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 باشد. یمحفوظ م ساینو تیسا یااثر بر نیا تیرا یحقوق کپ هیکل

 

 

 به نام خدا                                      

 

 که سِحرش را... یهمچون ساحره ا کشمیرا به آغوش،م مییتنها

 نیتورا ا شکندیکه درهم م ،چرایمن بگذار ییتنها یپا به قلمرو چوقتیکه ه نخواه

 ...ییطلسم تنها

 

 (ی)زهراعابد

 

از سالن پرتاب کردم وتن کرخت و خسته ام رو به  یام رو گوشه ا دهیچروک یمانتو

 آشپزخانه رسوندم.

 دعوت کردم. یروبه خوردن قهوه ا خودم

 !یتلخ نیدلم عادت کرده بود به ا گهیزد، د یدلم رو بهم نم گهیقهوه، د یتلخ

که برام  یامیو با حوصله به تنها پ دمیتلفن کش ریگ غامیپ یدکمه  یرو رو دستم

 ومده بود گوش دادم:ا
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که، انقدر  یدونیصاحابو روشن کن! نم یاون ب ؟؟یهست یخبر مرگت کدوم گور_

 ؟یفرستاد یمن م یرو جا گهید یکی یمردیدم که نگو...م یبهت فحش م نجایا

بهم زنگ بزن تا بهت بگم قرارداد ها  یدیرو د اممیهوا... پ نیشم تو ا یدارم آب پز م

 رو به کجا رسوندم.

رو روشن کردم وبالفاصله  لمیدختر زدم و موبا نیادب ا یب شهیبه لحن هم  یلبخند

 شماره اش رو گرفتم.

 چه عجب!_

 سالمت کو؟_

 کنم چه برسه به تو! یگرما به بابامم سالم نم نیبرو بابا... من تو ا_

 گرمه، نه؟ یلیخ_

 میو فرستاداهواز که من اومدم البته ت ادیهوا م نیتو ا یجهنمه بخدا،آخه کدوم خر_

 توإ... ریهمش تقص

 چه خبر؟ نمیانقدر غر نزن بگو بب ا،یخب در یلیخ_

 شدوبا خنده گفت: طونیش لحنش

 !سییبده ر یمژدگون_

 زدم وگفتم: یلبخند

بهت  یبرگرد نکهیمحفوظه، به محض ا تی. مژدگونیایدونستم از پسش برم یم_

 دم. یم

 رسونم. یپس سه سوته خودمو م ،یبه به دست و دلباز شد_
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 منتظرتم؛ درضمن شرح قراردادهارو برام بفرست._

 فرستم. یهتل م دمیحله. رس_

 ؟ییمگه االن کجا_

 گفت: دهیکش

 خــــــــوب!! یجا ــــــــهی_

 وگفتم: دمیهم کش یهام رو تو اخم

 کشمت اگه باز... یم ایدر_

 رو قطع کردو گفت: حرفم

 ذارم... ینم ایمهمون نجوریتو اپام رو  گهینه بابا من د ؟یاوووو... کجا رفت_

 ؟یحرفم رو قطع کن نکهیاز ا ادیچند بار بهت گفتم بدم م_

 رو مظلوم کردوگفت: صداش

 ؟یندار یبرم کار گهیگم رز، من د یخب حاالتوهم! م یلیخ_

 نه برو، مراقب خودت باش._

 .یچـــــــشم، بابا_

 تاسف تکون دادم و تماس رو قطع کردم. یرو به معن سرم

 شد... یآدم نم چوقتیدختر ه نیا

 یخستگ کمیبلکه  دم،تایکاناپه دراز کش یسالن رو یقهوه ام رو شستم و تو فنجون

 در کنم.
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 *** 

 با هق هق گفتم: رفتمیکه عقب عقب م یهمونجور

 ...غ..غلط ک..کردم!دیببخش_

 !یغلط ها بکن نیاز ا دینبا گهیکه د یفهم یحاال م یول ،یغلط رو که کرد_

 نبود...  یراه فرار گهید وار،یورد به دخ پشتم

 نـــیتوروخدا ...توروجون...مـ.مت_

 بدنم... یفرود آورد رو ییکمربند رو برد باال و با گفتن خفه شو تیعصبان با

 اول ی ضربه

 ؟یولگرد یر یواسه من م گهیه*ر*ز*ه حاال د یدختره _

 دوم  ی ضربه

 ...کنمیم تیکشمت ؛ حال یم_

انقدر زد  دادیکردم و اون به زدن ضربه هاش ادامه م یالتماس مزدم و  یم غیج من

 که وسط راه برگشت و دوباره کمربند رو برد باال... رفتیخسته شد،داشت م گهیکه د

 ستینجانیاون ا نکهیاطرافم از ا دنیبا د دم؛یو از خواب پر دمیکش یبلند غیج

ه هفت صبح رو به ساعت ک یمطمعن شدم و نفس حبس شدم رو رها کردم. نگاه

 لباس به اتاق خوابم رفتم. دنیپوش یدادکردم و از جام بلند شدم و برا ینشون م

 *** 

با غرور وارد شرکتم  شهیساختمون پارک کردم و مثل هم نگیپارک یرو تو نیماش

 کارمندهام جواب دادم. یشدم و با تکون دادن سر به سالم کردنا
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 پـــــــــــــــــــــخ!_

 ش کردم و گفتم:اخم نگاه با

 !؟یکن یم کاریچ نجایتو اصال ا نمیبب سایبود؟ وا یچه کار نیا_

 کردو گفت: زونیرو مثل بچه ها آو لباش

 عوض خوش آمدگفتنته؟_

 ؟یپرواز نداشت۱۰مگه ساعت ؟یکن یم کاریچ نجایگم ا یم_

 داد باالو گفت: طونیرو ش ابروهاش

 زدم! یمرس یتاکس_

 

 و گفتم: دمیخند

 ؟یزد یمرس یتا مشهد تاکساز اهواز _

 گفت: دویخند اونم

 کردم. دایپرواز زودتر پ هیخب حاال توهم، _

 تو اتاقم، خودم رفتم سمت اتاقم. ایتکون دادم وبا گفتن ب یسر

 ؟یکرد شونیراض یچجور نمیخب بگو بب_

 خانوم؟ یرز یمن رو دست کم گرفت_

 زدم و گفتم: یلبخند

 ه تورو فرستادم!ک یهست یدونستم چه فتنه ا ینه، م_
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 بابا کارت رو درست کردم ها ،شدم فتنه؟ یا_

 زدم و ادامه دادم: یدومالبخند ،یکمیاوال که کارت نه و کارمون، توهم شر_

 دستت درد نکنه._

 گفت: زویم ینشست روبه روم، رو اومد

که  ییتو نیدونند در اصل ا یهمه م تس؛یشراکتم فرمال نیت، ااوال که همون کار_

 زدو گفت: یدوما لبخند گل و گشاد ؛یچرخون یکت رومشر نیا

 کو؟ میمژدگون_

 گفتم: نییدادم پا یهلش م زیم یاز رو همونجورکه

 امشب شام مهمون من._

 !شهینچ امشب نم_

 چرا؟؟!_

 .نهیداده دخترش رو ببرم بب ماتومیمامانم اولت_

 زدم و  گفتم: یلبخند

 یدلم بدجور برا ام؛یشب ب هیخواستم  ینرگس خانم که فرشتس، خودم هم م_

 نرگس خانم و آقا محمود تنگ شده.

 !گهیما د یخونه  یکه امشب جُل نهیتهش ا ،یچقدر حرف زد_

 رو پرت کردم سمتش و گفتم: خودکار

 ؟یزن یحرف م یطور نیتو جلو مامان و بابات هم ا_
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 گفت: رونیب رفتیکه از در م همونجور

 .ستمیمن آدم بشو ندوباره کالس ادب مدب واسه من نزار، _

 اونکه صددرصد!_

 درآورد واسم و گفت: ییادا

 چــــــون که فرشتمممم!!_

 و گفتم: دمیخند

 رو تحمل کردم. افتیق یادیز گهید رونیبرو ب_

 .رونیب ،رفتیندار اقتیبا گفتن ل دویخند

 *** 

 .اومد داخل یدادم که منش یاتاقم بودم و طبق معمول داشتم کارها رو انجام م یتو

 .دیکه خواسته بود ییها لیفا نیا سییر_

 حل شد؟ میکه داشت یا ییاون مشکل حسابدار_

 بله حل شد!_

 تکون دادم و گفتم: یسر

 ! شگاهیسرآزما هیوقت دارم برم  یامروز ک نیبب_

 که تو دستش بود رو نگاه کردوگفت: یدفترچه ا یفور

 وقتتون آزاده! شیساعت پنج تا ش_

 خوبه_
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 !؟یراست_

 و آوردم باالومنتظر نگاش کردم!ر سرم

 !نجاستیاعتماد ا یآقا_

 ازش !؟ میدونه قرارداد شرکت داروگستر رو بر زد یم یعنیپس _

 فکر کنم._

 داخل. ادیخب، بگو ب یلیخ_

 چشم، با اجازه..._

 گفتم: رلبیو ز یام رو دادم به صندل هیتک

 ساشا اعتماد... ؛یبگ یخوا یم یچ نمیبب ایب_

 *** 

 د؟یبگ یزیچ دیخوا یخب؟نم_

 از قهوه اش رو خوردو گفت: یجرعه ا یخونسرد با

 بودمتون! دهیوقت بود ند یلیخ_

 کردم و گفتم: نییرو باالو پا سرم

 ...شهیم یچار پنج ماه_

 زدو گفت: یلبخندکج

 خبرش رو دارم!_

 !دینبود نجایاالن ا دیدونم ؛که اگه نداشت یم_
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 ؟یکن یباز فیکث یپس توهم دوست دار_

 رو انداختم باالو با پوزخندگفتم: بروهاما

دادم اون  شنهادیکنم؛ بهشون پ فیکث یمن برعکس شما اصال دوست ندارم کارها_

 هاهم قبول کردن!

 یخواست یکه البته قصد تو بدست آوردن پول نبود، م مت؛یق ریز شنهادیپ_

 !یاعتبارش رو داشته باش

 مثل شـــــما. قایدق_

 اعتماد... یپسرخاله نشو آقا یعنیگفتم که  دهیرو کش شما

 گفت: یجد ینگاهم کردو با لحن رهیخ رهیخ

 که خواستم رو بدست آوردم. یمن تا االن هرچ_

 نگاهش کردم و با لبخند گفتم: رهیخ رهیخودش خ مثل

 از من! ریبه غ_

 توهم و گفت: دیاخم هاش رو کش هیثان در

 بدم. ین بود به هرکساحمقانه بود که ممک یساده  شنهادیپ هیاون فقط _

 هام رو چرخوندم  و گفتم: چشم

 ؟ دیازدواج بد شنهادیپ یبه هرکس دیپس شما عادت دار_

 رفتار کردوگفت: یعاد یلیخ یاالن دوست داشت گردنم رو بشکنه ول مطمئنا

 .دیمطمئن نباش ادیز_
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 درمورده؟_

 جاش پاشدو رو به من گفت: از

 ...وردمیکه هنوز بدست ن یهمون استثنائ_

 خواد پیگیرت بشه بترس؛از پسری که می"

 "راهی که فکر کنی رو میره تا بهت برسه..  هر

 *** 

 جواب دادم. دیزد کردم و با ترد یکه داشت بهم زنگ م یناشناس یبه شماره  ینگاه

 الو؟_

 الو رز؟_

 ؟ییتو نیآر_

 صداش گفت: یتو یاسترس مشهود با

 تادم.آره آره خودمم...رز ؟بدجور تو دردسراف_

 رو زدم کنار و گفتم: نیماش

 ن؟یشده آر یچ ه؟یمنظورت چ_

 ؟یکالنتر یایب یسند واسه من جور کن هی یتونیگم؛ رز م یحاال بعد بهت م_

 داد گفتم: با

 ؟یکرد کاریچ نیآر ؟ییییییکالنتر_

 .دمیوشن رونینفسش رو که فوت کرد ب یصدا
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 نه؟ ای یتون یرز م_

 توهم وگفتم: دمیهام رو کش اخم

 ؟یکدوم کالنتر شتم؛یپ گهیساعت د هیخب  یلیخ_

 }...{یکالنتر_

 !امیدارم م_

 رو قطع کردم و دور زدم سمت خونه تا سند شرکت رو بردارم. یگوش

 *** 

 اخم نگاهش کردم و آروم گفتم: با

 دختره ارزشش رو داره؟ نیا_

 پنجه هاش رو کرد داخل موهاش و گفت: کالفه

 ه؟انی یکن یکارو م نیحاال ا_

شناسمش،  یکه نه م یدختر یسند شرکتم رو بزارم واسه آزاد دیآخه من چرا با_

 کارست؟یدونم چ ینه م

 توهم وباحالت قهر گفت: دیهاش رو کش اخم

 !یاومد نجایکه تا ا یآره حق با توئه؛ مرس_

 و زدم به بازوش دمیکش یپوف کالفه

دختره  نیدست ا یداد نیماش ،یبود ضیخب حاال توهم؛ ده آخه توهم مر لیخ_

 نامه نداره؟ یکه هنوز گواه
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 نگاهم کرد با ناله گفت: یبادرموندگ

 رز؟!_

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 کنن! یبا تعهد آزادش نم نمیبب میابریزهرمار ... ب_

 ؟یسند بذار یخوا ینم یعنی_

دختره، اگه واسه خوده  نیسند شرکت رو بزارم واسه ا رفتیجوره تو کتم نم چیه

درموردش  یخوب یکه حرف ها یدختر نیا ی؛ول کردمینم دیترد یا هیبود ثان نیآر

 فرق داشت. شیبودم ،قض دهینشن

 ؟ هینسبتت باهاش چ ی...گفتشهیم یچ نمیبب میابریحاال تو ب_

 .شییپسر دا_

 نگفتم. یزیچ گهیرفتم ود یچشم غره ا بهش

*** 

دوتا تموم شه و  نیا یتا بلکم خداحافظ نیداده بودم به ماش هیتک نهیبه س دست

بدجور ازش  ایدختره لع نیا گفتیراست م این؛دریو من بتونم هوارشم روسرآر میبر

پسربچه  هیشده ،وگرنه  ششیقروقم نیمعلومه خر ا نی، آر ختیریخورده م شهیش

 فهمه؟ یو ازدواج م یاز عشق و عاشق یساله چ ستیب ی

 ؟یکرد یه ازدواج معرفرو واس یدختر نیتو واقعا به مامان و بابات همچ_

 نگفت. یزیتوهم و چ دیهاش رو کش اخم

 حاال چندسالش هست؟_
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 همسن خودمه._

 بود؟ نجایخونشون هم_

 آره._

 بود گفتم: میکه حواسم به رانندگ همونجور

 موقع از شب بره خونه؟ نیا نکهیندارن با ا یاونوقت مادرو پدرش مشکل _

 وگفت: نییپا دیرو کش شهیش

 به کارش ندارند! یکرده کار یعروس گهید یکیمامانشم با باباش مرده؛ _

 رفت توهم. شتریزدم که اخم هاش ب یپوزخند

 رد وبدل نشد نمونیب یحرف گهیدرخونشون د یجلو تا

 صداش زدم: نییپا رفتیداشت م یوقت

خودت  یدخالت کنم ؛ول تیتو زندگ نکهیندارم از ا یحق چیمن ه ن،یآر نیبب_

به  شتریب کمیچاه... یتو یفتیب خوادیدلم نم یمونیم کترمیچمثل برادر کو یدونیم

 انتخابت فکر کن!

 تکون داد و بعد از تشکر کردن رفت سمت خونشون. یسر

راست  هیفرمون رو کج کردم و شگاهیوقت نکردم برم آزما نکهیخسته و کالفه از ا منم

 رفتم خونه.

*** 

 ذارن؟ یبخوابم مگه م رشتیساعت ب هیبرم شرکت و  ریخواستم د یامروز م هی

 رو جواب دادم و بلند گفتم: یحرص گوش با
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 خوام جواب بدم! ینم یعنیکنم  یم جکتیر یتو ؟! وقت یگ یم یچ_

 !میرز بدبخت شد_

 نشستم روتخت و گفتم: ایدر ونیگر یتعجب از صدا با

 شده؟ یچ ا؟یدر یگ یم یچ_

 اومد که با دادگفتم: شیگر ینگفت و فقط صدا یزیچ

 حرف بزن... ایدر_

 گرفته! شیانبار... آت_

 .نییطبقه پرتم کردند پا ستیساختمون ب هیاز  انگار

 ؟یییییچ_

 تلفن رودادبه آقا محمود: ایبعد در کمی یول ومدین ییلحظه صدا هی

 الو دخترم؟_

 گه؟! یم یچ ایدر شده؟یعمو چ_

 یایبهتره خودت هم زودتر ب یرو خاموش کردند؛ ول شیآت زم؛یعز ستین یزیچ_

 !نجایا

 و رفتم انبار. دمیلباس پوش ی،هول هولک امیجام پاشدم و با گفتن االن م از

*** 

 م؟یکن کاریچ دی! االن بای:وا ایدر

 رسه! یطرف قرارداد م یخبرش به گوش شرکت ها گهیدوساعت د یکیاحتماال تا _
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 شرکت گفتم:  لیشمس وک روبه

دن تا دوباره داروهارو  یون وقت مچند روز بهم نیبرو زودتر باهاشون حرف بزن بب_

 نیبرآورد کن بب یخوان برو حسابدار یهم که خسارت م ییاونا م؛یواسشون بفرست

 م؟یخسارت بد دیچقدر با

 مادر مرده ها نشسته بود جلوم و گفتم: نیکه ع ایو کردم سمت در روم

تو حساب شرکت چقدر پول  نیتوهم بسه !خودت رو جمع و جور کن؛ پاشو بروبب_

 هیرو شاخمونه...منم برم  یورشکستگ میریخودمون رو  شل بگ کمی ای...؟ درمیدار

 !دیزود باش دیسالم مونده...!پاش یزیچ نمیبب رمیاز دارو ها بگ ستیل

 گفت: یفور ایدر رونیکه رفت ب شمس

 ؟یاگه بذارنشون اجرا چ میچک وسفته دار یرز کل_

 بود... نیخودمم از هم ترس

 !رهیازشون وقت بگ تونهیشمس م شاال؛ینه ا_

 !هیمواد اول دیبراخر میپول ندار ره،یوقت هم بگ_

 دونم! یدونم نم یسرم رو گرفتم تو دستم هام و گفتم: نم کالفه

 واسم جور کنه؟! تونهیچقدر م نمیبب زنمیمن با بابام حرف م_

 نگاهش کردم و گفتم: شرمنده

 خونه رو بفروشم! تونستمیم حداقل سند خونه گرو بانک نبود تا ا،کاشیممنون در_

 افتاد وارفته گفت: میکه گرفته بود یوام ادیکه تازه  ایدر

 !! وامو بگو...یوا_
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 نگفتم... یزیو چ دمیکش یآه

*** 

قرارداد خواستار خسارت بودن و  یطرف ها یشرکت واقعا افتضاح بود؛ همه  اوضاع

پوشش نبود  ریاروها زد شتریکه ب مهیوپول ب میکه تو حساب شرکت داشت یما با پول

 نیا م؛یکرده بود هیکه آقا محمود کمک کرده بود، فقط با سه تاشون تسو یو پول

مونده بود و ما  اریلیشد سه م یمون میکه سرجمع بده گهیهنوز دوتا شرکت د یعنی

 ...!میبود یخال یخال

 ؟یبکن نکارویا یخوا یرز؟ واقعا م_

 زیبابت چ میمن نگران ی...ولمیکن یستگاعالم ورشک دیبا میندار یا گهید یچاره _

 !گستید

 نگاهم کرد که ادامه دادم: یسوال

 !رهیتو گ یتو خورده اگه بذارنشون اجرا پا یها امضا رسفتهیز_

 گفت: یاسترس نگاهم کرد ول با

 ...ستین زایچ نیاز ا ی، هنوز که خبر ستیمهم ن_

 زدم وگفتم: یپوزخند

 !میشرکت رو راه انداخت نیا ییوآرزوها دیبا چه ام شیسه سال پ_

 زد و گفت: یمثل من پوزخند اونم

 سه سال... نیتو ا میرفت شیخوب پ یلیقبول کن خ یآره ... ول_

 بزنم که تلفن زنگ خورد: یحرف خواستم
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 وصل نشه؟ یمگه نگفتم تماس_

 !سییر دیآخه مهمون دار_

 ؟یک_

 اعتماد. یآقا_

 :،گفتیبه سرعت اومد باالو فور ایدر سر

 اهش نده، راهش نده.ر_

 ؟یچ یبرا_

 بزنه... هیو کنا شیبمون ن ادیب خوادیم گهیمعلومه د_

 نگاهش کردم و گفتم: فانهیاندر سه عاقل

 ه؟یمگه خاله زنک باز_

 کن... شونییراهنما_

 چپ چپ نگاهم کردگفت: ایدر

 !یدیاگه ند_

 موقع... هی ایدر س،یه_

 ایپاشدم و در میند؛ به احترامش از جابا باز شدن در و اومدن اعتماد نصفه مو حرفم

 رو هم با نگام مجبور کردم پاشه.

 ...دینیبش دییبفرما د،یاعتماد ! خوش اومد یآقا_

 خاص خودش نشست رو به روم. ژیبا پرست شهیزدو مثل هم یلبخند
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 !دیریرو بپز یحضور کس طیشرا نیکردم تو ا یفکر نم_

 کیگفتم، اومد که نزد یدید نکهیا یبه معن ییواسم چشم و ابرو ایلحظه در همون

 خودم رو گرفتم. یجلو یخنده ول ریبود بزنم ز

 طه؟یکدوم شرا قایمنظورتون دق_

 د؟ینکرد یپس زود اومدم؟!هنوز اعالم ورشکستگ_

 تند گفت: ایبزنم که در یحرف اومدم

 !میکن یکار نیهمچ ستی؛قرارهم ن رینخ_

 من گفت:انداخت و بعد رو به  ایبه در ینگاه اعتماد

 نکهیبهتون بدم؛ درمورد ا شنهادیپ هیراه بندازم، اومدم تا  یکه بحث نجایا ومدمین_

 .دیبحران نجات بد نیشرکتتون رو از ا یچجور

 :میو همزمان باهم گفت میبهم انداخت ینگاه ایو در من

 ؟یشنهادیچه پ_

 زدو گفت: یلبخند اعتماد

 .میبهتره تنها حرف بزن_

 دیدرمورد شرکت دار یشنهادیپ این هستن ،اگه حرف م کیشر یخانم منصور_

 زده بشه! شونیدر حضور ا دیبا

 مربوط به شرکته! شنهادمیبگم ،فقط پنجاه درصد پ دیخب با_

 نگاهش کردم و گفتم: باشک

 !فهممیمنظورتون رو نم_
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 انداخت و رو به من گفت: ایبه در ینگاه

من کل  د،یمن ندارم قائل شکه  یراجع به همون استثناع ینظر دیاگه شما تجد_

 ...کنمیرو پرداخت م تونیبده

پاشدم  و  میصندل یشد به وجودم ،از رو ریاز کجا سراز تیهمه عصبان نیا دمینفهم

 بلند گفتم:

 ...رونیب دیاتاق بر نیاالن محترمانه از ا نیبهتره هم_

 رو به من گفت: یجیپاشدو با گ شیاز جا هیچ هیدونست قض یکه نم ایدر

 !هو؟ی شدی؟چرز _

 همونجور که نگاهم به اعتماد بود گفتم: ایتوجه به در یب

 اعتماد... یبا شما بودم آقا_

 بلند شدو گفت: شیاز جا یبا خونسرد اعتماد

و جواب مثبت  دیمن فکر کن شنهادیکه به پ دیهفته وقت دار نیا انیفقط تا پا_

 کنم. یبهتون نم یکمک چیه دیفتیصورت به دست و پام هم ب نیا ریدر غ د،یبد

 لطفا! رونیب_

 .رونیزد و رفت ب یپوزخند

 آوار شد رو سرم: ایمحض خروج اعتماد،در به

بود...؟اصال تو چرا  ی...منظورش چدمیگفت ؟!من که نفهم یم یچ نیشد؟ایرز چ_

 !یمردم از فوضول گهیرز حرف بزن د ی...؟!وایشد یعصب هوی

 چشم هام رو بازو بست کردم و گفتم: کالفه
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 گم ها. یهم به تو م یزیچ هی ا،یدر گهیبس کن د_

 آخه..._

 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

خوام تنهاباشم...برو  یکنند...م لی؛ به همه هم بگو امروز زودتر تعط رونیلطفا برو ب_

 گم. یبت م

 .رونیحرف رفت ب یروفوت کرد و ب نفسش

 کنه؟ یکاال با کاال م یخودش فکر کرده ؟!مگه داره مبادله  شیپ یآدم چ نیا ایخدا

از فکرش  یا هیثان یاتاق حت یپاشدمو شروع کردم به رژه رفتن تو یرو صندل از

خواست حرفش رو به  یمن نبود، فقط م یاومدم؛مسلما اعتماد عاشق و واله  یدرنم

 بشونه. یکرس

لحظه هم از سرم  هی، ایسراغ در رفتیزود مامور م ای رید نکهیاون طرف هم فکر ا از

 رفت.. ینم رونیب

 .زیم یو سرم رو گذاشتم رو یرو انداختم رو صندل خودم

 کنم ...؟ کاریچ ایخدا_

 جار  زنهینفر داره جار م هی"

 اوار یمن شده ا ی نهیبختک رو س هیکه مثل  یغم یاها

 "من یمن دستاتو بردار،دستاتو برادر از گلو یگلو از

 *** 
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هرجور که حسابش رو  یکردم ول یخونه نشسته بودم و داشتم حساب کتاب م تو

 آوردم. یکردم بازم پول کم م یم

فروش، اما هنوز  یهم گذاشته بودم برا شگاهیشده بود؛ آزما لیرسما تعط شرکت

 متیق ریخواستن ز یهمشون م یشده بودها ول یعنیبود؛  دانشدهیپ یداریخر

 بخرند.

واستم برم آشپزخونه به بدنم دادم ،خ یبلند شدم و کش و قوس یصندل یاز رو کالفه

 زنگ خورد. میفنجون قهوه بخورم که گوش هیتا 

 ن؟یبله آر_

 !برندیرو دارند م ایکه در ایالو رز ؟ زودباش ب_

 لحظه رفتم تو شک! هیحرف رو زد که  نیتند ا انقدر

 !ه؟یم...منظورت...چ چ_

 تند تند گفت: دوباره

 رو ببرند! ایخوان در یاومده  ،م سیگم پل یم_

 نان گفتم:ک ناله

 ؟یچ_

 که معلوم بود کالفه شده داد زد: نیآر

 .میکن یمنو بابا معطلشون م نجا،یا ایاه رز، فقط پاشو ب_

 و قطع کردم. یگفتم و گوش یا باشه

 !رونیو از خونه زدم ب دمیلباس پوش یچجور دمینفهم
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 نشوندنش تو یداشتن م ونیکه گر دمیرو د ای،در نایاایدر یدم خونه  دمیرس یوقت

 سهیکه کنار پل یو اون مرد سهیو آقا محمودهم داشتند با پل نی؛آر سیپل نیماش

 زدند که من حدس زدم شرخر باشه. یحرف م زدیهوار م بایبود و داشت تقر ستادهیا

 رو پارک کردم و بدو بدو رفتم سمتشون... نیماش

*** 

 سالن رو به من گفت: یتو رفتیهمونجور که رژه م ایدر

 یبعد تو رو چه حساب میپولم ندار نیآخه ما هم ده؛یبع ای،فکریب نیو ا!رز از ت یوا_

 پسفردا؟ خی! اونم به تارکهیدست اون مرت یو داد یدیدوبرابرش و چک کش

 !یکرد یم نکارویا دینبا استیدخترم...! حق با در_

 برند... یرو دارند م ایدر نمیتونستم بب ینم_

حاال  یفروش، ول یدم خونه رو بزارم براگرفته بو میذاشتم... ؟ تصم یمگه من م_

 شه! یخونه روهم که بخرند بازم پولش جور نم

 به آقا محمود انداختم و گفتم: ینگاه

 !دیمن باش هیتیمسئول یب یجوابگو دیشما نبا_

 تو نبود! ریگرفتن انبار تقص شیچرت و پرت نگو رز؛ آت_

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

انبار  یروز تو هیاز  شتریب یبه اون مهم یتم داروهاذاش یم دیمن نبا ا؛ینه در_

 کشم... یبمونن...االنم خودم جورشو م

 که کنارم نشسته بود دستش روگذاشت رو شونم و گفت: نیآر
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 !ه؟یچه حرف نیا ییما یاز خونواده  یرز، تو جزو_

 نگفتم یزیبهش زدم و چ یکم جون لبخند

که رسما  ایدر م؛یبود یبحران تیوضع هیو ،شام که شد انگار نه انگار ما االن ت موقع

درآورد که هممون رو به خنده انداخت  یشده بود مجلس گرم کن،انقدر مسخره باز

...! دهیجاش بهترش رو بهت م رهیرو ازت بگ یزیچ هیگند که اگه خدا  ی؛ راست م

جمع چهار نفره همشون رو  نیتو ا یول ارم،داشتم و د میکمبودها تو زندگ یلیمن خ

 ...ایدن یتنها نیشدم خوشبختر یم یلحظه ا یبرا دیکردم و شا یفراموش م

*** 

 رز؟_

 هوم؟_

 ؟یپول رو جور کن یخوا یم یپس فردا چجور ه؟تایچ فیحاال تکل_

 سمتش و گفتم: دمیغلت

 که نذارم توروببرن! کردمیفکر م نی؛ من تو اون لحظه فقط داشتم به ا دونمینم_

اون موقع فقط  ؟بعدشمیکن کاریچ یخوا یرو م شی،بق یرو نذاشت یکی نیا_

 ...رهیتوام گ یافتاد زندان االن پا یم مونیکی

 رو صورتش وگفتم: دمیرو کش دستم

 تو به زندان باز شه! یذارم پا یمن نم ایدر_

 !یتو سرت دار ییفکرها هیترسم؛انگار  یم یگ یکه م ینجوریا_

 :دمیکش یرو چرخوندم به سمت سقف و آه سرم
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 ...!دارم_

 نشست رو تخت و چراغ خواب رو روشن کرد. ایدر

 ؟یچه فکر یشه بگ یاون وقت م_

 هام رو بستم و پشتم رو کردم بهش: چشم

 !میکار دار یبخواب فردا کل ریبگ ایدر_

 فهمم! یجهنـــــــــــم،حرف نزن من که آخرش م_

 آخرش... یول یفهم یم آره

 *** 

 فوت کردم ! رونیم رو ببه ساعتم انداختم و کالفه نفس ینگاه

 .یجام پاشدم و رفتم سمت منش از

 منتظر بمونم؟ نجایا دیبا یخانم؟ من تا ک_

سرشون  یلیساعت خ نیاعتماد تو ا یمن که بهتون گفتم آقا ؛یشرمنده خانم تجل_

 شلوغه!

 دارم! یمن هم گفتم که باهاشون کار مهم_

 .دیمنتظر بمون یکم دیپس با_

 فتم سرجام نشستم.و دوباره ر دمیکش یپوف

 ورود داد. یبود که نشسته بودم تودفتر اعتماد که باالخره اجازه  یساعت مین

 انداختم و گفتم: شیبه اتاق خال ینگاه
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 د؟یجلسه مردم رو منتظر بذار یبه بهونه  دیعادت دار_

 پیدر تهران با اسکا میعادت ها ندارم؛ داشتم با مشاور حقوق نیبنده از ا ریخ_

 خوام! یعذر م دیمنتظر موند یلیردم؛ به هر حال اگر خک یصحبت م

 !وردمیخودم ن یبه رو یدم،ولیلحظه بابت رفتارم ازش خجالت کش هی

 !د؟یدار یکار واجب دیگفته بود یخب خانم تجل_

 !می... حرف بزنشنهادتونیبله،راستش... اومدم درمورد ... همون پ_

 جمله رو بگم... نیکندم تا ا جون

 انداخت باالو گفت:رو  ابروهاش

 پس نظرتون عوض شده!_

 ...نیکه ازشون فرار شنیم ییوقتا آدم ها مجبور به انجام کارا یگاه_

 قبولش کرد... دیبا ؛یخانم تجل رهیاسمش تقد نیا_

 زدم به حرفش و گفتم: یپوزخند

 رو بدونم! یزیچ هیخوام  یقبلش م یول_

 د؟ییبفرما_

 ...یونبا ادب بم ینجوریتا آخرش هم خداکنه

ازدواج،پس چرا  یهستن که مناسب شما باشند برا یادیز یدخترا یعنیچرا من؟..._

 من؟

 جاش پاشدورفت سمت پنجره: از
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 خودم رو دارم! لیدال_

 ...دیخوا ینم یعنی_

 رو واستون بگم... لمیخوام دال ینم ریخ_

 رو هم... دمییتکون دادم و با حرص دندونام رو سا یسر

 سکوت شد که خود اعتماد سکوت رو شکست ننمویب یلحظه ا چند

 کنم؛یمشکالت شرکتتون رو حل م دیرو قبول کن شنهادمیبهتون گفته بودم اگه پ_

 نگفتم یزیو چ دمیرو گز لبم

 !ستیسرتون ن یرو یمنت چیه چوقتیه دیو مطمعن باش_

 زدم به چشم هاش و گفتم: زل

 دیشما مشکالت منو حل کرد نکهیممکنه بعد از ا یعنی د؟یچقدر به من اعتماد دار_

 !یهمه چ ریبزنم ز

 زد وگفت: یلبخند

 !دیکن ینم نکارویا_

 چرا نکنم؟_

 !یستین یع*و*ض* ی؛ول ی،محکم یاز فوالد ست،توین تتیدرخور شخص_

 شناسه! یبهتر از خودم م یآدم منو حت نیکنم ا یحس م چرا

که  یکه از زن شناختم یرو م ی؛من کس دیکه انقدر بهم اعتماد دار ستیخوب ن_

 ... گهیعاشقش بود ، ضربه خورد من که د
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 حرفم رو قطع کرد وگفت: دوباره

 نیدر ا یحرف یجا گهیگذاشتم،پس د یدونم دست رو چه آدم یمن م یخانم تجل_

 مونه. یمورد نم

 نگفتم که ادامه داد: یزیچ

باهم  ترشیب ییجورا هیو  میتا حرف بزن میبخور یزیچ یناهار هی میبر دیاگه موافق_

 !م؟یآشنا ش

 نگفتم که گفت: یزیچ بازم

 د؟یکن ینگاه م ینجوریچرا ا_

 گفتم: رک

 میزنیگفتم همون اول کار م یعنیکردم شروعمون انقدر خوب باشه  یخب فکر نم_

 هم! یتو سرو کله 

 گفت: دویخند

 ؟یخونیم ادیرمان ز_

 زش ساختم...که من توذهنم ا ستین ییوالیآدم اون ه نیا دیو شا دمیهم خند من

 *** 

 تعجب گفتم: با

 !سن؟یبرادرو پدرت پل یعنی_

 زه؟یانقدر تعجب برانگ_

 دونم! ی... نم یعنیخب آره _
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 : دوگفتیخند

؛اون بچه قلدر مدرسه بودو من بچه  میباهم فرق داشت لیمن و سه یاز همون بچگ _

بابا  فرمیونی شهیکرد؛ عاشق باباو شغلش بود هم یخرخون ؛به زور درس ها رو پاس م

 ؟یشغل نداشتم... تو چ نینسبت به ا یکشش چیمن نه؛ ه یتن اون بود، ول

 از نوشابم خوردم و گفتم: یا جرعه

 ؟یمن چ_

 یمخالفت م یازدواج کن یخوا یم یچجور یپدرومادرت...؟ قطعا اگه بشون بگ_

 کنند.!

ت گفتم:پدرومادرم فو ییو بعد از مکث نسبتا طوالن دمیکش میشونیبه پ یدست

 کردند...

 بهت نگاهم کردوگفت: با

 جفتشون؟!_

 تکون دادم که گفت: یسر

 ! برادر و خواهرت؟!؟یخونوادت چ ی هیدونستم... بابتش متاسفم...! خب بق ینم_

 ندارم!_

 ...لیپس فام یآها تک فرزند_

 رو قطع کردم و گفتم حرفش

 میخور یدردهم نمگم منو شما ب یم نیهم یاعتماد، برا یآقا دینیاونم ندارم... بب_

 من...
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 ادامه دادم: رونیرو فوت کردم ب نفسم

و  استیکه دارم در ییکس رو ندارم خودمم و خودم؛ تنها آشناها چیمن ه_

 خونوادش!

 کنم! یبا خونوادت زندگ ستیمن قرار ن_

 چرا انقدر به ازدواج با من اصرار داره؟! نیشدم بهش؛آخه ا رهیخ کالفه

 اک کرد ورو به من گفت:دستمال دور دهنش رو پ با

 م؟یبر دیکرد لیخب اگه م_

*** 

 با بهت نگاهم کردوگفت: ایدر

 ؟یگ یکه نم یجد_

 چرا..._

 گفت: غیبا ج ی، ولشد نیغمگ بیعج نگاهش

 بابام بفهمه کشتت!! ،یوا ی...؟!! وایکرد یخاک برسرت ! رز تو چه غلط_

 اخم نگاهش کردم و گفتم: با

 بفهمه! یکس ستیقرار ن_

 !؟یچ ینعی_

 !یگ ینم یزیکس چ چیتو درمورد معاملمون به ه نکهیا یعنی_
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 یخودت رو بنداز یخوا یروبه راه شده چرا دوباره م تیرز؛ تو تازه چندساله زندگ_

 بهش درمورده... نمیبب سایتو دردسر... ؟ اصال وا

 بدونه! ستینه نگفتم، الزم ن_

 تاسف تکون دادو گفت: یرو به معن سرش

 شه؟ یم یچ یمعامله ا یزندگ نیرز؟ آخر ا یآخرش که چ_

 معلومه، طالق.._

 که تو صداش مشهود بود گفت: یبغض با

 !؟یکارو کن نیا یمجبور بود ،یدون یتو که م_

 آره مجبور بودم!_

 گفت: تیعصبان با

 آدم حرف بزن! نیع ،یجواب من رو ند یشه انقدر تلگراف یم_

 گفتم: تیخودش با عصبان مثل

بودم و دل واسم بسوزونه....  یبدونه من چه بدبخت ستیچون الزم ننه نگفتم؛ _

دنبال  رهیو م شهیخسته م یاز منه اجبار یروز هیهم معلومه؛ اون  مونیاخرزندگ

خودم ...! مجبورم، مجبورم به انجام  یزندگ یپ رمیکه دوستش داره و من م یکس

هامه به زندان و  ییاتنه کیشر که یتنها کس یتو،پا یخوام پا یتهوع چون نم نیا

 و کوفت و زهرمار باز شه...! یدادگستر

 نگاهم کردوگفت: شیاشک یچشم ها با

 ...یمعامله ا یزندگ هینه  یبهترو دار یزندگ هی اقتینکن رز،تول_
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 زدم و گفتم: یا یزورک لبخند

شده... ! نگران من نباش  یشده ،سفت شده،فوالد یعادت کردم، بدنم اب بند_

 فالکت... نیزنده بمونم تو ا یگرفتم چطور ادی ا؛خوبیدر

 *** 

رفتم سمت خونه که چشمم خورد به گنبد و گلدسته ؛ ناخوداگاه راهم  یم داشتم

که اومدم  لیاون اوا ادمهیغافل شدم از امام رضا،  یادیروکج کردم سمت حرم ؛ز

رفتم که  یبار نیآخر ادینم ادمیاالن،اصال  یحرم ول رفتمیدوبار م یمشهد هفته ا

 بود؟ یک ارتیز

شلوغ بود. از دور سالم دادم و رفتم تا دو  شهیچادربرداشتم و رفتم داخل؛ مثل هم هی

 بخونم. ارتیرکعت نماز ز

که دارم  یکنارم و چشم هام و بستم و فقط دعا کردم راه واریدادم به د هیرو تک سرم

 نرسه... رونهیبه و رمیم

 *** 

اعتماد، اجازه گرفتنش از  ی تهیفرمال یتگار، خواس شرفتیپ عیسر یلیخ زیچ همه

،عمل  مونیهاو عقدمحضر شیآقا محمود ،اومدن پدرومادرش از تهران، گرفتن آزما

 کردن به قولش و پاس کردن تموم چک و سفته ها...!

و  میرستوران نشسته بود هیزوج شاد تو هیبعد از عقدمون بودو مثل  یهم مهمون االن

 ...میخورد یغذا م میداشت

 کنم! یخواستم عروسم رو به همه معرف یاصال خوب نشد؛ م ینجوریا یول_

 نگفتم. یزیزدم به فرزانه خانوم، مادر ساشا و چ یلبخند
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 و بگو دستم بهش برسه کشتمش! لیسه نیا شکش،یمامان جان همه پ_

 اومد! یداشت وگرنه م تیبچم مامور_

 دستش رو انداخت دور گردنم و گفت: ساشا

واست  یچه عروس نیبشم، بب دیپسر محبوبتون من با گهیــــان دمـــــامـ_

 مونده! یهنوز عضب عقول لیآوردم؟! اونوقت اون سه

 گارد گرفت و گفت: عیخانوم سر فرزانه

 ساشا درمورد برادر بزرگت درست حرف بزن!_

 دست هاش و برد باالو گفت: یبطور بامزه ا ساشا

 نمونده! یهنوز عضب عقول لیاون سه گم یبه بعد م نیغلط کردم بابا ،از ا_

 منم باال رفت! یخنده  یهمه ،حت یخنده  یصدا

 ؟یدخترم تو چرا ساکت_

که  یکرد و با پوزخند یدست شیپ ایبدم به اقا طاها پدر ساشا، که در یجواب اومدم

 بودگفت: تیوضع نیاز ا شیبخاطر ناراحت

و  زنهیوقت ها انقدر حرف م یه!گادیکن د؛باوریورژنش آشنا ش نیحاال مونده تا با ا_

زشتش  یاون کله  خوادیدلم م گهینم یچیوقت هام از بس ه ی،گاه خورهیمخ منو م

 اتاقم! یسمت چپ واریرو بکوبم به د

 بلند گفت: دیمنو د یاخمو ی افهیکه ق ایدر

 یسمم بک نشست یبه بعد وقت نیباور کن از ا یامامزاده ها !رز یهمه  ای!!! یوووو_

 کنم... یفکر م واریخشگل خودم تو د یشدن کله  دهی، به کوبگوشه  هی
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 جمع رفت باال! یخنده  یصدا باز

 پشت کمرش و گفتم: دمیکوب یکی

تورو  یکنم چجور یفکر م نیهم که من ساکتم دارم به ا ییباور کن اون وقتا_

 ساکت کنم!

 اورد باال. کیال یدستش رو به معن دیبلند خند زیاز اونور م نیآر

 گفت: دیخند یهمونجور که م اهمیدر

 کنم. یم یرو بگم، بعد به جفتتون حال ییزایچ هی ستیجاش ن نجایحاال ا_

منم شده بود ،حس  یساشا، که االن خونه  یرفتن همه و بسته شدن در خونه  با

 تموم وجودم رو گرفت! یبد یلیخ

 اال...!ح یبودم ول ختهیواسه امروز ر ییده سالم بود، چه برنامه ها یوقت _

 نشده... ریهنوزم د م،البتهیریجشن بگ یتو خودت نخواست_

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

قراره بشم ،نه  کردمیفکر م یبود که تو ده سالگ ی... اون برنامه ها مال دخترنه

 که االن هستم! یدختر

 گفت: یمیو با لحن مال کمینزد اومد

 سرخاکشون؟ میفردا بر یخوا ی! م؟یزن یحرف رو م نیبخاطر نبود پدرو مادرت ا_

 رنگ شبش و گفتم: یزدم به چشم ها زل

قراره رفتن  ایگردن؟ یسر خاکشون برم میداره ؟اون ها رفتن؛ بر یچه فرق_

 سرخاکشون حال من رو عوض کنه؟
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 نگفت. یزیچ

 و رفتم سمت اتاق خواب. دمیکش یآه

 رز؟_

 سمتش و منتظر نگاهش کردم... برگشتم

خودم هم بشم پدرومادرت  دمیقول م یحرف ها زود باشه ول نیگفتن ا یبرا دیشا_

 !یستیتنها ن گهیهمه کست؛ رز تو د شمیهم شوهرت، اصال م

وجودم رو  یکه بازم نتونست اون حس بدِ تو یاز ته دل بهش زدم ،لبخند یلبخند

 که چند ساله قالده شده دور گردنم... یبکشه؛ حس

 *** 

 م و گفت:چشم هاش رو دوخت به جانیبا ه ایدر

 کن! فیرز، زوباش تعر یوا_

 رو درآوردم و گفتم: نکمیع کالفه

 حواسم سرجاش باشه، نه؟ یذار ینم ایدر_

 !گهیکن د فیخب تعر_

 کنم اخه؟ فیروتعر یچ_

 گفت: طنتیش با

 خوام! یهم م ازشیتا پ ریرو؛ س شبیپر_

 گرد شده نگاهش کردم و بلند گفتم: یچشم ها با
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 !ا؟یدر_

 هاچته؟!_

 پ نگاهش کردم و گفتم:چ چپ

 گذشته؟! یمن وشوهرم، چ نیکنم، ب فیواست تعر امیب یواقعا از من انتظار دار_

 گفت : یناراحت با

...! قشنگ مثل آدم واسم کنهیهم م ینشده، چه شوهرم شوهرم یچیعوووو هنوز ه_

 بشه. یتا مخت متالش زنمی؛وگرنه انقدر حرف م یکن یتعرف م

 ش و گفتم:توهم یبه اخم ها دمیخند

 .ستیکردن ن فیتعر یواسه  یزیچ_

 تعجب گفت: با

 !ست؟ین یچ یعنیست؟ین_

 !فتادین نمونیب یاتفاق چیه نکهیا یعنی_

 هاش رو گردتر کرد گفت: چشم

اصال بخاطر  گه،یآرهههه د ؛یخک برسرم نکنه ناقصه ...؟ آره رز؟واااا ینگووو !!وا_

چه جلب شدن؛ عه عه عه !پسره  زن گرفته...! عجب !مردم ینجوریمشکلش ا نیهم

؛فکرش رو بکن بچه  ی؛وایریم ایبرات رز ؛ناکام از دن رمیبم یپرو پاچش ناقصه...!اله

 ام...

 رو پرت کردم سمتش و گفتم: خودکار
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نفس بگر خفه  قهیدو د بافه؛یتند تندهم قصه م نجوری؟همیگ یواسه خودت م یچ_

 !ینش

 رده بود بهش و گفت:دستش روگذاشت رو لپش که خودکار خو ایدر

 یاریبچه، ب یتونیها ،اصال همون بهتر که تو نم خورمیدارم غصه ات و م اقت؛یل یب_

 رفتار خشنت! نیبا ا

 نمونیب یرو پسر مردم؛ من گفتم اتفاق یزاریم یالک بی! اخه چرا عــــــایدر_

 ،نگفتم که بنده خدا ناقصه. فتادهین

 ست؟یعه ناقص ن_

 باالو گفت: هم دست هاش روگرفت بعد

 یپس برا نمیبب سایوا ،یر ینم ایچه مرگته ؟! ناکام از دن گهیخداروشکر...!خب د_

 ... یچ

 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

 یشه...! بعدهم به نظرت اگه اتفاق ینم یچیخودم نخوام ه یساشا گفت تاوقت_

 بود؟ یانقدر آروم و ساکت م یافتاده بود ،همه چ

 رو تکون دادو گفت: سرش

 دادم ،همون شب... یچه جنتلمن ؛ من که اگر جاش بودم مهلت نم ولیا_

 داد زدم: بلند

نزن وپاشو برو  یبخوره تو چشمت ،حرف الک یخودکار بعد یخوا ی!! اگه نم ااایدر_

 بزار من به کارهام برسم! رونیب
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 .رونیجاش بلند شدو بعد از درآوردن ادام از اتاق رفت ب از

 شد. یآدم نم چوقتیدختر ه نیتاسف تکون دادم،ا ینو سرم رو به مع دمیخند

 *** 

و مردونه  دهیخورد زل زده بودم بهش؛ صورت کش یکه داشت غذا م یهمونجور

 یو لبا شیاستخون ینیرنگ شبش ،ب ی، چشم ها شیپرپشت مشک یاش،ابروها

 همه رو نگاه کردم... کشیبار

 شه. یخوشمزه ات داره زهرم م یغذا نیباور کن ا_

 زدم و گفتم: یه منظورش رو گرفته بودم لبخند خجولک من

 !دیببخش_

 تو صورت من؟ یگشت یم یحاال دنبال چ_

 کردم! یفکر م ؛داشتمیچیه_

 که تو دستش بود، گرفت کنار دهنش و قبل از خوردنش گفت: یا لقمه

 ؟یبه چ_

 رک گفتم: شهیهم مثل

 تونم ازت متنفر شم؟! یچرا نم نکهیبه ا_

 اخت باالو گفت:رو اند ابروهاش

 زم؟یانقدر نفرت انگ یعنیمتنفر؟_

 !یستین یول یباش دیبا ،یستی؛ ن نجاستیمشکل هم_
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 زدو گفت: مینیبا انگشت اشارش به ب یا ضربه

 ...یازم تو ذهنت ساخت والیه هیبندم  یشرط م_

کردم دود  یکه درموردت م یبد یاون فکرها یحاال همه  یآره ،ساخته بودم ؛ ول_

 !یستین والیتو هوا،تو هشده رفته 

 نگاهم کردو گفت: طونیش

 یم والیآدمم و نصف شب ها ه هیاز همون هام که روزها شب دیاز کجا معلوم ؟!شا_

 کنم! یچپشون م یلقمه  هیخشگل و  یرم باال سر دخترها یشم و م

 وگفتم: دمیخند

 !هومدیسرمن ن یباال یکردم کس یکه هرشب توخونت زندگ یماه هی نیا یخب تو_

 اوال که خونت نه خونمون دوما؛_

 داد: دوادامهیخند

 خشگل!  یگفتم دخترها_

 بهت نگاش کردم و با خنده گفتم: با

 یم دیفرمود لیم یرونیب یبعد که غذا نی،زشت اون بچته؛ از ا ینامرد یلیخ_

 !!هیزشت ک دیفهم

 :دوگفتیبلندخند

 !ـــــــــمیتسل_

چقدر برام راحت شده  دنیروزها خند نینسارش کردم و ا ییو پرو دمیخند بازهم

 بود...
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خواستم برم دم در  د؛یزنگ در به گوشم رس یکردم که صدا یرو جمع م زیم داشتم

 کنم رفت دم در. یپاشدو با گفتن من باز م شیکه ساشا از جا

 شد بهم! رهیکه گذشت ساشا اومد تو آشپزخونه و خ کمی

 بود دم در؟ یشده؟ک یچ_

 !سیپل_

 

 

 : گفتیکه م یاحمق سیپل نیجر و بحث ساشا با ا از کالفه

 کنه، سرم رو گرفتم تو دست هام. یسند قبول نم یطیشرا چیتحت ه_

 خراب، شده بمونه ؟ نیتو ا دیزن من، امشب رو با یعنیجناب؟ یچ یعنی:  ساشا

 یمورد از پرونده ها ،برا نیبدم؟! در ا حیبراتون توض دیاعتماد؛ چند بار با یآقا_

 !دینامه داشته باش یاز داداستان دیسند با گذاشتن

 کنم ؟ دایموقع شب ،دادستان رو از کجا پ نیخه من ا_

 .نهیو مجبورش کردم تا کنارم بش دمیرو کش شنیآستن

 نه! گهیکه م ینیبیولش کن ساشا ؛ م_

 رو به ماموره گفت: یعصب ساشا

 شه چند لحظه با خانونمم تنها باشم؟ یم_

 ...رونیو از اتاق رفت بتکون داد یسر ماموره
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 پخش،شده ؟! یداروها چجور نی...انیفهمم آخه؛ ا یمن نم_

 تو موهاش و گفت: دیهاش رو کش پنجه

 دونم رز!! ینم_

 ؟یچ یعنی یفهمیداروها مرده،م نینفر از،مصرف ا هیگفت  سیساشا پل_

 نگام رو ازش گرفتم و گفتم: یحالت زار با

 من بدبخت شدم... یعنی_

 گرفت تو دستش و گفت: هام رو دست

 !ستیمعلوم ن یچیحرف رو نزن رز ؛ هنوز ه نیا_

 هیخراب، به اسم شرکت من تو بازار پخش شده ؛  یداروها ست؟ساشایمعلوم ن_

 نفرهم تا االن مرده!!

 سرم رو گرفت تو بغلش و گفت: ساشا

 کنم! یرو روشن م ینگران نباش؛ همه چ یزم،ولیعز دونمیم_

 و زل زدم به چشماش: رونیاوردم ب نشیرو از تو س سرم

 شه؟ یدرست م یعنی_

 ...میکن یدرستش م_

بردن من اومد  یکه در باز شدو مامور زن برا میکرد یبهم نگاه م میداشت هنوز

 داخل...

بمونم ،اخم هاش رو کرد توهم و رو  نجایا دیافتاده بود من امشب با ادشیکه  ساشا

 به من گفت:
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 ؛ باشه؟ رونیب ارمتیل وقت مفردا او دمیرز بهت قول م_

 رو با بغض تکون دادم و گفتم: سرم

 باشه..._

 یکه حت یشب ،تو تمام عمرم بود؛شب نیتر یشرط ببندم اون شب ،طوالن حاضرم

 هم نزاشتم... یچشم رو یا هیثان یبرا

 .رونیکه ساشا بهم قول داده بود اول وقت آوردم ب یکه شد همونجور صبح

 ؟یر یور م نیچرا از ا_

 خونه. میر یم میچون دار_

 رو مشخص کنم! هیقض نیا دیگفتم:نه ساشا برو شرکت ؛با یفور

 بهم انداخت و گفت: ینگاه

 ...یدیزنه تاصبح نخواب یچشم هات داره داد م_

 ...نطوریتوهم هم_

 برد! یخوابم نم یتو، تو خونه نبود_

 صداقتش و گفتم: نیزدم به ا یلبخند

 احت کن...پس خودتم بمون خونه استر_

 در و گفت: یرو نگه دشت جلو نیماش

 ...انیجر نیا یپ رمینه تو برو ؛منم م_

 تکون دادم و گفتم: یسر
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 ؟یخبر داد ایبه در_

برن  خوانیم گفتیم شبید سهیاحتماال تا االن مطلع شده ، چون پل ینه ؛ ول_

 و شرکت رو پلمپ کنن! شگاهیآزما

 تعجب گفتم: با

 !؟یپلمپ؟پس چرا به من نگفت_

 !گهیاالن گفتم د_

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 ســــــــاشــــــــا!_

 گفت: دویخند

 بــــــــــــــله؟_

 خواست؟ یخواست ؛ م یکه جانم نم دلم

 شه؟ ینم یزیچ امین یحاال مطمئن_

 استراحت کن؛ کمیاره نترس ؛ برو _

 و گفتم: رونیرو فوت کردم ب نفسم

 ...نمتیبیباشه ،پس ظهر م_

 .رونیاومدم ب نیتکون داد که من از ماش یسر

 *** 
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 یاون انگار نم ی، ول کردیزدم ، داشت گوش خودم هم کر م یکه م ییها غیج

 !دیشن

 توروخدا؛ توروخدا بهش بگو نزنه...! ن،ی...؟متنیمت_

 زد... یسکوت و اون محکمتر م نیکردم و مت یالتماس م من

، تا  رمیصورتم رو بگ یه با دست هام جلوبود ک نیتونستم بکنم ،ا یکه م یکار تنها

 نشه... یزخم

 ...!یدگور یکنم؛دختره  یآدمت م گهید یسر نیا_

 جمع تر کردم و گفتم: نیرزمیسه گوش ز یهق هق خودم رو تو با

 نــــــــــــــــــزن.... یغلط کردم...!گ.. گوه خ خوردم...! توروجون مهر_

 رز، رز... پاشو ... !رز؟!_

 کرد. یانداختم که داشت با غم نگاهم م ایبه در یو نگاه دمیز جا پرترس ا با

 ؟ اید..در_

 ...یدید یکابوس م یداشت ستین یزی...؟چزمیجانم عز_

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 ساشا کجاست ؟_

گرفتم،  دیهنوز ؛ منم ازش کل ومدهی؛ن ستیو گفت:ن میشونیرو گذاشت رو پ دستش

 کنم!ن داریتا مثال تورو ب

 ...دمیکش یقیتکون دادم و نفس عم یسر

 ؟یدیدوباره خوابشون رو د_
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 زدم تو خواب؟ یحرف م نمی؟کابوسن ؛ کابوس... ! بب هیخواب چ_

 !یاورد یمرده رو م لیذل نیاسم اون مت یآره ؛ ه_

 روز بشنوه... هیاگه ساشا  ا؛یدر یدستام و گفتم:وا نیرو گرفتم ب سرم

 خب فدات شم ؛ بهش بگو!_

 اون روز ها رو ندارم... یادآوریکردنش رو ندارم ؛ کشش  فیجون تعر گهیبخدا د_

؛باشه، آروم باش؛نگران ساشا هم نباش، مگه تو  زمیکرد وآروم گفت:باشه عز بغلم

 !د؟یخواب یهم نم شیکه پ یگ ینم

 تا آخر عمر صبر کنه... تونستیمعضل بزرگ بود برام ؛ ساشا که نم هی نمیا

 

 ازش خوردم... یرو ازش گرفتم و داغ و داغ جرعه اقهوه  فنجون

 از بس تلخه... دهیزهرمار م ؟مزهیخوریرو م نیا یاه؛  چجور_

 !ست؟یتلخ تر از سرنوشتم که ن_

 بهم رفتو گفت: یغره ا چشم

... !فقط یستی...؟بابا حاال اونقدار هم بدبخت نیشروع کن یزهرمار دورباره مبخوا_

 یبش یزن اون یو  مجبور شد یو از خونت فرار کرد یرندا لیکس و کارو فک و فام

 مرده افتاده رو دستت...! هی؛ االنم  یخوایکه نم

 نگاهش کردم و با خنده گفتم: هانهیاندر سف عاقل

 تموم شد؟!_

 خنده و گفت: ریز زد
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 !یو درآورد یچشم بدبخت گهیتو د_

 و گفتم: دمیخند

 پ شده ها...!مثال شرکتمون پلم م؟یالیخ یما چرا انقدر ب_

 !بهیعج یلیخ یالیخیتو ب نکهیا ی؛ول المیخیب شهیمن که هم_

 گفت: ینگاهم کرد و با لحن خاص طونیش بعد

 کارهاته... یپشتته و پ یکیدفعه  نیا یدونیکه م نهیبخاطر ا دیشا_

ها  ینفر پابه پام قراره تو سخت هیکه  نیگفت،ایاومد رو لب هام ؛راست م یلبخند

ته دلم  یتو بازاداشت بودم ،ول نکهیهم با ا شبیبود، د یحس خوب یلیکنارم باشه ،خ

 ...!میکن یکه ساشا بهم زده بود؛درستش م یقرص بود ؛قرص بود از حرف

 *** 

 کردو گفت: ینچ نچ ایدر

 نگهبانه اعتماد نداشتم...! نیمن از اول هم  به ا_

 بود! فتادهی!؟ توکه تا حاال اصال چشمت هم به چشمش نایدر_

 نگفت! یچیچپ نگاهم کردوه چپ

 بهم زد و گفت: یلبخند ساشا

 کردند. یخداروشکر که زود گرفتنش؛ داروهاروهم جمع آور_

 !رون؟یبکشه ب شیجرات کرده ،اون داروها رو از تو آت یچجور نیآخه ا_

 تکون دادو رو به ساشا گفت: یمحمود سر آقا
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رو زود  هیقض نیا میتتونس ،یکمک کرد یلیبه هرحال که دستت درد نکنه، خ_

 !میجمعش کن

 آشنا واسم جور کرد! یدرد نکنه؛ از تهران زنگ زد کل لی: دست سهساشا

 !میایمشهد ، از خجالتش درم ادیروز م هیحاال _

 پاشدو دستش رو دراز کرد سمت ساشا... شیمحمود از جا آقا

 !میما زحمت رو کم کن گهیخب د_

 د رو فشرد...و ساشا دست آقا محمو میبلند شد هممون

 !دی؟!شما رحمت هیزحمت چ_

 گفت: ایزدو رو به در یمحمود لبخند آقا

 ؟یایبابا؟ م ایدر_

 !میآره بر_

 گفتم : عیسر

 تو کجا؟ بمون امشب رو! _

 ...گهید مینیب یرو م گرینه دستت درد نکنه؛حاال فردا همد_

 ل...و ولو شدم رو مب رونی،که رفتن نفسم و فوت کردم ب ایمحمودو در آقا

 نشست کنارم و گفت: ساشا

 کنم! یراحت شد؟ گفتم که درستش م التیخ_

 بهش زدم و گفتم: یلبخند
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 ازت تشکر کنم ؟! یدونم چجور ینم_

 رو گذاشت رو مبل ،پشت سرم و گفت: دستش

 بت بگم؟ یخوایم_

 رو؟ یچ_

 زدوگفت: یمرموز لبخند

 !یازم تشکر کن یچجور نکهیا_

 ...!خوادیم نهد،نکیلحظه تن و بدنم لرز هی

 !؟یچ...چجور_

 گفت: یبا خوشحال دویرو کش لپم

که من دوست دارم رودرست  ییغذاها دیهفته با هیبت ؛ دمیم ییمنو غذا هیفردا _

 ...!یکن

 .وردیخودش ن یاما به رو د،ی؛ساشاهم فهم رونینفسم رو فوت کردم ب ناخواسته

 زدم و گفتم: یخجول لبخند

 !یاز در خونه رد ش یهفته نتون هیفکر کنم بعد  یباشه ؛ول_

 و گفت: دیخند بلند

 افته؟! یاز فرم م کلیه نیشما نگران اون نباش ...! به نظرت ا_

 رفتم از خنده... سهیبا مزه با بازوهاش گرفت ؛که من ل گوریف هی بعدهم

 با لبخند بهم نگاه کرد وگفت: ساشا
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 دوست دارم..._

 رو؟ یچ_

 خنده هاتو!_

*** 

 یفوش نیاسم آر دنیرو از کنار بالشتم برداشتم و باد یته گوشآلودو خس خواب

نگه داشته بودو داشت باهام  داریمنو ب روقتیتا د شونیهم ا شبینسارش کردم ؛ د

 ...زدیحرف م

 از االن! نمیا شبتیاون از د ن؛ینکنه آر کارتیخدابگم چ_

 خانم رز؟؟_

 تم:رو تا آخر باز کردم و بعد از صاف کردن صدام گف چشمام

 بله، شما؟_

 د؟؟یدار یگوش نیبا صاحب ا ی؛شما نسبت رمیگی]...[تماس ممارستانیسالم، ز ب_

 استرس افتادبه جونم؛ بالفاصله گفتم: دمیرو که شن مارستانیب اسم

 شده؟ یزیهستم؛ چ شونیبله من ...من دوست خوانوادگ_

 فیم تشربهتره شماه مارستان؛یب نیمنتقل کردن به ا شیساعت پ کیرو  شونیا_

 !دیهم خبر بد کشونی؛ لطفا به بستگان نزد دیاریب

 !مارستان؟یاآوردنش ب یآخه واسه چ_

 .دیبهتره زودتره خودتون رو برسون یحالشون خوبه؛ ول دینگران نباش_
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و  رونیو رفتم ب دمی،مانتو شلوارم رو پوش یکردم و بعد از قطع کردن گوش تشکر

 .خورد یکه داشت صبحونه م دمیساشارو د

 صبحونه! ای؟بیشد داریعه رز؛ ب_

 گفتم: تندتند

 !مارستانیرو بردن ب نیخورم...! ساشاآر ینه نه نم_

 تو هوا خشک شد با تعجب گفت: دستش

 مارستان؟یب_

 باهام؟ یایآره؛ م_

 بلند شدو گفت: شیاز جا عیسر

 .می،بر میبر ام؛یمعلومه که م_

انقدر اخم و تخم نکن؛  گه؛یخب د لیو آروم گفتم:خ ایدر یتو پهلو دمیرو کوب بازوم

 حالش رو ؟! ینیب ینم

 با حرص گفت: ایدر

 یداداش ها یپرو به چه حق یاخم و تخم کردم ؛ دختره  نمیب یاتفاقا چون دارم م_

 ؟ نیرو سر آر ختهیغول تشنش رو ر

 د؟یکرد تیشکا نمیحاال بب_

 !زنهینم، رو حرفش حرف  یشناسینه بابا ؛شازده نزاشت؛ مامانم هم که م_

 گفتم: نیتاسف تکون دادم و رو به آر یبه معن یسر

 ؟یبهتر نیآر_
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 باالو گفت: دیخودش رو کش یبه سخت نیآر

 تو زحمت...! یافتاد یاره ؛دستت درد نکنه رز !حساب_

 حرفش رو گرفت و گفت: یخانوم ادامه  نرگس

 ادمیدم که اره دخترم دستت درد نکنه ؛از آقا ساشاهم تشکر کن ؛من انقدر هول کر_

 رفت اصال...

 کنه! تیبره شکا دیذاشت یتشکر کردن م یبجا_

 !ا؛بابایدر_

کردم و  ییسرسر یمنم خداحافظ رونینفسش رو فوت کرد و از اتاق رفت ؛ب ایدر

 رفتم دنبالش.

 !نمیبب سایا؟وایدر_

 ه؟یهان ؟چ_

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 خب حاال ؛دوباره اون روت اومد باال؟!_

 و گفت: رونیرو فوت کرد ب شنفس

 ...یدیاگه ند ارمیدختره م نیسر ا ییبال هیمن _

 ؟یگردی؛دنبال شر م ایچرت و پرت نگو در_

 زد وگفت: ییموز لبخند

 !ـــــــقایدقـــــــ_
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هفته از اون  هی! هنوز میداشت یریچقدر ما درگ ریچند ماه اخ نیتو ا نی؛بب ایدر_

 به پا نکن...! دیشر جد هی گهیتو د داروها نگذشته ؛ خواهشا یماجرا

 به آسمون کردوگفت: ینگاه یحرص دیبار یاز سرو روش م یکه کالفگ ایدر

 وقت استراحت بده بهمون... هیخدا کرمت رو شکر ؛حداقل _

 به شونش زدم و گفتم: یا ضربه

سر برو  هی یشرکت توهم وقت کرد رمیم گهید ا؛منمیکرد ینشنوم کار ایدر_

 ...میکار دار یلیشگاه،خیآزما

آسمون رو نگاه کردم و  ایگفت و دوباره برگشت داخل؛ منم مثل در یباشه ا یسرسر

 لب گفتم: ریز

 ...!گهید گهیراست م ا،یخدا_

*** 

 بهش انداختم و گفتم: یتعجب نگاه با

 !ن؟یچ نایساشا!ا_

 گفت: رفتیهمونجور که داشت به قفس ور م ساشا

 مرغ عشق!_

 م:جلوترو آروم گفت رفتم

 ؟! شونیدیخر یچ یبرا_

 خودمون! یتو؛برا یبرا_

 نماد عشقن...! نایا_
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 ؛ هوم؟ ستیشروع بدن یخب برا_

 ...کردمیگرمش رو تو صورتم حس م یکه هرم نفس ها ییجلوتر،تا اونجا رفتم

 ...؟میشروع کن دیبا گهیپس د_

نفس  گهیکه د کیشد؛ اونقدر نزد کیلباش به لبام نزد یوفاصله  دیهاش خند چشم

همون لحظه بود ،که از ته دل باخودم گفتم :لعنت  قایشده بود و من دق یکیهامون 

 محل...! یبه خروس ب

 ا؟یبله در_

_... 

 ؟یچـــــــــــ_

 

 نگاهش کردم و گفتم: تیعصبان با

 !؟ینکن یمگه قرار نشد کار_

 یکیاون  یهم پا گهیبادمجون د هیذاشتن ،  یحقش بود؛ تازه اگه مردم م_

 کاشتم... یم چشمش

 کردن! تینفهم ؛ ازت شکا_

 زدو گفت: یپوزخند

 بوسن! یجلوشون دستم هم م یبنداز یتراول صد تومن هی_

 تونهیساشا م نمینگفتم و منتظر شدم بب یزیچ گهیو د رونیرو فوت کردم ب نفسم

 نه! ای رهیبگ تیرضا
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 :شمونیکه گذشت ساشا اومد پ کمی

 !شد؟یچ_

 !شهیم یچ مینیبب کیمامور کش شیپ میبر دینرم شدند ؛ حاال پاش کمی_

 !ایدر گهیپاشو د_

 !سهیپل نیازا ادیخوشم نم ام؛ینم_

 رو گرفتم و به زور بلندش کردم... دستش

 !نیلرزشم بش یپا یخربزه خورد_

 و با حرص گفت: رونیب دیرو از دستم کش دستش

 یچه مدرسه اب هیانگار اون ناظم مدرسه ست و منم  کنهیجور رفتار م هی کهیمرت_

 شر درست کن...!

 و گفتم: دمیخند

 پس خوب شناختت!_

 نسارم کردو جلوتر از من رفت داخل اتاق. یزهرمار تیعصبان با

 : سیپل

 ؟ دیبد تیرضا دیخوا یخب خانوم ؛ پس م_

 نازک کردو گفت: یپشت چشم دختره

 مزاحم من نشن ؛بله! گهیتعهد بدن که د شونیاگه ا_
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؟  یداداش من زونیمثل کش شلوار آو یسچاریتو ب ای شمی: من مزاحم تو م ایدر

چارپنج تا مثل  هی؛به  یچیپ یما نم نیفقط دور کمر آر یضیانقدرم طول وعر ماشاال

 ...!یکرد ریگ نیآر

 یهم که معلوم بود خندش گرفته الک سهیخندم و گرفته بودم؛پل یزور جلو به

 خودش رو زد به سرفه...

 ت گر گرفته گفت:و صور تیبا عصبان دختره

 دم! ینم تیاصال من رضا_

 گفت: عیبگه که ساشا نزاشت و سر یزیچ هیباز خواست  ایدر

 ...!میخانم !من و شما صحبت کرد_

 پرو و رو به ساشا گفت: یادیدخترک ز نیتوصداش ا ختیر ناز

 فقط بخاطر شما!_

دختر  نیت اصور یکاف یکه به اندازه  ایگفتم، به ناز شصت در ینیاون لحظه آفر و

 کرده بود. یرو رنگ

 .رونیالحق غولتشتش رفت ب یرو که داد با اون داداش ها تشیرضا

 !میش یمرخص م گهیممنون پس ماهم د یلی:جناب سروان؛ خ ساشا

 یخوش چهره ؛ با متانت لبخند ییبودو خدا یجوون سیسروان که پل جناب

 ستمی،اهل قضاوت ن دیباشمراقب  شتریبه بعد ب نیاز ا کنم؛بهترهیزدوگفت:خواهش م

 اون خانوم معلوم بود که چکاره اند! ی افهیاز ق یول

 ...!نهیزم نیپس جناب سروان تجربه دارند در ا_
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 محل نداد. یحرف و زد ول نیکه ا ایرفتم به در یغره ا چشم

 بله تجربه دارم!_

 زد و اون ادامه داد: یپوزخند ایدر

شما حالتون  ایقضا نی؛ حاال به دور از ا نجایا ارنیم نارویاز ا ینفر شیپنج ش یروز_

 خوبه؟

 د؟یگفت:شما دکتر ضیکه معلوم بود بد خرده تو برجکش با غ ایدر

 زدوگفت: یسروان لبخند جناب

دعوا خورده  هیتو یدرصد ،کتک کیاحتمال  د،برحسبی؛ گفتم شا سمیپل ریخ_

 پرونده تون شه! ی مهیضم دیو بخوا دیباش

 هیآورد و  یکم نم سهیپل نیا گفتیم ایدر یته بود هرچساشا خندمون گرف منو

 داد. یجوابش رو م یزیچ

*** 

 لوچش! یبا اون چشم ها شعور،خر،نفهم،یب_

 ! کجا  چشم هاش لوچ بود ؟ایدر_

 هاش و چرخوندو گفت: چشم

 حاال، اون دماغ کجش..._

 هم خوش فرم بود! یلیدماغش خ دمیکه من د ییواال تا اونجا_

 یرو خال میمن دق و دل یحرف نزن قهیدو د شهی؛ م یریبهم:کوفت بگ دیحرص توپ با

 کنم ؟؟
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 نگفتم که ادامه داد: یزیو چ دمیخند

 ...وردمیبچه پرو ن نیسر ا ییبال هیمن اگه _

 خنده گفتم: با

 ای...! یاریسرش ب ییبال هی یخوایم گهیم یزیچ هی ی؟!هرک یدختر تو مگه الت_

 اره؟ یه افتاددانشگا یاون رواز ادی دمیشا

 اخماش بازشدوگفت: ایدر

 ؛ ادته؟ ییوا_

 بره؟ ادمیشه  یبله مگه م_

 گفت: باخنده

 !ینامرد اون روز بدجور جلو بچه ها کنفم کرد یول_

 حموم... یدور برد هیکتاب ها مو   ؛یحقت بود البته توهم کم نذاشت_

 و من گفتم: میدیهم خند جفتمون

با  مییآشنا یکه از اون دوران دارم روز ها یخوشبودن؛ تنها خاطرات  ییچه روزها_

 یدوست ها میروز بش هیمن وتو  کردیفکرش رو م یتو، تو دانشگاه بود.... !ک

 ...یمیصم

 به بازوم زدوگفت: یمشت ایدر

 ...!میما خواهر هیدوست چ_

اگه تو  ره؛ینم ادمیرو  یکه در حقم کرد ییلطف ها چوقتیزدم و گفتم:ه یلبخند

 تونستم از دست اون شکنجه گرها فرار کنم...! ینم چوقتیمن ه ینبود
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 خانما خوب خلوت کردن...!_ 

 نگفتم یزیبه ساشا زدم و چ یلبخند

 !یدیرز رو ازم دزد یتا تو اومد م،یبود ینجوریما قبلنا همش ا_

 زدو گفت: یلبخند دندون ساشا

 هم بود برام... یقشنگ یچه دزد یدونینم_

 ستیبه گونم زد که فکر کنم اگه برق ب یگردنمو بوسه ادستشو انداخت دور  بعدم

 بودیبدنم کمتر م یشدن موها خیدرصدس کردنیبهم وصل م یولت

 اخم کرد و با حرص،گفت:  ایدر

مجرد بدبخت  هی یجلو ینجوریا ادیخودتون رو ...! انقدر بدم م دیاه اه ؛جمع کن_

 ...!دیکن یعشقوالنه ازهم در م یحرکتا یعضب عوقول

 خانم...! ایدر نمیب یدت و مخو_

سرش رو گرفت باال و با غرور  شدیباز م یکه بحث عشق و عاشق شهیمثل هم ایدر

 گفت:

 من اگر عاشق،پاشق شم! ؟من؟عمرایک_

 با پوزخند گفت: ساشا

 شده.... دایمناسبم که واست پ ثیبه نظرمن که بهش فکر کن؛ اصال ک_

 با اخم و تعجب گفت: ایدر

 !؟یک_

 باالانداخت وگفت: ییابرو نطویش ساشا
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 ...یدل نه صددل عاشقش شد هیخودت هم  دونمیکه م یکی_

 خنده و گفتم: ریبودم زدم ز دهیکه منظور ساشارو فهم من

 یکه بهش دار یاز وجناتش و عشق یاالن هم داشت نی؛ اتفاقا هم گهیراست م_

 .یکرد یم فیواسه من تعر

 ه؟یمناسب ک ثیه؟کیعشق چ دیزنیبسم اهلل...! شما دوتا چرا خل م_

 .گهید میگ یبابا حامدو م_

 گفت:ن یلب ولوچش رو برد باال و با حالت بامزه ا ایدر

 ه؟یََ مَ نَ؟حامد ک_

 .هییِمنظور ساشا جناب سروان حامد مزدا زم؛یعز_

 به سرش زدم و گفتم: یضربه ا کنهینگاهم م یجیبازم داره با گ دمید یوقت

 ؟یخاک برسرت ؛ نشناخت_

 با ناله گفت: گرفتیم شیداشت گر گهیکه د ایدر

 نه بخدا!_

 خشگله؟! یلیخ یک یچشما یگفت یم یجان!داشت ایدر_

 :غ،گفتیسرخ شدو با ج هیدر صدم ثان ایدر

نـــــــــــامردا ؛من به گور هفت جد شوهرننم بخندم بخوام عاشق اون  یا_

 گفتم خشگلهههه ؟؟؟!!! یمن ک شعور،ینردبون شم ؛رز ؛ ب

 رو مبل از خنده. میو پخش شده بود میساشا که فقط دالمون رو گرفته بود منو
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آقا ساشا دارم  سایو گرفتن ... !وا ستگامیا شعورای،ب ـــــــــدیریکــــــــوفت نم_

 ...زنهیقهقهه م ینجوریتوهم انگار زعفرون خورده ا گهیبرات...! زهرمار د

و از آقا حامد حرف  میکرد یم تشیذا میبود داشت شمونیپ ایدر یکه تا وقت خالصه

ذاشت ،تو فوش دادن و لنگ و لگد پرت  یکه ماشاال کم نم اهمی؛ در میزد یم

 کردن.

*** 

شد؛  یچشم هام باز نم گهیو رفتم سمت اتاق خواب؛ واقعا د دمیکش یا ازهیخم

حرف زده  یداروها ،کل یخراب یامروز به شدت خسته شده بودم ، بعد از اون ماجرا

 .میاریبدست ب گهید یشرکت ها یتا اعتبارمون رو دوباره جلو بودم

افتاد تو  یدر نور یرو تخت و خواستم چشم هام رو ببندم که از ال دمیکش دراز

 ی؛روبه رو رونیخواب شدم و رفتم ب الیخیچشمم ؛که احتماال واسه اتاق ساشا بود ب

رفتم  کمیدر باز بود ؛ شهی؛عادت نداشت در اتاق رو ببنده ،هم ستادمیاتاق ساشا ا

 دادم به چارچوب در. هیجلووتک

 نوشت. یم یزیچ هیو داشت  وترشیکامپ زیبود پشت م نشسته

من تو اون لحظه  دهمیشا دونمیواسم جذاب بود، نم بیکه گرفته بود عج یژست

حرف زل زده بودم بهش ،انقدر به  یب یکردم ؛نرفتم جلو، همونجور یفکر نیهمچ

 سمتم. دینگاهم رو حس کرد و چرخ ینیدم که سنگکارم ادامه دا نیا

 هنوز؟ یدیرز؟نخواب_

 !ادیرفتم جلو:نه خوابم نم یام رو از در گرفتم و قدم هیتک

 جون خودم آره
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 ؟یتوچ_

 بره! ینم یول ادهایم ینیگفت:منم ؛ دویکش یپوف

 ...گهیم ینجوریا شهیهم اهمیو گفتم:در دمیخند

 نگفت یزیزدو چ یلبخند

 ! یالفه اک کنمیحس م_

 رفتم جلو. یا گهیقدم د و

 و گفت: دیتو موهاش کش یدست

 تو هم! دهیچیشرکت پ یکارها کمی_

 و ببرمش کنار تخت... رمیجلو که بتونم دستش رو بگ یرفتم جلو، اونقدر بازم

 کنه... یبا موهاشون باز یکیمواقع دوست دارن  نجوریخوندم ،مردها تو ا ییجا هی_

 :دوگفتیخند

 چه چرت!_

 رو تخت و منتظر نگاهم کرد. دیکش دراز

 ؟یبخواب یر ینم_

 و گفتم: ایرو زدم به در دلم

 چرا!_

 شدو گفت: زیمخیساشا ن دم؛یکنار خودش دراز کش و

 نجا؟یا_
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 داره؟ یاشکال_

 گفت: دویسر جاش خواب دوباره

 نه!_

مکث  هینکرد و بعد از  یاون حرکت یول نش؛یزدم و سرم رو گذاشتم رو س یلبخند

 دستش رو گذاشت رو سرم؛ یطوالن یلیخ

 رز! ریشبت بخ_

*** 

؛ امروز جمعه بود و من از هفت  دمیکش ییبلند باال ی ازهیجام بلند شدم و خم از

 دنیپاشدم و بعد ازپوش ست،یساشا ن دمیدولت آزاد بودم؛ کنارم ونگاه کردم که د

 پانچم رفتم تو آشپزخونه.

 !یز،شدیچه سحر خ_

 زدوگفت: یلبخند

 خانم رز! ریه به؛ صبح بخب_

 بهش زدم و گفتم: یمتقابال لبخند منم

 !دهیهم چ یزیعــــــــــوم ؛چه م_

 !گهید مینیما ا_

 خودش نشست روبه روم بعدم

پرو  یلقمه  هیتند دست به کار شدم و  ره،یخودش لقمه بگ یساشا اومد واسه  تا

 گرفتم و گرفتم جلوش! مونیپ
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 گفت:ابروهاش رو داد باالو  ساشا

 کارها؟ نیتو و از ا_

 و گفتم:  دمیخند

 !گهید ریبگ_

 بزاره تو دهنش گفت: نکهیرو ازم گرفت و قبل از ا لقمه

 دستت طال!_

 ؟امروز رونیب میبر هی؛نظرت چ گمیم_

 و گفت: دیخند

... !باشه؛ خانم خانما دهایکنیواس شوهراتون نم یکار هی یشما خانم ها الک گنیم_

 ،شما فقط امر کن.

* ** 

 چسبوندم به ساشا و گفتم: شتریرو ب خودم

 کردم انقدر سرد باشه! یفکر نم_

 گفت: دویخند

 یآش هیمن برم  نیهوس کوه رفتن به سرت نزنه...! تو بش گهید یتا شما باش_

 .ارمیب رمیبگ یزیچ

 ها. مکتیاز ن یکی یتکون دادم و نشستم رو یسر

 یچیلحظه رو با ه نیو ا نجایو چشم هام رو بستم؛ آرامش ا دمیکش یقیعم نفس

 کردم ؛ یعوض نم
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رو از تو  میحس کردم چشم هام رو باز کردم و گوش بمیرو که تو ج میگوش لرزش

 درآوردم. بمیج

 بله؟_

 !؟سییاحوال خانم ر_

 لبام... یاومد رو یلبخند ایسرحال در یصدا دنیشن با

 ؟ یتو چطور م؛یمن که عال_

 خونت امروز.خوام جُل شم  یتوپه توپ ؛تازه م_

 گفتم: باخنده

 شه... یخب امروز نم ی... ول ستین یتازه ا زیچ_

 اونوقت چرا ؟!_

 گفتم: طونیش

 با آقامون اومدم گردش!_

 بسنده کرد. یکه معلوم بود دمق شده به گفتن آهان ایدر

 ؟؟ یناراحت شد ای؛ در نمیبب سایوا_

 ؟ یندار یر؛کا گهیروز د هی! پس بمونه واسه ه؟ینه بابا ناراحت چ_

 تعجب گفتم: با

 ؛سالم برسون! زمینه عز_

 اومد سمتم. یشدم به ساشا که داشت م رهیو خ بمیرو گذاشتم تو ج میگوش



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 65

 آش رو گرفت سمتم و گفت: ی کاسه

 ؟یزد یحرف م یخدمت شما... !با ک دییبفرما_

 گفتم: گرفتمیکه داشتم کاسه رو ازش م همونجور

 !ایدر_

 ...فتادهین ناها...! بخور تا از ده_

 لبخند ازش تشکر کردم و قاشق اول رو خوردم. با

 باره! نیاول نیا_

 باره؟ نیاول یچ_

 شدم بهش و گفتم: رهیخ

 ...نجایا ومدمین ییباره که تنها نیاول_

... 

گذشت و من روز به روز کششم نسبت  یماه از ازدواج منو ساشا م شیبه ش کینزد

 یتونست بفهمه ،حت یشناخت م یمنو م که یو هر آدم نیشد ؛ا یم شتریبهش ب

 ی،ول ستمین لیم ینسبت به ساشا ب لیمثل اون اوا گهیبود که من د دهیفهم اهمیدر

 کرد... یباهام رفتار م یربونساشا هنوزهم مثل قبل بود؛مثل همون اول که با مه

 رز؛ باتوام ها؟! یهو_

 نگاه کردم. ایدراومدم و با تعجب به در از،فکر

 داخل؟ یداوم یتو ک_

 چپ نگاهم کردو گفت:  چپ
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 یاگه مشکل نیبب نارویا ای...! بیکردیم ریسِ گهید یهمون موقع که شما تو حوال_

 .شگاهینداره ببرم بدم آزما

 ؟ یعصاب یهارو ازش گرفتم و گفتم:تو چته ؟چرا چند وقته ب پوشه

 !یچیه_

 تو همش کردم و گفتم: یبه اخم ها ینگاه

 چته! نمیکن بب فیتعر نیکامال معلومه ... !بش_

 حوصله ندارم رز._

 !گمیبهت م نیبش_

 ...نهیتو صدام مجبورش کرد بش تحکم

 خب؟_

 بحثم شده. نای؛با مامان ا شهیمثل هم_

 ینم شمیبگه بکش یزیدونستم اگه نخواد چ یم نمیا گه،یدونستم داره دروغ م یم

 گه!

 بود باور نکردم ،ادامه داد: دهیکه از سکوتم فهم ایدر

 !گهیگفتم د یبود واست م یمهم زیاگر چ ال؛یخیرز ب_

 گفتم: رونیرو فوت کردم ب نفسم

 ...یخب ؛هرجور راحت یلیخ_

 ؟ دیخودت چخبر؟با ساشا چطور الیخیحاال منو ب_
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 !یچیه_

 تعجب نگام کرد وگفت: با

 وا؟!_

 ...گهیگفتم د یبود واست م یمهم زیواال ؛ اگر چ_

 و گفت: دیخند

 !نمیندازه، بگو بب یست مگمشو ؛ من رو د_

 و گفتم: دمیخند منم

 یلی؛ ساشا خ ایانقدر اوضام خوب باشه ؛در شهیخوبه ؛خودم هم باورم نم یچ همه

آدم اصال  نیکه ا کنمیشک م یانقدر خوبه که گاه م،یزندگ یفرق داره با تموم آدما

 گهیبم دخوا یم ششیکه پ یاز اون موقع یمن... !حت یبرا هیناج هیآدم باشه ،مثل 

 ...!یدونیم نمیب یکابوس هم نم

 رو قطع کرد وبا بهت گفت: حرفم

 ؟یخواب یم ششیمگه پ_

 و گفتم: دمیرو گز لبم

 ...زهیچ ینیخوابم، یخب فقط ... م یاره ول_

 !دمیخب بابا ؛فهم یلیخ_

 بلند شدوادامه داد: شیجا از

 !میحرف بزن امیحاال فعال کار دارم بعدا م_

 فتم:تکون دادم و گ یسر



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 68

 آره ؛باشه ،برو!_

 *** 

دراز بکشم رو کاناپه  نکهیتلخم رو خوردم و قبل از ا شهیهم یاز قهوه  یا جرعه

 .زیم ی،ماگ قهوه ام رو گذاشتم رو

 که از اون دوران داشتم و از الش برداشتم... یرو برداشتم و تنها عکس کتابم

حال بودن و که همه توش شادو خوش یا یشدم به عکس ،عکس دسته جمع رهیخ

که تو گلوم  یبیشد درصد س یعکس هم م یاز تو یازمن؛ حت ریبغ زدنیلبخند م

چهارده سال  زدهیچشم هام رو حدس زد، هنوز که هنوزه بعد از س یبودو سرخ

همه  یبرا زمیعز یکرده بودم؛ عمو هیاون سال گر لیچقدر قبل از سال تحو ادمهی

کهنه ام رو  یقط من بودم که لباس هابودو ف دهینو خر لیبچه هاش لباس و وسا ی

که زن عمو به دور از چشم عمو بهم داده بود،داده  یبار اونم با پول نیچندم یبرا

 و روفوشون کرده بودم... ییبودم خشک شو

 یکنم م یبابا و حاال که فکر م شیدعا کردم که برم پ نیروز، سر سفره هفت س اون

 آرزوش مرگه؟ لیل تحوسر سا ی،کدوم دختر دوازده ساله ا نمیب

 ...! نیشدم به مت رهیخ نباریعکس گرفتم و ا یاز خودم تو چشم

 ازت... شهیشنوم دلم خون م یآخ ؛که هنوز اسمت هم م نیمت آخ،

 هام رو با پشت دست پاک کردم و عکس رو گذاشتم سرجاش... اشک

 نیا یآورادی،وگرنه که من با  یدارند به خود آزار لیگن آدم ها تما یکه م راسته

دوسه بار به خورد  یکردم و ماه یاز زهر واسه خودم درست نم یخاطرات ،معجون

 دادم! یخودم نم
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بودکه به  نیخواستم ا یکه از خدا م یزی؛ تنها چ دمیکش یشدم و آه الیخیب

 رو . میتیبچه  هی دنیآه کش هیوعدش عمل کنه و خونه خراب کنه باعث و بان

 .ییز جام پاشدم و رفتم داخل دستشوا عیسر دمیدر رو که شن یصدا

 ؟یستیرز؟ن_

 .رونیبه صورتم زدم و رفتم ب یآب

 ساشا! نجامیا_

 بهم انداخت و گفت: ینگاه ساشا

 "سالم خانوم کیعل_

چهره اش تموم  دنیشدم که چرا با د نیا الیخیبهش زدم و سالم کردم و ب یلبخند

 رفت! نیاز ب شمیچند لحظه پ یغم و ناراحت

خونه بده که  ازیمورد ن لیاز وسا ستیل هیکنم  ین لباس هام رو عوض مرز؛ تا م_

 ...دیبرم خر

 ؟یچ یواسه  دیخر م؛یدار زیفعال که همه چ_

 هم باز کردو گفت: راهنشیسوم پ یدکمه  ساشا

 !میمهمون دار_

 ستبرش کردم و گفتم : ی نهیبه س ینگاه دم؛یرو گز لبم

 !؟یمهمون؟ک_

 هاش رو باز کرده بود گفت:که حاال تموم دکمه  ساشا

 مشهد! ادیداره م لیسه_
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 توجه به حرفش رفتم جلوش و گفتم: یب

 ! یدار یدونستم خالکوب ینم_

 بود اشاره کردم... نشیکه رو س ییبا چشم هام به تتو و

 نگفت یزیانداخت و چ نشیبه س ینگاه ساشا

 !شیخالکوب یرو  دمیرفتم جلو ودستم و کش گهیقدم د هی

 ه؟یونزب یبه چ_

 !یونانی_

 شدم تو چشم هاش و آروم گفتم: رهیخ

 نوشته؟ یحاال چ_

 رو گونم... دیدستش رو آورد باال و آروم کش ساشا

 چرت! زیچ هی_

 ش؟یپس اگه چرته، چرا نوشت_

 رو آورد جلوترو گفت: سرش

 کلم داغ بود..._

چشم ها و لب هاش رژه  نیکه نگاهم ب یو همونجور رونیرو رها کردم ب نفسم

 ،گفتم: رفتیم

 ؟یپاکش کن یر یچرا نم_

 چون هنوزهم کله ام داغه..._
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آخر؛ که  یصورت هامون دو انگشت بود و حرارت وجودمون رو درجه  نیب ی فاصله

که محل پنهون کردن اون عکس شوم بود  یزیم یچشمم افتاد به اون کتاب رو هوی

 بکشم عقب... هوی لمیوباعث شد برخالف م

 ریودو کف دستم انقدر عرق کرده بود که انگار گرفته بودمش زهام تند شده ب نفس

 آب... ریش

 تو موهاش... کشهیکالفه ست و مدام دستش رو م دمیبه ساشا انداختم که د ینگاه

بهم  ینگاه مینگاهم رو که حس کرد، سرش و اورد باال و بعد از انداختن ن ینیسنگ

 ...رهیدوش بگ رهیآروم گفت که م

کاناپه و با نفرت زل زدم به کتاب و دوباره از  یخورده نشستم روکه رفت سر ساشا

 ...دمیخونه خراب کن کش یهمون آه ها

 *** 

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

 گفت: یحالیغرولند کنان ولو شد رو کاناپه و با ب ایدر

 خونه؟ نیبه جون ا میحاال مگه چخبره که ما از،صبح افتاد_

 گفتم: دمیچ یرو م وهیکه ظرف م یهمونجور

 دارم... گفتم که مهمون_

 مهمونت؟ نیا هیخب ک_

 ساشا رفته دنبالش. رسه؛یم یلباس عوض کن یتا تو بر_

 بلند شد و رفت سمت اتاق: شیجا از



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 72

 !ادیم ینگفتم ک ه؟یک گمیعجب ها م_

 ها... یجمعه از خوابت گذشت هیا،یدر یزنیچقدر غر م_

 که رفته بود داخل اتاق از همونجا داد زد: ایدر

 جمعه؟ هیفقط  شاال؛یا یبه خواب بر خواب

 جوابش رو ندادم. یزیو چ دمیخند

 خودم هم رفتم تا لباس عوض کنم. زویرو که آماده کردم گذاشتم رو م وهیم ظرف

 ها رز؟ گمیم_

 کردم گفتم:هوم؟ یخودم و نگاه م نهیکه تو آ همونجور

 د؟یکن یزندگ ینجوریا دیخوا یم یتا ک_

 سمتش و گفتم : برگشتم

 !ه؟یمنظورت چ_

 تو هوا تکون داد گفت: یشیرو نما تشدس

 ...!دیستیزن و شوهرهان هی... !تووساشا اصال شبگهید ینجوریهم_

 حرف اخم هام و کردم تو هم... نیا دنیشن از

 ست؟یزن و شوهرها ن هیشب مونیچ_

 :ستادیتخت پاشد و روبروم ا یرو از

نگاه به خودتون  هیکه به فکرتم؛  نهیبخاطرا زنمیحرفارو م نیرز؛ اگر ا ریگارد نگ_

 ...دیتون هم کامل نکرد ییزناشو یهنوز زندگ یبنداز ،حت
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 ؟یدونیتو از کجا م_

 گفت: یفور دیحرفم رو شن نیا تا

 نتون؟یافتاده ب یاتفاق_

 ندادم که ادامه داد: یجواب

 که تو... دیاونوقت ساشا فهم_

 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

 نه!_

 ؟ینه چ_

 !فتادین یاتفاق_

 خم کرد و گفت:ا ایدر

 ؟یگیم یوا، پس تو چ_

 .دمیرو شن یباز شدن در ورود یبهش بدم که صدا یجواب خواستم

 گفتم: رونیب رفتمیکه م یهمونجور

 .این ینجوریبندازسرت ؛ا ه،شالی_

 ...دمیشن یراهروکه بودم صداشون رو م یتو

 ؟یقاب رو هنوز دار نی: آخ؛ ساشا، تو ا لیسه

 چشه مگه؟_
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که  کنهیبه آدم نگاه م یهطوری شیوزغ افهی،با اون ق هیجوریاعه ؛که پ ستیچش ن_

 بندازش بره اخه... دهیانقدر زشت کش نویما بوده نقاشه ا ریانگار تقص

 سالم!_

 مبل بلند شدو با لبخند گفت: یاز رو ساشا

 سالم خـــــانوم!_

 با لبخند برگشت سمتم و گفت: لیسه

 شمون رو ...زندادا نیبـــــــه به؛ االخره ما ا_

 مثل لبخندش... قایدق د؛یکه افتاد بهم حرفش تو دهنش خشک نگاهش

 ساکت شدنش گفتم: هویتعجب از  با

 من رز هستم... د؛یخوش اومد_

که ساشا به شونش  یآروم یکرد با ضربه  یکه هنوز، ساکت داشت نگاهم م لیسه

 زد به خودش اومد وگفت:

 هویهستم... زنداداش؛ شرمنده اگر  لیکه سه دیوند ی... !من ... مدمیبله ... بله؛ فهم_

 مزاحمتون شدم...

 کردم و گفتم: دیرو تجد لبخندم

 !دینسیسرپا وا دینیبش دییبفرما ه؟یچه حرف نیا کنم؛یخواهش م_

 مبل. یزد و نشست رو یلبخند کم جون لیسه
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نمونه سالن و با اخم سالم کرد؛ ناگفته  یاومد تو اهمیبرم آشپزخونه که در خواستم

افتاد اخماش رفت تو هم و با بهت اسم ساشا رو  ایهم تا چشمش به در لیکه سه

 صدا زد...

 !؟یندار یبرم خونه، کار عیرز؛ بابا زنگ زد گفت سر_

 بودم سرم رو تکون دادم و گفتم: جیاومده گ شیپ تیاز وضع یکه حساب من

 برو، دستت درد نکنه بابت امروز! زمینه عز_

 گفتم: لیجمع و گرفت ازجام پاشدم و رو به سه یت وحشتناککه رفت سکو ایدر

 قهوه؟ ای یچا ل،یآقا سه_

 همونجور که با اخم زل زده بود به ساشا گفت: لیسه

 !زحمتیب یچا_

 نیهم ینداشت برا دیتکون دادم و رفتم تو آشپزخونه. آشپزخونه به سالن د یسر

ز چه قراره ؛چون مسلما با ا هیتا برم تو سالن و بفهمم قض ختمیرو ر ییچا عیسر

 شناختن... یرو م گریمعلوم بود که هم د لیو سه ایدر یرفتارها

 ینزدن و تا آخرشب بحثا ایدرمورد در یحرف چیو ساشا ه لیانتظارم سه برخالف

 یعکس العمل چیه لیآوردم سه یم ارویهم من اسم در یکردن ؛هرچ یم یمعمول

 داد... ینشون نم

 دادم. امیپ ایه دررو برداشتم و ب میگوش

 "داشت؟ کارتی؟ بابات چ یرفت هویگم توچرا  یم ا؛یسالم در"

 هنوز؟ یدینخواب_
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 به ساشا انداختم و گفتم:ا ینگاه

 خوابم؛ ساشا؟ یالن م_

 بله؟_

حاال حاالها قرار نبود جانم گفتنش  نکهیکرده بودم به بله گفتن هاش ،مثل ا عادت

 رو بشنوم...

 م؟ینداشت و نگه لیزشت نشد که سه_

 تخت گفت: یرو دیکش یکه دراز م همونجور

 کارهاش. یپ رفتیداشت م ت؛االنمیخودش گفت که اومده مامور_

 شب؟ یموقه  نیآخه ا_

وقتشه  یوقت و ب یرفت و آمد ها نیکه شب و روز ندارن ؛ اصال بخاطر هم سایپل_

 کنه... یم یزندگ نایکه جدا از بابا ا

 گفتم: کنارش و دمیهم دراز کش خودم

 گفت! یآره ؛ مامانت اونروز م_

 سمتم و گفت: دیچرخ ساشا

 هم، امروز هست؟ ایکه در یتو چرا به من نگفت گمیم_

 گفتم:چطور؟ ا؛یحرف زدن درمورد در یبدست اومده واسه  تیاز موقع خوشحال

 بهم...! یگفت ی: فقط... فقط کاش میچیه_

 بپرسم؟ یزیچ هیساشا؟_
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 س!بسته گفت:بپر یچشم ها با

 من من گفتم: با

 کرد؟ ی... ! اونجوردیرو د ایدر یچرا... وقت لیاوووم سه_

 بهم انداخت... یهاش رو باز کرد و نگاه چشم

 ؟یچجور_

 شد! یعصبان یلی؛انگار تعجب کرد و خ گهید یدیخودت د_

 و گفت: رونیرو فوت کرد ب نفسش

 بود! یبه نظر من که عاد_

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 که... یدیود؟جدا ندب یعاد_

 کرد بهم گفت: یرو قطع کرد و همونجور،که پشتش رو م حرفم

 .میزن یشدم ،فردا حرف م خستهیلی،امروز خ ادیخوابم م یلیرز ؛خ_

لحظه هم  هی یساکت شدم؛ ول گهی،دیهم و با گفتن باشه ا یهام رو کردم تو اخم

 رفت...! ینم رونیاز ذهنم ب دیرو د ایدر یرو وقت لیعکس العمل سه

بهش زنگ  یرو گرفتم که بازهم جواب نداد ؛ از صبح تاحاال هرچ ایبار چندم در یبرا

 بود. ومدهیداد ،شرکت هم که کال ن یجواب نم زدمیم

خونشون رو گرفتم و منتظر شدم، که  یبود ،شماره  میکه هواسم به رانندگ همونجور

 بعد از خوردن سه بوق نرگس خانم جواب داد:

 بله؟_
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 سالم خاله نرگس! الو؟_

 چخبرا؟ ؟یعه ؛سالم دخترم ؛خوب_

 خوبن؟ نیو آر د؟عمویخوبم خاله ؛شما خوب_

 !میهمه خوب زم،یآره عز_

 خونه ست؟ ای،در گمیخداروشکر؛ خاله م_

تاحاال که اومده  شبیخواستم بهت زنگ بزنم ... !از د یآره خاله خونه ست ،اتفاقا م_

 کردم پانشد بره سرکارش! شیرخونه، شده برج زهرمار ،امروزم هرکا

که  یاونجا ؛طور امیبا ساشا م گهید کمیهام رو کردم تو هم و گفتم:خاله من  اخم

 ست؟ین

 قدمتون سرچشم! دیای؟!ب هیچه حرف نی؛ا زمینه عز_

 !دینگ یزیچ ایفقط خاله، به در_

 باشه باشه ؛نگران نباش._

 ساشا کج کردم. کردم و راهم رو به سمت شرکت ینرگس خانوم خداحافظ با

 باز ازم استقبال کرد. یبلند شدو با رو شیاز جا عیمن ، سر دنیساشا با به د یمنش

 ...!دیخوش اومد یلی؛خ ی: سالم خانوم تجل یمنش

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 سالم ؛ممنون ...! ساشا که هست؟_

 نگاهم کردوگفت: مردد
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 ...!یبله هستن ... !ول_

 !دیبلند ساشا از اتاق به گوشم رس بایتقر یموقع صدا همون

 ...ی؛از،صبح تاحاال رو نروم لیسه گهیبس کن د_

 وضع ادامه داره! نی،ا یمثل آدم جوابم رو نداد ی: تا وقت لیسه

 د؟یاورد فی؛ بگم شما تشر یخانم تجل_

 رو قطع کردم وآروم گفتم: یمنش حرف

 فعال نه! ر؛یخ_

بود که به ساشا خبر  یحواسم هم به منش، ستادمیدر اتاق ساشا ا یرفتم جلو بعدهم

 نده که من اومدم...!

 اومد: لیسه یسکوت دوباره صدا کمی بعد

اون دختره تو  شبینکن ... !د ی... ؟ساشا با من بازانهی یدیباتوام ساشا ؛جواب م_

 کرد؟؟ یم کاریاونجا چ ایکرد؟!در یم کاریتو چ یخونه 

همون لحظه ساشا در اتاق رو  یشد ؛ول چشم هام از،تعجب گشاد ایاسم در دنیشن با

 گفت: لیچشمش به من بخوره رو به سه نکهیبازکرد و قبل از ا

 ها... گمیبهت م یزیچ هیبرو انقدر رو عصاب من راه نرو ؛ ایداداش ب_

 زدوگفت: یبود پوزخند دهیکه من رو د لیسه

 سالم زنداداش!_

 زد!سمت من و با بهت اسمم رو صدا  دیبالفاصله چرخ ساشا

 سالم دادم. یجفتشون نگاه کردم و بعد از مکث کوتاه به
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 !؟یکنیم کاریچ..چ نجایموقع از روز ا نی... ا نیسالم... !ا_

 رو، رو ساشا که معلوم بود هول شده ثابت کردم و گفتم: نگاهم

 ناهار... میباهم بر نجایا امیناهاره ؛گفتم ب کینزد_

 ...ارمیب تیموقع نیرو توا ایسم درخواستم ا یگفته بودم؛  از قصد نم دوروغ

 دادم: ادامه

 کردم که مزاحم باشم. یفکر نم یول_

 گفت: لیساشا جواب بده سه نکهیاز ا قبل

!؟منم فقط اومده بودم به داداش سر بزنم و  هیزنداداش؟! مزاحم چ هیچه حرف نیا_

 .رمی؛ االنم دارم م نمیبب کیشرکتش رو از نزد

 گفتم: لبام و ینشوندم رو یلبخند

 ناهار. میباهم بر دیایخب؛شماهم ب_

 به ساشا انداخت و بعد رو به من گفت: یدار ینگاه معن لیسه

 برم سراغ کارهام... دیگردم تهران، االن با ینه؛ دستت دردنکنه ،من عصر برم_

 !دیاومد یما م یخونه  گهیسر د هیکاش  یا یول لتونه،یهرطور م_

 ...شاالیا بازم امیاومد جلوترو گفت:م لیسه

 به کمر ساشا زد و ادامه داد: یآروم یضربه  وبعد

 حرف دارم با داداش... یلیخ_

 و گفت: رونینفسش رو فوت کرد ب ساشا
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 سالم برسون! نایبه بابا ا_

 حرف ساشا گفتم: یتکون دادم و ادامه  یسر

 !دیآره؛ به مامان وبابا سالم برسون_

 ا اجازتون!رسونم پس ب یحتمــــــــا، حتما سالم م_

 رو به من گفت: دیبار یاز سروروش م یکه رفت ساشا که کالفگ لیسه

 !امیخاموش کنم ب نارویو ا ستمیتا منم س نییتو برو پا یخوایم_

 .رونیرفتم ب یبا منش یگفتم و بعد از خداحافظ یآروم یباشه  

 یا مرو از کج ایدر نکهیبدجور بو دار بود؛ ا لیسه یتو فکر بودم؛ حرف ها یحساب

 ...یداد ی،کاش توجوابم رو م ایسوال بزرگ برام شده بود ؛آخ در هیشناخت، واقعا 

شدم، بهتر بود خودم تنها برم ،با  نایا ایدر یرفتن به خونه  الیخیکه اومد ب ساشا

 حرف بکشم. ایتونستم از در یساشا نم

 از نوشابم   خوردم و گفتم: یا جرعه

 دعوات شده بود؟ لیبا سه_

که تو دهنش بودرو  یتعجب کرده بود، لقمه ا یحساب میناگهان دنیاز پرس که ساشا

 قورت دادوگفت:

 ؟ییدعوا؟چه دعوا_

 ...!دمیدادهاتون رو شن یاومدم، صدا یآخه وقت_

 بحثمون شده بود... یمیقد یسر موضوع ها کمی؟!  هیآها؛ نه بابا دعواچ_

 ؟یمیقد یموضوع ها_
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 و خونسرد جواب داد: یعاد

 ...!یمیقد یضوع هاآره مو_

 که چقدر دروغ گفتن واسش راحت بود، اونم به من... نیگفتم و فکرکردم به ا یآهان

 *** 

 کنم دایتورو پ دیبا

 ستین ریهنوزم د دیشا 

 یول یکند ساده دل تو

 ستین ریتقص یب ریتقد

 یزنیبازم منو خط م یتاب من یب نکهیبا ا 

 یمنکنم تو با خودت هم دش دایتو رو پ دیبا

 آرومت کنه تونهیجمله مثل من م هیبا  یک 

 کنه مونتیآخر از رفتن پش یاون لحظه ها 

 شهر سرد نیاز ا رمیدلگ

 عبور یب یکوچه ها نیا 

 یکن یبه من فکر م یوقت 

 کنم از راه دور یحس م 

 بره یچشام م یها سو هیگر نیشب ا هیآخر  

 پرهیم یکه جا گذاشت یرهنیعطرت داره از پ 
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 یکنم هر روز تنهاتر نش دایو رو پت دیبا 

 یکمتر نش نیاز ا یبه با من بودنت حت یراض 

 یاگه پروازم پرپر کن یکنم حت داتیپ 

 یدست تو احساسم باور کن رمیمحکم بگ 

 ( ریتقد_یلی)شادمهرعق

باز  یقطعش کرد؛ چشم هام رو به سخت یکی هویدوباره رفت رو تکرار که  آهنگ

 بود، انداختم... ستادهیسرم ا یباال به ساشا که یکردم و نگاه

 ساعت چنده؟_

 جا خوردم  انقدر که گرفته بود؛ یخودم ،حساب یصدا دنیشن بعداز

 و گفت: میشونیپ یدستش رو گذاشت رو یفور ساشا

 ...!یسوز یتو تب م یرز ؛دار یوا_

 از جام پاشم که ساشا نذاشت و گفت: خواستم

 وضع کجا؟! نیبخواب ؛ بخواب  با ا_

 دهنم و قورت دادم و به زور گفتم: آب

 ...نایا ایبرم خونه در خوامیخوام برم شرکت...! از اونورهم م یکار دارم ،م_

 هی!تو دراز بکش تا من برم یسرماخورد یوضعت ؛  معلومه حساب نیالزم نکرده با ا_

 ...حداقل صدات بازشه! یبخور ارمیب یزیچ یآب جوش

 د انداختم و گفتم:که زده بو یا یرسم پیبه ت ینگاه



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 84

 ها! شهیم رتی؟ د یتو مگه االن جلسه ندار_

 زدو گفت: میشونیپ ،بهیا گهیدست د ساشا

 ...یجلسه؛ االن تو مهمتر یگوربابا_

 نیراحت پلک هام رو که فوق العاده سنگ الیحرفش و با خ نیزدم به ا یلبخند

 شده بود بستم...

  *** 

 التماس بهش نگاه کردم و گفتم: با

...! جون محبوبه، بهم کمک  دیعمو توروخدا، توروجون بچه هاتون بهشون نگزن _

 کنم... یعمر دعاتون م هیبه خدا  د؛یکن

 یشتریهام و که حاال روون شده بود با پشت دست پاک کردم و التماس ب اشک

 صدام: یتو ختمیر

 باشه زن عمو؟_

 با عجز گفت: دویبه صورتم کش یدست

 ک...!کنم آخه تورو طفل کاریچ_

 ...!یگ یم ونیهز ی.... !پاشو دارزمیرز، رزا؟عز_

 پلک هامو باز کردم. یحس کردم ال میشونیپ یدستمال رو که رو یسیخ

 شکمم. یو دستمال دوم رو گذاشت رو رونینفسش رو رها کرد ب ساشا

 یم ونیو هز ینیب یکابوس م یدار قسید ستیب کینزد ؛یدارشدیخداروشکر ب_

 ...!یگ



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 85

نگاهش کردم و دوباره چشم هام رو بستم ؛  کمینداشتم ،بدون حرف  حرف زدن ینا

و  یگرم هیلبام حس کردم؛ یرو،رو یزیچ هی یبرد که گرم یداشت دوباره خوابم م

نفسم  نکهیبا ا یاز لبام جدا بشه حت خواستمیکه بود نم یحس لذت بخش...!هرچ

 ...!ومدیداشت بند م

 کنم...؟ کاری: من باتو چ ساشا

  *** 

 گفتم: عیشلغم بودکه  سر نیقاچ کردن سوم شغولم

 ! ترکمینه ساشا!! توروخدا، دارم م یوا_

 . شهیآخر گهیبخور،د نمیا_

 چپ نگاهش کردم وگفتم: چپ

 ! یحرف رو زد نیهم میسر اون قبل_

 وگفت: دیخند

 شتریب یکن یم ینجوریگل انداخته، چشماتو که ا یورم کرده و لپا یلبا نیبا ا_

 ! یش یخنده دار م

 نگاهش کردم و با حرص گفتم: نهیبه س دست

 ... نمیحرصم بده، اصال پاشو برو سرکارت بب ی! توام هضمیمثال مر_

 ور دل من...  یروزه نشست دو

 زدو گفت: مینیبه نوک ب یضربه ا آروم

 آش کشک خالته خانوم، خانوما. _



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 86

 مانع شد.  یآالرم گوش یبگم که صدا یزیچ هی اومدم

 امیپ کیباطل... فقط  الیخ یزه ی. ولمیزدم رو گوش رجهیباشه ش ایدر نکهیا دیام

 بود!  یغاتیتبل

 گفت: دیدمغم رو د ی افهیکه ق ساشا

 نبود؟ ایشد، بازم در یچ_

 و گفتم: دمیکش یآه

 داره...  یزنم برنم یهمه وقت ازم خبر نگرفته، زنگم م نیباره که ا نیاول_

 ! دهیاون نم یدیم تیکه تو به اون اهم یاونقدر دیشا_

 . ستین ینجوریاصال ا ایحرف رو نزن در نینه ا_

 بهم انداخت و گفت: یقیعم نگاه

 .  ستنیدن ن یکه نشون م یاونجور شهیآدما هم_

 گفت: ستادویحرف نگاهش کردم که ا یب

 نه!  ایسوپه قابل خوردن شده  نیا نمیبرم بب_

 فکر...  یزدم و رفتم تو یکم جون لبخند

 شناسه...  یرو نم ایکه درساشا  نه

تا اون روز  دمیشا ایشناسم  یمن اون رو مثل کف دستم م ستین ینجوریا ایدر

 کردم...    یفکر م ینطوریا
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·  

 گفتم: یکنترل شده ا یو با صدا دمییهم سا یهام رو، رو دندون

  ؟ینگفت یزیتهران وبه من چ یتو سه روزه رفته بود ایدر_

 گفت : الیخیب ایدر

 خوش گذشت!!  یلیخ یت خـــــــــالجا_

 بهت خوش گذشته!  یلیآره معلومه خ_

 کالمم جاخورده گفت: یکه معلوم بود از سرد ایدر

 شد...  ییهویباور کن  گه،ینگو د ینجوریا یرز_

 اومد.  شیبرام پ یکار ضرور هی

رو  یزنگ به من بزن هی نکهیوقت ا ،یضرورت کارت چقدر بودکه حت قایدق_

  ؟؟ینداشت

 کردن من داشت گفت: یدر راض یسع ،کهیمیباربا لحن مال نیا

 ! ستی. حال مادر جون اصال خوب نششیبخدا شهاب زنگ زد، گفت برم پ_

 بهش زل زدم و بعد گفتم: هیثان چند

 تو خونه افتاده بودم؟ یضیمن دوروز ازمر یدیتو اصال فهم ایدر_

 :دوگفتیکش یپوف
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ازت مراقبت  دمی! فهمگهیبود د شتیبعدشم پساشا گفت بهم؛ دم،یآره بابافهم_

 کرده...

 حرفش رو قطع کردم و گفتم: عیسر دم؛یشن یحرفاش رو نم ی هیبق

به من  یاونوقت وقت نداشت یبه ساشا زنگ بزن یداشت نویتو وقت ا ایساشا؟! در_

 ؟یزنگ بزن

 گفت: یکه معلوم بود اسم ساشا از دهنش دررفته فور ایدر

 من بهش زنگ نزدم! بخدا اون زنگ زد، _

 ! ایهزار دفعه بهت زنگ زدم در کیچند روز من نزد نیتو ا_

 نگاهم کردو گفت: شرمنده

 بخدا...  یرز_

 لطفا.  رونیبرو ب_

 اسمم رو صدا کرد که پشتم رو کردم بهش و گفتم: بابهت

 خوام تنها باشم. یم ا،یلطفا در_

 و بسته شدن در بود. باز یصدا دمیکه شن یزیتنها چ دم،یصداش رو نشن گهید

 دستام...  نیوسرمو گرفتم ب یصندل یو نشستم رو دمیکش یاه

 اومد داخل . ینشسته بودم که در بازشد و منش ینجوریهم

  ؟یخانم تجل_

 بهش نگاه کنم گفتم: نکهیا بدون
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 بله؟ _

 پخش . یخانم جنسا رفت واسه _

 :دمیپرس دیرو آوردم باالو باترد سرم

 پخش؟!  یگه قرار نبود جنسا هشتم بره واسه امروز که هفتمه، م_

 گفت: ینگاهم کرد و بعد با شرمندگ رهیخ رهیخ کمی یمنش

 فکر کنم من  اشتباه کردم! یخانم تجل یوا یا_

 .چارهیسراون ب میکردن دق و دل یشد استارت خال نیا و

ها اشتباه  نیاز ا دیچندمتونه دار یدفعه  نیا دیدون یم ک،یخانم تاج گهیبسه د_

  د؟یکن یم

 رو گاز گرفت و اروم گفت: لبش

 به بعد...  نیاز ا گهید دمیبخدا قول م_

 رو قطع کردم و باداد گفتم: حرفش

 . یحسابدار دییبفرما دم،یادشنیقول ها ز نیمن از ا دیالزم نکرده قول بد_

 کردن افتاده بود با بهت گفت: هیبه گر گهیکه حاال د یمنش

 ! دیدون یکه وضع من رو م توروخدا، شما یخانم تجل_

 همه مدت تحملت کردم!  نیوضعت ا نیبخاطر هم_

  نجا؟یچه خبره ا_

 کردانداختم و با اخم گفتم: یکه با تعجب داشت نگاهم م ایبه در ینگاه
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 ! یکن حسابدار ییرو راهنما کیخانم تاج_

 شده مگه؟  یچرا؟ چ_

 ! هیکاف نیشده؛ هم یدونه چ یخودش م_

 کردوگفت: یاخم هم متقابال ایدر

  ؟یکن یم یبدبخت خال نیسرا یدار ؛یهست یرز بس کن ازمن عصبان_

 نگاهش کردم و گفتم: باحرص

 نفر رواز نون خوردن بندازم. هی یالک یکه الک ستمیانصاف ن یاونقدر ب منټ

 کردم و ادامه دادم: یبه منش یا  اشاره

و اعتبار شرکت رو به  تیموقع شیباره که داره با سهل انگار نیخانم چندم نیا_

 ندازه. یخطر م

 کرده؟! کاریحداقل به من بگو چ یول یگیخب؛ تو درست م یلیباشه خ_

 گفت: کینگفتم که تاج یزیچ

 پخش! یروز زودتر جنسارو فرستادم واسه  هی_

 گفت: یفور دیحرف رو شن نیتا ا ایدر

 ؟یرو اخراج کن چارهیب نیا یخوا یم یمسئله ا نیرز بخاطر همچ_

 و گفتم: دمیکش یبلند فپو

 کنند. هیتسو یبرند حسابدار دیاالن با نیهم شونیمن حرفم رو زدم؛ ا_

 با اخم نگاهم کردوگفت: ایدر
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 !ستین کیاخراج خانم تاج یبرا یلیدل چیمن هم حرفم رو زدم ه_

 نذاشت و ادامه داد: ایبگم که در یزیچ اومدم

من هم  یشرکت حق دار نیوادستور دادن ت یکه توبرا یبس کن رز پ؛ همونقدر_

 !شتریدارم بلکم ب

 باالرفته نگاهش کردم و گفتم: یابروها با

 آره حق باتوإ._

 رو برداشتم و گفتم: فمیپالتو و ک بعدم

 شرکت رو اداره کن. نیو ا نیبش یحق دار شتریکه ب ییپس تو_

 نکردم . یتوجه ایدر یو به صدازدن ها رونیاز در زدم ب بعدم

 یتهران رفتنش عصبان ی هیدرسته که سر قض ا،یدر  ید از کارهاگرفته بو حرصم

 یچیکارمندها ه یچندمش بود که حرف من رو جلو یهم دفعه  نیا یبودم ؛ول

ازمن  دیکارش باعث شده بود کارمندها اونقدر که با نیاصال هم کرد،یحساب م

 حساب نبرند!

رفتم  عیاوردم و سرخونه نبود،لباسام رو در یخونه طبق معمول کس دمیرس یوقت

 دوش اب سرد بود. هیحمام؛ کلم به شدت داغ کرده بود وچاره اش فقط 

دل  نیکردم ب یحالم واقعا افتضاح بود، حس م ه؛یگر ریاب رو باز کردم و زدم ز ریش

،  میآدم زندگ نیتر کی،نزد ایراه افتاده ،دعواو کنتاکم با در میجنگ عظ هیو عقلم 

 یاز اون شب قایکه دق یطرف ،حس هیبودم  داکردهیپ که به ساشا یطرف ؛ حس هی

 یواسه  یشروع شده بودو داشت حساب ملب هام حس کرده بود یکه بوسش رو رو

تموم  یقلبم رو تو یکه دروازه ها یمن یبرا نیا داد؛یقلبم  جولون م یخودش تو
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ساشا  نکهیفکر ا یخوب بودول یلیبسته بودم خ یهرجنس مذکر یسالها برا نیا

 همه که من ... بف

 ساشا... یبالفاصلش صدا دویضربه زدن به در به گوشم رس یلحظه صدا همون

 داخل حمام؟ ییرز؟تو_

 رو صاف کردم و گفتم: صدام

 آره منم!_

 ازش . ومدین ییصدا گهیگفت و د یخب لیخ ساشا

 .رونیلباس هام رفتم ب دنیشستم و بعداز پوش یرو سرسر سرم

*** 

 و تارهم؟! پیبه ت نیزد یپس حساب_

 شده بودم گفتم: رهیتودستم خ ییکه به بخار فنجون چا همونجور

 ... ساشا به نظرت تند رفتم؟؟یآره، حساب_

 نه تکون دادو گفت: یرو به معن سرش

 کرد. یرفتار رو م نیتوبود هم یجا  گهیهرکس د_

اشه من نب یدعوا کردم؛ عذاب وجدان دارم هرچ ایباربود که انقدر بد بادر نیآخه اول_

 منه. یآدم زندگ نیاون مهمتر شناسم،یبه ده ساله که م کیاون رو نزد

 نگاهم کردوگفت: رهیخ رهیخ ساشا

 ؟یاون چ_
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 ؟یچ_

 دونه؟یم شیآدم زندگ نیاون هم تورو مهمتر_

 کردم و گفتم: زیرو ر چشمام

 ؟یدیازش د یزیتو چ ا؛یدرمورد در یحرف زد ینطوریساشا اون روزهم ا_

 :دوگفتیدزدرو ازم  نگاهش

 حدسا زدم فقط! یسر هی یکن یم فیکه تو تعر ینجوریا ینه  ول_

 جوابش و بدم فقط نگاش کردم که از جاش پاشدوگفت: نکهیا بدون

 !میساعته سفارش داد هی شدیچ تذاهایپ نیپس ا نمیبرم زنگ بزنم بب_

 لیسه ی هیهنوز سرقض یکاف یبه اندازه  دادیقد نم ایدرمورد ساشا و در گهید عقلم

 !ربودیفکرم درگ

 

 

شرکت نه به  رفتمیدو روز، نه م نیگذشت و توا یم ایمن و در یاز دعوا یدوروز

بارهم اومد دم در خونه که در رو روش باز نکردم ،  هیدادم؛  یتلفن هاش جواب م

 نتونم جمعش کنم...! گهیبهش بگم و بعدش د یزیچ تیعصبان یاز رو دمیترس یم

 *** 

 داد، گفت: یه داشت به مرغ عشق هامون غذا مک یهمونجور ساشا

 ؟یچرا انقدر توفکر_

 باال انداختم و گفتم: یا شونه
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 !ینجوریهم_

 !یرزاخانوم مینکن؛ ماخودمون تو لوله گاز بزرگ شد اهیماروس ؟ینجــــوریهم_

 لبام خشک شد... یرو لبخند

 !؟یرزاخانوم

 ...!یک ادمهیکه  اسم صدا کرده بود؟ البته نیمنو به ا یبار ک نیآخر 

 یلیهمه سال، خ نیبعد از ا نیو ا ادمهیکردرو  یهم که باهاش صدام م یلحن یحت

 و ناراحت کننده ست واسم... بیعج

 شد؟ی؟ چ یرزا؟ خوب_

 بهش انداختم و گفتم: ینگاه

 اسمم تو شناسنامه رزا ست؟ ،یدون یم_

 کنارم و گفت: نشست

 آره؛ چطور؟_

 ؟یهمون رز صدام کن شهیم کنند... ! ماسم صدا نیدوست ندارم به ا_

 نگاهم کرد و گفت: کمی

 !یتو بخوا یالبته، هرچ_

 نگفتم که خودش ادامه داد:  یچیبهش زدم و ه یلبخند

 گم، تو حوصلت سرنرفته؟ یم_

 چطور؟_
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 شد، گفت: یپام شیزدوهمونجور که از جا یلبخند

 پاشو برو لباس بپوش تا بگم._

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 !ادیساشا داره بارون م رون؟یب میبر میخوا یلباس؟ م_

 کندم تا ازشون چشم بردارم...! یکه جون م ییاز همون خنده ها د،یخند سرخوش

 تو خونه؟! مینیبش ستین فیح ،یخوب نیبهتر؛ بارون به ا_

دونم کجا  یکن؛ نم دایپوشم، توهم برو چترها رو پ یباشه؛ پس تا لباس م_

 گذاشتمشون!

 کردوگفت: ینیریش اخم

 شدنشه... سیبابا؟ اصال بارون به خ هیچتر؟ چتر چ_

 نسارش کردم. یا وونهیو د دمیخند

*** 

 سرده،سرده،سرده...!_

 :دوگفتیبلند خند ساشا

 !یخوب نیا یکجا سرده ؟ هوا ب_

 دور خودم حلقه کردم و با حرص گفتم: شتریهام رو ب دست

اونروز  ستین ادتیگم ؛  یخونه بهت متو  میافتاد میشد ضیفردا که جفتمون مر_

 منو؟!



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 96

 رو گرفت و دنبال خودش کشوند: دستم

 ...!میدار یرو ادهیانقدر غر نزن؛ تا انور پارک پ ـــــــایب_

 زد...! یبه اطرافم کردم ، پرنده هم پر نم یو دنبالش راه افتادم ؛ نگاه دمیکش یپوف

 پارک آخه؟! ادیبارون م نیاتو  یالبته که انقدر خلوت بود ، کدوم آدم عاقل 

 ستادیجلوتراز من ا کمیساشا دستم رو ول کردو رفت  هویکه  زدمیداشتم غر م هنوز

 ...!!دیدور دورخودش چرخ هیو دست هاش رو باز کرد و 

 به گوشم...! دیآوازش رس یکه صدا کردمیکارهاش نگاه م نیبا تعجب به ا داشتم

 خوند: یداشت م الیخیهاش رو بسته بود و ب چشم

 بارون ببار آروم بزن

 خسته ام یپلکا یرو به

 یدونیبارون تو م بزن

 اون هستم ادی هنوزم

 رفت و پژمردم نکهیا با

 بار از غمش مردم هزار

 بازم دوسش دارم یول

 ذارهیتنهام نم فکرش

 بارون ببار آروم بزن

 خسته ام یپلکا یبرو
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 نهیخونه سنگ یهوا رونیاز خونه ب امیهر شب م دارم

 نهیروزا نوشته ام از تو غمگ نیکه ا یهر شعر من

 دوباره دمیخوابم برد بازم خواب تو رو د هیبا گر بازم

 که باز بارون ببار خوامیو تنهام چقد م نمیغمگ چقد

 بارون ببار آروم بزن

 خسته ام یپلکا یبرو

 یدونیبارون تو م بزن

 اون هستم ادی هنوزم

 (یعسگر دیحم_)بزن بارون

که کنارم بودوزل زده بودم بهش؛ درست همون لحظه بود  یم به درختداده بود هیتک

 شد ،به کوه آتش فشان... لیتو دلم تبد یکه جرقه 

 یطیذارم؛  تحت هر شرا ینم ن،ییچشمم افتاد پا یاز گوشه  یاشک ناخوداگاه

 یاگه رازم رو هم بفهمه، شده التماسش م یکه ساشا از دستم بره...! حت ذارمینم

 یجفتمون،م یجنگم برا یجنگم برات ساشا، م یزارم که بره، م یمن یکنم ول

 عشقمون ... یجنگم برا

 اومد سمتمو دمغ گفت: ساشا

 وقت رفتن شد... گهیحاال د_

 اشکام. یکه استتار شده بودم برا یاون لحظه خداروشکر کردم بابت بارون و

... 
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شده از چشمش را  هدیچک یدهایشدن مروار دهید یو باران اجازه  کردیم هیگر رز

 داد.. ینم

 دنیبود و خداروشکر کرده بود بابت بار ختهیبا بغض خوانده بودو اشک ر ساشا

 باران...

 ...!ستیخدا... و خدا چه شاهد صبور و

... 

 رو بهش گفتم: د،یبه اطرافم انداختم و با ترد ینگاه

 هتل؟! میاومد یچ یبرا_

 زدوگفت: یلبخند

امشب رو باهم  هیحداقل  نجایا میای! گفتم بمیاهم باشب میتون یماکه تو خونه نم_

 ...میبگذرون

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 گرونه...! یلیمعلومه خ...خ نجایا ؟یپ..پولشو از ... از کجا آورد_

 جفت دست هاش رو گذاشت دوطرف صورتم. ستادویجلوم ا اومد

 سبزش کردم ... یبه چشم ها یرو گرفتم باالو نگاه سرم

 رزا؟؟ یترسیاز من م_

ملتهبم و  یشونیپ ی. دستم رو گذاشتم رودمیو از خواب پر دمیکش یخفه ا غیج

به  یو نگاه دمیکش یقینفس رفتم باال! نفس عم هیآب رو از کنارم برداشتم و  وانیل
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و اومدم برم دست  دمیکش یظهر گذشته بود. پوف یساعت انداختم؛ ساعت از دو

 :دمیشن رونیب ساشا رو از یکه صدا ییشو

 چندبار بهت بگم؟! ا؛یخوابه در_

 کن! دارشیب ست،ین یطور_

 .رونیاز اتاق رفتم ب عیو سر دمیپوش عیرو سر پانچم

 ...شتیاومد پ یکه خودش م نتت،یخواست بب ی، اگه م یرو نروم یلیخ ایدر_

م زنگ اون داداشت ؟! پدرمنو درآورده از اون روز تاحاال، انقدر که به ایمن رو نروم _

 زده و چرت و پرت گفته...!

 زنه؟یبه تو زنگ م لیسه_

 سمت من . دنیچرخ عیسر جفتشون

 رز...! سـ..سالم ! یوا_

 کردم و گفتم: ایبه در یاخم نگاه با

 زنه؟یبه تو زنگ م لیگفتم سه_

 به هاشا و گفت: زد

 به من زنگ بزنه؟ دیبا یچ یبرا لینه ؛ سه_

 خشم گفتم: با

 ...!یگفت یم یداشت دمی؛خودم شننزن به هاشا  ایدر_

 نگاهم کرد که ادامه دادم: باعجز
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 !رونیبرو ب ایحرف بزن  ای ایحرف بزن ؛ در_

 گفت: یبگه که ساشا فور یزیدهن باز کرد تاچ ایدر

 قبال باهم رابطه داشتن! ایو در لیسه_

 به ساشا انداختم و بلندگفتم: یگشاد شده نگاه یها باچشم

 ؟یچـــــــــــــــ_

 گفتم: تینگفتن که با عصبان یزیچ جفتشون

 رابطه داشتن؟ یچ یعنی! گهید دیده حرف بزن_

 و ادامه دادم: ایقدم رفتم سمت در چند

 بگو... یزیچ هی؛  ایدر_

 بهم انداخت و آروم گفت: ینگاه ایدر

 رو ... دوست داشتم...! لیمن... من قبال سه گه،یساشا گفت د_

 دونم؟؟ یکه من نم  ه؛یمال ک هیقض نیاصال ا ؟یچ یعنی...ی ؟یدوست داشت_

 م؟یشه خودمون دوتا حرف بزن یم_

 و گفتم: رونیرو فوت کردم ب نفسم

 .رونیب میلباس بپوشم ،بر سایباشه، وا_

 *** 

 گفتم: ضیاز رونش گرفتم و با غ یشگونین
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 کوفت کردنت ، مثل خر زیچ نیبا ا یکه دوساعته دار شاالیا یریبگ یآنفوالنزا مرغ_

 !یبزنمت صدا گاو بد نیهمچ ای یزن ی؛ حرف م یر یم ورتمهیرو عصاب من 

 با بهت بهم نگاه کرد! دویدست از،خوردن کش ایدر

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 ...!یکن یمثل جغد نگاهم م یاالنم که دار_

 قربونت بشم؛ ببند دراون باغ وحش رو ؛چته؟ یرز_

 ...!گمیحرف بزن بهت م_

 رتش رو گذاشت دهنش و بعد از قورت دادنش گفت:آخر ذ قاشق

بودم ؛ مال اون موقع  کیسالم بودوتازه ترم  جدهیه یوقت شه؛یمال ده سال پ هیقض_

آشنا شدم ؛ خالصش  لی... ! اون موقع بود که با سهمیها که منو تو باهم خوب نبود

 میبهم دار که یحس نیا میکرد یو اون موقع فکر م میکوتاه باهم داشت یرابطه  هی

 دوست داشتنه...!

 خب؟_

 ؟یخب چ_

 حرص گفتم: با

 یم فیواسه من تعر یطوالن یالو استور هیحاال  ن؟گفتمیهم ؛یزهرماروخب چ_

 ن؟یهمش هم "کنه...

 باالانداخت و گفت: یا شونه

 کردم رز...! ینم فیوا! رمان که واست تعر_
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 شده نگاهش کردم و گفتم: زیر یچشم ها با

 رته؟؟یگیهنوز پ لیکوتاه بوده، پس چرا سه یابطه ر هیاگه فقط _

 نگاهم کرد و بعد گفت: کمی

خودش فکر کرده  شیپ دونمیمشهد، اونم چه م میکه ما ترم سه اومد ادتهیخب _

 حرفا...! نیزدم و ا شیغیکردم و ت یکه من در حقش نامرد

 ؟یاالن چ_

 گفت: یجیگ با

 !؟یاالن چ_

 گفت: عیو سر رو گرفت هینگاهش کردم که قض فقط

پسره ازمن متنفره، منم که کال  شه؛یمال ده سال پ هیقض گمینـــــــــــه بابا؛ م_

 که...! یدونیاز هفت دولت آزادم، م

 باالو گفتم: ابروانداختم

 باشه...! ینجوریا هیکردم قض یعجــــب، فکر نم_

 پاشدم و با اخم گفتم: میقهرم از جا ایافتاد من با در ادمیکه  هوی

 خونه. رمیم گهیخب، من د یلیخ_

 پاشدوگفت: شیاز جا یفور اهمیدر

 ؟یکرد یچرا آب روغن قاط هو؟ی شدیرز، چ_

 ؟یکرد کاریرفت چ ادتی_
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 .مونمیپش یدونم اشتباه کردم که بهت خبر ندادم، االن هم مثل چ یباشه رز، م_

 بهش انداختم وبا اخم گفتم: ینگاه

 سگ._

 ها؟_

 !یمونیمثل سگ پش گمیم_

 زد تو سرم و باخنده گفت: هوی

 !یشعوریب یلیخ_

کنم؛  یباهاش آشت خواستمینگفتم، خودم از همون اول م یزیزدم و چ یلبخند

تونستم دروغ بگم من از  یکرده بود، به خودم که نم دایدعوامون کش پ نیا یادیز

 از وجود من بود...! یا کهیت ایتونسم دور بمونم، در یلحظه هم نم هی ایدر

 ینیزم بیس الیخیب دم؛یباز شدن در رو شن یکردم که صدا یشام درست م داشتم

 ...!رفتیور م شیکه داشت با گوش دمیحال و ساشا رو د یهاشدم و رفتم تو

 ساشا؟؟_

 سمتم و سالم کرد؛ جوابش رو دادم و گفتم: برگشت

 امروز! یچقدر زود اومد_

 و گفت: دیکش یپوف

 آره، کار داشتم._

 یزیچ هیکه کالفه ست و از زدیشانداختم؛ صورتش داد مبه سرو وضع ینگاه

 !هیعصبان
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 گفتم: یرفتم جلوترو با لحن آروم کمی

 ؟؟یساشا خوب_

 :رونیرو مبل و نفسش رو فوت کرد ب نشست

 نجا؟ینفر امشب بمونه ا هیاگه  یندار یتو مشکل گمیرز؛ م_

 تعجب گفتم: با

 ؟؟یک یمشکل که نه... ! ول_

کارشناس خوب  هیاز دوست هام تو تهران گفتم  یکیرم ،  به پدا شیچند وقت پ_

 فرستهیرو داره م یکیخوام ،اونم امروز زنگ زدو گفت که  یخم م شگاهیآزما یواسه 

 ...!رسهیشب م۸و ساعت 

 خب؟_

 داد: ادامه

رزرو  ایپرند  ایهتل هاهم اتاقاشون  یپس فردا تولد امام رضاست ؛ همه  گهیخب د_

که  نجوریا یول ست،ین لشیباب م ییهست که هرجا ییوناشدن؛ دختره هم از ا

 .شناسمشیکارش درسته... خودم هم دورا دور م گفتیپدرام م

 ناخوداگاه رفت باال؛ دختره؟؟ ابروهام

 ساکتم گفت: دید یوقت

 .میخونه منش فرستمشیفوقش م  یدار یمشکل ای یاگه تو معضب یول_

 نه تکون دادم و گفتم:  یرو به معن سرم

 ! گهیشبه د هیهمش  ه؟یچه حرف نیه بابا؛ ان_
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 زدوگفت: یزیتشکر آم لبخند

 تا برم هشت شده...! شهیدستت درست؛ پس من برم دنبالش، ساعت ش_

 :دمیپرس عیکه سر رونیب رفتیم داشت

 ه؟یچ لشیساشا؟ اسم و فام_

 بم انداخت و گفت: یتک نگاه ساشا

 ...یثابت یتی؛ گ یتیگ_

 هیمنو از  یروز هیقراره  ل،یاسم و فام نیکه  صاحب ا دونستم یاون شب نم ومن

 کنه...! داریب قیخواب عم

 *** 

 پا گردوند. یخونم انداخت و پارو نیزایبه د ینگاه

 هماهنگ شده ساشا! یبه من گفته بودند، همه چ_

 ؟یمیهم، چرا انقدر صم یرو دمییکرد مو دندون سا اخم

 خشک گفت: زنهیم که با کارمندهاش حرف ییمثل وقت ها ساشا

در  یمناسب طیبه من اطالع داد، وگرنه حتما واست مح رید نیراستش؛ مهندس آذ_

 گرفتم. ینظر م

 یدخترخانوم نیبه باز کردن صحبت با ا ینگفت؛ عالقه ا یزیتکون داد و چ یسر

بوده رو نداشتم  کایرو به لطف پول پدر جان آمر ی،چند سال زدیکه لهجش داد م

 به ساشا گفتم:رو  نیهم ی،برا

 !وردندیچرا هنوز غذا ها رو ن نیبزن بب گهیزنگ د هی یخوا یم_
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گفت و ازجاش پاشد؛ هنوزهم از دستم ناراحت بود که چرا  یبا اخم باشه ا ساشا

خواستم  یکه خودم درست کرده بودم رو سرو نکردم ،که حق هم داشتم نم ییغذا

 ...! نمیبب میخونگ یادخترک فرنگ رفته رو سر خوردن غذ نیا یلوس باز

 یآدم دارم از کجا نعشت م نیکه نسبت به ا یحس بد نیدونستم ا یکاش م یا و

 ...؟رهیگ

 د؟یوقته ازدواج کرد یلیخ_

 باالانداختم و گفتم: ییابرو

 شه. یم یهشت ماه_

 از من ابرو باالانداخت و گفت: تیبه تبع اونم

 کردم ساشا انقدر زود دم به تله بده! یفکر نم_

 گفتم: یدادم و بعداز مکث نسبتا طوالن یرو تو دهنم چرخ بونمز

 !دیکردم قبال با ساشا کار کرده باش یفکر نم_

 زدو گفت: یموذ لبخند

 .مینه کار نکرد_

گرفتم حرص  میشدم و تصم الیخینداد، ب یمنتظر نگاش کردم جواب هرچقدر

 کنم. یخوردنم رو مخف

و من  هیمزخرف مربوط به  عاشق یها یژگیاز و گرید یکیرفته بود حسادت  ادمی

 کردم... یچه راحت عشقم رو به ساشا اعتراف م گهید

 !دمیمنفورش رو شن یکه دوباره صدا میخوردیسکوت م یشام رو تو میداشت
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 ساشا، زنت چقدر کم حرفه!_

 بدم که مهلت نداد و خودش ادامه داد: یجواب اومدم

کنند،  ینیکه خونه نش کننیو مجبور مر یرانیا یزن ها یوقت گه؛ید نهیالبته هم_

زنت سرکاربره  یتوهم دوست نداشت ادمهی...! شندیکه افسرده م شهیمعلوم م

 !دیکه شما مردها دار هیمسخره ا ییدوئولوژیچه ا نیا دونمی،نم

 گفتم: عیبزنه که سر یخواست حرف ساشا

 هم صحبتاش هم گذاشت! ینفررو به پا هیسکوت  لیدل شهیالبته م _

رفت باال؛  عیآب سر وانیل هیخندش رو گرفت و یکه خندش گرفته بود جلو اساش

شروع کرد به خوردن ادامه  الیخینگاهم کردو بعد ب رهیخ رهیهم چند لحظه خ یتیگ

 که من باهاش سرجنگ دارم با من نداره... یدختر انقدر نیا نکهیغذاش ؛ نه، مثل ا

 

 

رو از چشمش  نکشیه بود ، عخودش حس کرد ینگاهم رو، رو ینیکه سنگ ساشا

 سمت من. دیبرداشت و چرخ

 !یکنینگاهم م یدار رهیخ رهیخ ینجوریتو اتاق هم میاومد یرز؟ از وقت هیچ_

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 ...!یچیه_

 تخت. یبلند شدو اومد نشست کنارم رو شیجا از

 !؟یبغ کرد ینجوریا یچیبخاطر ه_
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 راهنی؛ عادت داشت شب ها بدون پ شیبه خالکوبشدم  رهیباال انداختم و خ یا شونه

 بخوابه...

 و ،سرم و آورد باال. رچونمیرو گذاشت ز دستش

 ...یباهام سرد شد یدیرو فهم لیسه هیقض یاز،وقت_

و  دمیلب گز یول م؟یباهم داشت یگرم یرابطه  نیخواستم بگم ، مگه قبل از ا یم

 بجاش گفتم:

 به اون نداره! یربط_

 ؟یپس چ_

و دست خودش رو رو کنه  ارهیرو به رو ب یتیگ ی هیبود که قض دیمغرور، بع رز از

 و گفتم: دمیکش یالک یا ازهیخم نیهم یبرا

 ؟یدی؛اجازه م ادیخوابم م یلیساشا من خ_

 .دیبهم انداخت و خودش اون سمت تخت دراز کش یا یطوالن نگاه

زن و شوهرها  هیگفت؛ ما اصال شب یراست م ای؛ در دمیو دراز کش دمیکش یآه

 ...!مینبود

 

 

 

 به پام و گفت: دیبا پاش کوب هویکه  دمیخندیم ایدر یبه حرص خوردن ها داشتم

 من خنده داره؟ یحرف ها یزهر،حناق، چه مرگته؟ کجا_
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 خنده هام گفتم: یبه ال ال

 ؟یخوریباحال حرص م یلیتا حاال بهت گفته بودم خ_

 ت:بهم انداخت و ناراحت گف یگنینگاه غم ایدر

 واقعا که!_

 لبام، دخترم ناراحت شده بود... ینشست رو یلبخند

 تو! یو جواب منف هیجلسه خواستگار هیفوقش  ؟یخوریچرا حرص م زم،یعز_

 پسره و خونوادش رو قبول داره! یلیفرق داره  بابام خ یسر نینه؛ ا_

 که تو چشمش حلقه شده بود نگاه کردم و گفتم: ییتعجب به اشک ها با

 تورو مجبور کنه! تونهینم چکسیه زدلمی؟عزیکن یم هیگر یدار! ایدر_

 باالو گفت: دیرو کش دماغش

و هفت سالمه، مامان و بابا پاشون رو گذاشتن رو  ستی؛ رز من بتونه یچرا م_

 هست. لیفام یحرف پشت سرم تو یکلخرخرم، 

 کنه... یو اجازه دادم خودش رو خال نمیرو گذاشتم رو س سرش

 سرش رو آورد باال و اشک هاش رو پاک کرد. که گذشت کمی

 ؟یبهتر_

 آره..._

 زدم بهش و گفتم: یلبخند
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قسمتت  دیشا یدیرو بگذرون؛ خدارو چه د یجلسه خواستگار هی نیبه نظر من ا_

 پسر دوست بابات بود...! نیهم

 گفت: نیغمگ

 !ستیآدم قسمت من ن نی،ا ستین_

من اجازه  ای؛ در زنمیمووخاله حرف مبا ع امیم شیفوقش اگه نخواست زم؛یباشه عز_

 کنه! یتورو مجبور به انجام کار یدم کس ینم

 تکون داد و آروم گفت: یسر

 !یخوبه که هست_

 ...دمیپاشدم و سرش رو بوس میازجا

 !ایدر ،یمن یخونواده  یتو همه _

 رو چرخوند تو صورتم و گفت: نگاهش

 ؟یپس ساشا چ_

 .شینیو انگشتم رو زدم نوک ب دمیخند

 حسود خانم!_

الن هم نگاه، اسمش رو که آوردم لبات به خنده  ؟ایرز؛ پس اون چ گمیم یجد_

 بازشد!

 لبخند بهش نگا کرد مو گفتم: با

 ام؟! عیانقدر ضا یعنی_

 خشک شد رو صورتم. ایدر نگاه
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 افتاده؟ نتونیب یات... اتفاق_

 نه بابا توهم...!_

 م سمت پنجره...!نگاهم کرد که پشتم رو کردم بهش و رفت منتظر

کرده  رونمیو ی...! حسابفتهیداره م ییتوقلب من اتفاقا ی؛ ول فتادهین یاتفاق نمونیب_

 ...!سازتمیو داره از اول م

 منظورت ساشاست؟ رز؟!_

 سمت پنجره: دمیبه صورت بهت زدش انداختم و دوباره چرخ ینگاه

 خودم هم سخته، چه برسه به تو. یباورش برا_

 شونم و برم گردوند. ی؛ دستش رو گذاشت رو دمیشن قدم هاش رو یصدا

 !؟یتو ...! تو عاشق ساشا شد یرز_

 به قلبم کردم و گفتم: یا اشاره

 شیچند سال پ یخواد رزا یدوباره شروع کرده به کار کردن... !دوباره م نیآره ؛ ا_

 .ارهیب ادمیرو به 

 یدلم رو از توخواست حرف  یحرف فقط نگاهم کرد ؛ انگار م ینگفت و ب یزیچ

 چشم هام بخونه!

 اومد داخل.. دمیجد یبه درخورد و منش یسکوت بود که تقه ا نمونیب هنوز

 !شهیشروع م گهید ی قهیخانم ؛ جلسه پنج دق_

 گفتم: ایتکون دادم و رو به در یسر

 گه؟ید یایم_



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 112

 داد و گفت: لمیتحو یکج و کوله ا لبخند

 .امیآر..آره ...آره، برو م_

 تم و از کنارش رد شدم. گف یا باشه

 کردم وگفتم: ینوروز یبه آقا یبه جلسه نگاه ایدر ومدنیاز ن کالفه

،  میکن دیدارو رو تول نیا میاگه بتون یباالست، ول سکشیر دونمیحق با شماست، م_

 نیاول شهیکه شرکت ما م نیو هم فتهیاتفاق م یصنعت داروساز یتو یمیرشد عظ

 کنه... دیتول رانیا یتودارو رو نیکه تونسته ا یشرکت

 کرد انداختم و گفتم: یکه داشت با تفکر نگاهم م یبه دکتر زمان ینگاه

خوب به حرفام  کنمیدرسته؟ خواهش م دیفهم یمنو م یحرفا یدکتر؛ شما معن_

 ...!دیفکر کن

 یانیاگه پروژه شکست بخوره چه ضرور و ز یدون یم یحق با توئه دخترم؛ ول_

 .؟شهیبهمون وارد م

رو  یدکتر زمان یکه داشتن حرفا هیورو به بق رونیرو نامحسوس فوت کردم ب سمنف

 گفتم: کردنیم دییتا

 نیکه ا نیکه همه از ا کنمی،درک م کنمیدرکتون م دیباور کن دونم؛یم دونمیم_

که  یهمونقدر دیباورکن یول دیترس یکار به سمت سقوط بره م نیشرکت با ا

اگه بشه، اگه  دیهم هست.... !فکرشو بکن ونمیروزیاحتمال شکست هست احتمال پ

الزم  گهید میاگه موفق ش دیندو ی...م میدیرو از مرگ نجات م ییچه آدم ها م،یبتون

 م؟یدارو رو وارد کن نیا ی، اونم با هزار بدبخت ییاروپا یاز شرکت ها ستین

 جلو... میبر میتون ینم ییتنها م؛یدار بانیپشت هیبه  ازیما ن_
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 شند... یم یدارند راض یعنیحرف  نیلبام، ا یرو اومد یلبخند

به ما قول  شونیشرکت]...[صحبت کردم ا سییاعتماد ر یمن با آقا د؛ینگران نباش_

 دادند ! یهمکار

 کردم و ادامه دادم: یمکث

خوام در  یاعتماد همسرمن هستند پس ازتون م یکه اقا دیدون یشما م یهمه _

 ... دینداشته باش یا یمورد نگران نیا

 ...رندیبگ جهینزدم ، گذاشتم فکر کنند و از حرف هام نت یحرف گهید

 که گذشت دوباره ادامه دادم: کمی

 یپروژه نظارت و کار کنم و همه  نیا یگرفتم به شخصه رو میمن خودم تصم _

 نیمبتال به ا ماریساالنه صدها ب تونهیدارو که م نیساخت ا یوقتم رو بزارم برا

 کنه...!رو مداوا  یماریب

پاشدو رو به  شیآخرم مطمئن تر،شده بود از جا یحرف ها دنیکه با شن یزمان دکتر

 من گفت:

مباهات منه ؛ تا اآخرش  ی هیمثل شما ما یکار کردن کنار آدم دلسوز و کار بلد_

 کنارت هستم دخترم...!

از  یکیو حاضرم قسم بخورم که اون روز  هیموافقت بق یبود برا یاستارت نیا و

 من بود. یزندگ یروزها نیتربه

 *** 



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 114

و  دمیخر ینیریش لویک هیراه خونه  یتو ره،یمد ئتیاز گرفتن موافقت ه سرخوش

 هیخواستم  یامشب رو کنار ساشا خوش بگذرونم ، م هیخواستم  یرفتم خونه؛ م

 ...میباش گهید یامشب مثل زن و شوهرها

 تو ظرف مورد عالقم و بردم تو حال. دمیهاروچ ینیریش

 ه؟یچ ینیشر نیمناسبت ا یبگ یخوا یبابا ؛خانم خانما نم یا_

 و نشستم رو به روش دمیخند

 االن...! گمیم_

 رو گرفتم جلوش و گفتم : ظرف

 بردار تابگم!_

 داشت؛ گفت: یبرم ینیریبهم و همونطور که ش دیهاش رو مال دست

 به به رولتم هست ._

 اول رو بزنم گفتم: گاز نکهیبرداشتم و قبل از ا ینیریش هیهم  خودم

 رو گرفتم...! رهیمد ئتیموافقت ه_

 گفتم چشم هاش از تعجب گرد شدو با دهن پر، بلند گفت: نویا تا

 ؟یگیم یجد_

 و گفتم:ساشا دهنت! دمیخند بلند

 برداشت. گهید ینیریه،شیو  دیخند اونم

 به تنم؛ به به ،به به. شهیگوشت م ینیریش نیا _
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 ی؛کارا شگاهمیبه بعد دائم آزما نیاز ا گهیخودم هم د ؛زنمیاز فردا استارتش رو م_

 .ایسپرم به در یشرکت هم م

 زدوگفت: یلبخند

 .یایدونستم از پسش برم یم_

 .دمیاتاق شن یرو از تو میگوش یبدم که صدا یجواب خواستم

 گفتم و رفتم سمت اتاق یدیببخش

 .رو جواب دادم میو گوش دمیسیشده بود، ل یو که خامه ا انگشتم

 . چوندنیجونم؛ عند پ_

 سالم! ؛یرز_

 ناراحتش گفتم: یتوجه به صدا یب

 ...ایچوندیکه امروز منو پ یاریموقع به رو خودت ن هیسالم ؛  کیعل_

 رز؛ کارت دارم!_

 رو تخت و گفتم : نشستم

 خانم ما دمغه؟ ایباز، که در شدهیچ_

 نجا؟یا یایب یتونیفردا شب م_

 ؟یخونه شما؟براچ_

 .یخوام توهم باش ی؛م انیم نایا دیمج_

 ه؟یک گهید دیگفتم:مج یجیگ با
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 حرص جواب داد: با

 ...!گهیگم د یاه رز؛ پسر دوست بابام رو م_

 .امیحتما م زمیآها آها خواستگارت ؛ باشه عز_

 خون شد. گرمیج دم،یآهش رو که از پشت تلفن شن یصدا

 شت؟یپ امیاالن ب یخوا ی؟می؛خوبیآج ایدر_

 کنه؛ خوبم.نه ،دستت درد ن_

 با ذوق گفتم: یو بعد از مکث رونیرو فوت کردم ب نفسم

 کردم! یرو راض رهیمد ئتیباالخره ه یدیفهم ا؛یدر یراست_

 جدا؟چه خوب خوشحال شدم._

بگم که  یزیخورد تو برجکم ؛خواستم باز چ یحسش حساب یب یصدا دنیشن با

 گفت:

 ؟یندار یکار زنه،یرز؛ مامانم داره صدام م_

 دم و گفتم:کش یپوف

 .ریبرو شبت بخ زم،ینه عز_

 یحال ؛ول یرو گذاشتم رو دراور و بعد از سفت کردن کش موهام رفتم تو یگوش

 !ستیساشا ن دمید

 وا کجا رفت؟_

زدم  یاز حمام اومد ،رفتم در حمام و تقه ا ییآشپزخونه که صدا یبرم تو خواستم

 به در...



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 117

 حمام؟ یساشا؛ رفت_

 د.ندا یجواب یگذشت ول کمی

 دوباره صداش کردم که جواب داد:_

 آره منم .._

 شام رو بشورم. یباال انداختم و رفتم آشپزخونه تاظرف ها یا شونه

*** 

 ضیشکست انداختم و با غ یکه داشت با دمش گردو م ایبه در یچپ نگاه چپ

 گفتم:

که من  یمن ،عرزد شیپ یکه اومد شیچندروز پ ه؟یتو اصال معلوم هست فازت چ_

خوام  یو م   هینه پسر خوب یگفت یخوام و فالن و بهمان، فرداش اومد ینم دویمج

 ،یزیچ یبدم؛خل یخوام بهشون جواب منف یم یگ یقبولش کنم؛ اونوقت االن م

 تو؟؟ یهست

 و گفت: دیخند سرخوش

 !یشیجذاب م یلیخ یخور یحرص م یوقت ؛یرز_

 ...شیمرض ؛ روان پر_

 موم شد، گفت:خندش ت نکهیخنده و بعد از ا ریز زد

 .میزیحقوق بچه ها رو بر دیپس فردا با ،یمن برم حسابدار_

 فهمم... یمنو ؛ من که آخرش م چونیخانوم بپ ایباشه در_

 .رونیرفت ب ینگاهم کرد و بعد از خداحافظ کمی
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*** 

اخم  دمیکه د یزیهوا در رو بازکردم و رفتم تو و از چ یب نیهم ینبود، برا یمنش

 هام رفت توهم...

 ز؛یداده بود به م هیروبه روش، تک یتیو گ شیصندل ینشسته بود رو ساشا

 پاشدو اومد سمتم... شیاز جا دیتا منو د ساشا

 .ایداخل ب ای؟بییعه رز؛ تو_

به موضعش نداده بود، انداختم و بعد روبه ساشا  یرییتغ چیکه ه یتیبه گ ینگاه

 گفتم:

 .میار آوردم باهم بخورناه نیهم یبرا ،ییکردم تنها یسالم...! فکر م_

 زدو گفت: یلبخند ساشا

 گهیهم د یتی؛ گ شمیهالک م یکه دارم از گرسنگ نیبش ایهم خوب ؛ب یلیخ_

 ؟یتیکارش تموم شده بود باهام؛ نه گ

 کرد؟ یصداش م یتیبره توموهام؛ گ گهیمونده بود ابروهام د کم

 یلهجه  بودم و با همون ستادهیچارچوب در ا یاومد سمت من که تو یتیگ

 افتضاحش گفت:

 !دمتیآره کارم تموم شده...! خوشحال شدم د_

 از کنارم رد شدو رفت. یواسش تکون دادم که با گفتن فعلن یسر

 ساشا ؛ یبستم و نشستم رو به رو درو

 گفتم: وردمیغذا رو درم یکه ظرف ها همونجور
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 موندنش! هیکردم موقت یفکر م_

 هش داشتم !نگ نیهم یخوب بود برا ؟کارشیتی؟گیک_

 گفتم. یروهم و آهان دمییرو سا دندونام

 قاشق اول و خورد با دهن پر گفت: ساشا

 زدم... یسروکله م ایمیشرکت ک سییدستت درد نکنه؛ از صبح تاحاال داشتم با ر_

 شرکت من! یاصل بیمجد مغرور؛رق اوشیهمون ک یعنیا؟یمیشرکت ک سییر

 ؟یچ یعنی؟یزد یسروکله م_

رفت که ده درصد سهام  ینم رباریغده ؛ ز یلیالمصب خنه ؟ شیشناس یم_

 شرکتش رو بزنه به نامم!

 تعجب گفتم: با

 کنه؟! یکار نیهمچ دیبا یچ یخب اون برا_

 آب خورد و گفت: یا جرعه

 کنم! یباهاش همکار شیدیجد یپروژه  یمن برا نکهیا یدر ازا_

 م:بلند گفت رون؛یکم مونده بود چشم هام از حدقه بزنه ب گهید

 مقابل من قرار داره؟؟ یاون در نقطه  یدون یمجد؟ساشا م اوشیک ؟بایهمکار_

 گفت: الیخیب

 ؟یخب که چ_

 حرص جواب دادم: با
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...! من  فتهیشرکت من به خطر م یفعل تیساشا اگه موفق بشه، موقع ؟یخب که چ_

 .کنمیحساس کار م یلیخ یپروژه  هی یاالن دارم رو

 د بهم.از خوردن برداشت و زل ز دست

! از نظر من و کارشناسم  دمیکه به نفع شرکتم باشه انجام م یرز؛ من هرکار نیبب_

 ؟یکار به نفع شرکت منه؛ اوک نیام ا

 درسته؟ یثابت یتیخانم گ نیکارشناست؟ هم_

 نداد که ادامه دادم: یجواب

 من برات مهمم؟ ؟یمن چ_

 فت:پنجه هاش رو فرو کرد توموهاش و گ شیشگیبه عادت هم کالفه

 ...هیمن چ یتو زندگ گاهتیجا یدون یبس کن رز، تو م_

 یول ه،یتو چ یتو زندگ گاهمیمعلوم کن که جا قایدونم، دق یخواستم بگم نه نم یم

 .رونیحرفام، نذاشتم از دهنم بزنه ب ی هیمثل بق

 حاال اجازه هست غذام رو بخورم؟_

 یبه خوردن ادامه شروع کرد  الیخینگفتم که اونم ب یزینگاهش کردم و چ یحرص

 غذاش...

*** 

موقع از شب  نیسابقه نداشت ساشا تا ا دم؛ییبه ساعت انداختم و لب جو ینگاه

 بمونه...! رونیب
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که خودم با هزار وسواس براش درست  یتولد کیبه ک ینگاه زوینشستم پشت م 

 یکنم ،م زشیخواستم مثال سوپرا یکرده بودم انداختم ؛ امشب تولد ساشا بود و م

 ینطوریا گهیتونستم د یرو بهش بگم نم یواستم امشب تمومش کنم و همه چخ

 کنم . یزندگ

دست دست کردن باالخره شمارش رو گرفتم ؛  یرو برداشتم و بعد از کل میگوش

 وسط بود ! نیغرورمم ا ینباشه، پا یهرچ

گفت دستگاه  یکه م یزن زینفرت انگ یصدا دنی، بعد از شن شدیداشت ده م ساعت

رو انداختم رو کاناپه و  میباشد، با حرص گوش یک مورد نظر در دسترس نممشتر

سطل زباله ؛  یانداختمش تو یرو برداشتم وهمونجور کیرفتم تو آشپزخونه  و ک

 کنم...! یفکر هیدرموردش  داکردم تا بع میکادوش هم برداشتم و بردم تو کمد قا

 

 کمیچشمام رو  دم؛یز خواب پرا ومدیاتاق م یکه از تو یتلق تلوق یصدا دنیشن با

 اتاق . یتا بلکم خواب از سرم بپره. از جام پاشدم و رفتم تو دمیمال

 سالم!_

 کنم ها. دارتیخواستم ب یبابا نم ی!؟ ا یشد داریعه سالم، ب_

 ...!یاومد رید_

 رو درآوردو گفت: راهنشیپ

 گرفته بودن. کیکوچ یمهمون هیآره؛ بچه ها واسم _

 امه داد:نگفتم که اد یزیچ

 اتاق کارم احتماال همونجاهم بخوابم تو بخواب. رمیکارهام مونده، م کمیرز؛ من _



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 122

دور گردنم، به زور قورت  شدیطناب دار م شتریتوگلوم رو که هرلحظه داشت ب بیس

 دادم و گفتم :

 باشه !_

 کنارم رد شد که صداش زدم: از

 بله؟_

 زدم و گفتم: یکمجون لبخند

 تولدت مبارک!_

 یبه پوزخند بود و بعد از گفتن مرس هیشترشبیداد که ب لیبهم تحو یلبخند کج اونم

 اتاقش ... یرفت تو

و  دادیشرکتش رو تو اتاق کارش انجام م یمونده  یباق یاون شب، ساشا کارها از

 و من چقدر ساده و خوش باور بودم...! دیخواب یهمونجاهم م

*** 

 !دمیبه صورتم کش یکالفه دست تو قفس انداختم و یبه خرگوش مرده  ینگاه

 اوله. شیآروم باش دخترم، تازه آزما_

 حرف رو زد بود و گفتم: نیکه ا یرو چرخوندم سمت دکتر زمان سرم

 ...!یدیحق باشماست؛ زوده واسه ناام_

 بهم زدو گفت: یلبخند

 افتیق نیبچه ها ا ی هیدرهمت رو درست کن که بق ی افهیق نیحاالهم ا ،نیآفر_

 بازن...! یخودشون رو م یحساب ننیرو بب
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 داد . یبهم آرامش م بیمرد عج نیزدم؛ ا یلبخند متقابال

دادم ، مرخصشون کردم و خودم  ممیکه به ت یا یمختصر و انرژ یسخنران هیاز  بعد

 اورد. یاز پا درم م گهیداشت د یهم راه افتادم سمت خونه؛  خستگ

سر کوچه پارکش کردم؛  نیهم یبرا نگ،یرو بذارم پارک نینداشتم ماش حوصله

 ...! رونیاز ساختمونمون اومد ب یتیگ دمید هویکه  شدمیم ادهیپ نیداشتم از ماش

 نشست؛ میشونیپ یرو یهام تند شده بود و عرق نفس

 شدیکه م یرفتم سمت ساختمون و به هرجون کندن یفور داد،یدلم گواه بد م 

 دم واحدمون ... دمیرس

 !مینیب ریزد ز  یعطرزنونه ا یز کردم که همون لحظه بوانداختم و در و با دویکل

 کم مونده بود سکته کنم که ساشا جلوم ظاهر شد ! گهید

 ؟یسالم؛ باالخره اومد_

 ؟یسالم...! مهمون داشت_

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 مهمون؟_

 کردم زیم یرو ییبه استکان چا یتکون دادم و اشاره ا یسر

 ...!یخور ینم ییآخه تو که چا_

 انداخت و رو به من گفت: زیبه م ینگاه

 بود ! نجایشرکت ا یاز بچه ها یکیآها؛ آره ، _

 کرد؟ینوک انگشت هام ذوق ذوق م چرا
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 خنده گفتم: به

 کارمندهاش بگرده ...! یجلو ینجوریا دهیاز ساشا اعتماد بع_

 بود؟ یبه چ گهیبه شلوارکش کردم  ؛ خنده ام د یاشاره ا وبعد

 نداد؛ یبجوا دویخند

 کنم جناب اعتماد؟ یمعن یخنده رو چ نیاالن ا من

 زدیلحظه هم آروم وقرار نداشتم ؛ دلم شورم هیبودم  دهیرو د یتیبعداز ظهر که گ از

که تومدرسه  ییبود ، از همونا مارستانیمامان تو ب یکه وقت ییاز همون دلشوره ها

 بینص دمیدیمو رو هروقت مکه ع ییاز همونا زد،یبودم و دلم شوربابامو تو خونه م

 شد...! یدلم م

و  یقسط یزندگ یبرا ییاتفاق ها هیکردم که قراره  یکردم ، حس م یم حسش

 ...فتهیکه با ساشا داشتم ب یاجاره ا

 داد زدم: بایباز کردم و تقر تیرو با عصبان دراتاقش

 ؟یچ یعنیکارها  نیا_

 گفت:  یجیشدو با گ زیمخیتختش ن یرو ساشا

 شده؟ ی؛ چرز_

 نداره؟ یشرکت تو تموم یکارها نیشده؟ا ی،چ یبه من بگ دیتوبا_

 با بهت گفت: ستادویجلوم ا اومد

 !؟یهست یچته ؟ دختر چرا انقدر عصب_
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توجه به حرفش  یصدام رو بردم باال و ب شتریدهنم رو تند تند قورت دادم و ب آب

 گفتم:

فکر  نیو به ا نجایا یایب ها مبهونته ! اصال البته که بهونته ... !مطمئنم ش دمیشا_

 ...!یبکن تیشرمنو از زندگ یکه چجور یکنیم

 کرده بودم؟ دایتاحاال لرزش دست پ یازک

من، تو منو  یزندگ یتو ی...!چون تو اومدیفکرکن زایچ نیبه ا ینه ساشا؛ حق ندار_

 خودت... یبه زندگ یاورد

 سمت خودش؛دادم گرفت و کشوندم  یهوا تکون م یتو یهام رو که ه دست

 ...یکن ی؛ آروم باش رز ،االن سکته م شییییه_

 گفتم: هیبغض گلوم شکست ؛  با گر باالخره

 خسته شدم! امیخسته شدم خسته شدم ... ازخستگ_

شد و طرز نگاه کردنش بهم عوض  نیکه چشماش غمگ دمیاشک هام د یالبه ال از

 شد!

 داد ؛ موهام تکون یتو بغلش و دستش رو نوازش وار رو کشوندم

آغوش رو  نیکه ا یلحظه ا نیلحظه ، درست هم نیتونستم هم یم کاشیمن ا و

نگه   شهیهم یشده بود رو برا یکیعطر من  یعطر کاپتان بلکش با بو یداشتم  و بو

 کردم ...! یو زمان رو متوقف م داشتمیم

 کنم باتو؟ کاریمن چ_
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کرد؟  یستفاده ما یلعنت یجمله  نیشد، چرا همش از ا شتریدست هام ب لرزش

جمله  نیلبام نشسته بود؛ اون روزهم، هم یکه بوسش رو یدرست مثل همون روز

 رو به زبون اورده بود...!

گونم  یکه سر خورده بود رو یبه صورت غرق در خوابش کردم و اشک سمج ینگاه

به  یتراس، نگاه یتخت بلند شدم و رفتم تو یرو با پشت دست پاک کردم.  ازرو

که تک و توک چراغ هاشون روشن بود انداختم .  ییت و ساختمون هاخلو ابونیخ

از کدوم  دیدونستم با یغلط ؟!نم یدرسته ، چ یدونستم چ یحسم مبهم بود؛  نم

که من  یمطمئن شدم که عشق دمینگاه ساشا رو به خودم د یراه برم ...؟ امشب وقت

قدر به ازدواج با من سوال که چرا پس ان نیا یطرفه بود ول هیبهش داشتم  کامال 

 یلیسوال رو خ نیوجودم...!که البته جواب ا یاصرار داشت ،مثل خوره افتاده بود تو

 کردم گرفتم...! یکه فکرشو م یزودتر از اون

*** 

نامعلومش، همه دست به دست هم داده  یوقتش ،رفت وآمدها یوقت وب یها تلفن

 ! رمینقطه قرار بگ نیا یبودن تا من ،االن تو

زد، شدم و زنگ واحدش رو  یم واریکه داشت خودش رو به درو د یغرور الیخیب

 فشردم ...! 

کرد؛  ییچارچوب در جلوم خودنما یتو فشیکه در باز شدو قامت ظر دینکش یطول

 رم سراغش ! یزود م ای ریدونست د یجا نخورد، انگار م دنمیاز د

 پاش روانداخت روپاش و گفت: خونسرد

 ؟یرو بشکن سکوتت نیا یخوا ینم_

 شدم و شروع کردم به حرف زدن: لیبه طرفش ما یکمی
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 یتو یکه تو بگ ی؛هرکار دمیرس نجایبه ا یچیاز ه دنم؛یخانوم ، من آدم جنگ نیبب_

کس و ناکس  یدستم جلو نکهیبرم دانشگاه ،بخاطر ا نکهیکردم...!  تاقبل از ا یزندگ

نفر دستش  هی یاشتم حتنذ یکردم ... ول یکردم، پرستار یدراز نشه دست فروش

 نیا یبدستشون آورده بودم ...! تو تمن دراز بشه چون با زحم یسمت داشته ها

خوابش هم  یجون سالم بدر ببرم که صدتا بهتر از تو حت ییزایچ هیسن تونستم از 

 ... ! نندیتونند بب ینم

 صدام رو گرفتم و دوباره ادامه دادم: لرزش

کس  یلیبه ناحق ازم گرفتن، خ زهاهمیچ یلی،خنداشتم  میتو زندگ زهایچ یلیخ_

طعم خنجرشون رو که از پشت بهم زدند  یکردم ول یهارو دوست حساب م

 شهینتونست نفسم رو ببره ...!من هم یبازهم کس فتادم،یبازهم از پا ن ی... !ولدمیچش

 یقلمرو یپاش رو تو یکس رمزا یمثل االن که خودم نم قایخودم بودم و خودم ؛دق

 من بزاره! یزندگ

 بلند شدم و روبهش گفتم: میگرفتم و منتظر حرفاش نموندم؛ از جا ینفس

 یستین یمنم بش بیرق نکهیا یاندازه  یتو حت یهارو گفتم تا بفهم نیا یهمه _

 پهن کن! گهید یجا هیپس تورتو برو 

 رو انداختم روشونم و پشتم رو کردم بهش وراه افتادم. فمیک

 یهست ییتوبشم ! تو زن قو بیکه رق ستمین نمیا یندازه ا یحق باتوئه؛  من حت_

 ؛ازتک تک رفتارهات معلومه...!

 و کردم سمتشو منتظر نگاش کردم. روم

! ستیکه مشکل از من و تون یش ی، متوجه م یاگه درست بهش نگاه کن یول_

 ...!یاومد نجایو تا ا یغرورت گذاشت یکه توبخاطرش پارو هیمشکل از مرد
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 زدوادامه داد: ییموذ لبخند

 به تو نداره...! یاحساس چیتونم از نگاه ساشا بخونم که ه یمن هم م یحت_

 زدم و گفتم: یپوزخند

 ...! شونیریبگ یمن حرفام رو زدم بهتره جد _

 :دمیکه صداش رو از پشت شن رونیرفتم ب یاز در م داشتم

انتخاب  رو اشتباه تیزندگ یآدم ها ؛یریبگ یحرف منو جد نیتو هم بهتره ا_

 رو...! نشیمخصوصا مهمتر ؛یکرد

دونستم  یکاش م یا یگرفتم و در رو محکم پشت سرم بستم  ول دهیرو نشن حرفش

 بوده...! دهیفا یاومدنم چقدر ب نجایتا ا

*** 

نداشت به  یا دهیکارم فا نیا یدستم جابه جا کردم ول یرو کالفه چندبار تو خودکار

 چک رو خراب کنم! یبرگه  نکهیجز ا

کنم؟ احتماال  شتریشوفاژ رو ب یدرجه  دیخوا یحالتون خوبه؟ م ،یخانم تجل_

 لرزش دستاتون بخاطر سرماست !

دست ها بخاطر شب  نیدونستم لرزش ا یبه حرفش نکردم؛ چون خودم م یتوجه

دونستم که کجا و توآغوش  یخونه و من خوب م ومدیکه ساشا ن یگذشته ست ؛ شب

 ...لعنت!یتیمثل تو گ ییلعنت به زن هاکدوم زن شبش رو سر کرده؛ 

 امضا کنه  ایچک رو ببر در نیا_

 !ومدنیامروز ن یخانم؛ خانم منصور_
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 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

 شه؟ یمگه م ومدن؟ین_

 باال انداخت و گفت: یا شونه

 دونم ! ینم_

 شمس امضا کنه! یهم بده آقا نیا ،یبر یتون یخب؛  تو م یلیخ_

خواستم  ؛یصندل یدادم به پشت هی. سرم رو تکرونیگرفت و رفت برو از دستم  چک

بود! خدا کنه خبربد نده که  یزنگ خورد. دکتر زمان میچشمام رو ببندم که گوش

 کشش خبر بدرو ندارم...! گهید

 دکتر! یسالم آقا_

 سالم دخترم ... مژده بده مژده!_

 شدم... زیخ میخوشحالش ن یصدا دنیشن از

 ؟شده یدکتر؟ خبر_

 گفت: دویخند

 ...یبله که شده؛ اونم چه خبر_

 کنم! ی؛دارم سکته م دیتوروخدا زودتر بگ_

 شه...! ینم ـــــــــــــرینخ یخشک و خال ینجوریهم_

 گرفته بود خندم

 لطفا! ؛یزمان یآقا_
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 و گفت: دیخند دوباره

 فاز دو! میبر رمیترالن زنده است ...! زنگ زدم اجازه بگ_

 زدم و با بهت گفتم: یفه اخ غیج یخوشحال از

 د؟یگ یراست م_

 نشو... دیبـــــــــعــــــــله؛ گفتم که ناام_

 یرفتن به فاز دو رو دادم ؛ ترالن اسم خرگوش چهارم یوداجازه  دمیخند سرخوش

دارو  قیروز بعد از تزر هی یقبل ی...! سه تامیداد یو انجام م شاتیبود که روش آزما

 ...!تیبدست آوردن پنجاه درصد از موفق یعنی یچهارم نیامرده بودند وزنده بودن 

از شرکت  راه  عیچند وقتم رو بشوره و ببره ؛سر نیخبر تونسته بود دردو عذاب ا نیا

به  ینیریخبر رو با گل و ش نیخواستم لباس عوض کنم و ا یافتادم سمت خونه، م

پلخته اومده بودم  شلخته نیهم یوساشا بدم ! امروز اصال حوصله نداشتم برا ایدر

 شرکت...

*** 

 یراهنیچشمم خورد به پ نهیآ یکه از تو نهیآ یو رفتم جلو دمیشلوارم رو پوش مانتو

رفتم سمتش ؛ به  اریاخت یتخت. ب یبودو االن افتاده بود رو دهیپوش شبیکه ساشا د

که با عطر   ی...!عطر مینیب ریخورد ز یعطرزنونه ا یبرش داشتم بو نکهیمحض ا

 نیزم یبوش سر خوردم رو دنیکه با شن یطرشده بود ...!ع یان بلک ساشا قاطکاپت

 شناختم...! یخوب بوش رو م یلیکه خ ی...!عطر

*** 

 گهید یتو، تو دست من بود، دلت اما جا دست
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 گهیم نویاما چشمات ا ،یخودت خبر ندار تو

 رهیجا اس هیکه دلت  کردم،یبود حس م یمدت

 رهیمیست جز من موا یبه بختت ک یپا زد پشت

 یاشتباه هی ادیم شیپ ،یوقتا گاه هی ،یگیم تو

 یواسه تو نمونده راه شه،ینم گهید گه،ید نه

 یاشتباه هی ادیم شیپ ،یوقتا گاه هی ،یگیم تو

 یواسه تو نمونده راه شه،ینم گهید گه،ید نه

 الهیبرگشتم خ گهیمحاله، د دنمید گهید

 رهزایدل از اون نگات ب نه،یکارت هم یسزا

  یاشتباه هی ادیم شیپ ،یوقتا گاه هی ،یگیم تو

 یواسه تو نمونده راه شه،ینم گهید گه،ید نه

 یاشتباه هی ادیم شیپ ،یوقتا گاه هی ،یگیم تو

 یواسه تو نمونده راه شه،ینم گهید گه،ید نه

 یاشتباه هی ادیم شیپ ،یوقتا گاه هی ،یگیم تو

 یواسه تو نمونده راه شه،ینم گهید گه،ید نه

 یاشتباه هی ادیم شیپ ،یوقتا گاه هی ،یگیم تو

 یواسه تو نمونده راه شه،ینم گهید گه،ید نه

 (یلیشادمهر عق_)محال
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وچشم هام رو  یصندل یدادم به پشت هیکردم و باز سرم رو تک یرو دوباره پل آهنگ

 .دیبه گوشم رس ایدر غیباز،شدن در وبالفاصله ج یکه گذشت صدا کمیبستم ؛ 

 راسته که ترالن زندست؟! ؛یرز یییییواااا_

 زدم: یزدش لبخند جانیهام رو باز کردم و به صورت ه چشم

 راسته...! زم،یآره عز_

 گفت: دویخند بلند

 ؟یزودتر خبر بد دینبا شعوری... برههههیمن رو بگ یکی یوا_

 و گفتم: دمیهام رو مال قهیشق

 حال ندارم! کمی_

 گفت: یرو غنچه کرد وبا لحن چندش لباش

 شده؟! یچرا عشششق من؟ چ_

 و گفتم: دمیخند

 حرف نزن! ینجوریزهرمار، ده بار گفتم ا_

 .میصندل یدسته  یو اومد نشست رو دیهم خند خودش

 !یخوشحالم، رز یلیخ_

 منم!_

 خواد! یجشن بزرگ م هیدلم _

 منم!_
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 گفت: غیبه گونم زدو با ج یا دوبوسهیپر ازجاش

 عاشقتم، عاشقتم!_

 و با لبخند گفتم: رو قورت دادم بغضم

 منم!_

 اومد داخل و رو به من گفت: یلحظه منش همون

 رو گرفتم! لطتتونیب سییر_

 تکون دادم و گفتم: یسر

 گه؟یساعت هشت د_

 !سییبله ر_

 !یبر یتون یممنون؛ م_

 با تعجب نگاهم کرد وگفت: ایرفت در یمنش نکهیمحض ا به

 ؟یواسه چ لطیب_

کننده و پخش دارو  دیتول یشرکت ها نیفرانس بکن هیبرم اصفهان؛  دیسفر با هی_

 اونجا باشم! دیشه ؛با یبرگزار م

 ای یفرستاد یمن رو م ای! یرفت یجورجاها نم نیخودت از ا چوقتیوا؟ تو که ه_

 رو...! حهیمل

کف دستش  نیکه منو ع یدختر نیچطور، به ا ایخدا دم،یهام رو ازش دزد چشم

 گفتم؟ یبلد بود، دروغ م

 الزمه خودم برم! یسر نیا_
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 گفت ... یباشه ا ینگاهم کردو بعد از مکث رهیخ رهیخ کمی

بهش  نکهیکه صداش زدم و رفتم سمتش و بدون ا رونیب رفتیاز اتاق م داشت

 مهلت بدم ، محکم بغلش کردم!

 که چقدر دوستت دارم، نه؟ یدون یم ا،یدر_

 به کمرم زد! یضربه ا دویخند

سفره لوس خانوم...؟! عوووو  نیبخاطر ا ؟نکنهیکرد ینم نکارهایتو که از ا ؛یرز_

 سفر قندهار! رهیحاال انگار م

آغوش خواهرانه  نیبود که ا یبار نیآخر دینگفتم و محکمتر بغلش کردم ؛شا یزیچ

 ساشا بمونم...! یزندگ یتو گهیرو گرفته بودم؛ قرار نبود د می...!من تصم شدیم بمینص

*** 

اومد مرغ  ادمی هویلحظه چشمم افتاد به تراس و  هیهام رو که جمع کردم  لباس

مرغ عشق  دنیتو تراس وبا د دمییدو ینذاشتم تو اتاق ؛ فور شبیعشق هام رو از د

 نارهمیا یحرکت افتاده بودن کف قفس ، بغض راه گلوم رو بست ؛حت یکه ب ییها

 نتونستم نگه دارم...!

 ن؟یچ نایساشا!ا"_

 مرغ عشق._

 شون؟یدیخر یچ یبرا_

 خودمون! یتو؛ برا یراب_

 ها نماد عشقن...! نیا_
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 ؛هوم؟ ستیشروع بدن یخب برا_

 ”...؟!میشروع کن دیبا گهیپس د_

سطل  یانداختم تو یحرص بغضم رو قورت دادم و قفس رو برداشتم و همونجور با

مطمئن  یزیچ هیاز  دیگوگل ؛با یزباله...! لپ تاپ رو روشن کردم و رفتم تو

 ...!شدمیم

ساشا بودرو  ی نهیس یچشمم رو یهرشب جلو بایده ماه تقر نیا یتوکه  یاسم

رو صفحه که اومد  یاسم لعنت نیا یسرچ کردم و منتظر شدم ، تا باالخره بفهمم معن

 شد به هق هق ...! لیاسم بغضم تبد یمعن دنیباال، با د

 گفتم: رلبیبود انداختم و ز زیم یبه عکس ساشاکه رو ینگاه میاشک یچشم ها با

 که از اولم مال من نبود...! ی... عشقمیعشق رو شروعش کن یکه گفت یتوبود نیا_

 ستیجز من عاشقت نبود و ن چکسیه"

 ستیخود تو ن هیواسم شب چکسیه

 مونهینم یزیتو چ یب ازمن

 "وونهیرومه دوستت دارم د اسمت

*** 

 و گفت: نیرو گذاشت توماش چمدونم

ساعت  ی... ! گفتیرفت یا فرودگاه تنها نمحداقل ت ام؛یباهات ب یذاشت یکاش م یا_

 چنده پروازت؟
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خواستم خط  یکردم ؛ م یگفت، فقط داشتم نگاهش م یداشت م یچ دمیفهم ینم

 صورتش رو از حفظ شم... یمش

 رز؟_

مونه  یازش نم یزیچ گهیدفعه د نیعوض کنم ا دیبا گهیکنم اسمم رو هم د فکر

 اگه بخوام مخففش کنم...

 جانم؟_

من  یکردم، اون من رو آرزو به دل گذاشت ول ببشیکه نص یاز گفتن جانمخورد  جا

کلمه از زبون من مسلما  نیا دنیشن نکهیکارو باهاش بکنم ... با ا نیخواستم ا ینم

 آرزوش نبود...!

 گم پروازت ساعت چنده؟ یم_

 هشت._

 ؟یگرد یبرم یک_

بودن با  یاره براچقدر وقت د نهیخواست بب ینشست رو لبم؛ م یپوزخند ناخواسته

 ...!یعمر وقت دار هی انتکارمن،یمرد خ یعمر وقت دار هیاون، 

 !گهیسه روزد_

 تکون دادو گفت: یسر

 باشه؛ پس مواظب خودت باش!_

مواظب خودم باشم؟ سوار  دیبا یدیبه چه ام گهید ،یزینفرت انگ یجمله  چه

جانم  دنیشن یشدم و نگاه آخر رو بهش انداختم وشانس آخرم رو برا نیماش

 گفتنش امتحان کردم...
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 ساشا؟_

 بله؟_

 رحم  بود؟ یناخوداگاه به لرزه افتاد، چرا انقدر ب چونم

 توهم مواظب خودت باش._

 شد...! یالزمم م یدلتتنگ یروزها یرو تو ذهنم حک کردم، برا لبخندش

*** 

... شده بودم به گنبدوگلدسته؛ ناخوداگاه خندم گرفت  رهینشسته بودم و خ نیتوماش

 سرم نگاه کردم. یو به آسمون باال رخندهیزدم ز

 حاال من بگم خدایا شکرت؛ خدایا خودت خندت نمی گیره؟_

 که اشک چشم هام روون شد ... ! دمیانقدر خند دم؛یخند دوباره

وسط خنده؛ خنده  ی هیگر یبجا اتیشد سهم من از دن یم یدمت گرم چ ا،یخدا_

 بود...؟! یم هیوسط گر ی

 نجایهست که ا یکه سه چهار ساعت دادیه به سروصدا افتاده بود نشون مک یا معده

 یرو یخشک شده  ی. اشک هامیکنار هم کِز کرده بود امیبا بدخت نیماش یتو

 و روشن کردم. نیهام رو با دستمال پاک کردم و ماش رچشمیز یاهیصورتم و س

*** 

 یبرنم ییکه بجا یت کشوق کمیآسانسور شدم و از راه پله ها رفتم  باال   الیخیب

در  نیدونستم پشت ا یخوب م و زل زدم به در ستادمیدر آپارتمان ا یخورد...جلو

درد و داشته  نیبودم که طاقت ا یمن انقدر قو یعنی...  دیکش یها انتظارم رو م یچ

شکنه؛ من  یخوره، فوالدهم م یهم زنگ م هنآ یبه خدا که نبودم، حت باشم ؟ نه
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 ینجوریاومد ا یخواستم برم تو، دلم نم یت و استخون بودم... نماز گوش گهیکه د

سهم من نبود  چوقتیکه ه ییا یباشم؛ زندگ میشاهدِ نابودشدن خودم و زندگ

من بود...  ریگن تقد یکه م ییا یشده بود،زندگ دهیکه از من دزد ییا ی،زندگ

 نیدررو با آرومتر که با خودم راه انداخته بودم یساعت جنگ عصاب میباالخره بعداز ن

خنده هاشون مطمئنم کرد که  یسرعت ممکن بازکردم... وارد راهرو که شدم صدا

پارکت ها  یکه ازدستم افتاد رو ییدایکل ی... صدااهامهیامشب ،شب مرگ رو

که  ییبودم، چشم ها هشد شیآب یچشم ها ی رهیجفتشون رو از جا پروند و من خ

 نیو حاال ا یکم جاش رو داد به ناراحت که کم یاز بهت گشاد شده بودند، بهت

 خورد؟ یبه چه درد من م تیناراحت

 قدم اومد سمتم. هیسکوت رو شکست  ساشا

 رز؟_

چشم ها دست از سر  نیکردم؟ چرا ا یم کاریچ دیگفتم؟ اصال ...اصال با یم دیبا یچ

 داشتن...! ینگاه کردن به اون برنم

 هنوز دوسش داشتم؟ یرشد، دست هام مشت شد؛ چطو یکه بارون چشماش

 ؟یر...رز_

 اومد؟ یچسبوند خوشم م یکه به آخر اسمم م ییا"ی"هنوز از اون  چطور

 هام رو پس زدم وبغضم رو قورت دادم ...! اشک

 ا؟یچرا؟ چرا بامن؟ چرا در_

 نیاول دنیواسه چک یلیو دل انتشیخ یبود رو یبدیافتاد مهر تا نییکه پا یسر

 من ...! یگونه  یاشک رو
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*** 

 خوردم. یکه سمتم گرفته بودو ازش گرفتم و جرعه ا یآب وانیل

 نداشتم که برم؛ ببخش مزاحمت شدم. نجایا رازیبه غ ییجا_

 زدو گفت: یآرامش بخش لبخند

 .یاومد یکرد یدختر؟ خوب کار هیچه حرف نیا_

 تونستم لبخند بزنم؟! یجوابش رو با لبخند بدم؛ اصال چطور با اون حالم م نتونستم

 الت خوبه؟ح_

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 ه؟یحالم مثله چ یدونیم_

 نگاهم کرد که گفتم: منتظر

 یزنه،م یم ی!دومیزنیزنه،م یم یاونا ده نفر،اول ینفر هیتو   شهیفکر کن، دعوات م_

 یم ی؛پنجم یمرد گهیکه د یش یم دیناام ؛یش ی... خسته میچهارم ،ی... سوم یزن

 تیزنه گر یم ی...! هشتم یکن یم ،سکوتیتم،هفیشمی... شیکن یزنه،سکوت م

دلش  ی؛ دهم رمیم یبه التماس که نزن دارم م یافت یزنه م یم ی...! نهمرهیگ یم

 زنه! ینم یتامرگ ول یدونه الزم دار هیکنه،  یسوزه، نگاهت م یم

 گفتم: هیرو آوردم باال و با گر سرم

 خوام... یرو م یمن دهم_
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 ید ! نشست کنارم و سرم رو گرفت تو بغلش و کاونم پر اشک شده بو  یها چشم

 بیکرد رق یکه فکر م یتو بغل زن یروز هی ،یکرد من، رزا تجل یفکرش رو م

 کنه...!؟ یخال هیخودش رو از گر شهیعشق

*** 

 لب گفتم: ریصاف مشهد کردم و ز شهیبه آسمون هم یاز پنجره نگاه"

 یور خودش فقط مد رونیو و رونیکه خودش هم ح میشد ییایدن سرگردون

 یکه به در خورد برگشتم و منتظر زل زدم به منش یتقه ا یصدا دنیچرخه... باشن

 کاربلدم. یکم سن وسال ول

 .دیرسند؛ خواستم خبر بدم که آماده ش یم گهید ی قهیخانم؟ خبرنگارها تا ده د_

 زدم و گفتم: یلبخند

 شم! یممنون ، االن اماده م_

 هم هست! گهید زیچ هی_

 ؟یچ_

 !نندیاالن شمارو بب نیاصرار دارند، هم یلیخ ییآقا هی_

 :دمیحال پرس نیبا ا یول هیدونستم ک یم

 رو نگفت؟ لشیاسم و فام_

 "اعتماد! یچرا چرا؛  آقا_

*** 

 داشت! یلحظه هم دست از زنگ خوردن برنم هیکه  میزل زدم به گوش باحرص
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 دادم! یتو بودم، جواب م یمن جا_

 کردم و گفتم: نگاهش

 بشنوم؟! انتشونیخ یمسخرشون رو واسه  لیبشه؟ دال یجواب بدم که چ_

 روبه روم و گفت: نشست

 آره!_

 گفتم: بابهت

 !یتیگ_

ذره هم کنجکاو  هیخودت  یعنیدادند!  یاونا چرا تورو باز یبدون یرز؛ تو حق دار_

 نجایو ساشا بوده که باعث شده تو به ا ایدر یتو گذشته  یچ ی، بفهم یستین

 ؟یبرس

 و گفتم: رونیرو کالفه فوت کردم ب نفسم

 یشده بود،سوال ها یساشا خالکوب نهیس یکه رو ایمعلومه که کنجکاوم؛ اسم در_

 ایقطع رابطه با در یمنوساشا ،اصرار ساشا واسه  ییدرمورد روابط زناشو ایمداوم در

 !یتی...! معلومه که کنجکاوم گ لیسه ی،حرفا

 ل؟یسه یپرده ها رفت کنار ؛حرف ها یار همه لحظه مخم فلش بک داد  ؛انگ هی

 !لیسه یحرفا ل،یسه یحرفا

 دونست! یم لیسه_

 ؟یچ_

 دهنم و گفتم: یرو گذاشتم جلو دستم
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 خبر داشت! ایساشا و در یاز گذشته  لیسه ؛یتیگ_

 دست هام و گفتم: نیرو گرفتم ب سرم

 ؛ من چرا انقدر احمق بودم؟! یوا_

 و گفت:دستش رو گذاشت رو شونم  یتیگ

 بودن. یخوب یگرهای! اون ها بازیتو احمق نبود_

بازهم مثل  ی،ول یتوهم بهم گوش زد کرده بود یاحمقم ... حت هینه ، نه ؛من واقعا _

 خنگ ها رفتار کردم.

 پاشدم و گفتم: میجا از

 آره؛ حق باتوئه، من حق دارم بدونم چرا؟!_

 !دیرو از دستم کش یگوش یتیرو برداشتم و خواستم زنگ بزنم که گ یگوش

 ؟یکن یم نیچرا همچ_

 یتون یلرزند که نم ینگاه به دستات بنداز؛ انقدر م هینگاه به خودت بنداز ؛  هی_

 ؟یباهاشون حرف بزن یخوا یم ینجوریتو دستت ! ا یریرو درست بگ یگوش

 نگاهش کردم که ادامه داد: نیغمگ

احمق به  هیگفتم ساشا  و باخودم دمیکه من روز اول د یرز ؛ اول بشو اون آدم_

که همه  یباش دختر  ؛ بشو اون رز یکنه...! قو انتیآدم خ نیتمام معناست اگه به ا

 تر ! یصدبرابر قو یشناختند ،حت یم

 حرفاش تکون دادم. دییتا یچشم هام نگه داشتم و سرم رو برا یهام رو تو اشک

 ؛ حاال بهشون زنگ بزن. ایب_
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*** 

از کفم بره و ببخشمش ...!نگاه  اریاخت دمیترس یکنم؛ منگاه  ایخواستم به در ینم

 کردن به ساشا واسم آسون تر بود، البته آسون که نه...

 ؟یدادن من لذت برد یچقدر از باز نمیخب؟ساشا اعتماد ؛ بگو بب_

 بود؛ حق داشتم،نداشتم؟ هیرحم شده بودم و حرف هام پر از گوشه و کنا یب

 د:ولوم صدا جواب دا نیآرومتر با

 نداشتم...! یقصد نیهمچ چوقتیمن ه_

 لبم : ینشست رو یپوزخند

ها به  نیمن؟ ا یوسط زندگ ی! چرا خودت رو انداختیبود ایاز اول هم دنبال در_

 که انگار واست مهمم؟! یرفتار کرد یجور هی لیدرک چرا اون اوا

 !یچون مهم بود_

 خوره. یحالم از دروغ هات بهم م_

 .ستمیرز، من دروغ گو ن_

کرد،  یم یتو دستش باز یشده  زیر زیکه داشت با دستمال ر ایبه در ینگاه مین

 انداختم و گفتم:

 کامال معلومه...!_

 نگاهم کردوگفت: نیغمگ ساشا

 به شرفم قسم ...!_

 ؟؟یصدا دار بود و ساشا اعتماد تو مگه شرف هم دار پوزخندم
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 فشرد بهم و ادامه داد: لب

 خبریبود که منو ب ییایقصدم فقط گرفتن انتقام از در که اومدم سراغت لیاون اوا_

شکست  ایکه در دمیباتو ازدواج کردم د یول کرد و از تهران پاشد اومد مشهد ...! وقت

 ،که خورد شد... دمید

 ...!دیند چکسیکه خورد شدن من رو ه جالبه

و  ایکردم در یآشنا شدم سع شترینکردم، دلم پر بود ازش ؛باتو که ب یتوجه یول_

 باتو! یشم و بچسبم به زندگ الیخیگذشته رو ب

 و ادامه داد: نییپا سرانداخت

 شیانگار قلبم رو آت دم،یرو که اونروز شن شینشد ، به واهلل که نشد ؛خبر خواستگار_

 مال من بود، اسمش رو قلبم حک شده بود! ایزدن ؛ در

 ...؟من نشکسته. یاز فشار انگشت ها یصندل یکه هنوز دسته  هیچطور

 کردم... شیبود راض یرفتم سراغش ، به هر ضرب و زور_

 ؟یکه چ یکرد شیراض_

 درمونده نگاهم کرد وآروم گفت: ساشا

 بشه! غمیکردم که ص شیراض_

شکستنم رو با گوش هام  یصدا یکه حت یمن شکستم؛ من دوباره شکستم ،جور و

 !دمیشن

 شوهرم بود ؟ ی غهیمن  ص یسخت زندگ یروزها قیرف

 ن شدم بالکش شما دوتا؟پس م_
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 اومد؟ یام نم هیگر چرا

 و کردم سمت ساشا و گفتم: روم

 ؛حاال برو و بزار حرف بزنم و بشنوه... دمی،شن یحرف زد_

رو از  یینگاه ها نیهمچ یکرد وازجاش پاشدو من چقدر آرزو ایبه در ینگاه ساشا

 طرف ساشا داشتم...!

 ه؟یقصه چ نیقسمت ا نیبدتر یدون یم_

 نگفت یچیکرد و ه نگاهم

 ...نمیب ینم یمونیذره هم تو چشم هات پش هی یحت نکهیا_

 د؟یسوال چرا دل منم همراهشون لرز هیفقط  د؛یلرز لباش

 عاشقش شدم... یدونست یم_

 هقش رو عصابم بود! هق

 ینفر خوش کنم ؛ م هیبعد از ده سال تازه تونسته بودم دلم رو به  یدونست یم_

رو  گهیشکست د هیکه تحمل  یدونست یداشتم ؛ م یکه چه گذشته ا یدونست

 نداشتم...!

 رزا من..._

 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

 ه؟یقسمت قصه چ نیحال بهم زن تر یدونیحاال م_

 حرکت بچگانش رفت... نیباال و دل من واسه ا دیو کش شینیب

 هنوزهم مثل قبل دوستت دارم... نکهیا_
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بود  اشیقدم اومد جلوتر؛نگران در هیساشا  که دمیاش که بلند شد ،د هیگر یصدا

 خب...

 ؟یبهش گفت_

 و؟یچـ...چ_

 که من... نیگذشتم رو؛ ا_

 گفت: یفور

 !یخودت بهش بگ یخواستم اگه دوس داشت ی؛م نینه بخدا، نه به جون آر_

 چه مهربون...!_

 بود؟ ایکه جلوم بود واقعا در ینیانداخت دلم گرفت ؛ ا نییکه پا سر

ضربه  شتریم،بیدوسشون دار شتریکه ب ییاز آدم ها شهیگن هم یکه م راسته

 ...!هیتا بق میخوریم

که ساشا من رو صدازد ؛ منتظر نگاهش کردم که  رونیب زدمیاز در رستوران م داشتم

 گفت: یمونیبا لحن به ظاهر پش

 ... چوقتیرز من ه_

 کردم؛و حرفش رو قطع  رونیب دمیچشم هام کش یکه بهش داشتم رو از تو یعشق

؛ درسته از اولم سهم اون  میآدم زندگ نیتر کیاونم با نزد یکرد انتیتو به من خ_

 .انتهیبازم اسمش خ یو عاشقش، ول یبود

 و من ادامه دادم: نییرو انداخت پا سرش

 من بدتر بود! ؟کاریدون یم یول_
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 تعجب بهم نگاه کردوگفت : با

 ؟یچ_

 من بهت اعتماد کرده بودم...!_

*** 

 باهاشون؟ یحرف زد_

 آره...!_

 ؟یشد یخال_

 اومد. یازش نم یسوخت و اشک یهام م چشم

 ...!ستنین مونیپش چکدومی... هیتینه ؛ گ_

 صداش و گفت: یتو ختیر حرص

 که پرروئن بس

 هست! رمنمیتقص یدون یم یول_

 گفت: یبامهربون

 ؟یداشته باش یتون یم یریتو چه تقص_

شدم ،اما من انقدر موندم  یاز کنارش رد م دیبهش حس دارم با دمیکه د یروزِ اول_

 من رد شد...! یِتا اون از رو

 هاش رو گذاشت دو طرف صورتم و گفت: دست
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: باید یاد بگیرى هرطور که شده به هر قیمتى،که از یه جایى گهیمقام م یقاض یعل_

که براى نگه داشتنشون کنار خودت جون کندى  ىیبه بعد،دل بکنى از تموم اون ها

 یهم نفس شدن با دختر اقتیل یآدم ها که حت نیپس دل بکن رز ؛ دل بکن از ا ...!

 مثل تو رو ندارن...!

 چرا؟_

 چرا؟ یچ_

 سوزه نه؟ یدلت واسم م ؟یچرا انقدر خوب_

 رو دوبرابر کرد و گفت: شییبایزد که ز یلبخند

 نیدونه زم یکه م هیسوزه،اون یکنه دلش واست نم یکه اول از همه کمکت م یاون_

 داره! یخوردن چه حس

 زده؟ نیتوروزم یک_

 کردوگفت: دیتلخش  و تجد لبخند

 نیا یمن تو ،نهیحال باش نیا یکه نه تو،تو یروز هیبهت گفتم؛  یروز هی دیشا_

 !تیوضع

 یبهم م یحس هیزبونم رو گرفتم؛  یجلو ی؛ول تیخواستم بپرسم کدوم وضع یم

 دلش نداره...! یدرد تو غم و غصه کمتر از من یدختربه ظاهر ب نیگفت ا

*** 

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته
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 یبه شماره دکتر زمان یکشت ،برداشتم و نگاه یرو که داشت خودش رو م میگوش

 جواب دادم؛ یانداختم و فور

 الو؟ سالم دکتر!_

 ؟ییسالم! دخترم تو معلوم هست کجا کیعل_

 واسم مهمتر بود! یزیپروژه از هرچ نی؛ ا دمیگز لب

 شده دکتر؟ یزیچ_

 گفت: یشاک

خواستم رو ترالن امتحان کنم  یم ؛امروزیفرمول روبهم برسون شبیر بود دتوقرا_

 ممکنه ترالن از دست بره ها! ربشهی،د

 کنم. یم لیمیفرمول رو واستون ا گهی،من تا دوساعت د دینه نه؛ نگران نباش_

 شگاه؟یآزما یایسر ب هی یخوا یل؟نمیمیا_

 هام رو بهم فشردم و گفتم: چشم

 دکتر. یکردم،به شماهم اعتماد دارم آقا ینم غیغه ؛ وگرنه درسرم شلو دیباور کن_

؛ آدم ها   یاعتماد کن دیبه چشم هاتم نبا یدوره زمونه حت نیدخترجان تو ا_

 ...!ستنیدن ن یکه نشون م یاونجور

 یکردمو چجور یباهاش خداحافظ یچجور گهید دمیجمله نفهم نیا دنیاز،شن بعد

 طاق...شد به  دهیسرم کوب گهیبار د هی

*** 
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ساشا به من بودرواز انگشتم درآوردم و  ی هیکه تنها هد یا ییساده و طال ی حلقه

 دفتر طالق... یگذاشتم جلوش، رو

 ی؛ راست م ستنیدن ن یکه نشون م یآدم ها اونجور یبهم گفت یروز هیادته؟ی_

 ...!دمیجمله رو فهم نیا یمعن ریکه انقدر د فیحق باتوبود! فقط ح ،یگفت

 ؛اما...! دمیکه باتو کردم رو پس م یتاوان کار یروز هی دونمیونم رز؛ مد یم_

 کرد و ادامه داد: یزهرخند

 !یکه حقته برس یا یبه اون خوشبخت یروز هی دوارمی،ام الیخیب_

از خودم متنفر بودم که  رون؛یاز محضر زدم ب یحرف چیکردم و بدون ه عقبگرد

 رت؟؟یغ یحد احمق و ب نی؛ آدم تا ابغض دارش دلم رو به درد آورده بود یصدا

 ی،برا فتهیب ایخواستم چشمم به چشم  در ینم گهی؛د لمیراه رفتم دفتر شمس،وک از

بکنه؛  اون  ایسهامم رو به در یواگذار یبه اون سپرده بودم تا همه کارها نیهم

 شهر...! نیمن نبود ،درست مثل ا یجا گهیشرکت د

*** 

 ستین یشوخ نباریا

 موجلو را رینگ

 رمیمن م یدیفهم

 دستامو یریگیم یه

 از من یخای, فرصت م شمیعوض م یگیم

 گهیمن د شرمنده
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 ازت خستم یلیازت خستم خ یلیخ

 ازت خستم یلیخ من

 باره نیآخر نیها رو روشن کن ا شمع

 نگاه بعد خدانگهدارت ریدل س هی

 هربار ی, دعا ا گهینگو د یزیچ

 از تو فکر تو درآم نیکن بعد از ا دعا

 تنم رهیگیگر م یه

 شکننیظرفا که م نیا

 نه تو نه من گهید انتهیخ یبو

 همه عادت نینبوده ا یتصادف

 رمیدلگ ییمثل تو از تنها منم

 نباریبشه ا یهرجور یول رمیمیم

 رمیگیجفتمون رو از تو م تقاص

 تو اما یشدم به پا ریپ نکهیا با

 تو هر قطره هیرو کشتم تو هر گر تو

 نجایازت ا نهمویکه م یزیچ تنها

 اون عطره یچندتا تار مو و بو هی

 جوره سوختمو ساختم همه



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 152

 یدیرو باختم ند یباز

 یدیپر یشد ییعشقمه هوا یپرنده ا مثل

 یرحم یکه من تنها برم تو اوج ب یخودت باعث شد تو

 یفهمینم یبودم برات االن هنوز داغ یک یفهمیم یروز هی

 باره نیآخر نیروشن کن ا شمعارو

 باره نیآخر نیرو روشن کن اها  شمع

 نگاه بعد خدانگهدارت ریدل س هی

 برام ی, دعا ا گهینگو د یزیچ

 از تو فکر تو درام نیکن بعد از ا دعا

 شکننیظرفا که م نیتنم ا رهیگیم گر

 نه تو نه من گهید انتهیخ یبو نیا

 همه عادت نینبوده ا یتصادف

 رمیدلگ ییمثل تو از تنها منم

 نباریبشه ا یهرجور یول رمیمیم

 رمیگیجفتمون رو از تو م تقاص

 تو اما یشدم به پا ریپ نکهیا با

 تو هر قطره هیرو کشتم تو هر گر تو

 نجایازت ا مونهیکه م یزیچ تنها
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 اون عطره یچندتا تار مو و بو هی

 )اشوان، شمعارو روشن کن(

 .دمیرو شن یتیپر حرص گ یآهنگ که قطع شد، بالفاصله صدا یصدا

 کنه المصب! یم یبا روح و روان آدم باز ؟یکنیهنگ ها گوش مآ نیا هیچ_

 نگفتم! یزیزدم و چ یکم جون لبخند

 افسرده ها به من نگاه نکن ها! نیمثل ا_

 ...دمیماه از ته دل خند کیبعد از  دیشا

 : دوگفتیهم خند خودش

به بمال  یچ هیبرو  ایرنگ و رو رفتت...توروخدا ب افهیبا اون ق گهیگم د یراست م_

بردار ... دختر  التویپشم و پ نیحداقل ا ایاون صورتت، آدم رقبت کنه نگاهت کنه؛ 

 باال! ادیدل و رودم م کنمیمگه من دل ندارم ؟ هروقت نگاهت م

 و گفتم: دمیتر خند بلند

 نکن! تمیاذ ،یـــــــــیتیگ_

 ؟یخند یقاه قاه م ینجوریکنم و ا یم تتیاالن من دارم اذ_

 نسارش کردم ؛ یا وونهیم به کمرش و دزد یآروم ی ضربه

چند  یرو دوست داشتم و جالبه که برا نمونیب یبه وجود اومده  تیمیصم نیا من

 زن مطلقه ام...! هیرفت که االن  ادمی قهیدق

*** 
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 دهمیع هی یو چه مسخره که من حت لیاز دو ساعت مونده بود به سال تحو کمتر

 کنار ساشا نبودم!

بعد از گفتن  یتیکه گ دمیو د فونیسمت آ دیاومد، سرم چرخ خونه که به صدا زنگ

 متعجب شد! بیعج افشیق هیک

 ؟یتیگ هیک_

 رو گذاشت سرجاش و گفت: فونیآ

 !ینیدم درو بب یبهتره خودت بر_

پشت  یک دمیفهم نکهیمنم بعد از ا ی افهیو ق نییانداختم روسرم و رفتم پا یشال

 دره متعجب شد!

 سالم دخترم!_

 ام؟یمن هنوزهم خواهر در یعنی دخترم؟

 ...!یچ...چطور نجا؟یعمو محمود ... شما، _

 ینم یاز من کس ریکردم؛ نگران هم نباش به غ دایآدرست رو پ یبه هزار بدبخت_

 ...!یینجایدونه ا

 به ساعتش انداخت و ادامه داد: ینگاه

 .لهیسال تحو کهینزد رم،یگ یوقتت رو نم  قهیدق ستیاز ب شتریب_

 افتاده اش نگاه کردم و آروم گفتم: نییسرپا به

 د؟یبگ یزیچ دیخوا یعمو؛ نم_

 گفتم: یوجودم فور ینشسته باشه تو یانگار که ترس بعد
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 شده؟؟ شیزیچ ایدر_

 چشم هاش جا خوردم! یتو یاز شرمندگ یموج دنیرو آورد باال و من از د سرش

گس،از ساشاجدا خبرو بدون مشورت گرفتن از منو نر یب ،ینجوریا دمیفهم یوقت_

 دهیبودم طرز نگاهت رو به ساشا و فهم دهید لیاوا نیبهتم برد؛ مخصوصا که ا یشد

 ...!رهیگ یلیخ ششیبودم دلت پ

 گردن من داشت.  یمرد حق پدر نیشد ؛ ا شیکه دلم ر دیکش یآه

روز که دنبالش  هیرو عصابم بود و  ایوقت در یوقت و ب یاز اونورهم رفت و آمدا_

که پنجاه سال نماز خوندنم و روزه گرفتنم به فنارفته...!خوابوندم تو  مدیرفتم فهم

 گوشش رواسمش و از توشناسنامم و خونم خط زدم.

 نگاهش کردم و گفتم: باتعجب

 !دیگ یکه نم یعمو ؟جد_

اون  نجاهمیاومدنم به ا لیست؛دلیدختر من ن گهید ای؛ در یچینگو رز ه یچیه_

 ی! منِ پدریکنم،التماس کنم تا من رو ببخش هیگر... !اومدم تا سرخم کنم ،ستین

 کردم...! تیترب یدختر نیکه همچ

 تو گلوم رو قورت دادم وگفتم: یشگیهم بغض

از خودتون  چوقتیالزمه اما ه هی... !تنبیعاشقشه ؛شماهم عاشق دخترت ایدر_

 پدر باالسرم نبوده. ی هیسا یگم که از ده سالگ یدارم م یمن نوی؛ ا دشینرون

 پاشدم و گفتم: مکتین یرو از

از،شما به دل ندارم که بخوام  یا نهیک چی، منم ه دیبه من ندار ینید چیشما ه_

 ببخشمش...
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و قطره اشک سمج سر خورده رو گونم رو با پشت  دمیشدم و دستش رو بوس خم

 دست پاک کردم!

 نه یگذشته  نیا یآدما دینذار گهیکه د نهیخوام ا یکه ازتون م یزیتنها چ_

 ...!انیچندان دور سمتم ب

 . دیرو پدرانه بوس میشونیپاشدو پ شیرو گرفت و ازجا منظورم

با گذشته رو تماشا کردم و کاش دلم  میپل ارتباط نیو رفتن آخر ستادمیمن ا وَ

 هیکه قرار بود  کنهیم یزندگ یداره تو خونه ا ایدر نکهیشد از دونستن ا یخون نم

 من باشه... یعمر خونه 

*** 

به حساب  ختمیر ز،یپول از فروش سهامم بدست آورده بودم، هرچند ناچ یچهر

بود. االن تنها  دهیخر متیق ریخوب کارش رو بلد بود سهامم رو ز ایدر لیمَحک؛ وک

 یتیهم که واسم مونده بود گ یپام بودو تنها آدم ریز نیکه داشتم ماش یا ییدارا

 گرفتمش تو بغلم! ممحک دمیبه اشک نشستش رو که د یبود. چشم ها

 دم رفتن...! رهیگ یدلم م ،یتینکن گ هیگر_

 تو بغلم دراومد و گفت: از

 ! یرفت یم زدهیبعد س یذاشت یبهت عادت کرده بودم ؛حداقل م_

 هام رو چرخوندم و گفتم: چشم

 ...کنهیشهر نفس بکشم،هواش داره خفم م نیتونم تو ا ینم گهید_

 ردنم.بغل ک یقدم شد برا شیدفعه اون پ نیا
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تهران بهم زنگ بزن تا با صدرا هماهنگ کنم  یدینره رز؛ هروقت رس ادتی_

 که بهت گفتم. یبفرستت سر همون کار

 گفته که من اصال قراره برسم به تهران؟ یبهش زدم و ک یلبخند

 ه؟یآقا صدرا ک نیکه ا یتو آخرش به من نگفت_

تو  یافت یبگذره م گهید کمی یفتیرابطمون...! فعال بهتره راه ب دستیچیپ کمی_

 .کیتراف

 تکون دادم و گفتم: یسر

 شد جبران کنم. ی؛ کاش م ونتمیمد ایتا ته دن_

 :دوگفتیخند

 !یبارهم تو دست من رو گرفت هی دی؛شا یدیخداروچه د_

 دختربود! نیبا ا دارمید نیآخر نیدونستم ا یزدم و م یتلخ لبخند

 یبدونم سرنوشت چه خواب نکهین اشدم و بدو نمیازش دل کندم و سوار ماش باالخره

 خواست...! یم ایراه افتادم سمت شمال...!دلم در دهیبرام د

*** 

 ...! یاحترام یهمه ب نیخورد بابت ا یو ساشا خون خودش و م کردیم هیگر ایدر

 .گهیبس کن د ل؛یسه_

بلند گو برداشت و بعد از نگاه  یرا از رو یحرف گوش نیبعد از،گفتن ا وبالفاصله

خان  یبودو االن داشت بخاطر حرفا دهیحرف شن یکه بخاطرش کل ییاین به درکرد

 کرد با حرص رفت به اتاق کارش...! یم هیداداشش گر
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 ؟یکن ایمنو در گریباحرف هات خون به ج یخوا یم یتا ک لیسه_

که رزا به قسم  یعصابش بود، درست مثل پوزخند یرو لیصدا دار سه پوزخند

 د...!خوردن به شرفش زده بو

 اون زنت بود؛ زنت. رتیغ یده آخه ب ،یر یاز رو هم نم ادیخوشم م_

 !استیالن تنها زن من در ست،ین گهیحاال که د_

تف انداخت تو صورتت و ده سال ولت کرد  هیتو همون دخترست که  اقتیآره؛ ل_

 عشق و حالش...! هیرفت پ

 هم و چشم بست و حرف زد: یرو دییسا دندان

 یزنیم نهیکه انقدر سنگش و به س ییرزا ی کارهیآب بکش! تو چدهنت رو  ل؛یسه_

 ...یکه حت یی،تویمن دخالت کن یزندگ یتو ی؟ درضمن حق هم ندار

 گفت؟ یخورد و چشم بازکرد؛ داشت چه م حرف

 ؟یچ یکه حت یخب ساشا خان؛ ادامه بده ،من_

 .دیکش شیبه موها یپنجه ا شیشگیبه عادت هم کالفه

 روم فشار هست داداش، ول کن توروجون مامان! یکاف یه من به انداز لیسه_

تو صورتم   یهارو نکوبون قتیحق نیاز ا شتریآره؛  بهتره قطع کنم، قطع کنم تا ب_

 داداشــــــــم...!

شد به  دهیبوق ممتد مشت شدو کوب یکه زده را درست کند صدا یخواست گند تا

 گوشش...!
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اش آوار شده بود  یتلخ زندگ قتیدوباره حقبود که  یلیها آن طرف تر سه لومتریوک

راهم  لشیساشا نداشت ؛ دل یدخالت در زندگ یبرا یحق چیسرش ...! او ه یرو

 دانست...! یخوب م یلیخ

*** 

شد،  یباز نم گهی؛ چشم هام د دمیبدون توقف باالخره رس یچند ساعت رانندگ بعداز

 خواست صدسال بخوابم...! یاونقدر خسته بودم که دلم م

 بمیرو از توج میرو پارک کردم و خودم راه افتادم سمت ساحل ؛گوش نیماش

 ... ایدر کیدرآوردم و نشستم نزد

گرفت و  یکه مامانم لوسم یاز اون روز دید؟شایرس نجایشد که به ا یمن چ یزندگ

خواب  یکه بابام تو یاز اون روز دهمیاشای رخاک؛یو رفت ز وردیپنج ماهم طاقت ن

 یکه از جنس گرگ بود و رحم یرو سپرد به تنها برادرش ؛ برادر سکته کرد و من

روسر منِ بچه  ختیر یهاش رو م وشکردو کتک و ف یده سالش نم یبه برادر زاده 

 ؛ میتی

 هیدست  ریرو دادم دست دلم و خودم رواس ارمیکه اخت یاز اون روز دهمینه...!شا ای

 کردم...! گهیگرگ صفت د

 کردم... یکنارم برداشتم و آهنگ رو پل رو از یو گوش دمیکش یآه

 دادم. یگوشش م ادیروزها ز نیکه ا یاهنگ

 ستین یشوخ نباریا

 جلو رامو رینگ

 رمیمن م یدیفهم
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 دستامو یریگیم یه

 از من یخای, فرصت م شمیعوض م یگیم

 گهیمن د شرمنده

 ازت خستم یلیازت خستم خ یلیخ

 ازت خستم یلیخ من

 باره نیآخر نیها رو روشن کن ا شمع

 نگاه بعد خدانگهدارت ریدل س هی

 هربار ی, دعا ا گهینگو د یزیچ

 از تو فکر تو درآم نیکن بعد از ا دعا

 تنم رهیگیگر م یه

 شکننیظرفا که م نیا

 نه تو نه من گهید انتهیخ یبو

 همه عادت نینبوده ا یتصادف

 رمیدلگ ییمثل تو از تنها منم

 نباریبشه ا یهرجور یول رمیمیم

 رمیگیفتمون رو از تو مج تقاص

 تو اما یشدم به پا ریپ نکهیا با

 تو هر قطره هیرو کشتم تو هر گر تو
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 نجایازت ا مونهیکه م یزیچ تنها

 اون عطره یچندتا تار مو و بو هی

 جوره سوختمو ساختم همه

 یدیرو باختم ند یباز

 یدیپر یشد ییعشقمه هوا یپرنده ا مثل

 یرحم یتو اوج بکه من تنها برم  یخودت باعث شد تو

 یفهمینم یبودم برات االن هنوز داغ یک یفهمیم یروز هی

 باره نیآخر نیروشن کن ا شمعارو

 باره نیآخر نیها رو روشن کن ا شمع

 نگاه بعد خدانگهدارت ریدل س هی

 برام ی, دعا ا گهینگو د یزیچ

 از تو فکر تو درام نیکن بعد از ا دعا

 شکننیظرفا که م نیتنم ا رهیگیم گر

 نه تو نه من گهید انتهیخ یبو نیا

 همه عادت نینبوده ا یتصادف

 رمیدلگ ییمثل تو از تنها منم

 نباریبشه ا یهرجور یول رمیمیم

 رمیگیجفتمون رو از تو م تقاص
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 )اشوان،شمعهارو روشن کن(

بهم  دیکش یکه داشت غروبش رو به رخم م یدیتکرار و خورش یکه رفت رو آهنگ

 ی..! کفش هام رو درآوردم و شالم رو از سرم باز کردم؛ مفهموند که االن وقتشه.

خروشان...! آب که  یها یخواستم سبک سفر کنم. ازجام پاشدم و رفتم سمت اون آب

ل رفت ... انقدر رفتم جلو که نه یاشوان هم رفته رفته تحل ی،صدا دیبه کمرم رس

شروع کردم به  رایاخت ی... بدمیشن یاشوان رو م ینه صدا دمید یرو م ییجا گهید

دهنم ...! دست و  یتو رفتیآب م شتریخوردم ب یکه م یدست و پازدن و هرتکون

که هم قاتل  ییای؛ در ایپاهام که از حرکت افتاد بدنم خودش رو سپرد به دست در

 قاتل جسمم...! همروحم بود، 

 فهمم یاز حبابِ نفسم م"

 مانده ایاز من ته در یزیچ

 ؛جا ماندنِ قالب در آب مثل

 بدنم

 بدنت در

 "مانده...! جا

 نهیتونستم تکونشون بدم ! درد س ینم یکه حت یکرد؛ اونقدر یم ینیهام سنگ پلک

 یبود؟مگه مرده ها دردرو حس م یچه حال نیبود؛ اصال ا دهیام هم امونم رو بر

 ه؟یشکل نیکنن؟نکنه جهنم من ا

 خوره...! یمــــــــــامـــــــــــانز مامان داره تکون م_

 دختر بچه تو جهنم من نبود...! هی یپلک هام رو به زور باز کردم ؛ مسلما جا یال
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 خانوم؛ خانوم ،حالتون خوبه؟_

 خشک کردم که گلوم رو بدجور سوزوند! ی چندتاسرفه

 من کجام؟_

 .رونیفوت کرد ب یزن شکل گرفت و نفس یرولبا یلبخند

 خداروشکر؛ پس حالتون خوبه؟_

 ... بله خوبم!میریرو... فاکتور بگ نمیگلو و سزور گفتم:اگه سوزش  به

آب  ایتو در میقدر تمام زندگ نکهیآب رو داد دستم و با ا وانیزدو ل یلبخند دوباره

 نفس رفتمش باال ! هیخورده بودم ؛ 

 دخترم ؛ برو به بابا هم بگو که خانم حالشون خوبه!_

 تخت.دادم به تاج  هیباال و سرم رو تک دمیکش یرو به سخت خودم

 !د؟یشما من رو ... من رو نجات داد_

 گهیدختر د نیتو ماسه ها باخودم گفتم ا دتونیکش یمن که نه؛ شوهرم ...! وقت_

 دیرو آورد دیآب خورده بود یداد که هرچ یشوهرم انقدر بهتون ماساژقلب یمرده ول

 باال.

نذاشتن به آرزوم برسم  نکهیلب هام و با ا یبشونم رو یکردم لبخند یسع

هم... انقدر باهام  شهیدرضمن اسم من رزه ،اگه م ؛یگفتم:ممنون بخاطر همه چ

 حرف نزن یرسم

مواج و  یکرد ؛خواست حرف بزنه که اون دختربچه بااون موها دیرو تجد لبخندش

 تو اتاق و گفت: دیبلندش پر
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 !ستین ییمامان ؛بابا_

 ها یکنن تیاذ ام؛یخاله تا من ب شی؛کجا رفته ؟ تو بمون پ ست؟واین_

دونستم اومد روبه روم نشست و  یکه اسمش رونم ییکه رفت دخترکوچولو خانمه

 زل زد بهم.

 خانمه؟_

 گفتم یکردم و جانم یتک خنده ا ناخواسته

 ؟یچ یعنی یخودکش_

 انداختم باال؛ ییابرو

 ؟یپرس یم یچ ی؟برایخودکش_

 باال انداخت و گفت: یا شونه

گفت که شما  یمامانم بهش م یفت، هاون موقع که بابام شما رو از آب گر_

 !یکرد یخودکش

 یمعن نیری،شیدخترکوچولو نیوبحثو عوض کردم همون بهتر که ا دمیکش یاه

 رو نفهمه یخودکش

 ؟یبه من بگ یخوایخشگل خانوم ،تو اسمتو نم نمیبگو بب_

 صداشو گفت: یتو ختیر یسن کمش عشوه ا نیا با

 که من بگم یمگه شما اسمتو گفت_

 بگو تا منم بگمخب تو _

 رزا ...!_



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 165

اسمم تعجب کردم و برگشتم سمت در ،که نگاهم افتاد به اون مرد و فقط  دنیشن از

 تا مغزم لود بشه ... دیطول کش هیچند ثان

پرت  گهیبار د کیشد و من  یکیگفتن پربهت من با بله گفتن اون دختر بچه  تو،

 از تعجب...! ییایشدم تو در

 ؟یزاریاله رو تنها مدخترم ؛چند لحظه منو خ_

 دخترم؟ دخترم؟ دخترم؟

 اون خانوم مهربون، خوش خنده هم زنش بود؟ یعنی

 رزا؟_

 گفت رزا؟! یبه من م هنوزهم

 ؟یرزا؛ خوب_

 سه چهار ساله داشت...! یدختر بچه  هیمطلقه بودم و اون زن و  من

بود از که  یباال و به هر بدبخت دمیخوردن تخت رو که حس کردم ،دو ضرب پر تکون

 ...نییتخت اومدم پا

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 باشه...! دهیبود، که شک داشتم اصال شن نییصدام اونقدر پا ولوم

 یتونم همه چ یو چرا من هنوزهم م دیرو د نکارمیا یشد ، وقت نیهاش غمگ چشم

 رو از چشم هاش بخونم...؟

 ؟یخوب_

 ...!یخوب دیپرس یکردم و بازم م یدونست خودکش یم
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 ؟ید یرزا ؛ جواب من و نم_

 .میلحن مال نیا یدادم واسه  یبود و من چقدر اونروزها جون م میمال لحنش

 تر. کینزد اومد

 اد؟یب نویبگم م یخوا ی؟میزن ی؛ چرا حرف نم ییرزا_

 ...!نویم میاسم دخترمون رو بزار میخواست یم یروز هیبود و ما  نویزنش م اسم

 ...یدیبه عمو نگو...! نگو که منو د_

 شد  دهیهاش خم شونه

 به جونم... فتهیدوباره م یاگه بگ ن؛ینگو مت_

 سوزوند؟ یانقدر لحن مظلوم من دل م چرا

 رزا...!_

 چشمم بودن. یکه جلو یبغض گفته بود و من نفسم رفت ،بابت خاطرات با

 اون خانوم مهربونه هم که لبخندهاش خشگله زنته؛ نه؟ ن؟یدخترته مت_

 تر شد؛ دهیو شونه هاش خمتخت  یشد رو ولو

 که اون دوس داشت؟ هیخوشحاله؟ خوشحاله که زنت، همونجور ن؛عمویمت_

 کردم؟ یرو حس نم نمیسوزش س گهید چرا

 ،عمو... نیمت_

 مرده...!_
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به جونم و  فتادیرو که با تسمه م ییاومد ،اون روزا ادمیخشدار گفت و من  یصدا با

 ...!رونیب دیکش یپاهاش م دست و ریزن عمو به زور جنازم رو از ز

رو گرفت ؛ که بابا دو سال بعد  مونیمرده رزا مرده ؛ آه تو بود نه؟آه تو دامن زندگ_

گرفت و خودش هم با فرش هاش سوخت ...!آه تو بود که  شیاز رفتنت حجرش آت

خاک ؛ آه تو  ریمامان هممون رو بعداز رفتن تو آغ کرد و خودش چند روز بعد رفت ز

... کنهیورد و االن داره با قرص عصاب سر میوبه از شوهر و بچه شانس نبود که محب

 آه تو بود؟ ؛ییآره رزا

آه  یسهم رو تو نیشتریکه ب یاسم خودش بودم...! کس دنیمن فقط منتظر شن و

 من داشت...! دنیکش

 یخوشبخت ؟تویحاکم شده بود گفت:تو چ نمونیکه ب یا یسکوت طوالن هیاز  بعد

 نه؟

 م و فقط نگاهش کردم که گفت:نداد یجواب

راحت بخوابم...  الیبگو تا بعد ازده سال بتونم شب با خ یبگو رزا ؛بگو که خوشبخت_

 عذاب وژدان دست از سر خفه کردن من برداره...! نی!بگو تا ا

 جواب من سکوت بود ؛ بازهم

 که تو صداش مشهود بود ، ادامه داد: یپام زانو زدو با بغض یاومد جلو 

 بگو ...! یزیچ هی؛ توروخاک مامان  ییبگو رزا یزیچ هی_

 بود گفتم: یاز هر حس یکه خال ییروبه روش و با صدا نشستم

 ؛ من فقط هفده سالم بود...! نیمت_
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که  یافتاد؛  وقت شیده سال پ یمکالممون تو نیآخر ادیبست و من مطمئنم  چشم

 !پوزخند دارش گفته بودم... یچشم ها یجمله رو جلو نیمن ا

سبز تو؛هفده سالم بود که با  یدلم رفته واسه چشم ها دمیهفده سالم بود که فهم_

اعتراف کردم...!هفده سالم بود که تو  شتویتموم ترسم از تسمه و کمربند عمو اومدم پ

 یو بجا ی...!هفده سالم بود، که چند روز بعد اومدیداد یلیس هیجواب اعترافم رو با 

 ..!گونم. یرو یلب گذاشت یلیس

 ه؟یو گر نیشه؟متیو مگه م دنیهاش لرز شونه

که باهات تکرار کنم و  یو گفت یتو اون هتل لعنت میهفده سالم بود که برد ن؛یمت_

 با منِ هفده ساله؟ یکرد کاریمن قبلتُ گفتم و تو چ

 رمیازت س یگفت یکه م یوقت ادمهیچقدر خوب "

 رمیخواست تو اون لحظه تورو بغل بگ یم دلم

 ذارمیتنهات نم یو بازم بگ یشبا کنارم

 "دوست دارم یگفت یبود که م نیریش یلیخ دروغات

قطره اشک هم  هیبود ،که من  نجایو جالب ا دمیهق هق مردونش رو شن یصدا

 بودم...! ختهینر

که دوباره توروسرراه من  ییایدر نیخورم ،به هم یقسم م ن؛یمت یدون یم یول_

 نجایکه منو به ا ییشبخت شم تاشماهاخو یجور هیخورم ، یقرار داد قسم م

 خودتون باشه...! نیهرشب و هرلحظه کارتون فقط نفر دیرسوند

بود  زیم یرو که رو نمیماش چییتخت بود و برداشتم وسرم کردم و سو یکه رو یشال

 .بمیبرداشتم و گذاشتم تو ج
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 برداشتم سمت در که صدادم زد: قدم

 داره...! یقلب یناراحت_

 منتظر نگاهش کردم که ادامه داد: سمتش و برگشتم

ماه  شیش تایندن نها وندی... ! دکتر گفته اگه بهش،قلب پضهیرزا،دخترم...قلبش مر_

 مونه ...  یزنده م گهید

 ایدر یپرتم کردند تو گهیبار د هی؛ انگار  وارفتم

 کردن خودمه! نیرزا؟ من االن هم هر روز و هر لحظه کارم نفر ینیب یم_

 زش و برگشتم سمت دربرداشتم ا چشم

 و بده به دخترت...! رهیتورو بگ هیکه خدا سالمت کنمیدعا م کنم،یازته دل دعا م_

زل زده  نشیسرخ و غمگ یکه با چشما دمید نورویم رونیروکه از اتاق گذاشتم ب پام

 بود بهم.

 بود و خم شدم جلوش! ستادهیسمت رزا که کنار مادرش ا رفتم

من  ریبه تقد هیوقت شب چیه رتیتقد دوارمیام یتو ،ولاسم منم رزاست ؛ مثل اسم _

 نباشه...!

 ... رونیمنفور پرت ب یالیو خودم واز اون و دمیرو بوس گونش

*** 

که تازه قلنامه کرده بودم و پول رهنش رو از  یا لهیاز وس یخال یبه خونه  ینگاه

به آسمون پام داده بودم انداختم ورفتم سمت پنجره و زل زدم  ریز نیفروش ماش
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 نیپام رو تو ا گهیعهد بسته بودم که د ش،باخودمیتهران ...! من ده سال پ یخاکستر

 االن... یشهر نزارم ول

مانتوم درآوردم ؛  بیج یبودم رو از تو دهیکه تازه خر یساده ا یو گوش دمیکش یآه

 زدم. یزنگ م یتیبه گ دیبا

 سر سه بوق جواب داد شهیهم مثل

 الو؟_

 م!سال ؛یتیالو؟گ_

 مچاله شه! افمیتو گوشم که باعث شد ق دیچیپ غشیج یسکوت صدا کمی بعده

نفهم؟ آخه  یدختره  یهست ییسالم و حناق ،سالم و زهرمار ؛  تو کدوم گور_

 ...؟!یصاحبت رو  روشن کن یب هیاون گوش دی، نبا ارنیخبرمرگت رو ب

 ؟یتیگ یخوب_

؛گفتم از دستت راحت  یمردراحت شده بود که  المیچرا؟خ یدون ی؛م میبله عال_

 شدم!

 مردم...! یلبام ؛  داشتم م ینشست رو یتلخ لبخند

 !زمیمنم خوبم عز_

 دم؛یرو شن شیحرص یصدا

 !یبه جهنم که خوب_

 من...! یفرشته بود برا هیدختر واقعا  نیخندم بلند شد ؛ا یدفعه صدا نیا
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دراتون رو بهم زحمت شماره اون آقا ص یخانوم اگه غرغراتون تموم شد ،ب یتیگ_

 .دیبد

 امکیصبر کن کارم تموم شه واست پ قهیدو دق هیتو !بچه پرو ؛  یدار ییچه رو_

 کنم. یم

 با شمام ها! یخانم ثابت ؟یتیگ ؟یتیگ_

و نفسم رفت، خودش بود؟ آره ،آره ساشا بود! صداش نه بغض داشت نه  ستادیا قلبم

 غصه...!

 گفت: یفور یتیگ

 ؟یارند ی؟ من برم کار یالو رز_

 خدافظ!_

 یدونم چجور یآخ ساشا ،آخ که نم نیزم یرو خاموش کردم و سر خوردم رو یگوش

هم ندارم که  ییایدفعه در نیا گهیبدوزم ؛ آخ که د گهیقلبم رو بهم د یها کهیت دیبا

 بهم کمک کنه...!

 .فونیمن رو به خودم آورد؛ از جام پاشدم و رفتم سمت آ فون،یآ یصدا

 ه؟یک_

 .میآورد درویکه خواسته بود یلیم! وساسالم خانو_

 باال! دیایزنم ب یخب؛ در رو م یلیخ_

 انداختم. یرو گذاشتم و دوباده به اطرافم نگاه فونیآ

 ...!ییسالم ،تنها_
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 "...ییدهد،تنهایفشار م میرا رو گلو شیو لبخند زنان پا ستادهیا"

*** 

آدم  نیکر کردم که اف نیبه مرد قدبلند و خوش پوش روبروم کردم و به ا ینگاه

 تونست باشه؟ یم یتیگ یزندگ یکجا

 هیشرکت رو بدم دستتون نه  هی دیبا  دیکه شما دار یرزومه ا نیبا ا یخانم تجل_

 داروخونه رو!

 زدم و گفتم: یلبخند متواضعانه

به من  دیبسپر دیخوا یهم که م ی؛ همون داروخونه ا دیشما به من لطف دار_

 !دیاز من ندار یشناخت چیو ه دیازه با من آشنا شد،شما ت اد؛یبرام ز یلیخ

 تلخ بود و پراز حسرت... خورمیکه قسم م یلبش ،لبخند ینشست رو یلبخند

 مونه...! ینم یسوال و بحث یکرده جا یشمارو معرف یتیگ یوقت_

 داره! یادیهم به من لطف ز یتیگ_

 گذاشت جلوم؛ یکرد و برگه ا دیرو تجد لبخندش

شه ؛آدرس  یدرست م یهمه چ دیکه نشون بد یمهدو یه آقابرگه رو ب نیا_

 .دیداروخونه رو هم که بهتون دادم... ! انشاهلل فردا صبح ساعت هشت شروع به کار کن

 رو برداشتم و ازجام بلند شدم. برگه

 ازتون تشکر کنم! یدونم چجور ینم_

 گفت: ینیاز جاش پاشد و با لحن غمگ متقابال

 که برگرده تهران! دیزد یم ،حرفیتیکاش با گ ی... ایلو ستیبه تشکر ن یازین_
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 هم مثل من فرار کرده بود... یتیگ پس

 انداختم و گفتم: نییسرپا

 .ستمین یتیگ یگذشته  انیمن در جر_

 .یلی؛ خ هیآدم تو دار یلیخ یتیدونم ؛ گ یم_

دو نفر گذشته  نیا نیب یچ دمیفهم یدلم رو بدجور سوزوندو کاش م دیکه کش یآه

.!.. 

*** 

 کاغذ رو ازم گرفت و بعد از خوندش رو به من گفت: یمهدو یآقا

 درسته! یبلـــــه؛ همه چ_

آشناتون  هیهم روپوشتون رو بدم هم با بق میبر دییپاشد و ادامه داد:بفرما ازجاش

 کنم.

 زدم و ازجام پاشدم و رفتم دنبالش یلبخند

 .رونیاحت رفتم بکه بهم داد و تن زدم و از اتاقک استر یدیسف روپوش

 ...!نجایا دیایلحظه ب هی ونیخانم ها ،آقا_

 که اونجا بودن جمع شدن جلومون. ییکسا یمهدو یآقا یصدا با

 :د،گفتیبار یاز سروصورتش م طنتیکه اونجا بودو ش ییاز پسرا یکی

جوجه  نیچک رو به ا یبیب میقبول کرد گهیدوباره چخبره ؟! ماکه د یمهدو یآقا_

 ...!میسال نفروش۱۸  ریز یها ینیماش
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گفت  یچ نیمن درهم شد !ا ی افهیق یخنده ؛ ول ریحرفش همشون زدن ز نیا با

 غش کردند از،خنده؟! نایمثال که ا

 به کمرهمون پسر زدو گفت: یآروم یضربه  یمهدو یآقا

 ؟یشروع کن یخوا یآقا پارسا ؛ دوباره م_

 نگفت! یزیو چکرد  یبودم اسمش پارساست تک خنده ا دهیکه فهم پسره

 کنم... یرو بهتون معرف یتا دکتر تجل دیجمع ش نجایخب بچه ها؛ گفتم ا_

 به من کردو ادامه داد: یبا دستش اشاره ا و

 مسعول داروخونه هستند! ییدکتر مزدا یاز امروز به بعد جا شونیا_

 نجایسال ا کیحداقل  دیسرپرست شدن با یکردم برا ی؟ من فکر م یمهدو یآقا_

 ...!دیکار داشته باشسابقه 

بود زد، که باعث شد اخم هام  ستادهیمن ا یکه رو به رو یحرف رو دخترقدبلند نیا

 با من سرجنگ داره! یاول کار نیبره تو هم؛  معلوم بود از هم

 نذاشت و گفت: یمهدو یبزنم که آقا یحرف اومدم

 !دیذارهم بهش احترام ب هیدخترم ؛ بهتره شما و بق یوسفی یآقا میتصم نیا_

دستم  کار  ریز ایو ک میدونست من ک یدختر م نینشست رو لبام ،اگه ا یپوزخند

 زد! یحرف نم ینطوریکردند ،مسلما ا

و من تونستم با همشون آشنا  دیمراسم معارفه طول کش یا قهیخالصه که پنج د 

 داروخونه شروع کردم...! نیا یرو تو میروز کار نیشم واول

*** 
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گذشت و من باچم و خم کار  یکه شروع به کار کرده بودم،م یاز روز یهفته ا هی

که  تایآن رازیمچ شده بودم ؛ البته به غ بایکامال آشنا شده بودم و با بچه هاهم تقر

 یهمونطور که حدس زده بودم به شدت بامن سرجنگ  داشت همش کارهام رو م

 ،دستیاشتباه یروکرد من دارم دا یمکه اصرار  روزیسوال! نمونه اش هم د ریبرد ز

 ...کنهیدم؛  که البته تونستم بهش ثابت کنم که اون ،داره اشتباه م یم یمشتر

 یبودم که م ینفر نیشب بود وطبق معمول هرشب  من آخر کی کینزد ساعت

برقا خاموش  هویکه  وردمی؛ داشتم روپوشم و درم رونیخواستم از داروخونه بزنم ب

؛انقدر  یخشک شدم بودم تو اتاق پشت یورشد ،منم همونج کیشد و همه جا تار

 مطلق بود... یاهیس میدید یکه م یزیبود که تنها چ کیتار

 یانبار یشب کامل من رو تو هیهام افتادم، که عمو  یچهارده سالگ ادی ناخوداگاه

بود  نیشده بودم و ا هوشیاون شب دوباراز ترس ب ادمهیکرده بود و من  یزندون

 ...!یکیارمن از ت یایاستارت فوب

 رونیکردم از اتاق برم ب یو شروع کردم به آروم راه رفتن وسع دمیکش یقیعم نفس

به گوشم و  دیرس زیبلند افتادن چند تا چ یصدا هیکه  یدونم خوردم به چ یکه نم

بستم و بعد  عیچشم هام رو سر ییهوی ییهمون لحظه چراغ ها روشن شد ؛ از روشنا

 پر شده از قرص و دارو! نیزم یرو مدیاز چند لحظه که باز کردم ،د

 یشده رو ختهیر یلنگ پا داشتم به داروها هی یاز نهادم بلند شد ؛ همونجور آه

 بخورم؛ یپارسا باعث شد از ترس تکون یکردم که صدا ینگاه م نیزم

 !یها ؛ خانم تجل شنیداروها با نگاه کردن جمع نم نیا_

 بهش انداختم و گفتم: یا یحرص نگاه

 !د؟یکن یم کاریچ نجایشما ا_
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 باال انداخت و گفت : یا شونه

 رو جا گذاشتم، اومدم ببرم! نمیماش چییسو_

 که زدم و درست کنم یتا گند نیو نشستم رو زم دمیکش یبلند پوف

پارسا که  یکردم چشمم خورد به پاها یکه داشتم داروهارو جمع م یهمونجور

باال که از،شانس قشنگ من کلم  ارمیب هویبود و باعث شد من سرم رو  ستادهیجلوم ا

 !نیرو زم میمحکم خورد به چونش و جفتمون ولو شد

 گفتم : ضیدستم رو گذاشتم رو سرم و با غ هی

 د؟یکرد یم کاریسرمن چ یشما باال_

 همونجور که با صورت مچاله شده چونش رو گرفته بود گفت: اونم

 !میکناومدم کمکت کنم ،داروها رو جمع  رسرمیخ ؛ی،عا یعا_

 الزم نکرده ؛ مگه من ازشما کمک خواسته بودم؟_

 بهم رفت و گفت:  یغره ا چشم

 ! یسگ اخالق گهیحق داره م تایآن_

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 اون به گور..._

 گفتم:اون گوه... عیسر دمیگشادش رو که د یها چشم

 دوباره حرفم دو عوض کردم و گفتم: دمیبازش رو که د دهن

 ... ال اله اهلل.جایاون ب_
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 خنده و گفت: ریز زد

 !یگفت یم یخب ؟داشت_

بهش ندادم و شروع کردم به جمع کردن داروها  یو جواب رونیرو فوت کردم ب نفسم

سرم رو  نیهم یزنه، برا ینم یحرکت چیاون ه دمیمنتظر موندم د یهرچ ی؛ ول

هم غرض کرده و  گهیدوتاچشم داره دوتا د دمیبهش بگم که د یزیچ هیآوردم باال تا 

 زل زده به من!

 بهم و با حرص بهش گفتم: دمییرو سا دندونام

 ؟یدیجناب جمش دیراحت_

 توجه به لحن من گفت: یب

تازه خوشگل هم  ؛یچیه یستیبه نظر من زشت که ن ی! ولیتو زشت گهیم یآن_

 !یهست

 گفت:با خنده  دیرو د افمیباز مونده بود ،که اونم تا ق ییهمه پررو نیاز ا دهنم

 .یکه قابل تحمل نهیذوق نکن ها؛ منظورم از خشگل ا ادهمیرو نگاه! البته ز افشیق_

که تو  یآدم  ؛ ناخوداگاه جعبه قرص نیاز دست ا شدمیرسما داشتم خل م گهید

 دستم بودو پرت کردم طرفش و گفتم:

 !؟یگ ی؛ چرا انقدر چرت و پرت م نمیساکت شو بب_

به من نگاه کنه زل زد به  نکهیت تفکر بدون اقرص و گرفت دستش و با حال جعبه

 قرص ها و گفت:

 گفت دستت هرزه ها! یم یآن_
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کم آوردم؛ انقدر حالت و لحنش بامزه بود که دستم رو گذاشتم رو دهنم و زدم  گهید

 خنده! ریز

 من تموم شدگفت: یخنده  نکهیاز ا دوبعدیخند اونم

 خانوم دکتر! م،یدیشماروهم د یخداروشکر؛ باالخره ما خنده _

 تاسف تکون دادم و گفتم: یرو به معن سرم

داروهارو جمع  نیا یکمک کن شهیم ییهمه چرت و پرت گو نیحاال بعد از ا_

 م؟یکن

*** 

تراس، فندک  و  یکه از،ساشا داشتم و با فندک برداشتم و رفتم تو یعکس تنها

 یه چرا زندگفکر کردم ک نیشدم به عکسش و به ا رهیلبه بالکن و خ یگذاشتم رو

با  دیهم با گهیده سال د یعنی! کنهینقطه توقف م هی یبار رو هیمن هر ده سال 

انتخاب دوم  میزندگ یمردها متمو یچرا من برا قایدق کردم؟وَیعکس ساشا سر م

 بودم...!؟

دست و پا  ییتنها نیا یکه من داشتم تو یزدم و باال رو نگاه کردم؛ االن یپوزخند

تونه  یخوش شانسه که م ایکردن و چقدر در یم کاریشتن چاون دوتا دا زدمیم

 ساشا داشته باشه...! یاون تخت فوق العاده  یبا ساشا رو رو یعشق باز یتجربه 

عکس و شاهد  یرو اهدا کردم به گوشه  شیرو روشن کردم و با سخاوت آت فندک

 یخط مش چوقتیشدم ؛ فقط خدا کنه ه میرفع دلتتگ ی لهیسوختن  تنها وس

 نره... ادمیلبخندو صورتش از 

 خونم؛ یپرتردد روبه رو ابونیشدم به خ رهیو خ دمیکش یآه
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 !شم؟یاند یگذشته، و من به چه م مهیشب از ن_

 گردد  یباز نم گریکه د یرفته ا به

 من رغم زده است! یرا برا شیها یکه تلخ یسرنوشت به

 کشد...! یکه، نفس م یمرده ا به

*** 

 !سیپ سیپ_

 کرد نگاه کردم! یوردم باال به پارسا که داشت به پشت سرم اشاره مرو آ سرم

 یدرباره  بتیاونجا جلسه گرفته بود و مطمئنا موضوع جلسش غ تایمعمول آن طبق

،  زنهیدونستم داره پشت سر من حرف م یم نکهیمن بود، کفرم دراومد ؛نه بخاطر ا

کار  ریخانوم داشت از ز نی،ااوضاع که انقدر سرمون شلوغ بود  نیا یتو نکهیبخاطر ا

 سمتش وصداش زدم: تمرف تیبا عصبان نیهم یرفت ؛ برا یدر م

 نجایروسرمون، شما ا ختهیهمه کار ر نیکه ا یشه بدونم االن یخانم شاداب؟ م_

 !د؟یجلسه گرفت یچ یدرباره  قایدق

 :گفت الیخیب

 وقت استراحتمه دکتر!_

 و گفتم:از پرسنل نگاه کردم  گهید یکیمرجان ، به

 شماهم وقت استراحتتونه؟_

کماکان  تایآن یرفت سرکارش؛ول دیببخش هیبا  نیهم یترسوندش برا یحساب لحنم

 بود. ستادهیاونجا ا



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 180

 تموم شده! گهیوقت استراحت شماهم د کنمیفکر م_

 قدم اومد جلو و گفت: هی

ه سه ک یواس من ،واس من نجایا دینبا یدون ینم ،یدختر خانوم؛ تازه وارد نیبب_

 !یاریدرب یباز سییکنم ر یکار م نجایساله ا

 باالرفته نگاهش کردم که ادامه داد: یابروها با

واسه  یو چه اشوه ا یاز کجا اومد ستیکه معلوم ن ییزنم؟تو ی؟حرف ناحق م هیچ_

رو داده  یداروخونه ا نیشبه همچ هیخرت شده و  ینجوریکه ا یختیر یوسفی

به کار من  یکار رهیپرم به پرت نگ یخوا یم دستت ! پس حدخودتو بدون؛ اگه

 نداشته باش!

قدم بلند خودم و رسوندم بهش و دست انداختم  هیزدو خواست بره که با  یپوزخند

 و محکم بازوش رو گرفتم.

 ینم زهایچ یلیجواب بشنو ؛ من تازه واردم درست  ،من خ سای، وا یحرف زد_

که  دهیعقلت نرس ی! انقدریدون یمن زهایچ یلیتوهم مثل من خ یدونم درست ، ول

که  یاصالهم کفش هست ینی،بب یکن قیتازه وارد تحق نیدرمورد ا یحداقل بر

شه، که اصال  یجا م سمشاصال اسمت کنار ا ،کهیرقابت بردار پیریباهاش ت یبخوا

الف  هیکه حاال مقابل تو،  نجای...! زمونه من رو رسونده ایسیپشت سرش وا یتونیم

رو  یبتون کار هیو به لطف  یو پول باباش و هزار اشوه و لوند یطف پارتبچه که به ل

زمونه  نیهم یالدورم بلدورم کنه ؛ول سهیجلوم وا رهیمدرک بگ هیصورتش، تونسته 

رسوندم دست  یدارو م ونیلیم ونیلیبود که م سوندهیوا ییرو جا نم یروز هی

! هنوزهم  زدمیشت سرو کله مبهدا ریو با وزارت بهداشت و وز ییداروخانه ها نیهمچ

به انگشت هات  یتکون هی ،یکه دار یگوش ؟یندار ،یلپ تاپ که دار ،یاگه شک دار



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 181

باز  یبه بعد با چشم ها نیکه از ا کارس،یو چ هیک یرزا تجل نیبده و سرچ کن بب

 !یرو انتخاب کن تیرقب

 بزنه که نذاشتم و ادامه دادم: یحرف خواست

 طیاون مح یکه آدما یبزن ینفر تهمت هرزه گر هیبه  ییو در ضمن بهتره جا_

رو که ندونن در روز به چند نفر نخ که چه عرض کنم طناب  تینشناسند ذات اصل

 !ید یم

 گفتم: شتریب تیروول کروم و با جد بازوش

وگرنه  یدست من کار کردن رو دار ریز اقتیکه ل یثابت کن یسه روز، وقت دار_

 !یکن دایپ اتیشون دادن هول بازن یرو برا گهید  یجا هی دیبا

 و پارسا رفتم سمت اتاقک استراحت. لدای یبهت زده  یدرمقابل چشم ها و

 رزااا؟_

 و رو به پارسا گفتم: دمیکش یپوف

 چندبار بهت بگم! ؛یخانم تجل_

 گفت: یبروبابا تکون داد و فور یرو به معن دستش

 ؟یجون من راست گفت ال؛یخیب نارویا_

 ؟یچ_

 !یکه قبال شرکت پخش دارو داشت ،یزد یرو که به آن ییحرفا نیا_

 !میکرد یم دهمیخوره اهل بلوف باشم؟ درضمن؛ نه فقط پخش ،تول یبه من م_

 گفت: جانیبهم و با ه دیهاش رو کوب دست
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 نه؟ دم،یعکست رو د یزیچ یواسم آشناست ها! تو روزنامه ا افتیگم ق یم_

 یها تیافتاد رو دور ،موفق عیکتم سرکه شر لیلبام؛ اون اوا ینشست رو یلبخند

 عکسم تو روزنامه چاپ شد! یو دوبار میبدست آورد یادیز

 بود؟ یاسم شرکتت چ_

 شفابخش!_

 درشت شده نگام کردوگفت: یچشم ها با

... یشرکته ؛ حت نیدرصد بازار پخش دارو دست ا۴۰ ؟دختریگ یکه نم یجد_

 تو چطور... کنه پس یشرکت که هنوزهم کار م نیا نمیبب سایوا

 رو قطع کردم رو گفتم: حرفش

 سهامم رو واگذار کردم!_

بزرگ کار  یپروژه  هی یشفا بخش داره رو دمیت؟شنیموقع نیا ؟تویا وونهیتو د_

کنه که باعث شده سهامش ارزش طال داشته باشه ؛ اونوقت تو سهامت رو  یم

 ؟یکرد ذارڱوا

 تو هم و گفتم: دمیهام رو کش اخم

 به حرف؟! یو من رو گرفت نجایا یسادیم شده که واتو کارهات تمو_

 ...!رونیاز اتاق رفت ب یبرام نازک کرد و بعد از گفتن لوس یدخترها پشت چشم مثله

 لب گفتم:خدا ازتون نگ.... ریو ز دمیکش یآه
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 یاز خدا م یزیچ نیهمچ یحرفم رو خوردم و رفتم توبهت ؛ من چطور عیسر

 یشوهرم بود و چه تراژد یروز هیکه  یو مرد میمیخوستم؟! اونم واسه دوست صم

 ...!ستمیکه من هنوزهم ازشون متنفر ن هینیغمگ

 

 

 شهیازت خوردم دل و جونم تو آت یآخه زخم"

 ”.شهیپاهام همش زانوم خم م یرو سمیخوام وا یم

*** 

هم سرد بود، خشک شده بود،  بیکه عج یبهار یهوا نیبه گردنم که تو ا یتکون

 به روبه رومدادم و زل زدم 

بهم  یو خاکستر یآسمون دود نی؛ بدجور ا  نجایاومدم ا یشد که م یم یدوشب

که   میگرفت یدست تو دست رو فاکتور م یداد، البته اگه اون زوج ها یآرامش م

به طعم آش خوردنم با ساشا و من  یکردند تو خاطرات ؛ خاطره ا یمنو پرت م یه

 بی... سمیگه از هم جدا شدید ییو تنها کردم من یبودم که فکر م الیچه خوش خ

سنگ ها کشوندم باال و راه افتادم  یتو گلوم رو قورت دادم و تن کرختم رو از رو

دادم  یکرده بودم که با پام قلش م یهواسم رو جمع سنگ یراه همه  یو تو نییپا

خورد ... همونجور که تو فکرو  یم یزیچ نیبام تهران به درد همچ بیش ن؛ییپا

هم  رونیب امیبهم زد که هم باعث شد از فکر ب یتعطنه محکم رنف هیبودم  لایخ

اصال منتظر نه  دمینسارش کنم که د ی؛ اومدم فوش نیزم یرو فتهیب فمیک نکهیا

گفتم و خم  یاحمق رلبیز دوئه،یم نجوریو چند مترجلوترازمن داره هم  ستادهیا

 دمیشنو یدادن بلند ستیا یرو برداشتم که از پشت سرم صدا فمیشدم و ک
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تنشه و  سیلباس پل دمیبه سرعت از کنارم رد شد؛ توجه که کردم د یکیوبالفاصله 

باال انداختم و راهم و  ی! شونه ادوئهیکه به من خورده بود م یداره دنبال همون مرد

 یکه بدجور تو یا یدیسرکل هیچشمم خورد به  دمیبام که رس نییادامه دادم؛ به پا

که روش  ینقره ا یدیسرکل هیشدم و برش داشتم؛  خم اریاخت یب ،دیدرخش ینور م

نوشته بود  یسیاون آدمک ها به انگل نییماه خرداد حک شده بود و پا یآدمک ها

 هیرم  یچشم هام رو با حرص محکم باز وبسته کردم ؛ چرا هرجا که م ،یاس و ا

!  یا س،وشته باشه، ان دیبا یلعنت یدیسرکل نیا ی؟چرا رو نمیب یاز اون م ینشونه ا

آروم  کمیاون آدمک ها  یدوباره ا دنینگاه کردم و با د یدیبه سرکل گهیبار د هی

هم ،که  یاس ا نیگرفتم، خداروشکر که ماه تولد ساشا آذربود نه خرداد؛ اصال ،اصال ا

باشه...!آره؛  گهید لیاسم و فام هیکنه ! ممکنه  اول  یرو مشخص نم یزیچ

 دیو رفتم سمت پرا فمیرو انداختم تو ک یدیکلسر نطوره؛یهممطمئنا  نطوره،یهم

 شدم... یزودتر دور م نجایاز ا دیبا ؛یبودم، اونم قسط دهیکه تازه خر ییدست دو

پارسا  یلیفام دنیزنگ خورد ؛ با د میسمت واحدم که گوش رفتمیاز پله ها م داشتم

 ...و با دست سالمم تماس رو وصل کردم رونینفسم رو فوت کردم ب

 بـــــــله؟!_

 کمک! ای؟جون ننت ب یالو؟الو رز_

 کردم و گفتم: یخنده ا تک

 شده باز؟ یچ_

باهاش  دیمن با یمن رو گفت هیداده حاال که تو به مامانت قض ریمرجان گ نیا نیبب_

 جا ،ننه من حرف بزن ؛دست از سر من برداره نیباا ایحرف بزنم ؛ توروخدا ب

 گفتم: یجیگ با
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 ه؟یمرجان ک_

 دهیکف دستش رو کوب شیشگیاومد که فکر کنم طبق عادت هم یشپلق یه،صدای

 ...!شیشونیبود بود به پ

 یم دی؟توروبا یکرد یاون شرکت رو اداره م یچه جور ویک یدرجه از ا نیتو با ا_

 !یشد یجمهور م سییبردن ر

 دم؛یاز اونور خط شن ییصدا هیبگم که  یزیو خواستم چ دمیخند

 ؟یزنــــــــــ یحرف م یبا ک یدار نم؛یرو بده بب یـــــا! گوشپارســـــــــ_

 :پارسا

 هوام و داشته باش. یاکثر امام زاده ها؛ رز ای_

 الووو؟_

 نگفتم. یزیاول بار چ نیهم یدختر جا خوردم، برا هی یعصبان یصدا دنیشن از

 !؟یزن یخانوم چرا حرف نم یالو؟ دگور_

 دهن!چاک و  یباال؛ چه ب دیپر ابروهام

 رو صاف کردم و گفتم: صدام

 شما؟ دیالو؟ ببخش_

 ؟یدار کاریاز شما بپرسم؛ تو با نامزد من چ دیسوال رو با نیمن ا_

 رو خوردم و گفتم: خندم

 تونه داشته باشه؟ یم کاریمادربا پسرش چ هیدونم! از نظر شما  یواال نم_
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 کوک شد ! فمیک یکل دمیخفش رو که شن غیج یصدا

 یعنی دیدون ی! مزشدی... من چیدیخانم جمش دیسالم... !خوبس... ،یوا یا_

 ؛ زشدمیچ

 ؟؟؟یشد زیچ_

 گفت: یفور

 کردم! زیبا پارسا چ یعنیکردم،  زینه نه ؛ چ_

 خندم رو گرفتم؛ دختره خل شده بود! یرو گذاشتم جلو دهنم و جلو دستم

 دمینفر رو از سمت چپم شن هی یبگم که صدا یزیدم واحدم و خواستم چ دمیرس

 نگاهش کردم! جانیکه اسمم رو صدا زد! برگشتم سمتش و اول با بهت و بعد با ه

 ؟یییییتو ؟یتیگ_

 اومد بغلم! دویخند

 !امرزمهینه پس؛ شوهر ننه خدا ب_

پارسا و دوست  الیخیو محکم دست هام رو دورش حلقه کردم و ب دمیخند سرخوش

 دخترش شدم...

 *** 

 تم:رو گذاشتم جلوش و گف ییچا فنجون

 خبر؟یچرا انقدر ب_

 باال انداخت و گفت: یا شونه

 !ینطوریهم_
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 به دوتا چمدون بزرگش کردم و گفتم: یا اشاره

 نه؟ یا یموندن_

 آره؛ کارم اونجا تموم شده بود!_

 روگذاشتم رو پاش  و گفتم: دستم

 !یخوبه که اومد یلیخ_

 نگاهم کردو گفت: نیغمگ یچشم ها با

 ینم گهید چوقتیمجبور شدم که اومدم وگرنه ه ست؛یرزا، خوب ن ستیخوب ن_

 شده! نیشهر نفر نیا یخواستم پامو بزارم تو

 ده؟یکه داره تو رو عذاب م هیچ یبهم بگ یخوا یهنوزهم نم ؟یتیگ_

 بلند شدوگفت: شیازجا

 استراحت کنم؟ کمیشه  یخستم، م یلیرز؛ خ_

 زدم و منم ازجام پاشدم یکم جون لبخند

 خوابم. یرم م یدم و م یکار دارم، انجام م کمیاتاق بخواب، منم  برو تو زم؛یآره عز_

گفت و رفت سمت اتاق که وسط راه صداش زدم ؛برگشت سمتم و منتظر  یا باشه

 نگاهم کرد

خب ...  یعنی... ستــین ی...خــ..خبرزهیپا و اون پا کردم و با من من گفتم:چ نیا کمی

 خوبه؟ یازشرکت؛ همه چ

 گفت: یلحن شماتت بار نگاهم کرد وبا کمی
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راحت بگو؛ چرا انقدر خودت رو  یریاز اونا خبر بگ یخوا یراحت باش رزا؛ اگه م_

 !؟یکن یم تیاذ

 دمیرو شنپر حرصش  یصدا یول نییو انداختم پا سرم

! سالم و نیالبته خوب که چه عرض کنم عال ا،یجفتشون خوبن؛ هم ساشا هم در_

 .یبکن نکارویکردن ،وقتشه توهم هماونا وجودتورو انکار  یسرحال ؛ رز

 یکنم؟ چطور نکارویتونستم ا یم ینگفتم و نشستم رو کاناپه،چطور یزیچ

کردم؟  یو فراموش م یشدم؟ چطور اون نه ما دوست داشتن یمنکروجودشون م

 مرهمیداشتم؟ آلزا ریکردم؟مگه آلزام یفراموش م ایچطور ده سال خاطره رو با در

 ...!چوقتی؛ه نمرو فراموش ک میم اون برهه از زندگتونست ینم چوقتیداشتم ه

 *** 

 و آروم صداش کردم یتیباالسر گ رفتم

 پاشو ساعت هفته. ،یتیگ ؟یتیگ_

 نیا ینشست رو تخت ؛تو دیمال یخورد و همونجور که چشم هاش رو م یتکون

 سبکه! یلیبودم که خوابش خ دهیدوماه فهم

 ت:گف یاز خواب آلودگ یناش یگرفته  یصدا با

 ساعت هفته؟ یگفت ر،یصبح بخ_

 پاشو. زم؛یآره عز_

 رونیو از اتاق رفت ب نییتخت اومد پا یتکون دادو از رو یسر

تختش رو مرتب کرد مو خواستم بالشتش هم مرتب کنم که تا دستم رو  یرو یپتو

بالش سر انگشت هام رو لمس کرد. نشستم رو تخت و  یسیگذاشتم رو بالشتش ،خ
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بالش افتاده بود؛ برش  ریعکس که ز هیدستم که چشمم خورد به  بالش و گرفتم تو

 .دمیکش یشدم بهش و آه رهیداشتم و خ

 ؟یتیتو چه خبره گ یتو گذشته _

 دم،یشن ییدستشو یرو از تو یتیگ یعکس تو دستم بودم که صدا ی رهیهنوز،خ

 سیعکس رو گذاشتم سرجاش و بالشت هم  گذاشتم روش و رفتم  سمت سرو

 !یبهداشت

 ؟یتیبله گ_

 کردوگفت: نهیبه آ یا اشاره

 چرا شکسته؟ نیا_

 برنداشته بودم وارید یشکسته رو از رو ی نهیخودم لعنت فرستادم که چرا هنوزآ به

 شکسته بود... نجایاومدم ا یوقت_

 چپ نگاهم کرد و گفت: چپ

 ،بود؟! نجایا یاومد یخونم وقت یلکه ها نیا_

 دم کرد و گفت:کر یچیبه دست باندپ یاشاره ا بعد

 !یدی، بر یکند یپوست م وهیم یداشت یدستت هم البد وقت_

 و گفتم: نییو انداختم پا سرم

 خودم شکوندمش!_

 چرا؟؟_

 نگاه کردم وگفتم: بهش
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 بهش نگاه کنم! دمیترس یم_

 ابروهاش رو باز کردو با تعجب گفت: ی گره

 ؟یچ_

 .!من نبود.. هیکه اصال شب دمید یرو توش م یکیآخه همش _

*** 

که داشت طبق معمول سربه سر  دمیداروخونه ، پارسا رو د یرفتم تو نکهیمحض ا به

 ذاشت. یبچه ها م

 سالم  !_

 بهم انداخت و گفت: یذوق نگاه با

 سالم عشق من!_

 و گفتم: دمیخند

 عشقتون؟ خوبن؟ یکی؛چخبر از اون  نمیبگو بب_

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 .مینچ؛ کات کرد_

 گفتم: تعجب با

 گند زدم؛ نه؟ شبیچـــــــــرا؟اها البد بخاطر من ؟د_

 گفت : دویخند مرموز

 بعدهم من باش کات کردم نه اون بامن. ؛ینه بابا گل کاشت_
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 آخه چرا؟_

 کرده بود! یاحترام ینه که به مامانم ب_

 تاسف واسش تکون دادم. یخنده و سرم رو به معن ریز زدم

 نشون بدم! زیچ هیبهت  سایواس من؟ وا  یخور یتاسف م_

 درآوردو گرفت جلوم. بشیرو از تو ج شیگوش

 بود، رفت باال! فشیکه تو نوت یامیکال و پ سیاون همه م دنیاز د ابروهام

 ه؟یها از طرف ک نیا_

 !کنه یم یداره منت کش گه؛یمرجانه د_

 و گفتم: دمیخند دوباره

 !یهست یعجب آدم گهیتو د_

دختره،  تا  نی! مثال ادیهست ییدخترا عجب جونورهابابا شما  م؟یمن چه آدم_

 یکنه؛ بو یباخونواده زدم ولم نم ییآشنا پیریمن به مامانم گفتمش و ت  دهیفهم

نجاتش  یدگیخوام برم از ترش یبه مشامش خورده، فکر کرده من م یخواستگار

 بدم!

 ش؟یریبگ یبر یخوا یحاال توهم م_

 نیغز خر خوردم؟ بعدهم من اصال با همچها !مگه من مثل تو م یزنیحرف ها م_

 خودم رو دارم! یارهایکنم ؛ بنده واسه ازدواج مع ینم یعروس ییدخترا

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 ؟ییارهایمثال چه مع_
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 صاف کردو شروع کرد به حرف زدن: یرو تصنع صداش

قبال هستم که  یدختر هیازدواج دنبال  یجونم واستون بگه رزا خانم ؛بنده برا_

بزرگ خورده باشه ؛از اون  یلیخ یشکست عشق هیشده باشه و االن  یکیعاشق 

 غم بزرگ تو دلشون دارند! هی نیشه خوند که ا یکه  از چشم هاشون ام م ییها

 تعجب گفتم: با

 !؟یباش یدوم یخوا یخواند عشق اول باشند، اونوقت تو م یهمه م_

رسند،  یبه عشق اولشون نم تچوقی!آدم ها ه یده نه ده ؛ شوما ملتفت نشد_

که بعده مدت ها  یخوندم که عشق دوم مهم تر از عشق اوله!کس ییجا هیبعدهم 

روحت رو دوباره  یها رونهیوبتونه باورت رو،اعتماد ازدست رفتت رو، خرابه ها وو ادیب

خوام هروقت بهم  یمعحزه گر نداره...! من م هیاز نوبسازه و آباد کنه، دست کم از 

خوام  یمن م یآشنا شده بودم ! رز نیکنه باخودش بگه، کاش از اول با هم ینگاه م

خوام بهش بفهمونم که من  یمعجزه اس؛ م هیبهش نشون بدم که عشقم واسش 

 معجزه گر اون هستم ...!

!به نظر من که  یاوردم ! چه استدالل مسخره ا یاز حرف هاش سردر نم یچیه

؛دوست  ستیحس ها  که عشق ن ی هی؛ بق فته یبار اتفاق م هیفقط  یعشق واقع

 داشتنه ،تظاهره ،عادته...!

*** 

شد  ییلحظه هواسم جمع صدا هیکردم  یم یکه داشتم داروهارو بررس یهمونجور

 یشیجفت چشم م هیآشنا بود ؛ سرم و آوردم باال که نگاهم خورد به  یلیکه واسم خ

 ییخواستم آشنا یه؟ اصال نمگرد نی؛ چرا انقدر زم فتمیبود از تعجب پس،ب کیو نزد
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صدام  یطرز یکه از شانس بدم اقا استراحتاروم برم تو اتاقک  یلیبدم ... ! اومدم خ

 !نهیزد و با عث شد اونم هواسش جمع من بشه و منو بب

 رز؟_

 و رفتم جلوترک بهش سالم کردم. دمیکش یقیعم نفس

 ؟یسالم...رز خودت_

 :خودم انداختم و گفتم یبه سرتاپا ینگاه

 ست؟یمعلوم ن_

 کرد گفتم: ینگاهمون م یکه داشت با کنجکاو تایرو به آن بعدم

 دم. یرو انجام م شونیخودم کار ا د،یبرس گهید یها یشما به مشتر_

 کارش! یرفت پ لشیگفت و برخالف م یا یرلبیز ی باشه

 باشمت! دهیشه که د یهنوز باورم نم_

 زدم و گفتم: پوزخند

 کنم؟ یاز غم فراق داداشت خودکش یتچطور؟ نکنه انتظار داش_

 نبود... نیکردم ؛ اگه مت یداشتم م نکارهمیا خوبه

 هاش رفت تو هم و گفت: اخم

 من واقعا..._

هم به تاسف خوردن تو  یازین ست،پسیباشه ن دیکه با ینباش؛ اون ؟یمتاسف_

 .ستین
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 و گفت: رونیرو فوت کرد ب نفسش

 ؟یریحقت رو ازشون بگ تا یتو که انقدر توپت پره، چرا نموند_

 یکه داداشت راه انداخته بود حق و ناخق  یا یباز نیا یتو ل؟یسه یحق؟چه حق_

 نکهیقبل از ا یمن حت شهیوجود نداشت؛ فقط بازنده و برنده داشت که مثل هم

 کنم،باختم! یبخوام باز

 به اطراف انداخت و بعد رو به من گفت: ینگاه

 م؟یحرف بزن گهید یجا هیشه  یم_

 باال انداختم و گفتم: ییبروا

 دن. یحرف بزنم که آزارم م ییزهایخوام درمورد چ ینم_

 کنم! یرز؛ خواهش م_

 

 

 

 جلوم کرد و گفت: یآب شده  یبه بستن یا اشاره

 ؟یچرا نخورد_

 شه! ینم نیریش زهایچ نیدهن تلخ من با ا_

 بودم...! زاریومن تاچه حد از حس ترحم ب دیکش یآه

هم جاخوردم نپرس چرا ،نپرس که حاالحاالها  یلیجاخوردم ؛خ تدمیاونروز که د_

؛  یکه عاشق ساشا شد دمیاونروز تو چشم هات د یتونم بهت جواب بدم !ول ینم
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 نیهم ی؛ برا زدیدو دو م ایدر یآب یچشم ها یکه هنوز چشم هاش پ ییساشا

 تاسیسرتراز در یلیدختر خ نیجوش آوردم ؛ رفتم دفترش، گفتم نکن ،گفتم ا

دونستم داره  یخواد! م یجواب سرباال دادوگفت که تورو م ی،ول تیبچسب به زندگ

کف دستم بلدش بودم  نیکرده بودم  ع یونه سال باهاش زندگ ستیب گهیدوروغ م

اول از  نهیک ؛یرو تو دلت نکار نهیکه بذر ک نهیخوام ا یکه ازت م یزی...! رز؛ تنهاچ

 کنه . یهمه خودت رو نابود م

 از اول حرف هاش گفتم: شده جیگ

 ندارم. نهیک یمن از کس_

 نگاهم کرد و بعد گفت: کمی

شدش هم  کهیت کهیت یبمونه ؛ دل تو طالست رزا،حت ینطوریتا آخر هم دوارمیام_

 ...!نییپا ادیکه ارزشش ب یبزن یارزش داره،نکنه که دست به کار

 شدم و گفتم: رهیهاش خ توچشم

 ه؟یحرف ها چ نیمنظورت از گفتن ا_

 !یبخاطر ساشا از من هم متنفر نباش دوارمیندارم؛ فقط...فقط ام یمنظور خاص_

 بحث ازجام پاشدم و گفتم: ییهویاز عوض کردن  متعجب

 چه برسه به تو! ستم،یمن از ساشاهم متنفر ن_

 زنگ خورد شیبگه که گوش یزیپاشدو خواست چ ازجاش

 !خداحافظ مرکز.... امیم گهیربع د هیبله طاهر؟ ...باشه تا _

 رسونمت! یم میبر ایب_
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 نه تکون داد مو گفتم : یبه معن یسر

 برم؛ ممنون! ادهیخوام پ ینه م_

 *** 

 جا خوردم! یتیبلند گ یصدا دنیباز کردم از شن درروکه

 !امیبابا چند بار بهتون بگم ؟ من امشب اونجا نم_

_... 

 .امیم دیخب ؛ هروقت خودتون تنها بود_

_... 

 خب! یلیخب، گفتم خ یلیبابا! اه؛ خ_

 صدام زد. دیمن رو که د یرو قطع کرد وپرت کرد رو کاناپه ؛ نگاه بهت زده  یگوش

 ؟یاومد یک ؟یرز_

 االن! نیسالم؛ هم_

 گفت و ولو شد رو کاناپه. یآهان

 شده؟ یزیچ_

 گرفته جواب داد: یباصدا

 .نایرم خونه بابام ا یامشب م_

 باال. دیپر ابروهام

 ؟یهست یانعصب نیبخاطر هم_
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 رزا...! یدون ینم یچیتو ه_

 کنارش و گفتم: نشستم

 خب بگو تا بدونم._

 هام و گفت:تو چشم  زل

 ؟یایشه امشب باهام ب یم_

 گفتم: باتعجب

 خونتون؟ امیباتو؟ ب_

 خوام تنها برم! یرزا؛ نم کنمیخواهش م_

 اون ها خونوادتن! یول_

 زدو گفت: یپوزخند

 ترن...! بهیواسم غر یا بهیاز هر غر_

 ادامه داد: دویکش یآه

 .رمیدوش بگ هی رمیساعت هشت آماده باش؛ من م_

 *** 

 شدم گفتم: یم ادهیپ نیکه از ماش همونجور

 اومدن من مزاحم... یمطمئن_

 رو قطع کرد و گفت: حرفم

 !میبر ایحرف مفت نزن رز، ب_
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که  یرگو شونه به شونه اش راه افتادم سمت عمارت بز رونیرو فوت کردم ب نفسم

 .میشد یرد م شییالیو اطیاز ح میاالن داشت

داشت کردم و  یتیبه گ یادیمسن روبه روم که شباهت ز بایبه مرد تقر ینگاه

 لبام: ینشوندم رو یلبخند

 !یخوشوقتم جناب ثابت دنتونیاز د_

 زدو گفت: یهم متقابال لبخند اون

 دخترم ! نیهمچن_

 یتیتک دخترش باز کرد؛ گ یاسه و آغوشش رو و یتیروش رو کرد سمت گ بعدهم

 جواب آغوش پدرش رو داد... یهم بعد از مکث کوتاه

 نینشست رو لبام؛چندسال بود که طعم همچ یصحنه لبخند تلخ نیا دنید از

 بودم؟ دهیرو نچش یآغوش

 ؟یچرا مهمون هامون رو سرپا نگه داشت زمی؟ عز یمصطف_

هم تا صداش  یتیبود،نگاه کردم ؛گ یثابت یجوون تر از آقا یلیکه خ یتعجب به زن با

 !رونیاز آغوش پدرش اومد ب دیرو شن

 ...!یجان ! پس باالخره اومد یتیسالم گ_

 کرد و رو به زن گفت: یاخم یتیگ

 بله ؛اگه مزاحم نباشم..._

 به زن کردو روبه من گفت: یبا دستش اشاره ا بعدهم

 ترالن؛ همسر سوم پدرم!_
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زدمو دستم رو گذاشتم  یلبخند کمرنگ هی نیهم یرفتار کنم، برا یکردم عاد یسع

 دست دراز شدش . یتو

 رزاهستم؛ خوشوقتم!_

 رنگش و گفت: یزرشک یلبا ینشوند رو یهم لبخند اون

 !زمیعز نیهمچن_

خبرخوش، صدراهم امشب  هی یتیگ یراست کنم؛یخواهش م دینیبش دیی:بفرماترالن

 . ادیم

لب  ینشست رو یا یروزیو لبخند پشد نیغمگ یتیگ یکه چشم ها دمیوضوح د به

 ترالن! یها

 گوشش گفتم: یو آروم تو یتیکنار گ نشستم

 م؟یبر میبتراشم، پاش یبهونه ا هی یخوا یم ؟یخوب_

 آروم ولرزون جواب داد: یصدا با

 ...!رمیتو بگ فتم،یفقط رزا خواستم ب نه؛

 دمیمفه یازشون نم یچیکه ه یثابت یآقا یکردم به حرفا یو سع دمیکش یآه

 هیبه گوشم و به ثان دیپسربچه رس هی یسروصدا یکه گذشت صدا کمیگوش کنم. 

 !یتیتو بغل گ دیکه خودش هم اومد تو حال و پر دینکش

 سالم عمه !_

 پسربچه رو محکم بغل کردو گفت: یتیگ

 سالم، عشق عمه!_
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 به من یتیکردم! چرا گ یروبه روم نگاه م یگرد شده داشتم به صحنه  یچشم ها با

 نگفته بود برادر داره؟

 د؟یکن یبغال م نیسالم عمه خانوم؛ ماروهم از ا_

 بودرو بغل کرد و گفت: ستادهیکه جلوش ا یاز جاش پاشد و زن خوش پوش یتیگ

 ؟یسالم انوشا، خوب_

 گفت: دویخند انوشا

 !یدختر چقدر عوض شد ی! وامیعال_

 بودم کنارشون کرد. ستادهیلنگ پا ا هیبه من که  یزدو اشاره ا یلبخند یتیگ

 دوستم. نیرزا؛ بهتر_

لب هام و با انوشا که ظاهرا  ینشست رو یدوست، لبخند نیلفظ بهتر دنیشن از

 کردم. یبود سالم و احوال پرس یتیزنداداش گ

صدرا  هویتا با اونم آشنا بشم ،که  ادیب یتیبرادر گ نکهیسرپا بودم و منتظر ا هنوز

 !ستادیما ا یاومد و جلو یثابت یدن به آقاسالن و بعد از سالم دا یاومد تو

 ! میدیخانوم! چه عجب که ما باالخره شما رو د یتیبه به؛ سالم گ_

بگه که صدرا نذاشت و کشوندش تو  یزیزدو خواست چ یلبخند کم جون یتیگ

 به من گفته بود چرا از صدرا جدا شده...! یتیگ کاشیبغلش و ا

 کنار من. ستادیحرکت ا یو بخودش رو از آغوش صدارا درآورد  یتیگ

 متشخص گفت: یلیمن و خ یاومد جلو صدرا

 !یخانم تجل بنمتونیخوشحالم که م یلیخ_
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 آقا صدرا! ن،یهمچن_

 زدو گفت: یلبخند

 تهران! دیخواهر مارو کشوند نیممنونم که باالخره ا یلیخ نطوریوهم_

 بهش نگاه کردم و گفتم: یجیگ با

 خواهرتون؟!_

 کردوگفت: یتیگبه  یاشاره ا صدرا

 !گهیگم د یرو م یتیگ_

که سرش رو  یتیلبام خشک شد؛ سرم رو چرخوندم و با بهت به گ یرو لبخند

 چه خبر بود؟؟ نجایشدم، ا رهیخ نییانداخته بود پا

شد خوند که  یچشم هاش م یاز تو یکرد شاد باشه و بخنده ول یم یسع یتیگ

 کرد! یدارمن فرار م یمعن یکشه و همش از دست نگاه ها یداره عذاب م

از طعم غذا  یچیکه البته من ه میخورد یغذا م میو داشت میشام نشسته بود زیم سر

که چشم هاش همش رو  دمید یبود و م یتیگ یِ !هواسم همش پ دمیفهم یها نم

 زنه ! یصدرا دو دو م

 نرفته؟ ادتیجان؛ پس فرداشب رو که  یتیگ یراست_

دهنش بودرو قورت دادو  یکه تو ییغذا یتیسمت ترالن. گ دیهممون چرخ نگاه

 گفت:

 پس فردا شب چخبره مگه؟_

 !میریبگ یبه مناسبت برگشتت مهمون میخوا یرفت؟ گفتم که م ادتی زمیعز_
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 رفت تو هم! یتیگ یکه اخم ها دمیوضوح د به

 خواسته بودم؟ یمن از، شما مهمون_

 دخالت کردوگفت: یثابت ینبارآقایا

 ...یتک دختر من یشه... ناسالمت یکه نم یخال خشک و ینطوریدخترم؛ هم_

آدم  هیسر  ریتجمالت که همش ز نیا  یکه من حوصله  دیدون یبابا خودتون م_

جماعت بدتر از  هیشوهرش رو به رخ  یها ییاست تا دارا دهیتازه به دوران رس

 خودش بکشه ندارم!

 ؟یریبگ یمن ازت خواستم مهمون ؟یوا مصطف_

 و گفت: یتیت گروش  روکرد سم بعدم

دهن پاشاخان  یکنه، تا بفهمه مزه  یتورو به همه معرف خوادیبابات م زم؛یعز_

 نه! ای یهست

 بالفاصله رو به باباش با اخم گفت: یتیگ

 آره بابا؟_

 گفت: یمیبا لحن مال یمصطف آقا

چقدر دختر آرزوش  یدون یم اد؟یکم داره که انقدر ازش بدت م یدخترم، پاشا چ_

 رودارند؟

 ! یجو مردونگ هی_

 باال؛ چه عجب! دیصدرا پر یصدا دنیبا شن ابروهام

 ها که جلب صدرا شد ادامه داد: توجه
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 !یگرگ نیبه دست همچ دیدخترتون رو بسپر دیخوا یکه م بهیبرام عج_

 .یتو تجارت گرگ باش دی!البته که با دهیحرفا بع نیپسر از تو ا_

 صدرا صدا دار بود... پوزخند

منفعتش وسط نباشه سمت ازدواج  یتا پا یبر دارند که پاشا ساجدخ یجماعت هی_

معامله چو  هیرفته که بخاطر  ادتونیرو  شیره...!نکنه سه سال پ ینم زایچ نجوریو ا

 انداخت که با دختر طاهر خان نامزده؟!

 رفت تو هم و گفت: یثابت یآقا یاخما

 فرق داشت! شیاون قض_

 بزرگ تر وسطه! یمعامله  هی یه پادفع نیبود که ا نیآره فرقش به ا_

رو که صدرا ازش به  یساجد یآقا نیباباش حرف ا گهیکه مطمئن شده بود د یتیگ

به صدرا انداخت و رو  یزیکشه نگاه تشکر آم ینم شیکرد ،پ یم ادیگرگ  هیعنوان 

 به باباش گفت:

 مونه! ینم یبحث یجا گهیپس د_

 به سرش نزنه...! گهیر دپس هیخانوم فکر فرار با  یتیالبته اگه گ_

 :دیرو به ترالن توپ تیاز جاش پاشد و با عصبان یتیگ

 حرف دهنت رو بفهم!_

 خونسرد گفت: ترالن

 تابوده تلخ بوده! قتیحق زم،یعز_

 انوشاهم معلوم بود مثل من بهت زدست! ی افهیمتشنج شده بود و از ق یحساب جو
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 .یتیگ یشونه  یجام پاشدم و دستم روگذاشتم رو از

 آروم باش. ؛یتیگ_

 زیمخیکه صدرا ن دمیرفت و من د زیبه باباش کرد و با حرص از سر م ینگاه یتیگ

 باز نشست سرجاش...! دیرو د یثابت ینگاه آقا یشد تا دنبالش بره و وقت

 *** 

 ضرب رفت باال. هیآب رو از دستم گرفت و  وانیل

 تو دستش ! وانیشده بود به ل رهیساکت خ یلحظه ا چند

دانشگاه؛فکر  یتو میبود پیاک هیمن و ساشا و پدرام و انوشا  شیشت ،نه سال په_

با  شتریبا ساشا جور نبودم ب ادی...! من ز یدیکنم اسم پدرام رو از زبون  ساشا شن

پدرام با صدرا که مخ دانشگاه و  قیگشتم ؛ترم آخر که بودم از طر یپدرام و انوشا م

 یداشتم... !خودت م اجینامم به کمکش احت انیاپ یرتبه برتر بود آشنا شدم ، برا

؛ که  یخوب بود رزا ،همه چ ی؛ همه چ شدیچ ییآشنا نیبعد ا یحدس بزن یتون

شهرت و  یبهترهم شد! منم به پشتوانه  شیخواستگار شنهادیپ دنیبا شن یحت

که  نیکنه اما هم یکردم، مطمئن بودم قبول م شیصدرا به بابام معرف یمال تیوضع

ورق برگشت ! سفت و سخت مخالفت کرد  دیو عکسش رو د دیرو شن لشیفام اسم و

شد ؟تمام  یمگه م یبا صدرا حرفم بزنم؛ ول دینبا گهیکرد که د دهمیتهد یکل ی،حت

 صدرا! یشد تو یمن خالصه م یایدن

 گونش و آروم پاک کرد و ادامه داد: یروون شده بود رو گهیکه حاال د ییاشکا

شد، خب به غرورش برخورده بود؛  یعصبان یلیام ردش کرده خباب دیصدرا که فهم_

 میهم که برگشت یوقت میباهم فرار کن یچند ماه هیگفت  شنهاد،یپ هیبا  شمیاومد پ

 یفهمه قبول کردم ،ول یبابام نم نکهیا الیکنه؛،منم به خ یتونه کار ینم گهیبابات د
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جمله گفت، گفت  هیشم زد فقط داد زد نه تو گو رماما نه س د،یرزا بابام فهم د؛یفهم

 ...! شیو پنهون یا غهیکه صدرا پسرشه اونم از زن ص

و تو اون  ختمیر یداشتم پا به پاش اشک م گهیبود و منم د دهیهق امونش رو بر هق

و تماشا کردن درد  ستادنیرو داشتم که جز ا مارستانیب یوارهایلحظه حس د

 ..اومد. یاز دستم برنم یکار نمیزتریعز دنیکش

 یدستش درآوردم و گذاشتم رو یروش و عکس صدرا رو آروم از تو دمیکش پتورو

به عشق اولشون  چوقتیگفت که آدما ه یعسلس کنار تخت ؛ واقعا پارسا راست م

 رسند...! ینم

*** 

بود وبستم و سرم رو "نمتیبب شهیم"رو که مضمونش  امکشیو پ دمیکش یپوف

 دست هام. نیگرفتم ب

 چته تو امروز؟_

 بود... ینطوریهر روز من هم یپ؟ حال و هوا امروز

 کنه! یسرم درد م_

 شده! یعـــــــــو؛ گفتم حاال چ_

 بهش نگاه کردم و گفتم: باحرص

 پارسا ؛امروز اصال حال وحوصله ندارم... پاشو برو بذار راحت باشم._

 پاشو! ؛یحال و هوا بمون نیعمرا بذارم تو ا_

 ؟یو گفتم:چ گردشده نگاهش کردم یها باچشم
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 پاشو، پاشو ،پاشو_

 تو؟ یگ یم یپارسا؟چ_

 گم پاشو! یگفت:بهت م لجباز

 چپ نگاهش کردم و بهش محل ندادم که بلند گفت: چپ

 بپاشونمت! ای یش یپام_

 و ازجام پاشدم رونیرو فوت کردم ب نفسم

 د؟یپاشدم؛ کرمت خواب ایب_

 .میزن یکرم منم حرف م دنیب،بعدا درمورد خوا میبخور یبستن هی میبر اینچ ؛اول ب_

 !امیتا ب نیعمرا!بش_

 *** 

 که به زور کرده بود توحلقم و قورت دادم و گفتم: یا یبستن

 ؟یکن یم ینجوری؛ چرا ا ضیمر_

 خورد گفت: یرو م شیکه داشت بستن یهمونجور

 !یرو بخور تیبستن ینیبچه آدم بش نیع یتا تو باش_

 افتادم؟! نیا ریکردم که گ ی! من چه گناهایگفتم:خدا هیحالت گر با

 گفت: دویخند

 بهت داده...! یپاداش نیبوده که خدا همچ ریمسلما خ یکرد یهرکار زمیعز_

 تو جمع شده؟! یتو یهمه رو چجور نیا یعنی_
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 ینشست رو یهاش لبخندتلخ یبچه باز نینگفت منم از ا یزیچ دویتر خند بلند

 ...!ایبود...آخ در ایدر یلبم ؛رفتارهاش کپ رفتارها

 نفر رو باالسرم حس کردم؛ هیخوردم که حضور  یرو م میبستن یادامه  داشتم

 یروبه رو شدم تا اومدم حرف یعصبان یشیجفت چشم م هیرو آوردم باال که با  سرم

 بزنم پارسا گفت:

 جناب؟ دیداشت یامر_

 به پارسا نگاه کنه رو به من گفت: نکهیبدون ا لیسه

 .شونیا نه با شما !با یبله ؛ ول_

 باحرص ادامه داد: بعدم

کردم  ی!هه من و بگو که فکر م یداد یمن رو نم امکیجواب پ نیهم یپس برا_

 نی؛ همچ ینگو تازه خوشحال هم هست ،ینابود یساشا رو از دست داد نکهیبخاطر ا

 نیذاتتون ع د؛یهم نیتووساشا ع ادیپوستت رفته !نه خوشم م ریبهت ساخته ،آب ز

 ...!یتر از اونتو بد یهمه ،حت

 از جام پاشدم و گفتم: تیعصبان با

؟!اول صنمت رو بامن  یزن یحرف هارو به من م نیا یکه دار یهست یتو ک_

کارت  انتیکه االن هم به لطف برادر خ یبرادر شوهرم بود یزمان هیمشخص کن ؛ 

 یلیندادم، چون دل نیهم واسه هم امکتی؛اصال جواب پ میباهم ندار ینسبت چی،ه

 رد و بدل کنم...! امیپ بهیغر هیکه بخوام با  دمیند

 کرد کردم و ادامه دادم: یبه پارسا که با بهت داشت نگاهمون م یا اشاره



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 208

ذهنت  یکن با خودت که تو ی؟همکار؛هج یفهم یهم همکارم هستن ،م شونیا_

من و با اون  دی،نبا چوقتی،ه چوقتیشه ه تیگفتم که حال نیهم واسه ا نیبمونه ؛ا

 ! یکن سهیمن مقا ینامرد که گند زد به زندگ یاساش

 هاش رو بازوبست کرد و گفت: چشم

 رزا گوش ..._

 رونیزدم ب یفروش یرو برداشتم و از بستن فمیساکت آوردم باالوک یرو به معن دستم

 نکردم. یهم توجه لیپارسا و سه یو به صدا زدن ها

 *** 

 بهش نگاه کنم گفتم: نکهیکنارم ،بدون ا نشست

 نجام؟یا یدونست یاز کجا م_

 !دمتید نجایهم شیپ یدوهفته _

 نگفتم که گفت: یزیچ

 خواستم ناراحتت کنم... اون حرفا... ینم_

 !ستیمهم ن_

 خراب کرده! ینجوریمهمه که حالتو ا_

کنه، تموم  یم ینیحوصلم، آسمون رو سرم سنگ یب کمیحالم خوبه ؛فقط  من_

زنم به  یخودم رو م یهرچ لیسه ره؛یام نگ هیموقع گر هیخنده هام رو نذر کردم 

 ...!ارمیدرم یدلتنگ یباز سراز کوچه  یالیخیب یکوچه 

 ؟یچرا هنوز دوسشون دار ؟یچرا هنوز، دلتنگشون_



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 209

 زدم و گفتم: یشخندین

تونم دست از دوست  یزنم نم یدست و پام یدونم؛ هرچ یدونم، نم ینم_

 هیدلم خال یوقته تو یلیازش، خ دمیروقته ب یلیداشتنشون بکشم...! از،ساشا چرا، خ

که سهم دوست داشتن ساشا بودرو وکندن انداختن  یا کهینسبت بهش انگار اون ت

زنم  یم شیرو به آب و آت خودم یتونم ! هرچ یکنم نم یم یا؛هرکاریدر یدور ...! ول

 تونم. ی،نم

 نه؟ یدوسش داشته باش یخوا ینم_

کنم؟  کاری!چ ستمین یباشم ازهردوشون ؛ولخواد ازش متنفر یخوام، دلم م ینه نم_

ازشون بخورم تا دست بکشم ازشون و  گهید یضربه  هی دیانگار با ستیدست خودم ن

 دوست داشتن تنفر خرجشون کنم...! یبه جا

 شونم. یکتش رو دراورد و انداخت رو لینشست تو تنم که سه یلرز

بود،  سی؛بابام پل یافسر تونستم برم دانشکده یبدبخت یسالم بود که با کل ستیب_

که سروان شده بودم  لیتو جونم افتاده بود !اون اوا یسیعشق پل یمنم از همون بچگ

کن  شهیجرم و فسادو کال ر ه،شبهیتونم  یکردم م یبد غرور گرفته بودم، حس م

 کنم!

 کرد و ادامه داد: یخنده ا تک

پرونده  هیهستم   یورنطیا دیداد ،مافوقمون هم که د یبچه بودم؛ کلم بو قرمه م_

 شیزدم نتونستم حلش کنم ؛ بعد ش یسخت گذاشت تو کاسم ...! نشد ،به هر در ی

زدن خودم،پرونده رو ازم گرفتن و دادن دست  شیماه کار کردن روش و به آب و آت

خونم در  یزد یکه کارد م یاونقدر ودمب یعصبان یلیاز بچه ها ؛اونروز خ گهید یکی

بودو همه جارو  دیشد بیبود ،بارون هم عج یروزه بارون هی ادمهیاومد ؛خوب  ینم
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 ییچاله و آب ها یروندم ،رفتم تو یکه داشتم با سرعت م نجوریآب گرفته بود ! هم

فروخت  یرو داشت کتاب م ادهیکه تو پ یبه دختر دیکه داخل چاله بود همش پاش

 ی، وقت وردمین شدم واصلن هم به رو الشیخیو از سرما به خودش کز کرده بود ؛ ب

شدم  نی،عذاب وژدان اومد سراغم! دوباره سوار ماش دیخواب تمیخونه وعصبان دمیرس

 نیاز ا یچند روز هینکردم...  داشیگشتم پ یهرچ یول ابونیهمون خ یو رفتم تو

روز دوباره از اون  هی نکهیاز فکرش دراومده بودم تا ا بایماجرا گذشته بودو من تقر

 یم خورد به همون دختر که داشت مثل همون روز کتاب مرد شدمو چشم ابونیخ

کنکور  یکتاب ها دمیرو زدم کنار و رفتم سمتش توجه که کردم د نیفروخت ؛ماش

 دمیکنه ؛دلم سوخت واسش، دوتا از کتاب هاش رو خر یرو داره حراج م شیو درس

 رو بهش دادم... شو دوبرابر پول

 زد تو چشم هام و گفت: زل

 جواب داد؟ یدختر بهم چاون  یدون یم_

 کردم نییآره باالو پا یشدم بهش و سرم و به معن رهیخ میاشک یچشم ها با

 پول رو بهت دادم و گفتم: هیبق_

 یراه نم یبساط کتاب فروش گهیکنم ،د ییگدا ای رمیخواستم صدقه بگ یمن اگه م_

 انداختم...!

 زدوگفت: یلبخند

شدم  یم رهیخ یکه اونجا بود یو تاوقت ونابیاومدم تو اون خ یاز اونروز هر روز م_

 بهت !

 چرا؟_
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 باال انداخت و گفت: یا شونه

خواستم هر روز بعداز کار برم اونجا   یدونستم؛ فقط م یرو نم لشیاون موقع دل_

دونستم و تو اون  یاسمش روهم نم یوسهمم رو از نگاه کردن به اون دختر که حت

 ...  رمیشد بگ یم یسرما لپاش انار

 هام رو بستم و ازجام پاشدم؛ مچش

 خوام بشنوم... یرو نگو ؛نم شیبق_

 هم از جاش پاشدو با سماجت گفت: اون

از  شهیهم یروز ازت غافل شدم و برا هی؟رزا من فقط  یبشنو یخوا یچرا؟چرا نم_

خونه  یده سال بعد تو یمونده بود که وقت ادمیاونقدر چهرت به  یدستت دادم، ول

 شناختمت... دمتین زنداداشم دبرادرم به عنوا ی

 رو تکون دادم و کالفه گفتم: سرم

 ...لیبس کن سه_

 دم! یاز دستت نم گهیدفعه د نیکنم،ا یبس نم گهیدفعه د نیخوام؛ ا ینه، نم_

 هستم؟ یمن ک یدون یم لیسه ؟یگیم یچ یدار یفهم یتو م_

 رو گرفت تو دست هاش و گفت: بازوهام

مثل ده  یا بهیغر هیفقط  یستیزنداداش من ن گهیتود ست؟ین ادتی ،یخودت گفت_

 ...!شیسال پ

 کنارو گفتم: دمیرو کش خودم
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ساشا برادر توئه ؛  ل،ی...!سهیکن یم کاریچ یدار یفهم ی،نم یفهم ینه نه ؛تو نم_

 کردم ...  یکنارش تو خونش زندگ یروز هیزن برادرت بودم،  یروز هیمن 

 شنو!صبر کن حداقل حرف هام رو ب کمیرزا؛ _

 لرزون گفتم: یهام رو بستم و با صدا چشم

 نکن ! لینکن؛ سه_

رزا من ده سال دنبالت گشتم، االن که  ؟یاز دست من فرار کن یخوا یچرا م_

 ؟یکن یم غیکردم چرا خودت رو ازم در داتیپ

 نگفتم که ادامه داد: یچیه

سه  ینگکه دلت ییعکس هم ازت نداشتم؛ وقت ها هیده سال  نیتو ا یرزا من حت_

 یبودم رو م دهیکه ازت خر ییرفتم وکتاب ها ینداخت م یم رمیگوش خونه گ

 یهام رو با دوتا کتاب که م یرزا؟ من دلتنگ یفهم یکردم ؛م یخوندم و بو م

زمونه بعدهم داداشم  ول...!ادادمیم نیتو بوده تسک یتو دست ها یروز هیدونستم 

نقطه  نیاش باعث شدن من وتو تواتورو ازم گرفت ؛حاال همون زمونه و همون داد

 ...!میریقرار بگ

آدم تو گذشتم رو  هیدوباره  امیکنم، حاال ب یمن دارم از گذشتم فرار م لیسه_

 بشه؟ یکه چ میبندازم وسط زندگ

 من با ساشا فرق دارم!_

 حرص گفتم: با

 !یاعتماد هیتوهم  ؛یندار یفرق چیه_
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رو از پشت  شیبلند و عصب یصدا برم که ششیرو کردم بهش و خواستم از پ پشتم

 .دمیسرم شن

 هم باهاشون ندارم...! ینسبت چیه ستم،یاعتماد ن هیرزا ،من _

 *** 

خونه چشم هام رو زد  یچراغ ها یو کوفته در خونه رو باز کردم که روشن خسته

 داربود؟یهنوز ب یتی؛مگه ساعت چند بود که گ

چشم هام از تعجب  دمیکه د یزیرو پشت سرم بستم و اومدم تو خونه که با چ در

 گرد شد...

 رو کاناپه خواب بود و پارساهم رو مبل کنار ،نشسته خوابش برده بود! یتیگ

اتاق خودم ؛ امروز انقدر از مخم کار  یرفتم تو الیخینگاهشون کردم و بعدهم ب کمی

 رو نداشت ! گهید یمسئله  هیباز،شدن  شیبودم که گنجا دهیکش

که  دینکش هی،خودم رو انداختم رو تخت و به ثان ارمیم رو دربلباس ها نکهیا بدون

 خوابم برد...!

 *** 

شد به زور چشم هام رو باز کردم که  یکه به تنم وارد م یکیدست  یتکون ها با

 !ستادهیسرم ا یدست به کمر باال یتیگ دمید

 رو محکم به بالشت فشار دادم و گفتم: سرم

 رم برم سرکار !خوام بخوابم؛ حال ندا یامروز م_

 شد، چشم هام تا آخر باز شد. دهیسرم کش ریکه از ز بالشت
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 یبود یکدوم گور شبید نمیبه سر کار نرفتن تو دارم ؟ پاشو بب کاریچ نم؛یپاشو بب_

 ده؟ی؟ ورپر

هاش سه سال از عمرش  یباز یکول نیدختر با ا نیکردم که ا یوقتا شک م یگاه

 رو فرانسه بوده...!

 و گفتم: تخت یرو نشستم

 ه؟یها ؟ چ_

 بهم رفت و گفت: یغره ا چشم

زدم اون صاحب مردت رو جواب  یزنگ م یکه هر چ یکجا بود شبیگم د یم_

 ؟یداد ینم

 و گفتم: دمیکش یا ازهیخم

 !زمیبه تو که بد نگذشته عز_

 نگاهم کرد که با خنده گفتم: جیگ

 نجاست؟یهنوز ا ایرفت  یگم؛ راست یپارسا رو م_

دادم  یاجازه نم اهمیبه در یحت ادمهینسارم کردو من  یا یتم پس گردنو گف نیا تا

 دستش روم هرز بره...

 رو تحمل کنم! یریکبیا نیشب تا صبح من مجبور شدم ا هیکه  یریبم یاله_

 باال رفته نگاهش کردم و گفتم: یابروها با

 به من داره؟ یچه ربط_
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اومد درخونه و  یکیود عصر که ب شیساعت پنج و ش یکه !طرف ها یدون ینم_

 هیو  رونیب میبا هم رفت شیساعت پ هیهستم  یگفت که من همکار خانم تجل

زنم جواب  یزنگ م یاالن هم هرچ شم،یرفتند ازپ شونیافتاد که با حال پر ییاتفاقا

هم  یبه زنگ ؛وقت بستمتشده بودم  ینگران جنابعال یدند ؛ من هم که حساب ینم

کردنت شهرو  دای؛ واسه پ رونیب میرفت میپسره پاشد نیبا ا ید یجواب نم دمید

کردنت  دایاز پ دیساعت دوازده بود که ناام یخالصه که طرف ها م،یرپاگذاشتیز

 یلحظه هم به اون فکش استراحت نم هیپسره هم که  نیخونه ؛ ماشاال ا میاومد

کار تا سر ــــــــــریبگ شیاز خاطرات بچگ زد،یم رفح زیر هی نجوریدداد !هم

دونم چقدر حرف زده بود که من  ینم گهیمزخرفش ؛د یگذاشتن دوس دخترها

گذاشته که رزا تو اتاقش  ادداشتی هی دمیشدم د داریخوابم برد؛ صبح هم که ب

 ...ننیب یبعله خانم دارن خواب هفت پادشاه م دمید نجایخوابه؛ من هم اومدم ا

م و گذاشتم رو تخت و دوباره بالشتم رو ازش گرفت شیهمه پر حرف نیتوجه به ا یب

 !دمیدراز کش

... حاال هم پاشو یبه توهم خوش نگذشته؛ چقدر حرف زد شبید دمیباشه بابا فهم_

 خوام بخوابم! یبرو م

 چپ ها ... یآدم نگرانت شه؛ بعدهم خودت رو نزن به کوچه عل یندار اقتیل_

 ها؟_

 !؟یو کجا بود یبا ک شبید نمیهاو کوفت ؛ بگو بب_

 و گفتم: دمیمم خوابشک یرو

 جا! چیو ه چکسیبا ه_

 دراوردو گفت: ادامو



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 216

پسر اومده  هی:پارسا گفت که  یمنم، خودت یکن یکه فکر م ییاون موجود چارپا_

 !شتیپ

 زدم و گفتم: یدار یمعن لبخند

 پارسا؟_

 از بازوم گرفت و گفت: ینشگون

 ؟یبود یگم با ک یبحث رو منحرف نکن؛ م_

 فتم:و کالفه گ دمیکش یپوف

 بودم . لیبا سه_

 بلند گفت: ینگاهم کرد و بعد با صدا کمی

شه ؟اون  یمگه م یبرادر ساشا؟ آره رزا؟ وا لیرزا، سه ل؟یکدوم سه ل؟یبا سه_

 !گهیحرف بزن د ؟دهیکرد یم کاریچ رونیاصال با اون ب ده؟یتورو کجا د

 زنم! یمنم حرف م یاگه اجازه بد_

 نگاهم کردو گفت: نهیبه س دست

 رما!بف_

 فیرو واسش تعر ینسبت به خودم همه چ لیاحساسات سه ی هیسانسور قض با

 کردم؛

 بهت گفت: با

 !ست؟یبرادر ساشا ن لیسه یعنی_
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پدرو مادرساشا از پرورشگاه حضانتش  اد،یب ایساشا به دن نکهینه ؛ گفتم که قبل از ا_

 رو قبول کردن!

 ؛طفلک! یآخ_

 ه با حرص گفت:اومده باش ادشی یزیچ هیکه  بعد،انگار

 کرده ؟! فیداره که اومده واس تو تعر یبه تو چه ربط زهایچ نی؛ا نمیبب سایاصال وا_

 هام رو بستم و گفتم: چشم

 خوام  کپه مرگم رو بزارم...! یم ید یدونم ؛حاال اگه اجازه م ینم_

 *** 

 یبار واسه من آه ها هی قهیدو د یطاقتم طاق شده بود و رو به پارسا که ه گهید

 گفتم: دیکش یسوزناک م

 چته تو ؟_

 گفت: یجیگ با

 ها؟_

 خنده ام رو قورت دادم و گفتم: یگرفته بود ول خندم

 !یستیگم چته ؟ امروز رو نِرو ن یم_

 هـــــــــان!_

 کنه! یفقط واسه من ها ها م انیکوفت مثل شجر_

 و گفت: یشد رو صندل ولو
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 دست رو دلم نزار، رزا!_

 و گفتم: به اطرافم کردم ینگاه

 کار به اسم صدام نزن! طیزهرمارو رزا؛ ده بار گفتم تو مح_

 غم بغل گرفتم؟! یزانو ینیب ینم گه؛ینده د ریگ ییرزا_

 شده؟ یحاال مگه چ_

 چونش و با آه گفت: ریرو گذاشت ز دستش

 حوصله ندارم!_

 گفتم: باخنده

 زهیگ یمنابودشه ،ککش ن اهمیکه اگه دن ییشده که پارسا یزیچ هیپس قطعا _

 حوصله نداره!

 توئه. ری؟همش تقص هیچ یدون ینشده ! اصالم یچیر؛هینخ_

 رودادم باالو گفتم: ابروهام

 ه؟یمن چ ریتقص_

 من االن حالم خوب بود! ،یشد یگم و گور نم یاونجور شبیاگه تو پر_

 گفت: عیسر دیمتعجبم رو که د نگاه

 !تیدوست تو مخ نینتونستم قشنگ بخوابم؛ مخصوصا با ا_

 منظورته؟ یتیگ_

 چپ نگاهم کردو گفت: چپ
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 !یگم ،نه که اونم با تو دوسته از بس خوش اخالق یبغال سرکوچمون رو م ر؛ینخ_

 و گفتم: دمیخند

 ؟یکرده که انقدر از دستش شکار کاریچ یتیخب حاال ؛مگه گ_

 کار! یلیخ_

 مثال؟_

 اخم گفت: با

 حرافه! یلیخ_

 .یتیگفت حراف ،پارسا به گ یرسا مبه پا یتیحرفش؛ گ نیگرفت از ا خندم

 دست پختش هم افتضاحه!_

 گه! یراست م ییدم ،خدا یبهش حق م نویا

 کنم! ینخند دختر؛ من دارم باهات دردودل م_

 ام رو خوردم و گفتم: خنده

 ؟یچ گهید_

 فکر کردو بعد گفت: کمی

 درازه! یلیقدش هم خ_

 وا؟!_

 باشه؟!داره قد دختر انقدر بلند  یواال ؛ چه معن_

 اخم گفتم: با
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 آقا! ته،یجذاب یاز مالک ها یکیقد بلند _

 رو درآوردو گفت: ادام

 !دیخودتون رو گول بزن زایچ نیآره با هم_

 که گذشت گفت : کمی

 ؟ییرزا یراست_

 هوم؟_

 خنگ جذابند! یدخترا یدونست یم_

 ؟یکه چ_

 زدو گفت: ییموذ لبخند

 ..!.تهیجذاب یدوستت خدا نیخواستم بگم ا یچیه_

 و گفتم: دمیخند

 برو به خودش بگو! یزهرمار ؛جرات دار_

 به غپغش انداخت و گفت: یباد

 !یدیگم،اگه ند یمعلومه که م_

 خنده سرم و تکون دادم و گفتم: با

 !یگ یخب؛ پسر شجاع تو راست م یلیخ_

 بهم رفت و پاشد رفت و آخرش هم نگفت چشه...! یغره ا چشم

 *** 
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 و درآوردم و گذاشتم جلوش.ر یدیسرکل فمیک یتو از

 ماله توئه؛ نه؟ نیا_

 برداشت و گفت: زیم یرو از رو یدیسرکل

 ؟یکرد داشیآرهههه !از کجا پ_

 ؟یدیاون شب خودت فقط منو د یفکر کرد_

 دنیزنگ خوردوبا د شیبگه که گوش یزیلباش و خواست چ ینشست رو یلبخند

 اخماش رفت تو هم و جواب داد. شیگوش یصفحه 

 مامان؟جانم _

... 

 د؟یممنون؛ شما خوب_

_... 

 نه تهرانم._

_... 

 !امیتونم ب یگفتم که مامان، کار دارم نم_

_... 

 بله واجبه..._

_... 

 شه؛ فعال کار دارم! یم یچ نمیباشه بب_
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_... 

 !نطوریخدافظ، شماهم هم_

 .رونینفسش رو فوت کرد ب زویم یرو گذاشت رو شیگوش

 کوت رو شکستس لیسکوت شد که سه نمونیب کمی

 ؟یفکر کرد_

 رو آوردم باال و نگاهش کردم سرم

 ؟یراجع به چ_

 !یراجع به چ یدون یخودت م_

 تو چشم هام و گفتم: ختمیر یکالفگ

 من جوابم رو همون روز بهت دادم! لیسه_

 من هم ازت چرا خواستم!_

 ...ست؟تویچراش معلوم ن_

 روقطع کردو گفت: حرفم

 ده ،رزا!من ن لیتحو یتکرار یجواب ها_

 ؟یازم بشنو یخوا یم یچ_

 جلو وگفت: دیرو کش خودش

 که منو قانع کنه... یلیدل هی_

 که... نیقانع کننده تر از ا لیدل_
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 !یتوهنوزهم ساشا رو دوست دار_

 لرز نشست تو تنم و ناخواسته بغض گلوم رو گرفت. دمیجمله رو که شن نیا

 ندارم!_

 حرص گفت: با

شه،  یم دیو صورتت سف لرزهیتن و بدنت م ینجوریا ادیکه هروقت اسمش م یدار_

ازش بهت بدم ؛رزا تو هنوزهم  یخبر هیمن  یچند وقته منتظر نیکه تو ا یدار

 حداقل به خودت دروغ نگو! یگ ی،به من دروغ م یدوسش دار

 خشک شدم رو با زبونم تر کردم و آروم گفتم: یلبا

 ندارم!_

 زدو گفت: یپوزخند

پس چرا عکسش،بک گراند  یاگه دوسش ندار نمیبگو بب آره، قشنگ معلومه؛_

 ته؟یگوش

 تو ..._

 تولدشه! خیهم تار تیدونم پسورد گوش یم نمیمگه؟ا ؟دروغهیمن چ_

 وقت نکردم عوض..._

 ومد؟یدلت ن ای یوقت نکرد_

 نگاهش کردم و گفتم: درمونده

 !لیعذابم نده سه_

 !یه ساشا،خودت،ن استینه منم،نه در دهیکه داره تورو عذاب م یکس_
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 !ستیبه واهلل دست خودم ن ل؛یسه ستیدست خودم ن_

 رو برد باالو گفت: صداش

داشته  مریهم نبود که آلزا نینباش اما منظورم ا یا نهیرزا ؛بهت گفته بودم ک یوا_

 کرد؟ کاریرفته باهات چ ادتی! یباش

 :ادامه داد زکهیم یرو یدست نخورده  یشدم به غذاها رهیندادم وخ یجواب

 و اونجا اون دو تا دارند... یچیپ یاز درد به خودت م یدار نجایرزا تو ا_

 کردم و گفتم: نگاهش

 ؟یاون دوتا دارند چ_

توموهاش و  دیموهاش،پنجه کش یدتویکش یپنجه م یساشا که از کالفگ مثل

 نگفت! یزیچ

 ؟یخوریحرفت رو م ل،چرایبگو سه_

 !یچیه_

 نگاهش کردم و با سماجت گفتم: مشکوک

 مگه... ؟باتوامی؛اون دوتا چ لیحرف بزن سه_

 کنند... یم یاون دوتا دارند عروس_

رستوران افتاد روما و مگه  یحاضر تو یتموم آدم ها یداد گفته بود و نگاه اا با

 ...ایکه ساشا و در یهم داشت وقت یتیاهم

 ؟یچ_

 به اطرافش کردو آروم ادامه داد: ینگاه
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 ...!شونهیفردا شب عروس_

 بوتو ادمیاز  برمیغه اگه بگم مدورو"

 کنم بازم حساسم روتو یهرکار من

 "دست بازم روتو ذاشتمیاول م گشتمیصدرباربرم

 *** 

 سیخ یخودم که اومدم وسط ناکجا آباد بودم و تموم لباس هام از بارون بهار به

 دهیرو ناد یلیخواست منه طف یم یمن بود؟تا ک یزندگ یکجا قایشده بود و خدا دق

 ؟ هریبگ

 هیکردن باال رو نگاه کردم و با گر یکه داشتن با تعجب نگاهم م ییآدم ها الیخیب

 گفتم:

 گهیافتم ؛ د ینگاه به من بنداز،من دارم م هیرگ گردن رو فراموش کن ، ایخدا_

 بغلم کن ...

 بغل هام رو گرفت! رینفر نذاشت و ز هیکه  نیافتادم زم یم داشتم

 ده باشه با هق هق گفتم:کر دامیپ یتیگ نکهیا الیخ به

 ...رمی...بذار به درد خودم بمیتیولم کن گ_

مردن شو؛  الیخیفعال ب اوی،پس ب رهیبم نیکه با افتادن رو زم دمیرو ند یتاحاال کس_

 هوم؟

.  دمیصدارو د نیسرم و چرخوندم کنارم و صاحب ا یبند اومد، فور میلحظه گر هی

 نجا؟یاون؟ا
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 ...!ابونهیاونور خ نیهم خودت کمک کن ،ماش کمیها ؛ یستیدختر پر کاه ن_

 رونیبودم به ب ره،شدهیو خ نیماش ی شهیداده بودم به ش هیرو تک سرم

 !یحاال چت هست ؟ انقدر داغون_

نگفت؛  یچیه گهیادامه دادم،اون هم د ابونیبهش ندادم و به نگاه کردنم به خ یجواب

 زد! یکه داشت با تلفن حرف م دمیکه گذشت صداش رو شن کمی

 سالم! ؟یلیالول_

_... 

 !امیتونم ب یمن امشب نم یلیل نیبب ؛یآره،مرس_

_... 

 ربطش به تو؟ نم؛یب نیشی...ب_

_... 

 !شیرپیباشه به درک ،خ_

زد گفت:دختر  یرو پرت کرد رو داشبردو انگار که داشت با خودش حرف م یگوش

 ؟یکن ینگاه م ینطوریچرا ا هیپرو واس من دم درآورده...!چ

 واسش نازک کردم و دوباره سرم رو چرخوندم رو به پنجره. یچشم پشت

گند  یکاف یکنم که به اندازه  ادتیجا پ هیآدرس بده من  هی ؟یخانوم تجل یعا_

 امشب من! یبه برنامه ها یزد

 بش : دمیحرص توپ با

 !؟یمگه من ازت خواسته بودم کمکم کن_
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 باز،شد؟ تونیبه به! باالخره اون زبون چهل متر_

 و با اخم آدرس خونه رو دادم ! رونیروفوت کردم ب نفسم

 شم که قفل کودک و زد! ادهیپ نیاومدم از ماش میدیخونم که رس به

 ؟یکن یم نیچرا همچ_

 !دمیتشکرت رو نشن_

 زدم و گفتم: پوزخند

خانوم تا بخاطر اومدمت ازت تشکر  یلیهمون ل شیبرو پ یاگه عقده تشکر دار_

 کنه!

 باال لباش رفت ی گوشه

 رم، تو نگران نباش ! یاونم م شیپ_

 باز کن درو!_

 فرمون برداشت و گذاشت رو دنده و گفت: یاز دست هاش رو از رو یکی

 اخالق گندت! نیساشا حق داشت طالقت بده، با ا_

 رو همو با حرص گفتم: دمییهام رو سا دندون

 گم در رو باز کن ! یم_

 رو باز کردو گفت: در

 داغونشم! افهیق نیا دنید ینگار کشته مرده بابا؛ حاال ا ایب_
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شدم ،اونم منتظر  ادهیپ نشیاز ماش یبهش رفتم و بدون خدافظ یغره ا چشم

 نموندو بالفاصله گازش رو گرفت و رفت...!

 *** 

 بام انداخت و گفت: ینیغمگ نگاه

 پوست و استخون! یماهه شد هی نیبخور، تو ا نیاز ا کمیرزا، توروخدا _

 ؟؟دماه ش هی_

 :هاش رو از حرص بازو بسته کرد وگفت چشم

 ماه شد! هی...!آره فدات شم لینکنه سه کارتیخدا بگم چ_

 ساشاست؟ یعروس خونه  ایماهه در هی یعنی_

 ؟ید یرزا؟ چرا انقدر خودت رو عذاب م_

 بغض گفتم: با

دم  یکه خودم دارم خودم رو عذاب م دیگ یهمش م د؛یگ یرو م نیهمتون هم_

 !ستین ینجوریبخدا ا ست،ین ینجوریا یول

 رو گذاشت رو زانوم و گفت: دستش

 !یبساز دیجد یزندگ هی دی؛با یاون هارو فراموش کن دیرزا تو با_

من دوبار عروس دوتا مرد شدم،هر  یتی:گدادم به زانوم و گفتم هیرو تک میشونیپ

را؟چون چ یدون یلباس عروس ؛م دنیذوقم رو نکرد، واس پوش یشکیدوبارش هم ه

واسم کل بکشه و دوماد بهم بگه چه خشگل  یکه کس دمینپوش یاصال لباس عروس

 من از خجالت گل بندازه...! یو لپا یشد
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 بگه که نذاشتم و گفتم: یزیچ اومد

 سوم رو دارم؟ یکشش دفعه  گهیبه نظر تو من د_

 رسه که توهم... یم یروز هیمونه ؛ ینم ینجوریا شهیهم ییرزا_

 چوقتیانقدر گولم نزن،نه اون روز قراره برسه نه من قراره ه ؛یتیبس کن گ_

 خوشبخت شم...

 زدم وادامه دادم : یپوزخند

 ...یچی،ه ستمین یچیه گهیکارم هم از دست دادم ؛د یحت_

 نگاهش و گفت: یتو ختیر غم

 جور کنه! یکار هیکنم تا دوباره واست  یمن با صدرا صحبت م_

 خونه؛ کیشدم به مسجد نزد رهیاتاق خ ی حرفش از پنحره نیتوجه به ا یب

 یکنم رو دست خدا موندم،خستش کردم،خودش هم نم یها احساس م یتازگ_

 کنه... کاریدونه با من چ

 گفت: یچشم هام رو با لحن آرامش بخش یشد تو رهیخ

سختى رو می گذرونى و متعجبى که پس خدا کجاست ، یادت  یوقتى دارى روزها_

 قع امتحان سکوت می کنه !باشه استاد همیشه مو

قراره تموم شه؟خسته  یامتحان من پس ک میمسجد بودم؛ تا ی رهیحرف هنوز خ یب

 خوام برگم رو بدم...! ی، م گهیشدم د
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شدم و نشستم  داریاومد از خواب ب یم رونیکه از ب ییسرو صدا یصدا دنیشن با

 به بدنم دادم... یتخت و کش وقوص یرو

 صداها واضح تر شد ! ونریاتاق که رفتم ب از

 ؟یفهم یخوابه، نم گمیبهت م_

 کن! دارشیمن هم بهت گفتم ب_

دختر  نیشما اعتمادا چرا دست از سر ا دتت،یبرو تا ند ای...؟ بیچ گهینه بابا؛د_

 د؟یبال سرش آورد د؟کمیدار یبرنم

 ؟یتیگ_

 گفت: عیسر یتیبرگشتن سمتم و گ جفتشون

 کنم. یم ییرو راهنما نشویرز؟ تو برو تو اتاق ؛خودم ا_

 اومد سمتم و گفت: یتیتوجه به گ یب لیسه

 ؟یرزا خوب_

آب رفته بود  یماهه حساب هی نیکه تو ا کلمیبه ه یبهش زدم و اشاره ا یپوزخند

 کردم

 ه؟ینظر خودت چ_

 و آروم گفت: نییرو انداخت پا سرش

 رزا من..._

 ؟یتو من رو دوست دار_
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 هم ازتعجب گرد شد؛ یتیگ یهااون بلکه چشم  یتنها چشم ها نه

 گفت: دیجلوو بدون ترد اومد

 !شتریازخودم ب_

 ؟یاز ساشا چ_

 بهم نگاه کردوگفت: باشک

 ه؟یمنظورت چ_

 شدم تو چشم هاش و گفتم: رهیخ

 ؟یکن یرو انتخاب م ی،ک یرو انتخاب کن یکیمنو ساشا  نیاگه قرار باشه ب_

 گفت: یجیگ با

 ؟یچ یعنی_

 زدم و گفتم: یپوزخند

 ؟یهر دومون رو داشته باش یبتون یکن یتو که فکر نم_

 رزا..._

 ؟یمردد شد ه؟چرایچ_

 من..._

 !رونیبرو ب_

 نه آوردم باالو گفتم: یکه دستم رو به معن کمینزد ادیب خواست



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 232

 چیپس،ه یاز خونوادت بخاطر من بگذر یتون ی؛نم لیسه یتو انتخابت رو کرد_

 !یمن ندار یتو زندگ ییجا

 شد و گفت: نیهاش غمگ چشم

 ؟ید یفرصت به من نم هیچرا _

 !ستمین (virgin)نیرجیمن و_

 با اخم گفت: لیکرد و سه یمصلحت یچند تا سرفه  دیحرفم رو شن نیتا ا یتیگ

 دونم ؛ خب با ساشا... یم_

 ی قهیانگشتش هم به من نخورد !من قبل از ساشا ص ینه، با ساشا نه؛ساشا حت_

 شده بودم... گهید یکی

 بهم نگاه کرد و گفت: رناباو

 ؟یچ یعنی_

 ؟یخوا ی؟بازهم من رو م یحاال چ_

 دو قدم اومد جلوو گفت: بازهم

 قهیده دق یمکالمه  هیکه ده سال منتظرت بوده،انتظار نداشته باش با  یرزا، از آدم_

 ازت بگذره! یا

کشه  یمطمئن بودم که االن پا پس م بایحرفش تعجب کردم !تقر نیا دنیشن با

 ...یول

 ؟یکن یم یچرا انقدر پافشار_

 چشم هام و گفت: یزل زد تو اومد



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 233

 !یفهم یچراش رو م یچشم ها بنداز نینگاه به ا هی_

 گن ...! یم زرویگفت چشم ها همه چ یم راست

 قدم رفتم عقب و گفتم: هی

 راحتم بذار! لیسه_

 دخالت کردوگفت: یتیبگه که گ یزیچ خواست

 . گهیحالش بده ؟بس کن د ینیب ینم_

 ومدهیکه انگار از اول هم ن ی،طور رونیرفت ب ینگاهم کرد و بعد از خداحافظ کمی

 ...!نجایبوده ا

 *** 

 کمپوت انداخت کنارم رو کاناپه و گفت: کیپالست هی یتیگ

 هارو! نیکوفت کن ا ریبگ_

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

 ه؟یها چ نیشده؟ا یچ_

 نشست روبه روم و گفت: یحرص

 واقعا خله ها!پسره  نیا_

 و انداختم باالو گفتم: ابروهام

 کدوم پسره؟_

 !گهیپسره د نیهم_
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 چپ نگاهش کردم که گفت: چپ

 گم! یپارسا رو م یوا_

 لبام؛ هرچند کم جون! ینشست رو یاسم پارسا لبخند دنیشن با

 کرده؟ کاریچرا؟چ_

 ریارو بگه نی،جلو من رو گرفته که ا کیپالست نیامروز اومده جلو در شرکت با ا_

 ویکیخوندم آناناس،واسه باال بردن درجه آ ییجا هیببر واس رزا خودت هم بخور 

 خوبه !

 و گفتم: دمیخند آروم

 کجاش بده؟ که به فکرته؟ نیخب ا_

 گفت: غیبهم رفت و با ج یغره ا چشم

پسره راست راست تو چشم هام زل زد بهم گفت  نه؟ییپا ومیکیمگه من آ ده،یورپر_

 خنگ!

دادم،  ینم یدونم اگه جاخال یکوسن رو پرت کرد طرفم و نم یتیکه گ دمیدخن بازم

 نه؟! ایموند  یدماغ واسم م

 رفت آشپزخونه گفت: یکه داشت م نجوریهم یتیگ 

تخم مرغ ،ورشکست  یگرون نیبابا تو ا م؛یبخور یپخت یم یچ هیتو روحت؛  یرز_

مرغ  هیو خودت بنداز، شبنگاه به من  هی ال،یخیرو ب یواال ! اصال ورشکستگ میشد

 باتوهم ها. ی...! هومیتخم بزار دیبا گهیخودمون؛ د میشد

 نگاهش کردم و گفتم: کمی
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 بخوابم! کمیرم  یم_

 ؟؟یدیاز بس خواب یتو زخم بستر نگرفت_

هستم  یک رهیم ادمیخوابم،حداقل واسه چند ساعت هم که،شده  یم یوقت_

 ...هیچطور میوزندگ

برداشتم و  زیکنار م یعسل یرو از رو میاتاق ،گوش یفتم توجوابش نموندم ور منتظر

 فشیبودو نوط لیکه از طرف سه یامکیبه پ یرو تخت ؛ مردد نگاه دمیدراز کش

 نگاه کردم و بازش کردم؛ میگوش یافتاده بود رو صفحه 

 "شیِپ میدنبالت بر امیکردم ،فردا م دایبرات کار پ"

 یموش کردم، چرا دست از سرم برنمرو خا یو گوش رونیرو فوت کردم ب نفسم

 داشت؟

 *** 

 امیشد، قبول کردم که باهاش ب یبه اطرافم نگاه کردم و هنوزهم باورم نم باحرص

 !نجایا

 نگاهات رو من اثر نداره! نیعووو چشم هاش رو ،ا_

 !نجایا یاورد ی؟که من رو برداشت یفکر کرد یدرمورد من چ قایتو دق_

 :باال انداخت و گفت یا شونه

 شه! ی،فکرت خراب م یفکر نکن ادیبهتره ز ،توهمیفکر چیه_

 مزش رفتم و گفتم: یب یبه شوخ یغره ا چشم
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ندارم...!ده اخه من  یبه کار کردن تو پزشک قانون یعالقه ا چیبه هرحال من ه_

 .یداروسازم نه دکتر پزشک قانون

 که شروع کرد به راه رفتن گفت: همونجور

من هم که برت نداشتم ببرمت باالسرجنازه ها اوردمت  گهید ریبابا !سخت نگ یا_

 !شگاهیآزما

 و ببرم اونجا! اینه توروخدا ب_

 گفت: دویخند

گوش  خی؛ ب یکارو قبول کن نیهم دیبا یچه نخوا یرزا خانوم؛ چه بخوا نیبب_

 راحت تره! المیخ یخودم باش

 بتوپم بهش که گفت: اومدم

 !دیکن یو آدم هم حساب نمدونم شما بنده ر یبابا؛ م ریگارد نگ_

رو  شیریس لیسه نیتونستم ا یاالن م نیرو هم و کاش هم دمییهام رو سا دندون

 و دررو محکم بستم. نیبکشم. نشستم تو ماش

 ؟یکن یم یخال نیدولته ها... حرصت رو چرا سره ا نیخانم، ماش_

 کنم! یخواد رو سرتو خال یدلت م یلیخ_

 خنده شده بود؟! تاحاال انقدر خوش یاز ک دویخند

 ماکه ... کوست،یهرچه از دوست رسد ن_

 شیگوش یخورد؛ نگاهش که به صفحه  شیحرفش ور بازنگ خوردن گوش ی ادامه

 کرد. جکتیافتاد اخماش رفت توهم و ر
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 !یبخاطر حضور من جواب ند ستیالزم ن_

 یب یسکوتش مطمئن شدم که ساشا نیرو روشن کردو من از ا نینزدو ماش یحرف

 ت من پشت خط بوده.معرف

  *** 

 شم که صدام زد،برگشتم سمتش و منتظر نگاهش کردم. ادهیپ نیاز ماش خواستم

بهت گفته بودم دل تو  ادتهیمشکالت خفه شه ، ینزار ال ره،یرزا، نزار دلت بم_

 ارزش بشه...! یطال ب نیطالست؟ نزار ا

 حس نگاهش کردم و گفتم: یب

 چیاز دست ه یکار گهیم ،چون دل من مرده و دبه تو بزن دیحرف هارو من با نیا_

 ی،دل مرده  رهیم یدل توهم م یاگه خودت رو وقف من کن لیسه اد؛یکس برنم

 ؛ لپ کالم ،منتظر من نمون! رهیگ یرو از دل توام م دنینفس کش یمن اجازه 

 زد و گفت: یلبخند

 ها نموند! یشه منتظر بعض یوقت ها اصال نم یگاه ؟یدون یم_

 اند؟یه ناگ یحت_

 جون گرفت  شتریب لبخندش

 !اندیاگه ن یحت_

 یشدم و وقت ادهیپ نیاز ماش یآروم ینگاهش کردم و بعد از،گفتن خداخافظ کمی

 .دمیهارو شن کیالست غیج یرفتم داخل خونه صدا
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کنار هم  ینطوریدوتارو ا نیا دیمن با شهیرو باز کردم و رفتم تو و چرا هم درواحدم

 !نم؟یبب

 !گهیبکشش د! ییییییا_

 کنم! یم کاریدارم چ نمینزن، بب غیج قهیدو دق_

 یغن ومیخواد اوران یگفت:انگار م دیپر یم نییهمونجور که رو مبل باالو پا یتیگ

 ؛ زود باش بکشششششششش گهیسوسکه د هیکنه ،

 کمرش رو راست کرد و با اخم گفت: پارسا

 خودت بکشش! نییپا ایب یگ ینه بابا؟اگه راست م_

 دو تا صدام رو صاف کردم و گفتم: نیا یاز پت و مت باز متعجب

 نجا؟یچه خبره ا_

 گفت: غیبا ج دیمن رو د نکهیبه محض ا یتیگ

 راحت شه! المیبکشتش تاخ نیپره بهت، بزار ا یجلوهااا؛ م یایرزاااا؟ـن_

 گفت: یبگم که پارسا نذاشت و فور یزیچ اومدم

 من بودم؟ نهی؛االن اون،ا نمیبب سایوا_

 ه نه په ،رزا بود!پ_

 یتیکه گ یگوشه و نشست رو همون مبل هیتو دستش رو  انداخت  ییدم پا پارسا

 بودو گفت: ستادهیروش ا

 واست سوسک بکشه ! ادیشد، به رزا خانومتون بگو ب نطوریحاال که ا_

 پارسا زدو گفت: یبه پهلو یبا پاش ضربه ا یتیگ
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 پاشو ،خودت رو لوس نکن!_

رو سر سوسک بدبخت که  دمیرو برداشتم و کوب ییخودم دمپا و دمیکش یبلند پوف

 بلند شد. یتیگفتن گ ییا یصدا

 گفت: دویخند پارسا

 !نیانگار زدن رو سر ا_

دفعه پارسا پاش رو گرفت و  نیپارسا که ا یدوباره خواست با پاش بزنه به پهلو یتیگ

 پارسا! یول شد رو یتیگ

خنده و اون لحظه  ریبستم و زدم زجلوم  یوودیهال یصحنه  یهام رو رو چشم

پرت کرد تو آشپزخونه و پارسا به چه بهونه  یخودش رو با چه سرعت یتیگ دمینفهم

 ...رونیشد و از خونه زد ب میج یا

 *** 

روشون  یکه رنگ شکالت ییام و موها زشدهیتازه تم یبه ابروها ینگاه نهیآ یتو از

 هم مثل ظاهرم عوض کرد... شد حالم یکرد ،انداختم و کاش م یم ییخودنما

که رنگ بلوندشون  ییو موها لیبا اون همه پشم و پ یدلم بازشد ؛ بخدا رز شیآخ_

 !الیپا گودز هی یرفته بود شده بود

 !میحرف هارو ندار نیو تو که باهم ا نه؟منیمنو بب یحاال انگار قراره ک_

 یدا منتظرند برکه فر یی؛ مگه اون جنازه ها ییحرف هارو رزا نینگـــــــو ا_

 دل ندارند؟ ششونیپ

 .دیفردا بادم خواب یادآوری از

 نم؟یرو بب یک دیمن نخوام برم اونجا با_
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 گفت: دویخند

 رو! ختیر یب لیمن و اون سه_

که به لطف  یشیو ته ر یقلم ینیو ب یشیم یبا چشم ها لیسه ی افهیلحظه ق هی

بود اگه به اون  ینصافا یصورتش بود اومد تو ذهنم،ب یرو شهیبودنش هم سیپل

 !ختیریب یگفت یم افهیق

 .امیبه کتفم زد باعث شد از فکر درب یتیکه گ یا ضربه

 هوم؟_

 خونمون؟ میباهام، بر یایگم فرداشب م یم_

 !امیکه هردفعه من پاشم دنبالت ب شهیجان نم یتیگ_

 کنم! یم یبیمن اونجا احساس غر_

 نگاهش کردم و گفتم:بخاطرصدرا؟ نیغمگ

اند ،بابام که همش به فکر  بهی! رزا اونجا همه با من غر لشهیاز دال یکیفقط صدرا _

عوض شده ،صدراهم  یلیپول روهم گذاشتنه،انوشاهم که بعد از ازدواجش با صدرا خ

 یتونم تحملشون کنم ؛ گاه یبارز بابام،ترالنم که...!نم یشده به نمونه  لیکه تبد

با  ینسبت چیعوض شدم؟نکنه جدا ه انمارستیکنم نکنه من تو ب یوقت ها فکر م

 خانواده ندارم؟ نیا

شناختم که باباش معتاد  یاز بچه ها رو تو مدرسه م یکیچهارده سالم بود،  یوقت_

روز  هی...! نیبه کف زم دهیمعلوم بود سرش چسب یکه از ده فرسخ ییبود ؛از اونا

 هولش دادن؛ یعنی ن،یهمون دختر خورد زم
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که گوشه  یا هیسه و اونجا رو گذاشت رو سرش بابت دوتابخباباش اومد مدر فرداش

منم معتاد  یکاش بابا یاونروز دعا کردم که ا یتیبچش کاشته بودن ...! گ یابرو ی

به  نیذاشت مت یذاشت عمو دستش روم بلند شه، بود تا نم یبود؛بود ،تا نم یبود ول

رو  یکیبود تا االن  ازم سواستفاده کنه، یکه بهش داشتم اونطور یاحساس یواسطه 

ذاشت کف دستش و به  یرفت حق ساشا رو م یکنم ،که م هیداشتم که بهش تک

 مرده... نیاز ا شتریب یلیتو خ اقتیگفت ل یمن م

 رو گذاشت رو زانوم و گفت: دستش

 گذشته؟ یتو اون روزها بهت چ یگ یچرا بهم نم_

 آوردنش! ادیبه  یده برا ینم یاریگفتنش، ذهنم  یکشه برا یزبونم نم_

 که فقط مختص خودش بود گفت: یمیمال بالحن

 واسه گذروندشون؟ یرو که جون داد یی؟ اون روزها یکن یپس چرا فراموش نم_

پام رو گذاشته  یکه دوبار یو مسجد یدوست داشتن یشدم به همون پنجره  رهیخ

 و گفتم: رمیآرامش بگ کمیبودم توش تا حداقل 

کنم  یکشم و عادت م یکنم،من فقط انقدر درد م رو فراموش یزیتونم چ یمن نم_

 بشه. یواسم کمرنگ و عاد زیتا همه چ

 ی...! به خدا منمتیب یم دیانقدر دل مرده و ناام ینجوریا یوقت رهیگ یرزا؛ دلم م_

 هی یرو تنت، ول یزخم دار ،چقدری، چقدر ضربه خورد یدیکش یدونم چقدر سخت

 یداشته باش که زندگ دیام ـ؛یوقت دار هگید یلینگاه به خودت بنداز توهنوز خ

 مونه! یجور نم هی شهیهم

 ،کامم هم زهرشد. شیزدم که از تلخ یپوزخند
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 فته،خستهیاتفاق ب ستیقرار ن چوقتیدونم ه یکه م ییزهایچ یبودن برا دواریاز ام_

 شدم...!

 *** 

و  رفتم یداد ،چشم غره ا یلحظه هم به فکش استراحت نم هیبه پارسا که  کالفه

 !رونیفوت کردم ب شیالیخیب نینفسم رو از ا

بودم ،دخترا هم دورم،  سادهیوا ینجوری،من اونجاهم شهیباورت نم ییخالصه رزا_

 گفتم بابامن... یم یهرچ

 پارسا! ؛یواااا_

 تعجب گفت: با

رفته تو  شونیکینکنه روح  ایگذاشتن  ریتاث تیجنازه هارو روح نیچته؟فکر کنم ا_

 ؟یزن یقاط م ینطوریجلدت که ا

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 دیجنازه ،جنازه کرد یتیدو هفته انقدر که توو گ نیتو ا ؟یگ یچرا چرت و پرت م_

 کردم! دایپ یکلمه آلرژ نیکنم به ا یحس م

 گفت: دویخند سرخوش

 گه؟ یهم م یتی؛گ ولیا_

 توجه به حرفش گفتم: یب

 !کرهیدروپ یانقدر ب نجایدونستم ا ینم یول_

 نگاهم کردوگفت: فکرمت
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گرفتن ؛حاال چطور  ینگهبان هاش داشتن سخت م نیا یلینه بابا! من که اومدم خ_

 مگه؟

 !نجایتورو راه دادن ا یچطور نکهیا گه،ید نیهم_

 نیماش دمیفهم نجایکه،من بخاطر تو اومدم ا یندار اقتی؛ـلییواقعا که رزا_

 خونه! ،تاینر ادهیپ یپا ،گفتمیندار

 انداختم و گفتم:باال  ییابرو

رو سرمن و  یخوا یدونم دوباره م یبخاطر من؟ تو؟ بـــــــــــرو؛ من که م_

خونم و از سرت  یایمن تورو تعارف کنم ب نکهی؛ در ضمن فکر ا یخراب ش یتیگ

 .میرو بده بر فمی...!اون کرونیبندازب

 داد دستم گفت: یرو م فمیکه ک همونجور

 .ستمین  یا یال ادم تعارف،که من ک زمیعز نجاستیمشکل هم_

ها گفته باشم  ستیازشام ،مام ن یباالهم خبر یای!ب ستمین ی؛تارف نمیبب وفتیراه ب_

 .زمیعز

 گفت: دویخند بلند

 رزا خانــــــــــوم! ،یباش که با خلق جهان نیبا ما به از، ا_

 .نگیخنده سرم و تکون دادم و شونه به شونش راه افتادم سمت پارک با

که اسمم رو صدا  دمیرو شن یکی یکردم که صدا یپارسا رو باز م نیره ماشد داشتم

 زد!

لب هام؛  ینشست رو یناخواسته لبخند لیسه دنیبه پشت سرم کردم و با د ینگاه

 !نجایا ادین یبود آخر ساعت کار رممکنیدوهفته غ نیا یتو
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 سالم!_

 به پارسا انداخت و بعد رو به گفت: ینگاه بااخم

 ؟یر یم یسالم !دار_

 امروز! یکرد ریآره کارم تموم شده بود ؛ توهم د_

 مگه؟ یمنتظرم بود_

 باالانداختم و گفتم: یحرفش شونه ا نیتعجب از ا با

 گفتم! ینجوریهم_

 ؟یایرزا؟ نم_

 نگاه کردم و گفتم: لیپارسا که با اخم زل زده بود به سه به

 !میچرا چرا ،بر_

 قدم اومد جلووگفت: هی لیسه

 رسونمت! یکجا؟من م_

 !ادیالزم نکرده جناب ؛رزا با من م_

 شد و گفت: ظیغل لیسه اخم

 ! ادیآقا ؛ بنده باهاش کار دارم،پس رزا خـــــــانـــــــوم با من م رینخ_

 گفتم: یبگه که نذاشتم و فور یزیخواست چ پارسا

 نمیبخونه ب ایرم ،توهم ب یمن با پارسا م لیخودم برم...! سه دیدعوا کن دیخوا یم_

 !یدار کارمیچ
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 گفت . یا یرلبیز یو باشه  رونینفسش رو فوت کرد ب لیسه

 دوتا! نیکنه امروز رو با ا ریخدابخ

 *** 

 بود به پارکت ها! دهیدوتا فکش چسب نیهم مثل من از رفتار ا یتیگ

 یکه نم شیساعت پ میآباد فرار نکردن؟ نه به ن نیاز ام انایدوتا اح نیا گم،یم_

 تحمل کنن نه به االن که انقدر باهم مچ شدند! تونستن هم رو

 و گفتم: دمیخند

 !دیخوشش آ ندیبب وانهیچو د وانهید_

جمع ما شد و من چرا تاحاال به  لیخنده که حواس پارسا و سه ریبلند زد ز یتیگ

 توجه نکرده بودم؟ یتیطرز نگاه کردن پارسا به گ

 دیشما اونجا دار م،اونوقتیورخیم یاز گشنگ گررویهم د میدار نجایخانوما؟ ما ا_

 !دیکن یخنده ول م

 زد پشت کمر پارسا و گفت: یکی لیسه

 چه طرز حرف زدن با دوتا خانومه ! نیخاک تو سرت، ا_

 روش رو کرد سمت ما و بلند گفت: بعد

 شششد؟یغذا چ نیآقا ما گشنمونه !پس ا_

 بهشون رفت و گفت: یچشم غره ا یتیگ

 دییما ؛دوما بفرما دواسهید یه انقدر ماشاال اورت مرستوران ک دیومدیاوال که ن_

 !میدیچ زرویم
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 یشروع کرد به مزه پرون شهیکه پارسا مثل هم مینشسته بود زیدور م همه

 زنگ به اورژانس بزنم! هیداداش نخور؛ بزار قبلش  لیسه_

 با پشت قاشقش زد تو سرش و گفت: یتیگ

 نکن غذا رو ازجلوت بردارم ها! یکار_

خنده هاش هم ،خنده  یبشر حت نیا م،یهممون به خنده افتاد دیکه خند پارسا

 رو لبامون... وردیم

 ییو خوب نباشه! کنار آدم ها یجمع باش نیشد کنار ا یبود ،اصال مگه م یخوب شب

 یم جهینت نیها دارم به ا یشناسمشون !تازگ یفوق فوقش  چارپنج ماهه م دیکه شا

آدم ها رو دورم  نیکرده که اگه ول کرده بود من ارسم که خدا هنوز،دستم رو ول ن

 نداشتم!

 با اخم گفت: دیکه فهم لینشست تو تنم و سه یلرز دیکه وز یخنک مینس از،

 رم! یخودم م ا،یبهت گفتم ن_

 زدم و گفتم: یلبخند

 حاال که اومدم!_

 رزا؟_

 بله؟_

 ؟یخوب_
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 ینه! نم ایخوبه  دمیفهم ی،نم دمیفهم یدونم ؛ حال دلم رو نم یبودم؟نم خوب

 یب یدونستم چه مرگشه! انگار رفته تو خلسه  ینه ،اصال نم ایدلتنگه  دمیفهم

 !یتفاوت

 خوبم!_

 و گفت: مینیب کیرو آوردنزد انگشتتش

 گه خانوم! یم گهید زیچ هیآدم دروغ گو... چشم هات که  ینجایا

که بتونم  رو بگذرونم میزندگ ی هیخوب هستم که بتونم بق ی!اونقدر لیخوبم سه_

 رو کنار دوست هام بگذرونم که بتونم ...  ییشب ها نیهمچ

 و آروم گفتم: نییو انداختم پا سرم

 ینم یروزها من زندگ نی... ا لیسه ،یخال هیندارم؛ خال یحس چیهـ...ه دونم،ینم_

 کنم... یم یرو مردگ یزندگ نیا یکنم، دارم روزا

 ؟یتالش کن کمی یخوا یچرا نم_

 گفتم : باعجز

 شه ها! یاز نم ایدر هی یمن رو انداختن تو یکنم... ؟ انگار زندگ کاریشه؛ چ ینم_

 ترو آروم گفت: کینزد اومد

 رز؟ نگاهم کن!_

 رنگش ! یشیم یشدم تو چشم ها رهیرو آوردم باالو خ سرم

 خندند ... ! یلب ها هنوز م نیچشم ها هنوز برق دارند ...ا نیا_

 خودم. ی نهیروگرفت و گذاشت رو س دستم
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 کنه ! یتونه زندگ یرزاهم هنوز م نیتپه ...! پس ا یقلب هنوز م نیا_

که  کمیتونه ،چشم هام رو بخونه ؛ یحرف نگاهش کردم و گذاشتم حاال که م یب

و خم شد از تو  رونیقدم ازم فاصله گرفت و نفسش رو آروم داد ب هی لیگذشت سه

 برداشت. یزیچ هی نیماش

 !رشیبگ_

 تو دستش ،گفتم: ییدوبه جعبه کا رهیخ

 از کجا؟ ی؟ولیدونست یتو م_

 زدو گفت: یلبخند

دخترخانوم و بفهمم که واسه  هیتولد  خیمملکتم ها، اگه نتونم تار سیپل یناسالمت_

 خوبم! وارید یجرز ال

دونست امروز تولدمه؛ نگاهش کردم و  یکس نم چیزدم و نگاش کردم ...! ه یلبخند

داره تو  لیهم نگفت ... نگاهش کردم و چرا سه کیبهم تبر یپارسال ساشا حت

 شه؟ یمن پررنگ م یزندگ

 دختر دستم خشک شد. گه؛ید ریبگ_

 رو ازش گرفتم و گفتم: کادو

 االن باز کنم؟_

 !نییپرت نشده پا یخواد، بروتو بازکن تا دوستت از فوضول ینه نم_

 د؛به باال کر یکنم با سر اشاره ا ینگاهش م یجیدارم با گ دید یوقت
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 یرو تراس پهن شده که شرط م نیخانوم همچ یتیبله گ دم،یکه نگاه کردم د باالرو

 !نییافته پا یخم شه م گهید کمیبندم 

 .لیشدم به سه رهیو دوباره خ دمیخند

 ممنون!_

 قابل شمارو نداشت!_

...! به خاطر  یمنجالب نجاتم بد نیازا یدار یسع نکهیبه خاطر ا ؛یبه خاطرهمه چ_

 !ی...!به خاطر..به خاطر همه چ یدیم تیدر بهم اهمانق نکهیا

رو به من  ییداشت چه حرف ها ینگاه سع نینگفت و فقط نگاهم کرد و ا یچیه

 بخونم...! یچشم چیه یرو از تو یحرف چیتونستم ه ینم گهیکه د یبزنه...؟من

 بشم حالیدوست دارم نگات کنم تا که ب"

 "منم اغفال بشم یازم دل ببر تو

 *** 

 پارسا شدم ! ی نهیبه س نهیرو بستم و برگشتم که س خونهدر

 رون؟یب یر یم یدار ؛ییعه! سالم رزا_

 ؟یکن یم کاریچ نجایسالم، آره... تو ا_

 باالانداخت و گفت: یا شونه

 !نمتیبب امیدلم واست تنگ شده بود، گفتم ب_

 !نجاهایا یتلپ بود شبیپارساخان؛ شما پر_

 ؟یکه چ_
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 هام و گفتم:نشست رو لب  یلبخند

 !یخرخودت_

 دندونش و گفت: ریرو برد ز لبش

 ه؟یچه حرف نیا ؛ییخاک برسرم رزا_

 خونه من! یش یهر روزجُل م یدونم واسه چ یها ، خوب م چونیبحث رو نپ_

 واس خاطر تو!_

 و گفتم: دمیخند

 !ایتو برو بعد که من خونم ب رون،یرم ب ی...!پس حاال که من دارم منطوریعه؟ که ا_

 بهش. دمیخند یپکرشد و من تو دلم کل افشیق

 دستم؟ ،یند ییچا هیاومدم  نجایهمه راه تا ا نیا ادیخدارو خوش م ؟ییرزا_

 یهست، برو اونجا تا دلت خواست چا خونهیچا هیچارراه  نیسر ا ؟یخوا یم ییچا_

 بخور!

 گفت: رلبیرفت بهم و ز یغره ا چشم

 مسخره!_

 کردم و گفتم: دیرو تجد لبخندم

 آقا پارسا! ه،یدونم درت چ ین که مم_

 هاش رو کرد توهم و گفت: اخم

 قت؟یرف نیا شیر خیبه ب یمن رو ببند یدار یتو چه اصرار_
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 و دادم باالو گفتم: ابروهام

 زدم؟ یتیازگ یاالن من حرف_

 شد به ته کوچه. رهینفسشورو فوت کرد و خ کالفه

 عاشقش شدم!_

 که دلم درد گرفت! دمیخند ینقدرخنده؛ او ریزدم ز یرو گفت پق نیا تا

 !دهیند ریحرفم خنده داشت ؟خ یچته تو؟کجا_

 خنده هام گفت: یال البه

 فــ....فکر کن....تو ...تو ...عاشق!_

 خنده. ریبا شدت زدم ز دوباره

 حرص گفت: با

تمومم؛ بعدش هم تو مگه  یماشاال همه چ ،یماه نیمگه من چمه؟ پسر به ا_

 ؟یکن یم ینطوریپس حاال چرا ا نجا،یا امیهر روز م یاچبر یدون یخودت م ینگفت

 دو تکون دادم و گفتم: سرم

 ی هیخوشت اومده، مثله بق یتیکردم فقط از گ یتموم؛ من فکر م یهمه چ یآقا_

 ...!آخه عاشق؟یکه باشون بود ییدخترا

 خنده. ریزدم ز دوباره

 فرق داره! هیدفعه قض نینکن؛ ا تمیرزا اذ_

 :شدم و گفتم یجد
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 !ستیمناسب تو ن یتیفکرش هم نکن پارسا، گ_

 صورتش شل شدو با ناله گفت: یاعضا

 چرا آخه؟_

 !یدون یو گذشتش نم یتیدرمورد گ یچیپارسا تو ه_

 دونم! یم_

 تعجب گفتم: با

 از کجا؟ ؟یدون یم_

 بد خورده! یشکست عشق هیدونم  یم یدونم،ول یگذشتش رو نم_

 اونوقت از کجا؟_

 داخت و گفت:باال ان یا شونه

غم  هیشم که از تو چشم هاش بشه خوند  یخوام عاشق دختر یگفته بودم که م_

 دلش داره! یبزرگ تو

 اون حرف هاش اخمام از هم بازشد؛ یادآوری با

 ؟یتیمعجزه گر گ یبش یخوا یپس تو م_

 بده؟_

 به عشق دوم ندارم! یدونم ؛من اعتقاد ینم_

 زدو گفت: یلبخند

 !یدار اجیجزه گر احتمع هیتوهم به  دیشا_



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 253

 *** 

بود  دهیخواب رشیکه هم خونم ز یاهیسنگ خاک گرفته و س یرو دمیرو کش دستم

که  یگردوغبار نیروش، تا بلکم ا دمیدستمال کش هیکردم روش و با  ی؛آب رو خال

 کنم! شش،پاکیپ ومدهیفاتحه ن یکس برا چیه هیسال شیمعلوم بود پنج ش

...! پسرت که من رو شناخت ،پس صددرصد میاختدونم شن یرزا؛ م م؟منمیشناخت_

 امیبا خودم کلنجاررفتم که ب یلیخ شبیعمو؟ د یدون ی...! میتوهم من روشناخت

تن و  ایاون دن دنمی،گفتم البد با د یکه من رو دوست نداشت ادتهی!آخه  انهی شتیپ

 !یمن رو لرزوند بدنخود تو چندسال تن و  نکهیبا ا لرزهیبدنت م

 نیاز ا دمیشا ایشه؟ یاز اومدنم؟نخندون منو عمو ،مگه م یل؟خوشحایچ_

مطمئن  ینگرفتم ول میتا ببخشمت ... !راستش فعال تصم نجایکه اومدم ا یخوشحال

 گم. یگرفتن بهت م میباش به محض تصم

 و ادامه دادم: دمیخند

و من مثل جن و بسم  یها... خوشبخت یزنینه بابا، من؟ خوشبخت شدن؟ حرفا م_

 یجا هی شهیهپ نکهیعادت کردم بهش ...! عادت کردم به ا الیخیب یم،ولیمون یماهلل 

کنه، عاشقم کنه و بعد ولم کنه...!آره  چمیشه باز دایپ یکیبلنگه ،که  دیبا میزندگ

دوسش ندارم نه اون رو نه  گهید یوند یاما م ش؟یشناس یگم ،م یساشا رو م

زن عمو که  ی،حتین،مهریو،متگذشتم مثل ت یدفن شدن تو گهیاونا د ارو،یدر

کنه،  یالمصب اونه که منو ول نم یاونقدر دوسم داشت؛ من گذشته رو ول کردم ول

 !لیرو انداخت جلوم االن هم سه نیاول مت

 خب... ! ینه ها ول یداداش ساشا، البته تن ه؟یک لیسه_

_... 
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شه  ی،نمشه دوسشون نداشت  ی...! از اون آدم هاست که نمهیمعلومه که آدم خوب_

خوب عادت ندارم ،هروقت  یعمو؟ من به آدم ها یدون یم ینداد، ول تیبهشون اهم

 دهیفرق داره به ماه نرس شونیبا بق گهید نیعادت کردم ،هروقت با خودم گفتم ا

همون  نیمونم،که ا یو واج م اجرو بهم نشون داده که ه کشیتار یاون رو یجور

 ؟که بهش اعتماد کرده بودم یآدمه، همون

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 نیاون آدم ها،ساشا،مت یشما در مقابل همه  بنمیکنم م یحاال که فکرش رو م_

وقت تظاهر به  چیه د،یحداقل شما از اولش هم باهام بد بود د؛یخوبتر یلیخ ای،در

آدم واسه  یدلم اونقدر یبخشمتون ،تو ی...! پس آره؛ مدیدوست داشتنم نکرد

 !دیشما توشون گمشدن هست که  دهینبخش

 پاشدم و گفتم: ازجام

تازه  ضه،یدخترش مر د؟یدون یآخه م دم؛یاون روهم بخش دیدونم شا ین؟نمیمت_

که اون تاوان گناه پدرش رو بده ...!  فهیهم خشگله ،ح یلیاسمش هم رزاست ،خ

 یپروسه  نینزنه چون اونوقته که ا یکس بهم ضربه ا چیه گهید دوارمیفقط ام

 هیبه  شهیم لیدل تبد یب یرزا نی...!اونوقته که اشهیسخت م یلیخواسم  دنیبخش

 زدند برسه! نمیکه زم ییبه داد تموم آدم ها  دیآدم سنگدل و اون موقع فقط خدا با

 *** 

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

 شد ! دهیبازوم از پشت کش هویشدم و رفتم سمت خونه که  ادهیپ نیماش از

 ؟یکن یم ینطوریچرا ا ل،یسه_
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 ؟یبود یا تا االن کدوم جهنم دره_

 بود؟ لیبلندش و لحن بدش جاخوردم، سه یازصدا

 مـــ...من..._

 ینطورینصف شبه...! هم کیساعت  یساعت چنده؟ لعنت یدون یهان؟ م یتوچ_

 داده! ریبهت گ اب،یکام کهیمرت نیکه ا یایم ،یر یم

 شده! شمیریس هیکردم که چند وقت مینییپا هینسار همسا یوسط فوش نیا

 ش!آروم با ل؛یسه_

سرکار مردم و زنده شدم؛  ینرفت دمیآروم باشم؟ ازصبح که فهم یده المصب چطور_

 آروم باش! یگ یو خونسرد م یایکاروبارم رو ول کردم افتادم دنبال خانوم...! حاال م

 گرفته بود، اخم هام رو کردم توهم؛ ازم انتظار گزارش روزانه داشت! حرصم

 مگه من ازت خواسته بودم؟_

 داد زد: تیبهت بهم نگاه کرد و بعد با عصبان لحظه با هی

 رتیخوده خاک تو سرمه که نگرانتم، که واست رگ غ ریتقص ؛یگ یآره راست م_

جرات  گهی...ثو تا دـید کهیزدم آش و الش کردم اون مرت یکنم، که ظهر یباد م

 یرزا تو ازم خواست یگ ینکنه پشت سرت اون دهن لجنش رو باز کنه ... !راست م

 طرزرفتار! نیوا یتفاوت یب نیخوده خرم موندم ،پس حقمه ا یول برم

 هام رو کالفه بستم و گفتم: چشم

 نبود! نیمنظور من ا لیسه_

 نشیسمت ماش رهیتند داره م یبا قدما لیسه دمیهام رو که باز کردم د چشم
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 ؟ لیسه_

 شد و گازش رو گرفت و رفت! نشیبهم نکردو سوار ماش یتوجه

اومد  ادمیباالو درواحدم رو بازکردم ؛ چراغ ها خاموش بود، دمیکشخودم و  درمونده

 !نایباباش ا یقرار بود بره خونه  یتیامشب گ

 نهیآ یجلو ستادمیتو اتاق و ا رفتم

 انقدر زبونت تلخ شده؟ ه؟چرایدردت چ یلعنت_

 نهیآ یبهم داده بودو از جلو لیکه سه ییکادو یو جعبه  رونیروفوت کردم ب نفسم

داشت که رز نماد  دیچقدر تاک لیگل رزبود و سه هیکه پالکش  یم ،گردنبدبرداشت

کاش بهم  یا یعشق رو داشته باشه؛ول تینها یب شیتونه گنجا یعشقه و قلب من م

 من نمونده...! آخ ساشا...آخ...! یواسه  یقلب گهیگفت منظورش کدوم قلبه؟د یم

 باخت دلـــــــــم شویاخ دلم جوون"

 "ساخت دلم تیم با همه چمرا یبـــــــ

 *** 

 کشت جواب دادم: یرو که داشت خودش و م میحوصله گوش یب

 بله پارسا؟_

 تو گوشم! دیچیپارسا پ جانیپره یصدا

 ؟یچطور ،ییسالم رزا_

 سالم، ممنون ._

 !یحال یدوباره که تو ب_
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 بود؛ نه؟ یحال بودنم عاد ینداشتم و ب لیاز سه یهفته بود خبر هی

 ؟یکارم دار ل؛یسه حوصله ندارم_

 هی میمارو امشب بردار بر اریخواستم بگم اون  یدوما بله م ل؛یاوال که پارسا، نه سه_

 !یور

بعد بکنش به نام خودت ... !بعدهم جون پارسا حوصله  ار؛یاول دلش رو به دست ب_

 !دیندارم خودتون دوتا بر

 !ادیکه بدون تو نم یتی؟گ ی؛مگه قرار نشد کمکم کن ییعه رزا_

 هام رو محکم بازو بسته کردمو گفتم: چشم

 اگه تونستم باشه! یدم ول یبهت قول نم_

 گفت: دویخند

 ؟یندار یبه موال ...! کار یعشق_

 نه؛ خدافظ._

 گفتم: ییلدایرو قطع کردم و رو به خانم  تماس

 شه من االن برم؟ کارهام تموم شده! یم_

 انداخت و مهربون گفت: شیبه ساعت موچ ینگاه

 دخترم؛ برو به سالمت. آره_

 ! رونیزدم ب شگاهیتکون دادم و بعد ازدرآوردن روپوشم از آزما یسر

 کرد؛ یو سرم رو گذاشتم رو فرمون ؛عذاب وژدان داشت خفم م نیتو ماش نشستم
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 خاموشه؟ شیچرا گوش یحرف زدم آخه؟ لعنت یاونطور لیبا سه چرا

چشمم  هویروشن کنم که رو  نیفرمون برداشتم و خواستم ماش یرو از رو سرم

 ینݪ میتصم هی،تو  رفت داخل یکه داشت م لیسه یازهمکارها یکیخورد به 

 سمتش! دمییو ودو رونیاومدم ب نیازماش

 د؟یببخش_

 گفت:ب یسمتم و با لحن محکم برگشت

 !دییفرما_

 هیکنم ... !راستش قرار بود  یکار،م شگاهیآزما یهستم ... !اممم ... تو یمن تجل_

 یبرا ستیازشون ن یچندوقته خبر شونیا یو به سرگرد اعتماد بگم ولر یزیچ

 ...نیهم

 و قطع کردو گفت: حرفم

 ؟یزیچه چ_

 ؟یچ_

 د؟یبهشون بگ دیخواست یم یچ_

 هام رو کردم تو هم و گفتم: اخم

 به خودشون بگم! دیفقط با_

 هم متقابال اخم هاش رو کرد تو هم و گفت: اون

 !دشونینیفعال بب دینتون دی؛شا ستیمساعد ن ادیز ونشیحال ا یول لتونهیهرطور م_

 بود؟ یمنظورش چ وارفتم،
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 ؟یچ یعنی ست؟یمساعد ن_

 یبستر مارستانیشدن؛ االن هم ب یزخم اتیعمل هی یتو روزیمتاسفانه سرگرد پر_

 هستند!

 یشده دختره  یزخم یگم االن مهمه که با چ یدارم م یخورده بود؟ چ ریت یعنی

... 

 ه؟حالشون خوب_

 تکون دادو گفت: یسر

 هستند! یگفتم که فعال بستر یبله خداروشکر، ول_

ازش تشکر کردم و چرا من انقدر  مارستانیاسم ب دنیگفتم و بعد از پرس یآهان

 خونسرد بودم؟؟

 *** 

کنم  یم کاریتو خونه چ نجایمن االن ا ایکاناپه و خدا یدادم به پشت هیرو تک سرم

نه کار درست رو انجام داده بودم  دهمیشا ای مارستان؟یب فرفتم یاز راه م دیمگه نبا

 لیسه یمن بود و من جا یجا لیاگه سه ی... ول یول ه؟یچ لیسه ادتی،من و به ع

 یباوجود اون حرفا؟ رشته  یاومد؛ حت یم کهچرا معلومه  ادتم؟یاومد ع یاون نم

 به گوشم پاره شد... یتیگ یصدا دنیافکارم با رس

 ت!قهوه ا یرز ایب_

 تلخم رو ازش گرفتم. شهیهم یکردم و ماگ قهوه  یتشکر

 پسره به توهم زنگ زد؟ نیگم ا یم_

 اگه منظورت ازپسره پارساست، آره زنگ زد!_
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 پا و اون پا کردو گفت: نیا کمی

 م؟یبر یخوا یم_

 !مارستانهیب لیسه_

 بدجا خورد ! م،یگفتن ناگهان از

 ها؟_

 !مارستانهیشده، االن هم ب یزخم اتیعمل هی یتو_

 :دیحال پرس نیبا ا یبهت بودول یهنوزتو

 زنده ست؟_

 کردم و گفتم: نگاهش

 بود! یتو سردخونه م دیکرد؟االن با یکارمیچ مارستانیاگه زنده نبود تو ب_

 ارمش؟یدلم اومد به زبون ب یحرفم خودم هم تعجب کردم،چجور نیازا

 پس حالش خوبه؟؛ هوی؛بدبخت روتو گورش هم بکن  وونهیخدا نکنه د یوا_

 فکر کنم._

 اخم گفت: با

 ؟یچ یعنی؟یفکر کن_

 !ادتشینرفتم ع_

 :غ،گفتیج با

 رزاااا؟_
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 رو مچاله کردم و گفتم: صورتم

 ؟یزن یم غیچته؟ چرا ج_

 مالقاتش؟ یاونوقت تو نرفت مارستانه،یاون بدبخت رو تخت ب_

 دست هام و گفتم: نیسرم رو گرفتم ب کالفه

دلم  یکل مارستانهیبفهمم ب نکهی...! قبل ازا جمیم گ!خودم ه یتیدونم گ ینم_

االن... االن دنبال  یبودم بابت اون رفتارم ول یتنگش بود و از دست خودم عصبان

 داره اصال که برم مالقاتش! یبه من ربط نمیگردم تا بب یم لینسبتم با سه

 رو گذاشت رو شونم و گفت: دستش

 رزا..._

 رو آوردم باالو گفتم: سرم

 هیبهش تک یتون یکه م ییتمومه، از اون ها یمرد همه چ هی لیسه ؛یتیگ_

...  ی؛ول ادیز یلیدونم دوسم داره اونم خ یم نکهیاز همه مهم ترا ،یکن ،اعتمادیکن

 ... یول

 !ستیدل تو باهاش ن_

 هام رو بستم و گفتم: چشم

 دونم! یدونم، نم ینم_

 یترس یعتراف کردنش ،مازا یترسیفقط م ،یدونیخوب هم م زم،یعز یدون یم_

 هی نکهیرزا ا یواست نمونه ول یشانس چیه گهیو د یروهم ازدست بد لیسه نکهیازا

قلبت نه،  یتو یول ینگهدار تیتوزندگ ،یدوستش داشته باش نکهینفر رو بدون ا

 !هیخودخواه یلیخ
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 نگاهش کردم و گفتم: درمونده

 کنم؟ کاریچ یگ یتو م_

 رو دست و دلش، برو و راحتش کن از خودت! زیرو بر یبرو مالقاتش، برو و آب پاک_

 ...یول_

 رو قطع کردو گفت: حرفم

 ؟یکن لیکه ساشا باتو کرد و با سه یکار یخوا یم_

 گفتم: یفور

 نه، معلومه که نه!_

 زدو گفت: یمعنادار لبخند

 خب، پس؟_

 کردم و گفتم: بغلش

 کارهات رو جبران کنم! نیا یهمه  یروز هیکاش بتونم _

 کمرم تکون دادو گفت: یرو رو شدست

 با خوشبخت شدنت جبران کن!_

 تونه فرشته باشه؟ یآدم تا چه حد م هینشست رو لب هام و  یلبخند
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برند  لینشسته بودم تا بلکم پدرومادر سه مارستانیمحوطه ب یبود که تو یساعت مین

رفتند  تانمارسیاونا از درب دمید یکه گذشت، وقت گهید کمی شش؛یکه بتونم برم پ

رو بدون در زدن باز کردم،حدسم  لیرفتم داخل ساختمون و آروم در اتاق سه رون،یب

که دور شکم  یو رفتم جلوتر ،باند بستمبود ؛درروپشت سرم  دهیدرست بود خواب

شده و ازنوع بستن باند معلوم  یکه شکمش زخم دادیلختش بسته بودن نشون م 

 گلوله ست! یبود که جا

شدم بهش؛ برعکس ساشا که موهاش  رهیکنار تختش و خ یلصند یرو نشستم

 ششیته ر یبور، ول یبا مژه ها ییداشت و چشما یا ییخرما یبود، موها یمشک

موهاش که پلکاش تکون خورد و من  یبود؛ اومدم دستم رو ببرم ال یمشک هیمشک

من  دنید ازچشم هاش که کامل بازشدن  ن؛ییدست دراز شدم رو آوردم پا یفور

 داخلشون! ختید شدن و تعجب رگر

 رزا؟_

 بهش زدم و سالم کردم! یلبخند

 نجا؟یتو؟ا_

 اومدم؟ یم دینبا_

 !یایکردم ب یفکر نم_

 چرا؟ بخاطر اون حرفا؟_

 شد تو چشم هام و گفت: رهیخ

 دونم! ینم_

 کردم و گفتم: دیرو تجد لبخندم



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 264

 ؟یکه من رو ببخش یرو دار نیا لیپتانس_

 یدلتنگ یکه ازت دور بودم انقدر یچندروز نی...! تو ا ستین دنیبخش یبرا یزیچ_

 امیب اتمیکرد؛ خواستم بعد از عمل یبهم فشار آورده بود که داشت دلم رو مچاله م

 که ... شتیپ

 داد: دوادامهیکش یآه

عطرت رو  یبشم به چشم هات و بو رهیتونم خ ی،االن که  م یینجایاالن که ا یول_

 حس کنم ...

 دم و آروم گفتم:رو قطع کر حرفش

 ...لیسه_

 حرف هام رو بگم؟ یذار یچرا نم_

 توجه به حرفش گفتم: یب

 بابت اون حرف ها نبود. دنیبخش دن،یمنظورم از بخش_

 کرد و گفت: زیر چشماشو

 بود؟ یپس منظورت چ_

 و آروم گفتم: دمیرو گز لب

 خوام بزنم. یکه االن م ییحرف ها نیا_

 کنم... کاریخوام با دلش چ یم دیهمشد و انگار که ف نیهاش غمگ چشم

 باشه؟ ؛یامروز رو خوب به حرف هام گوش کن هی نیخوام هم یازت م_

 نگاهم کرد که ادامه دادم: منتظر
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 یفکرش رو نم چوقتیه دمتیساشا د یبار تو خونه  نیاول یکه برا یاون روز_

من  یزندگ با من کنه و تو رو دوباره سر راه یا ییکردم که سرنوشت قراره چه باز

 یاون روز تو یبودم ؛  وقت دهیکه من از همه جا بر یتیموقع یقرار بده، اون هم تو

به خودش داد، نه بابت  یتکون هی دوبارهقلبم انگار  دمیبام تهران حرف هات رو شن

واسش نمونده  شیتو زندگ یچیه بایمثل من که تقر یدختر نکهیاحساساتت ،بابت ا

 مثل تو بهش حس داشته باشه ... یمردخوش شانس هست که  یاونقدر

 ؟یبرس یحرف ها به چ نیاز ا یخوا یرزا م_

 لرزونش و گفتم: یهام رو دوختم تو چشم ها چشم

رو  یزیچ یرو انکار کن قتیحق نیزنِ برادرت بودم،هرچقدرهم ا یروز هیمن _

هردفعه  یعنی نیکه من عاشق ساشا شده بودم، ا نهیکنه و بدتر ازاون ا یعوض نم

خودم  نیب ی فتادهیافتاده و ن یاون اتفاق ها ادی نمشیباتو بب یکه قراره تو زندگ

 ...!مبه تو و خود انتیخ یعنی نیو ا فتمیوساشا ب

 تو حرفم: دیباالو پر دیکش یرو به سخت خودش

 ...یقانع کننده نداشته باش لیدل هیکه  یگذرم، حداقل نه تا وقت یمن ازت نم_

 رو رها کردم رآخریتو  رونیرو دادم ب نفسم

به خودم بدم ؛ منم  گهیشانس د هیکه  دیگ ی، تو،همتون مدام بهم م یتیپارسا،گ_

روهم  نیا لیسه یرو دارم ول گهیشانس د هی اقتیکه ل دمیباور رس نیها به ا یتازگ

 ...یستیمن ن یباور دارم که تو ،شانس دوم زندگ

 یشانس ی،درباره  ستیگر من نمعجزه  لیسه نکهیا یگفته بودم، نه درباره  دروغ

زد  ینبضش نم گهیوقت بود که د یلیخواستم به خودم بدم؛ دل من خ یکه م
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سرد  یبودکه چند ساله تو یدل مثل شوک دادن به مرده ا نیا ی،شانس دوم برا

 خونه مونده

 نه؟ نهیحرفت ا ؛یخوا یمن رو نم_

 خوام! یرو هم نم یا گهیمرد د چیتنها تو ،ه نه

 ورت دادم و گفتم:رو ق بغضم

 خوام! ینه؛ نم_

 نگاهم کردو گفت: درمونده

 رو عوض... متیتونم تصم یم_

تونه روبه تو بازبشه ...  ینم چوقتیقلب من ه یدروازه ها ؛یتون ینم لینه سه_

 کنم باورم کن! یخواهش م

 پاشدم و ادامه دادم: ازجام

 بودن دله... ریرو با چنگ و دندون نگه داشت،شرط موندن گ یشه کس ینم_

خواست اشکاش روون شن رو گونش، اون هم  یرو گرفت باال، انگار که نم سرش

 من. یجلو

 بهم. میرس ینم میاز هم ،من و تو رود شد میجداشد می؛ من و تو کوه شد لیسه_

 دمیکه صداش رو شن رونیبرم ب خواستم

 رزا؟_

 و نگاهش کردم. برگشتم

 !نییپا یاریرو ن دلت یارزش طالها چوقتیبهم قول بده ه_
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روز استخون فکم  هیآخر  دونمیخودم ومن خوب م یبغص داشت مثل صدا صداش

 شکنه... یهمه فشار واسه نگه داشتن بغضم م نیاز ا

 دم ... یقول م_

 یرو از رو یبار هیبودن داشتم ،انگار  یاحساس خال رونیکه زدم ب مارستانیب از

رو راحت کرده  لیسه یتیه به قول گشونه و دلم برداشته بودند ،خوشحال بودم ک

 ادهیپ نیرفتم و ا یم ادهیرو پ یریمس هی دیبودم و با وردهین نیبودم از خودم؛ ماش

خوب  یلینکرده بودم خ یرو ادهیپ هبود ک یهفت ماه ش،یکه ش یواسه من یرو

 بود...

به  یحس کردم،نگاه بمیج یرو تو میلرزش گوش رفتمیکه داشتم راه م نجوریهم

 جواب دادم: دیناشناسش کردم  و با ترد ی شماره

 بله؟_

_... 

 ؟یزن یالو ؟چرا حرف نم_

 ؟یرزا دخترم ؟خودت_

 ...زکنهیصدا رو آنال نیتا مغزم ا دیطول کش کمی

 ؟یدکتر زمان_

 آورده بود؟ ریمن رو از کجا گ یشماره  یگفته بودم و دکتر زمان بابهت

 کردم؛ حالت خوبه؟ داتیشکر باالخره پ ایخدا یآره دخترم خودمم؛ وا_

 من رو... یشماره  یشما،چطور یخـ...خوبم ول_
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 تو حرفم و گفت: دیپر

اتفاق  عیرفتنت انقدر سر ؟یینگو که ازت شکارم دختر؛ معلوم هست کجا یچیه_

 قیاز طر یشوک ... شمارت روهم به بدبخت یرو برد تو پیاک یافتاد که من و همه 

 کردم!  دایمخابرات پ یاز دوست هام تو یکی

 نگفتم یزیو چ رونیرو دادم ب بازدمم

 ؟یدخترم هست_

 !دییبله بفرما_

 یایب یتون یبزارم م ونیحتما باهات درم دیهست که با یمسئله ا هیراستش ... _

 شم؟یپ

 ... ششیتونستم برم پ یچرخوندم و صد در صد که نم ابونیرو تو خ نگاهم

 شده؟ ی...! چ ستمیدکتر من مشهد ن_

که  ییکه دارو یخب باشه؛  رزا خبر دار یلیپشت تلفن ...؟ خ یطورنیآخه ا_

 شه؟ یبازار پخش م یتو گهیتا دوماه د یفرمولش روساخت

 ینشست توچشم هام؛ باصدا یحرفش اول تعجب کردم و بعد برق خوشحال نیا با

 گفتم: جانیبلند و پره

 د؟یگ یمـــ...م دیدار یدکتر چــ...چ_

 ه دادم:کردم و ادام یخنده ا تک

با من  یهنوز ...کس ینیکه ...تازه  هی... خب ...خب پس چطور یعنیمن؟ یدارو_

 تماس نگرفته؟
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 دخترم ...؟_

 گه؟یداره د تی...دکتر واقعیعنیشه!  یخدا باورم نم یوا_

 رزا جان گوش ..._

تا فردا اونجا باشم  دمیسمت مشهد ... قـــ... قول م فتمیزود راه م یلیمن ... من خ_

من  یتونست تو زندگ یکه م هیاتفاق نیبهتر نیشه! ا یهنوزهم باورم نم یوا ...

 ...!فتهیب

 رزا دخترم ،دارو به اسم تو ثبت نخورده!_

 ابروهام نشست. ونیرو لب هام خشک شد واخم م خنده

 شه؟ یم ؟مگهیچ یعنی_

 .دمیشن یفوت کردن نفسش رو ازپشت گوش یصدا

دونم ازشون خبر  یکه م ییها افتاد ،اتفاق ها اتفاق یلیخ یتو رفت نکهیبعد از ا_

 ...ی... !راستش خانم منصور یداشته باش دهمیاشای یندار

 وسط حرفش و کالفه گفتم: دمیپر

شه و به اسم من ثبت نخورده پس به اسم  یپخش م گهیدکتر اگه دارو تا دوماهه د_

 ثبت خورده؟ یک

_... 

 لطفا دیت خورده؟جواب بدثب یدارو به اسم ک گمیدکتر باشمام ...! م_

 !یدکتر منصور_
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 ،ازشییصدا گهیداد و من دوباره ،سه باره ،چهار باره شکستم ،جواب داد و د جواب

 ؟یا؟تاکیدر یپاهات له کن ریمنو ز یخوا یم ی،جواب دادو تا ک دمینشن

کردم که  یبودم و خدا خدا م یروزنامه فروش یدکه  یخودم که اومدم جلو به

با من  ایشه در یمسخره باشه و آخه مگه م یشوخ هی یزماندکتر  یحرف ها

هم باهام کرده  نیبدترازا یرفته بود که کارها ادمیکنه؟ و انگار من   یکار نیهمچ

... 

که خودم انتخاب کرده بودم،  ییو اسم دارو ایکه خورد به عکس و اسم در چشمم

بهم  ایکه در یود ضرباتقرار ب ی،تاکیو چشم هام تارشد و تا ک دیدور سرم چرخ ایدن

 زنه ادامه داشته باشه؟؟ یم

 نمیسنگ ی،پلکا نمیغمگ یخنده "

 زندونم یتوخونم،خونه  الکل

 گلدونم یمتروکم،گال ی خونه

 "داغونم... یدوشم ،شونه  یرو بار

 *** 

 گفت:  تیعصبان با

 یکه واسم گذاشت یخونه و از نامه ا امیبود که ب نیرزا حق من ا ؟یچرا بهم نگفت_

 ؟یبفهمم رفت

 گرفتم گفتم: یکه چمدونم رو از بار م یهمونجور

پام رو از در خونه بذارم  یذاشت یگفتم که نم یقربونت برم، ده آخه اگه بهت م_

 ...رونیب
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 بشه؟ یاونجا که چ یذاشتم توبرگشت یمعلومه که نم_

 تموم داشتم! مهیکار ن یسر هی_

 ؟یچه کار قایدق_

شد دست  یم یحرص یالن گرفته رو تصور کنم، وقتا نیکه هم یتونستم ژست یم

 به کمرش... زدیهاش رو م

که نتونستم  یکن و معذرت خواه یاز طرف من از پارساهم خداحافظ ،یتیگ_

 بهش بکنم... یکمک

 زد: غیبلندج

 اون خراب شده ؟جواب منو بده. یرفت یبراچ گمیرزا؟ بهت م_

 ... یتیگ_

 خراب شم رو سرت. رمیبگ طیلیب هیپاشم  االن نینکن هم یکار ؛یتیکوفت و گ_

ازم  یزیکنم چ یاالن ازت خواهش م یول دم،یم حیجان بعدا برات توض یتیگ_

 نپرس ...

 .یکمترشد و جاش رو داد به نگران کمی تشیعصبان

 ؟یبمون یبر یدار ییجا_

 .یزیچ یهتل هی رمیم_

 بده. دروبهتیکل میکنار هیزنم همسا یالزم نکرده برو آپارتمان من ،االن زنگ م_

 لب هام یرو ،نشستیلبخند

 !یعاشقتم که انقدر، مهربون_
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 زیدوم م یام توکشو چشی،سوو نگهیهم تو پارک نمیخرم نکن ...! درضمن ماش_

 ...شمهیآرا

 باشه دستت درد نکنه!_

 مکث کرد و گفت: کمی

 گه؟ینشده ؟حالت خوبه د یزیچ ی؟مطمئنیرز_

مشهد تنگ شده بود!  یفقط دلم واسه هوانشده ؛  یزیباور کن چ یتیخوبم گ_

 نره پارسارو ... ادتیدرضمن 

 شاخدار تر؟ نیاز ا دوروغ

دوباره ؛ بعدهم من کجا اون حراف  نمیبیکه تورو م چون،منیباشه رزا خانوم بپ_

 رسون تو بشم؟ غامیکه بخوام پ نمیب یخان رو م

 یتیاز سر گ دونستم که پارسا دست یلب هام و من خوب م ینشست رو یلبخند

 ...دارهیبرنم

 ؟یندار یزنم، کار یبرم دوباره بهت زنگ م دیمن با یتیحاال! گ_

 ،شرت کم! رینخ_

 وتماس رو قطع کردم؛ دمیخند

 اسمون مشهد شدمو اروم گفتم:من برگشتم...! ی رهی،خ رونیفرودگاه که زدم ب از

 کنم، رانیمن برگشتم،برگشتم تا و"

 تا بسوزانم ، برگشتم



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 273

که هزاران بار مرا کشتند و  ییکشتار تمام انها نیبشم به ماش لیتا تبد برگشتم

 "دیککشان نگز

 (ی)زهراعابد

 *** 

 .یدرآوردم و زنگ زدم به دکتر زمان مویو گوش مکتایاز ن یکی یرو نشستم

 الو؟ دکتر سالم!_

_... 

 .دمیبله، من رس_

_... 

 باشه پس منتظرم، فعال!_

پارک بودند  رو تماشا  یکه تو ییبچه ها یشتم بازمنتظر بودم و دا یا قهیدق چند

 ینفر رو کنارم حس کردم ،سرم رو که چرخوندم دکتر زمان هیکردم که حضور  یم

 ادهمیآدم از،گذشته ز هی دنیازجام پاشدم و سالم کردم،د عی؛ سر دمیرو جلوم د

 سخت نبود...

 ؟یکه منتظر نموند ادیسالم دخترم، ز_

 ن دادم و گفتم:نه تکو یرو به معن سرم

 د؟یآورد_

 رو باز کرد. فشیک پیو ز مکتیرو ن نشست

 !نیباشه، حاال بازهم خودت بب یکنم کاف یحس نم یتونستم جور کردم، ول یهرچ_
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 بهشون انداختم  یا یهارو ازش گرفتم و نگاه سرسر برگه

 گه؟ید_

 فلش هم داد دستم و گفت: هی

 !خشیبا تار میبدل کردکه باهم رد و  ییالیمیهم هست؛ تموم ا نیا_

 و گفتم: بمیرو انداختم تو ج فلش

 رو ثابت کنم؟ یزیتونم چ یبه نظرتون م_

 !یتون یتوکل به خدا، انشاهلل که م_

 زدم و گفتم: یکمجون لبخند

 دکتر واقعا ازتون ممنونم !_

 شه... یداره در حقت م یینامرد نیهمچ نمیتونستم بب یکار حق بود دخترم ،نم_

 نگفتم یزیو چ نییاختم پارو اند سرم

 ... با ،بایکه ... دکتر منصور یخبرش رو دار یعنیگم ... یرزا جان ... م_

 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

 باشوهر سابقم ازدواج کرده ...! بله خبر دارم._

 شد و گفت: نیهاش غمگ چشم

 د؟یبود کتریبهم نزد شتریشما دوتا دوست که ازخواهرهم ب نیشد ب یآخه چ_

که خوب توروبلده؛ اون خوب  یخور یم یزخم ها رو از کس نیتر قیعم شهیمه_

 رو سر خودت... یتا آوار ش رونیدونه که کدوم آجرو ازت بکشه ب یم
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 و ادامه دادم: رونیرو دادم ب نفسم

 چه خبر ازشرکت؟ گهیدکتر د_

 پر بود که باحرص گفت: یلیدلش خ انگار

 یو دکتر منصور یشد، تو نبود یپاط یقاط یبگم واال ؟بعد از رفتن تو همه چ یچ_

رفت که  یداشت از دست م یاومد شرکت، رسما همه چ یم ونیدرم یکیهم 

 کی! البته شر دیجد کیشر هیاومد، اونم با  یدوماه دکتر منصور یکیباالخره بعد از 

 چه عرض کنم ...

 مکث کرد و بعد ادامه داد: کمی

 ادغام شده.اعتماد  یراستش شرکت ما با شرکت آقا_

 رو گفت چشم هام از تعجب گرد شد! نیا تا

 ؟یچ_

 تکون دادو گفت: دییتا یرو به معن سرش

مختص  یاونم با روش ها چرخونن،یاالن شرکت رو رسما جناب اعتماد دارند م_

 خودشون...

رو ول کردم و رفتم  یکردم که همه چ یچه حماقت دمیزدم و تازه فهم یپوزخند

 تهران!

 ه؟یمختص خودش چ یروش ها منظورتون از_

 نیتو ا یدون یکردنش؛ م فیبهم با تعر زهیر ینپرس دخترم، نپرس که عصابم م_

و نون کارمندهاشون رو آجر  نیچندوقته چند تا شرکت پخش کننده رو زده زم

 کرده؟
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 کنه... یکارم فیهام رفت توهم، خبرش رو داشتم ساشا کث اخم

 ا؟یمیچه خبر ازشرکت ک_

 رد و گفت:ک یخنده ا تک

 .بمونهینترس اون سرجاشه؛ هنوزهم محکم و پروپاقرص رق_

 اون شب ... داریبود، د یداریلبم و چه د ینشست رو یلبخند ناخواسته

 انداخت و گفت: شیبه ساعت مچ ینگاه

 من برم؟ یندار یخب دخترم  اگه کار_

 از جام پاشدم و با لبخند گفتم: متقابال

 مک هاتون...ممنون بابت ک ایدن کیبازهم _

 دخترم ! یکنم رزا جان ،توهم جا یخواهش م_

 جملش... هی نیکرد با ا قیبهم تزر ییکردم و چه انرژ دیرو تجد لبخندم

*** 

 شدم بهش . رهیو خ دمییاسترس لب هام رو جو با

 ... یول د،یکه شما دار یمدارک نیمخصوصا با ا ه،یسخت یلیخ یراستش ،پرونده _

 گفتم: یفور

 ؟یچ یول_

 شه ثابت کرد! یم یول_

 حرفش بهم دادن... نیجون دوباره با ا هی انگار
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 !دیخب، خب پس هرچه زودتر اقدام کن_

 !میهم صحبت کن شی،بهتره اول درمورد مسائل مال یکنم ول یالبته که اقدام م_

 تکون دادم و گفتم : دییتا یرو به معن سرم

 بله؛ گوشم با شماست!_

فرستم جلو، اما باتوجه به  یرو م ارهامیها معموال دستپرونده  نجوریا یبنده برا_

الزم دونستم که خودم  میکه دار یوزمان محدود دیکه ارائه داد یمدارک کم

 کیدر نظر گرفتم که  اردیلیم کیحق الوکاله  یو برا رمیپروندتون رو دستم بگ

شدت  رو هم بعد از بسته هیکنم و بق یم افتی،در افتیدر شیسومش رو به عنوان پ

 پرونده.

 ار؟یلیم کیباال،  دیپر ابروهام

 !ستیمن ن یبرا ی؟ راستش مبلغ مقبول اردیلیم کی_

هم زمانش محدوده و هم  هیسخت یگفتم که هم پرونده  یول نیحرف شما مت_

 کنه. یکار رو سخت تر م ه،یقض نیسروکارمون با وزارت بهداشت که ا نکهیا

صحبت کردن از اونجا  گهید کمیادم و بعد ازتکون د دنیفهم یسرم رو به معن دیناام

پول تو حسابم بود که اونم از صدقه  ونیلیسه م میی، من االن تموم دارا  رونیزدم ب

 گهید یبعد از اونجا دو سه جا ارد؟یلیم کیپس اندازم از حقوق هام بود، آخه  یسر

 دایاز پ دیبود!خسته و ناام متیرنج ق نیهم توهمشون  یحق وکاله  یهم رفتم ول

 تراس. یگوشه و رفتم تو هیاومدم خونه. لباس هام رو پرت کردم  لیکردن وک
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من  شد؟یگرفتم؟ آخه مگه م ینم لیکردم؟ وک یم کاریچ دیبا ا؟حاالیخدا

روهم نداشته باشم که  یکیکه  یبه حال وقت یوا گهیام کارم سخته د شینجوریهم

 چم و خم راه رو بلد باشه!

 گونم، سرم رو گرفتم باال و باعجزگفتم: یرو دیکه چک یزییابارون پ یقطره  نیاول

ها، همش  ستمیبامن؟ من انقدرها هم محکم ن یکن یم کاریچ یدار ایخدا_

 وانموده...

داد؟ بابت  یم یتیچه اهم یمن هم روون شدو کس یکه تند شد اشک ها بارون

 من. یشدن و سرماخوردن احتمال سیخ

 *** 

پام رو از خونه هم نذاشته  یشده بودم و حت یهمه چ الیخ یبود که ب یهفته ا هی

 یچیدادم ه یناهار که اونم فقط فست فود سفارش م یاز برا ریو به غ رونیبودم ب

بخوابونم تو  یلیس هیبه سرم زده بود که برم شرکت و  ینخورده بودم ،البته چند بار

 یبرم و بجا دمیستر یبودم که نرم ؛م کردهخودم و متقاعد  یهرسر یول ایگوش در

 دیدونم با یزدن، دست هام رو دور گلوش چفت کنم و خفش کنم و نم یلیس

تنفر نسبت به ساشا و  رازیبغ یحس چیدلم ه یتو نکهیناراحت از ا ایخوشحال باشم 

 یبود... تن کرختم رو انداختم رو یکار یآخرشون بدجور یضربه  ست،ین ایدر

 یم نییکه داشتم کانال هارو باالوپا نجوریرو روشن کردم ،هم ونیزیوکاناپه و تل

بود برداشتم و بردم سمت دهنم  ز،جلومیم یظهر رو که رو یتذایازپ کهیت هیکردم 

 کنترل ثابت موند؛ یدستم رو دکمه  ایاسم در دیکه باشن

من که حاال به اسم  یزحمت ها یخودش بود، حجاب کرده بود و داشت درباره  آره

از دستم افتاد و جاش گلدون  تذایپ ی کهیزد، ت یم اون ثبت خورده بود حرف
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فکم  ون؛یزیکنارم قرار گرفت تودستم و محکم پرت شد سمت تلو کیکوچ

 شم و اون ...  یم لفدارم ت نجایسوخت ،من ا یو گلوم ازبغض م دیلرز یم تیازعصبان

 به تو ساشا،لعنت به همتون... ا،لعنتیلعنت به تو در_

 بامرام قهیرف یبرام آها یبود قینارف"

 برام ینذاشته باله پرواز تمیکار زخمه

 غیت یخنک بشه ، پره دستم جا دلتم

 "قیآخرتم ، به هدف خورده دق ی ضربه

 *** 

 زیکه نفرت انگ مییجلو نیو حواسم رو جمع ماش نییرو دادم پا نیماش ریگ آفتاب

تونستم  یداخلش بودن کردم، امشب شب پنجشنبه  بود و م میزندگ یآدم ها نیتر

کوه  یشبش رو تو نیعادت داشت شام ا ایرند ،در یحدس بزنم که کجا دارند م

 دهییمن سا یباال دندون ها ترف یقهقه هاشون م یبخوره ... هردفعه که صدا یسنگ

 ییکردن که انگار نه انگار رزا یم یداشتن زندگ یجوریها  یهم، لعنت یشد رو یم

نفرت تودلم آشوب به  یمن امشب بدجوربوده که لهش کردند و  شونیهم تو زندگ

 نیو من پاتند کردم تا برسم بهشون و ا رونیپاکرده ! غذاشون رو که خوردند رفتند ب

دونم  یچه م ایدوست دختر  یبه حرص خوردن ها یو توجه یکی بهوسط خوردم 

از رستوران  یبغل مردش نکردم و فور یمن تو دنیزنش که از به قول خودش پر

داشتن مخصوصا بعداز خوردن  یشدم ... !چه شب قشنگ نیسوار ماش و رونیزدم ب

من و  اتها و چقدر محدود بودن خاطر ابونیو دور دور تو خ یا وهیم یاون بستن

 ساشا ...
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رو به آغوش  اشیکه ساشا در دمید ستادنیترشون که ا یاون آپارتمان لعنت یجلو

من خورد نشه  یدست ها ریکاش فرمون ز یو ا دارشهیگرفت که مبادا از خواب ب

پدال گاز فشار دادم و رفتم جلو  یتنفر بهم غلبه کرد که پام و رو یلحظه به قدر هی،

 جلوم و من محکم خوردم بهش ...! دیچیپ گهید نیماش هیشد که  یچ دمیو نفهم

 یتو نجایترس تند شده بود ؛ساشا رفته بود داخل و من ا یهام از حرص و کم نفس

 یعصبان یشده بودم به روبه روم،صدا رهیکه خ یبودم، همونجورکرده  ریگ نیماش

 !نیماش یبه پنجره  دیکوب یکه داشت محکم م دمیمرد رو شن هی

 ؟یکرد یم یچه غلط یداشت نم،یبب نییپا ایب_

 هیسرم رو برگردوندم سمتش از تعجب چشم هام گرد شد و به ثان نکهیمحض ا به

به  نهیشدم و س ادهیپ نی... از ماشتینشد به عصبا لیتعجب تبد نیکه ا دینکش

 الکردار چرا انقدر بلند بود؟ ستادم،یا نشیس

 ؟یمن ترمز کرد نیماش یجلو یچ یبرا ،یغلط رو که تو کرد_

 تر از من داد نزد: بلند

دونفرو  یبزن تیکردم که با اون مغز نخود ینه بابا تلبکارم شده خانوم ...! ترمز نم_

 ؟یبکش

 شون؟یناج ای یشونیوص لیـــان؟ به توچه ؟ وکبه تو چه هــــــ_

 سرجاش! ادیببرمت خونت بلکم عقلت ب نیزر مفت نزن، برو بتمرگ تو ماش_

و سرخ شدن چشم  دیچیکوچه پ یکه خوابوندم تو گوشش تو یا دهیکش یصدا

 داشت؟ یتیواسه از دست ندادن نداشتم چه اهم یچیکه ه یهاش واسه من
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 یمن ،یو خط و نشون نکش ینکن فیتکل نییواسه من تع بشه تیرو زدم تا حال نیا_

 که ...

 ...نیماش یدستش کوبوندم به بدنه  هیوسط حرفم و با  دیپر

نگاه به خودت بنداز تو  هی؟  یکه چ یکن یهان؟ انقدر منم، منم م یکه چ ییتو_

 یشه؛ انقدر ب یکه انقدر ادعات م یـــــــــچیه یندار یچی،هیستیمنم ن مین

که شرکت به  یروهم، انقدر نادون ختیفابت با شوهرت ر قیکه رف یو بد بختعرزه 

فقط  ستادمیا نجایام که االن ا ینرواز چنگت درآوردن؛ ده آخه احمق م یاون بزرگ

 !یکن یم کیچرا؟ از بس حس ترحم آدم رو تحر یدون یدلم واست سوخته ،م

 ...نشیروس دمیهام رو پس زدم و با دست راستم کوب اشک

 خوام برم! یگم شو کنار، گم شو م_

 عصابم. یکه زد بدجور رفت رو یپوزخند

 یم ،فقطیجرات  جواب دادن روهم ندار یکه حت  ییانقدرم ترسو ؟ینیب یم_

 !یفرار کن یخوا

 ...نیپسش زدم و نشستم تو ماش تیحرص و عصبان با

 رو روشن کنم! نیتونستم ماش یکه نم دیلرز یانقدر دست هام م ،یلعنت

 شه؟ یچرا روشن نم_

 نشد که نشد... یرو روشن کنم ول نیکردم ماش یهقم رو خفه کردم و دوباره سع هق

 رو باز کرد و دستش روگذاشت رو فرمون  نیدرماش

 !رسونمتی،من م نییپا ایب_
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 :دادزدم

 برو اونور کثافت، راحتم بزار!_

 گم! یبهت م نییپا ایشه؟  ب یروشن نم ینیب ی؟ نم یده آخه نفهم، کور_

 کرد! ادمیپ نیبازوم رو گرفت و به زور از ماش یبگم که نذاشت و فور یزیچ خواستم

 یکه نتون ارمیسرت م ییبال هیو  یجهنم دره ا هیبرمت  یفکت باز شد م نیبب_

 .نیرو سرت ؛ پس ببند دهنت و بتمرگ تو ماش یزیبر یخاک چیه گهید

ردم تا حداقل لرزش بدنم و دست هام رو دوره خودم حلقه ک نشیتو ماش نشستم

بهم بندازه پاش رو  ینگاه نکهیکمتر شه، اون هم نشست پشت فرمون و بدون ا

 از جاش کنده شد... نیگذاشت رو گازو ماش

 *** 

کرد کاش  یزن کنار دستش خورد بود و باخودش فکر م یها یاز وراج عصابش

ه داشتن و او فقط که با خودش رابط یحداقل زنان ایفک تمام زن ها را بست ، شدیم

 کرد...! یآن هارا طلب م زیچ کیبخاطر 

خودش  یتهوع آور طناز ،فقط و فقط بخاطر معده  یها یبخاطر اصرار و عشوه  نه

را  شیرستوران نگه داشت و بازو یاش فعال شده بود روبه رو یکه آالرم گرسنگ

 الیه خساده لوح ب یحرکات دل دخترک ها نیطناز گرفت ؛ باالخره با هم یجلو

 یحواس پرت ی! لحظه ابرد یرا تور کردند، م یمرد نیخودشان زرنگ را که همچ

 شیابروها شیفرد روبه رو دنینفر برخورد کند و با د کیاش باعث شد که محکم به 

از کنارش ردشد و  عیکه دخترک ، فرزو سر دیبگو یزیرا باال و انداخت وخواست چ

شدن  یل ها در ذهنش روشن و خاموش مرستوران را ترک کرد؛ بدجور عالمت سوا

خوب توانسته بود  یلیروزهافرق داشت ،خ ی هیمخصوصا که دخترک امشب با بق
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بخواند و به خود که امده بود ،سپر به سپر  شیو نفرت را درچشم ها نهیبرق ک

دنبالش اشت  یکس دیبود و او انقدر هواسش پرت بود که نفهم بشییدر تغ نشیماش

 یاورا به دنبال دخترک وحش شیکنجکاو نیکه ا کردیداراشکر مو حاال باخودش خ

آمد  یکشانده وگرنه فاجعه به بار م یکنون یروزها یگذشته و ،شکسته  یروزها

 فاجعه ...

 *** 

تخت پاشدم و به  یمطلق اتاق تعجب کردم !از رو یکیهام و که باز کردم از تار چشم

 کینزد گهیاز روشن شدن المپ د کردم و بعد دایرو پ دبرقیکه بود کل یهر سخت

 کجاست؟ گهید نجایا ارم؛یبود از تعجب شاخ درب

 یتیگ یبه اتاق خونه  یشباهت چیکه ه یاتاق نیتوهمچ دارشدنیو منگ از ب جیگ

حال و  یرو تو یکس یوقت نیی،از پله ها که اومدم پا رونینداشت از اتاق زدم ب

که  یدر اتاق کنار اتاق یجلو ستادمیو ا نکردم کالفه دوباره رفتم باال دایآشپزخونه پ

 رهیدست من به دستگ دنیمن داخلش بودم ،خواستم در روباز کنم که قبل از رس

با سرعت نور  شبید یاتفاقا دنشیدربازشدو قامتش توچارچوب در معلوم شد و با د

 چشم هام رد شد... یاز جلو

 گفتم: تیلختش با عصبان یتوجه به باالتنه  یب

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا_

 کرد و گفت: یخنده ا تک

وگرنه که  ؟یکن یم کاریچ نجایکه خودت ا نهیجــــــان؟ رزا خانم سوال درست ا_

 خونه بندست... نجایا
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 ی؛براچ اریدرن یکردم و گفت:مجد ،مسخره باز نییاشارم رو جلوش باالو پا انگشت

 نجا؟یا یمن رو آورد

 نگاهم کردو گفت: متفکر

بهتره،دوما مثل  اوشیهمون ک یرو صدا بزن میلیفام ینجوریا ادیم نماوال که خوش_

که  یازم تشکرهم بکن دیرفته؟ سوما با ادتیرو  شبتید یخل و چل باز نکهیا

 خودم! یو آوردمت خونه  ابونیخ یپرتت نکردم گوشه  یکه خواب بود یهمونجور

 هم و گفتم: یرو دمییحرص دندون هام رو سا با

 یمیچه تصم شبیمجد ،دوما به توچه که من د یر خاله نشو آقااوال که زود پس_

جز  یگره؛ وگرنه از تو انتظار یخدا موش نم یگرفته بودم،سوما گربه محض رضا

 رفت! ینم یول کن ابونیخ یکه من رو گوشه  نیا

 رفت تواتاقش گفت: یباال انداخت و همونجور که م یا شونه

 !یگ یباشه؛ تو راست م_

 ینرفته بود ول ادمیهم  شبشید یدو برابر شد،حرف ها تمیعصبان شیخونسرد نیا از

 کدوم غرور؟ گهیشکست،البته د یکردم غرور خودم دوباره م یم شونیادآوریاگه 

 جواب سر باال به من نده ها!_

 رو نگاه کرد و گفت: ازسرتاپام

 رفت! ادتیزود حرفات  چه–

 اخم گفتم: با

 ؟یچ_
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 کمیترسم خودت  یم یندارم ها ول یه من مشکلپسرخاله شدن؛ البت یدرباره _

 حرف ها رو نداره... نیا گهیشلوار که د هیوگرنه  عوض کردن  یمعذب ش

عقبگرد کردم و با گفتن  یشلوارش فور پیرفت سمت ز یدستش که م دنید با

 . رونیاز اتاق رفتم ب یشعوریب

*** 

 نگاهم رو که حس کرد گفت: ینیسنگ

 بخور! ایب یخوا یاگه م_

 کن! لیشما م ر؛ینخ_

به  یو دست دمیکش یباال انداخت و به صبحونه خوردنش ادامه داد؛ پوف یا شونه

 یهمونجور اره،یچروک شدم انداختم، نامرد نکرده بود حداقل مانتوم رو درب یمانتو

 پتوهم ننداخته بود روم... هی یانداخته بودم رو تخت، حت

 مجد؟_

 ه؟یچ_

 فتم:هام رو کردم تو هم و گ اخم

 ؟یکرد دایاون شب، تو تهران از کجا من رو پ_

 و گفت: نشیهاش رو زد به س دست

 ستادهیا ابونیوسط خ یهم که جنابعال ییشدم و از اونجا یرد م نیداشتم  با ماش_

است ،دروغ  گهید یکی،فکر کردم  ییتو دمیچشمم خورد بهت؛ البته اول نفهم یبود

دختر رو بلند کنم که  نیبتونم ا دیتم شارو نداشتم با خودم گف یلیچراحوصله ل

 ازشانس گندم خوردم به پست تو!
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 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 ؟یمن ترمز کرد نیماش یجلو یهم اتفاق شبیالبد د_

 رو داد باال وگفت: ابروهاش

من اونقدر  ینکنه فکر کرد ت؟یگذره تو اون مغز نخود یداره م یچ نم؛یبب سایوا_

 مثل تو! یدنبال آدم فتمیکارم که ب یب

 گفتم: تیام رو از اوپن برداشتم و با عصبان هیگرفتم؛ تک شیحرفش آت نیا با

پس مثله  شبه،یحوصله نداشتم جوابت رو ندادم ،فکر نکن االن هم مثل د شبید_

 آدم حرف بزن !

 برو بابا تکون داد و گفت: یرو به معن دستش

 که بخوام درست باهات حرف بزنم؟ یهست یک_

 کنه! بمیخواست تخر یدوباره م مرد؛نا

...! حداقل اون لباس خواب هارو از تو اون  ستمیهستم مثل تو لجن ن یهر کوفت_

 !یکرد یاتاق جمع م

 زد و گفت: یپوزخند

 !ستمیمن مثل اون شوهرت دورو ن_

 لفظ شوهر محکم بازو بسته کردم. دنیهام رو ازشن چشم

 شوهرسابق !_

شد شوهر  یگرفتم االن م یجلوت رو نم شبیگه من دالبته ا ،یگ یآره راست م_

 ! ایشوهر مرحوم در د؛یمرحومت ... آخ نه ببخش
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 به خون نشسته نگاهش کردم که ادامه داد: یچشم ها با

هم خشگله، واقعا ساشا  یلیالمصب خ ت،یهمون دوست چشم آب ادته؟یرو که  ایدر_

 حق داشته ... 

که داخلش بودم و  ی. رفتم تو اتاقرونیدادم عقب و از آشپزخونه زدم ب هولش

بستمش به فوش. ازپله ها  رلبیداشتم ،ز یرو از رو دراور برم میهمونجور که گوش

 به خودش زحمت نداد از جاش پاشه! یحت ی،چشمش خورد بهم ول نییکه اومدم پا

 یحداقل دار ی!ول یستیتشکرهم بلد ن هیکه  تییچشم و رو یب نیعادت کردم به ا_

 ون دررو پشت سرت ببند!ا یر یم

 بودم بلند گفتم: ستادهیکه ا ییهمونجا از

 سمتم! یایب یشدم حق ندار یغرق ه م ایاگه من داشتم تو در یمجد، حت نیبب_

 لبش. ینشست گوشه  یپوزخند

 نگران نباش؛ فعال قصد شمال رفتن ندارم!_

 یستم و فورندون زیجا گهیلحظه هم اونجا موندن رو د هیهام رو مشت کردم و  دست

 ...رونیزدم ب

 *** 

 یو حرص م زدیرو که پشت سرهم داشت غر م یتیدادم رو کاناپه و حرف گ لم

 خورد، قطع کردم و گفتم:

 جان، نگران فکت هستم! یتیگ_

 !یها ها ها؛ چقدر تو بامزه ا_
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 نگفتم که ادامه داد: یزیو چ دمیخند

 یاونجا تونست یرفت یشدهمه هلک هلک پا نیشه؟ حاال ا یباز م شتین هیها ؟چ_

 نه؟ ای یکن یکار

 و گفتم: دمیکش یآه میدرموندگ یادآوردی با

 نه، هنوز نه!_

 اد؟یاز دست من برم ی؟کمک ییرزا_

و  ،گرفتیدارم وگرنه صددرصد از باباش پول م یمال ازیخواستم بهش بگم که ن ینم

 کار واسش چقدر سخته! نیدونستم ا یداد بهم و م یم

 شه کرد! ینم شیکار ه،یقنه، مشکل حقو_

 خوام اون دوتا بشن سوهان روحت! ینم نجا؛یشه کرد برگرد ا ینم شیپس اگه کار_

 و ... یبه جز دکترزمان نجامیخبر نداره ا ینگران نباش ،کس_

دونست؛ اگه  یمجدهم م ی،لعنت ستادیشه ا یلحظه مخم انگار که داره لود م هی

 داد؟ یرو لو م یزیچ

 گه؟ید یمطمئن یزماناز دکتر  ؟ییرزا_

 آره نگران نباش !  ؟آها،یچ_

 مراقب باش! یلیبازهم خ یباشه پس،ول_

 نشست رو لبم یلبخند

 هستم ؛نگران نباش!_

 رزا؟ ی؛راست یوا_
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 بله؟_

 یشب تلپ م هیشب نه  هی یواسه چ یستیپسره حاال که تو ن نیدونم ا یمن نم_

 نجا؟یشه ا

که با پارسا داشتم  یا یتو تماس تلفن اومد که  صبح ادمیجون گرفت و  لبخندم

تا چه حد  دیشد فهم یاز تو صداش هم م یحرف زده بود و حت یتیچقدر از گ

 دلبسته...

 خب! تهییبده؟پسره به فکر تنها_

 خوام نباشه ،اه من حوصله خودم هم ندارم! یم_

 و گفتم: دمیخند

 باشه!_

 ؟یخند یمرض ... !چرا م_

تو  ادیم قایدق یعنیشه اونجا اون هم شب ها!  یتلپ م یتو گفت ی؛راست یچیه_

 خونه؟

شد  یم یفقط گاه یقهقه ام رفت باال  و گاه یصدا دمیرو که شن غشیج یصدا

 ... دیخند یهمه درد لحظه ا نیوسط ا

 *** 

دم در شرکتش منتظربودم  شیساعت پ کیرو لو نده از  یزیمجد، چ نکهیترس ا از

 ؛ رونیزد ب نگیاز پارک نشیخره آقا با ماشکه باال نمش،یو بب نییپا ادیتا ب

 ! نشیماش یجلو دمییرو زدم رو چشم و دو نکمیع عیسر
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 ...ستادیبه فاصله پنج سانت از من ا نشیماش

 شون،چرایکی یبرو خودت رو بنداز جلو نیهمه ماش نی؟ ا وانهید یکن یم کاریچ_

 من؟ شیپ یصاف اومد

 هام رو کردم تو هم و گفتم: اخم

 ارم!کارت د_

 در خونه ! یاومد یبه درک؛ مثل آدم م_

 و گفتم: رونیرو فوت کردم ب نفسم

 ؟یکن دادیدادو ب یخوا یتا فردا صبح م_

 نگاهم کرد و بعد گفت: کمی

 چته! نمیبب نیتو ماش نیبش ایخب؛ ب یلیخ_

 

 

 باال رفته نگاهم کرد که گفتم: یابروها با

 ه؟یچ_

 چرا؟_

 چرا؟ یچ_

 ؟یینجایهمه ابف یکس یخوا یچرا نم_

 اخم گفتم: با



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 291

 ربطش به تو؟_

 برداشت و گفت: شیرو از صندل شیتک

 بابت چفت و بست دهنم بهت بدم! ینیتونم تضم یپس من نم_

 حرص نگاهش کردمو گفتم: با

 ؟یواس آدم بکن یکار هی ادینه؟جونت باال م ،یریم یم_

 زدو گفت: یپوزخند

 یتیکه برام سود و اهم ییطر آدم هابه آدمش داره ... من معموال واسه خا یبستگ_

 کنم. ینم یندارند کار

 جلو و گفتم: دمیو کش خودم

 بودنت بهم ثابت شده! یآره؛ عوض_

 رسم! یساشا و دوست جونت نم یباشم به پا یگم ،من هر گه یبارگفتم بازم م هی_

 جلوش آوردم باالو گفتم: دیتهد یرو به معن دستم

 ... یاریرو ب اسم اون ها گهیبار د هی ن،یبب_

 رو قطع کردوگفت: حرفم

 یتون یم کاریچ ؟اصالیکن کاریچ یخوا یجون من بگو م ؟نه،یکن یم کاریچ_

!البته همون موقع  یشیسال پ کی یرزا تجل یکن ی؟نکنه تو هنوزهم فکر م یبکن

 که ... ینبود یهم آش دهن سوز

 گفتم: تیرو قطع کردم و با عصبان حرفش

 انه؟ی یاون دهن المصبت روبسته نگه دار یتون یم م،دیازت پرس زیچ هیفقط _



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 292

 نه!_

 !زهرمارونه

 روهم و گفتم: دمییهام رو سا دندون

 شه؟یازت دوا م یچه درد ه،یمن چ لیدل یبفهم_

 باال انداخت و گفت: شونه

 !یکنجکاو یمحض ارضا_

 تونم بهت اعتماد کنم! ینم_

 خنده که چشم هام از تعجب چاهارتاشد! ریزد ز بلند

 نجوریما بود کردم و رو به مجد که هم یاطراف که نگاهشون رو یزهایبه م ینگاه

 گفت: دیند خیداشت م

 ه؟یخنده ات واسه چ ؟یشه تمومش کن یم_

 لباش. یرو نشوند رو شیرو تموم کرد و به جاش اون پوزخنده لعنت خندش

 !یرشدم اون نخود مغزهم ندا یمطمئن م یکرد یخداروشکر، چون اگه اعتماد م_

و شروع کرد به خوش بش  زمونیاومد سر م یکینسارش کنم که  یفوش اومدم

 دختر! هیکردن باهاش؛ 

محترمانه باهاش برخورد کرد؛ آره  یلیاز جاش پاشد و خ دنشیبه محض د مجدهم

 فقط واسه منه! شیاخالق سگ گهید

کرد و  یبه من اشاره ا شگاهشهیازما یاز دکترها یکیبودم  دهیکه حاال فهم دختره

 گفت:
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 د؟یکن ینم یمجد؟ معرف یآقا_

 شدم بهش و خداکنه که اسمم رو نگه. رهیاسترس خ با

 نگاهم کردو بعد رو به اون دختر گفت: کمی مجد

 از همکارا هستن! یکی_

 یو خداحافظ یو دختره هم بعد از گفتن آهان رونیرو نامحسوس فوت کردم ب نفسم

 رفت. شمونیاز پ یمختصر

 خب؟_

 و قورت دادم و گفتم:دهنم ر آب

 ؟یخب چ_

 ساشا؟ شیبرم پ ای هیدردت چ یگ یم_

 ذاشت رو نقطه ضعفم! یپست فطرت، دست م یعوض

 و گفتم: رونیرو دادم ب بازدمم

 کردن! کاریکه باهام چ یدون یم_

 !یتالف یپ یسال تازه اومد هینکنه بعد  ؟یآره ؛خب که چ_

 اهام کردن.که تازه ب یکار یاون کارشون نه، تالف یتالف_

 شده نگاهم کردو گفت: زیر یچشم ها با

 ؟یچه کار_

 نگفت که گفتم: یچیکردم رفت تو فکر و ه فیرو که واسش تعر موضوع
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خوام  یم نجام،یخوام اون ها بفهمن من ا یمجد، من نم ؟یشد یخب؟ حاال راض_

 اقدام کنم! هشونیعل هیتو سا

 !یپول حق الوکاله رو ندار یتو که گفت_

 دندونم و گفتم: ریبردم زرو  لبم

 کنم! یجورش م یجوری...  یجوری یآره ول_

 ازجاش پاشدو گفت: یا قهیفکر و بعد از دق یرو که گفتم دوباره رفت تو نیا

 نکهیکه گفته بودم ... با ا یپره، همونجور یاز دهنم نم یزیخب؛ نترس چ یلیخ_

موفق  دوارمیام یول یاون پول رو جور کن یتون ینم یدونم خودت روهم بکش یم

 !یش

 رو گرفتم باال و نگاهش کردم. سرم

 ممنون!_

و  دمیکش ینفس آسوده ا رون،یاز رستوران رفت ب یتکون دادو بدون خداحافظ یسر

 ازجام پاشدم و رفتم سمت در، که صدام زدن.

 بله؟_

که باهاتون بودند، گفتند که غذارو شما بخاطر  ییاون آقا یخوام ول یخانم؛ عذرم_

 ! دیکن یکنند حساب م یکه بهتون م یلطف

 گفتم: رلبیهام رو محکم بستم و ز چشم

 ... دمیکه تاحاال توعمرم د یهست یآدم نیپست تر_

 *** 
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 رو هم و با حرص برگه رو تو دستم مچاله کردم و گفتم: دمییهام رو سا دندون

ه ش یچارتومن باشه؟ م یسه تا ضامن که کارمند دولت باشند و حقوقشون باال_

ششصد  یدنگ خونه  شیرو؟  سند ش ییکسا نیکنم همچ دایپ دیمن ازکجا با دیبگ

 کار؟یخواستم چ یداشتم، وام م یخونه ا نیده آخه جناب من اگه همچ ؟یمتر

 بانک که معلوم بود حوصله نداره گفت: کارمند

که بسم اهلل ،اگه هم که نه  دیجور کن دیتون یاگه م نهیوام گرفتن هم طیخانم شرا_

 رو راه بندازم. هیمن کار بق دی،اجازه بد دییبفرما

 گفتم: یبلند بایتقر یازجام پاشدم و با صدا تیعصبان با

که قبل از من  ییوام دادن به من و امثال من انقدر سخته؟چطور اون آقا طیشرا_

 نیخواست بدون چون و چرا و ضامن و ا یوام م اردیلیم ستیویبود و د نجایا

وام دادن به دوتا  ی!اصال من به درک شما برا دیرش رو راه انداختها کا یمسخره باز

 !دیبساط رو راه انداخت نیهم هم شونیخوان برن سر خونه زندگ یجوون که م

همه رو درآورده بود باعث شد کارمند بانک از جاش پاشه و  یمن که صدا یها حرف

 رو به من  بگه: تیبا عصبان

 دیی،بفرما رونیب دییمردم. بفرما نیب ینه بندازکه فت ؟یخواست یرو م نیخانم هم_

 شما؟ دیگ یم ی...!آقا ساکت؛ چ

 زدم و گفتم : یپوزخند

 حرف حق تا بوده تلخ بوده!_

وام هم که جور نشد رسما  ؛یدیجاش رو داد به ناام تمیعصبان رونیبانک که زدم ب از

 تونم بکنم! ینم یکار چیه گهید
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درآوردم و بدون توجه کردن به  بمیج یاز تو خورد و یرو که داشت زنگ م میگوش

 شمارش جواب دادم:

 بله؟_

 ؟یزنده ا_

 صدا ... نیهام رو کردم تو هم، ا اخم

 ؟یمن رو از کجا آورد یشماره _

 بماند؛ کارت داشتم!_

 .ستیکارت واسم مهم ن_

 تونستم شرط ببندم االن هم اون پوزخند مسخرش رو لباشه... یم

 هوم؟ یاریتا انحصار داروتو بدست ب یکن یکار یبد تونستال لته،یباشه،هرطور م_

 و گفتم: رونیرو فوت کردم ب نفسم

 ؟ییکجا_

 خونه. ایب_

 ؟یچ گهید_

 گفت: دیرو که شن میشاک یصدا

بابت خوددار  التیشب تا صبح توخونم تحملت کردم پس خ هیخانم،من  نیبب_

کره  نیا یدختر رو نیبودن من راحت باشه ،درضمن مطمئن باش که اگه تو آخر

 !امیبازم سمتت نم یباش

 ذارم! یمن هم پام رو تو خونت نم ن؛یتو بب_
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 باش! نجایا گهیساعت د مین_

 فکرش روهم نکن._

 *** 

 مبل و گفتم: نیرو اول نشستم

 شنوم! یم_

 چه خبر؟_

 رو دادم باالو گفتم: ابروهام

 ؟یازچ_

 !یجور کن یخواست یکه م یاز اون پول_

 فتم:کردم و گ اخم

 !یجورشد، تو الزم نکرده نگران باش_

باشم ؛درضمن اگه هم پولت جور شده بود  یزینگران چ ادیم شیمن اصوال کم پ_

 !یمن نبود ی،تو خونه  نجایاالن ا

 کردم و گفتم: یمکث

 .رمیگ یدارم وام م_

 گفت: دویخند یور هی

 دن!عمرا اگه بهت وام ب یکه تو بانک راه انداخت یبا اون دادو هوار_

 ازکجا...؟ نیکردم !ا تعجب
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 تو ..._

 آره؛ به پا گذاشتم واست._

 گفتم: تیعصبان با

 ؟یخور یمن وول م یتو چرا انقدر تو زندگ یشه بگ یم_

 گفت: یخونسرد با

 گفتم که باهات کار دارم!_

 ! میکن یدرموردش باهم همکار میوجود نداره که من و تو بتون ایتو دن یکار چیه_

 گفت: یپاشم که فور از جام خواستم

 ساشا!_

 شده نگاهش کردم که گفت: زیر یچشم ها با

 کارم ساشاست ._

 ؟یبگ یخوا یم یچ_

 شیخودت رو به آب و آت ی،دار  یکن رونشیو یخوا ی،م یازش به دل دار نهیک_

 کنم. ی؛ کمکت م شیتو آت یتا اونارو بنداز یزن یم

 تمسخر گفتم: با

جوک   ؟یچشم داشت چیکمک کنه؟ اون هم به ه نفر هیخواد به  یمجد ،م اوشیک_

 بود! یخنده دار

 توجه به لحن من گفت: یب
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 هیواسم نداشت  یکه مطمئن باش اگه منفعت نیخودم رو دارم وَ هم لیمن هم دال_

 کردم. یانتخاب نم میمیبازنده رو به عنوان هم ت

 گفتم: باخشم

 !یستیاالن هم مجبور ن_

 واسه تنفر از ساشا داره! لیهمه دل نیاکه  یهست یهستم، تو تنها کس_

 ه؟یتو چ لیخب دل_

 شد تو چشم هام رهیشدجلوو خ خم

 نه؟ ای نیزم شونیبزن یخوا یم_

 خوام! یشدم تو چشم هاش و مطمئن گفتم:م رهیخ متقابال

 نشست رو لباش! یا ییروزیپ لبخند

 ! میهم خوش اومد یپس به زندگ_

 *** 

 هویبخوابم که  کمیاومده  شیحاال که وقتش پخواستم  زویرو گذاشتم رو م سرم

 شد... دهیگوشم کش

 ؟یخانم سوران یکن یکار م یچ ؛یعا ،یعا_

 رو ول کردو دست به کمر گفت: گوشم

 همه رو؟ یخوند_

 گفتم: هیحالت گر با



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 300

 صبحه ! یدو کیساعت نزد_

 !دیندار دنیحق خواب دیهارو تموم نکرد نیمجد گفتند تا ا یکه هست؛ آقا ینیهم_

 حرص گفتم: با

رو دونم خودش االن داره خواب هفت پادشاه  یجناب مجد غلط کردند؛ من که م_

 .نهیب یم

 و گفت: دیخند یموذ

 خواب دارند ... یفکر نکنم ؛امشب با طناز قرار داشت احتماال به جا_

 حرفش رو قطع کرد مو با تعجب گفتم: یفور

 !یخانم سوران_

 گفت: دویخند بازهم

 !گهیگم د یم ؟راست هیچ_

 چپ نگاهش کردم که گفت: چپ

 !ارمیقهوه واست ب هیرم  یمن م ،یخون یم گهیتا تو دوسه صفحه د_

جلوم. جناب مجد کار من رو  یشدم به برگه ها و پرونده ها رهیکردم و خ یپوف

دادند! خانم  یم ادیقبول نداشتند و به قول خودشون داشتند بهم چم و خم راه رو 

تا همه جوره روم کنترل  نجایست راست خودش بود و گذاشته بود اهم که د یسوران

بودو به گفته خودش شوهرش رو  شچهل سال کیبود، نزد یداشته باشه؛ خانم خوب

 کردند! یم یتصادف از دست داده بود ودوتا پسرش لندن زندگ هی یتو

 دم بهش. یرو م ینذاشتم بخوابه که، باشه االن گوش داره،یآره ب_
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 گرفت سمتم و لب زد :رو  یگوش

 .اوشهیک_

 رو از دستش گرفتم و گذاشتم دم گوشم: یگوش

 سالم!_

 ؟یهنوز تموم نکرد_

 هو گاوه! نیشه؛ ع ینم شیبودم کال آداب معاشرت حال دهیچند وقت فهم نیا تو

 مونده. گهید کمی_

 واست . ارمیاز پروژه هارو م گهید یکیخوبه ،فردا _

 حرص گفتم: با

 ه؟یکارا واسه چ نیشرکت رو چرخوندم ها، ا هیمن  چهار سال _

 !یفهم یخودت بعدا م_

 یو بعد،صدا دمیزن رو از اونور خط شن هی یپرعشوه  یبگم که صدا یزیچ خواستم

 گفت : یمجد رو که داشت م

 !امیاالن م_

 رز؟_

 بله؟_

 رم! یفردا م_

 کنه؟ یقبول م یمطمئن_
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نقطه ضعفش  نیو ما از هم طماع هم هست یباهوشه ول یلیساشا درسته که خ_

 !میکن یاستفاده م

 و گفتم: دمیکش یآه

 شه. یعمل دوارمیام_

 فرستم. یتارا رو هم فردا م یشه شک نکن ؛ راست یم یعمل_

 ست؟یزود ن کمیگفتم: یفور

 شد. یم هیها وارد قض نیزودتر از ا دیهست، تارا با رمید_

 من من کردم و گفتم: کمی

 کاش ،کاش تارا رو ..._

 رو قطع کردو گفت: فمحر

 رزا! میما درموردش حرف زده بود_

 ... یآره ول_

 :دمیپر حرصش رو شن یصدا

 بزنم تو ...  یکیتونم از پشت تلفن  ی،نم میزن یحرف م امیرزا؛ فردا م_

 کردو حرفش رو خورد یپوف

فقط حرفش رو زدم،اون ام چون حس  ؟یش یم یعصب هویخب حاال؛ چرا  یلیخ_

 ... کمیکنم  یم

 اونجا! امیشه،من االن م ینم ینجوریا ریهان؟نخ یچ کمی_
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 گفتم: باتعجب

 بشه؟ یکه چ نجا؟یا یایم_

و االنه که  دوباره خراب بشه رو  رونینفسم رو دادم ب دمیبوق ممتد رو که شن یصدا

 سرم...

*** 

 طرز نگاهش خندم گرفته بود! نیدونم چرا از ا ینم

 یون طناز نسوخته بود که ولش کرددلت به حال ا ،یچیخودت ه ،یچیمن ه_

 !نجایا یاومد

 توجه به حرف من گفت: یب

 نه؟ یهنوز دوسشون دار_

 گفتم: یفور

 معلومه که نه، من فقط ..._

 !ادیکه قراره سرشون ب ییبخاطر بال سوزهیدلت واسشون م_

 نگفتم که ادامه داد:  یزیچ

 سوزه؟ یواسه خودت هم م ؟دلتیواسه خودت چ_

 گفتم؟ یم دیبا یگفتم ،چن یزیچ بازهم

 سوزه! یدلم به حالت م یلیمن که خ_

رو بکوبه  یخواست همه چ یهم فشار دادم و چرا دوباره م یهام رو محکم رو چشم

 تو سرم؟
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 یکه انتظارش رو ندار ییاز آدم ها یریبگ ادی دینگاهم نکن ؛رزا تو با ینجوریا_

 یا یلیس نیدردناک تر ،یبفهم دی!با یانتظار داشته باش شتریب ،یازشون ضربه بخور

 دیبا ،یکن یفکرش روهم نم یکه حت هییخوره تو صورتت از طرف آدم ها یکه م

 نیهم دارند ؛ رزا ا کیتار ی مهین هی ستنیشه آدم ها همشون خوب مطلق ن تیحال

که قشنگ بره تو مخت  تیزندگ یسه بار با خودت بگو تا بشه سرلوحه  یها رو روز

جماعت گرگ  نیبا ا دیبا یبره ا یلی... هنوز خ ی،عاقل ش یش ، بزرگ یکه عوض ش

رو که هر  ییتموم اونا یپاره کن کهیت یتابتون یکفتار باش ،یباش رکاهیآب ز ،یباش

 پرت کردند... جایاز وجودت رو  کهیت

 مکث کردو بعد گفت: کمی

 ؟یتون یم_

 گرفته گفتم: یباصدا

 ؟یکن یتو کمکم م_

 زدو گفت: ییور هی لبخند

 ؟یتون ی؛م یراه رو بر نیا دینه، خودت تنها با_

 تونم. یم_

 پر رنگ شد  گفت: لبخندش

 دست گذاشتم رو اهلش... شهیدونم؛ من هم یم_

 *** 

دور زدن و از  یآموزش ها و راه کارها یبود که تو خونه نشسته بودم پا یروز چند

 اهینه س من یدر حد گذشته  دینه سف یعنی ،ینظر مجد همون تجارت خاکستر
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 هیبتابم تا بلکم  کمیگرفته بودم  میامروز تصم نیهم یساشا، برا یمثل راه کارها

و شروع کردم به راه رفتن و  گوشمرو گذاشتم تو یریبه کلم بخوره، هنس و ییهوا

 ایبود،من،در یکیدست  کشیکه هرت یپازل نیبه ا نده،یفکر کردن، فکر کردن به آ

قراره بزاره و پازل رو کامل کنه  یآخر رو ک ی کهیت دید دیمجد و با ی،ساشا و حت

 یم یک نکهیتونست تک دل رو رو کنه، به ا یکدوم گروه م نکهی؛فکر کردن به ا

که  ییهم داشت ؟،باز یسرانجام یباز نیمات کنه ...اصال ا شیرو ک یکی نتونست او

همم از دفعه س نیبار من قانون هاش رو مشخص کرده بودم و خداکنه ا نیاول یبرا

 هیبرنده شدن باشه .انقدر راه رفتم و فکر کردم که متوجه گذر زمان نشدم و  یباز

افتاد من ساعت پنج قرار  ادمی هویشده که  کیهوا تار دمیلحظه به خودم اومدم و د

ساعت هفت و  دنیدرآوردم و با د بمیج یرو از تو میگوش یمجد؛ فور شیبود برم پ

زدم رو اسمش و تماس  یود لبم رو گاز گرفتم ؛ فورکه از مجد ب یکال سیچهارتا م

 که سر دوبوق برداشت. یبود رو گوش دهیرو برقرار کردم، انگار خواب

 د؟یدار فیتشر ،یکدوم گور یجنابعال یشه بگ یم_

 چاک و دهن! یب شهیهام رو کردم توهم ؛مثل هم اخم

 !رونمیب_

 تو صداش و گفت: ختیخونسردم حرص ر یصدا نیا دنیشن از

 ه؟یکدوم جهنم دره ا رونیب نیا قایدق_

 تر از اون گفتم: یعصبان

 ! دیرفتنم هم قراره کنترلم کن رونیب یدونستم تو یشرمندتون هستم که نم_

 گفت: باداد
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 ؟یی،بگو کجا یدون یحاال که م_

 گفتم: یفور

 ... میبه توچه؟ جناب مجد ما فقط همکار_

 رو قطع کرد و گفت: حرفم

 یخوام بفهمم کدوم گور ی! مستمیکشته مردت ن نیهم همچ حرف مفت نزن؛ من_

 !یقرار مهممون شد الیخیکه ب یهست

که داخلش بودم زبونم بند اومد؛  یکوچه ا دنیبارش کنم که با د یزیچ هی خواستم

که  یینجایا قایدق نجا،یمجد قطع کردم و من ا یتوجه به صدازدن ها یرو ب یگوش

 ردم؟؟ کیم کاریشروع شده بود چ زیهمه چ

 رونیساشا اومد ب نیبازشدو ماش نگیدرپارک دمیرفتم جلو د یکه داشتم م همونجور

بود  نیهم داخل ماش ایکه در دمیشدم ود میاز درخت ها و قا یکیرفتم پشت  عی،سر

تو قبرستون بودند،  نیماش یگرفت االن بجا یو اگه اون شب مجد جلوم رو نم

 نگیدر پارک نکهیو قبل از ا رونیت اومدم ببه افکارم زدم واز پشت درخ یپوزخند

من  نکهیا یآور ادیخودم رو انداختم داخل و با  یآن میتصم هی هیکامل بسته شه تو 

 آپارتمان ساشا رو داشتم از پله ها رفتم باال... دیهنوز،کل

شد  یبود؟مگه م یبودم ک نجایکه ا یبار نیو آخر ستادمیدر واحدشون ا یجلو

 یباز نیاستارت  ا یخودم و زدن دکمه  یرونیاونا و و انتیخ خیفراموش کنم ؟تار

 رو...

 مینیب ریخورد ز ایدر نیریعطر کاپتان بلک ساشا و عطر ش یکه رفتم داخل بو یوقت

 عطرها تنفر داشتم ! نیا یو من چقدر االن از بو
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از،ساشا با لباس  یکه به چشمم خورد عکس بزرگ یزیچ نیرو رو که رد کردم اول راه

 نکهیرحمانه بود اعتراف به ا یعروس بودو چقدر ب دیبا لباس سف ایو در یداماد

 یچقدر معرکه بود و خودش با اون لباس چقدر معرکه تر و چه بهم م ایلباس در

که خودش رو  یساخته شده بودن و اون مه یو انگار که برا انتکاریزوج خ نیاومدن ا

 ونیدکوراس دمیافم رو که نگاه کردم فهممن بودم ... اطر شونیانداخته بود تو زندگ

کردم که اجازه بده فقط  یخونه عوض شده و اون روزها من چقدر به ساشا اصرار م

شد سمت اتاق خوابشون،  دهیپاهام کش اریاخت یرو عوض کنم! ب ونیزیتلو یجا

من واسه ساشا بود واالن شاهد عشق  یها یقرار یکه اون شب ها شاهد ب یاتاق

من و دشمن  یسخت زندگ یروزها قیاز جنس رف یبا عروسش، عروسساشا  یباز

اتاق نصب کرده  یبه عکس هاشون که گوشه به گوشه  یسخت تر؛ هرچ یروزها

 ...ترشد و قسمت تنفرش پر  یتر م یشدم قسمت عشق قلبم خال یم رهیبودند خ

س لباس عرو هیکرد  ییکه جلوم خودنما یزیچ نیکمدشون رو که باز کردم اول در

من دوبار بدون لباس  نکهیا یعقده  یروز هیقاب عکس بود و  یمثل لباس تو دیسف

 کشت ... ی،عروس شده بودم من رو م دیسف

 شیدو سال پ دیع یکه برا ییا روزهیخوش دوخت ف یمانتو یرو دمیرو کش دستم

 ...میکفش کرد که اال و بالجفت بخر هی یجفت پاهاش رو تو ایدر

 با کدوم رو؟ دش؟یپوش یداشتش؟ هنوز م هنوز

 یکه گوشه  یدختر هیمانتو رو صدقه دادم به  نیجفت ا ایروز تولد در ادمهیمن  و

کم سن و سال  یمن بودول یهم قدوقداره  بایگرفت و تقر یوزن مردم رو م ابونیخ

 تر ...
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ساشا آغوش  رینظ یتخت ب نیا یتخت وچند بار رو یکمدروبستم و نشستم رو در

رو که  ییدل برده بود از ساشا؟ چندبار شب ها ایچندبار در ا؟یدر یابازکرده بود بر

 انتیراحت و لذت گذرونده بودند؟ چندبار خ الیکردم رو با خ یسرم هیمن با گر

 بودند به حماقت من؟ دهیکرده بودند و خند

از  یکیخواست بفهمه  یپاشدم و در دراور کمد ساشا رو باز کردم و از کجا م ازجام

رو گرفتم تو دستم و از اتاق اومدم  یکمه؟ بطر شیرازیش یپونزده ساله  یشراب ها

تفاوت که  نیمثل خودم انداختم وبا ا یطلسم شده  یو نگاه آخر رو به خونه  رونیب

 ... ییمن تنها یرو سمبود و طل انتیخونه خ نیا یطلسم رو

 *** 

وض کردم و از اتاق ع یتاپ بلند پشت گردن هیتو اتاقم و مانتوشلوارم رو با  رفتم

که بود باز کردم  یرو به هر ضرب و زور یکاناپه، در بطر یو نشستم رو رونیاومدم ب

 اول رو پر کردم ،گرفتمش باال و گفتم: کیو پ

 خودم که انقدر تحملم باالست ... یبه سالمت شیاول_

 فتمیضرب رفتم باال که باعث شد به سرفه ب هی

 قلبم ... یرو یزخما یبه سالمت شیرو پرکردم و گفتم:دوم کیپ نیدوم

 رو پر کردم... یسوم

 ساله عروس شوهرسابقم شده هیکه  یدوست یبه سالمت شیسوم_

 رو پرکردم ... یچهارم

 ... ینهم ،یهشتم ،یهفتم ،یشمیش ،یپنجم

 ...جیرو که پر کردم صدام شل شده بود ومخم گ یازدهمی
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 و گفتم: دمیخند

 ...؟ یبــــه سالمـــــــــت یازدهمــــــــــــــــــــی_

انداختم و بدون فکر کردن جواب  شدیکه داشت خاموش و روشن م میبه گوش ینگاه

 دادم و باخنده گفتم:

 تــــــــــو... یبه سلــــــــامت ــــــــــــــــــشیازدهمــــــــــــــی_

 جواب داد: دیترد با

 ؟یگ یم ی؟چیرزا، خوب_

 شم! ینم ـــــــنیبــــــــهتر از ا م؛یمـــــــــــن عال_

 ؟یرزا؟صدات...؟رزا تو مست_

 و گفتم: دمیخند

 ؟یستیآره؛ تـــــــــو مگه نـــــــ_

خورد شدنش  یرو پرت کردم رو پارکت ها که صدا یتوجه به داد زدنش گوش یب

 خنده ... ریباعث شد بزنم ز

رو برداشتم و  یبطر یبنداره،عص یزیچ دمیدوازدهم رو پر کنم که د کیپ  خواستم

 ...میگوش یپرتش کردم کنار الشه 

 دادم به کاناپه و شروع کردم به بلند بلند آواز خوندن: هیرو تک سرم

 نرم نرم  ـــــــــــگهیدلم م ـــــــــــهیبرم برم، ــــــــــــگهیدل مــ هی_

تـــــــــو  یب نــــــــــــداره دلـــــــــــم دلــــــــــــــــــــــم طاقت

 چه کنم
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 کهیکـــــــــــوچ یــــــــلیخ ــــــــــبایز بایعــــــــشق ز شیپ

  ایدنــــــــــ ایدنــــــــــ

 توام هرجا هرجــــــــــــا ترکـــــــــت نکنـــــــــــــــم ـــــــــــادی با

و لنگ لنگ زنون زنگ واحد از جام پاشدم  یوقفه  یزنگ خوردن ب یصدا دنیشن با

بکشم و  یبلند غیها و باعث شد ج شهیخورده ش یرفتم سمت در که پام رفت رو

به گوشم که با داد اسمم رو صدا  دیرس یمجد م ی؛از اونورهم صدا نیرو زم فتمیب

 ...دمیخند یمن فقط آروم م یزد ول یم

 به در خورد و مجد پرت شد داخل یمحکم یکه گذشت ضربه  کمی 

 گفتم: کردیخنده رو به مجد که داشت با بهت به من نگاه م ریزدم ز بلند

 ییدرو چــــــــرا شکـــــــوند یــــــــــیوحــــــــــــش_

 داد زد: کمویاومد نزد اطیاحت با

 ؟یبا خودت کرد یچه غلط_

 خنده گفتم: یتکون دادم و مثل خودش با داد ول یهام رو الک دست

 دونـــــــــــــم! یـنـــــــــــــــمـــــــــ_

 هیها نذاره  شهیخورده ش یکه حواسش بود پاش رو رو یشد روم و همونجور خم

 یاز رو عیحرکت سر هیکمرم و با  ریدستش رو ز هیزانوهام و  ریدستش رو برد ز

 بکشم؛ یبلند غیبلندم کرد که باعث شد دوباره ج نیزم

 گفت: بااخم

 !یبزن غیبلند تر ج دیبا نجایا یهارو امشب جمع کن هیهمسا یخوا یم_
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 و گفتم: دمیخند سرخوش

 ستمیمن مثل پرکاه سبـــــــــک ن یتوکــــــــــه اون شب گفتــــــــــ_

 ؟ی!پس چـــــــــــرا االن مثل پرکاه بــــــــــلندم کـــــــــــرد

 و گفتم: نشیبه س دمیرو کوب دستم

 دروغ گـــــــــــــــو!_

دست هام رو حلقه کردم دور  یپه و تاخواست از روم بلند شه فوررو کانا گذاشتم

 گردنش!

 دختر؟ولم کن! یکن یم کاریچ_

 اوش؟یک_

 نگفت که گفتم: یزیهم کردو چنگا بابهت

 !یجـــــــــذاب یلـــــــــــیتــــــــــــو خ_

 زد و گفت: یخند شین

 ت نشون ندم !رو به تمیدم که امشب کل جذاب ینم ینیتضم یاگه ولم نکن_

 و گفتم: دمیخند

 خب نشــــــــونم بده!_

 گفت: دویکش یکالفه ا پوف

 ها... میکرد یریعجب گ_

 رو گونم که باعث شد چشم هاش گرد بشه! دیکیقطره اشک چ هی
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همه پــــــــسم  نیهمــــــــــ یزشــــــــتم نه؟ برا یـــــــــلیمن خ_

 !زننیم

ام  یلیتر کردو گفت:نه ؛اتفاقا خ کیبه صورتم نزدمهربون شد و صورتش رو  نگاهش

 دست بکشن. دزدنتیاز د توننیچشم ها نم نیکه ا ی،اونقدریخشگل

هاش رو که آورد جلو چشم هام رو بستم و لب هام رو بردم جلو و منتظر بوسَش  لب

 شدم... 

 *** 

 وانهیداشت د گرینداشت ،د یشب بود وهمچنان ازش خبر ازدهیبه  کینزد ساعت

دست  یحماقتش زده باال و امشب کار یدختر دوباره خو نیشد، مطئعن بود ا یم

از جواب  دیرا برداشت و دوباره تماس را برقرار کرد ،ناام لشیدهد ؛موبا یخودش م

 به گوشش؛ دیشل و آروم رزا رس یدادنش خواست قطع کند که صدا

 تــــــــــو... یامتبه سلــــــــ ــــــــــــــــــشیازدهمــــــــــــــی_

 یشماره  یلحظه فکر کرد ،نکند اشتباه کیتمام وجودش را دربرگرفت ! تعجب

 گفت: دیبا ترد نیهم یطناز را گرفته است ؟ برا

 ؟یگ یم یچ ؟یرزا؟ خوب_

 شم! ینم ـــــــنیبــــــــهتر از ا م،یمـــــــــــن عال_

با بهت  نیهم یته است براصدا مطمئن شد که اشتباه نگرف یدوباره  دنیشن با

 گفت :

 ؟یرزا؟ صدات...؟ تو مست_

 : دوگفتیخند
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 ؟یستیآره؛ تـــــــــو مگه نـــــــ _

بوق ممتد پشت تلفن  دنیدر صداش که با شن ختیر تیو عصبان دیدادکش

دوباره تماس را  رونیزد ب یدوبرابر شد وهمانطور که با عجله از خونه م تشیعصبان

 یمنفور زن که خبر از خارج دسترس بودنش را  م یصدا دنیشنبرقرار کرد که با 

 لب نسار رزا کرد! ریز یداد فوش

وقفه زنگ زد که بعد از  یزنگ گذاشت و ب یدستش را رو دیرس نکهیمحض ا به

 و ضربان قلبش تند شد... دیرزا به گوشش رس غیج یصدا یلحظه ا

 در چه خبر بود؟ نیا پشت

 یبد یبه در زد که باعث شد در با صدا یمحکم یلیخ یتنه  یآن میتصم کیدر

 یلیکه بر کتفش نشست ،کتف خودش هم نشکسته باشد خ یبشکند و با آن درد

 بود...!

 یگرد شد و طول شیچشم ها دی،کف خانه د تیوارد شد و رزا را با آن وضع یوقت

 داد! تیرا به عصبان شیتعجب جا نیکه ا دینکش

 ؟ییــــرا در رو شکـــــــــوند؛چــ یوحــــــــــــشـــــــ_

 داد زد: بلند

 باخودت؟ یکرد یچه غلط_

 عصابش برود بدجور به دلش نشست... یرو نکهیا یکه سر داد به جا یبلند ی خنده

 دونـــــــــــم! ینمــــــــــــ_

 نیزم یاز رو یجلو تر رفت و به راحت اطیتاسف تکون داد و با احت یبه نشانه  یسر

 خورَد؟یوزن کمش غذا هم م نیدختر با ا نیآن با خود فکر کرد،ا کی؛ بلندش کرد
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 : دیباعث شد اخم درهم کند و بگو دیکه رزا کش یبلند غیج

 !یبزن غیبلند تر ج دیبا نجایا یهارو امشب جمع کن هیهمسا یخوا یم_

 د؟یخند یم بایدختر ز نیو چرا انقدر امشب ا دیخند سرخوش

 ستم؛یمن مثل پرکاه سبـــــــــک ن یفتــــــــــتوکــــــــــه اون شب گ_

 ؟یپس چـــــــــــرا االن مثل پرکاه بــــــــــلندم کـــــــــــرد

کرد  یخودش فکر م الیخنده اش را خورد به خ دیاش کوب نهیرا که به س دستش

 محکم زده؟ 

 دروغ گـــــــــــــــو!_

واباند و تا آمد ازش جداشود قفل شدن کاناپه خ یتوجه به حرفش او را آرام رو یب

 را دور گردنش حس کرد... شیدست ها

 دختر؟ ولم کن! یکن یم کاریچ_

 اوش؟یک_

اسم خودش دقت  یو تا به حال به قشنگ زدیم شیبود که به اسم صدا یبار نیاول

 نکرده بود...

 نگاهش که رزا گفت :  یتو ختیر بهت

 !یـــــذابجــــ یلـــــــــــیتــــــــــــو خ_

 زد و گفت: یخند شین

 رو بهت نشون ندم ... تمیدم که امشب کل جذاب ینم ینیتضم یاگه ولم نکن_

 آتش رها کرد در جانش ! دویدوباره خند یلعنت
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 خب نشــــــــونم بده!_

 گفت: دویکش یکالفه ا پوف

 ها! میکرد یریعجب گ_

 د کرد...را گر شیدوباره چشم ها ختیرا که از چشمش ر یاشک قطره

همه پــــــــسم  نیهمــــــــــ یزشــــــــتم نه؟ برا یـــــــــلیمن خ_

 !زننیم

 ییا لهیت یپوست برنز و چشم ها نیبا ا ییحور نیشد به همچ یم زشت؟چطور

 گفت زشت؟! دندیخند یم بایز بیکه امشب عج ییرنگ و لب ها یقهوه ا

 گفت: شیرو و رو به دخترک روبه شیدر چشم ها ختیر مالطفت

دست  دزدنتیاز د توننیچشم،ها نم نیکه ا یاونقدر ؛یهم خشگل یلینه اتفاقا خ_

 بکشن...

لب  نیهم یطلبد! برا یچه م تیوضع نیامشب در ا یشده  بایز یدانست رزا یم

رزا ،دندان گذاشت  یبسته شده  یغنچه شده و چشم ها یلب ها دنیجلو بردو با د

سرخ گرفت و حاضر بود  شهیهم یرنگ ها یآن اناراز  یگونه اش و گاز محکم یرو

 رفته است ... شیها ندندا ریانار به ز  یقسم بخورد که طعم ترش دانه ها

تنش را عقب بکشد و  یرزا از سوزش گاز او شل شد که باعث شد فور یها دست

 !ستدیراست با

 که...  ستمینامرد ن نقدراهمیمن ا یمنته _

کرد و ادامه داد: مثل دختر خوب  نییش را باالو پاانگشت شیرا خورد به جا حرفش

 ؟یدیاون پات رو ببندم، فهم ارمیب یزیچ هیسرجات تا برم  ینیش یم
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 یدرآورد باعث شد خنده اش را ول کند و خدا امشب چه باز  شیکه رزا برا یزبان

 دو راه انداخته بود... نیا نیب یا

*** 

 رو محکم گرفت و گفت: پاش

 ، بذار ببندمش!انقدر تکون نده_

 توجه به حرفش گفت: یب

 !؟یمــــــن زانــــــو زد یپا یباالخـــــــره جلو یـــــــدید_

توانست که به خودش  ینداشت و نم ییرزا اصال آشنا نیرا پراند باال و با ا شیابروها

 داد! یم حیو عبوس ترج نیغمگ یشادوسرخوش را به آن رزا یرزا نیا دیدروغ بگو

 دیرا بشو شیبرود تا دست ها ییبست و خواست به دستشو یبه هر مکافاترا  شیپا

 رزا متوقفش کرد... یکه صدا

 نرم نرم  ـــــــــــگهیدلم م ـــــــــــهیبرم برم، ــــــــــــگهیدل مــ هی__

تـــــــــو  ینــــــــــــداره دلـــــــــــم دلــــــــــــــــــــــم ب طاقت

 چه کنم

 کهیکـــــــــــوچ یــــــــلیخ ــــــــــبایز بایعــــــــشق ز شیپ

  ایدنــــــــــ ایدنــــــــــ

 توام هرجا هرجــــــــــــا ترکـــــــــت نکنـــــــــــــــم ـــــــــــادی با

 یتو هستـــــــــــــ یقلبــــــــــــم توهستـــــــــ سلطــــــــــان

 ییدلم را شکســـــــــــت یــــــــاهــــ دروازه
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بـــــــــــا من  ییبه قلبم تـــــــــو بستــــــ یـــــــــــاری ـــــــــمانیپ

 یوستــــــــــیپ

اگـــــــــــر از تودورم بــــــــــه هر جـــــــا بــــــــــر  اکنون

 ا نبندم دلـــــــــم ر گــــــــــرید ــــــــــــــاری

 ـــــــــــاری یاز ارزو و تمنــــــــــــــــا ا سرشـــــــــــارم

 بـــــــــــــــایز

برگشت و دوباره رزا را در آغوش گرفت و به  یشد و فور شیشستن دست ها الیخیب

 یشک کار دستش م یماند ب یمست م ینطوریدختر اگر هم نیسمت حمام برد، ا

! چه برسد ردیچشم بگ یهمه دلبر نیتوانست از ا یهم که بود نم غمبریداد؛ پسر پ

 یزود گذرش م یلذت ها یبه او که از هفت شب هفته، سه شبش را با هم پاها

باز کرد و آرام  یدر حمام را به سخت شیتوجه به دست  و پازدن ها یگذراند... ب

 شیآب سرد را بازکرد که باعث شد رزا ازجا یکف حمام  و فور ینشاندش رو

دوش نگهش داشت،  ریرا گرفت و ز شیکه وسط راه بازو زدیدر بگر یوبه سو زدیبرخ

نشست،  یرزا م یکه بر  لب ها یو باهر لرزش بودنددوش  ریحاال هر دو باهم ز

 شد! یقلبش از جا کنده م

 و..لـ...لم کـ...کن! یو...ولم ...کن لـــ..لعنت_

 نهیکه رزا به س ینگداشت چ یرا محکم تر در پنجه گرفت و چه سوزش شیبازوها

 اش زد...

 ...ریرزا ؟ رزا نگاهم کن ...! ده المصب آروم بگ_

حرکت را  یرا دور گنجشکک در حال بال بال زدنش  قفل کرد و اجازه  شیها دست

اش وتن فشرد به تنش و  چه گومپ گومپ  یشانیچسباند به پ یشانیاز او گرفت و پ
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ملتهبش وجود  ی نهیدنش از سداد قلبش و بخدا که احتمال کنده ش یصدا م

 داشت...

 من... یرزا ریگل من، آروم بگ ریآروم بگ_

 گذشت ؟ هیثان

 گذشت؟ قهیدق

 گذشت؟ ساعت

 شیرا به جان مردانه ها یدانست چه مدت گذشته و چه حس یچه م ی...! کس نه

 خلقش را تنگ یتاب یگونه ب نیانداخته وَ رزا ... ؟بر سر رزا چه آمده بود امروز که ا

 کرده بود...

 یلحظه ا شیو خدا شاهدش بود که چشم ها دیکش رونیرا از تنش ب سشیخ تاپ

 ... شیروبه رو یتن دخترک کز کرده  یکج نرفته بودند رو

 د؛یباال کش شیگلو ریکرد و به تنش کرد و پتورا تا ز دایاز کمدش پ یبلند بافت

دانست  ید و خوب مکر زانیشوفاژ آو یخودش را هم درآورد و باال سیخ راهنیپ

 در انتظارش است... یمزخرف یعضله ا یچه گرفتگ

 دنیصورتش کنارزد و از د یرا از رو سشیو خ یمشک یتخت و موها یلبه  نشست

 بازش جاخورد! یچشم ها

 بخواب!_

 اوش؟یک_

 لرزان را با جانم نداد؟ یصدا نیشد جواب ا یزده بودو مگر م شیبغض صدا با

 جانم؟_
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 ! یلیخشگل بود؛ خ یلیلباس عروسش خ_

 شود... یخال شیروبه رو یدخترک پر شده  یجواب نداد تا کم یزیچ

 اوش؟یک_

 جانم؟_

 دم؟یمن تا حاال لباس عروس نپوش یدونست یم_

دخترهاست  یهمه  یلباس عروس آرزو دنیدانست پوش یخوب م یدانست ول ینم

 .سرکوب شده  یآرزوها نیا انیم یدختر عادت داشت به زندگ نیو ا

 اوش؟یک_

 جانم؟_

 نیهمچ میمیکه دوست صم یعرزه هستم ،انقدر یب یلیحق با تو بود من ...من خ_

 رسوند... نجایبهم زد و من رو به ا یینارو

 همه درد نبود... نیدختر حقش ا نیدندان برد و ا ریرا ز لبش

 اوش؟یک_

 مجد و بغض؟ اوشیصداش و ک یتو ختیدفعه خودش هم بغض ر نیا

 جانم؟_

خواد  ی،دلم از اون خواب ها م ادیو هفت سال خوابم م ستی... قده ب ادیبم مخوا_

 تو کارش نداشته باشه... ییداریکه صبحش ب

 ،بخواب رزا بخواب که امشب ... شیییهــ_
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؛امشب  دیخواست بگو یدانست چه م یحرفش را نزد  و خودش هم نم ی ادامه

رزا؟ نه خسته نبود  یرو نیاچه؟امشب چه شده بود؟ خسته؟ از وقت گذراندن با 

توانست  یدانست اصال نم یکه انگار ... نه بازهم نم یبود ، طور یطور کی،فقط 

را  شیمردانه ها یکم طفق یکند؛ امشب انگار کم فیخودش هم توص یحالش را برا

کرد با خودش ؟  یدخترکِ ... افکارش را پس زد و چه فکر م نیقلقلک داده بود ا

 ...نی... هم نیبه جانش افتاده بود هم یتگامشب فقط همان خس

 *** 

 یزور زدن نشستم روتخت و کاش م یرو به زور باز کردم و بعد از کل نمیسنگ یپلکا

 خواست! یازم م یچ یسردرد مزخرف اول صبح نیا دمیفهم

شدم و خواستم دوباره بخوابم که با  یصبحونه خوردن و قرارم با خانم سوران الیخیب

 نشستم سرجام! خیاومد س یم رونیکه از ب یلق تلوقت یصدا دنیشن

که تنم بود جا خوردم  یبافت بلند دنیتخت پاشدم که با یو از رو دمیکش یپوف

 دوباره لباس عوض کرده بودم؟ شبید ی؛من ک

کاناپه که داشت  یمجد رو دنیباال انداختم و رفتم تو حال که از د یا شونه

شکست رسما از تعجب شاخ درآورده  یم تخمه کیچل کیو چل دید یم ونیزیتلو

 بودم!

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا_

 باعث شد دوضرب از جاش بپره باال و با اخم بتوپه بم: دمیکه کش یداد

 !ریسالم، صبحت هم بخ کیعل_

 قدم رفتم جلوتر و گفتم: دو
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 ؟یکن یم کاریمن چ یموقع صبح تو خونه  نیگم ا یم_

 پا انداخت و خونسرد گفت: یپارو

رو  شبتیگند د نکهیبعداز ظهره دوما مثل ا یو با اجازتون دو ستیاوال که صبح ن_

 !اد؟ینم ادتی

 به ساعت انداختم و گفتم: یکوتاه نگاه

 ؟یگ یچرا چرت و پرت م ؟یچ شبیتو؟ د یگ یم یچ_

 .ستادیجاش پاشدواومد روبه روم ا از

 نیهم یبرا ،یبندال من ش یو االن بخوا ادین ادتی یزیزدم چ یحدسش رو م_

 جمع نکردم! نیزم یرو از رو شبتید یشاهکارها

 یهمه چ ه،یکه معلوم بودن ماله چ ییها شهیو خورده ش میگوش یالشه  دنید با

اومد که مجد  یم ادمی ییچشم هام رد شد، البته فقط تا اونجا یاز جلو لمیف هیمثل 

 بهم زنگ زده بود...

 گفتم: هدیبر دهیدهنم و بر یرو گرفتم جلو دستم

 !ی... وا یعنی شد؟ی... من ... چ شبید شب،ید_

 بازوم رو گرفت و نشوندم رو کاناپه. مجد

غلط  یرو نداشت زهایچ نیبعدهم تو که جنبه ا ؛یافت یبابا، حاال پس م نیبش_

 سمتشون! یرفت یکرد

 من ... من حالم بد بود!_

 باالو گفت: ابروانداخت
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 االن حالت خوبه؟ یعنیبود؟_

 به حرفش گفتم: توجه یب

 ؟یینجایتاحاال ا شبیاز د_

 چروک شدش! رهنیو پ شونیپر یبه خودش کرد و نگاه من افتاد به موها یا اشاره

 ست؟یمعلوم ن_

 و گفتم: دمیروگز لبم

 آهان!_

مجد  یجلو ینجوریلختم و من ا یبگم که نگاهم افتاد به پاها یزیدوباره چ خواستم

 نشسته بودمممم؟؟؟؟

 شد! زیخیمن نم یحرکت ناگهان نیاشدم که مجدهم با ااز جام پ یفور

 چته تو؟_

شد بهشون که جعبه دستمال  رهیخودش هم خ دیلختم د یرو که به پاها نگاهم

 برداشتم و پرت کردم سمتش... زیم یرو از رو یکاغذ

 ؟یکن ینگاه م ی؟به چ یهو_

؛  دمیو شنبلندش ر یخنده  یصدا یخودم رو پرت کردم تو اتاق، ول یتند بعدهم

 !زیه یپسره 

 نیبه در خورد،نه بابا ؟در زدن هم بلد بود ا یکه تقه ا دمیپوش یشلوار م داشتم

 پسر؟

 بله؟_
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 در جواب داد: ازپشت

تاحاال  شبیاز د یجنابعال یکه ازصدقه سر میبخور زیچ هی رونیب میلباس بپوش بر_

 گشنه ام!

 گفتم: رلبیز

 عد بلندگفتم:دوباره منت گذاشتن هاش شروع شد! و ب_

 پوشم. یاالن م_

شه  یمن رو اتو کن،ازبس چروکه نم راهنیپ نیا ار،یاتوهم بردار ب هیخوبه ...! _

 نگاهش کرد!

 اتاق رو باز کردم و با اخم گفتم: در

 ؛ خودت برو اتو کن... هییاتو تو اون اتاق روبه رو_

 کرد گفت : یرو باز م رهنشیپ یدادو همونجور که دکمه ها سرتکون

شده ها، تازه سرما نخورم هم  ینجوریا راهنیپ نیبخاطر تو ا ،یکن ینچ ؛ تو اتو م_

 ...هیلیخ

 رو که پرت کرده بود رو سرم با حرص برداشتم و گفتم: راهنشیپ

 که اونجاهم شوفاژ داره! یبود دهی!تو حال خواب یبود دهیتو قطب شمال که نخواب_

 گفت: دویخند یموذ

 ؟یدون یاز کجا م_

بوده و معلوم بود دسته گل دوست دختراشه  نشیکه رو س یبه خراش یاهنگ مین

 کردم و گفتم :
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 ؟یبود دهیتو قطب شمال نخواب نکهیرو؟ ا یچ_

 نه؟ ایبودم  دهیتو حال خواب نکهیا ر؛ینخ_

 کردم و گفتم: زیهام رو ر چشم

 ؟یبخواب یتونست یکجا م گهیاز حال د ریمگه به غ_

 گفت: دویخند

 اتاق! نیمثال تو هم شیکیجاها،  یلیخ_

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 برو اونور؛ کم چرت و پرت بگو !_

داده بود به  هیاتو رو به اون که تک زیکردم رو م یرو پهن م راهنشیکه پ یهمونجور

 چارچوب در گفتم:

 که نم داره؟ یگرفت یزیچ یدوش راهنتیبا پ_

 چهره ام رو درهم کردم و ادامه دادم: بعدهم

 نکنه عرقته؟ ای یییا_

 چپ نگاهم کردو گفت: چپ

نم دار شه  راهنمیرخت که پ یکردم انقدر ازم عرق نم یم ییتو ضل آفتابم که بنا_

 اول درست تره... ی نهی،پس فکر کنم همون گز

 و گفتم: دمیخند

 !یمن حمام هم رفت یتو خونه  شبیپس د_
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 زدو گفت: یشخندین

 !یال انگار که خودت هم اونجا بودنبود، اص یآره؛ جات هم اصال خال_

 بارش کردم. یمزه ا یدو کش دادم و ب لبخندم

 رزا؟_

 :کردم گفتم یرو اتو م راهنشیکه داشتم پ همونجور

 هوم؟_

 ؟یکجا رفته بود روزی... د روزید_

 نگاهش کنم آروم گفتم: نکهیا بدون

 جا! چیه_

 ؟یرو از کجا آوردشراب  یاون بطر_

 آد! ینم ادمی_

 !رزا_

 و منتظرنگاهش کردم! رونیرو دادم ب نفسم

 !یبهش دست بزن گهید دیزخم خوب بشه نبا هی نکهیا یبرا_

 رو گرفتم جلوش راهنشیجلوش و پ رفتم

 یخوام ول یکه چه؟ من هم م مینتوان دنیو رس میبخواه یارهیبه قول استاد شهر _

 کنم؟ کاریشه ،چ ینم

 شد به چشم هام و گفت: رهیخ
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 بغض نه! یکن ،بزن ،بشکون ول هی... گر بغض نکن رزا_

 رو صاف کردم و گفتم: صدام

 همه بغض ... نیمن عادت کردم به ا_

 من نکردم ... یول_

 *** 

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

 لیمیساشا و مجد بسته شده بود و مجد واسم ا نیکه باالخره ب یقرارداد داشتم

 یخودم و دکتر زمان یها لیمیچشمم خورد به ا هویخوندم که  یکرده بود رو م

 ،ناخواسته بازشون کردم و شروع کردم به دوباره خوندشون و ... 

 بهت ... یرو خوندم  و رفتم تو یآخر لیمیا دوباره

کرده بودم  و  لیمیا یرو واسه دکتر زمان ییکه فرمول نها یافتاد به اون روز ادمی 

 داغون... میاونروزچقدر هواسم پرت بوده و حال روح

داخل  دمییو دو دمیمطمئن شدم ازش و سرخوش خندفرمول رو خوندم و  دوباره

بود؟ دستمو ول  نیبود نه ؟ حکمتت هم نیتراس رو به حرم امام رضا داد زدم:هم

 نه؟ ینه؟ هنوزهم هوام و دار ینکرده بود

 لب گفتم: ریو ز نمیبستم و دستم رو گذاشتم رو س چشمامو

 امام رضا ای کیالسالم عل_

 

 نه، کیپنجره ها رو قفل م و بندهیخدا درها رو م یگاه"
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 و بشه  یقراره هوا طوفان یاگه فکر کن باستیز

 "خواد از تو در مقابل طوفان محافظت کنه یخدا م و

 

 بهت نگاهم کردو گفت: با

 ؟یرزا مطمئن_

 آره، آره مطمئنم بخدا مطئنم._

 هام رو گذاشتم جلوش و گفتم: قیتحق 

بعدهم لپ تاپ رو گذاشتم جلوش و که من بدست آوردم،  هییفرمول نها نیا نیبب_

 گفتم:

 ناقصه، ناقص فرستادم! ؟ینیب یفرستادم؛ م یکه واسه دکتر زمان یهم فرمول نیا_

دونفر  ینشون نداده؟ خبرش رو دارم رو یواکنش چیکه ه هیپس ... پس چجور_

 خوب بوده... یامتحان شده و تا االن همه چ

 نیکنم اگه با ا یم قیتاحاال دارم تحق شیتا االن ... !من از سه روز پ یدرسته ول_

افته و بلعکس رو  یواسش نم یاتفاق چیتا چهار ماه ه ماریبرند ،ب شیفرمول ناقص  پ

ره اما فقط تا چهار ماه ...! خب حاال چندماهه که اونا دارو رو به اون  یم یبه بهبود

 کردند؟ قیدو نفر تزر

 ماه و چند روز! هی_

 تکون دادم و گفتم: یسر

 شه؟ یدارو کامل تو بازار پخش م گهیب حاال چند روز دخ_
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 !گهیاحتماال تا شصت ،هفتاد روز د_

 وقت دارم تا... گهیحساب من شصت روزه د نیپس با ا_

 رو قطع کرد و گفت: حرفم

 !یشده رو درست کن لیتکم یدارو_

 گفت: دویرو انداختم باال که بلند خند ابروهام

 ،محشره... هیعال نیا ؛یدختر تو معرکه ا_

 و گفتم: دمیخند

 شه ! یخودم هم هنوز باورم نم_

 جاش پاشدو رو به من گفت: از

 !میبر دیبا میکار دار یلیپاشو، زود باش؛ پاشو که خ_

 تعجب نگاهش کردم و گفتم:کجا؟؟ با

*** 

 دهن باز اطرافم رو نگاه کردم و گفتم: با

 ... نجایا_

 رو داد دستم و گفت: روپوش

شماست البته  اریدر اخت دیداشته باش ازیکه شما ن یده از امروز تا هروقتالبراتوار بن_

 باشد ! یکه خوده بنده م شگاهیآزما یدکترا نیاز بهتر یکیبه همراه 

 رو تنم کردم و گفتم: روپوشم
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 جناب دکتر! میشروع کن دییپس بفرما_

 گفت: دویخند

 فرست؛ خانم دکتر! دزیل_

بود اگه  یانصاف یکرد و ب یراهم رو باز م و خدا داشت کم کم دمیخند سرخوش

دادو خنده  ستیلحظه مغزم ا هیگرفتم ؛  یم دهیراه ناد نیباز شدن ا یرو تو اوشیک

 اوش؟یرو لبام خشک شد... ک

 *** 

غذام رو خاموش کردم و  ریزنگ در ز یکردم که با صدا یناهار درست م داشتم

چشم هام از تعجب گرد شد  یتیگ دنینگاه کردم و با د یسمت در؛از چشم دمییدو

 از حسش تعجبم دو برابر شد...! یخال یچشم ها دنیدر رو باز کردم و باد ی،فور

 ؟یتیگ_

خشک شده  ینجوریکردن و من هم هیرو انداخت تو بغلم و شروع کرد به گر خودش

 شده بود مگه؟ یبودم؛ چ

 . هنیهاش که تموم شد، آروم بردمش سمت کاناپه و کمکش کردم بش هیگر

؟ پس چمدونت کجاست؟ اصال چرا  هیچه سرو وضع نی... ا نیا ؟یجان خوب یتیگ_

 ؟یایم یکه دار یبه من نگفت

 خاموش و گفت: ونیزیشد به تلو رهیخ

 ها! یا هیترک لمیف نیمن شده ع یرزا، زندگ_

 حرفش گفتم: نیازا جیگ
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 ه؟یمنظورت چ_

 زد و گفت: یشخندین

 یا غهیزن ص هیکه بابات  گنیبهت م ان،یمبعد  یش یم یکیروزعاشق  هی یعنی_

! بعد چند سال دیباهم باش دیتون یداشته و عشقت، پسرش از همون زنه و نم گهید

کنه و  یازش دل م یکنه واون دختر به بدبخت یگذره و اون پسر، ازدواج م یم

و  شیتو زندگ ادیهم م یسرپ هیوسط  نیکردن و ا یکنه به نرمال زندگ یشروع م

رو به اون رو کنه   نیرو از ا شیخواد بشه معجزه گرش و زندگ یخودش مبه قول 

بنده به معجزه گرِ  ینم نمک دل م و،یدختر تو سنار ی...!اونوقت چند روز بعد وقت

 سراب...! هیسراب بوده ...  هی دهیکه قبال د ییزایاون چ یفهمه همه  ی،م لمیف

 رو گذاشتم رو بازوش و گفتم: دستم

 کرده؟ یپارسا ... پارسا کار... ؟  یتیگ_

 زدو گفت: یلبخند

 آره؛ اون که کارش رو کرد ..._

 و گفتم: دمیرو گز لبم

 کرده؟ تتیاذ_

 معجزه اش رو بهم نشون داده..._

 گفتم: یجیگ با

 بگم ؟تو و اون... یتو االن بهش ... چطور یعنیپس _

 آره، عاشقش شدم..._
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 رو فوت کردم و با خنده گفتم: نفسم

 ه؟یدت چپس در_

 نگاهم کرد که خنده رو لبم خشک شد... یاشک یچشم ها با

 ... صدرا! یشگیهمون هم_

ممکن  ریغ یمن تو و اون تو محوطه  زیتموم شده ... ؟ ده عز یمگه نگفت یتیگ_

 صدرا برادرته! یتی؛گ دیهاهست

 !ستین_

 یتو خواب ،زندگ یخوایم یتا ک یتیهام رظو کردم تو همو گفتم:بس کن گ اخم

  ؟یکن

 !ستین_

از دست  ینگاه به اوضاع خودت بنداز،دار هی یتیو گفتم:گ رونیرو فوت کردم ب نفسم

 تا... یبندم پارسا روهم جون به لب کرد یشرط م ،یر یم

 !ــــــــــــــستیرزا؛ صدرا برادرم ن_

گذشت صد در  یم گهید کمیصداش کرده بود و من  یقاط هیگفته بود وگر غیج با

 شدم... یم وونهیصد د

 

 

با همون بغض تو صداش  ،یا ینفس رفت باال و بعد از مکث طوالن هیآب رو  وانیل

 شروع کرد به حرف زدن:
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انوشا اومد خونمون و شروع کرد  یبابا هویخونه بابا دعوت بودم که  شیچند وقت پ_

آوردم نه فقط  یکردن و فوش دادن به صدرا؛داشتم از تعجب شاخ درم دادیبه داد و ب

آروم شد شروع کرد به  یکه آقا عل کمیبابا و ترالن هم مونده بودن ، ین ،حتم

 یبه باد کتک و از خونه م رهیگ یرو م شاانو روز،صدراید میدیکردن و فهم فیتعر

 !رونیندازتش ب

 گرد شده نگاهش کردم ! یرو گذاشتم رو دهنم و با چشم ها دستم

 یصدا چکسیکه تا حاال ه ییشد صدرا یماهم اول باورمون نشد؛ آخه مگه م_

تعجب کرده  یلیخ نکهیدست رو زنش بلند کنه ... ؟ اون شب با ا دهیبلندش رو نشن

مسائلشون کنم  یخواستم خودم رو قاط یکردم، چون نم یط یالیخیب یبودم ول

اومده تا ازم  نکهیا الیخاز اون شب گذشت و صدرا اومد محل کارم، به  ی،چند روز

 با انوشا، ازش استقبال کردم ... شیم واسه آشتکن یونیبخواد پادرم

 لرزون ادامه داد: یسکوت کرد و بعد با صدا کمی

کرده؟ رزا باورت  انتیخ یلعنت یروسپ هیمن به مامانم با  یشه بابا یرزا، باورت م_

که تو شکمش بوده  ؟  یرو باور کرده بابت بچه ا یاحمقم اون زن لعنت یشه بابا یم

با من و بابام نداشته ؟ رزا  یخون یرابطه  چیصدرا همون پسره و هشه  یرزا باورت م

موقع هم زمان با بابام با اون زن رابطه داشته  نکه او گستیمرد د هیصدرا پسر 

 هیروبا  میتونم باور کنم زندگ یشه، من ... من نم یشه؟ من باورم نم ی،باورت م

 فاحشه بسته به ناف بابام ازدست دادم ! هیدروغ که 

 دیآروم کردنش با یحداقل برا ایبگم  یدونستم چ یبهت خشک شده بودم ونم از

 کنم ! کاریچ

 ... شیشد آزما دایمگه ... مگه اون موقع که صدرا پ یتیگ_
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 کرد گفت: یرو قطع کرد و همونجور که اشک هاش رو پاک م حرفم

اومده  ایدن که به یشده بود! بابام از همون موقع دایمن پ ینه، چون صدرا فقط برا_

اون زن  نکهیا یاصل لیصدرا بفهمه، اصال دل نکهیبود ساپورتش کرده بود بدون ا

 بابام بوده... یپول لعنت نیدروغ گفته بخاطر ا

 دندونم و گفتم: ریرو بردم ز لبم

صدرا که زن و بچه داره توهم که به قول خودت  یعنیشه؟  یم یخب حاال چ_

 !یعاشق پارسا شد

همون حال  یاش شدت گرفت و تو هیباشند رو زخمش، گر دهیشکه نمک پا انگار

 گفت:

گفت انوشا روهم  ی... !رزا صدرا ازم خواست برگردم بهش، م نهیدرد من هم هم_

 دم بهش ! یو هضانت بچه روهم م دمیطالق م

 یم یکار و ک نیبود ا دیبع تیجنتلمن و با شخص یباال، از اون صدرا دیپر ابروهام

 ...ستنیدند ن یکه نشون م یم ها اونجورشد من بفهمم آد

 ؟یگفت یتو چ_

 و ترس انداخت تو جونم ... !نکنه؟ دیترد سکوتش

 ؟یگفت یبا توام؛ تو چ یتیگ_

 !یچیه_

 صورتش کردم و گفتم: کیرو نزد صورتم

 ؟یچیه یچ یعنی_
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دونم  ینسارش کنم که نم دهیکش هینگفتم و رفتم جلوش و خواستم  یچیه_

 تو بغلشو لب گذاشت ... دیمنو کش یچجور

 بهش: دمیپر تیرو قطع کردم و با عصبان حرفش

 ؟یکرد کاریتو چ یتیگ_

 گفت: دهیبرد دهیو برد هیگر با

توهم  نیرزا بــ...بب نیخواستم به .... زــ....زور بود ،بب یبـ...بخدا من ... من نم_

 ... ی...توهم مثل پارسا زود قضاوتم کرد

 جا بود؟پارساهم اون ،یتیپارسا؟گ_

تا جوابم رو درمورد خودم و خودش بهش بدم ...  ادیقـ...قرار بود اون ...اون روز، ب_

به پارسا حس  دمیفهم یشناسمش قسم من از وقت ینم ادیکه ز یی!رزا به اون خدا

 لحظه هم ذهنم نرفته سمت صدرا ... هیدارم 

 و گرفتمش تو بغلم  دمیکش یپوف

 اتفاق افتاد؟ نیا یک_

 از بغلم درآوردو گفت:رو  خودش

که  یبود یکنم ...! تو تنها کس کاریچ دیدونستم با یدونستم، نم یصبح ... !من نم_

 داشتم...

 گفتم: یمیلحن مال با

 ؟یبد حیبه پارسا توض ینکرد یچرا سع_

 گفت: یفور
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تو صورتم هم نگاه  یکردم، نذاشت، نخواست، نتونست حت یکردم باورکن سع یسع_

 کنم؟ کارین چکنه؛ رزا حاال م

 دست هاش و ادامه داد: نیرو گرفت ب سرش

 کنم؟ کاریچ_

 *** 

 رو گذاشت جلوم و گفت: ییچا استکان

کنم  ینم یدختر چیه ریحال بهم زنه که خودم دو درگ یحس ها نیبخاطر هم_

 ها!

 ...اوشیگرفتم و دوختم به ک ییرو از،استکان چا نگاهم

 !مونیتو زندگ ادید مکه ،عشق هروقت خودش بخوا ستیدست تو ن_

 زدو گفت: یپوزخند

 خود آدم اراده نداره ؟ عقل نداره ؟ یبگ یخوا یم یعنیچند؟  ییلویعشق ک_

در  ییروین چیرو ناقص، ه یکنه و هرعقل یرو سست م یمجد، عشق هر اراده ا_

تره؛  یقو یکه تو فکرش رو بکن یزی،عشق از هر چ ارهیتونه دووم ب یمقابل عشق نم

 نه عقل! رهیتونه جلوش رو بگ یمنه اراده 

 خورد و گفت:  شییاز چا یا جرعه

 من که تونستم!_
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...  ییباز مقابلم تو شوم،یزنده به گور م شومیکور م ینقطه شوم،یاز همه دور م_

 یتون ینم فتهیزمانش بخواد اتفاق ب یتو یوقت یخودت روهم بکش نه،ی!عشق ا

 .یریجلوش رو بگ

 ت و گفت:باال انداخ یا شونه

 یصدم بدبخت هیعشق افتادم ،عمرا اگه بذارم  ریروز گ هیحاال به فرض هم که _

 شه ،البته بهت برنخوره! رمیبانگیگر دیدیو تو و امثال شماها کش یتیکه گ ییها

 زدم و گفتم: یلبخند

نامرده، در ضمن عشق حد  ایدر ی،شناهم که بلد باش ایدر یعنیعشق  ،یکیبه قول _

 ده! ینجات م ایکنه  ینابود م ایوسط نداره 

 کردو گفت: یپوف

 !یعشق واسه من بگ یاز فلسفه  یخوا یباشه بابا! تورو ول کنن تا صبح م_

 نگفتم که گفت: یزیو چ دمیخند

 طناز، چطوره؟ یراست_

مجبورم کرده بود اسم دوست دختر مزخرفش رو بذارم رو  نکهیا یادآوردی با

 بهش رفتم و گفتم: یچشم غره ا میخرگوش دوست داشتن

 چطوره؟ یواال طناز من که خوبه  طناز جنابعال_

 گفت: دویخند سرخوش

 با من باشه و حالش خوب نباشه! یشه دختر یمگه م_

 رو درآوردم و گفتم: اداش
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 روتون، مستر اعتماد به سقف! زهیها ها ها! ستون متون نر_

 خنده و گفت: ریزد ز بلند

 ؟یکرد یو رو نم یاشتورژن هاهم د نینه بابا؛ از ا_

 و پارسا خون بود! یتینگفتم، دلم واسه گ یزیزدم و چ یکم جون لبخند

 گفت: دیسکوتم رو د یوقت

 تو فاز! یتو که باز رفت_

 و گفتم: دمیکش یآه

 افتادم دستم رو گرفت ! یبود که وقت یتنها ثدم یتی؛مجد ،گ ستیدست خودم ن_

 گرفتم. یاگه خودش رو فاکتور م البته

 ؟یتوهم تو فاز ه،ینجوریکه اوضاع اون ا یتا وقت یعنی پس_

 رو کرد تو هم و ادامه داد: افشیق

 !رونی،بیذره اومد هی تینه توروخدا !تو تازه از اون حالت حال بهم زن افسردگ_

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 تو افسرده بودم؟ یجلو یمسخره، من ک_

 سر داد وگفت: ییموذ ی خنده

 .یاوقات تو حالت پاچه گرفتن بود شتریب ؛یگ یآره راست م_

 شده بودم ! یخندم گرفته بود هم از دستش حرص هم

 !یمسخره ا یلیخ_
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 گفت: دویخند دوباره

 استاد. م،ینداز یشما لنگ م شیپ_

مرد  نینسارش کردم و ا یا وانهیتاسف واسش تکون دادم و د یرو به نشونه  سرم

 نبود! زیال نفرت انگاص یعنینبود ؛ زینفرت انگ ادهمیز

 *** 

 نیهم ی،تو دمیکش یتراس زل زده بود به کوچه کردم و آه یکه تو یتیبه گ ینگاه

فروغ تر شده بود ،خواستم  یبدنش  آب رفته بود و چشم هاش ب یچارپنج روزه کل

 امیافتاد روش ،پ امیپ فیخاموش و روشن شد و نوت میگوش یکه صفحه  ششیبرم پ

زدم رو شمارش و تماس رو  ی،فور االب دیخوندن متنش ابروهام پررو که باز کردم از 

 :دیچیبرقرار کردم که بعد از،سه بوق صداش تو گوشم پ

 برسه حداقل! اممیپ یذاشت یم_

 سالم! کیعل_

 حج خانم رزا، جونم امردون؟ میبله بله، سالم عل _

 رو به زور خوردم و گفتم: خندم

 گه؟ یم یچ امکتیپ نیا_

 گه مگه؟ یم یچدونم؛  ینم_

 تشر گفتم: با

 دیچقدر کارمونده ،بعدهم من هر روز، با یدون ی؟ م شگاهیآزما امیامروز ن یچ یعنی_

 به طناز سر بزنم!
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 دم؛یشن یمردونش رو از پشت گوش یخنده  یصدا

رفتم مسافرت ... !در  ستمین یدو سه روز هیعــــــــو آروم بابا، چته؟ کار دارم _

 یازش ول ادیدونم خوشت نم یگم طناز به طناز سربزنه، م یضمن نگران نباش م

 ... هیدختر قابل اعتماد

به من بگه؟ مثل  نکهیرفته بود مسافرت؟ بدون ا دم،یشن ینم گهیهاش رو د حرف

 خواست ... یهم مثل اون م اوشیک یعنیبهم نگفت رفته تهران،  ایاون اواخر، که در

 ؟یالــــــــو رزا خانم هست_

 آره!_

 گفت:  عیپکر شدم چون سر دیکنم از، صدام فهم رفک

 ؟یساکت شد هویچرا  ؟یمطمئن_

 زنه؟ یپس طناز بهش سرم_

 جواب داد: یطوالن بایسکوت تقر هی بعد

 آره نگران نباش!_

 نگران بودم، اون رفته بود مسافرت و به من نگفته بود ! بودم،

 .ستمین_

 رزا؟_

 بله؟_

 گردم ،باشه؟ یزود برم_

 و گفتم: رونیادم برو د نفسم
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 باشه._

 رزا؟_

 بله؟_

 ها! یسراغ اون زهرمار یزده به سرت باز، رفت نمیبب امین_

 رم. ینه،نم_

 رزا؟_

جانم خرج  دیسرزبون رو کوتاه کردم و من چرا با نیسر زبونم که بگم جانم و ا اومد

 کردم؟ یم بهیغر هی

 بله؟_

 مراقب خودت باش!_

بوق ممتد تو گوشم  یتا اومدم بگم هستم ،صدانشست رو لبم و  یلبخند ناخواسته

 . دیچیپ

 همون پسره بود؟_

 و گفتم: یتیسمت گ دمیچرخ

 بود! اوشیآره، ک_

 گفتم:همون مجد! یرو انداخت باال که فور ابروهاش

 گفت و نشست رو مبل.  یا یلب ریز آهان

 ؟یتیگ_
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 هوم؟_

 ... یخوا یگم تو نم یم_

 رو قطع کردو گفت: حرفم

 نه!_

 رو به روش و گفتم: نشستم

 تو اصال بزار حرفم رو تموم کنم!_

 حوصله گفت: یب

 !گهید یبگ یخوا یم یدونم چ یم_

 ؟یبه خودت و پارسا کمک کن یخوا یجان، چرا نم یتیگ_

 زدو گفت: یپوزخند

 خواست... یعادت کردم به نشدن و نتونستن ،بعدهم اگه پارسا م ؛یرز الیخیب_

 فتم:وسط حرفش و با حرص گ دمیپر

به  نکهیکنه ؟هان؟بدون ا داتیپ دیبا یده آخه اون بدبخت هم اگه بخواد چجور_

هم که  تی،اون گوش یغم بغل گرفت یزانو نجایا یاومد یکه پاشد یکس بگ چیه

 کنه؟ دایتورو پ دیبا یچجور چارهیاون ب یشه بگ ی،م یکن یاصال روشن نم

 و گفت: رونیرو فوت کرد ب نفسش

 نم.دو یدونم، نم ینم_



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 342

 دیتهران، با یکنار و برگرد یغرور رو بزار نیا دیبا ؛یدون یمن، م زیعز یدون یم_

رو تو چشم هاش  یفتگیمثل پارسا که من ش یپارسا که باور کن پسر یبرا یبجنگ

 رو داره ! دنیخوندم ارزش جنگ یم

 بهتر ازمنه! یلیخ اقتشیپارسا ل_

 گفتم: یمیکنارش و با لحن مال نشستم

 نه آدم ها! کنهیم نییهارو تع اقتیعشقه که ل نیا ،یکن ینم نییتع رو تو نیا_

 نگفت که ادامه دادم: یزیچ

هوم؟تا حال و هوات عوض شه و  م،یبزن یدور هی رونیب میبر هیچ ؟نظرتیتیگ_

 .یفکر کن کمی یبتون

 کردو گفت: نگاهم

 ... یاگه تو نبود_

 حرفش رو قطع کردم و با لبخند گفتم: عیسر

 نبودم ! نجایمن االن ا یکن؛ اگه تو نبوداشتباه ن_

*** 

 هیدختر اصال شب نیو ا دیاش را تا آخر نوش یدنیتوجه به پاک شدن رژش نوش یب

ها را درحقش  نیبود که بدتر یزن هیشب یفقط کم یاطرافش نبود و کم یزن ها

 دانست! یرا خوب م نیکرده بود و خودش هم ا

 :تارا

 ؟ دیکن یچرا به من اعتماد نم_
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 انداخت و گفت: ابروباال

 د؟یکن یشما چرا به من اعتماد نم_

 شما! شینه کار من پ رهیمن گ شیچون کار شما پ_

 !ستیو ن  رنبودهیگ یکس شیکارم پ چوقتیمن ه نجاست،یخب اشتباه شما هم_

به  شیعشوه هم در خنده ها یکم یدختر حت نیبود که ا بیعج شیبرا دویخند

 داد! یخرج نم

 البته نه فقط از، شما! دمیشن ادیز حرف رو نیا_

 اوشیک بش؛یرق نیتر یبود، آن هم از قو دهیشن ادیحرف ها را ز نیهم ا خودش

 مجد...

 نیکنه، حاال ا شرفتیمملکت پ نیا میخوا یاعتماد هم من، هم شما م یآقا دینیبب_

مسلما هدف  یول رسهیبهمون م یمنفعت نه چندان کم هیوسط  نیهم درسته که ا

 !شرفتهیفقط پ مونیاصل

 من؟ شیپ دیچرا اومد_

 یچرا نم د؛یبفروش باتونیازرق یکیده درصد سهامتون رو به  دیشماقبول کرد_

 د؟یشانسدهم به من بد هی دیخوا

شرکت  من و  یرو بدست آوردم ،همکار یده درصد سود بزرگ نیمن در مقابل ا_

 اعتبارم رو دو برابر کرد و فروشم رو سه برابر!  ایمیک

 یهست که نم یچند ماه یخوره وقت یاعتبار به چه دردتون م نیا یدرسته، ول_

 !د؟یداروهاتون رو صادر کن دیتون

 شده گفت: زیر یجلو خم شد و با چشم ها به
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رو حل  میوجود داره که بعد از فروش سهام به شما،مشکل گمرک ینیچه تضم_

 د؟یکن

 د؟یخوا یم ینیچه تضم_

 سباند و گفت:چ یرا دوباره به صندل کمرش

 کنه! یکه من رو راض یزیچ هی_

 بار دخترک به جلو خم شد. نیا

 کنه؟ یم یشما رو راض یچ قایو دق_

 ! ستین یدرصد سهم کم یس_

 دیدرصدروهم به من بفروش یس نیاگه شما ا یدرضمن حت ست،یپولش هم کم ن_

سهامش رو دونم خانمتون هم  یکه من م ییتا اونجا د،یبازهم سهامدار عمده خودتون

 به شما فروخته! 

 خوام شرکتم رو قطعه قطعه کنم! ینم_

 هم وجود داره! یا گهید یراه ها_

 مثال؟_

 ینجوریکنم! ا افتیشما سود در قیوارد شرکت کنم واز طر هیبه اسم شما سرما_

 اعتماد! یدردسرش هم واسم کمتره، آقا

 کردو گفت: اخم

 !هیقانون ریکار غ نیا یول_

 بوده؟ یقانون دیانجام داد یتا االن هرکار دیبگ دیخوا یم یعنی_
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 د؟یخوا یم یاونوقت در ازاش چ_

 ندهیماهه آ کیظرف  دیاگه قبول کن دیچک دوبرابر اون مبلغ و مطمئن باش هی_

 شه. یحل م تونیمشکل گمرک

 شد و گفت: شیدختر روبه رو یبه چشمان طوس رهیخ

 ییعنم روشم رو درمورد آدم هاباشه وگرنه مطئ دیگ یکه م ینطوریهم دوارمامی‡

 !یخانم تارا اکبر د،یدون یو م ستندین یچیعمل ه یزنند و تو یکه فقط حرف م

مردک  نیا یحت دادیاجازه نم اوشیتارا به خنده باز شد و مطمعن بود ک  یلبها

 بشود.  کشینزد

 *** 

ه بود بارم بهم زنگ نزد هی یسه روز حت نیگذشت و تو ا یاوش،میروز از رفتن ک سه

چون من  دی، شاهستم یکردم که چرا بابت زنگ نزدنش عصبان ی؛ خودم رو درک نم

 نداخت ! یم ایدر یاون روزها ادیرو 

 رز؟_

کرد نگاه کردم و سرم رو به  یسرخ م ینیزم بیگاز، بود و داشت س یکه پا یتیگ به

 تکون دادم! هیچ یمعن

 زردچوبه کجاست؟_

 درآوردم و دادم دستش. نتیکابو زرد چوبه رو از تو  ششیپ رفتم

ها، از اون موقع تاحاال  یکنیواسه من سرخ م ینیزم بیس هی یهفته دار هیبعد از _

تابه کجاست ؟ نمک کجاست؟ ال کجاست؟ بل  یکه ماه یده بار منو صدازد

 کجاست؟
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 بهم رفت و گفت: یغره ا چشم

مراعات من هم  دیخاک بر سرت مثال با ؟یریگ یتو چته؟ انقدر دوسه روزه پاچه م_

 ؟ینیب یسرم افسردم، نم ریخ ،یبکن

خنده ها حفظ ظاهره،  نیدونستم ا یکه باعث شد اون هم بخنده و خوب م دمیخند

 !دمیشن یهاش رو شب ها ازپشت در اتاقش م هیگر یخودم صدا

 رزا؟ یراست_

 هوم؟_

 بگو! اوشهیک نیواسم از ا شتریذره ب هی_

 تو صدام و گفتم: ختمیر حرص

دوست  ضیزنه تو کار تعو یدوسه بار م یبارز هفت خط روزگار که ماه یونه نم_

 دختراش !

 هات باشه که انقد دختر دور وبرشه! دیبا یلیبه به؛ پس خ_

خوبش باخودم ،اخم هام رو کردم تو هم و گفتم:  یلــــــــــیرفتار خ یآور ادی با

 هو گاوه؛ البته فقط با من! نیع

 گفت: دویخند

مثل تو  یبرام که با آدم خوش اخلــــــــا ق بهی،حق با توئه؛ واقعا عج زمیآره عز_

 کنه! یرفتار م ینجوریا

 خنده زدم تو سرش و گفتم: با

 !گهیگاوه باور کن د نیگم ع یم یزهرمار ؛وقت_
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 ؟یکن یم ،صداشیجور نیجلوخودش هم هم نمی،بگو بب یکن یانقدر گاو گاو م_

 ؟یکار یخنده هام گفتم:کجا ونیخنده وم ریو زدم ز اون شب افتادم ادی اریاخت یب

 بار خوابوندم تو گوشش! هی

 گرد شده از تعجب گفت: یچشم ها با

 کرد؟ کاریبعد اون چ_

 کاریکارم چ نیاز جلوم رد شد؛ جدا اون در جواب ا لمیاون شب مثل ف دوباره

 یم دهیدنا ارتم،ی... البته اگه حرف هاش رو که باعث شد به خودم ب یچیکرد؟ه

 گرفتم.

 !یچیه_

 با تعجب گفت: دوباره

 شه؟؟؟!!! یم ؟؟؟مگهیچیه_

 نگفتم یچیباال انداختم و ه یا شونه

 دادم! یجوابت رو م دهیمن که اگه جاش بودم با دوتا کش_

بود قد همون  تیواقع نیاون شبش که ع ینگفتم ،حرف ها یزیو بازهم چ دمیخند

 درد داشت ! دهیدوتا کش

 فت :و گ دیکش یپوف

 لنت؟یرو سا یدوباره رفت_

 بازش کردم یاسم مجد فور دنیاومد و با امکیبگم که واسم پ یزیچ اومدم

 :اوشیک"
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 "؟یخونه ا_

 نجاست؟؟یا یعنی نیا

 کردم: پیواسش تا عیسر

 آره._

 نداد! یجواب گهیمنتظر،شدم د یهرچ یول

 .یو نشستم رو صندل یناهار خور زیرو گذاشتم رو م یگوش دیناام

 دستت؟ هیساده هه چ یدکمه ا یگوش نی؟ایکرد کاریرو چ تیگوش یسترا_

من و  نیکه ب ییاتفاق ها یادآوریکمر بسته بود به  یتیامروز گ نکهیمثل ا نه

 افتاده بود ! اوشیک

 از دستم افتاد شکست!_

حال من  نیاومد وبا ا ینم ادشیاز اون شب  یچیکه ه یحافظه ا نیلعنت به ا و

 اون شب خداروشکر کرده بودم ... یتو شمیپ وشایچقدر از بودن ک

 !یا ییازبس دست پا چلفت_

 زنگ در از جام پاشدم و گفتم: یصدا دنیشن با

 یتیدم، گ یم حیرو واست توض یمفهوم دست پا چلفت امیبعد م هیک نمیبزار بب_

 خانوم!

 که پشت در بود چشم هام گشاد شد؛ یکس دنیرو باز کردم و با د در

 نجا؟یا ؟اون هم اون

 نجا؟یپارسا تو ...تو ا_
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 خندون جواب داد: شهیهم مثل

اسثناءن  یسر نیا ی!ول یکرد الیدارم خ یدست از سرت برنم نجاهمیا رینخ_

 رو بردارم ببرم ارمیتو ،اومدم اون  دنید ومدمین

 و گفتم: دمیخند

 ؟یدیرو فهم یپس همه چ_

 زدو گفت: یلبخند

 بهم فهموند! گهید یکیخودم که نه _

 نگاهش کردم و گفتم: یجیگ با

 ؟یک_

 ؟یستادیهنوز دم در ا_

 به پشت سر پارسا انداخت مو ناخواسته لبخندم جون گرفت، برگشته بود...! ینگاه

 بهش سالم کنم که پارسا گفت: اومدم

 !شونیا_

 یشد که داشت با لبخند نگاهم م یاوشیک خیو نگاهم م دیاز رو لبام پر کش لبخند

 کرد ...

 گره بزن زبانم را میگویم وهای ادیز"

 "را ر،استکانمیبگ نوشمیازتو م ادیز
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اونقدر خوشحال بود که فرت  یتیگفت و گ یم اوشیکردن ک یراض یاز نحوه  پارسا

چشم  نیبودم به اون و ا رهیکرد و من ... و من ... ومن فقط خ یو فرت خنده ول م

 اوش؟؟یشدن به ک رهیبه خ کردند ازمن واصال من و چه یم یامروز نافرمان بیها عج

 ه؟یلبت چ یحاال اون زخم گوشه _

 نبود که؟ ی... زخم اوشیلب ک ینگاهم رفت گوشه  عیگفته بودو من سر یتیگ

 !اوشهیضرب شصت آقا ک_

 لبش خورد به چشمم! یسمت پارسا و اون زخم گوشه  دیچرخ نگاهم

 با خنده گفت: اوشیک

 ! نهیدن هم یش نمکه به حرفم گو ییمن روشم درمورد آدم ها_

روشاش واسه من  نیچند بار به حرفش گوش نداده بودم؟ پس چرا از ا قایمن دق و

 استفاده نکرده بود؟

 نیا یمن بخورم که سه روزه صدقه سر دیاریب یزیچ هی دیپاش ال؛یخیهارو ب نیا_

 !دمیآقا نه درست غذا خوردم نه درست خواب

 و گفت: دیخند پارسا

 سال شام و ناهارت مهمون من! یه اصال سک ونمیانقدر بهت مد_

رزا  نیبردار ببر تا بلکم ا ریخانومت رو بگ یتیگ نیدستت درد نکنه ؛تو فقط دست ا_

 مـیو ماهم به کارامون برش ادیدرب یخانم ما از افسردگ

 یکرده بود؟بخاطر به قول خودش افسردگ نکارویبود رزا خانم ما؟ بخاطر من ا گفته

 من؟
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 ض جواب داد:با اعترا یتیگ

 منه؟ ریاخالق قشنگ رزا خانومتون، تقص نیا یعنیعه ؟ _

چقدر خوش اخالق و  دیدون یمنه؟ واال رزا تا قبل از اومدن شما نم ریتقص ؟یپه چ_

حسنه جمع شده بود فقط  یاخالق ها یمهربون و خوش برخورد بود، کال همه 

 ! شونیداخل ا

 گفت: اوشیبهش رفتم که ک یغره ا چشم

 حسنش. یاخالق ها ینمونه  هیهم  نی!ا ایب_

 و پارسا گفت: میبه خنده افتاد هممون

 ازت سراغم رو گرفت! یچند بار لیرزا، سه یراست_

 گفت: یفور اوشیبگم ک یزیاومدم چ تا

 ه؟یک لیسه_

 به پارسا گفتم: رو

 من کجام؟ یتو که نگفت_

 نگفتم! یچیجمع، ه التینه خ_

 کنه؟ یبه ما معرف رو لیآقا سه نیخواد ا ینم یکس_

خواست تا  یانگار که ازم اجازه ملحظه جمع ساکت شدو نگاه پارسا افتاد رو من ؛ هی

 !هیک لیبهش بگه سه

 برادر ساشاست!_
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 نیا شیمعن شتریکه ب یمات من شد و بعد از گفتن آهان یچند لحظه ا اوشیک نگاه

و مشغول صحبت رزا خانوم ،خودش ر یدرست درمون بهم بدهکار حیتوض هیبود که 

 کردن با پارسا کرد!

خوابوند  یکیاومد داخل اشپزخونه و زارت  یتیکردم که گ یساالد درست م داشتم

 گفت: ضیگرد شده نگاهش کردم که با غ یپس کلم با چشم ها

 گاوه؟ هیبدبخت کجاش شب نیا_

 و گفتم: دمیخند

 ! یدیهمه جاش، خوبه تازه اون زخم گوشه لب پارسا رو هم د_

بود  دهیهمه راه رو کوب نیبه خاطر تو ا چارهی اون که حقش بود، بعدهم اون باوال_

 رفته بود تهران دنبال پارسا!

 رو انداختم باال و گفتم: ابروهام

 داره؟ یپارسا به من چه ربط_

 هاش رو زد به کمرش و گفت: دست

خاطر واسش مهمه ،واسه  میگرمابه گلستان منه و ناراحت قینه که رف زم؛یآره عز_

 پارسا! یِمن رفته پ

 بهم رفت و ادامه داد: یچشم غره ا بعدهم

شناخت نه پارسا رو، پس صد در صد واسه  یکه نه من رو م نیخنگول جان؛ ا_

 رفته دنبال پارسا! یکه برا من ناراحت بود یخاطر جنابعال

 گفت: ضیبگم نه بابا که نذاشت و با غ خواستم
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 سیتند نیهم به ا گهیبار د هیم تو حلقت، کن یرو م اریخ نینه هم یبگ نیبب_

 بزنه شل و پلت کنه ! ادیگم ب یرم بهش م یگاو م یو جنتلمن بگ تیجذاب

 ؟یکن یرو م اوشیک یحاال تو چرا انقدر طرفدار_

 کرد گفت: یم یکه داشت خورشتم رو بازرس همونجور

ته داره از خدات هم باشه منت رو سرت گذاش ییآقا نیچمشت دراد، پسر به ا تا†

 نمک نشناس. یکنه، دختره  یکمکت م

 و سرم رو تکون دادم دمیخند

 دوست مارو باش! ا،یب_

 واسم درآورد و گفت: زبون

 حرف حق تلخه!_

  *** 

 از من استرس داره رو به من گفت: شتریکه معلوم بود ب اوشیک

 گذره؟ یم قشیچند ساعت از، تزر_

 کردم و گفتم: میبه ساعت موچ ینگاه

 !قهیچهل و هفت ساعت پنجاه دق قایدق_

 م؟یها رو شروع کن شیآزما دیبا یک_

 !گهید قهیده دق_

 و گفت: رونیرو فوت کرد ب نفسش
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 خوبه !_

 رزا؟_

 حواس گفتم: یکه نگاهم به خرگوشم بود ب همونجور

 جونم؟_

سمت  دمیچرخ یکه زدم رودرست کنم و فور یهام گرد و شد و اومدم گند چشم

 کنه! یگرد شده داره نگاهم م یهم با چشم ها اون دمیکه د اوشیک

 صاف کردم و گفتم: یرو تصنع صدام

 بله؟_

 هم اخماش رو کرد تو هم و گفت: اون

نشد  میخواست یکه م یاونجور جیموقع هم نتا هیخواستم بگم اگه  ی! میچیه_

تو  تا باالخره بشه، من به میکن یهارو تکرار م شیآزما نینداره؛ انقدر ا یرادیا چی،ه

 دارم ... باشه؟ مانیو کارت ا

 زدم و گفتم: یلبخند

 باشه!_

 به ساعتش انداخت و گفت: ینگاه

 ؟یوقتشه، آماده ا گهیفکر کنم د_

آره تکون دادم و ماسکم رو گذاشتمو دم دهنم و شروع کردم به  یرو به معن سرم

و   دیکه قدر چهار سال، طول کش یا یها و بعد از چهارساعت طوالن شیانجام آزما

 !اوشیاومد دستمون، البته دست من که نه دست ک جهیباالخره نت
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 شد؟یمجد چ_

 نگفت که دوباره با استرس گفتم: یزیچ

 ؟درسته؟حله؟ شدیگم چ یمجد م_

 شد به منو آروم گفت: رهیخ

 رزا؟_

 جواب دادم : یفور

 بله؟_

 نگفت که گفتم: یزیچ باز

 !ــــــــــــگهیبگو د_

 رو اعتراف کنم! یزیچ هی دیمتوسفانه با_

 نشده بود؟ یعنیرو گفت قلبم شروع کرد به تند زدن،  نیا تا

 رو؟ یچ_

 ! دمیکه تاحاال تو عمرم د یهست یداروساز نیتو بهتر نکهیا_

 ریاشک اام سراز یاز فرط خوشحال یچجور دمیخنده و داد گفته بودو من نفهم با

زدم  غیکردم ،ج هیغلش گرو چقدر تو ب نشیسرم رو فشار داد به س اوشیک یشدوک

 کنم !  فیتونستم توص ینم یوجه چیو حالم رو به ه دمی،خند

 کرد! یداشت با لبخند نگاهم م رونیبغلش که اومدم ب از

 رزا خانوم! یتونست یدید_
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 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 ... !من و تو ... ما! مینه، تونست_

 شد بهم. رهیجون گرفت و دوباره خ لبخندش

  تامونهیتازه اول موفق نیو ا_

 تازه اولش بود... نیگفت ،ا یکردم  و راست م دییو تا  حرفش

 *** 

 رزا؟_

 به ساختمون شرکت بودم گفتم: رهیکه خ همونجور

 بله؟_

 !نمتیبب_

 رو چرخوندم سمتش و منتظر نگاهش کردم. سرم

 عـــــــــو دختر، صورتت رنگ گچ شده !_

 و تکون دادم و کالفه گفتم:  سرم

 نه؟ ای امیدونم از پسش برم یواسم سخته، اصال نم یلیخ_

که من دست روش  ی! کسیهست یتو رزا تجل نیمن و بب ؛یتون یمعلومه که م_

 !یتون یگذاشتم، پس صد در صد م

 و گفتم: دمیرو ازش دزد نگاهم

 ؟یزحماتت به باد بره چ یکنم که همه  یاگه ... اگه کار_
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،هر لحظه حس  هیهرثان یمهم ن الیخیت ،دوما باوال که زحماتم نه زحمات خود_

 برمت! یباال م امیزنگ بزن م هی یهمه چ ی،گور بابا یش یم تیاذ یکه دار یکرد

 زدم و گفتم: یلبخند

 ممنون !_

 گفت: دویخند

 قابل شوما رو نداره._

 ...!یساز یمن رو م یدار نکهیبا خاطر ا_

 جلوتر دیگرفت و کش شالم رو یشد رو صورتم و با دو دستش لبه ها خم

 پس به مجسمه سازت اعتماد کن و برو جلو ..._

 شترازیب یشدم؛ من بهش اعتماد داشتم حت ادهیپ نیحرف از ماش یزدم و ب یلبخند

چاه  یکردم تو یداشتم خودم رو پرت م یبود که وقت یخودم ،اون کس یچشم ها

بود که  ینه ،کس یک اعتماد کنم و به یداد به ک ادمیبود که  یجلوم رو گرفت ،کس

بودکه  یمواظبت کرده بود، کس زمبود و ا دهیمن رو به جون خر یشب کامل مست هی

آره من  نجا؛یتا تهران رفته بودو پارسا رو آورد بودا میبه خاطر تموم شدن ناراحت

سخت االنم اعتماد  یروزا قیگذشته و رف یروزا بیبهش اعتماد داشتم ،من به رق

 کامل داشتم ...

خودم حس کردم و  یها رو رو یلینگاه خ ینیوارد شرکت شدم سنگ نکهیمحض ا به

رو  نیهم قایو من دق ارندیدونستم همشون کم مونده از تعجب شاخ درب یخوب م

 خواستم ! یم
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که  یبود همون کینشست رو لبم؛ تاج یپوزخند محو دمیکه رس یمنش زیم یپا

به خودش  یحت یعجب کرد ولت نکهیبا ا دنمیخودم اخراجش کرده بودم و با د

 زحمت نداد از جاش پاشه!

 اعتماد مالقات کنم. یخوام با آقا یم ر؛یروزبخ_

 و جمع و جور کرد و گفت:  خودش

 ؟ دیداشت یوقت قبل_

 ؟یکن یفکر م یخودت چ_

 نگاهم کردو بعد گفت: کمی

 دم. یاالن بهشون اطالع م_

 ساشا بزنه.تا تلفنش رو به  ستادمیتکون دادم و همونجا ا یسر

 داخل منتظرند! دییبفرما_

خودم بود  استیاتاق ر یروز هیکه  یمحکم رفتم سمت اتاق ینگفتم و با قدما یزیچ

بهت  هیدر رو باز کردم و رفتم داخل ،ساشا از جاش پاشدو مثل بق نکهی؛به محض ا

 تو نگاهش! ختیر

 !؟رزا_

 سرم رو تکون دادم و گفتم: یلبخند به ظاهر خونسرد با

 اعتماد! یقاآ_

 نگاهم کرد و بعد گفت: رهیخ کمی

 ؟ینیش یچرا نم_



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 359

 ازش چشم بردارم نشستم رو به روش. نکهیا بدون

 کردم که دوباره باهات روبه رو شم! یوقت فکرش رو نم چیه_

 باال انداختم و گفتم: ییابرو

 مردم؟ یکرد یچرا؟نکنه فکر م_

 ازت نبود! یخبر چیه_

 تم:نشوندم رو لبم و گف یپوزخند

کردم شما  یروزنامه ... !هرجارو نگاه م ون،یزیتلو و،یبود ... راد ادیازشما خبر ز یول_

 ! دمید یرو م

 هاش رو بازو بسته کردو گفت: چشم

 رزا ... نیبب_

حس دوست داشتن  یذره ا گهیکه د میآدم زندگ نیبازشدن در و اومدن منفورتر با

ازجام هم بلند  یبهم و من حت بهش نداشتم حرف ساشا نصفه موند؛ زل زده بود

 نشدم

 ؟یرزا ... خودت_

 کمیاومد نزد ینگفتم که فور یزیکج کردم و چ اوشیاز ک دیلبم رو به تقل ی گوشه

حس حالت  بینکردم و عج یحرکت چیو همونجور که نشسته بودم بغلم کرد و من ه

 تهوع داشتم...

 یتیاهم چیکه ه شیاشک یو با چشم ها رونینکردم از بغلم اومد ب یحرکت دید یوقت

 شد بهم ! رهیواسم نداشتن خ
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 رو به ساشا گفتم: ایتوجه به در یب

کار  ی! فقط برانجایا ومدمین دارید دیتجد ای یرفع حس دلتنگ یمطمئن باش برا_

 اومدم.

 : رزا ؟ ایدر

 یشده نگاهم م زیر ینکردم و رو به ساشا که داشت با چشم ها ایبه در یتوجه بازهم

 :کرد گفتم

دادوقال راه  الیخیسر اصل مطلب و ب رمیچون و چرا م  یو ب ینیمقدمه چ یب_

 شم ! یم دیمن رو به اسم خودتون ثبت زد یدارو نکهیانداختن سر ا

 ما ... ییرزا_

 رو قطع کردم و بازم رو به ساشا گفتم: ایدر حرف

امتحان  یزیپرو یاگه اشتباه نکنم اقا ماریب یکه رو ییدارو ندهیآ یهفته  کیتا _

 یرو تا پا ماریب دیاقدام کن ریکنه به واکنش نشون دادن و اگه د یشروع م دیکرد

 کشونه! یمرگ م

 توجه بهش ادامه داد: یساشا گرد شده بود و من ب یها چشم

خراب و اشتباه ،به  یدارو یکننده  دیو تول زیشه شما به عنوان تجو یکه باعث م_

تونم کمکِ شما  یم ینداره ول تیمن اهم یواسه  یکه ذره ا دیش دهیمحاکمه کش

 که دارو روش امتحان شده کنم! یکه نه کمکِ اون آدم

 نداره! یمشکل چیه میرزا اون دارو رو ما امتحان کرد ؟یگ یم یدار یچ_

 باال انداختم و گفتم: یا شونه
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خودتون شاهد واکنش  دویصبر کن گهید یهفته  هیتا  دیتون ی! ملتونهیهرجور م_

 یم ـــــــای د؛یش رو به جون بخر سکیر یهمه  دویطرناک دارو بشخ یها

کامل رو  یتا فرمول دارو دیاز من درخواست کمک کن دویاز راه حل اول بر دهمیتون

 مورد قبول من! طیبذارم وَ البته با شرا ارتونیدر اخت

 و با اخم رو به من گفت: زشیم یشد رو خم

 شم؟ یخام حرفات م یفکر کرد_

 زدم و خونسرد گفتم: یلبخند

مطمئن باش حتما  لته؛ی... ؟باشه هرجور م یصبر کن گهید یتا هفته  یخوایپس م_

 !امیزندان م یمالقاتتون تو

در رو بازکنم برگشتم و رو به چهره  نکهیقبل از ا یپاشدم و رفتم سمت درول ازجام

 جفتشون گفتم: یبهت زده  یها

کارت دعوتتون به  یمنته امیم به تونیعروس یخواست واسه  یدلم م یلیخ_

 فتیکث یموضوع از اون روش ها نیا ی...! در ضمن ساشا بهتره تو دیدستم نرس

 هیهارو دارم که فقط منتظره  یلی؛خ ستمیدفعه من تنها ن نیچون ا یاستفاده نکن

 اشاره از طرف منن تا تورو نابودکنند!

ها  یلیمن همون خ یبرا اوشیو ک رونیکردم و از اون اتاق رفتم ب دیرو تجد لبخندم

 بود...

نفس حبس شدم رو رها کردم ودستم رو گرفتم به  رونیکه اومدم ب از،ساختمون

کنه و اون دستم هم گذاشتم رو چشم  یریجلوگ میکنارم تا از افتادن احتمال ربرقیت

 یشونم حس کردم ؛ فور یرو رو یکیدست  یهام که بعد از گذشتن لحظه ا

 شدم بهش! رهیالتماس خسمتش و با  دمیچرخ
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 رزا؟ یخوب_

 ببر ! نجایمن رو ازا_

 ام رو داد به خودش  هیرو گرفت و تک دستم

 ! یتو بگ یباشه، باشه هرچ_

 

 

 گفت: عیکه سر دمیچیبه خودم پ شتریرو که انداخته بود رو دوشم رو ب کتش

 سردته؟_

 نه تکون دادم و گفتم: یرو به معن سرم

 اده !د یکوه بهم آرامش م شهیهم_

 .نهیآره؛ سکوتش دل نش_

 شد؟ یاونجا چ یبدون یخوا ینم_

 کردوگفت: نگامه

 !یدونم ازپسش براومد یم_

 زدم و گفتم: یشخندین

 شه ازش متنفرم! یباورم نم_

 از،ساشا؟_

 وتکون دادم و گفتم: سرم
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 ! ایاز در_

 اومد! یداد حرف بزنم خوشم م یخصلتش که اجازه م نیاز ا شهینگفت و هم یزیچ

هم نداشتم؛  یدوست چینداشتم، ه یکس چیبه ه یکار چوقتیدانشکده من ه یتو_

 یعنی ارهیسرازکارم درب یهمش سرم به درس خودم گرم بود،دوست هم نداشتم کس

 ایبزارم ...! در ونشیدرم یاونقدراهم جالب نبود که دوست داشته باشم با کس میزندگ

شکوندند،  یواسش سرودست م سرابود که پ ییشناختم از دور،ازاون دخترا یرو م

بودن کال که تو  پیاک هیهم داشت،  یادیز یخشگل بودوپرشروشور، دوست ها

که  میترم دو بود یسردستشون بود ... اوال ایشناختندشون و در یدانشکده همه م

 یکار هیرو که واس  نیاردو گذاشت واسه شمال من هم نبودِ عموم و مت هیدانشکده 

پول پس انداز کرده بودم ثبت نام  یدونستم و با هرچ متیغن زیرفته بودند تبر

ازاون خونه و آدم هاش دور باشم، بازهم مثل  یچندوقت هیخواست  یکردم. دلم م

 یثابت همه  هیهم که پا پشیاک ایاونجاهم تنها بودم خودم بودم و خودم ؛در شهیهم

روز سوم که روز  ،اردوها بودند اومده بودند ... روز اول گذشت، روز دوم گذشت

بچه ها چه دختر چه پسر  ا؛یبار، بردنمون لب در نیآخر یبودو برا دهیآخرهم بود رس

 کمیمن تنها نشستم تو ساحل و نگاهشون کردم  شهیو دوباره مثل هم ایرفتند تو در

از  یکی دمیبه گوشم توجه که کردم د دیرس ادیو داد و فر غیج یکه گذشت صدا

 دمیزنه !جلوتر که رفتم فهم یو داره دست و پام استیرد ادیعمق ز یدخترا تو

 یکردند حت یبودن و فقط بهت زده نگاهش م ستادهی... همه تو ساحل ااستیدر

با خودم فکرکردم  یچ دیبه ذهنم رس یدونم اون لحظه چ یخودش !نم یدوست ها

آب که  ازداده بود ؛ ادمیکه زدم به آب ...! شنا بلد بودم ده سالم که بود بابارضام 

بهش  یو ماساژ قلب دمیکوب نشیجنازه بود، انقدر رو س هیمثل  رونیب دمشیکش

 دادم که باالخره برگشت و ...



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 364

 از همونجا شروع شد... تونیدوست_

 .اوشیرو از روبه رو گرفتم و دوختم به ک نگاهم

 ایدادم ؛من اون رو از در یکاش نجاتش نم یشد ... اصال ا یکاش شروع نم یکه ا_

من رو تو خودش غرق  ای، در اوشی؛ ک ایو اون من رو پرت کرد تو در رونیب دمیکش

 کردو نجاتم هم نداد !

 *** 

با سر  یزبانش به کار افتادو وقت یناخواسته و فور دیچیرا که به دور خودش پ کتش

خودش هم  یبرا یحت ینگران نیدادو ا رونیبه ب ینفس ستینشان داد که سردش ن

خواست  یکرد دلش م یم فیتعر ایبا بغض از در یبود که وقت بیبود! عج بیعج

حواس  یب یبود که وقت بید،عجکنارش بود تا گردنش را خورد کن ایهمان لحظه در

 یاسمش را به زبان آورده بود ته دلش غنج رفته بود و با خودش دعا کرده بود که ا

 یرا در کجا بیجهمه ع نیاسمش را صدا بزندو حاال ا ،یلیفام یبه جا شهیکاش هم

 یروزها قیگذشته و رف یروزها بیدانست رق یکه نم یمرد نیداد؟ ا یدلش جا م

 یبرا دیشــــــــــا د،یمهم شده است و خدا شا شیحد برا نیا تااش چرا  یکنون

 دانست؟ یچه م یهم نه، کس دیرقم زده است و ... شا ریتقد کیدو  نیا

 *** 

ناشناس  یرو که شماره  میقورت دادم و گوش دهیینجو ده،ییتو دهنم رو جو ی لقمه

 افتاده بود رو صفحش جواب دادم:

 الو؟_

 سالم!_
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 شناختم... یصدا رو خوب م نیباال، ا دنیپر ابروهام

 سالم!_

 خوام باهات حرف بزنم. یم_

 نشست رو لبام. یلبخند

 ؟یدرمورده چ_

 ؟یکن یفکر م یخودت چ_

 کنم ! ینم یفکر ستیم نکه واسم مه ییزهایمن معموال درمورد چ_

 شیدونستم حرص یو خوب م دمیشن یم ینفس هاش رو از پشت گوش یصدا

 کردم...

 خوام درمورد دارو باهات حرف بزنم! یشرکت، م ایب_

 هرموقع وقت کردم! ام،البتهیباشه م_

 رزا!_

 جواب ندادم که ادامه داد: یزی؛ چ رهیباعث شد لبخندم جون بگ شیعصب یصدا

 که! یدون یم ممن وقت ندار_

 مشکل شماست نه من نیو ا_

 ؟یوقت دار یک_

 !ستیدونم برنامه هام مشخص ن ینم_

_... 
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 الو؟_

 لطفا!_

تر از  یجد هیقض دهیتر، معلوم بود که فهم قیاام گرد شد و لبخندم رو لبم عم چشم

 حرف هاست... نیا

ع خدا پس تا اون موق ام؛یشد م یوقتم خال ست،یگفتم که برنامه هام مشخص ن_

 نگه دار!

 اوشیقطع کردم و همون لحظه زنگ زدم به ک یو گفتم و فور نیا

 دارشیزد که از خواب ب یگرفتش داد م یپنج تا بوق باالخره جواب دادو صدا بعد

 کردم!

 سالم، خروس خانوم! کیعل_

 ادب! یب_

 ؟یدار کاریچ اد،یرزا خوابم م_

 حوصلش گفتم: یتوجه به لحن ب یب

 االن! نید، همساشا بهم زنگ ز_

 شیحرص یبرخالف انتظارم صدا یزده بشه ول جانیداشتم اون هم مثل من ه انتظار

 به گوشم: دیرس

 داریموقع صبح من و از خواب ب نیا یچرت زیچ نیزنگ زد که زنگ زد، واسه همچ_

 ؟یکرد
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 دیزن از پشت خط رس هی فیظر یجوابش رو بدم که صدا یزیخواستم چ دمویخند

 زنه... یحرف م اوشیلوم بود داره با کبه گوشم که مع

 موقع صبح؟ نیا هیک زمیعز_

 کس، بخواب! چی: هاوشیک

 بودم؟ سیک چیمشت، من براش ه زیم یرو لبام خشک شد و دستم رو خنده

 ؟یندار یا گهیالو رزا؟ کاره د_

 نه!_

 باشه، پس خدافظ !_

 دنیاز چکسرم رو گرفتم باال تا  یتو گوشم، فور دیچیبوق ممتد که پ یصدا

تو چشم هام جمع شدند جلو  یچ یدونستم واسه  یکه نم ییاشک ها نیا یاحتمال

گفته بود ؟راست گفته بود  یمگه چ اوشیکنم؛ اصال من چه مرگم بود ؟ک یریگ

که  یتخت و اون زن ناو الیخیب دیباهاش داشتم؟اصال چرا با یمن چه نسبت گهید

 جایمن حرف بزنه ؟چرا انقدر انتظار بسر تر از منه بشه تا با  شیدونم همه چ یم

 شیآرا هیرو زدم و با  پمیت نیتر کیرفتم تو اتاقم و ش یآن میتصم هی یداشتم؟ تو

شرکت خودم بود زدم  یروز هیکامل از خونه به سمت شرکت ساشا که  یول میمال

 ...رونیب

 *** 

 !یایفکر کردم حاال حاالها نم_

 باال انداختم وگفتم: یا شونه

 بود! یس خوبتونه، برنامم امروزصبح خالازشان_
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 باالانداخت و گفت: ییابرو

 شلوغه؟ یلیمعلومه سرت خ_

 د؟یکارم دار دیگفته بود_

 نکن ساشاخان. یفوضول ادیز یعنی نیا

 رو با زبونش تر کردو گفت: لباش

 کامل رو ازت بخرم! یفرمول دارو خوامیآره کارت دارم؛ م_

 فروشم؟ یمن فرمولم رو بهتون م دیباعث شده که شما فکر کن یو چ_

 گهیشرکت د چیشرکت من ه رازی!به غ یندار نیجز ا یزدو گفت:چاره ا یشخندین

 بسازه! ییدارو نیرو نداره که همچ نیا ییمشهد توانا یتو یا

 نشوندم رو لب هام و گفتم: یروزیپ لبخند

 ؟یرو فراموش کرد ایمیک_

ده درصد از سهام  م،یایه حساب مهم ب کیشر ییجورا هیمنومجد در حال حاظر _

 شرکت مال اونه، پس فکر نکنم اون هم بهت کمک کنه! نیا

خبر مرگ  نکهیمورد با خودش حرف بزنم، البته بعد از ا نیدم در ا یم حیترج_

 !دیبه گوش وزارت بهداشت رس مارتونیب

 گفت:  یاز جام پاشم که فور اومدم

 . نیبش_

 مونده؟ یا گهیحرف د_

 ؟یخوا یم یچ_
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 کردم و گفتم: دیرو تجد لبخندم

 یاوال خودم تو نکه،یبه شرط ا یذارم ول یم ارتونیدارو رو در اخت نیمن فرمول ا_

البراتوارتون حضور داشته باشم ،دوما دارو به اسم من ثبت  یها تو شیآزما یتمام

 یهفتاد ،س میاز فروش دارو بدست آورد یشرکت شما،سوما هرچ دیبخوره وبه تول

 بشه! مینوشماتقسم نیب

 رو داد باالو با تمسخر گفت: ابروهاش

 گه؟یامر د_

 لبمم رو دادمو باالو گفت: ی گوشه

 فکر کنم تحمل زندان واستون راحت تر باشه ،هوم؟ ،یقبول کن یستیمجبور ن_

 گفت: یو بعد از مکث کوتاه رونیرو فوت کرد ب نفسش

 پنجاه، پنجاه!_

 .یهفتاد، س_

 نه؛شصت، چهل._

 .ی، سهفتاد_

 هاش رو کرد توهم و گفت: اخم

 و پنج؛ حرف آخرمه. یشصتوپنچ، س_

 گفتم: یکردم به چشم هاش و با لحن محکم رهیهام رو خ چشم

 حرف اول و آخرمه. یهفتاد، س_

 هاش رو محکم بازو بست کردوگفت: چشم
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 عقد قرارداد منتظرم! یعصر برا_

 هم دنبالم اومد. گفتم و ازجام پاشدم و رفتم سمت در که اون یا باشه

 رز؟_

 و منتظر نگاهش کردم برگشتم

 دل تنگته! یلی... خ ایدر_

 زدم و گفتم: یپوزخند

 هست؟ یک ا؟یدر_

 رز..._

 غیشدم و ج یکی ی نهیبه س نهیبرگشتم و درو باز کردم که س یتوجه بهش فور یب

 . دمیکش یخفه ا

 کجا؟ نجایشما کجا؟ ا ؛یبه به خانم تجل_

رو از چشم هاش  تیتونستم خشم وعصبان یمن خوب م ید ولپوزخند گفته بو با

 بخونم؛

 بگم که ساشا گفت:  یزیچ اومدم

 !دیاریم فیدونستم تشر یجناب مجد؟ نم_

 چشم از من برداره گفت: نکهیبدون ا اوشیک

 عرض کنم؛ اجازه هست؟ یگفتم سالم ریمس نیشدم ازا یرد م_

 نار.در رفتم ک یحرف از جلو یرو گرفتم و ب منظورش
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 .نمتیب یپس عصر م_

مختصر  یخداحافظ هیگفتم بعد از  یحرف رو زده بود حتمن نیبه ساشا که ا رو

که تو چشم  یتیو بدون فکر کردن به عصبان الیخ یب رون؛یاز شرکت اومدم ب عیسر

 یرو تو میرفتم سمت خونم که لرزش گوش یم ادهیبودم داشتم پ دهید اوشیک یها

 جواب دادم: دیبا ترد یشگو یرو صفحه  اوشیاسم ک دنیحس کردم و با د بمیح

 الو؟_

 ؟ییکجا_

 گاو! ؛یبدون سالم و احوال پرس شهیهم مثل

 رم خونه! یدارم م_

 ؟ییگفتم کجا ،یر یم ینگفتم کجا دار_

 ؟یخوا یم یبراچ_

 نه؟ ای ید یجواب م_

 که توش یابونیبه اطراف کردم و اسم خ یبود نگاه دهیکه کش یتعجب از داد با

 بودم و بهش گفتم:

 !شتمیپ گهید نیتا پنج م_

سرجام تا برسه که  ستادمیو ا دمیکش یو پوف کالفه ا بمیرو انداختم تو ج یگوش

رو باز کردم و نشستم داخل  نیپام ترمز کرد! درماش یجلو قهیسر همون پنج دق

 !ادیدرب غمیاز جاش کنده شده که باعث شد ج نیکه هنوز در رو نبسته ماش نیماش

 بذار در رو ببندم. وانه؟یچته د_
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 آره؟ ،یقرار داد ببند یبر یخوا یکه عصر م_

 بود! یحرف نگاهش کردم، پس بگو دردش چ یو دادم باال و ب ابروهام

 ؟ید یباتوهستم، چرا جواب نم_

 ه؟یآره، مگه چ_

 کرد گفت: یتر م ادیکه سرعتش رو ز یهمونجور

 ؟یبه من خبر بد یخواست یم یک یلجنابعا یشه بگ یاون وقت م ه؟یآره، مگه چ_

 هام رو کردم تو هم و گفتم: اخم

 بگم! یصبح که بهت زنگ زدم، خودت نذاشت_

 سوزوند زد و گفت: یخالدون آدم  و م هایهمون پوزخند معروف هاش که تا ف از

فکر کرده اگه بدون  شیپس بگو خانم بهشون برخورده، بعدهم با اون مغز فندق_

 کنه؛ آره؟ یتونه تالف یم کنه یاطالع من کار

دم  یانجام م یمن هرکار ستینداشتم، در ضمن قرار ن یمنظور نینه من همچ_

 به تو بگم! امیب

 کرده بودم ! شیو انگاربد عصبان دمید یدست هاش رو دور فرمون م فشار

 زده؟ یزر نیهمچ یاونوقت ک_

 هام رو گرد کردم و گفتم: چشم

 ؟یچ یعنی_

قراره، خوبش ام   ؟یبه من بگ یانجام بد یتو هرکار ستینگفته قرار  یگم ک یم_

 فهم شد؟ ریش ؛یبه من بگ دیبا  یخور یبه بعد آب هم م نیرزا از ا نیقراره، بب
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 روهم وگفتم: دمییهام رو از حرص سا دندون

 ؟یکه تو دار هیچه منطق مسخره ا نینشد، ا رفهمیش ر،ینخ_

 که هست! نهیهم_

 نیکردم ازا یهمه سال بدون آقا باالسر زندگ نی، من اجناب دور برت نداره رینخ_

کن  کاریبه من بگه چ یکس ستیکنم، قرارن یم یزندگ ینجوریبه بعدش هم هم

هفت سال  شیو ش ستینکن ، آب بخور آب نخور، نفس بکش نفس نکش ؛ب کاریچ

 گه! یبعدهم نم نینگفته از ا یکس

 ته؟یحال یلیخ یبگ یخوا یمثال م ه؟یهاچ_

 که زده بود محکم بستم و گفتم: یداد بلند یم رو از روها چشم

 انقدر داد نزن !_

 دمیدر و محکم تر چسب یدور برداشت دستم رو گرفتم به دسته  شتریکه ب نیماش

 .یبه صندل

 یمثل تو پاره کنم؟عمل یحنجرم رو واس آدم زبون نفهم یبراچ ؛یگ یآره راست م_

 کنم! یم یبهت حال

و رفت سمت خارج ازشهر چشم هام از  تعجب  رونیاومد ب یصلا نیاز ال دمید یوقت

 دو تا شد!

 ؟یر یکجا م وونهید_

 زدو گفت: یشخندین

 ؟یدیترس ه؟یچ_
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 معلومه که نه! م؟یآدم زندگ نیاز مورد اعتمادتر اوش؟یاز ک ترس؟

 بترسم؟ دیبا یو گفتم:مثال از چ نمیهام رو زدم به س دست

به اطرافم که  رهینگفتم و از پنجره خ یچیه هگینگفت منم د یزیزد و چ یپوزخند

ساعت  مینداشت، شدم ؛ بعد از ن ابونیخشک شده و ب یاز درختا ریبه غ یزیچ

حاکم بود باالخره زد کنارو خودش  نمونیکه ب یسکوت مزخرف نیو ا شیرانندگ

کنار در سمت من و بازش  دمن از جام تکون هم نخوردم. اوم یشد ،ول ادهیپ یفور

 کرد.

 شو! ادهیپ_

 گفتم: یلجباز با

 ؟یکن کاریچ یخوا ینشم م ادهیپ_

 اخم جواب داد: با

 !یدست راستت رو بخون یبازو یفاتحه  دیاونوقت با_

بودوداشت  اوشیشده بودم و بازوم تو دست ک ادهیپ نیخودم که اومدم از ماش به

 !دمیکش یدنبالش م

 ؟ یکن یم نیولم کن، چرا همچ_

 کنم! تیحال یخوام عمل یگفتم که م_

پنج  هیتند تند راه رفتنش ، نیکارهاش و ا نیآورد با ا یداشت حرصم رو درم گهید

من رو هول  امیپرتگاه که تا به خودم ب هیلب  میدیرس میکه راه رفت یا قهیدق شیش

مونده بود تا پرت  گهید کمیبکشم و  یکر کننده ا غیداد سمت پرتگاه و باعث شد ج

رو گرفت تو پنجه هاش و منو کشوند  هامپشت جفت بازو از اوشیکه ک نییشم پا
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زد  یتند شده بودو قلبم داشت از دهنم م جانیسمت خودش؛ نفس هام از ترس و ه

قدم با لبش فاصله داشتم کردم و آب  کیپرتگاه که فقط  نییبه پا ینگاه رون؛یب

دست که حلقه شدن  دمیکش یدهنم رو قورت دادم  ! هنوز داشتم تند تند نفس م

 نفس هاش رو پشت گوش راستم... یرودور شکمم حس کردم و گرما اوشیک یها

 ؟یدیترس_

 آر...آره!_

 چرا؟_

 بود چرا؟مگه چراهم داشت؟ دهیپرس

 فتادم! یداشتم ... داشتم م_

 ؟ینداشت شتیمگه من رو پ_

 نگفتم که ادامه داد: یزیکنار سرم نگاهش کردم و چ از

 ؟یتفیذاشتم ب یهان رزا؟ مگه من م_

 هاش رو دور شکمم محکمتر کرد و گفت: دست

تونستند شاهد  یچشم ها م نیمگه ا ای رنت؟یتونستن نگ یدست ها م نیمگه ا_

 افتادنت باشند؟

 تونستند؟ ینم_

 شد تو چشم هام و مطمئن گفت: رهیخ

 تونستند! ینم_

 نگفتم که ادامه داد: یزیچ بازهم
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هست  یکیو همه جا  شهیار کن که همسه بار با خودت تکر یاز امروز به بعد روز_

،که دست هاش  یفتیو نذاره ب رهیکه پشتت باشه ،که موقع افتادن دست هات رو بگ

بهت برسه، که اونقدر تو بغلش نگهت داره که  یبیآس چیرو حلقه کنه دورتو نذاره ه

 شیو ش ستیباد هم بهت برسه ... ب تدس یطوفان ها تموم شه و نذاره حت یهمه 

به بعد  نیاز ا ی؛ول ستین یباشه مشکل  ؟یرو نداشت ینبوده ،کس یکس هفت سال

شدم  رهینگفتم و فقط خ یزی! بازهم چیدار شهیرو هم یکیهست ، شهیهم یکی

 چشم ها... نیچشم ها و امان از ا نیچشم هاش و امان از ا یتو

 ؟یدیترس نم،یحاال بگو بب_

 فکر کنم گفتم: یلحظه ا نکهیا بدون

 نه._

 چرا؟_

 مجد روکنارم دارم. اوشیرو دارم ،چون من ک یکیهست، چون  یکیچون _

 لبش و لب هاش رو چسبوند به گوشم. ینشست گوشه  یلبخند

 بهتر جواب داد! یعمل یدید_

 اوشیقدم با اون پرتگاه فاصله داشتم مثل ک هیفقط  نکهیا الیخ یزدم و ب یلبخند

 رو دارم... یکی هشیبه بعد هم نیشدم به روبه روم و من از ا رهیخ

 شهیم ییایچه رو میبا تو زندگ"

 "رهیگیجــــــون م یخیقلب  نیا باتو

 *** 

 دادم رو کاناپه و گفتم: لم
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 رو به راهه؟ یپس همه چ_

 به گوشم. دیرس یخوشحالش از پشت گوش یصدا

خوشش رو بهم نشون  یداره رو یشه زندگ یرزا باورم نم ؛یآره روبه راهه همه چ_

 !دهیم

 زدم وگفتم: یدلبخن

موش که ندووند تو  ؟یازصدرا دار یخبر یراست ؛یتیخوشحالم گ یلیبرات خ_

 کارتون؟

دفعه بابام جلوش دراومد ،االن هم دارند  نیا یخواست دخالت کنه ول یچرا م_

 خواند باهم کار کنن! ینم گهیکنند، د یم کیسهاماشون رو تو شرکت تفک

 نکرده؟ یهنوز با انوشا اشت یعنیپس _

انوشا طاقچه باال گذاشته و به  یول شیخبرش رو دارم رفته منت کش ینه، ول_

 نظرمن خوب کرده !

 تکون دادم و گفتم: یسر

 شد! یصدرا گرفته م نیحال ا دیبه نظر منم، با_

 گه؟ید یایآخر هفته م ال،یخیهارو ب نیحاال ا_

 شد. دیجشن عقدشون لبخندم تجد یآور ادی با

 ... یول امیدوست دارم ب یلی،خ یتیدونم گ ینم_

 گفت : یرو قطع کرد و فور حرفم
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زنگ زده و  اوشیبه ک شبیکشتمت؛ تازه پارساهم د یاین م،یو اما و اگه ندار یول_

 . امیهم گفته حتما م اوشیاون روهم دعوت کرده ، ک

 رو انداختم باالو گفتم: ابروهام

 ؟یجد_

 آره بخدا!_

 به ساعت انداختم و گفتم: ینگاه

 پرسم. یازش م نجایا ادیم گهیساعت د مین هیدونم؛ حاال تا  ینم_

 اومده تو سرش! ییخانوم چه فکرها دمیفهم دیخندونش که به گوشم رس یصدا

 خونت؟ ادیداره که قراره ب یبله بله؛ رزا خانوم ساعت ده شب اوشون با شما چه کار_

 و گفتم: دمیخند

 !نیهم هیشام کار هیچرت و پرت نگو، _

رزا! بعد  یشد بیکارا چه حرفا ؛عج ؟چهیشام هم واسش درست کرداوهوع _

اخالق قشنگ تو کنار  نیبا ا یچجور ستیکه معلوم ن اوشهیتر از تو، اون ک بیعج

 اومده !

 به اخالق من؟ یداد ریتو باز گ_

 !ادیمثل تو کنار ب یتونسته با آدم اوشیمثل ک یمرد بهیدروغه مگه ؟ واقعا عج_

 اوشیمثله ک یمثل من تونسته با مرد یآدم یکه چطور نهیا بیعج زم؛یعز رینخ_

 !ادیبا اون اخالق گاو گونش کنار ب



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 379

حرف  نیاز زدن ا یاون روز صبح و اون پرتگاه و اون چشم ها، مثل چ یآور ادی با

 شدم  مونیپش

تونه تورو  یکه م ی؟به نظرم تنها مرد هیچ یدون یاصال م ،یباشه رزا خانوم تو خوب_

 هم با همون اخالق به قول تو گاو گونش.  قایدق اوشه،یک نیهم رام کنه

 از جام پاشدم. یو فور دمیرو شن فونیزنگ آ یجوابش رو بدم که صدا اومدم

رسه ،االن هم تا چشمت دراد  یخانوم؛ فعال بتازون که دستم بهت نم یتیباشه گ_

 ؟یندار یخوام برم در رو روش باز کنم؛ کار یاومده م اوشیک

 دور شو از جلو گوشام ! ر،ینخ_

سمت درو بازش  دمییدو عیرو قطع کردم وسر یگوش یخدافظ هیمو با گفتن  دیخند

 روبه رو شدم . اوشیبشاش و خندون ک یکردم که با چهره 

 د؟یدرو باز کرد نیو ا دیبه به رزا خانوم؛ باالخره منت رو سرما گذاشت_

 داخل ادیو از جلوش رفتم کنار تا ب دمیخند

 !یم ،چه زود اومدسال_

 و اون ...  اوشمیخونه او ک نیلحظه حس کردم که من خانوم ا هیلحظه ، هی وفقط

 ! امیب گهید قهیده دق هیبرم  یناراحت_

 روزها واسم قشنگ شده ؟ نیخنده گفته بود و گفته بودم که خنده هاش ا با

 !نمیواستون بچشام رو  زیبرم م د،ینیبش دییاالن هم بفرما ه؟یچه حرف نینه آقا ا_

 .یقرمه سبز یبرا رمیم یرزا خانم که من م دییبفرما_

 رفتم سمت آشپزخونه گفتم :  یکه م همونجور
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 ؟ هیقرمه سبز یدون یحاال از کجا م_

 گه ؟ یم یبو چ نیپس ا ستین یاگه قرمه سبز_

خورشتم و ذوق  یاز رنگ و بو اوشیک یدایتمج فیو بعد از تعر میشام بود زیم سر

 .میخورد یباالخره شام م میمن داشت ین هامرگ شد

 رزا؟_

 بله؟_

 بهم زنگ زد. شبیپارسا د_

 رو قورت دادم و گفتم:  غذام

 یر یکه آخر هفته م یهم امشب به من زنگ زد گفت تو به پارسا گفت یتیآره، گ_

 جشنشون؛ آره؟

 رو تکون دادو گفت :  سرش

سر  هیم زنگ زدو گفت که حتما امروز بابام به یخواستم هم برم ول یآره گفتم، م_

 !ششیبرم پ

 نگاهش کردم که ادامه داد: یسوال

گرفتم، فکر نکنم آخر هفته بتونم  طیلیواسه پس فردا ب نیبابام هلنده ،برا هم _

 ؟یتون یم یعنی ؟یخودت تنها بر هیخودم رو برسونم ،طور

س فردا؟  مسافرت اون هم پ رفت؟یداشت م اوشیک یتونستم ول یتونستم؟ آره م یم

 ؟ دمشید ینم یچند روز یعنی ؟یتاک

 ؟یگرد یبرم یک_
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 !نجامیا گهید یاحتماال شنبه هفته _

 نبود ؟ ادیز دمش؟ید یروز نم شیش یعنی

 دمغ شد چون گفت :  یلیخ افمیکنم ق فکر

 .میکن یجبران م شونیکه، عروس ستین یسختته نرو، طور یدیرزا اگه هم د_

 رفتن به عقد اونا نبود... ییتنهامن  یناراحت دیفهم یچرا نم و

 ؟یشه نر یشه ... نم ینم_

 تر شد مینشست رو لباش و لحنش مال یلبخند

 دم تموم تالشم رو کنم زودتر برگردم ! یشه، اما قول م ینم یشد ول یکاش م_

رو  یدلتنگ یواقع ینگفتم؛ من از اون شب تازه معن یزیچ گهینگاهش کردم و د 

 من داشت ؟ یبرا یا یچه معن قایقد یدلتنگ نیو ا دمیفهم

*** 

داد  یصبح را نشان م کیساعت که  یعقربه ها دنیبه ساعت انداخت وبا د ینگاه

کار را  نیا یکرد از گذشته که وقت یادیداندنش برد و  ریرا به ز شیدوباره ناخن ها

 کرد و ... یم شیخوردو دعوا یداد چقدر رزا بابتش حرص م یانجام م

شد به  رهیپاشد و خ شیاز جا یدر افکارش نصفه کاره ماند و فور یصدا دنیشن با

 خانه نشده بود! کیتار یساشا که هنوز متوجه حضورش در آن فضا

 ؟یکجا بود_

 المپ را روشن کرد. یتعجب کرده بود و فور ایدر یصدا دنیکه از شن ساشا

 ؟یداریعه هنوزب_
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 ؟ یساشا کجا بود_

 گفت: دویدرهم کش ابرو

 ه؟یمنظورت چ_

 کرد. وارید یبه ساعت رو یدو قدم به جلو آمدو اشاره ا ایدر

موقع کجا بوده  نیخوام بدونم شوهر من تا ا یصبحه ،من م مهیون کیساشا ساعت _

 کرده ؟ یم کاریو چ

 گفت : شیدر صدا ختیر متیمال ساشا

 !یخانمم قرار داشتم ،قرار کار_

 زد :  غیبست و ج چشم

 کشه ؟ یصبح طول م میون کیت تا ساع  ییکدوم قرار کار_

 ؟ یزن یم غیچرا ج ؟یشد وونهید ا،یدر_

 وونمیمشکوکت، تو د یاومدنات ،تلفن ها ریبا د یکرد وونمیشدم؛ تو د وونهیآره  د_

 ساشا! یکرد

 را درپنجه گرفت.  شیجلو امد و بازوها یفور ساشا

بهت  ،یدیمخودت و من رو عذاب  یچرا دار ؟یکن یم ینجوریچرا ا ا،یبس کن در_

 ؟ ید یداشتم، چرا انقدر کشش م یگفتم قرار کار

 رفت عقب. یو قدم دیکش رونیساشا ب یرا از پنجه ها شیبازوها

من  ی...! انقدر دروغ بهم نباف فکر کرد یدیمنو عذاب م یلعنت به تو ساشا، تو دار_

 کنم؟ یتورو باور م یحرفا نیمثل رزا خرم و ا
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که چه بر زبان  دیفهم یانگار تازه داشت م ایدر هر دو سکوت شد و نیب یا لحظه

 رانیرا و یگریکه بخاطرش زن د یبود، زن ایبه در رهیآورده است و ساشا ناباور خ

وسط  نیکه از آن زن نشکسته بود و رزا ا یبدست آوردنش چه دل یکرده بود و برا

 قصه بود... نیا تیشخص نیمظلومتر

حرف  نیا ی! حق ندار ای،در انتیباطالق خ من به خاطر تو خودم رو پرت کردم تو_

 !یها رو بارم کن

 یدوستم و خونوادم گذشتم ؛توهم حق ندار نیتر کیمن هم به خاطر تو از نزد_

 ! یکن یبا من باز ینجوریا

 و گفت :  دیکش شیرا در موها شیکالفه پنجه ها ساشا

ذره تو  هی ره، بهتره یهم من بگم تو کتت نم ینه تو امشب زده به سرت! هرچ_

 سرجاش! ادیبلکم عقلت ب یحرف هات فکر کن نیبه ا ینیبش ییتنها

 گفت :  یفور رودیم یکه ساشا به سمت در خروج دیتا د ایدر

همون  شیپ یر یم ی... ؟ دار یذار ی؟ چرا تنهام م یریم یچرا دار ؟یر یکجا م_

 ؟ ،نهیبود ششیکه تا االن پ کهیزن

 رون؛یاز خانه زد ب یدست مشت کرد و فور چشم بهم فشرد و تیازعصبان ساشا

تاوان  دندیفهم یرا نداشت ، نداشت ... وَ کاش هر دو م ایدر یحرف ها نیطاقت ا

 بود...! یدادنشان تازه شروع شده بود و خدا چه خالق با عدالت

)  دیشما امده است لغزش کرد یروشن که برا یهمه نشانه ها نیو اگر بعد از،ا "

کرد ( که خداوند توانا و  دی) از چنگال عدالت خدا فرار نتوان دیان( بد دیگمراه شد

 "( ۲۰۹است . ) بقره ، میحک
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  *** 

توجه بهش خم  یخشک کردم که باعث شد نگاهش زوم شه روم؛ ب یتا سرفه  چند

پام اومد و باعث  یرو یآب رو از کنار تختم بردارم که فشار وانیشدم به کنارم تا ل

 !دایآخم درب یشد صدا

 تو ؟ یکن یکارمیچ_

 گفتم:  مظلوم

 خوام! یآب م_

 بهم:  دیاخم توپ با

 ؟یگ یچالقم که به من نم نجایمن ا_

 یآب رو داد دستم و خدا م وانیبهم رفت و ل یباال انداختم که چشم غره ا یا شونه

 نصفه روز چقدر بهم توپ و تشر رفته بود! نیدونه تو ا

 ؟یکن یهم منگا ینجوریآبِ زهرمارم شد، چرا ا_

 حرص جواب داد :  با

 !ادهیز یاز عالقه _

 ...شیلب ریپرو گفتن ز دیخنده و چه بامزه به گوشم رس ریز زدم

نداشته باشم  مارویهواپ طیلیب هیانقدر ندار بودم که پول  یعنیخوام بدونم  یمن م_

 بهت بدم؟

 گفتم :  یمیزدمو با لحن مال یلبخند

 خواست! یم یحرف پول نبود، دلم رانندگ_
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 یداد یم راژیخواست و یتا دلت م ستیتو پ یرفت یخواست م یم یدلت رانندگ_

 پشت فرمون! ینیکله بش هیساعت  شیش نکهینه ا

 زد رو ترمز! ییجلو نیبابا ،من که مقصر نبودم ،ماش یا_

 بهش. یخانم خانوما ،شما از پشت زد_

 چشم نازک کردم و گفتم :  پشت

 !یهرچ_

 گچ گرفتم کرد و گفت :  یبه پا یکردو اشاره ا یپوف

 با خودت! یکارکردیچ نیدو روز باال سرت نبودم ها، بب_

 سه روز_

 نگاهم کردو گفت :  جیگ

 ؟یچ_

 !یسه روز نبود _

 نگاهم کرد وبعد گفت :  کمی

 نه! ایاومده  تیت یجواب عکس و س نمینرو، برم بب ییجا_

 نگاهش کردم و گفتم:  فانهیاندر سه عاقل

 تونم برم ؟ یهم م ییمگه جا تیوضع نیبا ا_

 بهتر، دردسرات کمتر !_
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موندن تو اون   یروز و نصف هینگفتم که بعد از رفت و آمدش و  یزیو چ دمیخند

 باالخره مرخصم کردند ! مارستانیب

 ؟یرو گرفت میگوش یراست_

 بود گفت :  شیکه هواسش به رانندگ همونجور

 تو داشبرده._

رو از داخل برداشتم و بعد از روشن کردن صفحش  میو گوش داشبورد رو باز کردم در

 یبلند یاز پارسا عو ایبود  یتیاز گ ایکه  یکال سیو چهار تا م یس دنی،با د

 . دمیکش

 ؟ هیچ_

 رو گرفتم جلوش و گفتم : میگوش

 کال هارو! سیم_

 گفت :  دویخند

 ها! یجماعت رو االف خودت کرد هی_

 گفت : اوشیزنگ بزنم که ک یتیو نگفتم و خواستم به گ یزیچ

 .یخواد زنگ بزن ینم یاگه حالش  و ندار ،یمن بشون خبر دادم که تصادف کرد _

 هیدو گذاشتم رو داشبردو سرم رو تک میتکون دادم و گوش یاز خدا خواسته سر 

 .شهیدادم به ش

 ؟ یبرگشت یک_

 صبح.  _



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 387

 من ؟ شیپ یصبح که اومد_

 بهم انداخت و گفت :  ینگاه مین

 آره._

 ؟ یاز راه اومد_

 نگفت که گفتم :  یزیچ

 ؟یآره؟ از راه اومد_

 نکهیبه من زنگ زدن،مثل ا مارستانیظهر به وقت اونجا بود که ازب یطرف ها_

 شماره من بوده! یکه گرفت یشماره ا نیآخر

 بهت نگاهش کردم و گفتم: با

 ؟؟ نجایا یاومد یاز هلند پاشد یچطور_

 گفت :  دویخند

 .دهازیبا خط _

 گفتم :  یفور

 اخه ؟ یول کرد یچ یکارت رو برا وونهید_

 داد باال و گفت :  ابروهاشو

 ؟ "یچ"برا _

 نگفتم:  یزیکردم و چ نگاهش

 کنارم هست ... یکی شهیبه بعد هم نیخودش گفته بود از ا_
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 *** 

 نگاهم رو که حس کرد با اخم روبهم گفت :  ینیسنگ

 فکرش هم نکن!_

 م : کردم و گفت یا خنده

 باال؟ امیب یپله ها رو چجور نیخب من االن ا_

 آسانسور!_

 رو انداختم باال و گفتم :  ابروهام

 خرابه!_

 که دستم بود کرد و گفت :  ییبه عصاها یا اشاره

 !دمیواست نخر یاون ها رو الک_

وچهار تا پله رو برم باال ؟  ستیپا ب نیبا ا یبابا، انصاف داشته باش، من چجور یا_

 !هیدنامر

 زدم و ادامه دادم : یچشمک

 نترس! ستمین نیسنگ ادیز_

 زدو گفت :   یکج لبخند

 دونم! یم_

 زانوهام و بلندم کرد ! ریدست انداخت ز یاومدم بگم از کجا ،فور تا

 آروم چته؟ ،یآ_
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 !نهیبب تیوضع نیاالن من رو تو ا یکیفکر کن _

 و گفتم :  دمیخند

 ه!کن یم نتیهم تحس یتازه کل نه؛یبب_

 !هیلیاز نظر ما مردها زن ذل یول هیکارها جنتل من باز نیخانوم ها ابله ازنظر شما _

 ! دیازبس کج نظر_

بود  کیلحظه نزد هیکرد که  ریدونم پاش به کجا گ یبگه که نم یزیچ خواست

 رپامیخودش رو جمع کرد و دست چپش رو که از ز یفور یول نیرو زم میپخش ش

 کیلیچ کیلیچ یزانوهام گذاشت و من صدا ریحرکت دوباره ز هیخورده بود و با  زیل

 ... دمیگردنش رو شن یاستخون ها

بودمش  دهیرو به من که با جفت دست هام محکم چسب یدر هم رفته ا یچهره  با

 گفت : 

 که نشد؟ تیزیچ_

به  میدیدر خونه که رس ینگفتم؛ جلو یزینه تکون دادم و چ یرو به معن سرم

 مبل. نیاول یکرد و منو گذاشت رودر رو باز  یسخت

 .ارمیبرم عصات رو ب ن،یبش_

من  یِگفتم و بعد از چند لحظه با عصا اومد داخل و خودش رو مبل کنار یا باشه

 ولو شد

 ؟یخوب_

 که دستش رو گردنش بود گفت : آره . همونجور
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حوله آوردم و گذاشتم رو شوفاژ و  هیرو برداشتم ورفتم داخل آشپزخونه؛  عصام

کرد؛ حوله رو  یفقط داشت نگاهم م اوشیمدت ک نیا هینتظر شدم تا گرم شه، تو م

دادم به عصام و  هیخودم رو تک ستادم،یاز رو شوفاژ برداشتم و رفتم روبه روش ا

 خودم حوله رو گذاشتم رو گردنش ...

 !یخسته شد نیبش_

 کنار خودش واسم جا باز کرد. همبعد

حاال با بازشدن دکمه هاش پوست برنزه ش  گردنش که ی رهیکنارش و خ نشستم

به چشمم اومده بود شدم و ناخواسته دستم رو گذاشتم رو گردنش و با سر  شتریب

 انگشت هام شروع کردم به ماساژ دادنش .

 کنه؟ یدرد م یلیخ_

 نه! گهیاالن د_

 زدم و حوله رو که اون طرف گردنش بود و ازش گرفتم و گفتم :  یلبخند

 دوباره داغ کنم!رو  نیبرم ا_

 گوشه و دستم رو گذاشت رو گردنش  هیازم گرفت و انداخت  یرو فور حوله

 خوبه ! ینجوریخواد؛ هم ینم_

 خواسته دوباره شروع کردم به آروم ماساژ دادن گردنش.  خدااز

 رزا؟_

 بله؟_

 !ادیخوابم م_
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 دادم به شونم و گفتم :  هیرو تک سرش

 بخواب._

 ستفاده اش رو ببرم.خوام ا یشه ... !م ینم_

 ؟؟ یاز چ_

خوابش برده و  دمیجواب نداد و من از منظم شدن نفس هاش فهم یزیچ گهید

 کرده بود ... یساعت بدون توقف رانندگ شیدادم ،ش یبهش حق م

*** 

 گچ گرفتم کرد و گفت :  یبه پا یا اشاره

 خدا بد نده!_

 کار ، کاربنده هاشه نیده ا یبد نم چوقتیخدا که ه_

 اخم هاش رفت تو هم. نیرو گرفت ، براهم ورممنظ

 !یایب نجایالزم نبود تا ا تیوضع نیبا ا_

 دم باالسر تمام مراحل باشم یم حیقبال گفته بودم، ترج_

 تکون دادو گفت :  یسر

 تا اتمام کار نمونده! گهید یزیچ_

د... تا اتمام کارتون نمونده ساشا اعتما گهید یزینگفتم ؛چ یزیتکون دادم و چ یسر

تا دست هام رو بشورم که بعد از  ییعصام رو از کنارم برداشتم و رفتم داخل دستشو

رو  ایدر یشدم صدا یاز اتاق ها رد م یکی یداشتم از جلو یشستن دست هام وقت

 .ستادمیوناخواسته پشت در اتاق ا دمیشن
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 ؟یر یو کجا م ییبفهمم که کجا تیاز منش دیشه ساشا! من با یباورم نم_

 رو اخراج کرده بود! کیخانم تاج نیدونست که ا یم یزیچ هیرز پس _

شب و  ستیمعلوم ن یهفته ست من رو تو اون خونه ول کرد هیبس کن ساشا، _

 !یگذرون یروزرو کجا م

 هفته بوده که ساشا خونه نرفته ؟ هیباال، دیپر ابروهام

 توئه! التیهمون زنه بودم که تو تخ شیدونم؛ البد پ ینم_

 ـــاشــــــــــا!ســـــ_

 رو تحمل کنم ! غشیج یصدا نیتونستم ا ینم چوقتیزده بود و من ه غیج ایدر

 انتیتهمت خ ای،در یدلت خواست بارم کرد یگم مگه؟ اون شب هرچ یدروغ م_

 ...ستین یکم تهمت و انگ

 ...تهمت؟ هه

 از دستت بدم! ترسمیترسم ساشا، بفهم م یم_

من از حدس  ومدوین گهید یی... صدادمیترس یم یروز هیمن هم  ،یبترس دهمیبا

معدم تا تو گلوم  اتیافتاد تموم محتو یکه داشت تو اون اتاق م یزدن راجع به اتفاق

 باال اومدو تتفر من از اون ها حد و مرض نداشت...

 *** 

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

تارا گوش  یبرداشت و با دقت به حرف ها شیچشم ها یمطالعه اش را از رو نکیع

 کرد
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 من مهمه ها! یبرا یلیمسئله خ نیا ؟ینتاراجان مطمئ_

 .دیحله ،من فقط منتظر شماهستم تا زمانش رو بهم بگ یگفتم که همه چ_

 را دست به دست کردو گفت :  لشیموبا

 دم! یکنم، بهت خبر م یباشه من با رزا هماهنگ م ه؛یعال_

 .دیآرام تارا را شن یخنده  یصدا

 ؟! نمیرزا خانم رو بب نیشه من ا یم یک_

 بشه ؟ یکه چ ینیبب_

 اخالق مضخرف تو رو درست کنه! نیتونسته ا یکه بفهمم چجور_

 گارد گرفت و گفت :  عیسر

 تارا خانم؛ اخالق من کجاش مضخرفه ؟ ،استوپیآ یآ_

بهت  یشد خوردت اگه تووقت کار یمن عسل هم نم هیبا  شیماه پ هی! تا اوشیک_

 زدم. یزنگ م

 دخترک بال. نیدست ااش را قورت داد ،امان از  خنده

 !زمیعز گهیهم کار د نیا_

 . یمنم، خودت یکن یکه فکر م ییآررررههه، اون موجود چارپا_

 ورود داد. یکه پشت در بود اجازه  یو به منش دیخند بلند

 گه! یم یچ میمنش نمیبب سا،یوا قهیدو دق_

 !یدکتر دوزار ؟یکالس کارت رو بزار یخواست یاالن مثال م_
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تکان  هیچ یکرد سرش را به معن یاش که منتظر نگاهش م یبه منشو رو  دیخند

 داد.

 !نجاهستندیا یخانم تجل_

جو عقل  هیآمده بود ؟آخ که  نجایشکسته چگونه  تا ا یباال داد ،رزا با آن پا ییابرو

 دختر...! نیدر کله نداشت ا

 کن . شونییراهنما_

 رفت. رونیسر خم کرد و  ب یمنش

 ونجاست ؟رزا ا نم،یبب سایوا_

 .ادیآره داره م_

 اونجا! امی،من االن پاشم ب دهیاخ جون م_

و فاتحمون خونده شه... توچرا  ننتیساشا بب نیا یاز کالغ ها یکیآره حتما، که _

 !نیبش ایاونجا؟ ب یسادیوا

 !نهیب ینم یکس ادیچطور رزا جون م_

 کرد انداخت. یبه رزا که داشت با چشم غره نگاهش م ینگاه دویخند

 مجد. یسالم، آقا کیعل_

 :تارا

 ؟ یزن یعو، چه توپش پره،چرا مثل گاو باهاش حرف م_

 کرد ؟ یرزا هم مثل تارا گاو خطابش م یعنیو  دیدلش خند در

 تارا، برو بزار به کارم برسم. یزن یحرف م چقدر–
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 فوضول! ی...! ا شیشد سرجا خیاسم تارا س دنیکه رزا با شن دیوضوح د به

 ! یکن یگفتم که بهش به چشم کار نگاه ماگه به رزا ن_

 یخنده و چشم ها ریو بلند زد ز ردیخنده اش را بگ ینتوانست جلو گریبار، د نیا

 گرد شد ! یناگهان یخنده  نیرزا از ا

 گم.  یتارا؛ برو بهت م_

 بهت زنگ زدم ... گاو . گهیبرو برو ،اگه د یباشه، ه شیا_

 تاسف تکان داد. یبه نشانه  یبا خنده سر اوشیرا بالفاصله قطع کرد و ک یگوش و

 نشستم ها.  نجایساعته ا هیمن _

 گفت :  شیلب ها یکرد با همان لبخند رو ینگاهش م یبه رزا که شاک رو

 بله بله حال شما رزا خانوم؟_

 ؟یافتاد حال من رو بپرس ادتیتازه _

 و گفت :  دیخند

 ؟یحاال چرا انقدر باد_

 و گفت : باال انداخت  یشونه ا رزا

 دونم. ینم_

 شیبرا یادیتارا ز یاش درباره  یگفت کنجکاو یبهش م یحس کیزد و  یلبخند

 زور داشته  است...

 تارا بود._
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 ؟یکه چ_

 مارموز! یجان گرفت؛ ا لبحندش

 دوممون. ینقشه  یهمون اجرا کننده _

 را تنگ کرد و گفت :  شیچشم ها رزا

 همون بود؟_

 آره. _

 خب ؟_

 ماست. یمنتظر اشاره حله،  یهمه چ_

 ش؟یشناس یچقدر م_

 چطور؟_

 را صاف کرد و گفت :  شیصدا

 !یبود یمیباش صم یادیآخه نه که ز ؛ینجوریهم_

 .دیبه باال پر هیاز ثان یدر کسر شیابروها

 داره مگه برات؟ یفرق_

 یلیمذاقش خ اد،بهیحسادت نه چندان ز نیشد و ا رهیبا دقت به حرکات رزا خ و

 خوش آمد ...

 ناهار، گشنمه.  میبر اوشی... ک ینجورینه گفتم که هم_



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 397

اسمش  یحواس پرت یچهارم که از رو ایسوم بود  ینگاهش کرد و دفعه  رهیخ رهیخ

 شد ! یحواسش پرت م شهیدختر هم نیرا صدا زده بود و کاش ا

 *** 

 متوقف شده کنار در خودرو اش کرد و گفت :  یبه رزا ینگاه

 ؟یش یپس چرا سوار نم_

 با حرص جواب داد :  رزا

سوار شم  یپا چجور نیارتفاعشه، من با ا ونیقدر کام ؟یآورد هینیچه ماش نیا_

 آخه ؟

 دخترک. یسر داد بابت حرص خوردن بامزه  یا قهقه

شرکت  دیش یفرما م فیدونستم شما امروز تشر یم دیخانم خانم ها، من از کجا با_

 من!

 سوار شم ؟ یخب االن من چجور_

رزا رفت، دوباره مثل آن روز در آغوشش گرفت و او را به  یزد و به سو یلبخند

 خواست ؟ یاز جانش چه م قایتپش قلب دق نیقرارش داد و ا نیدر ماش یآرام

 *** 

کردم  یمجبور م یبدخت روه نیکه ا یبودم، که چ یاز دست خودم عصبان یلیخ

 هی ره؟یرش درد بگگه، نکنه کم یهم نم یچیبگردم که ه یمن رو کول کنه؛ اله

گفته بودم ؟اصال ... اصال  یکه زدم خودم تعجب کردم ،من االن چ یلحظه از حرف

 بود؟  شدهچه مرگم  قایبودم ؟ من دق اوشیچرا نگران کمر درد ک

 . میبخور ارمیسر هم کنم ب یزیچ هیمن برم  نجا،یهم نیبش ایب_
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 یو ک میدیرس یک دمیبه خونه انداختم؛ انقدر حواسم پرت بود که نفهم ینگاه

 داخل! میاومد

 همونجا داد زدم:  از

 ؟یدرست کن یخوا یم یحاال چ_

 .ارمیاالن م کم،ی سایخوره. وا یآدم گشنه سنگ هم م_

گچ  نیاز دست ا شدیم  ی، ک زیم یگفتم و پام رو آوردم باال و گذاشتم رو یا باشه

 پا راحت شم؟

 انداختم و گفتم :  رونیخونه اومد بتابه به دست از آشپز یکه ماه اوشیبه ک ینگاه

 خواهر. میبه زحمت نبود یبه به! راض_

 بهم رفت و گفت :  یغره ا چشم

 پاست؟ یجا زیجمع کن لنگت رو خانوم ، مگه م_

 و گفتم :  نییآوردم پا زیم یاز رو یوپام رو به سخت دمیکش یپوف

 فقط غر بزن ! یتیمثل گ_

 نگو، غذا رو بچسب. یچیه_

 تابه رو گذاشت جلوم، از تک و تا افتادم! یکه ماه نیکردم و بعد از ا یخنده ا تک

 املت؟_

 گرفت گفت :  یاول رو واسه خودش م یکه لقمه  همونجور

 واست درست کنم؟ ونیربع مرغ بر هیکه تو  یانتظار نداشت زمیعز_
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 هی ییجا هی یزد ی!زنگ م نیبنده اصال انتظار نداشتم شما غذا درست کن ر،ینخ_

 اوردن. یم یزیچ ییتذایپ

 رو کج و کوله کرد و گفت :  افشیق

 !میاملت حال کن نیزدم، بزار با هم ریکالباس خوردم که سیجون تو از بس سوس_

 رو از دستش کش رفتم و گفتم :  لقمه

 ؟ یخورد یچ شبیمگه د_

 بهم رفت و گفت :  یغره ا چشم

 مخصوص._

 ظهر ؟ روزید_

 . یپپرون_

 شب؟ید_

 .یکیمکز_

 رو دادم باال و گفت :  روهاماب

 ؟ یخورد تذاینگو که باز پ ؟یظهر چ روزیپر_

 نچ نخوردم!_

 رو تکون دادم و گفتم :  سرم

 ؟ یخورد یکردم، حاال چ یوگرنه به زنده بودنت شک م ن؛یآفر_

 کرد و گفت :  یخنده ا تک
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 .یبندر_

 گرد شده نگاهش کردم و گفتم :  یچشم ها با

 دوبار واست غذا بپزه! یل هفته احداق ریرو بگ یکیخب _

کردم که اون آدم جنتلمن تو شرکت،  یشک م یدهن پر جواب داد و من گاه با

 روبه روم با دهن بازبود! اوشیک نیهم

 آدم قابل اعتماد! هیبگردم دنبال  ستیباور کن حسش ن_

 تو دستش رو کش رفتم . یچپ نگاهش کردم و دوباره لقمه  چپ

 ؟ هیپ چپ نگاه کردنت به چچ گهیروت رو برم ؛د_

 و گفتم :  دمیخند سرخوش

 که هست ! ینیهم_

نگاهش  نیتابه و ا یکرد چشم هام رو سر دادم به ماه ریکه به خندم گ نگاهش

 قشنگ بود...! یلیواسم خ

 چشمات هنوز مثل ماهن"

 تابنیتو ب یچه ب چشمام

 "ـــــری،نگاهتو از من نگ ازمن

 *** 

 گفتم :  یشتم و با حالت خاصاز تخمه هارو بردا یمشت

 و برد؟ نخندون من رو جناب مجد . یاصال لنگ د؛یعمرا ببر_
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امروزه و انقدر  یدونست درب ینم شیپ قهیخانوم رو باش، خوبه تا ده دق ؛یزک_

 خونه ! یم یواسه من کور

 واسش نازک کردم و گفتم :  یچشم پشت

 !یزن یحرف رو م نیا دیباز یم یدونیم ه؟یچ_

 رو کاناپه ،کنارم و گفت :  داد لم

 !ینیاون رو که تو خواب بب زم،یعز_

 . یداریتو ب یول مینیب یم_

 م؟یکن یکار هی ایاصال ب_

 نگاهش کردم و گفتم :  یکنجکاو با

 ؟ یچ_

 !میشرط ببند ایب_

 گفتم :  یرو گرفته بودم فور هیکه قض من

 ها. یاریدبه درنم یباخت یوقت یباشه، ول_

 و گفت :  مینیو برو زد ر انگشتش

 رزا خانوم. دار،یشب دراز است و قلندر ب_

 و گفتم :  دمیخند

 ؟ یحاال سر چ_

 فکر کردم و ادامه دادم :  کمی
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 دست من. ید یرو سه روز م تیگوش م،یبر یکه البته م میاگه ما برد_

 رو داد باال و گفت :  ابروهاش

 باشه قبوله. دیبر یدونم نم یچون م_

 ؟ هیچ خب حاال شرط تو_

 زد و گفت :  یا یموذ لبخند

 بماند._

 وا؟ خب بگو !_

 گم. یتموم شد بهت م یباز یوقت_

 شده نگاهش کردم که ادامه داد :  زیر یچشم ها با

 صبر داشته باش رزا خانوم، صبر._

و شعار دادنمون  اوشیخوندن منو ک یبه کور قهیشروع شده بود و کل نود دق یباز

بود که  یفوتبال نیم قسم بخورم تا اون روز اون قشنگترتونست یهم گذشت؛ م هیعل

رفت چه  یم ادمیپام هم  دنیکش ریتو اون لحظه ت یبودم و حت دهید ونیزیاز تلو

 که تو دلم بود... ییبرسه به زخم ها

 !ونیزیبه تلو میشد رهیحرف خ یرو زد جفتمون ساکت و ب انیکه سوت پا داور

 شد ؟ یاالن چ_

 تموم شد!_

 ردم و گفتم : ک نگاهش

 شدند! یها که مساو نیا_
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 نگاهم کرد و گفت :  متقابال

 !میشد یمساو_

 خنده و آخ نگاهاش ،نگاهاش ... ریزدم ز پق

 !میکن یکار هی ایگم ب یمن م_

 لبخند نگاهش کردم و گفتم :  با

 ؟ یچ_

 !میجفتمون به شرط هامون عمل کن میشد یحاال که مساو_

 و گفتم :  دمیخند

 رو بده. تیگوش باشه پس_

 چرا اول من ؟_

 ! یبد دیآخرش که با گه؛ینکن د تیمجد، اذ _

 درآورد و گفت : بشیرو از تو ج شیو گوش دیکش یپوف

 .ایخب ، ب یلیخ _

 .بمیگذاشتم تو ج یرو ازش گرفتم و تند شیشوق گوش با

 رفت! ادتیرو  یزیچ هی، رزا خانوم  یآ یآ_

 ؟یچ_

 :  رو انداخت باال و گفت ابروهاش

 شرطتت._
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 نگاهش کردم و گفتم :  نهیبه س دست

 کنم ها. یسخت باشه قبول نم_

 نه ..._

 خب بگو._

 نگاهم کرد و گفت :  رهیخ رهیخ

 ...! یصدام نکن یلیبا فام گهیبه بعد د نیکه ... از ا نهیشرطم ا_

 *** 

 سر سه بوق جواب داد. شهیبهش زنگ زدم و مثل هم یرو برداشتم و فور میگوش

 ه؟بل_

 الو سالم!_

 خستش جون گرفت! یدونم چرا حس کردم صدا ینم

 ؟ یبه رزا خانوم ،چطور_

 گفتم :  دمویخند

 .یعال م،یعال_

 کنه؟ یپات که درد نم_

 به پام که صبح گچش رو باز کرده بودم انداختم و گفتم :  ینگاه مین

 داشتم باهات. گهیکار د هینه خوبه ... _

 گفت :  یفور
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 شده رزا ؟ حالت خوبه ؟ یزیچ ؟یچه کار_

 لبام جون گرفت. یرو لبخندِ

،احتماال  دییوزارت بهداشت واسه تا میخوبم، خوبم؛ زنگ زدم بگم دارو رو فرستاد_

 شه. یم دییتا  زدهیتا بعد س

 دو برابر شد. میخوشحال جانشیپر ه یصدا دنیشن از

 رزا ؟ یگ یم یجد_

 آره، بخدا._

 بود. یخوب یلیاخداروشکر، خبر خ_

 رو صاف کردم و گفتم :  صدام

 .یفکر کنم حاال وقتشه به تارا خبر بد_

 گم بهش. یآره، م_

 رو شکست و گفت :  نمونیب یا هیچند ثان سکوت

 رزا ؟_

 روزها بله گفتن بهش واسم سخت شده بود؟ نیچرا ا و

 بله ؟_

 امروز ... امروز وقتت آزاده ؟_

 ،چطور؟ رمیدوش بگ هیخوام  یخونه، فقط م دمیآره، آزاده تازه رس_

 دنبالت. امیم گهیساعت د هیخوبه پس آماده شو، من _
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 داد کردم و گفتم :  یبه ساعت که پنج عصر رو نشون م ینگاه

 ؟ میبر میخوا یکجا م_

 تو فقط آماده باش!_

 باشه._

 گفتم :  یخواستم بهش بگم فور یاومد که م ادمی یزیچ هیکه  بعد

 اوش؟یک یراست_

 جانم؟_

داد، درست  یوقت بود که با جانم جوابم رو م یلیحبس کردم و خ نمیو تو سر نفسم

 که قرار شد به اسم صداش کنم. یاز همون روز

 واسم. اریجامونده ب نتیخواستم بگم شال گردنم رو که تو ماش _

 ؟یندار ی... کار ارمیباشه م_

 ؟ ینه؛ توچ_

 . یمن هم نه ؛موهات رو خوب خشک کن سرمانخور_

بوق ممتدهم نتونست لبخندم رو  یصدا دنیشن ینشست رو لب هام و حت یلبخند

 ببره. نیاز ب

 توهم مواظب خودت باش ...!_

*** 

 رو بهش سالم کردم . یو پر انرژ نیتو ماش نشستم
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 ؟یومدیمگه تازه از حموم ن ؟یدیسالم ... چرا لباس گرم نپوش_

 بافتم رو آوردم باال و گفتم :  یها لبه

 ؟ هیچ نیپس ا گه،ید دمیپوش_

 چپ نگاهم کرد و گفت :  چپ

 گرمه االن ؟ یلیخ نیا_

 و گفتم :  دمیخند

 . گهینده د ریگ_

 بود گفت :  نیکرد و همونجور که حواسش به روشن کردن ماش یپوف

 به من صبر بده، صبر. ایخدا_

رو داد دستم و من  شیاون روز افتادم که گوش ادینگفتم و  یزیو چ دمیخند فقط

تک تک دوست دخترهاش رو پر دادم؛  یگر یساله و با موذ جدهیدختر ه هیشدم 

کنم چقدر خوشحالم بابت  یجمله رو گفت و حاال که فکر م نیهم قایاون روزهم دق

 اون روزمون ... یشرط بند

 *** 

 سرده! یلیخ ،یییوا_

 زدو گفت :  شیبه بستن یسیل

سردت  یخوا یم ،یکن یم یزمستون هوس بستن یتو چله  یوقت گهید نهیهم_

 نشه ؟

 !دیچسب ییخدا یول_
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 گفت :  دویخند

 ! هیلیخ مینش ضیآره، مر_

 و گفتم  :  دمیهم خند من

 گهیشه؟ اسفندهم که د یدونم چرا هوا گرمتر نم یمن نم یول شاال،یشم ا ینم_

 !رونیاز خونه هاشون زدند ب یسرد مردم چجور یهوا نیتموم شد ؛ اصال نگاه توا

 ساعت چنده ؟ یبوده؛ راست نیهرسال تا بوده هم گه،ید روز آخر سال_

 انداختم و گفتم :  میبه ساعت موچ ینگاه

 .میهشت و ن_

 تکون دادو گفت :  یسر

 ؟ میکجا بر یدوست دار له؛یسال تحو گهیساعت د هی_

 فکر کردم و بعد گفتم :  کمی

 حرم ؟ میبر_

 نگاهم کرد و گفت :  رهیخ رهیخ

 .میبر_

*** 

 .یداخل صحن جمهور میرفت اوشیچادر گرفتم و با ک هیخانوم  یخادما از یکی از

 رزا ؟_

 بله؟_
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 تو صحن؟ میسیوا نجایهم م،یکنارهم باش لیخوام سال تحو یتو، م مینر_

 زدم و گفتم :  یلبخند

 باشه._

 جلوتر. دیچادرم رو گرفت و کش یها لبه

 !ادهایچادرهم بهت م_

از بلند گوها بلند شد، چشم هام رو  لیحوسال ت یدعا یبگم که صدا یزیچ اومدم

هم که داشت مثل  اوشیآروم ک یتونستم صدا یلب من هم خوندم و م ریبستم و ز

صداش دقت  یبشنوم و چرا تاحاال به قشنگ خوند،یرو م  لیسال تحو یمن دعا

 نکرده بودم...؟!

 وشاینقاره ها که بلند شد چشم هام رو بازکردمو سرم و چرخوندم سمت ک یصدا

 کرد. یکه داشت نگاهم م

 سال نوت مبارک. _

 همون لبخند کج معروفش نگاهم کرد و گفت :  با

 ؟یخوشحال_

رو  قیزخم عم هیرو نداشتم و با  یزیچ چیکس و ه چیموقع ه نیپارسال ا ادمهی_

رفت تو گلوم  ایکه از در یهم شد قلوپ، قلوپ آب میدیکردم و ع لیقلبم سال رو تحو

آدم  هیفهمم درسته که پارسال  یکنم م ینگاه م میه از باال به زندگحاال، حاالک یول

رو بدست  ییکسا هیامسال بجاش   یارزش ول یب یآدم ها هیرو ازدست دادم،  ییها

من امسال کنارم  اوشیمونند؛ ک یهم که بشه کنارم م یدونم هرچ یآوردم که م

 ی، پارسا رو دارم کسغل و قشه یواسم ب شیدونم دوست یکه م یرو دارم ،کس یتیگ
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شدم تو چشم هاش و  رهیدوستمه؛ خ نیتر کینزد هیخوشبخت یعامل مهم تو هیکه 

 گفتم :

 کوه پشتم دارم، من امسال تورو کنارم دارم ! هیمن امسال  اوشیک_

 زدم و ادامه دادم:  یلبخند

 تونم خوشحال نباشم ؟ یوجود م نیحاال با ا_

 رو به من گفت :  یقشنگ زدو با لحن یهم متقابال لبخند اون

 سال نوت مبارک. _

 *** 

 به در خونش انداختم و گفتم :  ینگاه نیماش یپنجره  از

 واسه فردا. یذاشت یخستم ،کاش م اوشیک_

 شد گفت :  یم ادهیکه پ همونجور

 دند، نه فرداش.  یرو همون روزش م یدیشه که؛ ع ینم_

 شدم و گفتم :  ادهیپ

 ؟ یخونت بهم بد امیحتما ب دیبا که هیا یدیچه ع نیآخه ا_

 زدو گفت: مینیبه نوک ب یآروم یانگشت اشارش ضربه  با

 ؟ یزن یغر م یدار گهید یبراچ ،یدونم االن تو دلت چقدر ذوق دار یمن که م _

 !ستین ینجوری،اصال ا رهمینخ_

 زدو گفت : قهقه
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 بازت معلومه! شیاز اون ن _

 رش کردم.نسا ییلب پرو ریام رو خوردم و ز خنده

 گفتم: میدیخونش که رس یدر ورود به

 !هیچ یگ یکه م ییدیع یدیع نیا نمیزود باش باز کن بب _

 رو بازکرد و رو به من گفت : در

 رزا؟_

 هوم؟_

 فقط سکته نکن!_

 چپ نگاهش کردم و گفتم :  چپ

 .نمی!برو کنار بب یهاهاها؛ توچقدر بامزه ا_

 در خشکم زد! یسالن روبه روم ،جلو دنیدر رفت کنارو من با د یاز جلو دویخند

 .یگفتم سکته نکن رزا خانوم_

 ؟ هیها چ نیها ... ا نیا_

شدن به مزون لباس عروس  لیتبد لیخونم پتانس دمیباحاله نه ...؟ خودم تازه فهم_

 رو داره .

 قدم رفتم جلوترو گفتم : دو

 نجا؟یا یهارو آورد نیا یچ یبرا _

 رو انتخاب کن. شیکی_
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 کیلیچ یکه صدا یچرخوندم سمتش، جور یحرف سرم رو فور نیا دنیباشن

 .دمیگردنم رو شن یاستخون ها کیلیچ

 ؟ هیمنظورت چ_

 گفت : ستادویجلوم ا اومد

بپوش ،فکر کن امشب  یلباس عروس هار و هرکدوم رو که دوست دار نیاز ا یکی _

 کن! یخودت زندگ یشب واسه  هی یخودته ،برا یعروس

 د؟عروس بدون داما_

 گفت: دویخند

 !نجایا ارمیکنم ب دایمناسب پ ثیک هیبرم واست  یمشتاق یلیخ زمیعز _

 اومد هنوز تو بهت بودم. ینم خندم

 ؟ییتو جد اوشیک_

 کنم؟ دایبرم واست دوماد پ نکهیا ؟یراجع به چ_

 هام رو محکم بازو بسته کردم و گفتم : چشم

 !اوشیک _

 گفت :  دویخند

 جونش؟_

 ؟برم بپوشم  یجد_

...! هرکدوم رو دوست  نجایهارو واسه خودم اوردم ا نیا ینکنه فکرکرد گه؛یآره د_

 انتخاب کن. یدار
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 اشک تو چشم هام جمع شد. ناخوداگاه

 ؟ یکن یکارو م نیچرا ؟ چرا ا_

 گهید یمثل دخترها یدار اقتیچون ل ،یلباس رو دار نیا دنیپوش اقتیچون تو ل_

اون ها  ست،یبدون لباس عروس مهم ن یروس شدآرزوت براورده شه ؛ دوبار ع نیا

من  بیلباس عروس نص یتو دنتیحاال د نند،یلباس بب نیا ینداشتند تورو تو اقتیل

 شده، بده مگه؟ برو ... برو بپوش.

که از همون اول به نظرم  یلباس عروس ها و اون نیرفتم ب جانیزدم و با ه یلبخند

 م باال.بود رو انتخاب کردم و رفت نشونیقشنگ تر

*** 

 یدلش، آخ که امان از دلش؛ دلش خون بود، دلش برا یخونسرد بود ول ظاهرش

دانست  یرا سوزانده بودند. م شیکه آرزوها ییاش خاکستر بود؛ رزا یزندگ یرزا

 نیا ستیقرار ن چوقتیدانست که ه ی،م دیایامشب قرار بود چه ها بر سر دلش ب

 ینداشت ! م یتیاهم شیبرا یلراموش کند، ورا ف ندیکه قرار بود از رزا بب یریتصو

 یخواست سهم کوچک یم ند،یشب هم  که شده رزا را شاد بب کی یخواست برا

خوشحال را در  یپر نیا ریخواست تصو یزن، م کی یایداشته باشد در تحقق رو

 حک کند و... شهیهم یذهنش برا

 اوش؟یک_

 ید، چشم فشرد و خوب مفشرد و برنگشت، چشم فشرد و حاال وقت انتخاب بو چشم

کند و در آخرچشم باز کرد و  یبه پا م یامتیرزا چه ق دنیدانست که دلش با د

 رفت. امتیق نیبرگشت و با آغوش باز به استقبال ا

 اد؟یچطور شدم؟ بهم م_
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 نیلباس بدتر نیاگر زشت تر یدختر حت نیمطمئن بود ا ایدن کیداشت؟  دنیپرس

لباس  نیبا ا گر،یاز هرزمان د باتریبود ،ز بایشد! ز یم بایطراح شهر را هم بپوشد ز

 بایز یبا درخشش ماه در دل آسمان؛ اصال کلمه  ییو پوست برنز و چشم ها دیسپ

گفت معرکه شده  یم دیکم بود، با قبه رنگ فند ییدخترک با موها نیا یهم برا

 بود.

 ! یقابل تحمل شد یعنی ،یآره بد نشد_

 .اوشیک ،یبدجنس یلیخ_

 آمد ؟ یکنار م امتیق نیبه سر داد و دلش چگونه با ا قهقه

کنم تا  دایعقل پ یداماد ب هیگشتم نتونستم  یعروس خانوم، من هرچ یراست_

 !رهیتورو بگ نجایا ادیامشب ب

 *** 

 چپ نگاهش کردم و گفتم : چپ

 اصال! ینمک یگوله  ،یتو چقدر بامزه ا اوشیک یها ها ها، وا_

 یره واسم لباس م ید، نگاهش کن توروخدا! خودش مش شتریحرصم ب دیخند یوقت

چقدر به دلم صابون زده  جانم؛یزنه به ذوق و ه یگند م ینجوریخره، خودش هم ا

 کنه!  یم فیازم تعر یبودم که االن کل

 خدا حفظم کنه؛ حاال بذار حرفم رو ادامه بدم. زمیآره عز_

 جناب. دییبفرما_

 ،یم بهت افتخار بدم و اجازه بدم باهام برقصخوا یآره؛ جونم برات بگه من امشب م_

 موقع تو دلت نمونه! هی
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 خنده و گفتم : ریزدم ز رمیخندم رو بگ ینتونستم جلو گهید

 !یتو چقدر مهربون_

 قدم اومد جلو و با خنده گفت :  هی

 ها! یمن رو چشم بزن یخوا یتو امشب م_

 تاسف تکون دادم و گفتم : یرو به معن سرم

اگه خوشم اومد بنده بهت افتخار رقص  نمیآهنگ بذار تا بب هیرفا، برو ح نیبه جا ا_

 بدم. 

 گفت :  ونیزیرفت سمت تلو یکه م همونجور

 دامادهم انقدر پرو؟ یعروس ب_

رو کنارش داشت که به صدتا  یکیداماد  یعروس و ب نینگفتم، ا یزیزدم و چ لبخند

 .دیارز یداماد م

همه  نیکرواتش رو شل کرد و ا ید و گره رو که گذاشت، کتش رو دراور آهنگ

 مرد جمع شده بود؟ نیا یتو یچجور تیجذاب

 دستت رو بده._

بود که به جون  یشیدستش ،آت یجلوترو دستم رو گذاشتم تودستش و داغ رفتم

 زدم افتاد! خیقلب 

 انگار مال ما دوتاس یزندگ"

 نجاسیا کینزد یخوشبخت باتو

 خوبه ییوقتا خُب تنها یبعض
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 خوبه ییفر کوتاهه دوتاس هی

 ساده یدلخوش نهیا یزندگ

 "و جاده یباشم و عشق وتو باش من

 دستش رو گذاشت پشت کمرم و من خودم رو سپردم به دستاش. یکی اون

 کنم! یاالن پاتو لگد م ستمیمن بلد ن اوش،یک_

 رزا؟ من رو نگاه کن._

 گفتم :  یفور

 کنم. یموقع پات رو لگد م هینه،  یوا_

 گم به من نگاه کن. یهت مرزا، ب_

 نیا یکه انگار امشب، تو ییچشم هاش شدم؛ چشم ها ی رهیرو آوردم باال و خ سرم

 گفتن داشتند. یحرف برا یلحظه کل

 غُصه از قلبم فاصله داره"

 هوا انگار ما رو کم داره نیا

 من بدون تو یدونیچمدون خوب م ببند

 رمینم ییدفعه اصالً به جون تو جا نیا

 من زهیه چهم ییتو

 من زهیخدا هم عز یحت

 رمینم ییمن جا زهیرو بپام بر ایدن
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 من بدون تو یدونیببند چمدونتو خوب م پس

 "رمینم ییدفعه اصالً به جون تو جا نیا

 رزا؟_

 از عقلم گرفت و داد به دلم. ارینفساش که به لب هام خورد اخت حرم

 جانم؟_

 ون بسته شد.جفتم یو چشم ها میشونیپ یرو گذاشت رو شیشونیپ

 نکن غیچشماتو ازم در چوقتیه_

 .دیتپ یقلب دوباره داشت م نیقفل کردم و ا شتریدستش ب یپنجه  یرو تو دستم

 من زهیهمه چ ییتو"

 من زهیخدا هم عز یحت

 "رمینم ییمن جا زهیرو بپام بر ایدن

 *** 

 دو دستش گرفت. انیمبل و سرش را م یرا پرت کرد رو لشیموبا تیعصبان با

 شد بازهم جواب نداد؟ یچ_

 حرف را زده بود انداخت و گفت :  نیکه با تمسخر ا ایبه در ینگاه

 رو عصاب من؟ یر یچرا انقدر م ا،یدر_

دوماه از  نیدختره اعتماد نکن ساشا ، بب نیحرف حق تلخه؟ بهت گفتم به ا_

 حل نشده! تیهنوز مشکل گمرک یگذره ول یقرارتون م
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 و جواب داد : فوت کرد  رونیرا به ب نفسش

بماله، بعدهم نگران نباش، پولش دستمه، تا  رهیذارم سرمن رو ش یفکر کرده، نم_

فهمه  یم ختمینر یبه حسابش؛ وقت زمیرو بر انشیسود ماه دیهم با گهیچند روز د

 !هیدست ک ایدن

زور داره دکتر ساشا اعتماد  یلیباشه؛ وگرنه که خ یگ یکه تو م ینجوریا دوارمیام_

 ختر بچه رودست بخوره!د هیاز 

 بلند شد! شیهم و با حرص از جا یرو دییسا دندان

 یده آخه من شوهرتم، چرا انقدر بجا ؛یخستم کرد گهیبس کن، د ایبس کن در_

 المصب؟ هیرو زخمم؟ دردت چ یپاش یواسم، نمک م یمرحم باش نکهیا

 زدو جواب داد : یپوزخند ایدر

 !یی،درد من تو رونیب یداختان تیکه تو من رو از زندگ نهیدردم ا_

 یکه همش از من فاصله م ییتو نیا ایهوووف، توروخدا دوباره شروع نکن؛ در_

 سابقم! یباور کن من همون ساشا ام؟یدر یترس یم ی! از چیریگ

نه با  ستند،یسابق ن یکدام آن آدم ها چیدانستند که ه یخوب م یلیهر دو خ وَ

 کرده بودند! شانیزندگ تیشخص نیکه در حقِ حق دارتر یانتیخ

 ،یاریسرمن ب م،یکه سر اون آورد ییمبادا بال ستمین یساشا من ... من مثل اون قو_

 مبادا...

 .شیایدر یرا قطع کرد و آغوش باز کرد برا حرفش

 چرا؟ ا؟یدر یچرا بهم اعتماد ندار_

 *** 
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 رو گذاشتم رو شونش و گفتم :  دستم

 با اومدنتون! دیخوشحالم کرد یلیخ_

 واسم نازک کرد و گفت :  یچشم تپش

 م؟یمگه ما مثل تو نامرد_

 باور کن اگه تصادف نکرده بودم ..._

 رو قطع کرد و گفت :  حرفم

 سرت! ومدین ییکردم؛ خداروشکر اون روز بال یشوخ وونه،یدونم د یم_

 کردم و گفتم :  یزیر اخم

 ماه تو گچ بود! هیپا  نی؟ بابا ا ومدین_

ماه همش وبال  هی نیدونم تو ا یبهش بد گذشته؛ من که م گه انگار یم نیهمچ_

 .یبود اوشیگردن ک

نشست رو  یکه تا االن واسم کرده بود لبخند پر رنگ ییو کارها اوشیک یآور ادی با

 لب هام. 

 رو ببند، نگاه چه ذوق کرده! شتیعــــــــووو ن_

 نسارش کردم.  یا وانهیو د دمیخند

 اد؟یم نییدا خندتون تا پاشما دو تا که ص دیگ یم یچ_

 پاشدم و با همون لبخند رو لب هام گفتم :  اوشیاحترام پارسا و ک به

 سالم پارسا خان. کیعل_
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 خم کرد و گفت :  یسر پارسا

 السالم خواهر رزا! کمیو عل_

 تو؟ در که بسته بود! دیاومد یشما چه جور نم؛یبب سای: وا یتیگ

خونه رو بهش داده بودم ، پارساهم کم  دیدم کلکه خو یاوشیمن نگاهم افتاد به ک وَ

 رو به من گفت :  یدار ینذاشت و با نگاه معن

 خان! اوشیداشتن ک دیکل_

آخ  اوش،یدندونم و ک ریباال و لب من رفت ز دیکه پر دینکش هیبه ثان یتیگ یابروها

 خوردم! یحرص م شهیاز اندازش هم شیب یخونسرد نیکه من چقدر از ا

بهمون  یخوا یم یرو شکست و رو به من گفت : حاال شام چ نمونیسکوت ب یتیگ

 ؟یبد

مانع  اوشیک یبگم که صدا یزیچ یتیگرفتم و اومدم رو به گ اوشیرو از ک نگاهم

 شد.

 رزا ؟ هیهوم؟ نظرت چ رون،یب میبه نظرم امشب شام رو بر_

 باشه!  یستیاگه خسته ن  یدونم هرجور تو راحت ینم_

 !یسیگاز وا یخوام پا ینم یتو خسته ا ی: من که نه، ولتکون داد و گفت  یسر

و گفت :  دیکش یبلند یزدم و خواستم جوابش رو بدم که پارسا عو لبخند

 عــــــــو چه خبرتونه؟ مثل زن و شوهرا؟_

 کرد و گفت :  یمصنوع یچند تا سرفه  یتیگ

 بهتره. ینجوریا رون،یب میبه نظر من هم شام بر_
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 رفتم و گفتم : غره به پارسا  چشم

 رم لباس عوض کنم! یپس من م_

 هم از خدا خواسته اومد دنبالم، تو اتاق. یتیگ

 .نیبب_

 نگاهش کردم و گفتم :  دمیپوش یکه داشتم مانتوم رو م همونجور

 هوم؟_

 شما دوتا؟ نیچه خبر شده ب_

 ما کدوم دو تا؟ نیب_

 چپ نگاهم کرد و گفت : چپ

 ن!حرف بز ،یرزا، منظورم رو گرفت_

 بگم؟  یچ ست،ین یزیچ یآخه وقت_

 نبود ؟ یزیچ واقعا

 شدم ؟ بهیانقدر باهات غر یعنی_

 جواب دادم :  یمیلحن مال با

 ؟یتیگ هیچه حرف نیا_

 شد تو چشم هام و گفت :  رهیخ

زنه،  یروت دو دو م اوشیک یزمان کم متوجه شدم که چشم ها نیرزا، من تو هم_

 ! یکرد یوگرنه انقدر گنگ نگاهش نم ،یدیالبته که نفهم ؟یدیتو نفهم یعنی
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 !نمیحرف هاش حبس شده بود تو س دنیبا شن نفسم

اصال دنبال عشق و  اوشی... ک اوشی،ک ستین یکن یکه تو فکر م یاونجور یتیگ_

 .ستین زهایچ نجوریو ا یعاشق

 که باورش ندارند! ییافته ، آدما یآدم ها م نیاتفاقا عشق دنبال هم_

 ادامه داد : نگفتم که  یزیچ

تو  نیا دیکه با ییتو نیکرده هم عشق رو؛ ا دایمعلومه، هم تورو پ فشیاونکه تکل_

 نه؟! ای یواسش دار ییجا ینیبب یبگرد

 و گفتم :  رونینفسم رو فوت کردم ب کالفه

 !یتینکن گ مییهوا_

 به پشت سرم کرد و با لبخند گفت :  یا اشاره

 !ییاالنش هم رو هوا نیتو هم_

اون شب برام گرفته بود  اوشیکه ک یشد سمت نگاهش و لباس عروس دهیکش نگاهم

 . دمیو د

 باور کن ... یتیگ_

 جواب داد :  ینیو دل نش میرو قطع کرد و با لحن مال حرفم

 رونی... ب ابیاول خودت رو در ،یبه من جواب پس بد ستیالزم ن زم؛یعز شیییه_

 منتظرم.
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که خودم هرروز و هرشب کارم  یالیو خفکر یو من رو با کل رونیرفت ب یتیگ

سمت  دمیسرکوب کردنشون بود تنها گذاشت؛ دستم رو گذاشتم رو قلبم و چرخ

 . نهیآ

 ازم ...؟ یخوا یم یچ_

 *** 

کرد و  یم فیروز جشنشون تعر یها یاریبا حرص از بدب یتیو گ دیخند یم پارسا

 اومدند! یبهم م بیدو تا عج نیا

 یم نیخوردم و ا ین روزهم مثل االن، من حرص مشه! او یباورتون نم یوا_

 .دیخند

 با خنده گفت :  اوشیک

دو سه بارهم  هیخل و چله ها،  دمیفهم دمیکه پارسا رو د یمن از همون روز اول_

 سوخت! یدلم بحالش م یول ؛یتیخواستم بهت بگم گ یم

 رو نگاه کرد و گفت :  اوشیچپ چپ ک پارسا

 خان ؟ اوشیک میداشت_

 به کمر پارسا زدو گفت :  یآروم یه ضربه خند با

 .یشیداداش ،توهم خوب م ریبه دل نگ_

رو به پارسا گفت :  یخنده هاش با نگاه قشنگ یال به ال یتیو گ دمیخند هممون

 شدم. اشیباز وونهید نیمن هم عاشق هم_

 انداخت و گفت :  یتیبه گ یمتقابال نگاه پارساهم
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 .پسندت وانهیدل د یدل به فدا یا_

شد سمت  دهیوجودم رو گرفت و نگاهم ناخوداگاه کش یحس خوب همه  هی هوی

 کرد! یرو نگاه م یتیدرهم پارسا و گ یکه داشت با چهره  اوشیک

 بابا، حالمون بهم خورد! دیاه جمع کن_

 از جام پاشدم.  دمویخند

 مییمن االن دسشو دیکارها کرد نیانقدر از ا نیبب گه،یگه د یراست م اوشیک_

 فت!گر

 کرد! یسرم برخورد م یبه کجا یتیدادم، کفش گ ینم یدونم اگه االن جاخال ینم وَ

گفت :  دمییدو یهم با خنده از جاش پاشد و بلند رو به من که داشتم م اوشیک

 .امیتا من هم ب سایوا_

 گرفتم و منتظرش موندم. یو نفس ستادمیا سرجام

  م؟یکن دایاز کجا پ ییحاال دسشو_

  انداختم و گفتم : باال یا شونه

 !میکن یم دایپ م،یگرد می–

 رزا؟_

 بود گفتم :  نییکه سرم پا همونجور

 بله ؟_

 چته ؟ _

 کردم و گفتم :  نگاهش
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 ؟ یچ_

 ؛یانگار تو فکر ته،یطور هی رونیب میگم چته ؟ از اون موقع که از خونه اومد یم_

 !یهست یدونم انگار سر دو راه ینم

 ."چته   "نپرس  یخودت شیدل یدون یم یوقت الاقل

 !نیخستم هم کمی یچیه_

 رزا ؟_

 بله ؟_

 .نیآسمون رو بب_

 سرم.  یباال اهیشدم به آسمون س رهیخودش خ مثل

 ؟یدید_

 ؟ یچ یعنیآره؛ خب _

 زد تو چشم هام و گفت :  زل

 دنیشهر ارزش د نیا یفقط خواستم بگم حواست رو بده به ماه ، چراغ ها ،یچیه_

 ندارند!

 نگفتم! یزیچشم هاش شدم و چ ی رهیخ فقط

 اونجاست، تو برو من دم در منتظرتم. ییدستشو_

و دلم پر  شدیو قلبم داشت از جا کنده م  ییتکون دادم و رفتم سمت دستشو یسر

 شعر! هیلب هام  ریز یاسم و زمزمه  هیبود فقط از 

 مگو! چیو بگفت: آمدم، نعره مزن، جامه مدر، ه دیشدم، عشق مرا د وانهیدوش د_
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*** 

 محکم بغلم کرد و من گفتم :  یتیگ

 .دیموند یم شتریکاش ب_

 گرفت!  یتا االنش ام پارسا به زور مرخص یول میدوست دار یلیباور کن خ_

 زدم و دوباره بغلش کردم. یلبخند

 .دیایبازم ب یباشه، ول_

 دفعه نوبت شماست! نیرزا، ا گهینه د_

 د کردم و گفتم :حرف رو زده بو نیبه پارسا که ا ینگاه

 .شاالیا امیم_

 باال انداخت و گفت :  ابرو

 د؟یایم_

 نگفتم. یزیو چ دمیخند

 . میکن یهم ازش خدافظ اوشیدم خونه ک میبر دیبا م؟یبر زمیعز یتیگ_

 .دیتکون داد و گونم رو بوس یسر یتیگ

 مراقب خودت باش._

 گوشش گفتم :  ریزدم و آروم ز یلبخند

 هست که مراقبم باشه! یکی خودم هم مراقب نباشم،_

 رو انداخت باال و با خنده گفت :  ابروهاش
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 ؟یپس باالخره سر عقل اومد_

 باال انداختم و گفتم :  یا شونه

 به بعد حواسم رو بدم به ماه! نیخوام از ا یم_

 خوشحالم برات. یلیخ_

 خودم هم._

 جان ؟ یتیگ می: بر پارسا

 روش رو کرد رو به من و گفت :  بعدهم

 پس منتظرتونم ها!_

 تکون دادم و گفتم :  دییتا یبه معن یسر

 به سالمت. دیباشه حتما؛ بر_

از  دمیرو که شن میزنگ خوردن گوش یو پارسا که رفتند اومدم داخل و صدا یتیگ

صفحه نفسم رو فوت کردم  یاسم ساشا رو دنیاوپن برش داشتم و بعد از د یرو

 و جواب دادم. رونیب

 بله؟_

 سالم!_

 کردمو گفتم :  یمکث

 سالم!_

 مزاحمت که نشدم ؟_
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 د؟یداشت یکار_

 !یمن یمزاحم زندگ شهیتو هم یعنی نیا وَ

جشن  هیکه تو سال گذاشته به دست آوردم  ییها تیبه مناسبت موفق دیامسال ع_

 !یاز داروسازهامون دعوت یکیگرفتم، توهم به عنوان  کیکوچ

شده بود تو  شیزخند صدا دارم بد آترو انداختم باال و مطمئن بودم پو ابروهام

 جونش!

 واستون ادامه داشته باشه! دهمیسال جد یها تو تیموفق نیا دوارمیام_

 پنجشنبه شب منتظرتم؛ خدانگهدار!_

 رو قطع کردم؛  منتظرم باش ساشا، منتظرم باش. یگوش یخداحافظ بدون

*** 

 دادم.خورد جواب  یرو که داشت زنگ م میشدم و گوش ادهیپ یتاکس از

 ! اوشیک دمیرس_

 ... ایحالت بد شد  یخب، من هم داخلم؛ رزا، هر لحظه فکر کرد یلیخ_

 گفتم:  یرو قطع کردم و فور حرفش

رو  نیکه قدرت ا ستین یزیخونه چ نیحالم بد شه؟ نگران نباش توا یچ یبرا_

 داشته باشه که حال من رو بد کنه.

 که من کنارتم ، باشه؟ یفقط خواستم بدون_

 نشست رو لب هام. یخندلب

 .شهیدونم؛ مثل هم یم_
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 .نمتیب یداخل، م ایخب ب یلیخ_

رفتم داخل و امشب قرار  قیدوسه تا نفس عم دنیرو قطع کردم و بعد از کش یگوش

 ! نهیکم آوردن من رو بب ینبود کس

 باینداشت، تقر ینگاه همه زوم شد رو من، تعجب بایرفتم داخل تقر نکهیمحض ا به

 یروز هیکه  یدونست که من برگشتم و بدتر از اون دارم تو شرکت ینم چکسیه

من  یبرا یکردم ول یداروساز کار م هیرو برعهده داشتم به عنوان  استشیخودم ر

خبر  مونیاصل یاز هدف و نقشه  اوشینداشت، چون فقط خودم و ک یتیاهم

 ! میداشت

 بالفاصله اومد سمتم. دیمن رو د یوقت ساشا

 ! یکه اومدرز؟ خوشحالم _

خواست خودش رو  یکار م نیدونستم با ا یبلند گفته بودو م یلبخند و صدا با

 .کیبزرگ نشون بده و من رو کوچ

 ممنون._

 !یومد یشد اگه نم یم فیح یکن یشرکت کار م نیا یبه هر حال توهم تو_

 اول... ی ضربه

بگم که  یزیو خندونش خواستم چ یموذ یباال انداختم و رو به چهره  ییابرو

 نذاشت و دوباره بلند گفت : 

 .نشیبرو بب یمنتظرت بود االن هم رفته تو آشپزخونه؛ اگه دوست دار اهمیدر_
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من و ساشا  یکنجکاوشون به مکالمه  یکه داشتن با نگاه ها یبه چند نفر ینگاه

و راه افتادن سمت  یزدن لبخند تصنع یکردند انداختم و مجبور شدم برا یگوش م

 ...!میدمیقد زویدوست مثال عز دنید آشپزخونه و

 یقبال ها، داشت به خدمتکارها امر و نه یِمهمون یبه من بود و مثل روزها پشتش

 نگاهم رو حس کرد چون برگشت سمتم! ینیکرد و انگار که سنگ یم

 رز؟_

 !یخوشحال شد دنمیخوبه که از د_

 !یایکردم ب یفکر ... فکر نم_

 ارم ؟جراتش رو ند یکرد یچرا؟ فکر م_

 گفت :  یقدم اومد جلوترو با لحن آروم هی

 !یازمون متنفر زهایچ نیاز ا شتریکردم ب یفکر م_

 دونم! یبودم؟ نم متنفر

 زدم و با تمسخر گفتم :  یپوزخند

، انتظار داشتم  دمیرو د تونیعروس یفکر کن دلم واستون تنگ شده بود؛ عکس ها_

 باشه! یلباس عروست صورت اهاتیمثل رو

 !میبچه بود یلیبچه بودم؛ جفتمون خ یلیموقع ها خاون _

 که کردم بغض گلوم رو گرفت. یو با تموم مقاومت ناخواسته

ادم بزرگا  یایدن یکه قاط یانقدر ا؟یدر یانقدر بزرگ شد ییهویشد که  یچ_

 شد ؟ یچ ا؟یشد در یچ ؛یگرفت ادی زیو ازشون چ یشد
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 جواب داد : یلرزون یصدا با

 خوره، نه ؟ یحالت ازم بهم م_

 ادهیهم ز نجاشیباهاش حرف بزنم تا هم نیاز ا شتریب گهیخواستم د یفقط نم نه،

 کرده بودم!  یرو

 خانم اعتماد! نمتیب یم رونیب_

نداشت که  اقتیل یزن حت نیرو بهش کردم و بغضم رو قورت دادم؛ ا پشتم

 بخاطرش بغض خرج کنم! 

 یدانستیتو اگر م "

 دارد یچه زخم که

 دارد یدچه در که

 خوردن زانیاز دست عز خنجر

 یدیپرس یمنِ خسته نم از

 " ؟ییچرا تنها تو

شدم و سرم و که آوردم باال  یکی ی نهیبه س نهیس رونیدر آشپزخونه که اومدم ب از

 رفته بودشون روبه رو شدم! ادمیوقت بود  یلیکه خ یینگاه آشنا و چشم ها هیبا 

 رزا؟!_

 !یباش نجایکردم ا یفکر نم_

 بهت جواب داد :  با

 !یباش نجایکردم ا یمن فکر نم_
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 زدم و گفتم :  یلبخند

 !گهید رهیتقد_

 ره؟یکه فقط تقد یمطمئن_

 گفتم :  یو با لحن محکم دمیهام رو ازش دزد چشم

 !لیسه دمتیخوشحال شدم که دوباره د_

نم بهش نگاه ک نکهیکه باز صدام زد؛ بدون ا فتمیرو کردم بهش و خواستم راه ب پشتم

 گفتم : 

 بله؟_

 کنه! دایبه دلت راه پ نهیقرار نبود ک_

 کردم و گفتم :  نگاهش

االن اومدم تا  ،یریو حقت رو بگ یچرا نموند یبار بهم گفت هیکه  یتو بود نیا_

 رسه. یحق به حق دارش م شهیمطمئن باش که هم یول رهید رم،یحقم رو بگ

کج کردم و جدا انتظار  ییوراهم رو به سمت دستش یمنتظر نموندم و فور گهید

 رو نداشتم! لیسه دنید

 رهیدستگ یاسمم از داخل، دستم رو دنیرو باز کنم که با شن ییدر دستشو خواستم

 خشک شد.

 !دمشیآره، من هم د_

 !دمشیشرکت د یبهتون که گفته بودم، من اونروز تو_

 کرده! ریچقدر حق نجایفکر کن!  خودش رو با اومدن به ا یوا_



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 433

به عنوان  ،یکنه اون هم چ یتو شرکت هم کار م دمیمن شن ستین یزیچ نکهیا_

 داروساز!

 ؟ نیجون من نگ_

ساشا  یعنیرفته و عشق دوستش رو بر زده،  نیکه ا دمیهم شن نیبخدا؛ تازه ا_

که طالقش داده و دوباره  دهید یشده و ساشا ازش چ یدونم چ ینم یاعتماد رو ول

 !ایرفته سمت در

 کنم! یخوره ، من که باور نم ینماصال بهش  ؛یوا_

: انگار همون چند تا جمله واسه کر کردن دمیشن یحرف هاشون رو نم هیبق گهید

 کردن چشم هام بس بود! یگوش هام و بارون

 رزا؟_

اومد سمتم و دستم رو  یبرگشتم و نگاهش کردم؛ فور یاشک یهمون چشم ها با

 گرفت و برد اون طرف تر.

 ؟یستادیا نجایا یچ یبرا_

داد که اون هم  ینشون م شیشونیپ یزده  رونیب یتو همش و رگ ها یها اخم

 !دهیحرف هاشون رو شن

 ا؟یدر ی... من ... من رفتم تو زندگ اوشیک_

 و گفت :  رونیرو کالفه فوت کرد ب نفسش

 ؟ یکن یها گوش م یخاله خانباج نیرزا، چرا به مزخرفات ا_

 گفت :  یمیگشتش پاک کرد و با لحن مالگونم رو با سر ان یرو دهیاشک چک قطره
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 !نجامیمن ا نینکن ، بب هیگر یرزاخانوم_

 گفتم :  ده،یبر دهیباالوبر دمیرو کش مینیب

 برام زور داشت. یلیشه ... حر... حرف هاشون خ ینـ...نم_

 لحن ممکن گفت :  نیگوشم و با آرومتر کیهاش رو آورد نزد لب

 داره! زور یلیمن خ یتوهم واسه  یاشک ها_

 آوردم باال و با بهت گفتم :  یرو فور سرم

 ؟ یچ_

 و گفت : رونیرو داد ب بازدمش

 ... یبر ای، ب یچیه_

اخم هاش جاخوردم! رد نگاهش  دنیکه قطع شد دوباره نگاهش کردم و با د حرفش

بود هنگ  ستادهیکه پشت سرم ا یکس دنیرو که گرفتم، سرم رو چرخوندم و با د

 کردم!

 خانوم ؟ ایرشده د یزیچ_

همونجور که  ایخونسردش سکوت رو شکسته بود و در شهیبود که با لحن هم اوشیک

 یاز محدوده  یفور ،یچیرفت با گفتن ه یرژه م اوشیچشم هاش رو منو ک

 خارج شد. دمونید

 ؟؟ میکن کاریحاال ... حاال چ اوش؟یک_

 ؟ میکن یمگه قراره کار _

 حرص گفتم :  با
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 !دمونید ایدر اوش،یک_

 باال انداخت و گفت :  شونه

 !نهیبب_

 و با حرص گفتم :  نیزم دمیپام رو کوب هی

 !اوشیک_

 گفت :  دویخند

 جونش؟_

 ... یمن به فدا یا

 تورو  داشته باشم؟ یخونسرد نیذره از ا هیشد من  یم یچ_

 گفت :  دویخند دوباره

 !یش یحرص نخور، چروک م_

 سمت سالن! دیو من رو کش بالفاصله دستش رو قفل کرد تو دستم بعدهم

 ؟ هیچه کار نیا وونه،ید_

 !میکن یکار هی یخودت گفت _

 خشک شده بود رو ما! یبه سالن و نگاه چند نفر میبود دهیرس گهید

 :  دمینال

 نبود! نیمنظورم ا_
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زدن و  یکه داشتن با هم حرف م دمیو ساشا رو د ایدر میدیوسط سالن که رس به

 .میما بودمطمئن بودم موضوع حرفشون 

 تونم توجهتون رو جلب کنم ؟ یخانوم ها م ون،یآقا_

همه  گهیدندونم، االن د ریهام رو محکم بازو بسته کردم و لبم رو بردم ز چشم

 ما بود! ینگاهشون رو

 ، شروع کرد به حرف زد.ن الیخیاون ب یانداختم ول اوشیبه ک یپر استرس نگاه

رو  یمناسب دونستم و خواستم مطلب ، فرصت رو میجمع شد نجایکه همه ا یامشب_

 بذارم!  ونیباهاتون در م

 رفت تو هم. یم شتریساشا هر لحظه ب یهمه کنجکاوتر شده بود و اخم ها نگاه

هست که باهم شروع به کار  یکه من و جناب اعتماد مدت دیهمتون اطالع دار_

من به  پس هستن یاوضاع کامال راض نیکه کامال مشخصه هر دو طرف از ا میکرد

 یالزم دونستم که خانم رزا تجل ؛ییاعتماد ، هر چند جز یآقا یاز شرکا یکیعنوان 

که  یاون هم به عنوان کس نمک یمعرف گهید کباریرو که معرف حضور همه هستن 

رو  نیا یاالن مژده  نیرَستا رو به سرانجام برسونه و من از هم یتونست پروژه 

شه ؛ از همه  یدارو وارد بازار م نیا دیل جدسا یکار یهفته  لیاوا یکه تو دمیم

 کنم بابت توجهشون! یتشکر م

 اوشیک یوسط نگاه ها نیکه تموم شد همهمه ها رفت باال و ا اوشیک یها حرف

خونسردش زدم و  یبه چهره  یداد؛ لبخند یبه من اعتماد به نفس م بیعج

 بایمرد تقر هی برگشتم با ینفر از پشت صدام زدو وقت هیخواستم برم سمتش که 

 شناختمش روبه رو شدم! یمسن که نم

 مطمئن درموردتون حرف زدند! یلیجناب مجد خ ؟یخانم تجل_
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 انداختم و گفتم :  اوشیبه ک یکوتاه نگاه

 !وردمیخوام من به جا ن یبه من لطف دارند، فقط عذر م شونیا_

ستم، ه یزنه دخترم؛ ساجد یحرف نم یلطف درمورد کس یاز رو چوقتیمجد ه _

 . یساجد نیرحسیام

...؟ پاشا  ی، ساجد یتیخونه پدر گ یتو یذهن من رفت به اون شب مهمون و

 ...؟ یساجد

 زدم و گفتم :  یخجول لبخند

 !وردمیبازهم به جا ن_

 زدو گفت :  ینیدلنش لبخند

باهات  یالبته من هم تاحاال مالقات یبود دهیدخترم، تا حاال من رو ند یحق دار_

 !ینداشتم تا من رو بشناش یصنعت داروساز یهم تو ینداشتم؛ نقش

 پس ... ؟_

کم و  ،یهست یدختر با جربزه ا دمیتو و طرز حرف زدن مجد فهم یاز چشم ها_

 بودم! دهیرو شن فتیتعر یمهمون نیا یتو شمیب

 ها پشت سرم بش گفته بودند... یدونست چ یو خدا م نییرو انداختم پا سرم

 باهات آشنا شم !دوست داشتم  نیهم یبرا_

 کردم و گفتم :  دیرو تجد لبخندم

 .دیخوشحالم که منو قابل دونست_

 کرد. یباهام خداحافظ گهیکوتاه د یمکالمه  هیزدو بعد از  یرو بهم لبخند متقابال
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 داشت باهات ؟ کاریچ نیرحسیام_

 :  دمیپرس یو با کنجکاو اوشیسمت ک دمیچرخ

 ش؟یشناس یم_

 ن داد و گفت : آره تکو یرو به معن سرش

 !هیهست باهاش آشنا شدم، مرد خوب یدو سه سال هی

 ؟ هیآره معلومه، کارش چ_

هست که  یچند سال هیشرکت بزرگ واردات و صادرات تو تهران داره، البته  هی_

 کنه؛ یپسرش شرکتش رو اداره م

 زد و ادامه داد :  یپوزخند

 پاشاخان!_

 ... یکه تو اسمش رو آورد ینجوریا_

 رو قطع کرد و گفت :  حرفم

 روزگاره! یاز اون هفت خط ها دمیرو شن فشیتعر یباهاش مالقات نداشتم ول ادیز_

 گفتم :  عیحرف هاش سر یادآوریباال انداختم و بعد با  ییابرو

 فکر کنم! دیرو فهم یهمه چ ستیشه؟ ساشا احمق ن یم یاالن چ اوشیک_

 هاش شروع بشه.قراره با گهیبذار بفهمه؛ کار ما د ست،یمهم ن_

 ؟ یاز ک_

 ساشا مانعش شد. یبده که صدا یجواب اومد
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 ! دیباش یمیحد باهم صم نیکردم تا ا ی: فکر نم ساشا

که مطمئن بودن حرص ساشا رو  یو با لحن بشیدستش رو کرد تو ج هی اوشیک

 گفت :  ارهیدرم

 ! یکرد یکه فکر نم یکرد یخب اشتباه م_

 گفت :  یمشهود تیاندو قدم اومد جلو و با عصب ساشا

 اوش؟یک هیکارها چ نیقصدت از ا_

 ؟ینیو بب یصبرکن هینظرت چ_

 حرف رو زده بودم انداخت و با پوزخند گفت :  نیبه من که ا ینگاه

ندازمت  یاز شرکتم م پایت هیتو بازار با  ادیب تیکوفت یدارو نیا نکهیبه محض ا_

 !رونیب

 یروز نیهمچ ینیتو خواب بب نکهی، مگر اشونه باال انداختم  الیخ یزدمو ب یلبخند

 رو!

، بعداز  میباهم ادامه بد یبه همکار میبتون گهیو شما جناب مجد؛ فکر نکنم د_

 فسخ قرار داد منتظرتم! یبرا التیتعط

 زدو گفت :  یهم مثل من لبخند اوشیک

 .میرس یخدمت م_

 بعدهم روش رو کرد به من و گفت :  

 رزا ؟ میبر_

 و گفتم : تکون دادم  یسر
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 !دیکن یهم خداحافظ ایاعتماد از در یآقا یراست م؛یبر_

 گفتم :  یبا خوشحال رونیب میخونه که زد از

 ؟ یدیرو د افشیق اوشیبزنم؛ ک غیح یخواد از خوشحال یدلم م یوا_

 زدو گفت :  یشخندین

 !مینیبب افهیق نیساشا رو با هم گهیبعد قراره د نیتازه اولشه؛ از ا نیا_

 استارت بزنه گفتم :  نکهیو قبل از ا میشد نشیاشم سوار

 اوش؟یک_

 جانم؟_

 زدم و جانت سالمت. یلبخند

 !ونمیبهت مد یلیمن ... من خ_

 شد تو چشم هام و گفت :  رهیخ

 .یباش ونیخوام بهم مد ینباش؛ نم_

 که  ... یبهم کرد یهستم ،تو کمک یول_

 رزا!؟_

 جواب دادم :  اریاخت یب

 جانم؟_

*** 

 !دیخواست بگو یؤمد که چه م یم ادشیجوابش را داده بود حال مگر  مباجان



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 441

 ؟ یبگ یخواست یم یچ اوش؟یک_

گذارم  ینم دیخواست بگو یدانست ... م یدانست؟ م ینم د؟یخواست بگو یم چه

خودت را  دیخواست بگو یم ،یاز من دور ش یا هیلحظه به بعد، ثان نیکه بعد از ا

 ییکه بگو ستمین یمن آدم دیخواست بگو ی، مدهمت ینم یبه کس یهم که بکش

 دیخواست بگو ی. میش تبرو، خوشبخ میزار بزنم و بگو نمیخواهم بروم، بنش یم

 یگریکس د یرا در دست ها تیاگر دست ها ترکونمیهستم مغزت را م وانهیمن د

 ،یبخند یگریکس د یزنم اگر برا یتا حد مرگ کتکت م دیخواست بگو یم نم،یبب

را خودت عاشق  وانهیتو ،منه د ی وانهیهستم، د وانهی، من د دیبگوخواست  یم

 ی... م دیخواست بگو ی... م دیخواست بگو یم! یحاال هم حق رفتن ندار یکرد

 !دیخواست بگو

 !میکار دار یکل زدهیچندوقته خوب استراحت کن که بعد س نیفقط ا ،یچیه_

 لبخند آتش گرفت. نیلبخند زد و قلبش از ا رزا

 ه ، پس توهم خوب استراحت کن!باش_

وقفه و بدون  یبود که ب نیخواست ا یکه م یزیخواست؛ تنها چ ینم استراحت

 دخترکش! یچشم ها یو غرق بشود در قهوه ا ندیتعلل روزاها بنش

 ستیدنج یتو همان کافه  یو چشم ها"

 "حرف ندارد  شیقهوه ها که

 *** 

که دستش رو گذاشته  یبه اون یشلب فو ریرو محکم به بالش فشار دادم و ز سرم

تخت پاشدم و رفتم  یزد دادم؛ غرولند کنان از رو یبود رو زنگ و مدام زنگ م
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 ستادهیکه جلوم ا یو خوش پوش کیدختر ش دنیسمت در. در رو که باز کردم با د

 بود جا خوردم و حدس زدم که اشتباه اومده باشه...

 سالم!_

 و دادم باال و گفتم :  ابروهام

 د؟ییم، بفرماسال_

 نه ؟ ییتو رزا_

 یو خندون گرد کردم ، اسمم رو از کجا م یمیلحن صم نیهام رو از ا چشم

 دونست؟

 ، شما ؟ دیببخش_

 رو به سمتم دراز کرد و با لبخند گفت :  دستش

 من تاراهستم._

دستم رو  ی! فورهیتا اسمش تو مغزم لود شه و بفهمم ک دیطول کش یا هیثان چند

 ستش و گفتم : گذاشتم تو د

 تارا ؟ همون تارا؟_

 و گفت :  دیخند

 تو؟ امیآره همون تارا ... ! اجازه هست ب_

 در رفتم کنار و گفتم :  یاز جلو عیسر

 .دییهول شدم بفرما کمیمن ... من  دیبله بله ... ببخش_

 نشست رو مبل گفت :  یکه م یداخل و همونجور اومد
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 کردم! دارتیببخش از خواب ب یراست_

 و گفتم :  دمیبه موهام کش یستد

 قهوه ؟؟ ای ی... ؟ چا هیچه حرف نینه بابا ا_

 برم. دیبا عیخورم چون سر ینم یزی، من چ نینه نه بش_

 آخه ...!_

 .میحرف بزن دیکنم، با یخواهش م نیرزا بش_

 تکون دادم و نشستم روبه روش. یسر

 .نمتیخوشحالم که باالخره تونستم بب_

 یم اوشیخشگل بود و کاش رابطش رو با ک یادینگفتم، ز یزیزدم و چ یلبخند

 .دمیفهم

درمورد ساشا تموم شدست، االن هم دارم  یبهت گفته که همه چ اوشیفکر کنم ک_

کرد بفهمه  دایرو پ شیکه ساشا گوش گهیدوساعت د یکیفکر کنم تا  ام،یاز بانک م

 بهم داده بود رو پول کردم! یکه چک

 ؟یچ یعنی ش؟یگوش_

 یبود که از بانک بخوان بهش زنگ بزنن بابت نقد کردنش؛ برا یچک اونقدر مبلغ_

 رو بدزده. شیتا گوش میکن ریرو اج یکی میمجبور شد نیهم

 هام رو کردم تو هم و گفتم :  اخم

 دونستم. ینم_

 ! نیخوره زم یساشا کامل م گهیبه هر حال که رزا تا چند وقت د_
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 نیا_. زیم یدرآورد و گذاشت رو فشیز تو ککاغذ ا یسر هیتو فکر بودم که  هنوز

ناقص بوده و ساشا بدون مطمئن شدن  هیاول یده دارو یکه نشون م یهم اسناد

 انسان تست کرده! کاغذهارو برداشتم و با بهت گفتم :  هی یازش، اون رو رو

 ... یهارو چطور نیا_

 رو قطع کرد و گفت :  حرفم

 پرواز دارم. گهیسه ساعته د ! من همریرو دست کم نگ اوشیک چوقتیه_

 سرم رو آوردم باال و گفتم :  یفور

 پرواز؟_

 بابا! شیرم هلند پ یدارم م_

 کرد! یداشت هنگ م ییهویهمه اطالعات  نیاز ا مخم

 یعنی؟  یر یم یاسناد؟ اصال چرا دار نیشدم، آخه تو، ا جیگ کمیتارا من ... من _

 اگه ...

 جواب دادن به سواالت! ی، برا نجامیا نیهم یرزا من برا_

 نگاهش کردم که ادامه داد :  منتظر

باعث شد  نیگرفت و ا شیآت اوشیک یدارو یاز انبارا یکیبود که  شیچارسال پ_

 سوال. ریدردسر و اعتبارش بره ز یتو فتهیبدجور ب اوشیک

 سر تکون دادم و گفتم :  ایمیانبار شرکت ک یسوز شیآت یادآوری با

 کار مابود. لیزها تازه اوا، اون رو ادمهیآره _

 نگاهم کرد و گفت :  کمی
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 گرفت! شیفکر کنم پارسال هم انبار شرکت تو آت_

 نگاهش کردم و گفتم :  یسوال

 ...؟ یبگ یخوا یتو که ... تو که نم ه؟یمنظورت چ_

 جلو خم شد و گفت :  به

تونست خودش رو جمع و  اوشیبوده، منتاها ک فیروش هاش کث شهیساشا هم_

 تو ... یول رونیب ادیکنه و از تلش ب جور

 بهت گفتم :  با

 ؟ یگ یم یدار یتارا چ_

 گم! یبه تورو م اوشیکمک ک لیدارم دل_

 ؟ یچ ایدر_

 ؟یچ_

 هم و گفتم :  یرو دمییهام رو سا دندون

 دونست کار ساشاست؟ یم ایدر_

 ؟یکن یفکر م یخودت چ_

 بوده ؟  یباز یاز اول همه چ یعنی...  یعنی_

 رو قورت دادم و گفتم :  بغضم

گرفت که منو نابود کنه؟ اون  میساشااز کجا تصم ینیچرامن؟ چرا ...؟ چرا ...؟ آخه _

 داشت! ایکه از در یا نهیهم فقط به خاطر ک
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 کنارم و دستش رو گذاشت رو شونم. نشست

 ؟یخوب_

 کردن ، چرا؟ یچرا انقدر باهام باز ایتونم خوب باشم؟ لعنت یم_

دوروبر اون دو نفر  یآدم ها ی هیهستن که بق یشق ها اونقدر سمع یبعض یگاه_

 !یشد یعشق سم هی یکنند؛ رزا تو قربان یرو هم مسموم م یاصل

 زدم و گفتم :  یشخندین

 کردم! یرو باز یخسته شدم از بس نقش قربان_

 کردم و ادامه دادم :  نگاهش

 ؟ هیچ یباز نینقش تو، تو ا ؟یتو چ_

 ت و گفت : باال انداخ یا شونه

 .یچیه_

 ؟یکمک کرد اوشیپس چرا به من و ک ؟یچیه_

 ادا کردم. اوشیرو به ک نمیکمک نکردم، فقط  د_

 ؟ینیتونم بپرسم چه د یم ن؟یدِ_

 تکون داد و گفت :  یسر

پدرو  یتو خونه  یعنیبودم البته  اوشیک یچشم باز کردم، تو خونه  یاز وقت_

دست چپ و  یاز وقت لیکردند؛ اون اوا یکار ممادرش ، مامان بابام خانزاد واسشون 

متنفر بودم، تک پسر آقا بودو مغرور، آقاهم عاشق  اوشیدادم از ک صیراستم رو تشخ

من هم دوسش داشتن،  یدونست، مامان بابا یعهدش م یپسرش بود و اون رو ول
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اون روز  نکهیتا ا اد؛یشد من ازش بدم ب یباعث م نیهمه محبوب بود و هم شیپ

 افتاد! یاتفاق لعنت اون

 رو بگه. شینگاهش کردم و منتظر شدم تا بق یکنجکاو با

درس بخون ،  اوشیفرستاد تا با ک یمن و م شهیپنجشنبه مامانم هم یشب ها _

 رم،یبگ ادیکرد تا درس  یم همیآخه از اون بچه درس خونا بود! بماند که چقدر تنب

گاز طناب دارشد و  ،یونزمست یشب لعنت هیبودم  اوشیک شیشب که من پ هی

 مامان بابام! یدور گلو دیچیپ

 نگاهش کردم. یدهنم و با دلسوز یرو گذاشتم جلو دستم

لحظه از دست  هیشب و تو هیرزا من فقط ده سالم بود، ده سال... جفتشون رو تو_

بعد توهم مثل  نیخودشون و گفت از ا شیاون روز، آقا منو آورد پ یدادم ؛ از فردا

 یلحن محکم هیبود که دستم رو گرفت و با  اوشیم و از همه مهمتر کواس یاوشیک

من بابات باشه و مامانم  یبابا رارهگفت، اگه ق دیبه دلم چسب بیکه اونروز عج

گذره و  یم هیچارده سال از اون قض ؛یداداشت بدون دیمامانت، پس من رو هم با

 کوه پشتم بوده! هیو همه جا مثل  شهیهم اوشیک

 گاه بودن. هیعادت داره به تک اوشیلبم و انگار ک یست رونش یلبخند

 تارا؟_

 بله؟_

 ؟ینکنه به خاطر ما تو دردسر افتاد ؟یبر یخوا یپس چرا م_

 زدو با پشت دست اشک هاش رو پاک کرد! یلبخند
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که مامان فوت کرد و  یبابا ، از وقت شیخواستم برم پ یوقت بود که م یلیمن خ_

 دیتونم نبا یمن که م یتونه بره ول ینم رانیاطر کارهاش تو ابخ اوشیبابا تنها شد؛ ک

 تنهاش بذارم همونجور که اون من و تنها نذاشت. رزا؟

 نگاهش کردم که ادامه داد : منتظر

! وَ دهیفایب یو دردها شنیتر شدنت م یکه باعث قو ییدردها م،یدو جور درد دار_

قلب  هیهست که تونسته به  یقو یکه اونقدر نمیب یرو جلوم م یمن االن دارم زن

 جون بده! یسنگ

 ه؟یمنظورت چ ؟؟یقلب سنگ_

 زدو گفت :  یلبخند

 !یدینگو که تا االن نفهم_

کرد من به  یبود که فکر م نیبود، فقط اشتباهش ا اوشیبودم. منظورش ک دهیفهم

بود ، جون دادن به تموم  اوشیکار ک نیجون دادم، در اصل ا اوشیک یقلب سنگ

 من...! یمرده  یزندگ

 جاش پاشد و محکم بغلم کرد. از

فقط  ،یخوشبخت شدن الزم داره رو دار یزن برا هیکه  ییزهایرزا تو االن تموم چ_

 .زیو قلبت رو تم یدستت رو دراز کن هیکاف

 زدم و گفتم :  یبودم لبخند دهیمنظورش رو نفهم نکهیا با

 !یممنون، بخاطر همه چ_

 و گفت : هاش رو باز و بست کرد  چشم

 برم، مواظب خودت باش! گهیپس من د_
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دختر خواهر  نیداشت آشنا شدن با تارا و ا یبغلش کردم و چه حس خوب دوباره

 بود! اوشیک

 

 

 

 ؟یآماده ا_

 سرمو تکون دادمو گفتم :  مطمئن

 .می، تمومش کن میآره بر_

 کنه ... یدونستم حرف زدن با تارا انقدر ناراحتت م یاگه م_

 ع کردم و گفتم : رو قط حرفش

 اوش؟یناراحتم کرده. ک دمیکه فهم یقتیحرف زدن با تارا ناراحتم نکرده ، حق_

 حرف نگاهم کرد که ادامه دادم :  یب

 ؟یچرا همون اول بهم نگفت_

 رو نداشت!  یکیهمه تار نیچون قلبت تحمل ا_

 االن داره؟_

 بهم و گفت :  دیپاش یلبخند

 م؟یبر ؛یتر یاالن قو_

 کردم و گفتم :  نگاهش کمی
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 . میبر_

 ادیز ینبود، همه سر کار خودشون بودند و کس یخبر ادیز میشرکت که شد وارد

 زیسر م میدیرس یشده بود.وقت یواسشون عاد گهیبهمون توجه نکرد، احتماال د

.داخل اتاق میکرد و گفت به ساشا اطالع بده که ما اومد یدست شیپ اوشی، ک یمنش

 ! هودش زحمت نداد از جاش پاشبه خ یحت میساشا که شد

 !دیبازنده هم که رس میبه به ، ت_

 . می: زوده که االن برنده و بازنده رو مشخص کن اوشیک

 حرص جواب داد:  با

رو ندارم. بهتره هرچه زود تر قرارداد رو فسخ  یا شهیکل یحرف ها نیا یحوصله _

 !میکن

 !رو همراهم آوردم یخانم تجل نیهم یباشه، من هم برا_

 به من انداخت و گفت :  ینگاه میشده ن زیر یچشم ها با

 به رزا داره؟ یموضوع چه ربط نیا_

 بد رفت تو هم! اوشیک یها اخم

 سهام متعلق به رزاست.  نیچون ا دیشا_

به نفع  چیه کی نجایمن به لبخند باز شد. تا ا یساشا پر از بهت شد و لبا یها چشم

 ما!

 سهام رو به تو فروختم نه رزا!  نیچرت و پرت نگو مجدـ من ا_

 جواب بده گفتم :  اوشیک نکهیاز ا قبل
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 ! دهیها بع یمالحضگ یب نیساشا از تو ا_

 جاش بلند شدو اومد سمتون. از

 ؟ هیحرف ها چ نیمنظورتون از ا_

 زدو گفت :  یروزیلبخند پ اوشیک

 .یفروش سهامم رو داد یقرارداد به من اجازه  یخودت تو_

 گفت :  تیاومد با عصبان یخونش در نم یزد یکارد م که االن ساشا

 کنند!  یشرکت کار م نیا یکه تو ییفقط به کسا یآره ول_

شرکت به عنوان داروساز کار  نیا یرفته من هم تو ادتونی نکهیاعتماد! مثل ا یآقا_

 کنم! یم

 مانعش شد! اوشیشه ک کیاومد سمتم و تا خواست بهم نزد یفور ساشا

تو االن رزاست، ده درصد  کیشر یچه نخوا یرل کن ساشا، چه بخواخودت رو کنت_

 شرکت مال اونه! نیسهام ا

 زدو گفت :  یپوزخند ساشا

 کنه؟  کاریخواد چ یده درصد م نیخوام بدونم با ا یفقط ده درصد، م یآره ول_

 نگفتم، فعال ده درصد ... یزیزدمو چ یلبخند

که به ما  ییخورد و بعد از نگاه حرص بزنه که تلفن زنگ یدوباره اومد حرف ساشا

 انداخت تلفن رو جواب داد:

 وصل نشه؟ یمگه نگفتم تماس ه؟یچ_

_... 
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 بده خودم! اریهم ب لمیبهش بده، موبا شویخب مژده گون یلیخ_

 به من انداخت و بعد رو به ساشا گفت :  یحرف نگاه معنا دار نیا دنیبا شن اوشیک

 شا، نه؟فکر کنم حرف هامون تموم شد سا_

 تلفن رو قطع کرد و رو به ما گفت :  ساشا

 کارمون نه!  یحرف هامون آره ول_

 زدو گفت :  یشخندین اوشیک

 ؟یخانم تجل میبر م؛یحاال حاالها باهم کار دار معلومه،

 تکون دادم و رو به ساشا گفتم : یسر

 سالم برسون!  ایبه در_

 . رونیب میازاتاقش اومد شاویمنتظر حرف ساشا بمونم با ک نکهیبدون ا بعدهم

 ؟یخوب_

 کردمو گفتم :  نگاهش

 ؟یدونم، تو خوب ینم_

مار زخم خوردست مخصوصا بعد  هیدونم که ساشا االن مثل  یخوبم، فقط م_

 کنه. یم یکار هی نه،یش یبفهمه تارا دورش زده ساکت نم نکهیازا

 تعجب نگاهش کردم و گفتم :  با

 ! تونه بکنه ینم یکار کار؟یمثال چ_

 و گفت :  رونیرو فوت کرد ب نفسش
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 باشه ؟ ا،ین رونیرزا تا دوسه روز از خونه ب_

 ؟یآخه براچ_

 رزا لطفا._

 و گفتم :  دمیکش یپوف

 خونه؟ میخب؛ بر یلیباشه خ_

 برم شرکت. دیرسونم خونه، خودم با یآره تورو م_

 گفتم. یتکون دادم و باشه ا یسر

*** 

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته 

 

دوسه روز خبر  نیگذشت و توا یساشا م شیپ میکه رفته بود یاز وقت یروز دوسه

 بیهم بود که امروز عج نیهم یدونم، فکر کنم برا ینداشتم. نم اوشیاز ک یادیز

رو برداشتم و زنگ زدم بهش و سر بوق  میگوش نیهم یزد واسش؛ برا یدلم شور م

 پنجم برداشت. 

 اوش؟یالو ک_

 سلــــــام رزا خانوم!_

 حال؟ یت تو هم. چرا انقدر بصداش اخم هام رف دنیشن با

 ؟یخواب بود اوشیسالم؛ ک_

 نه چطور؟_
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 !هیطوریصدات _

 رو صاف کرد و گفت :  صداش

 ! ستین یزیسرما خوردم، چ کمی_

 گفتم :  یفور

 موقع از سال؟ نیتو ا ؟یسرما خورد_

 از آخ ... نمیا گهیآره د_

 گفتم :  عیآخش سر یصدا دنیباشن

 شد ؟ یچ_

 !زیخورد به مانگشت پام  ،یچیه_

 هست! تیزیچ هیتو _

 ! حالیهرچند ب د،یخند

 آخه چم باشه دختر خوب؟ نگران نباش حالم خوبه !_

 مطمئن؟_

 خوبم. زمیآره عز_

 به تنم. دیگفتنش گوشت شد و چسب زمیعز نیداشت که ا یچه ربط یبه چه کس وَ

 شه. خوب  تیتا سرما خوردگ ارمیکنم م یسوپ درست م هیباشه ، پس من االن _

 گفت :  یکه هول شده باشه فور انگار

 !ستمین ضیخواد اونقدراهم مر ینه ، نه نم_
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 کردم و گفتم :  زیهام رو ر چشم

 اونجام. گهید قهیمن تا پنج دق اوشیک_

 دختر؟ یگ یم یرزا ! چ_

 !اوشیخدافظ ک_

آماده شدم و از خونه زدم  یرو قطع کردم و فور یمنتظر نموندمو گوش بعدهم

 چش بود! اوشیک دمیفهم یم دیبا. رونیب

 

 

... 

 

 

 شیگنجا گریانداخت ود شیرو به رو یبه داروها و انبار خاکسترشده  یبهت نگاه با

شده  کانیاش  کنف یهمه اتفاق را آن هم باهم نداشت. در عرض دو هفته زندگ نیا

 دختر بچه کیبود بعد هم که  دهیو رزا را فهم اوشیمشکوک ک یبود، اول که رابطه 

 کسالشیو دسترنج  هیبر سرش گذاشته بود و االن هم که سرما یکاله به آن گشاد

نفر است، همان  کیسر  ریها ز نیا یبه فنارفته بود و حاضر بود قسم بخورد همه 

بودند و جدا داشت نابود  دهیاش را کش ینابود یکه با رزا نقشه  یمجد لعنت اوشیک

 ...! شدیشد؟ داشت نابود م یم

 *** 

 سالن رو باز کردم و از همونجا صدام رو انداختم تو کلم . در



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 456

 ؟یبا توام ، کــــــــــــوش ؟ییکجــــــــــا ــــــــاوش،یک_

 .نجامیرزا ا_

 دهیکاناپه دراز کش یحال رو یکه ب اوشیک دنیرو چرخوندم سمت صدا و باد سرم

 بود جا خوردم!

 !اوشیک_

 و گفت :  دیخند

 جونش؟_

 تونست بخنده ؟ یم یراون حال چطو با

 جلوترو با بهت گفتم :  رفتم

 سرت اومده؟ ییچه بال_

 دادند! یبهم ماساژ مجان یحساب شبیچند نفر، د هی یجات خال_

 کرد. یم ینیسنگ یگلوم بدجور یزدم جلوش و بغض تو زانو

 ا؟یک_

 گفت :  یآروم یصدا با

 زنه؟ یمثل ساشا از پشت ضربه م یک_

 هم و چشم هام رو از رو حرص محکم بستم. یور دمییهام رو سا دندون

 آشغال پست فطرت!_

 نگاهم کردو گفت :  مهربون
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 !ادیحرف ها بهت نم نیا یرزا خانوم_

ورم کردش رو لمس کردم که  یتوجه به حرفش دستم رو بردم جلو و آروم گونه  یب

 من روون! یباعث شد صورتش از درد مچاله شه و اشک ها

 کنه؟ یدرد م یلیخ اوش،یک_

 تعجب نگاهم کرد و گفت :  با

 ؟یکن یم هیگر یرزا ! دار_

 رو گونم.  ختنیر یخودم نبود ، اشکام دونه دونه م دست

 کنه؟ یدرد م یلیخ اوش؟یآره ک_

 . کمی_

 سر انگشت هاش اشک هام رو پاک کرد و گفت :  با

 درد داره! شتریتو ب یاشکا دنید یول_

 باال و گفتم :  دمیرو کش مینیب

 کارو باهات بکنه ؟ نیتونست ا یش متنفرم، چطوراز_

 زدو گفت :  یپوزخند

 البته خودش که نکرد، آدم هاش رو فرستاده بود. _

 دستم رو فرو کردم تو موهاش و شروع کردم به نوازش کردنش. ناخواسته

 ؟یچرا بهم نگفت_

 .دمیترس یم_
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 تعجب نگاهش کردم و گفتم :  با

 ؟یاز چ_

 گفت :  یمیرو گونم و با لحن مال دیشرو نوازش وار ک دستش

 واست مهم نباشه ! نکهیاز ا_

دستش  یکه گرما یلحظه ا نیشد، هم یلحظه زمان متوقف م نیهم یتو کاشیا وَ

 اوشیانگشت هام و ک قیکردم و لطافت موهاش رو از طر یگونم حس م قیرو از طر

 خواستم، مطمئن بودم! یبود که من م یزیتموم چ

 یشبام الیشدم ، تو که خواب و خ عشق تو ریدرگ"

 یاالن تو باهام نکهیزدم واسه ا زویهمه چ دیق

 "یخوامیکه م یزیبه کنار، تو تموم چ استیتو دن یهرچ

 رو گذاشتم رو گونش و گفتم :  خی ی سهیک

 خوابه  ، نگران نباش! یتا فردا ورمش م_

 بهم انداخت و گفت :  یخاص نگاه

 !ستمین_

 و گفتم :  دمیرو ازش دزد نگاهم

 کارش رو پس بده! نیتقاص ا دیساشا با_

 زدو گفت :  یشخندین

 داده._
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 ؟ هیمنظورت چ_

 گرفت. شیامروز صبح انبارش آت_

 گرد شده نگاهش کردم و گفتم :  یچشم ها با

 ؟یچ_

 نفر براش بکنه! هیکند رو  یم گرانید یکه برا یوقتش بود چاه_

 رو تکون دادم و گفتم :  سرم

 شه ؟ یداره تموم م گهید یهمه چ یعنی اوش؟ی. کیگ یمآره راست _

 ! کهیقصه نزد نیا انیآره پا_

 ؟یمن وتو چ انیپا

 بود که اون اتفاق ها واسم افتاد! روزید نیانگار هم_

 *** 

 چشمانش شد و در دل گفت :  ی رهیخ

 گرفت! یرا در آن شب باران شیبغل ها ریبود که ز شبید نیانگار هم_

 رزا؟_

 بله؟_

 خواست؟ یخواست، م یکه جانم نم لشد

 احتماال ... گهیتا چند روز د ل،یاسناد رو دادم دست وک_

 برم شرکت! دیپس ، فردا با_
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 تکان داد و گفت :  دییتا یرا به معن سرش

 برسونمت. امیوقته؛ برو آماده شو ب ریدرضمن د ،یبر دیآره با_

 هم دوست داشت... را شیچشم غره ها اوشیبه او رفت و ک یچشم غره ا رزا

 ؟یمن رو برسون یخوا یم یحالت چجور نیبا ا_

 موقع شب تنها به خانه برگردد. نیداد ا یداد و عمرا اجازه م رونیرا به ب بازدمش

 !نجایپس بمون هم_

 . ایبود دن ایو آخ که چشمانش دن شیبایگرد کرد گل ز چشم

 نجا؟یبمونم ا_

 شه؟ ینم_

 گفت :  دویخند

 .یباش داریباهام ب دارمیتا هروقت که من ب دیبا ادها،یوابم نممن خ یشه ول یم_

شب تا صبح فقط  کیبود که  نیا شیمرد آرزو نیو رزا خبر نداشت، ا دیدل خند در

 به اونگاه کند!

 .یریپوست بگ وهیواسم م نکهیبه شرط ا یباشه ول_

 فرصت طلب!  یا_

به  ین شب دوست داشتننگفت و حاضر بود تمام عمرش را بدهد تا آ یزیچ دویخند

حرص  یبود و گاه دهیحرف زده بود، خند شیکه تاصبح با رزا ینرسد، شب انیپا

بود که از  یزیکرد و رزا تمام چ یدختر م نیکه ا ییهمه دلبر نیخورده بود از ا

 خواست ...! یم یزندگ
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 دیشود خواب یبا تمام زنها م"

 "ماند داریتوان ب یاز آنها م یفقط با تعداد محدود اما

 *** 

 درسته؟ یپس همه چ_

 شه!  یپخش م گهید یانشاهلل تا هفته  د،ینگران نباش یبله خانم تجل_

 لبام. ینشست رو تیرضا لبخند

 ممنون. یلیخ_

 شه به حسابتون. یم زیپرداختتون هم امشب وار شیکنم. درضمن پ یخواهش م_

 ست؟ین یقطع کنم. اگه کار گهیباشه ، بازهم ممنون. پس من د_

 ! یباشما باعث افتخار ماست خانم تجل ی. همکارستین یعرض ر،یخ_

 تلفن رو قطع کردم.  یجون گرفت و بعد از خداحافظ شتریب لبخندم

لبخندم رو قورت دادم و روبهش گفتم به ساشا اطالع  دمیکه رس یمنش زیم یجلو

 بده که من اومدم. 

 ریبرگه و اسناد رو ز یسر هیکه کالفه داشت  دمیاتاقش که شدم ساشا رو د داخل

 کرد و گفت :  یکرد و تا چشمش به من افتاد اخم یرو م

 !ایاالن وقت سروکله زدن باتورو ندارم. برو بعدا ب_

 به حرفش توجه کنم نشستم جلوش و گفتم :  نکهیا بدون

رو زخمت نمک بپاشم اومدم کمکت رو  ومدمی! نگران نباش نیدونم وقت ندار یم_

 جبران کنم!
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 شده نگاهم کرد. زیر یو آورد باال و با چشم هار سرش

 کدوم کمک ؟ ه؟یمنظورت چ_

 زدمو گفتم :  یشخندین

 رفته باشه؟ ادتونیاعتماد چطور ممکنه  یعا عا، آقا_

 رز واضح حرف بزن!_

واسه  دیگذاشت شیکه پاپ نیشما بود نیبودم ا یتیموقع نیمن تو همچ یوقت_

 کمک کردن به من!

 د که ادامه دادم : نگاهم کر دیترد با

با  دیگرفت و شما اومد شیمن آت یکه انبار دارو یاون روز  ومد؟ین  ادتونیبازم _

 !دیسخاوتمندانتون کمکم کرد شنهادیاون پ

 نشست رو لب هاش و گفت :  یپوزخند

 ؟یخوا یم یچ_

 و گفتم :  یدادم به صندل هیتک

 خوام کمکتون کنم! یگفتم که م_

 ه؟یچ شنهادتیاونوقت پ_

 هام رو کج کردم و گفتم :  لب

 به من تا منم از شر طلبکارها راحتتون کنم! دیکل سهامتون رو بفروش_

 گفت :  زویرو م دیدستش رو کوب تیعصبان با
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 ؟ید یبه من م یشنهادیپ نیو همچ نجایا یکه اومد یهست یک یکن یتو فکر م_

 واسه از دست ندادن نداره! یچیکه ه میچیه هیمن  ؛یچیه_

 زد و گفت :  یصدا دار خندپوز

 !دیرو دار گریحرومزاده هنوز هم د اوشیتو واون ک ،یکن یاشتباه م_

 .ستادمیا زشیم یاز جام پاشدم و رفتم روبه روش، جلو تیعصبان با

 یدیبار رفت د هیهرز نره؛  اوشیدستت سمت من و ک گهیساشا به نفعته د نیبب_

اگه  یسر نیزدن ،ا شیانبارت رو آتکردن،  یسرت اومد، حسابت رو خال ییچه بال

زدن  شیکردن حسابت و آت یخال یممکنه به جا یاشتباه رو تکرار کن نیدوباره ا

در حال حاضر اون  یدون یم ناسراغ خودت و زنت چون مطمئ انیب مایانبارت مستق

 چشم بهم زدن ... هیتونم تورو به  یقدر قدرت دارم که م

 سرجام.  ستادمیرو قطع کردم و صاف ا حرفم

سراغت وقت  انیکه طلبکارها و شرخرها ب گهیفکرهات رو بکن تا دوسه روز د_

 . یدار

 که صدام زد. رونیاومدم ب یروکردم بهش و داشتم از اتاق م پشتم

 .سایوا_

 سرجام ستادمیبرگردم ا نکهیا بدون

 شنوم. یم_

 .دیبه گوشم رس شیحرص یصدا
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 هیجفتتون گورتون رو از زندگ دیبعدش با یول لعنت به تو رزا، لعنت به تو؛ قبوله ..._

 !رونیب دیگم کن ایمن و در

 زدم و گفتم :  یپوزخند

 فرستم سراغت. یرو م لمیفردا وک_

 *** 

 درست کرده بودم رو خاموش کردم و گفتم :  اوشیک یکه برا یرسوپیز

 تو بهت بودها! یدید یم دیرو با افشیق ،یتیگ_

 ؟یش رو بخرسهام یخوا یحاال تو واقعا م_

 خوام! یمعلومه که م_

 ؟یگرفت اوشیاز ک ؟یپولش چ_

 رو مبل و گفتم :  نشستم

 خودم نذاشتم. یخواست بده ول یم_

 پس از کجا؟_

 فروش کردم! شیدارو ، داروم رو پ یبه چند تا شرکت پخش کننده _

 .دمیرو شن دنشیخند یصدا

 دختر؟  یهست یک گهیتو د_

 گفتم :  دمویخند

 ! اوشمیک ی دست پرورده_
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 رزا؟_

 هوم؟ _

 تموم شد، نه؟ یهمه چ گهیپس د_

 کردم و گفتم :  زیهام رو ر چشم

 ه؟یمنظورت چ_

 یرو تموم کن ، انتقامت رو م یشرکت دوباره مال تو شد همه چ نکهیبعد از ا یعنی_

 گم!

 زدم و گفتم :  یپوزخند

 انجام بدم! دیهست که با گهیکار د هینه، هنوز _

 :  جواب داد یفور

 گهید ؛ینشوند اهیتو ساشا رو به خاک س ،یکن یم یرو ادهیز یرزا دار ؟یچه کار_

 بسه!

 فقط ساشا رو! یآره ول_

رو اون هم  فتهیواسه ساشا ب یهراتفاق گه،یزنشه د اهمیدر ؟یگ یم یدار یرزا! چ_

 داره! ریتاث

 ؟یبگ یخوا یم یچ یتیگ_

رو  یخوا یکه م ییزهایون چا یاالن همه  گه،یگم تمومش کن، بسه د یدارم م_

 .هیرو ادهیواقعا ز گهیبه بعد د نجایبه نظرم از ا یدار

 زدم و گفتم :  یشخندیحرص ن با
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که با  یسر من اوردن؟ من االن هرکار ییرفته چه بالها ادتی یتیگ ؟یرو ادهیز_

 تاوان بدند. نایاز ا شتریب دیاونا کنم کمشونه ، با

 یانتقام م یشعله  نیخودت روهم تو ا یتو دار یلنرفته و ادمیمعلومه که  زمیعز_

 ،یکن یم اهشیس ،ینگاه به قلبت بنداز دار هینگاه به خودت بنداز،  هی یسوزون

 ! یکن یرو خاکستر م تیزندگ یدار

 داد؟  یمن م لیتحو یداشت چ یتیهام رو محکم بازو بسته کردم و گ چشم

رو  یتونم فراموش کنم زخم یرفته. من نم ادتیکنم تو  یمن حس م یول یتیگ_

که خنجرشون رو از پشت کمرم  نهیکه اون ها از پشت بهم زدند، اصال به خاطر هم

 کردند. انتیبهم خ ینره که فراموش نکنم چجور ادمیکه  وردمیدرن

 رزا جان ..._

 گفتم :  یرو قطع کردمو فور حرفش

 ؟یندار یبرم کار دیمن با یتیگ_

 برو مواظب خودت باش.که گوش کنه؟  هیک یدارم  ول_

 توهم؛ به پارسا هم سالم برسون ، خدافظ._

 کمتر شه.  تمیتا بلکم عصبان دمیکش قیرو قطع کردم و دوسه تا نفس عم تماس
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کردم  یفکر م نیبودم ، همش به ا یتیگ یاون موقع تاحاال همش تو فکر حرف ها از

 ، چطور؟رو فراموش کنم  یازم انتظار داشته همه چ یچطور یتیکه گ

 خوشمزه بود. یلیدستت درد نکنه خ_

 زدم.  یکردم و لبخند کم جون اوشیبه ک ینگاه

 شن.  ینوش جونت؛ خداروشکر زخمات هم دارن خوب م_

 ؟یتو چ یزخم ها_

 نگاهش کردم و گفتم :  یسوال

 ؟یچ_

 شه. یتموم م یداره همه چ گهیگم حاال که د یقلبت رو م یرو یزخما_

که خودش  یشدن، درست از وقت یود که داشتن خوب موقت ب یلیهام خ زخم

 مرحم شده بود براشون!

 هنوز که تموم نشده. _

 شد تو چشم هام و گفت :  رهیخ

 .میتمومش کن میتون یم یاگه تو بخوا_

 ؟ هیمنظورت چ_

 و گفت :  رونیرو فوت کرد ب نفسش

کنم به  یکر مکردن ساشا و گرفتن حق تو بود. من ف رونیقصد من و تو و نیرزا بب_

 .میتمومش کن میتون یم گهیپس د میدیهدفمون رس

 رو تکرار کنه؟ یتیگ یتونست حرف ها ینگاهش کردم و چطور م ناباور
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 .یقدم رو بردار نیآخر یخوا ینگو که نم اوش،یک_

 ... نیبب ستیرزا، باور کن الزم ن_

 دستم رو آوردم باال و گفتم :  

 میدیاالن که رس میباهم گذاشت یقرار هیوتو من  اوشیبشنوم؛ ک یزیخوام چ ینم_

 ؟یزنیجا م یبهش دار

گم االن هم  یفقط م ستمیمن اهل جا زدن ن یدون یخودت که م ه؟یچه حرف نیا_

 !میدیبه هدفمون رس

 از جام پاشدم و گفتم :  تیعصبان با

که بهم زدن رو بهشون نزدم.  یهنوز اون ضربه ا دم،ینه نه؛ من هنوز به هدفم نرس_

 یم یکه باهام کردن داشتم خودکش یمن به خاطر اون ها ، به خاطر کار اوشیک

 بودم.  یشدم که ازش فرار یشهر یکردم، من به خاطر اون ها آواره 

 از جاش پاشد و اومد سمتم. عیکه شکست سر بغضم

 آروم باش. ؛یتو بگ ی، باشه هرچ زمیباشه عز_

 هق کنون گفتم : هق

تو خودت حال  اوشیببخشمشون؛ ک یراحت نیواه که به اازم نخواه، ازم نخ گهید_

 نی. اصال ... اصال اخوردمیم نیداشتم زم یکه چجور یدید ،یدیاون شب من رو د

اون  یباشم، چجور یقو یسفت باشم، چجور یچجور یداد ادمیکه  یخود تو بود

 بزنم. نیرو زم نیکه زدنم زم ییها

 نم اجازه نداد حرف بز گهیبغلم کرد و د محکم

 باهم. م،یکن یرزا آروم باش، نگران نباش باهم تمومش م_
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 ییجا هیآغوشش خفه کردم و دست هام رو دورش محکمتر و  یهقم رو تو هق

 یهمون زمان قاًیاند که  به موقع نگه ات دارن  دق ییبغال بغال نیخونده بودم، بهتر

 ...یپاشیاز هم م یکه دار

 *** 

 و گفتم : زیپشت م نشستم

 م؟یدار یفردا  کنفرانس خبرپس  _

 تونم بندازمش عقب تر! یم دیالبته اگه شما بخوا س،ییبله ر_

 . ستینه خوبه الزم ن_

 تکون داد و گفت :  یسر

 ؟ ستین یامر_

 دختر فقط نوزده سالش بود! نینگاهش کردم و ا نیتحس با

 .یممنون خسته نباش_

 . رونیرفت ب از اتاق یسر تکون داد و با گفتن با اجازه ا دوباره

که  یسه هفته ا نیو چشم هام رو بستم، تو ا یدادم به پشت صندل هیرو تک سرم

عوضشون  یعنیعوض شده بود  زهایچ یلینشسته بودم خ استیر زیدوباره پشت م

اون  دمیفهم یتا راه و روش اداره کردن شرکت. حاال م ریبگ یکرده بودم! از منش

راحت تر از دوسال  یلیگرفت، من االن خ یبهم سخت م اوشیچرا انقدر ک لیاوا

 بودم. اوشیک ونیرو مد میتونسته بودم شرکت رو بگردونم و من زندگ شیپ

انداختم ، چه  یچشم هام رو باز کردم و به صفحش نگاه میگوش یصدا دنیشن با

 بود! میحالل زاده ا
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 اوش؟یبله ک_

 س؟ییاحوال خانم ر_

 رفت.لبخندم جون گ ش،یپر انرژ یصدا دنیشن با

 ؟؟یتو چطور ،یعال_

 باشه و حال من بد؟ یشه حال رزا خانوم عال یمگه م_

 نگفتم که گفت :  یزیو چ دمیخند

 رزا؟_

 جانم؟_

 رو بهت بگم. یزیچ هیراستش زنگ زدم _

 کردم و گفتم :  زیهام رو ر چشم

 ؟یچ

در خونشون  گهیتا دو ساعت د ینیخودت شخصا بب یخوا یکارها انجام شد، اگه م_

 ش!با

 حرف هارو زد نفس هام تند شد و ضربان قلبم رفت باال، وقتش بود؟ نیا تا

 ؟یایتوهم م_

 ؟یفقط رزا مطمئن ام،یآره معلومه که م_

 بودم؟ آره مطمئن بودم. مطئمن

 اونجام. گهیتا دو ساعت د_
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 !ستین یدونستم راض یم دم،یفوت کردن نفسش رو شن یصدا

 .نمتیب یباشه پس م_

رو برداشتم و رفتم سمت در اگه زمان فکر  فمیم و بدون تعلل کرو قطع کرد یگوش

 عوض شه! ممیذاشتم ممکن بود تصم یخودم م یکردن واسه 

 *** 

هواسم جمع  نیشده بودم به در خونه که با، باز شدن در ماش رهیفکر بودم و خ تو

 شد!

 ؟یوقته منتظر یلیسالم، خ_

 ا حرف زدن بغضم بترکه!ب دمیترس ینگفتم و فقط سر تکون دادم، م یزیچ

 شه!  داشونیپ دیبا گهی: االن ها داوشیک

 یکاش همه  یتو راه خراب شه،  اصال ا نشونیکاش  ماش یکاش نشه ، ا یا

 شدن. یم لیها امروز تعط یکالنتر

بود که  یخونشون، چند روز یشدم به در رنگ و رو رفته  رهیدادم و خ هیرو تک سرم

 یخونه  هی نجا،یر فروخته بودن و اومده بودن ابزرگ تو شمال شه یاون خونه 

 گرد بود نه؟ نیمرکز شهر، زم یتو یشصت متر

 عه رزا اونجا رو!_

لباس سبز  یسرم رو آوردم باال و نگاهم افتاد به اون مرد درشت اندام تو یفور

دست هام دور فرمون مشت  رون،یو ساشا که اومدن ب ایکه گذشت، در کمیس؛یپل

زده  ایدر یاون دستبند به دست ها نکهیبه خاطر ا یروز هیمن شد و دلم خون، 

 نشه خودم رو فروخته بودم و حاال ...
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 ...یرزا؟ رزا اگه بخوا_

 خوام! ینم_

 چونم و صورتم رو برگردوند سمت خودش. ریانگشتش رو گذاشت ز دو

 اشک هات رو؟ ایحرف هات روباور کنم _

 یکنم به صدا یتوجه یکردم ب یعوس دمیهام رو محکم بستم و لبم رو گز چشم

 زد. یکه ساشا م ییادهایو داد و فر ایدر یها هیگر

دلم، قلبم و جونم هنوزهم از دستشون خونه، هنوزهم نگاهشون  اوش؛یتونم ک ینم_

جون من بود، خودش  ایدر اوشیافتم؛ ک یم میکس یب یاون روزها ادیکنم  یکه م

 جونم رو ازم گرفت.

 گفت : یشتش پاک کرد و با لحن مهربونهام رو با سر انگ اشک

 ؟یهنوزهم دوسش دار_

 خوام داشته باشم. ینم_

 ...  یدار یول_

 رو ازش گرفتم و دوختم به کوچه . نگاهم

 داشتم ... شهیهم_

 *** 

 یموکت و چند پتو م کی ونیبا دکوراس کیتار یفضا نیبود و پر از ترس، از ا خسته

 یکرد م یلب هان پوزخند دارش براندازش ماز آن دخترک قد بلند که با  دیترس

 یچاره ا یول دیترسیو م دیترسیو م دیترسیم د،یترس یاش م ییاز تنها د،یترس
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مخوف  یفضا نیکه ساشا از ا یقتکرد؛ حداقل تا صبح، تا و یتحمل م دینداشت با

که رزا خودش را به آب و اتش زده  یروز یادآوریداد و چه دردناک بود  ینجاتش م

 یدانست که دارد تاوان م یرا در بند کنند! خوب م نشیزتریشب عز کیتا مبادا بود 

که  یکه به جان رزا انداخته بودند، تاوان دل یدهد هم او هم ساشا، تاوان درد

چه حاصل  یمانیبود و پش مانیکه فرو کرده بودند. پش یو خنجر ودندشکسته ب

 ... یراه چیوجود نداشت، ه یراه برگشت چیشده بود و ه دهیداشت؟ پرده ها در

*** 

آمد اصال انگار که حرامش کرده بودند و فقط اشک را به  یبه چشمانش نم خواب

نتوانسته بود انجام بدهد  یکار چیبود که ه یاش مجاز دانسته بودند و او مرد دهید

بود که از اعماق  یبار نیوَ اول چارهیزنش، عشقش و مونسش. درمانده بود و ب یبرا

خودش که در عرض  یشده بود، برا رشیبانگیکه گر یبدبخت یار زده بود براوجود ز

دانست   یکه م ییایدر یدو ماه هرچه داشت و نداشت را خاکستر کرده بودند، برا

عدالت  یوضوخ نیبا همچ نگونهیگذراند و تا به حال ا یرا داشت م یچه شب سخت

 یدر حق رزا کرده بود؛ زن یعدالت یبود و خودش هم قبول داشت چه ب دهیخدا را ند

 مانیوقت بود که پش یلیبود، خ مانی. پشیمهربان یاحساس بود و خدا یایدنکه 

کرد و به قلبش  یم زیت انتیتهمت خ شیایکه در ییشده بود درست از همان روزها

 را قرار نبود دوا کند. یدرد چیه یمانیدانست که پش یکرد اما خوب م یفرو م

 *** 

شده بود به سقف اتاقش، در دلش  رهیده بود به تاج تخت و خدا هیرا تک سرش

بودن  یاجازه  یکشد ول یم یبه پا شده بود؛ خبر داشت که رزا االن چه درد یآشوب

را  شیاشک ها یکرد! امروز وقت یموضوع کالفه اش م نیدرکنارش را نداشت و هم

بودن رزا و خون  یهااشک  یلمس کرده بود قلبش آتش گرفته بود از داغ
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رزا  یخواست زمان را به عقب برگرداند و خودش را زودتر به زندگ یچشمانش، م

رزا عاشق  یروز نکهیداشت فکر ا یوصل کند حداقل قبل از آمدن ساشا و چه سوز

مرد  نیساشا و ا یبوده است و دلش خنک شده بود از نابود یمرد نامرد نیهمچ

دانست رزا هنوز هم  یخوب م یود ولمتنفر ب اهمیدر... از ایبود و در یرانیحقش و

قلبش بکشد  یشد دستش را رو یاش است و کاش م یدوستدار، دوست چشم رنگ

خواست همه  یقلبش پاک کند. دلش م یو انتقام را از رو نهیو تمام گرد وغبار ک

 یبه پا زدیزودتر تمام شود تا بتواند جسارت خرج کند و دل بدهد و عشق بر زیچ

دختر با قلب عاشقش و  نیو خبر داشت چه ها که نکرده بود ا شیبایز یا لهیت مچش

کرد و عشق چه ناگهان  یرا مسخره م گریعشاق د یبود که روزگار یاو همان مرد

 زده اش...! خیبود بر قلب  دهیتاب

 *** 

االن کجا و  ایدر نکهیدست هام؛ فکر ا نیتخت و سرم رو گرفتم ب ینشستم رو کالفه

کردم! مگه من  یکرد، اصال حال خودم رو درک نم یم وونمیبود د یتیتو چه وضع

تو قلبم نسبت  یحس تنفر چیگفتم ازش متنفرم؟ پس چرا االن ه ینبودم که م

 یبرداشتم و فور شمیآرا زیم یوو از ر میکنم؟ از جام پاشدم و گوش ینم دایبهش پ

و انگار تونست حالم رو خوب کنه  یبود که م یتنها کس اوشیشمارش رو گرفتم، ک

 جواب داد. یبود چون فور داریکه اون هم مثل من ب

 الو رزا؟_

 سالم!_

 که تو صداش بود حواب داد :  یمشهود ینگران با

 واست افتاده؟ یشده؟ اتفاق یزیسالم چ_
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طبقه پرتم  ستیساختمون ب هیواسم افتاده بود، انگار از  یشده بود، اتفاق یزیچ آره

 .نییکرده بودند پا

 ؟یخوب ،زمیرزا عز_

 .ستمین_

 اونجا! امیمن االن م_

 نشست رو لبم. یهام لبخند هیگر یقاط

 فقط باهام حرف بزن. ا؛ین اوشینه ک_

 شمال؟ میچند روز بر هی میرو ول کن یهمه چ یخوا یم_

 ؟ییدوتا_

 گم! یم ناروهمیننه جونم ا یاگه دوست داشت زمینه عز_

 زدم و گفتم :  یپرحرصش لبخند یصدا به

 خوام فرار کنم! ینم گهینه، د_

که توشه فرار  یطیاز شرا دیوقتا آدم با یفرار کرد رزا، گاه دیوقت ها با یبعض یول_

 گهیبخوره که تا آخرعمرد یشکست هیدور چون اگه بمونه ممکنه  یجا هیکنه و بره 

خودش  یاوقات فرار کنه و بره و وقت یگاه دیجبرانش کنه؛ آدم با یبُرد چینتونه با ه

 بردن رو بدست آورد برگرده. لیپتانس یشد، وقت یقو یخت، وقترو سا

 رودارم. یگ یکه تو م ییزهایاون چ یاما ... اما من االن همه _

 نه تو جنگ با خودت! ا،یتو جنگ با ساشا و در یول یشد روزهمیپ ی، حت یآره دار_

 نگفتم که ادامه داد :  یزیچ
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تو  یبرد چیچوب دوسر طالست، هآدم با خودشه چون  دنیجنگ دن،یجنگ نیبدتر_

 !ستیکارش ن

 و گفتم :  دمیکش یآه

 کنم! کاریچ دیدونم با ینم_

 شستیبه دلم م بیعج مشیمال یصدا

 . یرو قلبت و به صداش گوش کن یدستت و بزار هیفقط کاف ،یدونیرزا م یدونیم_

از  ییایدن یتو یمن و برده بود تو فکر، اصال انگار پرتم کرد بود بیهاش عج حرف

 و ... دیترد

 هم تو حرف بزن! کمیهمه حرف زدم،  نیخب حاال که من ا_

 بگم؟ یچ_

 ؟یدوست دار یهرچ_

 دوست داشتم؟ تو ... تو ... تو یرو تخت و من چ دمیکش دراز

 اوش؟یک_

 جانم؟_

 ؟؟یدیازت بخوام واسم انجام م یکار هی_

*** 

 ( www.nevisadl.com سایشده توسط انجمن نو هی)ساخته و ته

 نیبود انداختم و هنوز ا دنشییکه در حال جو یافتادش و ناخون نییبه سر پا ینگاه

 عادتش رو ترک نکرده بود!



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 477

 ؟یشه نگام کن یم_

 بود آروم گفت :  نییکه سرش پا همونجور

 نه._

 چرا ؟_

 چرا. یدون یخودت م_

 گفتم : دمویکش یقیعم نفس

 ؟یمونیواسه پش ستین رید کمی _

 .رهید_

 ؟یازم متنفر ایدر_

 سرش رو آورد باال و نگاهم کرد. باالخره

من بودم که در حقت بد کردم نه تو ،  نیتونم ازت متنفر باشم؟ ا یم یچه جور_

 !یکه هست یاز من متنفر باش دیکه با ییتو نیپس مسلما ا

 نگاهش کردم و بعد گفتم :  کمی

 ایمنو ...! در نی... بب نیگن منو بب یآدم کور رو دارم که همش بهش م هیحس _

 یرو خوب م نیا ینه ول کارینم چبک دیبا کاریغلط! چ یدرسته، چ یدونم چ ینم

 نه کمتر. شترینه ب دیکرد ریکه االن توش گ هیوضع نیهم قایدونم حق تو و ساشا دق

 هاش رو با پشت دستش پاک کرد و گفت : اشک

 ندارم! یا هیگال_

 نمت؟یخواستم بب یچرا م یدون یم_
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 نگاهم کرد که ادامه دادم :  منتظر

که باهم  یخوب یواسه خودت واسه خاطره ها دلم واست تنگ شده بود، البته نه_

 و ... میداشت

 من نابودشون کردم!_

 پاشدمو گفتم :  ازجام

وار  وانهیکه د یرو دار یکیچون  ،یخداروشکر کن یلیخ دیوسط با نیا یول_

کس  چیمن اون روزها ه ایتا نجاتت بده؛ در واریزنه به در و د یعاشقته وخودش رو م

 کس. چیرو نداشتم ، ه

 دنیو چرا طاقت د رونیاز اتاق زدم ب عیحرف سر نینموندم و بعد از زدن ا نتظرم

 اشک هاش رو نداشتم؟!

 *** 

اذان  یصدا دنیداد انداختم و با شن یبه ساعت که پنج صبح رو نشون م ینگاه

 فرمون رو به سمت حرم کج کردم! 

 کمی دیبا دونستم یشده بود و م اهیچادر برداشتمو رفتم داخل حرم. دلم س هی

 ایکه بتونم از حقم بگذرم و در ینه تا حد یکردم ول یم دشیکردم، سف یم شیخال

 رو ببخشم.

رفتم سمت  عینماز کردم و فرصت و مناسب دونستم و سر یبه صف ها ینگاه

و چشم هام رو بستم و  حیرو چسبوندم به ضر میشونیخلوتِ خلوت بود. پ ح،یضر

ساشا،  ،یکنم، همه چ یخال یاز همه چ یا لحظه یکردم دل و فکرم رو برا یسع

 !اوشیک یحت ایدر
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 یِبرگشتم و پ یاز پشت اسمم رو صدا زد، وقت یکیخودم بودم که  یحال و هوا تو

 یراهم سبز م یمنتظره جلو ریرفتم تو بهت! چرا هر دفعه غ دنشیصدارو گرفتم با د

 شد؟

 دمت؟ید نجایشه که ا یباورم نم_

 ید... چند قدم رفتم جلوتر و تازه نگاهم به رزا که با دستامن بو یخونه  نجایا یول

گفت دکترها ازش  یم نیمت ادمهیبود افتاد؛  دهیچادر مامانش رو چسب کشیکوچ

کردن و چقدر خوشحال شده بودم از زنده بودنش. نگاهم رو برگردوندم رو  دیقطع ام

 کردم لبخند بزنم. یو سع نویم

 بزاره تو کاسم! یریغافلگ ییهویعادت داره که انقدر  یزندگ_

 به روم و گفت : دیپاش یلبخند

 بطلبم. تیخواستم ازت حالل یم دمت،ید نجایرزا، جدا خوشحالم که ا_

 !یدر حق من نکرد یکار بد چیتو ه نویم ت؟یحالل_

 خودم نه. یواسه _

 شده نگاهش کردم که ادامه داد :  زیر یچشم ها با

 !نیواسه مت_

 تم و گفتم : انداخ حیبه ضر ینگاه

 !دمشیخوب شدن، بهش بگو بخش میمیقد یوقته که زخم ها یلیخ_

 گفت :  یلرزون یرو گرفت تو دستش و با صدا دستم

 باشه! دهیفکر کنم، فکر کنم خودش االن شن_
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 نگاهش کردم و گفتم :  یجیگ با

 مگه کجاست؟_

 خدا. شیپ_

 زدم جلوش. حرف رو زده بود نگاه کردم و زانو نیبهت به رزا که ا با

 ؟یچـ...چ_

 بچه گونش گفت :  نیریباال انداخت و با اون لحن ش شونه

 شهیخاله هم یخدا ول شیرفته پ ییگه بابا یگه، م یگم، مامانم م یمن که نم_

 !نجایا نیماست، بب شیپ

 .نشیافتاد به دستش که گذاشته بود رو س نگاهم

 .شمونهیپ شهیقلبشه و هم یگه بابات تو یمامانم م_

 کرد انداختم و گفتم :  یم هیکه داشت گر نویبه م ینگاه اباورن

 ... نی... مت نیبگو ... مت یزیچ هیتوروخدا  نویم نو؟یم_

 مرده . نیمرده؛ رزا مت_

 دهنم و گفتم :  یرو گذاشتم جلو دستم

 ؟یچ_

 لرزون گفت :  یباال و با صدا دیرو کش شینیب

 یشتناک کرد که باعث شد ضربه مغزتصادف وح هی نیتو، مت دنیدوماه بعد از د_

که تو  یداشت، قلب باباش رو بهش دادن ... همون اجیبشه؛ رزا دخترمون به قلب احت

 رو گرفت و داد به دخترش! نیمت یشد خدا سالمت یگفت
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 بود رو گونم رو پاک کردم و گفتم :  دهیکه چک یاشک قطره

 خواستم... یمن ... من نم_

 یظلم چیرو ه ییبد چیرو بدون خدا ه نیا یتو نبود، ول ریتو نبود رزا، تقص ریتقص_

 ذاره، چوبش جدا صدا نداره!  یجواب نم یرو ب

و   میختیتو بغل هم اشک ر قهیدونم چند دق یبغلش کردم؛ نم ینگفتم و فور  یزیچ

 یمرده بود ... کس نیو هفت هشت تا زن رو دار زده بودن، مت ستیانگار که تو دلم ب

 من بود، مرده بود! یها ییها و تنها یتموم آوارگ لیدل نیکه اول

 *** 

 لب گفتم: ریصاف مشهد کردم و ز شهیبه آسمون هم یپنجره نگاه از

 یدور خودش فقط م رونیو و رونیکه خودش هم ح میشد ییایسرگردون دن_

 چرخه!

کم سن  یکه به در خورد برگشتم و منتظر زل زدم به منش یتقه ا یصدا دنیباشن

 کاربلدم. یوسال ول

 .دیرسند، خواستم خبر بدم که آماده ش یم گهید ی قهیخانم؟ خبرنگارها تا ده دق_

 زدم و گفتم: یلبخند

 شم. یممنون، االن آماده م_

 هم هست. گهید زیچ هی_

 ؟یچ_

 .نندیاالن شمارو بب نیاصرار دارند هم یلیخ ییآقا هی_
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 :دمیحال پرس نیبا ا یول هیدونستم ک یم

 رو نگفت؟ شلیاسم و فام_

 اعتماد. یچرا چرا... آقا_

 تکون دادم و گفتم :  یسر

 کن داخل! شونییخب، راهنما یلیخ_

 چشم ... با اجازه._

 رو گرفته بودم! میو منتظرش موندم، من تصم زمیپشت م نشستم

بود که انقدر نا منظم و شلخته  یبار نیتعجب کردم! اول دنشیاومد داخل با د یوقت

 گفتم : یسالم کنم با حالت خشک نکهی! بدون امشید یم

 !گهید ی قهیکنفرانس دارم چند دق د،یلطفا زودتر بگ دیدار یاگه کار_

 قدم اومد جلوترو گفت :  چند

 !ینیندارم ، فقط اومده بودم که من رو بب ینه کار_

 حرف نگاهش کردم که ادامه داد :  یب

انتقامت رو  ،یدیهدفت رس به یتا بفهم ،یتونست یتا بفهم ینیاومدم تا من رو بب_

 شیآت م،یخنجر خورد م،یحقم بود حقمون بود؛ خنجر زد ستین یگله ا ،یگرفت

از  یعنی ی. رز تو بردی! نابودمون کردمینابود شد م،ینابود کرد م،یگرفت شیات م،یزد

 یکه نسبت بهمون دار یهمه تنفر نیا با یول یتو برنده بود یباز نیاول هم تو ا

 ینم ،یانقدر بد باش یتون یبشه، رز تو نم اهیس ستیقرار ن چوقتیدونم دلت ه یم

 ! یرو ول کن ایدر یتون



 

 

 www.Nevisadl.com    نویسا انجمن اختصاصی رمان 483

 گفت :  یجلوترو با لحن التماس اومد

 ایدر یچاقو بردارو بکن تو قلب من ول هیکنم؛ اصال  یتمومش کن، رز التماست م_

ن که او نیبود اوشیتو و ک نیدونم ا ی! مینجاتش بد یتون یرو ببخش، رز تو م

 نیرو نابود تر از ا امیکنم! در ی. ازت خواهش منیاسناد ناقص بودن دارو رو رو کرد

 کنم! ینکن، التماست م

بود؟ با  شیچند ماه پ ژیمرد همون آدم با پرست نیحرف نگاهش کردم و ا یب بازهم

 ! یاون غرور اسطوره ا

 بگو ، رز ...؟ یزیچ هیتوروخدا _

 رفت سمت در. نوییسرشو انداخت پا دیناام زنمینم یبازم حرف دید یوقت

 شه.  یتا عصر آزاد م_

 برگشت سمتم و با بهت گفت:  یفور دیحرفم رو شن نیا یوقت

 ؟یچ_

اسمتون رو تو  یحت گهیبار د هیبه شرفم قسم اگه  رونیاومد ب ایدر یساشا، وقت_

 بشنوم ... میزندگ

 کردمو ادامه دادم : یمکث

 نیکار رو بخاطر شما انجام دادم، نه ... من ا نیفکر نکن ا یلحظه ا یدرضمن حت_

 یخواستم قلبم  رو دفن کنم تو ینم نکهیکار رو به خاطر خودم کردم، به خاطر ا

رو از اول  تونیشروع کن و زندگ ایو تنفر ...!  حاال برو، برو و با در نهیقبرستون ک

 !دیبساز

 و گفتم :و پشتم رو کردم بهش  دمیبزنه که نذاشتم و چرخ یحرف اومد
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 برو ساشا، فقط برو!_

پالن تا  هینفسم رو فوت کردم و حاال فقط  دمیبازو بست شدن در رو که شن یصدا

 !اوشیمن، پالن آخر ... ک یمونده بود؛ پالن دوست داشتن لمیف نیآخر ا

 *** 

 زدم و با حفظ لبخند رفتم داخل اتاقش. در

 اجازه هست؟_

 و گفت :  دیمن خند دنید با

 .دییهست، بفرمابله که _

 داخل و نشستم جلوش. رفتم

 که! یدختر کوالک کرد دم،ید یداشتم کنفرانست رو م_

 شدم! یموفق نم چوقتیبدون تو ه_

 گفت : دویخند

 !یدون یکه خودت هم م نیآفر_

 نگفتم.  یزیو چ دمیخند متقابال

 که تو یدون ینره، م ادتیدادسرا  یبر دیفردا صبح ساعت هشت با ی:راستاوشیک

 !یحضور داشته باش یخصوص یبه عنوان شاک دیبا

 باال انداختم و گفتم :  یا شونه

 به رفتن من باشه. یازین گهیفکر نکنم د_
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 کرد و گفت :  زیهاش رو ر چشم

 چطور؟_

 یانتقام نم گهیاز خودم دور شم، د نیاز ا شتریخواستم ب یخواستم، نم ینم_

 خواستم.

 انتظارم گفت :  مطابق

من دلپاک  یزندگ یدونستم رزا یم ،یرس یم جهینت نیآخرش به همدونستم  یم_

 جوئه. نهیک یآدم ها یایتر از دن یتو رنگ یایدونستم دن یحرفاس، م نیتر ازا

 نگفتم که اومد جلوترو گفت : یزیچ

 ی، چ یخوا یانتقام نم گهیتموم شده، حاال که د گهید یباز نیخب رزا، حاال که ا_

 ؟یخوا یم

 چشم هاش رو جسارتم رو جمع کردم!شدم تو  رهیخ

 تورو ..._

چشم هام شد و فقط چند لحظه  ی رهیلباش خشک شد و با بهت خ یرو لبخند

که مطمئن بودم  یو جواب ابراز عالقم رو با بوسه ا ادیتا به خودش ب دیطول کش

من  ییشکسته بود، طلسم تنها گهیعمرم بود مهر بزنه و حاال د یبوسه  نیباتریز

که  یگاه، از جنس کوه؛ مرد هیبود از جنس تک یود و باطل کنندش مردشکسته ب

اسمش بزرگ بود و  یکه مثل معن یبود باال، مرد دهیمن رو از اعماق باطالق کش

من بود و  یکه معجزه گر زندگ یمرد رو؛ مرد نیا دمیپرسیو من عاشقانه م یقو

 طلسم ... . نیا یباطل کننده 
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 که سِحرش را... یهمچون ساحره ا شمکیرا به آغوش،م مییتنها"

 نیتورا ا شکندیچرا که درهم م ،یمن بگذار ییتنها یپا به قلمرو چوقتیکه ه نخواه

 ...ییطلسم تنها

 

 (ی)زهراعابد

 

۲۹/۱۱/۱۳۹۶ 

۲۱:۳۵ 
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