در   کیشل   ی که صدا  ییتا جا  دنشانی هم غلت  ی رو  به

 دوردست به گوشش خورد،ادامه داشت.  

  ا یسرب داغ به سرش اصابت کرد و دن  ه یدرست شب  ی زیت   یش 

 و تار شد.   رهیدر نگاهش ت

 . دیچیسرش پ ی سرزنشگر فرزان تو ی صدا

مادر مرده   نیقبلش به ا  یبکن  یخواست  یتورو جون من هر غلط"

فردا  ییندا  هی دو  برگردون  گهید  ی بده...نشه  نعشت واسه  دن 

 "خودمو به افغانستان برسونم.
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با چشمان خواب آلود   دهیکنارش دراز کش  الیت  یزمزمه م  ی و 

 کرد. 

  ی ما رقم م   ییآشنا  ی واسه قصه    دیبود که با  یان یپا  نیبهتر  نیا"

 "د.خور

* 

@romanhayelilian 
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شد و دختران جوان دور آن    یمدام شعله ور م  گید   ریز  آتش

گرفتند و   یرا به دست م  ریبه نوبت کفگ  کیجمع شده و هر  
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به اصطالح کفچه    ایکردند    یرو م  ریرا ز  گیدرون د  اتیمحتو

 زدند.  یم

را در    شانیخواندند و آرزو   یم  ی سردو   ایلب دعا    ریهم ز  یگاه

 کردند.   یدل زمزمه م

کرد،    یاضافه م  زمیه  گید  ریکه به آتش ز  یدر حال  نیجب   ماه

 را مخاطب قرار داد.  گیدختران مجرد دور د

رقم    نیهم  دی . باز باریبه خ  نی ر  یهمه تان پشت بخت تان م  _

 . دیسمنک پزان کن د، یکالن را آمد آمد ع گید

از     یب  یب  یبا شوخ  ییدختران از شرم سرخ شد و چندتا  ی   گونه

 رفتند.  سهیخنده ر

سمنو   گیشان به کنار د  رهیزن و دختر جوان با دف و دا  ی تعداد 

 آمدندو مشغول نواختن شدند. 
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   میماکفچه زن  گی سمنک در د"

 . م یدر خواب ما دفچه زن گرانید

 نذر بهار است   سمنک

 )جشن( شب زنده دار است   ی  لهیم

 بار است   هی ی سال یخوش نیا

 "بی نص  ای گرید سال

د  نیا پزان    نیر یرسم  در    کی سمنک  نوروز   به  مانده  شب 

  ی با خود عهد کرده بود تا زمان   یب   ی شد و ب  یافغانستان برگزار م

جا به  آنرا  است  زنده  در  اوردیب  ی که  چه  مزار،  در  چه  حال   .

 .ایدن گرید ی هرجا  ایاستکهلم 

  م یزن  ما کفچه گی سمنک در د "

 بهار است   شی موسم ع م یدر خواب ما دفچه زن گرانید
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 است شور و شرار  موجب

 دورش قطار است  دختران

 "بی نص  ای گرید سال

 ی داد مراسم را امسال درخانه    شنهادیپ   گمی سلطان ب  خواهرش

  ی بود، برگزار کنند.تا مهمان  الی ت  ی پدر  ی به خانه    دهیاو که چسب

دوکبوتر عاشق را بر هم نزند.به  مراسم خلوت آن    نیوآمد و شد ا 

و آرامش نوه   یشاد  دنید،دیتوانست دروغ بگو  یخودش که نم

 کرد.  ی م یاش اورا غرق خوش

 تان آباد  ی خانه _

 رفت. شوازی لب نشاند و به پ  ی مهمان لبخند رو ی عده ا باورود

 .دیخوش آمد _
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به سمت    الیو ت  الیخرامان سون  دنیبود که دو  یحال احوالپرس  در

 سمنو از چشمش پنهان نماند.  گید

  ی که م  یداد واو در حال  الیرا به دست ت  ریاز دختر ها کفگ   یکی

 جوشان را هم بزند.   گیتالش کرد د دیخند

 خواندند.  یهمچنان م دختران

 داره ین یریشکر ش  یب"

 داره ینی به خود رنگ خود

 داره   ینیریچون  ش طعم

 " بی نص  ای گرید سال

اتفاقات گذشته بر    ی آور  ادیکه    ی را بست و غم  ش یچشم ها  الیت

 الیل  گریشده بود و او د  یسال ط  کینشاند را پس زد.    یدلش م

بود، اقبال   یب  یمحمدجان را در کنار خود نداشت. حاال ب یو عل
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بودند.سون و فرهاد هم که بودنشان    الیخان و خاله سلطان هم 

  ی ندارد و زندگ  ی شد گفت خانواده ا  ینم  گریبود. د  یخود دلگرم

 و اقوام است.  انیاز مهر و محبت اطراف یاش خال

از قلبش را به آنها    یکه بخش بزرگ  ی آنها را داشت. خانواده ا  او

 ... گرشیاختصاص داده بود. بخش د

 ینیریاو درد ش  اش با  ییبود که آشنا  ی ز یاز آن عز  گرشید  بخش

 را دچار کرد.  الیبه جانش انداخت و ت

دعا    زانشیعز  یو سالمت  ی شاد  ی ا لب بر  ریرا چرخاند و  ز   ریکفگ 

رس که  مهراب  به  گلو  دیکرد.  راه  هم    شیبغض  هنوز  بست.  را 

 شد.   یمحو نم  ال یچشم ت  ی و سقوطش از جلو  دنیغلت   ی صحنه  

@Romanhayelilian 
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 (۲68  دیایکه ب بهار

 کیکه سر مهراب با تخته سنگ نزد  ییدرست جا   شیبرا  یزندگ

 .ستادیاده برخورد کرد از حرکت اج

بودند و   لیاتومب  نانی و فرهاد که سرنش  الیسون  ی ها  ادیفر  یحت

که منطقه و   یمل  یسربازان اردو   ییهوا  کیو شل  دنیاز راه رس

شوک بزرگ را از او دور    نینظر داشتند هم ا  ر یتحرکاتش را ز

 نکرد.

و سر غرق در خونش را به   دهیزده به سمت مهراب دو   وحشت

 بود. دهیآغوش کش

  می سمنک در جوش ما کفچه زن "

   م یدر خواب ما دفچه زن گرانید



@DONYAIEMAMNOE 

 

 
1490 

 از جوش و خروش است  تازه

 پوش است  جامه یخوش نی در خود به جوش است ا سمنک

 "نوروز مبارک دیع

داشت با    الیجان گرفت و چشم گشود. سون  ال،یلب ت   ی رو  لبخند

 کرد.  ی شوق نگاهش م

 . زبان اشاره زمزمه کرد با

 رم.  یدارم م گهیمن د _

داد   ی را به دست دخترک کنار  ر یکفگ  الیسر تکان داد و ت  الیسون

سال نو نمانده    لیبه تحو  گرید  ی زیو از جمع شان خارج شد. چ

 بود.

را    ینیریظرف ش   ی ب  ی اقبال خان خارج شود که ب  ی از خانه    آمد

 به دستش داد.
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 ره با خود ببر.  نیا _

 چشم نازک کرد. الیت

 جان.  یب ی لوسش نکن ب قدرنیا _

 به پشتش زد و باخنده گفت:   یآرام ی ضربه   نیجب  ماه

 .دمیکس ره  چون تو نازدانه ند چیه _

شد.    اطیدر گذشت و وارد ح  ی جلو   ی از سرسرا  ینیریظرف ش   با

جا شده  پانسمان  سر  آن  با  ز   ییمهراب  درخت   ریدرست  آن 

و    نشسته    یچوب  یتخت  ی محمد جان رو  یمحبوب عل  ی خرمالو

 عطر مشغول بود.  ی کوچک محتو ی  شهیبا دوش

اش   یزندگ   ییدارا   نیارزشمندتر  دنیتر شد. د  ق یعم  الیت  لبخند

 کرد.  یسرحال و شاد دلش را گرم م نطوریآن هم ا

 را مقابلش گذاشت و کنارش نشست. ی نیریش ظرف
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 !ه؟یچ نایا _

 استکان ها اشاره کرد.  ین یبه س  ینیریظرف ش دنیباد مهراب

 تابگم.  زیبر ییدوتا چا هیاول  _

 ش یبرداشت و استکان ها را پ  ینیرا از داخل س  یبا اکراه قور  الیت

 . دیکش

چا  قبل عطر خوش  آنکه  کرده    ی از  را    یب   یب  ی دم  مشامش 

گشوده مقابل    یعطر را با در  ی ها   شهیاز ش  یکینوازش کند مهرا  

 اش قرار داد. ین یب

 چطوره؟ نیبو کن بب  _

 و چشم بست.  دیبوکش الیت

 عطر مردونه است که خوشبوئه.  هی _
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بادام ش  ی بیترک  _   ه یو ادو   ییچ چند گل صحرا  نیریاز روغن 

 خودش درست کرده. ی ب  یب نویهم خاکه. ا یجات و کم

کرد.    نیبالبخند سرتکان داد و در دل مادربزرگش را تحس  الیت

 بود.  یعطار خوب نیماه جب 

 را مقابل صورتش گرفت.  ی بعد ی  شهیش مهراب

 چطوره.  نیب کن ب بو _

 مردد شد.  یکم الیت

 باشه.   دیبا یهمون عطر قبل نمیاگه اشتباه نکنم ا _

 در عطر را بست و جواب داد. مهراب

خاکش، خاک   یداره. اول  یباقبل  یتفاوت  هیهمونه اما    باتشیترک  _

رو    یخاکش، خاک مشهد هست. عطر دوم  یو دوم   فهیمزارشر

ت   یب   یب تربت  از  از زک  یممیبه خواست من  با    ارتیه  مشهد 
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که با    ی خواستم بدونم عطر  یخودش آورده بود، درست کرد. م 

 داره. ییچه بو  شهیخاک کشور خودم درست م

 را مقابلش گذاشت.  ییاستکان چا الیت

 با هم نداشتند. هردو خوشبو بودند.  یتفاوت _

جواب  یراض  مهراب ز  یاز  لبخند  بود   گرفته  شکه    ی نیرینان 

 ن او گرفت.برداشت و مقابل دها

 .یهمسر باهوش خودم _

@romanhayelilian 
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  ریزد و همراه با مزه مزه کردن طعم دلپذ  ینیری به ش  ی گاز  الیت

 آن گفت: 

ن  یعنی  نیا  _ باش  ستیمهم  و خاک  قول  یاهل کدوم آب  به   .

 ه آقا دکتر؟! هست. درست زانشیوطن آدم قلب عز یجنابعال

با   ینیریش  ی مانده    یباق  ی تکه    مهراب را در دهان گذاشت و 

 سرتکان داد.  یخوش

وطن    ایدن  ی کجا  چیوطن نداره براش ه  گرانیکه تو دل د  یآدم  _

 . شهینم

 پهنش گذاشت.   ی شانه    ی کرد و سر رو  کیخود را به او نزد  الیت

 خوشحالم که تورو دارم.  _

به   ه یشب  ی زیچ  مهراب شده    چیکادوپ  ه یعنوان هد  کتاب را که 

 بود مقابل چشمانش گرفت. 
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شش هفت ساله با ذوق آن را گرفت و   ی چون دختر بچه ا  الیت

دستانش سر    انی م  یآن را با حوصله باز کرد. کتاب   ی کاغذ کادو

 اسم آن چشمانش پر از اشک شد.  دنی د با الیخورد و ت

 "جان یت یت"

 "یمحمد رحمان یاشعار شادروان عل ی مجموعه "

صورتش را با انگشت اشاره پاک کرد و کتاب   ی راه گرفته رو  اشک

 را ورق زد. 

 بود. یمیتقد یآن  متن ی ابتدا ی صفحه  در

محمد ، همسرم   یعل  ی جان شعر ها  ی ت  یخالصانه به ت  شکشیپ"

 "یرحمان الیت

 . دیهق هقش خند انیم دخترک

 قشنگه.  یلیخ نیا _
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 او گذاشت.  ی گونه  ی رو یبرداشت و بوسه نرم  زیخ مهراب

 نوروزت مبارک  _

* 

  ی باد م  یق یسرخ پوش همراه با موس  ییچون بانو  انیشاد  دشت

سو و آن سو    نی دامنش به ا  ی نقش بسته رو   ی الله ها   دویرقص

 خوردند. یتاب م

با هر نفس که     یآن چنان روح بخش و جان فزا بود که آدم  هوا

 شد.  یداد انگار از نو متولد م یفرو م

لک   یآب با  هاآسمان  کاله  دابرشیسف   ی ه  بانو  یچون  سر    ی بر 

 کرد.  یاو را دوصد چندان م ییبایدشت بود و ز

  نیت هم به اسبزه زار نشسته و دست در دس  ی و مهراب رو   الیت

 بودند.  رهیخ   رینظ  یبهشت ب
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باشند. چقدر از هم دور و   یآسمان آب  نیا  ی مهم نبود کجا  گرید

 . کیچقدر به هم نزد ای

جانش    یت  یعطر خوش ت  شهیخانه تا همدانست که    یم  مهراب

آب و خاک هرچقدر    نیداشت در ا  نانیاطم  الیرا خواهد داد  و ت 

باز خواهد    یدوست داشتن  ی آن خانه    رسقفیبه ز  ی که بماند روز

 گشت. 

 دارم. نجایتموم ا مهیکار ن  یکل _

 برگشت.  شیمقدمه گفت، مهراب به سو یکه ب  ی زیچ با

 ادامه داد. دخترک

 یادیز  ی کردم. کتابا  دواریرو به بودنم ام  یادیز  یه هابچ  نجایا  _

قول    نکهیمن امانت مونده. ا  شی به دستشون پ  دن یرس  ی هم برا
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دروغ   هیکنم فقط    یدل م  نجایاز ا  شهیهم  ی برا  ی بدم چه زمان

 شروع شده.  نجایبزرگه.کار من تازه ا

 زد.  یشانه اش نشست و شوخ طبعانه چشمک ی مهراب رو دست

  شه ی.جالب ممی فیرشت و مزار شر  نی رفت و آمد ب  پس مدام در  _

 ره.  یمشترک سر نم  یحوصله مون هم از زندگ ی نجوریها.  ا

 .  دینرم خند الیت

 . ومدهیدغدغه انگار به ما ن یآروم و ب یزندگ هی _

 باال انداخت. ییابرو طنتی با ش مهراب

 پسندم.  یم شتریو اکشن ب یجان یمن ژانر ه _

@romanhayelilian 
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 (۲۷۰  دیایکه ب بهار

دامنش برداشت و در دست    ی محمد جان را از رو  یکتاب عل  الیت

 انیدشت شاد  ی نقش بسته    ریبه تصو   ی نگاه  یگرفت و با خوش 

  یگرفت ، حت  هیکتاب را هد  نی که ا  ی آن انداخت. از روز  ی بر رو

باباجانش    ی لحظه آن را از خود دور نکرد.خط به خط شعرها  کی

 کرد. یم غروررا از حفظ بود و با خواندن آنها احساس 

 برات بخونم؟! ی شعر گفتم. دوست دار هیبعد از سالها  شبید_

 ادداشتیکتاب    یانیپا  دیسپ  ی را که در صفحه    یقطعه شعر  آمد

 زمزمه کرد.  یکرده بود ،بخواند که مهراب با شگفت

 ! ؟یشعر گفت  _

و باعث شد چپ چپ نگاهش    داو حرص دخترک را در آور   بهت 

 کند. 
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 شعر بگم؟  ادی یبه من نم ه؟یچ_

معذب و شرمنده به خود گرفت. انگار    ی بااغراق  چهره ا  مهراب

 دارد.  یستی رودربا ی زیکه درگفتن چ

چ  _ م  یواال  هم  استعداد  درسته  حاال  لحاظ    یبگم؟  به  تونه 

به فرزند منتقل شه مثل داشتن  صدا  یک یژنت والد  خوب   ی از 

طبع آروم و روح   هیآواز اما شعر...خب راستش شعر گفتن    ی برا

 خواد. یم فیلط

 مهراب؟! _

ت  با ر  ال یاعتراض  ها  زیکه چشم  بادام  و  را   یعسل  ی کرده  اش 

 طلبکارانه به او دوخته بود ، به خنده افتاد. 

 . ینوشت  یچ  نمی حاال بده بب _

 . دیاوکوب ی را آرام به بازو تابالکیت
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 الزم نکرده. _

بلند شد و    الیکه ت   ردیافتاد هر طور شده کتاب را از او بگ  تقال  به

  ی شاد  نیو طن   دیپا به فرارگذاشت. مهراب هم به دنبالش دو

 . دیچی در دشت پ شانیبخش خنده ها

که مهراب   ییگذاشتند و با بوسه ها  شانیرو  شی در گلزار پ   قدم

  ان یم  ییو چشم ها و لبش گذاشت کتاب جا  یشان یپ  ی ناغافل رو

داد کتاب    یکه در دشت جوالن م  ی ها افتاد و با وزش بادالله  

 قطعه شعر دست نوشته شده مکث کرد.  ی ورق خورد و رو 

 که عشق مرز ندارد،مزار ماست آنجا

 ماست.   اریمهر پا بگذرد، د هرجاکه

  میبه رنگ خزان خوگرفته ا  یرغربتد

 که ببارد،بهار ماست.  یدوست باران
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 ده اند  مرز پر گهر که وطن نام دا آن

 دل ناسازگار ماست.  ن یکوب ا درکوب

  دیند انیدل ما شاد ی الله  هرچند

 و صفا الله زار ماست.  یدشت همدل کی

 ما   انیصلح م ی نانوشته قصه  نیا

 در کارزار ماست.  یچو پرچم  افراشته

  مینسل عاشقان ز جان دست شسته ا ما

 که عشق مرز ندارد، مزار ماست.  آنجا

 پایان 

 99رهم  10

 طمه امیاین )لیلنی( فا


