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 مرد تی رضای خورده ودر ازای که صدمه سخت نخاعشهی مرد جوون شروع مهی با نارگل با تصادف داستان
 از خونش ادی زیرهاینارگل پس از تحق  ،انیک ی تاخوب شدنش پرستارش بشه؛ بعد از خوب شدن آقادیبا
 یی رازهایواده اشراف خاننی هستن، درون ایمی ملک وامالک دارقدیانهای از اون اعانیخانواده ک. رهیم

 به شهر انی کینارگل بعداز ترک آقا!. شهی هاشون می که باعث  مرموز بودن خانواده وپنهانکارانهیدرجر
 که بچه دار ی کمک کردن به زن وشوهری نارگل براشه؛ی نجات مقی غری واونجا مربرهی می اگهید

   ... ری دست تقدنکهی غافل از اکنه،ی تخمک اهدا مشدنینم

  پایان خوش  ییمعما  یهمخونه ا  عاشقانه: ژانر
 5:              تعداد فصل ها 830:    تعداد صفحات کتاب      م.کسایا: سندهینو

goldjar@   
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  : مقدمه
  

  هی چشام بارونای ی شـدباتری تــو زای
  هی قلــــب من زندونی قفس بازه ولــنیا

   جــاده رو از رفتنتکنــمی ممونیمن پش
  رهنتی عـــطـرتم از پپرهی میتـــو نباش

  یزاری آروم شـم تــو نمخوامیمــ
  یــزاری عـشق و برحـــمنیهــردو ب

  دم رو کــرــروی زامویهـــمه دن
   آرزو کـــردمـــری ددیتورو شا

   آخــرو آهسته تر برداریقـدم ها
  داری دنیواسه من کابــوس فکر آخر

   آهنگ ها رو تا کجا ها بردــنیبغض ا
   امشب به رحـم آوردرموی هم تقدـدیشا

  ی  اون همه تلخیبه تــالف 
  گله هاتم طعم عسـل شد

   معصومانه چشماتغــم
  به تبسم تازه بدل شد

  

  
  5:  تعداد فصل ها 

  : کتاب ینام فصل ها
  خاطرات نارگل : 1111 فصل

   خاطراتیگمشده ال : 2222 فصل
   آرامشیدرجستجو : 3333 فصل

  یتالف:  4444 فصل
 یبازگشت به خوشبخت : 5555 فصل
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  عشق با اعمال شاقه 
  

  فصل اول

        ))))خاطرات نارگل خاطرات نارگل خاطرات نارگل خاطرات نارگل ( ( ( ( 
  
 که چشمم یزی تنها چنی ماشی جلوی شهی شی های شکستگنی مقابلم زل زده بودم، از بی صحنه به
 از ترانه ی قسمتجانی خواننده مورد عالقم با هی بود و تنها صداابونی خهی و خلوتیکی ، تاردیدیم

  . شکستی را مابانی و سکوت خدیکشی مادیرو فر
  

   ... رشی زدم زشدی رد مابونی داشت از خیکس : کردی آخر و مرور مهی تمام ذهنم ده ثان
  

  . نبود یشکیبود با وحشت اطرافمو نگاه کردم ه دستام هنوز رو فرمون 
  

 اون یزیی پای از هوای که ناشی در و بازش کردم، سوز سردی رهی با ضعف دست بردم به دستگ
 از نی گذاشتم و با گرفتن درماشرونی باعث شد به خودم بلرزم، پامو بدیچی پنیشب بود تو ماش

  . افتاده بود نگاه کنمنیزم رو نی که جلو ماشی کردم به شخصیترس افتادن ،سع
  

 هی کنارش نشستم نی گرفتم ،رو زمجهی شدم حس سرگکشی با ترس و لرز نزددنیلرزی زانوهام م
 شده بود و لحظه به لحظه به ختهی که اطراف ریمرد بود که رو دست چپش افتاده بود و جز خون

  : صدا زدمدستمو بردم جلو و همونجور آروم.دمی دی ازش نمیزی چشدی مشتریلحظه ب
  

  !ه؟...لتون خوب...شما حا... شم...آقـا ... آق 
  

 که خون ازش ی از حدقه در اومده و دهنی شخص برگشت و با صورت غرق به خون و چشما
  : داد زدختی ری مرونیب

  
  !!!قـــاتـل- 

  
  
  نــه....نــه !!!  نـــه- 
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 به اطرافم نگاه کردم تو اتاق م،زدیتو جام نشستم ، هنوز نفس نفس م .دیچی تو گوشم پغمی جی صدا
 رد و بدل بشه ی تا هوائکشدی منیی پاموی لباس خواب عروسکی قهیدستام ناخودآگاه .خودم بودم 

  .شدی مشتری و بشتری داشتم بغض تو گلوم هر لحظه بیاشک تو چشمام جمع شده بود حس خفگ.
  

 دخترعمم آروم الیل. شکونددومی مرونی که از بی مطلق اتاق و نوریکی در با صدا باز شد تار
 کرد ، دستشو پس زدم مالفه رو کنار زدم و کمی آب و نزدوانی شد و لبه تختم نشست و لکینزد

 و با تحکم نمی کردم خواستم بلند شم که بازومو گرفت و مجبورم کرد بشزونیپاهامو از تخت آو
  : دادمهادا

  
  !شهی درست نمیچی هیبا لجباز.یآب بخور آروم بش- 

  
 کردم یستمو از دستش دراوردم و آرنج هامو رو زانوم گذاشتم و صورتمو تو دستام گرفتم و سع د

  . رو فراموش کنم ی لعنتیشگیکابوس هم
  
  : ادامه دادیی دهنده ی لحن آروم و تسلالبای ل
  
 دیام. که شدههیکار .شهی درست نمیزی چی اما با خودخوریکشی می چکنمی دلم درک مزیعز- 

  ..دی قربونت برم تو باشهی معلوم میفردا همه چ.ادگاه دارهفردا قرار د
  

  : کنم ی و مخفدیلرزی که می کردم صدائی و سعدمی وسط حرفش پر
  
  .. برن زندانی باز هم منو مدهی نمتیشک نکن رضا!  هان ؟؟؟شهی میچ- 

  
 ی نذاشت ادامه ختنیری صدام شکست و اشک هام دونه به دونه رو گونه م می بغض سمج تو

 دونستی که خودش بهتر میدلدار.دادی ممیحرفمو بزنم سرمو تو بغلش گرفت و آروم آروم دلدار
  . آرامش بخش نخواهد بودادی م زی تصادف لعنتی پرونده ی اومده و شاکشی پطیبا شرا

  
  ؟یآماده ا: بهم کرد و گفتی همزمان نگاهبستی شو می ساعت مچالی ل
  
  !!! چرا انقدر دلشوره دارم دونمینم- 

  
  : عمه در جوابم گفت

  
 تو چرا رهی پس بگتشوی شده شکای حاال که اون آقا راضیعمه قربونت برم دلشوره واسه چ- 

  !! مادریدلشوره دار
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 مختص به خودش ینی الله که تا اون موقع ساکت رو مبل نشسته بود پاهاش و بغل زد و با بدب
  :گفت

  
 نارگل و بفرسته زندان خواستی مروزی تا دنکهیاصال ا.هی جورهیمنم ته دلم .منم با نارگل موافقم- 

   پس گرفته هان؟؟؟تشوی شکاهویچجور 
  
 رو کنهی منو خرابتر می اوضاع روحشتری که الله متوجه بشه داره بی با تشر و چشم و ابرو جورالی ل

  :به الله گفت
  
تا بتونه چارکالم  چقدر رفت و اومد دی امیدونی می چیتو خونه نشست...  شده یحاال که راض- 

   هالهی رفته نامزدم وکادتونی نکهیمثل ا. کنهشیحرف باهاش بزنه راض
  

  : گفتیدی قی تو هوا تکون داد و خطاب به خواهر بزرگترش با بی الله دست
  
 نامزد کچلشو فی خواد تعری حاال تا عصر مرهی بگنوی اادی بیکی... مارو یکشت!!! ..بابا نــامزد- 

  بکنه
  

 بلند کرد و نی شو از رو زمی و گوشتنی سنگکلی هواری برداشت و با کمک دواریشو از د هی عمه تک
  :خطاب به دخترا تشر رفت

  
 رو ی حرص چنی بچه رنگ به روش نمونده شما ها دارنیا. هامی داری چه بساطنیبب!!گهی بسه د

  . به امان خدانی برنیپاش.دیزنیم
  

 شد و دستامو تو دستاش گرفت و کیداده بودم نزد هی به من که به اپن تکنشی سنگی باقدم ها
  : که دخترا نشنون گفتیآروم جور

  
 نی از اشهی نباش نذر کردم امام رضا مادر خودش ضامنت میچیعمه قربونت برم نگران ه- 

  !! مناهیغصه نخور چشمون س.شهی نمیزی من دلم روشنه چیشیمشکل رها م
  

 ی مذخرف پلنگ صورتی بترکه صدانکهی شد و قبل از ا ترنی عمه بازم بغض تو گلوم سنگی با صدا
 چقدر سوژه خنده ی به رنگ صورتادشی که عالقه زادی بادمی بلند شد و باعث شد الی لیزنگ خور

 و به اشک نشسته اش بهم زل زده بود نی غمگی کردم به عمه که با چشمایسع. همه مون بودی
  .لبخند بزنم

  
  : بلند شدالی لی صدا

  



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

6

 یگی چقدر مگهیقول دادم د.. آژانس زنمی زنگ میکنی مدیشه باشه خو چقدر تاکباشه با- 
 و دی سمت الله چرخشی چند درجه آرومتر شدو بعد از قطع گوشی؟صداش موقع خداحافظ!دیام

  :گفت
  
   بره دنبال پسره زنگ بزن به آزانسدی دنبالمون باادی بتونهی نمدی الله ام- 

  
  : جواب دادیجی الله با گ

  
  ! که؟اطهی تو حنیژانس چرا ماشآ- 

  
  : الله به ستوه اومده بود داد زد ی های از دست خنگ بازگهی که دالی ل
  
 دختر نی بار اهی جواب داره بهم بده ؟؟به دل ما موند ی چهی ی هگمی می چی مامان؟؟هینیبیم- 
  ! چشم به خواهر بزرگترش بگههی

  
 که شر و بخوابونه از الله خواست ی و جور خورد برگشت سمت اللهی تکونالی لی عمه از صدا

الله هم رفت تا با . براش انجام بده و خودش به سمت آشپزخونه رفتخوادی خواهرش میهرکار
 ریسرمو ز. داشت تو چشمام نگاه نکنهی سعی که به سختالیفقط من موندم و ل.تلفن زنگ بزنه

 هم انی جرنین من مشکل داشت که ا گرفتنامهی با گواهدیاز اول هم ام: دلم گفتموانداختم و ت
  .نهی هم پشت فرمون بشالی راحت نذاره لالی با خگهیباعث شد د

  
 ی که از عمه به ارث بده بود و صورت گرد و سبزه وبا نمکیی رو شونه م زد و الله با چشمهای دست

 بی تنها عدی که شای کوچولوئی گوشتینی لپاشو بکشه و بخواستیکه آدم ناخودآگاه دلش م
  .کردی بهم نگاه میصورتش بود استفهام

  
   به من؟؟ی ؟؟چرا زل زدهیچ- 

  
 دی گفتم، امیزی چهی نترس بابا حاال من خهی خوبه ؟دستات هم که ؟؟؟حالتیشنویواقعا نم: الله

  ..کنهی داره صدات ماطهی تو حالیحاال هم پاشو آژانس اومده ل.کارشو بلده 
  
  نجاست؟؟یا- 

  
  بعد برگشت سمت راننده ممنون آقا چقدر شد؟.نجاستی اآره آدرسش که مال:الی ل
  

 ده طبقه ی روم بود به نظر ساختمون مسکونی شدم نگاهم به ساختمون جلوادهی در و باز کردم و پ
 کی کادی بود که ناخودآگاه ادمو ی و رنگدی سفی های گچکارشیرونی بیبود که نما

  .بودم شده رهیهمونجور که به ساختمون مقابلم خ.نداختیم
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  : دستمو گرفت الی ل
  
   شدن نارگل؟؟خی چرا انقدر دستات یوا- 

  
  نجاست؟ی هم ادی امی قرار گذاشتن ؟مطمئننجایچراا.ستی نمیزیچ- 

  
  : جواب منم دادشدی مکی نزدی و به نگهباندیکشی همونجور که دستمو مالی ل
  
   .استنجیاز صبح هم هم .نجای مرخصش کرده اوردش امارستانیآره صبح از ب- 

  
  .دی درو باز کنشهی ممی هستانی کی آقایمهمونا!! آقا دیببخش- 

  
 رو گرفته الی دست لریتموم طول مدت مس .می نگهبان با احترام دروباز کرد و داخل محوطه شد

 برخوردم نی ساختمون گرفته بودم و داشتم اولی محوطه رو تا در اصلی سنگریبودم و دنبالش مس
  .کردمی ممی خودم ترسشی مرگ برده بودمش و پ که تا لب مرزیو با کس

  
 سخت بود اما حول و دنشی دی پزشکزاتی اون همه دستگاه و تجهری زدمشی که دی بارنی آخر

 داشت ی ادهی و قد کشرهی تی قهوه ای رنگ پوستش روشن بود موهازدی سال به باال م30حوش 
  . مونده بودادمی شدنم هوشی تا قبل از بنارویفقط ا

  

  
  
 طبقه شکستی اسانسور سکوت و مکی موزیتنها صدا.می راه هردومون سکوت کرده بودریتمام مس 

 دو تا در سمت چپ و راست مون بودن می و از آسانسور خارج شدستادی م آسانسور از حرکت ا5
 خودش قرارم داد و با ی و روبرودی دستمو کشالی که لکردمی در واحدها نگاه منیسرگردون ب
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 ی پاشنه بلندش زل زد تو چشمام و با لحن جدی به لطف کفشای من کوتاه تر بود ولزا قدش نکهیا
  :گفت 

  
 اصرار یلی خدیام!! ی شانس توهه که دارنی آخرنی اگمی می من چنینارگل خوب گوش کن بب- 

 ازت ضعف خوامینم. محکم برخورد کنیدی شنی هرچکنمیخواهش م.کرد تا طرف قبول کرد
 با عقل و منطق باهاش برخورد خوامی ازت می مقصر بودادی زای افتاده کم ی اتفاقهی نیبب.نمیبب
  ؟باشه گلم؟؟.یکن
  
 هولش داد یباورکن کس...فقط..ف..ن ..م.. کردم تتونیاگه اذ...  اگ الین متاسفم ل..م..م- 

  .. به خاک مامخورمیقسم م
  
  : اشارشو گذاشت رو لبمالانگشتی ل
  
 که افتاده هی اتفاقی نکردتیتو مارو اذ.  ناراحتت کنمستمخواینم .دونمی مدونمی مشششیه- 
 از الله دوست نداشته باشم کمتر دوست ندارم پس شتری نارگل تورو اگه بیدونیخودت خوب م.

 ینجوریسخته برام ا.ی جاها باشنجوری اای تو زندان نمتیسخته برام بب.  نباشه ی اگهیحرف د
  شه؟؟ بای بهم اعتماد کنخوامیفقط م .نمتیبب
  
  )سکوت ...(- 

  
   به من؟؟یدی م؟؟؟گوشیباشه خواهر:الی ل
  

  : که تونستم جواب دادمی صدائنی ترنی با آروم تر
  
  باشه- 

  
  . سمت راستش و زنگ واحد و فشرد دی کرد به خودش مسلط بشه چرخی چشماشو بست و سع

  
 که هیمی چه تصمنیا کنجکاو بودم بدونم گرفت،ی که هر لحظه شدت می عالوه بر استرس و اضطراب

  . بهش اعتماد کنمخوادی گرفته و ازم مالیل
  

  . واحد باز شددر
  

 نی اولی تو قاب در جا گرفت و ناخودآگاه صحنه دی امی و عضله ای ورزشکارکلی قد بلند و ه
  . شده بود جلو چشمام اومدری درگالی جلو دانشگاه که با مزاحم لدارمونید
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 الی و خوش صحبت که بخاطر لپینشکده حقوق قد بلند وخوشت دای پر سرو صدای از پسرایکی 
 الی به نسبت لمی ذوق مرگ شده بودالی منو لدنشیچقدر اون روز از د.دست به زد و خورد زده بود

  . باعث خنده من و الله بودنشهی و فنجون بودن و هملیمثل ف
  

 همش نگاهش خواستی رنگش تضاد جالب داشت آدم دلش می آبی که با چشمارهی پوست سبزه ت
  . خدا کوتاه کرده و مردونه باال زده شهی همییکنه موها

  
 و دو تا خواهر ازدواج کرده نی برادر به اسم امهی پسر خانواده بود بعد از خودش نی بزرگتردی ام

  . وآمنه داشت نهی امیبه اسم ها
  

  
  

دم زن خوش مشرب و  بودهی بود که تو عمرم دیی زن هانی از محترم تریکی مادرش خاتون 
 نگاهش یشگی رو که مهمون همینی تا غم سنگی کردی که اگه تو چشماش نگاه نمیخوش برخورد

تا بچه 4 شوهرش با نکهی کم نداره و الحق هم باایچی زن هنی ایکردی واقعا فکر مینیبود و بب
 بازهم دی خودش رفته بودو سالها بعد خبر مرگش بهش رسی خوش گذرونی و پبودتنهاش گذاشته 

 ی ساله هم کم از خودش برا34 دی کم نذاشته بود گرچه امیزی و مراقبت از بچه هاش چتیتو ترب
  . خانوادش نزده بودحتاجیما
  

 و دادی نگاه کردم که سرشو تکون مالی گرفتم و به لدی بهم زد چشم از امالی که لی با سقلمه ا
شونه هامو گرفت و تکونم داد چشمامو  باال اومد الی لیدستا.دمی شنی نمی ولگفتی مییزهایچ

  ...دی باکردمی تمرکز مدی باکردمی تمرکز مدیبستم با
  
  ؟یدی نارگل حالت خوبه؟؟چرا جواب نمیگی نمیزیچرا چ:الی ل
  
  سالم.بم.. خو- 

  
 حالش خوش یخوای کرد و گفت مالی روشو به سمت لگهی می اگهی دزی رنگ و روت چیول:دی ام

  .گهی روز دهی می بزارستین
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   حالم خوبهخوادینــه نم :دمی وسط حرفش پر

  
 250 تی سوئهی میوارد خونه شد. خواست از جلو در بره کناردی دستمو گرفت و با اشاره از امالی ل

 قی تزری آرامشهی رنگ بهم نی ناخودآگاه ای و آبیاسی به رنگ یی هاواری مبله با در و دیمتر
 که آشپزخونه بود هیبشم اطرافم و نگاه کردم روبروم  خارج هی اولجانیکرد باعث شد از اون ه

 قرار ی بهداشتسی به اتاق خوابها برسه و کنار راهرو سروزدمی حدس مخوردی راهرو مهیکنارش 
 حال هی سمت چپم ستی دم درش بفهمم حموم نطونیداشت که سخت نبود از شکلک پسرک ش

 دست هیماهواره قرار گرفته باشه  زدمی و حدس می ال سواری بزرگ بود که کنار دییرایپذ
 حواسمو به طرف خودش کشوند داشت دی امیصدا. فضا رو پر کرده بودیباق هم یمبلمان مشک

  .انی تا بمینی بشگفتی مالی و خطاب به لرفتیسمت آشپزخونه م
  

 حرف زدنشون ی و صدادی امشی رفت آشپزخونه پالیل. نشستمدمی که رسی مبلنیکتری به نزد
  .ومدیم
  
 کرده ی مخفی جورهی همه ضعف رو نی االی کردم افکارمو جمع و جور کنم تا بقول لینم سع م

  .رفتی نشونه می سمت اونروز لعنتکردمیهرجا که حواسمو پرت م.باشم
  

 سربسر گذاشتن سرهنگ خوش اخالق ی خنده و شوخی داشتم بعداز کلنامهی امتحان گواه
 هوی سمت خونه که می گشتی برممی داشتالیسرخوش بال قبول شده بودم و شاد و ی رانندگیراهنمائ
  . خوردنی چند متر جلوتر زمرشی نفر ظاهر شد و نتونستم به موقع ترمز کنم زدم زهی ابونیوسط خ

  
 خودم هم با کردی جلوشو نگاه می بود شوکه صحنه دی صحبت کردن با امنی که پشت خط حالی ل

 نگاهم هرگز از زدنی نمشهی و به ششدنیردم جمع نم زل زده بودم که اگه می به صحنه ایناباور
  . شد من هنوز مات بودمادهی رو قطع کرد پی باعجله گوشالیل.شدی مقابلم جدا نمیصحنه 

  
   خدا ای- 

  
   زنده ست ؟؟؟ایمرده ست - 

  
  .... روی گندگنی مرد به ادی بود ندادیانقدر سرعتش ز- 

  
  ...زهاستی چنی هم داد واسهنامهی به زن ها گواهدی نبایوقت- 

  
 -..  

  
 -...  
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 اطی داشتن با احتی بود و مردم سعنی زمی که روی نگاهم و از فردتونستمی نمی ولدمی شنی م
 م ادهی پکردی مهی در سمتم و باز کرد داشت گرالیل. بزنن جدا کنمنی شو تخمیدگی دبی آسزانیم

  رد نشوندم عقب در عقب و باز ککردمی بازم بهش مات نگاه منیکرد گفت عقب بش
  

سرش .نی بلند کردن و گذاشتنش عقب ماشنی زمی خودش جلو رفت دوتا مرد افرد مصدومو از رو
   باتجربه تر باشه ومدی از مردا که بهش میکی من گذاشتن یرو پا

  
  . باال نگه دار بزار راه نفسش باز باشهینجوریخانم سرشو هم:  گفت

  
 طرف صورتش که بخاطر هی بسته و ی نگاه کردم چشما پام بودی که روینی بازم مات به سر خون

 دمی اونجا بود نفهمدی امم،یدی رسمارستانیب.ومدی شده بود کنار لبش خون می زخمنیاصابت با زم
 اورژانس ی درش اوردن به سمت ورودنیچجور خودشو رسونده بود چندتا پرستار از تو ماش

  .بردنش
  

 خون روشون خشک شده ی که لکه لکه هاکردمینگاه م نشسته بودم و به دستام نی هنوز تو ماش
 شونه مو تکون داد و از اون ی شم که کسادهی و باز کردم پنیبود حس تهوع بهم دست داد در ماش

 اشاره ی داشت به سمتنی غمگی که با چشمائدمی رو دالی برگشتم لینیلحظه جدام کرد با سنگ
 ی که ازشون شراره هایید و داشت با چشم ها نشسته بولچری روبروم نگاه کردم رو وبه کردیم

  .کردی نگاهم مدیباریخشم و غضب م
  

 بود که توجهمو به خودش یزی چنی اولنی ادی کشی مادی تنفر و غرور صاحبش و فرچشمهــاش
خشونت رو . اصالح نشده رو صورتش جذابش کرده بود شی که با ری ادهیجلب کرد صورت کش

 که اثرات ی دستهی پهن و یابروها. متوجه شدیرهمش به راحت دی ازفک فشرده و ابروهاشدیم
 تونستمی بودن اما نمی و خمار که رنگدهی کشیی وضوح بود و چشمهابه شدن توشون یدستکار

   .ی بدم چه رنگصیتشخ
  

 رو پام جلو چشمام جون شی تصادف و سر خونی صحنه نی چشمامو بستم تا تمرکز کنم که آخر
  . صداش بلند شدنییسرمو انداختم پا.حواسمو جمع کنمگرفت سرم و تکون دادم 

  
 و جون دیشــــی هاتون منجر به تصادف و خطرساز میی و سر به هوارهای سر به زنیبا هم- 

  .دی اندازیمردم و به خطر م
  

به طرف . داشتری بار رنگ تحقنی لبش بود و چشمهاش ای پوزخند گوشه هی سرم و باال بردم حاال 
 جواب یعنی. خوردن بودی هم به ظاهر مشغول چادیام. انداخته بود نییرشو پا برگشتم سالیل

 مسلط نبودن صاحبشو نشون ی که لرزشش حسابیبا صدائ. خودم گذاشته بودنیدادن و به عهده 
  : زدمب لدادیم
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   ...یمن حواسم بود ول- 

  
   که حواسش نبوده من بودم درسته؟؟؟؟یپس حتما اون- 

  
  ...من- 

  
  !!ــهیکاف- 

  
 یزی چی خورد ولی تکونالیل. فرو برمشتری تحکم صداش باعث شد ناخودآگاه به مبل ب

  : و با دست منو نشون داددی چرخدی تر اورد به سمت امنییصداش و پا.نگفت
  
  !! نبودنی بدهکارم شدم؟؟قرار ما اشه؟؟؟انگاری عوض عذرخواهنیا- 

  
 نارگل هنوز کنمی خواهش مدیآروم باش:ت  گفانی گذاشت خطاب به کزی شو رو می چاوانی لدی ام
  دونهی نمیزیچ
  

 نفسشو پرت کرد انیک. کردمدی و امالی به لی نگاهیجی حرف سرمو باال گرفتم و با تعجب و گنی با ا
  : ادامه حرفشو خطاب به من ادامه داد دیام. ادامه ندادگهی و با سابوندن دندوناش رو هم درونیب

  
  ؟؟؟ی آقا اوردنی سر ای تصادف چه بالئنی چه عمدا چه سهوا با ایدونی مچینارگل جان شما ه- 

  
   نه؟؟اینه اصال بپرس براش مهمه :انی ک
  
  : باالخره سکوتش و شکست و به دفاع از من براومد الی ل
  
نارگل .می که براتون افتاده ناراحت و متاسفی ما همه بخاطر اتفاقه؟؟؟ی چه حرفنی اانی کیآقا- 
  .اب راحت نداشته و شوک زدست شب خوهی مدت نیا

  
  : دست گذاشت رو شونه ش و مجبور به سکوتش کرد و ادامه داددی بگه که امیزی خواست چانی ک
  
 سرت ی چه بالئیدونی مکردی متی شکایدونی آقا بود خودت بهتر منی ای جاینارگل هرک- 
  .ومدیم
  

ان و نگاه سرهنگ پرونده ترس زند. دستبد رو دستمی سردی بازم همون ترس حضورم تو کالنتر
  .تو جونم نشست 
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   شده؟؟؟یگه چ..گ..م- 
  
 بتونن شونی استی به نخاعش وارد شده معلوم نیدی شدی ضربه ی آقا کردنی که تو با ایتصادف- 

  .ستنیبازم سر پاهاشون با
  

 کردم با دست راه نفسمو باز کنم ی هر شبم نشست تو گلوم سعی آشنای بازم همون حس خفگ
 ی کنار مبلنی با سرعت از آشپرخونه اب اورد رو زمدی با دستاش گرفت و امالیتقال هامو ل.شدینم

 قلب آب هی. آب و به لبم نزدک کرد و مجبورم کرد آب بخورموانیکه روش نشسته بودم نشست ل
 اما هنوز از پشت زدی تو کمرم مالی کرد و به سرفه افتادم لدای تازه راه خروجشو پفسمخوردم ن

  .کردی تماشام مری که با تحقدمیدی رو می مردری تصوی اشکیچشما
  

  : گفتمانی خش دارم خطاب به کی با صداقهی بعد از چند دق
  
  !دی بکنم تا شما منو ببخشدی باکاری چدونمیمن نم...واقعا متاسفم..من..من - 

  
لند شد و سر  از جاش بدیام. گونه م مسابقه گذاشته بودن و نداشتمی که رویی کنترل اشکهاگهی د
 ی چنداننانی خودش اطمکردمی رو بزنه که حس میی کرد مسلط حرفای سابقش نشست سعیجا

  .بهشون نداشت
  
قراره . ،نگفتم امکان ندارهستیمن گفتم معلوم ن!  به آدمیدی نارگل جان تو که امان نمنیبب- 

  . و معالجه کنندنهیمعا و انی کی تا آقانجای اانی برانی ای جراح هانی از بهتریکی گهیچند ماه د
  

  : که ته دلم روشن شده بود دستامو بهم زدم و گفتمیدی با اون امرمی خودمو بگی نتونستم جلو
  
  خدارو شکر..هی عالیلی که خنیا- 

  
 با لبخند ادامه دی امری سرشو انداخت زرهی کرد جلو خندش و بابت ذوق بچگونه من بگی سعالی ل

  :داد 
  
 دی بارمی بگی وقتمی و بتونرانی اادی چندماه تا دکتر بنی ایل جان تو جاست نارگنیموضوع هم- 

  ...یری و تو به عهده بگانی کیمراقبت از آقا
  
  ؟؟؟یچــ- 

  
 کنترل رو رفتارم و گهی ساعت که دکی نی و تعجب با هم بهم وارد شده بود تو همجانی اونقدر ه

  .نداشتم
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  !آروم باش نارگل جان:دی ام
  
  ... فلهی از ستمیمن بلد ن... باشم من  رو آرومی چیچ- 

  
   ؟؟؟ی مراقبت کنیتونی نمی فلجش کردی که زدی کسهیبگو از !!بگــو جمله تو تموم کن:انی ک
  
  ..من منظورم- 

  
  !!!!ـــرونی بدی من بری از خونه خوامی منظورتو بشنوم فقط مخوامینم:انی ک
  

 ی سعی و به سختتی بود از عصبان بند بند وجودمو لرزوند صورتش سرخ شدهادشی فری صدا
  :دی کشادی فرشتری به سمتش رفت تا آرومش کنه که بدیام.داشت خودشو کنترل کنه

  
  !!رونی بــدی مـن بریاز خونــه !!رونی هموتون بــرونی بدیبــر- 

  
  
  .... بعدکسالی

  
 رهی من هم خ ودیباری وقفه میساعتها بود که ب.کردمی بارون و نگاه می از پنجره منظره داشتم

  . رو شونه م قرار گرفت از پشت بغلم کردیدست.تماشاگرش بودم
  
  ؟؟؟؟یبهتر- 

  
 -.....  

  
 اجازه رو نی االی بزرگ وی و کنارم قرار گرفت پنجره دی کشیقی نفس عممیشگی از سکوت هم

 یی خرده گذشت آسمون غرش باصداهی.می که هردو در کنار هم تماشاگر بارش بارون باشدادیم
 آسمون ی رعد و برق تو صفحه ی شکاف کج و کوله دنی قدم به عقب برم دهی که باعث شد کرد

 ی تو تک تک سلوالنهی بشیبی عجی و حس سرمارمیباعث شد دستام و ناخودآگاه دور خودم بگ
 شروع به هم خوردن کردن و مهار اشک هام بازم از عهده م داشت شهیبدنم دندونام به عادت هم

 ریرعت به سمتم برگشت و بغلم کرد دستاشو پس زدم و عقب عقب رفتم که با گبه س.شدیخارج م
  :صداش بلند شد . خوردمنیکردن پام به فرش دستبافت محکم زم

  
  !!ــاری خانوم و بیداروها!!!ماه بانو !!! ماه بانو - 

  
  : فرش نشست و بغل کردی کنارم رو
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 من نیبب....نی ببنجامیمن ا.ود نشده فقط رعد و برق بیزی چزمیآروم عز... آروم - 
  .ی بترسخــوادینم.نجامیا

  
 ی با نگرانی رنگی سبزآبیچشما. چونه مو گرفت و مجبورم کرد به چشماش نگاه کنمری با دست ز
 ،االن که سردم بود، االن ومدیحداقل االن که داشت بارون م. ازشون متنفر بودم کردیبهم نگاه م

  . متنفر بودم رنگنی از اومدیکه اشکام بند نم
  

 دادی نشون از با سرعت اومدن و مالی وی خالی ماه بانو رو قسمت های های فرشیی دمپای صدا
 ی گذاشت و از دور با ترس نظاره گر حالت عصبنینفس نفس زنان سبد قرص ها و داروهام و زم

  .م شد
  

 و ترحم یلسوز رنگ دی آبی نگاهش کردم تو چشماکردی آماده مقی تزری که دستمو برانجوری هم
سوزش و تو . چقدر قابل ترحم و بدبخت شدمدمیدی م می اشکی چشمایاز پشت پرده .زدیموج م

 ی رنگی با چشمای از مردری تصونی لحظه بسته شد آخرهیدستم حس کردم چشمام ناخودآگاه 
   .رفتجلو چشمم جون گ

  
 چشمامو بهم زدم دیچیپ تو سرم یجیحس گ. االن نهکردمی بهش فکر مدی سرمو تکون دادم نه نبا

 ی اومد تو آزمون رانندگادمی موقع ،نی و همشی بود و تو ذهنم سال پدهیچی بارون تو خونه پیبو
آه .می بودالی منو لمیزدی مغی جمیکردی آهنگ گوش ممیقبول شده بودم خوشحال بودم داشت

 کنار یود با لباس عروس بالی جلو چشمم بود لری تصوهیومد؟؟؟ی نمادمی گهی کجا بود چرا دالیل!الیل
تقال .دادی حس تهوع داشت بهم دست مشدی صحنه مات و مات تر مومدنی چقدر بهم می بود وادیام

  . که جلو چشمم مات و مات تر شدامیکردم از تو بغلش در ب
  
   حالش چطوره؟؟؟- 

  

  
  

 دهی خوابینفر و نگاهشو از نارگل که آروم و معصومانه رو تخت خواب تک واری شو از دهی حورا تک
  .دیبود گرفت و به سمت عارف چرخ

  



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

16

  ستی خوب نچیه- 
  

 از کنار عارف یبه آروم. و نفرت هم توش معلوم بودی تلخی رگه هاشتری اما بدیلرزی صداش م
 تخت کرد و با تکون دادن ی به تخت و زن رویعارف هم نگاه.گذشت و به سمت آشپرخونه رفت

  .ق و بست و به دنبال حورا وارد آشپرخونه شد در اتااطیسرش عقب گرد کرد و بااحت
  

 بود و از تو پی تانی رنگش و که روش حرف اول اسمش و بزرگ به التدی بزرگ و سفوانی حورا ل
  : خطاب به عارف گفت رفتیکمد در اورد و همونجور که سمت قهوه جوش م

  
  !؟ی چاایقهوه - 

  
  یچا- 

  
 عطر قهوه مجبورش یبو.دی کشیقین نفس عم نشست و بادستاش سرشو گرفت و همزمازی پشت م

 از قهوه ی رو به سمت هول داد ه باعث شد مقداری رنگی مشکوانیحورا ل .رهیکرد سرشو باال بگ
  .زهیش دورش بر

  
  : جا گرفته بود کرد و گفتزی باال نره رو به حورا که اون سمت مکردی می که سعی عارف با صدا

  
   ؟؟؟خورهی ماجرا ها از کجا آب منی اارمی بادتیره  ؟؟؟ بهتیتی اذ؟؟یچته ؟؟ ناراحت- 

  
  .... عارفیستی نشینی که ببیستی ننجایتو ا!؟یفهمی مشمی دارم عذاب متمیمعلومه که اذ- 

  
 رفتی هرشب نارگل می و کابوس های شوک زدگی ها وحالت هاغی جیادآوری حورا که با ی صدا

 هیرف دوباره باال رفت و خش گرفت خش  عای آخر جمله یادآوری با یآروم و آرومتربشه ول
  : سالهنی و چندیمینفرت قد

  
  ! نه از من؟خورهی تو آب می همش از برادرانای ایول- 

  
  ... من کهیبرادرا- 

  
 مون آواره ی ساله همه مون از زندگهی؟! عارف؟ی پشت خانوادت باشیخوایتا چقدر م!بسه- 

 سنگدل و ی مشت آدم هاهی خانوادت یول کن قبیستی چرا که تو حاضر نمی و همه در عذابمیشد
  ... امابای زی مشت آدم که پوسته هی. روح نیب

  
 ی آرش و انداختیتو بود!ی حرف بزننجوری در مورد خانواده من ایخفه شو حورا تو حق ندار- 

 به ی به من گفته بودکردیاگه تو همون موقع که عماد باهات بد م!!!تـو!!  نارگل احمقنیجلو ماش
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اما تو ! من بدیخانواده .میــدیرسی نمنجای کدوممون به اچی هچوقتیه.یاعتماد کرده بودمن 
 نیبهتره ا.ی دختر جوونو داغــون کردهی ی که زندگی هان؟؟؟تو آدم خوبه قصه بودیچ
  !!چـوقـتیه. فراموشت نشهچوقتیه
  

  . رفترونی بلند شد و از آشپرخونه بزی عارف ار پشت م
  

 و وانشی ش لنهی باز بغض و نفرت نشسته بود تو سانی کی گذشته و خانواده یادآوری حورا که با 
 به خودش مسلط بشه آروم قی عمی کرد با نفس های تو دستش فشرد و چشماشو بست و سعشتریب
 ادی حساب زهیفرصت واسه تسف!! االن نه!!!  نهستی نهیاالن وقت گر: گفتی به خودش می لبریز

  .کردی گناه ماجرا بود فکر می به نارگل که ب فقط و فقطدی باعالبود ف
  

 رارسالنی کنار تا سرفرصت از خود امگذاشتی گذشته رو مدیبا. که براش مهم شده بودی تنها کس
  .گرفتی تاوان گذشته شو مانیک
  
  

  )...آرزو( گمشده
  

  و وحشت داشت قلبمو ازجانی ترس و هزدمینفس نفس م. دو تا مرد بودنومدنی دنبالم مداشتن
  .کندیجا م

  
سمت چپ . مو دادم بهش خم شدم و دستامو رو زانوهام گذاشتمهی تکدمی که رسی درختنی به اول

 شدمی دور مدی باکردمی فرار مدی بارمی نفس نفس زدن هامو بگی جلوتونستمی نمسوختی م منهیس
 از دور ی ا گلولهکی شلی همراه با صدایادی فریصدا...بابا گفته بود برم گفته بود برم دور دور

  . خفه مو تو گلو خفه کردغی سرجام دستم ناخودآگاه جسادمی صاف وادیسر
  

 حس شتری شده بودن و سرمارو بسی تنم خی تموم لباساگرفتی بارون هر لحظه شدت م
ناخودآگاه اشکام رو صورتم روون شدن . کردندنی زانوهام شروع به لرزکردمیحس م.کردمیم
  .نیزم شد و نشستم رو ی پام خالریز
  
 نی همریز. مو داشتمی خاطرات بچگنی درخت بهترنی مجنون نشسته بودم از ادی درخت بری ز

 ریز. داده بودادی بهم سنتورو یی درخت دانی همریز. کرده بودیدرخت بابا از مامان خواستگار
  .... درخت بود که نیهم
  

 نی کردم با کمتری اون دو تا مرد شدم سعیکی خش خش برگ ها متوجه نزدی صدادنی با شن
 بازوم و گرفت و به ی ممکن پاهامو جمع کنم و بلند شم قدم اول و برنداشته بودم که دستیصدا

 داشتن به درد نی که با زمیعقب هول داد تا به خودم اومدم صورتم و دستم از برخورد
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 به  شونه مو گرفت وی کردم بلند بشم که دستی گذاشتم سعنی زمکردی مرددستمو که د.اومدن
  رهی بخورم و کمرم درد بگنیعقب برم گردوند و باعث شد بازم زم

  
 یسع.کردی نگاهم مرهی خرهی که کالهشو سر کرده بود داشت خی بلندی سرم با بارونی باالی مرد

 نتونست وزنمو تحمل کنه و نیکردم با پاهام عقب عقب برم اما آرنجم از اصابت دردناکش با زم
 که ی به مرددهی آب کشسینجمو با دستم گرفت و با ترس و وحشت خآر .ادیباعث شد آخم در ب

  .کردمی بود نگاه مستادهی اسرمباال 
  

 هی که چند لحظه قبلش من سنگر گرفته بود تکیی بود به درخت جاسادهی مرد دوم که عقب تر وا
 من با خطاب به مرد باال سر. دراورد و روشن کردیگاری سبشیداد و پاشو به درخت زد و از تو ج

 گفت که باعث شد مرد اول کالهشو برداره و با به سمتم خم یزی چییرآشنای و غی عربیلحجه 
 اون مرد گم کرده بودم و تو بتی بکشم اما صدامو از هغی کردم جی بلند کرد سعنیشد و از رو زم

  لباس بلندم کرده بود باعث شده بود پوست گردنم ازقهی بودم و اون که از زونیدستاش آو
 دونستمینم .نمی چهره شو ببتونستمی تر بودم بهش مکیحاالنزد.وفتهی شدن لباس به سوزش بدهیکش
   و باور کنم نمیبی که جلو چشمم مو ریزیچ
  

  !!!!دی امی ،زن دائهی من اون فوآد بود برادر فوزی خـــدا
  

  : شناختمش و تو چشمام زل زددی فوآد که د
  
  ! ! فوآدتزمی عز؟؟منمی ؟؟شناختهی چ- 

  
  . تو صورتم زد و به عقب پرتم کردی پوزخند

  
 و روم رهی و دهنمو بگادیکه باعث شد به سرعت به سمت ب.دمی کشیغی بار جنی از درد ا

  : اروم باشه ادامه داد کردی می که سعیهمونجور که زل زده بود تو چشمام با صدائ.نهیبش
  
 اتفاقا نی کدوم ازچی همی ازدواج کناگه قبول کرده بود !! ادی بال سرت بیمقصر پدرته هرچ- 

  !وفتادینم
  

 و تکه تکه سی که پر از اشک شده بود نگاهش کرده بودم بخاطر بارون موهاش خی با چشمائ
 که یی رو داشتن و لبهای در پنهان کردن حسی سعی که به سختی و چشمائشیشونی بود رو پختهیر

  . کردی نگاهم مدادیاز فشار حرص رو هم فشار م
  

 رو یزی چکردی می مرد دوم باعث شد نگاهشو از تو چشمام برداره که باز هم با هشدار سعیا صد
 رو در جوابش گفتن مرد یزی چی با سر تکون دادن و به عربیفوآد کالفه و عصب. کنهیادآوری

  .می برگرده به سمت ساختمون پدرروی برداره مسواری شو از دهیدوم و وادار کرد تک
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سمتم برگشت و نگاهم کرد دستشو از رو دهنم برداشت از روم بلند شد و عقب تر  فوآد باز هم به 

  .رفت
  

 بابا تو گوشم زنگ یصدا. فوآد از دست رفته بوددنیتموم مقاومتم با د. از جام بلند شمتونستمی نم
  : زدیم
  
وهر  دخترمو شخوامیمن اصال نم""ادی خانواده خوشم نمنیمن از" " ازدواج مشکوکم نیمن به ا" 

  "آرزو هنوز بچه ست""بدم
  

 اطی که با دستاش زانوهاشو گرفته بود قرار گرفتم آروم و بااحتی فوآدی نشستم سر جام و روبرو
  : بغض آلودم یدستاشو گرفتم با صدا

  
   چه خبره؟؟؟اونجا اونجا نجایزم؟؟؟ایراستشو بگو؟؟فوآد عز- 

  
با به .. عالمه مرد با اسلحه بودن باهی  کردم با دستام ساختمون عمارت و نشونش بدم اونجای سع

  نـــم تو خطره....ت جو..ت گفت برم گف..ن گف..م
  

 ترش رفتم صورتشو گرفتم و ادامه دادم کی نزددی فوآد دستاشو از دستم در اورد و به صورتش کش
 هوا باعث شد نفسهام ی و سرماجانیباز هم ه...میبگ..می بگدی.. باسی پلمی زنگ بزندیفوآد با:

   شهی م داره فشرده و فشرده تر منهیکوتاه کوتاه بشه و حس کنم سمت چپ قفسه س
  

 و سرتکون دنی شروع به خندی آرومیبا صدا. صورتشو از تو دستم دراورد و رو زانوهاش نشست
  :با تمسخر.دادن کرد

  
  ؟؟؟!!!! چه خبر شده هــانیدونی انگار نم؟؟؟توی به کمی بزن؟؟؟زنگیبه ک- 

  
  !!!!پدر من آرزو!!!اومدن پدر من فرستاده  که ی اونائ

  
  .شدی که لحظه به لحظه برام سخت تر میدنی توجه به نفس کشی انداخت و بنی فوآد سرشو پائ

  
واسه نفرت واسه !!ی عــمارت لعنتنی ا؟؟؟واسهی واسه چیدونیم.... همه نی همه نقشه انیا- 

  ... واسه یتالف
  

 جهیحس تهوع و سرگ. نفس بکشم تونستمی نمگهی دشدی چشمام داشت لحظه به لحظه تار تر م
چشمام و بستم .شدیجلو چشمام تار و تارتر م. م گذاشتم و فشردمنهی مرگ دستم رو سیحس.داشتم
  . وقت بود از تحملم خارج شده بودیلی که تحملش خی شدم از هر دردیو خال
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  : نارگل
  

 تونستمی با چشم زدن هام پاک و شفاف م بود کهیزی چنی اتاق اولدی چشمامو باز کردم سقف سف
 و دردناک شده بود که از اثرات نیسمت چپم و نگاه کردم که سرم درد گرفت سنگ .نمیبب

 هامو آروم قهیدستمو تکون دادم و شق. ومدی سراغم مقی بعد از تزرشهی بود که همییداروها
 رونی بی و آفتاب صافی گنجشگ ها نشون از هواکی جکی جی بود و صداوشنهوا ر.دمیمال

  .دادیم
  

 زده بود و با لبخند واری شو به دهی سمت راستمو نگاه کردم که تکنشستمی همونجور که تو جام م
  .کردینگاهم م

  
  ریصبحت بخ.سالم- 

  
 -....  

  
  : تا بازش کنه ادامه دادرفتی همونجور که به سمت پنجره م

  
 ادی توش فرمی بردهیه جـــون م صاف و پاک االنی هوانی اشبی باد و بارون دی خوبهی- 

  !!میبزن
  

 رنگش گرفته بود با ری سی که از لباس آبی رنگی و آبطونی شی برگشت سمتم با لبخند و چشما
  .ذوق منتظر جواب بود

  
 عالمه بغض تو گلوم هی چشم ها نی ادنیهربار با د .رمی کردم نگاهمو از چشماش بگی سع

 اومد جلو که کمکم کنه که بادست نمی کردم تو جام بشیآروم مالفه رو کنار زدم و سع.نشستیم
 نی قدم فاصله مون کمتر بود زمهی رفت که اگه جی به محض بلند شدن سرم گادیعالمت دادم جلون

   .وفتمی موقع گرفتم که نبه.خوردمیم
  

 هی برم بقیی تا روشوکنهی که با تحکم ادامه داد کمکم مارمی کردم دستمو از دستش در بی باز سع
  .ش با خودم

  
 نهی آی توی دهی نگاهم به صورت رنگ پرستادمی ایی روشوکی در پشت سرمو بستم و نزدی وقت

  .افتاد
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 با نهیی زن تو آنیا.کردی بهم نگاه منهی نفوذ از تو آیچشمام سرد و ب. چشمام گود افتاده بودری ز
 اطراف یدی سفیارها تنشونی و لختم که بی مشکیموها. فرق کرده بودشناختمی که میزیاون چ

 از ی و پوسته پوسته شده بودن ابروهام دراومده بودن و حالت زشترهیلبهام ت.شدی مدهی م دقهیشق
  .وردی بخاطرم مشتری زن عذاردار و بهی

  
 رفتم رونی شدم صورتمو آب زدم و برهی خنهیی تو آری که به در خورد متوجه م کرد که به تصوی تق

 خورد چیحس کردم ته دلم پ.کردی روشن دلسوزانه نگام می آبیشماماه بانو بازهم با همون چ.
  : به حرف اومدشی شمالیدستمو به شکمم گرفتم که با همون لحجه 

  
   حورا خانمم صدا بزنم؟؟نیخواهین؟؟؟میخانم جان خوب- 

  
 نشسته و به بخار قهوه ش زیحورا پشت م. تکون دادم و به سمت آشپرخونه رفتمی سرمو به نف

  .نمی تعارفم کرد بششیشگی که سرشو باال اورد و با لبخند همدمی و عقب کشزیم.ده بود شرهیخ
  

قرصامو داد و با نگاه کردن به . صبحانه مو بخورمی مثل هرروزش با صبرو حوصله نشست تا همه 
  .ساعتش نشون داد که قراره بره و تا عصر برنگرده

  
  ؟؟؟یندار ی برم سرکار شما با من کاردینارگل جان من با- 

  
خانم جمع : شد و گفتکمی نزداطیماه بانو با احت. سرمو تکون دادم و از جاش بلند شد و رفت

  کنم؟؟؟
  

 ی زل زدم به مناظرشهی پنجره مثل همکیرفتم نزد.رونی سرمو تکون دادم و از آشپزخونه رفتم ب
  . بوددهیکه از درخت پوش

  
 و غی جیصدا. بدمصی تشخقی دقتونستمیهزارتا صدا بود نم .دمیشنی مکی دور و نزدصداهارو

  .دیکشی مادی فریی صداخواستی بود دخترش و می زنیالتماسا
  
  ؟؟یکنی مکاری چیدار- 

  
  ؟ینیبی نمخونمیدارم درس م- 

  
  ! ؟ی رفته به من قول داده بودادتی!؟ی تمامش کنشهینم- 

  
   که درس دارمینیبی می نرفته ولادمینه - 
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 که خواهرتم و ی منی واسه ساغر خانم ولیکه دکتر بش همش درس همش درس دونمیم- 
  !ینیبینم
  

 ی ابرمهی رنگش نی سبزآبی و آسمون چشمادی دستاشو تو هم گره زد و لب برچشهی به عادت هم
 رنگش و یی طالی ساله ش با موها16آرش سرشو از تو برگه هاش برداشت و به خواهر .شد

 ی عروسک باربهی شبشتری که بکشیب و دهن کوچ و سرباالش و لکی کوچینی و بنشی رنگیچشما
  . با لبخند نگاه کردد بونیتری پشت ویها
  

  : خواهرشو فشرد و گفتینی با دست آزادش ب
  
  ؟؟؟ی داره که انقدر به اونجا عالقه داری اون قبرستون چدونمینم! من یحسود کوچولو- 

  
آخ جون : دستاشو بهم زد  قهر کرده بود با ذوقشی پقهی رفته بود چند دقادشی آرزو که 

  !!!!ی دوست دارشتری منو بدونستمیم
  

 از جاش بلند عی بزنه که آرزو سریدر جواب خواهرش خواست حرف.دی بلند خندی آرش با صدا
  . کرد و رفتفیشد و تند تند جمالت و رد

  
  که مطمئنیجائ.رفتی مشی تا به ته عمارت اجدادشدی آماده مدی به خودش اومد بای آرش وقت

  . درست خواهد شدیبود پدرش بفهمه براش دردسر بزرگ
  

حورا مشغول صحبت کردن . خورد و هراسون تو جاش نشستیدی تکون شدی زنـادی فری باصدا
  . بود که سرظهر اونجا خوابم برده بودیبا تلفن همراهش بود و پشتش به مبل

  
 ی من انجام بددیح د رو بدون صالی کارنی همچی حق نداشت؟؟؟توی کردکاری تو چ؟؟؟یچــ- 

  !!!عارف
  
 -....  

  
  !کننیکار درست از نظر تو و من با هم فرق م- 

  
 -...  

  
  !!ی کنیادآوری اشتباه منو دمیبس کن اجازه نم- 

  
 -...  
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  ! همه سال کجا بود هـان؟نیا. ازش بشـنومی حرفخوامینمـ- 
  

 یکه عطسه . که بشکنهرفتی ماه شناخته بود م6 5 نی محکم و آروم که تو اشهی همی حورای صدا
 نی بدترادآوری شده بود و رهی که تییبد موقع م باعث شد به سرعت به عقب برگرده و با چشما

  . بود بهم نگاه کنهمی زندگیخاطره 
  

 رو قطع کرد و به سمتم ی گفت و گوشیزی آروم چی به خودش اومد و تو گوشهی بعد از چندثان
  .اومد

  
 کرد با یسع. دستت رو صورتت مونده ی ؟؟نگاه کن جایاب بود نارگل جان ؟؟ خویینجایا- 

  :دادی لباس و از صورتم کنار بزنه و همونجور مادرانه ادامه منیدستش اثر آست
  
  ؟؟یدی خوابنجای چرا ای دختر خوب اتاق خواب که بودیکنی منیچرا همچ- 

  
 گرفتم و سرمو رو زانوهام  با تکون دادن سرم صورتمو از تو دستاش نجات دادم و پاهامو تو بغلم

 که تن ی با تاپ بندنباریحورا که به نسبت قبل آروم شده بود و رنگ چشماش که ا.گذاشتم
 الی رنگ وی مشکسی سروی مبل تک نفریبرونزش و سفت در هم گرفته بود همرنگ شده بود جلو

 یقینفس عم سرعت مسلط شده و دبهی پابندم رنگ از صورتش به وضوح پردنی با دماننشست همز
  : و بالبخند ادامه داد دیکش

  
   بودمش تابحال؟؟دهی؟؟ندیبندیپاپند م- 

  
  . تو خودم فرو برمشتری کردم بی شلوارمو که کنار زده شده بود و دوباره رو مچ پام انداختم و سع

  
ز دستشو پس زدم و ا. بازومو گرفت تا بلندم کنهری با ورود ماه بانو و اعالم ساعت نهار خم شد و ز

  :ستمی عذرخواه حورا باعث شد بایچند قدم نرفته بودم که صدا.جام بلند شدم
  
   نداشتمیقصد فضول. ناراحتت کنمخواستمیمتاسفم نم- 
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 ی چشماکردی چقدر فرق مشی ربع پهی با اون آتشفشان ی دختر آروم و آفتابنی برگشتم سمتش ا
 ی سرباالش و لبای عمل شده ینیشته و ب کای رنگش با گونه هارهی پوست برنز و تی و رنگدهیکش

 ی فرشته نی فکر کنم که انی به اشدی باعث می ظاهرش گاهی و ملوستیبه نسبت بزرگش و معصوم
 همه مدت از همون شب نی چرا اشهی کنه؟؟؟چرا خسته نمی من دلسوزی انقدر برادی باچرا بایز

   لحظه تنهام نگذاشته؟هی یلعنت
  

  :ه کرد افکارمو پاری صداش رشته 
  
  ؟؟ی بگیخوای میزیجانم چ- 

  
 ری تو نگاهم بود که باعث شد به زنجی چدونمی اسم من نارگله ؟؟نمدونستی نگاهش کردم از کجا م

 و پالک تنها ری زنجنی رفت ارمی زنجی بشه دستم ناخودآگاه رورهی اسمم تو گردنم خفیظر
ل از تولدم برام داده بود درستش  بودم اما قبدهی که هرگز ندی از مادرم بود از مادریادگاری

  . بودنشی بود که دوتا قلب ابتدا و انتهاش تنها تزئنیکنن اسم نارگل به الت
  

  .دی چکنیی از گونه م پای ناخودآگاه قطره اشک
  

  : آروم زمزمه کردی ترم شد اشک گونه م و پاک کرد و با صداکی قدم نزدهی حورا 
  
 سال عمرم هرگز با 29 نی ایتو!!دونمیباور کن نم! خوشحالت کنم؟؟دی بای چجوردونمینم- 

  . و نداشتمیکی حس نزدنی تو ای اندازه یکس
  

 گرفته ش معلوم ی که از صدای حرف سرشو به سمت پنجره برگردوند تا بغضنی همزمان با گفتن ا
 ی قدم عقب گرد کردم و به سمت اتاقم رفتم اونجا موندن ممکن بود سر از بغض گلوهی.بود نشکنه

  .من هم باز کنه
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 تر کی نزدکردی از دور با جوش و خروشش وادارم مایدر. نشسته بودمالی وی ورودی تو راه پله 
 یلیخ. بترسمشدی وقفه ش باعث می خروش بنی رو دوست داشتم اما رنگش اما اایدر .نمیبهش بش

   !!!ی از همه چدمیترسیوقت بود م
  

 یای زانتنی ماشدیرسی از دور مینی ماشی قدمم صدانیولاز جام بلند شدم با برداشتن ا!؟ی اما تا ک
 بود که بجز ی بارنی اولکردمی شد و پارک کرد هنوز بهش مات نگاه مالی وی وارد محوطه یبژ رنگ

  . که حرف زدن فراموشم شده بودشدی می ماه6 دمیدی رو مگهیماه بانو و حورا و دکتر شفق کس د
  

 داشت از ی چهار شون و صورت گرد وجدکلیله قد بلند و ه دو سه سا40 بای شد تقرادهی پی مرد
 شد همون حول و حوش ادهی پی باز شد و زننی ماشگهیدر سمت د. ابروهاش درهم بودیدور گره 

 تونستمی مشدنی تر مکی و نزدکی به نسبت مرد همراهش داشت دوتاشون نزدی و قد بلندکیش
  .نمیچهرشون بب

  
 ینی داشت و لب و دهن متناسب و بی و نافذی مشکی ابرو پرپشت و چشم وی مرد که ابروها

 تو چشم بود نگاهم و به زن همراهش دادم چهر ه شی روش کمتر بزرگنکی که با نشستن عیگوشت
 باهام داشت ی کمتری حاال فاصله دیرسی به نظر منی نداشت اما فوق العاده مهربون و متییبای زی
   .نمی زن ببی و ترحم آشنا روتو چهره ید و همون دلسوز تو چهرشون تعجب و تو نگاه مرتونستمیم
  

دست و پامو گم کرده بودم و . زن بلند شدفی ظری تر شد و سالم کرد و همزمان صداکی مرد نزد
 هی به ثاندمیکشی نفس می انداختم و عصبری نشون بدم سرمو زی چه عکس العملدی بادونستمینم

  : حورا از پشت سرم بلند ی صدادینکش
  
  !سالم عارف جان- 

  
حورا کنارم قرار گرفتو بادست به زن . منو از خواب پروندی که صبح اونجوریهمون!!!  هه عارف

 بودم و ستادهی اریدست داد و همزمان سالم کرد و رو به من که هنوز همونجور معذب و سربز
   کرد یکرد و معرف.چوندمیپیدستامو تو هم م

  
  ! هم همسرشون آقا عارفشونیتن ا خواهرم هلنا هسشونینارگل جان ا- 

  
  : کردی برگشت سمت مهمون هاش و با گذاشتن دستش پشت سرم معرف

  
  !زمی که داشتم و دارم نارگل عزی دوستنی هم تنها و بهترنیا- 

  
 افتادم همون شب که ی تو اون شب لعنتدارمونی دنی اولادیب. انداختمری سرمو زشتری با خجالت ب

همون  .دیلرزی پشتم می رهیهنوز از تصورش ت...خواستنیم ..خواستنیم یاون چدتا سرباز لعنت
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 با اون سه تا سرباز مست نشون از ورزش شیریشب حورا مثل فرشته ظاهر شد و نجاتم داد و درگ
   .دادی بودنش مرکا
  

 سالم تکون دادم و کنار ی هنوز تو راهم سرمو به نشونه دمی دست حورا رو شونه م فشرده شد فهم
  .سادی حورا تعارف کرد که وارد بشن و خودش هم کنار واادمسیوا
  

 عارف دستامو تو هم ی رهی نگاه نافذ و خری پنجره نشسته بودم و زی رو به روی مبل تک نفررو
  .کردمی و باز مزدمیگره م

  
هلنا آروم سکوت جمع و شکوند و .زدی قهوه ش و لب موانی حورا کنار هلنا نشسته بود و داشت ل

  :گفت
  
  !ی که گفته خانم و خوشکلکنه،همونجوری مفی ازت تعریلینارگل جان جان حورا خ- 

  
  : و ادامه حرف خواهرش ادامه دادکردی به حورا نگاه کردم که با لبخند داشت نگاهم م

  
  !خجالت زدش نکن هلن- 

  
  : حورا از جاش بلند شد و کنارم رو دسته مبل نشست و با دست عارف و نشون داد و گفت

  
 ادی من ازش خواهش کردم بزمیگفته بودم شوهر خواهرم روانشناسه؟؟؟عارف دکترا داره عز- 
   کنهیابی شهی کابوس ها تو بتونه رنی ای شهی ردی ت کنه شانهی تا معارانیا

  
 ی باعث شد حورا نگاشو به دستاجمی بگه؟؟نگاه گخواستی میچ. به حورا نگاه کردمیجی با گ

 کنترلش کنم با تونستمی شروع شده بود چرا نمی لرزش لعنتنیا ی من از کیخدا.لرزونم بده
 رهینگاه خ. نداشتهی از گری بود که صورتم اثری شکرش باقی به صورتم نه جادمیسرعت دست کش

 نجای شد کارم به ای ؟؟؟چکردمی تشکر مدی باگفتمی مدی بای چکردمی حس مخودم جمع و رو ی
 نی آخرمی و دوستام برالی با لرمی بگنامهی گواهخواستمی مکردمی مموی که داشتم زندگد؟؟؟منیرس

عمه به شرط قبول شدنم تو دانشگاه اجازه داده بود .. کنم یقرار بود من رانندگ .الی لیسفر مجرد
   ....رمیبگ نامهیگواه

  
 داشت مجبورم کنه ی رو لبم باعث شد حواسمو از متمرکز کنم به حال حورا سعیزی چی حس سرد

 یآه خدا.کردی و ترحم نگاهم می مبل بلند شده بود و با دلسوزیخورم هلنا از رو و بوانیآب ل
 بود مثل یفقط اون چشماش آب! بودمش ؟؟آها ماه بانودهی نگاه چقدر آشنا بود قبال کجا دنیمن ا

 بودم دهیصبح د... بود صبح رهی تدهیهم د...  بارهی...  بارهی سبز ی بود گاهی آبی که گاهراحو
حورا .شدی مرهی چشماش تدیکشی داد می بود وقترهی چشماش تشهی اون هم"اون" مثل رهیت....



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

27

 داشتن یرنگ نگران!!!مقابلم قرار گرفت به چشماش نگاه کردم سبز بود سبز نگران نه ترحم نه
   .نی حورا رو کنار زد عارف بود روبروم نشست رو زمیدست..
  

 داشت ی مردونه ش گرفته بود و سعیتا دسنیدستامو ب.دمی خودمو عقب کشی ناخودآگاه کم
  . شدشتری و بشتری تو سرم بیصداها.گهی می چدمیشنی نمی ولخورهی لب هاش تکون مگفتی میزیچ
  

 ومدی میشونی پری هاغی جی و صداکردی مهی گریزن... کردی التماس میزن. شده بودیی همهمه 
 سرم داشت شدی مشتری و بشتری عارف دراوردم و رو گوشم گذاشتم صداها بیدستامو از تو دستا

خواستم جلو . حس تهوع بهم دست داددادی داشت تکونم می شده بود دستنی سرم سنگدیترکیم
  . شداهی جام بلند شم که جلو چشمام ساز رمیدهنمو بگ

  
  د؟؟یخواب- 

  
عارف سخت تو فکر بود .زی آشپزخونه انداخت و سرشو گذاشت رو می خودشو رو صندلی با کرخت

 هلن ی دو باره صداقهیبعد از چند دق.چرخوندی خواهرش و شوهرش منیدلواپس نگاهشو بو هلنا 
  .سکوت آشپزخونه رو شکست

  
   براش کرد؟ی کارشهی عارف؟مهینظرت چ- 

  
  : کرد بلند تر ادامه بدهی تر شد دو باره سعکی نزداطی هلنا بااحتدی آرومش به عارف نرسی صدا

  
  !زمیعارف عز- 

  
  : جواب دادنانیبا اطم. کرد لبخند بزنهیخورد نگاهشو به همسرش داد و سع ی عارف تکون سخت

  
   کنهی حورا همکاردیفقط با.. فقکنمی مو می سعی من همه زمیعز- 

  
 ش داشت ی و کم خوابی که نشون از خستگی قرمزی بلند کرد و با چشمازی حورا سرشو از رو م

  :رو به عارف ادامه داد
  
   چکار کنم؟یخوایم- 

  
   ببرمشنجای از اخامیم.. ببرمش اماراتدیاب- 

  
 با تو ی ماه هنوز به من اعتماد نداره انتظار دار6 ؟عارف اون بعد ی شدوونهی ؟؟دیچــ- 

  ! همه حساسه؟؟نی اینیبینم. بفهمکنهیبفرستمش امارات سکته م
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  .. ؟اون هنوزی که چنجای ای کردمشیقا. ندارهی ادهی بودنش فانجای افهممیم- 
  
 ابونیاز تو خ!!!! کردم؟؟؟اون برادرت دربدرت آوارش کرده بودمشی کردم؟؟؟من قامشیقا- 

  !!!جمش کردم عارف
  

  : رو کرد و گفتشی هلن رو به خواهرش با آرامش ذات
  
 دی بامی بهتره فکر کنشهی درست نمیزی چچی هی بکشادیآروم باش حورا تو فر!!!بسه!!بسه - 

  !می کنکاریچ
  

 یبی آسزارمی اما نمنی بکننیخوای میهرکار:دامه حرف خواهرشو گرفت ای حوصلگی حورا با ب
  !نهی ببیبینارگل آس

  
 االنشم درمانشو نیتاهم!  حورا شهی روز دو روز خوب نمهی دختر با نیا! من نظرمو گفتم -  عارف

   مراقبش باشمتونمیاونجا من م. اماراتادی خوب بشه اجازه بده بیخوایمگه نم.میعقب انداخت
  
 برادرت می؟اومد!ستی نزی سوال برانگه؟؟؟وجودشی کنی اپرسنیا بعد اونوقت بچه هات نمآه- 

  !کششی منباری حتما انشیبب!ه؟ی چفی سر به تو بزنه تکلهیاومد 
  
  !ه؟ی خودت چشنهادی خب پلیخ- 

  
 و مدارک ی روانشناسی که با داشتن دکترای عارفی حورا صاف سرجاش نشست سخت بود جلو

 سپرد و زینگاهشو به م. کرد به خودش مسلط باشهیاما سع. رو پنهان کنهیزینه چ کی ش سعهیعال
  . پرت کردزی رو رو میزی شلوارش و چبیدست کرد تو ج

  
 آشنا با یلی آشنا بود خری زنجنی براش آشنا بود ابی کرد عجی نگاهزی رو می عارف با تعجب به ش

 رنگ جلو چشمم به رقص اومد دی سفیها ماه و ستاره ربای دست برد و بلندش کرد زنجاطیاحت
   :گفتی که از زور از گلوش بلند میی به سمت حورا برگشت صداجانیبا تعجب و ه...
  
  !ه ...یچ..نیا- 

  
  !مطمئنم همونقدر که واسه من آشناست واسه تو هم هست عارف- 

  
  : از کنترلش خارج نشهکردی می که سعی عارف با صدائ

  
  !ش؟یاز کجا اورد- 
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   نارگل بودیپابه - 
  

  ! عارف و هلنا که تازه پاپند آرزو رو شناخته بودن باتعجب؟
  

  !؟یچـــ- هلن
  

  !!!!نارگل؟-  عارف
  

  : کرد دی حورا تو جاش جابجا شد و با سر تائ
  
 با دی دکتر شفق اومده بود تا شاشیچند وقت پ. مطمئنم قبال نبود دمی پاش دیصبح اتفاق- 

 گفتی بره مشی کرد نتونست پی کنه که هرکاریابی شهی نارگل ر ترس و تو وجودنی ازمیپنوتیه
   کنهیابی شهی ترس رنی انی که بشه با تلقشهیوارد حالت خلسه نم

  
  .؟برو سر اصل مطلب! حورای بگی چیخوایم-  عارف

  
 زدی به دوار مقابلش زل می گاهدیدیشبا خواب بد م.حالش اصال خوب نبود. کردم داشی پیوقت-

 که ییونای همش هذغیشبا خواب نداشت همش ترس همش ج.ختیریقفه اشک م ویو ساعتها ب
  !!هی به چی داد چصی تشخشدیواضح نم

  
 ی توفالش اومده بود آرامش نداره برهی بگی بود ازش خواستم براش فالری از دوستام فالگیکی 

 از ی خوبی خاطره شهی رو که باعث میزی چمشی قدلی کرد تو وساشنهادیدوستم بهم پ..قراره و 
  . باشهدی مفدی کنه رو بهش بدم تا شاشیادآوریگذشته رو 

  
 که ی مهم شو جدا کنه گردنبندیزهای چشیمی قدیزای بهش دادم و ازش خواستم از توچلشوی وسا

 دیخوابی از اون شب به بعد شبا منیاالن گردنشه و برداشت، منم گذاشتم گردنش و راستشو بخوا
 خوابهی شبا چه معصومانه راحت مدمیدیاب براش مونده بود منم م شوک و اضطری حالتهانیاما ا

 آرامششو یزی طول روز اگه چیتو.می کردشتری آرام بخششو بیداروها.. نکردم فقط یری گیپ
  . بودییی عالیعنی. خوب بودزهیبهم نر

  
  !؟؟ی بگی چیخوایبه من بگو م. فهممیمن منظور تورو نم-  عارف

  
  امیاالن م حورا از جاش بلند شد گفت 

  
  . عارف پابند و تو دستش فشرد و چشماشو بست

  
  یی باباهی شبیلیداداش عارف تو خ-
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  ی بابام دوستم دارهی چون شبیعنی طونی شیا- 

  
هلنارو هم دوست . دوست دارم تورو هم دوست دارمیلی من بابارو خستی نینجورینه اصلنش ا- 

  دارم
  
  ! مهربونیمنم تورو دوست دارم کوچولو- 

  
  ! سالمه ها16 ستمی کوچولو نچمیمن ه- 

  
  !ی منی باشه خواهر کوچولوی هرچند سالی باشیهرچ- 

  
 با هوی به برادر بزرگش کرد و ی نگاهی که ذوق زده و سرحال بود و پر از زندگی آرزو با چشمائ

عارف باخنده خنده گرفتش و . بخورهنی بود زمکی کج شد و پاشو باال اورد که نزدیزی چیاداوری
  !؟یکنی مکاریگفت چ

  
 خودش گفت داده برام درستش کردن نه یدائ. خوشکله عارفدهی برام خری دائنی ببنوی انیبب- 

   چقدر ستاره دارمنی ببنی ببنیمن ماه و ستاره ها رودوست دارم واسه هم
  
  !!عارف!!عارف- 

  
 داشت که ی ش واسه خواهر کوچولوئی چشماشو باز کرد بغض تو گلوش نشون از دلتنگی به سخت

  . قطره اشکش بشهختنیچندبار پلک زد تا مانع ر. به دلش مونده بوددنیداغ د
  

  حالت خوبه ؟؟-  حورا
  

 با چشم به حورا عالمت داد که بزاره دی شوهرش گذاشت و آروم سرشو بوسی هلن سرشو رو شونه 
ا برگه حور. برادرش دردآورهی آرزو برای که چقدر خاطره کردنی بعد همه شون درک میبرا
  . رفترونی گذاشت و آروم عقب گرد کرد و از آشپزخونه بزی دسته شو رو میها
  

 گذاشت سرشو تو بغل همسرش برد و زی شو دراورد و رومی طبنکی عارف سمت همسرش برگشت ع
  :آروم زمزمه کرد

  
  .... کاش اونجا بودمیا!!!  کاش اونجا بودم هلنیا.... کاش اون ماه عسل و نرفته بودم یا- 

  
***   
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  ه؟ینظرت چ- هلن
  

  ! بگم؟دی بای چدونمینم-  عارف
  

  بانی واقعا زنایا- هلن
  

  ! هلن؟می که تو عمارت داشتستی نی خونه درختهی شبنیبه نظرت ا.. آشنا یلیو خ-  عارف
  

  یدی بار منو بوسنی اولی برانجای اادتهی. مجنونهدی بنی نگاه کن عارف انویآره اتفاقا ا- هلن
  

  : خوش اون زمان سرحال شده بود گفتیمرور خاطره  عارف که از 
  
  ... ندارهی فرقچی هشیابا خود واقع!شه؟یباورم نم- 

  
  : روبروش گرفت و با تعجب به حورا نگاه کرد ی خواب آلود حورا حواس عماد و از نقاشی صدا

  
  ه؟؟ی ها اثر کی نقاشنی اگه بگم اشهی باورت نمشتریب- 

  
   کار تو باشهکردمیفکر م- 

  
 ی تو هوا تکون داد و به سمت آشپرخونه رفت از همون جا با صدای دستی حوصلگی حورا با ب
  :بلند گفت

  
  هرگز نخواستم مثل اون باشم- 

  
 وانیحورا با ل. رو گرفته بودی هر حرفی کرد نفرت حورا از پدرش جانی زهر کالمش هلنا رو غمگ

  : عارف رو مبل نشست ی برگشت و روبرویچا
  
  ! ن؟ی کار کنای ای بدونیخواینم!خُب- 

  
   هست واقعا خوب طرح زدهیکار هرک!چرا اتفاقا ؟- 

  
   خوب طرح زدهدهیآره ند: ادامه دادی حورا با زهر خند

  
  : ادامه دادینی عارف تو هم رفت و با بدبی اخم ها

  
  ؟؟؟یزنی حرف می در مورد کیدار!ده؟؟یند- 
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 بود کاغذ و قلم گذاشتم کنار تختش که اگه کاریه ب که روزا تو خونلی اوادیکشی نارگل منارویا- 
  . کردمدای رو تو اتاقش پنایچند وقته بعدش ا .سهی بنویزی بگه چیزی چخوادیم
  

چون از عمارت من .دهی کشدهی دیزی چی از رو عکسدی گفتم شای بود ولبی واسه خودم عج
   دمی ازش ندیزی چگهیم د بعداز اونستی بهش نشون دادم گفت کار اون نیوقت.چندتا عکس دارم

  
  !؟ی چیعنی نایعارف ا!! حورا یترسونی منو می دارواشی واشی- 

  
 تو صورتش ی از شوخی دنبال اثردی شاکردی و دقت داشت به حورا نگاه متی عارف با جد

 باور ناروی من ایو بعد انتظار دار:  ادامه داددی حورا رو مصرانه منتظر جوابش دیوقت.گشتیم
  !کنم نه؟

  
  ؟یکردی منو باور می حرفای باورکنیخواستیم! ؟ی باور کنخوامینه نم- 

  
  : به عارف نگاه کردشخندی و با ن

  
 ؟؟االن به ی بگی چی داری هم سعدونمینم! ؟هی حرفا چنی قصدت از ادونمی حورا نمنیبب-  عارف

  ؟ی کشوندنجای که بخاطرش منو تا ایخوای می هست بگو چری ذهنم درگیاندازه کاف
  

 پابند نی کامل ببره چون ازمیپنوتی نتونسته نارگل و به هنی دکتر شفق واسه ادی شاگمیمن م- را حو
  زاشتهینم
  

  ! پابند خاصه؟نی ایکنیچرا فکر م-  عارف
  

  ..دمی درشویچون تاث-  حورا
  

   حرفات و باور کنم ؟؟؟نی ایخوایچرا م!!!  مثال ی کرده الی من تو تحصیحورا خــدا-  عارف
  

  !خب بهم ثابت کن. تصورات منه نای ادیشا. کنزمشیپنوتی فقط دوباره هی باور کنامخوینم-  حورا
  

  ..ن.. حورا منیبب-  عارف
  

  .  بحث و گرفتی ادامه ی ممتد نارگل اجازه غی جی صدا
  

 گذاشت و با زی و رو موانی لزهی حورا با عجله از جاش بلند شد که باعث شد قهوه ش رو لباسش بر
  دینارگل دوسرعت به سمت اتاق 
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***  

  
  : نارگل 

  
   کردمداشی ملوسه رو پیشیپ..نیایبچـــه ها ب-" 

  
 پامو گرفته بود یکی.دمی دوی متونستمی که میی تا اونجادی باامی دربنی ماشری کردم از زی سع

 م گرفته بود هی گفتم گری شد از درد آخدهی کشنی چونه م رو زمرونی بدمیکشی منیداشت رو زم
 که تا چند ینی مو به ماشهی دست چپمو گرفت و تکیاستمو گرفت و بلند کرد دومپسر دوم دست ر

 که باعث شد پسر سوم زودتر خودشو برسونه و دهنمو دمی کشیغیج. گاهم بود دادنهی قبل تکهیدق
  :پسر اول به حرف اومد  .شمی دارم خفه مکردمی حس مرهیبگ
  
  مشی ببراری و بنی بجمب ماشعادیم- 

  
 پسر نهی که ازش اومده وبد رفت با دست چپم زدم تو سی چپمو ول کرد و به سمت پسر دوم دست

 ی که پستی و چشمائی چندشناکی بزنه و با خنده ی جابجا نشد باعث شد لبخندیسوم که ذره ا
 ادی تا صب وقت زیندازی کوچولو جفتک مهیچ: تر کرد صورتشو و گفت کی نزدزدی مادیصاحبشو فر

  ختن جفتک انداسه وایدار
  

  می گربه شدنی سه ساعت االف انیبب: کرد و گفت ی پسر دوم خنده ا
  

  : به شکمم و با خنده گفت دی کشی دستکردنی صداش معادی که می پسر
  
   بهنامادی مری روزا کمتر گنی ای باربگای ارزه نیعوضش م- 

  
 به خودم دادم ی تکونارنی سرم بیقرار بود چه بالئ. ته دلم هم خورد ی چهی حرفاشون دنی با شن

  : بهنام دراومدی که صداامی دستشون دربری کردم از زیسع
  
   عادی بکن مشی کارهی.گهی اه بابا بتمرگ د- 

  
 ش دهنمو گرفته گهی دست دهی دست چپمو از پشت گرفت و با عادی اومد منی ماشی همزمان صدا

 هی آزادم ی با پانیم تو ماش نشستنکهی کرد به محض انمی و باز کرد و سوارماشنیبود بهنام در ماش
 رفتم که در برم نی ماشگهی زدم که باعث شد دستمو ول کنه و به سمت در دعادی میضربه به پا

  : پسر راننده بلند شدی که خنده دمی رو کشرهیدستگ
  
  خانم درش خرابه ... شرمنده ج- 
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 نبود یراه فرار چی هگهی بچسبم دنی خنده پسرا بلند شد که با ترس به در خراب ماشی صدا

 که حاال مسخره دست دوستاش عادیهمونجور که شوک زده و با وحشت انتظار معجزه داشتم م
  : با حرص گفتدادی که رو هم فشار میی شده بود با دندونایشده بود و عصبان

  
   معلوم کنمنجای همی وحشی کوچولونی با افموی تکلدی نداره من بای ادهی فاشهینه نم- 

  
 رونی تا اون ساعت از شب بذاشتی وقت عمه نمچی جمله پاهامو تو بغلم جمع کردم هنی ادنی با شن

 که ی موقع شب وقتنیحاال ا.می هوا خونه باشیکی قبل تارمی کنی سعگفتی مشهی و همشهیباشم هم
 ی راه فرارچی افتاده بودم و از قضا هی سه تا عوضری کس نبود که ازش کمک بخوام گچیه

 عقب نشست و در و بست شروع به باز کردن عادی شد مادهی پعادی با اشاره مپسر راننده.منداشت
  . شلوارش کردپیز
  
  : چنگ انداتم یدی رسمون هم از سر ناامنی مونده بود پس به اخری برام نمگهی دی راهچی ه
  
   ستمی ندیکنی من اونجور که شما فکرمنیآقا تروخدا باورکن- 

  
  ! داره ؟ی اشکالیشیاره ماشکال ند ...گنی منویهه همه هم- 

  
 که ی که با تو دهندنی کشغی سمت خودش شروع کردم به جدمی دستشو دراز کرد و از بازوم کش

 دی کشنیی عقب خوابوندم پاهامو بادست پای رو صندلدمیخوردم حس کردم پر دهنم خون شد کش
 ی و سعشدیه م کندیکی یکی مانتوم یدکمه ها. زدن والتماس کردن کردم غیو باز شروع به ج

  : زدم غی لباسمو بادست پاره کنه جکردیم
  
  نی با من نداشته باشیمن شوهر دارم تروخــــدا کار!!!تروخدا من خانواده دارم!!کمــک - 

  
 ی و سعدامیدستشو گذاشت رو دهنم سرمو تکون م. بودغمی پاره شدن تاپم تنها جواب جی صدا

 دی شلوارم رسبی تر رفت تا به زنیی و پانییرو تنم پا کنم دستاش دای زدن پغی واسه جی راهکردیم
 صورتم از ومدی تو دلم تکون خورد اشکام بند نمیزی شلوارمو باز کرد حس کردم چیدکمه 

سرشو عقب برد و با خشونت . خوابوندم تو گوششیکیتقالهام گر گرفته بود دستمو باال بردم و 
  .گردنمو گاز گرفت 

  
  : هم کر کرد گوش خودموی حتغمی جی صدا

  
 بی هم آسشتری و بدون بادی خوشم مشتری من بی بکشغی جشتری بی بکش هرچغی جیتونیتام- 
  : پس خفه شو و بزار کارمو بکنم ینیبیم
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  آقا تروخدا ترو به ناموست قسم ولم کن- 
  

   :دیچی تو گوشم پشیلی سی صدا
  
  خفه شو - 

  
 گردنم شروع ری و آروم آروم از زدیروم خواب سرم گرفت و کامل ی دست باالهی دستامو با نباری ا

 زدم و خدارو غی واسه بار آخر جرهی ملی قدرتم تحلکردمیحس م. کردن دنی و بوسدنیبه بو کش
  .دی پسره و از پا گرفت و عقب کشیکی با صدا باز شد و نیاز ته دل صدا زدم که در ماش

  
  ! شو داری شو بداریب!!!زمینارگل عز..نارگل..نارگل - 

  
 از اشک بود و سی چشمامو باز کردم حورا رو تخت نشسته بود و مالفه رو کنار زده بود چشماش خ

  رهی لرزونمو تو دستاش بگی داشت دستایسع
  
   آروم آرومیدیدی خواب بد مزمیآروم باش عز- 

  
 دستمواز دستش در کردمی می سعستادنی دندونام رو هم وانمزدمینفس نفس م. تو تخت نشستم 

 ی واالیل. حتما عمه تا االن نگرانم شده بود رفتمی مدی خونه بارفتمی مدی بلند شم باخواستمی مارمیب
 نیپامو زم.رفتمی مدی بادهی حتماجلو خانواده شوهرش بخاطر گم شدن من خجالت کشالیخدا ل

  . قدم اول قدم دوم دلم بهم خوردگذاشتم
  

 سردم شد کی ضعف نشستم رو سرام خورده بودم باال اوردم از شدتی هرچی رفتم سمت روشوئ
حورا کنارم نشست آب زد صورتم نگاهش کردم  .دمیلرزی مکردمی مخی داشتم دمیلرزیداشتم م

 رو تو دستم حس کردم یزی دستمو عقب بکشم سوزش چتونستمی نمدی کشیدستمو کس.کردی مهیگر
  .دمی نفهمیچی بهم دست داد و هی حس سبکواشی واشی بغل کرد و سرموچشمامو بستم حورا 

  
 از کشمکش یری نظی بی غروب بود و منظره ی زل زده بود حوالای به درنی عارف متفکر و غمگ

 رو شونه ش قرار گرفت یزیچ. ساخته بودای سرکش دری آسمون و موج های با صحنه دیخورش
 رو دور خودش گرفته بود و به دور دورا ی بنفش رنگدی سفی که شال بافتندیهلن و کنارش د.

  . دادای به درگاهشون. شده بودرهیخ
  
  ؟؟؟یکنیتو باور م- 

  
 زن و هی هاش ی تو نقاششهیهم. بودهشی زن همبازهی گفتی مشهی بچه بود هموای هیوقت!دونمینم- 

  دهیهم کنار ماکش
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 ی بگیخوای نمزمی که بتونم انکارش کنم اما عزستی نیزی با آرزو چوایشباهت ه.بس کن هلن- 
   ها؟؟؟؟اون تصورات؟؟؟یاون نقاش!کنه،هان؟یارا رو م کنیکه آرزو داره ا

  
 ادی بکنهی می روح آرزو داره سعدی بگم که شاخوامی منوی بگم من فقط ایزی چخوامینه من نم- 

  می که فراموشش کردارهیماها ب
  
 تنها خواهرم خون به دلم ادی ادی جلو چشمام موای که هربار هیمن؟؟من فراموشش کردم؟؟من- 
  .. مکنهیم
  

  : و دست رو لب عارف گذاشت و گفتستادی اای عارف پشت به دری هلن روبرو
  
 همه سال همه مون نه نی بگم که بعد از انوی اخوامیم. نبودنیششششش آروم آروم منظورم ا- 

 ادمونی میکنی میسع. ازشمی فرار کنمیکنی می سعشهی مکیفقط تو به سالروز اون اتفاق که نزد
 که یزی من تنها چزمیعارف عز ..گمی می دارم چدونمیمن واقعا نم..ومد سرمون ای چه بالئادین

  شهی اونه داره داغون می دلبسته یلی دختر حالش خوب بشه حورا خنی که انهی اخوامیاالن م
  
  ! منه؟ریتقص- 

  
من مجبور شدم ...من.. راستش من می مونو بکنی سعی اما بهتره هممون همه ستی تو نرینه تص- 

  ....نشی پسندیکه نه تو نه حورا نم بکنم یکار
  

  : هلن و گرفتی و کرد و دستازی ش چشماشو رشهی عارف با به عادت هم
  
  !!!کنمی ؟؟خواهش می نگفتانوی جرنی ای بگو که به کس- 

  
  !!!نجای اادیچرا به مامان گفتم عارف اون داره امشب م- 

  
  !؟یچـــ- 

  
   :دی کشادی دست تو موهاش کرد و فر قدم عقب رفت و برگشتهی هلن و ول کرد ی دستا

  
 ؟؟؟فکر ی بگی ؟؟هان؟؟چی بگی درمورد حورا چیخوایماره؟؟؟؟می بیدونستیچــرا؟؟؟نم- 
  !!!!!!!! منی خداه؟؟؟آهی که نرفته اون کادتیذاره؟؟؟ی بابا بفهمه زنده ست زندش میکنیم
  

  : قدم جلوتر رفت و گفت هی هلن 
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 می که ما از حورا خبرداردونهیبا من تماس گرفت گفت م روزیمن نگفتم خودش خبر داشت د- 
 ادی اونم داره ممیینجای و خواست منم بهش گفتم اتیاز من واقع.دهی حورا رو امارات دیگفت کس

  !نجایا
  
  ..هلن- 

  
 اگه حورا بد کرده "ایدن" بهتر از ی خبر داشته باشه و کانی جرنی نفر از هی دیبا!بس کن عارف- 

  رهی بگمی در موردش تصمای دنمی نکرده پس بهتره بزاریدآرش هم کم نامر
  

  . رفتالی از کنار عارف رد شد و به سمت وی بعد هم با سرعت و ناراحت
  

 فکر کرد که پدرش با گند برادرش ی دو زانو نشست و به روزی رونی عارف هم همونجا رو زم
  .چجور برخورد خواهد کرد

  
  

   :الیتو و -نارگل
  

 بود که اتاق و روشن ی پاتختی بود تنها نور چراغ خواب روکیم همه جا تار چشمامو باز کرد
 جی سرم گنمی کردم تو جام بشی به دستم دادم سعی تکونسوختیدهنم تلخ و شده بود و م .کردیم

  .رفت 
  

 روش بود دستمو ی خونی لباسم اثر چند قطره نی دست سرمو گرفتم رو تخت و نشستم آستهی با 
 مدت رو دستم اشک و به چشمام نی ای سوزن هایر اومد تو نور چراغ خواب جاآهم د.باال زدم

  .یچکاریه. کردشدی نمی کارچیه.نشوند
  

 خواستمی اعصابم تحت فشار بود اما می حسابدیلرزی سرمو تکون دادم از جام بلند شدم زانوهام م
 دونستمی که میاز اتاق ی بود فقط نور جونیکی در سکوت و تارالیبلند شم در اتاق و باز کردم و

 در ی از الکردی سرد گز گز مواریرفتم سمت اتاقش دست داغم رو د.ومدیمتعلق به حورا بود م
  .داخل و نگاه کردم

  
آروم . بود که متوجه حضورم نشدری اونقدر غرق تصوزدی تابلو نشسته بود و طرح مهی حورا پشت 

 و باز کردم نور خچالی ته معده م در ردمکیحس سوزش م.راه رفته و برگشتم و به آشپزخونه رفتم
 و ارمی در بروی با دست آزادم پاکت شرمی چشممو زد باعث شد دستمو جلو صورتم بگخچالیچراغ 

 شد که شتریسوزش معده م ب. قلپ خوردمهی و ختمی ریری شوانی جون لی لرزون و بی دستااب
پاکت و همونجا رها کردم و از  خورده و مهی نوانی خوردم و لگهی قلپ دهی.باعث شد خم بشم
  . پاسخ مونده بودی که صبح بی همون حسکشوندی مای منو سمت دری حسرونیآشپزخونه زدم ب
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 ممکن درو باز کردم و آروم پشت سرم بستم سوز ی صدانی و با کمتراطی قفل بود با احتالی در و
خودم فحش بدم چرا  اون وقت سال و اون موقع شب بود باعث شد به ی از هوای که ناشیسرد

 که کشوندی مایاونقدر غرق اون حس بودم که منو با تمام قدرت به سمت در.وردمی نیزیباخودم چ
 چرا دونمی نبود اما نمادی اونقدر زالی با وای دری رفتم، فاصله ای و زدم و به سمت درگشتن بردیق

باد لباسمو تکون .ادامه دادم خورده نشستم و باز به راهم هینفسم بند اومد و به نفس نفس افتادم 
  . چند قدم عقبم ببره ی حتی گاهشدی و باعث مدادیم
  
پشت . شده بودمفی ضعنهای از اشتری بیلی گذشته خکسالی بود ،تو یعی من طبی همه ضعف برانی ا
 رو به ی موجهی بار هی قهی جلو روم بود و هر چند دقایدر. دادم هی سنگ به نسبت بزرگ تکهی

  .رسوندیساحل م
  

 کردم به گذشته ی بغل کردم سعشدی که هرلحظه تحملش برام سخت تر میی پاهامو از شدت سرما
  . بودیفکر نکنم و اما چه کار سخت

  
  

        ::::    آرشآرشآرشآرش---- نارگل نارگل نارگل نارگلخاطراتخاطراتخاطراتخاطرات
  
  ؟ی معلوم هست تااالن کجا بودچیه-الیل

  
ا دستش دست  باال سرم اومد و بالیل. انداختم و چشمام و بستمونیزی خودمو رو کاناپه رو به رو تلو

  : و تکون داد و گفت زونمیآو
  
  م؟؟؟یشی نگرانت میگی نمیبا توام از صبح تا حاال کجا بود- 

  
 رنگش ی عسلی کوتاه و رنگ کرده و موهای فرم ابروهانی چشمامو باز کردم نگاهش کردم با ا

رنگش بود  ی درهم و نگاه قهوه ای نبود تنها شباهتش اون اخماشناختمی که مییالی به لهی شبچیه
 ترش کنم از همون صبح ی عصباننکهی کردم بدون ایچشمامو بستم و سع.کردی نگاهم متیکه با جد

  . کنمهی بودنم و توجرونی تا اون ساعت شب برمفرا
  
  .کردمیتو پارک نشسته بودم فکر م- 

  
  : بار من سرد نگاهش کردم و با طعنه ادامه دادمنی چشمامو باز کردم و ا

  
  و که داشتم نداشتم؟؟حق فکر کردن - 
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 پام رو کاناپه نییپا .دادهی خودش اونجور رفتنم و حق مهی بر خالف نظر اولدیرسی که به نظر مالی ل
  :نشست و با غرغر که چقدر پاهات درازن پاهامو رو پاش گذاشت

  
  . باشهی از هر نوع حس و منظوری کردم صدام خالی سع

  
  . رفتمنکهیا...  شد؟؟بعد از یچ- 

  
  : گفتنی آروم و غمگیی به کاناپه داد با چشماهی بهم کرد و سرشو تکیه نگا

  
 من که خودم ی تو رفتدی دی مخصوصا وقتدیکشی داد مقهیتاچند دق. شدی عصبانیلی خیچیه- 

 چوقتی هدی اما نگفته بود که شای مراقبش باشدی گفته بود بادیچون ام...شوکه شده بودم چون
  !!سهینتونه رو پاهاش وا

  
  می پرداختی هاش و ما منهی هزره؟؟خبیگی پرستار نمهیچرا من؟؟چرا - 

  
  : زد و ادامه دادی پوزخند

  
   اومده؟؟شی مشکل براش پنی اچهی بپیی جاخوادینم- 

  
  ؟چرا؟یچ- 

  
 که قرار بوده طرحشو یشی هماهی بخاطر نجایاومده بود ا. ه ی پزشک سرشناسنکهیآخه مثل ا- 

  . اومدشی تصادف پنیارائه بده که ا
  
  خب؟- 

  
   داره؟ی چه ربطنیا- 

  
 به گوشش برسه خوادی نمنی داره و واسه همی قلبیماری مادرش بنکهی اما مثل ادونمیخودمم نم- 

 مراقبتش و اونا بگن با طرحش ی قرار شده بود تو برنی اتفاق واسش افتاده واسه همنیکه ا
   کاربکنهشتریموافقت نشده مونده تا روش ب

  
 بچه م گهی مادرش نماروی نی همه آدم چرا من؟؟انیا! به عقل توکنمیاوقات شک م ی گاهالیل- 

  کجاست؟؟؟
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 شدم جی خودمم گدونمینم:  که خودش هم کالفه شده بود دستشو تو هوا تکون داد و گفت الی ل
 مدت تا نی کنه تو ای برادر دوقلو داره که قرار شده اون نقششو تو خونه بازهی گفتی مدیام

  !! شدهی نفهمن چخانوادش
  
 اون به من نامحرمه و درست نی کردنجاشویحاال اگه قراره من برم کاراشو بکنم فکر ا.خب باشه- 
  ست؟؟؟ین

  
  !؟؟واقعا؟؟؟ی بریخوایم..مگه : گفتجانی با تعجب و هالی ل
  

 گهی و دشهی خونده منتونی ساده بتی محرمغهی صهیفوقش . گفته فکر اونجاشم کردهدی ام
  !!! ؟؟ی انقدر زود قانع بشکردمی فکر نمشهینمباورم .حله

  
  : انداختم و به همون حالت گفتمری کردم بغض تو گلومو پنهون کنم نشستم تو جام و سرمو زی سع

  
 که اگر ی مدتنیعوض ا.ستمی ای که کردم می کاری هم دارم؟؟؟پایی گهی دی چاره یفکر کرد- 

اگه .ترسمی جاها منجوری که چقدر از ایدونیم.گذروندمی تو زندان مدی باگرفتی پش نمتشویشکا
 یمن طاقت دور.. برمنجای از اخوامیمن نم..بردی منجایمنو از ا...دیرسیبه گوش بابا م..اگه..هم
  !!الی روندارم لاهاشم

  
 همه سکوت شدی هم بغض کرده هروقت حرف بابا مالی لدونستمی مدیدی و تار منی چشمام زم

 الیل. و درسمو اونجا ادامه بدمششی داشت برم پدی اصرار شدلممپی چون بعداز گرفتن دکردنیم
 دیچی م پینی عطر مورد عالقه ش تو بی ش گذاشتم بونهی نشست و بغلم کرد سرمو تو سکمینزد

  :چشمامو بستم و زمزمه کردم
  
  رمشیپذیم... با اعمال شاقه باشه امای آزادی آزادنی ادیشا- 

  
رمو از رو پاهام بلند کردم و با صورت اشک آلود بهش نگاه  رو شونه م گذاشته شد ، سیزی چهی

  . شدرهی خای رو کنار پاش گذاشت و به دری شارژیکردم کنارم نشست و چراغ دست
  

با لحن آروم و . من بودی که صورتش روبروی پاهاشو بغل کرد و سرشو کج رو پاهش گذاشت جور
  : زمزمه کردینیغمگ

  
  !هیچشمات بارون ی وقتیندازی مادرم مادیمنو - 

  
  : جلو اورد و اشکامو از رو گونه م پاک کرد آهسته ادامه داداطی دستشو با احت

  
  . بود مثل توی مادرمم مشکیچشما- 
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  . کردای و رو به دردی کشیقینفس عم. به خودم فشردمشتری رو بی و پتومسافرتدمی سرمو عقب کش

  
چکاره م؟؟؟چرا کمکت کردم؟؟چرا ولت  م ؟؟؟؟ی کنکهی؟؟؟؟؟؟ای از من بدونیچی هیخواینم- 

   به امون خدا؟؟کنمینم
  

 شب به یکی اون تاریتو. برگشتم سمتش سرشو به سمتم گرفته بود و با نگاهش هدف گرفته بود
 که منو ی از زنیچی من هگفتیراست م.دمیدی روشن بود چهرشو مالی واطی که تو حیزور با چراغ

ماه گذشته هم ازم 6 5 تو تمام اون دونستمیبود نم نجات داده یاون شب از دست سه تا عوض
 ی هانهیهز.  بوددهی نپرسی ازم سوالچوقتیاونم ه.دونستمی ازش نمیچی بود و من هدهمراقبت کر

 بودنم قرص و دواهام و همه و همه رو ی بستری روانشگاهی که آسای و اون چندهفته امارستانیب
 که منو فشهی خودم فکر کرده بودم اون وظشی پچجور. بودمدهی ازش نپرسیچی هی بودم ولدهید

 نی شکل ممکن برخورد کرده بودن و باعث انی باهام به بدترزانمی که عزین کنه مینگهدار
  . شدنمیآوارگ

  
 بعداز چندماه دمی برق چشماش و دیکی تو همون تاری دستمو جلو بردم رو شونه ش گذاشتم حت

 و دیکامال به سمتم چرخ. انگار خوشحالش کرده بود که بهش نشون داده بودمی عکس العملنیاول
  :نشست دستاشو تو هم قفل کرد و گفت 

  
  ؟؟؟ی بدونیخوای بگم؟؟میدوست دار- 

  
   شروع کنم دی از کجا بانمی خب بزار بب

  
  . رهاش کردممهی نصفه نیوکالت خوندم ول. سالمه29 باستی آهان اسمم حورا شک

  

  
  

 که ارهی بادی بخواستی و ابروهاش تو هم رفت انگار دلش نم حرف سخت شدنی صورتش از گفتن ا
  به سرعت به خودش مسلط شد و ادامه داد . تمام رها کردهمهیچرا درسشو ن
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 خواهر دارم هی بهتره یچی از هی ولستی نادی م حقوقش زی دفتر وکالت منشهی االن تو یول- 

 یدوقلو ن ول. و حساموایساله دارم ه زدهی دوازده سی دوقلویدوتا خواهر زاده .شیدیهلنا که د
  .شهی خانواده پدرهی شبوای حسام به خواهرم رفته و هستنی نگهی همدهیاصال شب

  
   وقته فوت شدنیلیپدر مادرم خ. عمه مهی مادرمم نصف شبهی منم که نصف شب

  
 از گذشته بگه دستمو نی اشترازی بخوادی دلش نمگهی دکردمیحس م. باز ابروهاش تو هم رفت

  .وشونه ش فشردم که باعث شد صورتش به لبخند باز بشهر
  

 ختم شد باعث شد ی موقعی بی ازهی م به خمی در جوابش لبخند بزنم که تموم سعخواستی دلم م
  . خنده ش بلند شهیصدا

  
 نظرت م؟؟هانی قرص هات کمتر کننی از ادی؟؟؟بایدی همه خوابنی ای ترو ؟؟خسته نشدنمیبب- 

 ی رو بزاری قرص هانی ای تا بتونی به حرفش گوش بددی بانجاستیا ا خواهرم ته؟؟؟شوهریچ
  کنار 

  
  : ادامه دادی به نسبت ارومتری با صدا

  
 گمشده م انقدر خوادیدلم نم!! کردم دای خودمو پی گمشده کنمی حس مدمتی دیمن از وقت- 

  !عذاب بکشه
  

ون گذشته ها گذشته  هم بدونم چخوامی سرت اومده نمیی چه بالدونمی نارگل جان من نم
 کمکت ی و بزاری بهم اعتماد کنخوامی حاال که خدا مارو سر راه هم قرار داده ازت میول.است
  ؟؟؟یکنی کارو منیکنم ا
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 زن نیا. از دست داده بودمزموی که همه چی منی من نبود برای گذشته ها گذشته نبود حداقل برا
 داشتم که بخوام بخاطرش با ی چگهیمن د.ودم گذشتن داده بنی ای برای چه تاواندونستی میچ
 هی از من ؟؟فقط چون شبدونستی میچ !!نی تنها بودم همی بازنده هیمن . روبرو بشم ندهیآ

   نبود؟؟ی قانع کننده الی کمکم کنه ؟؟؟دلخواستی مودممادرش ب
  

 کرده یوب رو که در حقم خی دل کسدی سرمو تکون دادم تا بدونه که قراره بهش اعتماد بکنم نبا
 دی بارفتمی مدی بود که بانی همه محبت خالصانه انیجواب ا. نبودنینه حقش ا.شکوندمیبود م

 که ی تمام دفعاتادی یوقت.شدمی باعث آزارش مشتری بدی نباداشتمی زن بر منیبارمو از دوش ا
 تیذ باخته بودم اموی که زندگی بخاطر مندی اون نباسوختی دلم براش مفتادمی مشدی بد ممحال

  .شدیم
  

  : با صدا دستاشو بهم زد و گفت 
  
 مانیمن بهش ا. کمکت کنهزمیپنوتی با هتونهی مگهیعارف تو کارش متخصصه م .ی شد عالیعال- 

من مطمئنم . کنترلشون کردشهی ترسته که با دارو می حالتهانی فقط استی نتیزیتو هم که چ.دارم
 تو چرا از خونه دونمیمن نم. دارهیت مشکالشی تو زندگی بدون هرکسنویا .یایاز پسش برم

   مثل تو بودم ی روزهی بدون که من هم نوی اما ای شدیفرار تیزندگ
  

  : و ادامه داد دی کشیقی سکوت کرد و نفس عم
  
 شب ی نقطه نی ترکی تارشهی همگفتی که موفتادمی حرف مادرم مادی شهی بدتر امـا همیلیخ- 

  ! زمان به طلوع صبحهنی ترکی،نزد
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 بود سرشو به سمت نی مادرش براش سنگی خاطره یادآوریانگار  .دی چکنیی از گونه ش پایک اش
  . کنهیری اشک هاش جلوگی باقختنیآسمون گرفت تا از ر

  
 بود اما من سالها حسرت دهی بودم باز اون مادرشو ددهی منم درد نبود مادرمو کشگفتمی مدی بای چ

 از شتری بخواستمینم.فتنش پدرمو هم از دست داده بودم که باری بودم مادردهینبودنن مادرمو کش
  " درد مشترک حسرت آغوش مادرنیاول" سکوت کنم خم شدم بادستم رو شن ها نوشتم نیا

  
با . تر شدقی دستمو به سمتش گرفتم لبخندش عمستادمی نگاهشو به شن ها داد از جام بلند شدم ا

  دوست؟:دست رو شن ها نوشت 
  

  . تکون دادم و لبخند زدمنانی بااطمسرمو. بهم نگاه کرد
  

پرده اتاق کنار بود و نور اتاق و پر کرده بود . شدمداری گنجشک ها از خواب بی صدای باصداصبح
 بود ی اافهی چه قنی شدم ارهی خنهیتو آ.  دست و صورتمو شستمیتو جام بلند شدم رفتم روشوئ

 که ی مال من بود؟؟؟مندهی پریرو رنگ و نی فروغ و ای بی درهم برهم و چشمای ابروهانیا
  . و اون مدل ابرو و مدل مو بودشگاهی آرانی و اشی آرای پاوقتمتموم 

  
 هی به صورتم گردمی با سرعت با دست کنارش زدم و بازم آب پاشدی چشمم چکی از گوشه ی اشک

 یسع دی باستادمی ای سر پاهام مدی باگفتیحورا راست م. کرده بودمهی تمام گرکسالیبس بود 
 واسه نهی م تو آیتمام سع. کنمی تنها زندگدی باگرفتمی مادی دیبا .رمی از گذشته فاصله بگکردمیم
  . زهر خند کج و کوله شدهی لبخند هی دنز
  

 راحت نمی آستی روی خونای صورتمو خشک کردم و لباسمو عوض کردم تا از شراون لکه 
 هلناو ستادمیتو درآشپرخونه ا. باشه هلنازدمی حدس مومدی میی صحبت کردن ناآشنایصدا.بشم

 که هلنا متوجه م شد با دی نکشی طولخوردنی هم نشسته بودن و صبحانه می روبروزیحورا پشت م
  :دی کنارش و برام عقب کشی بلند شد و صندلیمیلحن مهربون و صم

  
  زمی بری تا برات چانی بشنجای اایب.زمی عزریصبحت بخ- 

  
 به دست وانی همونجور لریسرمو براش تکون دادن به عنوان صبح بخ کردی حورا با لبخند نگاهم م

  . گفتریصبح به خ
  

 گرسنه ی حسابشبی دی نشسته م و شروع به خوردن صبحانه کردم با اون افتضازی پشت م
  .رهی واز بچه هاش خبر بگرهیهلنا رفت تا به قول خودش با خونه تماش بگ.بودم
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 حورا به کردمی احساس مخوردمیداشتم با ولع م.  داشتم  به خوردن صبحانهیادی زلی مشهی هم
 وانی لی گذاشت و همونجور که با دسته زی روموانشوی جلو خنده شو گرفته نگاهش کردم لیسخت
  : گفتکردمی میباز

  
 باهات شخصا حرف بزنه سرشو باال اورد و خوادیبا عارف صحبت کردم گفت از شهر برگرده م- 

  ه کرد لبخندشو حفظ کنیسع
  
  تا کمکت کنه...بزار..بزار. باهاش حرف بزنکنمیازت خواهش م- 

  
 ری ؟؟چرا انقدر براش مهم بودم؟؟؟سرمو زخواستی می رنگش ازم چی سبزآبیچشما" 

  ". باخته بودمزموی که همه چی مخصوصا منکردمی شروع میی جاهی از دیبا.انداختم
  

 یصدا.ث شد گلوم و تموم دهنم بسوزه باعدمی رو هورت کشی بغضم و با لقمه قورت دادم و چا
  : خندون گفت یخنده ش بلند شد با چشما

  
   تودختر مگه دنبالت کردنیکنیچقدر هول م- 

  
  . بعد و خودش گرفت دستم داد ی لقمه 

  
  حرف هم نباشه.ی تاآخرشو بخوردی نگاه نکن بانجوریا- 

  
بود دکتر ازم بپرسه فکر  که ممکن ی تخت نشسته بودم داشتم به سواالتی تو اتاق خودم رو

 باشن دهی حرفامو باورنکنن؟؟؟اگه اونام برام نقشه کشتو؟؟اگهیگفتم؟؟واقعی می چدیبا.کردمیم
  ؟؟یچ
  

 قی بهم تزرتی حس امنهی لبخند صبح رو صورت حورا، یادآوری دستام ناخودآگاه مشت شد با 
هه اونموقع که !!دندای ملمی تحوشگاهی تو آساشی همون چند ماه پخواستنیاگه م!!نه .شد
 رو ندارم که یی کنم جاکاری چدیخب با!!!فهمنی می بگ؟اگهی چه کاره ای هستی کدونستنینم

  برم؟؟
  

 بهش دیحورا گفت با!!نه . حس شدی شب و اون سه تا پسر حس کردم کمر م باونی ادآوری با 
  !!! بهش اعتماد کنمدیاعتماد کنم با

  
 ی مشکنی آروم و استوار داخل شد شلوار جشهیرا مثل هم ، حودمی در بلند شد از جام پری صدا

 که برخالف شلوارش گشاد بود و تضاد ی کوتاهنی آستدی سفی عروسکرهنی پهی بود با دهیتنگ پوش
 چون من بودی مدی با185 180 قدش حول و حوش ومدی بهش مدیپوشی میهرچ. داشت یقشنگ
  .دمیرسی تا شونه هاش مارش کنی سانت175
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 خواد شروع یشد و بالبخند گفت که عارف ازش خواسته هرکجا که راحت ترم م کمی نزد
  :نگاهمو خوندو با لبخند گفت.باچشمام دورتادور اتاق و نگاه کردم .کنه

  
  ادی بگمی بهش منجا؟؟باشهیهم- 

  
   از تونگاهم بخونه که دوست دارم بمونه خواستی نگاهم کرد ، دلم مدمی خواست بره که دستشو کش

  
   منم باشم؟؟یخوایم: سرشو تکون داد گفت یجیگ با 

  
 نهی سرگذشته م بشی انتظارشو نداشت ازش بخوام پادی سرمو تکون دادم حس کردم جا خورد شا

 ی دفعاتیمثل همه. اعتماد نداشتمیاما خودش گفته بود بهش اعتماد کنم من هم به جز اون به کس
  .ونهی بالبخند اضافه کرد که اونم مقیم نفس عهی دنی چشماشو بست و با کشمیدیدیکه ازش م

  
 دی سوال مدام تو کله م بود خب باهی دمی روتخت نشستم لباسمو درست کردم و دست رو موهام کش

   اما از کجا؟؟؟؟؟کردمی شروع میی جاهیاز 
  

 ی حسهی کنار پنجره نشسته بود شی آرازی می صندلیحورا رو.  تختخوابمی مو دادم به باالهیتک
 ی هم انداخته بود و دستاشو معذب روی حضور داشته باشه پاهاشو روخوادی دلش نمتگفیبهم م

 شهی هم هممارستانی تی دکتراای با دکتر شفق ی قبلی تمام جلسات مشاوره هایپاش گذاشته بود تو
 مو تحمل یی وار تنهای فقط حامشهی نکرد ، هممی در مورد زندگی کنجکاوچوقتیه.رون بودیب
  .کردیم ی و صبورکردیم
  

 مرده بود ی وقت بود همه چیلی که خی اما خودش خواسته بود بهش اعتماد کنم، واسه من
  ."اعتماد" یمخصوصا واژه 

  
 پاهامو تو بغل گرفته بودم و فاصله باهاش نکهی بود و با اکمی تخت نشسته بود نزدی عارف رو

 دختر باعث نی ایاه آشنا همه سکوت نگنیداشتم اما معذب بودم به حورا نگاه کردم بعد از ا
  . اعتماد کنمشدیم
  

  : عارف سکوت و شکستی صدا
  
   درسته؟؟؟گهیاسمت نارگل بود د.. نارگلنیبب- 

  
  :  خرده با دست باال برد و ادامه دادهی شو نکیع. سرمو تکون دادم
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 ی و با کسیاری بادشی و به ی حرف بزنی کنی سعدی بای با مشکلت روبرو بشیاگه بخوا.نه نشد- 
  !قبوله؟.می تا باهم مشکلتو حل کنی به من اعتماد کنخوادی من دلم می بزارونشیدرم

  
 سابق دکتر ی با لبخند بهم نگاه کردو منتظر جواب بود آب گلومو قورت دادم و طبق آموزش ها

 ی تو خاطرم نقش بست چشمای دخترریتصو.چشمامو بستم. کردم رو گذشته تمرکز کنمیشفق سع
 یقینفس عم. شدقی بهم تزری خندون احساس آرامشیی و لبهادی و صورت سفیی طالی موهایرنگ
  :دیچی کردن صداها تو سرم پدنی باال رفته بود دستام شروع به لرزلبم ضربان قدمیکش

  
  "!  من کـم؟یدونیم! هــــانی هستی کیتــــو فکر کرد-"
  
  "خفه شو فاحـــشه -"
  
  " رونیـن برو ب مــی از خونه نمتی ببـــخوامی نمگهید-"
  

  : کن آروم و شمرده بگه ی گرفت تو دستاش سعی دستامو کس
  
 مشت هی فقط نایا .وفتهی برات بستی قرار نی اتفاقچی و هیینجایبه من نگاه کن نارگل تو االن ا- 

 کن فقط به یبه من اعتماد کن و سع.ی انقدر بترسدی نباشنی وقت تکرار نمچی هگهیخاطره ن که د
  !ونشیاریزبون ب

  
  " باشه گلم؟؟ ی شد به من اعتماد کنی هرچخوامیم- الیل"
  

  ! فقط حرف بزنی بترسخوادینم!!به من نگاه کن!!!بهشون گوش نده به من گوش کن -  عارف
  

ته .. که دستامو تو دستاش گرفته بود نگاهش آروم و مطمئن بود ی بهش نگاه کردم به مرد
 چوقتی که هیزی همون چتی رگ حماهی ی رگ مهربونهی داشت یی رگ آشناهیچشماش 

 زخم خورده و لرزونم بعد ی بودم چشمامو بستم صدای کنکهی اارمی کردم بخاطر بیسع..نداشتم
  :مدتها طلسم سکوتش و شکست 

  
  !!!! مادرم مرد... اومدمای به دنیوقت ..گنیم- 

  
و تو جاش  صدام کمرش و صاف کرد دنیحورا با شن. و چشماش برق زددی کشیقی عارف نفس عم

   .کردی نگاهم می و نگرانی نشست و با کنجکاوخیس
  

 دیشا..دی دادم شای ادامه مدی حاال که شروع کرده بودم بادادمی ادامه مدی چشمامو بستم با
  : دوباره ادامه دادمیقی نفس عمدنیو با کش. دوباره بهم داده بودی فرصت زندگهیخدا ..
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 ازش نیهم..فقط! من بوده هی شبگفتنیسش داشتن م مادرم و دوست داشت همه دویلیبابا خ- 
اون از من .. دوسش دارم امایلیمن خ.. از مندادی می که بابا رو فراری ظاهرنیهم..برام موند

 دانشگاه برم که خواستمیمدرسه رفتم درس خوندم م... عمه ندا بزرگ شدم شیمنم پ..کردیفرار م
 قبول شده بودم ی که آزمون رانندگیمون روز تصادف بد کردم ،ههی.ختی بهم ریهمه چ...که..

 م صادر نشده بود انداختنم زندان خانواده م مجبور به دادن نامهی تصادف گواهنیچون ح
 بیاون مرده تو تصادف آس..آخه.. آخهرهی پس بگتشوی به فرد مصدوم شدن که شکایشنهادیپ

 مو کردم ی سعیش باشم من همه  قرار شد من مراقبسته،ی سر پاهاش باتونستی نمگهی بود و ددهید
  .. مو ببازمی ممکنه همه چدونستمی نمدونستمیاما نم

  
  
  

        ::::    آرشآرشآرشآرش---- نارگل نارگل نارگل نارگلخاطراتخاطراتخاطراتخاطرات
  

 کرده بود نشسته بودم و چندساعت قبل و مرور می راهنمائدی که امی نفره تو اتاقهی تخت ی رو
   .شدی زود اتفاق افتاد باورم نمیچقدر همه چ .کردمیم
  

به دستم .دونستمی ازش نمیچی شده بودم که هی مردی غهی ماه ص6مدت  ی بدون اجازه پدر برا
  .دادی می وصلت مصلحتنی از حلقه و انگشترم نشون ای شدم دست خالرهی پام خیرو
  

   کرده بودم؟؟؟ازدواج؟؟کاریچ. سرم گذاشتم ری و دستامو زدمی رو تخت روبه تا دراز کش
  

 اخم و یادآوریبا . بودی ادبی و بی احترامی ب بودمدهی که ازش دیزی که تنها چی اونم با کس
 تفاوت بله گفتنش از حرص نشستم تو جام مقنعه رو از سرم ی اونجور بغهیتخمش موقع خوندن ص

 و پرت کردم حس گرما کالفه م کرده بود دکمه ها مانتومو باز کردم و و اونم پرت کردم دمیکش
 و دی تاپ دو بنده سفنهیاد ،بلند شدم رفتم جلو آ چشمم به تاپ تنم افتشی آرازی منهی تو آنیزمرو 

 قدم عقب برم و به چپ هی باعث شد نهی اندامم تو آدنیبا د. تنم بودتی فی تنم بود که حسابینازک
  :بقول الله.و راست بچرخم

  
   داشتمیکلیاوفففف عجب ه- 

  
 یمن.ده عمه دور بودم  بود که از خانوای شبنی اولنی ادی پرشمی پهی الله ذوق چند ثانیادآوری با 

 بود ی نبود کاری داد اما چاره احشی بود که بشه توضی از حسشتری بیلی م بهشون خیکه وابستگ
  . دونم رو که دارم بییزای قدر چشتری مثل تجربه که بشدی ماه برام م6 نیکه خودم کرده بودم ا

  
ان دوست پسر سابقم بقول پژم. بودی و مشکدهی شدم چشمام کشرهی به صورت خودم خنهی تو آ

 ی و مشکیوندی پیبونی توشون نبود فقط چون سای خاصادی ززیسگ داشتن ، البته به نظر خودم چ
  .کردی جلب توجه میباالشون بود، حساب
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 صورتم ی اعضای باقنکهی نه اشنی عضو صورتم محسوب منیباتری زدونستمی عاشق چشمام بودم و م

 متناسب ی جمع و جور لباینی به روشن بلیت سبز متما پوسهی نداشت ی خاصزیزشت باشه فقط چ
 عقب رهی به زور کش و گشهی که همیموهام لخت و مشک .کی کوچیلی بزرگ نه خیلینه خ

  .انی داشتم که تو چشمم نینگهشون م
  

 تو ی بود وقتی م بود، واسه من عالیسانت175 قد کردمی بهش افتخار مشهی که هممیژگی ونی دوم
اکثرا قد کوتاه بودن قد بلندم که از مادرم با ارث برده بودم ،آپشن محسوب  میخانواده پدر

  .شدیم
  

 شهیالله هم. بود که خودم عاشق خودم بودم نی بودم حداقلش ای اما مقبولبای نه دختر زبای تقر
  .یکنی نگاه منهی بس که از صب تا شب خودتو تو آفتهی خود شذاشتنی مدی اسمتو باگفتیم
  

 بود اس داده بود که الی چک کردم لموی و گوشدمی پرفمی بلند شد به سمت کمیگوش امکی پی صدا
  . اومد زنگ بزنمشی پیمشکل

  
  . تکون بخورهتونهی از جاش نمنکهی بکنه اتونستی مکاری هههه مثال چ

  
 رو خوند رو پاهاش قلبم فشرده غهی که صیی و نگاه باحسرت حاج آقالچری رو وشیادآوری ز 
  . بود بخوام مسخره بکنمیانصاف یواقعا ب.شد

  
 خدا یوا... شدرمی گبانی گریفی و بال تکلی کنم حس دلتنگهی گرخواستی نشستم دلم منی رو زم
از ! بکنم؟دی کاراشو من بای همه نیعیکردم؟؟؟ی شروع مدی کجا باکردم؟؟ازی مکاری چدیحاال با

 من قول وردمی کم می زودنی به ادیسرمو تکون دادم نبا. صورتم سرخ شد شی شخصیتصور کارها
 مو بکنم اونم منو ببخشه و اون پسره بتونه رو ی سعی ماه همه 6 نی به خدا که تو ابودمداده 

  . که از قضا شوهرم شده بودی ادب و بداخالقیههه اون پسره؟؟؟اون پسرب.سهیپاهاش وا
  

 یزدیکارد م . داشتی هاش تو محضر ناخودآگاه اخم کردم عجب روئی اوقات تلخیادآوری از 
 معذبم ی االنشم حسابنیهم.زنمی دست بهش مینجوری پررو فکر کرده من همومدیخونش در نم

 ما خانواده دادی نمحی و توضزدی اگه عمه زنگ نمغهی بشه برا صی راضخواستینم. به حال قبلشیوا
  . شدعی خوشم اومد آخرش ضایول.رفتی بار نمری زمیت هسی مذهبی
  

 پسر نیا. زدمی از حرص وفشار قرمز شده بود جلو چشمم تازه شد لبخند ش کهافهی از تصور ق
   وبردی کار میلیخ
  

  .دمی وگذاشتم سر زنگ و گرفتم خوابمی ساعت گوش
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  . که طوفان تو راه بودیی خبر از فردای ب
  
هنوز تو شوک .هوا روشن بود به دنبال صدا اطرافمو نگاه کردم  .دمی از جا پریادی فری صدابا

  :دی بگوشم رسادشیکه فربودم 
  
  !؟ی هســـتی کدوم گوریلعنتـــ- 

  
 از جام بلند شدم و به طرف تیبا خشم و عصبان"چه پررو " تو هم رفت ؟؟؟اخمامی با من بود لعنت
 که از ی حق نداشت بخاطر کارکردمی باهاش روشن مفموی امروز تکلنی از همدیاتاقش رفتم با

 روبروم ی صحنه دنیدون در زدن باز کردم و داخل شدم از د کنه در اتاقشو برمیقصد نبوده تحق
  . شدمتما
  

 تخت نامرتب و بهم ی افتاده بود و به زور با کمک تخت خودشو گرفته بود مالفه رونی رو زم
  : صداش اونقدر باال رفت که با دستام گوشام و گرفتمدنمی بود هنوز تو شوک بودم که با دختهیر
  
  !!!!!!!نجــای اادی االن بنی همی لعنتدین امبـــــُرو زنگ بزن او- 

  
 قدم رفتم جلو و هی اوردم ی اول کار کم منی همدی نبادمی کشیقی عم؟؟نفسی چاد؟؟برای بدی ام

  : گفتم اطیبااحت
  
  دی بلند شکنمیمن که هستم کمکتون م- 

  
  : لحن ممکن گفتنی سرتاپامو نگاه کرد با بدترری با تحق

  
 یکار.ی کردی رو نمی هم داشتیی نگو مشکل شنوای داریینایقط مشکل ب فکردمیتااالن فکر م- 

  !!ـــعیرو که گفتم انجام بده سر
  

 یب.میدادی بحث مسخره ادامه منی به ادی بای تا کزدی اخمام تو هم رفت داشت متلک تصادف و م
ه  کنترل شده مجبورش کنم بی کردم با صدای شدم و رفتم جلوتر و سعادشی طعنه و فرالیخ

  :حرفم گوش بده
  
 دی امزنمی کارمو بکنم بعد زنگ مدی شما رو بکنم بزاری که کارانجامی محترم من ای آقانیبب- 

  .وقت داشت بهتون سر بزنه
  

  : حوصله گفتی شو پاک کرد و بیشونی پی کالفه شد با دست آزادش عرق رو
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 جلو خوامی نمرونیــو ب بده و اتاق گمشــاری منو بیگوش!  نه؟یفهمی حرف نمنکهیتو مثل ا- 
  .یچشمم باش

  
 باهام انطور صحبت ی کرد؟؟تا بحال کسی می قدم عقب رفتم چه مرگش بود انقدر بدقلقهی 

با اخم رفتم سمت . باشه خب باشه به درکنی رو زمخواستینکرده بود ناخودآگاه بغض کردم م
م و از اتاق رفتم  گذاشتنی رو زمکشی و نزدی گوشی از رو پاتختشی سلطنتیچپ تخت دونفر

  . و در و محکم پشت سرم بستمرونیب
  

 و دست و صورتم و یی رفتم دستشوکردمی بارش مراهی و بد و بکردمی لب غر غر مری همونجور که ز
 لحظه خجالت هی رفته بودم جلوش یآب زدم و تازه به خودم اومدم که با همون تاپ تنگ و بند

 لب تکرار کردم و ریلفظ شوهرو چند بار ز .گهی د بابا شوهرمهی با خودم گفتم ای ولدمیکش
  . دست و پا کنم بخورمیزی زدم لباسمو عوض کردم و رفتم تا صبحانه چدپوزخن

  
 و رونی نظر بهی شدی باز مابونی که تو خیی بود پنجره ش از اونجایری آشپرخونه بزرگ و نورگ

 شتری بیبا کنجکاو. شدادهیپ ازش ی به سرعت جلو ساختمون ترمز کردو مردینیماش.نگاه کردم
  . بوددیدقت کردم ام

  
 ربع بگذره هی ؟؟؟ من و بگو گفتم دی واقعا زنگ زده بود به امیعنی ؟؟کردی مکاری چنجای ادی ام

 کنه که من کارم و بلد عی کارش منو ضانی بااخواستی حتما مهی قصدش چدونستمیم.شهی میراض
 بچگانه ش نداد در و باز کردم می تصمشتری بلی تحلهی زنگ واحد فرصت واسه تجزیصدا .ستمین

 و جی و درو بست و من و گانی رفت سمت اتاق کی سالم هول هولکید با سرعت وارد شد و با یام
  .منگ پشت در جا گذاشت

  
 ختمی روانی لهی دراوردم ، واسه خودم ری پاکت شهی خچالی در و بستم رفتم تو آشپزخونه از تو 

 و رونی بدی امقهی دقستی بهیبعداز . ری آروم آروم شروع کردم به خوردن شزل زدم به در اتاق و.
  . نشستزیتو آشپرخونه پشت م

  
به . مشت کرده بود شهی دستش همهی تو فکر بود یادی زی وقتشناختمشی ذهنش مشغول بود م

 کردم خودم سر یسع. و کنار دستش گذاشتم متوجه م شد و آروم تشکر کردختمی ری چاوانیل
  . داده باشمدی به امیحیت و باز کنم و هم بابت رفتار زشته صبحش توضصحب

  
  ! بگم؟یزی چهی دی جان من بادیام- 

  
 ی پاش به خونه ی مرد و دوست داشتم از وقتنی نگاه کرد چقدر ارهی گرفت وبهم خزی نگاهشو از م

 ریسرمو ز.ترام بود برادر بزرگتر برام قابل احهی مثل دادی بهم متی حس امنهیعمه باز شده بود 
  !چش بود؟:انداختم و گفتم 
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 ی نداشت جوابالیانگار خ. گذشت ی اقهی دقهی ، دمی دی و از سوالم نمدی عکس العمل ام
 رو یزیقصد گفتن چ. بگم با دستش عالمت به سکوت داد یزیسرمو باال بردم و تا خواستم چ.بده

  . قرار بودیداشت کالفه و ب
  
 آرش طی که شرای بدوندی بدم اما باحی تو توضی برای چه جوردونمیم نقاینارگل جان من دق- 

  . دارهاجیچقدر به کمک احت
  

  : گفتمیجی با گ
  
 خداش هست من خواستم کمکش ستی اگه منظورت به صبحه خودش نشمی منظورتو متوجه نم- 

  .. قراره اگهدی انگار من از رو تخت انداختمش امزدی داد می چجورینی ببیبکنم بلند بشه نبود
  

  : سرشو تکون داد و حرفمو قطع کردی حوصلگی با بدی ام
  
 مطئنن حال داشتمی مو نگه میی ساعت دسشتو5 موجهه اگه منم از لشی بابت صبحش دلنیبب- 

  . نداشتمیبهتر
  
  ؟یچــــ- 

  
 خودم رفتم میشونی دست زدم به پد؟بای من بگـــو چش بود چرا به فکر خودم نرسیخدا" 

  "...  فکر نکردم ممکنه نی اصال به ایول ها ییدستشو
  

  : کالمشو دست گرفت و ادامه دادی رشته دی ام
  
 باشه مخصوصا آرش که طی شرانی تو اخوادی دلش نمی مردچیه. مرده هی نارگل اون نیبب- 

  ..مثل..مثل..ی جورائهی...ی جورائهی شهیهم
  

 یزی چنیمکش کنم بابت همچ که من بخوام کشهیو کسر شانش م. مغروره :دمی وسط حرفش پر
  درسته؟؟

  
  :لبخند زد گفت. از دوشش برداشته باشنی انگار که باررونی نفسشو پرت کرد بدی ام
  
  ! هاشی خوب شناختطونیش !!قای دقنیآفر- 

  
  : لب گفتم ری و زری سرمو انداختم ز

  
   ؟؟می کنکاری چدیخب حاال با- 
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 ی کارنی که تو واسه همچدهی نه اجازه مادخوی راستش باهاش صحبت کردم گفت که نه منیبب- 

 نجوری واسه انجام اادی بی چند ساعت در روز پرستاری قرار شد که برانی ؟بخاطر همیکمکش کن
  .کاراش

  
   کاراش؟؟یاد؟؟؟برای عقلشون و از دست داده بودن ؟؟؟پرستار بنایا. با تعجب سرمو باال بردم

  
  : گفتم دیلرزی متی که از عصبانیی خم شدم با صدازی از جام بلند شدم و رو م

  
 تاوان دی بانی گفتالی هم تو هم لدی امنی ؟؟؟ببی هستم؟؟نخودی بنده چدیی بفرماشهی وسط منیا- 

 از پرستار ی حرفگهیپس د!!گهی مو بکنم دی سعی همه خوامیخب منم م. که افتاده رو بدم یاتفاق
  !مرد نزن لطفا

  
  ..یول- 

  
 وگرنه عاشق چشم و ابروش نبودم که کار زای چنی بخاطر هممی شد ما محرمنی ببی ولی بیول- 
 اگه اون لجبازه و رهی بکنم که اگه اون به اصطالح پدر بفهمه شرش دامن همه مون و بگیرقانونیغ
 و مطمئنم از پسش دونمیم. مو بکنم ی سعی ست من از اون بدترم پس لطف کن بزار همه کدندهی

  !!امیمبر
  

 خود هی نخورده از جاش بلند شد و با یی بود چادهی نرسیبا من هم به جائ که از صحبت دی ام
  .رونی از آشپزخونه زد بیدان

  
  . گذشته بود ، ساعت ناهار بود ،دست به کار ناهار شدم دی از رفتن امی ساعتکی 

  
 که اونا مدرسه یی بودم وقتاکتری گرفته بودم چون از دخترا کوچادی غذا درست کردن و از عمه 

 و خوندمی آشپزخونه من براش شعر منتی نشوندم رو کابی بودم عمه مکاریبودن و من تو خونه ب
   .دیرسیاون به کارهاش م

  
 دهیچقدر زحمت بزرگ کردن منو کش. بغض کردم و باز دلم گرفت اری اختی عمه بیادآوری از 

  .کردیچجور برخورد م معلوم نبود د،یرسی به گوش بابا میزی اگه چی خرابکارنیبود و حاال با ا
  

 رفتمی اگه زندان مکردمی فکرشو می وقتی شدن عمه برام سوال بود ولی گرچه هنوز هم راض
 ی عمه بودم راضی منم جاذاشتی مری مشترکم تاثی و زندگی و شغلیلی تحصندهیچقدر تو آ

  . اولمی ماه برگردم سرجا6 سروصدا بعد ازی که بشدمیم
  



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

54

 ی اگهینه عمه بود که قرار بود همه جا بگن دانشگاه شهر د عدم حضورم تو خوموندی فقط م
 از یکی خبر ازدواجش با دنی بود که از بعد از شنیگرچه بابا به قوت خودش باق.لمیدرحال تحص

 رهی سرشو شی جورهی شدی باهاش حرف نزده بودم پس مشدی سالها مگهی دشیرانی ایهمکارا
  .دیمال

  
 ی و براشدمی به خودم مسلط مدی بادادیازده رو نشون م ساعت دویواری ساعت دی ملودی صدا

 مورد عالقه مو ی غذای برنج خورشت سبزینیتو س .کردمی خودمو آماده مگهی جنگ اعصاب دهی
  .گذاشتم و رفتم سمت اتاقش در زدم و داخل شدم

  
 سادهیامعذب در اتاق و. برنگشت نگاهم کنهی حتکردی از پنجره آسمونو نگاه ملچری بود رو ونشسته

 قدم هی رو تخت گذاشتم ینیس. برخورد کنمدی بای جوری صبح چانی بابت جردونستمیبودم و نم
  : که بشنوه گفتمیجور. شدمکشینزد

  
  ...ناهار براتون اوردم- 

  
  : تر رفتم گفتمکیچند لحظه مکث کردم و نزد. نشون ندادی عکس العملچی ه
  
  ..درو تخت گذاشتمش تا سر .نی نخوردیزیصبح هم چ- 

  
  !رونیبـُـــرو ب- 

  
 ی بچه بازنیا. همه وقت گذاشتم غذا درست کردمنی ادی دی ادب بود نمی سکوت کردم چقدر ب

 ی ها چی لجبازنی منو به خونش باز نکرده بود پس ای کار پانی مگه واسه همدمی فهمیهارو نم
  !بود؟

  
  . صبح متاسفمانی بخاطر جردینیبب- 

  
 -....  

  
  ...ز قبل فکرشو ادیقبول دارم با- 

  
 ش بلند دهی رنجیصدا. انداختمریسرمو ز. حرفمو خوردمی برگشت سمتم با اخم نگام کرد باق

  :شد
  
  !! بفهــمنوی انمتی جلو چشمم ببخوامی نمرونی اتاق بنیبرو از ا- 
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 نیی پای چارچنگولمیکردی که پرتش میی بود از هرجای علی که گربه مرتضنی بابا ای ا
  .دست کم گرفته بود منو یول.ومدیم
  

  :کردی نگام متی سرمو باال بردم هنوز داشت با جد
  
  .. کهی کارهاتونو انجام بدم تا روزنکهیواسه ا!نجام؟ی ای رفته واسه چادتونی نکهیمثل ا- 

  
انگشت اشاره شو سمتم گرفت .شدی می لجباز چقدر زود عصبانی پسر بچه نی صداش باال رفته بود ا

:  
  
 که جلو چشمم نیهم!!ی مهربان تر از مادر بشهی تو واسه من داستینم الزم نگوش کن دختر خا- 

  ی کردی لطف بزرگنمتینب
  
  ..که .. و به خطر انداختم کهندمی آقا آستمی ننجای به شما لطف کنم انکهیمن واسه ا- 

  
  توی دقتیبخاطر ب! من ی ندهی به ای؟ تو گند زد! هـــانیدونی می چندهی از آ؟؟؟تویکه چ- 

تو .. و طرح و نقشه داشتم جا موندم دمی که بخاطرش زحمت کشیشیخانم محترم من از هما
  !! و حاال هم هنوز زبونت درازهی منو به خطر انداختی ندهیآ
  

 یصدا. رو بلند کرد و پرت کرد وسط اتاقینیس. و هول داد و سمت تخت رفتلچرشی با دست و
  . بخورمی خورشت باعث شد تکونیشکستن کاسه 

  
  : شده بود ادامه دادرهی که تیی برگشت سمتم و با چشما

  
 ی من از برنج خورشت سبزمی خب بزار از غذا شروع کنی منو بکنی کارایخوایم- 

  .ی برام خورشت فسنجون درست کنیدوساعت وقت دار.متنفرم
  

  :داد زد. نخوردم ی تکوندی بودم درهی مات بهش خ
  
  !!بجمــب. گشنه مهگهی دالـای- 

  
 شدم و با سرعت سمت در نی غذا ها رو زمالی خی گذاشتمشون و بینی طرف ظرف رفتم و تو س به

  !!"در هم پشت سرت ببند"اتاق رفتم که داد زد 
  

 نشستم اشکام زیپشت م. پشت سرمو هم نگاه نکردم با سرعت خودمو به آشپزخونه رسوندمی حت
 رمی تحقینجوری ایقه نداشت تو عمرم کس سابومدنی منیی دونه به دونه از گونه هام پااری اختیب

  .کنه
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  . گذاشتم تا آروم بشمزی سرمو رو م

  
 گذاشتم وسمت اتاقش ینی تو سقهیغذارو با سل. گاز و خاموش کردمری از دو گذشته بود زی ربعهی 

 نگه داشته بودم و قورت ی رو که به سختی کردم بغض سمجی و سعدمی کشیقینفس عم.رفتم 
از .کردی باز کردم و وارد شدم رو تخت نشسته بود و با لب تاپ رو پاش کار مدر زدم در و.بدم

  . زنگ واحد بلند شدی رو تخت نذاشته بودم که صداینی خورشت ها رد شدم و سرنجکنار ب
  

 ی اونه و ممکنه دوستی خونه نجای نبود انگار نه انگار االشی خنی با تعجب نگاهش کردم ع
 پسر هی زنگ زده شد شالم رو دسته مبل سر کردم و در و باز کردم  دوبارهادی ناغافل بییآشنا

 خدمت نیا:با لبخند نگاهم کرد گفت. جعبه غذا بودهیتو دستش . ساله پشت در بود18 17جوون 
  نمشما خا

  
   ؟؟؟دی به دستش که به سمتم دراز بود نگاه کردم گفتم ببخشیجی با گ

  
  !!!ست؟؟؟ی نانی کنجامنزلیمگه ا:و خاروند گفت از ابروهاش باال رفت چونه شیکی از تعجب 

  
 حساب ینترنتی پولش هم ادی بفرمائدیادامه داد خب خانم غذا سفارش داده بود. سرمو تکون داد

  . کردخی دیریشده بگ
  

 ساعت منو مسخره 2 یعنی شدیباورم نم. گرفتم درو هم محکم بستملی اخم کردم و غذا رو تحو
  !چرا؟؟.کرده بود

  
 منتظر بود کردیرفتم سمت اتاقش به در اتاق نگاه م.شدیگلوم بزرگ و بزرگ تر م بغض تو 

 رفتم اتاق خودم و به عادت میمستق.رونیغذارو رو تخت گذاشتم بدون حرف از اتاق رفتم ب.یعوض
 که دلم یی وقتای کردن مثل همه هی صدا شروع کردم گری و بدمی هام پتو رو رو سرم کشیبچگ
اما پدرمن  .ومدی مدرسه بابا مامان هاشون دنبالشون می که بچه هاییوقتا.دشی بابا تنگ میبرا

  .میی تنهای وقتایمثل همه . بودیبخاطر ظاهرم از من فرار
  

***   
  

  . بودالی بر داشتمش و جواب دادم لیاز رو پاتخت .کردی بلند شد سرم درد ممی گوشی صدا
  
  سالم- 

  
  سالم- 
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  ! اومده؟؟شی پیمشکل!صدات چرا گرفته؟؟! ؟؟ی خوب
  
   عمه خوبه؟؟الله کجاست؟؟یتو خوب .ستی نیزینه چ- 

  
   شده؟ی چنمی نارگل من تورو بزرگت کردم بگو ببچونیمنو نپ- 

  
بعد از تموم شدن . کردی ساکت گوش مالی کردم لفی و تعرانی جری خرده مکث کردم و همه هی 

 مدت نی کنم تااینم صبور کی و سعهیعی کرد که آروم باشم و طبحتی خرده نصهیحرفام 
 چی هنی بخاطر همزدی دوست باهام حرف مهی مثل شهیهم. با حرفاش آروم شدمشهیمثل هم.بگذره
  . بودنری برعکس رابطه ش با الله که مثل کارد و پنکردمی نمپنهان رو ازش یچیوقت ه

  
 تا یتم رو شوئ رو زدم به شارژ و رفیگوش. بود می از قطع تماش ساعت و نگاه کردم چهار ونعدی 

  . نماز بخونمرمیدست و صورتمو بشورم وضو بگ
  

 مو از یگوش. کردم ادی مشغول کردم از عمد هم صداش و زونیزی خودمو با تلوشی تا ساعت ش
 یگرسنه م بود ول. کردم ساعت شد هشت ی خرده اس بازهی رستامیشارژ دراوردم و با دوست دب

 ناراحت بودم واقعا یزی از چی بزور خوردم وقتهمون چند قاشق ظهر هم.قصد خوردن نداشتم
  .دادمی از دست مااشتهامو به غذ

  
 کنم ی نبود که باهاش لجبازی واقعا جورطشی طرف شراهی کنم ؟؟از کاری دونستم باهاش چی نم
  . کردمی بود انقدر تحملش نمی اگهی که هرکس دوردی طرف هم واقعا حرصمو در مهیاز 
  

  . بودومدهی نرونیاز صبح هم که از اتاقش ب!انه؟ی داره اجی احتیزیچ به نمی ببرفتمی مدی با
  

  ! کنم ؟کاری چدی دونستم بای پشت در اتاقش مکث کردم نم
  

 ی عقب با تعجب داشت نگام مدمی قدم پرهی زدم غی دستمو بردم در بزنم که در باز شد ج
 شد رفت سمت آشپزخونه از  مکث باچرخ از کنارم ردهی چندثانعدازی دمیاخم کردم کنار کش.کرد

 تکون دادن نی تنش بود بازوهاش حی رنگی مشکی کوتانی شرت آستیپشت نگاش کردم ت
 ومدی ی فرم داده شده بهشون نمچهی همه ماهنی چون ادادی بودنش مر نشون از ورزشکایصندل

 مانع از باال بردن ی سانت20 یخواست وارد آشپزخونه بشه نتونست سکو. باشنیخدا دادا
 و بهش نگاه ستادمی چرخ و عقب برگردوند چشمم به من افتاد که هنوز در اتاقش اشدی مشیصندل

  :اخم کرد و تشر زد .کردمیم
  
  ! بردارمخچالی تونم از ی که آب هم نممی انداختی به چه روزنینگاه داره؟؟؟بب- 
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م به قلبم  باههوی همه ی خجالت ،عذاب وجدان ،حس دلسوزختی ری ته دلم هریزی حس کردم چ
با . م کرده بودعی بود که ظهر اونجور ضای جونور هموننی رفت اادمیاونقدر فشار اوردن که 

 و گرفتم ختمی براش روانی لهی ی و باز کردم واز بطرخچالیسرعت رفتم سمت آشپزخونه در 
  خورد و شکست ونی با صدا زموانی دستم لری چشمام نگاه کرد و با دست زد زتو خرده هیسمتش 

  :دی کرد داد کشسیآبش شلوار پامو خ
  
ـَــن به دلسوز-   ی بگم از جلو چشمم گم و گور شدیچقدر با. نَدارمیاجی تو احتیمـ

  چندبار؟؟!هان؟؟؟
  

 سرشو عقب برد و دستشو به ختنیاشکام رو گونه م ر. پاداشت هی بشر مرغش نیا. صورتم داغ شد
با . منو عذاب بدهخواستی فقط موونهی دنیا. موندم ی لحظه هم اونجا نمهی گهید.دیصورتش کش
 مو هیتک. رفته بود به پام شهی شکهی تهی قدم آخم دراومد باعث شد کف پام بسوزه نیبرداشتن اول

 باال اوردم به سرعت یچارگی زد سرمو با برونی و از پام درش اوردم که خون بواری به دادمد
 کنان رفتم سمت اتاقم درو ی لیت گرفتم و لپامو با دس .دهی ندیزی چیعنیسرشو برگردوند که 

  .هم محکم بستم
  

با . تونستم بلند شمی نمختیری منی و خونش رو زمسوختیپام م. در سر خوردمو نشستمپشت
 و از تو ساکم دم دست نی رو زمدمی نبود خودمو کشهیاالن وقت گر!! اشکامو پاک کرد نهنمیآست

فشار بغض تو . افتادیباهاش بستم نگاهم به روسر زخمم و ی رو دراوردم و کف پای روسرنیتر
  . بوددهی تولدم خری رو الله برای روسرنی اشد شتریگلوم ب

  
پام و رو . نرهرونی م بهی هق هق گری دهنمو گرفتم که صدای دوباره چشمام پر از اشک شد جلو

حتما کمک  باال بودن پام به زودتر بند اومدن خون دمی دراز کشنیلبه تخت گذاشتم و رو زم
  .کردیم
  

 بکنم کاری باهاش چدی بادونستمی چقدر گذشته بود سوزش پام همچنان ادامه داشت و نمدونمی نم
دستمو گرفتم به تخت و بلند . اومد اونجا جاش گذاشتمادمی از تو حال بلند شد می گوشامی پیصدا

د پشت چشمام از  خودم درست کرده بودم افتای که برای مسخره اافهی چشمم به قنهیشدم تو آ
 شده ختهیموهام بهم ر.زدی اشک رو صوزتم تو ذوق می باد کرده بود و متورم بود رد پاادی زهیگر

 لبخند بزنم و نهی درب و داغونم تو آافهی فکر باعث شد به قنی دختر شلخته ها بندازم اادیبود و و 
  . ارمیبراش زبون در ب

  
 المی خدمی سرک به حال کشهی کس تو آشپزخونه نبود چی هرونی در و باز کردم و رفتم باطی با احت

 ی لدیدوباره با. گرفتمشی گذاشتم که آتنی دردناکم و رو زمیپا. نبودیراحت شد اونجا هم کس
  . در و بستم و دست و صورتم و آب زدمیی تا روشورفتمی کنان میل

  



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

59

 توش ی بدرد بخورزی حمام افتاد بازش کردم و دعا کردم چی هی اولی چشمم به جعبه کمک ها
 کننده بود با در پلمپ شده معلوم بود تازه ی محلول ضد عفونهی.ادی کنم که به کارم بدایپ

 باند هی صلوات فرستادم و با برداشتن هی شده تا در مواقع لزوم استفاده بشه به روحش یداریخر
  . کردن و بستن پام کردمی و شروع به ضدعفونواری دادم به دمو هیتک
  

 انداختم زباله و رفتم ی و با حالت چندشکردمی داغون شده بود و عمرا اگه سر مگهی که دی روسر
 هی هارو جمع کنم شهی سمت آشپزخونه که شرفتمی و مری سرمو انداخته بودم زینجوریهم .رونیب
  .  کردخکوبمی نره به پام که صداش سر جام مکهیت

  
  !!! برهنه نرو تو آشپزخونهیپا- 

  
 ی خواستم بی نمی نبود ولی شکنمشی خواستم ببی نمنکهیتو ا! نه ؟ای برگردم دی بادونستمی نم

 هام و جلو ی رو فرشییاگه فکر شکم آقا نبود دم پا!هیجواب بزارمش بچه پررو رو فکر کرده ک
 یی دم پادنی به پوشیازی عمه فرش بود نی که تو خونه ییاز اونجا.زاشتمی جا نمونیزیتلو

  .دمیدی نمیروفرش
  
 نی با انجای که کالس بزاره اما ادیپوشی می نارگل دم فرشمی مهمون داشتیقول الله فقط وقت ب

  . بودی کار احمقانه ادنیاوضاع لخت و پارکت بودنش واقعا نپوش
  

 نشسته لچرشی رو وشی اون روزی خودم و حفظ کنم جای کردم خونسردی برگشتم سمتش و سع
 رهی خرهی فقط خیچی هی نه آشتینکبت نه عذرخواه . نبودیچی کرد تو نگاهش هیبود و نگام م

  : تو صورتش گفتمیمنم نه گذاشتم نه بر داشتمش با پرروئ. و منتظر عکس العملم بودکردینگام م
  
  !!ستیبه شما مربوط ن- 

  
 نکنه باز نکهی ها رد شدم و با ترس و لرز اشهی از کنار شاطیبا احت. و به سمت آشپزخونه رفتم 

 کردم همه خورده ی بود سعواری که به دی و جمع جوری دستیپام بره با جارو برق تو اون یزیچ
 خون و هم با ی لکه های ها بزرگ و هم با دست جمع کردم و جاکهی ها رو جمع کنم و تزهیر

  . بودازدهی کی پاک کردم کمر که راست کردم ساعت نزدمالدست
  

 رفتمی ابوالهول منی مردم جلو ای میرسنگ عمرا اگه از گی گرسنه م شده بود ولکنمی اعتراف م
  . برداشتمنی مو از رو زمیلنگ لنگ رفتم گوش .خوردمی میزیچ
  

 نی بابت االی و تو دلم به لدمی مو هم با اون گل مسخره روش پوشی صورتی های فرشیی دم پا
 بود نیی اومد برگشتم سمتش سرش پاادمی یزی برم اتاقم که چخواستمیم. مسخره فحش دادمقهیسل

  : باشهی از هر نوع احساسی کردم صدام خالی سعکردی نگاه منی رو زمییو به جا
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  ! برم اتاقم؟خوامی مدی نداراجی احتیزیآقا شما به چ- 
  

 مکث کوتاه کردم و با هی..همش دنبال دردسره !ی ؟؟عوضدنی خودشو زد به نشناید؟؟؟ی نشن
 و نگام رهیه باعث شد با اخم سرشو باال بگ خورد کیدی بلند جمله م و تکرار کردم تکون شدیصدا
  ؟!!! نگاش کردم که چتهیاستفهام.کنه

  
  ! سرشو تکون داد و عالمت نه دادی با خستگ

  
 یی من مهمه از صب دستشویبدرک مگه برا.سوختی خواست دلم براش نسوزه خوب نمی م

 هی کنمیاستم برم بب لحظه خوهی زنگ واحد بلند شد یهنوز در اتاق و نبسته بودم که صدا.نرفته
رو تخت نشستم اس و باز کردم الله بود اس داده . با خودم گفتم حتما بازم غذا گرفته نامرد یول

  . و انجام دادنتی مامورنامی زده و ازنگبود بابا 
  

 ی چه روز مسخره و سختدمی اومده بود رو تخت دراز کشدی اومد بازم امدی حرف زدن امی صدا
 دنشید. سرجام نسشتم الی لدنی شدم که با دزی خمیاز شدنش اومد تو جام ن در و متعاقبا بیصدا

  .یی همه تنهانی اونی داشت میچه حس خوب
  
  ؟یینجایسالم ا- 

  
 ی مشکی روسرهی هی تنگ و ی مشکنی بود و با جدهی رنگ کوتاه پوشی مانتو شکالتهی نگاش کردم 

  .چشمش به پام خورد که نهی اومد کنارم بشکمیسالم کردم نزد.ست کرده بود
  
   شده ؟ی ؟چشیچرا بست!گه؟ی دهی چنیا- 

  

  
  

 با الیل. شدی دادم چحی بهم نگاه کرد دست بردم و گذاشتم رو دستش و توضی با دلهره و نگران
 آخم ی که صدارمیاز جام بلند شدم جلوشو بگ. از جاش بلند شد و رفت سمت درتیخشم و عصبان
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 نشسته م و پامو تو دستم گرفتم پارچه دوباره نم نیرو زم.ب صدام برگشت عقدنیبلند شد از شن
 نی بند اومدنش با ای شده بود معلوم بود اون همه تالشم براشتری و بشتریداده و لکه قرمز خون ب

  . بلند شدنم به باد رفتییهوی
  
  دی ببخشدی؟ببخش! توی شدیچ- 

  
 ی دستت همه جا جار بزنیریندگو بگ خوام بلی نمزنمی به تو می من اگه حرفالی لیکنیچرا رم م- 
.  
  

 و یتو صورتش نگران. به صورتم بدهرهی کرد نگاهش و از پام بگی شد سعشتری اخمش تو صورتش ب
  : بود جواب دادی که عصبییبا صدا. دلهره بود 

  
 و از وسط دیاون از صبحش که ام!ه؟ی کاراش چنی ای بپرسم معنخوامیفقط م.درست حرف بزن- 

 فقط قصدش مارهیمگه ب.دهی می کارا چه معننی ادونمیمن نم. از االننمی انجای ادادگاه کشوند
  ؟!عذاب دادن تو باشه

  
 که از صبح ی توجه به سواالت تکرای و بالی رو کردم به لشدی مشتری درد و سوزش پام هر لحظه ب

 و یفون ضد علی بودم ازش خواستم وسادهی نرسی اجهی بودم و به نتدهیصد دفعه از خودم پرس
  . تا باز هم پامو ببندمارهیباند ب

  
 تا مدتها خوردی مهیاگه بخ. درمونگاه قبول نکردم می بگه بردی اصرار کرد تا به امالی لی هرچ
 پام و از ی نهی بود درست تو سیی بدجای ولهی دو بخدی نبود شاادی زیپارگ. بودمرشیدرگ

 تا زودتر کردمی میشتری دقت بدی نبود با به دکتریازی فشار وزنم روش بود نی که همه ییاونجا
  . خوب بشه

  
  .  گذشتی هفته اهی 

  
 قبال از رفتن سر کار و شبها قبل از رفتن به خونه دیصبحا ام. به اخالقاش عادت کرده بودم گهی د

غذا شو هم از . بار هم حموم بردش هی دادی شو انجام می شخصی و کاراومدی مالی همراه لیگاه
 نترنتیمنم وقتمو با ا. بودتیی اهمی و در کل نسبت به حضور من تو خونه بدادی مرستوران سفارش

 تا کردمیهرروز هم غذا درست م .کردمی درس خوندن پر می کمهی همش ی کمهی و یو اس باز
 خورده بود ی رستوانه نه دست پخت من که هرکی نکبت حقش همون غذاهاارهیبوش حالشو جا ب

  . کرده بودفیتعر
  

 کمتر بهم دیاز اون شب که پام بر. روزا پر کردن پارچ آب و دادن صبحانه ش بود دمیکار مف تنها 
  . بودزی آمری هنوز نگاهش به همون اندازه قبل تحقی ولدادی مریگ
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 ی که حوصله مو سر مکردی نگاه می حال بهم زدن پزشکی ماهواره برنامه های شبا هم پای گاه
 تو گوشم که ذاشتمی تو اتاقم و هدست مرفتمیرس باال اوردن م ماهواره از تی پارفتیبرد تا م

  .صداش بلندش رو اعصابم نره
  
 من دنی هم با تلفن صحبت کردن بود که به محض دشیشگی همی های از سرگرمگهی دیکی 

  !!زنهی حرف می تلفن هاش کنجکاو بودم بدونم با کنی واقعا به اشدیصداش قطع م
  

 روز که هی زورش غلبه کرد و باعث شد می خب اون حس کنجکاویول به تو چه گفتی می گرچه حس
 و هم کرده بود نجاشی بردارم و تماساشو نگاه کنم که انگار فکر اشوی حموم برده بودش گوشدیام

  . نفوذ بودرقابلی سنگ غهی پسر مثل نی نداشت ای ادهی رمز داشت و صدالبته لب تابش فاشیگوش
  

 بردش ی اومد و می مدی دو سه بار امی هفته امی رفتی نمرونی از خونه بادی دوماه گذشت ز
 ی برم کسرونی بده و چکاب بشه و منم نه خودم حال و حوصله شو داشتم بشی تاآزمامرستانیب

 باال پشت بوم رفتن و تماشا کردن میتنها سرگرم. به همه گفتن لو برهنای که عمه ای و دروغائنمیبب
  . گرفتن و غروب آفتاب بود و عکسلوعط
  

 با ذوق و رفتمی می آزاد عکاسی که بودم تابستونا کالس هایرستانیدب. کردن بودمی عاشق عکاس
  . شدمی خسته نمی کردم و از عکاسیشوق دنبال م

  
 یزی شد چی نمدیبه ام. بودخی ی من سرمائی بود هوا سرد تر شده بود و خونه هم برای دلی اوا

 شی پی که به عادت هفته هایبه ناچار روز.بهش بندازمبگم خودش هم که آدم نبود بخوام رو 
 شوفاژ که تو نیآخر. شوفاژ ها رو راه بندازهادی خواستم بی رفتم از نگهبانمارستانیرفته ببود ب

 اون بنده خدابا دهی که کشی بابت زحمتکردمی تشکر می بود و روشن کرد و داشتم از نگهباناتاقم
 که دی و امانی کدنی که با درفتی می و به سمت در خروجتگفی مکنمی و خجالت خواهش مریسر ز

  . سادیبا تعجب تو چارچوب در به ما زل زده بودن سر جاش وا
  

  : بلند داد زدی تو هم گره شد و با صداانی کی تو هم رفت و مشتادی امی اخما
  
  ! چه خبره؟نجایا- 

  
  : گفتم دی جاخوردم اما خوردمو نباختم چند قدم رفتم جلوتر و رو به ام

  
  نی شما اومدرفتنیداشتن م. شوفاژا رو روشن کننانیمن ازشون خواستم ب- 

  
 بود تشکر کردم و راه سادهی زده بشه از نگهبان که مات سرجاش وای بازم حرفنکهی قبل از ا

 جوابم هم نداد و با ی که حتانی کادی رو نشونش دادم طفلک آنچنان جا خورده بود از فریخروج
 منتظر آسانسور بشه از نکهی زد و بدون ارونی آرش رد شد و از خونه بیز جلو صندلتمام سرعت ا



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

63

 دونستم برگشتم برم اتاقم که ی نمزی و جاستادنی اگهی در و بست من هم ددیام. رفتنیی ها پاهپل
  :صداش بازم بلند شد

  
  ! تو خونه من هــــان؟ی رو راه بدیکی به تو اجازه داد یک- 

  
  :متش خواستم حرف بزنم که بادست حرفمو قطع کرد و ادامه داد برگشتم بااخم س

  
   تو خـــونه م؟؟؟ی رو هم راه دادگهی دیکی ؟؟؟یی خونه اضافه انی خودت هم تو ایدونینم- 

  
 ی چدی شو داده بود به در و چشماشو بسته بود باهی کردم تکدی نگاه امکردی منی داشت توهگهی د

پشتمو .رمی تونستم بگی جلو اشکام و نمزدمیحرف م. نفهم بود انقدر زبونی وقتدادمیجوابش م
  : داد زدی کننده ادیکردم برم سمت اتاقم که با لحن تهد

  
  ! روشن شــــــد؟مارستانی بیای توهم با ما میوردی به بار نی گندهی به بعد تا نیاز ا- 

  
 رید و با اخم سرشو ز شو از در برداشته بوهی هم تکدی برگشتم سمتش امیبا ناباور. خشکم زد

  . بودومدهی بحث انگار به مذاقش خوش نینجایانداخته بود ا
  

 کردی داشت نگام متی نبود با جدری وتحقی از شوخی تو صورتش اثرکردی نگام متی داشت با عصبان
دستمو جلو دهنم گرفتم و عقب گرد ."احمـــق" در مورد من کرده بود ی چه فکری جدیجد.

  .تم تو اتاقم و درو بستم کردم و با سرعت رف
  

 ی جورهی دی به تخت مشت زدم باتونستمی خودمو انداختم رو تخت و سرمو تو بالش بردم و تا م
  .شدمی میخال

  
 هنوز دستام مشت سوختی هام مهیپوست صورتم از گر. بودم دهی به سقف رو تخت دراز کشرهیخ

 با من حرف ی اونجوردیم ایچجور به خودش اجازه داد جلو. شکسته بودیلیدلم خ.بود
  !نی کرده بودم؟؟؟فقط سردم بود همکاریبزنه؟؟مگه چ

  
  !!!کوفت بخوره نکبت!! از رستوران باشهزدمیحدس م. زنگ واحد بلند شدی چشمامو بستم صدا

  
تو جام نشستم و زل زدم به در که تمام . شد و در باز شددهی در کشرهی دستگقهی بعد چند دق

 و جلوش نیی پادمیاخمام رفت تو هم از تخت پر.ش گرفته بود چرخداریچارچوبش وصندل
  .ستادمیا

  
   ؟؟ی در بزنهی دینبا- 
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  : گفتی آرومی داد و با صدالمی به باال تحونیی نگاه از پاهی 
  
  غذا گرفتم- 

  
  : بلند گفتمی به سوالم با صداشی توجهی از بی عصب

  
  !! وسطنیبه من چه ا- 

  
  : گفتی و معلولی و با لحن عاددی کشقیفس عم نهی مشت شد ی دستاش رو صندل

  
  !خورمی بکش برام تو بشقاب تو ظرفش نمایب- 

  
چشمامو بستم و نفسمو پرت . داشت انگار نه انگار صبح بهم گفته بود هرزه فی چقدر پررو تشر

دستامو گذاشتم رو دستش که رو دسته . و به سمتش رفتم نگاهش رنگ تعجب گرفترونیکردم ب
از در که .میکردی نگاه مگهی همدی هولش دادم عقب هنوز تو چشماواشی واشی بود و ی صندلیها

 چند رنگش رو دونمی نمیچشما. از ابروهاش باال رفتیکی تر بردم کیعقب تر رفت صورتمو نزد
   .شدی ممی جورهی خوردینفسش به صورتم م.دوتا عالمت سوال بزرگ گرفته بود 

  
 آروم و لحن ی تو صورتش و با صدادمی کشقی نفس عمهی کردم به خودم مسلط باشم ی سع

  : تو صورتش گفتمیکشدار
  
  !زمی عـــزیهی تو تنبسی سروی بسی صبحت تا فردا سروی ادبـــیبخاطر ب- 

  
  . اخم هم گذاشتم آخرش و سمت اتاقم برگشتم و درو هم محکم زدم و قفلش کردمهی 

  
 هنوز نمی ببکردی مجبورم می حسهی چرا دونمی نمکردمی قبلش و مرور مهی دادم چند ثانهی به در تک

 شده رهی خنیخم شدم و از سوراخ در نگاه کردم هنوز سرجاش بود و متفکر به زم. رفتهای ستادهیا
 نیی پا داشت تو دلم باالیزی چهیچند قدم عقب تر رفتم . باز شدی عادری لبخند غهیلبام به .بود

 هی همون چند ثانخواستمی مدیتکون تکون دادم شا به صورتم سرم و چندبار دمی دست کششدیم
  .شدی تو کله م پخش مدئوی وهی کنم که مثل رونی رو از کله م بیکینزد

  
 چجور دونستمی داشتم و نمیی به دستشواجی به شدت احتدادی رو نشون ممی ساعت گوشم دو و ن

کالفه شده بودم .رسم ازش تا بخاطر رفتارم بتکشمی خجالت مکردمی حس مشتریب.رونی برم بدیبا
  . تحمل کنم شتری بتونستمی نمگهید
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 در و باز کردم و یآروم ال. ممکن درو باز کردمی صدانی سمت در رفتم و با کمتراطی با احت
 و رو نوک پا از در اتاقش رد شدم و به دمی کشی نبود نفس راحتیی صداچی و نگاه کردم هرونیب

  : کردخکوبمی سمت اتاقم که صداش مرفتمیشد مکارم که تموم  .دمی پرییسرعت تو دستشو
  
  ؟؟؟ی بخوریزی چی خوای خودت هم نمممیمن تحر- 

  
 ی صدائدمید. انداخته بودمری که مچشو گرفته باشن سرم و زی به سرعت سمتش برگشتم مثل کس

 چونه ش و داشت ری نگاه کردم ،دم آشپزخونه بود و دستاشو زده بود زی چشمری زادیازش نم
 هی. و نرمال باشمی کردم عادی بگم سعی چدی دونستم باینم.کردی نگاهم می هر حس ازیخال

 با لبخند در رفتمی بودنم بپوشونه زدم و همونجور که به سمت آشپزخونه مبلبخند که مضطر
  :جوابش گفتم

  
  !تیادآوری از یمرســـ. گرسنه مهیلیچرا اتفاقا خ- 

  
 یبرا. و رو گاز گذاشتمشبی دیلمه غذا استانبول از جاش تکون نخورد از کنارش رد شدم و قاب

 وسائل ساالد رو دراوردم و مشغول ساالد درست کردن خچالی هم نباشم و از کاری بنکهیا
  ی باز برنامه پزشــکی لعنتی اونیزی و حرکت داد و رفت سمت تلولچرشیو.شدم

  
 بود ی کافکردی متمیذ انقدری ادوستی از من نمیچی غرغر کردن هی لبری با اخم شروع کردم ز
 شبا چراغ راهرو رو روشن یکی بدونه از ترس تارهی فقط کافیوا.یچی هگهینقطه ضعفامو بدونه د

 بساط مسخره زندان رفتن و انتخاب نی زندان رفتن و انیاونموقع حتما ب.یچی هگهی دزارمیم
  .کردمیم
  

 ظرفارو شستم و جمع  و شروع کردم خوردن بعدش همدمی غذارو خاموش کردم و تو بشقاب کش
  .دمیکردم و وضو گرفتم رفتم اتاقم نماز خوندم و خواب

  
 توالت بود که باعث شد زی گشتم رو می دنبال گوشی شدم و با کسلداری از جا بمی گوشی با صدا

 خواب یعمه بود از صدا. رو جواب بدمی گرم و نرمم بلند شم گوشیفحش خودم بدم و از جا
 کرد یادآوری و ستی درست ندنی کرد تا موقع غروب خوابحتی نصیکل خواب بودم دیآلودم فهم

 تو ی حسهیبازم . کردمهشی دونست تبی عمه نمیطفل. شدمی زودتر دست به کار مدیغذا رو با
  . برهیلی ویلیدلم ق

  
 به یدست. بودم دهی هفت بود چهارساعت خوابکی بعد از تماس عمه نگاه به ساعت کردم نزد

 اپن ری زلکسیدست و صورتمو شستم رفتم سمت آشپزخونه که نا .رونیتم ب و رفدمیموهام کش
 خرده بو گرفته هی و باز کردم دوتا غذا توش بود در غذا رو باز کردم لکسینا.توجه مو جلب کرد

  !نطوری همهم یبود دوم
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چرا !  بودن؟نجای ای از کنای؟ا! ظهر بود؟؟؟نخورده بودش واقعا؟؟؟چقدر تببل بود آخهی غذا
   بودمشوندهیظهر ند

  
 یزی ظهر خودش چیعنی مشغول بود ی گذاشتمشون سرجاش رفتم تو آشپزخونه ذهنم حساب

  . کرد غذامو بخورمیادآورینخورده بود؟؟پس چرا به من 
  

 انتظار داشت به اونم یعنی. شده بودرمی گبانی گریچه عذاب وجدان. با دست سرمو خاروندم
 خچالیبا اخم سمت . اومد باعث شد دستام مشت بشهادمیل  هم اون روز اوزدم؟؟؟بازیتعارف م

 وانی و شکستن لیری در گادی خواستم بخورم ختمی آب روانی لهی آب و دراوردم یرفتم و بطر
  .یی آب و نصفه راه برگردوندم تو ظرفشووانیل.افتادم

  
***   

  
 از موضع م دی دیقت خرده مخالفت کرد وهی و بهش گفتم می زنگ زدم تصمدی روز چهارشنبه به ام

 و رفت تو دی رسدیساعت هشت بود ام. رو قطع کردی گوش" بگذرونهریخدا بخ" هی با رمیعقب نم
   اومدن رونی فاصله آماده شدم رو مبل منتظر نشسته بودم که از اتاق بنیمنم تو ا. اتاقش

  
  : گفتم دی بلند شدم و رو به ام

  
   زنگ بزنم به آژانس؟؟گهی من ددجانیخب ام- 

  
 دست کرد تو شیشگی همی به عادت کالفگدیام. نگاه کرددی سرشو با تعجب باال گرفت به ام

  : برگشت و گفتانیموهاشو به سمت ک
  
  . کنهتینارگل قراره همراه .امی بمارستانی بگم من امروز نمبرسم باهاتون بنوی رفت اادمیمن - 

  
 انی با دست رو شونه کدادیب م رو جوای زنگ خورد همونجور که گوششی جمله ش تموم شد گوش

  .رونی کرد و رفت بیزد و با سر از من خداحافظ
  
 کشینزد.ساعتمو نگاه کردم صدا بوق آژانس بلند شد.کردی هنوز مات و مبهوت داشت نگاه مانی ک

  :دی کشادی بلند فریکه با صدا. شو به سمت در واحد هل دادمیشدم پشت صندل
  
  ؟؟؟؟ی چیعنی کارا نیا- 

  
 دستشو عقب اورد و دستمو رو دسته گرفت بردمشی همونجور به سمت در مادشیجه به فر توی ب

 افتادم دستم هنوز تو دستش نیاز حرکتش تعادلم بهم خورد و رو زم .دی خودش کشی و جلودیکش
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 تو یبه سخت. بکشم از دستش که محکم تر گرفت رونی کردم دستمو بیاخمام تو هم رفت و سع.بود
  : گفتم کردمهچشاش نگا

  
  !چـــته؟- 

  
  :دی کشادیتو صورتم فر. شده بودنرهی به تتی که از عصبانیی و چشمای عصبی با صدا

  
 دیهرروز ام. سر توههری زدونمی نزن به اون راه مه؟؟خودتوی ها چی مسخره بازنی اگمیم- 
  تونست؟؟ی باشه امروز نمتونستیم
  

 سرمو باال تر دی ش بود بانهیو جلو سرو زانوهام نشستم جلوش صورتم. بودنی هان پس دردش ا
 دونستمی که خودم می و اعصاب خورد کنیبا لحن عاد. تا بتونم تو صورتش نگاه کنم گرفتمیم

  . کننده باشه جوابش دادموونهی دتونهی متی موقعنیچقدرتو ا
  
را  ،انجام کامارستانیبردنت ب.ومدی مدادمی اجازه مدیاز اولش هم نبا.من گردن گرفته بودم - 

  !!!گهی ،همه و همه مربوط به منه نه کس دتیشخص
  

مچ دست و که از فشار قرمز شده بود و گرفتم تو اون .دستمو ول کرد. حس کردم جا خورد
 مشت یسرشو جلوتر اورد و با فک فشرده و دستا. نگاهمو از تو چشاش نگرفته بودمیول.دستم

  :دی کشادی بلند فریشده با صدا
  
 ی کارایکی ینی ببادی م؟؟خوشتینی ببتی وضعنی رو تو ایکی ادیوشت م نه؟؟؟؟خادیخوشت م- 

   آره ؟؟؟دهی انجام می شو هم به سختیشخص
  
  ..آر- 

  
 دستمو رو صورتم گذاشتم یبا ناباور. طرف صورتم سوخت هی حرفم تموم نشده بود که حس کردم 

گرفت من هنوز رو  شی عقب گردوند و راه اتاقشو پشویاخماش تو هم بود صندل.ونگاهش کردم
  . به رفتنش بودمرهی نشسته بودم و خنیزم
  

نگاهم نکرد . در اتاقش سد راهش شدمی تو گلومو قورت دادم با اخم از جام بلند شدم و جلوبغض
  :ستادمی بار من صدامو باال بردم تو روش انی عوض بکنه که ارشوی مسخواستیم
  
 ،ی بکنتوی شخصی کارایتونینم...اســفم روز انداختمت ،متنیبه ا...رت،متاســفمیزدم ز- 

   !!دینیمنو بب. متاســفمی باشیکی زونیسختته هرروز آو..متاســفم 
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تا اون .دی بکنم تا شما منو ببخشکاری چدی کنم ؟؟هان؟؟حاال باکاری چدیحاال با!!  مـن متاسفم آقا 
 خب منم دی هستیعصبان تی وضعنی به همون اندازه که شما از ادی تا بدوندیتصادف و فراموش کن

  .ناراحتم
  
 من دیتا بدون. اومدم تا بتونم کمک حالتون باشمنجای رو قبول کردم ای ازدواج مصلحتنی اسکی ر

 و دمی که ازتون دیینصف رفتارها.دی کردی احترامی دوماهه فقط بنی تو ایول.متاســـفم
 بگم برام شوفاژا خونه رو یان ازتون مجبورم به نگهبترسمیاونقدر م. تابحال باهام نداشتهچکسیه

  . هــرزهنیگی به من می بندازه بعد به راحتهرا
  

 و خواست راه به دی رو عقب کشیصندل.نگاهم نکرد اما به فک فشرده شد. اخماش تو هم رفت
  . رفتمی و به سمت خروجدمی شو عقب کشیسمت اتاقشو باز کنه که دورش زدم و از پشت صندل

  
 شدمی بشر ساکت منی ای جلوشتری بیهرچ.کله شق و لجباز هم آشنا بشه وقتش بود تا با نارگل 

  .شدی پررو مشتریب
  
  !!! توش نباشهی پس حرفامی منم دارم ممارستانی بای بنیگفت.گذرمی ماجرا نمنی ازگهید- 

  
 ی تا در اصلنگی پارکمی و و پوشه مدارکشو برداشتم و رفتفمی باال برگشتم کادی تا آسانسور ب

 فوران کرده هوی اون همه شجاعت از کجا دونستمی نملرزهی هنوز دستام مکردمیحس مساختمون 
 ادهی هم پی بود درو با احترام برامون باز کرد راننده تاکسی ساله ا28 27 که پسر ینگهبان.بود
  !تونمی خودم مسهی بهش گفتم کنار وای بکنه که با لحن سردی تا کمکشد

  
 دو ماهه نی ای به اندازه کافارمی بود که جلوش کم ننی اکردمی م که فکریزی اون موقع به تنها چ

دستمو . بردم تمام مدت سکوت کرده بودکی شو نزدیدر جلو رو بازکردم صندل.کم اورده بودم
 گرفت و با نوی تو سقف ماشرهی و بادست چپ دست دستگدیگذاشتم رو دستش که دستشو پس کش

 چرخدارو عقب یصندل. نشست یمهارت کج رو صندل با یکمک دست راستش و گرفتن دسته صندل
  . بردارهرهی و پاهاشو صاف کردم تا تونست تعادلشو نگه داره و دستشو از دستگدمیکش

  
 رو جابجا بکنه دلم قند آب ی وزن نود و خرده اهی بای تو از قدرت دستاش که تونسته بود تقر

  .م مو حفظ کنی همچنان اخم و ظاهر جدکردمی می و سعکردنیم
  

 از من نهی رو صندوق عقب گذاشت پشت فرمون نشست و از تو آی فرصت صندلنی راننده که تو ا
   بره؟دی کجا بادیکه عقب نشسته بودم پرس

  
  دادی رو میماستانی که آدرس بدیچی پنی و بمش تو ماشی خش خشی تا خواستم جواب بدم صدا
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 ی حترفت،ی بار حرف زور نمری زچوقتی که هی بعد از مدتها حس کردم خودمم و خوشحالم نارگل
 بازم اخم نشست تو صورتم حس کردم بغض یلی سیادآوریاز .یلی سهی گرون تر از ی هامتیبه ق

 ادهی زهی شب تا صبح فرصت واسه گردادمی میدواری به خودم امشهی مشتری و بشتریهر لحظه ب
 دادم به هی سرمو تکهیر عادت هرشبم شده بود از ترس گدنی از ترس کابوس ددتها که میکار

  . چشمامو بستممی عقب تا برسیصندل
  
 نی به امارستانی همه بنی شهرم بود با تعجب نگاهش کردم ای هامارستانی بنی از مذخرف تریکی 

  ...  کهنجای ؟؟انجاستیا:با تعجب نگاهش کردم و گفتم .نجای چرا اومده بود ایخوب
  

حرصم گرفته بود .ارهی شو دربی خواهش کرد صندل قطع کرد و از رانندهی حوصلگی حرفمو با ب
  .شدی آدم نمچوقتی واقعا که هشی توجهی همه بنیاز ا

  
 رو از راننده گرفتم و جلو گذاشتم همونجور که سوار شده بود با مهارت ی شدم و صندلادهی پ

  . فاصله حساب راننده رو دادمنیتو ا. شدادهی شو گرفت و با کمک در پی صندلیدسته 
  

  : داد مخاطب قرارم بدهتی هنوز سکوت کرده بود که باالخره اقا رضامارستانی بی اشهی در ش تا
  
  ! همراهمنتی ببمارستانی تو بی کسخوادی وجه دلم نمچیتو محوطه بمون تا کارم تمام بشه به ه- 

  
   من اومدم تا آخرش بمونمیول: باشم و بدون جرو بحث حرفمو بزنمی کردم عادی سع

  
 پوزخند زد و با طعنه هی که برام سخت بود خوندش یزی چهی بود یزی چهیتو نگاهش  نگام کرد 

  :گفت
  
  .....ی بمونیتونی تا آخرش نمی نخوایبخوا- 

  
   بود؟؟؟یمنظورش چ. و منو مات و مبهوت جام گذاشتدی بعد هم راهش و کش

  
 یعنی فتمگی منتظرش بودم با خودم ممارستانی تو محوطه بی رو که رو صندلی تمام مدت

 دمی پرسدی بود از امنی ؟؟بخاطر همرفتی هم تا داخل نمدی امیعنی بود؟؟ی منظورش چ؟؟خبیچ
 ی عجب بکردی اوردش و به امون خدا ولش می منجای نکنه تاادونهی نمگفتی مرفتی میچه دکتر

  ! بشهیزی چوفتهی ممکنه بگفتیمن! مردانیفکرن ا
  
  فتاد تو چته ؟افتاد هم ا! زد بتو چه؟بی بهم نهی کسهی 

  
   که؟؟فقط نگرانم؟ستی نمیزی مــن ؟؟من چ
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  !! هایزنی ؟؟آخه مشکوک می فقط نگرانی مطمئن
  

 ستمی نگهی من نگران بودم که االنم دی واسه من حرف بزنی مونده تو بخوانمیهم!! خفه شو لطفا
  !!! فکر کرده واسه خودشی چوونهیپسره د

  
 لبخند هی ومدیاوردن از زور گرما کالفه و نفسم باال نم فی بود که آقا تشرمی و نازدهی ساعت 

 شو سمت ی توجه به لبخندش بدون سالم دورش زدم و از پشت صندلیب. رو لبش بودروزمندانهیپ
 نشستم تا زنگ بزنن ی هول دادم از عمد تو آفتاب گذاشتمش و رفتم نگهبانیاتاقک نگهبان

  !! آژانس
  

 برگشت به ری صبحش سوار شد که تمام مسی وهی بازهم به ش تو اومد ونگی آژانس از قسمت پارک
 و دکترش دهی که تو تصادف دیی شدن و شدت صدمه اادهی مهارت سوار پنی اریخونه ذهنم درگ

 جورواجور که سردرد ی درب و داغونو امتحان کرده و اونقدر سواالمارستانی بنی چرااهیک
  . حواسمو پرت کنمشدی پخش منی که تو ماشیی ا خوانندهی با صداروی مسی دادم باقحیترج.گرفتم

  
 کی ساختمون نزدی شدن نگهبانادهی به محض پمی بوددهی راننده به خودم اومدم که رسی با صدا

 اومده و برگشت فقط به باز کردن در ری داد که مسلی تحوی بکنه که آنچنان نگاهیتر اومد کمک
 خرده بخاطر رفتار زشتش هی هی فکر نکنه خبر و روزمره تشکر کردم کهیعاد.ساختمون اکتفا کرد

  . بکشهالتخج
  

 سای واقهی دهی که داشتم برگشتم سمتش و گفتم ی تو واحد بخاطر وسواس جزئدنی به محض رس
  ! کنمزییچرخاشو تم

  
 چرخا رو یفیرد کث. کنهی مثال لجبازخواستی تا برگشتم نصف راه و به سمت اتاقش رفته بود م

 و به طرف اتاقش رفتم دمی کشی و طنی زممیبا تمام خستگ.وارد اتاقش شد .پارکت جا مونده بود
 ته نکنه که هنوز پامو تو اتاق نگذاشفی خونه رو کثنی از اشتری کنم تا بزیی شو تمیکه چرخا صندل

  . شدمخکوبی روبروم سر جام می صحنه دنیبودم که از د
  
منو .ارهی باز بود و از پاش دربپشیدکمه و ز داشت شلوارشو که ی باالش برهنه بود و سعی تنه می ن

  : گفتی پوزخند رو لبش نشست و با بدجنسهی دی خودش دیکه محو تماشا
  
  !!!ی کمکم کنیای بیتونی میاه خوب شد اومد- 

  
 صورتم سرخ شده از خجالت کردمی بندازم حس مری و سرمو زامی صداش باعث شد از هنگ درب
  : بار صداشو باالتر بردنی اخورمی نمی تکوندی دیقتو.کردمیچون به شدت احساس گرما م

  
  !!گهی دایست؟؟بی ننی همفتیمگه وظ!! کمکم کنای بگمی ؟؟میشنویمگه نم- 
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 فاصله م با پسرا شهی همشدی عمه باعث میتی تربی نبودم اما آموزه های بسته از لحاظ اخالقادی ز

 دیکشیم هم جلوتر پام نم قدکی کم اورده بودم گشتمیدودل بودم اگه برم.حفظ باشه
 تر اورد ، حس کی شو نزدی بودم که با دست صندلسادهی واری و سربزفیهمونجور بالتکل.برم

 و با کمی نزدکی نزددی بخورم رستونستمی از جام جم نمرهی ضربان قلبم باال و باالتر مکردمیم
  : آروم و وسوسه کننده گفتیصدا

  
  !!ممی هنوز تو تحر؟؟نکنهی کمکم کنیخواینم- 

  
 هنوز ی ولزدی به اون کار اونروزم نگاش کردم چشمام از خباثت برق منداختی مکهی تی لعنت

 نی باال رفته ش نشون از ای لبش و ابروهای بدم باالخره چه رنگن؟پوزخند روصی تشختونستمینم
بچه  نی اگه جلو استمی نارگل نایبدرک گور بابا شرم و ح .ادی که از کل کل کردن خوشش مدادیم

  .ارمی کم بوپرر
  
 که کردی لبخند مستااصل زدم و جلو پاش نشستم با اشاره چشم و ابرو به کمر شلوارش اشاره مهی 

 تر شدم و کمر کی عطر تندش باعث شد اخم کنم نزدی که بودمی کشقی نفس عمهی.نییبکشمش پا
 تر نیی کمر شلوارو پا بشم چشمامو بستمالیخی بتونستمی اما هنوز نمدیلرزیشلوارو گرفتم دستام م

 و به نیی پادمی پاش کشری لب فحش خودم دادم و شلوار و از زری زرپوششی زدنی که با ددیکش
 برگردم سمتش تا خواستم از اتاق نکهی از پاش دراوردم و شلوارو انداختم رو تخت و بدون ابیترت

  : صداش بلند شد رونیبزنم ب
  
  ؟؟ی کردکاریچ- 

  
 ینگاه اون به شلوار رو تخت بود و نگاه من ناخودآگاه به سمت پاها برگشتم سمتش یجی با گ
 نگاهشو گرفتم ری اخم مسهی با رمی بگدی کردم ندیچشمامو بستم و سع. شدرهی و روفرمش خدهیکش

:  
  
  !چشه مگه؟؟- 

  
حاال !! رو مالفه تختم بخوره رونی لباس بادی م؟؟بدمیدی فهمیکنی کارو نمنی اچوقتی هگهید- 

  ه تخت و عوض کن کمک کن لباس بپوشمهم مالف
  
   .گرفتی م مهی داشت گرگهید. ول بکن من نبود نی من ای وای ه
  

 و از نی خواستم بگم نه که با دستش کمد و نشون داد شلوار و از رو تخت برداشتم و انداختم رو زم
 یز تو و عوض کردم و ای برداشتم و رو تختدی مالفه جدهی کمد طبقه مخصوص مالفه ها یتو

 شلورا گرم کن در اوردم و به هی کوتاه و نی آستدی شرت سفی دست تهی خونه ش یکمک لباس ها
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 به حالت دی نکشهی و کنجکاوشو رو خودم گرفتم،به ثانرهی سمتش که مچ نگاه خدمی چرخیسخت
 "ی اقهیخوشم اومد خوش سل" دستم اشاره کرد و با گفتن ی برگشت و با اشاره به لباسایعاد

 ی با دستابی به ترتنیدستش دادم و نشستم رو زم.  شرت به سمتم گرفتی گرفتن تیو برادستش
 که دی باال کشی بود که با دستاش خودشو از رو صندلدنشی کردم فقط باال کشپاشلرزونم شلوارو 

   .یکی همه نزدنی فاجعه بود اشدمی مکشی نزددی که بای منیبرا
  

 که باعث شد ناخونم بکشه به بدنش دمیلوارو باال کش کردم حواسمو پرت کنم به سرعت شی سع
  :ادیبکشه و صداش درب

  
  !خوادی آرومتر هول شدن نمیریگی می روبالشتی مگه داریکنی مکـــاریچ- 

  
 دادم حیترج .کردی متی و داشت اذدونستی حس کردم تموم تنم گر گرفت از خجالت ،پس م

  . بزنم رونین اتاق ب جواب بذارم و با تموم سرعتم از اویمتلکش و ب
  
 نداشتم یری شد تقصی برهنه بودنش تو خاطرم تداعی دوش حموم ناخودآگاه صحنه ری ز
 بودم که اونم مثل دی که راحت بودم امی نبودم تنها پسرکی انقدر نزدی پسرچی به هچوقتیه

 نکشوی انقدر نزدچوقتی خورده داشت اما هشهی و شطونی شیلی خنیبرادرم بود بماند که ام
 تکون تکون میشگی سرمو به عادت همیکی همه نزدنی چه برسه به انمشونی ببهنبودم که بخوام برهن

اون فقط . و افکار منحرفم از کله م بپرهادی باز کردم که باعث شد نفسم بند بهویدادم و آب سرد و 
  ! نی رهگذر بود همهی

  
***   

  
 بی غربی عجی لحجه هیتلفن همراهش با  در اتاقشو زدم و رفتم داخل رو تخت نشسته بود و با 

با . به دست نگاهش کنمینیابروهام ناخودآگاه باال رفت باعث شد با تعجب س.کردیصحبت م
  . با دست اشاره کرد غذارو بزارم و برمکردی ممی که به زور خنده شو قایچشمائ

  
 تخت و مثل ی روغذارو رو تخت گذاشتم و چهارزانو نشستم.رفتمی کار بود عمرا اگه می هه کجا
  . تخس زل زدم بهشیبچه ها

  
 گفت و تماس و قطع کرد با حالت ی تو گوشیزی و چرونی و نفسشو پرت کرد بدی کشیقی نفس عم
   نی نگاهشو بیاستفهام

  
  : جوابش دادمیبا خونسرد. نبودزی جانی از اشتریسکوت ب.چرخوندی و من حرکت مینی س
  
  .زنگ زدم رستوران براتون غذا گرفتم- 
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 بود سرشو دی که ازش بعی کرد خنده شو بخوره و با لحن دوستانه ای ابروش باال رفته بود سعهی 
  : داد و در جوابم گفتیحرکت

  
  !!!!!شهی می چهیبعد تنب- 

  
 ی معمولیلی و خیعاد. باشمی کردم جدی سعباختمی خودمو مدی حس کردم صورتم سرخ شد نبا

  : گفتمیبا حاضرجواب
  
  . مخصوص غذا اشاره کردمدیبا چشمام به ظرف سف.نایست ههیاالنم تنب- 

  
  .دیقاشق چنگال و برداشت در ظرف و باز کرد و بو کش.دی گفت و دست برد غذارو جلو کشی آهان

  
  ؟ی سفارش گرفتی چجوری تو که اشتراک رستوران و نداشتگمیم.ی خوبیبه به چه بو- 

  
  !ن؟یزدی حرف می به چه زبونگمیم.الیخی بنایا. زنگ زدمگهی دیجا- 

  
  .کردمی داشتم نگاهش میبا کنجکاو. قاشقش تو ظرف غذا مکث کرد و نگام کرد

  
  یکُرد- 

  
  ؟؟؟یواقعا؟؟؟تو کُرد- 

  
 مو ی چرا نتونستم جلو کنجکاودونمی سرشو تکون داد و با بسم اهللا گفتن غذارو دهنش گذاشت نم

   .رمیبگ
  
  . مهربون بودیلیبود خ دوست داشتم کرد هیمن . باحاله یلیزبونتون خ- 

  
 رفتم دی ببخشهی بلند شد با عجله بلند شدم و با می زنگ گوشی سرشو بدون حرف تکون داد صدا

  .رونیب
  
 ی بود و ظرف غذارو رو پاتختدهیرفتم تو اتاقش دراز کش. بود صحبت مون که تمام شدالی ل

ه با صداش مجبورم کرد  بودم کدهیدم در نرس.رونیکج شدم غذارو برداشتم برم ب.گذاشته بود
  .زدی برگشتم سمتش چشماشو بسته بود همونجور حرف مستمیبا
  
  . رستوراننیهرروز زنگ بزن ا.بابت غذا ممنونم- 
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تو دلم گفتم از تو .نهی رو که رو لب هام نشسته بود و نبی زدم تا لبخندرونی با عجله از اتاقش ب
 لحظه از هی بازم تا آخر شب شیمدت نتموم طول . شدهیبدقلق تر دستپخت منو خورده مشتر

  .صورتم محو نشد
  
 نمای با دوستاش بره سخوادیالله بود اس داده بود که م. کرددارمی سرم بری زمی گوشبرهیو

 دنبال رفتمی و مذاشتمی مانی دختر پرت بودبه نظرش با کنیچقدر ا! نه؟ای برم تونمیباهاشون م
 و دست و صورتم و شستم و ییرفتم دستشو .دمیجوابش و دادم و رو به سقف دراز کش.طنتیش

 خرده از روش کنار هیآروم در زدم و رفتم تو خواب بود پتو . بود میصبحانه رو آماده کردم نه و ن
 لحظه از مغزم گذشت اگه سر پاها بود هی بزنم نی و نود و شو تخمکی بای قد تقرتونستمیم. رفته بود

 مثل برق از کله م رد یزی چهی ستهی ممکنه سرپاش نتونه بانکهی ایادآوریبا . تا کجاش بودمیعنی
 دای پیزی چی اسم دکترهی دی با سرعت اطرافم و نگاه کردم بایشد دنبال اون پوشه مدارک پزشک

چشمم رو . و داره ستادنی و چند درصد امکان دوباره سرپا ادهی دبی تا بدونم چقدر آسکردمیم
 یشونی دستش و باال اورد و پهیفتاد کج شدم برشون دارم  به پوشه مدارکش ای کنار پاتختنیزم

 موقع هی تفحصم و به قی و تحقرونی شدنش همونجور خم از اتاق زدم بداریاز ترس ب.شو خاروند
  . انداختمگهید
  

 دی و امالی لدنی که زنگ واحد و زدن دستامو شستم در دو باز کردم از دشستمی ظرفا صبحونه رو م
  : با خنده گفتدی امالیل بغل دمی پرغیبا ج

  
  ! آدمم هانجای بابا منم ایا- 

  
 سالم کردم و دی هنوز همونجور دستشو محکم گرفته بودم و رو به امی اومدم ولرونی بالی از بغل ل

رفت سمت اتاقش و . و گرفت که عالمت دادم تو اتاقشهانی ازم سراغ کدیام.تعارفشون کردم تو
 زدی خوشحال بود چشمام برق میلی هروقت خشهی همزدی برق مالیچشما ل. رو تنها گذاشتالیمنو ل

 که دنبال تو ارمی خوردن بی برایزی تا چنهیتعارفش کردم هرجا راحته بش.شناختمشی مگهید
  : گاز و روشن کنم با خنده گفتم ری زرفتمیهمونجور که م. نشستزیاشپرخونه اومد و پشت م

  
  ؟ی ؟حامله ارهیه؟خیه؟؟خبریچ- 

  
 دلم براش کردمی تو دلم اعتراف مدمی و با صدا خندزی اونور مدمی بلند شد برام پرزیم از پشت 

 که نی همی ها ولی شوخنی از اومدی خوشش نمنکهی سربه سر گذاشتنش با ای همه یتنگ شده برا
 و با حرص یدستشو گذاشت رو صندل. برا من و الله سرگرم کننده بودی کلمیوردیحرصشو درم

  :گفت 
  
  
  !!ی درست حرف بزنیریگی مادی یک!!! نهیشیدم نمتو آ- 
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  : سرمو مظلوم کج کردم و انگشتم و باال بردم و گفتم
  
 دارم خاله دیشا..دیشا ..دی گفتم شانی خوشحالزنهی چشماتون برق منکهیواسه ا!خانم اجازه؟- 
  شمیم
  

 زیچشماشو ر.م سنگر گرفتشی قبلی دور زد که منم از دستش در رفتم وسر جاهی و زی با حرص م
  :کرد و گفت

  
  ی اگه جرئت دارستی خواهرزداه تو نشونت بدم باخوامی مستیخب با- 

  
  . سمت صدا می باعث شد جفتمون برگردیی سرفه ای خواستم جوابش بدم که صدا

  
 و کردی نگاه منی سرخ و معذب به زمدی بودن امستادهی وسط راهرو رو به آشپزخونه اانی و کدی ام
 و دور زد و سمتشون رفت و با زی به خودش اومد و مالی خنده شو نگه داشته بود لی به سختانیک

 درست کردن ی دادم از زور خجالت خودمو تو آشپزخونه مشغول چاحیصدا سالم کرد منم ترج
  . بدمننشو

  
 گرم کرده شی سرشو با گوشالی بودن و لیاسی مشغول صحبت کردن در مورد اخبار سانی و کدی ام

بازم . برداشت و اروم تشکر کرددی بر نداشت امانی رو تعارف کردم کیی تر شدم و چاکینزد.بود
 و به اون هم تعارف کردم و الیبرگشتم سمت ل. مسخره م حس کردم سرخ شدمی شوخیادوریبا 

  : باشمی کردم عادیال نشستم و سعیکنار ل
  
  !چه خبر از عمه- 

  
   روزهانی ادهیخوبه خدارو شکر سرگرم خر:دی ام
  
  ... انشاایسمونی سدیخر. باشهریخ:انی ک
  
 با دی امری سرشو انداخت زالیل.یاری بادمونی دی کردم تو بای شوخهی بر ذاتت لعنت مرد من ی ا

 حاال حاال ها کنمی دارم ازدواج می بعد عمرریزبونتو گاز بگ-  و گفت انیمشت زد تو شونه ک
  . خوش بگذرونمخوامیم
  

 الیل..نکنه...نکنه. کردمدی و امالی نگاه لیجیزدواج کنن؟؟؟با گ اخوانی شد؟؟؟ازدواج؟؟می چ
  ! خوشحال بودنیبخاطر هم

  
   چه خبره؟؟نجای به من بگه ایکی- 
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  : گفتشیشگی بهم نگاه کرد و با محبت همدی ام
  
  !!شهی در پی عروسگهی حاال به فکر لباس باش کمتر از دوماه دنینارگل از هم- 

  
  کردن؟؟ی میواقعا داشتن عروس. کردمالی با بهت نگاه ل

  
  :کردی با لبخند داشت نگام مالی ل
  
 بزارم خواستمیم.میدی دراومد اطراف خونه خاتون جون خونه خر؟؟واممونیخوشحال نشد- 

  . شد بهت بگمی اوکی همه چیوقت
  

 همه اتفاق خوب دور باشم نی بودنم باعث شده بود از انجای مدت انیا. شد می جورهی ته ته دلم 
  . باشمی کردم لبخند بزنم و عادیسع.
  
  .گمی مکیبابت خونه هم تبر. معلومه که خوشحال شدمزمی عزهی چه حرفنیا- 

  
  : برگشتم و گفتمدیسمت ام. ناراحت شدمیزی چهی از دونستی مکث کرد تو صورتم خوب مالی ل
  
 دهنمونو ماری بینیری برم شنی بزارنی همه خبر خوب و نگفتنی اینیریشماها که از ترس ش- 

  .می کننیریش
  

  . کالمم رشته کالمم و از دست همه گرفته بودی همه سکوت کرده بودن انگار طعنه 
  

 دونستمی بغض سمج باز نشسته بود تو گلوم نمهی از جام بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه 
 یبر خوب ب همه خنی مدت از انی انکهی ناراحتم از اای ازدواج کنه خوادی مالی لنکهیخوشحالم از

  .خبر بودم
  

 ی وارد آشپزخونه شد تمام سعالی توش که لنمی بچینیری که شوردمی داشتم ظرف درمنتی از تو کاب
  . نگفتیچی نشست هزیپشت م. گذاشتمشی لبخند به نماهیمو بابت زدن 

  
  : گفتمالی گذاشتم رو به لینی و تو سختمی رگهی دیی دست چاهی کردمی منم تند تند کارمو م

  
  ؟یکشی ها رو مینیریزحمت ش- 

  
  !ی بشزی سوپرامیخواستیما فقط م- 
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 تونستمی منوی بود انیته چشماش غمگ. دست برداشت و نگام کردیزی ها رومشهی کردن با ری از باز
  .نمیبب
  
  .زمی عزکنمیدرک م- 

  
 تو صورتم یزی دنبال چی آشپزخونه بود با کنجکاوری به مسانی نگاه کرونی به سرعت زدم ب

 ها یی دست نخورده و سرد شده چای هاوانیل.هی گرریهه فکر کرده بود بچه م که بزنم ز.گشتیم
  . اومد وتعارف کردینیری هم با ظرف شالی گذاشتم پشت سرم لدی جدیی رو برداشتم و چایقبل
  

  : کردم و گفتمدی رو به ام
  
  ن؟ی در نظر گرفتی چه روزی جان برادیخب ام- 

  
  : مقابلش گذاشت و جواب دادی دستشیو پ برداشت و تینیری به ش

  
  ! مسافرتمی برمیتونی و مدیهم ع.هم هوا خوبه . مد نظرمونهدیراستش اواخر اسفند قبل از ع- 

  
  : دستامو بهم زدم و گفتم

  
  !ستی نی البته اگه فضولنی برنیخوایحاال مسافرت کجا م.هی که عالنیا- 

  
  : گفتخوردی شو میی که چانجوری همدیاخت و ام اندنیی سرشو پاانی تو هم رفت کالی لی اخما

  
  ادی بشی پیمشهد تو نظرمه حاال تا چ!!هی چه حرفنینه ا- 

  
  : لبخند زدم و گفتم

  
  .....یبسالمت- 

  
 کردم نه از جام جم ینه دخالت. مراسم ازدواج بود نی سنگی هانهی صحبتا در مورد هزی باق

 می نعدیب. پرنکشهیی همه تنهانیهنم به سمت ا پسرا دادم تا ذیخوردم تمام حواسمو به حرفا
 بگه یزی شد چکمی نزدالی قبل از رفتن لرفتنی زودتر می زنگ خورد و بابت کاردی امی گوشیساعت

  . آروم رفتی خداحافظهیبا . شدصرفکه من
  

 و آب وانی لنیآخر. بلند شدانی کی که صداشستمی داشتم ظرفارو مدی و امالی بعد از رفتن ل
  .کردی طبقه رو نگاه منی کمد لباساش بود و باالتریروبرو. رفتم تو اتاقش ودمیکش
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   شده؟یزیچ- 
  

  : نگام کرد و با اشاره باال رو نشون داد و گفت
  
   کم عقل کجا گذاشته شدی؟؟امیدیحوله مو م- 

  
 تا راه برام باز بشه حوله رو برداشتم و برگشتم بندازمش دی شو عقب کشی تر رفتم صندلکی نزد

  :کردی داشت نگام مینی بزیبا ر.رو تخت که وسط راه دستمو نگه داشتم 
  
   بزارمش؟؟دیخب کجا با- 

  
  میبر. دستتریبگ- 

  
  م؟ی برم؟؟کجایبر- 

  
  : برگشت از سرتا پا نگام کرد و گفت

  
  !گهیحموم د!! رن؟یبا حوله کجا م- 

  
نصف .رفتی مدی که با امهشی ؟؟همیی بره حموم؟؟؟تنهاخواستیم. حموم تو مغزم اکو شد ی کلمه 

  :دمی پرسیجی بودم با گستادهیراه و رفته بود من هنوز سرجام ا
  
  ؟؟؟ی حموم؟؟چجوری بریخوای منمیصبر کن بب- 

  
  ؟؟؟؟یچجور: سرشو برگردوند سمتمستادیا- 

  
  ؟؟یی که تنهانهینه منظورم ا- 

  
  !!گهی دی تو هست؟؟؟نهییتنها- 

  
  ؟؟؟!!!!!!مـــــن- 

  
  .متم و منتظر نگام کرد کامل برگشت س

  
  !!!!! زنگ بزنمدی به امستیبهتر ن.. کنمکاریچ ..ستمی بلد نادیز..راستش من..من ..خب..خب- 
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کار  .دادی و انجام می که تو گردن گرفته بودیی کاراومدی مدی امدی از اول هم نباینه واسه چ- 
  نی گفتم بکن همی فقط هرکاری بکنخوادی نمیخاص

  
 بشر نیتو وجود ا. فرق دارن گهی با همدطی شرایلی خدیفهمی نمیعنی زدیوز و م اونرکهی داشت ت

  . و خجالت وجود داشت؟؟؟نه واهللاای به اسم حیزیچ
  

 ی جدکردمی با اخم رفتم طرفش و بدون حرف به سمت حموم هولش دادم تو دلم خدا خدا م
  . از خجالتگرفتمی مجبورم نکنه حمومش بدم چون از تصورش هم گر میجد

  
 تا رو سکو قرار بردمی چرخ و باال می جلودی باال بود بای ده سانتی سکوهی در حموم با 

 چرخ زد سمتم و اشاره هیهولش دادم تو حموم و در و بستم با دست چرخ و جلوتر برد و .رهیبگ
  .ارهیکرد کمکش کنم لباسشو درب

  
 در تونستی که لباس تنش و هم نمدی سکته کرده بود شاهوی دونمی واله تا صبح دستاش سالم بود نم

 نبود الشی خنیچشمم به باال تنه اش افتاد تو دلم شروع کردم استغفراله گفتن خودش ع.ارهیب
 لرزش دستا و ضربان تونمی که می کردم تا اونجائیاشاره داد به شلوراش بازم کمکش کردم سع

  .رمی بگدی ندلبموق
  

نگاهم دادم به . وان نشستم تا پر بشهیم کردم و لبه  اشاره کرد آب وانو باز کنم آب و سرد و گر
 جرئت نگاه کردن و کل کل کردن باهاشو نداشتم حداقل االن ی ولکنهی نگام مکردمیآب حس م

 یعنی می بودنم هرروز باهم تماس داشتنجایتمام مدت ا .الی لی معرفتینداشتم که دلم پر بود از ب
که با . گرفتنمدی حس کنم که خانواده م ندانی کی جلو کهگفتی مینجوری ادیبا!!!! بگهتونستینم

حس کردم چشمام . دونستمی ارزش داشت و نمی که برام کلی مسئله مهمنی همچیدوماه دور
  !! کردن نبودهی گریسوخت نه جا

  
  !! االن نهکردمی فکر میی همه تنهانی ه به ایی اگهی وقت دهی دی با
  
  پر نشد؟؟- 

  
  :آب و بستم و برگشتم سمتش.اسه نشستن خوب بود نگاه آب کردم اندازه ش و

  
  م؟؟ی کنکاری چدیخب حاال با- 

  
  . هم گذاشت تنگشثانهی لبخند خبهی. تو واننمیفقط کمکم کن بش.ــــمی کنخوادی نمیکار- 

  
خب مثال  ."می کنیکار"زر نزنه . بزنهخی ولش کن لخت تو سرما گفتی مطونهیش. نکبت نکبت نکبت

  بکنم؟؟؟ تونستمی مکارشیچ
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 که دمیپرسی منوی داشتم همقای چون منم دقنی کنحی خرده تصحهیفکر کنم بهتره افکار خودتونو - 

  !!! بتونم بلندتون کنم هاکنمی فکر نمیچجور
  
  ! حضرت آقا یخوری میبزن. دلم خنک شدشی بازشو بست آخشی ن
  
  : رو جلوتر اورد و گفتلچرشی و
  
 وان تو فقط نگهم دار تعادلم به هم ی به لبه رمیگیستمو ماول پاهامو بزار تو وان بعد من د- 

   ندارهیبعدش کار. رو هم قفل کن تکون نخورهیدسته ها صندل.نخوره
  

 گهی بماند که دنهی آب بتونه تو وان بشی تا با کمک گرفتن از لوله دی ربع طول کشهی فکر کنم 
  !!!! نبود به هم نخورده باشهمونییجا
  

نشستن تو وان . بره از دردتونستی جا نمچی ذهنم هگهیدرد گرفته بود که د گرچه اونقدر کمرم 
 حاال بلرز ی کنتی منو اذیخواستی همانا آب سرد شده بود تو دلم گفت حقته مدنشیهمانا و لرز
  .یتادرست بش

  
 بشه سردوش وان و از دستم گرفت و آب و رو ی ذره آب عادهی آب گرم و باز کردم تا ی همه 

 یکار" لوازمات وان گذاشتم و با گفتن یاشت صابون و شامپو و وسائلشو رو قسمت خالتنش نگه د
 بغل دیلرزیپشت در حموم نشستم و پاهامو که به شدت م. رونی از حموم زدم ب" صدام کنیداشت

  .کردم
  
  

 الیهمشون از ل. بودهی نبود که کی سختادیحدس ز. داشتامی تماس از دست رفته و پی کلمی گوش
 بشنوم متنفر بودم معتقد بودم آدم ی بابت مسئله اهی توجنکهی نخونده حذف کردم از اامارویبود پ

 مسائل ی همه دادمی مالحقیمن به ل. بابتش ندههی اگه کرد توجای بکنه دی رو نبای کارهی ای
 چوقتی بودم که چون پدرم هیی دختر داهی بود من فقط ی بشه هرچکی نخواد با من شرشویزندگ

 که درست ی دردسرنیمخصوصا با ا. از عمه هام نگهم داشته بودیکی باهام روبرو بشه نخواست
  . بودیلیکرده بودم همون که تو دست و پاشون نباشم خودش خ

  
 از غذا المی مرغ و تو ماکروفر گذاشتم و خنی فاصله ته چنی گذاشت صدام کرد تو ای سه ربع

  .راحت شده بود
  

بدنش بخاطر تو اب گرم بودن خسته . بکنمدی باکاری چدونستمیا نم پر از وان کف بود و من واقع
 دی که به ذهنم رسی بهم بکنه بابت در اومدن تنها فکرتونستی نمیادیشده بود و مطمئنن کمک ز

 انقدر که یعنی شد ی بود و عملی فکر خوبی تا من بکشمش تو صندلنهی وان بشی بود که لبه نیا
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 بود شی نبود تنها دردسر بدن کف کفی اومدن دردسررونیواسه ب می شدتی تو وان رفتن اذواسه
 کردم و دادم دستش می تنظعی دوش حموم و برداشتم و آب سردو گرمشو سرشدی شسسته مدیکه با
 تونستمی و مدی رسی رو که دستش نمیی شست و سر و کمرو جاهادیرسی رو که دستش مییجاها

 کف ها رو شستم و حوله شو دستش دادم که یل صندری رو آب گرفتم و زیصندلبراش شستم و 
  !!تنش کنه

  
 ی لحظه عصبانهی شدی مطونی لحظه شهی داشت یبی اخالق عجگفتی نمیچی آروم گرفته بود و ه

 ه حوله شو تنش کرد منم ی داد همون آدم قبلصی تشخشدی می لحظه اونقدر آروم که به سختهی
 بردمش از رونی شو خشک کردم و بیا صندل پاشو با خشک کن خشک کردم و با پارچه چرخریز

 دعا دی لحظه لرزهی رونی بی حال بازم از برخورد با هوانی باال برده بودم با ارو خونه یقبل دما
  . رقم دردسر و کم داشتم هی نی نشه چون فقط همضی مرکردمیدعا م

  
 هی لحظه هیردم  حس کدی سبدش آماده دیلباساشو که رو دسته . تو اتاقش به نسبت گرم تر بود

 رپوششی لرزون زی تنش کردم و با دستاراهنشویپ. دادریی جهت نگاهشو تغعیمکث کرد سر
 ژاکت هی.دشونیشلوارشو هم از پاش رد کردم که بازم خودش کمک کرد و جابجا شد و پوش

 از دونستمی که نمی که باعث شد با روئکردی تنش کنم که مخالفت مواستم هم خی حلقه انیآست
  :اوردم بهش تشر رفتمکجا 

  
  .  و ندارمی دارضی ، حوصله مریشی مضیمر- 

  
  . کالمم مشخص بود که سرشو باال اورد با تعجب بهم نگاه کردی و تلخی اونقدر سرد

  
 زنمی که می و حرفائکنمی که می ناراحتم و حواسم جمع و جور کارائنکهی ادنی سخت نبود فهم

 ری اونقدر ذهنم درگیول. از خجالتشدمی مرد لخت آب مهی دنی صدبار بخاطر ددی وگرنه باستین
  . تمرکز کنمی اگهی دزی به چدادی خودم بود که اجازه نمی و زندگالی لی از صبح و ماجرایو عصبان

  
  
  !امی بر مشی خودم از پس باقرونی بیبهتره بر- 

  
  .داشتم خودمو هم نیاز اون روزا بود که حوصله .رونی عقب گرد کردم و از اتاق زدم ب

  
 غذا درست هی باهم دهی رستوران جدنی تو و ابهی و گفت عجدی نهار و براش بردم بود کش

  !ست؟یجالب ن.دیکنیم
  

  : رو گذاشتم رو پاش و گفتمینی س
  
  ب؟؟؟ی عجایآخرش جالبه - 
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  !!! برامبهی عجشتریب: لبخند زد و گفتهی می از نکته سنج

  
 ممکنه من دوست داشته باشم و من یری غذا بگهی تو هکی نکن از اونجائشی ماجرارو جادوئادیز- 
 سفارش بدم که یی با خودم گفتم غذاهای دوست داشته باشــدی غذا درست بکنم تو شــاهی

  !نیهم.کنمیدرست م
  
  ؟؟؟یاونوقت چ.ی غذا خواستم که تو بلد نباشهی من می اومد؟؟خبیجد- 

  
چون تابستونا .ثر غذاهارو بلدم درست کنمخوشبختانه من اک: لبخند تلخ زدم و جوابش دادم هی 

  کردمی و از وقتم استفاده مرفتمیانواع کالسارو م
  

   .خوامی مایدر هر صورت من فردا الزان: گفترفتی گفت و همونجور که سمت تخت می آهان
  

 رو تخت خواستی دست مهی رو گرفت و با ی دست رو تختهی رفتم سمتش کمکش کنم که نذاشت با 
 هی بعد از حمومه پشت کمرشو گرفتم و ی بخاطر خستگدونستمیار امتحان کرد نتونست م بهی نهیبش

 تونستمی من نمدی شاای نبود یچیدستشو بلند کردم تا دوباره امتحان کنه نگام کرد تو نگاش ه
  . از تو نگاش بخونمیزیچ
  

 کمرش باال کی و پتورو تا نزددمی با کمک دستش خودشو بلند کرد و رو تخت نشست پاهاشو کش
 ریدرو بستم اشکام سراز.رونی از اتاقش زدم بی حرفچی سرشو درست کردم بدون هریاوردم و ز

  ! بکنه؟؟تونستی هم نمی تشکر خشک و خالهی یعنی.شد
  

 غذا خوردن و نداشتم انقدر خسته بودم فقط دست و صورتمو شستم وضو گرفتم و بدون ی اشتها
  . خوابم برددمیغذا تا دراز کش

  
 رو کمر دراز بکشم دمیچرخ.ومدی مرونی از بونیزی تلویصدا.درد معده م چشمامو باز کردم  از

سرمو دورتادور .دادمی تو جام نشستم و با دست آزادم کمرم و مالش مزی خمین.دی کشریکه کمرم ت
  . بزنمواری ساعت دهی رهی مادمیاتاق دنبال ساعت گشتم که باز فحش دادم به خودم چرا 

  
 هم دی باسمی کنار زدم و از جام بلند شدم همونجور کج و راست شدم تا بتونم صاف وا مالفه رو

 فی ککردمی که بلند مینی سنگزی که تنها چی کم نبود اون همه زور زدن اونم منگرفتمیکمر درد م
  . رفتمرونی سر و وضعمو مرتب کردم و بنهیجلو آ.وسائلم بود

  
 به دست و ی آبی بهداشتسی بشم برم سرودهی دنکهیل ا قبددمی محی ترجومدی مییرای صدا از پذ

 شده بود و رهی خنی به زمدمشی برم تو آشپزخونه ددشمیکارم که تموم شد رد م.صورتم بزنم
 ی شدم و خاموشش کردم تکونونیزی تلوکینزد. بودونیزی که نبود تلویزیحواسش به تنها چ
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از رو . نشدونیزیوجه خاموش شدن تلو اونقدر غرقش بود که متکردی که فکر مینخورد به هرچ
 بعداز ظهر بود بگو چرا معده م شی مو برداشتم و ساعتشو نگاه کردم شی گوشواری کنار دنیزم

 بود و به سمت آشپزخونه یحواسم توگوش. از صبح گرسنه مونده بودی کرده بود حسابیزیآبرور
  : که صداش دراومدرفتمیم
  
  ؟یچرا خاموشش کرد- 

  
  ی گفتم خاموش باشه راحت تر بخوابیبودنشسته خواب - 

  
  !روشنش کن.زیمزه نر- 

  
  ....یخودت تو هپروت.صداش خونه رو گذاشته تو سرش.کنمی اما صداشو قطع مکنمیروشنش م- 

  
  : روشنش کردم و صداشو کم کردم برگشتم برم تو آشپزخونه که ونیزی برگشتم سمت تلو

  
  .... تماس گرفتنمارستانیاز ب- 

  
 حرفش سر جام ی باقدنی در آشپزخونه بودم که از شنکیت به راهم ادامه دادم نزد تفاوی ب
   بشمخکوبیم
  
  ! کنهمی باشه قراره جراحیتا آخر هفته هم اتاق عمل خال.نجای اادیاستادم اول هفته م- 

  
 گذاشته بود و چونه شو باهاش ی دستش رو دسته صندلهی ضربان قلبم باال رفت برگشتم سمتش 

 لبخند هی لبخند هی زدن یتموم زورم برا. بگمدی بای چدونستمی نمکردیود و کنجکاو نگام مگرفته ب
 کردم یسع. ترش شدم سرشو باالتر گرفتکیچند قدم رفتم سمتش نزد. از آب دراومدیکجک

  :هصدام نلرز
  
  تا چه حد به کارش وارده؟؟- 

  
منظورت از .کنمی صحبت مکایمر ای دانشگاه هانی از بهتری داخلی جراحیدارم در مورد دکترا- 
  !ه؟ی سوال چنیا

  
 مطمئن بشم حالش خوب خواستمیمنظورم معلوم نبود م. و خباثت زوم کرد تو چشمام ی با بدجنس

  : نگاش کردمتیبا اخم و جد. داشتدنی پرسنمی اامی دربتی وضعنی من از اشهیم
  
  !!نی همشهی مطمئن بشم حالتون خوب مخواستمیم- 
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  ! برات مهمه؟یلیمن خخوب شدن حال - 
  
  ! اومده مسئول بوده و هستمشی که براتون پی باشه من در برابر مشکلیمعلومه که مهمه هرچ- 

  
  :دی پرسی به ابرو شو باال برد و با حالت مسخره ا

  
  ؟ی کنکاری چیخوای نره بعدش مشی خوب پی جراحنی بپرسم اگه اشهیاونوقت م- 

  
 کردی متمی اذی موضوعنیشد اوج خباثتش بود داشت با همچ حس از بدنم رفت، ضربان قلبم کند 

 نشون بدم ی کردم خودمو مسلط و جدی کردم و سعنمی شلوار جبی سرد و لرزونمو تو جیدستا.
   :ومدی که از ظاهرم بر نمیکار

  
  ...... بعدش هم خدا بزرگهیبرا- 

  
 سرد نیدر اتاقم رو زم م پشت شهیبه عادت هم. قدم عقب رفتم و به سمت اتاقم فرار کردمهی 

 فکر ی سوال حتنی مدت گذشته هرگز جرئت نکرده بودم به جواب انیبعد از تمام ا.نشستم 
بعدش بعدش " بعد گفتنش تو سرم اکو شد ی؟؟؟؟صدای نشه چ؟؟؟اگهیخب بعدش چ.بکنم

  "بعدش
  

  : اتاق رو کردم به سقفی بغض آلودی با صداختنیری دادم به در اشکام رو صورتم مهی سرمو تک
  
  .... از بعدشترسمیم..من تنهام..من..؟منینکنه تنهام بزار!شه؟ی می بعدش چایخدا- 

  
  . کردمی بود عذادارومدهی که نی بعدی صدا برای سرمو رو پاهام گذاشتم و ب

  
 هامو مالوندم به شدت قهی پام بلند کردم و با دستام شقی چقدر گذشته بود سرمو از رودونمی نم

  .کردیبود و درد م شده نیسرم سنگ
  

 ی برفدی مادر سفنی نارگل عگفتی الله افتادم که مادی اتاق رسوندم نهی بلند شدم و خودمو به آ
  نهی جلو آرهیم
  
خنده م گرفت تو "؟ی ادهی از من دباتری زیبگو تا به حال کس.. یی جادوی نهی آی آه انه؛یآ" 

 به نکهی و اییبای که نبودم ززیل تنها چ دنباگهی قرمز و پف کرده م نگاه کردم دی به چشمانهیآ
  .الله ثابت بکنم با توجه به سبزه بودن از اون خوشکل ترم 

  
 با دست پاکش کردم و سرمو باال گرفتم و چندبار نفس دی سمج اشک رو گونه م چکی قطره نی اول
  : شدمرهی خنهیدوباره تو آ.دمی کشقیعم
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  !اد؟ی سر من میی نره چه بالشیفق پ موی بگو اگه جراحی جادوئی نهی آی انهیآ- 

  
 ی رهی سمت پنجره پرده رو کنار زدم و زل زدم به سقف تدمیچرخ .دیچی اذان تو خونه پی صدا

از نفسام رو بخار . مو به پنجره چشببوندمیشونی سرد گذاشتم و پی شهیآسمون دستمو آروم رو ش
  " تنهام نذارایخدا"گرفت سرمو عقب بردم و رو بخار نوشتم 

  
 لحظه حس کردم قلبم هی. باز شد ی وحشتناکی همون حس و حال عارفانه بودم که در با صداتو

  .کنهی داره نگام مثانهی نگاه خبهی الله تو چارچوب در با نمیبیواستاد برگشتم م
  

 دمی کشینفس.کردی من تو اتاقم عوض در زدن درو با صدا باز مدیفهمی نکبت عادتش بود هروقت م
  : که انگار نه انگاری قدم وارد اتاق شد و عادهی لبخند ژکوند هیبا .ه به تنمکه جون برگرد

  
  !؟یینجایسالم نارگل جــــون ا- 

  
 دمی دنبالش و شالشو از پشت کشدمی دورونی بدی شدم سمتش که از اتاق پرزی خمی قدم بلند نهی با 

 پاش که با صدا خورد رو ری نکردم و زدم زی شد سمت چپ که نامردلیتعادلشو از دست داد متما
 ل گشاد شده از تعجب ،زی که با چشمادمی و دانی ش که تازه کنهی بپرم رو سخواستمیم .کیسرام

 که دی و امالی ،عمه،لدی دستم اومد ،خاتون مادرامتی که تازه موقعسادمیزده بهم سرجام صاف وا
 رهی من و الله خی بازیحش وشی پهی چند ثانیرو مبل کنار هم نشسته بودن و با تعجب به صحنه 

  .شده بودند
  

 کو تاه نی با سر برهنه و شلوار جدمی آب گلوم و قورت دادم و دست بردم به سرم که دی به سخت
 یزی چهی تا خواستم برگردم برم سمت اتاقم که سادمی شرت بدون حلقه جلوشن وایتا ساق پا و ت

 بلند و ی با صداالیل.دم فکم خورد شداحساس کر.نی کرد به پام و محکم با صورت خوردم زمریگ
 عمه تازه به خودش اومده ی درهم و چشم غره های اخمادنیالله که با د. تشر الله رو صدا زداب

  بخدا کار من نبود: گفتیبود و از جاش بلند شده بود با لحن پوزش خواهانه ا
  
 اشک به چشمام دیچیورتم پ بلندم کرد تازه دردش تو صنی شونه هامو گرفت و از زمدی بهم رسالی ل

 که دستشو گرفتم و نذاشتم از جام بلند شدم و رهی رو بگی خوردگنی زمی کرد جای سعالیاورد ل
 ده شی زخمدی شانمی بزار ببزدی و غر مومدی دنبالم مجوری همالی رفتم لی بهداشتسیبه سمت سرو

  .باشه
  

باز کردم و چند بار ب زدم به  رو ی آب روشئری رو باز کردم رفتم تو شی بهداشتسی در سرو
 که ناراحت و الیبرگشتم به سمت ل.صورتم خوردن آب به فکم حس کردم به گز گز کردن افتاد 

   شده بودرهی بهم خیعصبان
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 هان؟؟آبرو نی کاراتون بردارنی بشه تا دست ازدی باه؟؟هان؟؟چندسالتونی ها چی بچه بازنیا- 
  ؟ ؟؟انی از کیدیمن بدرک خودت خجالت نکش

  
 جا گرفت و با الیعمه کنار ل. دردم گرفتشتری که بادی دربی خواستم لبخند بزنم که از نگران

  : کردنحتی شروع کرد به نصی اشکیچشما
  
 جواب ی من چادی سرت بیبالئ. من اهی با خودت چشمون سی کردکاریچ!!عمه قربونت بره - 

  !!مادرت و بدم آخه 
  

 قدم سمت عمه رفتم و هیلوم و فشرد اشک به چشمام اورد  شد تو گی بغض آلودچکی اسم مادرم پ
 و ری پیدستا. سرمو فرو کردمدادی جانمازش و ماسی امن و خوشبوش که عطر شهیتو اغوش هم

  .رفتی و همونجور قربون صدقه م مکردی شو باال اورد و موهامو نوازش مدهیخسته زحمت کش
  

   کردی تعارف مییاشته بود چا رو گذییرای برگشتم تو جمع الله وسائل پذی وقت
  

 نه به االنش از ترس عمه ششی ساعت پمی نه به نهوی خنده م گرفت دختر خوب شده بود 
 کردم خندمو جمع کنم به سمت خاتون رفتم و سالم کردم با یسع.کردی می ماست مالشویخرابکار

 نگام کرد و  لحظههی نشستم حس کردم انی هم سالم کردم و کنار مبل جفت کدیخجالت به ام
  . انداختریسرشو ز

  
 که ی زل زدم بهش و عالمت دادم پس من چی رو الله تعارف کرد و نشست با پرروئیی چانی آخر

  .دیکشی برام خط و نشون مشی سبز و عصبانیاز دور با چشا
  
   نارگل خانوم؟نی که بهتررخدارو شکر انگا- 

  
  . خوبم یالع :ی برگشتم سمتشو با لحن عادی بود با خونسردانی ک
  

  : رو کردم به جمع و گفتم
  
  ! مبارکرتونیکار خ! خاتون جان؟یشماخوب- 

  
   خودتیروز..انشاا. گلمیمرس-  خاتون خانم

  
 برم خوامی ندارم می سنشهی سالم تمام م19 نه من تازه امسال ی وایا: مبلهی مو دادم هی تک

  !کنمیدانشگاه سرکار بعد اگه فرصت داشتم ازدواج م
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 براش ییزای چهی دی تفاوت باشم بهش بای کردم بیسع.ری زد و سرشو انداخت زیزخند پوانی ک
 تی کنه عوض اذیسع. ازدواج مسخره مدت دارنی م زدم با اندهی که بدونه منم از آشدیروشن م

  . منو هم درک کنهطیکردنم شرا
  

  :اب به من گفت رو تو دست گرفته بود خطالی رشته کالمو دست گرفت و همونجور که دست لدی ام
  
  .یمونی چند سال رو حرفت منمی امشب و زدم برات نارگل ببخیتار- 

  
 ستی نیازی ندارم ناجی احتمی تو زندگی ثابت کنم به مردی رو حرفم بمونم وقتستی نیازین- 

  ! جاندی امرمیپالکارد دستم بگ
  

 ی بردی روز باهیهم  سرو همسر باشه که قربونت برم تو ی آدم بشهیمادرجون تاابد که نم-  عمه 
  !تیسر خونه زندگ

  
  ...... فعال هم که .کنمی گفتم تا عاشق نشم ازدواج نمشهیمن هم- 

  
  . بدمی ادامه حرفمو چجوردی بادونستمینم. جمع ساکت شد

  
  : خواست جو رو عوض بکنهدی خاتون خانم خند

  
 سرکار هم یم رفت پدرت اونجا هشی پی رفتدی شایدی امان از دست تو اصال خدارو چه دیا- 

  !یشوهر کرد
  

 که تو عمرش ی؟؟؟؟کسی کشی پرفتمیم.اخمام ناخودآگاه تو هم رفت. هام منقبض شدچهی ماه
 هی سال مادرم برگشته بود ی برای بار وقتهی اومدم ای بدنی بار وقتهی. بود دهیفقط سه بار منو د

 بردن من یده بود تا به بهونه  که هشت سالم بود اومی وقتادی بادمی خوامی نمچوقتیبار هم که ه
  . بود که بهش داشتمی تنها حسنیازش متنفر بودم ا! کنهی ازدواج دومشو علنهیقض

  
 ی جورهی معذب از جواب خاتون خانم ی جورائهی پوزخند صدا دارم سکوت جمع و شکست همه 

 انیبود ک رخم زل زده می که با تمام هوش و حواسش به نیخودشونو سرگرم کرده بودن تنها کس
  .دمیفهمی رو نمی همه کنجکاونی ایبود که معن

  
  !!! بهترهکنمی خاتون جون همون شوهر مالیخیههه پِدر؟؟؟؟ب- 

  
 نی ربع از حرفاتون بگذره بعد بزنهی نی بابا شما دخترا بزاریدی دیدید: و گفت دی خنددی ام
  رشیز
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 ی انداخت الله باقنیی پاتونستیکه م یی سرشو تا جاالی زد لی امهی عمه با دلشوره لبخند نصف ون
 دی نکرده بود به حرف اومد و رو به امی که تا انومقع دخالتانی گذاشت کزی شو نخورده رو موهیم

  :گفت
  
  می بکنمونوی بردار بزار زندگهی دس از سر بقی بدبخت کردی دستیتو خودت و دست- 

  
 خودم شک کردم از من دفاع یگوش ها جانم به ی ادنی پرنیی شروع کرد باال پایزی چهی ته دلم 

 بچه نی اخیقربون دهنت خاتون نور به قبر پدرت بباره . مثلتمی دستت درست مرد نداریا.کرد
 با الی شده بود لری کردم بپوشونم دیلبخندم و سع. نمه به ماهم توجه کنههی یرو باز کرد

 الی خی بدهمیراوردم ام و زبون ددی توجهش رو کردم به امی زل زده بود بهم که بیموشکاف
  :بحث شد و مخاطب قرارم داد و گفت 

  
   نارگل؟؟؟یفردا چکاره ا- 

  
  چطور؟؟.گهی خونه م دشی پی مثل هفته ها؟؟معلومهیبا من: با تعجب نگاش کردم گفتم 

  
   .حی مردونه تفررونی بمی برمیخوای من و آرش میچیه- 

  
  !!!ری بگالی از لیریگیچه ؟؟از من اجازه م ؟؟خب به من هیآرش ک: نگاش کردم و گفتم یجی با گ

  
  !!آرش کنارت نشسته: خنده شو نگه داشته بود ی که بسختی اافهی با قانی ک
  

   !مونمی من خونه مدیخب بر: گفتم دی گفتم و رو به امی آهان
  

 نیع"مونمیتو خونه م" ادامو دراورد ی دور بر داشتگمی نمیچی هیه: نشستخی الله با حرص س
  !یای بدی برا لباس تو هم بای خانم ساالرشی پمی برمیخوایما م!ا هرزنیپ

  
 الی لی لباس عروسی برادونستمی مکردیلباس عروس کار م. بودنای عمه ااطی خی خانم ساالر

 نی تو کوچکترخواستی دلم نمگهی اومد دروغ چرا دادمی الی لانیبازم صبح و جر. برنخوانیم
  . باشممی سهیکار

  
  :له رو کردم سمت ال

  
 عمه لباسمو درست کنه خوادی عمه دلم مشی پامی مونم می خب خونه نمیزنیچرا داد م!!چته بابا- 

  نهی ببی لباسمو کسخوادی گفته باشم دلم نمناالنمیاز هم
  
  ؟؟یای لباس من بی برایخوای؟؟نمی چیعنی- الی ل
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  !!!شمی هم مــــزی سوپرای بهتره که حسابنمی ببتی لباس تورو روز عروسزمیعز- 

  
 لبخند گذاشتم تنگ حرفم و برگشتم هی ی نامردنی گاه مبل در عهی شو داد به تکهی از حرص تکالی ل

 تفاوت برگشتم سمت عمه و یب. مواجهه شدمرشی رخ اخم کرده و سر به زمی که با نانیسمت ک
و  نده لباس و بعدش هم با الله و در مورد قرارش با دوستاش یازش قول گرفتم که نشون کس

  !! نه بحث و عوض کردمای بهشون خوش گذشت نکهیا
  

گرسنه شه : که گفت دمی بخورم صداش و شنزی سمت آشپزخونه که چرفتمی منای بعد از بدرقه عمه ا
 سگ نهوی که عیی نه به وقتاکردمی بهش شک مکردی کارا رو منیهم. خوردم براش ببرمیو هرچ
 و براش بردم رو پاش ینیاشو گذاشتم تو سغذ.شدی که مهربون میی نه به وقتاگرفتیپاچه م

 خودم هم رفتم نهی شو ببی و دادم دستش تا برنامه مذخرف پزشکونیزی تلوکنترلگذاشتم و 
  .  بخورمیزیآشپزخونه تا بعد از ساعتها چ

  
 ی من چه خاکشدی واقعا اگه خوب نمکردمی بودم و به حرفاش فکرمدهی آخر شب تو جام دراز کش

زبونم و ... داره به استادش اگه نشه اگهدی االنش مهربون شده چون امنیا!ختمیری به سرم مدیبا
 نشه من به خدا سپرده بودم شدی لب شروع کردم ذکر گفتن مگه مریگاز گرفت و تو جام نشستم و ز

  . داشتممانی و انانی که بهش اطمی به تنها کسمویزندگ
  

 تو بالشت کردم که شتریسرمو ب.کردیم ی رو اعصابم سکی زنگی گرم خواب شده بود صداچشمام
 سر دمیپر. خوردن مثل برق گرفته ها تو جام نشستمبرهی شروع کرد وشی آرازی هم رو ممیگوش
 و با دنی و رد کردم شروع کردم لباس پوشمیشونی زدم تو پیکی با دست دی اسم امدنی با دیگوش

 شده بود ری نفس گی حسابیشک تو لباس گرمکن قرمز مدیدم سمت در و بازش کردم امیعجله پر
  . ناتمام گذاشتی بد موقعازهیسالممو خم

  
  داره؟ی تو ؟؟آرش بامی بشهی کردم مدارتی از خواب بدی و با گفتن ببخشدی خنددی ام
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   توای بدیببخش.من خواب بودم خبر ندارم - 

  
  ! خانم خوشخوابزنهی پف کردت هم داره داد می و چشماافهی که قنویا- 

  
 بلند دی امی سمت آشپزخونه که صدارفتمیم. زدم و دروشت سرش بستمیالت لبخند با خج

  . شدانیو وارد اتاق ک. صبحانه بخورنخوانی مرونیصبحانه نخورده تا با دوستاش و آرش ب:شد
  

 تو دنمی با ددی اومدم امرونی از اتاق بانی و کدی که امشستمی و موانمی خوردم و لیی صبحانه سرپا
  :تآشپزخونه گف

  
  ؟یینجایتو هنوز ا- 

  
  ! باشم؟دیآره کجابا- 

  
  !!! اونجای بریخواستیمگه نم.  خونه عمهرسونمی تورو میچرا آماده نشد- 

  
  ! نشهرتونی دنیشما بر.رمی مشمی خودم آماده مدجانی امیمرس. برم خوامیهنوزم م- 

  
  :ی سرد وآمرانه ای که تا اونموقع ساکت بود با صداانی ک
  
 می بردی که بایراه.ی آماده بشی پاره کردن برکهیوقت تلف کردن و تعارف تبهتره عوض - 

  .میرسونیسرراه تورو هم م
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 به ی اعتبارفیح. نرفته باز شروع کرد پاچه گرفتننیی از گلومون پاشبشی دی مهربونآی د ب
رت  نگفتم دستامو خشک کردم و حوله رو پیزی بگه چیزی چدیاخالقش نبود ممکن بود باز جلو ام

  . رفتم سمت اتاقمکشهی طول نمادی و با گفتن آماده شدنم ززیکردم رو م
  

 فکر کنم که تموم اون مدت نی نکرد و باعث شد به انی سوار شدنش به ماشی برای کمکچی هدی ام
در خونه . بشه که اونقدر مهارت داشتادهی گذاشته تا خودش سوار پدیباهم رفتنشون احتماال ام

  . شدم ادهی کردم و پی خداحافظدی امعمه از حرص فقط از
  

 طبقه همکف بودن نای واحده بود که عمه ا4 ساختمون هی در خونه رو باز کردم خونه عمه دی با کل
 اومدن ای که مادر خانواده موقع بدنی بود از همون وقتی خالشدی سالها مشونیو اون واحد کنار

 به غربت پناه زشی زادگاهش و همه چدخترش مرده بود و پدر خانواده از خونه ش و شهرش و
 نی دادم و باال رو نگاه کردم و شروع کردم تند تند پلک زدن اهیبه در تک. بودی بود خالدهبر

 ی که از کنار خونه مون رد شده بودم و بشدی کرده بودم که بس بود سالها مهی انقدر گرریمدت اخ
 دیکردن نداشت گذشته گذشته بود نبا هیگر .کردمی میتوجه به در بسته و خاک گرفته ش زندگ

 گرفته بودم ادی بود که از به اصطالح پدرم ی درسنی بزرگترنی اکردی خودمو ناراحت مبتشبا
 بود که نای االی لی خونه عمه مال عمه یطبقه باال . و براش غصه نخورمزمی گذشته مو دور برنکهیا

 یسانگار اونجا هم از نح. بودیما هم خال ی خونه ی زوج جوون اجاره داده بود و واحد باالهیبه 
 مدتها کردهی می زندگرانی بوده که سالها خارج ایی آقاهی مال گفتنیم. ما اثر گرفته بودیزندگ

 اجاره دادن ری از خدادی مری به دری که اجاره ها دی مستاجرنیدست مستاجر بود که بخاطر آخر
  . بودیگذشته بود و همچنان خونه خال

  
 هی رفتم تو آشپزخونه می در برداشتم و رفتم سمت خونه عمه درو آروم باز کردم و مستق مو ازهی تک

 باعث دکهی عقبم کشیدر اتاقشو باز کردم برم تو که دست. آب نصف کردم و رفتم باال سر اللهوانیل
 زی ریما اول صبحاش و چشی سگی افهی با قالی لنی زمزهی ذره آب برهی تکون بخوره و وانیشد ل
  :چرخوندی موانی منو و لنیه نگاهشو بکرد

  
 ی کی بگشهیم. اللهی تالفی بری اول صبحزدمیحدس م.نجای ایای می زنگ زد گفت داردیام- 

  ! نارگل؟یقراره بزرگ بش
  

 که خورده بودم دراتاق الله رو بستم و برگشتم ی با ضد حالیی دستمو ول کرد رفت سمت دستشو
  . وقت بهترهی کار الله رو بزارم ی آماده کنم و تالفیتو آشپزخونه آب جوش گذاشتم تا چا

  
 شد همونجور که ختنی ریی صورت شسته و لباس عوض کرده اومد تو آشپرخونه و مشغول چاالی ل
  : تو آبجوشش گفتنداختی بگ میت

  
  ! باما؟یای بیخوای نمیمطمئن- 
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   بودی بار جواب دادم کافهیفکر کنم - 
  
  می داشتلی گفتنم اما بدون بابتش دلری بابت دی ناراحتدونمی نارگل منیبب- 

  
  ! نگفتم؟کنمیمن گفتم درک م- 

  
 ختی نشست و شکر رزیپشت م.شهی طعنه زدن هات جور نمکهی درک کردنت با اون تنینه نشد ا- 

  . و مشغول هم زدن شدوانشیتو ل
  
 که هرجور دمی م حق و به تونی بدون که من انوی اما ایزنی حرف می در مورد چی داردونمینم- 

  .ی جواب پس ندی و به کسی کنی زندگیدوست دار
  
 رو ی لعنتی غهی که اون صی چش بود از همون شبدونستمینم. نگفتیچی پوزخند زد و ههی 

 دهی کشنمونی بواری دهی کردمی از بعد از اون احساس مکردیخوندن قبلش با تلفن صحبت م
 و رهیگی که داره ازم فاصله مکردمیا من باور م که دوست داره بزاره امی هرچی پاخواستیم.شد

 و سود داشت اما سوخت و سوز نداشت که از ما ری و دکردی داشت ازدواج من اوکردمیدرکش م
  : کردم و گفتمالی نگاه مظلومانه به لهی.کردمی خودمو ناراحت مدینبا.شدیجدا م

  
   خواهششه؟؟؟؟خواهشی با بالشت هم نمیعنی- 

  
 آدم چوقتی مسخره و سر کج کرده م کرد و با لبخند گفت شما دوتا هفهای به قی نگاههی 

   گفتم دندونات تو دهنت خورد شدشبید.دیشینم
  
 انی کی دستم اون بارهم افتادم هرچدهی همش کار می لبه قالنی که ایدی نشد دمیزینه بابا چ- 

   بود گفتم از طبقه باال بودهیگفت صدا چ
  
  ه؟؟ی آرش کگهی مرمی چجور جلو خنده مو بگدونستمی نمشبیان؟؟دی کیگی مان؟؟؟چرایک- 

  
 خودشو که "انیک" گفتمی چرا مدونستمیواقعا نم. سرشو تکون داد و به گرفتن لقمه مشغول شد

شونه هامو باال انداختم و با گرفتن . بودانی برام کشهی چرا همدونمی صدا نکردم اما نمچوقتیه
  . کردن الله رفتم سمت اتاقشداری بی برایطانیافکار ش و هزار تا کنهی می چه فرقیحاال هرچ

  
 آهنگ شلوغ و پرسرو صدا انتخاب کردم با کنترل از راه هی حد نی و بردم آخروتری کامپی صدا

  .رونی کردم و از اتاق زدم بیدور پل
  

ر از  خبیب. کنه دای تا منبع صدارو پکردی که با تعجب به دور و برش نگاه مدمی درو بستم عمه رو د
 و دمشی زد و منم با کله رفتم سمتش و بوسی لبخنددنمیبا د. بودسادهیمنبع صدا که روبروش وا
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 و ختهی بهم ری و موهاشیتیسالمش کردم عمه تا خواست جوابم بده الله با لباس خواب طوئ
  :دی و داد کشرونی از اتاق زد بنی خشمگیچشما

  
  .م تا پر پرت کنرونی بای بینـــارگل جرئت دار- 

  
 و آزارشون کردم که الله لب به شکوه باز کرد که دارم تی تا قبل از رفتن بچه ها تا تونستم اذ

  .ارمی دو ماه نبودم و در منی ایتالف
  

 تولد ی بودم تا برادهی قبل خریلی رو که از خی و قرمز رنگی مخملی بچه ها که رفتن پارچه 
 و دختر جوونم و غهی رنگش جگفتیشدم مدوستم عمه لباس بدوزش که با مخالفت عمه مواجه 

 هی ی و سرشو تکون داد از دست تو دختر وقتدیخند. گذاشتم جلوشگهی مادرانه دحتیهزارتانص
  .یکنی ها ولش نمیا رو بخویزیچ
  
 که انتخاب کردم اونقدر خاص هست که رنگ لباس کمتر به ی تازه مدلالیخی بهیعمه عروس- 

  .ادیچشم م
  

 بودم و دهی دنترنتی رو که تو ای مدلری سخت نگنایارتا عمه بزرگ شدم و ا و هزی با زبون باز
 مو قهی سلشهی خوشش اومد همی کلدنشیعمه از د. چندتا کار باهم بود گذاشتم جلوشقیتلف

 یاطی که برخالف نظرش از خرمی بگادی رو یاطی بود که خنی از عالئقش ایکی و کردی منیتحس
 نشات شی دستی معرکه بود که اونم از مادرم و هنر هامی کار بودم فقط کار سنگیکردن فرار

 که چشماش مثل ییاز اونجا.عمه اندازه هامو گرفت و با بسم اهللا پارچه رو برش زد.گرفتیم
سابق نبود و توان پشت چرخ نشستن و نداشت خودم دوخت لباسمو به عهده گرفتم خونه که چرخ 

 از اومدن بچه ها تو اون دو سه ساعت دوخت و تموم  که تا قبلکردمی مه عجلنینبود بخاطر هم
  . کاراشون خونه سرحوصله انجام بدمیبکنم تا باق

  
 دنی از دمیبه اصرار عمه تا بعد از ظهر اونجا موند. شدیکی انی و کدی اومدن بچه ها با برگشتن ام

  . خونهمی جمع کرد و برگشتدی معذب و تحت فشارش امافهیق
  

  . رفتی کدی امدمینفهم. خوابم برددهیم به بالشت نرس رفتم تو اتاقم و سر
  
 خواب بد عادت کرده بودم اما دنی خواب بد تو جام نشستم سرمو تو دستام گرفتم به دهی دنی داز

 ری مو از زیگوش.شدنی نمالی خی شده بودم حاال روزها هم بینه تو طول روز از خواب شب فرار
 ینی و حس سنگکردیسرم به شدت درد م. شب بودمیت و نبالشت دراوردم و ساعتشو نگاه کردم هش

   .رونیمالفه رو کار زدم لباس عوض کردم از اتاق رفتم ب .شتمدا
  

 خرده مکث کردم که متوجه شدم مخاطبش پشت تلفنه هی ومدی صحبت کردنش می با کسی صدا
جلو آشپزخونه  که وردمی و درمری پاکت شخچالیدست و صورتمو شستم رفتم تو آشپزخونه از تو .
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شروع کرد غرغر کردن منم بدون . که از صبح رو صورتش جا کرده بود یاومد و با اخم و تخم
  : صداشو باالتر برد ستی حواسم بهش ندید.توجه مشغول کار خودم بودم

  
  !؟یشنوینم!! ها زنمیدارم حرف م- 

  
   ندارمی درصد فکر کن نظر خاصهی شنومیدارم م- 

  
  ستیبرات مهم ن ای ی ندارینظر خاص- 

  
 یبا استفهام. کردی بود و منتظر نگام مسادهی هنوز سرجاش وادمی سر کشوانموی نشستم لزی پشت م
 ترش کرد باعث شد داد بزنه که جا ی کارم عصبنیا. چتهیعنی حوصله تکون دادم یسرمو ب
  .بخورم

  
گار نه انگار ان.مثل جغد.ی شب که مال خوابه چراغ اتاقت روشنه روزا خوابیهمه ش خواب- 

 هم جز کل کل با من یدی کار مفی هی بخوابی بخوری فقط اومدی هم داریی اگهی دی هافهیوظ
  ... تو اصالیندار

  
 خودش ادامه نی شده تلخ و سرد عزی ری دستمو جلوش گرفتم و با چشمادمی وسط حرفش پر

  :دادم
  
  یبری حوصله مو سر مرمردایپ مثل ی داریهنوز جوون!ه؟ی همه غر غر بابت چنی ادی بفرمائشهیم- 

  
انگشت اشاره شو گذاشت تو . تو هم قفل شد هی ابروهاش از بهت و تعجب باال رفت و به صدم ثان

  :دی ش و پرسنهیس
  
 صحبت نجوری با من ایکنیتو چطور جرئت م...تو ..زنم؟؟؟توی غر مرم؟؟منیمن پ!منظورت منه؟- 

  ! هــــــــانیکن
  

 بودم و دهی که دی به خواب بدری تاثی رو از کجا اورده بودم که بیالی خی اون همه بدونمی نم
 گذاشتم مشغول شستن یی و تو ظرفشووانیبدقلقم کرده بود نبود از جام بلند شدم ل

  :همونجور که پشتم بهش بود.شدم
  
   خودم دردسر دارمی رو اعصاب من نرو به اندازه کافیخوایاگه نم.  بگویخوای میزیچ- 

  
 ی دردسر شما چدی بفرمائشهی کشور مری خانم وزدیببخش! جمع کنه؟نوی اادی بیکین  میاوه خدا- 

  .می شدهی کمتر مزاحم حضرت علدی شامیهستش بزار ماهم بدون
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  : و تو خشک کن گذاشتم به سمتش برگشتموانی ل
  
از دست تو و حرفات و زخم زبون زدن هات نه شب خواب !! براتگمیه؟؟می چی بدونیخوایم- 

 ی بشکاریبعد ب: و پوزخند زدم و ادامه دادم سادمینه روز همش کابوس همش عذاب صاف وادارم 
   دادآشیروشن شد. دادن به مــــنری و گیگردی بهونه واسه غرغر کردن مهیدنبال 

  
 ی بار با صدانی ارفتی خرده مکث کرد چرخ و برگردوند و همونجور که سمت اتاقش مهی 

  :یآرومتر
  
 موندم که منت ی سر دست من تا االن گرسنه نمی رو گذاشته بودیرستوان لعنتاگه شماره اون - 

  تورو بکشم
  

 هی ی خو بچه گرفتگهی توروحت نارگل راست می بودم اخکوبی وارد اتاقش شد من هنوز سرجام م
  !کارکنهی چدی بچه بانی ای نمگیدیکله خواب

  
  !! چش شدهحاال! رستورانزدی جلوش زنگ مزاشتمی بچه اونوقت که غذا م

  
 کنهی غذا ها دست کار توئه فکر مدونهی کله پوک اون که نمی دختره یری مرض بگ
  ! کهندازهیوگرنه صدسال به تو رو نم.رستورانه

  
  ! تا دلش هم بخوادی خوبنی بره گم بشه مگه من چمه به ا

  
  !ی خودت دست به کار غذا بشی بهتره عوض نوشابه باز کردن براخوادی فعال که دلش نم

  
 نی ای تکنولوژی به وجدانم دادم و مشغول پلو مرغ درست کردن شدم خوبی لبری چهارتا فحش ز
 خواستی که می مورد عالقه شو تو هر وقتی وسائل آدم غذانی زمان با بهترنیبود که در کمتر

  .کردیدرست م
  

د که ساکت  و اشاره داشینی دست گذاشت رو بکردی در زدم رفتم تو اتاقش بازم باتلفن صحبت م
 تا بناگوشم باز شد با تمام دقتش به حرکاتم زل زده بود شمی رو گذاشتم رو تخت و نینیس.باشم

 بود که ی بارنیاول. کج کرد ی بکنم سرشو با لحن عذر خواهانه ای تالفخوامی مدونستیانگار م
 یآب بود آروم و سرشار از آرامش حس کردم تو ی بدم رنگ آبصی تشختونستمی چشماشو منگر

 شهی همه حس از چشماش نگرفته بودم همنی وقت اچی بود هبی عجشدمیچشماش داشتم غرق م
  .ستی از شخص پشت تلفن نری تاثی بزدمی زده بود که حدس مخیسرد و 

  
 و خنده طونی شی باال رفته و چشمای و قطع کرده بود و با ابروهای با صداش به خودم اومد گوش

  :کردیود نگام م پنهانش کرده بی که به سختیا
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  !!!بسه تموم شد- 

  
سرمو انداختم . آدمو خجالت زده بکنه دی همش باچ،ی هی آبرو ندارای بر ذاتت لعنت مرد تو حی ا
 چند ی تو آشپزخونه تا آبرفتمی مدادمی لب فحش خودم مریز.رونی و با عجله از اتاقش زدم بریز

 بود چون تا آخرشب تو رختخواب انقدر  کارنی ترهودهیلحظه قبل چشماش و از خاطرم ببرم که ب
  .به رنگ چشماش فکر کردم که خوابم برد

  
***   

  
 مو برداشتم و ساعتو ی گوشی چشمامو باز کردم هوا روشن شده بود مالفه رو کنار زدم و از پاتخت

 هی اصال خسته نبودم ی بودم ولدهی نخوابشبی سه ساعت هم از ددیشا. صبح بودمی و ن6نگاه کردم 
 ودست و صورتمو شستم . انجام دادم ی داشتم دستامو باال بردم و چندتا حرکات کششیآزادحس 

 شدم که از ی برگشتم اتاقم لب تاب و روشن کردم و مشغول مونتاژ عکسائری شوانی لهیبا خوردن 
 به دادی مزهی برتر جای بود که به طرح هایونیزی مسابقه تلوهی گرفته بودم دیطلوع و غروب خورس

 تا کردمی کار مدی بود رو طرح طلوع وغروب خورشی هفته اهی و مسابقه زهیق و شوق گرفتن جاذو
  . باشهی اژهیطرح و

  
درو باز . هشت بودکی و نگاه کردم نزدی گوشدمی زنگ خونه بلند شد دست از کار کشی صدا

 گفتم رفتمیم مهمونجور که به طرف اتاق.می دکتر برشی پنهی معای بود اومده بود تا برادیکردم ام
   آماده بشمرمیم:
  

  ! خونهینارگل جان من امروز هستم تو بهتره بمون-دی ام
  
  !چندتا سوال دارم که از دکترش بپرسم .خوامی مامی بدی من بایواسه چ- 

  
  پرسمی بگو من میچه سوال-دی ام
  
  گهی باشم تو برو به کارهات برس هستم ددی من بادیام- 

  
   ؟؟ی هستی تو کمی بگنهی شه اگه تورو ببیمی قددیر آرش از اسات دکتنی نارگل انیبب-دی ام
  
 اتفاق خبر داره از منم بدونه نیاون ازا! بدترهانی نقص کنی نسبت من از ایعنیه؟یمنظورت چ- 

  !! مگهشهی میچ
  
  ؟! نهی با من داری چه نسبتی همه جا جار بزنادیانگار بدت نم-انی ک
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 منتظر رونیب" بشه گفت دهی دانی از حرف کیریو صورتش تاث تنکهی عقب گرد کردو بدون ادی ام
 بود دهی پوشدی سفنی کت کرم اسپرت کوتاه با جهی از خونه خارج شد برگشتم سمتش دیام."مونهیم

 لحظه نفس هی. دختر کش شده بود یصورتش هم اصالح شده بود موهاشو باال زده بود و حساب
 برام ی شرخوامی نمی بدم با گفتن بهتره تو خونه بمون رفت چه برسه بخوام جوابشادمی از دنیکش

  . زدرونی از خونه بدی از کنارم گذشت و به دنبال امیدرست بکن
  

 عطر ی فرق کرده بود از بوی حسابشناختمی مدت منی که تو اانیبا ک. شده بود یزی اوف عجب چ
  ! آخه چرا؟ی ولدادیود م بدهی با تمام قوا به خودش رسنکهیمارکش گرفته تا لباساش نشون از ا

  
 خب با ی دکترش زنه؟ولنهی برن نکنه دکترش زن بوده؟؟؟آره همخواستنی دکتر مهی نکهی مگه نه ا

 آدم یعنی باشه دی ازش بزرگتر بای دست کم ده سالکردمیحساب دودوتا چارتا هرجور حساب م
 نی جدیپوشی میاحت شلوار ری که به سختنی کرده بود؟؟؟؟اکی شینجوریبرا بزرگتر از خودش ا

  بود؟؟؟؟ دهیپوش
  

 باخودم مارستانیتموم راه رفتن به ب. زنگ زدم آژانس دمی تو اتاقم لباس پوشدمی با عجله پر
  !! بپرسمدی بای برم و چدی کجا باکردمیسوال جواب م

  
  : رفتم قسمت اطالعاتشمی شدم مستقمارستانی وارد ب

  
  تتون سوال دارم خدمهی .دیسالم خانم خسته نباش- 

  
   در خدمتمزمی عزدی بفرمائیمرس- اطالعات

  
 رو ی داخلی های که متخصص جراحی دکترنی اتونمی بدونم چجور مخواستمیم.دیسالمت باش- 
   کنمدایپ

  
   مد نظرتونه ؟؟خانمه آقاست؟؟؟ی شما کمی داریادی زی متخصص هانجایگلم ا- اطالعات

  
   .رانی اومدن اکای هستم از امر مطمئننوی فقط ادونمی آقاش و نمایراستش خانم - 

  
 سوال بپرسم منتظر گذاشتم و مشغول هی چندلحظه مکث کردم با گفتن بزار هی خان اطالعات 

  .تماس گرفتن با تلفنش شد
  

 قرار نبوده ی شخصنی همچگنی ممارستانی باستی تماس گرفتم با دفتر رزمی عزنیبب- اطالعات
  ؟؟؟یشما مطمئن.ادی بنجایا
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 شک نداشتم خودم اوردمش نوی بوده امارستانی بنی بودم هم؟؟منمطمئنی چیعنی دو دل شدم 
 درکار نبوده؟؟؟چرا دروغ گفته باشن؟؟؟اون که از خداشه ی اصال دکتریعنی ی چیعنی پس نجایا

از اطالعات تشکر کردم و . درست نبود یزی چهی. بشمدواری دروغ بگه که امدی کنه چرا باتیمنو اذ
  .کردمی و رو مری تو نبودنش اتاقشو زدیبا.م خونه رفتمتبه س

  
 نکهیبه محض ا. و سرخورده نشستم سرتختشدیناام. نشددمی عایچی و رو کردن اتاقش هری زاز
 کروبای غلت زدم تا می داره از لج سر تخت چند بار حسابتی موضوع حساسنی اومد به اادمی

 شدم به سقف خاطره رهی باز خهمونجور طاق. خوابش کنن از خارش خوابش نبرهی شب بیحساب
 خفنش جلو چشم اومد با حرص تو پی چشماش تو ذهنم تکرار شد چشمامو بستم صبح و اون تی

 که صدا زنگ تلفن بلند شد کردمیداشتم با خودم کل کل م. چه مرگم شده بودیلعنت.جام نشستم
  . کردم و جواب دادم دای و پمی سیبه سرعت تلفن ب

  
  .سالم- 

  
  سالم شما- 

  
   بهت بدمی خبرهی خواستمیم.آرشم- 

  
  : و مسلط جواب دادمی عادی مبل نشستم و با صدانی رو اولدنی زانوهام شروع کرد لرز

  
  . باشه بگوریخ- 

  
  !کنهی می هفته جراحنی دکتر مثبت بود چهارشنبه همناتیجواب معا- 

  
اومد رو  .ومدنی منییپااشکام دونه به دونه رو گونه م . لب خداروشکر کردمری چشمامو بستم و ز

  . شدی طوالننمونیسکوت ب. نگمیچی دادم هحیزبونم تا بپرسم کدوم دکتر که ترج
  
  ی خوشحال نشدادیانگار ز- 

  
 نی خوشحال شدم ایلیخ: جوابش دادمدیلرزی که می با دست آزادم اشکامو پاک کردم و با صدائ

  .نی زنگ زدیمرس.هیچه حرف
  
 زودتر ی کردم هرچی نذرمو شروع کنم دادن سعخواستمیم.اد ندی بار اون بود که جوابنی ا

  . کنمیخداحافظ
  
  !ن؟؟ی نداری اگهیشما کار د.من بهتره برم به کارام برسم- 
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 ی و قطع کردم و مشغول شدم به ادای گوشی نه گفت و بعد از خداحافظی آهسته ای با صدا
  .نذرهام

  
   ومدی فقط تا خونه رسونده بودش باال ندی ام
  
 بود نی ترازی مطلب تعجب برانگکردمی واقعا داشتم بهش شک مگهی دخورهی مزیاهارو گفت رو م ن

 به ذاتش یا.شهی می دوباره کارهی نهار و من درست کنم زنگ نزنم رستوان چه کارگفتیکه م
  .صلوات

  
  اگه کارم لنگش نبود بهشریسرمو انداختم ز. بره حمومخوادی بعد از خوردن نهار اطالع داد م

 بود تا با دستبرد به ی فرصت خوبیول.ی بریتونی حموم نمی بپوشنی شلوار جیتونی مگفتمیم
  . کنمدای قصه رو پنیمدارکش ته ا

  
 کی دراورد بماند که نزدی و مسخره بازختی من امروز ساکت بود عوضش تا تونست مزه ری هرچ

 دنشی خندقهی به چند دقهیتما دسی ولدی گوشم پرخیبود با سر برم تو وان که خداروشکر خطر از ب
 ی خرده بلرزه تالفهی باد سرد بره براش تا یدر عوضش منم در حموم و باز گذاشتم تا حساب.شد

  .هم کرده باشم
  

 نه که به ای دمی دستش دیزی نبود موقع اومدن چادمی نبود ی مدارکی اتاق و گشتم پوشه ی هرچ
 بود و یام دو ماه گذشته فقط سرد که تو تمیزی تو چشماش چی برق خوشحالدنشیمحض د

 نشستم کف اتاقش و به شانس خودم دیناام. رفت دقت کنم به پوشه مدارکش ادمی اصال تیعصبان
 ی حسهی چرا دونمیچشمم خورد به کتش رو سبد نم. نکرده بودمیریگی زودتر پا چردادمیفحش م

 پور یری خیکتر مصطف کارت بود به اسم دهی باشی از جیکی بگردم تو باشویمجبورم کرد ج
 دای پیزی و رو کردم که چری زباشویگذاشتمش سرجاش و بازم ج....  قلب و عروق و یدکترا

 شدم و رفتم الیخی رو بی بلند شد ناچارا گوشانی کی زدن های و صدامی گوشیصدا.نکردم 
  !کمکش کنم تا کارشو تموم کنه

  
 داد که بابام زنگ زده و حیبرداشت و توضزنگ زدم که خود عمه . تماس ناموفقم از خونه عمه بود

 دونستی منکهی در تعجب بودم از عمه با انایاصرار داشته باهام حرف بزنه و اون جواب داده و ا
 رش برام مهم نبود و هربار بهم گزای که ذره ای مکالمه انی چرا همچدونمی نمادیازش خوشم نم

 ادمی عصر زی کردم و گذاشتم جلو متی رای دیتلفن و که قطع کردم کار مونتاژمو رو س.دادیم
  .باشه برم پست ارسالش کنم

  
 خوشحال دی اشتربیالبته ب. ناراحتمکردمی چرا حس مدونمینم. بخوابمدمی تو تخت دراز کش

 تونمی دانشگاهم می ترم مرخصهی نی بعد از انکهی ارهی مشی داره کارا خوب پنکهی از اشدمیم
 ی صحنه بستمی چرا تا چشمام و مدونمی برسم اما نمخواستمی م کهییزهایدرسمو ادامه بدم به چ

  .رمی شم تا آرامش بگرهی تاابد بهشون خخواستی که دلم مدمیدی رنگ و می آبمدوتا چش
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 آماده و صد دنمی حاضر و آماده شدم رفتم تو اتاقش طبق معمول در حال کتاب خوندن بود با د

  : داد لمی تحوکی اخم کوچهی انداخت و نیی سرشو پاداری ترش احتماال ببیمرتبه عج
  
  ؟؟یکجا بسالمت- 

  
   ؟؟نیخوای نمرونی از بیزیشما چ. برا دوستم پست کنم یزی چهی رونی برمیدارم م- 

  
  . دادلمی تحوی سرشو بلند کنه نه بسالمت نکهی بدون ا

  
 صیلتشو تشخ بدم حاصی نگام نکنه که رنگ چشماشو تشخمی مستقی تا وقتخواستمی چرا نمدونمی نم

 یعنی و بود پس ی بودم که سرشو باال اورد رنگ چشماش آبستادهیهنوز همونجور ا.بدم برم
 دختره گفتیحتما تو دلش م .رونی لبخند جوابش دادم و از اتاقش ردم بهیحالش خوب بود 

 ی روسرنی شدم ارهیتو آسانسور به صورتم خ. تا نگاش کردم رفتستادهی ساعت اه شده سوونهید
 کرده بود ناخودآگاه تو تصوراتم خودمو کنارش پمی خوشتی و کوتاهم حسابی مشکی و مانتویهگلب
 و با نهی به چشمام که خورد از خجالت پشتمو کردم به آنهیچشمم تو آ. صبحش تصور کردم پیبا ت

  .رونی بدمی از اتاقک پرنسورباز شدن در آسا
  

***   
  

 ی شاسدی سفنی ماشرمی بگی تا بتونم تاکسومدمی مادهی پدی رو بایریمس.دی طول نکشادی کار پستم ز
 برگشتم شدمی که سوار میی های گذشته ها و مرسادی به یطانی لبخند شهیبا . بوق زد برامیبلند

 بوق کردم که دوباره دوتا ی طروی خرده مسهی. نگاه کردم و دوباره به جلو نگاه کردمهیسمتش 
  : داد زدنیپشت سرهم زد و از تو ماش

  
  !! برسونمتیری مسهی باال تا ایعروسک ب- 

  
 از جاده رد ستیبای رو تموم شد و مادهی برو مزاحم نشو قسمت پیعنی دستمو تو هوا تکون داد که 

 یخی سخی و مو سیکلی پسر ههی.ستادی ام و جلو پام ای بنیبشم تا خواستم برم اون سمت جاده ماش
 تکون ی زده شو بپوشونه سرغی تیونسته بود ابرو هم که زده بود نتی آفتابنکیپشت فرمون بود ع

  :و داد گفت
  
   برسونمتخوامی فقط مای نخورمت بدمی باال بابا قول مایب- 

  
  دی کارکنی تاکسادی نمنتونیبه ماش- 

  
  دمی محی توضشتری باال بای کارمم بلدم شما بکنمی بانوان کار میچرا اتفاقا تاکس- 
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پرگاز حرکت . لبخند زدم و سوار شدم هی هموطنانشو رد کنه ری دست خدی که آدم نبایی ازاونجا

تو دلم به .دی رسکهی مورد عالقه من از انری از آهنگایکی و عوض کرد و به کیکرد و آهنگ متال
 برسونتت از قضا آهنگ مورد عالقه تو هم گوش یکی و یری مسهی گفتم ولی م اقهیخودم بخاطر سل

  . کارت گرفت جلوم هیه  ککردمی و نگاه مرونیداشتم ب.یبد
  
 باال تو موهام زدم و موی دودنکی عزارنی پسراست ها پارو دم من منی اری همش تقصی ای ای ا

  :سرمو کج کردم و گفتم
  
   انوقت؟هی چنیا- 

  
  کنمی بانوان کار میشماره مه گفتم که تاکس: زد و گفتی لبخند دختر کشهی پسره 

  
  .می دور نشادی و حواسمو دادم که زریچشم هم مس گفتم و کارت و گرفتم از گوشه ی آهان

  
   ؟یزنیچند سالته انقدر ملوس م! اسمتو بدونم خانوم خوشکلهتونمی مستی نیخب اگه فضول- 

  
  دیخوای تون مسای پر کردن کارتکس سروی اطالعات و برانیا- 

  
 و ستادیت ا درخهی ری کوچه خلوت و زهی تو یطونیبا گفتن نه خوشم اومد ش.دی بلند بلند خند

  : شو برداشت نکیع
  

  
  
 خواستم ی ناز و ملوسیلی خدمتی تو پست دناروی کردم آژانس و ای سالمه شوخ25 نمیمن آرم- 
  ؟؟ی اوکمی باهم آشنا بششتریب
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 ته قلبم فشرده یزی چهی احساس کردم زدی بود و برق می شدم تو چشماش رنگشون آبرهی خ
خب مجردم . شده بودم فکر کردم مجردم بهی غرهی نیش ؟؟سوار ماکردمی مکاریمن داشتم چ.شد

  .گهید
  

 با پسرا ی به امون خدا تو خونه ،داری رو ول کردی کجات مجرده کله پوک اون آرش به اون ماه
  .یزنیمردم الس م

  
 گفتم ی شد مگه چی چزدی داشت صدا مرهی شدم پادهی و باز کردم پنی اخمام تو هم رفت در ماش

من شوهر : و تند تند گفتمنشی تو ماشختمیو برگشتم سمتش کارتشو پاره کردم ر و رفتم یری مسهی
   لطفادیدارم مزاحم نش

  
 هی کیپشت تراف. دربست کردم تا خونهنی ماشهی دمی و به سر کوچه که رسدنی شروع کردم دو

جور  ست اگه شوهر داشت چونهی دختر دگهی پسره افتادم تو دلم گفتم حتما مادی دمی ددی سفنیماش
و تا خود . خرده وسط تر نشستمهی می افتاد بازم نگاهمو دزدنی بغل ماشنهیچشمم به آ.سوار شد

 نره امروز به یی اگهی دی تمرکز کردم تا ذهنم جاشدی پخش موی که از رادی به آهنگ سنتهخون
   گند زده بودمیاندازه کاف

  
 نگاش کنم رفتم نکهیو بدون ا کردم ی سالم آرومکردی نگاه مونیزی خونه داشت تلودمی رسیوقت

 شد لباس یکی اذان ی اومدنم با صدارونیب. حمومدمیاتاقم لباسامو عوض کردم لباس برداشتم پر
 رونی وقت گذروندم که از اتاق بی ساعتهی و سرمو خشک کردم وضو گرفتم نماز خوندم دمیپوش

  .ت کردن  و گرسنه موندنش رفتم آشپزخونه غذا درسشبی دی ماجراهاادی یلنرم و
  

  : که گفتذاشتمی مزی رومینی با سونیزی غذاشو براش بردم جلو تلو
  
  !چه خبرا؟- 

  
  .ستی نیخبر خاص: شونه هامو باال انداختم جواب دادم

  
   خوش گذشترونیب- 

  
   نرفته بودم گفتم که کار داشتمی خوش گذرونیبرا- 

  
  ! مگه؟یخوریخودت نم: کردینی نگاه تو سهی گفت و ی آهان

  
   ببرمشوندیتمام شد صدام کن. ندارملیه من- 

  
  :ستادمی عقب گرد کردم برم اتاقم که با صداش ا
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 شمی دارم خوب منکهی مثبت بود ازاجی جواب نتانکهی از ای خوشحال نشدکنمیچرا احساس م- 

   هان؟؟ی تو حذف بشم تو هم به آرزوهات برسی دوباره، از اون مهم تر از زندگستمیقراره سرپا با
  
   مسخره زودتر تموم بشهـــشی نمانی انکهیحستون کامال اشتباست من واقعا خوشحالم از ا- 

  
  : خورده لرزش داشتهی صداش هم موقع جواب دادن ی بودم چون حتدهی جا خورد اشتباه ند

  
  ! از نظر تو؟شهی شدم نمای صندلنی اری که من دوماهه اسنیش؟؟؟؟؟اینما- 

  
 که ی قراره شمارو خوب کنه در حالادی هست قراره بی دکترنی بگ به دروغ به مننکهی ارآقایخ- 

  !شهی اصال وجود نداشته باشه نمای دکترنیمن بپرسم همچ
  

 زنگ تلفن همراهش بلند ی درهمم صدای و اخمای فقط زل زده بود تو صورت جدی با ناباور
  .بستم برداشتم دادم دستش برگشتم سمت اتاقم و درو محکم زی رو از رو میگوش.شد

  
 وارد شی ساعت گذشت به در اتاقم ضربه خورد و در باز شد با تعجب رو تخت نشستم با صندلمی ن

 بود که گرفته بودم کرد یی اتاق که پر از عکساواری نگاه به در و دهی ستادی تخت ایروبرو.اتاق شد
  .ستادی تخت بود ای بزرگم که لبه یو نگاهش رو خرس عروسک

  
  ن؟ی داشتیکار- 

  
  : و گفتدی کشیقی نفس عمی تا عصبانزدی ش ناراحت مافهی قشتریاهم کرد اخم نداشت ب نگ
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 ی موضوع و متوجه بشنی اکردمیالبته فکر نم.می ما دروغ گفتیگیراست م.در مورد دکترمتاسفم- 
 از ی داخلی های ه فوق تخصص جراحانی اسمم آرش کی بهتره همه شو بدونیدیاما حاال که فهم

 که اون ی جراحی تخصصشیاومده بودم هما. سالمه 31. گرفته مکای امرینشگاه ها دانیبهتر
 رمی ملی تحصی و براشمی رو قبول مهی بورسکردنیخانواده م فکر م. اتفاق افتادیتتصادف لعن

 هم ییاز اونجا. ماه استراحت مطلق نوشت برام6 که با ضربه خوردن ستون فقراتم دکتر تا کایامر
 گذاشتم دمی نرسهی بودم نخواستم به خانواده م بگم اصال به اون بورسنی بهتریار تو هرکشهیکه هم
 ی دکترامو از دست داده بودم عصبانهیبورس .گذرونمی ملموی ماه تحص6 االن دارم دوره نفکر کن

 نی که از ایو تنها کس.ی که تو سر راهم قرار گرفتارمی سرش دربی تالفگشتمی میکیبودم دنبال 
  !!دهیداره ام خبر انیجر

  
 مدام حرفا تو گوشم تکرار ومدی دور گلومو گرفت و فشار داد نفسم باال نمی دستهی احساس کردم 

   شدیم
  
 نی بهتریتو هر کار"،" خبر دارهدیام""ارمی سرش دربیتالف"،" بودمیمن عصبان" 

  "ــــشینما"،"بودم
  

 رهی با عذاب وجدان بهم خ که ناراحت ودمیدی از پشت پرده اشک چشمام مشدمی داشتم خفه م
 مسخره دست همه بودم مسخره دست پدرم که شهی که همیشده ،حالم از خودم بهم خورد از من

 از دست داد ی که مثال شوهر بود و با تالفینی نبود مادرم و باتنها گذاشتنم کرده بود از ایتالف
   از همــهالی از لدیه ش کرده بود از امیبورس

  
  : کنترل صدام دست خودم نبودنیی پادمی از تخت پر

  
رو ب-  ازت متنفـرم از همه تــون متنـفرم ی لعنتــرونی برو برونیاز اتاق من برو ب.ـرونیبـ 

رو تنـهام بزارـرونیبرو ب بـ .  
  

  . هام از ته دل زار زدمیی تمام تنهای بلند برای و با صدانی نشستم رو زمدی زانوهام لرز
  

 برام مهم گهی چقدر گذشته بود ددونمینم. شده بودمرهیو به سقف خ مو به تخت داده بودم هیتک
 و در نظر گرفته هی تنبنی به احساسات من فکر کنن برام بدترنکهی عده آدم بدون اهینبود 
  !!! ارزش بودمی قدر بنی واسه همه ایعنیدونست؟؟؟ی مدونست؟؟عمهی مالی لیعنی.بودن

  
 که خودشو زده به ینی نداده بودن انویامکان ا درصد هی خودشون فکر کرده بودن شی پی چ

 که یاصال به من فکر کرده بودن به من!!!!ارهی سرم بی مدت چه بالئنی تمام اتونستینقص عضو م
  !!!چرا؟. نبودانی کی ماه استراحت جسم6 از شتری بدنمی دبیآس
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 یسکی رنیفتن همچ از ترس زندان نرچوقتی هذاشتی تنهام نمبودی داشتم به فکرم می اگه من پدر
 ی مگه چبردیخب م. داشته باشهرانی بردنم از اشهی همی بابا بهونه برانکهیاز ترس ا.کردمینم
 ی واسه خودم همونجور که دوست داشتم زندگشدمی اونور ازش جدا مدیرسی ؟؟پام مشدیم
 نیا که واقعا با نای موند عمه ای بکنه فقط متونستی هم نمی کارچی و آزاد هقل مستکردمیم

  . بکنمی در موردشون چه فکردی بادونستمیکارشون نم
  

 از مشکلم باز ی کردن گره اهی سه ساعت تمام گرکردمی فکر مدی سرمو چندبار رو تخت زدم با
  !موی همه مدت عذاب و سرگردوننی ای تالفکردمی می تالفدی باکردینم
  

 بمونه ادشیابا تا آخر عمرش  بشی پرفتمی مکردمی عاشقم بشه بعد ولش مکردمی می کارهی دی با
 من همون وردمی اعتماد به نفسمو بدست مدیبا. دارهی دختر چه تبعاتهی کردن با احساسات یباز

 ود بطمی تااالن هم کوتاه اومده بودم بخاطر شرادادمینارگل بودم که پسرا رو رو به انگشت تاب م
  .رمیگی مشی پی اگهیکه خب از امشب به بعد راه د

  
***   

  
 بود پس شام نخورده بود زی هنوز رو مشبی دی غذاینی سرونیا روشن شده بود از اتاق رفتم ب هو

 آماده کردم و بعد از مدتها ی چاختمی و برداشتم و غذارو دور رینیس! چرا؟گهی اون دیآخـــ.
  . خودمو مهمون کردم یونی اعی صبحونه هی

  
 دیگذاشتم دهنم و در و باز کردم ام لقمه رو نی زنگ بلند شد آخری مشغول خوردن بودم صدا

  . و سالم کرددی طبق عادتش به فکش کشی و دستدی باد کرده م خندی دهن پر و لپادنیبا د.بود
  

 راه آشپزخونه رو در می در کنار رفتم و مستقی افتادم دستام مشت شد از جلوشبی دادی دنشی با د
 بعد جفتشون حاضر قهی دقستی بهیتو اتاقش بعد از رفتن . گرفتم بزار فکر کنه از خجالتم رفتمشیپ

 زدی قرمز بود و صورتش کسل مانی کی چشمای بود ولی عاددی امی افهیق. اومدنرونیو آماده ب
  . حوصله بودی امروزش به نظر خواب آلود و بروزشی دیکی و پکی بخاطر شدمی شاای

  
  !ل صبح اویکجا بسالمت. باشهری به خانیبه به صبح شاهنشاه جِـــناب ک- 

  
 با ی اقهی چند دقهی تر اورد کی و نزدلچرشی تو آشپزخونه کرد و وتمی نگاه به من و موقعهی 

  .کردی مسخره کردن نگاه مای ی از شوخی تو صورتم دنبال اثریکنجکاو
  

  : سرمو براش تکون دادم
  
  زمیجانم عز- 
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 یچشماش اندازه نعلبک انیخود ک. شدرهی باال اورد و با تعجب بهمون خشی سرشو از گوشدی ام
  : کردم و گفتمدی خونسرد رو به امیلیخ.گشاد شده بود و تو صورتم با دهن باز مات شده بود 

  
  ! برات بزارم ؟؟ای ی جان شما صبحانه خورددیام- 

  
  آره من خونه خوردم: تکون دادی سرجی گدی ام
  

 شهی باعث مزمی عزهی تمدونسی دادم هنوز همونجور مات تو صورتم بود اگه مانی نگاهمو سمت ک
  . بکنه ی روادهی همه مدت کمتر رو اعصابم پنی ابردمی قربون صدقه ها بکار منی ازاشتریالل بشه ب

  
  ینی بزارم تو سای یخوری منجایصبحونه تو ا- 

  
خنده م گرفت . و وسائل صبحونه نگاه کردوانی به لینی به خودش اومد و با بدبدی نفس کشهی 

  :هاشو خراب کردم گفتمدستمو جلو بردم مو
  
 ی نخوردیچی که شام هشبی دینی تو چرا انقدر بدبزمی بکشمت ؟؟؟نه عزخوامی میفکر کرد- 

  . گلمی بررونیامکان نداره بزارم بدون صبحانه از خونه ب
  

دستش تو هوا برا . رفترونیاز خونه ب" مونهی منتظر منی تو ماش" سرفه کرد و با گفتنهی دی ام
  . شدموانشی تو لی چاختنیمنم همونجور مشغول ر.ش مونده بود درست کردن موها

  
  ؟؟ی چیعنی ها ی مسخره بازنیا- 

  
   ها ؟؟یکدوم مسخره باز- 

  
 رو گذاشتم رو مبل و برگشتم سمتش ینی بردم سرونی رو برداشتم و با خودم از آشپزخونه بینی س

 خودم رو مبل ینیمت س رو هول دادم سیکه هنوز سرجاش بود دورش زدم همونجور که صندل
  : رو رو پام گذاشتم شروع کردم لقمه گرفتن و همونجور آروم و شمرده گفتمینینشستم و س

  
  زنهی نمرونی پسر خوب بدون خوردن صبحانه از خونه بهی- 

  
 از اون لبخند پسر کش هام زدم یکی. شده بودرهی حرکت به چشمام خی لقمه رو گرفتم سمتش ب

  :گفتم
  
   ختمی توش نریچین ه باور کریبگ- 

  
  : نگاهش و از چشمام برداره گفتنکهی رو عقب تر برد بدون ای صندل
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  .ی رو شروع کردی بدیبدون که باز .نمیبی نمی جز نفرت و تالفیچیتو چشمات ه- 

  
 و از جام بلند شدم خنده ینی لقمه رو گذاشتم تو سدنی خنده م گرفت شروع کردم بلند بلند خند

  !!!بــس کن:دی شو سمتم تاب داد و داد کشی شده بود صندللیدهام به قهقهه تب
  

  :دمی دا کشتی بار عصباننی خنده م قطع شد برگشتم سمتش ا
  
  ...ش.. تمامِخوامی من منی ،شماها شروعش کردتونی ،تازه خوشم اومده از بازــخوامینم- 

  
داد مسلما هرجا  تکون یبه ساعتش نگاه کرد سرشو عصب. حرفمو قطع کردفونی زنگ آی صدا

  : نگام کنه به سمت در واحد رفت و گفتنکهیبدون ا .شدی مرشی بره داشت دخواستیم
  
   شدهرمی دیبه اندازه کاف .مارستانی برم بدیاالن با. فرصت بهترهیجوابت سر - 

  
 بگه یزی چهی سرشو باال گرفت تی لقمه رو برداشتم راهشو سد کردم با عصبانینی رفتم سمت س

 و با حرص لقمه رو گرفت خواست باز رد بشه باز جلوشو دیرفتم جلوش دندوناشو بهم سابلقمه رو گ
  :گرفتم

  
  ی برذارمی نمیبخورش تا نخور- 

  
 ،خونسرد تی از عصباندیترکینگام کرد داشت م. عقب گرد کردم سمت در و قفلشو از باال زدم 

 هی راحت الیبا خ.ذاشت دهنش گاز زد و با گاز دوم همه شو گهی لقمه رو کردمیداشتم نگاش م
 در رد ی چند سانتیلبخند زدم و درو کامل براش باز کردم و از پشت هولش دادم تا بتونه از سکو

 از در کامل خارج شد در و پشت سرش بستم و پشت در سر خوردم و با دست نکهیبشه به محض ا
  .کردمی و پاک مختنیری که رو گونه م می سمجیتند تند اشکا

  
 و سبوکمی فجی پنترنتی رفتم سراغ لب تابم روشنش کردم وصل شدم امیدر بلند شدم مستق پشت از

 که نسبتش باهام فقط در حد ی مردسبوکی فی صفحه " منشینادر عل"باز کردم و با نوشتن اسم 
 ساله که 8 7 ی جفت پسر دوقلوهیعکس خودش و زنش کنارش و . اسم تو شناسنامه بود باز شدهی

 از مسافرتاشون یکی تو دادمی احتمال مدادی بودن و تو ساحل نشون مستادهیادر ا پدر مفدو طر
 ی آفتابنکی عدیخندی اخم کرده و بداخالقش با تمام وجود داشت مشهی همیچهره .گرفته باشن 

 بکنم یابی زن پدرم و ارزافهی قتونستمیزده بود و با دستش پشت کمر همسرشو گرفته بود درست نم
 بزرگش تو چشم ی و لبادی از صورتش و پوشونده بود فقط پوست سفیلیو کاله خ نکی عا بیوقت

 و زی ری م چشمای ناتنیبرادرا. داشته باشه ی متناسب و جمع و جورینی بدیرسیبود و به نظر م
 گهی داشتند تنها شباهتشون به پدرم و البته من رنگ پوست سبزه روشنمون بود و درهی تیقهوه ا

  .چیه



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

108

  
 خودمو چک کردم وبعدش سراغ سنگ غامایپ. فرستادم ی شدم و درخواست دوستالیخی عکس و ب

  . لباسم رفتمیدوز
  

 هستن و منتظرش رونی بانی بود که گفت نهار با استاد کدی کارم تلفن خونه زنگ خورد امی وسطا
  .نمونم

  
دت کم  همه منی ای واسه تالفی ساعت و نگاه کردم از دوازده گذشته بود گرسنه م نبود ول

  . سفارش دادم و سراغ ادامه کارم رفتمتزای برا خودم از رستوان پمیخوراک
  

 کمکش کرد داخل دی امدمیشنی صداشونو می ساعت دو بود که برگشتن تو اتاقم بودم ولیکای نزد
 دمی صالح ددمی کشی موقعی بازهی برم سروقتش که خمخواستمیم. رفتی ربعهی و بعد از ادیب

  . بکنممارستانشوی بی کارایریگی بعد از ظهر پیشتری بیژبخوابم تا با انر
  

***   
  

 شمیبا تعجب رفتم پشت پنجره که ن. شدم داری به پنجره بیی خوردن صداکی تکی بود با ت5 ساعت 
 از رونی بدمیبا همون لباسا دو.زدی بارون داشت باراون مدمی پرنییباز شد از ذوق چندبار باال پا

 از ی ولرمی بهم خورد باعث شد دستامو دور خودم بگی باد سردرونیتم ب رفییرایدر تراس تو پذ
 به نرده شدی که نمفی حرشی برم زمخواستیدلم م.ذوقم کمتر نشد من عاشق بارون بودم عاشق

 شون کف دستام واقعا ی حس خنکرمی بارونو بگی دادم و دستامو باال بردم تا دونه هاهیتراس تک
قا ی از آالچیکی ری رو زی پسرهی و نگاه کردم که نیی پای اتفاقیلیخ .کردیقطره قطره زنده م م

 با چه سر و نکهی اما حدس زدن ادمیدی شو نمافهی دور قی شده روم از فاصله خکوبی مدمید
 یدر و نبسته بودم که صدا. باعث شد عقب گرد کنم و وارد خونه بشمسادمی تو تراس وایوضع

  : از پشت سرم بلند شدانیک
  
  ؟؟یکردیراس چکار متو ت- 

  
 شده با خنده رفتم سمتش و داری از خواب بستی نادی ش معلوم بود زافهی برگشتم سمتش از ق
 ی بارونه بارونه با چشمادمیچرخیبارونه بارونه دور خونه م: گفتمدمیپری منییهمونجور که باال پا

 8 دختر گفتی خودش مشیاحتماال پ .کردی کردنم تو خونه نگاه مورتمهیپر از خنده و تعجب به 
  . ساله بهش قالب کردن19 رو عوض ساله

  
  می شسی باال پشت بوم خمیبر- 

  
   موونهینه مگه د- 
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   موونهی من دی بگیخوای میعنی- 
  

 بود دی که ازش بعی گذشات و با لحن بامزه اشی دست و برام به نماهی و دی سفی و دندونادی خند
  ....ـدی شادونـمینمـ:جواب داد

  
  . من فقط عاشق بارونم ی خودتوونهید: بردم موهاشو خراب کردم گفتمزیکردم سمتش خ اخم 

  
   ادی کارو نکن بدم منیا: موهاشو با دست درست کرد 

  
  م؟؟ی م؟؟؟بریم؟؟؟بریم؟؟؟بریبر ....می برایب.ادیاتفاقا من خوشم م- 

  
  م؟ی داشتینهار چ.نــه من اصال گشنه مه - 

  
  ای تو با چتر بگـهی دمی نکن بربحث و عوض .می نداشتیچیه- 

  
   از ظهر تا حاال؟؟ی نخوردیچی تو هیعنی ؟؟ی چیعنی نمیصبر کن بب- 

  
   هم گذاشتم ته حرفمشخندی نهی. گرفتمتزایهـا چرا زنگ زدم رستوان پ- 

  
   داشتن؟؟تزای ندارن حاال پیگی مارنی بای بگو الزانگمی من متزا؟؟چطوریپ- 

  
  گهی آشپزخونه فرق دارن دزدمی تو زنگ میستوان بعدشم برانه خب اولن من زنگ زدم ر- 

  
  خوامی مای نداره من امشب الزانیبه من ربط- 

  
   ؟؟می برنی آفرنی سرپشت بوم آفرمیبر.نخورده باشه - 

  
 دارم ی و تخس بازطونی شی حسابدونستمی مختی طرفم رهی بازم ی سرمو کج کردم موها

  .ی نداشتم با کسی شوخومدیداشت بارون م. مآبانه شدم خانمی رفتارهاالی خی بی ولارمیدرم
  

صداش . سمت اتاقم دمی آماده بشم دورمی زدم و با گفتن مغی سرشو تکون داد جنکهی به محض ا
سرشو تکون داده بود از دست تو من سواستفاده کردم که .بلند شد صبر کن من که قبول نکردم 

  !گهی دمینیما ا. قبولیعنی
  

 گوشه فقط نظاره گر شعر هی م که داده بودم دستش ی پشت بوم با چتر صورت تمام مدت باال
 نمویدورب .ارمی تر بنیی صدام و پادادی بار هم تذکر مهی قهی بارون بود هرچند دقریخوندن من ز

 با چتر انی صحنه م از کنیاول .ی به ثبت رسوندن اون روز شروع کردم عکاسیدر اوردم و برا
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 هزار رنگش باحال شده بود ی پرپشت و چشمای با اون ابروهایحساب.بود  و دخترونه م یصورت
پسرا براش .شدی میزی جون عجب چی ازدی ملشویبی و سشی و رداشتی بشر اگه ابروهاشو برمنیا

  .شکوندندیسرو دست م
  

  ! نارگل؟یخندی می به چی باخنده گفت دار
  
  رمیگی دارم عکس میچیه- 

  
   تو کله ته یزی چهی یعنی یخندی می جورنی ای وقتیخودت- 

  
  . بارونی بارون بنیی پارفتی اون وقت می واگفتمی فکرشو کن بهش م

  
  ! نه؟ینی ببیخوشحالم چشم ندار- 

  
 ی بدونخوامی اما مهی کارات چنی ای معندونمیهنوز نم: زد و گفتی و زهرخنددی کشیقی نفس عم

  !یفیاقعاح تو ونداختمی رو راه می مسخره بازنی ادیمتاسفـــم نبا
  

 م بود تعجب ی دوست داشتنی بود چشماش همون رنگ آبنی و غمگی نگاهش کردم چهره ش جد
سرمو با بغض تکون دادم و پشتمو کردم و شروع .دمیدی نمی قبلش رنگقهی چجور تا چند دقکنمیم

 19 نی مثل عمه که تمام اسوختی تو بارون اونم دلش برام مقی آالچی از منظره یکردم عکاس
  . نداشتم ی کرده بود چون تنها بودم و کس و کاریرل ازم نگهداسا
  

 بود و تمام ونیزی جلو تلوانی که زنگ واحد و زدن ککردمی رو تو فر گذاشتم دماشو چک مایالزان
 که یتعجب کردم در و باز کردم جور. خانم بودهی نگاه کردم ی بود از چشمونیزیحواسش به تلو

  . باشم دیفقط خودم تو د
  
  : گرفت و به من دادنیا باز شدن در خانم نگاهشو از زم ب
  
  !ری ،شبتون بخدیخوب هست! سالم خانم- 

  
  !دی ، بفرمائیسالم مرس- 

  
 ستی نی اگه زحمتخواستمیم. گرفتمونهمانی مشهی میکساعتی می تون هستیواال واحد بغل- 

 نگی تو پارکمی بزارنامونویش از مایکی جلوتر تا جا باز بشه دی خرده ببرهی نگی تو پارکنتونیماش
  !شما
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 بگم با گفتن ی چدی بادونستمینم.گفتی و مانی کنی ؟؟؟آهان احتماال ماشنگین؟؟؟پارکی ماش
  . بکنمدی باکاری بپرسم چانی از خود کدمی بهتر د" چند لحظههی دیببخش"
  

شا کردن  تماونیزی داد و دوباره مشغول تلوواری و به دنی ماشچیی نداد آدرس سوی نظر خاص
 دمیدرو بستم و مانتو و شال پوش.کنمی و جابجا منیاشی مامیبرگشتم پشت در و به خانمه گفتم م.شد

  .نگیو رفتم سمت پارک
  

 دستامو تو هم دمیدی مینجوری اای بود؟؟؟دهی افتاد رنگم پرنهی تو آسانسور نگاهم به خودم تو آ
  اشتم؟؟ همه اضطراب دنی زده م شدم چرا اخی یکردم متوجه دستا

  
  . کردتمی روشن خاموش شد و به اون سمت هدانی ماشی چراغاموتی با زدن رنگی تو پارک

  
 از دستم دای بزارم تو در، کلدی تر شدم تا خواستم کلکینزد. بودنشی رنگ ماشی مشکیای زانتهی 

 داروی ترم کرد کلی بردارم سرم خورد به بدنه در، عصبداروی افتادن با فحش کج شدم کلنیزم
  .رفتی هوا منی ماشغی خفه کرده بودم وگرنه جروی باز شانسم دزدگنیبرداشتم با پا زدم تو در ماش

  
 شو هی پسره تکهی و پشت سرمو نگاه کردم سادمی صاف وادیچی پنگی تو پارکی خنده خفه ای صدا

 قد  بودیزی بدنش اوف عجب چلیچشمم خورد به است.کردی لبخند نگام مهیداده بود به ستون و با 
 از گذاشته بود شی باالتنه اش و هم با مهارت کار کرده بود و به نمای ، تمام عضله ها190 یباال

 جا ی کوتاه حسابنی شرت آستی که تو اون تچشی در پچی و پی اچهی ماهیکول گرفته تا بازوها
 بهم تطنی که با شی و چشمائدمیتنگ بود براشون نگاهمو از دستاش باال تر دادم و به صورتش رس

  .کردینگاه م
  

 توجه به ی اخم کردم و بهی زل زده بودم بهش دی دراوردم پسره فهمی بازعی ضادمی اه باز پسر د
  . و باز کردم و سوار شدم نیحضورش در ماش

  
 نی هوا آستنی تو ایری زنجوونهی پسره افتادم دادی گرم تر بود باز رونی به نسبت بنی داخل ماش
 که من یی خب از اونجای ولرفتی ژاکت نمدنی بار پوشری هم تو خونه زانی گرچه کدهیکوتاه پوش

 سرد بعد از بارون زدن ی هوانی تو ارونی بوونهی دنی ایول. بودمدهی بودم ژاکت پوشییسرما
  . واستاده دستاشو بغل زدهلخت

  
گاهم به  همه ند؟؟یلرزی چرا دستام مدونمی و جا دادم تا استارت بزنم، نمچیی دستمو جلو بردم سو

 تصادف جلو چشمم اسلوموشن شد ی بکشم نا خودآگاه صحنه قیجلو بود چشمامو بستم نفس عم
  . شدمرهیچشمامو باز کردم به فرمون خ.
  
  گه؟؟؟ی دی بکنخوادی نمی جلو کاررهی منی ذره ماشهی گهی روشن کن دهی ها چی مسخره بازنی ا
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 چرا چشمام دونمی تمرکز کنم اما نمخواستمی حوصله جواب دادن به وجدانم و هم نداشتم ، می حت
 شم همون رهی که باعث شد از جا بپرم و به منبع صدا خشهی ضربه خورد به شهی زدیسوز اشک م

  :کردی باال برده بود و عذرخواهانه نگام ممیپسره بود که دستاشو به عالمت تسل
  
   اومده؟؟؟شی پیمشکل. بترسونمتون خواستمی ، نمدیببخش- 

  
   هم داشت ی قشنگی تک بود صدازشی پسر همه چنیکون دادم ا سرمو ت

  
 ی عسلی چشانی چقدر با انی بب،یزدی منی مثل ایکی ری الاقل زی بزنیخواستی تو روحت نارگل م
 چقدر ناز و ملوسه بهتر اون شی خرمائی کم پشت و موهای برگشته و ابروهایو درشت و مژه ها

   واله؟؟؟هستستی درهمش نشهی همی با اون اخماانیک
  
  ـــد؟؟؟یببخش: پسره باال بره ی لب به خودم گفتم باعث شد ابروهاری خفه شو زهی 

  
کردم ) بوش( شدم ، دنده رو آزادنی روشن کردن ماشالی خی دادم و بلشی لبخند مسخره تحوهی 

  خرده جلو رفت دوباره بر گشت سرجاشهی و جلو ببرم نی کردم ماشی شدم و سعادهی پنیو از ماش
 و دمی رو کشی و هول داد تا جلوتر بره ترمز دستنی و ماشنی رفت پشت ماشدیپسره که تقالمو د.

  . گرفتمشی راه سمت آسانسور و در پی تشکریدر و قفل کردم ،بدون حت
  

 نیچت بود؟؟؟تو که عاشق ماش. شدم زل زدم به چشمام رهی خنهی تو آسانسور به چهره م تو آ
 ذوق ی کلی تا بخواد بره فقط استارت بزنیشدی مدیوز منتظر ام رفت هررادتی؟؟ی بودیسوار

  ؟؟. رفتادتی ؟؟ یکن
  

 گرفتم دوباره طبقه باال و زدم و نهی سوار شد نگاهمو از آی و کسستادی طبقه مونده اهی آسانسور 
 بدون نگاه کردی داشت با تلفن صحبت مانی شدم و با عجله وارد خونه شدم کادهیطبقه خودمون پ

 یرا بالشت و بری هام سرمو کردم زی بهش به سمت اتاقم رفتم و در و بستم و به عادت بچگکردن
  . کردمهی گرهی چدونستمی که نمیزیچ
  

***   
  

 بشر ،بجز تلفن نی چقدر مثبت بود اخوندی گذاشتم و براش بردم داشت کتاب مینی غذاشو تو س
 وقتم به یبرعکس من که همه  وقتش و امکان نداشت به بطالت بگذرونه یصحبت کردنش باق

   .گذروندمی می اضافیکارا
  

 درهمم ابروهاش تو هم افهی قدنی خوردنش سرشو باال گرفت که با دای از الزانیروزی با لبخند و پ
  ؟؟ی شده؟؟خوبیزیچ:رفت
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  . نماز بخونم رمی گفتم و برگشتم برم وضو بگی آره آروم
  
  ؟؟یخوریخودت نم- 

  
  ستی فعال گرسنه م نخورمی بعد مخونمیچرا نماز م- 

  
 مکه رفتن یادگاری سجاده نی گذاشتم افشی سالم نماز و دادم و سجاده و چادرمو جمع کردم تو ک

  . هر سه تا مون اورده بودیعمه بود، برا
  

 که خودم برش زده بودم و دوخته بودم به ی پارچه انی چادرو هم خودم دوخته بودم اول
  . داشتمیداشتنش حس خوب

  
 و چک کردم به به آقا نادر درخواستمو قبول کرده سبوکی سمت لب تاب روشنش کردم و ف رفتم

  . شناختستاشونی از ادد لدی مردا رو باگنی راست می دوستاش فضولستیرفتم تو ل.بود
  

 دای پی خاصزی چچی از دوستاش باشن هدیرسی که به نظر مبی غربی عجی بجز چندتا اسم ها
   در تماس بود ؟؟نای بابا با ایعنی. و الله بود دید امنکردم جالبتر از اونا اد

  
 بود ی عصبانشی خب از دائی هم نه اندازه من، ولالی نکردم چون لدای گشتم پی و هرچالی اسم ل

 یی نه در دفاع نه در رد حرفای حرفچی هچوقتی ه"آقا نادر" خبر ازدواج دنیمخصوصا بعد از شن
 مارموز ی الله نی ایول. حذفش کرده بودشی از تو زندگکال.گفتی نمزدمی مشییکه در مورد دا

 ستمی ادد لی از دوستایکی دادمی فرصت منی در اولدیبا.رسوندی خبرا رو الله بهش مشهیپس هم
  . جاسوسی دختره ادیهکش کنه تا حالش جا ب

  
 هی سالم کرده بود و " منشینادر عل" چت اومد از طرف غامی که پزدمی همونجور داشتم غر م

  .شکلک خوشحال گذاشته بود
  

  . نکرده بودمنجاشوی فکر ای نشون بدم من اددش کرده بودم ولی چه عکس العملدی بادونستمی نم
  
  .سهینوی مزی معلوم بود داره چزدی مپیدر حال تا. سالم گذاشتم و منتظر موندمهی 

  
  تی با درخواست دوستی خوشحالم کردیلیخ. دخترمیخوب- 

  
 ی شدی بعد پسرخاله ممیخوردی منیری شیی چاهی یذاشتی همه راهو منی ارهی میک!!!  هه دخترم

  آق نادر
  
  دخترم؟؟؟.خوبم- 
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  ؟؟یستی نیتو دختر من...یخداروشکر خوب: نوشتهپی در حال تاهی بعد از چند ثان

  
 خودم ی بود تا با دستاکمی نزدخواستیدلم م!!!انگار نه انگار !! مرده لعنت ی به ذات هرچی ا

  .کردمی مخفه ش
  
  . بله هستمنیفرمائی رو مییآهان شناسنامه ا- 

  
  : کردپی شکلک لبخند گذاشت و تاهی 

  
 دامی نسبتمو نشونت منای از اشتری بی باهام ارتباط داشته باشیکردی می سعنایاگه زودتر از ا- 

  !نارگلم
  
 نه حافظه م ای  خودش فکر کرده بود ؟؟؟فکر کرده بود خرمشی پی ،چارمی باال بخواستمی مگهی د

   که نکرده؟؟کردهی مدی باکارای چرهی مادمی نکهیا.شهی پاک مدنمیهر شب با خواب
  
  . عاشقانه تون بشمدی جدینخواستم مزاحم زندگ- 

  
 شد ی می درصد هم عصبانهی اگه ی حتشی باز شد آخشمین. جواب گرفته م ی شکلک عصبانهی 

  .برام آرامش بخش بود
  

 شکلک هی ی کنی ، بدون عشقت زندگی مجبور نشتی تو زندگچوقتی هارمدویام: کردپی دوباره تا
  نیغمگ

  
 هاش، خاطره ی هاش ،بدی خوبشمی مزشی اگه عاشق شدم عاشق همه چای.شمی نمی عاشق کسای- 

 صفحه رو بسته ی گذاشتم و بدون خداحافظشخندی شکلک نهی مونده ازش ی باقی بچه یهاش حت
  .م
  

با لبخند از اتاق رفتم .دلم خنک شده بود لب تاب و گذاشتم کنار از زخم زبون زدن بهش ته 
  .... گرسنه م شده بودیبی به شکل عجرونیب

  
 حس ی چرا انقدر بدونمی نمی کنارش بزنم ، ولخواستیدلم م. نشستمیشونی رو پی سرددست

هم نبض  در ی نشسته بود و با اخماشی کنار تختم رو صندلانی چشمامو باز کردم کیبودم با کرخت
  .گرفتیدستمو م

  
  : شدشتری اخمش بدی چشمام و باز د
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 ی انداختی به چه روزنیبب! نگفتم؟ای بارون گفتم ری رفتن زهیصد دفعه بهت گفتم کار بچه گانه ا- 
  !!!!خودتو

  
  . خواستم جواب بدم که از گلو درد چشمامو بستم

  
 بدنم نمی کردم تو جام بشی سعچشمامو باز کردم. رقم جنس و کم داشتمهی نی خدا فقط همی وا

  . وچشمامو بستمی دادم به پشت سرهی سرمو تککردیدرد م
  
  ارهی از داروخانه برات دارو بدیزنگ زدم ام- 

  
  : دادش در اومدنیی تکون دادم و مالفه رو کنار زدم که از تخت برم پای سر

  
  ؟؟؟یکنی مکاری چیدار- 

  
  !شهیم طول نادیز.رمی برم دوش آب گرم بگخوامیم- 

  
  . رفتم رونیلباسمو مرتب کردم و ب .دی رسدی که امکردمی داشتم سرمو خشک م

  
 شواز اپن هی متوجه حضورمن شد تککردنی آروم صحبت مانی شو به اپن داده بود و با کهی تک

  : قدم سمتم اومدهیآشپزخونه برداشت و 
  
   نارگل؟؟؟یخوب- 

  
 ی و موهای بود و با شلوار مشکدهیهفت پوش قهی ی ژاکت کرم قهوه اهی نگاه کردم پشی به ت

 و معذب ی لبخند زورکهی به چشماش به دمیرس. بودپی خوشتشهیکوتاهشو باال زده بود، مثل هم
 دادم نینگاهم ازش گرفتم و به زم.دادمی خودشون ادامه موهی رو به شی بازنی ادی باکردینگاهم م

  : جواب دادم ی و معمولیدوعا
  
  .دینی بشدیچرا سرپا بفرمائ.هتر شدمدوش گرفتم ب.سالم- 

  
 آرشه دم نی اریتقص" گفت نهی سمت مبلمان بشرفتی گفت و همونجور که م"ی سالمدیآخ ببخش" هی 

  .کردی نگاهم منی لبخند غمگهی کردم با انینگاه ک ."در منو گرفته به حرف
  

 ی بشم و عادیسائ چشم تو چشم ککشمی ، عذاب مدیدی مشدی بود ناراحت میی چرا؟؟؟سوال به جا
  . اوردنی خودشون هم نمی دادن و به رومی بازیتیرفتار کنم که معلوم نبود به چه ن
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 آشپزخونه نشستم زیپشت م. تو ظرف و تو فر گذاشتم تا گرم بشهختمی رری وارد آشپزخونه شدم و ش
  .زی میو سرمو گذاشتم رو

  
 که تموم یباز .کردنی مخودیحث ب اومد در مورد فوتبال بی مدی و امانی صحبت کردن کی صدا

 ی خسته کننده ازای مردا هم از چه چنیا. بودی اضافگهیشده رفته حرف زدن در موردش د
  . آماده ست ری فر صدا داد که شیملود. اومدیخوششون م

  
 دنی بازش کردم و با تعجب از دی رو اپن با کنجکاولکسی سرمو باال اوردم چشمم خورد به نا

  : به دست رفتم سمتشونکیپالست.ومدنیام داشتم در مسوزن و سرم شاخ
  
  !!! ستگهی دزی چهی که توش نای؟؟؟ای منو گرفتی داروهایمطمئن- 

  
  !!! گفتم یدید: و گفانی زد رو شونه کیکی دی ام
  

  : رو کرد بهم و گفتانیک.چرخوندمی منشونی نگاهمو بیجی با گ
  
  .هیکاف .ی برو بخورفعال قرص ها وشربت تب. سوزن نوشتم اطیمحض احت- 

  
 گفته بود من از یعنی!!!  جاسوسه لعنتی بر هرچیا.نمی خنده شو نبری سرشو انداخت زدی ام

  .ادی خرده درد داره از دردش خوشم نمهی!! ترس هم که نه خب یعنی .ترسمیسوزن م
  
 روی گفتم و برگشتم آشپزخونه شی آهانزدی که برق مانی کطونی سبز و شی توجه به چشمای ب

  .زدی اهنگ مکردمی خوشکلم که بلندش می دسته دار خرسوانی تو لختمی راطیبااحت
  
 دهی ساعت نکش24 بود و خودش به دهی برام خرالی بود که لیی هایادگاری نی از بهتریکی نی ا

  . شده بودمونیپش
  

 صدارو دوست اشتم و نی ای و هرچکردی صبحانه بخورم برم مدرسه صدا مخواستمی چون صبحا م
  .کردی می رو عصبالی لبرمیلذت م

  
 و بسته قرصم و گذاشتم تو ی خالری و خودم شرشونی شوانی تو لختمی پسرا قهوه و شکر ری برا

  .رونی و رفتم بینیس
  

نشسته ام رو مبل تک . و از دستم گرفت ینی به دست از جاش بلند شد و سینی سدنمی با ددی ام
 ی از منظره ی و پرده کنار و پنجره باز بود حسابدوندمگری که اگه سرمو بر ممی دوست داشتنینفر

  .ردمیآسمون تو شب لذت مب
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  !!اونجور با التماس نگاه پنجره نکن - 
  

 که اگه یا.ری زدم و سرمو انداختم زیلبخند تخس.کردی بهم نگاه می برگشتم سمت صداش جد
   ؟؟کارکنهی چخوادی پنجره رو باز کنم مثال منمی ببخواستمی نبود مدیام
  

 دنبال کردی اطرافش نگاه مانی آهنگش بلند شد کی برداشتم و تو دستم گرفتم صداوانموی خم شم ل
  . نگاهشو به من داددی امی خنده یمنبع صدا گشتن که با صدا

  
   ؟؟؟؟یکردی می معروفه که باهاش اعصاب زن منو خط خطوانی همون لنیا-دی ام
  
محض اطالع اون موقع هم زن .ی قشنگنینگ به ا ، بعدشم آههیی خدایاون اعصابش خط خط - 

  .تو نبود
  

  : چونه شو خاروند گفتانیک. بودLove Story آهنگ 
  
  !دادی بود صدا نمینی چون تا تو سوانهی ته لیزی چیاحتماال سنسور- 

  
هزار اهللا اکبر .ی خودم کردم عجب هوشی باال رفته نگاه به خرگوش دوست داشتنی با ابروها

  .باباش نگهش دارهخدا برا ننه 
  

  : گفت دی خنددی ام
  
  .یگرفتی نمره هارو نمنی بهتری الکینشون داد. هاگنی و منی باال هموی کیآ- 

  
  : حوصله گفتمی بکردنی نوشابه باز مگهی واسه همدی دوتا هنی اموندمی اوه اگه ساکت م

  
  .د نشده تا سرنی شی قونی بخورراتونویحاال ش.نی آفرصدی هزارو سنی صدآفرنیآفر- 

  
 یگرما. و جرعه جرعه شروع کردم خوردنری شوانی انداختم باال و لی دو تا قرص سرما خوردگ

  . گاه مبلهی مو دادم به تکهی به دست تکوانیچشمامو بستم و همونجور ل. درد گلومو کمتر کردریش
  

ندم و اطراف  چشمامو مالوینی دستامو برداشته بود بزاره تو سنی بوانی لانی چشمامو باز کردم ک
  .نگاه کردم 

  
  .ی سرجات بخوابیبهتره بر. خوابت بردهشهی می اقهی دقستی بهی!!! رفتدیام- 
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 که ؟؟شامیشام چ: سمت اتاقم که برگشتم سمتش و گفتمرفتمی از جام بلند شدم و می با کسل
  ؟؟ینخورد

  
  : سرشو تکون داد و با خنده گفت

  
 رستوان تو برو زنمیزنگ م. االن وقته نهارههیهوا ابر؟ ! دختر خوبهیشام چ.برو بخواب نارگل - 

  .بخواب
  

  . سرمو خاروندم و رفتم اتاقم 
  

 مهی خونه رو سرتاسر پوشونده بودن از پنجره آشپزخونه هم هوا نی بود وقتی من چری خب تقص
 ی بودم که چشمامو مجی روزا اونقدر گنی و چشمامو بستم اونقدر ادمی پتو خزریز.  بودکیتار

  .بردیستم خوابم مب
  

 زاشتمی چراغ راهرو رو روشن مشهی بود همکیهمه جا تار. نشستمخی رعد و برق تو جام سی با صدا
 فرشته تنها هیپتورو کنار زدم دست دراز کردم سمت چراغ خوابم که . مطلق نباشهکیتا اتاقم تار

 آسمون بلند یه صدا که دوباررفتمی چراغشو زدم روشن نشد ، داشتم باهاش کلنجار میبود هرچ
  .شد

  
 کردم و زدم باز هم دای پواری رو دی اومدم و دکمه رو به سختنیی با ترس و لرز تو از تخت پا

  .چراغ روشن نشد
  

 فکرشو بکنم که برقا رفته باشه از تصورش هم تا صبح از ترس سکته خواستمی درصد نمهی ی حت
 کردم ، دوباره وحشتناک تر آسمون نعره نییبا ترس چند مرتبه دوباره دکمه رو باال پا.کردمیم

 چه دمیترسی می کلیی که از هرکدوم به تنهایزی ، رعد برق دوتا چواری به ددمی از ترس چسبدیکش
  .یچی هگهی باهم باشن دبرسه

  
 اومد تو دلم خدارو ی بارون مزشی ریصدا. کجاست از نورش استفاده کنممی گوشدونستمی نم

  . قطع شده که دوباره صداش بلند شدشکر کردم انگار رعد و برق
  

 ی ولترسمی نمستی نیزی کنم که چنی به خودم تلقخواستمی می پتو هری سمت تختم و رفتم زدمی دو
 ی خاطره نی اورد که بدتری مادمی خاطره رو هیلرزش دستام و به هم خوردن دندونام بهم فقط 

  .شدی محسوب ممیبچگ
  

 ازدواج نکهی منو ببره ،اخوادی مدمیدنم اومده بود، بعد که فهم بری هشت سالم بود و بابا برای وقت
 خراب بود نای شدم در کمد عمه امی بودم که تو کمد قادهی و ترسیکرده اونقدر از رفتن عصبان
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ام ی بخواستمی گذشت بعد که میلیخ.  در معلوم نباشم که در چفت شدی که از الدمشیمحکم کش
   .دی نشنی کسیداد زدم ول صدا کردم و یلی نتونستم خرونیب

  
 کردم و بعد که سی اتاق و کمد خودمو تو کمد خیکی تر شد از تارکی بعدش هم که هوا تار

 ی کلنکهی بعد از انکهی کردن مثل ادامی صبح تو کمد پکی نزدنای خوابم برده بود عمه اادی زهیازگر
  .ودند زده برونی نکرده بودن از خونه بدامی پیدنبالم گشته بودن و وقت

  
 کمد ی از تو کمد سجاده شو برداره که منو گوشه خواستهی شده بودن عمه مدی از گشتن ناامی وقت

  .ترسوندمی می بلندی و هر صدایکیاز اونوقت به بعد ترس تار... کرده بوددایمچاله پ
  

 نصف  از خونهچی نبود از اتاق که هدی مونده بود که بعی راه باقهی مردم تنها ی داشتم از ترس م
 رونی کشون از اتاق رفتم بواریپتو و بالشتم و برداشتم و کورمال کورمال دست به د. کنهرونمیشب ب

 لب ری زحش فهیو پشت در اتاقش دو دل مونده بودم که برم با نه ، که باز آسمون رعد و برق زد 
  . در و باز کردم رفتم تو خواب بودیبه خودم دادم و آروم ال

  
 ی اگه وسواسدی گذاشتم و خواستم دراز بکشم به فکرم رسنیاق بالشتم و رو زم آروم رفتم وسط ات

 دمی فحش به شانسم دادم و دراز کشهی لب ری ، زخورهی که هرروز پا مدمیخوابی مییبودم عمرا جا
 کردی گرمش مگهی آدم دهی بودم که نفس یی که جانی سرد بود اما همنیو پتو رو دورم گرفتم زم

  . بودیکاف
  
خواستم جواب بدم انگار جون تو . بدنم سر بود ، استخونام درد گرفته بودکردینفر اسممو صدا م هی

  .تنم نبود 
  

صدا مصرانه تو سرم بود انگار قسم خورده . بخوابمی و طوالنقی فقط عمخواستی خسته بودم دلم م
، چشمامو بستم  چشممو زد یزی چی چشمامو باز کردم روشنی الی کنه به سختدارمیبود از خواب ب
 دیلرزی متی که از عصبانیی کنترل شده ای که با صدانمشی شو عقب تر گرفت تا بببیباز کردم گوش

  :گفت
  
 سرد نی نبودت ، همه جا گشتم دنبال تو نگو خانم رو زمدمی برم داروهاتو بدم دخواستمیم- 

  ؟؟یدی خوابنیچرا رو زم!!!دهیخواب
  

 و به سی خی تر اورد و موهاکی و نزدلچرشیشستم که و شدم، تو جام نتمی تازه متوجه موقع
هنوز جواب نداده بودم . تا تب مو چک کنهمیشونی مو کنار زد و دست گذاشت رو پدهی چسبیشونیپ

 بود که چشمام باز بشه و زل بزنم به ی بلند نبود اما اونقدرادی داد ، زگهی صدا دهیکه آسمون 
 که دستش و جلوم گرفت و آمرانه دنمی خوابنجاینم واسه ا بهونه جور کهیبرگشتم . اتاقشی جرهپن

  .گفت بخور
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 ی بندازم باال که بطرینجوری دستمو جلو بردم دو دونه قرص کف دستش لمس کردم خواستم هم
  .آب و گرفت سمتم

  
 نجایچرا ا. کردمدای پیقرصارو هم به سخت. با قرصت بخورشنجاستی اروزیگرمه از د- 

  ؟؟؟یدیخواب
  
 . هی نه عادای تر بشه ی نگم عصبانیزی چهی به حالتش ببرم هنوز عصبانی که پدمیدیشو نم افهی ق

  . بودمدهی چون ترسگفتمی مدی باگفتمی مدی بای نگم چیچی دادم هحیترج
  

 یکی تاریتو.  کرد کی و نزدلچری من شد و برگشت سمت تختش وی جواب نداده الی خی اونم ب
 نی ای ، سختکردی که اون لحظه ته قلبم و روشن خاموش میزی فقط تنها چکنهیکارمی چدمیدینم

 همه خودشو به زحمت نی بخاطر من ایعنی. نشستنش بود ی و رو صندلدنیهمه رو تخت خواب
  انداخته بود؟؟

  
  

 که شک داشتم باز خوابم ببره نمی خوابمو ببهی بقیی نه بزنمش به پرروای معذب بودم پا شم برم 
   .ومدی ازش نمیی صداگهی بود که ددهی دراز کشفکر کنم کامل رو تخت.
  

  : آروم و خواب آلود گفتی که با صدادی نکشقهیبه دق. منم هنوز همونجور وسط اتاق نشسته بودم 
  
 ستی نی کسیشی مضی سرده ، بدتر مرنی رو تخت بخواب زمای بیترسی میکیاگه از تار- 

  ! و بکنهتیپرستار
  

  . ، هر شب رعد و برق و بارون باشه بستمی قرار داد با شخص خدا مهی دی با
  

 بده رو شنهادی تو اتاقش راهم بده چه برسه پی بگم انتظارشو نداشتم حتدی بای چدونستمی نم
  : بلند ی که با صداکردمی می بافایداشتم با خودم رو.تختش هم کنارش بخوابم

  
 فردا بعد یریگی درد م بخواب استخوننجای اای پاشو بیضی مرگمی میریگی فال حافظ میدار- 

  ! گفتمی کنی ببیشیسوزن الزم م
  
  .دمیکشی مدی امنی از دست ادمیکشی می هر چکردمی داشتم با خودم هرجور حساب میعنی 

  
 تخت دراز ی سمت خالی حرفچی بلند شدم بالشت پتوم و برداشتم و بدون هی از جام به سخت

 فاصله کم نی شو از ای و دوست داشتنزی ت نه اونقدر که عطری بودم ولجیگ. و مچاله شدمدمیکش
  .به عطسه نندازم
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 هم ادی زیلی به احتمال خدادی تکون مدی خرده فاصله گرفت ازم دستش تو هوا به حالت تهدهی 
  :انگشت اشاره ش سمتم بود

  
 بعد اون وقت وفتهی ها درمانم عقب می توئنهیبی که ضرر می کسنی بشم اولضیاگه مر!!! نارگل- 

  .ی نکنضمیمراقب باش مر .ی و تحمل کنتی وضعنی اشتری بدیبا
  

  !شهی می چیعنی پتو کردم و با خودم فکر کردم بعد از رفتنش ری سرمو ز
  

***   
  
 اوردم رونی پتو بری از زاطی پتو بود نفس کم اورده بودم سرمو با احتری که سرمو زشدی می ربعهی

 عادت یکیپلک زدم تا چشمام به تار.ومدی بارون بود که می بود تنها صداکیهمه جا تار
 داشت دلم ی نقاشی رخش واقعا جامین. و غرق خواب بوددیکشیکنارم آروم و منظم نفس م.بکنه

 افهی قدیسابی دندون به دندودن می که از حرص حسابیی وقتاادی دست بکشم به فکش بخواستیم
 لبام به لبخند باز کردی م نگاهمی با آرامش خاصی جفت چشم آبهیچشمامو بستم .  بودیدنیش د

  .نشستی هاش انقدر به دل می پسر بود که با تمام بداخالقنی تو ایشد چ
  

 حال االنم فی م بدتر درد قلبم بود که بالتکلنهی از درد سی م سوخت ولنهی سدمی کشیقی نفس عم
دگاه  که باهام کرده بودند به دای و کاری بچه بازنی بخاطر اتونستمی طرف مهیشده بود از 

 به ازی شو درهر صورت از دست داده و نیی واقعا توانانکهی فکر اگهی طرف دهی بکنم از تیشکا
 و نه میگرفتی ما براش پرستار مگفتیچرا واقعا چرا ؟؟خب مثل آدم م. داره دو دلم کرده بودمکک

و  رو که تی شبهی کرد اون همی شکل ممکن تبنی رفته بود چرا به بدتری اومده نه خانیخان
 5 دست کم دمیدی کابوس م؟؟چقدری چدمی مدت کشنی رو که ایبازداشگاه بودم به کنار عذاب

  دمش؟؟؟ی بخشی واقعا مدی انداخته بودم بایاز زندگ. ماه کم کرده بودم 4 نی تو الویک
  

 ی درس خوندن می کمهی فقط ی کمهی و یطونی تو فکر تور کردن پسرا دانشگاه و شدی من االن با
 از کردمی مهی و شب تا صبح گرکردمی مثل عمه صب تا شب تو آشپزخونه غذا درست منکهیبودم نه ا
  . اوردمی کم مدینه من نبا.ی و بدشانسییزور تنها

  
 فکر همه دی مدت گذشت بانی واسه بعد از ادنی بودم به نقشه کشداری که تو جام بی دو ساعت

 هامیطونی برعکس سن و سال و شکردمی م به همه ثابتدیبا.دادمی به خرج متیری مدکردمیجارو م
 ممکن ی سرو صدانیبا کمتر. بردی خوابم نمگهی بود و ددهیخوابم پر.سمی خودم وای رو پاتونمیم

   .رونی اومدم و بالشت و پتومو برداشتم از اتاق رفتم بنیی پاتختاز 
  

 ده دیزدم اونجا با و المان حدس رانی شمار اختالف اهیبا . دو صبح بودکی ساعتو نگاه کردم نزد
 یقای چند دقهی.چراغش روشن بود. بوک شدم سیلب تاب و روشن کردم و وارد ف. باشهازدهی

  !! نهای بدم امی و دو دل بودم بهش پخوندمی هامو مجیگذشت مطالب پ
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 دی نکشقهیبه دق. سالم براش سند کردمهی و ایدل و زدم به در. تا اون شروع کنهذاشتمی مدی باای 

چه دل : با خودم گفتمی لبریپوزخند زدم و ز. شکلک بوسههی برام فرستاد و انتهاش که سالم
  : دادامی جواب ندادم که باز پیزیچ. داره یخجسته ا

  
  ؟؟!!حالت خوبه دخترم- 

  
  ممنون. خوبهتونییحال دختر شناسنامه ا- 

  
 یطونی بارون شری رفته بود زدمی خوب نبود آخه شنادی خواهرم زی انگار حال برادرزاده یول- 

   هم گذاشته تهششخندی شکلک تعجب و نهی!! احوالهضی مریکه سرما خوده و کم
  
  . موثق نبوده چون حال من خوبه ادیانگار منبعتون ز- 

  
  ستی من آرامش بخش نی برای خوب و سرحال باشنکهی به اندازه ایچیه.خداروشکر - 

  
بعدشم کارم لنگش . جوابشو بدمدیا بی چدونستمی واجب بود وگرنه منی احترام والدفی ح

 سال فکر حال من نبود ولم کرده بود به امون خدا مسخره دست دختر عموها 19 گفتمیوگرنه م.بود
  ؟؟یدونه؟؟چی از من می اصال چپرسهیحاال از حالم م. والله بودمالی لیو عمه ها

  
به .شون بدم کردم ظاهرمو خوب و سرحال نی سعشهیمنم هم. خبر ندارهی از دل کسیکس- 

  .دی نباشنی ظاهر بگرانی مثل دکنمی مشنهادیشماهم پ
  
 اونجارو وگرنه ی تو دوست دارکردمی زده ؟؟من که فکر می حرفی شده بابا جان؟؟کسیچ- 

اگه بعد از مرگ  .ی من باششی پدی بایتو دختر من .بردمتی و با خودم مومدمی منایزودتر از ا
  ..چون...مادرت کم گذاشتم چون 

  
  ون؟چ- 

  
  .سخت بود نبودنش سخت .می زندگلیروحم ،نفسم،دل. من بود دخترمزیمادرت همه چ- 

  
 بچه هاشو به امون خدا ول دیعمه هم شوهرش فوت کرده بود با!!! تونستم درکش کنمی نم

  ... برا خودشگفتی میچ.کردی ازدواج مذاشتی تنهاشون مدیبا.کردیم
  
  .دیش بود عاشقی حسابایگو.امرزهیخدا همسرتونو ب- 

  
  شخندی شکلک نهی. که بهش مربوط باشه یزیمن هنوزم عاشقشم و عاشق هرچ- 
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 ی سرگرمه ادعا عاشقدشی هه انتظار داشت باور کنم ؟؟؟شب و روزش با خانواده جد

  : کردپی ندادم بازم خودش شروع به تایجواب!کنهیم
  
   اومده؟؟شی پیدختر بابا نگفت چه مشکل- 

  
  .ادی و ادعــاهـاش خوشم نمی چون من از عاشقنیردخوب شد بحث و عوض ک- 

  
 به عمه رو بزنم تونمینم .ستی خوب نادی زنجای نظافت اادی زتمی راستش من االن تو خوابگاهم وضع

 ی و از حق بچه هادهی جـــور منو کشیبه اندازه کاف. کنههی مدت دانشگاه تهنیکه خونه برام ا
 کی خونه کوچهی هی در حد کراتونهی ممییپدر شناسنامه  بدونم خواستمیم.خودش برام خرج کرده

  ! نه؟ای بهم بکنه ی کمکییدانشجو
  

  : کردپی برام تای مث طوالنهی بعد از 
  
  ؟یدونی می چتییتو در مورد پدر شناسنامه - 

  
 دانشگاه نی زبان و ازبهترسانسیل.  دارهرانی ساله تک پسر سه تا خواهرا48 منش ینادر عل- 

 دو رگه یرانی اهیهمسر دومش .دو بار ازدواج کرده همسر اولش فوت کرده . گرفته رانی ایدولت
  ....کنهی می کشورآلمان زندگرانی دختر خارج از اهی تا بچه داره دو پسر 3.ست 

  
  ؟؟؟یدونی رو منای ؟؟تو از پدرت همنیهم. شکلک نارحتهی- 

  
تا راحت تر . و فراموش کنمزیه چ گرفته م همادی مثل خودش ی ولدونمی مزای چیلیاز پدرم خ- 

  . کنمیزندگ
  
 در مورد من به تو گفتن اما بدون ی چدونمیمن نم.یکنیدر مورد من اشتباه م.ی شکلک عصبانهی- 

بابا جان چرا انقدر زخم . شب خواب راحت نداشتمهی نی که بدون تو و نازنشهی می سال19من 
  ؟!یزنیزبونم م

  
 اون ینشست.کنمی که راه انداخته بود آره حتما باور می تراژدنی از اومدی داشت اشکم در مگهی د

 من لی مشت شرو ور تحوهی حاال فقط ی و نداری مشکالت من خبر نداشتنی از کوچکترایسر دن
  .کنمی جورش مگهی جا دهی پول از الی خی بیدیم
  

 خوابم یقت که نورش اتاقو تا وواری بوک خارج شدم و لب تاب و روشن گذاشتم رو به دسی از ف
  !ببره روشن نگه داره
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با . تازه برام سخت شده بوددنی شده بود و نفس کشپی کمینیب. شدمداری تلفن از خواب بی صدابا
 رو می سیتلفن ب. تلفن از اتاق خارج شدمی از جام بلند شدم و بدنبال صدامیماری از بی ناشیکسل

 دم بودهیاناپه مبل روبروش دراز نکش رو برداشتم و رو کیگوش. بهش قطع شددنمیمبل بود تا رس
  .شماره ناآشنا بود جواب دادم.که باز تلفن زنگ خورد 

  
  !بله؟- 

  
 اگه تا ستمی کنم هم بگم ناهار امروز خونه نیادآوریسالم زنگ زدم هم خوردن داروهاتو - 

  خونه تنها نمون. شب برو خونه عمت ومدمی نروقتید
  

 ی بود؟؟چی بود؟چیک.ادی مغزم باال بندوزی تا ودی طول کشهی شد؟؟چند ثانی شد؟؟ چی چ
  شد؟؟؟

  
  :دیچی پی هنوز تو هنگ بودم که صداش باز تو گوش

  
  ! نارگل؟؟یداریب.آرشم- 

  
  ! شده؟یچ.دارمیآره ب!!ها - 

  
 مارستانی باشم اگه بتونم بمارستانی ساعت تحت نظرش تو ب24 نشده دکتر خواسته یزیچ- 

  .یرو خونه عمت شب خونه تنها نباش تو باطی محض احتی ولمونمینم
  
 از پشت تلفن انی کدنی آروم خندیصدا. گذاشتمهی نصف نی بدموقعازهیباش گفتن مو خم- 

  :اومد 
  
 دی گفتم شاستی صدات ندمیظهر اومدم د.ی همه ش خواب بودروزی تو دختر دیخوابیچقدر م- 

  ی حال تو جاتی و بضی مردمی اومدم اتاقت دی اتفاقیلی خی رفترونیاز خونه ب
  
  ! صدا خونه از منه؟؟ی بگیخوایدست شما درد نکنه م--  

  
  !!! از منهرینخ- 

  
  !! تونه حضرت آقـــای و مستند پزشکونیزی تلوی از صدارینخ- 

  
  خدافظ!! خونه عمه خبرم کنی برم رفتدی باکننی منو دارن صدا منیبب.از دست تو و زبونت- 
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 نذاشت جوابشو ی قطع کرد؟؟؟رو من تلفن قطع کرد؟؟؟حتی با بهت زل زدم به گوشهی چند ثان
  !!!!!!!!!بدم

  
  . روم قطع کنن متنفر بودم متنفــری گوشنکهی رو مبل از ازدمی تو جام نشستم و با حرص مشت م

  
لباسامو جمع کردم زنگ زدم آژانس به . بودملمی وفوتری کامپی عصر سرگرم بازی هایکی تا نزد

  .مقصد خونه عمه
  

***   
  

 یزی عمه ازم چومدی مشی به حرفش گوش بدم کم پکردی مظلومش بهم التماس می عمه با چشما
 الی به سمتم دراز شده بود و لنای رنگ عمه ایتلفن صورت.  خواسته بودیزی چنیبخواد و حاال همچ

 ی گوشنمی کنجکاور بودن ببی ،الله به ظاهر در حال اس ام اس بازدنی دالیبه ظاهر مشغول سر
 م تکون تکون دادم و با شهیسرمو به عادت هم. عمه دادم یدوباره نگاهمو به چشا. نهای رمیگیرو م

 رو صورتش نشست یلبخند کمرنگ. تو هم گره خورده تلفن و از عمه گرفتمی فشرده و اخمایلبا
  . و رفت سمت آشپزخونه دی از جاش بلند شد سرمو بوسدی رو شونه م کشیدست.
  
 نفس ی مکث از اون ور خط صداهیچند ثان. تو تلفن گفتمی سالم آروم ودمی کشقی نفس عمهی 

 و وجودمو لرزوند حس دیچی بم و لرزونش تو گوشم پی اومد و پشتش صدای کسدنی کشقیعم
  ..... سال حسرت19 چشمام سوز اشک داشتن سوز کردمیم
  
  !!!!سالم دخترم- 

  
 کنار گذاشته شهی که همی عالمه حرفهی چرا دونمینم. نداشتم بزنمی سکوت و سکوت و سکوت حرف

 فشردی که گلومو می تو گلوم بجز بغضیچیه. کنم پودر شده بودنی مو سرش خالیبودم تا دق دل
  . برام نداشتمکردیو حرف زدن و سخت م

  
  ؟! بابا جانیخوب- 

  
 -....  

  
طع  صداش قونیزیتلو. و چشمامو بستمنای عمه اهی مبلمان سلطنتی دادم به پشتهی سرمو تک

 رو که تولد سال گذشته ش واسش بافته بودم ی صورتی مشکدی پانجو سفالیسرمو بلند کردم ل.شد
 ی کنی بابا ایسمت الله برگشتم ا. رفترونی مدل بلند کوتاه بود و دورش گرفت و از واحد بهیو 
  .د شبیغ
  
  ؟؟؟ی با من حرف بزنیخوایهنوزم نم- 
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 شی فکر کرده بود پی داده بهش چیخواست دوست درهیمن فقط . عوض نشده بودیزی هنوز؟؟؟چ

 داشتم اجیآب گلومو با درد قورت دادم و به خودم مسلط شدم من فقط بهش احت!!!خودش
  .ریوالغ

  
   نداشتم بزنم باهاتون آقا نــادری مشترکی حرفستی نیغرض- 

  
  : مکث کنه و جواب بدههی بود که چند ثانی کالمم کارشی ن
  
   اخالقا نداشتنیمادرت از. بودنت به خودم رفتهی انهی کنی ارمیگیگردن م- 

  
  . بحث و عوض کنمومدهیتا اشکمون درن.شهی االن شروع می اوه باز تراژد

  
  د؟ی باهام صحبت کننیخواستی منی با من داشتیکار- 

  
  ..... صداتو بشنومخواستمیم- 

  
  !نیتره قطع کن تون باال نرفته بهنهی هزنی از اشتری تا بنیدیشن!کیاوه چه رمانت- 

  
  : جواب دادی و آزرده انی غمگیبا صدا. شدی مکثش طوالن

  
 و از نو با هم شروع زی حاضرم بدم تا برگردم به گذشته تا دوباره همه چموی زندگیمن همه - 

  ... اما میکن
  

  .....تونمینم..تونمی نمی که تو نخوای تا وقت
  
 بگم اگه شبا تو دیاومدن من به آلمانِ بااگه بحثتون .فهممی حرفا نمنیمن منظور شمارو از- 

  ... برم بخوابخوامیاالنم م.ذارمیکارتون بخوابم پامو اونجا نم
  
  ! زنگ زدمی کار مهمتریبرا.قطع نکن قطع نکن !!نـــه- 

  
  : گفتمی مشهودی حوصگی با ب

  
  ...شنومیم- 
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اب پس انداز باز  حسهی خواستم بگم من به اسم خودت سالهاست ی گفتشبی که دیبابت مطلب- 
 اومد ازش شی پی ازش خواسته بودم مشکلانهیندا در جر.زمیریکردم و ماهانه برات پول م

  ..اما.ستی شباهت به عمت نی تو بی هایاستفاده بکنه که لجباز
  
  ... کم نذاشت که یزی من هرگز چیعمه برا- 

  
 اما ستی نی شکنیو اندا تورو مثل دختر خودش دوست داره ت! زمی نبود عزنینه منظورم ا- 

 فرق کرده احتماال به طتی رو از من خرجت بکنه اما االن شرای تو پولتی بدون رضاخواستینم
 واسه خودت خانوم ی بزرگ شدگهید. ی دارازی کردن نی راحت تر و بهتر زندگیاون حساب برا

   ....یدانشجو شد
  
خانم دانشجو .دمیشنیه صداشو م لرزون و گرفتینجوری من اای گفتی جمالت آخر و با بغض منی ا

 زدیحاال انگار مجبورت کردن اون خودش زنگ م.انمی کی آقایفعال که آشپزباش.آره جون عمه م 
فقط .. حرفا نبود فقطنیبحث ا.یدادی به خوردش میکردی خود غذا درست میرستوان تو ب

ن دردسر  که به اون پس انداز بدونهی نارگل مهم االی خیب...خواستمیم ...خواستمیم
 و ی بسازی از نو زندگدی فکر کن که واسه خودت باگهی ماه د4 3 و ول کن به شیباق..یدیرس

 بکنم و زودتر یگلوم به خارش افتاد و باعث شد سرفه خشک...یسی رو پاهات وای به کسازیبدون ن
  . کنم تا دارومو بخورمع قطارمیسروته تماس و هم ب

  
   منش؟؟ی جناب علستی نی اگهی دامر.کنمیبا عمه در موردش صحبت م- 

  
 نویفقط خواستم ا.ی احوال هم هستضیگرچه مر.دمیخوشحال شدم صدات و شن....نه دخترم- 

   رفتمی بدون تو مدی هرگز نبامونمی من بابت گذشته پشیبدون
  
 واسه دوقلو هاتون الاقل پدر نی کنیبهتره سع!!گهی درهی حرفا دنی واسه زدن انیکنیفکر نم- 

  دیش بایخوب
  

  : و شمرده و آروم گفتدی کشیقینفس عم.وفتهی من بود که به لرزش بی بار نوبت صدانی انگار ا
  
 بر ی هر وقت هرجا به مشکلکنمی ازت خواهش میحاال که تو منو به عنوان پدرت قبول ندار- 

  !ی دوست بهم اعتماد کنهی به عنوان یخورد
  

 زدم ودر ی بلندیپوزخند!!!د بود حاال  منش زوی جناب علی زود از پدر بودن جا زدچقدر
  : گفتمیجوابش با لحن مسخره ا

  
   خدمتتون شبتون خوشدمی شامل حال ما بشه حتما زحمت مارتتونیقسمت شد ز!چشم حتما- 
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االن  .ستی نیچی تو دلت هدونمی زخم بزنه می زبونت هرچستیدست خودت ن: و گفتدی خند
  . بعد از ظهر گلم5 ساعت نجایا

  
  . از شب بود یاه به ساعت کردم هشت و خورده ا نگهی 

  
 خدا نیبعدشم شما از قلب من خبر ندار. همه فاصــله فراموشم شدنی لحظه اهی دیببخش- 

  نگهدار
  

حسرت ... عالمه حسرته هی ؟؟؟تو قلب من ستی نیچی رو گذاشتم سرجاش تو قلب من هی گوش
 عکساش ی که فقط از رویدر پدنی که فقط اسمش تو شناسنامه مم بود حسرت دیپدر

 حقش بود هرچقدر سوختی دلم براش مدینبا.فقط اسما پدرم بود... که یپدر..شناختمشیم
  .کردمی متشیاذ
  

  . خبر ندادم حتما تا االن صد دفعه زنگ زده خونهانی شدم به ساعت به کرهی خ
  

  ! جانی همزنهی بخواد زنگ بزنه زنگ مویکی آری نخ
  

  ! تورو اون از کجا داره هان؟؟یشماره خونه عمه !! به تو بگم نارگل ی من چی آخه مغز نخود
  

 شانس شماره ی بخشکیا.لمی به موبازنهیخب زنگ م..دی ها چرا به ذهن خودم نرسیگی راست م
  .مو هم نداره

  
 هی شی پررو روان پری قطع نکنه روم امان نداد بگم شمارشو ندارم پسره خواستیم!!! حقشـه 
  .ر بد باهیبار خوبه 

  
***   

  
 پنج شنبه بود و روزید. ازش نشدی که باهاش حرف زدم گذشت و خبری روزنی سه روز از آخر

  !!کارکردنی شد و چی چدونستمینم
  

 طفلک از صبح رفته بود خونه دادمی مری حوصله بودم که رابه راه به الله گی و بی انقدر عصبان
 دی هم سن و سالش و زن عموش دنبال خریمو هم که با دختر عالیل.دوستش و هنوز برنگشته بود

 هی رمی بگی خبرخواستی هم دلم نمدی بپرسم از خود امی بودن اصال خونه نبود ازش سوالهیزیجه
  . دلم ازش گرفته بود یورائج
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لب تاب و روشن کردم حوصله . بودونیزی تلوی آشپزی عمه هم که در حال تماشا کردن برنامه ها
 برگردم خونه و خواستیدلم م. چه مرگمه دونستمیار بودم و خودم نم قری نداشتم بی کارچیه
  .رمی پشت بوم عکس بگی ساعت از روز و باال نیا

  
  : ابروهاش رفت باال و گفتدنمی عمه به محض درونی و آماده از اتاق زدم بدمی لباسامو پوش

  
  کجا قربونت برم؟؟- 

  
   پارک سر کوچه هوام عوض بشهرمیم- 

  
   حوصله ندارمی چقدر بچم التماس کردم گفتیرفتی من با الله ماهیچشمون س- 

  
   جا نمونمهی خومی عمه اون موقع حوصله نداشتم االنم ندارم فقط مدونمینم- 

  
 نگاه نگاه ی جورنیچته عمه؟؟چرا ا:  زل زدم بهشیبا کنجکاو. لبخند رو صورتش نشست هی عمه 

  ؟؟یکنیم
  
   با عمه ت بزن ی داریحرف...هیخوشکلم خبر گل ی قرار نداشتی که اومدیاز روز- 

  
  حرف دل؟؟؟: چشمام اندازه دو تا تخم شترمرغ درشت شد

  
 عمه ت به قربونت ی نگو عاشق شدنمی ندارن نازنطنتی برق شگهی مادر چشمات دیی حوصله یب- 

  بره
  

   اونوقت؟؟؟یعاشق ک: زل زدم به عمه و گفتمیجی عاشق؟؟؟؟من؟؟؟نارگل؟؟؟با گ
  

همون که چندروزه از : نازک کرد و گفتی به گردنش داد و با ناز پشت چشمیقر هی عمه 
   .ی کالفه ادنشیند
  

  : با دستم جلو دهنمو گرفتم که نخندم
  
 هیچرا .شمی باشه مطمئن باش عاشقش نمنی زمی کره یاگه تنها مرد رو !!!الی خیعمه ب- 

  ؟ی کردی فکرنیهمچ
  

دستاشو تو دستم گرفتم و جلو پاش نشستم دو زانو نشستم رو  رمی عمه دستشو جلو اورد تا دستشو بگ
  : گفتمیشونی شو چسبوند به پیشونی پنیزم
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 نبود و همش باال سر تو ی رو زد دلم راضغهی صنی حرف ادی که امیخدا شاهده از همون روز- 
سر پسره هم جوون رعنا و .ینیشی به دل می برو رو داریطونی شدونستمیم. من اهیبود چشمون س

  ای مادرت بشم اون دنی بشه شرمنده یزی اما همش دل نگرونت بودم چهیریبز
  
آخ عمه عمه عمه صورتمو باال بردم و اشک رو .ختی تپلش ری قطره اشک از چشم عمه رو گونه هی 

  :دمیگونه شو بوس
  
و دلم.. از مادر خودم دوست نداشته باشم کمتر ندارمشتری هات قسم عمه اگه بی خوبیبه همه - 

 ادمی نوشتن ،ی دارادمی ،حرف زدن ی دادادمی راه رفتن یتو بود.خون نکن قربون قلبت برم
درد اون آرتروزت . مرگت بشم شی دارم از تو دارم پیهرچ ...ی ،گلدوزیاطی خ،ی آشپز،یداد

  .. منسربخوره تو 
  

 رمیبم ... بال بردهزیکم زبون بر: زد پس گردنم گفتی به شوخیکی اشکاشو پاک کرد ی عمه باق
  ! من اهی به دلت باشه چشمون سی غم و غصه انمی رو نبیروز

  
 ی وقترهی نمادمی. مرزتای هنر تو خون تو از مادرت خدابنی نگرفتن مادر اادی الی چرا الله و ل

 دی و دمی رو که منو مادرت واسه مسابقه درست کرده بودی بار بابات اون لباس عروسنیواسه اول
 پارچه رو من دوختم اما دونستیم. باشه ییبای هنر دست به اون همه زشدیماتش برد باورش نم

  ... بود خاص مادرت هنرمند بود هنرمندیزی چهی هاش یسنگ دوز
  

 که ی با پشتوانه وامنای همون لباس تو مسابقه برنده شده بود و عمه اگفتی مادرمو می لباس عروس
 بابام اونجور که یون لباس تک موند تا وقتدولت بهشون داده بود مزون لباس عروس زدن اما ا

 تی مادرم به شرط طرد کردن مادرم رضای سال رفت و آمد خانواده 2 بعد از گفتی عمه مشهیهم
 کنهی ازدواجشون دادن اخه انگار مادرم پسرعموش خواهانش بوده که مادرم پدرم و انتخاب مبه

   !شهیو از خانواده طرد م
  
  !! نارگل خانمی چاپلوسی نشستیدیدور دبه به باز تا چشم مارو - 

  
 تنگ ی برفنی کوتاه و جی مشکی رهی تی و مانتوی الله بود برگشتم عقب با شال سبز فندقی صدا
 زده بودن بر عکس رونی سالش بری رنگش از زی بور و روشنش عسلیموها.زدی چشمک میحساب

 ساده و بدون شهی الله همزدمی نمرونی و از خونه بکردمی نمشی تا حد عروس آراشهیمن که هم
  . ندارنشی به آرایازی بود خوشکال ننی هم ااستداللش بود شیآرا

  
  ..زمی رو زبونت فلفل برامی وسط حرف دوتا بزرگتر بیدیباز تو پر- 

  
 سه سال ازت بزرگتر بودم حاال ادی مادمی که یی تا اونجاــدیببخش: به کمر زد و گفتی الله دست

  دونم؟ی و نمدمی بچه پرچجور شد وسط حرف تو
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 خاک انداز بعد تو خودتو میبزار بگ: چطوره نی انی نبود خب ببادمی ها یگی بابا راست میا- 

  بنداز
  

 الله ست با نی همش اینیبیعمـه م: سمتم داد زدمادی چشماش برق زدن از خشم تا خواست ب
   سندش نمی اکنهی می رو خاکی پادرادیکفش م

  
 ستادمینا. که سر مچشو گرفته باشن شرمنده نگاه عمه کردیمثل کس. شد الله پاش تو هوا خشک

  . و درو قفل کردمالی تو اتاق مشترک خودمو لدمی فقط با سرعت پرنمی شو ببیباق
  
  !؟!!!نای نزدن ایچیاه چرا ه-
  
  !؟یزنی غر می شده بابت چیچ- 

  
 تو هم ی خمار خواب و اخمای خسته و چشماافهی که با قدمشی سرمو از تو لب تاب باال اوردم و د

  . لبخند زدم و لب تاب و بستمهی.کنهیداره نگام م
  
 ساعته چندروز 24 و نزدن گفتن جی منتظرم نتای مسابقه شرکت کرده بودم هرچهی یچیسالم ه- 

  ستی نیشده هنوز خبر
  

   گفت و به سمت سبدش رفت لباساش وبرا شستن تو سبد رخت چرکاش بندازه ی آهان
  
  ؟یچه مسابقه ا ینگفت- 

  
 عکس گرفتم مونتاژ کردم به نظرم خوب شده بود ی سرهی بودم کاری اون مدت اونجا بیعکاس- 

   شهی می چنمی شرکت کنم ببیگفتم شانس
  

  . تا راحت باشهرونی برفتمی منم داشتم از اتاق م
  
  !! بودهزی موفق آمی جراحجهی نتگفتی مدیام- 

  
 ی تاپ حلقه اهیتم طرفش مانتو شو دراورده بود و با برگش!!!؟؟؟؟؟یجراح. سرجام خشک شدم 

 زدم و ی جونیلبخند ب.کردی موهاشو که عادت سفت ببنده رو باز می رنگ داشت به سختیکالباس
   :ی و معمولیعاد

  
   بموقع بودیمرس. شدمزیبازم سوپرا....یبسالمت- 
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 ی شد چشمارهی تو چشمام ختی با خشم و عصبانالی برم در و محکم بسته شد لرونی درو باز کردم ب
سرمو . خسته و داغونش از متلک بدموقع شرمنده م کردافهی شده بود و قی ش مشکرهی تیقهوه ا

  . و دستامو پشتم چفت کردمریانداختم ز
  

 لباش ی ولری چشماش خسته بود و دلگرمی خسته ش کنجکاورم کرد سرمو باال بگی خنده ی صدا
 همه نی مثل قبل نبود چرا اگهیچرا د. چش شده بودامتعجبی  ناراحت باشمدونستمینم.دیخندیم

  .دمشیفهمی کرده بود نمرییتغ
  
   ...ی ولیبزرگ شد.یکردی مینجوری همیکردی می هروقت خرابکاریبچه تر هم که بود- 

  
  . بودتی که بابت نگفتنش اذی داشتن حرفی حرفهی شدم انگار رهی توچشماش خ

  
  . شدمجی خرده گهی. واقعا خبر نداشتمی ولدیببخش- 

  
  . از چه قراره انیکه جر. دادحی عصر تو بازار باهام تماس گرفت توضدی اممیدونستیمن هم نم- 

  
  ! بازار؟؟ومدی ننیواسه هم- 

  
 شهی می چندروزناهمی کرده بود ای دکتر شهر خودشون چند تا درمان معرفنکهیآره مثل ا- 

  رازنیش
  
  ؟؟!! نهنجایچرا هم!!ــرازیش- 

  
 گفتی مدی که امنجوری اونجا ارفتنی مدی باناهمی کرده ای رو معرفی اگهیه استادش پزشک دآخ- 

 شهرش تا االن خوب شده بود و رفتی مکردی همون موقع لج نمیاگه لعنت.اونجا مجهز تر بوده 
  . شو از در برداشت و به سمت کمدش رفتهیتک.ختیری همه مونو بهم نمیزندگ

  
 دی اما بادونستمیخسته بود م. خبر دارمشونی که من از بازدونستیم هم خبر داشت و الی پس ل

 مخصوصا االن که خودش بعد چند روز سکوت سر شدی مشخص مرشی اخی رفتارانی افیتکل
  صحبت و باز کرده بود

  
 بی کاراش و مقدار آسیریگی شک نداشتم بهت تا پی ذره ایمن حت! بهت اعتماد کنم یگفت- 

  اله نرهکه سرم ک. باشمشیدگید
  

 کوتاه رهنیپ. حرکت تاپ و از سرش دراوردهی لحظه خشک شد و بعدش با هی دستش به تاپش 
  . ببنده برگشت طرفمپشوی زکردی می دست سعهی و همونجور که با دی رنگشو از پا پوشیسرخاب
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  ؟! نارگل؟ی نکردتی داستان از چه قراره از جفتشون شکایدی شنیچرا وقت- 
  

 شوهرمن زدی حرف مدی خودش داشت در مورد امی براگفتی میداشت چ کپ کردم از تعجب 
  .بدرک

  
   بودری اون گی اول از همه پاکردمی متی شکایدونستیم. من بودالیزده به سرت شوهر تو وک- 

  
  . و چشماشو بست دی حوصله رو تختش دراز کشی ب
  
من خبر نداشتم .اختندی راه نمی بازمی شخص زندگنیشوهر من اگه شوهر بود سر باارزش تر- 
  . به من گفتدیهمون شب ام. من هم خبر نداشتمیکردی که خودت مچشونو باز نمی تا وقتیعنی

  
  .زدی سر جاش تو تخت نشست چشماش از اشک برق م

  
  !! باهاش ازدواج کنمگهی دخوامینارگـل من نم- 

  
 که ییالیل. بکنمونستمتی نمی حرکتچی انگار سرپا سکته زده بودم که هشدی من باورم نمی اوه خدا

 دهی سال عمرم انقدر مضطرب و دودل ند19نی محکم و قاطع بود و تابحال تو اشهیهم
 هی من گریالی انگار بهم شوک وصل کردن لدیاشکاش که رو گونه هاش چک.بودمش

 بکنم اما اشکام سمج و مصر از چشمام هی گردی نبادونستمیم. تخت نشستمی و پاکرد؟؟؟جلورفتمیم
  .ومدنیم نییپا
  
  !ی بوددی توعاشق امهی چه حرفنی الــایل- 

  
 هم ی روبرونی تختامون رو زمنی نشست حاال دوتامون حدفاصل بنی اومد رو زمنیی از تخت پا
   .مینشسته بود

  
   ی مسخر بازنی بخاطر ابخشمشی نمچوقتیه.ستمی نگهید- 

  
  . دستاش گرفتنی دستاشو باال اورد و صورتمو ب

  
بنظرت اگه . گفتم که اندازه خواهر خودم دوست دارمنمی اادتهیم بهم اعتماد کن  بهت گفتیوقت- 

 درست اما زهی عزدیذاشتم؟؟؟امیم.رنی بگی به بازینجوری اموی خواهر ته تقارذاشتمیخبر داشتم م
 دی امبه مامان ی بودمونی اتفاق زندگنی که بعد از مرگ پدرم بهتری برام توئی تر توئزیاز اون عز

ما  ... رفتی نمی اونجورییزندا...اگه ..اگه .سادیچه تنها برادرش دوباره سرپا وا بدنید
 ی تو دوباره به زندگی های کارنیری تو شیخنده ها. می بودنی زمی روی آدمانیخوشبخت تر
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 درست و ی دانشگاه پدی خراب کنن تو االن باتوی زندگذاشتمی کرد چجور مدواریهمه مونو ام
  . کنهرمی سی گود رفته غم چشمات از زندگی چشماری انقدر الغر و با زکهنی نه ایبودیمشقت م

  
 چرا ایخدا. همه مدتنی صبور و محکمم چقدر شکسته بود اشهی همیالی به هق هق افتاده بود ل

   ؟؟چرا همش به فکر خودم بودم ؟؟چرا ؟؟دمیانقدر من بدم؟؟ چرا ند
  

 دنی قلب من طاقت دومدی حال و هوا درمنیز ادی سرشو بغل کردم و خواستم بحث و عوض کنم با
  .دیترکیقلبم داشت م. همه شکستنشو نداشتنیا

  
 کنه من پام ی و راضانی کیمتی به هر قخواستیاون بدبخت م!! چهدی به امی که گفتنایحاال ا- 

  !؟ی چرا دادگهی اونو دری روز هم به زندان باز نشه حکم تهی واسه یحت
  

با دستاش اشکاش و پاک کرد اخماش باز هم تو هم گره خوردن با  اورد رونی سرشو از بغل ب
  :حرص گفت

  
 قراره دونستم؟؟؟منی مدی ؟؟؟من نباگفتی به من مدینبا.باشه قبول ..گهی منایخودش هم هم- 

   هان؟؟؟هی چه شراکتگهی دنی امی داشته باشی کاریزنش بشم اگه قراره مخف
  

 سالمه از مسائل زن 19 من همش نیبب:رمی به خودم بگی جدافهی کردم با قی ابروهام باال رفت سع
 کاراش هم با برنامه ست هرگز هم ی عاقله همه دی امدونمی منوی فقط ادونمی نمیزی چیو شوهر

 هی عوض از زاوی رو راه انداخت ولی بازنی چرا ادونمی نمکنهی رو بدون عقل و منطق نمیکار
  ! منیبرا طرف هم خوب بود هی از میگه بهش نگاه کنید
  

خوب : گفت هی دورگه از گری و صداینی کرد و سرشو عقب گرفت و با بد بدبزی چشماشو ر
  فهممیبود؟؟منظورتو نم

  
 ی م جدندهی آی برادی رو داشت که بدونم بای خوبنی من ای برای چند ماه زندگنی االی لنیبب- 

  سته؟؟ باشم درهی و بقانی سربار عمه و کتونمیمن تا ابد نم.رمی بگمیتصم
  
  ... ؟؟سربار کدومه ؟؟؟مگه مایگی می چی داریفهمی موونهی دهی دخترریخفه بم- 

  
 همه محبت عمه وخانوادش تو نی از اهوی که ی دستمو گرفتم جلوش حرفشو قطع کردم و با آرامش

  : شده بود گفتمریطول اون روز به قلبم سراز
  
من .یشی خودت مستقل می؟؟؟برایشی م درسته ؟؟؟از ما جدایری منجای ازی تو شوهر بکنالیل- 

 ندارن یفرق.شمی تفاوت که بعد از تموم شدن مدت ازدواجم مستقل منیهم شوهر کردم فقط با ا
  با هم
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 ی کنی و تنها زندگکهی ی به مامانه که بخوانی کارت توهنی اکنمی وقتا به عقلت شک میبعض- 

  ذارهی نمییبعدشم دا
  
 ی بازلمی فنی ای اون نداشتم معنی همونجور که من برا ارزش ندارهی برام ذره اتییدا- 

 با رمی به نظرت متیی داشی فکر کن من برم آلمان پای بدونم بخوامی و نمدونمی نمرشمی اخیکردنا
حاال عوض . کنمی که تنها زندگدهی اجازه رو به من منیقانون اونجا ا!! نهکنمی می زندگمیینامادر

 نمی ببخوامیم. کنمی کرده جدا زندگی و زندگدهیدرم نفس کش که مایی تو خونه خوامیاونجا م
  ! بزنهی حرفخوادی میک
  

 از کهی تهی منو الله رو حل کنه یاضی ری مسئله هاای فکر کنه خواستی که میی هاشهی به عادت هم
 منتظر من ی افهی گرفت با قنینگاهشو از زم.کردی میموهاشو تو دستش گرفته بود و باهاش باز

  .دیرس
  
 چون فکر کنمی می من هر جور بشه مامانو راضی کنی خونه زندگنیاگه قراره تو هم.دونمینم- 

حاالواقعا : و ادامه دادیچشماش برق زد از خوشحال. بشهی خونه فاصله هم راضهی نی به اکنمینم
  یی داشی آلمان پی بریستی رقمه حاضر نچیتو ه

  
 درصد قصد رفتن دارم اگه کارتون خواب هیمن  ی که فکر کردگمی گفتم به تو هم متیمن به دائ- 

 وقته با خودم کنار اومدم یلیخ.نجاستی من ای من، خانواده ی زندگذارمیهم بشم پامو اونجا نم
  .که پدر مادرمو با هم از دست دادم

  
 رهی بهش خی مجبورم کرد سوز غم و حسرت قلبمو کنار بزنم و با لبخندالی لنی غمگی افهی ق

  یی تو چقدر تنهافهمهی نمیشکیرگل ه ناالیخیب.بشم
  
بگو .دی اعدامش کنستیالزم ن!!  بخششای!! دی اعدامش کنستی بخشش الزم ننمیحاال تو بگو بب- 

  یای ما بود گفتم چرا تو باهاش نمی راه به راه خونه ی چه کرددی امنی با انمیبب
  

 ی همونجور که به پاها سمت تختشدی شو داد به تخت منو پاهاشو کشهی و تکدی کشیقی نفس عم
  : شده بود گفترهی ش خدهی و کشدیسف
  
 بهم نی کارت دارم تو ماشرونی بای بگهی اومده درم در میاولش که شوکه شدم آخه نصف شب- 

 بعدش که ی بچه بازنی بود همچدیگفت هنگ کرده بودم واقعا بقول تو با اون همه عقل ازش بع
 ادمی از دهنم دراومد بهش گفتم االنم اصال یفتم هرچ گرشی آتگهی دنایگفت بخاطر تو بوده وا

  . زدی گفتم که تا امروز نه تک نه اس نه زنگی گفتم فقط اونقدریچ ادینم
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 که در معرض ترکشاش قرار ی به حال اون بدبختی حرف زدنش فحش بود واالی خنده م گرفت ل
 رفتن تو پارک گرفته بود رستانی که سر مچ منو پژمان دوست پسرمو عوض دبیدفعه اول .رهیبگ
 ی بود عمرا آشتدهی ماه باهاش قهر کردم اگه تولدش نرس3 تا ی مقصر بودم ولنکهی با ارهی نمادمی
 از ی بخوای حتبستی سرجاش دهنتو مذاشتی مشستی آدم و محترمانه می جور خاصهی کردمیم

 هی بعدش یول.ت وحشتناک دلم براش سوخدی با امی لحظه همزاد پندارهیتو.یخودت دفاع کن
  . دلم خنک شدیجورائ

  
  .دی ها ببخشتونی عروسکی درست کردم نزدی چه بساطنیبب- 

  
  : بسته گفتی داد به تشک تختم و با چشماهی بازش و سرشو تکی تو موهادی کشی دست

  
  شهی نمالی خی بعد از ازدواج بگمی ممی داشتری همش درگوردی پدرمو درمدنایجد!بهتر- 

  
 سوژه خنده م جور ولی اـــدی تا امشدی مشترباورمی االن روزه بگفتنیه م گاد اگی اوه ما

  : گرفت سمتمدشوی به خباثت باز شده بود که چشماشو باز کرد و انگشت تهدشمین.شد
  
  .... کلمه بشنوم ازت هینارگل اگه - 

  
لند شد و  تکون داد و از جاش بی سرالیل. بکنمیی های شوخنی همچشهیباشه بابا اصال من روم م- 

  : که برگشت سمتم گفترونی برفتیداشت از اتاق م"ادی بر میاز تو هر کار"با گفتن 
  
 عی تو چشم مامان ضادی نخواستم امدوننی نمی مسخره بازنی در مورد ایزی چنای مامان ایراست- 

  ؟؟ی داشته اوکی جراحروزی کن که ددیی نکن فقط تایبشه تو هم اشاره ا
  

 بگم چه برسه به یزی چخواستمی نمالی اصال قصد گفتنشو نداشتم به لرونیب سرمو تکون دادم رفت 
 اس هی مو برداشتم ی گوشدی کردن امتی واسه اذیکرمم گرفته بود حساب.ضشیعمه با قلب مر

  .تونستی که منی بگم امیزی چتونستمی برادرش من نمنیدادم ام
  

 با لبخند الله الی لکردیمه با لذت نگام م کردم عی گذشته ها شلوغ کارادی سفره شام تا تونستم بسر
  . حاال چش شده خوشحالهشهی چندروز خون منو کرده تو شنی اگفتی مینیبا بدب

  
 تو صورتش نگاه کردم نگاهشو زنهی زنگ منی اورد گفت امموی که الله گوشکردمی اخبار نگاه م

  :اطیم تو ح رو جواب دادم و بلند شدم رفتی رو پرت کرد تو بغلم گوشی گوشدیدزد
  
  سالم بچه سوسول- 

  
  !! مار هفت خطیچطور-نی ام
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   من چکاره مکنهی فکر مشنوهی میکی واشی بچه یریالل بم- 

  
 شناستی که مثل کف دستش می تنها کسیای بنیی پاینارگل باال بر: و گفتدی بلند خندی با صدا

  منم
  
  !چه خبر ؟.یستی صحبتا ننیاندازه ا- 

  
 شماست و خوابگاه دخترونه و شی من چه خبر؟؟ خبر پیاری کم نمیچی ه از روادیخوشم م-نی ام

   عالمه دختر تو خبرا رو بگوهی
  
   .یزی بچه تو چقدر هی بترکیا- 

  
   برو من بزرگت کردماای بچه باهی روت سگهی مگی به دگی بگو دگهی بار دهیجانم؟؟؟- 

  
   من اضافه شدی های بابا باز به مدعیا- 

  
 ی رفتدونمی ندونه من میشکیه. خونه بابا ی سر بزنهی یای می تنگ شده کنارگل دلم برات- 

  ! وگرنه درس کجا تو کجا؟ی کنسیاونجا دهن پسرا مردمو سرو
  
   بپرسم اس دادمی حالهیخونه م اتفاقا گفتم . بچه پرروریخفه بم- 

  
واقعا .دمی دتوامی از بچه ها پیکی حموم بودم خواستم زنگ بزنم ی زنگ بزنهی ومدیزورت م-نی ام

  ؟؟ی هستی تا کی اومدی؟؟کیخونه ا
  
  ؟؟ی بریخواستی مییجا. با بچه ها باشمدی برا خرچوندمی چندتا کالسمو پلمیفعال هستم تعط- 

  
  ... از بچه هایکی یآره پارت-نی ام
  

   دمی کشغی نذاشتم حرفش تموم بشه ج
  
 نی آفردمی کشاضتیدو سه ماه ر نیمردم ا. م ی خراب مهموننی ترو خدا امامیمنم ببر ،منم م- 

  نیآفر
  

 ی آماده باشیتونی مگهیچقدر د.یستی گفتم تو درس بخون نیدید:دیچی پی خندش تو گوشی صدا
  !؟؟
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  نی امیمرســــ.کنمی خبرت مخوابهی مگهی ساعت دمی نهی دارهیفعال عمه ب- 
  

اون بار  !!یدیابام فهم به روح برمی بشه مری دهی ثانکی در خونتونم نارگل گهی ساعت دکی-نی ام
  سه ربع ساعت معطل قرو فرت شدم

  
   دم در منتظرت باشمدمینه قول م- 

  
  یبا.نمتیبیباشه م. دانشگاهتون کارش درسته آدمت کردهسی رئنینه خوشم اومد ا-نی ام
  
  ی بابنمتیباشه م. نگو دلم خونه ازشیا- 

  
م داخل عمه نبودش احتماال رفت. داد ی کاهش باطرغامی پی گوشی رو قطع کردم باطری گوش
 نگاه لمیفقط الله داشت ظاهرا ف.دیخوابی زود میلی قلبش شبها خیبخاطر داروها. بوددهیخواب

 دونستمیلبخند زدم و رو مبل روبروش نشسته م م. و خاموش کردم متوجه نشدونیزیتلو.کردیم
   ."نیام" کنهی مکر فیداره به چ

  
 روبدونم نای نداشتم که ابی شده بود البته علم غنیه عاشق ام اللمی آشنا شددی با خانواده امی وقت

 همه گفته بود که منو دوست داره گرچه همه گذاشتن ی مست بود جلونی امنای االی لیشب نامزد
 ری گی تو خودش بود و به همه چیلی اما از اون شب به بعد رفتار الله فرق کرد خشی مستیپا
 اقدام ناجوانمردانه و کیگاهشو مشروط شده بود منم در  و از اون بدتر اون ترم دانشدادیم

 ی دعواهی بود سر مچمو موقع خوندن گرفت و ی به چی چدمیدستبرد به دفتر خاطراتش فهم
 که گمی هم به من نداره و بهش منی ندارم وامنی به امی احساسچی بهش گفتم همی کردیحساب

 ی من هم وسط نبود هرگز برایاد که اگه پا بار به التماس کردن افتنی اولی براهدوسش داره ک
   .کنهیعشقش التماس نم

  
  !! و ترسومهی نصف نی عاشق هاشونهی مسخره از اون دائهی خانواده ارثنی عاشق شدن تو ا

  
   ؟؟ی زل زدیبه چ-  الله

  
زبون . بودونیزیسه ساعت مات صفحه خاموشو تلو!!! زل زده گفتی می به کی خنده م گرفت ک

  .ه مندراورده واس
  
   نگات کنمخوادی دلم میبه تو خوشکل- 

  
  ی خانم حساب کردهیپول: داد پاشو گذاشت رو اون پاش و با ناز گفتی گردنشو قر

  
  .دمی مرونی باشه رفتم بگهیمنظورت همون صدقه دادن د- 
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 دی دنی جاش کبود شد امیزد: سمتم دستاموحصار صورت کردم گفتم دی از جاش بلند شد پر

  !! های دست بزن دارگمیم هی چدیپرس
  

  : خاص خودش گفتیزی نازکشو تو هم کردو با تی دستش تو هوا خشک شد ابروها
  
  نت؟؟یبب- 

  
   درس خوندنمنی بشهی هم می انتراکهی من نباشم فهی تولد دوستش بود گفت حیدونی مزهیچ- 

  
  درس خوندنت؟؟: ابروهاش از هم باز شد و باال رفت 

  
   گفتینجوری ایعنیمن دانشگاهم  کنهی فکر مویکیآره ا- 

  
حتما خاتون : گفت زدی می لبخند مصنوعی که تو هم شده بود و به سختی اافهی گفت و با قی آهان

  ی بگه ازدواج کرددهیجون صالح ند
  

چون . من بودمکردی که تو اوج اختالفا درکش می تنها کسدی شاکردمی حسادتش و درک م
 و ی جز من رو صفحات خالچکسیه.مچشو نگرفته بود کردن هاش هی اندازه من سرگرچکسیه

 جز من عشق آروم و چکسیه. مختلف نوشته بودی و به زبونانی بود که اسم امدهی کتاباش نددیسف
  .کردی طرفه شو درک نمهی

  
 از مادوتارو یکی نی که از خداشه امیتنها کس. باشهدی سر امری ززنمی حدس مستیکار خاتون ن- 

  .ستی ها نی خاله زنک بازنی در مورد خاتون نکن اون زن اخودیر بپس فک.دهی امرهیبگ
  

 نی که با انتخاب من توسط امدیدی رو مندهی آنکهی اای ی از شرمندگدونمی نمری سرشو انداخت ز
  :خودمو مظلوم کردم و گفتم.خواستم بحث و عوض بکنم. تحمل بکنهدی رو بای دردیچه آستانه 

  
  ؟؟؟یایت شب تو نم وقنی که تنها برم اشهینم- 

  
  . خفه شو بچه منو رنگ نکنیعنی نثارم کرد که هی نگاه عاقل اندرسفهی 

  
 اون بار هم کوتاه کنهی میزی بفهمه آبرورالی ها اگه مثل اون بار لنیگردینارگل زود بر م-  الله

 و ی روزا که همش عصبنی خاتون مخصوصا ازنهی برو برگرد زنگ میاومد بخاطر من بود وگرنه ب
  رو مود پاچه گرفتنه

  
  ! نه؟گهی سگ شد دالیل !!گهی بار دهی دمینشن- 
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 روزا دل نگران مامانه نیا:از جاش بلند شد گفت. کوسن و پرت کرد سمتم که تو هوا گرفتمش

تمام شد !!یراست... من که دانشگام تو هم کدهی مامان و سروقت می داروهای نباشه کگهیم
  ؟؟یری نمگهیمراقبت با اعمال شاقه د

  
بحث و تموم " مارستانهی فعال بستیمعلوم ن" از جا بلند شدم و ازکنارش گذشتم و با گفتن 

  !کردمی شانس سخت اما تازه داشتم فراموش میبخشک.کردم
  
 ی زد پس سرم به شوخیکی نیام.یهمونی سمت ممیرفتی و ممی نشسته بودنی هاچ بک امدی پراتو

  :گفت
  
  ؟؟ی چرا انقدر الغر شدیدی سوال دارم از مغزت کار کشهیط  فقی انگارینه بابا درس خوند- 

  
  . گفتی.. لب استغفراری از اون لبخند پسر کش هامو زدم براش که سرشو تکون داد و زیکی 

  
  .دمی کشیدرس کدومه غذاها سلف داغونن بابا همش گشنگ- 

  
ض دانشگاه رفتن  چقدر بهت گفتم عووونهیآخه د: وبا دست زد رو فرمون وگفت دی با صدا خند

   به درسیدی کار کن پولشم خوب بود چسبی حسام تو عکاسشی پایب
  
 و لی بود که اگه پدر داشتم با میی از کارایکی نی دادم ارونی و نگاهمو بدمی کشقی نفس عمهی 

 دانشگاه بشم ی داشتن راهالتی تحصی و اعتقاد عمه براقهی نه به سلدادمی خودم انجام مقهیسل
 نشم داری صبحا از خواب بگهی به زور گرفتم فقط دپلممی ددونستمی خودم منستدوی نمیشکیه

  ! مدرسههواس
  

 هات چه ی از همکالسنمیحاال بگو بب.یای بی رفت چقدر دوست داشتادمی دیباشه بابا ببخش-نی ام
  !خبر؟

  
 یو چشم و ابرد،ی بود پوستش سفدی نقطه مقابل امقای دقزدی مطنتی نگاهش کردم چشماش برق ش

 چال گونه دی لب و دهن متناسب و تنها شباهتش با امدهی وکشی عملینی ،بلی اصیرانی ایمشک
 که گرد و یی بود فقط وقتانجوری الله هم همشدی گونه شون چال مدنیخندی میشون بود که وقت

  .شدی مشخص مشتری بشدی میتپل
  
  ؟ی تو کجا بودکردنی رو پخش مای شرم و حی سوال شده برام وقتیلیخ- 

  
  !! نجابتالیخی ادامه داد حالشــو ببر بابا بدیگونه مو کش!!.همون بهتر نبودم- 
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 تو یزی چچی هری مادرش و الغ،ی خوش گذرونشدی خالصه مزی تو دوتاچشی آدم بشو نبود زندگ
  .ذاشتی دوتا براش مهم نبود و وقت نمنی اندازه اایدن
  
با تعجب برگشتم با دستم ساختمونو نشون دادم . خونه بزرگ نگه داشتهی کوچه و در هی تو دیچی پ
   ؟؟نجاستی ایمطمئن:
  

  ؟؟؟یومدی مامهی خونه پگفتمی اگه مییخدا: داد به در سمت در و برگشت سمتم گفتشوی تک
  

 اومدم نه بخاطر خودم ینم: شده گفتمدی کلی کم بشه با دندوناتمی چشمامو بستم تا از عصبان
   دورم بپلکه نزنم ناکارش کنمهگی بار دهیبخاطر دوستت که اگه 

  
باور کن دلم برات تنگ !!!یاوه خطرناک هم که شد: باال برد می دستاشو به حالت تسلدوی خند

   .دمی شو خودم ممهی سگ جاش بهی شی هم کشتشی کشتمی برایحاال ب.شده بود مجبور شدم 
  
 راحت بود ازش که المی و خدمی خندشی مردونه داشت به شوختی جدهی ی شوخنی ش در عافهی ق

  . هم حواسش جمعهشی تو مستیحت
  

 از داخل غی و جیقی موسیدر سالن باز شد و صدا. تومی و زنگ و زد و رفتمی شدادهی پنی از ماش
 اومد ی لباس دکلته عروسکهی ملوس ناز و افهی دختر قد کوتاه با قهی دیخونه به گوش رس

  !!امهی پدی جد گوشم گفت دوست دخترری آروم زنیام.استقبالمون 
  

 سر ی اتفاقیلی خدمه خهی انداخت و اگه رمی جا گهی ها یهمونی از میکی ازش متنفربودم تو 
 با ی بود حسابیکلیقد بلند و چارشونه و ه.کردی باهام مخواستی می بود به زور هرکاردهینرس

 مرد هی ی که جلوی بود تنها مرتبه ارممکنی و پس زدنش برام غدیرسی به خودش میبدنساز
 نی با امگهی کردم برعکس ادعاهام همون مرتبه بود از اون به بعدش دی ناتوانواحساس ضعف 

  . تا چشمم بهش نخورهکردمی که امکان اومدنش بود و شرکت نمیی و هرجاامی پی هایهمونیم
  

 و عرق و گاری سی تو بومی کرد رفتی معرفسای با دختره که خودشو پری بعد از سالم واحوالپرس
 بود باال کی لحظه نزدهی بود به مشامم خورد یهمونی می که مخصوص علف کش هاگهی دیابوه

 تو بای تقرکی ازموزی ناشی اورد و بخاطر سروصدانیی سرشو پانی دستمو جلو دهنم گرفتم امارمیب
  !حالت خوبه؟؟:دی کشادیگوشم فر

  
 یزی رفت چنینشستنم ام به محض مینی تا بشیی جامی دختره رفتی سرمو تکون دادم وبا اشاره 

 هیسالن خونه . بودمدهی پوشیتی کبری مشکنی کوتاه با جی کت لهی.ادی بخورم حالم جا بارهیب
 هی وسط شلوغ نبود بقادی زدنیرقصی هم با آهنگ میعالمه پسر و و دختر گرفته بودن که روبرو

   ها ی امل بازنی از اادیاخ بدم م. بکپن گهی هاشون تو بغل همدی داده بودن رو صندلحیترج
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   !!!ی بشه حال مردم و به هم بزنی که چشیاری میهمونی مردونه دختره رو ببر خونت به بهونه م
  

 گذاشته بودن و وصل بود ی دی چشم چشم کردم دنبال منبع صدا گوشه سمت چپ سالن دستگاه س
مخصوص خودمو  ی دی سفمیاز تو ک. گذاشته بودنییرای که تو دو گوشه سالن پذیبه دو تا باند

 قفل کردی نگام می که با تعجب و ناباوری جفت چشم عسلهیدراوردم که بترکونم چشمام تو 
ضربان قلبم رو دور . بودستادهی پسر که پشتش به من بود اهی دستش بود و کنار شجام مشروب.شد

  . و اشهد خودمو خوندمری سرمو انداختم زرفتیتند باال و باالتر م
  
  خهیتت چرا انقدر  نارگل؟؟؟دسیخوب- 

  
 لشی لبخند تحوهی کردم ی و با استرس و اضطراب سعرونی حواس دستمو از دستش کششدم بی ب

 نگاهمو دنبال کرد و به ریمس. از اوناش نبودنی امدمیمالی رو گول میبدم که متاسفانه سر هرک
 مخصوص ینی بزینگاهشو قفل کرد تو چشمام و با ر. که احمق هنوز زل زده بود به مندیپسره رس

  ش؟؟؟یشناسیم:فتخودش گ
  

 یهمونی مهی ی شانس که بعد عمرنی بخشکه ای باشم ای کردم جدی آب گلومو قورت دادم و سع
 رو هی بودم باور کنه که اصل قضدواری امیعنی جنبه داشت نی بگم نه امشدینم.اومدم زهرمارم شد

  .نفهمه 
  
   من برم خونهیریرام بگ آژانس بستیبهتر ن.ستی مال االن نیول..ره..آر- 

  
  .دمیدی می و عصبنی بار بود امنی اولی برادی شارونی نفسشو با حرص پرت کرد ب

  
   تا نزدم پسره رو بکشممی براری مو به روم نیرتی غی بنی از اشتریب- 

  
 شدم الشی خی کج بشم بتونستمی نمیکی تو تارنیی افتاد پافمی از رو کی دی از جام بلند شدم س

   .رونی بمی و رفتفیزدم به ک
  

 شو ی ناراحتیمعن. اومدن فرق داشت طونی شنی ساکت بود و با اون امنی تو ماش
:  گفتمیزدم سر شونه ش و با لحن الت.شیهمونی ضدحال خراب کردن میگذاشتم پا.دمیفهمینم
   غمتو نوکرتممممممنمینب
  

   نارگل؟؟؟؟یدونی میتو از غم چ: و زد کنارو گفتنی وسط اتوبان ماش
  
  ن؟؟ی اولشو بگشهیآقا م... سخته رو نوک زبونمه یلی خنکهیا ..یعنی- 

  
  ؟؟یدونی می نکن بهم بگو از غم چیلودگ- 
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 یهمونی از منکهی ایعنی یناراحت: شدم آروم گفتمرهی وبه روبروم خی مو دادم به صندلهی تک

  !! و من متاسفمیامشب بخاطرمن جا موند
  

  !!یمنو مسخره نکـــن لعنت: بلند شدنی بوق ماشی صدا شد با مشت زد رو فرمون کهی عصب
  

 هی ها چی مسخره بازنیا: بشنوه برگشتم سمتش و با اخم گفتم خواستی می اخمام تو هم رفت چ
  هو؟ی اصال تو چه مرگت شده یاریدرم

  
از دست خودم از دست ! ؟یفهمی چه مرگم شده خسته شدم خسته ،می بدونیخوایمن ؟؟م-نی ام

  متو خسته شد
  

   داداش یخسته نباش: پوزخند زدم تو روش و گفتم 
  

به : که داد زد رهیدستم رفت به دستگ.رفتی داشت تند مگهید. به من نگو داداشدی سرم داد کش
  شکنمی قلم پاتو می بزاررونی در بنیجان مامانم پاتو از ا

  
 جفتمونو رنمونی بگی نگه داشتابونی برم خونه مون وسط خخوامیم: و گفتمدمی دستمو عقب کش

   تی عقلی با بیبدبخت کرد
  

در خونه عمه خاموش کرد و سرشو گذاشت رو . سمت خونه راه افتادی روشن کرد و با سرعت کمتر
  ! شم؟ادهی اجازه هست پیآبج:برگشتم سمتش و با طعنه گفتم.فرمون

  
  ..... سکوت 

  
  !!رسهی صدا میالــو آبج- 

  
 یوا نمون: که آرومتر از قبل شده بود گفتیی با صداشی شو داد به صندلهی سرشو بلند کرد تک

  !؟یدختر حاال چرا آبج
  
 و سرشو دیخند. همه مدت نی خبر بودم ای و بی خواهرم بوددی نگم داداش گفتم شایآه گفت- 

  . زد شی صندلیچندبار به پشت
  

   با تو داشته باشم نه؟؟ی اگهی نسبت دتونمی رقمه نمچی هیعنی-نی ام
  
  !!! سوالت خطاستی پرس ویچو دان- 
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 رسما اعالم کرده بعد از دی چون امی کننشیبهتره تمر: بسته گفتی چشماشو بست و با چشما
 تحمله رقابلی که الله نچسب و غیی از اونجاذارهی الله مای منو با تو یازدواجش قرار خواستگار

  .کنمیمن تورو انتخاب م
  

 کردم یسع. نداشتم ی مورد شکهی نیه بود و تو ا عقلشو از دست داددیام. حبس شدنهی نفسم تو س
 بود که اتاقک ی خفه اغی که از گلوم خارج شد جیی نکشم تنها صداادیبه خودم مسلط باشم و فر

  : و پر کردنیماش
  
   ؟؟یچــ- 

  
   !!یدی که شننیهم-نی ام
  
  !؟؟یکنیتو غلط م- 

  
 جمله تو تکرار کن تا گهیر د باهی یجرئت دار: برگشت سمتم تی چشماشو باز کرد و با عصبان

  گردنتو بشکنم
  
برم .رنی بگمی برام تصمگرانی مثل تو ترسوام که دی فکر کردی فکر کردی چکنمیتکرار م- 

  !! خواهرگفتمی که بهش می کسیخواستگار
  

 یتو فکر کرد: تو موهاش و گفتدی طاقت دست کشی شد بنی تو هم رفت و غمگشی صورت عصبان
 هی ما گذاشت و حاال ی همه ی براشی که از همه زندگدهی بحث امستین ترس اد؟؟بحثیخوشم م

   بهش نه بگمتونمی نه مخوامی من نه مخوادی ازم مزیچ
  
  گمیباشه نگو بزدل من نه م- 

  
 یتو بگ. دندونتو تو دهنت خورد کنم نارگلخوادی اوقات دلم میگاه: گفتشویشونی با دست زد تو پ

 یدونی نارگل، میشناسی با الله ازدواج کنم تو منو میشی میت راض اونوقکنمینه الله رو انتخاب م
 ل که مثوفتهی و خوش گذرون باشی آدم عهی ری گسوزهی م دلت برا دختر عمه ت نمیتو چه فاز

  !!کنهیلباس تنش دوست دختر عوض م
  
  هم نترس آنچنان نهی در مورد خواستگاری مثل الله رو نداریکی اقتی تو لیگیآره راست م- 
  !! خونهنی در ای خواستگارادی جرئت نکنه بی که تا هفت پشت بعد تون کسگمیم
  

 فکر ی فکر نکردم ؟؟فکر قلب عمه تو کردنجاهاشی به ایفکرکرد: زد و گفتی پوزخند صدادار
   هان؟؟؟ی فکر کردی خودت به چ؟؟جزی رو کردالی لیزندگ
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مثل پدرم خودخواهم باشه آره من  من ی بگیخوایم !!یچی به هی بشنونوی ایخوای میچیبه ه- 
  !!خودخواهم خودخواه

  
 و آرامش من ی از جون زندگیچ. چه مرگش شده بوددی امنی اای خداشهی دادم به شهی سرمو تک

   ؟؟خواستیم
  

  !نارگل؟   :نیام 
  
 قبول ی چرا انقدر زود درخواستمو برا مهموندونستمی از اول مدیبا!! خفه شونیخفه شو ام- 

 سمتش گرفتم و با دموی برگشتم سمتش انگشت تهدی بدلمی شرو ورهارو تحونیتر ا که زودیکرد
  : لرزون گفتمیبغض و صدا

  
 نباری بدون ای عمر بخاطر صاحب نداشتنم سکوت کردم غصه هامو ،حسرت هامو خوردم ولهی- 

رو  مسخره ی خواستگارنی ای تو فقط بهتره حسابامیخودم از پس مشکلم برم .امی کوتاه نمگهید
 معجزه شد و تا آخر یدی دهوی. خبر ندارهندهی از آیشکی هی عقب برا من وقت بخریبنداز

  یموند پسر ریعمرت پ
  

 در خونه روباز کردم دیبا کل.  شم و محکم بستمشادهی نگاهش کنم دروباز کردم و پنکهی بدون ا
 نیرو زم حس شدن همونجا سر خوردم و یپشت در حس کردم زانوهام ب.درو پشت سرم بستم

 که ی در پی همه مشکالت پنی حل ایسرد نشستم پاهامو تو بغلم گرفتم و بغضم شکست از ناتوان
  . کردمهی بهم گردادنیامون نم

  
  !! مناهیچشمات چقدر قرمزه چشمون س-
  
  دمی خوب نخوابشبی عمه دستی نیزیچ- 

  
اصال :اثت گفت برداره برگشت با خبوانی لرفتی الله وارد اشپزخونه شد وهمونجور که م

  ؟؟یدیخواب
  
 ی قهی بود که سلیی کم نداشت از اون دخترایچی نگفتم فقط نگاهش کردم از لحاظ ظاهر هچی ه
 خرده خشک هی بفهمم اما اخالقش ،ی به راحتتونستمی منی امی از دوست دخترانوی بود انیام

کرده بود و  دورترش نی ترش کنه به امکی نزدنکهی ای عشق مسخره ش که بجانیبودنش و ا
 عمه ی و تم مذهبشی شده بود که بخاطر خوش گذروننی به امینی تلقهی ش زانهیر فرار گیرفتار

  .ادی بدش هم مچی که هادی الله ازش خوشش نمنایا
  
  . مو نصفه گذاشتم و بلند شدمی چاوانی ل
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  ! کندارمی قبل از ظهر بخوابمیعمه من م- 
  

  ر عمه خطاب به الله بلند شد سرزنش گی صدارونی از آشپزخونه رفتم ب
  
  ؟یزاری بچه منی قدر سربسر انیمادر جون چرا ا- 

  
   شدهی که برگشته نازک نارنجی از موقعنی نگفتم ایزیمن که چ-  الله

  
 ممکن بود یعنی. فکر کردمندهی رو تخت نشستم و به آدمیشنی حرفاشونو نمی در اتاق و بستم باق

  !!! معجزه بشه منی بار هم که شده تو زندگهیواسه 
  
  نارگلم..دخترگلم..عمه به قربونت - 

  
 داریعمه که متوجه ب .دمیتو جام به کمر دراز کش .کردی چشمامو باز کردم سرم به شدت درد م

  :آروم گفت. و موهامو کنار زدمیشونی به پدی کشیدست.شدنم شده بود
  
  نجاستیشوهرت اومده ا..مامان جان - 

  
 که به زور جلو خندشو یی قدم عقب تر رفت و با صداهیعمه . نشستم خی سرجام سدهی نکشهی به ثان

   ادمو قربونت برمیندازی سرخ پوستا مادی ی نرشونی پرینجوریآرومتر مادر ا: گفتگرفتیم
  
 کنهیسرت درد م: به سرمدی دست کشیعمه با نگران.سرمو با دستام گرفتم. زدممهی لبخند نصف نهی 

   چشات قرمزه دمیصبح د.زمیعز
  
   اومدن؟؟یاز ک .شهی عمه آب بزنم صورتم خوب مستی نیزیچ- 

  
 ی چدونمیمن نم.یداربودی تا خود صبح بشبی خواستم صدات کنم الله گفت دستی نیلیخ-  عمه

  ... کادوهاش نی نادر با انی بده اریخدا خ. که شب و روزتو گرفته وتری کامپنیداره ا
  

  . کنان از اتاق خارج شدحتی نصامی م االننیباشه عمه شما بر :دمی وسط حرفش پر
  

 تو قلبم ی چه حسدومینم. شده بودداشی هفته باالخره پهیبعد از  .دمی دوباره تو جام دراز کش
 دلم واری ته قلبم خودشو به درو دیزی چهی کردمی و دلهره آور داشتم احساس منیری حس شهیبود 

   .کوبهیم
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 یی اهی چه قضدونمینم. ناراحت بودم بخاطر رفتن لحظه بودم همنی مدت منتظر انی هم تمام ا
 از گوشه چشمم یچشمام و بستم قطره اشک.کردمی رهاش مدی که عادت کردم بایبود به هرچ

  . م فرو رفتقهی شقی و تو موهادیچک
  

 ش افهی خودش نشسته بود قی نفر رو صندلنیاول .دی سرها به طرف چرخی سالمم همه ی با صدا
 تو چشماش بود یزی چهی چشماش ی چشماش گود افتاده بود ولریشده بود ز رهیخسته و پوستش ت

  .دمیفهمی کمتر منظورشو مرفتمی توشون فرو مشتری بیکه هرچ
  

تو  .کردنی باال رفته بهم نگاه می با ابروهادی و امالی سرفه الله نگاهمو ازش گرفتم لی با صدا
 می زندگکردی هم مسخره م مدی بود با تو صورتشیی مسخره ای لبخندهی نگاه کردم دیصورت ام

 فقط شدی می که از سردردم ناشیتی با جددشیچیپازل دستش شده بود که هرجور دوست داشت م
  . گفتم و عقب گرد کردم واسه آشپزخونه رفتنی لبری ز"نیخوش آمد" تکون دادم و ی سرهی

  
 صدا خنده شو کنترل کردی می سعی الله اومد تو آشپزخونه به سختکردمی منیری شموی چاوانی ل

  .کنه باال نره
  

  !!ی کردینجوری نارگل چرا ادمی لحظه ازت ترسهی.بابا ابهــت-  الله
  
  !چی الله تو دست و پام نپکنهیسرم درد م- 

  
   یباشه بابا چته کول: بلندم عقب گرفت و گفتیالله سرشو از صدا. به عمد بلند گفتم که بشنون

  
 آخر ی بهم زل زده بود لحظه یو انداختم باال الله هنوز با کنجکاو کردم دای مسکن پخچالی از تو 

  !! هادهی پرت و چنی امی حسابشبیانگار د:  آروم گفترفتمی مرونیکه از در ب
  

 بهش اضافه هی به ثانهی که ثانیتی خون به مغزمو احساس کردم با حرص و عصبانییهوی هجوم 
  : مثل خودش گفتمشدیم
  
  !!!!!م به جهننیجفتتون بر- 

  
 متوجه م شد سرشو باال گرفت بدون ی بود وقتنیی سرش پاستادمی رفتم روبروش امنی تو قسمت نش

   زنگ بزنم آژانس؟؟نیآماده ا: صورتم گفتمی تو حالت اخم آلود و جدریی تغیذره ا
  

   مثالمی بابا خسته امی بابا بزار برسیا: به جاش جواب داد دی ام
  
 بخوان دی گفتم شاشونویا: جان با دست نشونش دادم وادامه دادم دی امیشما که صاحب خونه ا- 

  برن منزل خودشون؟
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   نداره؟؟نجای داره ای دخترجان اون خونه چیچقدر هول: کردرمی عمه از پشت سر غافلگی صدا

  
 قربونت برم ستی خونه نواریبحث در و د:رو کردم به عمه. خفه شدالی با چشم غره لدی پوزخند ام

  ! سردردم خوب بهتر شددی برم بخوابم دوباره شاموننی مشتریونم اگه ب بدخوامیم
  
  م؟؟ی مرخص بشنی حاج خانوم من هم خسته شدم از صبح نشسته اگه اجازه بدگنیراست م- 

  
 خسته ست تازه دیآقا ام.زنگ بزن آژانس: بهم زل زده بود گفتمی برگشتم سمت الله که با کنجکاو

  میشی مزاحمشون نمدنیرس
  

 پاره کردن کهی داد و مشغول تعارف تلمی بعدا تحوارمی که حالت و جا می اخم درست حسابهیه  عم
 وساکمو دمیشنی وارد اتاق شده بودم صداشونو نمگهی که دنای و انی بموندیشد که نه وقت نهاره با

  : وارد اتاق شدالی لرونیبرداشتم که از اتاق بزنم ب
  
  !! ناراحت شددیچته نارگل؟؟ام- 

  
  !!رهی داره رو اعصاب من میلی به درک خیفهمیبه درک م- 

  
 شده یچ: و گفتدمی از دستم که دستمو عقب کشرهی شد ساک و بگکمی نزدی با اضطراب و نگران

  !آخه؟؟
  
  شهی فعال سرم داره منفجر مگمی بهت مزنمی بعدا زنگ مترکهی فعال سرم داره میچیه- 

  
 انداخته ری ناراحت و متفکر سرشو زدی امرونی ب ار کنارش رد شدم و در و باز کردم رفتم

 کارشی چدونستمی وسط نبود مالی لیاگه پا. ازش متنفر شده بودمخوردیحالم ازش بهم م.بود
  !! اوردهری گمیتیبچه .کنم

  
  !! ندارمگهی وجدان و دی شو حوصله تو وجدان ب؟؟خفــهیستی نگهی خب اورده د

  
 بشنوم اومده از شوق کردی خودش فکر مشیفکرکنم پ. کردیقی عمه اومد کنارم توصورتم نگاه دق

  . که برعکسش شده بودارمیبال درب
  

 رفته اطی از قبل تو حانی و کدی گرفتم با عمه و دخترا امی آژانس اومد خدافظنی بوق ماشی صدا
 خجالت زده ی شادادی بهش گفتم نانی کتی دم در بدرقه که بخاطر وضعادیعمه خواست ب.بودن 

  .بشه
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 کرد نتونست رو ی ش هرکارشهی نشستن برعکس همی واسه رو صندلمی شدادهی پنیی از ماش
 دی کشری گذاشتم قبل از راننده کمکش کردم صاف شدم بازم کمرم تنی و زملیوسا.نهی بشیصندل

  . من پشت سرش رفتوی راه و خودش جلو میلبمو گار کرفتم از درد که از چشمش دور نموند باق
  

 نم افتاده بود تو خونه هواکش ها رو روشن کردم تا ی شده بود و بوخچالی باز کردم  در خونه رو
 رفتم تو اتاقش سرشو باال گرفته بود و سقف و نگاه کنهی اسممو صدا مدمیشن.هواز خونه عوض بشه

  .کردیم
  
  ن؟ی داشتیکار- 

  
   خسته میلی رو تخت بخوابم خی کمکم کنشهیم- 

  
   !!اری لباسام هم در بستی نیاگه زحمت: رو تخت که خوابوندمش گفت

  
 روش تا دمیانگار خوابش برده بود مالفه رو کش. از جوراباش شروع کردم لباساش و در اوردن 

  !! هم گذاشتم رو دسته سبدش که برداره بپوشهزیلباس تم. شد لباساشو بپوشهداریاز خواب ب
  

 کردم هی بالشتم کردم و انقدر گرریرد ز اوی رفتم اتاقم سرمو که از درد داشت اشکمو درممی مستق
  . خوابم بردی کدمینفهم

  
 از جا بلند شدم و ی به سختزدمی مخی شده بود و از سرما داشتم کی شدم هوا تارداری بیوقت

 افتادم که انی کادیچشمام گرم شده بود .دمیشوفاژ اتاق و روشن کردم و دوباره تو جام خواب
 به جونم ی مثل کرمی خبری هفته بهی نی اادیشدم برم اتاقش که شوفاژ اتاقش و خاموش بود بلند 

  !!! پرروی بزنه از سرما پسره خی بزارم گفتی مطونهی کنم شی بود تالفتادهاف
  

 یگوش. بوددهیچی تو خونه پی غذا حسابیبو. دست و صورتمو شستم و دست به کار غذا شدم 
 و ی شده؟؟گوشی بدونه چخواستیه بود و م رفتدی بود احتماال امالیهمراهم زنگ خورد شماره ل

  . شدمرهیدستم گرفتم و به اسمش رو صفحه خ
  

 شده بود درست نبود که رهی بخاطر من رابطه ش تی به اندازه کافالی بود گفتنش؟؟؟لی کار درست
تماس از .کردمی اونو خراب می زندگدی گرفته بود چرا باندمی مو واسه آمی تصمیوقت.بدترش کنم
  .دست رفت

  
 نمونده بود که یزیمن از غم چ" نارگل؟؟یدونی میتو از غم چ" دیچی تو سرم پنی امی صدا

  !!ندونم
  

  . زنگ نخورده جواب دادهی. صفحه رو روشن کردم و شمارشو گرفتم 
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   شده بود؟؟ی بپرسم صبح چیدادی چرا جواب نم- الی ل
  
  چه خبرا؟؟ یشما چطور.سردردم هم بهتر شده. حال من هم خوبه یمرس.سالم- 

  
  ؟؟ی خوبدیسالم ببخش- الی ل
  
   رفت؟؟دیتو چه خبر ام. بهتر شدمدمی ممنون خوابیمرس- 

  
  ! رفتهشهی می اقهیآره چنددق- الی ل
  

  . روشن نکرده زنگ زده بود به مننشوی خنده م گرفت فکر کنم هنوز ماش
  
  !ی فضولیزدی برسه خونه شون الاقل بعد زنگ میذاشتیم- 

  
  ؟؟یزدی بود صبح میاون حرفا چ!ن نارگلسفسطه نک : الی ل
  
  ! گفتمی چدونمیچه م. صبحیگیخودت م- 

  
 ری تقصگهی همش مستی از ظهر تا حاال مامان حالش خوب ناری درنینــارگل مسخره باز : الی ل

 چون ی پسره ناراحت شده بودنی بخاطر اکردیآخه فکر م. دادهتی رضاغهی صنیاون بوده به ا
  !!ی باهاش بریخواستینم
  

 نی حداقلش ای ولشهی تو شکردی خونمو ملی پسربود اگه اوانی که بودم ای تنها کسونی تو دلم مد
   باشمندمی به فکر آی و خوش گذرونی بچه بازی کجاست و بجاگاهمی جادمیبود که فهم

  

  ؟؟یدینارگل شن : الیل 
  
 نیده بود همچ زی بهش اگه کسدمی حق می جورائهی. ندرمی مشکلانیمن با ک.دمیآره شن- 

در مورد عمه هم .شدمی نمی راضکردمی کارو باهاش نمنی همنی اورد تا عی سر من مییبال
  .کردی بگم خودت بهش بگو سرم درد می چدونمینم
  
   نارگل؟؟ینگفت.کنمی مشی کارهی نوی خب الیخ- الی ل
  
  !! خوبیشی می بابا االن اگه بگم عصبیچیه- 

  
  !رد باشم خونسکنمی می شده بگو سعیچ- الی ل
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 من هم دی فهمنی زنگ زد امدی از دوستاش امیکی ی پارتمی رفته بودنی منو امشبی دزهیچ- 

 بهش ی نگالیل. من هم از دستش ناراحت شدمنای و اگهی شدگفته به تو می عصبانیلیهمراهشم خ
  !!ها
  
  ..مگه نگفته بودم!!ی ؟؟؟تو غلط کرد؟یچـ- الی ل
  
   خوگمی کاراته که نمنی بخاطر همنیبب- 

  
 با پسر مردم ی احمق نصفه دل شب داری ولی انقدر کله خر شدی رفتی تو سر کدونمیمن نم- الی ل
  ادی سرت بی بالئیگی نمی پارتیریم
  
  ! هم که از خودمونهنی امرمی منی با امرمیبابا با دوست پسرم که نم- 

  
همش ..یکنینامربوط باز مچرا دهن منو به حرف ..استغفرا... که نیام!؟! از خودمونه؟؟نیام- الی ل

   انقدر هوات و داره؟؟ی ازش داریی چه اتودونمی الله ست نمنی اریتقص
  
 ازی نحی خرده تفرهی خب من کنهی الله درک مستیبعدشم بحث آتو ن. روئههی هست ی هرچنیام- 

  دارم
  
  ه؟؟ی روئه چهی؟؟منظورت از !!! با پسرا مردم آرهی رقص و خوش گذرونیعنی ـحیتفر- الی ل
  
   دارهی اخالقهی ی بعدشم خب هرکرقصمی منیمن کار به پسرا مردم ندارم من فقط با ام- 

  
 فقط ی ولکنمی نکرد من هم نمی اشاره ادی امچی بار که هنینارگل ا.مرده شور اخالقتو بردن- الی ل

  !!!!!!یدیفهم. و تو دونمی برسه به روح بابام من مگهی بار دهیبه گوشم 
  
  روشن شدمآره بابا کامال - 

  
  خورهی تلفن خونه زنگ می با من ندرای کارنیبب...جون دلت– الی ل
  
  نه ازاول هم نداشتم- 

  
  ؟؟؟ی گفتیچ- الی ل
  
  .. گفتم خداحافظ حق نگهدارت باد در پنایچی هیچیه- 
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 رو کاناپه دراز یقیبا نفس عم. رو روم قطع کرده بودی گوشیعنی ی بوق ممتد تو گوش
  !!!خب در رفتم ها.دمیکش

  
  !! اون موقع هم خدا بزرگهه؟؟تای چدی قصد امفهمهی نمیعنی ؟؟؟ی بعدش چ

  
 که یفعال به تنها کس.شدی مسائل روشن می سرهی دی باکردمی صحبت منی سر فرصت با امدی با

  !! بودنیاعتماد داشتم ام
  

 هم غذاشو.کردی نگاه منی خاموش و متفکر به زمونیزی تلوی حوصله نشسته بود جلوی و بکسل
 دی بادونستمینم. فاصله مبل نشستم کنارش متوجه حضورم نشدهی بردم با ختمی ریچا.کامل نخورد

 ی و با تعارف چاایدل و زدم به در. درمانش بپرسمجهیچطور سر بحث و باز کنم در مورد نت
   متوجه حضورم بشهتاصداش زدم 

  
 و برداره وانیدست بلند کرد ل.ردم اشاره کیبا دست به چا. سرشو باال اورد و تو چشمام نگاه کرد

 خوردنم یی توجه به چایب. سرشو باال گرفتشی شو داد به صندلهیبا اخم تک .دیکه دستش نرس
اونوقت بجز . که همش من در خدمتش باشمشدی نمارهی شو جلو تر بی صندلتونستیادامه دادم م

  . افتنی از کار میلی دستاش هم از تنباشپاه
  
   شد؟؟یپنج شنبه چ.نی کارتون نگفتجی در مورد نتایزیچ- 

  
 ی شورادیی داروهه که تا به تاهی قیتزر: گفتی خسته ای با صدانی و غمگنی سنگقی نفس عمهی با 

  !! مثبتهقاتی تحقجی که نتانهی اون چه که مسلمه ای داد ولی بابتش نظرشهی نمادی درنیپزشک
  
 یجی چهار کلوم حرف بزنن با گستنخوای دکترا منی اکردنی شدم چقدر سختش مجی لحظه گهی 

 بدونم چقدر ممکنه طول خوامی فقط میگی می فهمم شما چی من نمنیبب:سر تکون دادم و گفتم
  ؟!بکشه؟

  
 التی مقرره خیزودتر از وعده : نگاهشو به صورتم دادی نگاهشو از سقف گرفت و با کنجکاو

  !راحت
  

  .خودمو جمع کنم که خوب بود پس من زودتر وقت داشتم نجاشی خب تا ا
  
   مطرحش کنم دی چجور بادونمی خواهش ازتون داشتم نمهی- 

  
 نگاهم کرد و سر تکون دنی لبخند محو زد و مثل پدرا که به حرف دخترکوچولوشون گوش مهی 

  !! چرا که نهادیباشه از عهده م برب:داد
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  دی و از کاراتون حذف کندی امنیتونی که میی تا اونجاخواستمیم- 
  

  لش؟؟؟یو دل:اش با تعجب باال رفت و چشماش گرد شد و همون حالت گفت ابروه
  
 ازدواجشونن به ی کارای و باقی عروسدی االن بچه ها دور خرنکهی نداره فقط ای خاصلیدل- 

 نی از اشتری خواهش کنم بخواستمیم .دی امی هابتی شکرآب هست بخاطر غونشونی میاندازه کاف
 خسته ی مدت مشکالت من همه رو حسابنیمخصوصا ا.ننینب بی عمه آسیبخاطر من خانواده 

  !!کرده
  

 همراه من باشه خواست من خواستی خودش مدیام: مکث گفتهی گفت و بعد از چند ثانی آهان
  . خرده مشکل داشتندهی از قبل اینبود گو

  
 و ینی گذاشتم تو سوانمویحس کردم صورتم سرخ شد ل!! مرد دهن لقه لعنت ی بر ذات هرچی ا
  : رو بلند کردم ببرم که گفتینیس
  
  ! بخورم هاخواستمیم- 

  
 لبهاش ی شده باشه ولدی ناامیزی که از چی برگشتم سمتش خسته بود نگاهش خسته بود مثل کس

  دیخندیم
  
  کنمی عوضش مرمیسرد شده م- 

  
   ؟؟عی سریریکجا م. خوبهنی همخوادینه نم-انی ک
  
  ...رمی نمییجا- 

  
 رو ینی شونه هامو باال انداختم و سمی جفتمون با تعجب بهم نگاه کرد زنگ واحد بلند شدی صدا

 که ی کسدنیبا د. درو باز کردمی و شال کردم سرم و بدون نگاه کردن به چشمزیگذاشتم رو م
  .پشت در بود احساس کردم خون تو رگ هام منجمد شد

  
ود تو دلم اعتراف کردم  ست کرده بی بود و با شلوار مشکدهی پوشی مردونه چهارخونه اراهنی پ

 زدن دی به چشماش که باز سر مچ نگاهمو موقع ددی درسته نگاهم رسی و همه چپی خوشتییخدا
  . خرده با فاصله باز کرده بودهیگرفته بود دستاش و از پشت تو هم گرفته بود و پاهاشو 

  
ن شده بود  متوجه زنگ خوردانی کردم به خودم مسلط باشم و زودتر ردش کنم بره چون کی سع

  !! بودهی بدونه کخواستیو حتما م
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  ن؟؟ی داشتیکار- 
  
  سالم- 

  
  دیسالم ببخش- 

  
   تون هستم خاطرتون هستی بغلهی همسایراستش من از مهمونا- 

  
  . که یری آره خوشکله اگه بابام از خاطرم بره تو نم

  
  دی امرتونو بفرمائدمتونی دنگی توپارکادمهیبله - 

  
  !اسمم کوروشه- 

  
  .نی آفرنی انتخاب پدر و مادر آفرنی به انیآفر. که اسمت هم برازندته حقا

  
 دمی که نفهمنیزنی حرف می ربطشو بهم بدونم آخه انقدر تلگرافشهی مخوامیخوشبختم اما عذرم- 

   شدی به چیچ
  

 ی ؟؟؟استفهامی دی سهی. دراورد و جلوم گرفت یزی و از پشتش چری سرشو انداخت زدی خند
  ؟؟ی چیعنینگاش کردم 

  
  ن؟؟ی جا گذاشتی اون شب تو مهموننویا- 

  
  د؟ی کنی اشتباه نمدیمن؟؟؟مطمئن- 

  
  ؟!دی چرا رفتدونمی من نمدنی باشه چون به محض دادتونی منو دیشما که با- 

  
  دی بهتره مزاحم نشنیزنی حرف می در مورد چنی داردونمی من نمدینیبب- 

  
 کاری با اون آقا اونجا چنی بدحی توضخوادینمباشه : خاروند و گفت ی سرشو به شکل بامزه ا

   اسم شما نوشتهی دی بهتون اما رو سدمی که البته من به شخصه حق منیکردیم
  

   من کجا بودم؟؟؟یکردی شانس پخش می االن دوست دارم بدونم وقتقای عمای خدا
  
  بده؟؟ هست به من حق ی کنیده؟؟؟ای من حق مدونه؟؟بهی اصال اسم منو از کجا مهی کنی ا
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 که به نی هستی ؟؟بعدش هم به فرض هم که من بوده باشم شما کنیدونیشما اسم من و از کجا م- 
  ؟!نی ندای نیمن حق بد

  
 اما در مورد اون دی منو ببخشدمیازخاله درمورش پرس: باال اورد و گفت می دستاشو به حالت تسل

ا دوست داره خوش باشه خوش  تو سن و سال شما مسلمیموضوع منظورم و بد گفتم خب هر دختر
  . کنه ی از برادر مصدومش نگهدارنکهیبگذرونه نه ا

  
  ."برادرمصدوم" .دیچی صدا پسای کلی زنگانی تو کله ام ع

  
  ن؟؟یزنی حرف مانی درمورد کنیشما دار:دمی پرسی مو با حواس پرتقهی به شقدمی کشی دست

  
  !!!انیبله خانم ک: تو موهاش و با لبخند گفتدی کشی دست

  
 لو بده شوهر دارم و نی جلو امنهی بودمنو ببدهی شد من ترسی چکردمی فکر می من چی اوه خدا

  !!انمی من خواهر ککننی فکر منای ساکنم نگو انجایا
  

 رو محکم گرفته بود نگاهمو با ی دی سمت کاور سهی که رمی رو ازش بگی دی دستمو بردم جلو س
  .اخم دادم به چشماش 

  
 گونه شو بکشم بگم خواستی خدا دلم میش زد که ته دلم ضعف رفت ا لبخند دخترکهی 

  : که قبلش خودش به حرف اومد؟؟؟ی همه خوشکلنی تو چرا ایپدرصلوات
  
 احساس دمتی که تو بالکن دی سالمه از همون روز اول26. عرائض مو تموم کنمنیاجازه نداد- 
 برگردم اما شماره مو برات گذاشتم  زودتردی بهت دارم من امشب پرواز دارم بای حس خوبکنمیم

  می باهم آشنا بششتری بشمی خوشحال می از اون دوست پسر ماستت خسته شدی روزگاریاگه روز
  
 درمونده بودم و گذاشت و با آسانسور ی رو ول کرد من و که مات و مبهوت الی دی سمت سهی 

  .نییرفت پا
  

 هی رو نگاه کردم ی دی درو بستم و تو سیجی پشت در با گیکنی مکاری بلند شد که چانی کی صدا
  . شماره گذاشته بود توش0912

  
   دستت؟؟هی چنیا-انی ک
  

  . نگاهش کردمیکارت و گذاشتم سرجاش و جد. نگاهش کردم
  
  ؟؟ی گفتی ساختمون چیتو درمورد من به اهال- 
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چطور :ت  داشت کالفه و گفاجی به اصالح احتی که حسابششی به ردی کشی دستهی اولش جاخورد 

  مگه؟؟
  
   بدم؟؟دی بای خواهرت چه جوابی بدونم دفعه بعد که اومدن خواستگارخوامیم- 

  
 خم شدم سمتش و با یدستمو زدم به کمرم وکم. سرشوباال اورد و با تعجب و دهن باز نگاهم کرد

  : باال نره گفتمادی زکردمی می که سعییصدا
  
 ی هات و تموم کنی مسخره بازنیره ابهت. شدمری مدت تحقنی تو ایمن به اندازه کاف- 

  !!!یداداشــ
  

 ی رفتم سراغ ام تمی به سرعت از کنارش رد شدم و در اتاقمو محکم بهم زدم و قفل کردم مستق
 یاز هرچ" جمله تو سرم بود هیفقط . کردمادشی حد زنی هاشو گذاشتم و تاآخری گوشرمیپل

  "!!!مرده متنفرم
  

نوشته . داشتم شدم نی که از امی نخونده اامینده که متوجه پ ساعت چنمی مو نگاه کردم ببیگوش
 دی بایشگی شاپ همی کاف7فردا ساعت " کجام؟؟؟ جوابش دادم گفتمی مدیبا."؟؟ییکجا"بود 

  ."نمتیبب
  

 داشت ادی که هم آشنا زنی بهتر از امی ککردمی نفر مشورت مهی با دی خودمو گرفته بودم بامی تصم
  .دوستش داشتم برادر هی مثل نکهیهم ا

  
 خواستم برم آب بخورم گفتم ممکنه هنوز اتاقش نرفته باشه و باز چشم تو ی تشنه ام شده بود م

 از کجا الیخیب!! در کار نبوده ی بود بفهمه دروغ گفتم و خواستگاریفقط کاف. با هممیچشم بش
  !!رتی غی بیبفهمه بعدشم حقشه پسره 

  
 چراغ راهرو روشن رونی در و باز کردم و رفتم باطیت ساعت از دو شب گذشته بود آروم و بااح

 آب برداشتم دور از چشم ی بطرهی قبل از خواب روشنش کرده رفتم آشپزخونه و یعنیبود 
  .خوردمی داشتم آب میبددلش با دهن از بطر

  
  !!زی منم آب بری براگهی دی بطرهیاز - 

  
 شدمیدر سرفه کردم که داشتم خفه م تو گلوم و به سرفه افتادم انقدی قلپ آب پرهی هول شدم 

 که ادی آشپزخونه رو باال بی جلوی کرد سکویپاهام خم شد و نشستم کف آشپزخونه از دور تقال م
 سرو ته شد و با صدا خوردن رو شی کرد و خودش و صندلری گشیبزنه پشتم که چرخ صندل

  !خونه کف کیسرام
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 هم خنده م انی سر و ته شدن کیادآوریو  که پاهاش تو هوا بود ی صندلدنی طرف از دهی از 

سرفه  .گرفتی سرفه م مشتری بدمیکشی نفس مشتری بی اومد هر چیگرفته بود هم سرفه م بند نم
 داشت ی و گرفتم و از جا بلند شدمو رفتم طرفش سمت چپش خم شده بود سعنتی کابیکنان لبه 

 نکهی با ادمشیگرفتم و باال کش و از پشت شونه هاشو دمی رو عقب کشی بشه صندلنداز جاش بل
  . دادهی خودش کمک کرد و تو بغلم تکی بود ولنیسنگ

  
 و با استنشاق عطر تندش به عطسه دمی کشقی تر شده بود نفس عمی سرفه هام طوالننی بی فاصله 
  .افتادم

  
 دنی که با لرزارهی سرم در بشوی نشه منتظر بودم دق دقلی عصباندمیکشی از ترسش نفس هم نم

 یی کردن با دختر شتره شلخته ای هم داشت زندگهیگر.کنهی مهینه هاش احساس کردم داره گرشو
  :آروم و عذرخواهانه گفتم. من نیع
  
  ! کردن ندارههی گریشی دوباره بلند می که افتادی نداره افتادیاشکال- 

  
 هی نیهم.فتاد اونقدر که به قهقهه ادنی شد و بلند بلند شروع کرد به خندشتری لرزش شونه هاش ب

 که ی به حال وقتی ستم بود واشی نگهداریعیحالت طب. بشه ی کم بود که ضربه مغزمیبدبخت
  . هم بشه وانهید
  

با . بدههی تکواری کردم بکشمش عقب تا به دی موقعش رو پاهام نشستم و سعی بدنی کالفه از خند
  : سرحال و خندون گفتیصدا

  
  ؟؟یکنی مکاریا ا ا چ- 

  
  !! ت بدم زنگ بزنم اورژانسهیتک خوامیم- 

  
  ! دختر خوب؟یاورژانس برا چ-انی ک
  
  . کردشی نباشه بشه کارقی عمادی زتی ضربه مغزدی زودتر برسونمت دکتر شادیبا- 

  
 که فعال از میی کدومه تنها جایضربه مغز: دستشو عقب اورد وبازومو گرفت گفتدمیدی صورتشو نم

  !دست تو سالم مونده مغزمه
  
  خندهی نمنی زمخورهی میآدم عادآخه - 

  
  !شهی تو همخونه نمنی عی کسهی با یآدم عاد-انی ک
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  !!گمی نمیچی ها هیاری شورشو در می دارگهی دنیمگه من چمه بب- 

  
 آب نخور ی بهت گفتم با دهن با بطرشتریصد دفعه ب!!! هم بزار روش بگوزی چهی ـــاینه ب-انی ک

  !خودتو هم ی بود هم منو به کشتن بدکینزد
  
  . خب خنده ش کجاش بودلیخ- 

  
 کارتون موش و گربه افتادم که پرنده هادور سر ادی دی دور سرم چرخای لحظه دنهی چیه-انی ک

  ! حس و داشتمنی همقای دقخوردنیگربه تاب م
  
  !! کنتی که کمتر من و اذنی ایعنی نیا- 

  
 آشپزخونه نیتشنه مه تو ا برا آدم از سر شب یزارید آخه تو موش کوچولو اعصاب نم-انی ک

  شدمی مدی تو اتاقم رسما داشتم لب تشنه شهی رفت تو هم که پارچ نذاشتشهی که نمیلعنت
  
  !! شانسا ندارم که؟؟نیازا: گفتم ی لبری زواشی 

  
   نکنی پس دعا الککشونمیمن هرجا برم شک نکن ترو هم دنبال خودم م- 

  
  ؟! نشنوهیخواستی پوک پسره تو بغلته مکله!!یزی از خجالت عجب گوشا تشدمی داشم آب م

  
  تکونش دادم . از نشستن خسته شده بودم همون جور تو بغلم آروم گرفته بود

  
  . جلوارمی تو بی من صندلری خودتو بگقهی چند دقهی نیبب- 

  
  می کنی اگهی فکر دهی بهتره ی بلندم کنیتونی نداره نمی ادهیفا-انی ک
  
  دای بدی زنگ بزنم امیخوایها م- 

  
 رفته بعدشم ادتی مینه قرار شد کمتر تو کارا ازش کمک بخوا: بودطنتی شی تو صداش رگه ها

  !!ساعت دو بعد از نصفه شبه
  
  . پسکردمی مکاری چدی شانس بانی ای بخشکی ا
  
   احتماالدارهی بی زنگ بزنم نگهبانیخوای منیبب- 
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  !!الزم نکرده- 
  
  !که ؟ ینی تا صبح تو بغل من بششهی بابا نمیا- 

  
  !!!! تو بغل مننیابشی تو بیمحض تفنن دوست دار: و گفتدی دوباره خند

  
 توروش دمی دو بارخندکردمی لهش مزدمی روز مهی شد باال خره ی اعصابم خط خطستمی تمام س

  پررو شد
  
  !لـــازم نکرده- 

  
 ها رهیتگ دسواری ش دادم به دهی تکدمی رو گرفتم و جلوش کشی چرخ صندلهی دستمو دراز کرد و 

  . قفلش کردم که از جاش تکون نخورهدمیشو کش
  
   بکنمی اگهی فکر دهی تا نی بده به اهی تکای بنیبب- 

  
چشمامو باز کردم و .دمی خودم گذاشتم و کنارپاش دراز کشی رو جای از پشتش بلند شدم صندل

دم ضربه به  به خوولیا.کردی لبخند آروم و مهربون نگام مهینگاهمو تو چشماش قفل کردم با 
  . اخالقش قابل تحمل شده بودی تا قسمتی بود کمییجا
  

 شده بود و زونی طرف آوهی لختم از ی سرم موهاری و دستمو زدم زدمی به سمت چپ دراز کش
  :سرمو تکون دادم گفتم. بوددی تو دی و لختم حسابدهیگردن کش

  
  م؟؟ی کنکاری چدیحاال با) نابغه (Geniusخب - 

  
 شنهادی پدونمینم: قفل کرد تو چشمام طنتیو از چشمام داد به گردنم و دوباره با ش با لبخند نگاهش

  !!هیخودت چ
  
 هی اورده ؟؟ری فکر کرده بود بچه گنی بدونم اخواستمی فکر کرده بود من خرم؟؟؟نه واقعا منی ا
  !! که حالشو ببرهدمی نشونش میشنهادیپ

  
 رو تختمو لی برگشتم اتاقم وساگردمیتن برم با گفکردی از جام بلند شدم هنوز داشت نگاهم م

 دنی با دکشوندمی دنبال خودم منی و تشک تختمو به زور از جاش بلند کردم و رو زمنیی پاختمیر
  ؟؟یاری قراره سرم بییباز چه بال:تشک چشماش گرد و گفت

  
 ی بکش درازیتونی که منیرو ا: گذاشتم و موهامو زدم پشت گوشم گفتم نی رو زمکشی تشک و نزد

  ؟یتونینم
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  !رو تشک تو بخوابم؟: به تشک کرد گفتینی نگاه بدبهی 

  
  !! کنی سرجاش بچه که زدن نداره نارگل داره؟؟؟تو بزرگادی اعصابم بدمی کشیقی نفس عم

  
  ؟؟؟یتو واقعا نابغه ا- 

  
  !!گنی مینجوریا- 

  
  ! تست بدههی ی حساب باز کنه وقت کردگرانی رو حرف دادی آدم زستیخوب ن- 

  
 بهت گفت گهی دیکی ی که تو هم قول بدی بودم به شرط130 ی بار که دادم باالنیآخر- 

  ی اعتماد کننهی به آشتری بیخوشکل
  

  . سرحالهی بود که حسابیی از اون وقتاشناختمشی مگهی و دزدی برق مطونشی سبز و شی چشما
  
  !!دمی بودم که ددهی کردنتو ندیفقط حسود- 

  
   تو رو بکنمی کم نذاشته که بخوام حسودیزی خلقتم چ خدا تویاگه دقت بکن- 

  
 موهاتو ی از ته بزنلتویبی و سشی ری تر کنکی ابروهاتو دو رج باردی بازمی نه عزنای مامانم ای وا

  !ی بشه انداختت به به بدبخت کورکچلدی بعد اونوقت شایبلند بزار
  

  !!خدا خفه ت نکنه نارگل:دیدی دستشو گذاشت رو دهنش و خن
  
  .شدی میزی اونموقع عجب چییخودمم خنده م گرفته بود خدا 

  
 بلندت مارستانی بدی اومد بردی تا فردا امی بخارشی تا پدی کششهی منوی بخواب رو تشک اایب- 
  !کنهیم
  
 تو خونه از رفت و آمد خسته ادی بوتراپیزی رفت بگم قراره فادمی رمی نمگهی دمارستانیب-انی ک

  شدم
  
  می همه دردسر نداشتنی انیتشو گفته بوداز همون اول راس- 

  
 انگار حالش گرفته شده باشه دست دراز کرد و خودشو هوی دی کشیقی داد و نفس عمی سرشو تکون

 اوردم پهن کردم تو تشک زی مالفه تمهی رفتم اتاقش امی لحظه صبر کن االن مهیباال بکشه با گفتن 
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د ین هم از کمرش کمکش کردم تا رو تشک خواب زد می قدرشناسانه ای مالفه دستم لبخنددنیبا د
 نی زملی اوای هرچدمی کشی مکی تشک بوق بوق کنان رو سرامیپاهاشو صاف کردم و از دسته ها

  . درد خوردهی و فرش نکرده االن به نی که زمدادمی فحش مخوردمیم
  

ت و پتو خودمو  کردم بالشادتری و درجه شوفاژ و زدمی رفتم بالشت و پتو شو هم اوردم و روش کش
  .هم رو مبل انداختم و چراغارو خاموش کردم

  
   بگم؟؟شهی میزی چهی-انی ک
  
  !! خودمم بودری تقصستیتشکر الزم ن- 

  
 ادتی آخرشم ی بود به کشتنم بدکیاون که بعله فقط خواستم بگم نزد: خندون گفتی با صدا

  !!یرفت بهم آب بد
  
  !! زدم از سرماخی نی امی هستیکدوم جهنم-
  
  چه خبر؟؟؟. احوال خانم خانماکمیسالم عل-نیام 

  
  !!ــنیام- 

  
   !نمتیبی دارم منمی تو ماشیچته کول-نی ام
  

 نیاز ماش.دست تکون دادم براش. زد ی بوقینی رو قطع کردم و اطرافمو نگاه کردم ماشی گوش
 بود که دهی کوتاه پوشی بارونهی زدمی مدشی منم از دور داشتم دکردی رو رد مابونیخ. شد ادهیپ

 خوش یلی در کل خی مشکنی بود باجدهی پوشرشی ژاکت کرم زهی دادیقدشو بلند تر نشون م
  .ادی بپوشه دخترا خوششون بی چدونستی بود بقول خودش مپیشتلباس و خو

  
   چرا قرمز شده ؟؟نیا ا: مو گرفت و گفتینی بهم بدی تا رس

  
 مین !!مهی هفت و نیساعتو نگاه کرد:تم گفتی زدم تو شکمش با عصبانفمی دستش با کری زدم ز

  !!ساعته االف حضرت آقام
  

 ی بازی و با تعجب به وحششدنی که از کنارمون رد می زوج جوونهی ها برگشت به وونهی مثل د
  !! هاگهی حضرت آقا منو منیدیشن: گفتکردنی من نگاه میها
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 باد گرم خورد به شی کردم آخ شاپ رفتم و بازشیبه سمت کاف .نمی هاشو ببی دلقک بازستادمی نا
 شب رو یبای زیوی که وی بزرگی پنجره کیصورتم حالم اومد سرجاش به سمت پله ها رفتمو نزد

  . نشستمی دو نفرزی شاب رو میداشت از پنجره کاف
  

  ؟؟ی بودسادهیچرا تو سرما وا:به محض نشستن گفت. پشت سرم اومد و روبروم نشست
  
  !! خونه رفتمیداشتم م ساعت نشستن میچون بعد از ن- 

  
  !!یگفتی می داشتی هم تو راه هرکاررسوندمتی هم میگفتیخب م-نی ام
  

اعتراف کن : گذاشت وگفتمی انتخابی گرد دونفرزی می داد و دستاش و لبه هاشی شو به صندلهی تک
  !! باشهتونهی می دعوت شاعرانه چنی الیدل
  

 عشاق امسالم اتفاقا ستی لی نفر انتهاهی نداره ی اشکالدونمی مدونمینگو م: تا خواستم بگم ا گفت 
   نبودنهی همه هزنی به اازی ندمی جات می جورهی بود حاال یخال

  
 یحاال ک: و گفتمزیخم شدم رو م.شهی منی همی رو بددی که نبایی هروقت به آدمانهی همی زندگ

  ! بدمی انهیگفته من قراره هز
  

 منو بینکنه قراره ج: ابروشو باال برد و گفتهیم و  تر شد بهکی مثل خودم خم شد و صورتش نزد
   آره؟ی کنیخال

  
  . سرمو تکون دادم که آره از جاش بلند شد

  
 شو ی باروننیبلند شدم آست. برهی جدیبرگشت که جد. شر مرسانمی را نخواسترتیخ:نی ام
   دمیکش

  
 به دست من و در نیاز ام ساله منو به دست اومد باال و نگاهشو 18 17 بای همون لحظه به پسره تقر

  ! باالدنیآخر به من داد و ابروهاش پر
  

  !! تفنی امادی تف به روت ب
  

 کردن که ی زد پشت پسره و شروع کرد شوخیکی ی هم به شوخنی خونسرد نشستم سرجام و ام
  . و سفارش دادزی خودش هم نشست پشت میدی ندیدی شتر دیعنی

  
 کردمی همه سن به عقلش شک منیبا ا. زده بودم بهش با اخم زلنهی پسره رفت هنوز دست به س

  . از اوقاتیگاه



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

163

  
 حساب ی نذاشتی کردعمی اون بار جلو دوستات ضاارمی بادتی خواستم دی خب ببخشیلیخ-نی ام

  کنم
  
  ...یدونستی الله بودن بعدشم تو خودت خوب می من ؟؟؟اوال که دوستایدوستا- 

  
 یاوک.ادی الله از من خوشش نمدونمی مدونمیم:فت دستشو به عالمت بس کردن باال اورد و گ

  !!خب کارت و بگو.دیببخش
  

 مسئله رو ختم نی الله روح مامانمو قسم داده بود وگرنه افی حرونی نفسمو با حرص پرت کردم ب
  ! آخرشکردمی مریبه خ

  
 یا گهی کس دچی و ارزش بدون چون االن به جز تو به هکنمی که دارم بهت اعتماد منی انیبب- 

  .اعتماد ندارم
  

 بزنه دست ی کردن با نمک دون برداشت و با تعجب بهم نگاه کرد خواست حرفی دست از باز
  :گرفتم جلوش ساعتمو نگاه کردم و گفتم

  
  .......... وقتم کم هست پس با دقت به حرفام گوش بدهیمن به اندازه کاف- 

  
  . و سکوت کردرونی حرفام که تمام شد نگاهشو داد به ب

  
و ...ی که کمکش کنیکی ی تر از خودت داشتکی خواهر کوچهی خواستی دلت می بار بهم گفتهی- 

  !!نی امی کمکم کنخوامی می حاال اگه هنوز رو حرفت هستی کنیبراش برادر
  

  :کردی و پشت سر هم تکرار مدی دستاشو به چشماش کش
  

  !! بدهی گافنیهمچ کردمی وقت فکرنمچیه.. عقلشو از دست داده دیام!!!!شهی باورم نم
  
 حرکت بعدشو تونمی شده نمگهی آدم دهی کنمی حس مترسمی ازش مگهی من هم دیراستشو بخوا- 
 دست ی دستی اومد دستی نمشی پانی جرنی و ادمیدی تورو نمی کنم اگه شانسینی بشیپ

  !! تو حناذاشتیهردوتامونو م
  

 دی غلط بای درسته چی چدونهیه نم کی بود مثل کسجیکالفه و گ.دی مالی هاشو مقهی با دستش شق
  !! نهای کنهی مرهی بگمشوی تا تصمذاشتمیتنهاش م

  



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

164

 ری دی االنشم به اندازه کافنی برم خونه تا همدیمن با: بودزی دستمو گذاشت رو دستش که رو م
  !! من منتظر جوابتمیشده فکرات و کرد

  
 گاری سدمشی درمی بگیه تا تاکس زدم رفتم اون سمت جادرونی شاپ بی از جام بلند شدم و از کاف

  !کنهی شاب آسمونو تماشا می کافی اشهی شواریبه دست پشت د
  

 آروم و آشنا ی ملودهی ی ساعت از نه شب گذشته بود در و باز کردم و رفتم تو خونه بجز صدا
 گذاشتم کنار در و ناخودآگاه به دنبال منبع صدا رفتم فموی اومد با استرس کی نمی اگهی دیصدا

  . با دهن باز جلوتر رفتمدادی که مونتاژ کرده بودم و نشون می اقهی چنددقلمی فی دی سیلا
  
   سالمکیعل- 

  
 هی نشسته بود و جلوش ونیزی تلوی روبروی جدافهی و بهش که با قدادمی با دست صفحه رو نشون م

  کارتون بزرگ بود سالم کردم
  
  ؟؟؟؟!! منهلمی فنیا- 

  
  ؟؟یود وقت شب کجا بنیتا ا-انی ک
  

  : گفتمی امهی و با لبخند نصف نستادمی وسط راه ا
  
  !! مشترک من و الله ستی از دوستایکیمن که گفتم تولد - 

  
   چطور الله دعوت نبود پس؟؟یجد-انی ک
  

  ؟؟؟ی کردکارشی سوال دارم ازت شانس منو چی جدای خدا
  

 بدونه خب خواستیدم م مبل خودمو پرت کردم و مشغول باز کردن دکمه ها پالتوم شنی رو اول
  . بهشگفتمیم
  
  کنن؟ی مکارینجاچی انای اینگفت. اومدی هم نمدونستیچون اگه م- 

  
  ! وقت هستنایو چرا اونوقت؟؟جواب منو بده واسه ا-انی ک
  
 نگفتش چون نای سارادی نمنی که الله خوشش از امیی هم بودش و از اونجادی برادر امنیچون ام- 

   ان؟؟ی چنای تموم شد بگو اییخب اگه بازجو!نهی دوست امنایدوست پسر سار
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  ؟؟؟ی بوددی که ؟؟تو به من بگو تااالن با برادر امینیبیم-انی ک
  
  !!نهی که من باهاش دوستم امیتنها پسر..خب آره - 

  
 همه سوال نیا:دمی شو حرکت داد که رد بشه بره باز هم با سماجت پرسی گفت و صندلی بسالمت

   ان؟ی چنای خب بگو ا من جواب دادمیدیپرس
  
   من بعنوان شوهـرت امضا دادمی اوردشون نبودیعصر پستچ-انی ک
  
 بود از من ری لوح تقدهی رو کارتون دمی خارج شد پرییرای گفت و از پذظی غلیلی شوهرت و خنی ا

 هم از طرف ی دعوت همکارهی شده بود بعالوه لی تجل" خاصیعکاس"به عنوان نفر اول مسابقه 
 زدم باال غیاز ته دل ج. ربع سکه برده بودمهی هم زهیبرنگاران برام فرستاده بودن جاباشگاه خ

   .شدی باورم نمدمی پرنییپا
  

  
  

 دو ساعت ی رو روزیوتراپیزی و فومدی می مسنی آقاهی از اون شب گذشته بود هرروز ی روزسه
 بماند که از رفتیر م حوصله م روزا سیحساب .دادی ساعت بعد از ظهر انجام مکی ساعت صبح کی

 هم رو اعصابم بود انی تفاوت کی کالفه و سردرگم بود سکوت بی نشده بود حسابی هم خبرنیام
 لی با موباای کردی لبتابش کار می تمام روزش پاکردی هم نگاه نمی مستند مذخرف پزشکی حتگهید

  .کردیم که کنار پنجره با حسرت آسمون و نگاه گرفتمی هم سرمچشو مای کردیصحبت م
  

 چقدر وقت فکر دونستمی نمی با درخواست باشگاه خبرنگاران چکار بکنم ؟؟؟حتدی بادونستمی نم
  !!کردن دارم

  
 در کردن ی و به بهونه خستگختمی خارجم کرد سه تا نسکافه رالی از فکر و خی سوت کتری صدا

  .دم اومد و با لبخند وارد شیدی بفرمائیآروم در زدم صدا. رفتمانیسمت اتاق ک
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  !دیسالم عمو جاو- 

  
   !!!!"دیعموجاو" و با تعجب تکرار کرد دنی باال پرانی کی ابروها

  
 کارشیچ: گفتانی تشکر کرد و رو به کرهی رو ازم بگینی سومدی همونطور که به سمتم مدی عموجاو

   سخت براش تکرار کردنش خودم بهش گفتم هرجور دوست داره صدام کنه لمی بابا جان فامیدار
  
 ی دنبال رد لکه اینی ته سانی کی و چشماذاشتی رو رو تخت مینیبرگشت سمتم و همونطور که س 

   بود؟؟ی اسمت چی بابا جان گفتنی بشایب: نشه بهم گفتفی کثشی تا روتختیزیچ
  

  !قشنگه؟!نارگل عموجون: باز گفتمشی خنده م گرفته بود همونجور با نانی از وسواس ک
  

  !! باباجان مثل خودت یلیخ:ت و پاش رو پاش انداخت و گفت برداشوانی لهی دی عموجاو
  

  !!گنی عموجون همه میمرس: گفتمکردی که با حرص نگاهم مانی برگشتم سمت کتی با رضا
  
 خوب یول:  داد و گفتی سرحال نبود سرشو تکونادی زیوتراپیزی از فی ناشی که از خستگانی ک
   ابروشو باال برده بودهی با خباثت هی حساب باز کنه گرانی رو حرف دادی آدم زستین

  
   -دی عموجاو

  
  نازندی و مرقصندی مرازی به شعر حافظ ش

  
  ی و ترکان سمرقندیری چشمان کشمهی س
  
 بار با نی جوابشو داد برخالف دفعه قبل ای به جواب دادن من نبود چون عموجون با شعریازی ن

  "یناناز" لپشو بکشم و بگم خواستیدلم م ش بامزه شده بود افهیق. نگاهشو به چشمام دادیلبخند
  

   عمو که رفت رفتم اتاقش
  
  !نجای اادی می اخ چه بوئفی پفی پفیپ- 

  
  !؟؟یدی برام دیباز چه خواب: با تعجب سرشو بلند کرد گفت

  
  !! واضح ترنی از ایدی حموم بو ممی برگمی مینی بابا تو چرا انقدر بدبیا- 
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  حموم؟؟؟-انی ک
  
 خوردشون کنم تو دهنش نکبت دادنی مغامی بهم پبی به ترتدشی سفیونا باز شد دندششی ن

  !!منحرف و
  
  !!تونمیخستمه نم– انی ک
  
  !!گهی دمی بررهی هم در می خستگگمی منیاتافقا واسه هم- 

  
  ! کاسه ت هستمی نری زی کاسه اهی گرچه مطمئنم ی حاال که انقدر اصرار دارمیبر: با خنده گفت

  
 ی مدی دفعات آخراون بود که سرخ و سفنی معذب بودن از برهنه بودنش ا که منلی برعکس اوا
  . شده بودحمی بهانه تفریشد که حساب

  
 دهی پوشی چون خودم شلوارک تا زانو لی آب بازشتری با دوش حمومش دادم البته حموم که نه ب

 سشی و خکردمی دوش و عوض می اشکال آب پاشنی ای و با دوش دستی نخدیبودم و تاب سف
 منم نایا...  و اگه دستش بهم برسه وارهی شو سرم در می تالفکردی مدمی تهددیخندی مکردمیم

  . و سرحال شده بودمکردمی مغی جغی بعد از چند روزسکوت جیحساب
  

  : اوردم و گفتم رونی بودم و بدهی که خری اصالحنی حمومش که تمام شد برگشتم از تو کمد ماش
  
  !!!وحاال اصل ماجرا- 

  
 گهی دنینارگل ا: کنان گفتدیشماش گرد و گرد تر شد سرشو عقب برد و با انگشت اشاره ش تهد چ

  !!یکنی صورتمم داغون میزنی مستای بردار نیشوخ
  
  !! رفته م کارم درستهی مقدماتیشگرینه نترس بلدم من دوره آرا- 

  
  !!!ذارمی نمی موسسات داشته باشنیاصال مدرک معتبر از بهتر-انی ک
  
  !! اخالق داشته باشهدی زشته برات مرد باینازیر به صورتت مچقد- 

  
 فتهی صفر من خودشری اخالق من زیبابا اصال من ب: شده بود گفتی لحنش التماسگهی که دانی ک
  !!ذارمی نمیول
  
 ها رو از ته یلی پشم پنی خودت بزن فقط ارمیگی منهی من برات آای بیترسی خب حاال که میلیخ- 

  !!یدی سال حبس کش3 ندونه انگار ی هرکیزنیبهم مبزن حال آدمو 
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 شده بود برا یی حاج آقای حسابی اصالحش ولنی همش سه ماه هم نشده بود از آخرنکهی باا

 می دردسر داشتی سنه ش هم پر مو بود موقع شستنش حسابیخودش چون بدنش پر مو بود حت
  !شدی بلند مادشی تو دستبندم فرکردی مری ش گنهیموها س

  
 "یباشه ا" که خودش هم دودله ی اصالح دستم داد مثل کسنی نگاهشو به ماشیبا ترد 

 شده بود و سیلباسم خ. پاش نشستمی رو گرفتم دستم و جلونهی و دادم دستش و آنیماش.گفت
 کارش حموم دیکشیتند تند م... قراره ی احساس کردم بدی طول کشقهی بود به تنم چند دقدهیچسب

 پاشو ریاصالحش تموم شد ز. ذره خونه اومدهی ی نبود ولقی زخم کرد عمشوت جا صورهیبشه که 
جمع کردم و شستم و ربدوشامبرش تنش کردم و بردمش اتاقش سرشو با کاله حوله ش خشک 

 خنده ش بلند شد سرشو اورد باال موهاش ی ش گوششو خشک کردم صدای با لباس نخکردمیم
 تخس و شرور ی ش مثل پسر بچه هاافهی قی حسابششیر و با زدن ختنی رشیشونی رو پکهی تکهیت

  :زدنی برق میشده بود چشماش همرنگ حوله ش سبز شده بودن و حساب
  
  !!دادی ساله م بود و حمومم م7 6 که یی اون وقتایندازی مادرم مادی منو یگاه-انی ک
  
   خواهش؟؟هی نیآفر .یندازی تخس و شرور می بچه هاادی تو هم منو - قدم عقب رفتم گفتمهی- 

  
  !! بگوسپارمی خودمو به تو مایخدا: دستاشو رو به آسمون برد و گفت

  
  ! باحال شدهیلی ت خافهی قنی آفررمی عکس ازت بگهی بزار 

  
  ! آخه دختر؟تهیبرا چ: و گفت دی خند

  
  !! من عکاسم خواهشیدونیتو که م- 

  
  یباش نمونده که بلد نی وگرنه کاریستی مغز بلد نیتو فقط جراح-انی ک
  
 استفاده مویکاری اوقات بنکهیواسه ا.ارمی باال بخوامی از تصورش هم مادی بدم مییییییییا- 
  برم برم برم؟؟.کردمیم
  

 هی کردم می رو تنظهی زاوهی برداشتم و نموی دوربرونی با دو از اتاق بدمی به محض گفتن برو پر
 عماد هیاالن تازه شب: گفتدوی شده بود نشونش دادم خودشم خندیعکس گرفتم واقعا عکس قشنگ

  !!شدم
  
  !ه؟یعماد ک- 
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   .تی درجه برعکس من از لحاظ شخص180 من به ظاهر، یبرادر دوقلو-انی ک
  
  ! تو االن تو خونه تونهیآهان همون که جا- 

  
  ؟؟یدونیتو از کجا م: با تعجب بهم نگاه کرد و گفت

  
 گفتن چون ی شدینجوریفتن که ا چرا به خانوادت نگدمی پرسی گفت همون اول ها وقتالیل- 

 ی اون دو تا نقش داره بازنی داره و اگه بفهمه ممکنه حالش بد بشه واسه همی قلبیماریمادرت ب
  !!کنهیم
  

 مونده نگفته باشن دس خوش اقا یزی چنایا: زد وبا اضطراب گفتی لبخند مصنوعی به سخت
  !!ا عکس طلب دارم ههی باشه منم ادتی نارگل یآهان راست!!دیام
  

 و کنار گذاشتم نی تکون دادم و دوربی شده بود سرعی ضاشی به خاطر دهن لقدی دلم خنک شد ام
  .تا لباساشو تنش کنم

  
 پتو رو روش دیکمکش کردم رو تخت دراز کش. خسته شده بودیوتراپیزی هم بخاطر حموم و هم ف

  ؟؟یدیابمو م سوال ازت بپرسم جوهیاگه : و خواستم برم که از دستمو گرفت گفتدمیکش
  

  !بپرس: سرمو تکون دادم و گفتم
  
  !ه؟یمشکل تو با پدرت چ- 

  
  !؟یپرسی میواسه چ: زدم گفتم ی امهی با تعجب از سوالش لبخند نصف ن

  
   دارملیحتما بابتش دل: رو صورتش نشست گفت ی اخم

  
داشته و  ندارم اون با من یمن با اون مشکل: و گفتمدمی به کمر ور تختش دراز کنارش دراز کش

  !داره
  

رفتو . انگار که مقصر من بودمدی منو نبخشچوقتیاون ه. اومدم مادرم سر زا رفتای من بدنی وقت
 منو ببره که عمه نذاشت گفت خوادی شد اومده بود بگه ازدواج کرده و مداشیبعد از سالها که پ

  . تا االن بر نگشتهگهی دچوقتی دخترا باشم بهتره اون هم رفتو هشیپ
  

  ! دوست دارنیلیامکان نداره آخه پدرا دختراشو نو خ: و گفت دی کشیقیعم نفس 
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 ومدنی مدرسه مو دختراشونو دوست داشتن هرروزش می پدرای بغض نشست تو گلوم همه 
 کردم یچند بار پلک زدم و سع.. من.. اما منرفتمی و مگرفتنی مفاشوی کدنشونیبوسیدنبالشون م

  :به خودم مسلط باشم 
  
  !!کنهی باور نمیشکی مشکل داره هنی اگمیم- 

  
  ! ؟؟ومدهی نیدونیاز کجا م-انی ک
  
  !!ی بشنویخوای منویچون از مـــن متنفره ا:سرجام نشستم و گفتم - 

  
 شده بود و رهی با خشم برگشتم سمتش چشماش تدی که مچ دستمو کشنیی برگشتم از تخت برم پا

 نفوذ شمرده و محکم رقابلی و غی جدرشی نظی داشت نه اون آرامش بطنتی از شی نه رنگگهید
  :تکرار کرد

  
 نبود ی عاشقش بود کاردونستنی که همه می پدرستادی پدرم ای خواهرم بخاطر عشقش تو رو

 از ما یوقت. خواهرم بود زشیبخاطرش نکرده باشه نفسش، حرف رو زبونش ،قسم راستش همه چ
  ! بکشهییو تنها کرد که همه تنهاش بزارن نشیگذشت بخاطر عشق پدرم نفر

  
  : اومد بدون مکث ادامه دادی شد از درد نفسم باال نمشتری فشار دستش رو مچ دستم ب

  
 مرده چشماشو بست و سرش رو یی تو تنهامیدونی از خواهرم خبر نداره فقط می سالهاست کس

  : بسته گفتیبالشتش گذاشت و با چشما
  

 متن خواب هرشب یقی هاش موسهی گری فقط هرشب صدادهی ندی سالهاست رنگ لبخندشو کس
  هممونه

  
خودش : که از زور بغض خش برداشته بود گفتیی چشماشو باز کرد و تو چشمام نگاه کرد با صدا

 پدرت ی حس کردیاگه لحظه ا...دی کرد،خودش تنهاش گذاشت اما هرگز خودشو نبخششینفر
 تونستهیمئنم نم مطی شده تامل نکن ببخشش تو تنها دخترش بودمونیبخاطر گذشته ش پش

  !فراموشت کنه
  

  !آخه فراموش کردنت سخته: زد و گفت ینی لبخند غمگ
  

 دستش کبود شده ی رو دستش متوجه دستش شد و دستمو ول کرد جادی اشکم از گوشه چشمم چک
 دیلرزی مهی که از بغض و گریی کردم و با صدای دستشی بگه که پیزیبود دهن باز کرد چ

 رو تو یمونی از پشی ذره ای که حتنمشی ببخوامی من هرگز نمیفم ولبخاطر خواهرت متاس:گفتم
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  ....نمیصورتش بب
  

  . زدمرونی از جام بلند شدم واز اتاق ب
  
پتو رو کنار زدم و رفتم سمت پنجره پرده رو کنار زدم و به . برد ی خوابم نمزدمی جام غلط متو

از ذهنم گذشت چقدر . باشهیارون فردا روز بومدی بود به ابرا می ابرمهین. شدم رهیآسمونخ
 بود و ی ابرشهی تفاوت که آسمون دل من همنی ست با اگهی همدهیآسمون دل من و آسمون شب

 ها کردم بخار به سرعت محو شد دوباره و سه شهی گذاشتم سرد بود رو ششهی رو شدستمو یبارون
 حرف پدر نیردم به اخر بگم دوباره ها کیزی چهی سمی بنویزی چهی خواستیباره ها کردم دلم م

  . صورتم شد ری اشکام سرازدهینورس
  

 به ی حسهی رو رها کردم ش؟؟؟پردهی بخشیواقعا؟؟؟واقعا نم. زدبی بهم نهکارمی بشهی وجدان هم
  . کشوندمیسمت لبتاب م

  
چراغش . بودی شب مازدهی ده دی شدم با احتساب ساعت اونجا باسبوکی روشن کردم و وارد ف

لب تاب و خاموش نکرده بودم که . و سرگردون بودم بسته م و خارج شدم فیلبالتک.خاموش بود
   و به سرعت دکمه تماس و زدم ی سر گوشدمی زنگ خورد به سرعت پرمیگوش

  
  دیچی تو گوشم پنی آروم امیصدا. ممکن الو گفتمی صدانی باکمتر

  
  ؟؟یداریسالم ب- 

  
   بنالدهی نه خوابم روحم داره جواب م- 

  
 نگاه به شناسنامه ت کن فاصله هی یفرصت کرد:که رگ خنده توش به وضوح بود گفت یی با صدا

  !! مونو حساب کنیسن
  
  ی کرددارمی از خواب بی نصف شب زنگ زدنیکارتو بگو ام !یدیباز سنتو به رخ من کش- 

  
 من یعمه ! نمال خب؟رهی سر منو شچوقتی هچوقتی صدبار من تورو بزرگت کردم هنینارگل ا- 

   ؟؟سبوکی تو فشی پقهیو دبود د
  
تو مواظب مال خودت باش !! روحانی اکننی میی چه کارادنای روحم بوده جدنمی ادی شادونمینم- 

 !!  
  
   زنگ زدم ی اگهیواسه کار د.شمی تو نمی زبون بازفیمن حر- 
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 می قایی اازهی مو پشت خمیکنجکاو. نبودیشگی همنی از اول تماس متوجه کسل بودنش شدم ام
  : و گفتمکردم

  
  !شنومیم- 

  
  !درمورد حرفات فکر کردم-نی ام
  
 بگو چرا عوض دانشگاه رفتن و درس خوندن یکردی به حرفام فکر میسه روز تمام نشسته بود- 

 هر لحظه امکان یکشی ازش کار نمادی زیکنی می کشه مغزت کار خوبی تو کار آزاد خب نمیزد
  ...سکت

  
  !!! نهای یکنیبس م-نی ام
  
  ! داد نزننی امداد نزن- 

  
 ادتی بعد از سه ماه ستی هم نالتی خنی به باد دادن عتوی زندگی دستیداد نزنم ؟؟؟دست-نی ام

  !ی داریافتاده حق و حقوق
  
 که یری تقصی پازارمی اومده رو من مشی پیهرچ!!فهممی حرفاتو نمی من معننیبس کن ام- 

  ..داشتم اگ
  

 االن نی که عدادمی داشتم و می هرچدهیاعت نکش س24 زندان به یرفتی هان؟؟مشدی میچ-نی ام
  !! قمار نکننتیرو زندگ

  
  قمـــــار؟؟؟- 

  
 ؟؟هست؟؟من تو کار عمه ت موندم ؟؟اون ستی کمتر از قمار نی بازنی که انهیمنظورم ا-نی ام
  ؟! رو قبول کردیسکی رنی چرا همچگهید
  
 خرده بداخالق و نچسب هی ستی نیکنی اون جورا که فکر می و بد شناختانی تو کنی امنیبب- 

  ! مهربونهیلیهست اما در کل خ
  

   ؟؟ی گوش من خوندری بود که زیاون حرفا چ!!ا پس مبارکه: با طعنه گفت
  
درست حرف بزن من فقط ازت برادرانه ازت کمک  :شدمی می عصبانواشی واشی داشتم گهی د

  !کنمی مشکلمو حل میی باشه تنهای تونینم!!خواستم 
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 ی زندگی مجردیری ؟؟خونه بگی کنکاری چیخوایم !!نهیموضوع هم: گفتیوصلگ حی با ب
 از شب تنها ی کردن خبر داری زندگیی از مشکالت تنهاچی هی بعدش هم فکر کرد؟؟؟بهیکن

  بودن؟؟؟
  
  . لحظه تصور تنها بودن و برق رفتن و کردم احساس کردم فشارم افتادهی 

  
 باشه که ی جورهی خوامیم.. کنمی تنها زندگخوامینم..من ..من  .خوامی ازت کمک منیواسه هم- 

  ! کنمی باشم هم واسه خودم زندگنای عمه اشیهم پ
  

  !! اون خونه به اسم خودتهدمی که شنی اون جوریری نمخودتیخب چرا تو خونه -نی ام
  

 تو  سالها تا دم درش رفته بودم اما شجاعت پا گذاشتننیبارها و بارها تو تمام ا. چشمامو بستم 
 ماهها مادرم هی باشم که ییطاقتشو نداشتم جا!!! رو نداشتمدهی که مادرم نفس کشیخونه ا

 قتنه انگار حق با بابا بود من هم طا... و سربزنگا با تولدم نفسشو گرفته بودمدهیانتظارم و کش
  .روبرو شدن با نبودن مادرم و نداشتم

  
  !!یو بخر شیی خونه باالخوامیم.. برم خوامیاونجا نم!!نه- 

  
   رو؟؟؟ی نبویواحد آقا: صداش رنگ تعجب گرفت

  
  !! پام و تو اون خونه بزارمستی نیازیآره هم تو همون ساختمونم هم ن- 

  
 نکردن داشی رو پی نبوی بودن که خونه رو بخرن ولنی دنبال ایلی خنای ادی امیول-نی ام
  !!!! کجا گم و گور شدهستیمعلوم ن..
  
   کنمی مزی اونجارو برام بخر من برات پول وارغهی صنی از تموم شدن ا کن تا قبلداشیبرام پ- 

  
  پول؟؟از کجا اونوقت؟؟-نی ام
  
 پدر هیباالخره بعنوان .. رو ازش گرفتم ی نقدکردهی مزی مو که هر ماه واریی سال تنها19حق - 
   داره نداره؟؟یفی وظاهی

  
 اومد مور مورم یبدم م.دور گرفتم رو ی که ناخودآگاه گوشدی کشی تو گوشی و بلندقی نفس عم

  .شدیم
  
 خواد ی کنم اما حاال که اون محتتی خوام نصی نارگل نمنیبب..ادیانقدر ازش بدت م..چرا..چرا- 

 از خدام بود پدرم زنده یدونیبخدا قسم نم..یایبهتره تو هم باهاش کنار ب..گذشته رو جبران کنه 
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 از نکهی نه اکردی شو میشحال و خوشبخت زندگ شاد و خویی جاهی..بود اما ازمون فاصله داشت
  ....دهی خوابری زنی سنگ نشون بدن بگن بابام اکهی تهی چشم باز کنم بهم یوقت

  
 بودم دهی عمر حسرت پدر نداشتن و کشهی منم کردمی و سکوت کرد حسرتشو درک مدی صداش لرز

  . خوردیوحشو نم رانهی تفاوت که اون حسادت مثل مورنی شکل فقط با اهیهر کدوم به 
  
اما تا . به راهه حتتونی و بساط نصدی پدر خوب و نمونه افتادنی اادی دونم چرا همه امشب ینم- 

  . بخشمشی عمرم زجرش ندم نمیی سال حسرت و تنها19 نیبه اندازه ا
  

   مثال؟؟یهمه؟؟ک-نی ام
  
 بهش گفتم ازش  افتاد ببخشمش منمادمی روز هی بابام گفتی امشب هم داشت مانی بابا کچیه- 

  متنفرم
  

 نداره قطع کنم که با ی شد خواستم بگم کاری طوالننمونیسکوت ب. نگفتیچی سکوت کرد و ه
  : کردرمیسوالش غافلگ

  
  ؟؟یدوسش دار-نی ام
  

 و آروم تو ی جفت چشم آبهی ری ضربان قلبم باال رفت چشمامو بستم و دست گذاشتم رو قلبم تصو
  .خاطرم رنگ گرفت

  
**  

  
  !نه-
  
  ! فراموش نکنچوقتی هنویمن بزرگت کردم نارگل ا-نیم ا
  

 و کمتر سربسر ی مواظب خودت باشی که قول بدی فقط به شرطکنمی میریگی در مورد خونه هم پ
  ی پسره بزارنیا

  
  !!! ندارمشیمن کار- 

  
 ی که حسابی دفاعی بدبخت بهی به حال ی وایدی بهش می سکهی یتو از کنار پسربچه رد بش- 

  ! و آزار، برو خودتو رنگ کنتیتته واسه اذسوژه دس
  
  ! نه؟ای ارمی رو دربی همه پنهان کارنی ای جور تالفهی دیباالخره با!! باشهی ولدمیقول نم- 
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  !!واقعا بخاطر برادرم متاسفم..من..من..نارگل- 

  
 نفر مونده بود که بشه هیباالخره . کردمتی اشک به چشمام اورد چقدر حس امننشی غمگی صدا

  .روش حساب کرد
  

***   
  

 نشسته بود و بالبخند شی صندلی روانی شدم چشمامو باز کردم کداری بی فلش گوشی با صدا
  . کردی به دست نگاهم میگوش

  
  !! شدی به چی سرم و چندبار پلک زدم بفهمم چری دستمو گذاشتم ز

  
 از تعجب تو  گرد شدهیبا چشما. از من عکس گرفت از من تو خواب عکس گرفتنمی صبر کن بب

 از ی گرفته ناشی انگشت اشاره مو سمتش گرفتم با صداکردیجام نشستم هنوز لبخند به لب نگاهم م
  :خواب گفتم

  
  ؟؟یتو از من عکس گرفت- 

  
 دهی بچه گربه خوابنی بود عیخوب صحنه ا: باز شدششی سرشو تکون داد و چشماش برق زد ن

   !!یبود
  

 اطیبه نظرت اگه بفرستمش ح: متفکر تکون داد و گفت بگم که بالفاصله سرشویزی خواستم چ
  !!!!دنی مریوحش به من هم لوح تقد

  
 شو ی خنده ش بلند شد گوشی سمتش صدادمی خونم باال رفت پتورو کنار زدم پرنی ادرنال
 رفته بود سرمو باال اوردم که بگم پسوردشو بزنه ادمی شانس ی بخشکیا!!!پسورد داشت .گرفتم

 کهنه و رنگ و رو ی نگاهشو گرفتم به لباس خواب تام و جرریز زور خنده مس سرخ شده ادمید
  !!دمی بودم رسشقشرفته م که عا

  
 روش ی بود که با گلدوزی و درشتزی ری لب و بوسه ها و قلبای مشکل لباس نبود مشکل اون جا

  .طرح زده بودم
  

 ی فکر کنه مشکل اخالق کم بودنمی من همی خدای واارمی سرمو باال بشدی از خجالت روم نم
 از اتاق اری مو بی گوشی حرف عقب برد و به سمت در برگشت با گفتن اومدی بشویصندل.دارم

  خارج شد
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 با خباثت نگاه من دادی کانال کارتون موش و گربه نشون مونیزی بردم جلو تلوینی صبحانه رو تو س
   !!!شهی پررو میبخند تورو بچه گفتی مشهی تفاوت مشغول خوردن شدم عمه همیب.کردیم
  

 کرده ی که ازت دعوت به همکاریی اونجای برای زنگ زدیراست :دی بعد از صبحانه ناغافل پرس
  !بودن

  
  !! بودادشی اوردم از تعجب عجب ی داشتم شاخ در م

  
  ! سرمو باال انداختم که نه

  
  !!یکنی شروع نمیی جاهیچرا ؟؟کارت خوب بود چرا از -انی ک
  
  !!یبخاطر لجباز- 

  
  با من؟؟:دی با اعجب پرس

  
 حرفمو نصفه خوردم شدی پرپشتش فاصله شون کمتر و کمتر میابروها....نه بابا تو که داخل آد- 

  !! با عمهی لجبازیدونی مزهی ادامه دادم نه چیو با لبخند احمقانه ا
  

به زور  که باز بشه رفتی حرفم می ناگهانریی که از تغی گره ابروهاش باز شد ولباش به خنده ا
   :دی متعجب پرسیبا چشما.بسته شد

  
  ؟؟یگیعمه ت؟؟راست م- 

  
 منو ی از دوستاش اسمش حسامه کارایکی نیام: و مظلوم ادامه دادمنی رو گذاشتم رو زمینی س
 و نی ازامهی م فقط تجربه م کمه ازم خواست که سرمانکارهی اگفتی بود خوشش اومده بود مدهید

 از ی دانشگاه درس بخونی بردی باگفتی کنم که عمه نذاشت میکارکار از من و حسام باهاشون هم
 دوخت شرکت ی صاحابه مجبور شدم به خواست عمه طراحی بی جورائهی من ی که زندگییجااون

  !!کنم دانشگاه
  

 که واضحه یزی چستی نی دوخت هم رشته بدی نداره طراحیاشکال: وگفتدی کشیقی نفس عم
  !!ی هم هنر دارنیتوا

  
  : گذاشتم و گفتمنی و دستامو از پشت رو زمدمی کش پاهامو

  
 از هر یاز طراح. متنفرمی دارم اما در عوضش از نقاشادی زی و هنری دستیدرسته من کارا- 

   کنم ی من دوست داشتم عکاسینجوری که ایزیچ
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  !!!شدمی روز مدل مهی خواستیدلم م: دستامو با حسرت تو هم قفل کردم و گفتم

  
  !!!یکنی جا می ب؟؟؟تویچــ:دی کشادی فربایشده تقر گرد ی با چشما

  
 دوست گمیم!!یزنیچرا داد م: از صداش جا خوردم نا خودآگاه اخم کردم و خودمو جمع کردم 

  !! عوض شده می زندگری و عمه مسدیداشتم فعال که به لطف تو و ام
  

 نیم وگرنه با ا باهات نداریبرو خداروشکر کن من واقعا نسبت: چشماشو از حرص بست و گفت
  !!کشتمتی صدبار میافکارت روز

  
 ی کرد و عصبزیچشماشو ر. حرص خودنش ناخودآگاه خنده م گرفتدنی از ددنی چرا ددونمی نم

  ! نه؟یخندی به االن من میدار:گفت
  
  !!نه بخدا- 

  
  ! تو صورتت؟هی مسخره چی خنده نیپس ا-انی ک
  
 ی فکرشو کردم تو دائمیسبت داشته باش باهام نی واقعیگفت !!دمی به جمله ت خندیچیه- 

  !! فکرشو کنیشوهرم باش
  

 زی منم چیکردی متمی چون اذیی غذاتی باشه به علت مسموممارستانی پات بهی دی هرروز با
  !! تو غذاتختمیریم
  

 شو ی ناگهانریی تغلی بود که تو صورتش نشست خواستم دلی جونی لبخند بهی جوابم دی رنگش پر
  .نگ واحد بلند شد زیبپرسم که صدا

  
 عی وردار سرنارویا: گفتدیلرزی که میی با صداارهی خودش بی به رونکهی برگشتم سمتش بدون ا

  !! اومدهدتیعموجاو
  

***   
  

اگه واقعا ". زل زده بودم زی آشپزخونه نشسته بودم و به می رو صندلیوتراپیزی تموم مدت ف
  "..اگه...اگه...اگه ..اگه " " داشتمیباهات نسبت

  
 نی همیعنی ذره نسبت رو هم قبول نداره؟؟؟هی نی همیعنی؟؟ی چیعنی.شدی صداش تو گوشم اکو م

  ش؟؟ی االن تو زندگهیقدر کم و مدت دار هم رو من بعنوان زنش حساب نکرده؟؟؟نقش من چ
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 که فقط کاراشو ی ش شدغهی صیتو فقط پرستارش!! نقش تو؟؟چته نارگل؟؟توهم ورت داشته ها

  !!!!نی مثل امیکی هم ؟؟؟اونی داری اگهیتظار د ؟؟؟چه انیبکن
  

 گاه هی تکهی حس داشتن نیحسم به ام!! تو ذهنم باعث شد ناخودآگاه لبخند بزنمنی امری تصو
  !!بود

  
 بعدش قهی و دو دقزدی ممی پس گردنهی فقط خوردمی برمی به مشکلیی که هروقت هرجای کس

  !! کنمی مو ماسمالی خرابکارکردیکمکم م
  

چشمامو بستم احساس کردم قلبم . زده بود تو ذهنم پررنگ شد پی اون روزش که تری تصوانیک اما 
 که داشت لذت بخش بود ی بود که با استرس و اضطرابیحس ..کوبهی م منهیمحکم و پرصدا تو س

  !!ی که ازش منع شده باشیزیمثل برداشتن چ
  
  !!حالت خوبه- 

  
 دستمو ی شم به سختنی پخش زمی بود از رو صندلکی خوردم که نزدی صدا تکون سختدنی از شن

 بود و باتعجب و لبخند ستادهی تو در آشپزخونه ادی گرفتم و تعادلمو حفظ کردم عمو جاوزیبه م
  .کردینگاهم م

  
  !!ی بریخوایا عمو م: هول گفتم

  
  !!! بابا جانکنمی زودتر زحمت و کم می بهم بدیی چاهیاگه : خنده شو خورد و گفت

  
 دو دیلرزیدستام م.نهی وتعارفش کردم بشدمی عقب کشی صندلهی م دهیزده از حرف نسنج خجالت 

 شده بود و رهی جلوش گذاشتم به صورتم خزی رو میوقت .ختمی ری برداشتم و چای چاوانی لیدست
  .گفتی میزی لب چریز
  
  !!نیخوای میزیچ- 

  
مو گرفت و مجبورم کرد کنارش  شو بلند کرد شونه گهی رو گرفت و دست دی با به دستش لبوان چا

  .نمیبش
  
  !! از سر دروندهدی بابا جان؟؟رنگ رخساره خبر میدیشن- 

  
سرمو تکون دارم وبا حاضر  .رفتمی اگه دستش هنوز رو شونه م نبود حتما از آشپزخونه در م

  : گفتمیجواب
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   به زبانمدی آن که برآی سخن عشق تو ب- 

  
   حالمیشانی که بنالم ز پرمی گاه گو

  
   از سر نهانمدهدی رنگ رخساره خبر م

  
  انمی چه حاجت به بانستی که عمی بازگو

  
   چطور؟؟دمیشن!!هی شعر قشنگ

  
 ی گوشتینی داشت برهی تی قهوه ازوی ری سرشو بلند کرد و با لبخند نگاهشو داد تو چشمام چشما

ود که دلم  بنی صداش اونقدر گرم و دلنشی هم ضعفشو نپوشونده بود ولنکی عی که حتیبزرگ
  !! چشمامو ببندم فقط حرف بزنهخواستیم
  
 چشمات از یکنی انکار می رو که داریزی چنیا!! باباجان قدرشو بدونییعشق گوهر گرانبها- 

 شما دوتا یمن جا!!یینجای شده که ای چدمیشن!! دخترمدی کشی مادشونیهمون روز اول فر
  !!گرفتمی مکی بودن االن و به فال ننیبودم ا

  
  .. مادیکنیاه ماشتب- 

  
اگه دخترم زنده مونده بود از اون : دستشو رو ساعدم گذاشت و مجبور به سکوتم کرد و گفت

 ی متحرکه کاشکی مرده هی هم که شد،زنمی هم سن و سال تو مدی االن بایتصادف لعنت
 پدرامون حجره دار بودن تا شب: زمزمه کردی غم آلودی و با صدارونینفسشو پرت کرد ب....اونم

 بود آفتابی انگار خدا جون دوباره بهم داده بود مثل پنجه دمشی دی وقتمش بوددهی ندیعروس
 عاشق شده بودم دخترم الهه ی و ابروهاش کموناهیچشماش س... خالص وچشماش شمیموهاش ابر

دارو ندارم و ازم .. شب هی تصادف هی یول... کم نداشتم ی تو زندگیچی اومد هایکه بدن
 بچه ت یچقدر سخته هرشب جا! سخته دنی داغ بچه در چقدیدونی که نمی هی هیه..گرفت

 هیزنم هم که قطع نخاع شد و من موندم و !! خوابت ببرههی و با گری عروسکاشو ببوسیشونیپ
 داد دلش خواست ی خودش که هرچی م به رضای باز هم خداروشکر راضیول...عالمه حسرت

  .گرفت
  

 یادگاری!  بابا جاننمیبی تو می توچشمانکهیا:اه کرد و گفت و تو چشمام نگدی کشی آه سوزناک
 خوش ی و اونجوری خودمم بوده حسابتو با دلت صاف کن که هرچقدر زمان داری هایجوون

 سه چرخه به بچت که سالها هی دی قول خرهی چه حسرتیدونینم...ی که حسرت نخوریبگذرون
  ... کنه ی باهاش بازستی وبچه م نره خاک بخواطیگوشه ح
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 صورتمو پاک ی روی تر شده اشکادهی شو نخورده از جاش بلند شد حس کردم چقدر خمی چا
کردم بلند شدم دنبالش د و باز کرد خواست خم بشه کفشاشو بپوشه که خم شدم کفشاشو براش 

   ....ی فرزندی منت مرد بودن وعشق پاک پدری همه بنیصاف کردم احترام داشت ا
  

 روز برسه حسرت به هیقدر لحظه هارو بدون باباجان خدا نکنه : و گفتدی قدرشناسانه سرمو بوس
  !!یدل و تنها بمون

  
  . به سمت آسانسور رفتدهی آروم و خم

  
 خودت ای لب گفتم خداریدستامو باال گرفتم و ز.. همه غم داشته باشهنی اکردمی هرگز فکرشو نم

  ....صبرش بده
  

لبه تخت نشستم و . کردی بود و به سقف نگاه مدهیدراز کش ظهر و آماده کردم و رفتم تو اتاقش نهار
  !یخوری مرونی بیای مای نجای اارمیغذا آمادست ب:گفتم

  
  !تونمیاالن نم: گفتیی خسته ی نگاهشو از سقف گرفت و به صورتم داد با صدا

  
  !!ارمی برات بی هرجا راحت تردمی پرسنی واسه همیی خسته دونمیم- 

  
  !ن ندارم به خوردلینه اصال م- 

  
 رو کنار دستش ی و خوند و گوشامی رو دستش دادم و پی بلند شد گوششی گوشامی پی صدا

  . و بازش کردم ی سر گوشدمیپر.گذاشت 
  

  !! ؟؟بدش به من یخوای من می از جون گوشیچ: گفت یی با لبخند خسته 
  
   .ی صبح گرفتنمی عکس خودمو ببخوامی ندارم مشیکار- 

  
  ی کسی تو گوشی برهی کار بدی ولدمینت مباشه بده خودم نشو- 

  
آهان اون وقت عکس گرفتن از آدم خواب کار : گفتمی رو انداختم رو شکمش با بدخلقی گوش
  !ه؟یخوب

  
 اون عکس ی بجای عکس به من بدهکار بودهیتو : لبخندش پررنگ تر شد و همون حالت گفت

  !مسخره اون روز
  
  !شهی چشمات سبز می باحال تره وقتینجوریا ت افهی قیلیکجاش مسخره بود اتفاقا خ- 
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  !!کنهی مریی تغیمال رنگ حوله ست گاه: چشماش و بست و باز کرد گفت

  
  ! وقتای نه بعضیگاه- 

  
  مثال؟؟: تکون داد و گفتی سر

  
 یوقت.. سبزشهی میشی مطونی شیشه،وقتی می رنگ چشمات آبی آروم و مهربونیخب وقت- 

 رهی چشمات تیشی نفوذ مرقابلی تحمل و نچسب و غرقابلیاخالق و غکه بد ... هم یوقت ... یوقت..
  !شهیم
  

 بالشتش بلند کرد ی حد باال رفته سرشو از رونی تا آخری گرد شده از تعجب و ابروهای با چشما
 ی با رنگ لباسهی من چشمام سبز آبونهید!! ها یی جاینگ!  نارگل؟ی االن گفتهی چنایا:گفت
 که یینای داره به ای اصال چه ربطشهی متوجه نمی کسکنهی مریی تغیه نامحسوس گایلی خیطی،مح
  ه؟؟؟ی چرهی تیگفت

  
 ی دوست داری شناختمشون حاال تو هرچینجوری من ادونمینم: شونه هامو باال انداختم و گفتم

  !!بگو
  

 تختش مالفه رو ی داد به باالهی کرد از جاش بلند بشه کمکش کردم بلند شد و تکی با دستاش سع
  !ه؟یخب حاال رنگشون چجور: با تمسخر گفتدمیرو پاش کش

  
  ارمای سرت در مگهی جور دهی شو یمسخره نکنا تالف: با اخم نگاهش کردم گفتم

  
 در همم که افتاد دستشو ی نگاهش به اخمادنی جوابم از ته دل شروع کرد بلند بلند خنددنی با شن

 ادی گذار و بری واقعا تاثهاتی تنبمیاشه تسلباشه ب: گفتدهی بردهیگرفت جلو دهنش و همونجور بر
  ! انیموندن

  
 شده بود با لحن آروم و یجد. خواستم از جام بلند شم دستمو گرفت مجبور به نشستنم کرد

 حفره هی مثل شب و مثل اهنی توسیرنگ چشما! من از رنگ چشمات بگمینذاشت: گفتیمهربون
  !! تو رو داشتمی رنگ چشماخواستی من دلم مکشنیآدمو تو خودشون م

  
دستمو از دستش . شده بودوونهی باز ددیکوبی قلبم مواری تو قلبم باز خودشو به در و دیزی چهی 
  ..قابل نداره : و گفتمدمی کشرونیب

  
  : از جام بلند شدم و ادامه دادم 
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  . زدمرونی از اتاقش ب"ارمی غذاتو برمیم" و با گفتن ادی خوشم نمرهی برعکس تو من از چشم ت
  

 ایکارت تموم شد ب: دراز بکشه گفت کردی می ببرم بشورم همونجور که سعبردمی غذاشو مینی س
  !کارت دارم

  
 کارم تموم شد وبرگشتم اتاقش یوقت.رونی دادم و از اتاق رفتم بی باشه تکونی سرمو به معن

  . بود عقب گرد کردم که برگردم صدام کرددهیچشماشو بسته بود و خواب
  
  ! کردم خوابت بردهفکر!؟یداریب- 

  
   تاعکستو نشونت بدمیایمنظر بودم ب- 

  
  ! برامی بلوتوثش کنارمی مو بی باشه صبر کنبرم گوش

  
  دمی من هم عکس تورو میهروقت تو عکس منو داد- 

  
  کشهی طول مدمی بعدش بهت ممی کنم تو گوشی دردسر داره بزنم تو لب تاب کپنهیاون تو دورب- 

  
   ینی عکستو ببیستخوای مایفعال ب.باشه - 

  
 رو ی خرده گشت و گوشهی شیتو گوش.دمی دادم و پاهامو کشهیکنارش رو تخت نشستم و تک- 

 نوشته از دسترس اطفال دور نگه نیبب: پشتشو نشون داد گفترمی رو بگیگرفت سمتم خواستم گوش
  داشته شود

  
  اره خب مگه چشمام تلسکوب دنمی ببکنه؟؟چجوری مکاری دست خودت چ؟؟پسیجد- 

  
  !ی خان زاده ها نشستنی عهیدراز بکش چ- 

  
  ! شد؟یتی واسه من بحث ارباب رعهوی نبود یزی چی تو نشسته بودشی پقهیدو د- 

  
 عکستو یخوای خان زاده م بعدشم می نخوای چون بخواخورهی بر نمیی هم به جانمیخب من بش- 

  !ینیبی دست خودم مینیبب
  

 خدا پدر خان زاده ی هی هیه...شو به روم بکشه ی فقط مونده بودم خان زاده گنمی هم
  ! نبود دم دستترشی پذتی مسئولهی مینخواست
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 رو با دست چپش که سمت من بود گرفته ی مو زد گوشینی بو عطرش بازم بدمی کنارش دراز کش
  دونم؟؟ی نمنمی رو ببیبود و انتظار داشت من چ

  
 بچه ها نی شدم دو دستمو عرهیبه عکسم خ سرمو رو بازوش گذاشتم و با دستام دستشو گرفتم و 

 مو با نمک افهی قی بودن ولختهی کم بهم رهی موهام زدمی سرم گذاشته بودم و تو خواب لبخند مریز
  .تر کرده بود

  
   خونت حالله گفته باشمدی دی عکس و کسنیاگه ا: و گفتمشی دست گذاشتم رو صفحه گوش

  
 دست به دست کرد و جواب داد سرمو از رو  روی زنگ خورد گوششی خواست جوابم بده گوش

 سرمو دمی فهمی نمیزی چکردی صحبت می کرددمیدستش بلند کردم و رو شکم رو تختش دراز کش
 چشمام واشی که بواش رمیگذاشتم رو تشک و منتظر موندم تا تماسش تموم بشه عکس و ازش بگ

  .گرم خواب شد
  
 ی خنده ازی ریاروندنش باال بردن صدا خی شدم دستم و براداری کنار لبم بیزی حس چبا

خواب .. صورتم بود چندبار پلک زدم ی خندون جلوی جفت چشم آبهی.چشمامو باز کردم .اومد
   بودم؟؟؟کجا بودم؟؟؟داریبودم ؟؟؟ّب

  
 رو گونه م خورد چشمامو باز کرد سر مچشو گرفتم که با یزی چهی دوباره چشمام و بستم دوباره 

  : گفتدیچشمام و که باز د.آزار بود و تی نخ در حال اذهی
  
  ! من حوصله م سر رفتهیخوابی چقدر مگهیبسه د- 

  
 یپاشو برو پا: گفتمی دورگه و گرفته از خواب با حاضر جوابی بالشت کردم و با صداری سرمو ز

  یکنی متی تو اتاقم اذی اومدی من دارکاریچ! نی بشتیمستند پزشک
  

  !! تا حاالی ؟؟؟از کjقجـــانم؟؟؟اتا: خندون گفتی با صدا
  

 که چشمم خورد به کمدا ادی بهش بگم حساب کار دستش بیزی چهی تو جام نشستم تی با عصبان
 یا من که اتاقم به تراس راه نداشت؟؟تخت دو نفره ک..سمت راستمو نگاه کردم در تراس

  !!دم؟؟یخر
  

 خنده داره تو جاش  بادمی نگاهش کردم ددی بالشت محکم خورد تو صورتم برق از کله م پر
  ؟؟ی هنوز خوابای ی شدداریب: با خنده گفتدینگاهمو که مات خودش د.نهیشیم
  
  ؟؟یزاری سربسر من میدی شجاعت به خرج میلی خیدونستی مچیه- 
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 ستی درش نیتو شجاعت من که شک: گفتثی و خبطونی شی و با چشمادی به چونه ش کشی دستهی 
  !؟شهی می بدونم مثال بعدش چشهی میول
  

 دست به دامان دنشی با دنی و پسر کش باز شد از همون خنده ها که امیطانی لبخند شهی لبام به 
  !ارهی پسر شجاع چقدر طاقت منمیهنوز لبخندش و رو صورتش حفظ کرده بود بب. شدیخدا م

  
  !!یفهمی به بعد منی شه ازی نمیزیچ- 

  
  . رفتمرونیقش ب از اتا"ساعت چنده اصال" از جام بلند شدم و با گفتن 

  
 رفتم می مستقزدی دستمو گذاشتم رو قلبم چقدر تند تند مدمی کشقی نفس عمهی پشت در اتاقش 

  .......ستادمی بعد از آب زدن دست و صورتم وضو گرفتم و به نماز اییروشو
  

***   
  
قدر  که چرفتمی مدی خردیحاال با. خواستم تموم شده بود ی که برا لباسم میی مدل از سنگهاهی 

 ساعت به غروب آفتاب مونده بود تا هی کردم تنها مینگاه ساعت گوش. کار متنفرم بودمنیازا
  .شدی مری دی برم حتما حسابرونی از خونه بخواستمیم
  
 با ارمی بود باال بکینزد .دیدی می جراحهی لمی فونیزی تلویرفتم سروقتش پا. به سرم زدی فکرهی 

سرشو چپ و راست تکون داد تا .ستادمی جلوش اونیزی تلودستام رو چشمام و گرفتم و پشت به
  صداش دراومد. خورمی از جام تکون نمدید.نهی برنامه شو ببیباق
  
  ؟؟؟ینیبی نمنمی بیبرو کنار دارم برنامه م- 

  
   شهی تموم مگهیچقدره د: و ادامه دادمدشی ذره کنار رفتم از جلو دهی 

  
  چرا؟؟: گفت ی حواسی تموم حواسش به برنامه ش بود با ب

  
  !!یای تو هم باهام بخوامی مکشهی برم بازار طول مخوامیم- 

  
 حتما؟؟؟با یکنی میشوخ- :گشتی می از شوخی گرفت و تو صضورتم دنبال اثرونیزی نگاهشو از تلو

  !!من؟؟؟بزارفردا صبح برو
  
 تیتورو اذ امی مرهی حوصله م سر ممونمی مکاری تا شنبه بعد برهیم... فردا جمعه ست خوامینم- 
  ! هاینی برنامه ببذارمی نمکنمیم
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  !!گفتم که نه !! نکن نارگل دیمنو تهد- 
  
  رمیخب باشه خودم م- 

  
  !!!نارگل- 

  
  ؟!هان؟- 

  
  !!کشهی طول میگی شنبه مگه نمیبزار برا- 

  
  ! منتظرم بمونهگمی می نداره به تاکسیچرا خب اشکال- 

  
  !ه؟ی چدتیخر!قدر واجبه دستشو تکون داد و گفت حاال انی با کالفه گ

  
 ترش باشم و خودم و کی مبل نشستم که نزدی داشت به مشامم خورد با شوق لبه تی رضای بو

 شونه من هنوز هی عروسگهیکمتر از دوماه د...گهی واجبه دخوامیسنگ برا لباسم م:لوس کردم 
  !!ستیلباسم آماده ن

  
  ؟؟؟یلباست؟؟سنگ دوز:با تعجب گفت- 

  
 مونده که دارم خورده شی خودم دوختم حاال سنگ دوزدی رو عمه برنای االی لیآره لباس عروس- 

  ؟! تعجبش کجاش بوددمیخورده انجامش م
  

  !! هایتو همه جوره هنرمند: زد و سرشو تکون داد گفتی بخشتی لبخند رضا
  

از جام بلند شدم همون جور که به . کردم ی حسش مخوردی تکون تکون میزی چهی دلم بازم ی تو
  !! آماده بشم تو هم بجمبرمیم: تا لباس بپوشم گفتمرفتمیمت اتاقم مس
  
  !! من که هنوز قبول نکردمنمیصبر کن بب- 

  
***   

  
  .شدمی بود که از فکر کردن بهش کالفه مزی راه ذهنم مشغول چری تمام مس

  
 رو حساب کردم و به سمتش ی نشست تاکسی شدم کمک کردم تو صندلادهی آدرس مورد نظرم پ

 جذاب شده بود ی حسابشی کجکقهی با ی و ژاکت زرد و قهوه ایرگشتم تو اون کت مشکب
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 خودم نگاه کردم شلوار کوتاه تا پی به تزدی و هم اصالح شده بود و جوون تر مششیمخصوصا که ر
  . شده بودم برا خودمگری جی حسابدی کمرنگ و شال سفی آبی و با مانتودم بودهی پوشیمچ مشک

  
 بعد به خودم کرد و با فمی نگاه به کهی انداختم تو بغلش با تعجب اول فمویتم سمتش ک با لبخند رف
  ؟؟ی اگهیامر د:خنده گفت

  
  !! شام مهمونت کنم هی باش تا ی فعال بچه خوبگمی شد میکار.یچیفعال ه- 

  
  !! وقتهیتوروخدا زحمتت نشه : گفت ی سرشو باال برد و بالحن بامزه ا

  
  !زن تو جوش منو نشهینم- 

  
 اعصاب ی با کلدمیخر. کردمتی که مد نظرم بود هدای رو به سمت پاساژی دورش زدم و صندل

 ها هم که با ترحم ی و بعضدادی تکون می با تاسف سردمونیدی با هم می همراه بود هرکیخورد
 درهم و ی با لبخند آرامش بخشش به اخماخوردی که نگاهم بهش میگهگاه. کردنینگاهم م

  .کردی مهم نگااعصاب داغون
  

اجازه " بدتر از همه جا رستوران بود دربان با احترام در و باز کرد به سمتم خم شد و با گفتن 
  . حدش در اورد نی صدامو تا آخر" من کمکتون کنمنیبد
  
  ؟!! به نظرتون خودم چالغماننیحیا- 

  
  ! نکردمی جسارتنی بنده همچریخ- دربان

  
  !دی کمکم کنهیپس منظورتون چ- 

  
   کرده باشمی خواستم کمکنی خسته شددیگفتم شا-دربان 

  
  ..خی بیلیشما خ- 

  
  کنمی خواهش مدی خرده خسته ست شما بفرمائهی خواهر من نیممنون آقا شما لطف دار-انی ک
  

  ... گفت؟؟من کهیخواهرم؟؟؟؟؟منو م. فراموشم شددنی لحظه نفس کشهی صدامو گم کرده بودم 
  

 شد و با کی خدمت نزدشی نشست پشیداد و سرجاش رو صندل تکون ی دربان با احترام سر
برگشت و نگاهم کرد و . بودمستادهیهنوز سرجام ا. اشاره کرد ی دو نفرزی به سمت مییراهنما

 رو یزی خدمت مشیپ. خوردم و پشت سرشون راه افتادمیتکون.بااخم اشاره کرد دنبالش برم
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 م از نهیس.فشردمی و تودستم مفمیستم بند ک نشیرو صندل. وباز کنهشیندل صیجابجا کرد تا جا
  !ه؟ی چدونستمی که نمسوختی میزیچ
  
 ازم و دو تا غذا سفارش داد به ی کرد بدون نظرخواهینگاه. خدمت منو رو دستش دادشی پ

  : باال نره گفتکردی که بشدت کنترلش میی خم شد و با صدازی خدمت رو مشیمحض رفتن پ
  
  !چه مرگته؟معلوم هست از عصر تا حاال - 

  
 بدم انگار که گمش صی تونستم رنگ چشماشو تشخی نبود نمیچی نگاهش کردم تو چشماش ه

  .دمی ترسی که ازش میی بهی نفوذ وغری همون مرد بلی اواانیکرده بودم باز شده بود همون ک
  

  : گذاشتم و گفتمزی رو مفوی کدی کردن پرهی گری پلک چپم آماده 
  
  مو بشورم دستارمیم.. خسته میچیه- 

  
  . فرار کردمی بهداشتسی بدون نگاه کردن بهش از جام بلند شدم و به طرف سرو

  
 بود و یکی منتظر اون یکی بود کاپشی مدی مشغول تجدیکی بودن یی سه تا خانم تو دستشو 

زن سوم دستاشو . کردی صحبت مادی که چقدر بهش مدشی جدیباهاش در مورد رنگ موها
 آب سرد گرفتم ری داغمو زی رفتم و آب و باز کردم دستایشوئ رونیبه سمت آخر .شستیم
 مجبورم کرد چشمامو به سرعت باز کنم ی جفت چشم آبهی ریصوت.ناخودآگاه چشمام بسته شد.
  . قطره اشک از چشمم شدهی دنی باعث چکنهی متزلزل و شکست خورده م تو آریتصو.
  

 بهم نی امیچرا وقت! حساس شده بودم؟ رو لغت خواهرنقدری چه مرگم شده بود؟؟؟چرا اای خدا
  !؟چه مرگم شده بود؟!سوختی قلبم نمشدمی ناراحت نمگفتیم
  

 ختی اشک رو گونه م رگهی قطره دهی بودن نگاه کردم دنی باری به چشمام که آماده نهی تو آ
  ......ادی سرم می داره چه بالئیعنی لب به خودم گفتم ریز.
  
 از دونستمی سوخته بود و نمیی جاهی نداشتم دلم از شیانتخاب نی خوردن ته چی برایی اشتهاچیه

 که یسواالت!تمام ذهنم عالمت سوال شده بود.شدی فکر نکنم اما نمیچی به هخواستیکجا؟؟دلم م
   نه داشتم جوابشونو بدم تونستمینه م

  
  غذارو اورده بودن حفظ کرده بودی کردن با غذام بودم که سکوتش وکه از وقتی درحال باز

  ؟؟یخوریچرا نم: گفت ی آرومیشکست وبا صدا
  

  ! ندارملیم...خسته م : بدون نگاه کردن بهش گفتم
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 کرد و زی کنار دهنشو تمی برگ دستمال کاغذهی قاشق چنگالشو کنار بشقابش گذاشت با برداشتن 

  :گفت
  

  میریگیبست م دررونی از بخوادینم:  شدم برو ازدربان بخواه زنگ زنه آژانس با اخم گفتمری منم س
  

 از دربان بابت برخورد زشتت یریم: و گفترونی چشمامو بست و باز کرد و نفسشو پرت کرد ب
  !!!!!!!!! که زنگ بزنه آژانسیخوای بعد ازش میکنی میعذرخواه

  
 شده بودم خی رو ازم گرفت فقط سرجام می بود که جرئت لج و لجبازادی تحکم کالمش اونقدر ز
  !خوردمی و تکون نمزل زده بودم به بشقابم

  
   ؟؟ی چیعنی ها ی مسحره بازنیا: گذاشت و گفتزی نخوردم آرنجشو رو لبه می از جام تکوندی د
  

  !! کنمی نکردم معذرت خواهیمن کار: گفتمی لرزونی با صدا
  
  !! بهم لطف کنهخواستی که می بودم به کسدهی بودم پر؟؟منی نکردیکار-انی ک
  
  ؟؟!! خواستم بهم لطف کنهیمن ک- 

  
 که ی رستوران اومدن از تو بود توئی دهی انیا: گفتیی و با لحن خسته دی کشیشونی به پی دست

  ؟؟یای برونی با من بی حق نداشتی و ندارگرانی دزی ترحم آمیطاقت نگاه ها
  

   بود؟دهی بهمون و دگرانی دی اونم نگاههایعنی بود ؟؟؟ دهیاز کجا فهم. با تعجب نگاهش کردم
  

 ی فقط توئینیبی مردم و می فقط خودت چشم داریتجب داره فکر کرد: و گفتدیش کیقی نفس عم
  !یشی مزشونی ترحم آمیکه متوجه نگاه ها

  
 نوی اونا ای تو قراره خوب بشیول..یول: گفتمی کننده ادواری و با لحن امدمی وسط حرفش پر

   !دوننینم
  

چرا از عصر با اخم و تخم با همه  یدونی منویدختر خوب تو که خودت ا: زد و گفتینی لبخند غمگ
  !یکردیبرخورد م

  
  !نی خرده ناراحت شدم که چرا انقدر فضولن همهیخب خب من فقط - 
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 کن ی سعحتی ازمن به تو نصی که ازش لذت ببری کنی زندگی جوری خواینارگل اگه م-انی ک
  ! تفاوت باشی بگرانینسبت به د

  
   !ری حاال هم پاشو برو آژانس بگ

  
 خجالت شتری از جاش بلند شد که بدنمی از جام بلند شدم و به طرف دربان رفتم با دی با دودل

 رهی بابت برخوردم ازش خواهش کردم زنگ بزنه آژانس بگی بعد از معذرت خواهدمیکش
  !برامون

  
 ی به سواالت بخواستمی؟نم! چجور تمرکز کنمدی دونستم بای وسط اتاقم نشسته بودم و نمفیبالتکل

 ی همه بنی چه مرگم شده بود؟؟ چرا ادونستمینم. شدن فکر کنمی تو سرم اکو م کهیانیپا
   تو قلبم داشتم؟؟ ینیقرارم؟؟چرا حس سنگ

  
 جلب فمی زنگ تلفن همراهم حواسمو به سمت کیصدا. سه بار طرح زده بودم و پاره کرده بودم

  .کرد
  

   رو باز کردم ی گوشیی کشوی صفحه 
  
  بله؟- 

  
  ؟یوبسالم نارگل خ- الی ل
  
  !سالم خوبم چه خبر؟- 

  
   شده؟؟یزی؟؟چ!! صدات کسلههیچ- الی ل
  
 روقتی شم شبا هم که تادداری زود بدی باادی موتراپهیزی فنی خرده خسته م صبحا اهینه خوبم - 

  !نی همبرهیخوابم نم
  
  !! بخوابری بره خب بگیچرا شبا خوابت نم- الی ل
  
خوابم هم ببره با خواب بد از ! بره دختر خوب ینمخوابم !باشه چشم فقط منتظر اوامر تو بودم- 

  ! شم خسته شدمی مداریخواب ب
  
 تموم شد و رفت دوباره اعصابت آروم ی وقتتهی فعلطی شرانی االی همش از فکر و خوونهید- الی ل
  !شهیم
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؟؟؟همه منتظر تموم بشه بره؟؟؟چرا من حس " تموم شد و رفتیوقت". نا خودآگاه بغض کردم
 به صورتم داشتم دمی شد دست کشسی قطره خهی؟ شلوارم اندازه !م شدنش دارم؟ به تمویبد
   چه مرگم شده؟؟کردم؟؟ی مهیگر
  
  ؟؟؟ینارگل؟؟؟ هست!!الــو- الی ل
  
  ! لحظه پرت شدهی حواسم دیآره هستم ببخش- 

  
  ؟؟یدونستی مکی نکی برن پخوانی بگم ؟فردا پسرا منوی زنگ زدم انیبب- الی ل
  
  ؟!فت نگیزی چینه کس- 

  
 کی نکی پمی بریی ماهم سه تامیمن و الله هم گفت. االن به من گفتنی هم همدی امدونمینم- الی ل

  چطوره؟؟
  
  ره؟؟ی مانی کیمطمئن- 

  
 ها ی که به فکر دندون مصنوعی صدسال شوهر کرده شدی زنانی انیآره بابا ع- الی ل

  ؟؟یای مالی خیب!!شوهرشونن
  

  !!!م شوهر؟؟؟کدوم شوهر ؟؟من که خواهرش
  
  ! خوش بگذرهدی خودتون برالیحوصله ندارم ل- 

  
 از صبح تا شب تو ی هم افسرده شده باشدی بارمیبم!! شده هاتیزی چهی واقعا نکهینه مثل ا- الی ل

  !!؟؟یدی نپوسییخونه 
  
  ... من خودم کیدونینه م- 

  
  !ی بای دنبالت آماده باش بامیای حرف فردا میحرف ب- الی ل
  

 خودم نگاه ری به تصونهیتو آ. گذاشتم و از جام بلند شدمی رو کناریگوش. رو قطع کردی گوش
  !کرد

  
 گهی راست مالیل!! دادم و بغض کرده بودمی بودن لبامو رو هم فشار مدنی باری چشمام آماده 

  ! شمیآره حتما بهتر م!! تا حالم بهتر بشهرونی برفتمی مدیبا..دیبا..دیبا .هی همه عالئم افسردگنایا
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***   
  

 اومد ناخودآگاه رونی دست و رومو شسته بودم مشغول صبحانه خوردن بودم که از اتاقش ب
   تر شدکی ؟ نزدیداری کرد و با گفتن بیسالم.دلشوره گرفتم

  
 کی پمی قراره برنای االیبا ل: گلومو قورت دادم و گفتم ی توی لقمه ی سرس تکون دادم و به سخت

  !کین
  

   چه وقت؟؟کی نکیواقعا؟؟پ: و گفتدی خند
  

 سرمو باال بردم و نگاهمو دادم به نی گفتن شما پسرا قراره بردونمینم: شونه مو باال انداختم و گفتم
ـرَدمی بردیصورتش و ادامه دادم و چرا ما نبا جـنه؟؟!می خوش بگذرونی م  

  
  ! چرا؟گهی دالیبه به ل: بهم کرد و گفتی نگاهینی بزی با ر

  
  م؟؟ی بکنمیخوای مکاری چرا؟؟مگه چگهی دالی لی چیعنی: با اخم نگاه ش کردم

  
 خانم ی که برانی بکنیی هاطنتی شدیگفتم شا ..ی مجردیخب گفت: شونه هاشو باا انداخت و گفت

  !ستی نحی متاهل صحیها
  

ممنون : گفتمی شدم و با بدخلقینی صبحانه ش تو سلی از جام بلند شدم و مشغول گذاشتن وسا
 هاتون هست طنتی هم حواستون به شی مجردنیری سوال شماها مهیفقط ! پدربزرگحتتیبابت نص

   ؟؟نیچی پی فقط نسخه واسه خانما مای؟! متاهل هم مناسب نباشهی واسه مردادی که شاگهید
  

 هر نیریهرجا م!! بابا یکنی چرا اخماتو در هم مکنمی میدارم شوخ: لبخندش و جمع کرد و گفت
من که .کننی متی خانواده دار اصوال حرمت هارو رعای دختر خانمادیچه قدر هم خوش بگذرون

  ! از شماها راحتهالمیخ
  

 که مناسب نی شما هم مراقب رفتارهاتون هستی جواب منو ندادنکهیاول ا: زدم و گفتمی پوزخند
  انه؟؟یمتاهل بودنتون باشه 

  
 و عاشق تر  بچه پاک ترنیاز ا! نارگلدی ها به امی دادریگ: تو موهاش و گفتدی کشی کالفه دست

 می کنی دور هم ورزش ممیشی جمع ممیرمردی مشت پهی می کنی نمیبعدش هم ما کار.دمیمن کم د
  !!نیهم
  
  ! متاهل و گفتمی مردایدر کل همه !ستی ندی من فقط به امریگ- 
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 وسائل صبحانه شو رو پاش گذاشتم و از کنارش رد ینیس. شدرهی خنده شو خورد و به صورتم خ
در ضمن در مورد من :فته بودم که برگشتم واز پشت سرش در گوشش آروم گفتمشدم چند قدم نر

  ! نداشتمی که من خانواده درست حسابیدونی راحت نباشه چون مالتی خادیز
  

  . برگشتم و به سمت اتاقم رفتم
  
  .دمی پوشدی و شال سفی برفی سه ربع با لنی بافت کوتاه آستهی کوتاه و ی مانتو مشکهی 

  
دخترا عقب نشسته بودن در و باز  .ستادی داخل کوچه و در ساختمون ادیچیرد رنگ پ زی تاکسهی 

  .کردم و عقب نشستم 
  

  حالت خوبه؟؟: الله باتعجب گفت
  

   تکون دادم و گفتم خوبم چطور؟ی سر
  

  ! برامبهی عجی و انقدر ساده اومدی اومدشی آخه بدون آرایچیه-  الله
  

  ! فکر کنی که باختی حرفا به شرطنی ایبجا:نه شو گفت زد سر شوالی خواستم جوابش بدم که ل
  

  ؟؟یشرط چه شرط :دمی پرسیجی با گ
  
منم گفتم شک دارم !کنهی و االفمون مدهی نارگل لنگه وطول ممی تر برریآخه الله گفت د :الی ل

 تعجب داشت و از اون ی بسی جای دم در بودمیدی شد که رسنی ایداری از صبح بدونستمیچون م
  !!الله خانم نهار امروز و باختمهمتر 

  
 سرحال سربسرش الی بلند شد لنای و ای کردی بوده و جر زنداری بدونستمی الله با گفتن من نمغی ج
  . مورد نظرمون سکوت کرده بودمی به پارک محلدنی منم در سکوت تا رسذاشتیم
  
  ؟؟یخوب: آروم بهم گفتم الی که لکردمی و پهن مراندازی ز
  

   ؟؟؟نی پرسی منوی ازم ایخوبم چرا ه:دم و گفتم تکون دای سر
  

 نی بود کوچکتردی از تو بعی راه ساکت بودریتمام مس: با اضظراب تو صورتم نگاه کرد و گفت
   ..ی کردن الله رو از دست بدتیفرصت اذ
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 افسرده م ی گفتشبی خرده افسردم کرده خودت دهی یی سه چهار ماه تنهانی االی لستی نمیزیچ- 
 بگذره حل هی قضنیا ..شهی حل می جزئی افسردگهی.. خودتو ناراحت نکن ستی نمیزیچ
  .. مثل قبل باشمتونمیشک ندارم م..شمیدوباره مثل قبل م.. مطمئنمشهیحل م..شهیم
  

 تی با عصباننی انداز از دستم افتاد زمری شونه مو گرفت و به سمت خودش برگردوند ز
 ی گههی کدومه ؟؟من ی؟؟؟افسردگیدیمن م لی تحوهی شرو ور ها چنیا!چتــه؟:گفت

  !!خوردم؟؟نارگــل
  

 غر ی خوردنکی پالستهی و ی فالسک چاهی اوردن ینی الله که واسه سنگادی جونم با فرمهی لبخند ن
 راندازی زنی انیترکونی الو منیستادیا: نازکشو توهم کرد و گفتی ما ابروهادنیبا د. شدیکی زدیم

  .دی کمرم برمینی بشنیو پهن کن
  

 الله زنگ خورد مشغول آدرس یگوش. و پهن کردمراندازی در اوردم و زالی دستمو از دست ل
  ؟ی دادی آدرس میبه ک :دی پرسالی لشیبه محض قطع کردن گوش.دادن شد

  
  !!به دو تفنگ دار خودم -  الله

  
 الله یگاه و دانشیمی صمیدوستا.خوندمی فاتحه اعصابمو مدیبا! لدایپرستو، !! مهربان ی اوه خدا

   !نایبودن که از قضا هم محل هم بودن با عمه ا
  

  .بود" کنترلرقابلیغ" کنم فشونی توصتونستمی مدنیرسی سه تا بهم منی ای که وقتی تنهاواژه ا
  

 لدای پرستو به ی بجانکهی بچه پولدارو پنجر کرده بودن فقط به جرم اهی نی چرخ ماش4 بار نی آخر
  !شماره داده بود

  
  ؟؟ینشست ییتنها- 

  
  !! خفه م کردونی خرده نفس بکشم بو قلهیخوبم - 

  
   خرده به سمت خودش کشوندم هی دست گذاشت گردنم دی خند

  
   شده؟؟ی چالی لی به آجیگینم- 

  
  ن؟؟یکنیچرا حرف منو باورنم!!الی نشده لیزیچ- 

  
ض عو!! نارگلشناسمتی من بهتر از خودت می چه نخوایچه بخوا: و گفتدی کشیقی نفس عم

  ! تو؟؟؟چتهیدی مختصر مدیجواب حرفا رو مف !!ی تو خودت؟همشیشد
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  !فهممی و نمنی همه تلقنی ایمعن.ستی نمیزی چدونمی می بگم وقتی چدی بادونمینم- 

  
  گفت؟ی در مورد تو می به الله چلدای االن یدونی م
  

 مید که روش نشسته بویمکتی نی برگشتم نگاهش کردم دستشو از گردنم برداشت و لبه 
   نارگل چشه عاشق شده؟؟گهیم:گذاشت

  
 سه تا نی اگنی ، نمشدمی به درک داشتم خفه مونی قلی؟بو!عشق کدومه!! احمقیدختره - 
  !!!! عاشقگهیهه به من م!!  بازداشگاهبرنمونی راست مهی نمونی گشت ارشاد ببشعوریب

  
نگو نه که . ت خوب نبود بعدش هم تو از صبح حال!!  اون پشتنهیبی مارو نمیکس!!بس کن نارگل- 

   نارگل؟؟؟ی شدوونهی دیگفتی ربات منی عی بود داشتی شر ورها چکنم؟؟اونیباور نم
  

من حالم خوبه . نشدموونهی از جام بلند شدم و دستامو باز کردم سرمو سمت آسمون گرفتم نه د
  !!فهمهی نمچکسی،خوبه ،چرا ه

  
  ! بدوشیگی من بگم نره تو می هرچمیبهتره بر- 

  
 بودن و گهی کنار همدبی و با عرض که به ترتیمی که پشت چندتا درخت قدیه سمت قسمت جنگل ب

  ! سه تفنگ دار بود رفتمیشگی استتار شده بود و پاتوق همیحساب
  

***   
  
 بدتر هم یچی حالم بهتر که نشده بود هالی مون گذشته بود برعکس تصور لکی نکی از پی هفته اهی 

  ! تریعصب قرار تر و یب.شده بودم
  
 که یی تا اونجای ولگرفتمی سرمچ نگاهشو می گاهنی فقط آروم و غمگدادی مری کمتر بهم گانی ک
  .کردمی شد فاصله مو باهاش حفظ میم
  

 ی و سنگ دوزی عکاسمی تمام سرگرمگذروندمی وقتمو تو خونه مشتریروزا ب. هوا سردتر شده بوده 
 فرصت استفاده نیکمتر از قبل از کوچکتر. گذشتی و چت کردن با پدرم مالی لیلباس عروس

 که تو ی بکنم حسی کرد ازش دوری وادارم می حسهی سربسرش بزارم ای تا برم سراغش کردمیم
  . خودم هم ناتوان بودمی برافشیتعر

  
شبا رو با  .رفتی مجی شدم سرم گی وقتا از جام بلند میگاه. کم خوراک و کم خواب شده بودم 

  .گذروندمی وحشتناک میسردرد ها
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 و از می بود که تا صبح با پدرم بودم تاخود صبح با هم چت کردی شبنی اون سال اولیلدای شب 

 که برام مهم بود درکل به ییزای از عالئقم از چدی پرسی اون از من مشتریب.می حرف زدیهمه چ
ل  سا19 خواستی مگرفتی خنده م می گاهدادمی بودمش و جوابش مرفتهی دوست پذهیعنوان 

  !! با چت بگمراش بمویزندگ
  

 تر شده بودن و واقعا خسته نیچون ورزش هاش سنگ .دی خوابگهی دی زودتر از شباانی اون شب ک
 نی شو بکنه زودتر از ای تنبلش کردم اما سعگفتی بود می از کارکردش راضدی عمو جاویول.شدیم

  .وفتهیحرفا راه م
  

 ی سانت6 5 دی کنم قدش از امفی توصتونمی و نمشدمی سرپا ددی که باکمک عمو و امی بارنی اول
 داشت اما قسمت خنده دارش شکم جلو افتاده ش بود ی چهار شونه اما الغرکلیکوتاه تر بود و ه

  .. شده بود دیکه تا ساعتها سوژه خنده ام
  

  !!دهی که نارگل ازش غذا سفارش مهیی آشپرآشپزخونه نی اریتقص:گفتی مدیخندی خودش م
  

 مدت و آلمان بوده تا نی زنگ زد گفت انی امدی خبراواسط بهمن ماه بهم رسنیکننده تر دواری ام
 برده بود چون ادشی طرف مرده بوده و پسرش هم خونه رو از نکهی کنه مثل ادایصاحب خونه رو پ

  ! خونه نبودهریگی پنیبخاطرهم.بچه سال بوده که از کشور رفته بودن 
  

 هی با یابی خونه بودن و غی گذارمتی انحصاروراثت و قری رو درگ ماه گذشتههی تمام گفتی منی ام
  . بود دهی باالخره خونه رو به نام خودم خرلیوک
  
 ی آدمانی دری کردم تا به طور کامل از ززی واری حدودمتی قهی به حسابش ی نداد ولیمتی ق

 دادن ی حتگفتی و راست ماقتمی لی فحشم داد که بی کلنی اومده باشم گرچه امرونیاطرافم ب
  .کردی کم نمی حساب محبتشو ذره ارهی مسافرت و غی هانهیهز

  
 کردم ی وسائل خونه رو مدی فکر خرواشی واشی دی از خونه هم راحت شده بود باالمی خ
 ی غرورم اجازه نمگهی به خونه عمه برگردم دوسش داشتم اما دگهی روز هم دکی ی حتخواستمینم

  ! عمهیدم خونه  برگراناتی جرنیداد بعد از ا
  

 گفت عمه خوشحال الی بکنه برعکس تصورم لیی خواسته بودم تا در مورد برگشتم اشاره هاالی از ل
 ی قصدم از برگشت طبقه دونستنینم..... کرده بودم یهم شده بود که با خونه مون آشت

  ..... جا تعلق نداشتمچیمن به ه.......من به اون خونه هم تعلق نداشتم ..باالست
  

***  
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 به خودم ی زبونری بار هم فحش زهی قهی هرچند دقگرفتمی می مربا کشتشهی داشتم با در شرسما
  .دادمیم
  
  ؟؟یخوایکمک نم- 

  
  .کردی دستم نگاه می توشهی نگاه به من و شهی برگشتم پشت سرم و نگاهش کردم با لبخند 

  
  ! باز کن برامنوی در ایتونی اگه مایچرا اتفاقا ب- 

  
 رو باز شهی حرکت در شهی صورتم برنداشت با ی نگاهشو از توی دستم گرفت ول روازشهی ش

 طرفشو محکم گرفته بود معذب هی که رمی رو خواستم بگشهیش. رو صورتم نشست یلبخند محو.کرد
  ه؟ی چیعنیتو چشماش نگاه کردم و سر تکون دادم که 

  
  !شی شلوار عروس انتخاب کت وی برامی برمیخوای مدی با اممارستانیبعد از ب- 

  
 رو گرفتم مشغول شهی دادم که دستشو شل کرد و شی رو تکونشهی با تعجب نگاهش کردم دوباره ش

   تو ظرف شدمختنیر
  
  !! هم هستالی تو ؟؟ل؟؟بایجد- 

  
 قراره با من کنهی داره مقابله به مثل منمی انهی رو ببی لباش عروسدی نذاشته امالی لنکهینه مثل ا- 

  !اهامون نارگل؟ بیایتو نم!بره
  
   که بحث زنونه مردونه ست منم طرف همجنس هامم؟حاالیمن واسه چ- 

  
 با یدوست داشته باش..اگه.. گفتمیستی سرحال نادی روزها زنیا: گفتی آرومی و با صدادی خند

  !مونهی خودمون هم منی بیایما ب
  
 شده بود که از ییا ش مثل پسربچه هافهی گذاشتم و برگشتم نگاهش کردم قینی تو سوانشوی ل

  .خواستی با هم سن و ساالنشون اجازه میمامانشون واسه رفتن تو کوچه و باز
  

لبخندش پر رنگ تر شد و نگاهش شاد و سرحالشو به .دمی خندی آرومی ناخودآگاه با صدا
  :چشمام دادگفت

  
  ...دلم برا خنده هات تنگ شده بود- 
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 از کنارش گذشتم ینی صورتشم نشست و با برداشتن س اخم بهعیسر. ضربان قلبم باال و باالتر رفت
 خوادی کجا منمی ها گذاشتم و برگشتم ببزی از گل میکی ی رو روینی سییرایدنبالم اومد تو پذ
  !صبحانه شو بخوره

  
   بگهیزی چخواستی که انگار می مثل کسکردی پشت سرم بود و نگاهم ملچرشی رو و

  
  ؟؟یخوای میزیچ- 

  
  ؟؟یایباهامون نم- 

  
  کاری چامی مردونه ست من بدینه کار دارم بعدشم خر- 

  
   تو اون اتاقتی نرشهیم: برگردوند و گفتشوی ار کنارش گذشتم برم اتاقم که صندل

  
  : با تعجب برگشتم به طرفش که ادامه داد

  
اما من ...  شد انقدر ناراحتت کرد نارگلی چدی اون روز خردونمیمن نم..یهمه ش تو اتاقت- 

 من طی شرانی انقدر خودتو بخاطر اخوادی انگشتا پامو تکون بدم نمتونمی می حتشمی مدارم خوب
  !!نمتی ببینجوری اخوادی من واقعا دلم نمیعذاب بد

  
 کوپ کوپ ی صداتونستمی مدیکوبی مواری محصور تو قلبم خودشو به در و دیری زنجی وونهی د
 شتری داشتم بی زور فشرد حس خفگتی انگار رو گلوم نشست و با نهایدست. بشنوم اداشویفر
  .شدی مزی سوال برانگشتری اشکام بموندمیم
  

اگه مشکل بازار اومدنه باشه : رفتم گفتمی بدون توجه به حرفاش همونجور که به سمت اتاقم م
   آماده بشمرمیم
  

 دی بادونستمی داشتم که نمیحس. اومدنی در اتاقمو بستم اشکام دونه به دونه از چشمام فرود م
  .رفتی داشتم که کنترلش داشت از دستم در میحس.باهاش چجور برخورد کنم

  
***   

  
 جذاب ی بود و حسابدهی و پوشانی کی رنگ انتخابی افتاد کت و شلوار مشکدی به امنهی نگاهم تو آ

دلم . رنگش ست شده بودی و با کروات آبزدی روشنش برق می آبیچشما. شده بودریو نفس گ
  . مراقب خواهرم باشهشهیدازم گردنشو ازش بخوام هم برم دست بنخواستیم
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 دونستمی نمدی که روبروش بود گرفت و دور مغازه دنبالم گشت نگاهش به من رسانی نگاهشو ازک
 بغض نشکسته رو گلوم هیفشار . تو صورتم نشستاری اختی بی نشون بدم اخمی چه عکس العملدیبا
 یچ! براش احترام قائل بودمشهیکنه؟؟من که هم بی کارنی شدچطور دلش اومد با من همچشتریب

 هی ی حتگهید.لبخندش ناخودآگاه از صورتش محو شد!! همی تنبنی فکر کنه سزاوار ادباعث ش
  .نمشی و ببستمی تونستم بایلحظه هم نم

  
 یری اشکام جلوگختنی که از ردمی کشی میاپی پقی عمی و نفس هارونی با سرعت از مغازه زدم ب

 توجهمو به خودش ی مغازه بسته انیتری تو ویسی کت کوتاه بلند انگلیشلوار مشک کت و هی.کنم
 و توش تصور انی کاری اختیب. باسن مانکن بلند بودری کت کوتاه و پشتش تا زیجلو.جلب کرد

 که کنارم به کت و دمی و دانی نه کای کارشون تموم شد نمی زدم خواستم برگردم ببیبخندکردم ل
  .د کریشلوار نگاه م

  
  پسند کرد؟؟- 

  
  . نگفتیزی تکون داد و چی سر

  
  !مبارکش باشه. اومدیبهش م- 

  
  . نگاهشو از مانکن گرفت و تو چشمام قفل کرد

  
  ؟؟یشیخسته نم- 

  
  ؟؟یچ:دمی باتعجب پرس

  
 خسته ی همه نفرت و بغض و ناراحتنی از جمع کردن ایشی آدم ها خسته نمدنیاز نبخش- 

 نکرده ی به جز تو عذرخواهی کسچی از همیتو زندگ.... ،مندیام پدرت ،دنیاز نبخش!!!یشینم
 یمن خواستم بهت نگن عروس. ماجراها کردمنی و وارد ادی من بودم امیبودم از تو کردم که بدون

 نی ترکی از نزدی همونجور که منو از خانواده م دور کرده بودخواستی من دلم مشهیشون در پ
 براش جهنم شوی زندگی روزهانی هات بهتری توجهیره که با ب ندای گناهدیام. کسانت دورت کنم

 که یاز من متنفر باش نه از کسائ! نارگلستادهیمقصر جلوت ا. ی کنیو پر عذاب وجدان م
  ..که..که..
  

 وقته ازت متنفرم از یلیمن خ. ازت متنفر باشم؟؟ یخوایم: حرفشو خورد به قدم رفتم جلوتر ی باق
 و ی اما تو هه سسمی که زدم وای گندی ساله اونقدر مرد بودم که پا19 من یدی که دی نامردیتو

  !یستی بای من زدی که به زندگی گندی پایستیچند ساله اونقدر مرد ن
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 شی داشت با گوشنی کنار ماشدی امدمی رسنیی رفتم پانیی طبقه رو با پله پا6 کنارش گذشتم و از
 دی قدم هاشو تند تر برداشت و بهم رسبشویج شو گذاشت ی گوشدی گرفت از دور منو دیشماره م

 و دمی کشرونیدستمو از دستش ب. بردنی تو هم بود بازو مو گرفت و به طرف ماشیاخماش بدجور
  : صدام باال رفتاریاخت یب

  
  ؟یکنی می چه غلطیدار- 

  
 جورنیانتظار ا. گرد شده از تعجب دستشو از بازوم آزاد کرد و با بهت زل زد تو صورتمی با چشما

 اقتی لگهی که دفی صد حیول. مودب و خندون نداشتشهیصحبت کردن و احتماال از نارگل هم
  .احترام نداشت

  
  !اونجا چه خبره؟: داد زدبای و تقردی کشنیی رو پاشهی شانی ک
  

 نشستم نیدر عقب و باز کردم و تو ماش. رفتمنی گرفتم و به سمت ماشدی با نفرت نگاهمو از ام
  . و چشمامو بستمی صندلی دادم به پشتهیسرمو تک.کردیمو گرم م داخل چشمایگرما

  
  ؟؟ی بهش گفتیچ-انی ک
  

   .می راه هر سه سکوت کرده بودریتموم مس. نشست و راه افتادنی تو ماشدی نداده بودم امی جواب
  

 نرفت دی بود امبی هم وارد شدن برام عجانی و کدی در واحد و باز کردم و وارد شدم پشت سرم ام
  . از خجالتش در اومده بودمیصوصا که حسابمخ

  
 نجای امشب ادیزنگ بزن رستوان، ام:ستمی مجبورم کرد باانی کی سمت اتاقم که صدارفتمی داشتم م

  مونهیم
  

 رفتم سمت تلفن و بعد از گفتن اشتراک دو تا غذا سفارش دادم وقطع ی با گفتن بسالمت
  : داد زدگهی دانی سمت اتاقم که کگشتمیبرم.کردم

  
  چرا دوتا؟؟- 

  
   برم اتاقمخوامی مرمیچون من س- 

  
  !!نجا؟ی ارهیگی جات نمقهی داره دو دقی چی اون اتاق لعنتدونستمی کاش من می ا- 

  
  .آرامش: برگشتم و باپوزخند گفتم 
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 ی از مغازه زدهوی دی شدنم ببخشیبابت عصبان:  گفتیی خسته ی با صدادی امانی در عوض ک
بابت اومدنت هم ! بدترگهی دیدادی اومده تلفن هم جواب نمشی برات پیل فکر کردم مشکرونیب

  !یممنونم خسته شد
  

  !!نارگــل: بلند شدانی کی برگشتم برم اتاقم که صدادی بدون توجه به حرف ام
  

  .کردی با اخم نگاهم مانی زد کنهی شو به مبل داد و دستاشو به سهی تکدی به طرفشون برگشتم ام
  
   ماجرا روشن بشهنی افی تکلدی امشب بانی همنی بشایب- 

  
   ..ادیخوابم م.کدوم ماجرا؟؟من حوصله ندارم - 

  
  !!!!!!نجــای انی بشــای ب- 

  
  . نشستم دمی که رسی مبلنی نه از ترس خودش از ترس پاره شدن حنجره ش به اول

  
 و اصرارش دششنهای و اعصاب خرابم با پی بحرانتی که تو وضعی ممنون باشدی از امدیبا-انی ک

  !!گذشتی مثل االن نمیچی بزنم وگرنه هتمویی شکادیباعث شد ق
  

 که االن روبروم بود و با نگاهش ینیا. بودمشدهی که دی تحمل مثل روز اولرقابلی سرد خشن غ
  !!! صبح نبودگوشی بازی اون پسربچه کردی م سوراخ منهیقلبمو تو س

  
  .دمی ترسیبود که از خودش از چشماش م یی بهی انگار که همون غرشناختمشی انگار نم

  
قانون و نقض کرده بخاطر تو ،جعل :رهی کالمو دستش بگی ی سکوت جمع باعث شد بازم رشته 

 کردم رشی بهش گفتم،هرچقدر تحقی هرچمارستانی نامه ازدواج تو ، تو بتی رضایسند کرده برا
 نگفته بخاطر تو، بخاطر یچیدم ه و نکری ماجرا بودنی که مقصر ای کردم که نصفشو با توئتشی،اذ

چطور به خودت اجازه  . می فرصت بده به هممون که اشتباهاتمونو جبران کننکهی اخاطر بالیل
   ..یدیم
  

  ..آرش بس ک-دی ام
  
  ؟! دختر خانم چه مرگشهنی انمی ببخوامیم!! لطفا دیخفه شو ام-انی ک
  

 از دنشی با دی و شور بود که گاهنیری حس شهی.  نداشتمی نگاه سردشو به صورتم داد حرف زدن
 هی نبودن،فی بودن که قابل توصی مشت طپش قلب و ضربان ناهماهنگ قلبهی شد ، ی مریدلم سراز

  !نه؟ی ببخواستی نبودن چه رو مانی بودن که قابل بی و دلواپسی قراریعالمه ب
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ـن االن با: سرپا شدم گفتم  ی ماه قراره چه بال6 نی ا فکر کنم که بعد ازنی به انکهی ای بجادیمـ 

 به فکر دی باارهی مثل تـــو سرم بی اگهی دی روانهی کس و کار بودنم ی بخاطر بیی اگهید
 هی که بخاطر یی من از شماهای به زندگنیجفتتون گند زد. بودمی م مگهیانتخاب واحد ترم د

 از من نی داریانتظار چ...نی خارج کردرشی منو از مسی مذخرف زندگی بهانه هاستیل
فقط دست از سرم .. کنمیاما هرگز فرامــــوش نم !!دمی؟؟ببخشمتون باشه قبول بخش

  . کنمی مسخره اونجور که دوست دارم زندگغهی صنی بعد از تموم شدن انیبزار!نیبردار
  
 عقب خواستمی قدم از موضعم نمهی بودم و ستادهی هنوز اختنیری اشکام رو گونه هامم ماری اختی ب

  .تر برم
  

 گفته بعد از رفتن آرش ی نارگل؟؟کیگی مهی چرت و پرتا چنیا: از جاش بلند شد و گفتدی ام
  !زمیمگه من مردم عز ..وفتهی برات بیقراره اتفاق

  
 بود منو بندازه به برادرش دهی بود نقشه کشیواقعا؟؟پس ک:دمی خنده م گرفت بلند بلند خند

  هان؟؟
  

 تورو دوست داره من نی امدوننی بندازمت همه میکسمن نخواستم به : تو هم رفتدی امی اخما
  ...فقط خواس

  
 نی من و امیرابطه ..یدونی نمیچی ادعات از برادرت ه؟؟برعکسیدونی نمنی از امیچیتو ه- 

  .. ندارمی ازدواج با کسی برای فکرچیمن ه.. پاک و دوستانه ستیرابطه 
  
  . برداشت و به صورتم نشوندنی نگاهشو از زمانی ک
  

 خواستم تا با نی من از امنکهی ؟؟بخاطر انی فقط بخاطر همیعنی: قدم جلوتر اومد و گفتهی دی ام
  ..انگار...انگار.. انگار یکردی نگام می و جوری ازدواج کنه ازم ناراحت بودالی لی از خواهرایکی

  
  !جون نکن انگار که دلش بخواد سر به تنت نباشه-انی ک
  

  !!نی همنیآفر: و با بشکن گفتدی کشی نفسدی ام
  
  !!گمی که مدونمیم-انی ک
  

   کجا؟؟گهید: گفت انی و برگشتم برم کدی به صورتم کشیدست. رو گونه م دادی نگاهشو به رد اشکا
  
  ! جواب پس بدمدی بانمی ایی برم دستشوخوامی ،مگهیولم کن د!!جهــنم- 
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  !!می و گرم کن بخور غذا ظهری برو فقط برگشتیزنیچرا داد م: دستاشو گذاشت رو گوشش گفت 

  
  غذا ظهر؟؟- 

  
 رونی غذا بتونمی نمگهی آشپزخونه عادت کرده بدجور دنی من معده م به غذاها اگهیآره د-انی ک

  !بخورم
  

   ستانی ست چه جاجت به بانیآنچه که ع: و گفتانی به شکم کدی و دست کشدی خنددی ام
  

  ! نارگل؟میهنوز دوست: بلند گفتدی امدمی راهرو رسچی به پ
  
 ی کردم هرکاری گفتم هرکاریمن هرچ: تر شدکیصداش از پشت بهم نزد. اما برنگشتمستادمی ا
   !!نمتی که خوشحال ببنهی ای فقط براکنمیم
  

دارم !! خوشحالم االن ی جان حسابدیآره ام. شدری کرد و سرازدای رو گونه م پرشوی اشکم باز مس
  .شمی غرق میاز خوش

  
صدامو آرومتر اوردم و .ری از من برام لقمه نگی بعد بدون نظرخواهلطفا دفعه. ساله مه19من - 

 ریتو گلوم گ: بود بشنوه ادامه دادم ستادهی بهم اانی تر از ککی که فقط خودش که نزدیجور
  !کنهیم
  

  ! پلو ظهر و خوردنی خودم شد پسرا هم باقالبی رستوران نصیعذا
  

خونه کجاست ؟؟بعد از ازدواج به دردم  آشپزنی آدرس اگفتی بار مهی قهی هم چند دقدی ام
  خورهیم
  

  !!کردنی نگاه من متیو با مظلوم .شدی هم بلند مانی قهقهه خودش و کی صدا
  

  !!ی سکوت بکنی باشه مجبورکی دو به ی وقتگهی دنهی هم
  

***   
  

 کمتر ازم دیدزدی مثل قبل نبود نگاهشو ازم مگهی هم دانی کگذشتی از جر و بحثمون می دوهفته ا
 کمتر دست به دامن من گهی با کمک واکر راه بره دگهی دتونستی که میی از اونجاخواستیکمک م

  !تونهی شو می باقگفتی مکردی که تا داخل حموم کمکش مموندی حموم رفتن مهی فقط شدیم
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***   
  

 لباسم نی آستهی ی رو هم نداشتم سنگ کاری حوصله عکاسی حتگهی دگذشتی میکاری روزام با ب
   . کردمی می تنبللشی تکمی بود و برامونده

  
 به عادت گذشته رآالتی کفش و زدی و خرشگاهی بود و عوض وقت آرای عروسگهی ماه دهی کمتر از 

  . شمردم ی رو مغهی مونده رو تا تموم شدن صی باقی و روزادمیچرخی قرار تو اتاقم میهام ب
  

 کنمی پف میعیارم به طرز فج دکردمی که احساس مخوردمی آرامش بخش می سر خود داروها
 قلم آرامش و حق مسلمم هی نیحداقل ا. قرصا عادت کرده بودمدنی به خوردن و خوابیول
  .دونستمیم
  

***   
  
  !!الو سالم بچه سوسول- 

  
  شما؟؟:دیچی پی تو گوشنی امدهی نخراشی عوض صدای زنونه و نازی صدا

  
  !!! بود؟؟؟؟ی کنی ایودم ول بود درست گرفته بنی رو نگاه کردم اسم امی صفحه گوش

  
  ست؟؟ی ننیسالم ام- 

  
   شما؟؟دمیپرس- 

  
 پس واسه بار ی باشدهی اسم منو ددی بایدی و جواب مگرانی که تلفن دیگوش کن خانم شمائ- 

   کجاست؟؟نی امپرسمیآخر م
  
 نامزد ی بگم پاتو از کفش زندگنوی فقط خواستم ای هستی کستی خانم برام مهم ننیبب.حمومه - 
  ینیبی وگرنه بد مرونین بکش بم
  
  . بگو زنگ بزنه کارش دارمرونیباشه همش برا خودت فقط اومد ب- 

  
 کس ی سر وقت گوشرهی ادبه که می که انقدر بیکس. رو قطع کردمی هم گوشی بدون خداحافظ

  !نهی احترام ببستی پس حقش نگهید
  

 ***   
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  ! لحظه صبر کنهی-
  

 کمد و بستم و در اتاق و براش باز کردم با واکر آروم آروم  و دری لباسمو زدم به جارختعی سر
  .وارد اتاق شد و رو تخت نشست

  
  ؟؟یکردی لباستو درست میداشت: که گفتکردمی جمع منی ها رو از رو زمزهی خورده ر

  
  ! باشهدهی گفتم که شک داشتم شنی لب آره آرومری ز
  
  !!نمشی منم بباریخب ب- 

  
  !شینی ببی بمونی عروسیخواستی بعدش هم مدمی نمیون کس تا تموم نشه نشخوامینم- 

  
  . گذاشتشی و به نمادشی سفی باز شد و دندوناششی ن
  
  ! خونه مگردمی چقدر خوشحالم دارم بر می تصورشو بکنیتونینم- 

  
  ؟!ی بریخوای مینجوری فقط ایبسالمت- 

  
  ..ادی نمشی پی حالم خوبه مشکلننیاشکال نداره بب: به واکر کرد و گفتینگاه- 

  
  ؟ی بهش دروغ گفتشهیمامانت ناراحت نم- 

  
   دی ارزی می ولدی شاشهی مدونمینم- 

  
  ؟؟ی به چدی ارزیم- 

  
  !گهی ددنمی ندتی که تو اون وضعنیهم: جا خورد و با مهارت به خودش مسلط شد و گفت

  
عد از نگاه  رو تخت شروع به زنگ خوردن کرد بمیگوش. گفتم و نخ و سوزن ها رو برداشتم ی آهان

گرفتمش تماس و . رو سمتم گرفتی نشست و گوششیشونی رو پکی اخم کوچهیکردن به شماره 
  . کردمجکتیر
  
  !رونی برفتمی مزاحمم م؟؟اگهیدیجواب نم- 

  
  !!تو راحت باش. جوابش بدمشهینه حوصله م سر رفته بود زنگ زدم بهش االن حوصله م نم- 
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  !!دمی و دنی من امیدونستیم- 
  

  !نه کجا؟:عجب نگاهش کردم و گفتم با ت
  
 منو دیام .میشدی می هم همراهمون بود هفت هشت نفرنی اممیرفتی که پارک می دفعاتنیا- 

  ... کردیدوستش معرف
  
 نی کرد اکثرا اشهی نمشیکار: و گفتمدمیخند... خورده داره کهشهی خرده شهی فقط هیبچه خوب- 

   رو دارنیضیمر
  
  ؟!شیشناسی تو چقدر مدی و سرحاله برعکس امطونی شیلیآره منم متوجه شدم خ- 

  
 پر پسر تو نی ماشهی الله با ی شب با چندتا از دوستاهی بچه ها یقبل از نامزد.یلی و؟؟ خنیام- 

 وبعدش هم که میبعد دوست شد. بود نی تو ماشی از پسرایکی نی که اممی زاشتی کورس مابونیخ
 نای عشق و اپیری مشترکمون هم تی دوست های بعضمیت رفی مرونی بشتری تر شد و بکیرابطه نزد

  .می بودی از زندگی اگهی دیزای خب ما هردومون دنبال چی ولبرداشتن
  
  کورس؟؟؟- 

  
   نداشتمنامهی اونوقتا گواهکردمی میآره من رانندگ- 

  
  !!ی کسری زی بزنیدی نترسوونهی دیدختره - 

  
 منتظر بمونه برا نکهی شده بود چون بدون امونی انگار خودش هم از سوالش پشری سرمو انداختم ز

   برد؟یحاال ک:دیجوابش دو باره پرس
  

  !!! منی فکر کردیچ: گفتمدمی خند
  
  !واقعا؟؟- 

  
 ی رسوند گاهی من هم وسط راه مدرسه مدی خرنی دانشگاه قبول شد عمه براش ماشالیآره ل- 

 منم چون دادی مادمی یبرد رانندگ ی شبا مالی لواشی واشی. بودمییاوقات اون وقتها راهنما
 من ابونی وسط خیدی پرهوی گمیهنوز م..ی اون روز چطور شد ولدونمینم!دوست داشتم فول شدم

  دمتیند
  

 ادهی سرعتت باال نبود؟؟چراغ زرد نبود؟؟؟محل عبور عابر پی بگیخوایم: چونه شو خاروندگفت
  نبود؟؟؟
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 لحن نی ترنیردم بهش پاهامو بغل کردم و با غمگ مو دادم به تخت پشتمو کهی سرمو تکون دادم تک

  ...چرا :ممکن گفتم
  

 بخاطر رو تخت نشستنش ازم باال نمی دستشو گذاشت رو شونه م نگاهم و باال بردم تا صورتش و بب
  : گفتیتر بود با لحن مهربون و آرامش بخش

  
 اونم موقع رد شدن ی خانمهی خورد به فمیک! نهشدمی آدم داشتم از جاده رد منی منم عگمینم- 

حداقل چندجام : گفت دیتنه زد بهم تعادلم و از دست دادم اما اگه سرعت تو کنترل شده بود خند
  !!ی راننده رالی بکننمی نشلچری ونکهی شکست نه ایم
  

 بود که خودم خوب ی و شکسته امهی ش لبخند نصفه نجهی کردم در جوابش بخندم نتی سعی هرچ
  هی چقدر مصنوعدونستمیم
  

 می نارگل من واقعا به تو حسودی و شجاع هستی قویلیتو خ: خنده شو خورد و با لبخند گفت
  !!شهیم
  

  !! منهیمثال به چ: از جام بلند شدم رفتم جلو پنجره 
  
 ی میکنی فرار نمیزی از چنکهیبه ا.. به مرد بودنت یهمون که خودت اونروز تو بازار گفت- 
   یشیو م هرچقدرهم سخت بامشکلت روبریستیا

  
من باور داشتم ! بجنگم که بهشون باور دارمییزای واسه چدی اعتقاد داشتم باشهی من فقط هم- 

   کنمینی قدم عقب نشهی نخواستم نی واسه همیشیخوب م
  

   باباههشی آلمان پرفتمی مکردمی بهت نبود از ترس جمع میدیوگرنه اگه ام: و گفتم دمی خند
  

  ؟؟؟واقعا: لبخندش از صورتش محو شد
  
 اما من دشی نبخششهی نمیگفتیتو راست م.. اون شی رم پی هم نمرمی من بمکنمی مینه شوخ- 

خوشحاله ..اون االن ازدواج کرده بچه داره. باشمشی باشه و تو زندگمی تو زندگخوامینم
  ...ی کردم بودم ولیمنم فکر م...خوشبخته

  
  ؟؟ی چیول- 

  
   ولش کن چیه- 
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  !؟ی باشیتونی خوشحال و خوشبخت نمیکنی فکر مگهی د بدونم چراخوامینه بگو م- 
  

 زیاز رو م. دوباره زنگ خوردمیگوش. و اضطراب منتظر جوابم بودی برگشتم به سمتش با کنجکاو
  . بودنی برش داشتم امشیآرا

  
 ی که قبال خوشحالم مییزایچون چ: شدم و گفتمرهی دوباره نگاهمو بهش دادم و تو چشماش خ

  ! چرا؟دونمی و خودم هم نمکنهی نم خوشحالمگهیکرد د
  

   .رونی دکمه اتصال و زدم واز اتاق رفتم ب
  
  الو نارگل؟؟-
  

  ؟ی خوبنیسالم ام: دادمهی تکواری در تراس و پشت سرم بستم و به د
  
  ؟؟!! به منیخوبم تو زنگ زده بود- 

  
  !!یـــفیح.گمی تو عوض کن واسه خودت می گوشتی تربی اپراتو بنی ای فرصت کرد- 

  
  : و گفتدی گفتم که صدامو شنی زهرمارهی لب ریز.دی سرحال بلند بلند خند

  
  ! هامی نداشتی خانم حسودیآ- 

  
  ! بکنمی مونده به دوست دخترا تو حسودنمیبرو گم بشو هم- 

  
  .. انقدر مهربوننیدونینم!چشونه؟؟- 

  
 بگم االن وقت یزی چهی خواستم زهی چنیام.شونیادی وقت با محبت زهیبپا کله پات نکنن - 

  !؟؟یدار
  
  !!ی به من درس بدخوادیبعدشم من کارم درسته فنچول تو نم. خونهرمی دارم مزمیآره عز- 

  
الجرم هرکس که باالتر // عاقبت این نردبان افتادنی است// نردبان این جهان ما و منی است- 

  . روز کله پات نکنه هیبپا غرورت .استخوانش سخت تر خواهد نشست//نشست
  
  !!رهیخ..یگی میجمالت فلسف. آدمت کردهی حسابنکهی آقا آرش درد نکنه مثل انیدست ا- 
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 ی از دستت در بره که نتونی کسشی که افسار دلت پی بترس از روزکنمی محتتیدارم نص- 
  !!ی کنشیکار

  
 ی زد به منی به خودم میکی دی بود که بایی حرفانایمنتظر جوابش نبودم ا. کرد ی مکث طوالنهی 

  . ببازمیی جانی کردم همچی فکر نمچوقتیکه ه
  
 خودم و ی و صرف نظر از صحبتاشبی دانیجر. و بگم نی زنگ زدم انی حرفا امنی االی خیب- 
   باشهانی کردم که در جرفی و براش تعرانیک
  

 شد منتظر یداشت سردم م. وقت سال نبودنیلباسم مناسب ا. نگفتیچی باز هم سکوت کرد و ه
  :جوابش نشدم 

  
  ؟؟؟یهست !!!نیام- 

  
  --....  

  
   .ی رو بدوننای من قطع کنم فقط خواستم ای نداریمن سردمه االن تو تراسم اگه نظر- 

  
 زی چیتو برا.گردمی برمرمی من تا فرحزاد می نارگل تو ف بگگمیصددفعه بهت گفتم باز هم م- 

  ! اونجاامی شم می نگو نه که پا می زنگ زدی اگهید
  
  !فهممی نممن منظور تورو- 

  
شک نکن .ی کن رک و راست به برادرت جواب بدی پرسم سعی سوال مهی ازت گهی بار دهیواسه - 

نارگل تو آرش و دوست ! کنهی رو ازم مخفیزی چی کسادیفقط بدم م. پشتتمشهیکه مثل هم
  !؟!؟؟یدار

  
 بود ی گرمحس ناآشنا و!! دادمی جواب مدی بایچ. دادمهی سرد سرمو تکواری چشمام و بستم به د

 کرد نگه ی که خسته م میحس.... درکش ی تجربه بودم برای که بیحس ....لرزوندیکه قلبمو م
  ! بودبی غریلی که خیحس...تنها تحمل کردنش... داشتنش

  
 بود به محض کج شدن دهی برگ خشکهی کردم ی پامو نگاهنیی به پام خورد پایزی چهی حس کردم 

 انقدر می وقت تو زندگچی نشسته م هنیرو زم.ذاشتنیگونه م م رو یسیاشکام دونه به دونه رد خ
  . کردم ی نمیچارگی و بیحس ناتوان
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فقط قلبم .... هیچه رنگ.... هی بگم چه جورتونمی دارم که نمیحس ....دونمی نمنی امدونمینم- 
  من دارمنیام.... زدیانگار اصال قبلنا قلبم نم.... نی زنه امی مثل قبلنا نمگهیانگار د

  ! چکارکنم؟دی دونم بای نمشمیداغـــــــــون م
  

 ساعت نی ازدمی نره گرچه حدس مرونی و بغضم شکست با دست دهنم و گرفتم صدا بدی صدام لرز
  !!چکسی هنهی ببی و ضعفمو کسیچارگی همه بنی خواستم ایشب تو اتاقش باشه اما نم

  
 شما زنا که خوب یزی چی حرکتیی خب بهش بگو بابا اشاره اکنمیدختر خوب از تو تعجب م- 

   ؟؟ستی ندنی همه عذاب کشنیبهترا .نیبلد
  

حس  .ادی م بند بهی زدم گری کردم تند تند پلک می نداشتم بزنم تند تند اشکامو پاک می حرف
 کرد چه برسه بخواد ی حساب هم نمی که منو حتی گفتم به کسی بهش می چدی داشتم بایخفگ

 عذاب وجدان مسخره شده بود و هی ری درگمی کس و کاری بدنیفقط با د..دوستم داشته باشه 
  . کرد باهامی میصبور

  
  !نیامـــ- 

  
 ی چدی کرد که انگار نکرده تو بگو من بای منجاشوی فکر ادی باشعورمیاون برادر ب !! نیجان ام- 

  بگم هان؟
  
   داشته باشهن بمونه من و دوست.. مشیبخواد پ..  کنم نرهکاریچ....توروخدا بگو ..بگو - 

  
 کم یلیالبته که خ..دیشا .می داری متفاوتی هاقهی مردم درست اما ما مردا سلهی نارگل من نیبب- 
  ...یتونی باشه تو که نمی اگهی دختر مورد نظرش جور ددی اما شاادی از تو خوشش نی کسادی مشیپ

  
 یول ..دونمیم ...... کنملیخودمو بهش تحم:حرفشو ادامه دادم. حرفشو خورد و ادامه ندادی باق

 من عوض شده م خودم حسش نیام.. جنس احساساتم عوض شده نی شم امیمن دارم نابود م
  کنمیم
  
 بره نی همه احساسات تو با رفتنش از بنی ادی اما نارگل شایکنی برداشت می از حرفم چدونمینم- 

  !یچندماهه نکن حس هی حروم توی احساسات زودگذر باشه زندگهی دی شای فکر کردنیبه ا...
  

  گمی می چدیفهمی نمیشکی خونم به جوش اومد چرا ه
  
  !!!احمــق اون شوهــرمه - 
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 نویا! نیاون محرم منه ام. بگردم خوامی که میزی و اون دنبال چنی مثل توام تو بغل ای فکر کرد
  ...من ..من...من.. برات بگم منی چطوردی بادونمیبفهم من نم

  
 شروع به وری سنیاسکر.کردمی خندونش تو لبتاب نگاه مریم و به تصو بوددهی تختم دراز کشیرو

  . صفحه روبستمدمی دی خودم و تو صفحه لب تاب مریکارکرد تصو
  

 خجالتت کجا بود؟؟؟چجور ی نزنی حرفیدی کشی خجالت مدی بای؟؟اونوقتیدی خجالت کشهی چ
   ؟؟ین فکر کی اگهی کرده جور دتی که همه جا خواهرش معرفیروت شد به کس

  
 نگاه هی قضنیهرجور به ا. هاش جلو چشمم زنده شدی مهربونش ،دلسوزی لبخندش چشماری تصو

 حس پر از استرس و اضطراب و دوست داشتم هر چقدر هم که نی دلشوره و انی کردم من ایم
   باشهخواستی رحم می بتیواقع

  
 نی ایداری پای دادنش برا توعمل انجام شده قراری واسه نی امیشنهادی راهکار پنی از تصورآخر

 دوستم داشته باشه خواستمی خواستمش من می نمینجورینه من ا.. عرق شدم سی خغهیص
  !اهی و مثل شب سرهی باشه نه تی و آفتابی آبشهی چشماش همخواستمیم!
  

 پتو کردم تا بخوابم بحث دوست داشتن ری لب تاب و کنار گذاشتم و چراغ و خاموش کردم سرمو ز
  . فردا بهش فکر کنمخواستی اومد مثل اسکارلت اوهارا دلم می مشی که پانیک
  

***   
  

 نمونده بود و ی عروسشترتای شده بود ده روز بشتری عمه بی خونه ی با شروع ماه اسفند تکاپوها
 گوشه آروم هی که ی بودن تنها کسی عروسی مخصوص کارهای و بدوبدو هاتی فعالریهمه درگ

  .اد من بودم دی نشست و آهنگ گوش میم
  

 نکهیبدون ا. زده باشن شمی شو اورده بودن انگار که آتطی بلکی پییمای از صبح که از شرکت هواپ
 یی صبحانه ش گذاشتم تا به محض از دستشوینیباهاش روبرو بشم پاکت رو رو تختش کنار س

  .نشی اومدن ببرونیب
  
  . رفتمیتنش طفره م اتاقم کز کرده بودم و از فکر کردن به بعد از رفی گوشه هی 

  
   زدمی تو بودنو از تو دلم خط می بی روزا

  
   کنمی دل می به نگات از همه چدنی واسه رس

  
   کنمی عاشقونمو مرهم قلبت می حرفا
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  کنمی عشقت می آسمون حرف دلو فداهی 

  
  ای فانوس دری ساحل تو شدیکی تاری تو
  

  ای دنی توستی که مثه تو نمی بزار اعتراف کن
  

  ی خط و نشونه بجون خودت نباشنیسم بجونت آخر اومدم ق
  

   دارمی اگهی دی تو کسری غای مگه من تو دن
  

   خوام به تو بگمی من فقط م
  

   دوست دارم
  
  
  

 اتاق ماتش ی گوشه دنمی به اطرفا کرد و با دی نگاههیبا واکرش داخل شد . در اتاق زده شد
 شی آرازیاز گوشم در اوردم و رو مهدست و . به خودم دادم و از جام بلند شدمیتکون.برد

به .جلوتر رفتم ودستمو جلوش تکون دادم. نشستنم ماتش برده بودیهنوز سرجاش به جا.گذاشتم
 رو از کنار ی بلند شد گوشمی گوشامکی پیصدا.خودش اومد و نگاه پر از سوالشو به چشمام داد

  !خوادی می و با سر بهش اشاره کردم که چداشتمیتخت برم
  
  ؟؟یخواستی میزیچ- 

  
 ی مواری من و گوشه دنی پرپشتش نشست نگاهشو بی ابروهانی بی پلک زد اخمی چندبار پاپ

  :دی پرسی لرزون و متعجبیچرخوند با صدا
  
  !ت خوبه؟..حال- 

  
  !خوبم چطور مگه؟: به صورتم و گفتمدمی کشی دست

  
اخمام با خوندن .مو جمع کنم دنبالم وسائلادی مگهی ساعت دمی تا ندی بود اس داده بود که امالی ل
  ؟؟یوسائلمو جمع کنم؟؟واسه چ! تو هم رفت امشیپ

  
   نه؟؟ای حالم خوبه ی بپرسیاومد: رو بهش کردم و گفتمالی ربط لی بامی کالفه از پ
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  .عمه ت صبح زنگ زد: م گفتکهی بدون توجه به ت
  

 زد ینیحرفشم لبخند غمگ ی منتظر ادامه دی دیوقت. سرمو باال گرفتم و نگاهش کردمی با کنجکاو
 نیا .ازدهمهیمنم که پروازم ... خونه ی بدم برگردی ده روز و بهت مرخصنیخواست که ا:و گفت

  .ی خانوادت باشنی بی آخر و قبل از عروسی روزانی بهتره اامیچندروز از پس خودم برم
  

 نایده بودم ا رفتن و زی عروسدی لباسم مونده بودحوصله نداشتم کارشو تمام کنم قنی به آست
  !! از ده روز قبل برم خودمو آماده کنم خواستنیم
  
 دی امیعنی. زنگ واحد بلند شد یصدا. رو بستمی شدم صفحه گوشالی جواب دادن به لالیخی ب

در وب . ساعت شلمو برداشتم و باسرعت از کنارش گذشتم می هم نشد چه برسه به نقهیبود؟؟پنج دق
 از پشت سرم اومد انی کی صداخواستی رو مانهین بود شارژ ماه ساختموری مدینوی سیاز کرد آقا

پاکت و دادم و در و بستم شال و از سرم .. ساختمونه ی هانهی هزی پاکت رو جاکفشمونکه ه
  !!اری من بی آب هم براوانی لهی: گفتانی سمت آشپزخونه که کرفتمیبرداشتم و م

  
زادمو گرفت و اشاره کرد رو مبل  برگردم مچ دست آخواتسمی آب و دستش دادم موانی ل

  .. بودندهی برام دی بگذرونه باز چه خوابریخدابخ.نمیبش
  
 و ی بدوننوی ادی خرده دلت گرفته باشه از همه اما باهی ماجراها نی کنم بابت ایمن درک م- 
من واقعا هرگز .... تو کردهتی و رضای کرده بخاطر خوشحالی هرکاری هرکسی داشته باشمانیا

 یری چندماه درس بگنی از ای کنی سعدی توبای ولبخشمی بدموقعم نمی بخاطر اون لجبازخومدمو
 تو مگر ی رو خراب کرده باشم اما نارگل جان عمه ی نکرده کسی بزنم که خدای حرفخوام ینم..

   زارهی روز تنهات مهی هزارسال عمر کنه اما باالخره اونم دوارمیچقدر زندست؟؟ام
  

   بگه؟؟خواستی می چشدمینم حرفاشو متوجه ی معن
  

  ؟؟یگی می تو چفهممیمن نم: گفتمیجی با گ
  

 جا ندون کی بگم خودتو متعلق به خوامیم: گذاشت و گفتزی گل می رووانشوی زد و لی لبخند
  ! کنی زندگی برگرد هرجا دوست داشتی پدرت وقت بگذرون هروقت خواستشیبرو آلمان پ...
  

 داره برو ی اونجا برات دعوت نامه فرستاده چه اشکاللتی تحصی پدرت برادمی شندی من از ام
 ی رو پای به کسازی رو مستقل و آزاد شروع کن بدون نی عالی زندگهی نجایدرستو بخون برگرد ا

هردوشون خوب اما بخاطر خودت ... پدرت ی عمه ت باش نه وابسته ینه وابسته ..خودت باش 
 یدونی که خودت بهتر از من میی جای برگرددیا و نخور که بنی ایمثل االن غصه .. کنیزندگ

  .. یبهش تعلق نداشت
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 نبوده که زنگ نزنه و ی روزنمدتیتمام ا.. دوست دارهیلی عمه ت تورو دوست داره نارگل خ
 هنوز کنهیفکر م: و گفتدی آروم خندرمیکه بهت سخت نگ. نخواد که مراقبت باشممیرمستقیغ

  یذاری همه سن انگشت به دهن منی من وهم با اونهدی نمیای از پس خودت بر نمیکوچولوئ
  

 زدی و کباب شدن قلب شکسته م داشت حالم و به هم می سوختگی داشتم بوی حس برافروختگ
  ... از سرونوشت من شده بودی جزئخواستی منو نمچکسی هنکهیانگار ا..
  

 ینیرفتم سنگ و از جام بلند شدم و چند قدم به سمت پنجره دمی کشرونی دستمو از دستش ب
 حرفام ی اچهی حرفاش اونقدر واضح و روشن بود که درامیپ. کرد ینگاهش از پشت کمرمو خم م

  .خشک بشه
  

  . نوشتی میادگاری ای کواری طفلک دل من که رو د
  

 تی بابت همدردیمرس: و گفتممی کشدیقی و آروم بود نفس عمی برگشت به طرفش چشماش آب
  . رو نداشتمنای عمه اشی من قصد برگشتن پید کری نمحتاروهمی نصنیاما اگه ا

  
   ؟؟ی چیعنی ؟؟ینداشت- 

  
 ی کنم در مورد آزاد و مستقل زندگی نمی زندگنای هم با عمه اگهی ددمیمن خونه جدا خر- 

   کارو دارمنی قصد همیکردن هم خوب گفت
  

 یـــتــــو چه غلطــ:دی کشادی داد و فرتی خودشو به عصبانی صورتش از حالت تعجب جا
  ؟؟یکرد

  
 خونه هی من یدی که شننیهم: و گفتمستادمی بلندش جا خوردم اما خودمو نباختم صاف ای از صدا
  !! خودمی خونه رمی بخوام برم منجای و از ادمیجدا خر

  
 بای تقردمشی دی بود که بدون کمک سرپا می بارنی اولستادی دستشو به دسته مبل زد و سرپا ا

  :دش اصال متوجه نبود خو. شونه ش بودم کیتانزد
  
 ؟؟فکری خودت فکر کردشی پی چی کنی تنها زندگیخوای ؟؟؟؟میگی می چی داریفهمی مچیه- 

 ی همه آدم ناجور و بدکار وکردنی ا؟؟؟؟فکری ؟؟؟برق بره؟؟؟دزدی ؟؟شبیهزارتا اتفاق و کرد
   .ی کنی تنها زندگیخوایم
  

 ازت نای از اشتری بی کرددمیارگل ناام نی کرددمیناام: و ادامه داددی کششیشونی به پی دست
  !!انتظار داشتم
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 اشتباه و دوبار هی اما بدون من ی فکر کردی در مورد من چدونمینم !ی جا داشتیانتظار ب- 
  ...رهی بگمی هرجور دوست داره برام تصمی احدگهی دذارمینم.. کنمیتکرار نم

  
 شو قهیمبل گذاشت و با دستش شق ی و سرجاش نشست آرنجشو رو دسته رونی نفسشو پرت کرد ب

  . مالوندیم
  

  . به سمت در رفتم"دهیحتما ام" زنگ در نگاهمو ازش گرفتم و با گفتن ی با صدا
  

 رفتم رونی و آماده از اتاق بدهیلباس پوش. لب تاب شدفی چمدون لباس و کهی وسائلم ی همه
  .ضا نبود ری خداحافظیدلم برا. برگردم پشت سرم و نگاه کنم خواستمی نمیحت
  

  ..من آماده م : در گذاشتم و بلند گفتم کی چمدون و نزد
  

 مجبورم " صحبت باهات دارمهی نارگل نجای اای لحظه بهی" بلند شدو با گفتن انی از کنار کدی ام
 نشستم که دستشو به چونه ش انی کی گذاشتم و به طرفش رفتم رو مبل روبرونی و زمفیکرد ک

  . شده بودرهی خزی گل مزده بود وآروم و متفکر به
  
 راستش برام جالب شد ی بدیحی توضهی به من هم ی که به آرش زدیی در مورد حرفاشهیم- 

  ؟؟یدی خونه خریچجور
  
  !!گهی ددمی پول خره؟؟بایمنظورت چ- 

  
  ؟!! کارتنی عمه ت خبر داره از انهیواضحش ا- 

  
  دمیکنم بدونه خونه خر ی کنم اما فکر نمی قصد ندارم باهاشون زندگگهیخبر داره د- 

  
 به اون غش و ضعف هات از ترس ه؟؟نهی هات چی مسخره بازنی ای بپرسم معنشهیبعدش م- 

  ؟ی کارات تو معلوم هست با خودت چند چندنیزندان رفتن و دادگاه نه به ا
  
هنوز .  بودم درستدهیمن ترس.ی کنضاحی منو استیستی نیگاهی تو تو جادیسر من داد نزن ام- 

  !!نی رو باهام راه بندازی بازنی خواست ای درصد دلم نمهی اما ترسمیتصورش مهم از 
  
  !!گهیبســه د-انی ک
  

 سمتم گرفت و دشوی انگشت تهدتیچشماش قرمز شده بود از فرط عصبان. م حبس شدنهی نفس تو س
 انهیبرات هم ماه.. وقته به نامت کردمیلی خونه روخنیمن ا!! باشهی مستقل باشیخوایم:گفت
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 که ی کنم فقط به شرطی مزی پول واری به کار کردن نداشته باشازیهرچقدر که تا آخر عمرت ن
  !!ی کنی بپا نمی اگهی همه مون راحت باشه دردسر دالی که خی جوری کنی زندگدیم نظر اریز
  

خونه ! کنه؟زی پول برام وارخواستیم! شدی انگار که صداش به بلندگو وصل باشه تو سرم پخش م
 کرد؟؟من که خونه داشتم دو تاهم داشتم پدرمم خونه به نامم کرده بود و تنهام گذاشته یم مبه نام

  !! کرد تا حق و تمام کرده باشهی مزی پول وارانهیپدرمم برام ماه....بود
  

 هرچقدرهم خواستمی اتاق مهی خواستم؟؟من فقط ی نداشتم؟؟من که خونه نماجی من که به پول احت
 باشه سرم رو دستش و تو ی برام وقتای دنی جانی باشه که امن تریم، فقط کس مهم نبود براکیکوچ

  .... باشه که نذارم و برهی کسهی خواستم ی خواستم فقط می نمیادی ززیمن که چ....بغلش باشم
  

 دی باشدمی مهی تخلدی کرد بای تو گلوم داشت خفه م می به نفس نفس زدن افتاده بودم بغض لعنت
   شدم تا خفه نشمی مهی جور تخلهی

  
  : از جام بلند شدم و با تمام وجودم داد زدم

  
 19 که ی کسیجا...یذاری می بد کسی پا جای دار"انیآرش ک" یزاری می بد کسی پا جای دار

 راحت الشی خای کرد و اون سر دنی مزی و حسرت هرشبم و ماه به ماه به حسابم وارییسال تنها
 عذاب وجدان بودم نه از خونش هیه براش فقط مثل  کی کسیجا. ندارمیبود که کم و کسر

 پا یدار.... که خونه به نامم کرد و ولم کرد به امون خدا و رفتیذاری میکس ی پا جایدار...
رَمیذاری می کسیجا تــِـَنفـکه ازش بــه حــد مرگ م   
  
 کرد ی م و وحشت نگاهمی بار من انگشت اشاره مو به سمتش گرفتم که با تعجب وناباورنی ا

  : ونفس نفس زنون گفتمهیوهمونجور با گر
  

 که دوسش ی لطف کن گند نزن به کسیول!!  برو به بسالمتی بریخوایهرجا م!! کارو نی نکن ا
  ....دارم

  
 چی هشکتی بزرگ خونه شو مبای تقرییرای ساعت سکوت پذکی تکی تی ساکت شدم تنها صدا

 ازش گرفتم و با یتو چشمام نگاهمو به سخت با بهت زل زده بود ومدی ا زجفتشون درنییصدا
  . درست مثل روز اولرونیسرعت از اون خونه زدم ب

  
 گرفتم ی شهر هم منی ای که از هوای ذره آرامشهی نیهم. گفته بود برگشته شهرشالی به لدیام

 ی عمه فکر می طفلهی گرری زدم زی میزی چنی شده بودم با کوچکتری قرار وعصبیب.دود شد
 اعصابم می شی و تنها مکنهی داره ازدواج مالی مدت نبودنمه که حاال هم که برگشتم لنیر اکرد بخاط

 خودشوبخاطر اون مدت یی جوراهی گفت ی نمیچی سکوت کرده بود و هالیل. شده کیرتح
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امکان نداشت از کنارم . کرد الله بودی نگاهم مینی که با تعجب و بدبیتنها کس. کردیسرزنش م
   نشهرهی با دقت بهم خهیانرد بشه و چند ث

  
بخاطر سرخود خوردن قرصا کم اشتها شده بودم و تموم طول . از برگشتنم گذشته بودی سه روز

 کردن ظرف غذام و ی بودن که دقت نمری انقدر درگنایعمه ا. وکسل و حالت تهوع داشتمجیروزگ
  .ختمی ری کردم و دور می می خالکیتو پالست

  
 دستم باز تر باشه شانس اوردم شمی انتخاب مدل مو و آرای تا برادمی به اصرار عمه لباسمو پوش

 تنگش کردم تا اندازه یکم .ستادی ای تو تنم خوب نمشیچون جا باز کرده بود و مثل دو ماه پ
 دی بدم هرجور خودش پسندشگری گرفتم لباسم و نشون آرامی در نظر نداشتم تصمیمدل خاص.بشه

  .مدل بده
  

***   
  

  م سرده سردن انگار چشمام شب تارن انگار دستا
  

  بارهی ابر پاره پاره شرشر بارون داره ماهی آسمون س
  

  نی فقط همیتنها خاطراتم تو بود /نی عاشقم رو زمنی و من تنها تری حاال رفت
  

  با غصه ها همرا بمون/ برو تنها بمونی گفت
  
  طلسم غم رو زدم شکستم/ تونم خسته خستمی نمگهی د
  

  رو گونه هام شده روون/بر بارون داره چشمام ا
  

   خونمیتا آخر عمر واست م/ مونمی تنها می و رفتی رفت
  

  .... عاشنی و من تنهاتری حاال رفت
  
  
  

 باال تیالله با اخم و عصبان.با وحشت به کنار دستم نگاه کردم. شد دهی هدست از گوشم کشی گوش
  !!اشتم بره رو اعصابم و کم دنی فقط همری واگری هاگنیتو هم. بودستادهیسرم ا

  
  .دمی دارم آهنگ گوش مینیبی نمیکنی می چه علطیدار- 
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  ...دمی هم شننمی بیچرا هم دارم م: زد و گفتی پوزخند
  
  ؟؟یدیشن- 

  
 از اشک بود سی به صورتم صورتم خدمیبا تعجب دست کش. هات خونه رو برداشته بودهیصدا گر- 
  . بود چشمام و بستم ستادهیه الله که هنوز باال سرم ابدون توجه ب. با دستام صورتم و پاک کردم.
  

   چـــه دردته؟؟؟گهید:دمی سرجام نشستم داد کشتی با پاش محکم زد به تخت با عصبان
  
 زد و ی نگاهم کرد و لبخند مستاصلی قدم عقب رفت اول با تعجب و بعد با کنجکاوهی 

   تو؟؟؟ایمن؟؟؟:گفت
  
  ! ندارم رویکی الله حوصله تورونیبرو ب- 

  
 ؟؟حاالی و اون و گرفتنی مث سگ فقط پاچه ای اومدی از وقتی رو داریفقط من و ؟؟حوصله ک- 

 کردنت خونه رو برداشته هی زار زار گری چمه ؟؟خودت چه دردتــــه صدایگیبه من م
  !!ی دادی وگرنه سکته ش مستی مامان خونه نیشانس اورد ...بود

  
 اهی قشنگش موقع چشمون سی مهربون و لحجه شهی همیچشمام و بستم نقش چشما... عمـــه

 بود بازم می بچگی هاهی شب گری جانی پر مهر و محبتش که امن تری نهیگفتنش قلب بزرگ وس
  : بسته گفتمیباهمون چشما. کنمهی الله گری خواستم جلوینم. کردادیفشار اشک پشت پلکم ز

  
  !! فقط بروادیم صدام در ن شی خفه مگهی الله ،برو تنهام بزار، درونیبرو ب- 

  
با لباس : خورد و چشمامو باز کردم و ناخودآگاه گفتمیتخت تکون. اتاق تو سکوت رفتقهی چند دق

  !! رو تخت لباسات آلودستنینش
  

  .دی رد اشک و از گونه هام گرفت به چشمام رسدی به سرعت از جاش پر
  
 کاری با خودت چیدار:دی لرزیض م الله از بغی صداای کرده بودم دای پیی من مشکل شنواای 
  ؟! نارگلیکنیم
  
  !ستی نمیزی چرونیبرو ب ..یچیه..دونمینم- 

  
 که ازش ی لحننی ترنی سردمو گرفت و با غمگی نشست و دستاالی تخت منو لنی بنی جلو پام رو زم

  :سراغ داشتم گفت
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  ...یه شد اون پسرریدرگ..نگو نارگل..نگو...فقط نگو..ی بگو هرچی بگیخوای میهرچ- 
  

 بود ی اون پسره رو دوست داشته باشم اون پسره شوهر من بود کسدی کردن نبای چرا همه فکر م
 کردم ی مدای هامو پزهی کرده بودم کنارش انگی بودم کنارش زندگدهیکه باهاش نفس کش

 ی رنگ مامی که با رنگ چشماش دنیکس... کردم ی مدای کردن پی زندگلیکنارش دل..
  !!دی فهمی نمچکسیچرا ه..بودره عشق من اون پس..گرفت

  
 و از جام بلند شدم و به پشت دمی کشرونیدستم و از دستش ب. از فشار بغض گلوم درد گرفته بود 

سکوتم . چشمام بودی جلوی تنها منظره ی آفتابمهی ناطیپنجره اتاق رفتم پرده رو کنار زدم ح
  .جواب سوالش بود

  
  ؟؟!!!!گل چرا نارگل تو چرا نارگهیتو د- 

  
  . پنجره و چشمام و بستمشهی دادم به شهی سر داغم و تک

  
  ! کنمی که باور نمیستینگو که خوشحال ن- 

  
 دی کلی خودش قرارم داد و دندونای که شونه هامو از پشت گرفت و محکم روبردی نکشهی به ثان

  ه؟؟یمنظورت چ:شده گفت
  

 مو دادم به هیتک. خرده تکون خوردهی به عقب هولش داد ی ش و با سستنهی دست گذاشتم تو س
  ! با زهر خند ادامه دادموارید
  
  !!مثل تو.. شد که دوستم ندارهیمنم عاشق کس ..یستیخوشحال ن- 

  
 قرمز شده تیبا وحشت زل زدم به به روبروم الله از زور خشم و عصبان. طرف صورتم سوختهی 

  : خوردمیکون تادشی فریبا صدا.کردی سرتاپامو نگاه مریبود و با تحق
  
 کردن تو نی وقتمو حروم نفرنمی انقدر بچه م بشیفکرکرد...خفه شو..خفه شو!!خفــه شو- 

  !احمق!!! احمق!!احمق ..بکنم
  

 نقطه ضعفش گذاشته نی رو بدتری انگار بدجوردی کشی مادی و فردی چرخی دور خودش تو اتاق م
  .بودم

  
 هی که ی منو؟؟؟من؟؟ی منو متهم کنیکنیچطور جرئت م!! هانی دونی از من می چشعوریتو ب- 

 کنار من سه ساله دنی که مادرم عوض شب خوابیمن!! قسمت کردمی لعنتی مو با تویعمر بچگ
 داد چون مادرم بخاطر تو شبا رو یمن که خواهرم کارامو انجام م ..ذاشتی تو میتموم وقتشو پا
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 همه از تو یعشقم جلو..مت کردم داشتم با تو قسیهرچ..که ..یمن .. که یمن..موند ی مداریب
 تو یزنیزل م... که یاقتی لی بیتو....یبخاطر تو بخاطر تو.. کردمی گفت و من سکوت میم

  ..من .. من ی..گیم..ی..گیو م..صورت من 
  

 که کردمیبا وحشت زل زده بودم بهش نگاه م. تموم گذاشت مهی حرفاشو نی باقالی لغی جی صدا
ممنونم از .. برم، برم بگم متاسفم بگمکشی خواسم نزدیم... کردیم هیکف اتاق نشسته بود و گر

  همه ممنونم
  
  دمی نفهمیچی شد و هاهی قدم برنداشته بودم جلو چشمام سهی 

  
 خواب ی دستمو باال بردم حائل چشمام کنم که صدایبه سخت. و باز کردم نور چشممو زدچشمام

  : گفتیآلود
  
  !شی کنی از ته منینکن همچ- 

  
 کرد رو ی و آزرده و خسته نگاهم منی غمگی خواب آلود و چشماافهیکج کردم الله با ق سرمو 

  . تخت من زده بودی نشسته بود و پاهاشو به لبه یصندل
  

  . دست مو نگاه کردم به سرم وصل بود
  
  !خاموشش کن.چراغ کورم کرد- 

  
   !رهی خون بگشی ازت آزماادی شه قراره پرستار بینم- 

  
  ! زد و ابروهاشو باال باال انداختی اثانهیلبخند خب.شده نگاهش کردم گرد ی با چشما

  
  !اللــــه- 

  
  !!جان الله- 

  
  ! دادی جواب منجوری کردم هم همی و صدا منی لبخند رو صورتم نشست هروقت ام

  
  !!!! ترسمیمن از سوزن م- 

  
 که ضعف کرده  دکترت و شستشو دادکتی فابرقی کنم رفکاریچ!دونمیم: و گفتدی با صدا خند

  ! دادشیدکترت هم درخواست آزما!اری بی منطقلی دلی چیعنی
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  کم؟؟ی فابرقیرف- 
  
  !نیام- 

  
  د؟یاون از کجا فهم: گفتم و بالفاصله گفتمی آهان

  
  ! زنگ زد بهشالی لدونمیچه م! هایضی تو مثال مری زنیسرم درد گرفت نارگل چقدرحرف م- 

  
  !!ومدیخودش چرا ن- 

  
  !من نذاشتم- 

  
  . شدی مالی برابر لی کپی شد از لحاظ اخالقی می وقتا که جدی قاطع و محکم گاه

  
  !نی داشتیری درگیاوه پس حساب- 

  
 تو با منه پس بهتره تی مسئولگهی دکنهی بهش گفتم داره ازدواج مستی صحبتا ننینه بابا اندازه ا- 

  !!دخالت نکنه
  

 ی خندم از جاش بلند شد لبه دنیبا د.دمیدست آزادمو گذاشتم جلو دهنم و خند. خنده م گرفت
  !؟!ها کجاش خنده داره؟:تخت نشست و گفت

  
  !! وسط منم بوقنی ادنی من نقشه کشی همه واسه استقالل و آزادنکهی ایچیه- 

  
 گهی ذارم دی مال خودت من فقط نمتیآزاد: و نازکش نشوند و گفتکی باری به ابروهای اخم
  !!وفتهی برات بیاتفاق

  
  ..ای لی من واقعا بدیبابت صبح ببخش:خوردم و دست گذاشتم رو دستش و گفتم  خندم و 

  
 دوسه سال خودم نیاونقدر ا ..یزر نزن، حق داشت: دست گذاشت رو لبم و مجبور به سکوتم کرد

  !ی بشی مردری تو درگچوقتی خواست هی که دلم نمدمیبابت احساسم عذاب کش
  

 جفتمون نی بود و با اخم نگاهشو بستادهیارچوب در ا تو چنی از جا پروندش امیی سرفه ی صدا
  . چرخوندیم
  
 الله نی دادی ندا هم به من مهی.نی راه انداختی عشقی که کالس آموزش هانمی بیبه به به م- 

  !خانم
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  سالم- 

  
  !با الله خانم بودم!!تو خفه شو فعال : روکرد به من و گفت

  
 و آروم کنار تختم ری نشوند الله سربزنیو لبا ام ری آروم سالم گفتن الله لبخند کمرنگی صدا

  . بودستادهیا
  
  ی خوای داداش کالس نمیسالم کردم بعدشم تو خودت ختمش!!منم آدمم ها- 

  
  : تو موهاش و گفتدی معذب دست کش

  
  !! گفته ثابت کنیک-نی ام
  
  !! من فرشته مرهی مادمی ی هیگی راست میوا- 

  
 کارت به یاری سر خودت می بالئنی همچیزنیم ها رو م توهنی همنای مامانم ایوا-نی ام

  !!کشهی ممارستانیب
  
  !! کرده روزاجمی و وجی گی خرده کم خوابهی نی امالیخیب- 

  
  ! و دکتر هم خر؟؟منیجد-نی ام
  

 شنوهی مشهی رد میکی مارستانهی بنجای ادیدرست صحبت کن: الله که تااون موقع ساکت بود گفت
  !زشته

  
 کنم واسه نارگل ی کالبد شکافی مسئله رو حسابخواستمیم!اره دکتر ازدوستامهاشکال ند-نی ام

  ! قصهیکوچولو
  
  !یکوچولو خودت- 

  
  ! انقدر معلومهیعنی کوتاه ترم دی سانت از ام15فقط : و گفتدی خند

  
  ! درازهیلینه اون خ- 

  
  ! چه طرز صحبت کردنهنیا!!!نارگــل-  الله
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  !شهید به خود باز م دهنم خونمیبی منویبه من چه ا- 
  

  ! دامن منو لکه دار نکنی هستیتی تربی بی حرفای دوپایکشنری تو خودت دنمیبرو بب– نی ام
  
 دنی بگه که با دیزی کرد و خواست برگرده به الله چزی زدم که چشماشو رثانهی لبخند خبهی 

  . غضب آلودش دهنشو بستی افهی درهم الله و قیاخما
  

 مرد هی ده سانت از من کوتاهتر بود بهنظرم برا دیقد کوتاه بود شا.د شد زده شد و دکتر واری در
 ینیب. عامل جلب توجهش بودنی و کوتاه شده ش اولیتونی زی بود و موهاینکیع.کوتاه بود 

 ی سبایتقر.زدی و بلند داشت لب و دهن مناسب برعکس تنه ش صورتش بزرگ بود و بزرگ مدهیکش
 استراحت نیرفتی می کاشکنیخسته شد: سمت الله رفت و با گفتنلبخند زنان. زدیو چند ساله م

الله از خجالت .می نگاه کنگهی باهم باال بره و به همدنی من و امیباعث شد ابروها! نی کردیم
   انداختوری کرد و سرشو زیتشکر

  
  !! ست هاگهی دیکی ضیپرهام جان مر: و گفتدی کشی هم هم نفسنی ام
  

 تخصص من طهی خانم در حنی ایماریب: کرد و نگاهشو به من داد نی به ام نگاه خونسردانههی دکتر 
  .براشون از متخصص اعصاب نوبت گرفتم.ستین

  
  ؟یچ:می داد زدبای و الله باهم تقرنیهمزمان من و ام- 

  
 داد که حی زل زد به الله و توضمی مجسمه انی به سه تامون زد و انگار که منو امی لبخندهی دکتر 
 اما لرزش دستام شهی درمان مهی با سرم و تغذنمیی شدنم ضعف اعصاب بوده وفشار پاشهویعامل ب

  ! گذاشته بشهونی متخصص در مهی با دیبا
  
  . بود قفل شددنی نگاه هرسه مون به دستام که کنار دستم در حال لرزاری اختی ب
  

 ریدستامو ز!یچی هگهی م دوونهی هام کم داشتم که همه فکر کنن دی قلم و تو بدبختهی نی فقط هم
  : دادم و گفتملی به هر سه شون تحوی کردم و لبخند مسخره امیپتو قا

  
  ! خب سردمههیچ- 

  
 از " حرفا مردونه ستیباق" و با گفتن دی خورد و به سمت دکتر رفت و بازوشو کشی تکوننی ام

 کرد و یاظ بود با دست تکون دادن از الله خداحیدکتر که از رفتن ناراض. بردشرونیاتاق ب
با بسته شدن در اتاق نگاه من و الله به هم قفل .رهی فرصت باهاش تماس بگنیخواهش کرد در اول

   خندهری زمیشد و همزمان زد
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  گه؟ی بود دی دوونه کنیا-  الله
  
  ؟؟یدونستی منوی ادی بایاونوقت که شماره گرفت- 

  
 ها نکن طرف ی شوخنی من از ا تو سرمت ها نارگل باکنمی مقیهوا تزر: زد رو شونه م گفتیکی 

  !ی حالش خوب ناروی نی ادونستمی بدرد بخوره چه مدیکارتشو داد منم گرفتم گفتم شا
  
  !نی بشادهیخب پ-
  
  ! خونهمی چه خبره؟؟قرار بود برنجایا: به اطرافم کردم و گفتمی نگاههی 

  
 دل هی میری مین شد پوست و استخوییقای افری گرسنه هانیع: بهم کرد و لبخند زد و گفتی نگاه

  ! خونهمیری بعد ممیزنی مگریو ج
  

  قبول؟؟؟: نگاه به الله که عقب نشسته بود کرد و گفتنهی از آ
  

  . شدادهی پنی ش کرد و با گفتن باشه از ماشی به ساعت مچی الله نگاه
  

رد  درا رو قفل کنیام. شدمادهی پنیبه ناچار از ماش. بهم بخوره خواستی از تصور خوردن حالم م
 ی داشت بهم مسوختحالمیبو به مشامم خورد دستم و گذاشتم جلو دهنم معدم م.میوارد مغازه شد

  !ست؟یحالت خوب ن:الله بازومو گرفت گفت .خورد
  

 گفت از دور نگاهشون ی منی به امیزی زدم و الله داشت چرونی تکون دادم و از مغازه بی سر
ماند که کفشاش تخت بود اما خب قدش کوتاه بود  بدیرسی منی امیکردم الله به زور تا شونه ها

  !درکل
  

 اومد صورتش گل رونی تکون داد و داخل رفت الله هم بی از دور به من کرد و سری نگاههی نی ام
 کی که نزدییوقتا. تونستم حسشو درک کنم یم.دی کشیقیکنارم نشست و نفس عم.انداخته بود 

  .. بود که ی لذترفتگی بودم انگار که عطرش تمام مشاممو مانیک
  
  ؟؟یخوب- 

  
   چشمامو باز کردم و سر تکون دادم

  
  .حرف بزن. الل ها سر تکون ندهنی انی عیه- 

  
  : گفتمدی لرزی که میی شده بود به صدارهی تو چشمام خی نگاهش کردم با نگران
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  !! نبودمی بدنی به اچوقتیه!!نــه- 

  
تمام ... رو یهمه چ! خبیبده فراموش کنقول : ترم شد و سرمو بغل کرد و آروم گفتکی نزد

  ؟؟!!!! باشهیزاری من متی تو واسه اذی و مثل قبال همه انرژیکنی ماه گذشته رو فراموش م6 نیا
  

  ؟؟یدیقول م: نگاه کرد و گفتسمی خی عقبم گرفت و چشما
  

د دلم  محصور تو قلبم تنگ شده بویری زنجی وونهی اون دی قلبم دلم برای جاهی زدم ی لبخند تلخ
 تنگ نیری زدن هاش برا دلشوره هاش برا استرس لذت بخشش برا اون لذت شور و شادیبرا فر

  ...شده بود
  
  ! من بتونم؟یتو تونست- 

  
 ی بدتی رضاری بخاطر خودت به تقددی وقتا بایگاه: و گفتدی کشقی عمی شد آهنی نگاهش غمگ

  !باشه؟.شه از امروز به بعد  بامی کنی میمنم نتونستم اما باهم سع....تا نابودت نکنه
  

  : عوض من جواب دادییصدا. بود که رو گونه م فرود اومدی جوابش قطره اشک
  
  ...دمیمن هم قول م- 

  
 کرد نگاه ی نگاهمون منی غمگنهی بود و دست به سستادهی که کنارمون انی هر دوتامون به ام

  : پا کنارمون نشست دست انداخت پشت کمرم و گفتیرو.میکرد
  
من هم قول ..دی جنگشهی نمریحاال که با تقد...اما...دارم.. دوست داشتمیلی نفر و خهی..منم- 
  !مرد و مردونه:دستشو جلو اورد که دست بده. فراموشش کنمدمیم
  

 هی شو به سرم تکیشونیهق هقم بلند شد الله پ... کردن ی مسی بغضم شکست اشکام صورتم و خ
  . بغل کردمیکردی مهین و دوتامونو که گر هم دست گذاشت پشت کمرامونیام.داد

  
   آقادیببخش- 

  
 از یکی نی داد آمادست و با کمک امحی برگشت عقب و نگاه کرد پسر شاگرد مغازه بود توضنی ام

 عذادارا تو بغل نی رو کرد به ما دوتا که عنیام. گذاشتنی اوردن و سه تا صندلرونی هارو بزیم
 بحث شکم و سخن غذا خوشتر می بگذری بسه از هرچی عذادارگهیخب د: گفتمی بودگهیهمد
  ...ست
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 گری جای بفهی ضتیری نشون گزمیعز: برداشتم و براش پرت کردم جابجا شد و گفتزهی سنگ رهی 
  ! بشهادیبزن نور چشمات ز

  
 ی لقمه دستم می و الله مثل بچه ها نوبتنی بخورم امیزی تونم چی کردم نمی فکر منکهی با ا

  .دادن
  

 خبر نداره الی و لنی و امدی جز امی بدحال شدنم کسانی داد که از جرحیاه برگشت الله توض تو ر
  . لباس رفع و رجوع کرده بوددی با بهونه خرنیاز صبح نبودنم و هم ام

  
  ! سرشو با دستاش گرفته بود و منتظر نشسته بودالیل. بوددهی خونه عمه خوابمیدی رسی وقت

  
   شدرهی تو صورتم خیو با نگران از جاش بلند شد دنمی با د

  
 ی خالدی تو، امی خوش گذشت جایلیخ..می خوردگری جمی رفتنیبا ام.. خوبمالی لستی نمیزیچ- 

  مگه نه الله؟؟..بود
  

 الی لی که صدارفتی گذاشت و با تکون دادن سرش به سمت اتاقش می الله کفشاشو تو جاکفش
  : کردخکوبشیسرجاش م

  
 بودن یالله اون چرت و پرت ها چ..نی بدهکارحیتون به من توضبابت جر و بحث صبح جفت- 

  ؟؟یدیکشی مادی فریداشت
  

 چرت و یگیخودت م: و گفتالی زل زد به لشیشگی اعصاب خورد کن همی الله با همون خونسرد
  پس ارزش تکرار کردن ندارن!!!پرت

  
  !! جواب مننهیا شهیاز صبح سرم داره منفجر م: داد زدالی عقب گرد کرد بره اتاقش که ل

  
   داشته باشمدی خونه نبانی خواهرانه هم تو ای گفتگوهیما !!!الی لالی خیب- 

  
 نیبه ا. اومدی مابونی الله تا خی صداگفتی مدی خواهرانه؟؟؟امیگفتگو: لبه سمتم برگشت و گفت

  !!!هی گفتگو؟؟پس جنگتون چنیگیم
  

 بود که برطرف شد حاال هم بهتره  سوتفاهمی سرهی.. و نخواهد بودستی در کار نیجنگ-  الله
  ! شدهفی اعصابش ضعگفتی بره استراحت کنه دکترش مشیبزار

  
  .می تنها موندالیمن و ل.  الله رفت
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 کنم قراره تنها یحس م ..ی روزا بدخواب شدم تو هم که قراره برنیمن حالم خوبه فقط ا- 
  بمونم

  
  . تر شد و بغلم کردکی بهم نزد

  
 بهتون نشد طرف می تر باشکی نزدمی طبقه باال رو بخرنی امیر بسته بسته زدبخدا به هزار تا د- 

 ی قلبیماریب.  من دوست دارم تنهاتون بزارمیفکر کرد. سنگریآب شده بود رفته ز
  شهیاز تصورش سرم داره منفجر م.. الله و خونه نبودنش ی تو،کالسهاندهیابتش،آیماما،د

  
   حواسم بهش هستمونمیمه م عشی من که هستم پالینگران نباش ل- 

  
  واقعا؟؟: زد و گفتی شد لبخندرهی سرمو از بغلش جدا کرد و به صورتم خ

  
  ...چوقتی زارم هی تنهاتون نمچوقتیه...من..آره من - 

  
***  

  
 به یخوایبزار خودم بگم امممم نکنه م! باشهتونهی می دعوت شاعرانه چنی الی اعتراف کن دل-
  ! بسته شدستی لی اومدری جون دنی امدی ببخشیوا..ی عشاق امسالم اضافه بشستیل

  
باز تو  :دی زد توسرم و خندیکی زی می روی به اطرافش کرد و با جعبه دستمال کاغذی نگاههی 

  !!ی پررو شددمیروت خند
  

خب منتظر اصل : چونه م گذاشتم و گفتمری و دستامو تو هم مشتشون کردم ززی ارنج هامو رو م
  !!مطلبم

  
  ..دنشی از شنی ترسم ناراحت بشیم: و گفتدی کشیقی نفس عم

  
  ! راحت باشنیبگو ام.. که هستم ناراحت ترم کنه نی از اتونهی مگهی دیبه نظرت االن چ- 

  
 برش داشتم و دی نگاه به جعبه کردم و با تردهی زی جعبه گذاشت رو مهی و بشی دست کرد تو ج

  ه؟؟ی چنیخب ا:گفتم
  
  !بازش کن- 

  
 اری اختیب. کوتاه بلند با حروف اسمم بود یزای جفت گوشواره با آوهیز کردم  در جعبه رو با

  !! چه خوشکله یوا:  و گفتمدمیخند
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  !تولدت مبارک قشنگم .مال توهه- 

  
سالگرد فرار ...سالگرد مرگ مادرم... اسفند تولدم بود9چشمام به سوزش افتاد . دستام سر شد 

  .... داشته باشمشتونستمی م کهیسالروز از دست دادن خوشبخت..پدرم
  

 سر نترست جرئت نی بجز تو با اچکسی هیدونستیم: گرفتمزی گذاشتم و دستشو رو مزی جعبه رو م
  ؟؟!! کادو هم بهم بدهچی که هکینکرده بود تولدمو تا بحال تبر

  
  ...دونمیم: رو گونه م داد و گفتی نگاهشو به اشکا

  
 اما بدون قصد فقط خوشحال کردنت ی ناراحت باش ازمیحق دار: نگاهشو به چشمام داد و گفت

  بود
  

 هی هدی کنم محبتتو ولی وقت فراموش نمچیه!! جاننی امی مرس،ی مرسدونمیم :دمی خندهی با گر
  !! کنمیتو قبول نم

  
  ..ی ولهی احترامی کارم بدونمی می تعجب کرددونمیم: نگاهش رنگ تعجب گرفت 

  
برش دار بخدا دوست دختر به اسم نارگل ندارم .. مخصوص تو سفارش دادمنوینارگل من ا- 

  .. به اودامشیوگرنه م
  

 موی کس زندگنی با ارزش تری روزنیمن همچ: حرفشو قطع کردم دستشو فشار دادم و آروم گفتم
  !!یفهمیم.رمی بگیزی چی از کسی روزنی خواد همچی دلم نمچوقتیتا ابد ه..نیاز دست دادم ام

  
 برداشتم و همونجور که یدستمال کاغذ.دمی کشیقینفس عم. نگاه کردزی داد و به می سرشو تکون

 ی نمشی الاقل آرایای اشکم و در بیخوای می گفتیگندت بزنن م: کردم گفتمیاشکامو پاک م
  شمی اجنه مهیکردم االن شب

  
  یبود: گفتی لبری وآروم زدی خندزی ر
  
  ؟؟ی گفتیزیچ- 

  
    دارهیبی عینه بابا خواستم بگم هر خوشکل- 

  
  . بودالی زنگ خورد لمی خواستم جوابش بدم گوش
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  سالم - 
  
   نارگل؟؟یی کجایسالم خوب- 

  
 تو امی کمتر از ده هم خونه نمی بعدش هم شهربازنمای سمی برمیخوای شاپ بعدشم می کافنیبا ام- 

 سگ یشیخسته م.ی که خسته نباشهی فردا روزبزرگی استراحت کنی من بریابی ردیهم بهتره بجا
  .. بعدشیکنی رو به دهن همه زهر می عروسیگی پاچه همه رو میشیم
  
  ..گهیخفه شو د- 

  
   بدم بسازنلمشوی فدی شود بای ادب می بالیاوپس ل- 

  
  .دادی و سر تکون مدیخندی منی ام
  
   امشبه رو خونه باشهی خونه ایزودتر ب- 

  
  .. کهی نداردنی بابا دالی خیب- 

  
  !!نارگــل- 

  
  !! برسونم خوبهنی امگمی بعد می شهربازمیری مالیخی برونمایباشه باشه س- 

  
  !نارگل؟..آره خوبه مواظب خودت باش - 

  
  جانم؟؟- 

  
  ..یچیه- 

  
  !! بگو نخور حرفتوالی لهیچ- 

  
 رو قطع یبالفاصله گوش..می نره چقدر دوست دارادتی وقت چی قول بده هچوقتیه- 

  !!عجب. نگاه کردمیباتعجب به گوش.کرد
  
  . بودییالینوع ابراز احساسات از نوع ل هی نمی ا
  
   ؟؟میبر- 
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  !!اول چرخ و فلک- 
  

  ! نکننیی واسه من نرخ تعنمی ببمیبر: گفتدوی خند
  

  ..کنمی مهی همه گوش بدن وگرنه گردی بگم بایتولدمه امشب هرچ: از جام بلندشدم و گفتم
  

  :زد پشت شونه م  یکی.رمی مادر هم ندارم بغلم کنه آروم بگفی بغض تو گلوم نشست ح
  
 ی که ندارییزای گله آدم مثل کوه پشتتن انقدر به چهی نکن ی خودی بالی انقدر فکر و خمیبر- 

  ! فکر کنی که دارییزای خرده به چهیفکر نکن 
  
  !! بودی چقای گله منظورت دقیگفت- 

  
  ! انقدر فک نزنمی برایب: و گفتدی دستمو کش

  
 ی سال بود و باز7 ری زی که مال بچه هایی بجز اونانیم بود بقول ای بازی سه ساعت تمام هرچ

 ادیخوب بود که عوض بغض کردن فر.خوش گذشته بود.سوختی زدم که گلوم مغیانقدر ج.میکرد
 رو که داشتم و ییزایخوب بود قدر چ.. که دارم فکر کنم ییزایخوب بود به چ.یبزن

  !!همه و همه.. الله عمهالیل..نیام.دونستمیم
  
 کس چی حال هم خودمو وابسته به هنی داشتم و در عی همه رو باهم نگه مدیبا.گفتیت م راسانی ک
  !! گرفتمی مادی دیبا. کردمینم
  

***   
  

  :نگاهش کردم . شدادهی پنیاز ماش. شدمادهی پنیاز ماش.  در خونه نگه داشت نی ام
  
  بفرما تو دم در بده- 

  
  ؟! نهای شهی مدای خونتون پ تویی چاهیالاقل !! کی کی که بکیک: و گفتدی خند

  
 دی نکشهیبه ثان.سرجام کپ کردم. شدکی بازش کردم ساختمون تارنکهی در ساختمون و به محض ا

  !وونهیتولدت مبارک نارگل د. زد روشن شدی قرمز رنگ که چشمک مزی ری چراغاواریکه رو د
  

و سامان و سورنا خانواده عمه سها .نگی روشن شدن چراغ راهرو چراغ پارکبی چراغا به ترت
 ی بهم نگاه مدی تو بغل امسشی خی که با چشماالی و لدی خاتون جون و امدیخانواده ام

 اومد رونی به دست از واحد عمه بکی بلند شد الله هم کشی صندلیکنارش عمه ندا رو از رو.کرد
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 ی لبخند منی کرد و غمگی بودم نگاه مستادهی اری من که تو چارچوب در مات و متحهو تو راهرو ب
  .زد
  

 قدم برداشت و نور هی یمرد. بشم رهی خواری کنار دیکی مجبورم کرد به تاری نگاهسی مغناط
  "ـــانیک".چهرشو روشن کرد 

  
  : بلند شدنی آخ امی قدم عقب برداشتم صداهی اری اختی ب
  
  .رد شداستخون پام پو. کردی که کفش پاشنه بلند برا خانوما رو طراحیتف به ذات اون کره خر- 

  
   :دمی خندهیبا گر. برگشتم نگاهش کردم پام رفته بود رو پاش

  
  !نی نکنمی قای رو از کسیزی چی راست و بدون پنهان کارنیحقتونه تا شما باش- 

  
 ساله بردمش پارک خانم 8 بچه نی عمه سه ساعت عینیبیم: منو دور زد و رفت سمت عمه نی ام

  . هم هستیشاک
  

 قربون صدقه ش سورنا که از سامان بزرگتر بود جلوتر اومد و دستشو  عمه و خاتون شروع کردن
  !یسالم تولدت مبارک دختر دائ:دراز کرد و گفت

  
  !وونهی نارگل دری منم بپذکیتبر: سامان از پشت داد زد

  
نگاه عمه سها کردم . سر خودشهری ها زی کارنیری شنی ادونستمی قهقهه الله بلند شد می صدا
با سورنا دست دادم و داخل شدم و به سمت عمه سها که بزرگتربود رفتم و .کرد ی نگاهم منیغمگ

  .سالم کردم
  

  !تولدت مبارک باشه دخترم! ماهت یسالم به رو-  عمه سها
  

پاشو . بودی مرد مهربون و خون گرمیعمو مرتض. زدم و به شوهرش هم سالم کردی لبخند مستاصل
 از جاش بلند شد و برعکس عمه گرم و بامحبت سرمو شی مصنوعیتو جبهه از دست داده بود وبا پا

  .دیبوس
  

 قلبش ونیمد. زن بودم نی اونی مو مدیتمام زندگ. انداختم و بغل عمه ندا فرو رفتم ری سرمو ز
  ...شیتش،مهربونی،ن
  

  : رو شونه م نشست یدست.می کردی مهیباهم گر.دی و لرزدی و لرزدی شونه هاش لرز
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  .می بگکی ماهم تولد دخترمونو تبر بابا ندا خانم بزاریا- 
  

 زی و رو مکیالله از پشت سرم رد و ک. بوددی امینفر بعد. با خاتون جون دست دادم و تشکر کردم
 هی برداشت و الیدستشو از دور ل. شدینی خنده لبخند غمگی برامیتموم سع. گذاشت اطیوسط ح

  .چشمامو بسته بودم.دیقدم جلوتر اومد و بعلم کرد سرمو بوس
  

  . کردمی هارو فراموش می بددی باکردمی فراموش مدی باگفتی الله راست م
  

 یبعض... بکنهری تو گلوت گیچی ذارم هی کشم نمیتا من زنده م نفس م: گوشم گفتری آروم ز
  . کننیدرد دارن اما واسه بزرگ شدن آدمو آماده م.دردها درد رشدن 

  
 کنمی می معرفیتولدت مبارک راست: و گفتدی بوس ومیشونی بغلم کرد و پالی قدم عقب رفت و لهی 

رو . امشب و با ما بگذروننمی ما اومدن گفتی عروسی برایی از جادی امیآقا آرش از دوستا...
   نارگلمیی دختر دانمیا: و گفتمی روشن زندگکی تارمهیکرد به مرد ن

  
  ! ش سانسور شداوونهیالبته د: سامان باز داد زد

  
  !!ی گفتزی ساله من چ8باز به دختر : کرد سمت سامان گفت شو پرتاری ته خنی ام
  

 صداشو دی بار تو عمرش ساکته حتما باهی واسه یبنینم: زد پس گردن برادرش و گفتیکی سورنا 
  !میری تا سردرد بگیاریدر ب

  
 دنی کششی به آتی بود که با تمام قوا برای کسشی تمام حواس ذهنم پشدی صداها دور و دورتر م

 بود دهی پوشی کت و شلوار مشکهی بود ستادهی فراموش کردنش جلوم ایالشام برا و تیسع
 بلند شده بود ازکنار ی موهاشو کمزدیچشماش برق م. شده بودیچارشونه تر و جذاب و خواستن

  : گفتدی کشی مشی به آتنهی که قلبمو تو سی و دستشو جلو اورد و بالبخنددچشمش کنار ز
  
  ...... باهاتون خوشبختمییسالم آرش هستم از آشنا- 

  
 به دستم داد و یکیفشار کوچ. دست لرزون وسردمو جلو بردم و تو دست گرم و محکمش گذاشتم

  . تکون دادیسر
  

 نمی غمگشتری ها بکی تبرنی ادونستیم!!دونستی نگفت؟؟مکیتبر !!! نی هم
  !!دونستی و مزیهمه چ..دونستیخوب م...دونستیم!!کنهیم
  

 ی خوشکل و خواستنشهی بود مثل همدهیلباس سبز روشن پوش .دیگاهمونو بر نی الله تالقی صدا
 ی تکونگهی قدم دهی قدم جلو رفتم از جاش تکون نخورد هی. کردی نگاهم منهیشده بود دست به س
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 گوشش ریبغلش کردم سفت و محکم آروم ز. شدیبه خودش نداد اشک و لبخندش باهم قاط
  !هی رنگنی عاشق رنگ سبز انیام.یشکل بود ازمن خوشهی کنم همیاعتراف م:گفتم

  
 اومدم رونیاز بغل الله ب. شدیکی عمه ی با چشم غره خاتون و خنده نی من گشنمه امی صدا

  ! شده بودنبی خواهرا امشب عجنیا. سالم هم نکردی بود حتبیعج
  
 ی میی آرزو چهدی و چشمامو بستم بازیرفتم پشت م... با خنده جلو اومد و چاقو رو دستم دادالی ل

  کردم؟؟
  
 بشقاب ی سورنا هر سه با حالت مسخره انیسامان ام. گرفت ی ملمی فالی لستادی ادی کنار امانی ک

  .خندم گرفت .چنگال به دست منتظر برش من بودن
  

 دقش شده بودم ی نهیطفلک گناه داشت آ. کردی مهی نگاه عمه ندا کردم هنوز آروم آروم گر
...  کرده بودرشی تنها برادرش پدنی دوستش ،سالها حسرت دنی تریمی و صمنیمرگ بهتر... سالها

 بزرگ کردنم یاما مرد و مردونه پا .وفتهی بمی مثل عمه سها به فکر دادنم به خانواده مادرتونستیم
  . که دوسشون دارمی کسائی و خوشبختی آروزم بود خوشحالنی بزرگترنیا.ستادیا

  
 هی چه کار کنم اما تو دی بادونمی تولد نداشتم و االن نمچوقتیه: به آسمون نگاه کردم و گفتم

  یمرس.. خوشحال و خوشبختمیی خانواده نی کنم بخاطر داشتن همچی اعتراف می شبنیهمچ
  

  . توجهمو به منبع صدا جلب کردی سالمی گذاشتم خواستم ببرم صداکی چاقو رو ک
  

 ی بود با حسرت نگاهم مستادهی انی وغمگسی خی با چشمامی زندگکی تو چارچوب در مرد شماره 
  .کرد

  
 سبوکشی تر از عکس تو فری شده بود و پدی هاش سفقهیکنار شق. تونستم ازش چشم بردارمینم

 نداشت ی اضافه ای چرب،ی داشت برعکس هم سن و ساالش شکمی درستکلیقد بلند و ه.بود
  . و جذاب بودپیشت هام همونجور خودهی بود و طبق شندهی پوشنی با جی کوتاهنی آسترهنیپ

  
 دنی کنون دست انداخت گردنش و شروع به بوسهی عمه سها از جاش بلند شد و به سمتش رفت گر

  .سرو صورتش کرد
  

 ی بود که به سختی قدم برداشت عمه ندا نفر بعدهی و به سمت عمه ندا دی عمه سهارو بوسی دستا
  .دی و خنده بغلش کرد و سرشو بوسهیاز جاش بلند شد و با گر

  
 زل زده و الی به صورت لدیام. زل زده بودی کاشهی متفکر به نی امدی نگاه ناباورم تو جمع چرخ

 یکی تاری داده بود و توواری به دهیالله تک. استقبال پدرم زل زده بودی با دهن باز به صحنه الیل
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 بلشقا میسورنا با لبخند به صحنه . گرفتی ملمی فشیسامان با گوش. کردی مهیآروم آروم گر
 کرد و منتظر ی نگاهم می بود که با نگرانانی صورتم کی رونیتنها نگاه مات و غمگ. کردینگاه م

  .عکس العملم بود
  

 دهی چسبنی آهن به زمکهی تهی که مثل یی پاهای گذاشتم و به سختکی کنار کینی چاقو رو تو س
 دیام .کردی دنبالم مخکوبشی رد شدم با نگاه مانی کیبودن و تکون دادم و راه افتادم از روبرو

 تو هوا ی عمو مرتضیدستا. بلند کرد خاتون از جاش بلند شد نی سرشو از زمنیمتوجهم شد ام
 چیاز کنار همه رد شدم پ. برداشت واری شو از دهیالله تک. دست دادن باهاش خشک شدیبرا

   .دی دیراهرو و گذشتم چشمام فقط در واحد عمه رو م
  
 به لب داشت تو ینی که لبخند غمگدی مادرم با لباس سفری باز شد تصو لحظه در خونه مونهی 

  . قرار گرفتدمیآستانه د
  

  . استقبال شوهرش اومده بودی انگار مادرم هم برا
  

  : صداش گرم و با حرارت بلند شد
  
  !!!دخترم- 

  
ز  بغل کردنم از دور بای و حسرت بود دستاش و برایمونی برگشتم به طرفش چشماش پر از پش

  .کرده بود
  

 چرا ی انتظار داشت برم تو بغلش؟؟؟ بغلش کنم گرم و با محبت بگم سالم بابا جون خسته نباش
دلم برات تنگ شده ... نه بگمای... بودمدهی و نبرکی هنوز کی بازم خوب اومدی اومدریانقدر د

 مادرم یوو بود؟؟؟هوردهی نه بپرسم خانواده ش کجاست ؟؟؟ چرا برادرام و با خودش نای...بود
   همه سال پابند خودش و بچه هاش کرده بود کجا مونده بود؟؟نی که پدرم و ایکجا بود؟؟؟کس

  
  : گفتمکردمی لرزششو کنترل می که به سختیی صدابا
  
  ؟!ی کنی می چه غلطنجایا- 

  
  !!!!نــارگـل- 

  
 هی.تادن دستاش کنارش اف. عمه سها هم باعث نشد چشمامو از چشماش بردارمی عصبادی فری صدا

  :قدم به طرفش برداشتم 
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 دی همه سال بانی بعد از ایبگو بخاطر چ:  شد ی منتهغی به جادمیفر.. .ینگو بخاطر من اومد- 
   !!یایاالن ب

  
  : گفتی آرومی تر شد و با صداکی قدم بهم نزدهی 

  
  !!!میفکرکردم دوست- 

  
 ادمی بار چت کردن 4 با یفکر کرد :دنی خندی بلند بلند شروع کردم عصبیدوست؟؟با صدا- 
   !!ی همه سال واسه خودت در حال عشق و حال بودنی ارهیم
  

  : و در جوابم گفتدی شد و بازو شو عقب کشکشی عمه سها با عجله نزد
  
  !!!زنهی حرف نمنجوری گستاخ آدم با پدرش ایدرست حرف بزن دختره - 

  
 یی در خونه خانواده یکرده بود پرت ی به تو بود که منو همون بچگگه؟؟اگهی دیگی میتو چ- 

 یکی از خانواده ؟؟؟برادرت هم یدونی میتو چ..که مادرم بخاطر برادرت ازش طرد شده بود
  !!مثل تو

  
 و عقب دیدست عمه سهارو بوس. زدن بهم تو هوا نگه داشته شدیلی سی دست عمه سها تو هوا برا

 نفرتم زل یبا همه . کردمی نگاه م باال رودی واسه نگاه کردن بهش باستادی تو صورتم ادشیکش
  : زد و گفتی لبخندیبا خستگ.زدم تو صورتش

  
 ی بکنیخوای میهرکار ..ی بگیخوای میاومدم هرچ.. حرفات عقب بکشمنی با اومدمین- 

 ی زندگتی واقعی خانواده نی بیای باهام بدی بای کردی تالفیبعدش که هرچقدر خواست....
  ....یکن
  

  : ش گذاشتم و گفتمنهی رو س زدم و دستموی پوزخند
  
 مادر هی کنم ی عوضشون نمایدوتا خواهر دارم که با دن!! من پشت سرتهی واقعیخانواده - 

  ... که سالهاست مردهیو پدر :دمی کشغی حرفمو با تمام توانم از ته دل جیمهربون باق
  

 زدم و یش لبخندبه. کردی برگشتم سمت خونه عمه مادرم هنوز تو چارچوب در با لبخند نگاهم م
  . شداهی قدم به سمتش برنداشته بودم که جلو چشمم سهی

  
 ی از در بازاتاق به داخل می بود و نورکی چشمام و باز کردم همه جا تاری کسی هی گری صدابا

  :دمی پرسی حالیآروم با ب.دیکشی رو قلبم چنگ مهی گری به دستم دادم صدایتکون..اومد
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   اونجاست؟؟یک- 
  

چراغ . قطع شد و چراغ باال سرم روشن شد چشمامو بستم و دستمو حائل صورتم کردهی گری صدا
  : بلند شدهی از گرالی خسته و دورگه لیخاموش شد و صدا

  
  !نارگل!! از ترسیهمه رو کشت!!! نارگلمیحالت خوبه؟؟؟خوب- 

  
  . کردم تا دونه به دونه سواالشو جواب بدمی خفه ش مدی چجور بادونستمی نم
  
  ! بپرسیکی یکی- 

  
  !حالت خوبه؟- 

  
   کمهیخوبم سردمه - 

  
  !! از ترسمیمردی ممیداشت:دی و دوباره پرسدی شونه م باال کشی پتورو تا رو

  
  !!ادی قراره بیدونستیتو م- 

  
چند ..مامان دعوتش کرده بود .واسه فردا دعوت بود. ادی تولد بی قراره برادونستمینه بخدا نم- 

  !!!رانهی اشهی میروز
  
  ؟؟یگفتی به من مدینبا- 

  
  !! کهیدید...فرصت نشد- 

  
  ؟؟؟ی و چانیک- 

  
 هم بهش دیام. ظهر زنگ زد آدرس خواست .ی دعوتش کرده بود برا عروسدیام...اونم که - 

  گفت امشب تولده اونم گفت دوست داره باشه
  
  ست؟؟ی نتی مگه فردا عروسیینجایتو چرا ا- 

  
   رتا صبح نموندهشتیچند ساعت ب.مهیزه آره امروز عروسالبته اگه منظورت امرو: و گفتدی خند

  
 یریگی پاچه میشی سگ میشی وگرنه خسته می خونه استراحت کنی برگهیمن خوبم بهتره د- 

  .. رو به دهن هممون زهیعروس



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

236

  
  . دست گذاشت رو لبم

  
 من یاری به رو خودت نستی الزم نکنمی نارگل درک میکنی رو تحمل می چه فشاری داردونمیم- 

  ...تو که.. کردم چه برسه تو کهی داشتم سکته میی داییهوی دنیبا د
  
   منتظرش نبودمچوقتیه- 

  
  !!نارگل- 

  

  
  
 صورتش تو چشماش نگاه کنم و بهش نمش،توی ببکی کردم بتونم از نزدی فکر نمچوقتیه- 

  !!بفهمونم چقدر دلم از دستش خونه
  
  !!زمیعـــز- 

  
خواهش !!زنگ بزن آژانس برو خونه: و گفتمدمی کشیقینفس عم. م گم شدقهی قطره اشکم تو شق

  ! بودنت نجای کنه ایمعذبم م!! کنمیم
  
  ..مونمیم- 

  
  . بروالیبرو ل!! فکر کنمدی تنها باشم باخوامی می بمونخوامیمن نم- 

  
 کن خوب ی سعنمتیبیفردا م.نِی تو ماشنهیی پادی امرمی باشه میخوای مینجوریباشه حاال که ا- 

  !یاحت کناستر
  

  . کرد و رفتی برداشت و خداحافظفشوی کی دادم با خستگی سرمو تکون
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  ... نرهرونی م که بلند شد با دستم جلو دهنمو گرفتم صدا بهی بغض تو گلوم شکست و هق هق گر
  

***   
  

 کنارم باعث شد خودمو با ی مردی هی دور پام احساس کردم چشمامو باز کردم سایزی چی سرد
  .مترس عقب بکش

  
  !!آرشم :  گفتیی آشنای صدا

  
آرنجاشو رو  .دمی دی صورتشو نمیکیتو تار. کنار تخت نشست یرو صندل. خوردمی تو جام تکون

دلم .سرمو کج کردم و نگاهش کردم .زانوهاش گذاشته بود و سرشو با دستاش گرفته بود
ونه و سر سنگر  شیدگی و بلندش حالت خمدهی کشی پاهارمی عکس بگهی حالتش نی از اخواستیم

ناخودآگاه اشکام دونه به  .دمی دی بود که تو عمرم میی صحنه نی ترنیمگ دستاش غنیگرفته ب
  .شدنیدونه تو موهام گم م

  
  متاسفم- 

  
  ؟؟یتو واسه چ: سرشو بلند کرد چونه شو با دستاش گرفت و گفت

  
  ! نتونستم ببخشمشنکهیواسه ا- 

  
 داد و پارو پا انداخت و هی تکمارستانی بیکی پالستیدل گاه صنهی و به تکرونی نفسشو پرت کرد ب

  :گفت
  
  !یکنی مدمی که ناامستی نیدفعه اول- 

  
  . شدم و چشمام و بستمرهی نگاهمو ازش گرفتم به سقف خ

  
  .. سخت بودیلیخ- 

  
  !شی ببخشیخواستیقبول کن نم..سخت نبود- 

  
 رو نای که من شناختم بدتر از ایرگلاون نا: تختم نشست و ادامه دادی از جاش بلند شد و رو لبه 

چرا انقدر نسبت به ... بوددهی شدن رو نداشتن و بخشدهی بخشاقتی که لییآدما.. بوددهیهم بخش
  !!پدرش کم لطفه من سوال شده برام

  
  !؟؟یدونی از نارگل نمچیتو ه- 
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  !!باشه قبول بگو بدونم قانعم کن- 

  
   گذاشت و رفتی رحمیاون منوبا ب.... اون- 

  
 نویا..شهی ارزش می برات بایاز دستت بره دن... یعاشق زنت باش... ی مرد باشهی ینارگل وقت- 

  !!ی تا درک کنی مرد باشهی دیبا
  
   بعدش راحت واسه خودش ازدواج کردیبعدش چ- 

  
  گشت؟؟؟ی مادرت برمکردیازدواج نم- 

  
  !! کردیم راحت ول نالی من و هم به امان خدا با خینـــه معلومه که نه ول- 

  
  ! خودش؟شی تا با خودش ببرت پرانی بعد از ازدواجش اومد ایمگه خودت نگفت- 

  
   ؟؟بعد از هشت سال؟؟؟ی کیچرا ول- 

  
 بعدش ادی تا بتونه با نبود مادرت کنار بدهی به پدرت هشت سال طول کشی حق بددیبه نظرم با- 

   !ی خودت قبول نکردی شروع دوبارش خواسته باهاش باشیهم برا
  
   مادرم بودم دوستم نداشتهی گفتن چون شبیم...همه- 

  
 عاشق مادرت بوده چجور تورو دوست نداشته من مطمئنم ی وقتهی چه حرف احمقانه انیا- 

  !! طاقت اورده هم بخاطر تو بودهنکهی ادی شایدونیاز کجا م!داشتن تو موهبت بوده براش
  
  !!چرته- 

  
  !ست حرف بزنبا من در: گفتمیشونی آروم زد رو پیکی 

  
مگه  ..؟؟ی برگشتی ؟؟؟برا چی کنی مکاری چنجایتو اصال ا... رونیپاشو برو ب!!!  خوامینم- 

  !!گهی خانوادت برو دشی پی بریخواستینم
  
چون اگه ..هی در مورد پدرت برام کافی که در مورد حرفام فکر کننیهم. نشویباشه عصبان- 

 و مجبور به ی عمه و دخترعمه هات باششیسال پ همه نی پدرت اجازه داده انکهی ایانصاف بد
 نی و بیبهتره احساساتت و کنار بزن..دهی پدرت و نشون می از خودگذشتگنی ای نشیتحمل نامادر

 هی خودخواهشتری کدومش بینیبب..ی و بسنجبردتی موندنت و اگه پدرت بزور میاهایزادو کفه م
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 بخاطر نکهی اای ی کنی زبونت زندگ همی همجنس هانی از خودش گذشت و گذاشت تا بنکهیا
  !! نارگل اون پدرتهنیعاقالنه درموردش به قضاوت بش.... بردتیخودش و عالقه ش بهت بزور م

  
  : موهاشو گفتنی بدی کشیدست!! منه؟؟؟ضاحیحاال نوبت است: گفتدی خند

  
 هی کننده افردا روز خسته.  موندی مالی لی جادی بادی موندم امی چون اگه من نمنجامی من هم ا

  ... توشی گذاشتم موندم پهیبرا جفتشون پس بدون از اعصابم ما
  

 لی دلنیو به ا:  زل زد و گفتیکی و به تارستادی خنده شو خورد و به سمت پنجره رفت و پشتش ا
 ی خداحافظهی رفته بود ادمی جا گذاشته بودم ونجای اموی زندگزی چنیبرگشتم چون با ارزش تر

  ! بکنمیدرست حساب
  

  : ادامه دادی و آزرده انی غمگی شد و با صداکمی برگشت نزد
  
 به تو دمشیم! باارزشهزوی برام عزیلیخ. مونده بودی که از خواهرم برامون باقیادگاریتنها - 

همون .. هاطنتیهمون ش..همون قلب بزرگ ..شهی همینداختی اون مادی منو یلیچون تو خ
  ...انگار خود آرزو برام زنده شده بود...ده همون روح پاک و دست نخور... هایگوشیباز

  
  .. بودمشوندهی ندشدی می سالکی شدم که ی کسائدنی طاقت دی و اگر رفتم چون ب

  
 یپتورو کم .میزنی حرفامونو می تخت بخواب فردا باقریاالنم بگ...رونمیب: و گفتدی کشیقی آه عم
  !! و بدون حرف رفتدیباال کش

  
  .کردمی لباسم پاک منی تخت نشستم و تندتند اشکامو با آست نفس حبس شدمو رها کردم تو

  
  !!! زنشمستم؟؟؟منی فکرکرده من خواهرشم؟؟؟من که خواهر ن

  
  !!!!ستمی تو بگو مگه من زنش نای من زنشم؟؟؟خدا

  
  . درد چشمامو باز کردم با
  

 اتاق ی توری  باد پردهکردوی پنجره رو روشن می بود و فقط نورمهتاب کف اتاق روبروکی اتاق تار
 دستمو دمیپوشی لباس مشدمی از جام بلند مدی و باکردیسردم بود بدنم درد م. گرفته بود یو به باز

 نیی که باعث شد خم بشم آروم تراز تخت پادی کشری شکمم تریرو تشک تخت گذاشتم و بلند شدم ز
نظم نفس  بود و آروم و مدهیچشمم بهش خورد سمت راست تخت برهنه طاق باز خواب.امیب
  .دیکشیم
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 غرق خجالت شدم لبمو گاز گرفتم نگاهمو ازش گرفتم به جلو پام دادم به شبی دیادآوری از 
 که دمیکشیشلوارم و باال م. کردمدنی کردم و با درد شروع به پوشدای پنی لباسامو از رو زمیسخت

 واریمو دادم به د هی تکخوردمی منی نگرفته بودم زمواری شد که اگه دستمو به داهیجلو چشمم س
 عرق بود سی بدنم خی ،سردم بود ولکردی شکمم درد مری دهنم تلخ شده بود و زرفتی مجی گسرم

 دوختم جلو چشمام تار شد باز هم آسمون شب چشمام آروم آروم نیهمونجا نشستم نگاهمو به زم
با خودم مرور پاهامو جمع کردم توبغلم و سرمو گذاشتم رو پام و چند ساعت قبل و . گرفتدنیبار

  .کردم
  

 شده بودم ابروهام نازک و مدل رهی کرده م خریی و تغدی جدی بودم و به چهره سادهی وانهی جلو آ
 سرم جمع شده بود و ی حلقه حلقه باالمی مشکیموها.  ترکرده بوددهیدارشده بودن چشمامو کش

 به خواست خودم چشمام و. کار شده بودنی موهام نگی حلقه هانی رو موهام و بییبایتاج ز
 ی و وحشاهی سی عضو صورتم بعد از چشمام که تازه معننی کرده بودن و خطرنک تری عربشیآرا

  . با لباسم ست شده بودی لبام بود که رژلب قرمز رنگکردمیبودنشو درک م
  

 بود که از پشت بلند تا پشت گردنم یی دکلته میلباس ن. مو جلوه داده بود دهی لباسم تن الغر و کش
 هاش از تورو نی داشت و آستی کوچکی لباس دنباله ی برش خورده بود وتنه ی ش قلبقهی ازو

 حالل به سمت داخل سنگ کار کرده بودم هی هاش نی آستیوآستر قرمز کار شده بود و لبه ها
 تودلم به برش عمه دادی تر نشونم مکی دامن پف و تور لباس و کمرش که کمر بارنیی پای وهبعال

 و عرض کمیکمر بار. گذاشته بود شی قشنگ به نمایلی بدنمو خی های بلندیم تمام پستاحسنت گفت
 کارتونا انداختم و لبخند به لبم اورد خانم آراشگر ی پرنسس هاادیاری اختی مناسبم بیشونه ها

 عروس کم هی از یزی بود چدیاگه لباست سف: بهم کرد و گفتی نگاهنهی شد تو آکمیزدن
  ی ماه شدیلیمم کف پات خچش..ماشاا!!ینداشت

  
  !! نهگهی قبلش نبودم دیعنی: برگشتم سمتش و گفتم

  
 ی شوهرینامزد..ی شد14 ماه شب گهی خوشکل االن دیبود: گفتمینی زد رو بیکی و دی خند

  !!! دنبالتادی میکس
  

   آژانسدی زنگ بزنشهی اگه مرمی زدم و گفتم نه خودم میشی نمای لبخند
  
  !بگم واسه کجا؟؟- 

  
  ...االرت- 

  
  ! شمی مادهی جا پنیممنون آقا هم-
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در و بستم و به سمت در . شدمادهی پنی و دامن تور به جون کندن از ماشی چند سانتی با اون کفشا
 ونی از آقاییرای همکف رستوان و محل پذی بود که طبقه ی تاالر رفتم ساختمون سه طبقه ایاصل

 عروس گل نیدون شک مخصوص خانم ها بود ماش اومد بیبود و طبقه باال که سر و صدا ازش م
 بخاطر مصرف دارو ها خواب روقتی تا دی وقتدنمی رسری نبود دبیعج. پارک شده بودیزده کنار

 اومد ی می صحبت کردن کسیصدا. شده بودری دشگاهی شدم برم آرای بودم تا به آماده مجیو گ
  . بشهییرای پذدی داد از کجاها بای محیکه توض

  
چقدر جذاب و خوشکل  ...نهی امنی من ایاوه خدا. پوش به سمتم برگشتدیو شلوار سف مرد کت 
 هم که متوجه حضورم و صدالبته لبخندم شده بود با خنده نیام. ناخودآگاه باز شدشمین.شده بود

 خم کرد و ی شد سرکمی دختر کش بشه نزدی بزاره و حسابشی که اون چال گونه شو به نمایا
  :گفت

  
  آدی بر مبای خانم زنیاز دستم واسه ا یچه کمک- 

  
 ی لبا و چشمانی بار نگاهش و بهی هی نگاه چشماش کردم هرچند ثانیشتری دقت ببا؟؟بای خانم ز

 تف تف تف به کردمی فاصله حس منی شو از همیزی هطنتوی کرده ام در حرکت بود برق ششیآرا
  ! بشناسمتونستی زدم می نمیخنده م گرفت عمرا اگه حرف .ی خواهر برادرنیا

  
  . تکون دادم و بدون توجه به اون همه کالس گذاشتنش به سمت آسانسور رفتمی با ناز سر

  
 ی نگاهم میرگیهنوز با خ. برمدی کجا بادونستمی بود خوب منجای االی لی از دوستایکی ی عروس

 عمرا اگه بابام  نازکی فرم ابروهانی به خودم نگاه کردم با انهیتو آ.کرد تا در آسانسور بسته شد 
  .شناختمیهم م

  
 بود کی نزدی کر کننده ای و به محض باز شدن درش سرو صداستادی آسانسور تو طبقه خانما ا

 ی کرده بود و همه داشتن وسط خودشو نو مکیرقص نور همه جا تار.پرده گوشمو پاره کنه
اال کنار خانواد هاشون  بونی خلوته همه آقانیی چرا پادمی فهمی بود که تازه منجایجالب ا.کشتن

  . بدتر شدنی نشه ببرمونی رو گرفته بود شر عمه دامن گنجای االیخنده م گرفت ل.دننشسته بو
  

 مو از رو موهام برداشتم و بادقت به ی رختکن در نظر داشتن مانتو و شال مشکی که برای تو اتاق
 به خودم نهی آتو. شده بودزی وسوسه انگی و بلندم حسابدیخودم نگاه کردم گردن سف

چند . زدمرونی بوس برا خودم فرستادم و از رختکن بهی.ییخجالت بکش تو که بدتر از مردا:گفتم
  !هی به چی در بره هم چراغا روشن بشه بفهمم چمی نشستم تا هم خستگی رو صندلقهیدق
  

  که با اوندی دی رو میچشمام فقط عروس خوشکل و ملوس. تمام شد و همه جا روشن شدکی موز
ابروها شو رنگ کرده بود و . شده بودری نظی و بری شده ش چشمگیلباس دکلته و سنگ کار

   .زدی فاصله هم منی تاج با شکوهش چشممو از امیموهاشو باال جمع کرده بود و ن
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 شبا بخاطر روشن بودن گهید.دی درخشی من عروس شده بود و میالیل. بغض گلومو فشار داد

چقدر . شدی اول صبحش تنگ می هایچقدر دلم برا سگ اخالق. بزنه صفحه لب تابم نبود بهم غر
 گرفت ی و گردن مزی خونه که مردونه همه چی هایری گمی تو تصمشیدلم برا اون صالبت و محکم

  . شدی براش تنگ مشتری کردم دلم بی بهش فکر مشتری قدر برچهه. شد یتنگ م
  

  .زدنیه بود دور کمرش و به عکاس لبخند م دست گذاشتدی از جام بلند شدم و به سمتش رفتم ام
  

  
  
 دی دستشو از پشت کمر امدی اول با تعجب بعد با ترددمی متوجهم شد ناخودآگاه با بغض خندالی ل

 نگاهم نییاز باال تا پا.جلو و جلو تر اومد .گفتی میزیبرداشت و بدون توجه به عکاس که بهش چ
  : گفتیفیدستشو جلو اورد و با اخم ظر. کردیم
  
  نارگل؟؟؟- 

  
  !الی خوشبختم پرنسس لتونییاز آشنا: کردم و گفتمیمی و سرمو تکون دادم و تعظدمی خند

  
 که کمتر شی چند سانتدونستی خدا میبا کفشا. تر شدم کی دستشو جلو اورد دستشو گرفتم و نزد

با بغض و  گهی همدیو تو چشما. بودستادهیکوتاه قد بودنشو نسبت به شوهرش نشون بده روبرو م ا
  .می شده بودرهی خیتعجب و خوشحال

  
  ؟؟!!ی کنی نمی معرفزمیعز: و گفتستادی االی کنار لدی ام
  

 ی معرفدی دستمو تو دستش گرفت و رو به امهی الی انداختم و لری حرفش سرمو زنی با ا
  !!!! نارگلمیی دختر داکنمی میمعرف:کرد
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 اری اختی بییف بود که بااستشمام عطر آشنا از تعجب گشاد شد هنوز تو کدی رنگ امی آبی چشما
 به گوشم دی رو به امتی و با عصبانرایصداش گرم و گ.دمی کشقیچشمامو بستم و نفس عم

 تنها بره اگه وسط راه حالش نی اجازه دادنی دختر کجامونده؟؟اشتباه کردنی استیمعلوم ن:دیرس
  ...بد
  

 خم کرد و یه کردن به صورتم سرشو کم بود و بدون نگاالی که دستام تو دست لی متوجه من
  . متوجه حضورتون نشدمدیببخش.کنمیسالم عرض م:گفت

  
 براش خم کردم و عقب ی زدم و سری چشمکدیبه ام. بدجور کرمم گرفته بود سرکارشون بزارم

  . عمه گشتمای دنبال الله تیگرد کردم و تو جمع
  

 یبا چشما. بودزیشتم ملوس و وسوسه انگ الله تو لباس سبز و روشن دادنی که از دیفی تنها تعر
 رهنی حلقه حلقه فرش که آزاد دور تا دورشو گرفته بود و پیدرشت و خوش رنگش و موها

  . تو دل برو شده بودی زانوش حسابری تا زیعروسک
  

 نگه داشتن ی مو برای تمام سعخوامی که شناختم الله بود چون خبر داشت می انصافا که تنها کس
 بود که به الله داده ی قولنیالبته ا. فراموشش کنمشهیه کار ببرم و اگه نشد واسه هم امشب بانیک

 تونست مثل ی عمر مهی بود که ی بردم اون قدری می اسمش حتدنی که از شنیوگرنه حس.بودم
  .. اول عاشق نگهم دارهروز

  
 نی نداره با اتیبچون اعتقاد داشت خو .خوردمی شام کنار عمه ندا نشسته بودم و جم نمکی تا نزد

  ! اکثرشون خورده بودنبای بچرخم که تقریظاهر افسونگرم تو مجلس
  

 دنمی با دنیام. بودنستادهی کنار اهی نی امی و سامان و سورنا و چندتا از دوستانی تو رستوران ام
 پسرا نی اگنیواقعا راست م. بهم کردنی برگشتن سمتم و نگاهشونی به پسرا دادو باقیاشاره ا

 بعد آنچنان دی کشی داشت از فاصله دور برام نقشه مدهی چشم دری سورنا نی رو دارن اهزار
  .هیبی کرد چه پسر نجی دونست فکر می نمی کرد هرکی میی دختر داییدختر دا

  
 بود یدنی هاشون دافهیق. خرامان خرامان به سمتشون رفتم می با پشت چشم نازک کردن مستق

 تو چشم بود داشت با لبخند و چراغ باال زنان به سمتشون  که از اول مراسمی عروسکنیهمچ
  . بود از ذوق سرکار گذاشتنشونیتو دلم عروس.رفتیم
  

زل زدم تو چشما . به احترام تکون داد و جام تو دستشو تعارف کردی سرنی بازم امدمی بهشون رس
  !شمی ممنونت میزی برزی جام تمهی هیدهن: گفتم ییشو با پررو

  
 قدم عقب هیسورنا . زل زده بود تو صورتم یمعروفش و قورت داد و با ناباور ی اون خنده 

  ؟! شمادیببخش:برداشت و گفت
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  ؟؟؟!!نارگل: گفتکردی که انگار با خودش تکرار منی امی بدم صدای جوابنکهی قبل از ا

  
 دی کنشی چش و چالتون و درودمی ثانبه به همتون فرصت م30: با لبخند برگشتم سمتشو گفتم

  ! امشب و به دهن همتون زهر نکنمستمیوگرنه نارگل ن
  

  !!!!! شماره بدمخواستمی تازه ممی خدا شانس نداریا: سامان سرجاش نشست و گفت
  

  : گفتهی صورتم بود کرد و مسلط تر از بقخکوبی که هنوز منی نگاه به امهی سورنا 
  
 ملت تو کف هی.یکردی میعرف داره نارگل جان فقط کاش زودتر خودتو منی واقعا تحستییبایز- 
  ! بودن از اول مجلسی و خواستنبای پرنسس زنیا

  
  !زنیمشکل خودشونه که ه- 

  
  : نشسته بودتی نگاه خندون و رضاهی هی اون تعجب اولی نگاه کردم جانی به ام

  
  !!!!ی قابل تحمل شدی تا اندکی گفت کمشهیم- 

  
  :ت مخاطبم کرد از پشیی شنای خواستم با مشت بزنم تو شکمش که صدا

  
  ! موندمبی نصی بییبای الهه زنی با همچییانگار فقط من از آشنا- 

  
 مورد نکهی بود و اانی کتی رضای و تالش امشبم برای تمام سعدونستی چشمامو بستم خدا م

  .پسندش باشم
  

چشماش دو تا عالمت سوال شده بود .لبخندش محو شد. برگشتم سمتش و تو چشماش نگاه کردم
  : زدم و گفتمی متعجبش لبخدافهی باالست به قوشیکی آگفتنیبود م نخودیب

  
 بهش کردم ی نگاهنییاز باال تا پا... با ییمن هم از آشنا!دی خانم ،آقا امیینارگل هستم دختر دا-

  ...ی مرد جنتلمننیهمچ:و ادامه دادم
  

  .ذا رفتم غزی براش تکون دادم و مات و مبهوت ازش گذشتم و به سمت می بالفاصله هم سر
  

***   
  

  . شده بودمرهی سنگر گرفته بودم و به بشقاب غذام خالی خودم و لی اکتشافگاهی تو مخف
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 دای رو پیی جای شلوار من خراب شد و با خنده و شوخپی که زالی دوست لی عروسی خاطره 

 ی و مسخره بازی اون همه خنده و شوخیادآوریاز .می کنسشی تا با سنجاق راست و رمیکرد
  .مام تار شد چش

  
 کرد از نعمت داشتن ی اگه ازدواج هم نمی گفت اگه من با پدرم رفته بودم حتی راست مانی ک

  . موندمی و الله محروم مالی مثل لی همدلیخواهرا
  

 با الله و لحظات ی ، اون همه خوش گذرونالی لی عمه، اون همه دستورات اخالقماتی اون همه تعل
 که ی سال گذشته م تنها لحظات19 که تو دیشا. کردمیعوضشون نم ای که با دنیو خاطرات خوش

 زم که باازی عالقه صرفا از رو نی داشتم نه از رواجی بود که بهش احتیی افتادم وقتای پدرم مادی
 کرده جادی بود که ایی فاصله قی عمی حفره نی خواستم عاقالنه بهش فکر کنم مقصر خودش و ایم

  .بود
  

 اون با میای کنار بمی هر دو بانبود مادرم نتونسته بودمی باهم مشترک بودزی چهی دوتامون تو دی شا
 نوی باهاش داشتم اما هرگز سر مزارش نرفته بودم ای کمی که فاصله ی ها فاصله و منلومتریک

  !میاثبات کرده بود
  

 می کرد چند قاشق نخورده بودم که در تراس نکی غذا اشتهام و تحری بودمی کشیقی نفس عم
 اگه نجای کنم اسی بود خودمو خکی که پشت ساختمون قرار داشت باز شد از ترس نزدیی ارهیدا
  .دی شنی صدامو نمی کشتنم هم کسیم
  

 که اسممو یی آشنای که آروم وارد تراس شد و صدایی هی با ترس و وحشت زل زده بودم به سا
  : کردیصدا م

  
  !؟یینجاینارگل ا- 

  
  : و جواب دادمرونی نفسمو با صدا پرت کردم ب

  
  !!دهی روحمه داره جواب منمی بودم سکته کردم رفت انجایا- 

  
   ستادی و در تراس و بست و روبروم ادی با صدا خند

  
 یموهاش و به سخت.  بود که از پشت بلند و از جلو کوتاه بوددهی پوشی کوتاه بلندیسی کت انگل

 کرد مخصوصا ی افتاد و جذاب ترش میش م رو صورتکهی تهیباال زده بود که با تکون دادن سرش 
 کنار فقط زل بزنم به تمام هی خواست ی خاصش موقع کنار زدن موهاش دلم میگورایبا اون ف

  شحرکات
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  ؟؟ی نشستنجای و ایترسی میکیخوبه از تار- 

  
  : به اطرافم کردم و گفتم ی نگاه

  
  ! ترسم؟ی میکی گفته من از تاریبعدشم ک...قابل تحمله - 

  
  : و گفتدی به چونه ش کشی دست

  
  !ی ترسی میکیآقا کالغه گفت از تار- 

  
 ی افته پرهاشو از ته می خودم بری کردن چون گی جاسوسهی کار بدیگفتیبهش م: با حرص گفتم 

  !نمیچ
  

 انگار ی اومد کم اورده باشه ولیبهش نم. شلوارش کرد و بالبخند نگاهم کردبی دستاشو تو ج
  .کشونده بودش نجای تا ای اگهیمطلب د

  
 کردم پامو باال ی سعی زدم و به سختواری دستمو به دهی ستادمی بشقاب غذامو کنارگذاشتم و سرپا ا

 شد از ی خورد و اگه نگرفته بودم حتما لباسم نابود مزی پامو نشونش بدم که پام لری و زنجارمیب
  ..یفیخاک و کث

  
  !!ی افتی م؟؟االنی چیعنی کارا نی ا- 

  
  ! پامو نشونت بدم و تشکر کنمریج زنخوامیم- 

  
 ی و آرومنی غمگی و با صداستادی دامن لباس و درست کرد و روبرم ای و کج شد لبه دی خند
  :گفت

  
  !زهی برام عزیلیمواظبش باش خ- 

  
  ش؟؟ی دی چرا به من مزهیاگه عز: گفتمیبا زبون دراز- 

  
  ....یزیچون تو هم برام عز: گفتمینی آروم زد رو بیکی و دی خند

  
 ری و خجالت سرمو زیبا حس گر گرفتگ. کردن دروغ نگفتمی قندآب ملوی کلوی اگه بگم ته قلبم ک

  : به عضو عضو صورتم کرد و گفتینگاه. چونه م و صورتم و باال اورد ریدست گذاشت ز.انداختم
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  ! لحظههینشناختمت ...یامشب مثل فرشته ها شد- 
  

 قرص ی به پشت سرش که جلوه ی نگاهخواستمیم رفت که ی می بحث بدجور داشت همون سمت
  : و گفتمدمی زده بود انگشت کشییای و روبای آسمون نقش زاهی سیکامل ماه ،تو صفحه 

  
  !!ا نگاه کن ماه کامله- 

  
  : دورش زدم پشت بهش رو به آسمون گفتم

  
  !من عاشق ماهم- 

  
سرشو خم کرد و . بدمهی ش تکهنی تونستم به سی کردم سرم و می اگه سرمو خم مستادی پشت سرم ا

  :گفت
  
  ...ی اونهی شبگمی منیواسه هم...آرزو هم عاشق ماه بود- 

  
  : عقب بردم و گفتمی سرمو کمستادمی ش انهی به سنهی تو بغلش برگشتم و س

  
  !اسم خواهرت آرزو بود؟؟- 

  
  : تکون داد و گفتمی سر

  
  !اسمش مثل توهه برعکس عماد- 

  

  
  

  : م و انگار که خاطرات دورش و مرور بکنه زمزمه کردنهی رو سی شد به سنگ کاررهی خ
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بابا دوست داشت داشت اسم هامو خاص باشه عماد و هم ....میمن و آرزو و عماد سه قلو بود- 
  !! انتخاب کردمییاسم پدرش خودش انتخاب کرد،من و مادرم انتخاب کرد ،آرزو رو هم دا

  
 نگاهم می چونه شو گرفتم و مجبورش کردم مستقریزدستم و جلو بردم . و ساکت شددی کشی آه
 زدم و ی شدم و لبخند آرامش بخشرهی خشی آبی ش گذاشتم و تو چشمانهی سی دستمو روهی. کنه

  :گفتم
  
  ....بخاطر خواهرت هم متاسفم!! دمی مونم قول می مراقبش مشهیهم- 

  
 متفاوت بهم یکه با نگاه شد ی می اقهیچند دق. رفتی دستم آروم آروم باال مری تپش قلبش ز

 ی تن خودم هم باال میلحظه به لحظه به گر گرفتگ. باششدهی که تازه دی کرد مثل کسینگاه م
 کمرمو اری اختی خاص و طعم دار بینیری شهی که تا بحال تجربه ش نکرده بودم یتجربه حس.رفت 
 هی کمتر از دیشا. با صورتش نداشتیادی زی ترش شدم صورتم فاصله کی و نزددمیشجلو ک
نگاهشو به چشمام داد . ش دادم نهی به سیبا دستم فشار.دینگاهش حرکت کرد به لبام رس.وجب

 که بودم یی کردم از جایحس م. بردمی شدم و لذت می چشماش غرق میداشتم تو خلسه .
 لبهاش ی سرشو خم کرد و جلو اورد حاال فاصله یکم. رفتمی تر م گرفتم و باال و باالیفاصله م

  . بوسه بودهیقط ف
  

کنار الله .... کردم رو چونه مینفسشو رو پوست صورتم حس م. ناخودآگاه چشمام و بستم 
  .دست آزادم مشت شد.دی گردنم مکث کرد و بوسی تر رونییو پا....گوشم

  
 خدا ی کردم که وقتی فکر منی کف تراس و داشتم به ای های مصرانه زل زده بودم به کاشهنوز

  !!!! بودمی من کدوم گورقایرد دق کیشانس پخش م
  

   شد تلفنش زنگ نخوره ؟؟ی نم
  

به اون نگاه وحشت زده و متعجبش به اون . ذهنمو مشغول کرده بودی آخر بدجورقهی اون چند دق
 بهم ی اگهی کرد؟؟؟نکنه واقعا حس دینجوریچرا ا.......عقب عقب رفتنش و پا به فرار گذاشتنش

  داشته باشه؟؟
  

 احساسمو بهش نشون بدم و بگه ؟؟؟اگهیاگه نخوادم چ... کنمی ملیدمو بهش تحم نکنه دارم خو
   کنم؟؟کاری بعد چخوادمینم
  

؟من خواهرش ! به من داشته باشهی حس مسخره انی همچدی چرا باای کنم؟؟خداــــکاری چ
 خوام کنارش باشم به یمن م!! ترمکیمن االن از همه بهش نزد.. من نارگلم من زنشم ستمین

  !!!وان خواهرش نه زنشعن
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  دوسش دارم..من..من.. کنم؟؟؟منکاری تو بگو چایخدا: و دست گذاشتم رو قلبمستادمی رو به ماه ا
  

***   
  
   گرفته؟؟نمتینب- 

  
  !! کردی تو صورتم نگاه می با کنجکاونی سر بلند کردم امی با کسل

  
  ...خسته م- 

  
 به دور ی حاال حتی ننشسته بودنی زمقهید هی عقد بچه ها ادی مادمی که ییخسته؟؟؟تا اونجا- 

  !!!ی و خسته ای افتخار ندادیرقص هم به کس
  
   ازم نکرد که قبول کنمی درخواستی مرد متشخصچیچون ه- 

  
  ؟!؟یاگه من درخواست کنم چ: خم کرد و گفتی سرشو کم

  
  ! کنمیقبول م- 

  
  . رفتمی دستشو جلو اورد و دستمو گرفت و کنارش به سمت محل رقص م

  
 نی اونم حسش به تو همدی ؟؟؟شای دارنی به امی حسی چنی ببدی کشادی تو کله م فریی صداهی 

  !!ی کنی مدای پی چه حسنی کنه؟؟ببلی خودشو بهت تحمنی امیباشه؟؟؟حاضر
  

 ریدست گذاشتم رو شونه ش و تمام ذهنم درگ. تر شدکی نزدی دست گذاشت پشت کمرم کم
  !!یستیچته نارگل؟؟سرحال ن:گاه کرد و گفت و تو صورتم ندمی عقب کشیکم.بود

  
  ! به من ؟؟ی تو چته زل زدستی نمیزیچ- 

  
   بگمشهی نمزهیآخه چ: و گفتدی خند

  
  ؟؟ی شدی تا حاال خجالتیاز ک- 

  
  !! امشبی شدی خوردنیلی خیدونستی ها منو چه به خجالت ؟؟نارگل میگیراست م- 

  
  .ه جلو خم شد بهی زدم تو ساق پاش از درد یکی با نوک کفشم 
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  ! رفتی زشتو چالقم کردی وحشیآخخخخخ خدا ازت نگذره دختره - 
  
  !ی بعد بزنی کنی بمونه حرفات و مزه مزه کنادتی موند شیزدم تا کبود- 

  
  باشه بابا تحفه- 

  
  . خم کردی دادم نگاهشو به پشت سرم داد و سرلشی که تحویی با اخم و چشم غره ا

  
  !؟ینیچی م برنامهی واسه کیباز دار- 

  
  !! ه واسه خودشیعجب آس..دهی پوشی که دکلته کوتاه مشکینیبیاون دختر بلونده رو م- 

  
  ؟؟!!ی گردی بپرسم چرا فقط دنبال بلوندا مشهیم- 

  
  کننی جذبم می وحشی چشم و ابرو مشکی از دختراشتری دونم ناخودآگاهه بینم- 

  
   پات؟؟یکی بزنم اون یدوست دار- 

  
 ی و داره از دور نگامون مستادهی پدرت اینارگل برنگرد ول.. خوشکلهی وحشنه نه آروم باش- 

  !!کنه
  
  !!محلش نزارنگاش نکن - 

  
 ی کردن محتی شروع به نصقهی که دم و دانیبرعکس ک. نگفتیچی سکوت کردو تا آخر رقص ه

 غصه دار شدن از دست دادنش من یلی خواهرش بغض کردم طفلک حتما خیادآوریبا ..کرد
  ... که نای به حال ای از دست دادم سالهاست غصه دارشم وادهیمو ندمادر

  
 تکون داد و یسر.نمی بشخوامی مکنهی متمی اذنهی به محض تموم شدن آهنگ بهش گفتم لباسم سنگ

  . رو شروع کنهی بعدکیبه سمت دختر مو بلوند رفت تا موز
  

 مجبورم کرد بلند بشم ی حسهی چرا دونمی رفتن نمی مرونی عمه ندا شونه به شونه پدرم از سالن ب
  ستمی به استراق سمع بانی ماشهیدنبالشون برم و پشت 

  
***   

  
  !ی کردم دعوتمو قبول کنی نادر جان فکر نمیممنون اومد- 
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  !!ی که نکردیی های در حقم چه خوبدونمی ندونه خوب میشکی بود ندا هفهیوظ- 
  
 دوستم نی بهترادگاری خواستی بود خودم دلم مهفی بگم وظدیاگه منظورت بزرگ کردن نارگله با- 

  . جلو چشمم باشهشهیهم
  
  ؟! خودمو بهش نشون بدمی بدی به منم فرصتدی بای کنیمن ممنونتم اما ندا فکر نم- 

  
  !!ی و رفتشیمن فرصت بدم؟تو خودت گذاشت- 

  
برام  شهر نی اون خونه ای شدم هوای داشتم خفه میدونیخودت بهتر م..من مجبور بودم - 

  دم؟؟ی کشی چیدونی می شد تو چی تر مریهرروز نفس گ
  
  ی و انگارکه نداریپدر داشته باش.دی کشیی تنهایلی دونم اما دخترت خیتورو نم- 

  
  شیمن نخواستمش من؟؟؟تو ازم گرفت--  

  
 اومده ای که تازه بدنی با بچه ایکدوم احمق!! که نرفته ؟ادتی یدادی به کشتنش میچون داشت- 

   هان؟؟ی قبرستون کرهیبح تو سرما مشب تا ص
  
  .... خواست یدخترشو م ..ششی پمی باهم برخواستی منینازن..من - 

  
 نی ادمی درد و کشنی چقدر سخته آدم همسرشو از دست بده من هم اکنمی درک مزمینادر عز- 

ن خدا  رو به اماینه مثل تو همه چ ...ستادمی بخاطر بچه هام سرپا ایول..درد و مزه مزه کردم
  ... کنمی چله شب و روز باال سر زنم عذادارهیول کنم 

  
 نی قلب من و حسم به نازننی بیی جدانی امونمی مشهیهنوزم هستم وهم...من عاشق زنم بودم- 

 سالها چقدر حسرت نی تموم ایدونی پرستم تو چه مینارگل وهم م... ننداختهی فاصله اچیه
 ی لعنتمی تقونیا.. شدم یتو دست پدراشون نابود م دختر بچه ها دست دنی هربار با ددمیکش

 تر فکر نی من هم سنگی شد و حسرتای هرسال بزرگ تر مشدمی ازش دورتر مل هرساگذشتیم
 گرفتیگر م!!  نه شدی خاموش می همه دلتنگنی اشی فرستادن آتانهی با چهار تا عکس سالیکرد
  .. باشهکمینزد... باشه شمیکن بذار پ کمکم خوامی من پاره تنم و مخوامیمن بچه مو م...ندا 

  
 ی کنی ببدهی عجول بودنت کار دستت منی ا؟؟؟نادری مونده نکرده باشی کارگهیمن بزارم؟؟د- 

  !!گفتم
  
 مثل مادرش قلب کنهی میمن پدرشم باالخره باهام آشت... سمت من ادی میتو اگه ولش کن- 

  .. تو فقطشهی داره شک ندارم میبزرگ



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

252

  
 خونه مرد شی فرستادرنگی ماه به هزار خدعه و ن6 ی گرفتی گل آلود ماهزآب؟؟ایمن فقط چ- 

 شهی مدی از ما نامی فکر کردکنهی می شد بچم چی نگفتم شب به شب خون به دلم میچی هبهیغر
 نی بعد ایگفت. خانواده من شدهی که پازل خوشبختیدی سمت تو خودت با گوشا خودت شنادیم

  !!مثل چشمام مواظبشم به جان بچه هام!!نجایبزار بمونه ا!! نادرمشی تصمیا پیمونیمدت م
  
 ش،ی قالبی اومد اون اجازه نامه ی مادمی دی امشدی قدم عقب رفتم صداهاشون تو گوشم اکو مهی 
  ..  درهمش موقع عقد ی و اخماالیل

  
  !!می نره چقدر دوست دارادتی وقت چی قول بده هچوقتیه
  

 مارو پله که منو به پدرم یمثل باز. کرده بودن چهیباز منو دونستن؟؟؟همشونی همه شون م
  ...منو...منو..برسونن که منو 

  
 شده تامل نکن ببخشش تو تنها دخترش مونی پدرت بخاطر گذشته ش پشی حس کردی لحظه ااگه
  ! فراموشت کنهتونستهی مطمئنم نمیبود

  
قشه پدرم تن دااده بود تا  به ننکهی بود؟؟؟واسه انی بودم؟؟؟واسه همزی مثل خواهرش براش عز

   کنه برم آلمان؟؟؟میراض
  

 داره برو ی اونجا برات دعوت نامه فرستاده چه اشکاللتی تحصی پدرت برادمی شندی از اممن
  ...درستو بخون

  
  : خواست جو رو عوض بکنهدی خانم خندخاتون

  
 سرکار هم ی پدرت اونجا هم رفتشی پی رفتدی شایدی امان از دست تو اصال خدارو چه دیا- 

  !یشوهر کرد
  

برگشتم پشت سرم .نمی از پشت گرفت و کمکم کرد بشی رفت دستجی سرم گای خداای خداای خدا
 بزنم دست گذاشت رو دهنم صدام یخواستم حرف.کردی ودلسوزانه نگاهم منی غمگی با چشمانیام

 تو هوا گاریس دود ی عکس گرفتن صدا زد عمه رفت داخل سالن و بوی عمه رو برایکس.ادیباال ن
  .پخش شد

  
 هی نشست و تکنی و کنارم رو زمدی کشینفس راحت. نگاه کرد اطی از جاش بلند شد و با احتنی ام

  . دادنیشو به ماش
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 داد و سرمو هی کرد سرشو به سرم تککمی دور شونه مو گرفت و نزدنی هنوز تو شوک بودم دست ام
  .دیبوس

  
  !! مجبورت کنهیخوای که نمیبه کار چکسی هذارمی تا من هستم نمنجامیمن ا- 

  
  : سرمو بلند کرد متزلزل و آشفته گفتم

  
 اسمش تو دمی ددونست؟؟؟خودمی مدونست؟؟آرهی هم مدی امیعنی دونست؟؟؟ی هم مانی کیعنی- 

 که ی منو بسپاره به کسخواستی هم مانی کیعنیدونستن؟؟ی همه میعنی باباهه؟؟ستیادد ل
  ... ازش متنفرم دونستیم
  
   !!نیمن دوسش دارم ام..من:دادمی و گرفتم و تکونش منی کت امقهی 

  
 کردنی با من می کارنی همچدینبا.... نیمن عاشقشم ام.... گرفتنی می احساسات منو به بازدی نبا
..  
  

   کارو کردن؟؟نیبگو چرا با من ا...  بگوزی چهی ترو خدا نی من دوسش دارم ام
  

  : گفتم و ول کردم و رو به آسموننی لباس ام
  

   برم؟؟؟گهی ؟؟برم کجا؟؟کجا رو دارم دکارکنمی چکارکنم؟؟حاالی من چرا؟؟؟؟چی چرا خدا
  

  ؟!! رو کجا ببرمیی همه تنهانی اای خدا
  

 راه گلومو بسته ی دستهی انگار تونستمی کنم نمهی گرخواستمیم. و بغلم کرددمی جلو کشنی ام
 رحم به من و یهمه گرفته بگم که چقدر ب حرف بزنم بگم که چقدر دلم از خواستمیفقط م..بود

  .. منن یخواسته ها
  

 کنارم نشسته بود و بر عکس نیام. چقدر گذشته بود تو سکوت به آسمون زل زده بودم دونمی نم
  . شده بودرهی خدشی سفی ش ساکت و آروم به کفشاشهیهم
  

 شو با آره و نه هقی دقهیتماس کمتر از . گرفته و آزرده جواب دادی زنگ خوردبا صداشی گوش
هنوزم : ربط گفتی بیلی و خستادیسرپا باال سرم ا.تمام کرد و از جاش بلند شد لباسشو تکوند

  ؟؟یدوسش دار
  

 ادی گفتم اون من و دوست داره چون ی منی به امدی دادم بای جواب مدی بایچ. نگفتمی هچ
  . ندازمشیخواهرش م
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  :دی دوباره پرسدی ازم نشنی جوابی وقت

  
 به پدرت ی بشه ؟؟هم ضد حال زدی ازدواج دائمنی اخوادی هنوز ؟؟دلت میم دوسش دار گفت- 

   ها راه نندازه ی بازنی ازی با کسگهی که دادیهم آرش دستش م
  

 خورد ی که میفک فشرده شده ش نشون از حرص. کردی و با اخم نگاهم می نگاهش کردم جد
  . دادیم
  
  .. اونی ولخوامیم- 

  
  !!ی عاشقش کنیبعدش تا آخر عمرتون فرصت دار.. بکن گمی بهت میهرکار- 

  
 کارم الیبه محض ورودم الله به طرفمون اومد و گفت ل. وارد جشن شدمنی تو دست امدست
 الی لشی دست منو جدا کرد و مچ الله رو گرفت و نگهش داشت و به من اشاره کرد برم پنیام.داره

.  
  

 نی به امی نگاهینیو صورت مشومشم کرد و با بدب دهی پری به رنگ و روی الله با تعجب نگاه
  .دی کشرونی بنیانداخت و دستشو از دست ام

  
پس چرا ... اونم خبر داشتیعنی... رفتم چقدر ناز شده بودالی بدون توجه بهشون به سمت ل

 بار هی یحت.گفت بهش اعتماد کنم من هم اعتماد کردم. عشق نشمرینگفت؟؟؟چرا زودتر نگفت درگ
  ! چرادمینپرس

  
 ی کردن با لبخندی مسی صورتم و خاری اختی از دوستش جدا شد و بالبخند سمتم اومد اشکام ب

  : کرد بغضشو بپوشونه بغلم کردی میکه سع
  
 تنهامون ی تو قول دادمیی گهی که وردل همده؟؟؟مای همه آبغوره گرفتن چنیچته؟؟؟ا- 

  : گفتیو چشمام نگاه کرد و جداز بغلش جدام کرد و ت... شهرم نیمنم که تو هم..ینذار
  
با ...ی نه صدایری پلی ام تری نه صدای نه نور لبتابخوابمی شبا راحت مگهی فرق که دنیبا ا- 

  :بغض ادامه داد
  
  ..ی نکن دلمو خون کردهی گرینجورینارگل ا- 

  
 که کنارمون بودن و جلب کرد خاتون جون کمرمو ییی توجه کساالی م تو بغل لهی هق هق گر

 آخر قبل از کامل جدا کردن یلحظه . جدامون کردگهی از همدی و با خنده و شوخدادیشت ممال
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 جدا شده مون ینگاهم از دستا. صحنه گرفتنی عکس از اهیدستامون عکاس با استفاده از فرصت 
  . اوردم التا چشماش با

  
  . لنگهی کار می جاهی بود دهیانگار فهم. نشستالی لی ابروهانی بیفی اخم ظر

  
 جوون هم خواست به یاز سه زوج ها. عروس داماد و کرد هی بلند گو اعالم رقص دو نفری صدا

  . برقصنتی وار دور عروس و داماد الرهیصورت دا
  

 و الی مشترک لی جفت از دوستاهی. بود گرفت و وسط بردجی دست الله رو که بهت زده و گنی ام
دورم حلقه کردم و منتظر گروه سوم بودم که  دستامو دنی لرزیزانوهام م. هم گروه دوم شددیام

 هوی همه نی ش نشست چطور ابهی غری نگاهم تو چشمادمی بازومو گرفت و نرم وسط کشیدست
  .ودسنگ شده ب

  
 گرمش ی مو تو دستاگهی ش گذاشتم دست دنهی دستمو رو سهی آروم دست انداخت پشت کمرم 

 و پر از خواهش ی اشکیچشما.دن بودن دستاش در حال آب شی زده م تو گرماخی یگرفت دستا
  :با اخم آروم گفت  .گرفتینگاهش و ازم م.و تمنامو تو چشماش دوختم 

  
   ن؟؟خی س؟؟؟دستاتیحالت خوب ن- 

  
 و سرمو رو الستی و انتخاب لدهی نگفتم فقط به آهنگ مورد عالقه م که مطمئن بودم کار امیچی ه
  . ش گذاشتم چشمام و بستم نهیس
  

 ای دنی جانی که آرامشبخش تریی فکر کنه فعال فقط تنها جاخوادی هرجور میر هر ک به درک بزا
  . بودنجایبود ا

  
 بود که من نیمهم ا ...ستی مهم نگهی شده باشه دمی زندگی وارد بازدی اگه به نقشه پدرم و امی حت

خودش ..خودش گفت..زمیخودش گفت خودش گفت براش عز..دوسش داشتم اونم دوستم داشت 
 بچه گربه هی که خوابم شبیی وقتاگفتیخودش م...خودش عاشقم کرد... بودم مراقبم بود ضیمر
  ...خودش گفت... خودش گفتشمی میاشتن دوست دیها
  
  
  

Şu hercai hayata bir kere geldik  
  

  می بار اومدکی ثبات فقط ی بیای دننی به ا
  
 Yedik içtik doyduk kalktık  
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  ...می شدبلندم،ی شدریم،سیدیم،نوشی خورد

  
 hesabı birlikte verdik   

  
   .می وآنگاه باهم حساب پس داد

  
 Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı   

  
  . به من رو نکردچوقتی پر از توطئه هیای دننی حرص و طمع ا

  
 Dünya malı zenginin olsun sen benim kadınım  

  
  وهم مال من؛ همسر من بشود ، و تای مال اغنای بگذار تمام ثروت دن

  
  
  

 وجود چشم شده یبا همه .کردی و روشن خاموش منی زمی بود و فقط رقص نورکی همه سالن تار
 نگاه خواستی حرف دلم و از نگاهم بخونه دلم مخواستیدلم م.کردمی تماشا مرهی خرهیبودم و خ

رو ببخشم فقط حاضر بودم همه ..خودش گفت..من حاضر بودم ببخشم... تو چشمام بدهزونشویگر
  .. مال من باشهشهی همهفقط واس...
  
  
  
 Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim  

  
  .نمی تورا کنار خود ببمیهایماری در تمام سالمت و بخوامی م
  
  
  

 ی از جاش بلند می که بخاطر دارو دادن هام به سختیهمون شب.. بودم ضی که مری مثل وقت
  ..م نگذرهتا وقت داروها.شد

  
  
  
 Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim  

  
  .نمی رو همراه تو ببدی طلوع وغروب خورشخوامی م
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 ی مناظر فوق العاده عکاسگفتی کرد می می خودش کپی مونتاژ شدمو برالمی که فیی همون وقتا
  نهی ببکی صحنه رو از نزدنی روز خوب شد ببرمش اهیشدن 

  
  
  
 Yanabilir saltanatlar olsun yeniden yaparız  

  
  .می کنی بشه،اشکال نداره، بازم درستش مرانی ممکنه ومانیای سلطنت دن

  
  
  

  . ناخواسته دلمو شکسته بودنای که خواسته یی کسایاز همه .....گذشتمی از همه بخاطرش م
  
  
  
 Bizde bu sevda sürdükçe  

  
   داره، عشق تو قلبمون ادامهنی که ای تا زمان

  
 ölsek de yanyanayız  

  
  . بود می بازهم در کنار هم خواهمیری اگر بمی حت

  
  
  

 یمن..نهی خواست منو ببیچرا نم.. نگاهش تو چشمام آروم گرفت لبخند تلخش قلبمو و سوزوند
از همون دفعه ...من زنش بودم و اون عشق من بود..من خواهرش نبودم من ..که کنارش بودم
   بدم تا چشماش دوباره باز بشنموی زندگخواستی رو پام بود دلم مشیاول که سر خون

  
 که هر ی با حرکتمون نور افکندیرقصی دستشو باال برد و دورش آروم تاب خوردم آروم و نرم م

 ی آبیرنگ قشنگ چشماش آب. رومون مکث کردکردی بار رو زوج ها مکث مهی هیچند ثان
 اسمم تو گردنم ی صالری اشکمو دنبال کرد و رو زنج نگاهشدی از چشم چکاری اختی بیاشک..بود

  .قفل شد
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 کرد ی چشماش تمام حرکاتمو نگاه منی کردم با غم سنگی مهی و گردمی رقصی و مدمی چرخی م
   کنهی استفاده می کسدنی لحظات دنی که از آخریمثل کس

  
 بزنه اما خواستیم که ی که حرفی با التماس نگاهمو به چشماش دادم مستاصل نگاهم کرد مثل کس

 شده بودن و لبخند رهی خگهی همدی بود که به چشمادی و امالینورافکن رو ل...تونهینم
 و نی نورافکن امنکهی لحظه نگاهشو به لبام داد به محض اهینورافکن رومون ثابت شد ....زدنیم

چشمامو  نادآخودآگاه دیچی م پینی بی عطر سردش تویسرشو آرم خم کرد بو.الله رو روشن کرد
  : گوشم گفتری ازم گرفت و زی نرم و طوالنیبوسه .بستم 

  
  خدانگهدار....منو فراموش کن ... مواظب قلبت باششهیهم- 

  
  . که رنگ تمنا داشت ازحلقه رقص خارج شدی دستمو ول کرد و عقب عقب بانگاه

  
  

Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim  

  .نمی تورا کنار خود ببمیهایماریو ب در تمام سالمت خوامیم
  

Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim  

  .نمی رو همراه تو ببدی طلوع وغروب خورشخوامیم
  
  

  . شده بودم روشن شدرهی رفتنش خری دراز و نگاه ناباور به مسی نورافکن روم که تنها و با دستا
  

  ... کنم به عشقش به نفسشی بخاطرش زندگخواستمی رفت؟؟؟؟؟اونم تنهام گذاشت؟؟؟ من م
  
   عشق تو قلبمون ادامه داره،نی که ای زمانتا
  

ölsek de yanyanayız  

  
  . بود می بازهم در کنار هم خواهمیری اگر بمیحت

  
  ... عاشق بد و خوبششمی مزشی بشم عاشق همه چی اگه عاشق کسمن

  
   شده بودرهی عشق و حسرت و التماس بهم خای دنهی و هی با گردی لرزی مواری پدرم کنار دی هی سا

  
 شده تامل نکن ببخشش تو تنها دخترش مونی پدرت بخاطر گذشته ش پشی حس کردی لحظه ااگه
  ! فراموشت کنهتونستهی مطمئنم نمیبود
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   ..............ی کنی بدون عشقت زندگی مجبور نشتی تو زندگچوقتی هدوارمیام
  

 نگاهش بهم افتاد الیل .دی چرخیتمام مجلس دور سرم م.. شدت گرفتن  صداها و همهمه ها تو سرم
 اومد و دامن لباسشو باال گرفت و با صدا زدن اسمم به سمتم رونی بدی از بغل امیبا تعجب و نگران

  .دمی نفهمیچی شد و هاهیاومد که قبلش جلو چشمام س
  
  . چشماتو باز کنزمیعز...نارگل...نارگل-
  

  .چشمام و بستم و باز کردم.الله رو تخت کنارم نشسته بود . و باز کردمنمیسنگ ی پلک های به سخت
  
  م؟؟..ا..ج..ک- 

  
 هی با گرنتی تو خونه ببادی دوستش بگهی گفت ممارستانی نذاشت ببرنت بنیام..خونه خودمون- 

   و بلند کرد ی شربتوانی لنی زمی موهامو کنار زد و از رودیدست کش
  
  ..ی بخورنوی ای بلند بشدیبا- 

  
  تونم..نم- 

  
   شدنته داری دم در منتظر بشهی می دو ساعتنی امی بتوندیبا- 

  
  : انداخت و آروم گفتری نگاهش کردم سرشو ز

  
  !انی خونه کی باهاش امشب بردیبا- 

  
 ی مدیبا. از چشمم سر خورد و از کنار گوشم تو بالشت گم و گور شدی چشمام و بستم قطره اشک

 نی کردم؟؟از ای بازم التماس مدی رفتم؟؟بای مدی به من نداشت بای حسچیه که یرفتم؟؟؟با کس
  شتر؟؟؟یب

  
  خوام..ینم- 

  
  ... نگفتیچی شد و هرهیبه صورتم خ. سرشو بلند کرد و نگاهم کرد

  
  ...دوستم نداره..اون..اون- 

  
  ...یول!دونمیم- 
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  . و بازم سکوت کرددی کشی آه
  
  ؟؟ی کردی مکاری چی اگه تو بودی چیول- 

  
  . شدرهی خنیپشتشو بهم کرد و سرشو با دستاش گرفت و به زم- 

  
 اگه اون کردمی گذشته نارگل اما اگه من بودم به عشقم نگاه می شما ها چنی بدونمیمن نم- 

  .کردمی و قبول مسکی رنی از اامی بود که از پس عاشق کردنش بربیقدر
  
  ... مثل خواهرشمگهی که اون من و منهی موضوع استیموضوع عشق من ن- 

  
دست گذاشتم رو تخت . اومدن ی منیی اشکام بدون اجازه گرفتن دونه به دونه از چشمام پا

   و تو جام نشستمدمیخودمو باال کش
  

  : سرپا شدتی الله با تعجب و عصبان
  
 ؟؟فکری خرد؟؟؟نارگلی بوسی همه آدم منی من بود داشت تورو جلو ای عمه ؟؟؟پسیچـــ- 

  !!میکرده ماها کور
  

 خودش بارها و بارها گفته بود ی چش شده بود ولدونمینم: تکون دادم و گفتمی سری با کالفه گ
   کرده بودی ساختمون خواهرش معرفی منو به اهالیحت....

  
 دیبا.. نارگلیریم..یحداقل از غرورت دفاع کن..ی بردی شد بانطوریحاال که ا...غلط کرده - 

 ی عاطفی بازنی همچی اگهی تا با کس دی بهش بگادی در م از دهنتیهرچ ..ی هرچدیبا!! یبر
  ...راه نندازه مخصوصا تو که 

  
  . تمام کرد"ی بپوشارمی بخور تا لباساتو بنویا" حرفشو با گفتن ی و باقدی کشی آه

  
  : گفتنیالله سرشو تو اورد و خطاب به ام. نشستمنی امنی تو ماشجهی با ضعف و سرگ

  
  ... تا برگردهیستی ایم- 

  
  . گفت و استارت زدی خسته و خواب آلود باشه ای تکون داد و با چشمای سرنی ام
  

  : و گفتدی الله صورتم و بوس
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 هر یی سالها دانی اما نارگل تمام ای کنی زنم و چجور برداشت می که میی حرفانی ادونمینم- 
 از همه دیبا من ، ام سبوکی فقی مامان با تلفن ، از طرقی از طرگرفتی بار ازت خبر مهیچندروز 

 میدونستی چون ممی خواست ولت کنه به امان خدا نگفتینم.. خواست حواست بهش باشهیم...
 هی رو هی قضنی اگمیم.. خواد برو ی باهاش هرجا مای گم ببخشش ینم ...یچقدر از دستش دلخور

  ؟؟یک اویلی تحمطی شراهینه ..ی که دوست داری داشته باشی انتخابی که بتوننیفرصت بب
  

اشاره کرد ساکت باشه . بهش نگاه کردی شروع به شعار دادن کرد الله چپ چپری با گفتن تکبنی ام
   نکهداری رو بیصداش کس

  
 دارم براش همش حتی ذره نصهی داخل منم دییشما بفرما.. صبحه هاکیخب بابا الله خانم نزد- 

  دی شما بگشهیکه نم
  

  . زد و حرکت کردی بوقنی امستادیر ساختمون ا تکون داد و عقب رفت و تو چارچوب دی سر
  

  . خواب بودیپسره تو نگهبان.ستادیدر ساختمون ا.می نگفتیچی کدوم هچی تا در ساختمون ه
  

 و نذارم بره از وفتمی خواست برم تا اگه شده به پاش بی طرف دلم مهی واسه رفتن دودل بودم از 
  ؟؟یچ اگه باز پسم بزنه گفتمی با خودم مگهی طرف دهی

  
  رونی بدمی از افکارم کشنی امی صدا

  
 که مطمئن بشم پرسمی سوال مهی کنم فقط ی دختر عمت برات سخنراننی انی عستمی من بلد ننیبب- 

 جونت و براش ی براش حاضرریاگه بگن بم..شمی نممونی اوردنت پشنجای ایتا آخر عمرم برا
  ؟؟یبد
  

ن دادم به تراس اتاقش به چراغ روشن اتاقش  نگاهم از چشماش گرفتم و به طبقه پنجم ساختمو
  . افتادمدمشی دژهی وی اون همه لوله تو بخش مراقبت هانی که بی بارنی اولادی.چشمام و بستم 

  
  .... بدممویزیحاضر بودم براش همه چ- 

  
  ؟؟یاگه بعد از امشب بازم نخواستت چ- 

  
  .مو واسه نگه داشتن عشقم کردم ی سعی شم همه یفقط مطمئن م...شمی تنهاتر نمنی از ایچیه- 

  
 زهیچ..فقط..فقط..خودم پشتتم!  نخوادتکنهیبرو غلط م: و گفتدی زد و سرمو بوسیتی لبخند رضا

  .. خورده مراقب خود باشهی
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   مگه؟؟ی کردکارشیچطور؟؟چ: نگاش کردم ی با کنجکاو
  
  !! مشروب به خوردش دادم جلو همهکی پهی بابا فقط یچیه- 

  
   شمی مست نمکی پهی هم با نک؟؟؟؟می پهی- 

  
فقط ... درست خوردن مشروب و مست نشدنی حتی استادیزیتو هرچ...تو که آره هزار ماشا- 

  ختمی ریزیراستش توش چ
  
  ؟؟؟یمسمومش کرد!!!ــنیام- 

  
 دیخند.. فقطشهی نمشیزیچ.. براشختمی ریتی تقوی خورده داروهینه بابا :سرشو خاروند گفت - 

  . زدم تو بازوشفمی با کیکی ش  به چونهدی کشیدست
  
  !! نشهشیزیدعا کن چ- 

  
 ی اگه تو زودتر بریعنی: و بادست جلو خندشو گرفت و گفتدیبازم خند..  تختالتی خشهینه نم- 

   بشهشیزیفکر کنم کمتر چ
  

 گفت بابا خواهرمه مثال ی شد نمی مای حی بی واقعا وقتشعوری شدم بی از خجالت داشتم آب م
  : بشم که دستمو گرفت و گفتادهی پنی از ماشپشتمو کردم..
  

   به عشقم برسمی کمک منم بکندی تمام شد باهی قضنیا..یزی چهی فقط 
  
  ی فراموشش کردیتو که گفت- 

  
  ! رو اعصابمهیلینشد نتونستم بد مصب خ:  زد و گفتینی لبخند غمگ

  
  !دعا کن برام .دمیباشه قول م:  و گفتمدمی خند

  
  : تو کوچه خلوتدیچیداش پ صدی بلند بلند خند

  
   ستگهی دیکی یستی تو نخوادی که دعا میاون- 

  
  . انداختم و وارد ساختمون شدمدی بستم و بدو بدو از خجالت کلنشوی در ماش
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 روشن شهیهمه چراغا خاموش بود اال چراغ راهرو که هم. و آروم باز کردماطی خونه رو با احتدر
به طرف اتاقش رفتم چراغش روشن بود .  چراغش خاموش بود  باز بود ومهیدر اتاقم ن.ذاشتمشیم

 ی بود از پنجره تراس و هم نگاهی حموم و توالت هم خالی بهداشتسی ازش نبود سروی اثریول
  . به طرفم اتاقم رفتمدیبا شک و ترد. نبودیکردم کس

  
اورده بود و  برق و زدم رو تختم نشسته بود و با دستاش سرش و گرفته بود فقط کتشو در دی کل

 و ی سرخ و عصبیبا روشن شدن چراغ سرشو باال گرفت و با چشم ها. اتاق پرت کرده بودیگوشه 
 و کنترل شده ی عصبیبا صدا.ستادیاز جاش بلند شد و کنار تختم ا. انداختم ریزل زد بهم سرمو ز

  : خشم گفتزا
  
  ؟؟یکنی مکاری چنجایا- 

  
 و کالفه دی تو موهاش کشیدست.ا نفرت نگاهش کنم مو کردم بی سعی سرمو باال گرفتم و همه 

  :دستاشو از هم باز کرد و گفت
  
  !!ی باشنجای ادی نارگل؟؟تو نبایخوای میچ- 

  
  .. تو و پدرم تموم شد یچرا ؟؟چون باز- 

  
 خورد و از جاش جابجا شد و رو به ی قدم به سمتش برداشتم تکونهی. نگفتیزی جا خورد اما چ

  : گفتی آرومی وبا صداستادیپنجره و پشت به من ا
  
  ...ی داره و نداراجی و بهت احتخوادتی که پدرت چقدر منویدرک ا...ینیبینم...یفهمیتو نم- 

  
  : برگشت به سمتم و ادامه داد

  
 ینی حرفاش بشی مطمئن باش همونجور که منو قانع کرد پای با خودش صحبت کنیبهتره بر- 

  یدیبهش حق م
  
  نیزنیق حرف م از حی حق؟؟به چه جرئت- 

  
  : و ادامه دادمواری دادم به دهی از ترس افتادن تکدی زانوهام لرز

  
 خواستم ی مگه چچارهیمن ب...؟؟من !!! اصالنی شناسی من؟؟خداروی ترسیاز خدا نم- 

 نکهی مو کامل کنه نه ای کنار خانواده م خوشبختنجایبمونه ا..فقط خواستم تنهام نزاره...ازش
 میی که تنهاستمی که زبون مردمشو هم بلد نیی ببرم جارهی دارم و ازم بگ کهیی خانواده نیهم
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 همه سالها نی که ایمن.. خودشه نه مــن یی چون خودخواهه چون فقط به فکر تنهاشهچندبرابر ب
  ..رهیکه دل دخترا نشکنه که قلب عمه نگ.. نگفتمیچیسوختم از حسرت و ه

  
 برگردم شهرم کنار دخترم امی سالها گفت بنیتموم ا خدا تو ی العموم اون محض رضای مدعی آقا

  !! که دوست دارم جدا کنهییزهای منو از چخواستیفقط م!!باشم نــه
  

   دادنمی بازمتی به قیحت.... یمتیبه هر ق... یمتی به هر ق
  

   :دمی تموم بغض و خشممو جمع کردم و داد کششیشونی به پدی کشی کالفه دست
  

 به یکیاون  ... نیاز همتون که به فکر خودتون... از همتون...ن متنفرماز همتو...  ازش متنفرم
  ...از تو هم متنفرم...  از همتون متنفرمشی که عاشقش بوده، عمه بخاطر وابستگی زنیفکر بچه 

  
 که تو یکنی می کارنی با خواهرش همچیک.. خواهرتمشدی که ادعات میتوئ..شتری از تو ازهمه ب

 کشهی که پدرت تو نبود خواهرت می حسرتی بجای پدر و دختر و بهم برسونهی نکهی ، واسه ایکرد
 اما بدون با شکست دل من خواهرت و تو ی و دلم و هرروز هرشب شکوندی گذاشتی بازنیپا تو ا
  .... بخشمت ی چون هرگز نمیلرزوندگور 

  
  ...رونی و از اتاق زدم بستادمی گرفتم و صاف اواری دست به د

  
 و زد تو گوشم و محکم دمی بود که از پشت بازومو گرفت و عقب کشدهیواحد نرس دستم به در 

  :دی زل زد تو صورتم و داد کشواریچسبوندم به د
  
   ؟؟؟یاری از خواهر من می اسمیبه چه حق- 

  
 هی تکواری چشمام پر از اشک شده بود از درد چشمام و بستم سرمو به دسوختی طرف صورتم مهی 

  :کردی و تکرار مرفتی کرد و عقب عقب مشونه هامو ول.دادم
  
 ی منو نبخشچوقتی هم هیخواست.... برو زود تر برو تا زنگ نزدم به خانوادت نجایاز ا- 

 بدون خواهر من قلبش پر ازعشق و محبت بود نه مثل تو پر از نفرت و یول.. نبخش....باشه
  !یاهیس
  

 من هم پر از عشق زد؟؟؟قلبیف ماز قلب من حر...  م سوختنهی مشت تو سهی اندازه یی جا
  .دادمی نشونش مدیبا....دیدیچرا نم...دیفهمیچرا نم!!بود
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 شده بود دست گذاشتم رو شونه ش برگشت رهی خنی فاصله گرفتم پشتش به من بود به زمواری از د
 هی روبروش و با گرستادمیا. نگاهم کردشونی به خون نشسته و ظاهر پریطرفم و مستاصل با چشما

  :مگفت
  
  .. نشونت بدمشدیچطور با...عشق تو..قلب من هم پر از عشقه - 

  
  . کالفه با دو دست ،دست کرد تو موهاش وعقب روندشون و چند قدم عقب تر رفت 

  
  : گفتمیونی لرزون و گری لرزونم دستشو گرفتم گذاشتم رو قلبم و با صدای رفتم جلوش با دستا

  
با ..با تموم دروغات.. هاتیبا تموم پنهان کار..ادن هات دی با تموم بازگهی؟؟میشنویم ..نیبب- 

 چرا یمن عاشقتم لعنت.دوست داره... هاتیلجباز... هاتیبد قلق.. هات یتمام بداخالق
  ؟؟ینیبینم
  

با . نگاهش رنگ التماس گرفت خواست دستشو عقب بکشه با دستام دستشو محکم تر گرفتم
  : شد و گفتکمی نزدیچارگیب

  
 میزنیبرو بعدا حرف م... برو نجایاز ا ..ادی داره خون متینی از بنی؟؟ّبیکنی مهی کارا چنیا- 

  !!فقط االن برو!..باشه؟
  
 تنهام نذار ترو گهیتو د: کردمیمحکم تر بغلش کردم آروم آروم تکرار م...ـــخــوامینم- 

  !!تروخدا ...خدا
  

سرمو بلند کردم .سوزوندی متنش داغ شده بود داشت منو هم.زدی بدون حرکت تو بغلم نفس نفس م
 چوقتیه. بودم دهی بود که تو تراس دی برق تمنا همون برقنی سرگردونش نگاه کردم ایتو چشما

  دمی و آروم چونه شو بوسستادمیرو نوک پا ا. بودمدهیچشماشو انقدر گرم و باحرارت ند
  
  ...توینم..نارگل من- 

  
 فاصله گرفتم یازش کم.تا ببوسمش گذاشت ی حرکتچیبدون ه. دمشی حرفش تموم نشده بوس
 خوادی آخر می که تا لحظه یتانی شده بود مثل کاپمی بود چشماش تسلگهینفسامون تو صورت همد

 عقب بکشم که با خواستمی مدمشی تر بوسیبار دوم طوالن. کردی می غرق بشه لجبازقشیبا قا
هاش فرو کردم دستاشو  گوشش تو موی دستمو باال اوردم و باالدی و بوسفتخشونت لبهامو گر

 شد که تا یقی نت موسنی نفس نفس زدن هاش، زمزمه هاش بهتریصدا.محکم تر دورم حلقه کرد 
  .آخر عمرم قلبم فراموش نکرد
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 زنیپاهاشو از تخت آو. شدم سرم و از رو پام برداشتم و نگاهش کردمداری تکون خوردن تخت ببا
 از دست گذشات رو قهیبعد از چند دق. مالوندیم هاشو قهیکرده بود و خم شده بود به جلو و شق

 افتاده بود نشست رو پاش نی کرد به شلوارش که رو زمری راه پاش گنیب.تخت و از جاش بلند شد
 اطرافش و نگاه کرد به محض ادی بادشی یزی که چی مثل کسهیو شلوار و بلند کرد بعد از چند ثان

 کرد وچشماشو و بست و ی اخمکردین نگاهش م کز کرده بودم و لرزوواری من که گوشه ددنید
 کرد و نگاهشو به من داد دادی صبح و نشون می که دم دمارونی روشن بی به هوایباز کرد و نگاه

  :دی پرسدیو با ترد
  
  هنوز؟؟...یینجایا..تو...تو- 

  
من فقط !! کنملی خودمو بهش تحمخواستمی که نماد؟؟منی نادشی فراموش کنه خواستی م
  ! بگذرمزمی بخاطرش حاضرم از همه چنهی ببخواستمیم
  

 از کنارش خواستمی کرد حالت تهوع داشتم می و بلند شدم کمرم درد مواری دست گرفتم به د
 رینگاهمو ازچشماش با شرم و خجالت ازش گرفتم و سرمو ز.بگذرم که جلومو گرفت

  . کردخیبازوم  دستاش رو دی رسی لباساشو تا تخت دنبال کرد و به روتختریمس.انداختم
  
  ره؟؟..ا چه خب..نج...یا- 

  
 لب ری زیبا ناباور. نشستنی داد و سر خورد رو زمهی تکواری دستشو ول کرد و عقب رفت به د

  : کردیتکرار م
  
  م؟؟ی کردکاریم؟؟چی کردکاریم؟؟چی کردکاریچ- 

  
  : گفتمی حالیبا ضعف و ب. روبروش بودمنی از ضعف نسشتم رو زم

  
  ... بفهــــم من دوسِنوی اکنمیخواهش م..هرت من زنتم نه خوا- 

  
 ی کم مدی ها خورده بودم نبایلی سنیقبال هم از. طرف صورت سوختهی دی برق از کله م پر

  .اوردم
  
  ... عشق منو مینیبیچرا نم- 

  
  . کردمهی سرد گذاشتم و با هق هق گرکیسرمو رو سرام. بلند شدن نداشتم ی نانی افتادم رو زم

  
 درست ی اشک و تارکیرفت و بلندم کرد صورتم جلو صورتش بود تو حاله  ازشونه گ

   م قطع شد هی بند بند وجودمو لرزوند از ترس گرادشی فریصدا.مشیدینم
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 تکرارش گهی بار دهی فقط گهی بار دهی یجرئت دار .یاضافه خورد.. تو گ!!!یتــو غلط کرد- 

  .کن 
  

 چرا درد چشماشو حس دونمی شده بود نماهی سنشی و خشمگی عصبی چشمامو باز کردم چشما
 دنی کشادی دوباره فریفکشو رو هم فشار داده بود و آماده ..رهی انگار که قلبم درد بگکردمیم

  :دمی نالدی رسی که به زور به گوش خودم هم مییبا صدا.بود
  
  .... من عاشقتماستی دنایتا دن- 

  
 شد به خصوص قلبم که با یدم از درد متالش اعضا جوارحم حس کری همه نی به عقب پرتم کرد زم

  . شدکهی ها تونیلی درد آلود و بغض آلود مردونه ش انگار که مادی فریصدا
  
 بد زی همه چیمن متاهــل؟؟؟من زن دار؟؟؟من خانواده دار؟؟؟مــن ب!!!عاشـق من ؟؟؟- 

  ...شانس
  

  : دستاشو گرفت سمت سقف و از ته دل ناله کرد
  
 د یچرا دامن منو سوزوند.. بود ی چتمی نیدی من؟؟تو که دیاب خوب بود جونی اایخدا- 

 ی کم قصه دارم خودم؟؟ کم درد دارم؟؟؟ کم بدبخت؟؟ی قصه کردنی اری منو گیچرا پا! ..نوکرتم
 جور ی بهم رو اورده فکر کردم همه چیتازه فکر کردم خوشبخت. دارمیچارگیدارم؟؟ کم ب

  یم کرد شهرنی ارونی حینجوریکه ا.....شده
  

  . افتادهی نشست دستاشو رو پاش گذاشت و آروم ومردونه به گرنی دو زانو زو زم
  
که ....ی لعنتی اون بورسه دیی امضا تاهی شهر واسه نی مسخره پا بزارم تو ای امضاهیکه بخاطر - 

  :رو کرد به سقف و گفت .شدمیاگه قول نداده بود به ساغر عمرا سمج م
  
قلم پام  ...یگفتی مگهی جور دهی !!یگفتیخب زودتر م.. ی بگیاستخوی منویآرهـــ ؟؟؟هم- 

 ها هیگول گر... کنه رمی گنی و زملی علوونهی دی دختره نیا!! نجای اامی بخوردمیم..گ... ُخورد
 مو از استرس یمارقلبی بکنم هم زن بیری کمک خهیبخوام هم ...پدرشو بخورم دلم بسوزه 
  ..جز و ناتوان انگشت نکشم سمتت عانجوریتصادفم و نجات بدم که ا

  
  :دی کشادی ساکت شد و باز فرهی چند ثان

  
  !!چـرا ...چــرا...چــرا..چـرا!!!!ــایخدا- 
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 به باد رفته زمی همه چهیتو چند ثان.. رفته بود لی تحلمیهمه انرژ.. نداشتم ی کردن توانهی واسه گر
  زمیهمه چ...زمیمه چه...روحم...احساسات پاک و دست نخوردم ...قلبم...بود 

  
 کرد و ی با تلفن صحبت مشی آروم و آسمونی که با چشمایی وقتاشدی تو ذهنم تماس هاش مرور م

من .. بودگهی دیکیاون آرامش مال !! بودگهی دیکیتمام مدت اون چشما مال ..شدمیمن آروم م
  شترنبودمی چاره بی بازنده عاشق بهیفقط 

  
 ی نگاهش کردم سرد و خالیند کرد نگاهم کرد با مکث و طوالنسرشو بل. پاهام تو بغلم جمع کردم

 کلمه ی واقعی تجربه ش کنه فقط مرگ به معناخواستی که دلم میتنها حس ..یاز هر نوع حس
  ...بود

  
من نه دله م نه !!..دونمی احد و واحد نمیبه خدا!! دونمینم!! اتفاق افتاد نی چرا ادونمینم- 

 شهیم ..یتو جوون.. هنوزم فرصت هستیول ..دونمینم...  شدی چدونمینم ...دهی نه ندزمیه
 احساست مسخره تو فراموش نیفقط ا.. برگشت به روز اول شهیم...شهیم ..شهیم..درستش کرد

 هستم و هست دوسش یمن عاشق زنمم نه مثل پدرت که بزارش و بره من تا وقت...ور دزیکن بر
  !! درک کننویا..دارم

  
  ... شده بودمی خالیاز همه چ.. نداشتم بهش بگمی حرف

  
  : رو پاش جلو تر اومد دستامو گرفت و آروم گفت

  
 شهر نیاز ا..بعدش باهاش برو  ...کنهی مطمئنم درک مدمی محی به پدرت براش توضزنمی زنگ م- 

... یخندی احساسات منی ای روز به همه هی خورمیقسم م ...ی رو فراموش کنیبرو تا همه چ
  باشه؟؟

  
  !!! نگام نکن دختر ینجوری ا
  

 ی انقدر احساس عجز و ناتوانمی تو زندگچوقتیه .شهی سرم داره منفجر مشمی بخدا دارم نابود م
   تنها خواهرمو ازم گرفتمونی اتفاق زندگنیبدتر..یوقت..ی وقتیحت.. کردمینم
  

رف چون به سرعت از جاش بلند شد و به ط ..خوردی مچیدلش انگار پ.. دستشو گذاشت رو شکمش 
  .دیچی باال اوردنش تو خونه پی و صدادی دوی بهداشتسیسرو

  
  .!!!! پوش تو چارچوب در نقش بستدی زن سفهی ری تصو

  
 ی بهداشتسیانگار تو سرو. و بلند شدم واری و دست گرفتم به ددمی کشنی خودمو رو زمی کرختبا
  . اومدی ازش نمیی شده بود صداهوشیب
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 واری دنبالش دست به ددی کشواری به دی بهم زد دستین لبخند زی هی رفت ساجی سرپا شدم سرم گ

 و فی برداشتم و کنی از رو زمفمویبا درد خم شدم بند ک. و به سمت در واحد راه افتادم دمیکش
  .کشوندمی منیدنبال خودم رو زم

  
  . بودبهی بدم چقدر برام غرصشی تشختونستمی می که به سختی آسانسور با نگاهنهی تو آرمی تصو

  
 و درب و شونی و مشکوک از اوضام پردی با تردی سری زدم پسره نگهبانرونی از در ساختمون ب
 خوابش برده ابونی اون دست خنی تو ماشنیام. رفتمرونیدر و باز کردم ب.داغونم تکون داد

 تو هوا تکون شویی طالی پوش که باد موهادی زن سپی هی که سانی خواستم برم سمت ماشیم.بود
 شد و یچند بار تو راه پام سست م. مثل مسخ شده ها دنبالش راه افتادمزدیم لبخند م بهدادیم

سر کوچه . دادی بهم مزهی هزار رنگ و آشناش انگار انگی خوردم اما لبخند زن و چشمای منیزم
  : بلند داد زدی و با صداستادی اتمی وضعدنی با دی زرد رنگیتاکس

  
  خانم حالتون خوبه؟؟- 

  
 بهم ی نگاهنهیاز تو آ.باز کردم و عقب سوار شدم زن هم با لبخند کنارم نشسته بود نشوی در ماش

  :کرد و گفت
  
  ن؟؟یری مییجا- 

  
  : سر تکون دادم و آروم گفتم

  
  قبرستون- 

  
***  

  
  سالم ..سالم مامان جونم- 

  
  !!کشهی می دخترت بدون تو چی؟نگفتی رفتی وفا؟؟منو گذاشتی بیخوب!! نامهربون من ی خوب

  
باهاشون .. به اونای منو فروختیدی دوتا فرشته دی ؟؟مثل بابا تنهام گذاشتی به فکر من بودچیه 

  ..فهمهینم ...خونهی کس حرف منو حرف دلمو نمچی که هنجایا...تنها..نجای ای منو گذاشتیرفت
  

  ؟؟یی همه تنهانی کنم با اکاریبگو چ!..مــامان... مامان جونــم
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 درست کن دخترت عروس یپاشو برام کاچ..پاشو ... کن برام ی پاشو مادرزمی پاشو عز
 نیبب... نیبب... نی آرزوهامم بباهپوشی سنیبب!!نی جونم ببی شدم ماماناهپوشیعروس س..شده

   نیچقدر داغونم بب
  

  : زدمغی سرمو به سمت آسمون بردم و ج
  

.... خوامی رو نمیی همه تنهانیمن ا...خوامی من مادرمو میشنوی صدامو م؟؟خدایشنوی صدامو م
  !!!!!!!خـــُدا ..خوامی من مامانمو مخوامی همه بغض و نمنیمن ا

  
 پرپر شده می مری و ُشسته و گالزیسرمو رو سنگ قبر تم.. بودی قبرستون خالبای اون وقت صبح تقر

 ها، گله ها،بغض هامو یی سال حسرت آغوش مهربون و امنش و تنها19روش گذاشتم و از ته دل 
  ......ردم کیخال

  
 نشسته بود و با صورت واریهلنا خواهر حورا کنار د. توجهمو جلب کردی کسی هی هق هق گریصدا

 بودم و ی کرد انقدر سزاوار دلسوزی مهیبخاطر من گر. کردی از اشک هق هق مسیقرمز و خ
  دونستم؟؟ینم
  

  . شده بود ساعتها گذشته بودکی افتاد هوا تاررونی چشمم از پنجره به ب
  
 عارف شوهر هلنا بود به صورتش نگاه ی زده خی سرد و یگاه دستام کردم که تو دستا ن

به محض ساکت شدنم سرشو . کردی نگاهم می معذب با شرمندگیاخماش توهم بود بدجور.کردم
  .دی کشی و آهـــــریانداخت ز

  
  : کرد گفتمی و رو به حورا که مات و شوک زده به سمتم نگاه مدمی کشرونی دستامو از دستاش ب

  
اما ..اما خونه مون برنگشتم..از دست مزاحما فرار کردم..دمی ها خوابنی ماشریسه شب تمام ز- 

  ... اولم برنگشتمیبه جا
  

 خسته م از گهید ...خوامشونی نمگهیمن د... اون آدما نی بنی منو برنگردونکنمی خانم خواهش م
  . بکشم یی باشم و تنهانشونی بنکهیا

  
 از شما بدتر که نی گفتمیکنی باهم شروع منی گذشته گذشته گفتنیگفت..می دوستنی خانم شما گفت

  ..نبودم
  

 از اول دیکمکم کن..نی تنهام نذارگهی اما حاال که بهتون اعتماد کردم شما دنی خانم کمکم کن
  ..سمی خودم وای رو پانیبزار...شروع کنم
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 نمی دکتر بردنی بهم جا و غذا دادنید که بدون چشم داشت کمکم کرنی بودی خانم شما تنها کس
  .. به پام نیدی کشیداریشب ب... برامنی کردیدلسوز

  
  ......دی به اعتمادم چنگ نکشگهی تروخدا شما د

  
  . رفت رونی هلنا سکوت اتاق و شکست ازجاش بلند شد و با سرعت از اتاق بی هی گری صدا

  
  : اروم شروع به صحبت کردآروم. عارف شونه هامو گرفت و به سمت خودش برگردوند

  
 ی تو طول امروز برات به اندازه کافی همه فشار عصبنیا!! نارگلی خرده استراحت کنهیبهتره - 

 گهی وقت دهی شوی باقی کردی کاش قبول میا.. حرفاتو بزار بعد از استراحتت یخطرناکه باق
  !یذاشتیم
  
 نشسته بود و شیو مبهوت رو صندل به سمت حورا که هنوز مات دمیدست کش ...خواستمینــه م- 

 در جواب لطف هاش ازش خواستمیم...اون بدونه:  سرم زل زده بود و ادامه دادمی باالیبه فضا
  ...تشکر کنم

  
ازم خواست چشمام و ببندم و فقط به صداش گوش .دی زد و مالفه رو روم کشی عارف لبخند تلخ

  .بدم
  
  

  فصل دوم

        )))) خاطرات  خاطرات  خاطرات  خاطرات ییییگمشده الگمشده الگمشده الگمشده ال( ( ( ( 
  

شوهر . خورد و با وحشت به دست بعد به صاحب شخص نگاه کردینه شو فشرد تکون رو شویدست
 ی روی قبلش نگاه کرد زنیبه جا. کرد ی نگاهش منی گرفته و غمگیخواهرش عارف با صورت

 لرزون و ییدست رو شونه ش و پس زد و با زانوها. بود دهی خوابشی اجاره ایالی نفره وکیتخت 
 داد و نگاه ناباور و شوک زده شو هی تخت تکی دستش و به باالهی.ت تخت رفسمت به دهی خمیکمر

  .به زن داد
  

 دادی نشون مشتری چشمهاشو بری زی ش که گوددهی بود و صورت رنگ پردهی زن جوان آروم خواب
 پشت کمرش نشست و آروم یدست. باشه ی کابوسدنی نبود باز هم درحال ددیبع.درهم بود

 آخر دست گرفت به در و باز ی لحظه رفتی مرونیمرد از اتاق ب ی هم پایحرکتش داد با سست
  . داد و با فشار مرد از اتاق خارج شدجواننگاهشو به سمت زن 
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 که الی قسمت ونی در اتاق و بست و پشت سر خواهر همسرش به طرف بزرگتراطی مرد با احت
  . بود رفتی بزرگ و دلبازییرایپذ
  

خواهرش با دست و . کردی بدون حرکت به روبروش نگاه م بود وستادهی اییرای وسط اتاق پذ
 قهی شسته از کنارش رد شد و خودشو رو کاناپه انداخت و چشمهاشو بست و با دست شقیصورت

  : و گفتدادیهاشو فشار م
  
  !شه؟؟ی نمدای پنجای ایزی چی قرصچیحورا ه...ترکهیسرم داره م- 

  
 خواهر یرعادی رفت و با اشاره متوجه رفتار غ بود به سمت همسرشستادهی قدم دورتر اکی عارف 

  :دیهلنا تو جاش نشست و دوباره پرس.شوک زدش کرد
  
  !!زمیحورا عز- 

  
 ی همسرش روبرودییهلنا از جاش بلند شد و با تا. هنوز تو بهت بودی جوابای ی حرکتچی بدون ه

  . نگاه کنه خواهروش گرفت و مجبورش کرد به چشماشی و با دستاش بازوهاستادیخواهرش ا
  

 خم کرد و با یهلنا سر. ش نشستدهی خواهر منتظر و ترسی تو چشمازونشی قرار و گری نگاه ب
  : گفتیلحن آرومتر

  
 اما بهتره شمی موونهیمنم دارم د ..ی بخاطر نارگل نگراندونمیم....زی همه چشهیدرست م- 

  ..می کندای راه حل درست پهی می تابتونمیاستراحت کن
  

 موهاشو از ی دم اسبیچند بار عصب. قدم عقب ترفتهی و دی کشرونی خواهرش بیستا دستاشو از د
 افکارش تازه به ذهنش هجوم اورده یانگار همه .دی کشی گرفت و می که بسته بودن مییجا

 دی چرخی وار دور خودش مرهی و داداشتی برمی عصبی و قدم هادیکشیباشن دست به صورتش م
  : شدنلی تبدادی که به فرییزمه هاش بلند و بلندتر شدن تا جازم.. کردی مهو با خودش زمزم

  
  !!! مقصرمشتری که از همه بی بدون چشم داشت کمکش کردم؟؟؟به من؟؟به منگهیبه من م--  

  
 کم غصه دمیکم عذاب مادرمو کش! به من؟؟چرا من خدا چرا من؟؟ای ؟؟؟به من؟؟خداگهی به من م

 چه نی اای دختر طفل معصوم خدانیحاال ا...حاال ...حاال... مادرمو خوردم حاال ی ها یی تنهای
  ه؟؟؟ی چه عدالتنی خــدا اهیعدالت

  
 ی انداخته بود و تند تند عصبریسرشو ز. شدیکی خوردنش نی گفتن هلنا با زم"آرومتر" ی صدا

  .دی کشینفس م
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  : کنار خواهر زنش نشست و شونه هاشو گرفتنی زمی به خودش داد و روی عارف تکون
  
  ! خورمیبه شرافتم قسم م.. مو بکنم تا حالش خوب بشهی سعی همه دمیقول م- 

  
  :دی عارف و پس زد و سرپا شد و تو صورت عارف داد کشی گر گرفت دستاتی از شدت عصبان

  
 مونده که بخاطرش به شرافتت قسم ی چنمی رو ؟؟ّبگو ببی هان؟؟چی خوب کنیخوای رو میچ- 
  ؟؟؟؟ی خوریم
  

 ی چکنهی نمدمی از سمت خانوادت تهدی خطرگهی دی به من قول نداده بودشی مگه سالها پ
 ناموست نبود منو از درس و دانشگاه آواره کرد؟؟مگه اون نبود ی شرف ،بیشد؟؟مگه اون برادر ب
 رو در حقم تمام یمگه اون نبود که حق بد! رمی سنگر بگنجایکه از ترس ا!! آبرو برام نذاشته بود 

  ...دکر
  

  . گفتی میزی دستاش و همچنان نامفهوم چنیست با دست صورتش و گرفت ب بغضش شک
  

  : عارف ازجاش بلند شد و گفت
  
 یری نکنم اما بگو آرش چه تقصی هاشو تالفیگردنم خورد اگه تمام بد....باشه عماد مقصر - 

 غمش هم ی کرد همه ی شو می سروصدا زندگی وسط هان؟؟ اون که داشت آروم و بنیداشت ا
  !؟؟ی دردسر و براش درست کردنی داشت که ای زنش بود؟؟؟؟ اون چه گناهضیمرقلب 

  
 نگاهش ی به عارف که با اخم و آزردگسشوی و صورت خی بارونی دستاشو جلو دهنش گرفت چشما

  : که با خودش حرف بزنه گفتی کرد داد و مثل کسیم
  
ر داره گفتم کجا آدرس  کایی جای عماد کجاست آدرس داد رفته شهردمیاز دوست عماد پرس- 

 آدرس جابجا داده ی که آرشه حتما دوستش واسه مسخره بازدونستمیاونجارو داد من نم
 ینگاه. عماد و بکشمخواستمیفقط م... شناختمشونیمن که فقط نم....دونستمینم ...دونستمینم...

  !!!نه آرش.... خودم ی دستانیبا هم: کرد و گفتش لرزونیبه دستا
  

 کردن بود اشاره هین داد و رو مبل نشست و به هلنا که آروم و آهسته در حال گر تکوی عارف سر
  .نهیداد بش

  
 و کمبود محبت یینارگل فقط از تنها.. برم شهرش با خانوادش صحبت بکنمخوامیحورا من م- 

 فاصله نی به ادی نبارهیاالن ازشون دلگ.. درمانش کرد با کمک خانوادششهیم...برهیپدرش رنج م
  .میش بدعادت
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   :دی و اخم آلود عارف وناباور پرسنی غمگریبا وحشت زل زد به تصو. هاش قطع شدهی گری صدا
  
  ؟؟؟؟ی بکنکاریچ- 

  
  ..... داره اجیاون به خانوادش احت- 

  
  !!!یکنیتو غلط م- 

  
  !!!!حــورا-  هلنا

  
 میه اعتمادش و بشکناالن فقط به من اعتماد داره اگ!!! پناه!!! دختره به من پناه اورده احمقا - 

  !ن؟یفکر بعدشو کرد
  

  : بود پا رو پاش انداخت و گفتتی از خشم و عصبانی که پشتش طوفانی ظاهری عماد با خونسرد
  
 پس شهی سر توهه هم اعتمادش نابود مری اتفاقات زنی زود بفهمه تمام اای ریدر هر صورت د- 

  ...میبهتره قبلش با خانوادش ارتباط برقرار کن
  

  !!!عــارف-  هلنا
  

 اما تنها دونستی می بهتر از هرکسنوی کابوس حورا گذاشته بود و خودش انی بدتری دست رو
 داشته نه ی آروم و شادی زندگشی پکسالی بود که تا ی که براش مهم بود خوب شدن دختریزیچ

  !!!عذاب وجدان حورا
  

 ری و اشکاش سراز اشکاش باز هم جوشش کردی رو دهنش گذاشت چشمه ی دستاشو با ناباور
  :دی کشغیکنترل اعصابشو از دست داد و ج. و در حال خفه شدن بود یاز شدت بغض و ناراحت.شد

  
  رونی برو گمشو ب"انیعارف ک" رونی من برو بیاز خونه - 

  
  !حورا جان: به سمت خواهرش برداشت و مستاصل گفتی هلنا قدم

  
 خفه خون دنیکشی میدرتو جلوت به خار عمر پهی ...یینای انیتوهم ع....دست به من نزن - 
 ی و ماسمالی پنهان کارنطوری بدبخت و هم همنی سر اخوانی حاال میگرفتیم

 کارکردنی برادرات چگمی همه جا مرمیم ....ــــذارمیبخدا قسم نم!!! ـــذارمینم..کنن
   !!!یـــری نارگل و از من بگقطف ...ذارمی پدرت نمیآبرو برا..
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 الرویسمت چپ و .دی دورونی هلنا از ساختمون بیدون توجه به حورا گفتن ها عقب گرد کرد و ب
 ی چوبکی کلبه کوچهی درختا گذشت تا به نی از بدی تا به درختا رسدی گرفت و دومیمستق

 نی که کلبه رو داد دور بسازن همیلی از دالیکی از اون فاصله معلوم نبودن الی ویچراغ ها.دیرس
  .داشته باشه نیدی دالی از وهبود ک

  
 ی خوری باطریارهایچراغ س.دادی نم و خاک میاتاقک کلبه بو. آروم در و باز کرد و داخل شد 

  . و روشن کردکردی که اونجا کار میی وقتایی روشنای کلبه گذاشته بود برایکه چندجا
  

ش  روی که کنار گذاشته شده بود و پارچه ای و بوم نقاشهی با روشن شدن کلبه به طرف چارپا
 شده از ی انداخت نصف صورت نقاشنیو زم.دی و با خشونت کشدیپارچه سف. شده بود رفتدهیکش

  . شده بودی خنده ش نقاشییبای بود که به زیمرد
  
 یچشما. مرد مکث کرد ی چشمایدستشو باال تر برد و رو.دی مرد کشی به خنده ی دستاری اختی ب

  .زدی مادی صاحبشو فرطنتیس ش بوم هم زنده و حی شده از تویسبز رنگ مرد نقاش
  

  ن؟؟؟... با میبد... مه...ه...ن ...یا...چرا : آروم گفتدهی بردهی بغض باز راه گلوشو گرفت بر
  

 پاره و گردن ی که با لباسهای ادهی از دختر ترسیریتصو. داد چشم هاشو بستهی سرشو به بوم تک
  . بخاطرش اومدنی ماشی و وحشت زده گوشه دهیخراش د

  
 با اون نگاه مارستانی مختلف تی بودن هاش تو بخش های بستری تکون داد تمام دوره  سرشو

 غیج ...نشی رنگ و آزرده وغمگینگاه مشک..بغض کردن هاش... هاشهیگر... و مظلومدهیترس
همه و همه به مغزش هجوم ..سرنوشت شومش...التماس هاش..خاطراتش...کابوس ها... هاش

 طرف هی.هی به چارپادی رو از بوم بلند کرد و با تمام وجودش کوبیاش نقتیاوردن با بغض و عصبان
 ی انداخت رونی خسته شد تابلو رو زمدنی کشغیاز ج. زدن واری پاره شد از به در و دیتابلو نقاش

 ی بهش دهن کجی کج و کوله مرد داخل نقاشیدوزانو جلوش نشست بوم درب و داغون با خنده 
  .و از ته دل زار زد ذاشت کرد سرشو رو بوم گیم
  
  ه؟؟یاسمت چ-
  
  حورا- 

  
  چندسالته حورا؟.اسم من آرزوِ- 

  
   سال12- 

  
   ؟یپس از من و برادرام کوچولوتر- 
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  مگه شماها چندسالتونه؟- 

  
   تا حاال؟یدیسه قلو د..میآخه ما سه قلوئ:  زد و ادامه دادییبایلبخند ز..... ساله مونه 14ما - 

  
 زد یآرزو دور حورا چرخ. شدرهی تو صورت آرزو خیاد و با کنجکاو تکون دی به نفی حورا سر

  :و گفت
  
  ! بلندهیلی سالت باشه آخه قدت نسبت به سنت خ12 ادیاصال بهت نم- 

  
  دونمیم: انداخت و آروم گفت ری به خجالت زی حورا سر

  
  ..ی خجالت بکشخوادینم: گفتنشی چونه گذاشت و با لبخند دلنشری زی آرزو دست

  

  
  
 حورا گذاشت و مجبورش کرد بهش نگاه ی چونه ری زیآرزو دست. زد ینیحورا لبخند شرمگ 

  : شد و با لبخند گفترهی دختر خیتو چشما.کنه
  
  ! منهی چشماهیچقدر چشمات شب- 

  
  ! عمم ان ی چشماهی شبگهی مشهی همدی باباامیول- 

  
 هی تو شبیوقت..گهین منه د تو مامایخنگول عمه : زد پس گردن حورا و با خنده گفتیکی آرزو 

  .می اگهی همدهی مامانمم پس هردوتامون شبهی منم شبیمامان من
  

 فقط زمونیخنگول نه همه چ: گفتی زد پس گردن آرزو و با حاضرجوابیکی حورا هم در جواب 
  ! نگهی همدهیچشمامون شب
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  . خندهری شدن و بعد باهم زدن زرهی ختی با جدهی چند ثانگهی دو دختر تو صورت همد
  

  هیبلند شو خاک:حورا کنارش رو پا نشست و گفت.دی نشست و دراز کشنی آرزو رو زم
  

 هی دراز بکش ایول کن بابا ب.ی هستیاَه تو هم مثل آرش وسواس: آرزو چشماشو بست و آروم گفت
  ! وجودت حس کن لذت ببری و با همه نی زمیخرده نم داره خنک

  
  شمی میخاک یول: آروم گفتدی حورا با شک و ترد

  
 نداره بعدا برام ی پس اشکالدی بموننجایشما که قراره ا.دمیاشکال نداره من لباس دارم بهت م- 

  !جبران کن
  
  م؟؟؟ی بموننجایمگه ما قراره ا- 

  
   ؟؟یدونستیآره نم- 

  
  .می عمم با عمم آشنا بشی خونه میری فقط گفت مدینه باباام- 

  
  : آرزو نشست و گفت

  
  !!!! ی با عمت آشنا بشدی همه سال االن بانی بعد از ای واسه چیدینپرس- 

  
حورا کنار آرزو .نهیآرزو دستشو گرفت و مجبورش کرد بش. شدرهی حورا متفکر به کفشاش خ

  .آرزو ادامه داد. بوددهی که سرهاشون بهم چسبدی دراز کشیجور
  
 ش به نام گهیه نصف د به نام توهنجای چون نصف ایینجایتو االن ا..ی فکر کنیزی به چخوادینم- 

 نظر ری و زی ما باشی خانواده نی به نام شد که تو بنی به ای شرط راضهی من هم به یبابا.منه
  .یخودش بزرگ بش

  
   من خودم بابا دارمیول- 

  
  .دمی بهم بگه انجام می هرکاردی امیی ؟؟منم بابا دارم اما داهی چه حرفنیا- 

  
   !!شهی نمی هم راضدمیباباام مطمئنم شناسمی تورو نمی من بابایول- 

  
  ی بموننجای چون من هم ازش خواستم تو اکنهی قبول مدونمیمن م- 
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آرزو هم رو آرنجش بلندش . شدحی حورا رو دستش بلند شد و با اخم زل زد به آرزو و منتظر توض
  : حورا گفتی شد تو چشمارهیشد و خ

  
 بودم ستادهی گوش وایوقت. همه پسرن همنجای نداشتم ای دوستچی وقت هچیه..من.. منیدونیم- 

 یای بنجای که تو ای به طرفکنهی و به نام تو منی زمنی شرط نصف اهی گفت به دی امییکه بابام به دا
  . مونمی تنها نمگهی کردم هم ددایهم دوست پ. خوشحال شدمیلیمنم خ

  
  : داد زدبای نشست و با اخم تقرنی حورا دو زانو رو زم

  
  !!ه دارم  من خودم خونیول- 

  
  : و پاهاشو تو بغلش گرفت و با بغض گفتنی آرزو نشست رو زم

  
  ؟؟ی بموننجای ایخواینم- 

  
  !!خوامی مو مهیمن مامان فوز!!نــه- 

  
 دیزن سف.  رفتی لباسشو تکوند و باسرعت طرف ساختمون عمارت متی از جاش بلند شد با عصبان

 ی تو باد نگاهش مشونی پری با موهانی وغمگبای زن زدی دی ورودی رو کنار راه پله یپوش
حورا به .زن نگاهش و به پشت سر حورا داد و چشماشو بست . چهره براش آشنا بودنیچقدر ا.کرد

  .شدیعقب برگشت انگار خاطرات تکرار م
  

***   
  
  
  
  ترسمیمن م- 

  
  ! اونجارمی مشهیمن هم..ترس نداره حورا جان - 

  
  !!ی نرفت وقت تنهاچی هی خودت گفتی ولدونمیم- 

  
االنم تنها :گفتی و مدی کششی آرزو دست حورا رو گرفت و همونطور که به طرف قبرسون اجداد

  !ستمین
  

  شهی بفهمه برامون بد می کسامینم: و گفت ستادی حورا ا
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  !!یزنی حورا چقدر نق مایب:. گفتی آرزو برگشت و با لبخند آرامش بخش
  
  می بری بزار فردا تو روشنگمی فقط مزنمینق نم- 

  
  ؟؟؟یترسیتو م- 

  
 ی قدم جلو رفت و با شجاعتهی وقت شب نی چه برسه اشهی تو روز رفتن به قبرستون مورمورش م

  :جواب داد. ترس پنهان کرده بود ییای پشتش دندونستیکه خودش خوب م
  
  .... بهی حرفی کسخوامی م نمهیمن فقط نگران بق. نه ترس نداره- 

  
  : و گفت زدیزی آمطنتی آرزو لبخند ش

  
  کنه؟؟ی می که عماد خرابکارشهی میی وقتاهی شبافتی قیگی که دروغ میی وقتایدونستیم- 

  
 باال پشت بوم هی که با آرزو شب بدون اطالع بقی اون دفعه ایادآوری تو صورتش نشست از ی اخم

  فراموش کنه عمادخواستیساختمون رفته بودن تا ستاره بشمرن و خوابشون برده بود هرگز نم
  . بوددهی همه سرش داد کشیچجور جلو

  
  ! طول نکشهادی زدمی قول مای ب- 

  
  ؟؟ی دارکاری اونجا چدونمیمن نم: گفتی حورا با کالفگ

  
  ..یترسیالبته اگه نم:  بهش زد و ادامه دادیچشمک.  تا نشونت بدمایخب ب- 

  
رف قبرستون راه افتاد به ط .امی جابمون تا بنی هم همیترسیاگه م: اخم حورا دوباره گفتدنی با د

.  
  

.  شده بود لی بود که از سه بخش بزرگ تشکی هزار و خورده متراژنی زمهی انی عمارت خاندان ک
بعد . قرار داشت انی کی خانواده ی ساله 100 ی قسمت ،قبرستون اجدادنی و دورترنی زمیانتها

دورتر از  . شدی م از باغ جدانی بزرگ و آهنی شده بود و با دریاز قبرستون که حصار کش
 ی فعلی قرار داشت که محل زندگی عمارت سه طبقه و هزار مترنی زمیقبرستون و باغ ابتدا

  . ساختمون بودیاهال
  

 یمرس: و آروم نگاهش کرد گفتنیآرزو غمگ. و دستشو گرفت دی دنبال آرزو دوی حورا با دودل
  ..........یذاری تنهام نمچوقتیه
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  ؟؟؟ینیبی درخت و منیا- 
  
  : گفتدهی بردهی لرزون و بریحورا با ترس چشم از اطرافش گرفت و با صدا 

  
  !ستیشبه درست ن..می نشکشید..نز..ادیبهتره ز..ره..آ- 

  
  !یترسی گفتم میدید: و گفتدی خنزی آرزو ر

  
 وقت شب نی،ایزادی آدمریتو نه غ... ترسمیآره م: دست آرزو ول کرد و گفتتی حورا با عصبان

  !ستی نالتی خنی و عجانی ایمنو کشوند
  

  .. من فرشته مدی نفر فهمهیباالخره : و موهاشو صاف کرد و گفتستادی آرزو صاف ا
  
 حورا شتری و بدیچی پی قبرستون مکی و تاری خالی خنده ش تو محوطه ی خنده صداری زد زیپق

 دنیاز خند. موقعش بهش زل زدی بیحورا دستاشو بغل زد و با اخم بخاطر شوخ.ترسوندیرو م
  : گفتی و صداشو صاف کرد و جدستادیا

  
 تعداد آدمن که مردن و هی!! ندارهدنی ترسی برایلی ترسم چون دلی نمنجای حورا من از ا- 

  .. همه وحشت ندارهنیا.. سالهاست که جسدشون پودر شده
  

  : با دستش به درخت اشاره کرد و ادامه داد
  
 و باهاش نمیشی درخت منی اریز..  مجنون دی بگنیبهش م...امی درخت منی بخاطر انجای من ا- 

  ؟؟یدونستی کرده می خواستگارنجایبابام از مامانم ا!! زنمیحرف م
  

  تو قبرستون؟؟:دی پرسدی حورا با ترد
  
  : مکث کرد و با انگشت هاش شروع کرد به شمردن و ادامه دادهی چند ثانهی... نگو قبرستون یه- 

  
 یلی چون خدونمی که اسماشونو نممیچندتا از اجداد پدر ! هیرزش باای مامان بابام جای برانجایا- 

 می و پدر بزرگ مادر بزرگ مادرمی پدربزرگ مادربزرگ پدریبعالوه . مردن شی پیلی خیلیخ
  !شی سالها پی دفن شدن اونم چنجای تو ایوپدر

  
  شن؟؟ی مرده حساب نمنایخب ا- 

  
  ؟یشون دارم تو ندارمن دوس.. ترس هم که ندارن نقدری ای ولشنیچرا م- 
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.  بدهدی بای چه جوابدونستی بودشون نمدهی تا بحال ندکهیی حورا مستاصل از دوست داشتن کسا
   از راست گفتنش تو قبرستون روحاشونو آزرده بکنهدیترسیم!!بگه نه ... دروغ گفته بود!! بگه آره

  
  اشته باشم تا دوستشون دترسمی ازشون مشتریراستش آرزو من فکر کنم ب..راستش- 

  
   حورا رو تو دستاش گرفت ی رفت و دستاکشی آرزو نزد

  
 و براشون حرف نجای اومدم ای نداشتم و تنها بودم می دوستچی هی من وقتی نداره بترسیلیدل- 
دوست . کنم ی تو رو بهشون معرفخوامی مایحاال ب. تا حاالفتادهی هم برام نی اتفاقچی هنیبب..زدمیم

 این بدنجای اما پدر مادرامون ای نکردی زندگنجایدرسته سالها ا.ی بش با اجدادت آشنایندار
   یینجایاومدن تو متعلق به ا

  
  !کنمی خواهش ممی بریحاال حرفاتو زد..باشه- 

  
  ...حورا- 

  
  ! تروخداخورهی اون درخته داره تکون منی ببگهی دمی برترسمیآرزو من م- 

  
 هی خواستمی میول: گفت یتیکرد و با نارضابغض  ...لرزهی مشهی مجنونه همدیاون درخت ب- 

   بهت بگم یزیچ
  
  ترسمی برم آرزو من مخوامیمن م- 

  
 تا از اونجا خارج دی محوطه دوی منتظر جواب آرزو بمونه برگشت و به طرف در آهننکهی بدون ا

 دهی شدن به در نرسری اشکاش سرازاری اختی وجودش و گرفته بود بی همه کبارهیبشه ترس به 
 بود و موهاش پخش تو باد بود و با ستادهی که کنار در اینی پوش وغمگدی زن سپدنی که با دبود
  . افتادنی و عقب عقب رفت تا از پشت به زمدی کشیغی کرد جی نگاهش میدگآزر

  
هنوز از . خوابش برده بود تو جاش نشست یرو بوم نقاش.دی خودش از خواب پرغی جی صدابا

 لرزونشو دور خودش گرفت پاهاشو تو ی زد دستایو نفس نفس م دی لرزیشدت ترس و وحشت م
 پاش افتاد ی جلویچشمش به تابلو. کردی قرار، وحشت زده اطرافشو نگاه میبغلش جمع کرد ب

  . شدرهی مرد خبزرنگ به چشم سهیچند ثان
  

پاشو  افتاد برگشت نی کرد و زمری بوم گی بره پاش به لبه رونی با عجله از جاش بلند شد و تا ب
 که نگاهش دی و آزرده رو وسط کلبه دنی غمگی پوش با صورتدی سفی قامت زنریآزاد کنه که تصو

  . کردیم
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 زن به ینگاه آزرده . تا پشتش به در خورد دی کشی زد و خودشو عقب عقب مغی با وحشت ج
در کلبه  فرصت استفاده کرد و با دستش از پشت نیاز ا. زد ینی لبخند غمگدی رسنی زمی رویتابلو

  .دی دوالی پرت کرد و با تمام توانش به سمت ورونیرو باز کرد و خودشو ب
  

 گشت و ی کرد بر می می رو که طیری طلوع کرده بود هر مسدی هوا روشن شده بود و خورش
  . کردیپشت سرشو نگاه م

  
کرد  خورد دستش به پله اصابت نی نگاهش محکم زمنی پله ها بخاطر آخرکی نزدالی وی در ورود

 و به یو از درد به سوزش افتاد بدون توجه به دردش با دست و پا از پله ها باال رفت و در ورود
  .محض باز کردن شروع به صدا زدن کرد

  
  !!عارف!!عارف!!عـــارف- 

  
 و بدون توجه اوضاع آشفته حورا به سمتش اومد و دی دورونی هلنا وحشت زده از آشپزخونه ب

  . شدیکی گفتن عارف "هلنا" ی افتادنش با صدانیزم . به صورتش زدی محکمیلیس
  

 طرف صورتش از جاش بلند شد عقب برگشت و به سمت هی بدون توجه به سوزش دست و التهاب 
 یلی خوردن و سنیانگار که مهمتر از زم .دی و پشت سرش بود دویعارف که جلوتر از در ورود

 دهی داد و بری عارف و گرفت و تکونش میشونه ها.گفتی به عارف مدی بود که بایخوردنش مطلب
  : کردی تکرار مضطراب و با ادهیبر
  
 نی پشت سرم بود ناراحت و غمگدمشی دکیاز نزد...دمیمن خواهرت و د!!! عارف دمشید- 

  !!..عارف ناراحت بود..انگار انگار ازمون ناراحت بود..انگار  ...کردینگام م
  

همش ...عارف همش.. و آزرده بودننی غمگونشطی ششهی همی خندون و چشماشهی همی لبها
  .نهیهمش مال ا...
  

  : لرزوش باال زد و پا بند آرزو رو که به دستش بسته بود نشون دادی لباسشو با دستانی آست
  
 با ما ارتباط خوادی گفتم میدید..  گفتمیدید... دارهنی به ای ربطهیشک ندارم  ...نهیمال ا- 

... نیببب.. عقلمو از دست دادم امای شدم، گفتوونهی دیاته، گفت خرافیهمش گفت!!!برقرار کنه 
 ی و باور منی پوشِ غمگدی همون زن سفدی کشی هاش می تو نقاشوای که هدمی و دی همون زننیبب
  ؟؟؟ی کنی عارف باور میکن
  

  : حورا گفتی و بدون توجه به حرفادی کشرونی خورد و بازوشو از دست حورا بی عارف تکون
  
  !! حورای رو نگران کرد؟؟همهی تا حاال کجا بودشبی هست از دمعلوم- 
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  : قرار جواب دادی تکون داد و بی سر

  
 کردم با دای پی راههی نهی عارف مهم استی مهم ننایا.. جا تو باغ بودم خوابم برده بودنی هم- 

  ...تا بتو..میآرزو ارتباط برقرار کن
  

  : زدادی فرتیقطع کرد و تو صورتش با عصبان حورا شد حرفشو کی قدم نزدهی عارف با خشم 
  
چرا انقدر عذاب .. بحثارو تمومش کننی؟؟ ا!!! حورایشی دق منهیچرا آ!!!! گهیبــســه د- 
 که یگی خزعبالت و منی ایحاال اومد... ی نبودمی همه جارو دنبالت گشتشبی د؟؟؟؟تمامیدیم
 گرده ی هم برنمگهیست که مرده دسالها!! ؟؟آرزو مرده حورا!!ی رو ثابت کنیکه چ!! بشهیچ

  !!یکمتر عذابمون بد... ی بخاطر اوردن و مرور هرروزش بردارزبهتره دست ا
  

 الی و عقب گرد کرد و از ودی تو موهاش کشی ش دستشهی عارف چند قدم عقب رفت و به عادت هم
 رونی بدستشو از دست هلنا.دیحورا خواست دنبالش بره که هلنا از پشت دستشو کش.خارج شد 

  : و داد زددیکش
  
  !ولم کــن- 

  
  !!! به عقلت شک کنن ی خوای م؟؟؟چرایاری در مهی ها چی بازوونهی دنی بس کن حورا ا-  هلنا

  
  : کردی از خواهرش فاصله گرفت و انگار که با خودش حرف بزنه تکرار می کم

  
 همه نی؟؟ایرگل چ نای های ،تازه نقاشدمشی خودم دنی باور کننی خوایچرا نم..گمیدروغ نم- 

  . فراموش بشهخوادی نمی وقتنی فراموشش کننی خوایچرا م!!  و سندلیدل
  

  . اتاق و پر کردی ش فضاهی گری نشست و صدانی بغضش شکست و دو زانو رو زم
  

 نی آغوش گرم و آشنا بود چقدر انیچقدر ا. شونه شو گرفت و آروم سرشو بغلش کردی دست
 کرد ی و زنده مشی زندگنیری تلخ و شی روزهایاش خاطره  بردیچی پی که تو مشامش میعطر

 یی روزهای خوشِ خوشبختیروزها. شدنی محسوب مشی زندگی روزهانی که از بهترییروزها
  . بودادرش ازمیکه تنها غمش غم دور

  
اگه هلنا پشت سرش بود پس . که بهش آب تعارف کرددی هلنا از پشت سرش به گوشش رسی صدا

  .وشش انقدر آرومش کرده بود بود که آغی کنیا
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 که ی عطرنی آغوش گرم و آشنا بود چقدر انیچقدر ا. شونه شو گرفت و آروم بغلش کردیدست
   کرد ی و زنده مشی زندگنیری تلخ و شی روزهای براش خاطره دیچی پیتو مشامش م

  
 یی روزهای خوشِ خوشبختیروزها. شدنی محسوب مشی زندگی روزهانی که از بهتریی روزها

  . ازمادرش بودیکه تنهاغمش غم دور
  

اگه هلنا پشت سرش بود پس . که بهش آب تعارف کرددی هلنا از پشت سرش به گوشش رسی صدا
  . بود که آغوشش انقدر آرومش کرده بودی کنیا

  
 و نی غمگیی از اشکش و به زن مقابلش که با چشماسی خیچشما. باال گرفتنهی سرشو با طمأن

 ی به آرامای بعد از سالها بود که دست دنداری دنیهنوز شوک زده از ا.اد دکردی نگاهش مریدلگ
  . شدرهی برادرش خادگاری تنها ی گونه شو پاک کرد و در سکوت به چشمهای رویباال اومد و اشکا

  
 یرو.دی کشرونی عمه ش گرفت و از بغلش خودشو بی آشنای نگاهش و از چشم هادی فکش لرز

 از جاش بلند شد و سرپا ایدن. دادی و سر تکون مدیدشو عقب کش خوی کمالی ویکی سرامنیزم
  .ستادیا

  
 ی بلندی شد افسار عقلشو رها کرد و با صدارهی به عمه ش ختی حورا سرشو باال گرفت و با عصبان

  :گفت
  
   راه داده؟؟نجای تو رو ای؟؟کــیکنی مکاری چنجایا...تــو- 

  
  !حـــورا جان-  هلنا

  
  :کرد و با بغض گفت به طرف خواهرش نگاه 

  
 ی لروزنیرو به عمه ش کرد و با صدا... گهی از جونم دخوانی می؟؟چی هان حورا چیحورا چ- 

  :ادامه داد
  
 شده دای من پی همه سال تو زندگنی که سروکله ت بعد از ادهی برام کشیشوهرت باز چه نقشه ا- 

  !!!! عمــهی من افتادادیو 
  

  : شد و گفترهی حورا خی نفوذ تو چشمهای سرد و بیبا چشمها. سرشو باال گرفت ای دن
  
  ! تمام بشهشهی همی شراکت برای قصه نی برات دارم تا اشنهادی پهی..خوامی ازت نمیزیچ- 
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 رفت و همونجور منی به سمت مبلمان نشایدن. شدرهی خای دنی به صورت جدی با بهت و کنجکاو
  :ادامه داد

  
  !می صحبت کنشتری تا بنی بشایب- 

  
 که نداشت از یزی باهاش صحبت کنن ؟چخواستنی می در مورد چگهی؟؟؟دیصحبت؟؟چه صحبت 

 از طرق عارف اعالم کرده بود شی به نامش بود که سالها پیمی قدنی زمهیدست بده فقط سه دنگ 
 که عماد یی نداشته باشن که با دردسرهاشی کار به کار زندگکهی که دی بخشش به شرطیکه م

 بفروشه تا ی و از سر لجبازنی خواست زمیبود منصرف شده بود و مبراش درست کرده 
  ! و حرص بدهانی کرارسالنیام
  

 دهی شنادی از خواهرش زتی که مواقع عصبانی ادهی از جاش بلند شد هلنا با ترس از حرف نسنج
  . کرد آرومش کنهی می و سعستادیبود سرپا شد و مقابلش ا

  
 نشسته بود و پا رو ی رو مبل تک نفرایدن. شدمنی نشی راهای دست هلنا رو پس زد و به دنبال دن

 بود و حفظ انی کی خانواده یتی که از آداب تربیهنوز غرور و اصالت رفتار.پاش انداخته بود
  . و قابل احترام ساخته بودکیل،شی مغرور،اصیکرده بود که ازش زن

  
  : گفتی و پوزخندفی و با اخم ظرستادی عمه ش ای روبرو

  
  ــان؟؟؟ی خانم کدیزنی حرف میبت؟؟شراکت؟؟؟؟قصه؟؟از چصح--  

  
هلنا . حورا با دست بهش تعارف به نشستن کردی توجه به حالت عصبی و بدی کشیقی نفس عمای دن

 حورا رو تو تی که جدایدن. کردی نشست و هنوز با استرس و اضطراب به خواهرش نگاه مدیبا ترد
  : ادامه دادیداد و با خونسرد شو به مبل هی تکدیگرفتن پاسخ سوالش د

  
ارسالن فقط . ما تمام شدست ی همه ی با مرگ دخترم برانیداستان اون زم..آره داستان- 
 که تو قدرت یی از اونجانی بخاطر هموفتهی نی دست آدم نااهلنی مطمئن بشه اون زمخوادیم

 یو همه .کنمی م شرط من اون سه دنگ و به نامتهی با قبول ی و ندارری سه دنگ سهم امدیخر
  !شهی به نام تو منیزم
  

 و ی شد خودشو رو مبل انداخت و هنوز عصبلی بلند بلند تا به قهقه تبددی خنددوی حورا خند
 نی که انتظار بدتر از ای کرد مثل کسی و خونسرد بهش نگاه می جدایدن.دی خندی مکیریستیه

  .رفتارو ازش داشته باشه
  

  ..بلند شد و کنار مبل حورا نشست  از جاش ی هلنا با بغض و ناراحت
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  ! بس کنکنمیحورا خواهش م-  هلنا
  

 فشرده و لحن ی داد که با دندونایقی و نفرت عمظی خنده ش قطع شد و جاش و به اخم غلی صدا
  : داشتیتلخ و گزنده ش همخوان

  
 نی اون زمدیدی همه سال نفهمنی مهمه هان؟؟؟چرا بعد از انی برام اون زمنیچرا فکرکرد- 

 یهنوز دست از سرش بر نم..نهی ما از اون زمی های بدبختیهمه .. نحسه، بدشگونه یلعنت
 به نی هم داری هر شرطستی ش هم برام مهم نهی بقکنمی و به نام عارف منیمن اون زم..نیدار

  نیعارف بگ
  
  کنمیمن قبول نم- 

  
 دست به کیرف رو  عایقامت بلند و چارشونه . عارف هرسه به عقب برگشتن ی صدادنی با شن

  . کردی به حورا نگاه متی خم کرده بود و با جدی داده بود و پاشو کمهی تکوارید
  
  ...عــارف- 

  
 باز انی جرنی منو به ای متنفر بودم و هستم پانیمن از اون زم..کنمی و قبول نمنیمن اون زم- 

  !نکن حورا
  
  حق توهه... شماستی ما خانواده نیاما اون زم..اما- 

  
 هاست حاال هم نصفش مال توئه که انی و نصف مال کباهای نصف مال شکنیتباه نکن اون زماش- 

   اونجا مال تو باشهخوادی و نصف هم به نام پدرمه که دلش می خوننی ای مونده یباق
  
  ...دمی کشی لعنتنی بخاطر اون زمدمی کشمی تو زندگی هرچترسمیمن از اونجا م!!!خوامینم- 

  
  : مبلش شد و گفتکی قدم نزدکیعارف . انداختریو سرشو ز دی حورا لرزی صدا

  
  ی اونجا برنامه داشتی براکردمیفکر م- 

  
  ... ناموی که اون برادر بیی با اون کارهاگهیداشتم آره داشتم اما د- 

  
 زد و ی پوزخند صدا دارایدن. انداخت ری حرفش و خورد و معذب و خجالت زده سرشو زی باق

  :گفت
  
  !ی آروم گرفتی کمنطوری ادیشا... ناسزا بگو یخوای میچراحت باش هر- 
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  . شدرهی از هرنوع حس عمه ش خی خالی و با جسارت تو چشمادی مثل ترقه از جاش پر

  
 شدن توشون احساس رهیبا خ.. بودن و حاالیدواری و امی چشمها پر از رنگ زندگنی روز اهی 

  . کردی میسرمازدگ
  
 شوهرت ی از دست خانواده رمی بمیمن فقط وقت.. عمه جونیگی ؟؟؟ههههه شعر مرمیآروم بگ- 

  !رمیگیآرامش م
  

  : تو هوا تکون داد و گفتی حوصله دستی بای دن
  
 کنمی و بهت محتی نصنیفقط ا.. نداره یمشکالت تو به من ربط.... کارا ندارمنی به ایکار- 

  ! از دردسر هات کمتر شددی شاشنهادی پنیدخترجون با قبول ا
  

  : رنگ خشم گرفتی عمه ش گرد شد به آنی حرفهادنی حورا از شنی چشما
  
 نداره بهتره کامل یحاال که مشکالت من به شما ربط ..دیری بگمی من تصمیالزم نکرده برا- 

 به اسم من یی برادرزاده دی سالها فراموش کننی و مثل تمام ارونی بدی من بکشیپاتونو از زندگ
 رفتار زشت پسر ی تالفدیچون حقشو دارم با..کنمی بخوام میکارمن با اون سه دنگم هر...نیداشت
   ..ارمی ادب تون و دربی و بلوس

  
 رو یی زن داشنهادیتو که هنوز پ!ی بعد نظرتو بگی فکر کنی در موردش کمستیحورا بهتره ن- 

  ؟؟یدینشن
  
ه نفرت نگا.. نفع منهستی که توش مهم نیزی باشه مطمئنم تنها چیشنهادیبس کن هلنا هر پ- 

  !ی و پستی خانواده شناخته شدن تو خودخواهنیا: انداخت وادامه دادای به دنیزیانگ
  
  !!بــس کـــن- 

  
 سرد ی کردن عمه ی بابت عصبانتی از سر رضای و لبخنددیچی پمنی نشی تو فضاای دنادی فری صدا
 نی همتیرب نبود اون هم تحت تی ش به لبهاش نشوند مثل خودش سرشو باال گرفت هرچبهیو غر

  .زن بود
  
  !دهی بچه هاتون نشون می حماقت هانوی اگمیدروغ که نم.. خانمدیشیچرا ناراحت م- 
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 سرت یی که چه بالستی کنم برام هم مهم نی تورو در مورد عماد باور نمی کلمه از حرفاکیمن - 
 ندشیواسه آ مادرت و تو نبود االن دختر من زنده بود و داشت یاومده چون اگه بخاطر خانواده 

  ............کردی میزیبرنامه ر
  

  !!!مـــامـــان-  عارف
  

   !!!!یـــیزن دا-  هلنا
  

  . . . گفتن نداشتن ی برای چهار نفر ساکت شدن و حرفهر
  

 هی مبل تکمنیهلنا سرشو رو نش. فشردی دستاش گرفت و منی شو به مبل داد و سرشو بهی تکای دن
 زد و کهی تواری عقب عقب رفت و به ددهی معذب و رنجعارف. کردی مهیداد و آروم آروم گر

  .چشماشو بست
  

 کرد به خودش مسلط بشه حورا بود ی می بود و سعستادهی که شک زده و ناباور سرپا ای تنها کس
 گرفته بود حس درون شو پنهان کنه ادی عمه ش قلبش از درد فشرده شد ی انصافی بدنیکه با شن

  .رهیاز شدت بغض درد بگ که گلوش ادیاما نه انقدر ز
  

 با ختی شو تو صداش ری و تمام بغض و حسرت و دلتنگدی کشی نفسی سرشو باال گرفت به سخت
  : گفتادیفر
  
مادر من فقط عاشق شده بود  ...نی گردن من و مادرم بندازراروی تقصی همه ـــذارمی نــم- 

  !!نم؟ عشق سواستفاده کردن مقصر منی از اهیاگه بق..عاشـــق!ـــنیهم
  

مثل !!دی مارو متهم کننیدی جوون مرگم بود؟؟؟چطور به خودتون اجازه می چارهی مقصر مادر ب
 با تمام توانش حکم ی که عماد لعنتنیشما با سکوتتون متهم کرد.نی سالها کردنی که تمام ایکار

  .اجرا کرد
  

خترتون رو از  ؟؟؟اگه شما دنیی ؟؟مگه شما خدای کــدی قضاوت کندهی به شماها حق می کــ
 زمیخانوادمو ،مادرمو، پدرم و همه چ!!!! انصاف ها ی از دست دادم بزموی من همه چنیدست داد

   چطور؟؟دی منو مجازات کننیدیچطور به خودتون حق م...و
  

 زی حرفاش نداشت انقدر همه چی برای جوابچی هچکسی هفتهی مبل و گرفت تا نی با دستش دسته 
  . داشته باشهی قضاوت درستتونستی نمی شده بود که کسیقاط

  
  : توش نبود داد زدی حسنی از کوچکتری که آثاریی سرمازده ای سرشو باال گرفت با صداای دن
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 منو؟؟؟ نگو ی جون بچه ؟؟قصدی ؟؟ نه تو قصد جونشو نکرده بودشی جواب گذاشتینه تو ب- 
  !دهیهم نشون م روح تورو ی بدذاتی که بدبختش کردی که اون دختریگذشت به خرج داد

  
 جز شکست بغضش نداشت اشکاش آروم آروم رو صورتش ی اجهی جنگ بغض و تحمل حورا نت

  : شد ریسراز
  
...  عارف شاهدهدمی و بخشنیمن اون زم..نی گذشت و نداشتاقتیچون ل...نه من گذشت نکردم- 

  !!ونه و به لجن بکشمی عماد زندگنکهی نه انی که دست از سرم برداردمی و بخشنیمن زم
  

   :دی هم لرزای محکم دنی صدا
  
 نکهینه ا..یگفتیبه عارف م..یکردی متی شکایرفتی ؟؟مدی بود که به ذهنت رسیکشتنش تنها راه- 

  ...ی م بذارنهی مو هم به سگهی دی بچه هی داغ یبخوا
  

  :زدی دستاشو رو گوش هاش گذاشت بود و داد می شد عصبلی تبدغی حورا به جی صدا
  
 که یاز رشـــته ا!!! از دانشگاه اخراج شـــدم یبخاطر اون لعنت... مــــن- 

 کرد ازدواجم بهم یکار ...نهیگفتم اشکال نداره دلش پره طاقت نداره بب... عاشقــــش بودم
 کردمی مدی باکاری چگهی دندمیگند زد به آبرو و آ ... گهی دیکیبخوره گفتم به درک 

 در خونتون از شوهرت بخوام وکالت منو امیب!!  نه ای بگذرم ؟؟؟ ینجوری همنیخواستیم...؟؟؟
  !!رهیقبول بکنه حق منو بگ

  
  : گفتادی از جاش بلند شد و در جوابش با فرای دن
  
 کار ی بندازگهی دیکی ری تا کشتنش و تقصی بدبختهی نی جلو ماشی که هولش بدنینه هم- 

  !! بودیدرست
  
 اعتراف بکنم برات هی یخوایم..یه گند بکشون رو مثل خودت بی دختر بدبختهی سرنوشت نکهی ا

  !!! نحسننی اون زمنی صاحبستی نحس ننیاون زم!!!
  

 طاقت یزن الغر و رنجور. همه رو متوجه پشت سرشون کردیزی خوردن چنی محکم زمی صدا
  . افتاده بودنی زمی حرفارو نداشت و روی باقدنیشن
  

 شده بود و غرق رهی خمارستانی بی از پنجره ی و بارونکیبه آسمان تار .دی باری میدی شدبارون
بهادر کنارش . به شخص کنارش کردی نگاهی حوصلگیبا ب. رو شونه ش نشست یافکارش بود دست

 که براش یدی شد و با اندک امرهی خی تو صورت مرد با کنجکاودی بود به سمتش چرخستادهیا
  . کرد ی بود منتظر نگاهش مه موندیباق
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 و دی کشیآه. داشتتی حکاشی جوابی تو هم قفل شدش از بی به دستارهی خ مرد ونی نگاه غمگ
 داد و نگاهش و هی و دست چپشو به کمرش زد و پشت به پنجره تکدی کششیشونی به پیکالفه دست

  . دادمارستانیبخش خلوت ب
  

  . دادهی کردن چشماشو بست و سرشو به پنجره تکی می شب تک و توک گذرفتی شی پرستار ها
  
  !! نداره حورا دهی موندنت فانجایا- 

  
 -.....  

  
 ریز...کنمی از شب باشه خبرت می شد بهم بگن تو هر ساعتی بچه هارو هم سپردم خبرنجامیمن ا- 

  ی داشته باشی خونه استراحتی برستیچشمات گود افتاده بهتر ن
  
 -....  

  
حورا من طاقت  ..ی نرفتونری بمارستانی لحظه از بهی دو هفته نی تو ایکنی خودتو نابود میدار- 

   !!نمتی رنجور ببینجوریندارم ا
  

 نداشت ی بلندادیقد ز. داشت یصورت گرد و تپل. باز کرد و به صورت مرد دادنهی چشماشو با طمأن
 برخوردار نبود و نسبت به حورا یادی زییبای زی شد از جاذبه های متوسط حساب میو جزو مردا

 به ازدواح ی بود که حورا رو راضشیبزرگ و معرفت و مردونگ اما قلب دی رسی به نظر میمعمول
  . کرده بوداهاشب

  
  : زد و آروم گفتینی لبخند خسته و غمگ

  
  !ادی بمونم تا بهوش بنجای همدی اما بای به فکرمیمرس- 

  
 و زمزمه ستادی دست سرد حورا رو گرفت و روبروش ااطی به اطرافش کرد و با احتی مرد نگاه
  :کنان گفت

  
 نی تو ای قلبی تا االن زنده نگهش داشته اما بدون سکته ی چدونمینم... دو هفته گذشته حورا- 

 فکر ی طوالنی کمانی به موقع رفع شده اما ایدگی خطرناکه شانس اورده با رسیلیسن و سال خ
 دست یزیانگار چ. ندارن ی اثرچیداروها رو بدنش ه. داشته باشهی کننده ای راضی جهینمبکنم نت

  ..... بشهداری خودش بخواد به داروها عکس العمل نشون بده و بدی باستی نیکس
  

  : مدتها نگهش داشته بود گفتنی که ای مرد آزاد کرد وبا بغضی دستشو از دستا
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  ؟؟؟یاگه نخواد چ- 

  
  . گفت ی "دونمینم" تکون داد و ی بهادر سر

  
 نی من دامن اینحس....م  من نحسگهیعمه راست م....  من شدری من شد همش تقصریتقص- 

  .... من ری شد تقصینجوری دختر انیبخاطر من بود ا... خانواده رو گرفت
  

  : گفتی لبش گذاشت و مجبور به سکوتش کرد و با لحن سرزنش کننده ای بهادر دست رو
  
 مثل شناختمی که من میی حورا؟؟؟اونیکنی سرهم مهی خرافات چنی حورا ادهی حرفا از تو بعنیا- 

  ....زهی همه بهم ت برنی که باعث شده اهی چنیا ..ریمحکم بود و مثل سنگ نفوذ ناپذکوه 
  

  : گفتینی شو فشرد و لحن غمگقهی صورتش از درد جمع شد با دستاش شق
  
برام ... دخترنیا.. دخترنی بودن نداشتم ایکی و یکی قدر حس نزدنی ای کسچیبچز آرزو به ه- 

  ...مثل
  
 و دوارتری امدیبا... کنه فتی ضعی نگراننی ادی اما نبای نگرانشنمدویم!!! دونمیشششششش م- 

  !!ی و هستیهمونجور که بود...محکم نگهت داره
  
  ...یول- 

  
 منو یرو... کرده فی تو تضعهی بودنته روحمارستانی ها همش مال تو بنیا! دختر خوبگهیبسه د- 

قول ..نه...نه.. و هر دو ساعتنجامیامنم . بکن و برگردی استراحتهی من ی ننداز و برو خونه نیزم
  !خوبه.. بار چکش کنمهی ساعت کی هر دمیم
  

 دستشو باال ی شد با لبخند خسته ای بهادر مانع از هر حرفی جدی بزنه که چهره ی خواست حرف
  :اورد و گفت

  
  ! و هم بده که راحت برمنتی ماشچیسوئ ..یخب حاال که انقدر خوب- 

  
 کف دست حورا گذاشت و نشوی ماشچی سوئبشوید و دست کرد و تو ج زی بهادر لبخند مردونه ا

  :آروم گفت
  
  ! روشنمی من مال توئه ای زندگیهمه - 
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 رفت تا قبل از ژهی وی به سمت مراقبت های انداخت و با تشکر آرومری حورا با خجالت سرشو ز
  . نارگل و چک کنهتیرفتن دوباره وضع

  
***   

  
 مارستانی بکی از مناطق نزدیکی تو ی متر150 آپارتمان هیو وارد شد  بهادر و باز کرد ی خونه در
 مارستانی بودنش به بکی خونه با بهادر سر نزدنی ادی اومد چقدر موقع خرادشی.  بودندهیخر

 خودشو ادی بشی پی باشه تا بتونه مشکلمارستانی بکی نزدخواستیبهادر م.جرو بحث داشتن
 ادی زیکی بخاطر نزدمارستانی بود که رفت و آمدهاش به بنیز ا برسونه و حورا نگران امارستانیب

  . به مشکل بربخورهشونیاز حد بشه و زندگ
  

 اما گذشتی مدشونی از خری دو سالنکهی با اشی خوشکل انتخابی چراغ هارو روشن کرد لوسترها
 بود  وسواس به خرج دادهدشونی و داشتن چقدر موقع خردشونی موقع خرهی اولیهنوز همون نما

  .و فروشنده رو کالفه کرده بود
  

 ی قهی و با سلناتشی وسائل و تزئی که همه یینجای رو نکرده بود االن ایزی اگه عماد اون آبرور
 عماد چشماشو بست و به در بسته یادآوریبا .شدی مشی بود محل زندگدهی بود و چدهیخودش خر

  .ختی رنیی از چشماش پای داد قطره اشکهیتک
  

***   
  

 اومده بود حوله رو دور خودش سفت کرده بود و موهاشو رونیه دوش گرفته بود و از حموم ب تاز
 رو یگوش.تماس قطع شد . رفت فشی زنگ تلفن همراهش به طرف کیکه با صدا.کردیخشک م

  . از عارف داشتیامی کال و پسی از ده تا مشترینگاه کرد ب
  
  ".رهیازش خواسته بود باهاش تماس بگ" 

  
  .بوق دوم نخورده جواب داد. تماس شدیارف و گرفت و منتظر برقرار شماره ع

  
  ؟؟یدی جواب نمییمعلوم هست کجا- 

  
  . کنمی و استراحترمی دوستم بودم اومدم دوش بگی خونه دیسالم ببخش- 

  
 ی اتفاقدمی ترسیجواب نداد...ی کردیکار خوب.دیببخش.سالم: مکث جواب دادهی بعد از چند ثان
  !شهبرات افتاده با

  
  ادی بشی براش پتونهی می چگهی بدتر دنیاز ا: لب آروم با خودش گفتری ز
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  ؟!نیشماها خوب!نه خوبم- 

  
  !مامان هم زنگ زد سراغ نارگل و گرفت.. هلن نگران تو بودمیما خوب- 

  
  . تو صورتش نشستی هاش ناخودآگاه منقبض شدن و اخمچهی ماهای اسم دندنی ازشن

  
   اون و خانوادشهننیبی که ضرر می کسائنی اولادی سرش بیا اگه بالئ امیچیبهش بگو فعال ه- 

  
 ی اتفاقنی همچخواستی ما دلمون میفکرکرد..ی خسته نشددی همه تهدنی حورا از اگهیبسه د- 
  ؟!وفتهیب

  
  . سروقتمونادی بی به مادرت گفتی کردخودی بضهی و مرماری نارگل بیدونستینه اما تو م--  

  
  ... حورا یبهتره با من درست حرف بزن.ه بودمن نگفتم هلن گفت- 

  
 شکل بدون چشم داشت نی در حقش به بهترشهی که همی شرمزده از بد حرف زدنش با تنها مرد

  . گفتی آرومدیببخش. کرده بود ی و پدریبرادر
  
  ! کردمدای بوک پدر نارگل و پسی فقیحورا من از طر- 

  
  ؟؟ی کردکاری؟؟؟چیچــ- 

  
  هنوز ادد نشدم. دادمیفقط بهش درخواست دوست نکردم یهنوز کار- 

  
  ..خواینم..تو که...تو..تو..عارف - 

  
 از ی کردم و قصد ندارم اسمدایچرا اتفاقا قصد دارم با خانوادش صحبت کنم و بگم دخترشونو پ- 

  ..تو ببرم
  
  ..یول- 

  
  نجای ای زودتر خودتو برسونیچیبهتره ه ..فرستمی من برات دعوت نامه می ولی بیول- 

  
  !!عــارف- 
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 تحت نظرمتخصص باشه دی به مراقبت داره باازی نضهی مرمارهی دختر بنی بفهم اه؟؟حورای چگهید- 
..  
  
  !!می نگیزی به خانوادش چکردی چطور التماس میدیخودت د..یدیند...کنمیخواهش م..نــه- 

  
  .. تو دونستی بود که نمیان مال وقت- 

  
 خودش خواست ی بعد هرچادیبزار بهوش ب.. بهتردهیا االن فهم اتفاقی تو بگیباشه قبول هرچ- 

  باشه؟؟
  
 که با می شانس و گرفتنیازش ا.. دچار بشهی نباتی و به زندگادی اگه بهوش نی فکر کردنیبه ا- 

  ... بشه دیشا.. بشهیشتری بیدگی رستشی پدرش به وضعتیرضا
  
   کردشهی نمشی کارچی هادی کرد بهادر گفت تا خودش نخواد بهوش بشهی نمی کارچیه- 

  
  ؟؟یبهادر صابر- 

  
  آره- 

  
  ..گهی دکردمیفکر نم- 

  
 برادرت تو عقدمون؟؟نه ی کارنیریبخاطر اون ش! تو روم نگاه بکنه نه؟گهی دیکردیفکر نم- 

 ی هارو کرده زندگی اون صحنه سازی اونقدر مرد بود که باور بکنه اون عماد لعنتیبهتره بدون
  !زهیمنو بهم بر

  
  !!!!تاسفم م- 

  
بهم فرصت بده همه ..فقط بهم فرصت بده  ...کنهی از من درمان نمیعارف متاسف بودن تو درد- 

 عذاب وجدان هی شترازی بیلی دختر خنیحس من به ا... دختر بکنمنی ای مو برای سعی
  !!باور کن..هیلعنت

  
  "ذارهی آهنگ حسام نمی بخوابم صداخوامیبابا من م" 

  
  واست؟؟ی هیصدا- 

  
  آره- 
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  " بزار صحبتم با خاله حورا تمام بشهامیباشه بابا جان االن م" 
  
  "! باهاش حرف بزنمخوامیخاله حوراست ؟؟منم م" 

  
  "!!! دخترمی بخوابیخواستیتو که م" 

  
  ! برم بخوابمیاگه اجازه بد ..کنمیعارف من خسته م بهش بگو بعدا باهاش مفصل صحبت م- 

  
  خدانگهدار...شمراقب خودت با..دیبرو ببخش- 

  
  !خدانگهدار- 

  
  . تخت انداختی رو طرف خالی قطع تماس و زد و گوشی دکمه 

  
 نوشته شده بود ی رو درش با خط درب و داغوندیدست کش.ستادی کمد ای از جاش بلند شد روبرو

  "حورا"
  

 بهادر و گرفته بود و مجبورش کرده بود یچشما. دادهی زد و سرشو به کمد تکینی لبخند غمگ
 خط تو ی کارو کرده بود و به کمد کنارنیخودش هم هم .سهی بسته بنویاسمشو رو کاغذ با چشما

  . خوردی لغات اسم بهادر به چشم میهم رفته 
  

 و در کمد و باز کرد از دی کشیقینفس عم. افتاد نی زمی از چشمم افتاد و به روی قطره اشک
 دمانشونیلباس هاش مثل رو اول چ یتمام طبقات دست نخورده . خواست آب بشه یخجالت م

چقدر . هر طبقه نشون از دست نخوردن شون داشتی سرخ پر پر رویسرجاشون بودن و گل ها
  . لطف ومحبت داشت که هنوز لباس هاش تو کمد بودنربهادر مرد بود و چقد

  
 مختلف نشون ی بزرگ با مرداشی مستهجن زنشو روز عقدش رو پرده نمای بود عکسای هر مرد

 اورد اما بهادر با قلب بزرگش ی رو نمی زنچی تا ابد اسم هشونی نامزدی دوره لمی عوض فادندیم
 که از اول هم بخاطر کس و " رفته شون از حورای خانوادش که بخاطر آبرویبا تمام مخالفت ها

 و ناراحت بودن حاضر به ی، عصبان" نداشتنی قلبتی رضاشی و نامعلوم بودن زندگاشتنکار ند
  . بودشدهی بخشی حورا شد و با بزرگواری حرفایهمه  دنیشن
  

 ی نشست و بغض دو هفته شو خالنی دو زانو زمی کمد روی روبرونی زمی بغضش شکست و رو
  .کرد
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تو درست بودن کارش شک داشت . و چشماشو بستدی رو تخت دراز کشدی برداشت و پوشی لباس
 رفت و پابند آرزو و برداشت و تو فشیطرف ک شد و از جاش بلند شد و به روزی پیباالخره کنجکاو

  . کرد بخوابهیدستش گرفت و با تمرکز رو آرزو چشماشو بست و سع
  
 یبا کرخت.تو اتاق خواب بهادر خواب بود و هوا روشن شده بود . شدداری از خواب ببرهی حس وبا

  : رو جواب دادیدست دراز کرد و گوش
  
  دی کشی اازهیبله و خم- 

  
  ؟!!زمی عزیداریالو حورا ب- 

  
  ..دارمیب- 

  
  ! شدهیزی چهی نیبب- 

  
   :دی با سرعت تو جاش نشست و با استرس پرس

  
  ؟ی شده چرا زودتر خبرم نکردیچ- 

  
  ... گذشته نگران بعدشمگهی بوده دی هرچیعنی نشده یزیچ...آروم آرومتر - 

  
  !! راستشو بگو شده ترو خدای نارگل حالش بد شده؟؟؟چکنمیحرف بزن بهادر دارم سکته م- 

  
  !!هی اگهی دزی نکرده موضوع چیریی تغستینه نه نه در مورد دوستت ن- 

  
 به یدی که امنی نبوبد که بخواد اما همیزی گرچه حال االن نارگل چدی کشی از سر آسودگی نفس

  . شکر داشتی رفت جایبهبودش م
  
   اومده؟شی پیچه مشکل- 

  
 دنیاز من پرس.. به نارگل دنی رسمارانی بیدگیرس بازرس اومده بودن ی سرهیاز طرف تهران - 

   بگمدی بای چدونستمی اسم و نام و نشون نداره من نمماری بنیچرا ا
  
  ؟! بهادری کردکاریچ- 

  
   و گفتمدی که بخاطرم رسیتنها اسم- 

  



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

297

  اسم من؟؟- 
  
  نه اسم خواهر زادت- 

  
   ا؟؟وارو؟؟؟چری؟؟؟؟هیچــ- 

  
 و هنوز ی از دوستامیکی ی کرده بودم گفتم خواهر زاده  هنگهوی دونمی بخدار نمدونمینم- 

  می کنستمی مشخصاتشو وارد سمیفرصت نکرد
  
  باور کردن؟؟- 

  
   شده باشهستمی خب فکر کنم تا االن اسم خواهر زادت وارد سیفکر کنم آره ول- 

  
ب  کرد و جوایبه بهادر که اسمشو صدا م .دی به ذهنش نرسی خاصزی فکر کرد و چقهی چند دق

  : گفتخواستیم
  
 اومدن و ای بدنرانی برده نشده چون اونا خارج از ایستمی سچی و حسام تو هوای اسم هنیبب- 

 شی پی ها مشکللی بودن فامیکی نی ادی شاکنمی اما بازهم با عارف صحبت مومدنی نرانیتابحال ا
   ارهیب

  
  !متاسفم حورا جان- 

  
  دی ببخشی بکنیرقانونی باز کردم باعث شدم کار غهی قضنی تورو به ای مقصر منم که پازمینه عز- 

  
  .... بکنم یمن حاضرم بخاطر تو همه کار- 

  
 برام قابل شهی که همی هستی مردنیبجزعارف تو دوم. تو ثابت شدست بهادر ی خوبدونمیم- 

  . خواهد بودزیاحترام و عز
  

 یکار" بشه با گفتن ی طوالنادی سکوت زنکهیقبل از ا. و سکوت کرددی کشی تو گوشی بهادر آه
  . رو قطع کردی کرد و گوشی خداحافظ"مارستانی بامی بوفتمی بخورم راه بیزی چهی من یندار

  
 عارف دیی داد بعد از گرفتن تاحی فکر کردن شماره عارف و گرفت و براش توضقهی بعد از چند دق

  . و از خونه خارج شددی خورد و لباس پوشییصبحانه سرپا
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 ترسوندش ی بود و منتظرش بود با زدن بوقستادهی بهادر با کت و شلوار امارستانی بنگی پارکتو

 طرف بهادر هی و چیسوئ. شدادهی پنیخاموش کرد و از ماش.  تر شد کی زد و نزدیبهادر لبخند
  :گرفت 

  
  ؟! برسونمت تا خونهیخوای باره می می ت خستگافهیاز ق- 

  
  : گفتییبا لبخند خسته ا ودی کششیشونی به پی دستی بهادر با خستگ

  
 ی حسابخوابمی تو مشبی دی خونه جارمی که منهیمهم ا. ها عادت دارمی خستگنیمن به ا- 

  ...رهی در ممیخستگ
  

 گذاشت و نی و رو کاپوت ماشنی ماشچی انداخت و سوئری شرمزده زد و سرشو زی حورا لبخند
 تا چند یحت. رفتمارستانیه سمت ب بی از بهادر بشه با خداحافظ آرومی منتظر جوابنکهیبدون ا

  .زدی بعد هنوز قلبش مقهیدق
  

 شهی شی کرد و پشت پنچره ی و طیشگی همری باز شد مسژهی وی در آسانسور تو بخش مراقبت ها
 جون نارگل که با ی اندام الغر و بی گذشته رو پشتش به تماشای که ازش متنفر بود و دو هفته یا

 دور شو گرفته بودن ی پزشکزاتی و تجهمی سییای بود و دندیکش رو تخت دراز دهی پریرنگ و رو
  . زدی لب باهاش حرف مری گذاشت و زشهیدستش و رو ش.ستادیسر کرده بود ا

  
  !!منو ببخش تو الاقل منو ببخش!! نبودم منو ببخشی دوست خوبدیببخش- 

  
 رفت ی پرستارتگاهسی کرد و به سمت ای اشهی شیپشتشو به پنجره  .دی از گونه ش چکی قطره اشک
 دستاش گرفت و با خودش نی پنجره نشست و سرشو بی روبروی حالش رو صندلدنیبعد از پرس

  .فکر کرد 
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 هی!!!هی بکنه که کار درست چکاری کمکش کنه که بهش بگه چتونستی بود که می کسهی کاش ی ا
ارف فکر کرد  عیبه حرفا.ادی کمکش کنه از پس مشکلش بربینفر که بدون سرزنش و آزار روح

  ؟؟ی چادیاگه واقعا به هوش ن
  

  !!منو ببخش!! نارگل منو ببخش که بد کردم بهت منو ببخش
  

 از زشوی بلند شد انگار عزی زنی ها و التماس هاهی و گرغی جیصدا. داد هی تکواری سرشو به د
  .دست داده بود جلوتر رفت و نظاره گر شد 

  

  
  

 کرد و ی مهی گربانهیپدر دختر چه غر.ز دست داده بود تو تصادف جونشو ای ظاهرا دختر جوون
 رو ای دنخواستی انگار مکردی هاش هم آرومش نمهی و گرغی جیمادرش حت.کوفتی مواریسر به د

  . کردی ترقیبه پدر نگاه دق. ش باشننهی غم و سوز سکیخبردار کنه تا شر
  
نها گذاشته؟؟؟به پدر خودش  مثل پدرنارگل دخترش و تای دخترش بوده؟؟؟ی برای پدر خوبیعنی 

 عمه ش بمونه و خانواده رو ی خانواده نی که ازش خواسته بود جدا از مادرش بیفکر کرد به وقت
  .حفظ کنه تا هرگز از خانواده طرد نشه

  
 خانواده خواهرش گذاشت تا مانع از طردش بشن و شی محض بود حورا رو پی کارش خودخواه

  .دخترش حقش شد تنها دنی چندبار حق دیتنها سال
  

   به پدرش فکر کرد ازش متنفر بود؟؟؟نبود؟؟؟
  

 خواستی کرد که دلش می که به جبر در حقش کرده بود اما اعتراف می های با تمام خودخواه
 تحمل ی نشست و ازش راهکار برای درد و دلهاش می که پایی شبهایپدرش زنده بود و مثل همه 
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شک نداره دختر " گفتی بود تا بهش می باز هم م گرفتی عمه شو میکرد جو سخت خانواده 
  "کنهی مدشی رو سفشهی و مثل همرهیگی هارو ممیتصم نیباهوشش بهتر

  
 اجی به وجودش احتشهی بود اما هنوز و همدهی پدرش کشمی که بخاطر تصمیی های با تمام سخت

  . کشوندشی دخترونه ش بود که به سمت پدرش مازی ننیا.داشت
  

شک نداشت نارگل هم مثل . چشمش به نارگل افتادیل از نشستن رو صندل سرجاش برگشت قب
 یمیچه تصم ..هی مهم هر دختری هامی گاه تصمهیپدر تک. داشتاجی احتشهیخودش به پدرش هم

  !!! نارگلیمهمتر زندگ
  

  . داد چشماشو بستهی تکواری نشست و به د
  

  . کنان بردنشهیو گر شده بود چند نفر اومدن لی تبدهی زن به موی هاغی جی صدا
  

 که دوسش داشتن ی کسائی ؟؟همهی هاش چ؟؟دخترعمهی پدرش مقصر عمه ش چ
 دور کنهی که با مرگ دست و پنجه نرم میطی شرنی محض نبود که نارگل و تو ای؟؟خودخواهیچ

 بخشش ی باشه که اونا بخوان مثل خودش ازش تقاضای تنها شانسنمی ادیاز خانواش نگه داره شا
  .بکنن

  
  . که با تصمصمش موافقهگفتی بهش مدیبا.گفتیعارف راست م 

  
 شده زونیماه و ستاره هاش ازش آو. کرد و پابند آرزو و جلو چشمش گرفتبشی دست کرد تو چ

  .زدنیبود و جلو چشمم برق م
  
  : لب زمزمه کردری ز
  

  .........یگذاشتی ما تو هم کنار می بخشش همه ی برای تو هم کاش فرصتی آخ آرزو ا
  

 ارتباط برقرار کردن ی رویشتری بار با تمرکز بنی کرد ای پابند و تو دستش محکم تر گرفت و سع
  .با آرزو بکنه

  
 دو بعد از ظهر کی کرد ساعتشو نگاه کرد نزددارشی از خواب بیی تند و شتابزده ی قدم هایصدا
 تراز نییه پا گذاشت و به قصد رستوران چند کوچفشی و پابند و تو کدی کشی اازهیخم.بود

  . خارج شد مارستانیب
  

 پرستار با عجله جلوش و هی به محض برگشتش دی رفت و برگشتش طول کشی ساعتکی سرجمع 
 تا اتاق دکتر و روی مسی کرد باققی بهش تزریدی استرس شد"دکتر کارتون داره"گرفت و با گفتن 



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

301

 در و بست و با یبا عذرخواه تو اتاق خجالت زده ماری بهی دنیبه محض باز کردن در با د.دیدو
  .دی چرخی پشت در اتاق دور خودش ماضطراباسترس و 

  
 زد و پشت ی لبخنددنشیدکتر با د. خارج شد و با عجله داخل اتاق شدماری بی اقهی بعد از چند دق

  . نشستزشیم
  
   شده ؟؟یدکتر چ- 

  
  با؟؟ی خانم شکنینی بنشنیخواینم- 

  
 نکیدکتر ع. شدرهی منتظر به دکتر خکردیه داشت خفه ش م کی و استرسیشونی جلو رفت و با پر

  : گذاشت و شروع به صحبت کردزشیشو از صورتش برداشت و رو م
  
   خواهر زادتون هستن درسته؟؟دمی شنمارتونیب- 

  
  . دکتر شدی صحبت های تکون داد و منتظر باقی مستاصل سر

  
 تو سطح شیاریودم اما سطح هوش بر بهبودش بی مبنی دوهفته منتظر عکس العملنی دو طول ا

 به سرشون یزی چیی که ضربه ادی مشی پییمارهای حالتها عموما تو بنجوری قرار داره اینییپا
 واقعا منو ادی خودش با خودش بجنگه و بهوش نکنهی می شما داره سعماری بنکهیاما ا.خورده باشه

 نکردن ریی تغنی و اادیوش ب بهخوادی شما نمماری ببای خدمتتون خانم شکگمیرک م..رده کجیگ
 بشن که ی نباتی خطرناک هم خواهد بود چون ممکنه وارد زندگستیاوضاعش براش خوب که ن

   کردشهی نمشونی کارچی هگهید
  
 ی خاصی ،داروی خاصی کرد جراحشهی براش میچ!!کنمی دکتر؟؟؟ خواهش مهینظر شما چ- 

   فقط خوب بشهذارمیم نمک...من...من... باشه من ی هرچی ،درمان خاصیپزشک خاص
  

  : کالم و دست گرفتی رشته " خانم محترمدینیبب" و با گفتن دی کشیقی دکتر نفس عم
  
اگه با . بدم حی براتون توضدی چجور بانوی ادونمی نمدهی نشون نمی عکس العملچی شما هماریب- 

 یان ها درمگمی به شخصه مادی باال بی کمشونیاریواکنش نشون دادن به داروها سطح هوش
 ندارم یچیمن ه..االن..اما.. مثل روز اول بشنکنهی واسشون هست که کمکشون میاریبس

 داری بدم اگه با بحی هست که بهتون توضمارستانی به عهده م از طرف بی افهی وظهیمن ..بگم
 وندی پی نامه تی حالش بدتر بشه ازتون درخواست دارم رضانکهی قبل از انینشدنش کنار اومد

  ..دی تا شادیامضا کناعضاشو 
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 دکتر ی افتاد با خشم تو چشم هانی از پشت زمی آنچنان وحشت زده از جاش بلند شد که صندل
 یی و پنجره ژهی وی و به سمت بخش مراقبت هارونی شد و بدون جواب دادن از اتاقش زد برهیخ

  ....ستادی شد و اکی کرد دوسش داره نزدیکه نسبت به صبح حس م
  

  . پرستار داد ی و تپل مپلدیحواسشو از نارگل گرفت و به صورت سف پرستار یصدا
  
 یاگه خبر.نیستادی که سرپا اشهی می سه ساعتکردمی سرپا داشتم نگاهتون منیخانم خسته شد- 

  .دینی بشی شما بهتره کممی هستنجایبشه ما ا
  

 خودشو رو یتگ پرستار تکون داد و با خسی برایسر. به ساعتش کرد شش بعد از ظهر بودی نگاه
  : گفترلبی کرد و زبشی پرت کرد و دست تو جیصندل

  
  ؟؟؟؟ی آیچرا به خوابم نم!! تو بگوکنمی کنم آرزو خواهش مکاریتو بهم بگو چ- 

  
 جلو ی پزشکدی بهادر با لباس سفری شد چشماشو آروم باز کرد تصودهی به صورتش کشی دست

  . کردی نگاهش میبا نگران نشسته بود و شی صندلیرو پا روبرو.چشمش نقش بست
  

  : مقدمه گفتی بهادر بغض کرد و آروم آروم بی چشم هادنی با د
  
نه نارگل که بخاطرم چشماشو !نه عمه  !ادینه آرزو که به خوابم ب.. دوستم نداره گهی دچکسیه- 

دست به  ....رمیم ....رمیم.. بشهداری بدی شانجای اانی به پدرش بگم بخوامیم...  کسچیه..باز کنه
 ش کنن کهیت کهی تخوانیم.... بهادرذارمینم.... بشه داری بخاطر اون بدی شاادی بفتمی آرش میو پا

  ...ذارمینم.... ذارمیبهادر من نم
  

  . کردهی بهادر گذاشت و آروم آروم گریسرشو رو شونه . تر شد و بغش کردکی بهادر نزد
  

 هی تکواری به دیپرستار صبح.دیقب کشسرشو بلند کرد و خودشو ع. بهادر بلند شد ریجی پی صدا
 ازاتاق ها یکی انداخت و تو ری متوجه حورا شد سرشو زیوقت.کردیداده و به حسرت نگاهشون م

  .پنهان شد
  
  ! برمدیمن و ببخش حورا با- 

  
  ...دیاشکال نداره برو ببخش- 

  
  : زد و با دست رد اشک و تو صورت حورا دنبال کرد و گفتی بهارد لبخند
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 دوست نداره برات متاسفم چون به ی کسیکردی بود که فکر منی ها بخاطر اهی گرنی ااگه- 
  ... من دوست دارمشتری بیلی جونم خیاندازه 

  
 یی پا و اون پانیبهادر بعد از ا. جواب گذاشتی کرد حرف بهادر و بلی متمایسرش و به طرف- 

  .که کرد ازش فاصله گرفت و ازش دور شد
  

 قدم ی اگهی انگار بجز خودش کس ددی رسی پرستارستگاهینگاهش به ا. شد هری رفتنش خری به مس
  . نظر داشتری محکم و استوار بهادر و زیها
  

 کرد و خودش ی تو صورتش نگاه نمگهیپرستار د .ستادی ای استگاه پرستارکی از جاش بلند شد نزد
  .دادیو مشغول کارهاش نشون م

  
  : خطاب بهش گفتی لرزونی با بغض و صدا

  
 خفه نجایدارم ا. تو محوطه م دی اومد صدام کنشی پی مشکلشهی خانم مرونی برمیمن دارم م- 
   شمیم
  

 زد و ی حورا لبخند متزلزلی و به اشک نشسته نی غمگی چشمادنی پرستار سرشو باال اورد و با د
  . تکون دادیسر

  
 شد و لیمش به بخار تبد بازددی کشیقی سرد بود اما نه سرد تر از روزگارش نفس عمرونی بیهوا

  .جلو چشمش تو هوا پراکنده شد
  

با خودش فکر .حس سرماش چند برابر شد... نشست ی سردمکتیرو ن.رفتی میکی هوا رو به تار
   شدن نداشت؟؟؟داری بود و قصد بدهی تو جاش خوابی بود که نارگل با لجبازیکرد شب چندم

  
 گشتی نخ آرامش مهی دنبال فشوی برداشت کتمکی و ازکنار نفشی طاقت از جاش بلند شد و کی ب

 مادرش بوده و براش ادگاری تنها دونستی که حاال می نارگل خورد گردنبندریکه چشمش به زنج
  ...زیعز
  

 ژهی وی پرت کرد و به طرف مراقب هافشی و تو کلی وسای نکرد عصبدای پی گشت فندکی هرچ
  ...رفت

  
از . تکون دادی لبخند زد و سردشید دکتر با د کری بود با دکتر صحبت مستادهی پرستار ا

  : سر راهش و گرفت"بایچند لحظه خانم شک" که دکتر با گفتن شدیکنارشون رد م
  
  کنمی می حرف زدم عذرخواهانیخانم من واقعا به خاطر صبح متاسفم بد در مورد اون جر- 
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   نداشتمدنشوی من طاقت شننی گفتی هرجور مستی نی به عذرخواهیازین- 

  
   ناراحت شدن که نامزدشونو ناراحت کردمیلی خی اما دکتر صابردونمیم- 

  
 نفوذ رفت و به طرف دکتر برگشت رو به رقابلی سرد و غینامزد بهادر؟؟تو جلد حورا.. خشکش زد

  : انداخته بود گفتری و پرستار که سرشو زیدکتر که با کنجکاو
  
 لفظ استفاده نی ازاکهیلطفا د..می هم ندار بای نسبتچی هگهیاشتباه به عرضتون رسوندن ما د- 

  دینکن
  
  ..یول- 

  
  : حوصله دستشو تو هوا به عالمت بسه تکون داد و رو به پرستار گفتی ب
  
   باهاش حرف زنمکشی نزدخوامی مکنمی برم داخل؟؟خواهش مشهیم- 

  
 که یدیی حورا حسابش نکرده بود کرد و بعد از تای به دکتر که به برگ چغندری پرستار نگاه

  :دکتر با سرش نشون داد گفت
  
  .دی کمکتون کنم لباس بپوشنیایب.. کوتاه اشکال ندارهقهیچند دق- 

  
  . دنبال پرستار راه افتاد"ممنون" با گفتن 

  
 ی کرده بودم؟؟چون پنهان کاریاکاریاز من دلت شکست؟؟چون دروغ گفته بودم؟؟؟چون ر- 

  کرده بودم؟؟
  

  
  

فقط .....  وزیاسممو ،رسممو همه چ.... تم نارگل جان همه شو من که همه شو راست گفی ول
چون شکسته ..ی بودضی چون مری شده بودفیچون ضع... نگفتمگفتمی مدی رو که باییاونجاها

  !منو ببخش. خون کنمشتری نخواستم خوردت کنم نخواستم دلت وبیبود
  



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

305

  : ادامه دادی به سختدی صداش لرز
  
 بهت زده و بچه ی افهی قی کردم وقتی چه غلطدمی فهمدمی دور د رو ازی اون تصادف لعنتیوقت- 

 شده ری دگهی دیوقت....  شلوغ شدیوقت....  مردم جمع شدنیوقت... دمیسالت و پشت فرمون د
که . خانواده رو بشکنم که بدتر شدنیخواستم طلسم نفرت ا.... نبودنی راهش ادمیفهم.... بود

  .... کردمی بد شگوننی ای حلقه همتورو 
  

  : کرد ادامه بدهی می سعدهی بردهی بریی هی گری اشک هاش رو صورتش روون شد و با صدا
  
 امی جلو بتونستمی و من نمی آرش شوک زده شددنی با دوی ی سیمنو ببخش منو ببخش که تو ا- 

 اومد و شجاعت ی ت بند نمهی لحظه گرهیمنو ببخش تو دادگاه .... خوردنت بشمنیو مانع زم
... زمیمنو ببخش عز...  تعارف کنم و نداشتمی برگ دستمال کاغذهی بهت ی بشم حتکتید نزنکهیا

منو ببخش ...  من بودم شی که مقصر اصلی بخاطر کاردنتی کشی روز زندانکی بخاطر شمنو ببخ
  ... منو ببخشزمی هات،بغض هات ،دل آشوبه هات منو ببخش عزهیبخاطر ترس هات،بخاطر گر

  
  :ست سرد نارگل و تو دستش گرفت و ادامه داد لرزونش دی با دستا

  
 زبون ری از زیوقت ....شدمی موونهی از تعجب داشتم دی آرش شدی موندگار خونه دمتی دی وقت

 باشن اونجا رفتهی خواهر خانوادت پذهی شک داشتم که بعنوان ی و گفتن خواهرشدمی کشینگهبان
  ... شدم و سکوت کردمتیگمنو ببخش که نظاره گر بد رقم خوردن زند.. امایباش

  
 سرشو باال گرفت و دی پشت دستشو بوسدی رو دست نارگل چکی آروم رو دستش خم شد قطره اشک

 چشماش گود ری رو صورتش بود زی که ماسکیی رنگ و روی شد به صورت زن جوون و برهیخ
 هی تغذیلوله  و کبود رنگ شده بودن و از گلوش رهی که تییای شده بود و لب هرهیافتاده بود و ت
 ظاهر آدم مارستانی رنگ بدی سفی مالفه ی روی پزشکزاتی و تجهمی سییای دننیوبرد شده بود 

  : ادامه دادهی به برگشتش نبود و با گردی رو داشت که امیرو به موت
  
 که هرشب ی تا گوش هام کر بشه منیسرم داد بکش... رمی منو تا بمی اونقدر بزنیحق داشت- 

 رو که یزی هرچی بشکنیخواستیم...  و زودتر نگفتم و سکوت کردمدمیو شن هات هیهرشب گر
 بشه اما نه می انصافی بنی تا جبران ای با من بکنی حق داشتی هر کاری خورد کنخوادیدلت م

  ....ی با مرگ دست و پنجه نرم کنمارستانی بخت رو تینجوریا
  
 روهم ندارم بهش پناه یکس.... یی تنها آد از بغض ازی شم ونفسم باال نمی نارگل دارم خورد م- 

 نی همی حتشی چندسال پنی من تا همیتو عمه و دختر عمه هاتو داشت...ببرم که حرفامو بگم
 بهم گذشت اما دم ی چیدونینم.. بودمی تنهاینارگل تنها.... رو هم نداشتمیخواهر ناتن

 داده بود گله هامو تو دلم مادیپدرم . نکردمیتی اما شکایی گناه مجازات شدم با تنهایب..نزدم
  ...نگه دارم
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 آزارم به مورچه هم یمن تو عمرم حت..نذاشتن نارگل نذاشتن ..نذاشتن..خواستم نشد... نشد
 لحظه نفرت هی شد لی خاکستر گر گرفتن و عقلم زاری زشیگله هام بغض هام مثل آت... بود دهینرس

 یی چه بالدونهیکه فقط خودش م...بخشه آخ خدا منو ب..جلو چشمم و گرفت آخ خدا منو ببخشه 
چه ... منو چه به ی شده بودم وگرنه من و چه به آدم کشوونهی ددونهیم... اون...  اوناومدسرم 

  .....به 
  

  : سر نارگل کنار گوشش برد و زجه زد کی سرشو نزد
  
.. ت نکن من و با رفتنت مجازا... منو ببخش...  ببخش؟؟؟منویشنوی مدونمی؟؟میشنویصدام و م- 

  !!!الاقل تو بهم فرصت دفاع کردن بده
  

  . کردهی صدا گری سرشو رو بالشت کنار سر نارگل رو تخت گذاشت و آروم آروم و ب
  
  . دارهتی ما مسئولی برانی از اشتری بکنمی خواهش مرونی بدی بردیخانم با-
  

 یکی پالستی صندلی سرشو بلند کرد با کف دستاش صورتشو پوشوند و اشکاش و پاک کرد و از رو
 راه افتاد پرستار بعد از چک کردن سرم و ی بلند شد و به سمت خروجمارستانی رنگ بدیسف
 و ستادیدستش و به در گرفت و ا .شدی پشت سر حورا از اتاق خارج مشی قلبتی وضعنگیتوریمان

 عتریا سر داد تی تخت نارگل داد دست پرستار رو شونه ش فشاری به تن دراز کش رویدینگاه ناام
  : آخر به طرف پرستار برگشت و با شک و اضطراب گفتیخارج بشه لحظه 

  
   بندازم گردنش؟؟یزی چهی من شهی مدیخانم ببخش- 

  
جواب ". باشهماری همراه بیی لهی وسدینه خانم مقرراته نبا" کرد و با گفتن یفی پرستار اخم ظر

  .حرفشو داد
  
   که از مادرش دارهیزیا چ گردنبند براش مهم بوده تنهنیترو خدا ا- 

  
   بشم؟؟خی من توبیشی میخانم شما راض- 

  
  ..ینه ول- 

  
  دیری کنم وقت منو نگی خواهش مدینه؟؟پس بفرمائ- 

  
  کنمی فهمه خواهش می میک- 
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  ؟؟ی چدشی صبح چکش کرد دفتیپرستار ش..به فرض منم قبول کردم - 
  
   کنم ی به پاش خواهش مبندمی منوی انیایخب ب- 

  
 یزیممکنه نو.. اون بنده خداحهی ها؟؟؟مگه ضری کنزونی بهش آویزی چهی دینم انگار شما باخا- 

  .ارهی بشی ها پستمیتو س
  
 نی پابند و انی اکنمیالتماستون م..دی بود خودتون بازش کنی مشکلنیدیفردا د. نه نقره خالصه - 

  نه؟؟؟یبی میبعدش هم به پاشه ک... باهاش بودن شهیگردنبند هم
  

  : قانع شده بود گفتیستار که تا حدود پر
  
دلم ... قانون دارهنجای اکردمی نبود قبول نمی اورژانسمارتونی بتیاگه وضع..از دست شما - 
  !مارستانی تخت بی جون روی جوون افتاده بنمشیبی مسوزهیم
  

وسط  نارگل تی بستن پابند و به پای صحنه ی داده بود و با بغض و ناراحتهی تکواری سرشو به د
  . کردیپرستار تماشا م

  
   و دنبالت گشتممارستانی تموم ب؟؟یینجایا- 

  
 ی پرستار هم با هول و عجله مالفه رو پاستادی بهادر به عقب برگشت روبروش ای صدادنی با شن

بهادر درو پشت سر پرستار بست و غر غر . از کنارشون گذشتیدینارگل انداخت و با گفتن ببخش
  : لب گفتریکنان ز

  
 منه ی فهی باز گذاشت و رفت حتما وظنطورینگا در و هم.کنهی رم منهیبی چشه منو مستیمعلوم ن- 

   ببندمشدیبا
  

 راهرو ی های به طرف صندل"شهی ازت کم نمیزی هم چیببند" حورا لبخندش و خورد و با گفتن 
  .رفت و نشست

  
 داد به هی و سرشو تکدیکش بهادر هنوز از رفتار پرستار اخم رو صورتش بود کنارش نشست پاهاشو 

  . چشماشو بستوارید
  
  . تمرکز رو کارهام ندارمادی روزها زنیبه خاطر صبح متاسفم بهادر من ا- 

  
 عذاب نی و اکنمی نمدیی و تای رو که کردی هرگز کاری دوستت دارم ولنکهیبا ا.کنمیدرک م- 

  . تحمل کنم تونمیاالنتو هم نم
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 بود نینه منظورم ا .......بخشمی محض نمتیخاطر اون خر خودم هم هرگز خودمو به دونمیم- 

  که با رفتار صبحم رو درموردمون بد فکر نکن
  
   داره؟؟رادی کجاش از نظر تو ایحورا تو نامزد من- 

  
 از جاش بلند شد وجواب داد و پشت پنجره یدی زنگ خورد با ببخششی خواست جواب بده گوش

  .نظاره گر نارگل شد
  

 و چند ساله ش که با هربار خط عوض کردنش نی چندیمزاحم.. بود و سکوت سکوتشهی مثل هم
 بعدها بهش عادت کرد بود ی کرد ولی مشی عصبیلی خلیاوا. کردی و سکوت مزدیزنگ م

  .گرفتی با آرامش فرد پشت خط آرامش میی جوراهی کرد ی مشیوهمراه
  
  ...در محکم و صبور بودمکاش من هم مثل شما انق...شهی ممی وقتها به سکوتت حسودیگاه- 

  
 -........  

  
  : و ادامه داددی کششهی رو شرشی به تصوی دست

  
 هی تماس هیبعد با .. رو ندارم بهش پناه ببرمیکس...از همه جا رونده شدم.. بهمختهی رمیزندگ- 

  ن؟؟؟ی هستی شما کنی بگنیخوایهنوز نم... هستیدواری امی هنوز جاکنمیآدم ناشناس حس م
  
 -.........  

  
  ... از سکوت شما خسته شدم چرا پسد؟؟منیکنی انقدر سکوت من؟؟چرایگی نمیچیچرا ه- 

  
  " به بخش اورژانسیزدیدکتر منوچهر " 

  
 که هیتنها کس...دی دوستم دعا کنیحال من خوبه اما برا..مارستانهی بنجای؟؟؟ایشنویصدارو م- 

  ... موندهیبرام باق
  

 یلی خسته بود خیلیخ. داد و چشماشو بستهی تکشهی به شسرشو.دیچی پی بوق ممتد تو گوشی صدا
  . فکر کنهخواستی نمی اگهی دزی چچیاونقدر که جز آرامش مطلق به ه

  
   خونه؟؟یای بیخوایبا من نم- 

  
   بمونمنجاینه بهادر من بهتره هم- 
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  !!یدی نداره فقط خودت و عذاب می ادهی من موندنت که فازیعز- 

  
 که جاش دوستتیبچه ..ی خسته ایلیتو برو خ.. دلم قرص ترهینجوری بزار بمونم ادونمیم- 

   بود؟؟ی چیاومد
  

   و گذشاته بود تو سرشمارستانی پسر بود تخس و شر بیپدر صلوات: و گفتدی بهادر سرحال خند
  

   گذاشتن؟؟یزنده باشه اسمشو چ: زد و گفتدی حورا لبخن
  
  . فکر کنم عماد اگه اشتباه نکنمدونمینم- 

  
 تکون داد و به گفتن ی سری کرد و با لبخند مصنوعبشی حورا تو هم رفت دستاشو تو جی اخما

  .اکتفا کرد" هیاسم قشنگ"
  
   نه؟؟گهیخب پس مطمئن من برم د- 

  
  یآره برو بسالمت خسته هم نباش- 

  
   ..می که ما پزشک ها آن کالیدونی شد بهم زنگ بزن میخبر.ستمیبا تو باشم خسته ن- 

  
  ریشب بخ. .یباشه مرس- 

  
  . تکون داد و به طرف آسانسور رفتی بهادر دست

  
باالخره .دی کشی فرستاد و نفس راحتیامیپ. شدمونی پشرهی خواست شماره عارف و بگشی با گوش

  .دادی کار درست انجام مهی دیبا
  
 دی دی رو نمیی بود و چشماش جاکیهمه جا تار. چشماش و باز کردی بلندی هی گری صدابا

  : گوش هاشو با دستاش گرفت و داد زددی کشیرو اعصابش چنگ م هی گریصدا
  
  !! نکنهیساکت شو گر!! نکن هیگر!! بســـه - 

  
از شدت نور دست جلو چشماش گرفت . چشمش و زد ی رنگدی قطع شد نور سفهی گری صدا

 پاش جنس خاک و ری زنی به زمدی سرد شد دست کشرشیحس کرد ز. شدکیدوباره همه جا تار.
  . کردیمشتش و پر از خاک کرد و دوباره دستاش و خال.حس کرد
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 یکی به سرعت تو خودش جمع شد و با دستاش پاهاشو بغل کرد و تو تاردی خش خش شنی صدا
  :دی پرسی لرزون و مستاصلیبا صدا.گشتی مدیشنی که میی از صدایمطلق دنبال اثر

  
   اونجاست؟؟؟؟یک- 

  
تمام ترس و وحشتش و تو .شدی مشتریه لحظه ب و نزدک تر شد و ترسش لحظه بکی صدا نزد
  : زدغی وجختیصداش ر

  
 با من نداشته یتورو خدا کار. من شوهر دارمنیدست از سرم بردار- 

  !مـامـان....بــابـا....نیباش
  

 از شتریب.کردی لب مامان باباشو صدا مریچشماشو بسته بود و ز. خش خش ساکت شدی صدا
  .اشت بهشون داجی احتی اگهیهروقت د

  
 باز ی با لبخند و موهای پوشدیزن سف. رو شونه ش نشست با وحشت به صاحب دست زل زدی دست
 نی شد چقدر ارهی زن خیتو چشما.کردی نشسته بود و نگاهش می رنگ کنارش با لبخندییطال

  .چشمها آشنا بود 
  

 ی مجنوندی ب نگاه زن و دنبال کرد و به درختریمس. زن نگاهش و ازش گرفت و به پشت سرش داد
 زن بودن برگشت تا از زن هی مرد و هی. نگاه کردیشتری با دقت بدی بودن رسرشیکه دو نفر ز

 ی از کسی اثرچی با تعجب اطرافش و نگاه کرد هدی رو پشت سرش ندی کسهی چانیبپرسه جر
 ی ش دست گذاشته بود و سعنهی افتاده بود و مرد رو سنی زمی قبل نگاه کرد زن رویبه جا.نبود

  . کنهاشی احخوادی مدی رسی کرد به نظر میم
  

  : سمتشون از دور داد زددی از جاش بلند شد و آروم آروم بعد با استرس دوی با کنجکاو
  
   شده؟؟یآقا چ- 

  
  : کردی داد و با حرارت و التماس زن می نشون نمی مرد توجه

  
گور .... پاشو میپاشو زندگ....خوردم .. پاشو عشقم پاشو گ..آرزو تروقرآن تنهام نزار آرزو - 

خـــدا ... خـــدا... خــدا..پاشو .. رو بگم با خودم ببرمت ی همه چخواستمیبابا همه م
   کمک کنـــهی کـــی..کـــمک...خدا...خدا..خدا.. بکنی کارهیتو ...
  
  .... من زنگ بزنم اورژانس نی بدنیآقا اگه تلفن دار- 
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 بشنوه هربار با یی تا صداذاشتی زن منهیبار سرش رو س هی هی توجه سرشو هرچند ثانی مرد ب
  . کردی کرد و التماس می سربلند مدیناام

  
  !کنمیخواهش م.. کمکتون کنم خوامی من منیشنوی منو میآقا صدا- 

  
 جا دیدی که مقابلش میزی چدنی کنار زن زانو زد سرشو به طرف خودش برگردوند از دنی رو زم
  . شد و نشستلیو به عقب متماتعادلشو از دست داد .خورد

  
 دهی بود؟؟؟؟چقدر چشماش آشنا بود؟؟کجا ددهی پوشدی که همون زن بود؟؟؟چرا لباس سفنی ا

  بودش؟؟؟
  

 نیا.شدی شدن و مجهوالت براش حل می خاموش ذهنش روشن می چراغ هاواشی واشی انگار 
 دهی دابونیر تو خپس همون بود که اون با!! بودشی پوش چند لحظه پدیزن اگه همون زن سف

  ...پس خودش هم...بودش؟؟؟؟اگه مرده بود 
  
 یغیج. مرد بزنه که دستش از بدن مرد رد شدیدستشو بلند کرد رو شونه !! آقآ ....دیآقا ببخش- 

  .دی و دستشو عقب کشدیکش
  

  .کردی کرد و کمک صدا می قرار التماس می طاقت و بی مرد هنوز ب
  

 یای زن در حال احی نهی دست بلند کرد به دست مرد که رو ساطی دوباره دست به زن زد و با احت
  . زن بود زد دستش رد شدیقلب
  
  . و با دستش جلو دهنش و گرفتدی کشی خفه اغی بود؟؟؟از تصور مردن ج؟؟؟مردهی چیعنی 

  
  ....آرزو ... بلند شو بلند شو فوآدت و تنها نذارزمیبلند شو عز..همه کسم ..زمیآرزو همه چ- 

  
  . نارگل اورد یو گفتن لرزونش اشک به چشما آرز

  
  ن؟؟؟ینیبیآقا شما منو نم- 

  
 که ییقامت مرد قد بلند و چارشونه . اومد ی به اون سمت می کسدنی دوون دوون دوی صدا

 و صورت ورم کرده و کبودش معلوم بود جلو چشمش نی پاره و لب خونی از لباسهایریاثرات درگ
  .ستادیتمام قد ا

  
  . مقابلش زل زدی و بهت به صحنه ی مقابلش سرجاش خشکش زد و با ناباوریصحنه  دنی با د
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  : کنون زجه زدهی متوجه مرد شد چند قدم رو زانو به سمت مرد برداشت و گرنی مرد رو زم
  
   !!کنهیچشماشو باز نم.. بکنی کارهی زتی ترو جان عزییدا- 

  
دستاش کنارش افتاده بود و رنگش به .رد خونی خورد از شدت بهت با زانو زمی مرد سرپا تکون

  . بود انگار که جون از تنش رفته بوددهیشدت پر
  

  . کردی مهی سر زن نشست و سرشو بغل کرد و گری دوباره باالونی مرد گر
  
  !! پاشو عمرم پاشو میچشمات و باز کن زندگ- 

  
ند شد و به طرف مرد  کردن مرد ونداشت از جاش بلهی به مرد ناباور کرد طاقت گری نارگل نگاه

 خورد و نگاهش و به یمرد تکون. مرد گذاشتی جلو برد و رو شونه اطیدوم رفت دستشو با احت
  . کردینارگل داد و اخم

  
  : مرد و تکون دادی زد و دوباره دستشو جلو برد و شونه ی لبخنداری اختی بودش؟؟؟بدهی مرد د

  
 گمی به اون آقا میهرچ ...ادی اورژانس بدین زنگ بزنشونیشناسی اگه مرهیمیاون خانمه داره م- 

  !دهیجواب نم
  

  : رفت و داد زدونی نارگل از جاش بلند شد و به طرف مرد گری توجه به صدای مرد ب
  
  ؟؟ی سرش اوردییچه بال- 

  
  :باالتماس رو به مرد سرپا کرد و با بغض جواب داد. مرد قطع شد ی هی گری صدا

  
  ! اگه نفس نکشهرمیمیم..ن جان بچه ت بکی کارهی یی بکن دای کارهی- 

  
  ؟؟؟ی کردکاری لعنت به تو فوآد باهاش چ؟؟؟ی کردکارشیچ- 

  
  : و سر زن و تو بغلش گرفتدی کشرونشی و از بغل فوآد بنی نشست رو زم

  
  !!گهی شد بسشه دهیبسه تنب!! پاشو قربونت برمییآرزو دا- 

  
 دنی حرفش و با دی گفت و باقیزی چیعرب از پشت سر خطاب به فوآد بلند شد و به ی مردی صدا

  .  ناتمام مونددی جون آرزو تو بغل امیبدن ب
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   فوآد؟؟گهی میچ- 
  

  : جواب دادی انداخت و به فارسری مرد سرشو ز
  
  !می برنجای از ادیبا.. تو باغهسی پلگهیم- 

  
  : تکون داد و بانفرت گفتی مرد سر

  
  ..گهی دی ندارنجای ای کارگهیبرو د- 

  
  .... رفته ادتینکنه تو ... بسهگهید. تو.. بسه یی دابسه- 

  
  ...ی اوردشی اوضاع و پنی و ای نرفته دروغ گفتادمی.. نرفتهادمینه - 

  
  !!دنی کشیمنتظر جواب خود آرزو بودم تا بگم چه نقشه ا..فقط ..فقط..مــن دروغ نگفتم- 

  
  ؟ی اوردشی که پی آشوبنی داره به ای ربط؟؟چهیچه جواب- 

  
  ... که یی جاهی میبر ...می برنجای نفرت پدرم و پدرش از االی خی آرزو قبول کنه بخواستمیم- 

  
 فرار ی کنشی راضیخواستی چون میهمه رو معطل خودت کرد!!د؟؟احمـــقیفـَـرار ُکن- 

  ! جونش به جون پدرش وصلهیدونستی؟؟نم!!!!کنه
  

  : گرفتدنی انداخت و شونه هاش لرزری زی فوآد سر
  
  ... افتادنی چه خبره قلبشو گرفت و زمنجایتا گفتم ا..نشد بهش بگمفرصت - 

  
  !!ـــــایخــدا.. بدمیجواب مادرشو چ...خدا لعنتت کنه- 

  
 رو به اصرار گفت که فوآد بلند شد و از شونه اش گرفتش یزی تر شد و بازهم چکی مرد عرب نزد

  .و هولش داد تا بره و تنهاش بزاره
  

  . دست زن نشست و دستشو تو دست گرفتکی دوباره برگشت و نزد
  
  !!!ی برنجایبهتره از ا- 

  
  !ذارمیتنهاش نم- 
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  ..یول- 

  
  !!رمی نمنجای بشه من از اخوادی میهر چ.... بسه الاقل تو باور کن عاشقشمییبسه دا- 

  
 فوآد شد ضربه زدنش کی در اورد و نزدیزی چبشی از جدی مرد عرب اطرافشو نگاه کرد و با ترد

  . شدیکی نارگل غیسر فوآد و جپشت 
  

 نگاهش تی رنگ مرد با نفوذ و جدی آشنا و مشکیچشمها. سرش به طرف نارگل برگشتدی ام
 اخم به چهرش ادآورشی بود که با ی مردهی چشمهاش فوق العاده شبی از رنگ مشکریبه غ.کردیم

  . شداهیهمه جا س. اخم نارگل چشماشو و بستدنیمرد باد.نشست 
  

  . کرد بازچشماشو
  

  . درخت نشسته بودری سرجاش ز
  

  . شده بودرهی شو به درخت داده بود و پشت به نارگل به دوردست خهی تکی اطرافشو نگاه کرد زن
  

  . بشهبی باز هم غدیترسی مدی از جاش بلند شد و با عجله به طرف زن دو
  
  خانم؟؟- 

  
  .اش دلش خون کرد چشمهنی از اشک بود و غم سنگسی زن برگشت و نگاهش کرد صورتش خ

  
  : ترش شد و گفتکی نزد

  
  خانم حالتون خوبه؟- 

  
 سکوت کرد اما باز هیچند ثان. دادی قبلری تکون داد و نگاهش و به مسی زد و سری زن لبخند

  :دی پرسی آرومی و با صداوردیطاقت ن
  
  م؟؟یما مرد- 

  
  .ستادی زن ای زد و روبرویکالفه دور خودش چرخ. به سوالش نکردی توجهچی زن ه

  
   هم مردم؟؟ن؟؟؟منی شما مرده بوددمی دن؟؟؟منی شنوی منو میخانم شما صدا- 
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  . زن چشمهاشو بست
  

 آرش ی بود که از خونه ی اومد صبح روزی مادشی که یزی افتاده تنها چری کجا گدونستی نم
  . زده بودرونی و دل شکسته بدیناام

  
 دونمینم...فکر کنم گم شدم!!ا اسم من نارگله امنیدی شما چرا جواب منو نمدونمیخانم من نم- 
 نی شما بگشهی مشناسمشونی که نمنمیبی رو می کسائکنمی باز مبندمی کجاست؟؟چشم هامو منجایا
  !! چه خبرهنجایا

  
  ..... سکــوت

  
 بگم من دی باهی قصدتون اخاذن؟؟؟اگهیدی دزده؟؟منوی ها چی مسخره بازنی ای معننی بگشهیم- 

  ! برمنیهتون پول بده ولم کن و ندارم بچکسیه
  

  ..... سکـــوت
  

 ری زدشون از زن گذشت و مسی منی که از حرص محکم زمییبا قدم ها. شد ی از سکوت زن عصب
  . نخوردی تکوننی دور شد زن از جاش کوچکتریلیخ.. کردیبرعکس و ط

  
 شده دختر یزیچ طلسم نجای برم؟؟نکنه اذارنی پس چرا مدنی چشونه ؟؟اگه منو دزدنای بابا ای ا

  !!!!هی که اونو بزارم برم نامردشهینم!! تنهاستیلی خنجایطفل معصوم حتما ا
  

  . و به طرف خودش برش گردونددی زن و کشی برگشت و به سمت زن رفت دست برد و بازو
  
 کردن تو هم هیعوض گر...رمی منجایمن دارم از ا.. ندارهی؟؟؟اشکالی بزنیستی حرف بلد ننیبب- 

 به خانواده میکنی مدای رو پی کسمیبر... حتما خانوادت تا االن نگرانت شدنرونی بمی برایبا من ب
  !هامو خبر بده

  
 قدم از نارگل فاصله هی زد و یچشم هاش برق. رو صورت زن نشستییبای و زقی لبخند عم

  : مکث گفتهیبعد از چند ثان.گرفت
  
  ؟؟یدیواقعا به خانوادم خبر م- 

  
 دیی تایسرشو به معن. بهش داده بود ی زن باالخره جوابنکهی ایخوشحال اول با تعجب بعد با 

  :تکون داد و گفت
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 خبر بدن سی تا به پلمی گم شدمیگی ممینی بی رو تو راه می کسهی خالصه میریبا هم م!!!من ؟؟نه- 
  !و به خانواده هامون بگن

  
  : گفتیفی صورتش از خنده محو شد و با اخم ظر

  
  !!وامخی نمنوی من ایول- 

  
  !؟! خانوادت؟شی پی بریخوای نمنوی ا؟؟؟تویچـــ- 

  
  : تکون داد و گفتی زن سر

  
  ! منشی پانی اونا بخوامینه من م- 

  
  ؟؟یینجای ادوننیمگه خانوادت م- 

  
 من یگیولش کن بهشون م...گهی که ددونستی نفر مهی فقط نجامی من ادونهی کس نمچینه ه- 
  !نجامیا

  
 زنگ بزن بگو میدی دزی چیاصال تلفن... خودت بگوایبا من ب. خانمیگی می تو چفهممی من نمنیبب- 
   دنبالت خوبه؟؟نجای اانیب

  
 نجامی ا؟؟؟منینیبی درخت و منیا..انی تااونا بمونمی منتظر منجای من اامی نمییمن با تو جا..نه - 

  ؟؟یدیبهشون بگو قول م
  
  ...عدش هم ب...شناسمیمن که خانواده تورو نم ..دونمیمن نم..من- 

  
  . نشست و چشماشو با دستاش گرفتنی رو زمدی سفدی مرتبه همه جا روشن شد سفکی 

  
...  وعشقی مهربانیبو.دادی می خوبیچه بو.دی کشیقینفس عم. سرشو بغل کردی آغوش گرم

 ی و آروم آروم ضربه مدادی پشت کمرش نشست کمرشو مالشت میدست.دیبازهم نفس کش
 تشنه شدی نمریس.. آغوش و داشتنیو باز کنه انگار سالها بود عطش ا چشمهاشخواستیدلش نم.زد

  .شدیتر م
  

 و غرق در دی چسبشتری کرد و دوباره به آغوش بیاخم.ختی آرامشش و بهم ری زنغی جی صدا
  .لدت شد
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 بشنوه که قی رو دقی زنادی فری صداتونستی که مکی شدن اونقدر نزدی مکی صداها دور و نزد
  :دیکشی مغیج
  
  "!!!بــهادر!!! بکنهی کارهی یکیتروخدا !!!!نــارگل!! نــهایخدا!!نـــه-" 

  
  . سرشو باال گرفتی اسمشو صدا کرد؟؟با کنجکاوی نارگل؟؟؟کس

  
  . که با لبخند سرشو بغل کرده بود جا خوردی زندنی از د

  
   مادرش؟؟؟

  
 تا خوابش شدی مرهی خ همون چشمها همون نگاه مهربون که بارها و بارها از تو قاب عکس بهشون

 اهی سیای که از دری خندون و متانت خاص وجودش همون حس آرامششهی همیببره همون لبا
  !! بود تو بغل مادرش بوددهیبه آرزوش رس. شدی مقیچشمهاش به وجودش تزر

  
 به صاحب صدا داد که ی فحشاری اختیانقدر که خم به ابروهاش اورد ب. شددتری شدهی گری صدا

 آرزوهاش و داشت بهم یایصدا بلند و بلند تر شد انگار تمام دن. تر کرد قیرشو عملبخند ماد
 ازش جدا بشه خواستی مادرش چنگ زد نمدی با ترس و اضطراب به لباس سفختیریم

  !!!.... خواستینم....
  

 آخر یلحظه  .. رنشی ازش بگخواستی معجزه بود حاال مادرش تو بغلش بود نمهی سالها منتظر 
 یکی و تو تاردی و شن" مراقب قلبت باششهیبرو و هم" ی جمله ی به سختدیمادرش جنب یلبها

  .مطلق فرو رفت
  

   دستاش گرفت سرشو با نی دستاشو بی دست گرمدی لرزی دستاش از شدت شوک و استرس مهنوز
  

  . کردی دستاش گرم منی وحشت باال گرفت پرستار کنارش نشسته بود و دستاشو آروم آروم ب
  
  ؟!تون بهترهحال- 

  
 دستاش نی و سرشو بدی کشرونی پرستار بی داد و دستشو از دستای مستاصل و متزلزل سرشو تکون

  .گرفت
  
  ! گذشتری که به خدی خدارو شکر کندیبا... شوک بودهی- 

  
  : آروم و دردآلود بلند شداداشی ممتد و فری هاغی گرفته از جی صدا
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  ! خدارو شکر کنم؟دی بایتا ک- 
  

   جا خورد ناخودآگاه اخم هاش تو هم رفت پرستار
  
  ؟؟؟یتاک- 

  
 سرم تونهی بدتر هم منیمگه از.. خدارو شکر کنمدی باادی سرم بی هربالئیتاک..یآره تاک- 
  ؟؟!ادیب

  
  .. اماختهی بهم رتونی کنم حال روحیمن درک م- 

  
اب  چقدر عذیدونینم ..دیدونی نمیچی من هیاز زندگ.. م ندارهی به حال روحیربط- 

  ؟؟ی هام خدارو شکر کنم؟؟تا کدنی عذاب کشی برادی بایتا ک...دمیکش
  

  . از جاش بلند شد و خموده و شکسته به طرف آسانسور رفت
  

***   
  

 زیسرشو رو م. فاصله داشتمارستانی با بابونیفقط چند خ. نشست لدای تو رستوران ی رو صندل
 یزی اومد چی تک می و توک کس بود و تکی ساعت شب رستوران خلوتنیبه نسبت ا.گذاشت

  .رفتی و مخوردیم
  

 درهم و ی با اخم هایپسر قد متوسط و الغر اندام. زد سرشو بلند کردی به دستش ضربه میزی چ
  .کردی روشن نگاهش می قهوه ایچشم ها

  
  !!ستی خواب نی رستورانه جانجای انصورتی اری در غارمی بگم براتون بنی خوای میزی چ- 

  
  :دی از پسر پرسشی اقهیابت همون چرت چند دق و منگ بجی گ
  
  ساعت چنده؟- 

  
  : پسر باال رفتی صدا

  
  ...رونی خانم محترم پاشو برو بامیمگه من ساعت گو- 

  
  ی بده که صدایاز جاش بلندش شد جواب دندون شکن. اخم هاش تو هم رفت 
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  "...مطابق با ی شمری هجر1387 ماه سال ی د17 روز دو شنبه هی ثان10:36:07 ساعت " 
  
  !الدی نکن میلودگ- 

  
 خانم خوشکل نیا. افته ی چروک متیشونی خوشکلت برم اخم نکن پیقربون اون اخم ها- الدی م

  ؟!نه خانم... داد زدن نداره که دی سوال پرسهیفقط 
  

 دوم جلو یپسر لوده . به پسر بداخالق اول رفت و دوباره سرجاش نشستی حورا چشم غره ا
  : شروع به خوندن کردی و با سرفه ادیز دست دوستش کشاومد منو رو ا

  
 ای روز دنی ساالد هانیبهتر ...میکنی انواع غذاها رو طبخ منجای دارن ما الی میخانم چ- 

  دی شما بخواهیهر چ.. هایدنی نوشنیبهتر..
  

  . پشت سرش دادزی شو به مهی بسته تکی زد و با چشمای پسر بداخالق پوزخند
  

  : رو به پسرا گفتنهی داد و دست به سیبه صندل شو هی حورا تک
  
   با ساالد و نوشابهخوامی منیته چ- 

  
   تموم شدهنی اومدری دی ولخوامیخانم من واقعا عذر م- 

  
  ..چلوکباب برگ با..اشکال نداره- 

  
   تموم شدهنمی اما شرمندتون اخوامی عذر میلی خیلی خیلیمن خ- 

  
  ...زرشک پل: گفتیدی شد و باناامرهی خزی حورا اخم به م

  
  دی ببخشرونی بمیداد- 

  
  : کرد و گفتخوردی به پسر اول که خون خونشو می باطعنه نگاه

  
  دیکنی پس انقدر رستوران رستوران منی داری چدی بفرمائشهیم- 

  
شما کدومشو .. هم موندهمهی خرده قهیجونم بگه براتون .. مونده یآهان از اون لحاظ استانبول- 
  نی دارلیم
  
  ن؟یشما منو مسخره کرد- 
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  ..هینه خانم مسخره چ- 

  
 ی جاهی دی بهتره برمی هم نداریی غذاچی برشکسته شده هنجایخانم ا!!!الدی مگهیبس کن د- 

  !گهید
  

 ی های از صندلیکی رو ی پرت کرد و بالبخندزیمنو رو رو م. نام داشتالدی پسر لوده دوم که م
  : حورا نشست و گفتیروبرو

  

  
  
 هست یچندوقت ..ارنی بدمی سفارش مگهی دی براتون از جانی بگنی دارلی میرف هرچ تعایب- 
  د؟یمارستانی شاغل بنمتونی بی منجایا

  
 روزها نیچقدر ا. دستش شدی گذاشت و تازه متوجه ساعت روزی و دستاشو رو مدی کشی حورا آه

  .دی پرسی ساعت می اگهیساعت داشت و از کس د.کم حواس شده بود
  
  ! رو دارم اونجا یسک..نه- 

  
  !دوست پسرت؟- 

  
  !ه؟ی چه سوالنیا!! ـــالدیم- 

  
 و کلی بودن فقط با تفاوت هگهی همدهی گفت شبشدی مبای حورا سرشو باال گرفت و نگاهش کرد تقر

 شتری معلوم بود بدنشی تر بود و از لباس پوشپی گرفته تر خوشتالدی صورتشون می از اجزایبعض
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 اما دی باری سوخته ش شر می قهوه ای از چشمادی رسیم اول به خودش م نایاز پسر بداخالق ب
  : هم داشتت که باعث شد ناخودآگاه بپرسهی خاصتی معصومهی حال نیدر ع

  
  الد؟یچندسالته م- 

  
  !شهی سالم تموم م24بااجازه بزرگترا امسال : زد و با خاروندن سرش گفتی لبخند مهربونالدیم- 

  
  ادیبهت نم- 

  
 دی پس بادیستی نمارستانی شاغل بدی رسی خسته به نظر میلی خنیخب نگفت!گنی منویهمه هم- 
  ؟!! اونجا درستهدی داشته باشیماریب

  
  : و گفتدی کشی آه

  
  !!تو کماست!!خواهرم...آره- 

  
  خدا شفاشون بده ..متاسفم انشاا:  خم کرد ی سرشو کمالدی م
  
  !!!خدا- 

  
  . ته حرفش زدزی آمطنتی لبخند شهی! تا حاالنیدیاسمشو نشن!!آره خدا- 

  
 از جاش بلند شد و با طعنه به پسر بداخالق اول با دمی ازش ندیری خی ولدمیچرا اسمشو شن- 

  . رفتی به سمت در خروج" تونییرایممنون از پذ"گفتن 
  

  : پسر بداخالق بلند شدی و رد نکرده بود که صدازی چندتا م
  
 خدا فقط میخوری خودمون و میا آدم ها چوب کار ها می همه یول...متاسفم برا خواهرتون- 

  ! بد و خوب ماستیفقط با عدالت ناظر کارها
  

 گذاشته بود و برگشته بود سمتش پسر اول هم که ی دستشو رو صندلالدی برگشت و نگاهشون کرد م
  :رو به رضا کرد و گفت.کردی نگاهش میرضا صداش کرده بودن جد

  
  !!یقاد دار اعتیزنی که میچقدر به حرف- 

  
  . حرفشو با اخم ناتمام گذاشتیباق...چون خودم ....اعتقاد ندارم باور دارم- رضا
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 ایخانم تو کجا ترو خدا ب.. پسر خالهیاری سر از فلسفه هم در مدونستمی ول بابا نمی اریتکب- الدی م
... رسهیبه ما نم اندازه کارگراست یدروغ گفتم استانبول ..میخوری مری لقمه نون و پنهی با هم نیبش

  ..دی شما هم خسته امیما خسته ا ..نی بپردازتونی علمینیشما و رضا به بحث د
  
 شی و به طرف صندلدی کشیقی نفس عمدیباری میزی بود و برف رکی و نگاه کرد همه جا تاررونی ب

  .رفت و نشست
  

  . برگشتی غذا استانبولینی به محض نشستن پسر اول رفت و با س
  
   بچه ها بودی غذانکهیاه ا- الدی م
  

   خوردنیظهر استانبول..خورنی ممهیگفتن خوشت ق- رضا
  
   چه خبره؟نجای بپرسم اشهیم: دی ربط پرسی پاش رستوران بختهی از اوضاع رجیحورا گ- 

  
 و با الدی مخواستی هم مدیشا.ادی داخل نگهی دیرضا بلند شد بره در رستوران و ببنده تا کس- 

   و وضع آشفته رو نشنوهی خرابنی الیحورا تنها بزاره تا دل
  
 سال از هی اونم رضا پسرخاله مه اون الدهیاسمم من م.... ها می نشدی ما بهم معرفیراست- الدی م

 و می زدکی مغازه کوچهی یی دانشجویاز همون دوره .می خوندهی تغذیمن بزرگتره، کارشناس
 با نجاروی امی به پدرامون رو بزننکهی کارمون گرفت بدون امیفروختی ممیکردی درست مچیساندو

 دختره هرروز هی ی سرو کله شی ماه پ6 که می رو بورس بودبای تقرمی قرض و قوله راه انداختیکل
 ی بدون خدافظی واسه رضا بعد دختره مخ رضا رو کار گرفت و وقتی وبا دلبرشدی مداشی پنجایا

نگاه به االنش نکن . ی به برشکستگمیماهم خورد.. کرده و رفته ی کل حسابا رو خالدمیرفت فهم
 کردن جوون بود تو کارش ی دخترا غش و ضعف میاون وقتا انقدر درب و داغون نبود واسش کل

 و زحمت تیری من و مدی هی گفت با سرماشهی مبای تقررفتی مو ال در زش نمتشیدریوارد بود م
   . می راه انداختنجارویرضا ا

  
  !!ی سادگنیبه هم- 

  
بهش شک کرده ..دادی به منم نخ میچندبار.. شرف کار شو بلد بودیدختره ب..ده تر  سانمیاز ا- 

 چه کنم چه کنم ی وکاسه ی عالمه چک برگشته و بدهکارهی که با ی وقتری دیلی خیبودم ول
  می چه کنمیموند

  
  ؟؟یحاال چ- 
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 ی بدهکارمیفروشی و ممی جمع کردی و هرچنایماش .میدی ملی ماه تحونی مغازه رو آخر ایچیه- 
 سرکار تا وام و صاف میریم.می ها رو صاف کی برامون گرفت بدهکاری وام هم کسهی.میهارو بد

  ... تا میدوی همچنان ممیکن
  
  میتاوان اشتباه منو بد- 

  
 و دی شو کشی انداخت رضا صندلری هردو متوجه رضا که باال سرشون بود شدن حورا سرشو ز

  .نشست
  
  !!! ضررش هم باهممی با سودش با هم بودمیروع کردبا هم ش ..الی خیب- الدی م
  

تا " شون زد و با گفتن ی به دوستیحورا لبخند. پر کردی صورت اخم آلود رضا رو قدر شناس
   بحث و عوض کرد"میغذاها سرد نشده بهتره شروع کن

  
  . هرسه در سکوت مشغول غذا خوردن بود و تو افکار خودشون غرق بودن

  
   چسبهی می چنیخب حاال اگه گفت- 

  
 به ی دراورد و نگاهبشی رو از جیبا سرعت گوش. زنگ خوردشی حورا تا خواست جواب بده گوش

  : لرزون جواب داد یشماره ناشناس کرد وبا صدا
  
  بله؟- 

  
 دستشو مارتونیب.. خانم نی مشتلق بدژهی ویسالم خانم رضاخواه هستم پرستار بخش مراقبت ها- 

  ادی بهوش بتکون داد فکر کنم تا فردا
  

از جاش بلندشد و .کردنیپسرا با تعجب نگاهش م .دی خندی از خوشحالهی چشماشو بست و با گر
  .دی به طرف در دو" شکرتایخدا"با گفتن 

  
  . شده بودرهی سر نارگل نشسته بود دستشو تو دستاش گرفته بود و بهش خی صبح باالاز
  
 شو یاری شب سطح هوشفتید و دکتر ش بهوش اومده بوی اقهی صبح چند دقی هاکی نزدشبی د
 ی شو برداشته بودن و جاش و به برچسب بزرگهیشلنگ تغذ. کرده بود تا به بخش منتقل بشهدییتا

  . گلوش گرفته بودیرو
  

 پزشک ها دارو تو سرمش بهش زی بار به تجوهی قهی دو تا سرم بهش وصل کرده بودن و هرچند دق
  .کردنی مقیتزر
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 برگشت به طرف تخت نارگل به دی شنیی بود انگار صداستادهیبه پنجره ا ظهر پشت ی هاکی نزد
  .زدی خشک و کبودش مادرش و صدا می با لب هایسخت

  
 چشماش پر از اشک شد به سرعت از اتاق خارج شد و پزشکش وارد اتاق شد و با صحبت و سوال 

  .دی سنجی مشویاری عالئم هوشدنیپرس
  

 کرد و ی نگاه مدادیارگل که جواب هرسوال و با مامان گفتنش م بود و به نستادهی کنار پنجره ا
  . کردی مهیآروم آروم گر

  
 حورا شد و دست دور کی همکارش با نارگل نزدی جهی نتی کل کل بدنی بهادر وارد اتاق شد با د

  .شونه هاش گذاشت
  

  
  

 بهادر و پس زد  پر از عالمت سوال دکتر دستی چشمهادنی شد با ددهی نگاه دکتر به سمتشون کش
 خارج شد و به محوطه مارستانی حورا گفتن بهادر از بیو از اتاق خارج شد و بدون توجه به صدا

  . رفتمارستانیپشت ب
  

بهادر با اخم روبروش . و برگشت نگاهش کردستادی ایمکتی نکینزد. بهادر همچنان دنبالش بود
  .ستادیا

  
   حورا؟؟هی کارات چنی ایمعن- 

  
   بهادر؟؟تو به من بگو- 

  
  .. انگار نه انگار که مایزنی دست منو پس میری میکنی ول مزنمی؟ باهات حرف م!! رو بگمیچ- 
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  .حرفشو تمام کرد ...مینامزد بود:  و با گفتن دی حورا وسط حرفش پر

  
  . قدم جلو تر اومد نفسش تو صورت حورا بودهی تر شد ظی بهادر اخمش غل

  
  م؟؟؟یبود- 

  
  !!!میآره بهادر بود- 

  
  ه؟؟یمنظورت چ- 

  
 نوی رو شروع بکنم و ندارم ایزی چی با کسنکهی ایی تواناگهیمن د..منظور من واضحه بهادر- 

  !بفهم
  
  می تمامش کنی کمک کندی تو فقط بامی رابطه رو شروع کردنیاحمق نشو ما قبل تر ا- 

  
  کنمی کارو منیدارم هم- 

  
 که یی و به طرف خودش برش گردوند با صدابهادر برگشت و دستشو گرفت. ازکنار بهادر رد شد

  : کنترلش کرده بود تو صورتش گفتیبه سخت
  
  !! توی هستی رو تموم بکن تو فکر چیی جدانی اگمی م؟؟؟منیتمامش بکن- 

  
  .. نرفته کهادتی ...اری که حافظه شونواز دست دادن و در نیی کسایادا!!بس کن بهادر- 

  
 نرفته تو تنها زن ادمی... نرفته مثل روز اول عاشقتم ادمی.... نرفته ادمی رو یچینـــه من ه- 

 تمام کسالی نرفته ادمی.... خودم کشف کردمتوی نرفته مهربونادمی ... ی من هستیباارزش زندگ
  ... نرفتهادمی ناروی من ای کنم باهام ازدواج کنتی تا راضدیطول کش

  
  !!!بهادر- 

  
من که به .. بزنهی حرفتونهی نمی ؟؟مطمئن باش کس ؟؟خانوادمی هستینگران چ! جان بهادر ؟- 

  !تو شک ندارم تو هم به من اعتماد کن 
  
  ..من- 
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 ی حل کنشهی بار واسه همهی مشکلت و یخوای می گفتی رفتشی سال پهی بشنوم خوامی نمیچیه- 
  ...ی ازم دور بمونذارمینم!!گهی دذارمینم.. شدنیا

  
برگشتن پرستار رضا خواه پشت سرشون با اخم داشت  هر دو به پشت سرشون یدی ببخشی با صدا

  . کردینگاهشون م
  
  ! دکتر کارتون دارهبایخانم شک- 

  
 به پرستار کرد و هر دورو جا یچارگی از سر بی دستشو از دست بهادر آزاد کرد نگاه متزلزل

  .گذاشت و به طرف اتاق دکتر رفت
  
  ! دکتر؟هیمنظورتون چ- 

  
   ها عملکرد مغزش سالمهی نداره با عکسبردای مشکل جسمچیم ه خاننیا...منظورم واضحه - 

  
  .. همه مدت نیا..پس..پس- 

  
 ستی بشه گرچه که ای مرحله انی وارد همچی بخاطر شوک روانیماری بادی مشیکم پ..دونمینم- 

  . بر علت شده بوددی شون هم مزیقلب
  
  ... ندارهی مشکلگهی د؟؟االنیقلبش چ- 

  
از ... خدابهش رحم کردهگمی دارو مصرف کنه باز هم مدی ماهه با6 دوره هیدارو براش نوشتم - 

 ش هی به تغذدی دور نگهش داری و هرنوع مسائل عاطفی ناراحتی روانی هابیهرنوع استرس،آس
  ! کمک بکنه تا خوب خوب بشهدیخودش هم با ...دیدقت کن

  
  ....باز هم ممکنه- 

  
 براش رقم ی آرومکنمی مدی شاد و تاکی تا فضادین تونو بکی سعیاما بهتره همه ...دونمینم- 

  دی کشوندش و هم آروم آروم با کمک متخصص حل بکننجای هم که تا ایهر مشکل....دیبزن
  
 ی روانشناسی تا با آشنام که دکترادی خواهش کنم مدارک شو قبل از رفتن به من بدتونمیمن م- 

  ! بهتر بتونه کمکش کنهدیهست بدم شا
  
 شی نگهدارهی بسترنجای غلط ای خانم به اسم و نشوننی بماند که بخاطر بهادر انمیبی نمیرادیا- 

  .. ندارهی ادهی ما فایبرا
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  ....من واقعا از همتون متاسفم- 
  
 ی شبها تماشا ممارستانی اتاقم پشت محوطه بی تاسف تونو از پشت پنجره یبارها صحنه - 

  !!گارهی سی قلبی  از عوامل سکتهیکیبهتره خاطر نشان کنم .کردم
  

از جاش بلند شد و " ترکش کنم کنمی میسع" انداخت و با گفتن ری حورا از خجالت سرشو ز
  . کردخکوبشی دکتر می بره که صدارونیخواست ب

  
 خوادی می منه دوسش دارم و برام مهمه به هرچی و ده ساله ییبهادر دوست دوران دانشجو- 

 تونست به ی اگهی کس ددی شادی زودتر ترکش کندین کشی همراهدیتونینم..اگه...برسه اما 
  !! آرامش ببخشهشیزندگ

  
  . کردی نگاهش میجد. تو صورت دکتر نگاه کردی با کنجکاو

  
  رضا خواه؟؟؟- 

  
  : تکون داد و گفتی دکتر سر

  
به زور برش ... حالش اصال خوب نبودرانی برگشتم ایبعد از بهم خوردن ازدواجتون وقت- 

  ادی هاش بربی از پس بداخالقتونهیمطمئنم م..هی دختر خوبسایپر .انمارستیگردوندم ب
  

  : زد و آروم گفتینی حورا لبخند غمگ
  
 من یزندگ...نه منو. خوشبخت کنهتونهی رو می هر زندمی دمی که تو زندگهی مردنیبهادر بهتر- 

  خدا نگهدار.کنمی می خوشبختیبراشون آرزو. دارهازیفقط به معجزه ن
  

  . کردی فرصت با بهادر صحبت منی در اولدیبا.رش بست و به طرف اتاق نارگل رفت در و پشت س
  

  :دیچی تو بخش پادشی فری صدا
  
  !!!!خورهی دکتره بهم میحالم از هرچ..رونی بنیبر- 

  
  !نارگل جان- 

  
   بهشون نگفتمومدهی از دهنم در نی تا هرچرونیبگو برن ب..خفه شو حورا- 

  
  : انداخت و با اخم گفت پزشک جوون صداشو تو گلوش
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  .می کمکت کنمیخواهی میفهمیخانم محترم مراقب حرف زدنت باش نم- 

  
  : با خشم زل زد تو صورت انترن جوون و با نفرت گفت

  
  ! ندارمازی نی کسچی من به کمک هرونیبرو گم شو ب- 

  
  . رفترونی کرد و با حرص عقب گرد کرد و از اتاق بی دکتر اخم

  
 شو فشار قهی همراه پرت کرد و شقیکی پالستی در حورا خودشو رو صندل به محض بسته شدن

  .دادیم
  
  ! نارگل جان؟ی کنی می جورنیچرا ا- 

  
  رونی ازشون پاشو برو دنبالشون بادیخوشت م... نداره ی ربطچیبه تو ه ...خوادیدلم م- 

  
 و رهیماش ت بود و چشختهی حورا از جاش بلندشد و رو تخت کنار نارگل نشست موهاش بهم ر

  . جنگ کردن بودنی بهش زل زده بودن و آماده یوحش
  
  رونی بی برنجای از ای خواد زودتر خوب بشیدلت نم- 

  
   ...........رمی بمخوادینـــه فقط دلم م- 

  
  ؟!!هی چه حرفنی ازمینارگل عز- 

  
 کندش  حرکت از جاهی و با دی به برچسب گلوش کشی داد و دستهی سرشو به بالشت پشت سرش تک

  :با سوزش چشماشو بست و گفت .دی کشی خفه اغیحورا ج.
  
   باشمنجای اخوامی لحظه هم نمهی گهید..الی ومی برخوامی خسته شدم منجایاز ا- 

  
  ی تو هنوز خوب خوب نشدیول- 

  
  : و نگران حورا و گفتی آروم و آبی بالشت بلند کرد و با خشم زل زد تو چشمای سرشواز رو

  
 برم هر نجای از اخوامیقصد خوب شدن هم ندارم فقط م...الی برم وخوامیط م ؟؟؟فقیشنوینم- 

  .کنمی بدتر منیوگرنه از ا... زودتریچ
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 خورد و از جاش بلندشد و با گفتن یحورا تکون. متصل به دستش وکتی دست برد به سمت آنژ
  . رفترونی از اتاق ب"کنمیباشه با دکتر صحبت م... باشه"
  

  : با بغض گفتی لبری سرشو رو بالشت گذاشت و زل زد به سقف و ز به محض رفتن حورا
  
  .. تو باشمشی پخوامی من فقط میمامان- 

  
 یبا لجباز.ادی بنیی پامارستانی دم در بی کرد تا از چند دونه پله ی استرس و اضطراب نگاهش مبا

 راه تونهی همه سرش داد زده بود که خودش می بود و جلودهی کشرونیدستشو از دست حورا ب
  .بره

  
 خورد و تعادلش و از دست زی خرده لهی دوم یپاش سر پله . حورا هم دورادور حواسش بهش بود

نفسشو پرت کرد . و آماده به جنگش روبرو شدی وحشی بشه که با چشماکشیداد خواست نزد
  . کردی اومدن از چند تا پله نگاه منیی تالشش واسه پای به باقی و عصبرونیب

  
 که یزن الغر و پوست استخون. کردنی ترش می شدن و با نگاه هاشون عصبی رد می چند نفر

 کبود و یی با لبهادهیرنگ پر. زدی بود و مانتوش به تنش زار مدهی پوشی رنگی کوتاه مشکیروسر
 ی داده بود و به سختهی خشم توشون بود به راه پله تکی که شعله یی گونه با چشماهاماری بیصورت

  . اومدی منییله پا پکی پله کی
  

  : داد همراهشه گفتی رد شد و خطاب به حورا که با حرکاتش نشون می چادری زن
  
   !!یدادی بنده خدارو آزار نمنی انقدر ایگرفتی ملچری وهیخانم براش - 

  
 یزی اوردن چه آبرورلچری وهی سر دونستی اون زن که نمدیی جوی حورا از حرص وست لبشو م

خانمه ... متنفر بود ی زشت و بدرنگ آهنی صندلنی نارگل از ادونستیکه نمخانمه .که نکرده بود
  ....دونستی نمنویا

  
  : نارگل توجه همه رو به خودش جلب کردی صدا

  
  ! فضول برو رد کارتکهی زنیچیخودت افل- 

  
 کاریخانم شما چ" و با گفتن دی زن از تعجب جا خورد خواست جوابش بده که شوهرش دستشو کش

  . از پله ها کشون کشون باال بردش"یمردم داربه کار 
  

  :ستادی نارگل اکی کرد و نزدی حورا اخم
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  ! رو مردمیزنی بود چرا داد مریقصدش خ- 
  

  : زد و گفتی پوزخند
  
  ! بفهمنویا..خوادیدلم م- 

  
  شهی حل نمینارگل با داد زدن سر مردم مشکل- 

  
   حل کنمی اگهی مشکلمو جور ددی بایگیآره راست م- 

  
  . شدیکی کاره گذاشت مهی حرفش و نی که با سرفه اغشی جی صدا

  
دستشو پس زد و با .زدی و پشت کمرشو آروم آروم ضربه مستادی حورا دورش زد و پشت سرش ا

  . کنهی آخر و طیدست به ستون گرفت که پله ."ولم کن"گفتن 
  

 قهی دق45 قایه کرد دقحورا در سمتشو بست و به ساعتش نگا. نشست نی با نفس نفس زدن تو ماش
استارت زد و روشن . شدنشی و سوار ماشرونینفسشو پرت کرد ب. شدنی روادهی پقهی دق5االف 
  .کرد

  
رو به . رستوران پارک کردی که ترمز کرد و عقب عقب جلوشدنی رد ملدای رستوران ی از روبرو

  :نارگل کرد و گفت
  
  !ی با چندنفر آشنا بشمی بریدوست دار- 

  
  !الی ومیرم برگرددوست دا- 

  
  ادی خوشت مالدی مطمئنم از میول ...شهی نمری دمیری ممیما که دار ....دونمیم- 

  
  !الی دوست پسرت ندارم منو برگردون ودنی به دی عالقه اچیه- 

  
  : کرد و گفتیفی حورا اخم ظر

  
  .بخاطر تو باهاش آشنا شدم.ستیدوست پسرم ن- 

  
  : ادامه دادی حورا با لبخنددیید حورا رو پا نمونی حورا مخفدی که از دی چشمری ز
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مطمئنم خوشت .خوردمی اومدم غذا می منجای ماه گذشته رو که تو حالت خوب نبود اکیتمام - 
  ؟یشی مادهی پشونینی ببادیم
  

حورا هم از سمت خودش . گذاشترونی بدون نگاه کردن به حورا در سمتشو باز کرد و پاشو ب
 به حورا کرد ی نگاهنی ماشیل به محض بستن در سمت خودش از باالنارگ. شد و در و بستادهیپ

  :و گفت
  
   نگفته بودم؟الی برگردم وخوامیبهت گفته بودم فقط م- 

  
  . کردی و دقت نگاهش می حورا با کنجکاو

  

  
  
  . پرت کردابونی قدم عقب برداشت و خودشو وسط خهی هوی 

  
راننده سرشو از . شدیکی ی رنگی مشکیپژو ی هاکی الستغی با جنی حورا ، ترمزماشغی جیصدا

 اورد بود و با بهت اول به نارگل که دستاشو بغل کرده بود و با ترس خم شده بود و رونیپنجره ب
و .اکثر مغازه دارها و راننده ها متوجه قصد نارگل شده بودن. کردیچشماشو بسته بود نگاه م

  . کردنی نگاه معجببات
  

 کرد ی مهی و دور زد و همنطور که گرنی حورا بود که با سرعت ماش که به خودش اودی کسنی اول
  .دی پرسی بود و با التماس ازش حالش و مستادهی نارگل ایروبرو

  
  : شد و دادش هوا رفتادهی پنی راننده به خودش اومد از ماش

  
 ی رو بدبخت مگهی دیکیچرا  .....یی رو پل هوادی برنی خودتونو بکشنیخوایدوونه ها م- 
  د؟؟ینک
  

  . شد و جلوتر اومدادهی پنی همراهش از ماش
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 کنار ابونی نارگل و از وسط خخواستیم. کردی می ها کرد و عذارخواهنی حورا رو به مردا وماش

   بودستادهی و همونجور اخوردی انگار وزنه به پاهاش وصل کرده بودن از جاش جم نمیببره ول
  
  !! خواهرم شوکه شدهدیآقا ببخش- 

  
   ..مارستانی ست ببرش توونهیدخانم - 

  
  . توجه همه رو جلب کردیی تا حورا خواست جواب بده صدا

  
   کرد ی خانم عذرخواهگهیآقا بس کن د- 

  
   کردندای صاحاب پهوی صاحاب بودن ی بشی پقهیتا دو د- 

  
  : قدم جلو رفت و با اخم گفتهی رضا 

  
  ؟! نهیگردیانگار دنبال شر م- 

  
  ی کردی می بلبل زبوننجوری هم همرشی زده بودم زشی پقهیددو !!آره چرا که نه - 

  
  : فشرده جلو رفت و گفتی رضا با فک

  
  ... به اصطالح محترمیدرست حرف بزن آقا- 

  
  : بود رو به رضا کرد و گفتی عصبانی تر از راننده یکلی مرد همراهش که ه

  
  ! جوجه؟شهی میمثال نزنه چ- 

  
 از دوندوناش تو یی چندتاهی ادی به فکش احتمال زهخوری می فقط مشت من اشتباهیچیه- 

  زهیریدهنش م
  

 گرانه ش تی از فرم حمای که ناشی سابقه ای بتی با اخم و جدالدی رضا پشت سرشو نگاه کرد م
 بود و با خشم به راننده و ستادهی اکردی بود که سالها باهم بودنشو نو اثبات میینسبت به رضا

 و چندتا از مغازه ستادی بود پشت رضا ایکلیستوران هم که مرد هآشپز ر. کردیهمراهش نگاه م
  : خطاب به دوستش گفتی زبونریراننده با فحش ز.ستادنی قدم جلوتر اهی تی ها هم به حماارد
  
  ...خدا بهشون رحم کرد امروز سرحالم .می برایب- 
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  : زد و جواب دادی پوزخندالدیم- 

  
  ... سرحالم یاتفاقا منم حساب- 

  
 می هم را بندازه زد و گفت بسه بریی اومد دعوای که انگار بدش نمالدی می نهیا برگشت و تو س رض

.  
  

 نی رو تو بغلش گرفته بود و کنار در رستوران از دور با استرس بدهی حورا نارگل لرزون و ترس
  . کرد ی و نگاه متیجمع

  
 بود و با اون ستادهیکه کنار در ا حورا دنی اومد و با درونی بی بود که از شلوغی نفرنی رضا اول

  . نارگل و بغل کرده بود قدم هاشو تند تر کرد و در و باز کرد و دعوتشون کرد داخلتیوضع
  

 ری گذاشت و ززی میسرشو رو. کنارش نشوندینارگل و صندل.  نشست ی صندلنی اولی حورا رو
  : کردیلب زمزمه م

  
  ؟یکنی کارا رو منیچرا؟؟چرا؟؟چرا ؟؟؟چرا ا- 

  
  : گفتی لرزونی نارگل بغض کرده و با صدا

  
   ....الی منو ببر والی منو ببر ویلعنت- 

  
چه " در رستوران و باز کرد و وارد شد پشت سرش آشپز رستوران وارد شد و با گفتن الدی م

  . به قسمت پشت رستوران رفتی منتهیی به سمت راهرو"شنی مدای پییآدمها
  

  . کنهیعذرخواه حورا سرشو بلند کرد تا از رضا 
  
  !من واقعا متاسفم- 

  
  !ی انجامش بدی که خوب بلدیتنها کار- 

  
  . به نارگل نگاه کرد و سکوت کردی حورا با اخم و ناراحت

  
 کنار حورا زی و رو دور مختی ریکی خودش ی وسط گذاشت براوانی پارچ آب با چند لهی الدی م

  :نشست و سرخوشانه گفت
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  . بود نبودتیچند وقت!! خدابـــه چه خبر از خانم با- 
  

  . پاسخ گذاشتی و بالدی حرف م"؟؟یکنی نمیمعرف... کنمی خواهش م" رضا با گفتن
  

 زل زده بود و هنوز با دستاش خودشو بغل زده بود زی به نارگل که با اخم به می حورا با نگاه
  :گفت

  
  !خواهرم نارگل- 

  
  . نگفتیچید و ه نارگل اول با تعجب بعد با اخم به صورت حورا زل ز

  
  : و گفتدی با صدا خندالدی م
  
 همه اصرارت بابت نی جوابت کرده الی بار ازرائهیخانم تو که  ..ی بابا پس شما خواهرشیا- 

  ؟!هیچ
  

 کرد و معصومانه الدی لرزون رو به می گرفت و با بغض و صدای و نارگل جدالدی می شوخی جمله 
  :گفت

  
  ! مامانمشی برم پخوامیم- 

  
 و دی کنار نارگل و عقب کشی محو شد و به صورت رضا اخم نشست صندلالدیه از صورت م خند

  : نشست و گفتکشینزد
  
  !مادرتون فوت شده- 

  
  : زد و گفتیرضا لبخند. حرف نگاهش کرد و فقط سرشو تکون دادی نارگل ب

  
  . ده سالم بودی وقتشهیسالها م.. مامان منم هم مرده- 

  
   اومدمای من بدن مرد کهیمامان من وقت- 

  
  اسمت نارگله درسته؟؟. مادرت متاسفم ی برا- 

  
 خودش ی برای آبوانیحورا که آرومتر شده بود ل. انداختری تکون داد و سرشو زی نارگل سر

  : کرد و گفتالدی و رو به مختیر
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  نجای اامی تنهاش بزارم و بشدی نمنیواسه هم. بهوش اومدهشهی می هفته اهی- 
  
  :دیب پرس با تعجالدی م
  
  ن؟؟یکنی مکاری چنجای هفته پس اکی- 

  
 کردم اجازه یبه شرط خوردن داروهاش دکتر و راض. خسته شده بودمارستانی خانم از بیچیه- 

  .بده ببرمش خونه
  
  ...یآهان بسالمت- 

  
  : و گفتدی کشیقی دو دل بود نفس عمیزی انگار واسه گفتن چی حورا کم

  
 نکهی احتمال ایطی چون بخاطر شرادی اسم حساب نکننیرو ا ادیاما ز.باستیاسمم حورا شک- 

  .ادهیعوضش کنم ز
  

 کردن و دوباره به حورا نگاه کردن حورا ی نگاهگهی و رضا باهم باال رفت و به همدالدی می ابروها
  .ادامه داد

  
 هاشو سکی بزارم فکر کردم و رونشی باهاتون درمخوامی که االن میمی هفته رو تصمکی نیتو ا- 

  .رفتمیبپذ
  

ادامه . بود آرومه بی کرد عجی نگاهش می به نارگل کرد اونم ساکت و کنجکاوی نگاه مستاصل
  :داد

  
 هی اومده اما شی که براتون پی مشکلیراستش متاسفم برا.نی هستی مالطی تو بد شرادونمیم- 
مقدار قابل  و کنمی هم قرض میکم. دارمهی سرماهی کم یلی مقدار خهیمن . براتون دارمشنهادیپ

 یی گهی دی تو منطقه ی اگهیباهاش رستوارن د.کنمی مزی از شما دوتا واریکی رو به حساب یتوجه
 تشیریمد. هم نصف نصفانیحساب سود و ز.نی رو راه بندازلدای و از صفر رستوران نی بندازهرا

 از عهده ش  کهدونمی که از جفتتون دارم میبا شناخت. هم از منهی سرماالدیبا رضا و کار از م
  دیایبرم

  
  : بزنه که با دست مجبور به سکوتش کرد و ادامه دادی رضا خواست حرف

  
 ی رو کاغذنی جوابم بدخوامیاالنم نم. اندازه شما دوتا اعتماد نکردمی ابهی غرچیتا بحال به ه- 

  : گذاشت و ادامه دادزی و شمارش و نوشت و رو مالیآدرس و
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حاال که سرراه شماها قرار .میکنی و باهم از اول شروع مزی چ قول دادم همهیزی عزهیمن به - 
  ! واسه جبران اشتباه به هممون بدهگهی فرصت دهیخدا  ...دیگرفتم شا

  
 لی تحلهی و در حال تجزکردی بهش نگاه مقی و دقیرضا جد. زد ی به رضا نگاه کرد و لبخند

  .حرفاش بود
  

 تون ی از دوستنی بدوننویا... شراکت قسمت نشدنیاگه ا.... می بردیخب ماهم کم کم با" با گفتن 
  . از جاش بلند شد و به نارگل اشاره کرد بلند بشه"دی موفق باششهیهم. خوشم اومدیلیخ
  
   سوال دارمهی لحظه من هی نیصبر کن- 

  
   شدرهی به رضا زد و تو صورتش با آرامش خی حورا لبخند

  
  می فکر کنمی شناسی که نمی کسنهادشی رو پدی چطور بامی دونی از شما نمیچیما ه- 

  
 هم دی آب و هوا عوض بکنهی هم نیاری بفی تشردی گذاشتم که هروقت خواستنی ایآدرس و برا- 

   اون شبمی پول غذانمیا.دینی من بشی حرفایپا
  

نارگل از . خم کرد و با اشاره به نارگل به طرف در رستوران راه افتادی گذاشت و سرزی رو می پول
  . زد و پشت سر حورا آروم آروم از رستوران خارج شدی شد و به رضا لبخندجاش بلند

  
   حورا؟؟هیمنظورت چ-
  
   با خانوادش ارتباط برقرار کنهخوادیخود نارگل گفت نم!منظورم واضحه عارف- 

  
  ..اما- 

  
  !!! نهگهی خودش خواست حاال خودش هم می هر چی اما خودت گفتیاما ب- 

  
 جفتمون خوب نوی امارهی ب؟؟؟نارگلیدی می جواب خانوادش و چحورا بچه نشو پس فردا- 
  میدونیم
  
عارف من  ..رهی منجای موضوع از انی بگم خودش گفت اگه اصرار کنم رو ایزی چستیمن قرار ن- 

 ی راضکنمیبعدشم دارم روش کار م. ها بشهابونی بازم سرگردون کوچه خذارمی نه مخوامینه م
  ستی نشیزی چگهیش که مبشه واسه روانپزشک رفتن خود
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 مطمئن باش آنرمال بودنشو ی به رفتاراش دقت کندی تو باکنهیمعلومه که خودش قبول نم- 
  ی بودن نگهداشتن دختر مردم واقف باشی قانونری خودت به غدوارمیبعدشم ام ...ینیبیم
  
 در دی با همشیماری بیبرا! دوستهیبعنوان .کنمی متشیمن فقط دارم حما... سالشه20 نارگل - 

   ی درمانشو شروع کننجای ایای فرصت بنیاول
  
  .. بگمدی بای چدونمینم- 

  
 کسب و کار راه هی میما قصد دار.. موضوع زنگ زدم نی همی فقط تنهامون نزار راستش براچیه- 

  می به کمک داراجی احتمیبنداز
  
  ؟؟؟یکسب و کار با ک- 

  
  .....با چندتا دوست - 

  
  ؟ی کنکاری چی خوای می به من هم بگشهیم..ی شدونهی ددوست ؟؟نه انگارواقعا- 

  
 بهم کمک ی دارشویی پول بخوام تواناونیلی چند مهی بدونم اگه خواستمیفقط م ..یچیفعال ه- 

  یکن
  
  !می ندارشتری حورا که بهیدست تو ، ...می خونه رو عوض کنمیقصد داشت. پس انداز دارمیمقدار- 

  
   حسابنی هات بی عارف خوبیمرس- 

  
   باهات صحبت کنهخوادی منجاستی هلنا انی خر شدم ببیباشه حساب- 

  
 رو قطع نکرده یگوش ..دی در مورد نارگل شنحتی صحبت کرد و نصی اقهی با خواهرش چند دق

  . نارگل بلند شدغی جیبود صدا
  

اصرار  بود و ماه بانو با سی بود تا کمر خستادهی آب اکی نارگل نزدرونی بدی دوالی با عجله از و
  .رهی جلوشو بگکردی میسع
  
   چه خبره؟؟نجایا- 

  
  : ماه بانو با التماس برگشت سمت حورا و تند تند گفت
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 بودمش دهی تا کجا رفته بود کشنی چله زمستون بره تو آب سرد ببخوادیخانم جان م- 
  .. دخترنی و ادیشما بمان..رونیب

  
 برگشت و با پا وارد آب ایدوباره به سمت درنارگل با اخم . گرفت شی رو پالی وری به عجله هم مس

  : برگشت سمتش و داد زدتی قدم جلو برداشت نارگل با عصبانهیحورا .شد
  
   ..ستیعقب با- 

  
  ! تو آب نکنه آب فقط مال توئهامی بخوامیچته بابا منم م- 

  
کت و حورا ژا. تو آب فرو رفتشتری برداشت و بگهی بهش کرد و قدم دی نگاهینی نارگل با بدب

 شلوارشو هم باز کرد و پشت سر نارگل به یدکمه . انداخت ی تنش و در اورد و تو خشکشرتیت
  .آب زد

  
  : حورا کرد و کرد و گفتی اچهی ماهبای رو فرم و تقرکلی به هی نارگل نگاه

  
  ؟یتو ورزشکار- 

  
دور  ی جلوتر از نارگل رفت و چرخی تکون داد و با دستاش آب و باز کرد و کمی حورا سر

 اوردیآخرش هم طاقت ن. نظر داشتری کرد و حرکاتش و زینارگل با دقت بهش نگاه م.خودش زد
  :و گفت

  
  ؟؟ی اون پسرا رو زدیاون شب چطور- 

  
  : و گفتدی حورا با صدا خند

  
  !! که با دست یدیخودت د- 

  
  !دی که چطور زورت رسنهینه منظورم ا- 

  
  . رو از سرش در اوردی و روسردیرگل و کش نای روسری شد دست برد حلقه کشی حورا نزد

  
  ! شنا تو آبادی با لباس میآخه ک!! شوافهینگاش کن تروخدا ق- 

  
  ! رفتادمی- 

  
   آبری کشنت زی مشنی منی سنگاریاشکال نداره برو لباس هاتو درب- 
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 و دهی کشلیحورا با لبخند به است. در اوردسشوی خی لباس های عقب رفت و تو خشکی نارگل کم

  : گفتطنتی بلند نارگل نگاه کرد و از دور با شیپاها
  
  ! هایکلک تو هم خوب موند- 

  
  .ستادی حورا اکی کرد و دوباره تو آب پا گذاشت و نزدی نارگل خنده تلخ

  
   نارگل؟یشنا بلد- 

  
  .. نهادیز- 

  
  ! جلومی خرده برهی من باش کیاشکال نداره نزد- 

  
 نارگل ی و روبروستادیرو شنا کردن وسط آب حورا ا یری قبول کرد و دست شنا زنون تا مس

 نارگل و یدست بلند کرد و شونه ها. بوددهی شده بود و به صورتش چسبسی موهاش خستادیا
  . شدرهی تو صورتش ختیگرفت و با جد

  
  ؟؟یمونی زنده نمشتری بقهی آب هفت تا ده دقری زیدونستیم- 

  
  : تکون دادی کرد با شک سری نارگل اخم

  
  ؟ی منو بکشیخوایه؟میظورت چمن- 

  
 گفت بهتر شده بود و اون شدی مبای نارگل که تقری گلوری زی هاهی زد و به بخینی حورا لبخند غمگ

  : رو نداشت نگاه کرد و گفتهی اولیمتورم
  
  !ی منو بکشخوامیازت م...نه - 

  
  . شدرهی خنشی و غمگی نارگل با وحشت و تعجب به صورت جد

  
  !ی قصاصم کندمیدارم بهت فرصت م.... نگاهم نکننجوریا- 

  
  . چند بار مردن و زنده شدنمی بار بکشمت بابت روزهیقصاص؟؟- 

  
  . شدرهی نارگل خنی حورا سرشو باال گرفت و تو صورت غمگ
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  !!ــــزمیعز- 
  
نشو مثل ماه بانو مثل خواهرت ،مثل عمه ،مثل ...برام دل نسوزون حورا.. نگو نجوریا....نه- 

چون مثل اونا ....مثل مثل مثل مثل اون نشو ،مثل اونا ..مثل همه پدرم...مثل ..ال،مثلی لد،مثلیام
  ...یستین

  
  .. مندونمیمن بدترم م- 

  
 تازه ازت خوشحالم چی که هستمی بدون که ازت ناراحت ننوی اما ادونمی از تو نمیزیمن چ- 

 هی نشونی نداشتن و ب محبت منواقتی که لییآدم ها..یتو بهم سرنوشت و نشون داد..هستم
  .عروسک بودم

  
  .. تو خانوادهیول- 

  
 کس و کار بودنم مسخره م ی دختر عمه هام بخاطر بیبارها و بارها خانواده پدر..اشتباه نکن- 
 ی عمم منو به سرپرستدیفهمی که میهرکس هرکس... مدرسه یبچه ها.گفتمی نمیچی من هکردنیم

 داده منو حی عمم به خاطر پسر جوون داشتنش ترجیکی قبول کرده چون پدرم منو نخواسته و اون
  .. که مادرم و طرد کردن چه برسه من بسپرهمی مادری نوادهبه خا

  
  ... عمتدهی نشون منیخب ا- 

  
 نشونی بچوقتی من هی جادمیبا اون اتفاق ها فهم!ستی برام مهم نگهی دیول... من خوب یعمه - 

  ....نبود
  

  : و گفتدیحورا آروم خند.د کردنی دندوناش شروع به لرز
  
 تا می برگردمی شنا کنای بالیخی حاال بزنهی وسط زمستون به آب نمی اوونهی دچی هیدیحاال فهم- 

  ؟؟یستیخسته که ن...یگرم بش
  
 چوقتی هگهی دچوقتیه!!! جلو برم حوراخوامیفقط م..واسه فکرکردن به گذشته خسته م...نه- 

 تنها نیا!!! ازشون بکنی بهم بزن نه دفاعینه حرف من ی زندگیاز گذشته من ،از آدم ها
  !!مونی که ازت دارم بعنوان شرط دوستهیخواهش

  
  ؟؟یکنیاگه قبول بکنم منو بعنوان دوستت قبول م- 

  
  ؟؟یزدی چطور اون شب اون پسرا رو می بدادمی که یبه شرط- 
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  : و گفتدی حورا بلند بلند خند
  
 شتری بی سال9 8 هی نباشه ی بدم هرچادتی دیت که با هسزهای چیلیخ.. چشمیباشـــه به رو- 

  !دمی کشییاز تو تنها
  

 دست شنا زنون به سمت ساحل برگشت نارگل هم پشت سرش دست و پا زنون به سمت ساحل شنا 
  .کرد

  
  ییییییآ-
  
  ! نارگل جاندی دردت اومد ببخشدیآخ ببخش- 

  
   ...هیعی طبادیخفه شو بابا مگه چوبم دردم ن- 

  
   مچتو قرمز شده؟منیبب- 

  
 یی از فن هایکی اون دستشو گرفت و طنتی نارگل با شرهی حورا دست جلو اورد مچ نارگل و بگ

 انداختش و رو کمرش نشست و از پشت دستشو به حالت نهی گرفته بود و بهش زد و رو سادیکه 
  .دستبند زدن نگه داشت

  
  : حورا با خنده گفت

  
  .. قبویا زد..خطـ - 

  
ماه بانو با تعجب و ترس به نارگل که رو کمر .ماه بانو حواس هر دوشون به در داد غی جی صدا

حورا دو . شدادهی به خودش داد نارگل ازکمرش پیحورا تکون.حورا نشسته بود و ماتش برده بود
  :زانو نشست و گفت

  
   شده ماه بانو؟؟یچ- 

  
  ن..ا..م ج..ان..خ- 

  
  !!کارت و بگو...می کردی منی تمرمی شده داشتیزیجانم چ- 

  
  : کرد رو به حورا گفت ی نگاهش مثانهی به نارگل که خبدی ماه بانو با شک و ترد

  
   با شما کار دارنگنیدوتا آقا اومدن م- 
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صورت حورا با خنده . شدرهی نگاه کردن و چند لحظه متفکرانه به هم خگهی حورا و نارگل به همد

  .باز شد
  
   از دوستان هستنرمیدوش بگ هی کن ماه بانو تا من ییرایپذ- 

  
  . ماه بانو با دلهره رفت

  
   شددای ماه سرو کله شون پهیباالخره بعد از - 

  
 نارگل برگشت ی داشت که با صدای از جاش بلند شد به سمت اتاقش بره که دوش خصوص

  :ونگاهش کرد
  
  جانم؟؟- 

  
  ! کنمیمن هم با خودتون سه- 

  
  ه؟؟؟یمنظورت چ- 

  
 ی خبر نداره و کسی جدا کردم که کسی تو حسابم پول دارم تو حسابینوی مل30 کیمن نزد- 

  !!ی برشون نداشته بهتره ازشون استفاده کنی داشته باشه اگه تاالن کسینتونه بهش دسترس
  
 شده یابی رد سی پلقی مونده؟؟ممکنه حسابات از طری تا االن دست نخورده باقیمطمئن- 

   کننداتیتا پ..باشه
  
   دنبالم بگردهی کسگهی دکنمی گذشته فکر نمشتری بکسالی اما ارزششو داره سکهی ردونمیم- 

  
  : افتاد و با لبخند گفتشونی تنها شرط دوستادی بگه که یزی شد خواست چنی حورا غمگ

  
  ؟ی افتادنمون باشه اوکری کمتر امکان گمی کنی برداشت مگهی شهر دهی میری می تو بخوایهرچ- 

  
  . کرده بودن خارج شدی خالنی تمری که برای از اتاق"رمیگ دوش برمیمن م" با گفتن 

  
  نی خوش اومدیلیخ- 

  
  : گفتی پا انداخت و با شوخی زد و پا روی بود لبخند جذابدهی که پوشی با ژاکت کرم مشکالدی م
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   کردمشیپدرم در اومد تا راض- 
  

  .ش گرم کرد کاکائوری حرفشو خورد و سرشو با شی باقالدی نگاهش کردم می رضا چپ چپ
  
  !به شخصه واسه من جالبه چرا من؟..میراستش سراپا گوش- 

  
  الدی آقا می شما و به امانت دارتیری آقا رضا من به جفتتون اعتماد کردم به مدستیبحث شما ن- 

  

  
  
  : گفتی زبونری خنده شو خورد و زی از خنده در حال انفجار بود بسختالدی م
  
  دت باز کن نوشابه واسه خوهی یفرصت کرد- 

  
  : زد و گفتی نارگل که چارزانو رو مبل نشسته بود پوزخند

  
  چادیهوا سرده بچه م- 

  
  !!!!!نـــارگل- 

  
 هی تکی بزرگ مآبانه اتی خنده و نارگل با اخم و جدری خود حورا باهم زدن زی و رضا و حتالدی م

  .کردی کاکائوشو مزه مزه مریشو داده بود به مبل و ش
  
 بار چوب اعتمادم و هی که ی اعتماد کنم منی سخته بازم به کسیلی من خی برایخارج از شوخ- 

  .زهیتمام حساب کتابام بهم بر. تو نگاهتون بود که باعث شدی چدونمیخوردم اما نم
  
با دست جلو دهنشو گرفته بود و قرمز شده .ختی ررونی تو دهنش بری خرده از شهی پوق زد الدی م

  : گفتیبود نارگل به تلخ
  
  ...زهی وسط کمه کاسه کوزه همه رو بهم برنی انی عشق آتشیفقط - 



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

344

  
 و بدور دی کشیقیحورا نفس عم. دادهی انداخت و به مبل تکری رضا ساکت شد و با خجالت سرشو ز

  : خاص خودش گفتتی با جدیاز شوخ
  
  !دی کنییرایفعال از خودتون پذ.دمی محی بعد از شام کامل توضنیاگه اجازه بد- 

  
***   

  
 هینارگل تک. کردن ی نشسته بودن و منتظر به حورا نگاه منهی شومی به دست جلووانی هر سه نفر ل

 تو دستش و نگه وانی بسته لی نشسته بود و با چشمایکی داده بود و تو تارنهی کنار شومواریشو به د
  .داشته بود

  
 چهار الدی فاصله از میا کمرضا ب. بود دهی دراز کشی ورهی دستش داده بود و ری بالشت زهی الدی م

 نشسته بود و غرق نهی شومکی نزدشی به آترهیحورا خ.کردی نگاه مشی چاوانیزانو نشسته بود به ل
  .افکارش به گذشته متمرکز شده بود

  
همراه زنش بعد از . بودبای که اسمش منوچهر شکمی شروع شد که پدربزرگ پدریداستان از وقت-

 و شروع شونی خونه زندگهی دی که داشتن با خریی هیتابا سرما رازیازدواجشون اومدن بودن ش
 شی که خونه شونو بخاطر آتشنی زن و مرد و پسر کوچولوشون آشنا مهی با ی اتفاقیلیکنن که خ

 مسجد اومده بودن تا دی مرشی خونه بودن و هردو پهی دی دست داده بودن و دنبال خرز ایسوز
  .مشکلشون با شور و مشورت حل بشه

  
 و باهم خرنی منیی پامتی از شهر رو با قی دور افتاده ای چند هکتارنی مسجد زمدی مرشنهادیبه پ 

 اومدن پدرم و عمم که ایکه بعد از به دن .دنی رو کنار هم می ساخت دو ساختمون آجری نهیهز
 زو رمتشونی تر شد و صمکی خانواده نزدوندیدوقلو بودن و تنها تفاوتشون رنگ چشم هاشون بود پ

  .شتریبه روز ب
  

 و کاشتی خودش نهال می پدربزرگم کارمند گمرک بود اما بخاطر طبع و لطافت روحش با دستا
 بوده و با ی مرد مهربون و آرومگنیم. کردی میدر کنار کار کردنش تو گمرک کشور ته باغ باغبون

وت شکل و نما  برهنی راه انداخته بود و هرروز اون زمواشی واشی باغ بزرگ و هی هاش یدگیرس
 رونق گرفت رفت واشی واشی مجاور و ساخت و ساز اونا هم اونجا ی هانی زمدنی و با خرگرفتیم

  . شدادیو آمد ها ز
  

 ی خانواده شدنی پدربزرگم محسوب مکی بودن و شرنای پدربزرگم ای هی که همسایی خانواده 
 بود و ی دادگسترلیوک.د  معروف بوی که مرد با وجدان و منصف"انی کنیعمادالد" بودن انیک

 و اوضاع نابسامان بد شیاما هرگز فراموش نکرد که وقت ندار. داشتییای خودش برو بیبرا
  . شدیداری خرنی پدربزرگم اون زمکت با مشارشیمال



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

345

  
بعد از مرگش به خواست . گرفت و فوت شدی سختیضیپدربزرگم مر. بچه ها بزرگ تر شدن ی وقت

  . خودش ساخته بود دفن شدیز باغش که با دستا و بعد انیمادربزرگم ته زم
  

 راحت بشه که دور شدن دو خانواده الشی خنکهی و امتی شدن صمشتری بی هم برانی عمادالد
 عمارت بزرگ و مجلل هیدو ساختمون و کوفت و چهار طبقه  .ارهی نمشی پنی زمی برایدردسر
  .ساخت

  
 پسر ی طبقه براهی رو جدا جدا داده  بود که بعد از مرگش ارث هر خانوادهنی حرفش هم ا

 عمه و مادربزرگم در نظر ی طبقه براهی پدرم و ی طبقه براهی طبقه همسر و دخترش و هیخودش و 
  .گرفت

  
 ساله شده 16 نام داشت نوی که مانی کی سالها گذشت و بچه ها بزرگتر شدن دختر بزرگ خانواده 

  .ه عسل رفت  خواستگارش ازدواج کرد و به مانیبود و با اول
  

 هم ای و دندی رفتن بود و امی ساله شده بود و به فکر سرباز19" ارسالنریام" انی کی پسر خانواده 
 و شوهرش تو ماه عسلشون نویکه تصادف م. درس و مشق هاشون بودنی ساله بودن در پ15که 

  .  به هر دو خانواده زدی سختیضربه 
  

 عروسشون ی حاضر به نگهدارنوی شوهرمینواده  تصادف در جا فوت شد و خای تونوی شوهر م
 پدرش برگشت و بعد از چند ماه معلوم شد که از شوهرش حامله شده ی به خونه نویم.نشدن 

  .بوده
  

 خواستگارا به ی مدت دوباره پاهی خانواده رو عوض کرد و بعد از ی اومدن هلنا اوضاع روحای بدن
 ی خانواده نکهیواج دوم دخترش افتاد و با استرس ا هم به دلشوره ازدنیعماد الد.عمارت باز شد

 همه بشی با درخواست عجادی مشی پییشوهر اولش از وجود نوه شون مطلع بشن چه دردسر ها
  .رو شوک زده کرد

  
 بهی خانواده حفظ بشه هم غروندی تا هم پانی مای دنی ارسالن به خواستگارری امی اعالم کرد که برا

 نی ازدواج بکنه و اونم سه دنگ زمنوی هم با مدی که امیشته باشه به شرط ندایراثی ارث و میادعا
  .زنهی ارسالن مری شو به نام امگهی و سه دنگ ددیو بنام ام

  
 که هم ازش کردی ازدواج می با زندی درخواست جا خورد پدرم بود که بانی که از ای تنها کس

 بر ی اصرار مادرش و مبنیاشت اما وقت بچه هم دهیبزرگتر بود و هم قبال ازدواج کرده بود و 
 خواهرش ی هم از عالقه شی و کم و بدی شننوی آل بودن مدهی آروم و ای خوب واخالق هاتیموقع
  . موافقت خودشو اعالم کردی قلبتیبدون رضا. خبر داشت رارسالنیمبه ا
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 به دو یها خوشبخت اومد و دوباره بعد از سالای بدنرارسالنی پسرام"عارف" هلنا ده ماهه بود که 
  .خانواده رو اورد

  
 ی براخوادی مگفتی و مستادی بر بچه دار شدنش ای مبنانشی اطرافی پدرم هم با تمام مخالفت ها

  . همه شاهد بودننوی باشه که صد البته هم بود و ایهلنا پدر خوب
  

 هی دو پسر دییو زا سه قلهی باردر کمال تعجب نی بار دوم باردار شد و ای براای سال دن4 3 بعد از 
  !!!دختر

  
 باز کرده بود چون هم ی جور اختصاصهی شیی خودشو تو دل دای که به محض تولدش جای دختر

  . پدرم بودی بچگونه ش ساعتها باعث سرگرمی هاینیریبه نسبت پسرا آرومتر بود هم ش
  

و داشته  مثل آرزی آرزو داشت دخترشهی پدرم خودش اسمش و انتخاب کرد و اعتقاد داشت هم
 ارسالن به نام پدرش عماد انتخاب کرد و آرش هم به انتخاب ری از قل پسرارو خود امیکی.باشه

  . شدی نامگذارایدن
  
 پدرم نکهی آرومشون مشغول بودند تا ای و همه در کنار هم به زندگگذشتی می به خوشی سال3 

 هارو به خودش یلی خ پخش شد و توجهوی تو رادشیقی موسی از قطعه هایکی بار نی اولیبرا
 و تالش ی پدرم که با سعی شد برای ازهی انگنیو ا. خودش اثر شده بودیبه نوبه .جلب کرد

 مختلف بره و وقتشو با نت هاش و یو کنسرت ها. بزارههی از جون و دل ماهنرش ی برایشتریب
  . بگذرونه"آرزو"
  

 از سران گردن کلفت عرب یکی  دختر"هیفوز". با مادرم آشنا شدی از کنسرت هاش تو دبیکی تو 
  . مذهبیسن
  
 کرد قشی که بلند شد و تشوی کسنیاول. نواختانوی قطعه شو با پی پدرم وقتی اجرانی اولتو

  . زده شدشونیی آشنادی کلنی اولنیمادرم بود و ا
  

تو  . کردی مقشی کرد و با ذوق و شوق تشوی مدای پدرم حضور پی کنسرت های دفعات بعد تو همه 
 به پدرم گفت که ی از کنسرت هاش مادرم با شجاعت بهش ابراز عشق کرد و وقتیکی یمهمون

 ش کنه و غهی که ازدواج کرده و متاهله ازش خواست صدونهی و مشناسشیسالهاست دورادور م
  .باهاش ازدواج کنه

  
  نگه داره ونهی درداشو تو سدی آدم باگفتی مشهی به مادرم داشت همی پدرم هرگز نگفت چه حس

 سالهاست که مادرم دی فهمی وقتخوندی عشق مادرم و از نگاهش میوقت. بشهمشونیفقط با خدا سه
  . ازدواج کردی شناخته باهاش پنهانی اگهی رو شکل دایمسلمون شده و به عشق پدرم دن
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  . ازدواج خبر داشت عمم بودنی که از ای و تنها کس
  

 و میکردی می زندگهی ترککی کوچی از شهرهایکیاون وقتا بامادرم . سالم شد12 11 گذشت تا من 
 کنمی و هرگز فراموش نمومدی مشمونی که پدرم پیی وقتامی داشتینیری شی ولی پنهانیزندگ

 و زدیمادرم چشمهاش برق م. رفتی لحظه خنده از لبهامون نمهی و دمیگذرونیساعتها خوش م
 که تو یی و پدرم وقتاشیزندگ ی ملودنیباتری معتقد بودم زشهیهم.شدی قطع نماش خنده هیصدا

  . مادرم بودی خنده های من صدای لذت بخش و مورد عالقه یقیخونه حضور داشت موس
  

 متی عشق قگفتی مشهی اماهمشدی گرچه بعد از رفتن پدرم مادرم تا مدتها ناراحت و غصه دار م
  . از پدرم بوده شی عشقش اون هم دورمتی قدیداره شا

  
 و همه از وجود من خبردار شدن دمونی شب دهی ی اتفاقیلی مادرم خیها یی از دایکی نکهی تا ا

 نی مذهبشو عوض کرده قسم خورد هرجور شده اعهی شهی دخترش بخاطر دی پدرمادرم فهمیو وقت
 ارسالن ری هست و امی که پدرم کدنی و پرس جو فهمقی تحقی با کلکنهی می رو تالفی احترامیب

 ی دست به هر کاری تالفی کرد که براکی تحرشتری پدربزرگم و ب بودی برجسته الی وکقضاکه از 
  . اعالم وجود من و آشکار کردن ازدواج پدر مادرم بوداستشی کار باسنیبزنه که اول

  
 از پدرم تشی دست از حمایول. شوکه ش کردی جورائهی ارسالن زد و ری به امی سختی که ضربه 

  .اشت مثل برادر نداشته ش دوستش دگفتنیم.دینکش
  

 ازدواج بچه ها گرفته ی برامی تصمنی همچی چی که برادونستنی همه منی بعد از مرگ عمادلد
  . دوخانواده شده بودمنیو حاال من عامل نزاع ب. نداشته باشه نی به اون زمیی ادعابهیبود که غر

  
شت  مدت تحمل غم و غصه سرنوهی و شوکه کرد و بعد از رارسالنی خبر ازدواج پدرم مادر ام

  . از کار پدرم فوت کرد بعد از فوتش چون کنار شوهرش ته باغ دفن شد یریدخترش با دلگ
  

 ارسالن وقبول کردن ری امشنهادی ملعبه شد که باهاش پدرم و بچزونه که با پهی پدربزرگم ی برا
 به سنگ رشی من تو اون خونه باز هم تتی به نام من زده شد و حضور و تربنیعمم سه دنگ اون زم

  .خورد
  
 کردم گرچه با ی می عمم هرچقدر سخت زندگی گذشته بود و من کنار خانواده یکسالی 

 و کردمی می رو به زور تصاحب کرده داشتم اما کنارشون زندگیی که جاینگاهاشون حس کس
  .  همزبونم بودنی بودن و آرزو بهتررفتهی جون منو پذنویخوشحال بودم هلنا و م

  
 از دونستمی که میی به غصه های صداش پدنیمادرم بود که هربار با شن تنها غمم دور بودن از 

  . بوددهی رو خواب دنای هممون بدتر از ای اما سرنوشت برابردمی مکنهی و سکوت مخورهی ممیدور
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 زدی با من هم کمتر حرف مگهی دی و ساکت شده بود حتزدی مدت بود آرزو ساعتها باتلفن حرف مهی
 اومد که درخواست غامی مادرم پی آرزو بود که از طرف خانواده یسالگ 16 مدت گذشت تولد هی

  . فوآد دارنیعنی میی دانی کوچکتری از آرزو رو برایخواستگار
  

 اون ی پدربزرگم برای که نقشه دونستی نمی بودن و کسبی درخواست عجنی همه شوک زده از ا
  !نهیزم
  

 فوآد و نشون یی مسلمون شدن داینا و حت اوی ارسالن رد کرد اما اصرارهاری اول به شدت ام
  . دهن همه رو بسته شدی جورائهیدادن عشقش به آرزو 

  
 ستادی پدرش ای اومدن که آرزو تو روی آرزو می مرتبه چندم بود که به خواستگاردونمی نمقی دق

  .هی ازدواج راضنیو گفت از قبل تر ها عاشق فوآد بوده و اونم به ا
  

 و گفت ستادی اما باز هم اارهی طاقت بی بود که هر پدریزیجمع کمتر چ ارسالن تو ری شکست ام
  .دهیدختر نم

  
 کردی رو گوش نمی کسچیحرف ه.ختی بهم رشتری بتی آرزو وضعی با قهر کردن و اعتصاب غذا
  . گرفت یوروز به روز از همه فاصله م

  
 ارسالن خواست تا ریم از اتی مادربزرگم در حال مرگ بود و بعنوان وصری واگری هاگنی تو هم

 خواستی خودش دوست داشت و می چون هلنارو مثل نوه هارهیزودتر ازدواج عارف و هلنا سر بگ
  .نهیازدواجشونو قبل از مرگش بب

  
 نشد مراسم کفن و دفنش ته داری و بدی بعد از رفتن عارف و هلنا به ماه عسل مادربزرگم شب خواب

 ماله نی حرف که نصف زمنی و دوباره روشن کرد و به امی خاکستر پدربزرگم مادرری زشیباغ آت
  . عمم و هممونو گرفتنی خونه ختنی بزنه شبونه رشی همون نصف قبرستون و آتتونهیمنه پس م

  
 قصد اونا کردی داد چون فکر می خبر بود آرزو رو فراری پدربزرگم بتی ارسالن که از نری ام

  .ختی از چه قراره اوضاع بهم رنای پدربزرگم اومد و گفت جری وقتیآرزوئه ول
  

 نی نشلچری وشهی همی خورد و براری نجات جون آرزو تی برارارسالنی امری درگی شد توری و درگ
  .شد

  
 عمه دیکشی لحظه هم از دعا کردن دست نمهیمادرم .کنمی وقت فراموش نمچی رو هی اون شب لعنت

  . کردیدا م و دخترشو رو صدیکشی مغی شوک زده شده بود و فقط جایدن
  

  . بخوابمدمیترسیاونقدر که تا مدتها شبها م. ترسناکیلی بود خی شب ترسناک
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پدرم هم گم و گور شده .. آرزو کجاست دی نفهمیاما هرگز کس. باالخره صبح شد ی اون شب لعنت

 مشاعرشواز دست داده گفتنیم. شددای پدی درخت بری جون پدرم زی هفته بعد جسم بهیبود و 
   .دونستی نمی هفته کجا بود و کسهی  اوننکهیا

  
 ی بود و آرش حتنهی عماد سراسر کینگاه ها. بود ی بعد از اون اتفاق وجود ما تو اون خونه اضاف

  . اومد ی ما نمی طبقه ضشی برادر مردنی دی برایعمه هم حت.کردیتو صورتمون هم نگاه نم
  
 که پدرم مرد و تو دی ماه نکش6 به می و از اونجا رفتمی شد که چند دست لباسمونو جمع کردنی ا

 فرسوده شده بود ادی پدرم و کار زیمادرم هم که از غصه .بهشت زهرا جدا از خانوادش دفن شد 
  . نشدداری و صبحش بدی شب کنارم خوابهی ی سالگ30و تو سن 

  
از  بلد نبودم تا ی کارچی نداشتم برم و هیی جاچیه. کس و کار شده بودمی بی سالگ15 تو سن 

 که ی مقدار پولهی فقط با اطالع مرگ مادرم مردم محله مادرم و با همون امی خودم بربیعهده 
  !یی عالمه تنهاهی مونده بود کفن و دفن کردن و من موندم و یبرامون باق

  
 زنش منو تو خونشون ی به مرام آخونده مسجد که زنش پا به ماه بود و به اسم نگهداری بازم گل

  .امی کس و کار بودنم در بی بتیوک مرگ مادر و پدرم و وضعجا داد تا از ش
  

 مسجد منو به نهضت راه داد و با توجه شنمازی اونجا بودم و اون مدت زن پادی بای تا بچه شون بدن
 بدم و در کنارش خودم هم ادی تونستم چهار کلوم سواد به مردم زدمی که بزرگتر مکلمیبه قد و ه

  .درس بخونم
  

حرف نامربوط هم که پشت سر حضور من تو خونه اون مرد بامرام و باوجدان زده شد  ی بعد از کل
 که مادر و پدرم و با ی که داشتم خونه اییهمون چند دست لباسمو جمع کردم برگشتم به تنها جا

 واشی واشی و دادمی و روزها درس مخوندمی درس مدنیشبا از ترس خواب.هم از دست داده بودم
  .ردمکی می ترقییاتنه
  
 که بتونم از خودم یی رفتم و تااونجای شدن مزاحمم هام کالس دفاع شخصشتری با بواشی واشی 

 خودم بهتر دونستی نمی هر کس"حقوق" یرشته . وارد دانشگاه شدمری سال تاخهیبا .دفاع کنم
 رشته دفاع از حق و حقوق خودم بود که همه با سکوتشون ازم نی قصدم از انتخاب ادونستمیم

  .دنشفته بوگر
  

 کنم سی بود جام و خکی استاد پاشو توکالس گذاشت از تعجب و ترس نزدی ترم دوم بودم که وقت
  !!!! بود"عارف"
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 به صورتم ی با بهت تو کالس دنبالم گشت و وقتهی چند ثاندی به اسمم رسی برعکس تصورم وقت
  . و بغلم کرددی همه به طرفم دوی جلودیرس

  
  !!! حسنیبهتر. بهم دادی کسیید از سالها تنها بود که بعی حسنی بهتر

  
هر . خنده دار تابه تا داشتنی جفت دوقلوهیبچه دار شده بودن . عارف باز شدی پام به خونه 

 اقهینه اخالق نه ق. نبودگهی به همدهی شون شبیچی دوتاهنی اگرفتی خنده م مدمشونیدیوقت م
 انگار گرفتمی مشی آتدنشیون که هربار با د زبنیری ملوس و شوای و پر سروصدا هگوشیحسام باز

  ...زشی خنده اش همه چی بود که با آرزو نصف کرده باشن حتیبیس
  

 دنی هفته باشه با دکی ماه برگشتش که قرار بود کی بهتر از منو نداشت بعد از تی عارف هم وضع
ه بهش دامن  خونیاون همه اتفاق شوک زده شده بود و عذاب وجدان گرفته بود که سکوت اهال

 ی مهارتی شد که عارف هم از اون خونه کنده شده بود و تو کشور امارات دوره هانی ازدیم
  . شده بودی کرد و همون جا موندنی و کار مگذروندیم
  

  !!نهی رو بگذرونه که منو ببی درسادی دوستش بی فقط انگار شانس بامن بود که جا
  

 کشمی خجالت ممی زندگی گفتن باقی برانکهیبا ا" و با گفتن دی کشیقینفس عم. حورا سکوت کرد
  : ادامه داد"نیاما بهتره کامل درموردم بدون

  
 کشمی خجالت ممی زندگی گفتن باقی برانکهیبا ا" و با گفتن دی کشیقینفس عم. سکوت کردحورا

  : ادامه داد"نیاما بهتره کامل درموردم بدون
  
 کردنم دال ی خونه م و تنها زندگبرمی من پسر م بود که تو دانشگاه پخش شده بود کهیچند وقت- 

 رد ی کردن و وقتحی ازم درخواست توضاستی که از طرف رادیاونقدر ز. پشت سرم بودعاتیبر شا
 هام به دروغ گفتن که به شون وعده دادم و خونم ی چندتا از همکالسمی ناباورنیکردم در ع

  ! رو باهام گذروندنی کردم و اونام چند بارشوندعوت
  
 دیی صحت سالمت من کذب اونارو تای نداشت برگه ی بخواستم ثابت بکنم دروغه برام کارنکهی ا
  . دادم سکوت کنمحی نگفتم و ترجیچی اما هکردیم
  

 بکنم طرف که کاری چتونستمی از پسرا رفتم و بهش گفتم که میکی اخراجم کردن سراغ ی وقت
 دادن کار ی نشونینن و دروغ بگن با کم و پخش کعاتی بهشون گفته شای بود گفت کسدهیترس
  !! باشهدهی هست که هنوز منو نبخشی کسنکهی ادنی نبود فهمیسخت

  
 یکی شیپ... کنهدای برام کار پیی بگم ازش خواستم جایزی به عارف چنکهی بعد از اخراجم بدون ا
 با من دیکه کل یی ماه اونجارو دزد زد و ازاونجاکی کرد که کمتر از دایاز همکاراش برام کار پ
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 راج از اونجا هم اخی شرمندگی ها توسط عارف باکلنهی گردن من بود با دادن هزتیبود و مسئول
  .شدم

  
زنگ زدم ..زدی مرونی افتاده و از دهنش کف بدمی رو دی مردابونی کنار خی اتفاقیلی روز خهی 

 می احساسی رابطه نی اولدی رسوندم معلوم شد طرف سرع داشته و کلمارستانیاورژنس و طرف و ب
  . زده شدیبا کس

  
 بزرگ تی نهای بود اما قلبش بی هاش کم گفتم ظاهر معمولی بگم از خوبی اسمش بهادر بود هرچ

  !تی نهایبود ب
  
 می رو نداشتم داشتی کسنکهی بعد با هزار مشکل و مخالفت خانودش بابت اکسالی ی و وقتنی ا

 از یی مون عکسای نامزدی دوره یعوض عکسا شی و همون شب رو صفحه نمامی کردیازدواج م
 داده بود که هی تکی مردواری نامحرم نشون داده شد و کنار دی شکل تو بغل مردانیمن به بدتر

 عماد جنگ و دمی کرد فهمی آشنا بود و با چشمهاش دعوت به جنگم متی نهای بم برارشیتصو
  .رسما شروع کرده

  
 پرت ینی ماشی برادرش و جلویبه قصد کشت اشتباه سال نفرت و جمعش کردم و 6 شد که نی ا

   کردمی اون شخص آرش بوده و چه غلطدمی کردم فهمیریگی پیکردم که بعد که ازکنجکاو
  

  : لرزون ادامه دادی با صدای شد بسختی سکوت حورا طوالن
  

  !! دختر به اسم نارگلهی دختر بود هی گرفته بود رشی که زی کس
  

 که بخاطر تصادف مصدوم شده ی آرشی نگهداری شدن برای راض چطور خانوادشدونستمی نم
 مرد باشه طبق جنسش کشش هی کنار ی دختر وقتهی رفته بود ادشونیانگار .بود فرستادنش خونش

 دهی ندی اگهی ما محبت هم از مرد دیمخصوصا که دختر قصه  .شهی بهش و عاشق مکنهی مدایپ
  !!!! و سوختشی آتارشد پنبه کن!!باشه

  
 نی اکردی تماشام مهی اومد و با گری عذاب وجدان شبا خواب نداشتم هرشب مادرم به خوابم م از

 رفتنش هاشون رونیب. اونا بودن بودی از دور نظاره گر زندگمی ها تمام سرگرمونهیشد که مثل د
  . نظر گرفتنشونریز.....پارک رفتنش هاشون 

  
تمام کوچه . ازش نبودی جا خبرجیشتن و ه گی اون دختر گم شد خانواده ش دنبالش منکهی تا ا

 دونستم ی شده بودم نمدی کردنش ناامدایاونقدر که از پ.ها رو سه روز صبح تا شب دنبالش گشتم
 و از در و نی دختر عمه ش به بعد اون دختر گم شده بود ای عروسدونستمی شده من فقط میچ

 ی حسهی چرا دونمی نمدمیپرسینشون م و اون نی پرس و جو کرده بودم و تو پارک ها از اهیهمسا



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

352

 رو نه بلده نه داره که بخواد یی دختر جانی گفت ای که می کرد شهر و بگردم حسیوادارم م
  .بره

  
 گناه قصه یدختر ب.شهی که تا ابد فراموشم نممی بود تو زندگی شبنی کردم دومداشی که پی شب

  .دیترسی میجنسش حت ازمن همی و وحشت زده و زخمدهیبخاطر نفرت دو احمق ترس
  

 یاز من. کرد حالم از خودم بهم خوردی نگاه مدی کمکم با تردی دراز شده برای که به دستای شب
 شوی رو ازش گرفته بودم و زندگگهی دیکی ی ناحق شدن حقم حق زندگیکه با اون همه ادعا

  .....جهنم کرده بودم
  

 ی هاونیعذاب وجدان تب و لرز و هذ صبح بشه تا من تو خواستی بود که نمی شبنی اون شب دوم
  !!!رمی کرد بمی مهی تو خواب گرنمی عقب ماشی که صندلیدختر

  
 داده بود و هی تکوارینارگل هنوز چشم بسته به د. صبح بودی هایکینزد. شده بودشی گرگ و مهوا

  . زدرونی بالیحورا بدون حرف از جاش بلند شد و از و
  

  . به نارگل شدنرهی و خ کردنی بهم نگاهری پسرا مات و متح
  

رضا از . داشتی بود که قصد خودکشی حورا همون دختری نارگل قصه نکهی ادنی سخت نبود فهم
 و از دستش وانی نارگل نشست لکی برداشت و نزدالدی میجاش بلند شد مالفه رو کنار پا

  : رو شکستالی دورگه نارگل سکوت وی که صدارهی بگخواستیم
  
  !!!م متنفریمن از دلسوز- 

  
نارگل . برداشت و به طرف رضا و نارگل برگشتشیشونی دستشو از رو پنی رضا جاخورد ام

  : مکث با بغض گفتقهی بعد از چند دقی و طوالنقیعم.چشماشو باز کرد و به رضا نگاه کرد
  
   !!!!یندازی مدی امادی تو من و یدونستی مچیه- 

  
 کرد گذاشت و از ته دل یحرکت نگاهش م ی برداشت و سرشو تو بغل رضا که بواری سرشو از د

  . کردهیگر
  

  .دی ازش ندی قطره اشکی کسی که تا سالها بعد حتیی هی کرد گرهی گر
  
  بهادر- 
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 ی نگاهش مینی بود و با لبخند غمگستادهی و اطرافش و به دنبال صدا نگاه پشت سرش استادی ا
  .ستادیاشت و روبروش ا قدم به سمتش بردهیحورا .از تعجب چشماش گرد شده بود .کرد

  
   !ستی نی ماهه ازت خبر؟؟؟سهیحورا؟؟تو معلوم هست کجا بود- 

  
   چه خبر؟؟یخوب.. دنتی دامی بشدی کارا بودم نمی سرهی ری گدیببخش- 

  
  ؟؟یینجای ای از کی تو خونه چرا زودتر خبرم نکردایب..آره آره خوبم- 

  
 تا حورا اول رد ستادیباز کرد و عقب ا دست حورا رو گرفت و به طرف در ساختمون رفت در و 

  .بشه
  
  . که کمتر معطل شمامی بی وقتهی گفتم دمی هات و از همکارت پرسفتی شمارستانیزنگ زدم ب- 

  
   وقت شب؟؟نی دختر خوب حاال چرا ای بشیمعطل چ- 

  
  انداخت وری زد و سرشو زیحورا لبخند خجول. آسانسورو زد و منتظر به حورا نگاه کردی دکمه 

  :گفت
  
 داری شب باشه که قبل از بامی بی شد که گفتم وقتنی تنهاش بزارم اتونستمی نمادیبخاطر نارگل ز- 

  .شدنش برگردم
  
  هنوز بهتر نشده؟؟؟- 

  
 سرش تو شتریب ....خندهیکمتر م ...زنهیکمتر حرف م.. شده بی خرده اخالقش عجهی...دونمینم- 

 ی با گذشته فرق کرده گاهیلی خکنمیاعتراف م یالک خودشه و سرش با کار و ورزش گرمه ول
  ترسمیازش م

  
 بده تا یشتری که خورده بهش وقت بی با ضربه اهیعی طبی واسه چره؟؟ترسیکار؟؟؟سرکار م- 

   کنهدایخودشو پ
  
  .می اونجائی کاراری و گمی رستوران راه انداختهی می شدکیبا دونفر شر!!میریم- 

  
 کنار در گذاشت و رو مبل تک فشویک.ره داد حورا اول وارد بشه بهادر در خونه رو باز کرد و اشا

  . نشستینفره ا
  

   بهادر کتشو رو مبل انداخت و رفت تو آشپزخونه 
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  ؟!زمی عزیخوری میچ- 

  
  !!هی باشه عالیچا- 

  
  .کردی داشت با خودش حرفاش ومرورو مادی تا بهادر ب

  
  دیبفرمائ- 

  
   خسته انداختمت زحمتدی ببخشیمرس- 

  
  !نجای اای چرا بی اونجا نشستیچه زحمت- 

  
 ی از دالئل انتخاب مبل هر چیکی از جاش بلند شد و رو کاناپه نشست یتی حورا با نارضا

  !دوربودنش از بهادر بود
  

  . حورا و چشماشو بستی سرشو گذاشت رو پادی بهادر نشست و پاهاشو کش
  
  !رفتی در ممی خستگی بودنجایکاش هر روز ا!ـــــشیآخ- 

  
  . و دستشو تو موهاش نگه داشتشیشونی به پدی زد و دست کشی حورا لبخند

  
  !چه خبر بهادر؟- 

  
 اون هی شد قضی هم خاموش بود خواستم برات بگم چتی گوش؟؟ی فقط کجا بودستی نیخبر- 

  !اسم
  
  اسم ؟؟کدوم اسم؟؟- 

  
  !همون که اسم خواهر زادت و گفته بودم- 

  
  ! شد مگه؟یآهان چ- 

  
 و متشخص گفت اسمش پی اومد خوشتیی آقاهی .نی بود شما رفته بودیبا دو روز بایچیه- 
 داشت از ترس ی بپرسه طرف چه نگاه نافذ"انی کوایه" ماری در مورد بخوادی و م"انیآرش ک"

  شناسمیگفتم نم.زبونم بند اومده بود
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   حورا با تعجب گفت واقعا؟؟
  
 بعد ادی ومرهی میادی زیمارهای بنجای انیزنی م حرفی در مورد چه کسنی داردونمیآره گفتم نم- 

 نداشت ی اسمنی نارگله گفتم واله همچدونستمی تو کما بوده منم می که بخاطر سکته قلبیگفت اون
   از بچه ها بود حالش هم خوب شد رفتیکی ی بود آشنایاسم اون خانم نارگل موسو

  
  : گفتغی با جبای حورا تقر

  
  ؟؟ی اسم نارگل و اورد؟؟چرایچ- 

  
  : حورا بلند کرد و سرجاش نشست و گفتی پای بهادر سرشو ازرو

  
 باشن اگه دهی تا پرستار اسم نارگل واز زبون من و تو شن4 خودم حدس زدم ممکنه شیچون پ- 

  . بد بشهمارستانی بی ممکن بود براگفتمیدروغ م
  
   شد؟یخب خب بعدش چ- 

  
 انداخت و ری مشت شد بعد سرشو ززی م بعد قرمز شد دستاش رودی طرف اول رنگش پریچیه- 

  !!بدون حرف رفت
  
  ن؟؟؟یهم- 

  
  !!گهی بود دی کنی تو شوک بودم اقهیآره بخدا خودم تا ده دق- 

  
  !شوهر نارگل و برادر عماد بود- 

  
   بودن هایزی باشه عجب چنی اهی عماد هم شب؟؟؟اگهیگیراست م- 

  
 تر شد و دستشو کیمبل بهادر هم نزد شو داد به هی نازک کرد براش و تکی حورا پشت چشم

  : بغلش گرفت و گفتبایانداخت گردن حورا وتقر
  
  ن؟ی داریی چه برنامه ندتونی آیخب خب خانم شاغل برا- 

  
 پاشو و بلندش کرد رو زانوش ری که بهادر دست برد زادی برونی کرد از بغلش بی حورا سع
  .نشوندش

  
  !!بهادر- 
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  ؟!جان بهادر- 

  
  کنمی خواهش منییم پامنو بزار بر- 

  
  ! همه مدتم کم بشهنی ای های بغلت کنم تا از دلتنگینجوری تا ابد همخوامی مخوامینم- 

  
 حورا رو ی تو همون حال بودن که بهادر شونه قهیچند دق. نگفت یچی و هدی کشیقی حورا آه عم

 و نفس  سرشو تو گردن حورا فرو کردنهیگرفت و مجبورش کرد صورت به صورتش رو پاش بش
  .دی کشیقیعم
  

حورا چشمهاشو بسته بود و سرشو . گردنش کرد دنی بود که شروع به بوسدهی طول نکشقهی چند دق
  .باال گرفته بود

  
 سای مکالمه ش با پرادی.دی انجامی می اومده بود و داشت به چی چی باخودش فکر کرد برا

  "".... اما ستیشق من ن اندازه شماعادونمیم"" دوسش داشته باشمدمیمن قول م".افتاد
  

با عجله خودشو . کوتاه کوتاه بهادر زنگ خطر تو گوشش زده شدی نفس های صدادنی با شن
  .نی که افتاد رو زمدیآنچنان از بغل بهادر عقب کش

  
  .کردی نگاش ممی بهادر با اخم و خشم مستق

  
  !چتـــه؟- 

  
  !!بهادر- 

  
  ؟؟؟هان؟؟؟ی چ؟؟ّبهادریچ- 

  
  ..من..من- 

  
 یسخته زن!!! بفهم حورا بفهم...  رابطهنی تو اشمیدارم له م..ز خودت نگو بزار من برات بگمنه ا- 

 قراره به فکر من ی کید آخه لعنت...  باهات باشهالشی هرشب فقط خی ولیرو دوست داشته باش
  !!یهم باش

  
  !!چــوقتیه- 

  
  . حورا خشکش زدغی جی صدادنی از شن
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  :ت گفهی از جاش بلند شد و با گر

  
 ،ی ،مهربونی بخاطر خودم تورو بدبخت کنم بهادر تو خوبتونمی نمچوقتیمن ه ....چوقتیه- 

 هی دختر تنهام با هی...ستمی نیچیه..من..من..اما من.. ی لعنتی تمومی همه چی صبور،ییآقا
 نجاتم ی همه بدبختنی از اتونهی هم نمی اگهی مرد دچینه تو نه ه!!بی غربیسرنوشت عج

  !!خوامی من نکن من پاسوز نموز پاسخودتو!!بده
  

  . رفت و دستش به در واحد مکث کردفشی پشتشو کرد و به طرف ک
  
 ی بمونم کنارت خوشبختتونستمی مخواستی دلم مکنمی عاشقت بودم اما اعتراف مگمیبهادر من نم- 

 چوقتیه گهیبا دست نفرت خودم، د... خودم رقم زدم ی که برای سرنوشتنیاما با ا..رو لمس کنم 
رو اسم من خط بزن تو قلبت ... باشمگهی دیکی ای نارگل و تنها بزارم به فکر خودم تونمینم

  ! نداشتمچوقتی تورو هاقتیمن ل....هادرب
  

  . درو باز کرد و پشت سرش بست
  

  : لب زمزمه کردریز. شدری به محض نشستنش پشت فرمون اشکهاش سراز
  
  "گمی به خودمم دروغ می که حتی نه منیی هانی بهترقیتو ال..منو ببخش بهادر" 

  
چقدر هلنا بهش . کردی و نگاه مرونی بی بهاری نشسته بود و هواسی رستوران تازه تاسزی مپشت

 و دی جداتی و باهاشون باشه اما سرگردون اخالق ها و روحدی امارات بره و عدی عیاصرار کرد برا
  . و هم نتونست بدهشنهادشی پی نارگل حتبی غربیعج

  
 جلوش گذاشت سرشو بلند کرد و به صاحب دست نگاه ی چاوانی لیغرق افکارش بود که دست 

  .زدیکرد رضا آروم و مهربون بهش لبخند م
  
  ! رضا یمرس- 

  
  !چهی هی که تو در حق ما کردی کنم در برابر لطفیخواهش م- 

  
 و دیان دار بش رستورنکهی ااقتی بابا شماها فقط مشکلتون پول بود وگرنه خودتون لالیخیب- 

  .دیداشت
  
  !!رهی بگینجوری ماه کار ا4 در عرض شهیباورم نم- 
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  دی خودتونو داشتی های نبود بماند که شماها مشترری تاثی بغاتیقبول کن رضا تبل- 
  
  ستی نری تاثی رستوران بی سبز روبروی فضانیا.. بهترهنجای ای کنم جای به کنار حس منایا- 

  
  : بلند شدالدی می صدا

  
  !! نهنی خوبه شماها گفتنجای گفتم ای هنیدید- 

  
  .. نما گرفتهیلی متروکه بود االن خنجای جان اون وقت االدیآخه م- 

  
  ! کوچولومون درد نکنهی قهی دست پنجول خانم هنرمند و باسلگهیبله د- 

  
  : زد و گفتی رضا لبخند

  
  !ار کرده بود کیحرفه ا.. شده بودنی و پوسترها عالغاتیآره واقعا کارت تبل- 

  
  ! هم گرفته بابت کارهاشزهی جای اما انگار دوره شو گذرونده بود و حتدونمی نمقیدق- 

  
  ...آخ.شهی هم سرش میزی انگار چی ولادیاحسنت بهش نم- 

  
  ! شازدهی نکنبتی پشت سر من غگهی زدم تا دنویا- 

  
  ؟یسالم نارگل جان کجا بود- 

  
  ؟! آقا رضایشما خوب..سالم - 

  
  ...ی ممنون جواب حورا رو ندادسالم- 

  
  زدمی پشت ساختمون بودم داشتم قدم منیهم- 

  
  : و گفتدی خندزی رالدی م
  
  !چند تا؟- 

  
  ! چند جات شکسته بشه نه؟یانگار هوس کرد- 

  
  ی شوخینه بابا شوخ- 
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 زشی رو رو می انداخت و پاکتری کرد سرشو زی نگاهش میفی برگشت سمت حورا که با اخم ظر

  .دپرت کر
  
  ! نارگل؟هی چنیا- 

  
   گرفتملی پست اورد منم تحودونمینم- 

  
  .ستهی حورا مجبورش کرد بای پشتشو کرد که بره که صدا

  
 قراره دست ی بپرسم کشهیم.یدونی بهتر از همه منوی برات مضره خودت ادنتی کشگارینارگل س- 

  ؟ی کارا بدارنیاز ا
  

  : کرد جواب دادی رو نگاه مرونیب ی اشهی برنگشت سمتش همونجور که از در شی حت
  
برگشت سمت ...گهی دی چهی سراغ رمی مکنمی ترک منوی آرومم کرد ای اگهی دزیهر وقت چ- 

  : گفتیحورا و با تلخ
  
  .دمی شنادی رو زشهی شفیتعر- 

  
 لج نارگل و در اورده بود سرشو شتری که تو جمع کرده بود و بی بدی خجالت زده از شوخالدی م
 فی درخواست حورا بعد از تعرنیاول. شدرهی خزی و با اخم به مدی کشیقی رضا نفس عم انداختریز

  . تو کارش نداشته باشنی دخالتچی بود که هنی نارگل بهشون ایکردن داستان زندگ
  

  : ش زل زد به نارگلرهی تی حورا پاکت و فشرد و با پوزخند و چشمهای دستا
  
  ...یرسی به کجا منمیبا خودت لج کن بب- 

  
  : گفترفتی نارگل برگشت و همونجور که به سمت در م

  
  !!ی من کنی زندگری کن کمتر خودتو درگی سعکنمی مشنهادیهرجا برسم بهت پ- 

  
حورا سرشو . گفتیدی ببخشی با لحن آرومالدی و مرونیرضا نفسشو پرت کرد ب. رفترونی از در ب

  . صدا تنهاش گذاشتنیآروم و ب الدیرضا و م. زدی لب با خودش حرف مری گذاشت و ززیرو م
  

 شو سمتش ی و گوشستادی رفت که نارگل تو راهش ای مرونی تذکرشو به سرآشپز داد و بنیآخر
  :گرفت
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  ! شوهر خواهرتهایب- 

  
  . سبز رفتی رو گرفت و از رستوران خارج شد و قدم زنون به سمت فضای گوشی با تشکر

  
  سالم- 

  
 -.....  

  
  !عارف؟- 

  
  ! حورا؟یوبخ..سالم..هان- 

  
  ؟؟یدیممنون چرا جواب نم- 

  
  . لحظه حواسم پرت شدهی یچیه- 

  
  ؟؟یپرت چ- 

  
  ؟!نارگل- 

  
   گفت؟یزینارگل؟؟چطور مگه چ- 

  
  . صحبت کرد که جا خوردمی جاست راستش اونقدر عادنینه موضوع هم- 

  
  !خب چرا؟- 

  
 یزنی برادرام و می هینا و کشی نی گاهیمیی نباشه من برادر آرشم تو که دختر دایآخه هر چ- 

  !نی خرده ترسوندم همهی سکوتش نیاما ا
  

  : گفتی و همراه با آهدی کشیقی حورا نفس عم
  
 ی به سختزنهیکمتر حرف م... ساکت شدهیلی کردم خفی مو براش تعری که زندگیاز وقت..آره - 
 ی مداشی تاب پ خونه رواطیبارها و بارها شبا تو ح.. شدهخوابیهمش تو خودشه شبا ب...خندهیم

  .کردم که خوابش برده
  
   درمان بشهدیبا!  حورادهی روحشو نشون می ها ناآرامی قراری بنیا- 
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 به اصرار شی ماه پهی بایتقر. ساخته ستی از کسی به نظرت کارخوادی که نمی وقتی ولدونمیم- 

  .م شروع کرد هدنی کشگاری سگهی بدتر هم شد دچی روانپزشک بهتر نشد که ههی شی پمشیرضا برد
  
  گهی دزی چهی سراغ رهی جوابشو نده منی ایری جلوشو بگدیحورا با!!!گاری؟؟سیچــ- 

  
   خودش قبال گفتهدونمیم- 

  
  شی به زندگیزنی گند مشتری بی اما داریکنی متشی حمایتو گفت.. نشد جواب مننیا- 

  
 دای براش پزهی انگهی که نهی امی سعی من فقط همه شی پیلی نابود شده از خی زندگنیعارف ا- 

  !!بکنم 
  
  !تو کار چطوره؟- 

  
 ینجوری اگهی مکنهی رستوران و عوض منیزای گرمه هر هفته دیهمش سرش با طراح ..یعال- 

 از دهی خرنی دوربهی..شهیباورت م... کارهشرفتی از دالئل پیکیواقعا ..شهی پسند تر میمشتر
 ها بخاطر نارگل ی ازمشتریکل...دهیم از رستوران بهشون یادگاری رهیگیخانواده ها عکس م

  !انیم
  
   سوال بپرسم ؟؟هی- 

  
  !بگو- 

  
  !رفتارش با بچه ها چطوره؟- 

  
  دمی ندی خاصزی چچی هیامممم دقت نکردم ول- 

  
   باهاشزنمی حرف مدمشیحاال د....من نگرانشم حورا - 

  
  ش؟؟یدید- 

  
  د؟؟ی ها و دعوت نامه نرسطیآره مگه بل- 

  
  ه؟؟ی چانی فرصت نشد بازش کنم جردیآهان ببخش.. نه منطیکدوم بل- 
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 حتما گهی که ددنی خرطی براتون بلشونیدی بچه ها دلشون برات تنگ شده با پول ها عیچیه- 
  یای بی بشیراض

  
  .. نای ولزمیممنون عز- 

  
   !!ارشی نارگل هم هست فقط با خودت بی برایعنی ها طیحورا جان گفتم بل- 

  
   دلبسته شدهنجای دل بکنه تازه به انجای از اکنمیعارف جان فکر نم- 

  
  .متونیدی که گذشت و نددی عنی هفته کنارما خوش بگذرونهی جداش کنم فقط خوامیمنم نم- 

  
  ..ی ولزنمیباشه من باهاش حرف م- 

  
  ... خودت و بکن یسع- 

  
  !عارف..باشه- 

  
  !بگو - 

  
  !ی با اونا فرق داریمرس...ی هستیمرس- 

  
 اونا داشتن با غم گذروندمی خودم خوش می من برای رو گذروندن وقتیزگار سختحورا اونا رو- 

 ی طاقت می خودت بودی فکرکردشدنی شدن پدرم آب مرینگیگم شدن تنها خواهرم و زم
  ؟؟یاورد

  
  ......... همه نفرتنیلعنت به ا...کنمیدرک م- 

  
   دراورده واروی هغی برم باز حسام جدی من بانیبب- 

  
  ! به سالمتباشه برو- 

  
  خدانگهدار- 

  
  خدانگهدار- 
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 ی قهی شد که با سلرهی خی ساخت و چراغونیمی قدی رو قطع کرد و به ساختمون دو طبقه ی گوش
 ها ساختمون از دور ی خونه عروسکنی گرفته بودن و عی رنگینارگل دور تا دورش و چراغ ها

  .زدی بزرگ رستوران از دور چشم ملبوردیب .زدیچراغ م
  

 و نارگل با هم رهی دامی خاصشون به حالت ندمانی داخل ساختمون و چی فضای عکس های وقت
 زد و با ی خودش داشت لبخندی برای ابهتکی که با فونت شییلدای کرده بود و رستوران کسیم

  . شدرهی خلدای به تیرضا
  

 ذوق هی بودن براش لدای متولد شب دونستی جز خودش نمچکسی اسم و هنی عالقه ش به الی دل
 وبا مادرش تا صبح رسوندی بود خودشو مای دنی که پدرش هرجایتنها شب.خاص داشت

  .کردنی می و خوشحالخوندنیشعرم
  
  کنمینارگل خواهش م-
  
   واضح ترنینـــه از ا- 

  
   یشی هم با خانوادم آشنا ممیگذرونی خوش ممیری هم مزمینارگل عز- 

  
   باشمنجای ادمی محی ترجیمتاسفم حورا ول- 

  
   دنی ها رو خرطی بلنی ذوق و شوق ای خواهر زاده هام با کلزمی عزیول- 

  
  ستی بگم برام مهم ندیحورا چطور با- 

  
  : به حورا کرد و گفتینگاه کالفه ا. داد و معصومانه بغض کردهی تکتیری مدی حورا رو صندل

  
  !چتـه؟- 

  
 -...  

  
  !!!حورا- 

  
 -.....  

  
  .باشه فقط دو شرط دارم- 

  
  : دستاشو به هم زد و تو جاش صاف نشست و گفتیش برق چشمها
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   بگو؟یچ- 

  
بزاره به ... چهی نپی من نسخه پزشکی دهنشو ببنده برای به اون شوهر خواهرت بگنکهی اکی- 

  !! ندارمدنی شنحتیحال خودم باشم حوصله نص
  

  : گفتی کرد و با لبخند مصنوعی حورا اخم
  
 هی..فقط.. فقطستی نتیزی بعدش هم تو که چیوش گذرون خی برامیری ممی دارهی چه حرفنیا- 

  !هیعی که طبیریخرده از همه دل گ
  
 زی چچی و هچکسی هگهی دی بخواتشویواقع..ستمی نری کس دلگچیمن از ه.. حورانهیموضوع هم- 

   !!ستیبرام مهم ن
  

 پنجره  توجه به حورا ازی نارگل بی زل زد تو صورت جددهی حورا به شدت جا خورد با رنگ پر
  : شد و ادامه دادرهی خرونیطبقه دوم به ب

  
  ... ندارهی بودن نبودن آدم ها برام فرقگهید- 

  
 و نارگل ی تفاوتی بنی داره ای خطرناکی هاامدی چه پنکهیحورا تو فکر ا. هر دو ساکت شده بودن

  !!! شده بوددهی از همه بری سادگنی چطوربه انکهیتو فکر ا
  

  : و گفتدی کشیقی نفس عم
  
  ؟! قبولتهنوی شو هم بگم ایخب دوم- 

  
  . آره تکون دادی سرش و به معنیجی حورا مستاصل و با گ

  
 شی که خودم طراحمهی نقش از زندگهی. بدنمو تتو کنمی جاهی خوامی که منهی هم ایدوم- 

  ! جلو چشمم باشهخوادیدلم م.کردم
  
  ...یول- 

  
 نگاه دلسوزانه و ترحم دی که باستی نی کسائدنی مطمئن باش دردش بدتر از دی ولی بیول- 

  ! هفته تحمل کنمهی زشونویبرانگ
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 رهیسکوت کرد و به نارگل خ. شدی که هر لحظه از دستش خارج می حورا کالفه از کنترل اوضاع
  .شد

  
***  

  
  . کرد سکوت کرده بودی و نگاه مرونی بنی ماشی از پنجره یباکنجکاو

  
 ی سنگی روهاادهی بلند و پی و درخت های ساختمون سازیبای با سبک ز"عجمان" شهر ی کوچه ها

 شلوغ و باکالسش و نگاه بکنه و ی هانیتری که ناخودآگاه آدم دوست داشت قدم زنون وییبایو ز
  . بگذرونه چشماشو پر کرده بوددیوقتش و به خر

  
اق و عارف با صورت بر .ستادی ای طبقه ا4 ساختمون ی و جلودیچی پی عارف تو کوچه هانی ماش

  :لبخند خاصش برگشت و خطاب به نارگل و حورا گفت
  
  !کننی تون موونهی و حسام دوای هدی کنیاعصاباتونو آهن...میدیخب رس- 

  
نفس .دی شد و به سمت خونه دوادهی پنی بود که از ماشی کسنی و اولدی خندی حورا با سرخوش

  . شدادهی پنیماش کرد و از ی به صورت کنجکاو عارف تشکری و با نگاهدی کشیقیعم
  

  . کردی چند قدم نرفته بود که عارف هم قدم ش شد و با تعارف به داخل دعوتش م
  

 نفره 6 ی ناهار خورزی مدار بود دو دست مبلمان و میی اروپایادی خونه زدمانی و چی داخلی نما
 نیو زم ری گاهخواستی نارگل که دلش می برانی نگذاشته بود و ای باقی اگهی دی خالی جابایتقر
  . کردی کار و سخت منهیبش
  

 گشت عارف به ی دنبال صداها می شاد حورا لبخند به لبش اورد و با کنجکاوی خنده های صدا
  . تعارفش کرد و همزمان هلنا رو صدا زدیطرف

  
 ی انداخته بود و شلوارمشکرونی کمرشو بشتری که نصف بی رنگدی سفی هلنا با قد بلند و تاپ گردن

 باهاش دست یی جلو اومد و با خوش روی مرتب و باال جمع شده ای با موهایی زانوریکوتاه تا ز
  و تعارف به نشستنش کرد. کردیداد و روبوس

  
 دنیبا شن.  کردی می دستش بازی مبل گذاشت و معذب باانگشت هاشی شو کنار پاش پی کوله پشت

 که با یی ساله 13 12 ی به دختر بچه رهی سرش و باال گرفت با بهت و وحشت و تعجب خیسالم
 با لبخند نگاهش ی عروسکی و لب و دهندی و پوست سفی رنگی و چشم هایی طالی دو گوشیموها

  . کردیم
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 ی پوش تو خاطرش نقش بست چشماشو بست چشم هادی زن سپهی ریتصو. خون تو رگش منجمد شد
  . زن به خاطرش اومدنیغمگ

  
 نجامی ا؟؟؟منینیبی درخت و منیا..انی تا اونا بمونمیم منتظر نجای من اامی نمییمن با تو جا..نه "

  "؟؟یدیبهشون بگو قول م
  
  "نجامی من ای به خانوادم بگیدیقول م"
  
  "! منشی پانی اونا بخوامینه من م"
  

 ی صورت دختر محو شد حاال با تعجب و ترس نگاهش میلبخند رو. از جاش با وحشت بلند شد
  .و محکم گرفت سرشو تکون داد و با دستاش سرش.کرد

  
  . شدلی تبدی ممتد عصبی هاغی ها و جهی صداها تو سرش بلند بلند شد و به گر

  
  : گوش خودش و کر کردغشی جی صدا

  
  ...خفــه!!!خــفه شو- 

  
 افتاد و حورا که نی که از دست هلنا به زمی شربتینی و بابا صدا زدنش و سوای هادی فری صدا

 یی صحنه نی آخرشدی مکشی تند نزدیعارف که با قدم ها خورد و ی نمیخشکش زده بود وتکون
  . موندادشی یهوشیبود که قبل از ب

  
 دهی خوابی باز کرد سرشو تکون داد اون سمت تخت دو نفره حورا به آرومی به آرومچشماشو

 ی مالفه رو کنار زد و از جاش بلند شد و به سمت پنجره قهیچند بار پلک زد و بعد از چند دق.بود
  .رفت

  
دست برد پنجره رو باز .زدی خلوت پرنده پر نمی وکوچه دادی می اون وقت شب باد درختارو تکون

 آروم در اتاق و باز نی و جی حلقه انی نگاه به سر و وضعش با آستهیبا . بشهداری حورا بدیکنه ترس
  . برهاطی رفت در واحد و باز کرد تا به حنییکرد و از پله ها پا

  
 یبیانگار که س". حورا رو تو ذهنش مرور کردی اون دختر بچه و حرفهایسک عروی دوباره چهره 

  "باشه که از وسط نصف شده
  

 و هنوز دیرسی بلوغش به نظر می بودن فقط دختر نوجوون تو دوره هی حقا که فوق العاده شب
  .بدنش شکل نگرفته بود
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و توک ستاره تو اسمون  و دستاشو باز کرد و سرشو به سمت آسمون گرفت تک دی کشیقی نفس عم
  ؟!! باشهتونهی اون کدوم می ستاره یعنیبا خودش گفت .بود 

  
  . بودستادهی بدست با لبخند پشت سرش اوانی با وحشت برگشت هلنا لدی پشت سرش شنیی صدا

  
  ؟؟؟یبهتر- 

  
  ... بابت صبحدیآره خوبم ببخش..سالم- 

  
  . و به سمتش گرفتوانی ل"یحق داشت ی خسته بودالیخیب" کرد و باگفتن ی آرومی هلنا خنده 

  
  ه؟؟ی چنیا- 

  
  ..خورمیسالهاست من شبا م.. اعصابه ی برایمقو- 

  
  !؟یشما؟؟واسه چ- 

  
  : و گفتدی خند

  
 با مرگ شی چند سال پکنمیاما به شخصه فکر م.می رو پشت سر گذاشتی سختی ما دوره یهمه - 

  !مادرم بدتر شدم
  
  ...منم..متاسفم- 

  
  !مونهی آدم مثل خال مینبود مادر تو زندگ!!زمی عزدونمیم- 

  
  ؟.حالش خوبه..خب از حورا بگو برام- 

  
  !هیشرفتیآدم رو به پ..سکهیاهل ر..آره ذهنش بازه...حورا- 

  
  ! دوست داره نارگلیلیاونم تورو خ...شی خوب شناختقایدق- 

  
 -...  

  
 یزی کنه که آبروردی بخاطر مادرش عارف و تهدی حتی بودم بخاطر کسدهیند..گمی میجد- 
  .... تو واقعایضی مری اما تو اون دوره کنهیم
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   حرفشو زدی باقدیهلنا با ترد. شربت و تا نصف خوردوانی و لدی کشیقی نارگل نفس عم
  
 با خودم گفتم نیبخاطر هم... حالت بد شد ی خرده شوکه شدم وقتهیمن امروز ..راستش نارگل- 

   بگم رو بهتی در مورد فردا نکته ادیبا
  

  . شدرهی کرد خی قرار بهش نگاه می تو صورت هلنا که بیفی و اخم ظری با کنجکاو
  
  ..من به حورا گفته بودم بهتره من نباشم اما- 

  
 ستی برات خوب نجانی که هیی با خودم گفتم از اونجایعنی ستی حرفا ننی بحث ازمینه عز..نه - 

  !!نجای اادی مایبهتره بهت بگم فردا دن
  

  :دی پرسدیب و ترد با تعج
  
  ا؟؟یدن- 

  
  شی بشناسدیبا.. من ییآره زندا- 

  
  . شدرهی خنی گفت و متفکر به زمی آهان

  
  ؟؟ی بدونم واسه چشهیو م- 

  
 تا هم نجای اادی گرفت هم بمی هم تصمیی کاره موند زندامهی بحثشون نالیراستش اون بار تو و- 
  !ه هم با حورا حرف بزننهی ببکی تورو از نزدخواستیم
  
  نهی دارم که بخواد ببیمنو؟؟من چ- 

  
 زدی و بهوش اومدنت هرروز زنگ متیراستش بعد از اون بد شدن حالت تا رفتنت تو اون وضع- 

  ی بودیبدجور همه رو نگران کرد.دی پرسیحالت و م
  
  ... چجوردی بانوی ادونمی متنفرم نمیمن از دلسوز- 

  
  :اومد و آروم گفت قدم جلوترهیهلنا ....ستی نی دلسوزنینه ا- 

  
آدم ناخودآگاه کنارت آروم .. و جنس حضورت خاصهینیشی به دل میلی تو خگهیحورا راست م- 
 سالم و در سالمت شهی دوست دارم نارگل برام مهمه که همیلیمن خودم به شخصه خ..رهیگیم

  .یکامل باش
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  : سکوت هلنا گفتیبعد از کم. کردی انداخت ومعذب تشکر آرومری سرشو ز

  
 دهی نقشه کشوای هی باال برا فردا صبح کلای زودتر بیول... راحت التی امنه خنجای باال ارمیمن م- 

  .یببرتون گشت وگذار خواب نمون
  

  . تکون داد و آروم آروم رفتی زد و سری لبخند
  

  . کردی نگاه می بچه هارو تو شهر بازی نشسته بود و از دور بازیمکتی نرو
  

 مغازه به اون مغازه برده نی و از اطونشی شلوغ و شیه خواهر زاده هام روز حورا صبورانh تم
  . کردن داشتدی واسه خری نه عالقه ازهیتنها نارگل بود که نه انگ. کرده بودندیبود و خر

  
 به اطرافش ینگاه.ی خواست االن رستوران باشه و در حال عکاسی اگه دست خودش بود دلش م

از . زد ی شده بود و با سرو صدا بچه ها رو با توپ می توپ بزرگکرد حورا با بچه ها وارد استخر
  . لبش گذاشتی در اورد و روشن کرد و گوشه گاری نخ سهی فشیفرصت استفاده کرد و از تو ک

  
  .گرفتی بسته کام می دراز کرد و سرشو با آرامش باال گرفت و با چشمامکتی دستاشو به امتداد ن

  
 چشماشو باز هم نکرد سخت نبود یحت. شد دهی لبش کشی گوشه گاری نگذشته بود که سقهی چند دق

  . باشهتونهی می کار کنکهیحدس زدن ا
  

  .دیچی ش پینی کنارش نشست وعطر گرم حورا تو بی کس
  
  !!یشدی می نقدمهی جرنتی دی بچه هاست اگه می پارک بازنجایا- 

  
  )سکوت.......(- 

  
  ! مارگلمیم حرف بزننشد در مورد من و گذشته ..فرصت..ما...ما- 

  
  !! به حرف زدن نبوده حتمایازین- 

  
  ! بدمحی رو توضییزای چهی نمی بی مازی من نیول- 

  
  !! ندارمدنشی به شنیعالقه ا- 

  
  !!!نارگل- 
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 خوشکل و جذاب دی به کج شد به سمت حورا که با مانتو و شال سفلی متمای تو جاش نشست و کم

  .تر شده بود
  
بهت گفتم از تکرار گذشته خسته .گار درست منظورم و بهت نرسوندممن ان!! حورانیبب- 

 لی تحلهی از تجزدنشی که مربوط به گذشته هاست خسته م از شنی بود که از هرچنیمنظورم ا!!م
 گهی هر کس دای خواد تو ی مربوط به من باشه مخوادیم...یکردنش از تکرار کردنش از همه چ

  !!یا
  

 من نگو من یاز گذشته برا: شد و ادامه دادرهی شب خی ستاره یب نشسست و به آسمون می مستق
  !!!!!!! برمندهی جلو به سمت آخوامیفقط م

  
  !یری بگمی تصمندهی در مورد آیتا بتون..ی در مورد گذشته کامل بدوندیاما با- 

  
تو هم انقدر خودت ...میدی فهمدونستمی مدی بایمن هرچ..ی به من درس اخالق بدستی نیازین- 
  !! باش باباالی خیب.. با گذشتت فرسوده نکنو
  
   اوردی هرروز گذشته مو جلو چشمم می کردم اما سرنوشت بدجوری روز مثل تو فکر مهیمنم - 

  
 کانتیتو از نزد... منم ندارمی رو نداریتو کس... ما مثل هم باشهی زندگی همه ستیقرار ن- 

  !! مثل تو باشه منمی ندهی آستیاما قرار ن.. منم خوردمیضربه خورد
  
  !! تو کله تهی چی بگشهی مشمیمن متوجه منظورت نم- 

  
  .َکنَمی که االن هستم مینی فرصت انتخاب از انی فقط با اولدونمینم- 

  
  !!یترسونی منو مینارگل دار- 

  
 چقدر کنمیخودم حسش م.. نارگل بودن خسته شدمی پوسته نیمن از ا!! ترس چرا دختر خوب- 

  !!تو هم درکش کن.. عوض شدهاتمیروح
  
  ... بخاطدینبا- 

  
  "خاله من گشنه مه" 
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 رهی خنی نگاهشو عوض کرد و به زمرینارگل به سرعت مس. شددهی کشوای نگاه هردو به طرف ه
تمام امروز و هم از نگاهش فرار کرده بود که از چشم !! تو صورت دختر نگاه کنهتونستینم.شد
  . حورا دور نمونده بودنیزبی تیها
  
  اله قربونت بره حسام کوش؟؟خ- 

  
  خوامی خاله من همبر مادیداره م- 

  
  ادی بزار برادرت بزمیباشه عز- 

  
 کردن که حسام هم دوون ی ممی خودشون تقسنی هارو بدی خرلکسی هردو از جا بلند شدن و نا

  .دیدوون رس
  

 هیخالقش که شب که به پدرش رفته بود واکلشی مادرش بود به جز قد و ههی شبتی نهای پسر بچه ب
   .گوشیشلوغ پر سرو صدا و فوق العاده باز. نبود چکدمیه
  

 چشم هاشو بسته بود از غفلت نارگل استفاده کرده بود و بند کفشاش و نی بعد از ظهر که تو ماش
  !!!افتهی بابونی بود با صورت تو خکی شدن نزدادهیبهم بسته بود موقع پ

  
 از کوزه یکی بود کی بحثش شد و با هول دادنش نزدوایه معروف عجمان با ی بماند که تو موزه 

 مراقب موزه عی بکنه که با دقت و عملکرد سرری و چندساله رو خورد خاکشنی چندی سفالیها
  . گذشته بودریبخ
  

  ! کنترل و اعصاب خورد کن بودرقابلی بچه غنی واقعا ا
  

 شدن حورا خکوبی ها و سرجا م بچهغیکه ج.شدی بچه ها وارد خونه می پشت سر حورا با سر وصدا
  "ایدن". که رو مبلمان نشسته بود نگاه بکنهی به کسیباعث شد با کنجکاو

  
  کردنی می و خوشحالدندیچرخی بچه ها بپر بپر کنان دور مادربزگشون م

  
 ها لکسی ناکردیرو به هلنا که با اضطراب نگاهش م. توجه گذشت و سالم کردی از کنار حورا ب

  . منتظر جواب هلنا شد"کجا بزارمشون" گرفت و با گفتن
  

 نشست و یرو مبل. ها دعوت به نشستنش کردلکسی عارف از کنار مادرش بلند شد و با گرفتن نا
  : حورا شکستیسکوت جمع و صدا. چشماشو بستای و بدون توجه به دندیپاهاشو کش

  
  ؟؟؟یخوای از جون من می ؟؟ چیکنی مکاری چنجایا- 
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  :ردش رفت و گفت تو قالب خونسای دن
  
  !!ومدمی حورا واسه جنگ نریآروم بگ- 

  
   راه افتادی جنگهی شد دای من پی شما تو زندگی هر وقت سرو کله هی چطور؟؟پسیجد- 

  
  !! حال نارگل و بپرسهخواستی مامان فقط مکنمیحورا خواهش م- 

  
  : زد و رو به عارف گفتی پوزخند صدا دار

  
  ...حال نارگل و که- 

  
  : بسته گفتی چشمها نارگل با

  
  !!!حورا- 

  
  : کرد و گفتای تفاوت رو به دنی تو جاش نشست و با چشمهاس سرد و ب

  
  !! تونیمن حالم خوبه ممنون از احوالپرس- 

  
 الافتادی هم که تو ویبخاطر اون اتفاق. پرس حالت بودمیاز عارف پ...خوشحالم حالت خوبه - 

   !کنمی میواقعا عذرخواه
  
  !! احوال بودم االن بهترمضیمن خودم مر.. نستیزای نیعذرخواه- 

  
  :دی عوض کردن بحث پرسی هلنا برا

  
  !زی سر مدیخب شام آمادست بفرمائ- 

  
 وایه. رفتزی به طرف م" هم به فکر ما بودیکی شیآخ" و با گفتن دی رو شکمش کشی حسام دست

  . تو بغلش رفته بودبایکنار مادربزرگش نشسته بود و تقر
  

 با یتی با نارضاوایه. عوض کردن لباسش به اتاقش برهی کرد که براوای به هیره ا هلنا اشا
  . مادربزرگش به طرف اتاقش رفتدنیبوس
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 ی بهداشتسی از جاش بلند شد و به طرف سرو"بعد از غذا باهات کار دارم حورا" با گفتن ای دن
  .رفت

  
  : از جاش بلند شد و رو به حورا گفتی نارگل با کسل

  
  !ری بخیشب همگ! بخوابمرمی خسته م میلیخ- 

  
  !!نه نه نه نه نه- 

  
 از جاش یبا کنجکاو. بوددهی شد ساعتشو نگاه کرد سه ساعت خوابداری حورا از خواب بی با صدا

   تا صداهارو بهتر بشنوهستادی راه پله اکیبلند شد و نزد
  
 نیکه نصف اون زم!! به نام تو بشه حورانی تا سه دنگ زمدی به امدمیمن حق خودمو بخش- 

 و داشته نی اون زمی باقیتونیحاال تو م... بمونه ی به نام ما باقخواستیهمونجور که پدربزرگت م
  ؟!!ی قبول کنیخوای چرا نمیباش

  
  !! دست از سرم بردارخوامی نمخوامی نمخوامینم- 

  
 شد و به سمتش  رفت هلنا متوجه حضورش شد با نگاه کردن به ساعت از جاش بلندنیی از پله ها پا

  :اومد
  
  !!زمی عزدی کرد سرو صدا ببخشدارتیب- 

  
 دستاش نی سرشو بای دندییجوی زد و به حورا نگاه کرد سرخ شده بود و ناخوناشو می لبخند اجبار

  .دادی هاشو از درد مالشت مقهیگرفته بود و شق
  

  . عارف متفکر و کنجکاو به صورت نارگل زل زده بود
  
  ه؟؟یبحث سر چ- 

  
  : نگاهش کرد و با بغض گفتی قراریرا با ب حو

  
  !!!دنی برام کشی چه نقشه استی منو ندارن باز معلوم نی خوشبختدنیطاقت د... یچیه- 

  
نارگل رو کرد به حورا . دادهی به مبل تکیدی و با تکون دادن سرش از ناامدی کشیقی نفس عمای دن

  :دی پرسیوجد
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  نام من بزنش به کنهی متتی انقدر اذنیاگه اون زم- 
  

حورا لبخند . کرد نگاه کردنی و بااخم نگاه حورا می هرچهار نفر با تعجب به نارگل که جد
  : زد و با شک گفتیمتزلزل

  
  ...نارگل جان اونجا بدرد تو- 

  
 ی و با سردایرو کرد به دن..... بنام من بزنش بعد.. نهای خورهی نداره به درد من میبه تو ربط- 

  !! خانمای مونم و دنیمن م: ادامه داد
  

  : سرشو باال گرفت و خونسرد گفتای دن
  
  ته؟؟ی چی برانی بدونم نصف اون زمشهیم- 

  
  : خودشو کنار حورا پرت کرد رو مبل و گفتی تفاوتی نارگل با ب

  
خب من ...  روموندهی اون نصف باقدی کنی که معامله مدمیخودم ازتون شن!!همش!! نصفش نه

  ! کامل به نامم بشهنی اون زمرمیذ باشه بپیحاضرم هر شرط
  

  : کرد گفتی پنهانش مشی تفاوتی پشت نقاب بی که به سختی با تعجبای دن
  
  !؟!؟!و بعدش- 

  
  !!!!بعدش به خودم مربوطه- 

  
   ماستی اجدادی چند هکتارنی زمهی بحث ستی نی بازنیبس کن دختر جان ا- 

  
ونجا دفن شدن که االن اجسادشون هم پورد  نسل قبل از شما اهی فقط دونمی که من مییتااونجا- 

  : اضافه کردیبا پوزخند و با تلخ.. به من برسه رهی نمیپس راه دور..شده 
  

  ... شما مربوط بودمی به خانواده یی جوراهی بماند که منم 
  
  .... بهت بگم راه اشتبدی بای به آرش بکندنی واسه رسیزی دستاویخوای و منی زمنیاگه ا- 

  
 ی رو ناتمام گذاشت حورا و هلنا با ترس به خنده هاای بلند نارگل حرف دنی ها خندهی صدا

  :با خنده گفت.  کردن ی نارگل نگاه مکیستریه
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   من هنوزم دنبال پسر شمام؟؟؟دی که فکر کندی اونقدر احمق هستیعنی اما دیمنو ببخش- 
  

  : خورد و گفتی عارف تکون
  
  !!ینارگل بهتره درست صحبت کن- 

  
 و با لحن ای و خشک و خشن زل زد تو صورت دنختیشو بست تمام نفرتشو تو چشماش ر چشما

  : گفتیتلخ
  
 بدستش یمتی و به هر قخوامی و منیمن اون زم...خورهی رو که باال اورده دوباره نمیزیآدم چ- 
  ..ارمیم
  

  : شده بود گفترهی که مات و مبهوت بهش خای از جاش بلند و به دن
  
 واسه اون نصف شنهادتونوی پنی و به نامم کرد فرصت دارنیساعت که حورا اون زم 24از االن تا - 

 شرو ورها نی و ایمنی چون برعکس حورا من به طلسم و بدفروشمشیوگرنه م..نی بگموندهیباق
  . ندارمیاعتقاد

  
  : کرد و گفت ی احترام نظامی اداشیشونی با دستش به پ

  
  ! خوشیشب همگ- 

  
  . نگهش داشتای دنی راه صدای مهی ن
  
  !!!یای قبول شرطش بربی از عهده کنمیفکر نم- 

  
  : برداشت و خونسردانه گفتای برگشت و چند قدم سمت دن

  
 نی و دادشنهادی پنی که ایی هم شمادونمی هم من منوی اتونستیاما حورا نم.... تونمیمن م- 

 یمتیاضر به پرداختن هر ق من حیول....دیاری حورا و بدست بنی زمی به بهانه نیخواستیفقط م...
  !!نمیواسه اون زم

  
انگار نارگل خوب . عمش نگاه کردی دهی حورا با تعجب سرشو باال گرفت و به صورت رنگ پر

  .دستشو خونده بود
  
   چه خبره؟؟؟نجایمامان ا- 
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  : گفتتی کرد و رو به نارگل با جددای صداش و پای دن
  
 یچون ب.. بزنموندیرزاده مو دوباره به خانواده پ بود که برادنیآره قصد من ا...خوشم اومد- 

  !!!میشجاعت بلند گفتنشو نداشت..فقط.. فقطمیدونستی همه منوی قصه بود انیگناه ا
  

 انداخت و از جاش بلند شد و زی خارج کرد و رو مفشی رو از کیی برگه افشی دست کرد تو ک
  : کرد گفتیگاهش م تفاوت نیمصمم و قاطع تو صورت نارگل که هنوز خونسرد و ب

  
  !! و به نامت نکنمنی اگه فردا صبح زمستمیزن ن ....ی برگه رو امشب امضا بزننی ا
  

 نگرفته ای برگه رو برداشت نارگل هنوز نگاهش و از دنزی تر بود به مکی هلنا که از همه نزد
 کرد ی ملی بود هنوز ذهنش داشت تحلییهوی یدگی پاشختی رنیحورا با استرس نظاره گر ا.بود

  ؟!! بزنهوندشی خواست به خانوده ش پیکه عمه ش چجور م
  

 سرشو باال گرفت و دی و بهت زده تر به آخر متن که رسشدی هلنا هر لحظه گرد تر می چشم ها
  :گفت

  
  ...ییاما زندا- 

  
  !کنهی باشه قبول میگفت هرچ...بهش بدش هلنا - 

  
  ..یول- 

  
 به ی نگاه تا تهش و خوند نگاههی از هلنا گرفت و به  داد و جلو رفت برگه روی نارگل سرشو تکون

 ی پای کج شد و امضاش کرد و برگه رو جلوزی داد و رو می کرد و سرشو از سر تاسف تکونایدن
  . به طرف پله ها رفتای به صورت دنی انداخت و با نگاهایدن
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  فصل سوم

        )))) آرامش  آرامش  آرامش  آرامش ییییدرجستجودرجستجودرجستجودرجستجو( ( ( (     
  

        ............تختتختتختتختییییپاپاپاپا............ککککیییی و نود و  و نود و  و نود و  و نود و صدصدصدصدیییی سال هزار و س سال هزار و س سال هزار و س سال هزار و سرماهرماهرماهرماهییییتتتت
  
  . از جا پروندشیی رفت که صدای شد و به طرف در ساختمون مادهی پسسمی بی تاکساز
  
  !خوش گذشت؟- 

  
 ینی درخت به ماشری زیکی تارمهی تو نی که رو قلبش گذاشته بود به عقب برگشت مردی با دست

  : که لرزش داشت جواب دادییبا صدا. داده بودهیتک
  
  ! اونجاست؟یک- 

  
 کرد یفی اخم ظردنشیبا د. به جلو برداشت ی برداشت و قدمنی شو از ماشهی تکنهیطمان با الدی م

  : گفتی با تلخی باز کردن در اصلنی و حیو برگشت سمت در ورود
  
  ؟؟؟؟یکنی می چه غلطنجایا- 
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 حرف ی کوتاه تا آسانسور و بری پشت سرش مسالدی در باز شد و قدم به داخل ساختمون گذاشت م
 رهی درهم منتظر جواب بهش خی آسانسور و فشرد و با اخم هایدکمه . اومد یپشت سرش م

  :دی پرسی آروم تری و با صداستادی کنارش االدیم.شد
  
  ؟یجوابمو نداد- 

  
 ی وارد شد و دکمه الدی در آسانسور و باز کرد و وارد شد پشت سرش مالدی بدون توجه به سوال م

  : گفتی اخم و بدخلق و بانهی داد به آهیتک. رو فشرد5واحد 
  
  ؟؟یکنی مکاری من چی نصف شب در خونه یمگه تو گفت- 

  
 کنارش زد و از ستادی ا5 یآسانسور طبقه . زد و سقف آسانسور و نگاه کردی پوزخند تلخالدی م

 دشی کالفه دنبال دسته کلفشی و با گشتن تو کستادی ا11 واحد یاتاقک آسانسور خارج شد روبرو
 داخل شد و در الدیپشت سرش م. کرد و در خونش و باز کرد و وارد شدداشیباال خره پ. گشتیم

  .ستو ب
  

 ، کولر و موتی با برداشتن رکردی انداخت و همونطور که کمربند مانتوشو باز منی شالش و رو زم
 پشت سرش انداخت و بدون نی حرکت از تنش در اورد و رو زمهی تنش و با یروشن کرد و مانتو

  .ستادی کولر ای بسته روبروی با چشماالدیمتوجه به سکوت 
  
 و تنگش که پاهاشو ی و ساپورت مشکی و گردندی ش تو تاپ سفدهی نگاهشو از بدن برنز و کشالدی م

 هی تکرونی گذاشته بود گرفته و با پرت کردن نفس بشی قشنگشو معرض نمای تر و ساق پادهیکش
 اضافه ی آرومی حرکتش داد و با صدایمشو از در برداشت و به سمتش رفت بازوشو گرفت و ک

  :کرد
  
  !!ی شی مضی مری عرقسیخ- 

  
  : داد زدتی و با عصباندی کشرونی بالدی بازوشو با شدت از دست م

  
  ؟ی چیعنی کارا نیا- 

  
  : جواب دادی عصبیی و با صداستادی نشست و صاف تو صورتش االدی میشونی رو پیظی غلی اخم

  
  کدوم کارا؟؟- 

  
  : و گفتستادی ایشو تو هوا تکون داد و با درموندگ کالفه دستا
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 داره کجا بودم؟؟چرا نصف یبه تو چه دخل!زنهی که حالمو بهم میی هایدلسوز...نیهم ...نیهم- 
  !!!!!!ــالدی میخوای از جونم میچ...ی منو بکنیری مچ گیدی مکی کشابونیشب تو خ

  
  : گفتییرهم و آزرده  کرد و سرشو باال گرفت و با صورت دبشی دستاشو تو ج

  
 ی و برارمردی پهی اون همه پسر جوون نی از بدی چرا با؟؟؟ی کم داریچون برام مهمه بدونم چ- 

  :  و ادامه داددی کشی حرفشو خورد و آهــیباق....یبرا...یبرا...
  
  !!یی هانی بهترقیتو ال!!!..چرا؟- 

  
  : گفتالدی رو به میزی آمری شده و لحن تحقزی ری زد و با چشمای پوزخند صدادار

  
  !!!ی ها خودتــنی از اون بهتریکیحتما - 

  
  : گفتی و چشماشو بست و با حفظ حالتش با لحن عاددی کشیقی نفس عم

  
  !!! نداشتمچوقتیه... تورو ندارماقتینه من هم ل- 

  
  ! حاال برو خونت و دست از سر من برداریدی و فهمنی خوشحالم خودت ایاوک- 

  
  . نگهش داشتالدی می رفت که وسط راه صدایبه طرف اتاقش م و دی راهش و کش

  
   .....رمیمیمن دارم م- 

  
 نگاه، نیا. حرفشو خوردی باقالدی می و جدنی غمگی افهی قدنی بگه با دی چرتهی خنده برگشت با

 تونستی نمتی جدنیا.  ترش شدکی قدم نزدهی نگاهش زوم کرد و ی تو قهوه ایشتریبا دقت ب
با . شده بودرهی چشماش گود رفته بود و تری بود و زدهیبه نسبت گذشته رنگش پر. باشهنیدروغ
  !! نشده بودریی همه تغنی قبل متوجه اقهی باال رفت چطورچند دقاری اختی ابروش بهیبهت 

  
  !؟!!!!دهی جدیباز- 

  
 جز زی چچی زن هنی ااهی سیتو چشمها. شدرهی شده ش خشی آرای زد و تو چشماینی لبخند غمگ

  : انداخت و گفتریسرشو ز. شانس و امتحان کردنی زد و آخرایدل به در.دی دی نمی تفاوتیب
  
  ...اما...کنمیدرک م... ندارهیاشکال!!!  دوست دارمیکنیباور نم- 

  
  : گفتتی و با جدستادی االدی می کرد و جلوی درهم چند قدم و طی با اخمها
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  !! ؟؟؟؟یریمی میر دای چیعنی!!!! احمقیگی مهی چرت و پرتا چنیا- 

  
  : قدم عقب برداشت و با گفتهی زد و ی لبخندیدی با ناامالدی م
  
  ؟؟؟ی االن ناراحت حال منیعنی- 

  
  !؟؟؟یریمی می داری گفتی چرتنی همچیک!!!!!!!!الدیم- 

  
  ... کرددشیی تارانی و خارج از ارانی خون ای فوق تخصص هانیبهتر- 

  
  : اومد لرزون گفتی باال می که به سختییشت و با صدا به عقب بردای قدمی با بهت و ناباور

  
  ...یدونیمگه چند وقته م..مگه- 

  
  ..شهی میچند ماه- 

  
 که بعد از مدتها شی که نبوده کجا بوده؟؟ شب پی سه چهار ماهنی ادیفهمی مدید؟؟بایفهمی مدی با

 خودش شیبود پ بودش از تنها بودنش تعجب کرده دهی مشترکشون دی از دوستایکی یهمونیتو م
 شیپ! ادی رفته تا با خودش کنار بالدی کرد بعد از رد کردن درخواست ازدواجش توسط میفکر م
 دونست ی دست از سرش برداشته نمالدی کرد می شرمنده شد تو دلش خدارو شکر مانشوجد

  !!!دهی جنگی میی تنهایداشته با چه عذاب
  

  : بسته آروم گفتی چشماشو بست و با چشما
  
  ... زودتچرا- 

  
 با الدیم.نشی تا بهتر ببرهی باال بگی مجبورش کرد چشماشو باز کنه و سرشو کمالدی حضور می گرما

  : گفتی که ته دلش روشن شده بود دستاش و گرفت و با شوق بچه گونه ایدیاندک ام
  
  ! نگمیزی تا مطمئن نشدم چخواستمی نگفتم منیواسه هم.. ناراحتت کردمدیببخش- 

  
  : و با اخم گفتدی کشرونی دستاش ب دستاشو از

  
  !!!یریمی می دارشعوریب!!! داره ؟؟ی؟؟خوشحالیخب حاال که چ- 
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 یاز درد چشماشو بست و با دست شکمشوگرفت و رو. و معدش سوختدی حس کرد زانوهاش لرز
  : کنارش نشست و مسلسل وار شروع کرد به حرف زدنی با اضطراب و نگرانالدیم. نشست نیزم
  
  !قرص ها معدت کجان؟!! .. نارگل...زمیعز.. قرص هات کجان ؟؟؟.. باز تو ی شدی چیا ویوا- 

  
 از چشمم ی قطره اشککردنی سوراخ سوراخ مخی انگار ته معده ش و با سرفتی مجی داشت گسرش

 که لحظه به ی چشم هاشو بست و دردالدی بدون توجه به حال مضطرب و دلواپس مختی رنییپا
 ی چی کرد با خودش فکر کرد زنده باشه برای و تحمل مشدیت تر ملحظه تحملش براش سخ

  !مرد؟؟ی داشت میوب خنی با االدی میوقت
  

  : باال رفت الدی میمقاومت کرد صدا. دهنش هول دادی توی به زور قرصی دست
  
  !!! من مقاومت نکن ی بزنم فکتو بشکنم به خوردت بدمش پس جلوتونمیم- 

  
هنوز . پاهاش و بلندش کردریانداخت و با سرعت دست انداخت ز قرص و تو دهنش دی فکش لرز

 رنگش با ی چوبیرو تخت دو نفره . بردشی رو دستش به سمت اتاقش مالدیچشماشو بسته بود وم
هنوز . شدرهی و به سقف خدی دراز کشدی گذاشتش و پاهاشو کشی به آرومی هخامنشیطرح ها

   .سوختیمعده ش م
  
 شد و سرپا مونی اومده باشه نصفه راه پشادشی یزی که انگار چنهی بشخواستی کنارش مالدی م
  . و نگاهش کردستادیا

  
  !؟یبهتر- 

  
 ی که به شدت سعی دورگه از درد و بغضی فشار داد با صدای شکمش گذاشت و کمی دستشو رو

  :در پنهان کردنش داشت گفت
  
  ...الدیتنهام بزار م- 

  
 بود که بعدا ی اگهی دزیزدم که ناراحتت کنم قصدم چ حرفا رو ننیا..متاسفم ناراحتت کردم - 

  .میزنیمفصل تر در موردش حرف م
  

  . در واحد بلند شدی صدادی نکشهی رفت و به ثانرونی به سرعت عقب گرد کرد و اتاقش ب
  

با دستش رد اشکشو . رنگش فرو رفتی شرابی و تو موهادی از چشماش چکی قطره اشک سمج
دست رو .دیچیزد تا از جاش بلند بشه باز درد معدش تو شکمش پپاک کرد و دستشو به تخت 

  . که سالها باهاش اخت شده بود از جاش خم بلند شد ی توجه به دردیمعدش گذاشت و با اخم ب
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 حرکت لباس و از تنش در اورد و رو هی پشت گردنشو باز کرد و با ی دست گره هی با ی به سخت

 نی اتاقش باز کرد و پا رو زمی دوش جمع و جورشو گوشه  انداخت و در کمد مانند اتاقکنیزم
 با درد ساپورت ی چشماشو بست و با دستاش به سختاری اختی بکی سرامیسرد گذاشت از خنک

 داد که مرتبه بعد ی فحش خودش مشی اورد هربار موقع در اوردن از تنگی در مپاشتنگش و از 
از کلنجار رفتن لباس هاشو در اورد و در اتاقک و  باالخره بعد رفتی مادشی پوشه اما باز هم ینم

  . و آب سرد و باز کردستادی دوش اریبست و ز
  

  ! دونست چند ساعت خواب بودهی و روشن بود نمکی چشم هاشو باز کرد هوا تار
  

 از تنش درش دی رنگش و نازکش کشی به لباس خواب نباتی از جاش بلند شد و دستی با کرخت
  . دوش گرفتنش رفتیرف اتاقک دوست داشتن به طمیاورد و مستق

  
 ی جلوکردی جلب توجه مشتری ش بدهی کشی بود پاهادهی پوشیی زانوی رنگ تا باالی گلبهراهنی پ
 زده بود که هر بار با ی بانکونی پشت لباس پاپنهی خورد تا حرکت لباس و تو تنش ببی تابنهیآ
  .شدی باز مششی ندنشید
  

 چند خط ابروش دنیمداد ابروشو برداشت با کش. شدرهی و کوتاهش خکی باری به ابروهانهی تو آ
 به خودش نهی کرده بود در اورد و تو آی احمقش خراب کارشگری که آراشی اصلیو از اون نازک

  . نگاه کرد یشتریبا دقت ب
  
 ش افهیق. داشت شیقی تزری با گونه های خاصی و سرباالش موزونکی عمل کرده و کوچینی ب

 به دختر شتری باشه بیی ساله 26 زن کردی باور نمدشی دی میملوس شده بود هر ک و یعروسک
 تی قرمز توش جذابی رنگش مش های بلند و شرابی موهاریدست برد ز.خوردی ساله م20 19 یها

  .دیرسی هات تر به نظر مشگرشی کرد و بقول آراشونی دورش پرود کرده بشتریشو ب
  

 و الدی مشبی دیادآوری کنار بره که با نهی آیز جلو زد و خواست ای خودش لبخندی برا
 گرفته با برداشتن کش نهی اخم هاش ناخودآگاه تو هم رفت و با نفرت نگاهش و از آشیماریب

  . به امان خدا راش کرده بود رفتمنی تو نششبی که از دفشی به طرف کییمو
  

 و ی رخ مردونه مین.ماس شد تی شو دراورد و با گرفتن شماره رضا منتظر برقرار5 اپل ی گوش
 صاحب عکس و از یتی که نارضافلی برج ای از مسافرت هاشون رو پله هایکیاخم کرده رضاکه تو 

 هم بود رو الدی می شد و تا مدتها بک گراند گوششی عکاسی سوژه دادیباال رفتن و ارتفاع نشون م
  . نقش بستفحهص
  

 فرصت نیدر اول" گذاشتغامیپ. رفت ری گمغای رو پی جواب موند گوشی چندبار بوق خورد و ب
  "ریباهام تماس بگ
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  . قطع کرد و بالفاصله با آنا تماس گرفت

  
  !هلــو- 

  
  !بپر تو گلو- 

  
  !!عوض سالمته... ادب ی بیمرض دختره - 

  
  ! هلو منم گفتم بپر تو گلو بد گفتم؟یخب گفت- 

  
  !!! هلو نه هلوشعوریب- 

  
   کارت دارمی حرف بزنیتونیا م آنالی خیآهان ازاون لحاظ ب- 

  
  ؟! شدهیچ.. بره کنهی می شاگردم داره خدافظنیالبته آخر- 

  
 ازش یزی چی داره شماره ای فوق تخصِص ، مدرک پزشکیگفتی از شاگردات بود میکی - 

  ؟؟؟یندار
  
  ؟!تهی ؟؟؟واسه چ؟؟فتانهیچ- 

  
  ..گنیم..گنی مخوامی از دوستام میکی واسه خوامیواسه خودم نم- 

  
  گن؟؟؟؟ی میچ- 

  
  !!سرطان خون داره- 

  
اون تخصص گوش حلق .ادی از دستش بربی کمککنمی فکر نمی ولزمی متاسفم عزیلیخ....اوه- 
  !! هینیب

  
  کنه؟؟ی میخب مگه فرق- 

  
 شی گرانای ایدونینم...ی زرنگیفقط تو مخ مردا رو زدن و هزار تا کثافت کار..خنگول من - 

  !!ی فوق تخصص خون ببرهی شی پدی دارن دوستتو بای مختلفیها
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 و نشونش الدی مگردمی میبرن به درک همشون فقط دنبال کس..خوننی چه مستیبرام مهم ن- 
  !!بدم

  
  !!یگیدروغ م!!!الد؟ی؟م!الدیم- 

  
  : گفتی مبل نشست و با لحن آرومتری رو دسته 

  
 شی کارهی شهیم ...شهی مگه میول.. کردندشیی اونور هم تای دکتراگفتیم... گفتشبید- 

  !! باشهی درمونهی دی کرده باشرفتیعلم پ... همهنیا..کرد
  
  )سکوت....(- 

  
  .. اون ور که خُیدکترا!! بگویزی چهی؟؟؟یچرا خفه شد- 

  
  . شدی طوالننشونیسکوت ب. حرفش و خورد ی باق

  
 هی شهیم.. اومده دی همه درمان جدنیا..میکنی مدای دکتر خوب پهی پرسمی مرمیگیباهاش تماس م- 

  !!شهی خدا بخواد حالش خوب میته دلم روشنه پسره دسته گل..من.. کرده من شیکار
  
  )سکوت....(- 

  
  ...نارگل جان- 

  
  !!!!!خبرم کن- 

  
 وی استرستمی رو رو مبل پرت کرد و به طرف سی قطع کرد و گوشی رو بدون خداحافظی گوش

پرت کرد و دستش و رو چشم هاش  کرد و رو کاناپه خودشو یرفت و آهنگ مورد عالقه شو پل
  .گذاشت

  
   ازترهی که دل سنی به اکنمی بهت فکر مهنوز

  
   ازترهیگی سرد حقمو می شبانی انکهیبه ا

  
   عشق سادموی پس زدی باورم کنینخواست

  
   اعتمادموی بهت بگم شکستیامون نداد
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   هامهی از رو گری گذشتیمغرور احساسم شد
  

   برامی بودیچ که تو همه یی به لحظه هانینفر
  

   از باور منی دور شداموی دنیتنها گذاشت
  

   نزنیمونیحرمت ما شکسته شد حرف پش
  

   شبهامهی قراری به بی دلبسته بشینخواست
  

   هامی قراری قرار بی بودمیتو نبض زندگ
  

  ی من چه زود ازم خسته شدی براینفس بود
  

  یبه عادت نبودنم چه زود وابسته شد
  

   توروشناسمیا نم امی خاطره انیزتریعز
  

   من بروالی از تو خستی ما ننی بگهی دیچیه
  
 نبود بی باز هم خوابش برده بود عجدی به صورتش کشی دستدی از جاش پرشی زنگ گوشی صدابا

 شد از ی روزهاش بود که براش درس عبرت نمیجی و دائم گی کسلنی هاش همی روادهیاثرات ز
  : حوصله جواب دادیشت و ب مبل بردای رو از رویجاش بلند شد و گوش

  
  !بله؟- 

  
  !؟ییسالم کجا- 

  
  !!خونه ...سالم - 

  
  رونی بمی دنبالت آماده شو برامیدارم م- 

  
  ...الدی تورو ندارم میمن حوصله - 

  
  گذرهی خوش ممی برای پاشو بگمتی افسرده میدختره - 

  
  یحسش ن.. شرتو بکن الدیم- 
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 معلوم نکهیا...شیماریب ...الدی امد مادشیاشته بود  بر ندیقدم. رو طبق عادتش قطع کردی گوش

  . چقدر وقت داشته باشهستین
  

  :بوق نخورده جواب داد. شمارشو گرفتعی سر
  
  ؟؟ی شدداریب- 

  
  !! بودمداریب- 

  
  ! خوردتشهی عسل هم نملوی کلوی با کیشی از خواب پا میوقت.. ماشاا..صدات خواب آلود بود- 

  
  !!یای می دارری بگی واسه من سوخاری باشتو بهتره به فکر شام شب- 

  
  ؟!امی گفته دارم میک!جانـــ ـــم؟- 

  
   !!نجای اای تو پاشو بکنهی رفتن ندارم سرم هم درد مرونی حوصله بالدیم- 

  
  !!شبتهی دی اثرات بخور بخور هانایا! منزی هات کم بخورعزینیتو شب نش- 

  
  !تر تلخ لطفادلس...جنبه ش هم دارم..خورمیم!!!تونــــمیم- 

  
  :دیچی پی خندش تو گوشی صدا

  
  . پشت درمی و برام باز کننگی که از تو تراس در پارکیباشه به شرط- 

  
  . و براش زد نگی در پارکموتی داد و از تو تراس ری لبری زی فحش

  
  . سوت زنان وارد شدالدیم. در واحد و باز کرد و تو آشپزخونه رفت و مشغول ظرف در اوردن شد

  
  !! حوصلهیالم خانم بس- 

  
با رنگ . شو هم از پشت گردن باال اورده بود قهی بود دهی پوشی شرت تنگ و مارکی نگاهش کرد ت

به . کردی خسته نگاهش می دستش بود و با نگاهتزای و لبخند به لب کارتون دو تا پدهی پرییو رو
تفاوت مشغول پارچ  ی کرد و بی لب سالم آرومری ش سرتا پاش و نگاه کرد و زشهیعادت هم

  . شدنتی از تو کابردندراو
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 و خنده شروع کرد ی اومد با شوخی آروم در و بست و همونجور که به سمت آشپزخونه مالدی م
  :حرف زدن

  
  . شهی ها آدم خجالت زده می داریبابا عجب ستاد استقبال- 

  
  . گذاشت و نشستزی رو رومتزازهای پی جعبه 

  
  !الدیپاشو دستاتو بشور م- 

  
  !!!رهی وسواس نگرهی بابا آدم و جو بگیا- 

  
   که هستنهیهم- 

  
 مخلوط شیکی با فلفل کی ژامبون استشیکی رو باز کرد تزاهای از پیکی نشست در زی مپشت
 ی دهنش تلخ بود و هنوز تو معدش احساس فشار میمزه . کردی نمیاحساس گرسنگ.بود
  .دی باره سر کشهی و ختی خودش ری برای آبوانیل.کرد

  
  ی که مرض داری چه برسه به توئخورهی آب نمینجوریآدم سالم ا- 

  
  . روبروش نشست و اخم کرده بودزی پشت مالدی م
  
  یخودت مرض دار- 

  
  : گفتتزای برش از پهی زد و با برداشتن ی لبخندالدی م
  
  !!گمیزخم معدت و م- 

  
   ندارهیاون هم به تو ربط- 

  
  : زد و با دهن پر گفتی گاز

  
  !!یچونیپی سه ساعت چرا می بگیخواستی منویاولش هماز - 

  
  : و دهن گذاشتدی خودش بری برایکی کوچی با چاقو و چنگال برش مثلث

  
  ! ندارهی من به تو ربطی زندگزی چچی بمونه واسه دفعه بعدت هادتی خوامیم- 
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دهن  تزاشوی بدون توجه به طعنه ش برش دوم پشیشگی و همی ذاتی با همون خونسردالدی م
  .گذاشت

  
  !؟یخوریم- 

  
 رهی بهش خطونی شی شو به مبل داد و دستاشو به امتداد کاناپه دراز کرد و با لبخند و چشماهی تک
  .شد

  
 خودشو رو مبل پسی گذاشت و با اوردن ظرف چزی می روی جام و بطرهی باال انداخت و یی شونه 

  .پرت کرد
  
  !خب؟- 

  
 و دستاشو رو پاش تو هم قفل کرد و معذب بهش  سرجاش نشست و به طرف جلو خم شدالدی م
  . شدرهیخ
  
  ...شنومی رو می بزنیخواستی که میزرِ- 

  
 ی خودش تو جام کمی و دست برد برادی تو موهاش کشی پرت کرد و کالفه دسترونی نفسشو ب

  .دی سره باال کشهی و وانی و لختیر
  
  ... در مورد گذشییزای چهیمن ..من ...نیبب- 

  
 ی بابت ادامه ینی از بدبی حاکزکردهی ری با چشمادیچی تو خونه پی همراهیگوش زنگ ی صدا

  . رو خاموش کردی با اخم به طرف همراهش رفت رضا بود رد تماس داد و گوشالدی میجمله 
  
  ! بود؟یک- 

  
 چطور گهی ددونستی بشر دو پا به طرفش برگشت واقعا نمنی ای بابت زبون نفهمتی با عصبان

  ! نکنهی دخالتشی زندگ کنه توشیحال
  
  الدی مـ
  
  : باال برد و گفتمی قدم عقب رفت و با خنده دستاشو به حالت تسلهی 

  
  !! بشمونشیبابت حضورم و رد تماست مد.. ناکرده دوست پسرت نباشهییگفتم خدا- 
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 انداخت و نفس نیی دستاشو پاالدیم. شدرهی تو صورتش ختی اپن گذاشت و با جدی رو روی گوش
  : و آروم آروم شروع به صحبت کردن کرددیکش یقیعم
  
 تو تباه ی زندگی دارنمی ببینجوری اتونمینم... هم دوست دارمیلیخ...من دوست دارم نارگل- 
  .. بهم به فرصت بدخوامیم... خوامیم.یکنیم
  

  . شدالدی صحبت می دستشو باال اورد و مانع از ادامه ی حوصلگی با ب
  
  ! بهت ترحم کنم؟یخوای میریمی مینگو که چون دار- 

  
 گفت که نارگل بالفاصله نفس ی قاطع و محکم"نه"اونقدر . نشستالدی می ابروهانی بی اخم

  .دی کشیقیعم
  
 من برات احترام الدی؟؟می چندسال گذشته فرصت نداشته؟؟؟تویخب؟پس منظورت از فرصت چ- 

 من انگشت شمارن پس یزندگ ی رضا قائلم بجز شما دو نفر استثناهای که برایقائلم از همون جنس
  !تو هم به احساس من احترام قائل شو

  
 بردشت و ی قدمالدیم. شدرهی پاش خی به فرش دستبافت جلونهی شو به اپن داد و دست به سهی تک

  .ستادیروبروش ا
  
  نیمنو بب..نیبب- 

  
  : ادامه داددی که توجهشو دالدیم. سرشو بلند کرد و با اخم بهش نگاه کرد

  
منم برات .. که با اونا بودم با تو نبودم ی بار هم جورهی یحت.. داشتمادیمن دوست دختر ز- 

 می بودیهمونی ممی و باهم بودی که مست بودیی وقتاتونستمیم...برات مرز قائلم..احترام قائلم
 لی م خودمو بهت تحمتونستیتونستم؟؟؟نمینم..هرجور دوست داشتم باهات باشم..میمسافرت بود

من ... خودتتی به خواست خودت به رضای من باشی از زندگی جزئخوامی درک کن م؟؟؟کنم
 نیا ...زمیریهرچه قدر برام زمان مونده باشه رو به پات م.... یاگه بخوا ! تونمی که مدونمیم
 و درک بودن و دنی مفهوم نفس کشفهمم،ی رو می کرده نارگل تازه مفهوم زندگدارمی بیماریب

  !! دوسشون دارم وکه یحس کردن کسائ
  

 روبرو واری دورش زد و به طرف درهی ازش فاصله بگی زد تا کمالدی می نهی به سی نارگل دست
  : بود گفتبهی که واسه خودش هم غرییبا صدا.کردی موهاشو سفت میرفت و کالفه دم اسب

  
  !؟یخوای میاز من چ- 
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  ..می مدت جنس رابطه رو عوض کنهی خوامیم- 
  

 رهی نارگل خی زد و تو چشمای سرخ شده بود کالفه لبخند متزلزلالدیت سمتش م با تعجب برگش
  .شد

  
   اونوقت؟؟یو چه جور- 

  
  : و آروم و شمرده گفتدی کشیقی به اطرافش داد و نفس عمی کالفه نگاهالدی م
  
 در یاهی سنی و از اتی رنگ زندگی زنده م مدت دار بهم فرصت بدی تا وقتخوامیم-
  .... مغهی مدت اگه صهی.. باشهی ازدواح بکنیخواینم.. ترت باشمکیزد نیبزار...ارمیب

  
 به نارگل که رهی قدم به عقب برداشت و خهی که ناباور دستشو رو گونه ش گذاشت ودی نکشهی به ثان
  . شدرهی خکردی و با نفرت و خشم نگاهش می فاصله باهاش با چشماس سرخ و عصبنی ترکیتو نزد

  
 برام مهم یریجلو چشمم هم بم...ی بمونه حرفات و قبل از زدن نشخوار کنادتی زدم تا ابد نویا- 
  رونی من گمشو بیاز خونه ..ستین

  
 ی به سمت اتاقش مشدی مشتری که هرلحظه سوزشش بیی لرزون و معده یی و دستاتی با عصبان

  . وسط راه نگهش داشتالدی و لرزون می عصبانیصدا.رفت
  
  !!ی هنوز تو فکر اون شوهر احمقتکننیکر م همه فیکنی کارارو منیهم- 

  
 تو هوا الدی باال برد مالدی زدن تو صورت می با سرعت چند قدم رفته رو برگشت مشتشو آماده 

 ی که دست مشت شده الدیبا دست چپش دست م. بهش نگاه کرد تیدستشو نگه داشت و با عصبان
 و با آرنج دست چپش تو شکم ستادی االدی زد و تو بغل میراستش و گرفته بود گذاشت و چرخ

 افتاد الدی مشت تو صورتش زد مهی بلند نشده با دست راست آزاد شدش الدی آخ میداص. زدالدیم
 نی با صورت خورد زمدی چپش و گرفت و کشی پاالدی خواست برگرده سمت اتاقش که منیرو زم

  . سرش گرفت ش نشست و دستاشو باالنهی رو بلندش کرد و رو سالدیخواست برگرده م
  

 نارگل ی ختهی بهم ری و موهای خندون تو صورت عصبی و چشماجانی با صورت سرخ شده از ه
  : کرد و با طعنه گفتینگاه

  
  !خب حاال جفتک بنداز- 

  
 ی ضربه انی که انتظار همچالدی زد مالدی میشونی زد و سرشو باال برد و با سر تو پیشخندی نارگل ن

 نیاز فرصت استفاده کرد و به عقب هولش داد و ا.  گرفتشویشونی پرو نداشت دستاشو ول کرد و
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 ش نشست و با دست چپ گردنش و گرفت و دست راستشو آماده زدن مشت نهیبار نارگل رو س
  . عقب آماده باش نگه داشته بودیی اگهید
  
  : خندون گفتیو با صدا. باال بردمی شو ول کرد و دستاشو به حالت تسلیشونی پالدی م
  
  !!!قبول..خورمیه ها نم* گنی از اگهی ددمیباشه فهم- 

  
 ی تکوندی که دالدیم. کردی نگاه مالدی تو صورت متی جابجا نشد هنوز با اخم و عصبانی ذره ا

  : زد و گفتیزی آمطنتینخورد لبخند ش
  
  !!ی توپشنی ها عجب پوزمیخودمون- 

  
ست گذاشت رو دست نارگل و با د. تو هم رفتالدیصورت م. کرد شتری فشار دستشو رو گردنش ب

  : گفتی آرومییصدا
  
 ی برمیمی خودم می چند ماه تحمل کنهی.. زندانی افتی ها می خفه م نکنی شوخیشوخ- 

  !دردسر
  

 دراز نی ش بلند شد و کنارش رو زمنهی سی گردنش برداشت و از روی و دستشو از رودی کشی پوف
  .دیکش

  
  : جابجا شد و گفتی کمالدی م
  
  !!کهی پات سرامری ور تر زنی اایب- 

  
  ! هاتی با دلسوزیزنیحالمو به هم م- 

  
 هی شروع کرد به خوردن بعد از چند ثانشهی رفت و با دهن از شی از جاش بلند شد و به طرف بطر

  . شددهی از دستش کششهی شخوردی هنوز داشت میوقت
  
و رو دسته مبل  و پاهاشدی ها و رو مبل دراز کشپسی مشت زد تو ظرف چشهی شالیخی ب

  : آروم و شمرده گفتالدیم.انداخت
  
  !یشی راه به راه مست میخوری مینجوریهم- 

  
 یبا صدا. روشن تو خاطرش رنگ گرفتیبه جفت چشم قهوه ا. زد و چشماش و بستی لبخند تلخ

  : گفتییدورگه 
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  یزنی احمقانه می و حرفایکنی جام دهنت و باز مهی با یتو بهتره به فکر خودت باش- 

  
  : گفتنی تو جاش نشست و سرشو با دستاش گرفت و آروم و غمگ

  
 که فقط خورده ی بخوریجور...ی کله پا نشی بخوریجور.. خوردن لم دارهیچجور- 

   کمتر مست بشهی بخوری چجوردونستی خوب مشناختمی رو میکی...یباش
  

 شو یدلتنگ خواستیم. و کش موهاشو باز کرد و از نو مشغول بستن موهاش شد دی کشی آه
 بشر نی چقدر اادی نادشی خواستیم!! داده بودادشی ی فراموش کنه کخواستیم...فراموش کنه

  !!! کردی که در حقش مردی تنها کسادی.. ندازشی منی امادیزبون نفهم روبروش 
  
  !!ی تو خوشبخت باشخوامیمن فقط م- 

  
  :دیش کادی فرالدی از جاش بلند شد و تو صورت مستادی دستش از حرکت ا

  
ــن خوشبختــتم-  مـ!!!!!!  

  
  . بهش زل زدنهی شو به مبل داد و دست به سهی با اخم تکالدی م
  
 یبا هرک ...کنمی می زندگخوامیهرجور م ...رمی مخوامیهرجا م.. تو مشتمهخوامی میهر چ- 
 حال یهر جور دلم بخواد عشقم بکشه با زندگ ...خورمی مخوامی میهرچ .. خوابمی مخوامیم
  !!؟! نــ ــ ـهنینی ببنیچشم ندار....نمکیم
  
 هام ی کثافت کارنیمن که مردم به ا!! توقهیگند بزنه خودت و سل!؟ی خوشبختیگی منیبه ا- 

  ! برات متاسفمکنمیافتخار نم
  
 ی از دستم برات کاردیشا ....میدوست ...یضیگفتم مر!!الدی نداره می به تو ربطگهی دنشیا- 

 بابت غذا حاال پاشو برو ی مرسی بدلمی که تحوی نداریزیشرو ور چ جز نمیبی میول ..ادیبرب
  !بسالمت

  
 رفتن داره نه حرف زدن سرجاش الی نه خدی دی شد وقترهی بهش خقهیچند دق. سکوت کردالدیم

  ! داد و چشم هاشو بستهی مبل تکهینشست و سرشو 
  
 بار هیخونه زنگ خورد  تلفن یگوش. افکارشون بودن ریهر دو در سکوت در گ. گذشتی ساعتمین

  :ری گغامی رفت رو پیگوش..دو بار سه بار
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 از رمیمیدارم م.. رو خاموش نکن ی لعنتی گوشنیصددفه بهت گفتم ا....حورام..سالم نارگل" 
 امده بوده رستوران دنبال تو ی مردهی روزی دگهیرضا م.. باهات صحبت کنمدیبا...اضطراب 

  " ری ؟؟؟؟؟باهام تماس بگیی معلوم هست کجاه؟؟یچ انیجر.. صحبت کردهالدی بامگشتهیم
  

 و آروم نگاهش نیغمگ. شدرهی خالدی با تک بوق تماس ضبط و قطع شد چشم هاشو باز کرد و به م
  : گفتی بغض کرده ایبا صدا.کردیم
  
  !!رنتی بزارم ازم بگخواستمینم..منو ببخش- 

  
 انداخت و ریسرشو ز. شدرهی خالدی م با تعجب تو جاش صاف نشست و با دلهره و استرس منتظر به

  :گفت
  
 خوادی و مدهی زن و کنار پنجره دهی عکس تمونی تو ساگفتی اومده بود رستوران مروزی دیکی- 

 عکس تو بود دمی نه ازش خواستم عکس و نشون بده دای کنه داشی تا پمی کمکش کنمیتونیبدونه م
 و تگرفتهی عکس مییمتوجه نشده از خانواده ا اری و خشای بودستادهی از عکسا کنار پنجره ایکیتو 

  .خواستی بود و کمک مدهی عکس و دیشانس.. تو عکسیهم افتاده بود
  

 رو ازش ی رو برداره که نارگل با سرعت بطری شد دستشو برد بطررهی خزی سکوت کرد و به م
  : زد و آروم گفتیلبخند تلخ.گرفت

  
  !!!ی وسواس داررهی مادمیهمش - 

  
  : ادامه دادی و به سختدی به دست نارگل تا چشماش باال کششهی ش نگاهش و از

  
دو دل بود از بردن .. شدرهیمکث کرد مستاصل تو صورت نارگل خ..اسمش..گفت- 

  :چشماشو بست و گفت..یاسم
  
 دی بای چدونستمینم..من شوکه شده بودم ...گردهیگفت برادرته و دنبالت م.. هی خسرونیام-

 کالفه ست سر صحبت و باهاش ی حسابدمی فاصله دنی و بگردم تو استی تا لنهیبهش گفتم بش...بگم
 ه که به جد ی گرده گفت سالهاست فقط چند ماهی چند وقته دنبالت مدمیباز کردم ازش پرس

  نتی حتما ببدی و باضهیگفت مادرت مر..گردهیداره م
  

  : ادامه دادتی سرشو باال اورد و با مظلوم
  
  !نه؟!ی رو حرفاش فوکوس نکنادیبهتره ز!! نارگلتگفی داشت دروغ مدیشا- 
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کالفه .شکننی ناخن هاش دارن مکردی مبل مشت شد حس می دستاش رو دسته دی فکش لرز
 که مانع از ی اگهی دزی کرد به چی فکر می اگهی به چز ددیبا. کرد و متمرکز شدزی به مینگاه

 داشت برام مهم یچ..تو ذهنش گشت..تمرکز کرد گشت .چشماشو بست.. بشهختنشی به هم رشتریب
 شتریب... داشت براش باارزش باشهی کنه چدای با ارزش پزی چهی بگرده دی باگفتیعارف م..باشه

پارچه رو .. بود تا خاک نشهدهی روش کشی رنگدی سفی که پارچه ییگشت ته ذهنش همون جا
 یقینفس عم.نداخت پارچه رو ای روکردی نگاهش مازی با محبت و نی جفت چشم آبهی.برداشت

  .دی کشیقیچندبار پشت سرهم نفس عم.دیکش
  
 پشت سرش اومد و به الدی رو برداشت و خونسرد به طرف آشپزخونه رفت مشهی جاش بلند شد شاز

  !حاال نوبت اون بود منتظر نگاهش کنه. دادهیاپن تک
  
  !الد؟ی می زل زدیبه چ- 

  
 و خونسرد ی ش صداش انقدر عادهینش اول انتظار نداشت بعد از اون واکدی اولش جا خورد شا
  : گفتی لرزونیبا صدا.مخاطبش قرار بده

  
  !یشی میفکر کردم عصبان- 

  
  : به طرفشدی گذاشت و چرخنتی جمع و جوش تو کابی شده ی رو تو بار جاسازی بطر

  
  : قدم به طرفش برداشت و گفتهی. ابلحی خنگول و تواریاز دست خشا.. شدمیعصبان- 

  
 ی من اونقدر ساده م که هرچیچرا فکر کرد.. بودانی بچه گانت بخاطر اون جرهادشنی پنیا- 

 مربوط به گذشته ست یهرچ...گمیصدبار گفتم باز هم م!!مربوط به گذشته ست برام مهم باشه
  ! من تموم شده ستیبرا

  
به  بسته پفک خانوادش و برداشت واز کنارش رد شد و نتی و محکم بست و از رو کابنتی در کاب

  . مبل روبروش نشستی گذاشت و روکیطرف ماهواره رفت روشنش کرد رو شبکه موز
  
  : وگفتستادی جلوش االدی م
  
 از دستت دمی بود که دوستت دارم قبول دارم ترسنی بخاطر اشنهادیمن هم صدبار گفتم اون پ- 

 نشونت بدم تا.ی فرصت بهم بدهی بهونه دستم اومد تا ازت بخوام هی خوشحال بودم که یبدم ول
  ! احساسم عاشقت کنمی با همه تونمیم
  

 فاصله نی ترکی و تو نزدالدی میاز جاش بلند شد روبرو. گذاشتی زد بسته پفک و کناری پوزخند
 و از راهنشی حرکت از دامن لباسش پهی شرت مردونه ش پاک کرد با ی دستشو با تستادیباهاش ا
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 ی شد و با لحن آروم و لبخند اغوا کننده ارهی خالدی می انداخت تو چشمایتنش در اورد و کنار
  :فتگ
  
  !!! فرصتنمی اای بیخوایفرصت م- 

  
 به عقب ی بابت حرکت نارگل قدمی شد با ناباوری لحظه به لحظه گرد تر مالدی می چشم ها
 بود نگاهش و از دشی تو محوطه ددرنگشی سفی های روفرشییدمپا. انداخت ریسرشو ز.برداشت

 ی اچهی و باال تر به ناف کوچولو و جمع و جور و شکم تخت و ماهدهی کشیساق پا ها به یروفرش
 سرشو باال نگه داشت و نگاهش یچشم هاشو بست و باز کرد به سخت .دینه اش باال کشینارگل تا س

  . کردی دعوت به مبارزه ش مبشی غربی باال رفته و نگاه عجیکرد نارگل با ابرو
  
 دو قدم نهی زد و با طمانینارگل لبخند. شد رهی نارگل خی ها قدم جلو برداشت تو چشمهی 

  : گفتطنتی با شستادی و برداشت و روبروش اماندهیباق
  
  ؟یاری درش بیقصد ندار.. شدهفیلباست کث- 

  
  . دادی گرمش رو گردنش قلقلکش می نارگل تا گردنش بود نفس هاقد
  

 پرت رونی شدش حرفاش و بدی کلیندونا دنی از بی دندوناشو از حرص رو هم فشار داد و به سخت
  :کرد

  
  ...ی به همه چیزنی گند میدار- 

  
 یدنی از خوردن نوشری تاثی زد داغ کرده بود که برونی به سرعت از کنارش رد شد و از خونش ب

 و برنز زن چند دهی تا ذهنش و از بدن کشدی دونییمورد عالقه نارگل نبود از پله ها با عجله پا
 شی گوشامی پیصدا. باال مونده چشی اومد سوئادشی شد نشی ماشکینزد.ور کنه  دشی پیلحظه 

   از نارگل بودامی شو نگاه کرد پی شد گوشندبل
  
 باز اومد یاگه کس. برش دارنیی پاادی و زدم بنگی و گذاشتم تو آسانسور دکمه پارکچتیسوئ" 

  "یبوس با.یشناسیسراغ من و گرفت بگو نم
  

 گرم گرم که یگاه...شناسهی دختر و نمنی خودش فکر کرد واقعا هم ا بادی کشی نفس کالفه ا
 سرد سرد که حس منجمد شدن بهش دست ی بودنش گاهکی اومد از نزدینفسش بند م

 اومد ممکن بود براش ی ازش بر می هرکارنکهیا.. کنهلی تحلهی رفتارش و تجزتونستینم.دادیم
  ! و پوچچیگرون تموم بشه به ه
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 و برداشت و با عجله از اون ساختمون از اون کوچه از چشوینسور و باز کرد وسوئ با ترس در آسا
  .اون منطقه فرار کرد

  

         شهر گرم جهان شهر گرم جهان شهر گرم جهان شهر گرم جهانننننییییدومدومدومدوم ... ... ... ...رانرانرانرانییییاااا............ ماه قبل ماه قبل ماه قبل ماه قبلدودودودو
  

 یی توجه به صدای انداخت و بنی جلو ماشی صندلی روهی شد و کراادهی پی با عجله از تاکس
 واردش شد و با مارستانین نگاه کردن به سر در ب زد بدوی پولش صداش می باقیراننده که برا

  . رفتی به طرف اوژانس معی تند وسریقدم ها
  
  نجاست؟؟یمادر من ا..سالم- 

  
 از ی و موهایشونی پردنی روشن دختر جوون انداخت و با دی به چشمای نگاهرشی مسئول پذ
  : ش از جاش بلند شد و با محبت و آرامش گفتختهی ررونیکنار شال ب

  
  !!زمی عزهیاسم مادرت چ- 

  
  : مادرش و گفتلی مکث کرد و چشم هاشو بست و به سرعت اسم و فامی کم

  
  !! منشیندا عل...ندا- 

  
 ژهی وی باال بخش مراقبت های به طبقه ی به دفترش کرد و با لبخند تلخی نگاهرشی مسئول پذ
 یا تنه زدن به چند نفر عقب برداشت و بدوبدو بی گرد شده از تعجب قدمیبا چشم ها.اشاره کرد

  . دوم رفتیاز راه پله به سمت طبقه 
  

 که سرشو با دستاش گرفته بود و به طرف جلو خم شده بود و شناخت ی زنی دهی از دور شکل خم
  . شونه ش گذاشتی روی جلو تر رفت و دستدیبا ترد.
  

 از لحظات ی ش حاکهی سرخ از گرینی و بسی خیچشم ها. خورد و سرشو باال گرفت ی زن تکون
 ممکن با ی صدانی نشست و با آرومتری صندلیکنارش رو.دادی رو که تنها گذرونده بود میبد

  :بغض گفت
  
   شده؟؟یچ- 

  
 طاقت یالله ب. گفت ییزای چهی لب رینجوا کنان ز. داد و چشم هاشو بستی شو به صندلهی تکالی ل

  :دیاز سکوت خواهرش دوباره با اضطراب پرس
  
  ! شده ؟؟تروخدا بگو مامانم چش شدهی چمامانال؟؟ی شده لیچ- 
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  : آروم گفتهی خش دار و گرفته از گری و با صدادی کشیقی خواهر بزرگترش نفس عم

  
فردا منتقلش ..االن بهتره.. مغزش پاره شده ی ناقص کرده بود چندتا از رگ های سکته هی - 
   بخشکننیم
  

   :دی پرسی الله با ناباور
  
  ته؟...سک- 

  
  : گفتی خفه ای دستاش برگشت و با صدای رودهیبه حالت خم دوباره 

  
  !!!! من شدریهمش تقص- 

  
 ی بغض آلود خواهرش دست دور شونه ش گذاشت و با گذاشتن سرش روی صدادنی الله با شن

  :کتفش آروم گفت
  
 نی اضهی کردم مری درک مدیمن با!!شدمی موندم مراقبش می مشتری بدیتو چرا؟؟من با- 

  .. شدم ی مالی خی رو بینت لعیکالسها
  
  : مقدمه گفتی الله بی توجه به حرفای بالی ل
  

  
  
 و رو کرده نشسته با ری هارو زلمی حوصلش سر رفته نشسته فیمان.ششی رو گذاشته بودم پیمان- 

  :  با بغض ادامه دادی مکث کرد به سختالیل..... تولدنی آخرلمیمامان ف
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 ی زارهی افتاده بود و انقدر گرادشی دوباره دنشیمامان هم با د..اون و نگاه کرده..تولد..تولد- 
  .دمی رسیبچم از ترس رنگ به روش نمونده بود وقت.کرده بود که حالش بد شد

  
 اسم نارگل یادآوری از دی خواهرش چکی از گونه ش رو شونه ی قطره اشکدی کشیقی الله آه عم

  .ضشی شد چه برسه مادر مریاون هم دلش تنگ م
  

  . مرخص و به خونه برگشت مارستانی گذشت ندا از بی که به سختیی از هفته ابعد
  

 دادنی انجام می ترقی نظارت دقدی مادرشون باابتی دیماری بی هم با توجه به سابقه ی پرستار
  .استخدام کردند

  
 مارستانی و سفت بیکی پالستی های صندلی رودنی هفته خوابهی تختش بعد از ی تو اتاقش رو

قسم ... تا دوستشصدیپنج هزار و ش. کردی و چک منی املیه بود و با لب تابش پروفانشست
  . چهار هزار تا بودن شی تا قبل از دو هفته پخوردیم
  

 شرت قرمز رنگ و ی بود و با اون تدهی پارک دراز کشمکتی کرد رو نلشی به عکس پروفای نگاه
 ی واسه درخواست دوستیروشنش حساب ی و قهوه اطونی شی و اون چشمای برفنیمارک و اون ج

  . زدیدادن به دخترا چشمک م
  

  . کردی خودشو نگاهلی نفر پروفا50 کمتر از ستی و لدی کشی آه
  

 یمنظره . بازش کرددشی نارگل کشلی به طرف پروفای چرا حسدونستی خواست اما نمی نم
 ی چهره دیرگل رس شده شده بود و دنبال کرد تا به عکس نای عکاسییبایطلوع صبح که به ز

 چشمشو دندی درخشی می و براقش که از شاداهی سی ،چشماکدستشی و دی سفیخندون و دندونا
 بغضش و شکوند صفحه لب تاب و بست و دی گونه ش چکی که رویبه سوزش انداخت و قطره اشک

  . کردهی شو گریسرشو تو بالششتش کرد واز ته دل دلتنگ
  

به در اتاق نگاه کرد .شت رو چشمش و تو جاش نشست  نور روشن چراغ چشمشو زد دست گذا
  . کردی درشت شده از تعجب دور تا دور اتاق و نگاه می و چشم هاختهی بهم ریمادرش با موها

  
  : گفتیی گرفته ی مالفه رو کنار زد و جلوتر رفت و آروم با صدا

  
  ؟؟! مامان جانی خوای میزی ؟؟؟چی شدداریچرا ب- 

  
  : گفتینی از بدبزی رید و باچشم ها زن دست الله رو پس ز

  
  ؟؟یکنی چکار منجایتو ا- 
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  : زد و گفتی الله با تعجب لبخند مصونوع

  
  !! اتاقمهنجایمامان من الله م ا- 

  
  : نشست و بالفاصله جواب دادیفی تو صورت زن اخم ظر

  
  ؟؟!!! اللهیکارکردیتخت هاشونو چ..الستی اتاق نارگل و لنجایا- 

  
  . بگهدی بای چدونستی کرد و صداش و گم کرده بود و نمیو صورت مادرش نگاه م هنوز با بهت ت

  
  : گفتی تلخ و گزنده ای جلو رفت و دوباره با صدای زن قدم

  
 اهمیچشمون س.. کجا گذاشتهستی خواهراشو و برداشته معلوم نلیاسباب وسا.. کن تروخداگاهین- 

  کجاست؟؟
  

  . کردی و نارگل و صدا مدی کشیاتاق ها سرک م رفت تو رونی عقب گرد کرد و از اتاق ب
  

الله . کرد یتو آشپزخونه صدا م. رفت و دنبال مادرش کردرونی خورد و از اتاق بی الله تکون
  :دستشو گرفت و آروم گفت

  
 ادتی و دیام !!!دی ازدواج کرده با امالی لستی نادتی مگه ی گردی میمامان دنبال ک- 

  ؟؟!!!هست
  

  : و با اخم گفتدی کشرونیست دخترش ب ندا بازوشو از د
  
  ... بچه دست من امانتهنی گردم ای ماهمی دارم دنبال چشمون سالی به لکاریچ- 

  
  . زد به طرف اتاق خودش رفتی برگشت و همونجور که با خودش حرف م

  
 یی باز داشت چه بالیعنی بکنه؟؟کاری چدی باکردی و عاجزانه فکر مواری شو داد به دهی تکالله

  !!!ومد؟یرشون مس
  

 مادرش وسط دی با عجله به طرف اتاقش دودی مادرشو شنادی فری نگذشته بود که صداقهی چند دق
  . کردی بود و با اخم اطرافش و نگاه مستادهیاتاق ا

  
  ؟؟یزنی شده مامان؟؟چرا داد میچ- 
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  کجاست؟؟؟- 

  
  ؟؟ی گردی می چ؟؟؟دنبالیکنی مینجوری ؟؟تروخدا چرا ایچ- 

  
  : و ترس الله جواب دادهی از گرسی توجه به حال زار و صورت خی مادرش ب

  
  ...در قفل شده باز روش!! شده حتمامی تو کمد قااهمی م کو؟؟؟چشمون سهیزیکمدم؟؟کمد جه- 

  
مادرش از کنارش رد شد و به طرف در واحد . کردهی سر خورد و با هق هق گرواری الله کنار د

 تو ساختمون غشی جی صدادی بره که الله دستشو کشرونیت ب خواسیرفت در واحد و باز کرد و م
  !! خواست ولش کنهی مدیچیپ

  
 راهش ی مادرش که از جلوغی جیصدا .ستادی مستاصل دست مادرش و ول کرد و سد راهش ا

 توجه به ی لرزون بیالله با بغض و دستا. شدیکی دی و امالیل" شده ؟؟ یچ" یکنار بره با صدا
 رنگش تو راه پله ی که با ربدوشامبر نازک صورتالیخوابش برگشت سمت لتاپ شلوارک کوتاه 

  : گفت ونی کرد و گری کرد نگاهی صورت خواب آلود و اخم کرده نگاهش مبا بود و ستادهیا
  
  !!الیل- 

  
  :دی اومد رو به الله باز پرسنیی مونده رو پای چند پله باقالی ل
  
  !صف شب؟ نهی سرو صداها واسه چنی شده؟؟ای چگمیم- 

  
  : مادرش مخاطبش قرار دادی صدا

  
 بودم مارستانی م کجاست؟؟حتما باز اون نادر احمق من بهیزی جهال؟؟کمدیکمدم کجاست ل- 

انگشت اشاره شو  ..ستی کمد نگردمی میهرچ.. شدهمیاومده دنبالش بچم هم از ترس تو کمد قا
  : سمت الله ادامه داددیکش

  
 دیاز سر راه من بر... کجا دربدر کرده از حسادت ستیعلوم ن وسائل بچمو می بگم چیدختره - 

 جواب مادرش ی چرمیبم.... بچه دست من امانت بودنیا ..اهمی برم دنبال چشمون سخوامیکنار م
  ؟؟ییمادر کجا..نارگلـ ــ لم!!!نارگل؟..و بدم

  
 هنوز الیاشت ل نشست و سرشو رو پاهاش گذنی زمی روواری الله که از سر راه کنار رفت و کنار د

 هی به خودش اومد و هی زودتر از بقدیام..خوردیبا بهت به مادرش زل زده بود و از جاش تکون نم
  : مادر زنش و گرفت و گفتی بازوری زی مصنوعیقدم داخل گذاشت و با خنده 
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 بره درس بخونه خانم یمگه دوست نداشت..نارگل که دانشگاست.. های شدری رفته مامان پادتی- 

  !! براشزدمی که خوابه وگرنه زنگ مفیاالن خوابگاست ح..کمد کجا بود..دس بشهمهن
  

 هم از سکوتش استفاده کرد دی شد امی داشت باورش مدی امی مکث کرد انگار حرفاهی ندا چند ثان
 نارگل حرف یلی تحصی بردش و بهاش از دانشگاه رفتن و زشته یو قدم قدم به طرف اتاقش م

  . در اتاق و پشت سرش بستدیام. دادی سکوت به حرفاش گوش م مادرزنش هم درزدیم
  
 زی چهیهر دوشون سکوت کرده بودن و به . نشستنی هم کنار در سر خورد و دو زانو رو زمالی ل

   نارگل کجاست؟؟؟؟؟یعنی کردند یمشترک فکر م
  
  د؟؟ی گفت امیدکتر چ-
  

 بار که نی خودش فکرکرد آخر زنش انداخت و بای به صورت درهم و اخم کرده ی نگاه دی ام
  : و آروم و شمرده جواب داددی کشی بود؟؟آهی بود کدهیخندشو از ته دل د

  
 یدگی اما بهتره تو خونه رسشهی و سکته شه با دارو و درمان خوب مابتیدکترش گفت عوارض د- 

ا باشن  آشنطی بهتره تو محدنی حافظه شونو از دست مابتی که بخاطر دمارهای بنجوریچون ا..بشه
 دارو هارو هم نیا.رهی گی کنن وگرنه برگشت حافظشون کند تر صورت میبیتا کمتر احساس غر

 پف کرده و خسته با استرس ی به الله که با چشماینگاه..فقط.. شون کنم هی تهرمینوشته که م
  : کرد ادامه دادینگاهش م

  
  !! سر وقت بخورهدی داروهاش و بامی مراقب باششتری بدیبا- 

  
  : گفتی گرفته ای تکون داد و با صدایله سر ال
  
  ..دمی دانشگاه استعفا مزنمیاول صبح زنگ م- 

  
 طی اوضاع و شرانی الله بود که با ای از آرزوهایکی هر سه سکوت کردن استاد دانشگاه شدن 

  .مجبور به ترکش شده بود
  

دم در چند .اقش رفت به طرف ات" بخوابمرمی خسته م میلیخ" رد شد و با گفتن دی از کنار ام
 حرف مادرش افتاد که از حسادت وسائل نارگل و دورانداخته بغض ادی.. مکث کرد یلحظه ا

  . انتقال داده بودنشی پدری اومد وسائل نارگل و به خونه ی نمادشی واقعا یعنیگلوشو گرفت 
  

 نکهیز اآره حسادت کرده بود حسادت کرده بود که قبل ا. در و پشت سرش بست و رو تخت نشست
با خودش فکر کرده بود .  در مورد پدرش و اون همه نقشه نگفته بود یچیخود نارگل بفهمه ه
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 دونستی نمادی هم باهاش کنار منی پدرش امشی پرهی و دوست نداره خب منینارگل که ام
  .شهی و نارگل هم گم و گور موفتهی منیام از چشم ینجوریا

  
 ممکنه نارگل عاشقش دونستی کجا مدونست؟؟ازیش م ؟؟از کجا در مورد آردونستی از کجا م

 حی واسه خنده و تفرذاشتی محکم و ضد مرد بود ؟؟چقدر پسرارو سرکار مشهینارگل هم!!بشه
 ی و اخالق های گرفتار آرش بشه با اون همه فاصله سنکردی فکرشو میک...

 دی دستها رو ندی همه ی باالی گرفته بودن همه شون دستدیدست سرنوشت و ند...جورواجورشون
  .گرفته بودن

  
 اما باز شبشی دی هاهی و گری سرشو تو بالشت فرو کرد سرش در حال انفجار بود از فشار عصب

خواهر حسودت و ببخش ": لب گفتری و چشم هاش سوخت با هق هق زدی اشکش جوشیچشمه 
  "!!نارگلم

  
  !!یدست به من نزن پرستار عوض-
  
  ..یا قرصاتو بخور تاخوب بشتروخد...مــامــان من الله م - 

  
 اهیچشـــمون س!!!ــاهیچشــمون س...شناسمی من ترو نموونهی دختره درونیبرو ب- 

  ؟؟!!ییکجا!!
  

  : گفتی لب مری زیچارگی الله سرشو با دستاش گرفت و با ب
  
  !!ستی ننجاینارگل ا!!!داد نزن تروخدا داد نزن- 

  
  .زدی و صدا ماهشی و چشمون سدی کشی مادیفر زنگ در خونه از جا بلندش کرد مادر ش هنوز 

  
 ینی با لبخند غمگشیشگی همیکی با همون صالبت و شی در واحد و باز کرد خاتون با چادرمشک

 قدم کی خاتون دی از گونه ش چکی قطره اشکدهی مادر شو شنیواضح بود صدا. کردینگاهش م
  . کرد هی صدا گرداخل گذاشت و سرشو بغلش کرد بغضش شکست و تو بغل خاتون با

  
 رشی چند سال اخنی تو ابی غربی با همون ظاهر عجنی از پله ها اومد و امی دوون دوونی صدا

  .تو راه پله با اخم و تعجب چشم تو الله شد
  

  :دیچی ندا تو ساختمون پی عصبادی فری صدا
  
بچم ..درشه ماشی حتما دخترش پششی برم پخوامی منی نازنشی برم پخوامی مدیدست منو باز کن" 

  "دیدست منو بــــاز کن.. رو نداشته که برهییکه جا
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 تو ی ندا قطع شد چیبه محض بستن در صدا. و به طرف اتاق ندا رفتدی خاتون سر الله رو بوس

  .. کردی زن و آروم منی مادر و پسر بود که انیوجود ا
  

اش گذاشت و آروم آروم  نشست سرشو رو پاهنی کرد و کنار در واحد رو زمنی الله پشتشو به ام
  . کردی مهیگر
  

 و بعدش دیا به گوشش رس"بره تو اتاقش بال" گفتی برادرزادش می که خطاب به ماننی امی صدا
 شینی تو بگارشی سی داد و عطر تلخ مخلوط با بوهی کنارش به در تکیکیدر آروم بسته شد و 

  .دیچیپ
  
  !کنهی رو دوا نمی دردچی ههیبخاطر مادرت متاسفم اما گر- 

  
 هی تکواری بسته سرشو که از درد در حال انفجار بود و به دی سرشو از رو پاش بلند کرد با چشما

  : لب آروم گفتریداد و ز
  
 ی رخ اخم کرده می به نسشوی خیچشما!!!...ی پرستار عوضگهیبه من م!!شناسهی منو نمیحت- 

  : داد و با بغض گفتنیام
  
 چهیپی م منهی تو سی چه دردی تصورشو بکنیتونینم..ی عوضتا بحال مامانت بهت گفته پرستار- 

  :با دست جلو دهنش و گرفت و با هق هق ادامه داد..شناسهی منو نممیی دارای مادرم ، همه یوقت
  
  !!!ــنیام.. به منوونهی دی دختره گهیبه من م- 

  
 ملتمس و عاجز  سرد و آزده اللهنی کرد امی برگشت سمتش نگاهشون تو هم تالقاطی با احتنی ام

 الله دست جلو برد و دستشو دور گردن الله انداخت و سی و خی عسلی چشمادنی از داری اختیب
  . گذاشتیادگاری نی امی نهیالله آروم آروم اشک هاش و رو س.سرشو بغل کرد

  
 معذب و الله خجالت زده از جاش بلند شد و با نی امدنی خاتون هردو از جاشون پری صدابا

   :دیاسترس پرس
  
   شد؟؟یچ- 

  
 که با اخم به نی جلو روش گرفت و اول به امشی پقهی چند دقی خاتون لبخندش و از صحنه 

  : گره کرده ش زل زده بود بعد به الله نگاه کرد و گفتیدستا
  



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

404

 خورد یسی بار تو رودروانی باهزار زور و خواهش تمنا داروهاش و به خوردش دادم ادیخواب- 
  ؟؟ی چ؟؟فرداشیفردا چ

  
  : گفتی گرفته ای الله سرشو با دستاش گرفت و با صدا

  
   برامون بسازهگهی نارگل دهی کنم؟زنگ بزنم به اون پدر احمقش بگم کاری چدی گیم- 

  
 از جاش بلند نیام. نشست و سکوت کرددی که رسی مبلنی خاتون تو هم گره خورد رو اولی اخما

  .شد
  
 چی به هگهی ددونمی که منجاستی مشکل ایول..کنم داشی سنگ هم شده پریاز ز.. بگردمتومیم- 

  .گشتی بار برمهی همه سال نی بمونه وگرنه انجای نداره که بخاطرش ایدیکدوممون ام
  
  !!!!!!نیام- 

  
 جور دلش و هی می تونستیهر کدوممون هر جور...گمی مادر من؟؟؟ دروغ مگمیدروغ م- 

 که دوسش داشته باشن و کنارشون احساس تخواسی رو میفقط کسائ..دختره تنها بود ...میشکوند
   به سمت الله دیدست کش ...نایاون وقت ا.. بکنهتیامن

  
 رک بهش نشی خواستی عاقل نمی باباهه خب آدم هاشی بفرستنش پکشنینشستن واسش نقشه م- 

   ختیری تو سرش می به خاکستی ننجای جاش ادیبگ
  

  ... روزهاش نی لحنش تلخ شد مثل حال ا
  
پشت سرش نقشه .... ما نرو شی از پمی دوست دارزنی ری و اشک تمساح مخندنی متو روش- 

   کشنیرفتنش و م
  

  :دی کنترل شدش باال رفت و داد کشی صدا
  
  ..... شی دادن از خونه زندگشی گرفته تا هم خون هاش فرارناموسی بیاز اون عوض- 

  
  . نگاه تلخ و آزرده شو به الله داد

  
 و حس بکنه چشماشو بست بغض تو گلوش هر لحظه نی نگاه امی تلخونستتی از پشت سر هم می حت

 شو به ستون اپن داد و دستشو جلو هی داشت پشتاپشت تکی شد حس خفگیبزرگتر و بزرگتر م
   ش باال نرههی گریدهنش گرفت صدا
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  . الله سرجاش نگهش داشتی نگذاشته بود که صدارونی عقب گرد کرد در و باز کرد قدم بنی ام
  
 ی شکلنی مادرم و اشمیکه دارم داغون م.. کن نه بخاطرمــــنداشیپ..فقط ..فقط. …تو- 
  ..... هرشب و روزنمیبیم
  

 باشه میبخاطر مامان، ما بد کرد:  به عقب کرده بود ادامه دادلی که سرشو متمانی برگشت سمت ام
همه سال از در و  نی امیپاشم خورد!!!  سکوت کرد باشه قبول الیمن حسادت کردم ل!! قبول
 یما ب...یما خاط... کار ما گناهکارریباشه ما تقص..می و دم نزددمی نامربوط شنی حرفهاهیهمسا
  ..دل..ما سنگ ..رحم

  
  : مکث کرد و با بغض ادامه دادهی انداخت و چندثاننیی باال بردشو پامی تسلی به نشونه ی دستا

  
 شهیهم.. از خودش زد بخاطر اونشهیهم..ر اون زد بخاطالی از من و لشهیهم...مامانم که نکرد- 

 بخاطر مامان ادیب..رمی خونه منیمن از ا ..ادیاون ب.. زد به خاطر اونشی سالمتش،یاز زندگ
  ... قدر هم براش ارزش ندارهنی من اضی مادر مریعنی..بمونه

  
 نی زمی محکم در پشت سرشو بست ورفت رونی دستاش گرفت امنی بغضش شکست صورتشو ب

  "؟؟؟!!!!!هی چه سرنوشتنی خسته شدم اـایخدا":  بلند زار زدیشت و با صدانس
  

***  
  
  زمان حال..تختیپا
  

 ی از پشت بغلش کرد سرشو کمی پشت کمرش نشست و کسی برداره که دستی دراز کرد جامدست
  : و آروم در گوشش گفتدیخم کرد ماکان کنار گوشش و بوس

  
  ..روزیهرروز لوند تر از د- 

  
 سرتا پاشو نگاه کرد و به چشماش ی به لبخند منظور دارستادی و رو در روش ادیلش چرخ تو بغ

  . گفت چندسانت ازش بلند تر بودشدی مبای بود تقریپسر الغر و کوتاه قد .دیرس
  
 گذاشته شی در معرض نمای شو حسابی استخونکلی بود هدهی پوشی و جذبی شرت کرم رنگی ت

 ی به پهنایلبخند .ستادی ش انهی به سنهیرده فاصله رو برداشت و س خهیبا همون لبخند همون .بود
  .صورت تو صورت ماکان نشست

  
  : زمزمه کردزی سرشو خم کرد و کنار گوش ماکان آروم و وسوسه انگ
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  ...ادی قد کوتاه زبون باز خوشم نمی بهت بگم از پسرادیچندبار با- 
  

از . زدی رنگش برق می مشکید چشما کری سرشو عقب برد ماکان با حرص و خشم نگاهش م
 رونی مقدار از مشروبش بهی شد و دهی شد که دستش عقب کشی دست ماکان خارج میحلقه 

  . شدی ماکان بد می برایلی مطمئنن خختی ری بود و به لباسش مدهیاگه عقب نکش.ختیر
  

به دستش داد  یماکان فشار.دی ماکان رسی با خشم از مچ دستش تو دست ماکان گرفت تا به چشما
  :و با حرص گفت

  
  ! هرزهی بسوزونم دختره شی آتشهی روز نوبت من هم مهیباالخره - 

  
 باال برد که تو هوا نگه ی مشتی شد دستش و آماده کی خونش به جون اومد با سرعت بهش نزد

  .داشته شد
  

 و مچش و  زدی لبخنداریماز. قفل شده بوداری به دستش کرد که تو دست مازی نگاهتی با عصبان
 توجه به ی و آروم و بدی ماکان خم شد گردنش وبوسی و جلوستادی و آروم پشت سرش ادیبوس

  :ماکان بلند گفت
  
 گهی دیبهتره از زورت جا. بشه که ارزش ندارنیی که خرج آدمهاستی تو نی زور بازونی افیح- 

  ی استفاده کنیی
  

  : ماکان خونسرد گفتتیاز عصبان و تو صورت سرخ ستادی چشمک به نارگل صاف اهی با زدن 
  
 حسابت با کرام ی بگیزی اما بار بعد به دوست دختر من چکنمی می طیالی خی بار و بنیا- 

  ...نهیالکاتب
  

 درهم و نگاه غضب آلوده ی به اخماینگاه. شد ی ماکان باال رفت و صورتش پر از ناباوری ابروها
 ی نگاهش می خونسرد و با اخم محسوس داد کهاری نارگل کرد و دوباره نگاهش وبه مازی

  :ارگفتی زد با انگشت اشاره به نارگل اشاره کرد و به مازیپوزخند صدا دار.کرد
  
  قی هر چه القیخال- 

  
  : گفتتی زد و با عصباناری مازی نهینارگل با اخم برگشت و تو س. گم شدتی جمعنی به سرعت ب

  
  ! بزنمشیچرا نذاشت- 

  
  : خم کرد و گفتیل افتاد سرشو کم گونه ش چادی خنداری ماز
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   شهی برا دمیدادی مدی مونو باای سفر اسپاننهی بعد هزشی بکشی رو بزنی پسر مردندمیترس- 

  
  : گفتی باال رفت و با لبخندطنتی ابروش با شهی نارگل از هم باز شد ی اخمااری اختی ب
  
  ؟؟ییای عازم اسپانیبسالمت- 

  
 داد که لبخند نارگل پررنگ تر شد سرشو باال گرفته و ی فحش لبری کرد و ززی چشماشو راری ماز

  .منتظر جواب بود
  
 که انتخاب یبهم ثابت کرد ..ی کنمی همراهشهی رو که داره پخش مییای رقص اسپاننی اگه ا- 

  !!ی مسافرت هستی برایخوب
  

وب  رقص رو خنی دوست پسر سابق رقاصش اکلی بست و رو آهنگ تمرکز کرد به لطف ماچشماشو
  . گرفته بودادی

  
  .کردی هنوز با لبخند نگاهش ماری چشماشو باز کرد ماز

  
 حرکت رقص با هی گذاشت و زی می و جام و رودی قدم عقب رفت جام تو دستش و شات سر کشهی 

  : گفتطنتی داد و سرشو خم کرد و با شاریپا نشون ماز
  
  !!!!مت با خودم نبرشمی چون اونوقت مجبور میاریبپا تو رقص کم ن- 

  
 با اریتمام طول مدت رقص ماز. رقص وسط رفت تمی سرخوشانه با همون ری دورش زد و با خنده 

 با شناختنی ماری که همه از اسم مازی تو چشماش زل زده بود و با تمام غرور معروفطنتیش
  .دی کشی کرد و دست به بدنش می پر از تمنا نگاهش میچشما

  
پدر مادرش از هم جدا شده بودند و تک پسر . مراسم بودیسم رزبانی مشناختی و خوب ماری ماز

 ی مرانی مونده بود چند ماه از سال و ارانی کرد اما بخاطر پدرش که ای میبودو لندن زندگ
 که شدی می سالهی. کردی گرفت و همه رو دعوت می میهمونیگذروند که تو اون چند ماه سه تا م

 بار شرکت کرده بود و از هی الدی هاش با میهمونی می سرنی آخرشناختی و دورادور ماریماز
 دونستی که داشت میاتیبعد از تمام تجرب.گرفتی مدی و نداری مازیهمون وقت ها چراغ سبزها

  . تا به وقتشدادی نخ می حسابدیبا. سر انگشتش بچرخونهتونهی نمهی و مثل بقاری مثل مازیپسر
  

 پی هکی تموم نشده بود که موزانیو کف اطراف غی و هماهنگشون با جی حرفه اییای رقص اسپان
 خوردندیهمه تو هم لول م. رو وسط کشوند یشتری بتی و جمعشتری ها رو بغی جی صدایهاپ بعد

  .دندیرقصی مگهی وتو بغل همدخوندنیو با آهنگ م
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 ی بار روشن خاموش مهی هی چند ثانی رو رقص نوریهمونی مکی تاری نورافکن خاموش شد و فضا

  .کرد
  

 و دستاشو رو شکم نارگل قالب کرد سرشو خم کرده بود کنار گردن ستادی پشت نارگل ااری ماز
 نارگل ی رو لبایی انهی تنش لبخند موذیگرما.کردی می حرکت آرومکینارگل و هماهنگ با موز

 شتری کرد و از پشت بلی به چپ متمایسرشو کم.شناختی هارو می زمان بندنیخوب ا.نشوند
 شد و آروم کنار لب نارگل و شتری رو شکمش باری مازیفشار دستا. فرو برداریازخودشو توبغل م

  .دیبوس
  

 به اسم رقص گهی جمع و باال تر برد دستاشو باال برده بودند و تو بغل همدجانی هی آهنگ داغ بعد
  .در حال لول خوردن بودند

  
وسط آهنگ .دندیرقصی هم م و تو بغلفشردی نارگل و به خودش مشتری آهنگ بجانی هم از هاری ماز
  .  شددهی کشرونی باری و از بغل مازدهی نارگل به شدت به عقب کشیبازو

  
 خارجش تی با زور و قدرت کشون کشون نارگل و از جمعی به خودش بجنبه دستادی باری تا ماز

  . بردرونشی ساختمون بیکرد و از در اصل
  

 دنی مشروب خورد به لرزریکرده ش از تاث از عرق و داغ سی به تن خی به محض باز شدن در باد
 دوباره به زور ستادیمرد از حرکت ا. خورد نی زمدیچیافتاد تعادلشو از دست داد و پاش پ

  . از پشت هولش دادی بلندش کنه که دستخواستیم
  

 با اریماز.ستادی ااری مازی مرد دست نارگل و ول کرد و تعادلش و به دست اورد و با سرعت تو رو
  :دی کشادی فرتیجداخم و 

  
  !!؟ی چیعنی ها ی بازی وحشنی؟؟ا!!کهی مرتیخوری می چه گهیدار- 

  
  : زدغی بود مالوند و از جاش بلند شد و جدهی ضرب دی نارگل زانوشو که کم

  
  !!!!ی به تو اجازه داده دست به من بزنی کیعوض- 

  
که چشمشو زد بعد  بود یزی چنی روشنش اولی قهوه ای چشمادی مرد مو بلند به سمتش چرخ

 نگاهش و جذب یسی رو هم مثل مغناطتشی فشرده از عصبانی درهم و لبای و ابروهادشیپوست سف
  .  کردیم
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بدنش سر شده . سوزنیحس کرد چشماش م.داشتی مقابلش بر نمی چشم از صحنه ی با ناباور
 یحت.  کردیم نگاهش تی سرخ از عصبانی بلند چشماشی که با موها و ری مرددنیبود از باور د

  . حس کنهتونستیزدن رگ گردنش و هم م
  

 نارگل شد هنوز دستش به نارگل کی مرد مزاحمه نزدنکهی به گمان ادی وضع و آشفته دی کماریماز
  :دیچی در ساختمون پی ورودی مرد تو فضاتی کنترل شده از عصبانی به سختی صدادهینرس

  
  !!!!!!!!ارمذیدستت باز بهش بخوره استخون سالم به بدنت نم- 

  
  : اشاره داد به مرد و گفتیی مسخره ای اول با بهت باال رفت و بعد با خنده اری مازی ابروها

  
  : ادامه دادی و تلخیبه سرعت خندشو جمع کرد و با لحن جد..دمی ترسنایاوه مامانم ا- 

  
  !!!! مردکیشی امشب سوسمارم می دست و پا بسته غذاای یکنی گم منجای گورتو از اای- 

  
 که نارگل خودشو انداخت ستهی بااری مازی نهی به سنهی قدم جلو رفت تا سهی مرد با خشم 

  . جفتشون تو هم رفت یاخما.وسطشون
  

  : آروم گفتیمی با بغض قددی صداش تو گلو لرز
  
  ....ـــیام- 

  
 تعادلش و از دست داد و رو نی خبر امی بیلی حرفش تموم نشده صورتش سوخت و از فشار س

  . افتادنیزم
  

 کنار نارگل نی رو زمالدیم. و از بهت در اورد اری ، مازالدیم" ؟؟؟یکنی می چه غلطیدار"ی صدا
  !نهی بلندش کنه و صورتش و ببنی داشت از رو زمینشست و سع

  
 بلندش نی زمی حرکت از روهی نارگل و گرفت و با زور با ی و پس زد و بازوالدی دست منی ام

  :دی داد کشالدی می تو روتی توجه به نارگل با عصبانیاش در اومد بآخ نارگل از درد پ.کرد
  
  !!کنمی متیازت شکا!!!!یگی حاال تو روز روشن دروغ می عوضکهیمرت- 

  
  : نشون داد و گفتاری به سمت مازدی تهدی دست آزادشو به نشونه 

  
  ...ی که خواهر منو اغفال کردشرفیمخصوصا از تو ب- 
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  . و بپوشونهارینتونست پوزخند ماز. که نارگل گفتیوم آر"نیامـ ــ ـ" ی صدا
  
 شده بود کرد و رهی خنی و بهت زده به زمجی نگاه به نارگل که گهی!! شد انگار ی خانوادگهیقض- 

  : اضافه کردنیبا پوزخند رو به ام
  
ت  عقبش حاال تو انگشت سمبی جذارهی مکنهیانگار اشتباه شده خواهر تو عالم و آدم و اغفال م- 

  !!یکشیمن م
  
  : گفتیظی قدم جلو اومد و با اخم غلهی 

  
 ادامه الدیبرگشت و روبه م... رونی بنی من گم شی از خونه دمی بهت فرصت مقهیسه دق- 

  !!همـ ـ ـتـون:داد
  

  . بلند داخل ساختمون شدی باشه با قدم های منتظر جوابنکهی عقب گرد کرد و بدون ا
  

 نشیکرد و کشون کشون نارگل و که سکوت کرده بود به طرف ماش الدی به می با نفرت نگاهنی ام
  !برد

  
 ***  

  
  !؟!یکنی می زندگیکدوم جهنم-
  

 و بدون ی که با ظاهر جدنی داده بود بلند کرد و تو سکوت به امهی تکنی سرشو که به پنجره ماش
  . شدرهی خکردی می به روبرو زل زده بود و رانندگیی آشنایذره ا

  
  : سکوت کرد و با اخم نگاهش کرد و داد زدهی چند ثاننی ام
  
 هی هرشب و ای از خودت یخونه که دار.. ببرمتونمی هتل اتاق دارم تورو اونجا نم؟؟منیمگه کر- 

  ؟؟!!یگذرونیجا م
  

 از موضع ضعف باهاش برخورد کرده بود بس دی کشیقینفس عم. چشماشو بست نی از زهر کالم ام
  .ه آدرس خونه شو دادبود سر جاش صاف نشست و چشم بست

  
 شد به سمت ادهی هم پشت سرش پنیام. شدادهی نگه داشت با اخم پنوی ماشنی در ساختمون که ام

  . و از تو گردنش در اورد و در خونه رو باز کرددی رفت و کلیدر ورود
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ود  و مدتها بدی کلگذاشتی ها جا میهمونی تو ملشوی و وسافی و کدی و کلگتی از بس بارها مست برم
  .نداختیتو گردنش م

  
 بود که نی اتیواقع . دی و به مشامش کشنی تو آسانسور چشم هاشو بسته بود و با لذت عطر تلخ ام

  !! بود نی امشدی گاه تنگ می که دلش گا و بی تنها کسی برادونستیخودش بهتر م
  

ه متوجه چراغ هارو روشن کرد تاز. پشت سرش وارد شدنیام. در خونه رو باز کرد و داخل شد
 نییسرشو پا. بود دهی زانو پوشی جنس نرم و لخت تا باالیموئی لی کوتاه گردنرهنی پهیپوشش شد 

 و از رو مبل برداره متوجه اوضاع موتیخواست کج بشه ر. کولر رفتموتیانداخت و به طرف ر
 نیم ای و برداره که صداموتی و دور بزنه از اون سمت رزی کرد خواست می شد مکثباسشناجور ل

  :مخاطبش قرار داد
  
  ... آشغال تنت و عوض کن تا جرش ندادم تو تنت نیبرو ا- 

  
 دستشو نی تا به اتاقش بره که امشدی اندخت و از کنارش رد مری رفته رو برگشت سرشو زری مس

بدون ضعف .ستادی سرجاش اعی از دست داد اما سریتعادلشو کم.دی عقب کشیمحکم گرفت و کم
  . شدرهی منتظر خی با خونسردنی امتیصبان سرخ از عیتو چشما

  
 مکث کرد ی نه جلوی بکشیزدی الس مزی همه چی بی تو بغل اون پسره ی وقتدیخجالت و با- 

  !!!داداشــت:  ادامه دادی و نفرت با لحن بدیبا تلخ....
  
  !! ندارمیمن با تو حرف..دستمو ول کن - 

  
  : شب خونه شو شکستمهی سکوت ننی امادی فری صدا

  
  !!! امشب و فراموش کنمی که صحنه های بگی دایچ....ی هم داشته باشدینبا!؟ی نداریحرف- 

  
 جواب ی حرفش با تلخری سکوت کرده بود پلک زد و بدون فکر کردن به تاثی بس بود هر چگهی د

  :داد
  
  !ی ناراحت نکنیخودی نداره خودتو بی که بهت ربطیزیبهتره بابت چ- 

  
چشم هاشو و .دیچی تو کمرش پیدرد. پشت سرش محکم کوبوندشواری به دنی امهی از ثانی تو کسر

  . دادهی تکواریبست و سرشو به د
  

  : شدی منتهادی کنار گوشش به فرنی و لروزن امکیستری خشن و هی صدا
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اگه خودم با دست خودم گند ..اگه..اگه !! اون قدر بهم مربوط بود که بتونم بزنم بکشمــت- 
 دی من بود بای جای اگهی درتی غیکه هر ب.. شکستمی خوردن گردنتو منزده بودم مثل آب

  !!!کشتتیم
  

 سی خیدستشو ول کرد و سرشو با دستاش گرفت و قدم به قدم با چشما. حرفش با بغض تموم شد
  ..ستادی عقب عقب رفت و پشت بهش اهیاز گر

  
اون . کردی مهی گردی نبا!!!نه . سوختنی اممونی و پشونی گری چشمادنی تو قلبش از دیی جاهی 

  .نهی ضعفشو ببخواستی بود که دلش می مردنیآخر
  

 متوجه نی چند قدم به طرفش برداشت دستشو باال برد دست بزاره رو شونه ش اماطی با احت
  : اضافه کردی و با تلخدیحضورش شد برگشت و به سرعت خودشو عقب کش

  
  !!!دست به من نزن- 

  
 انداخت و عقب گرد کرد و به سمت نییشک شده تو هواشو پا اخماش تو هم گره خورد دست خ

  .اتاقش رفت و در و محکم پشت سرش بست
  

 ی هفت بازی قهی سه ربع که نی شرت آستی تهی بود دوش گرفت و لباسشو با دهی از سرش پرخواب
  . رفترونی ممکن باز کرد و بی صدانی عوض کرد و در و با کمتری مشکنیداشت و شلوار ج

  
 به یبا دلشوره نگاه. اپن همه چراغ ها خاموش بودنی بجز چراغ هاومدی نمییسرو صدا چی ه
  . کرد ادی اپن کنترل برق لوستر و زیرفته بود ؟؟از رو. خونه ش کردمنینش
  

  : مخاطب قرار دادنی امی دورگه و گرفته ی صدا
  
  !! ها روی لعنتنی خاموش کن ایکورم کرد- 

  
  !!نرفته بود پس دی کشی از سر آسودگی نفس

  
 رفت و خچالی به طرف می آشپزخونه گذاشت و مستقی دوباره نور و لوستر ها رو کم کرد و پا تو

 جمع و جورش نشست و به ی آشپزخونه ی دو نفره زی و پشت مختی خودش ری برایری شوانیل
  . شدرهی خوانشی لی توری شیدیسف
  
  ! گرفتمطی فردا بلی جمع کن براازتوی مورد نلیوسا- 

  
  :دی پرسیجیبا گ. رسوندنی در هم امی به اخم هارشی شوانی با تعجب نگاهشو از ل
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  ؟؟یری میدار- 

  
 تو تی باال رفتند و دوباره به همون حالت اخم آلود قبل برگشتن با جداری اختی بنی امی ابروها

  :چشماش زل زد و شمرده تکرار کرد
  
  !!و من و ت!!!میریگفتم م...به فعل جمع جمله دقت کن- 

  
  : و آروم گفتدی کشی داد آهرشی شوانمی دوباره نگاهش و به ل

  
  ...... همه سال فکر کردمنیبعد از ا- 

  
  : حرفشو خورد مکث کرد و با اخم ادامه دادی باق

  
  !!!نیدی برام کشیباز چه نقشه ا- 

  
شست و  نزی نارگل پشت می روبروتشی از هم فاصله گرفتند با حفظ حالت جدی کمنی امی اخم ها

   .دی نفس سر کشهی هی و از دستش گرفت و ری شوانیل
  

  .کردی شد فکر می منیی که تو ذهنش باال پای شده بود و به سوالرهی خزی نارگل هنوز به م
  

  .دشی کشرونی از افکارش بالدی می صدا
  
  ! دارم برت گردونمتتی ماموریاز طرف کس- 

  
 خونه ش رفت با برداشتن دو تا پتو همانیاق م زد و ازجاش بلند شد و به طرف اتی پوزخند تلخ

  .کارش که تموم شد سرشو باال گرفت. شدی خوابی مشغول پهن کردن جامنیبرگشت و وسط نش
  

  . کردی نگاهش می و دلتنگی بود و با خستگستادهی اواری کنار دنی ام
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 بود دهیدراز کش پتو ی رونی زمی رونی تفاوت از جاش بلند شد و بالشت به دست برگشت امی ب

 گذاشت نیبالشت و کنار سرش رو زم. شده بودرهی سرش زده بود و به سقف خریدستاش و ز
  !نهی دستشو گرفت و مجبورش کرد بشنی بلند بشه امخواستیم
  
  !؟ی کردکارشینارگل منو چ.....ی عوض شدیلیخ- 

  
  . داد و پلک زدنی منتظر و دلتنگ امی نگاهشو به چشما

  
 خوب عوض ایبد !!ستمی ساله ن19 18ی اون دختر بچه گهید!! سالمه26 نی امهفت سال گذشته- 

  ! دنبال نارگلت نگردگهید...بزرگ شدم...شدم
  

که . رفت یداشت به طرف اتاقش م. از جاش بلند شد کنترل و برداشت و لوستر هارو خاموش کرد
  !ستهی مجبورش کرد وسط راه بانی امیصدا

  
هم خوشحال بودم ... ظهر بودیکایهوا نزد... شدمداریاب ب اون روز از خوی فردایوقت- 

 سرت یی بزنه چه بالی همه چری پسره زنکهی هم استرس داشتم از انیدی رسجهی به نتیبرنگشت
  ..ادیم
  

  . مبل نشستی به جلو برداشت و رو دسته ی شد نارگل که کنجکاو شده بود قدمی سکوتش طوالن
  

 در زدم یهرچ... گفتم راهم داد تو یبه نگهبان. شده بود خاموشمی شدم گوشادهی پنی از ماش
 ی کنم به نگهبانکاری چدی بادونستمینم..دلشوره افتاده به جونم.. در و باز نکردیزنگ زدم کس

مجبور شدم به .کردی در و باز نمی بود و کسنگی تو پارکنشیماش!! گفت نهنی بریی جادهیگفتم د
 می ساختمون باز کرددکی دیدر و با کمک کل.. قراره  از چهانی بدم جرحی توضی کمیهباننگ
 توش نبود به اتاق دوم سرک ی کسی اتاق روشن بود ولهیسکوت بود و سکوت چراغ ..

  ......دمیکش
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  :  و ادامه داددی کشی آه
  
 گفتن نگهبان به سمت حموم " خداای" ی اتاق نبود صدای تویشکی بود و هختهیاتاق بهم ر- 

 مشی چجور رسونددونمینم.. حموم افتاده بود و رنگ به روش نمونده بود کفدمشید ..دمیکش
معدشو شستشو دادن سه روز .. کردمی بود که بگم چه غلطنی که کردم ایتنها کار ...مارستانیب

 کرده خدا جادی براش ای خونتی دز دارو باال بوده مسمومگفتنیم... بودی بسترمارستانیتمام تو ب
بعد از بهوش .....  رسونده بودمش مرده بودرتری خرده دهی... نکرده یزبهش رحم کرده سکته مغ

 و دنبالت دی من و امی فقط شش ماه تمام پا به پادی حرف ازش نشنی کالم ازش کسهیاومدنش 
   ..می همه جا رو گشتوستاتخونه د.. گشت

  
 ینه دنبالت م سردخونه به اون سردخونی و اگشتی و صبحا برمرازی شرفتی کارش شده بود شبا م

 یتونینم...  شهر به اون شهرنیا... پارک به اون پارکنیا..ی به اون کالنتری کالنترنیا...میگشت
 بماند که ذاشتمی اومد هربار پا تو اون سردخونه ها می سر اعصابم می چه بالئیتصورش و بکن

  !!...ت گشی تر برمدهی هربار خمی گفت ولی نمیچیه... رفت ی ها رو خودش تنها میآخر
  

 مادرت شی پی باشیی هرجاگفتی پدرت سه روز تمام سر قبر مادرت منتظرت بود م
 خبر مرگ برادرت تو استخر بهش یوقت...سه روز بدون آب و غذا حالش بد شد ...یگردیبرم
 چند روز دهی رفت و نرسرانی از ادهیبا کمر خم. شبونه خورد شد دمید.. له شدرمردیپ ..دیرس

  !! شدنی خونه نشوکته کرد  سدیبعدش خبر رس
  

 سرشو با کار و کار و کار سرگرم کرده،الله با الیل...گذرونهی وقتش تو دفتر وکالتش می همه دی ام
  .... می قهرگهی با همدیی جوراهیهمه ...  صبح تا شب دانشگاهشیکالسها

  
از کف  طاقت رزنیپ.. از پا درش اورد واشی واشی نبودنت ی خونه ش غصه ی هم گوشه ی کس

 یگی بهم می رحمی و با بیزنی الس می و اون دارنی تو بغل انجای تو ارهیداده داره از دست م
  ... نگردمختهی همه رو بهم ری که نبودنش زندگیدنبال نارگل

  
  : تو جاش نشست سرشو رو پاهاش گذاشت و تو خودش فرو رفت و آروم و غصه دار زمزمه کرد

  
  ؟!!!ـــاف انصی بی کردکاریبا وجدانت چ- 

  
  : جاش نشست سرشو رو پاهاش گذاشت و تو خودش فرو رفت و آروم و غصه دار زمزمه کردتو
  
  ؟!!! انصافی بی کردکاریبا وجدانت چ- 

  
  .  بلند شد و آروم کنارش زانو زدی صندلی دسته یاز رو. شدی طوالننشونی سکوت ب
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 بازم پسش دیشونه ش بگذاره ترسدستشو بلند کرد رو . خورد اما سرشو بلند نکردی تکوننی ام
  : پاش گذاشت چشماش و بست و زمزمه کردیدست مشت شده شو رو.بزنه 

  
  .... دنبالم بگردهی کسخواستمینم- 

  
  :  گفتیی دورگه ی پاش بلند کرد و با صدای از اشکش و از روسی صورت خنی ام
  
 همه جا رونده شدم بابت من که از!.. شدسیمن که دهنم سرو!!!... انصاف منیب!!!.. من؟یحت- 

سه ... بود آدم بکشمکی بود آدم بکشم نارگل ،بخاطر تو نزدکینزد... که کردم ییکار احمقانه 
عمت ....زدمی سر ممارستانیب... گشتمیدنبال تو م.. مردم و زنده شدمادیروز تمام تا آرش بهوش ب

  ندونستیحالش بد شده بود دخترا هنوز تو بهت بودن همه من و مقصر م
  

 که یمن...کنهی می دوردنمی که برادرم از دیمن..زنهی باهام حرف مبهی غرهی من که برادرم مثل 
  ..رهی نباشه که پشت بهم نکنه که روش و ازم نگی برم که کسی وقتهی دی برادرزادم بادنی دیبرا

  
  :  ادامه دادی لرزونیسرشو باال گرفت با صدا.  شکست نی بغض ام

  
پسره ..دنده م نرم، گردنم خورد.. دوست داشتمشتری خودم بی خواهرها که ازیمن..من؟؟ - 

 مرام منو چرا با چوب خط ید آخه ب... بهت نرسهی که دست احدیی بردمت جایم... خواستتینم
  ....ی و رفتی زدگرانید
  

  .  گرفتدنی با دستاش صورتشو گرفت و شونه هاش لرز
  

 جلو رفت به ی زانو کمی رواطی خرده با احتهید  قلبش فشرده شنی امی لرزش شونه هادنی از د
 ش هی گریصدا. دور کمرش حلقه شد و محکم فشرده شدنی امیدستا. و بغل کردنی سر امیآروم

  : باال گرفت
  
دلم و .... نارگلیکمرم و خم کرد... و اون نی تو بغل اکنمی مداتی همه سال پنیبعد از ا- 

 اقتی لکردمی همه سال تنها ولت منی ادیبا مستقلت؟؟؟ نی بود اون زندگنیا..یشکست
  ... بود اون همه من و من تنیا..ینداشت

  
  : و با خشم داد زد. و با دستاش صورت نارگل و محکم گرفتدی کشرونی سرشو از بغلش ب

  
 سر تو اومد مقصرش من ی که هرچناموسیمِن ب..رتی غیمن ب..کشتمی جفتتونو مدیبا- 

  کشتمی خودمو مدیبا...من ...بودم
  

  .  زد و چشماش و بستهی و به سر نارگل تکشیشونی دستاش شل شد پدی صداش لرز
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 بغلش کرد تی محکم و باامننی امی آروم فرو کرد دستانی از فرصت استفاده کرد سرشو تو بغل ام

  :  زمزمه کردهی و با گردیو سرش و بارها و بارها بوس
  
  !!! دلم برات تنگ شده بود...ی که شدیهر خر- 

  
 گوش شیشگی همی باصبورنی حرف زد و امی صبح از همه چی هاکی تا نزدنی اون شب تو بغل ام

  . داد 
  

 بهی همه غری که برایازخودش گفت از خود.. گفت از رستوان گفتالدی از حورا گفت از رضا و م
جه  توی که بیتنها کس ..کردنی و برخورد مزدنی باهاش حرف ماطیشده بود و همه با ترس و احت

  ... بوددهی کردش قلبش و درییبه ظاهر تغ
  

  ..ستادی ای هاش می خرابکاری همه ی مردونه پاشهی که همی تنها کس
  

 سرکوب ی های گاه دلتنگیبعد از مدتها گاه و ب.. داشت ی قلبش حس سربلندشی بعد از مدتها پ
  . داشتاقتشوی لنی امشهیخوشحال بود که مثل هم...شدش 

  
 به ینگاه. سرپا قامت بسته بودنی اممنی نشی چشماش و باز کرد گوشه یی زمزمه های صدابا
تو . هم بلند و پشت سرش بسته بود ششوی هم رنگ ریموها. رنگش کردیی خرماای بلند و تقربشیر

  ؟؟!!! نماز خون شده بودنی امیصورت آرومش زوم کرد از ک
  

  ! بود ؟؟دهی رسیبه چ...دی رسی می از نماز خوندن به کسی چ
  

 که بعد از سالها یی آشنای دل بده به واژه هاخواستینم.. گوش بدهخواستینم. چشم هاش و بست
  . اخم کرد از جاش بلند شد و به اتاقش پناه برداری اختیب. لرزوندندیهنوزم دلش و م

  
 لباساش و تک به تک در اورد و پا تو اتاق دوشش گذاشت در کمد مانندش و بست و آب سرد و باز 

  .کرد
  

 رو که هنوز از حفظ ی لغات عربی واژه به واژه دی کرد بای فراموش مدی بادی ارزی لرز کرد اما م
  ... کردی اورد و فراموش میبود و اشک به چشمم م

  
 ششی ش گذاشته بود و به عادت همنهی سی بود دستاشو رودهی کنارش نشست در آرامش خواب

 ی بود فقط تلخ شده بود مثل بونیمون امهنوز ه. کردی تلخیخنده . پاش گذاشته بودیپارو
  ...عطرش
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 اومده بمونه ؟؟قراره فردا همه رو دونستینم!! بکنهکاری باهاش چدی بادونستی از فردا به بعد نم
  !! داره که برش گردونهتی ماموری بود که از کسی چنجا؟؟؟منظورشیبکشونه ا

  
 دنبالش نی شده که امی چیعنیکرد  مبل داد کوسن و بغل زد و با خودش فکری شو به پشتهی تک

  !!!اومده تا برش گردونه
  

  .... قلبش سوختی جاهی.. تو خاطرش نشست الی چشم هاشو بست ل
  

  ... سرشو تکون داد دی کشیقی نفس عم
  

  ... الله تو ذهنش رنگ گرفت چشم هاش سوختی چشم ها
  

 دهی طرف آغوشش کش وجودش بهیهمه .... عمه تو گوشش زنگ زد یصدا ...دی کشیقی نفس عم
  .شد

  
 ی کوسن نگاه کرد نقطه ی اشک روی افتاد با تعجب به جانیی از چشمش پای قطره اشک سمج

  . کردی می شده بود و بهش دهن کجسی خیکیکوچ
  

  .سرش و تکون داد و از جاش بلند شد. با خشونت صورتش و پاک کرد اخم کرد
  

 رفت می سیبه طرف تلفن ب. نداشتاتیه جزئ واسه فکر کردن بی کار داشت انجام بده وقتیلی خ
 هی ساعت هشت آژانس رزرو کرد و با خوردن یبرا.. هفت صبح بود کیساعت و نگاه کرد نزد

  . زد رونی گذاشت از خونه بنی امی که برایکی کوچغامی و پری شوانیل
  

 مثل دیچرخی منشونی بتیری بار مدهی بود طبق توافقشون در طول هفته دوروز شی امروز روز کار
 لدای رستوران شب ری و سخت گیرجدی خودشو به مدی شب قبل جاتی مسئولی نارگل بشهیهم

  .داد
  

 خوش خط و با دقت شهی حورا انداخت مثل همروزی دی و گزارش کارروزی به دفتر دی نگاه
  . الزم دونسته نوشته بودیهرچ

  
 یی رستوران و به انبار غذاییا اقالم غذی برایادآوری زد و طبق نوشته ها چند تماس ی لبخند

  . شدادآوری
  

  . نظارت به آشپزخونه و طبخ غذاها تا سر ظهر وقتشو گرفت
  

  .دی مالی درناکش و می هاقهی نشسته بود چشم هاشو بسته بود و شقزشی پشت م
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 پرتابش داد حورا با اخم تو ری قرص و بعد به مسی پرت شد با تعجب نگاهشو به بسته زی رو میزی چ
  . کردی نگاهش متی بود و با جدستادهی اتیری مدیی اشهیرچوب در شچا
  

  . دادی صندلی شو به پشتهی کرد و تکی داد و سالم آروملشی تحوی لبخند مسخره ا
  

 زی میدستاش و رو لبه . شدزشی مکی چادرش و بهم گرفت و قدم به قدم نزدی لبه هاحورا
 خم شد طرفش و با دقت تشی رفتار و عصبانی و خانومانش رویشگیگذاشت و با همون تمرکز هم

  :دی و پرسدیصورتشو کاو
  
  !؟یدوروز گذشته کجا بود- 

  
  : جواب دادی کرد و با لودگیی خنده خفه 

  
  !!!هی تا باورم بشه بازپرسی تو صورتم بدیزی چی نور چراغدی جواب نداره باینجوریا- 

  
 تی نارگل با جدی توجه به لودگی کرد و بزی حورا چشم هاشو بست وباز کرد چشم هاش و ر

  :جواب داد
  
بعد ..یکنی پشت در خونت در و باز نمامیم...یدیتلفن خونت و جواب نم... خاموشهتیگوش- 

  !!! سوال بپرسمهی ازت ی نگرانم نکنیانتظار دار
  

 رو برداشت و ی گوشنهی اتاق اشاره کرد تا حورا بشی با دستش به مبلمان اداردی کشیقی نفس عم
 پا ی حورا نشت و پا روی خنک سفارش داد از جاش بلند شد و روبرویدنی آب و دو نوشوانی لهی

  .انداخت 
  

  !خب؟:دی گذشات و به جلو خم شد و پرسی و کنارفشی حورا ک
  
  ! خونه م بودنی امشبید- 

  
 ی لرزونی شو به مبل داد و سرشو باال گرفت و چشم هاشو بست و با صداهی و تکدی کشی حورا پوف

  :فتگ
  
  ..ی حرمت اون خونه رو حداقل نگه داریفکر کردم قول داده بود- 

  
  : نگاهش کرد و با بغض گفتنی سرشو بلند کرد و غمگ
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  !! خونم نارگلیمن تو اون خونه نماز م- 
  

 به پوشش حورا کرد و به حالت نفرت نگاهش و ازش ی تکون داد و با نفرت نگاهی سرشو عصب
 ی حرفچی به دست وارد شد بدون هینی خدمت ها سشی از پیکی یگرفت در زده شد و رسول

  . رفترونی وسط گذاشت و با اشاره حورا بزی رو رو مینیس
  

  : گفتی و تلخی با لحن عصب
  
 هی واسه بقنیفقط بلد!!!!کنمیانقدر نماز خوندنت و به رخ من نکش چون براش تره هم خرد نم- 

 باز فی اراجنی و احتیو فقط دهن به نص نی بودی خودتون کرهی مادتونی نیچینسخه بپ
  !!!!ای نیای خونه من نیخوای مزهای چنیبخاطر ا..نیکنیم
  

 و زی می بدون حرف از جاش بلند شد و بسته قرص سردرد روی کرد و عصبیظی حورا اخم غل
 شهی سردرد داره از همی وقتدونستیم. آب به سمتش گرفتوانی دونه جدا کرد و با لهیبرداشت و 

  !شهیتر و بددهن متلخ 
  

 آب داده وانی بهش کرد اخم کرده بود دستش و به طرفش گرفته بود نگاهش و به لی نارگل نگاه
  !!! بود نی دختر صبور و متنیچقدر ا.بود

  
 آب و گرفت و بدون توجه به دست دراز شده حورا بسته قرص و برداشت دو وانی لدی کشی نفس

  !!دی آب سر کشوانیانداخت و با ل انداخت کف دستش و باال نیسه تا کدئ
  
  !!شهی روز به روز بدتر هم مشهی زخم معدت خوب نمیکنی کارو منیهم- 

  
  !!دیکنی مدای واسه سرزنش کردنم پگهی بهونه دهی! به حال شماها نداره داره؟؟یفرق- 

  
  .: داد و سرجاش نشستی حورا سرشو کالفه تکون

  
 تو دنبال رمیمی؟دوروزه دارم از اضطراب م!وخودت بگ!هان؟!! بهت بگمی چیانتظار دار- 

  !!! هست شبانه روز نگرانمهیکی بابا ستی اصال برات مهم نیتیخشوگذرون
  
  !! حرف بزنمیخانم نگران و دلواپس تو گذاشت- 

  
 هفته مردم و زنده هی اون مرتبه ادتهی!!ی بدلمی تحویبجز خاطرات روابطت با پسرا دار!حرف؟- 

 ی بدیزی چی اطالعهی اگه میبابا ماها هم آدم!!!  و نگفتهشیرش رفته کشدم خانم با دوست پس
  ... اون مرتبه که رفتهای ،شهی کم نمیزیچ
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  !!!!! شوهر دخترعمم بوددی برادر امنیمنظورم از ام- 
  

 گرد شده از تعجب از جاش بلند شد چند لحظه مات تو ی حورا تو گلو خفه شد با چشمای صدا
  .صورت نارگل زل زد

  
 سره هی برداشت و سرجاش نشست و دلستر تلخشو بلند کرد و تیری مدزی شو از مهی نارگل تک

  .شروع به خوردن کرد
  

  :دی لب غرری رو ازش گرفت و زشهی حورا به خودش اومد ش
  
  !! بدبختت باشی خرده به فکر اون معده هی!! ..؟؟یدونینم..ی بخورزی چینجوری ادینبا- 

  
  . حورا نشستی حرکات مستاصل و آشفته ی به تماشانهی داد و دست به س شو به مبلهی با اخم تک

  
  !؟یکنی نگام مینجوری چرا اهیچ- 

  
  : زد و آروم گفتیشخندی ن
  
  !برمی دارم لذت میخوشکل- 

  
 مقدمه یو ب. مبل نشستی نارگل روی رنگ شدش نشست و روبروی ابروهانی بیفی اخم ظر

   :دیپرس
  
   کرد؟؟داتیچطور پ- 

  
  : دادحی مسلط و خونسرد توضیلی اون پاش انداخت و خیل خندشو خورد پاشو رو نارگ

  
 بعدش دی خرده داد و قال و فحش و تهدهی سر مچمو گرفت اری مازیتو مهمون....دونمی نمنویا- 

  . خرده از اوضاع اونجا گفتهیهم آروم شد و 
  

   :دی قرار پرسی حورا ب
  
  !؟ی گفتیتو چ- 

  
  ! گفتم؟ی مدی بایحورا جان چ- 

  
  ... بدونم در مورد من خوامیم- 
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  !چرا گفتم- 

  
  . داد و چشماش و بستی شو به پشتهی تکی با بدجنسدی حورا پری رنگ از رو

  
  . لرزون حورا جو رو شکستی سکوت صداهی بعد از چند ثان

  
  !عکس العملش؟- 

  
  :د و ادامه داد حورا زوم کری دهیچشماشو باز کرد و تو صورت رنگ پر...نتی ببخواستیم- 

  
  !!نتتونی دوست داره ببنی من امی خونه نیای امشب با بچه ها بیراست- 

  
 بلند بلند زد رهی نتونست جلو خودش و بگگهی دهی گری رنگش پر آب شد و آماده ی آبی تو چشما

  . کردی خودش و کنترل می حورا تو هم رفت و به سختی خنده اخماریز
  
 لقمه هی ها ی نکنهی معصوم گرینجوریجلو رضا ا.. حورا یجورنی ایشی من چقدر ناز میخدا- 

  !!کنهیچپت م
  

  . حورا از حرص کوسن و پرت کرد طرفش تو هوا گرفتش و تو صورتش نگاه کرد
  
  !!! کنه تی شکای خب بره کالنترنهی ببخوادیمن و چرا م- 

  
رو اون پاش  رفت و صاف نشست پاش و ی خنده از صورت نارگل محو شد تو قالب نارگل جد

  :انداخت 
  
 گفتم در مورد نکهیدو هم ا...کی نی بکنه اتی که بخواد از تو شکاستی نیگاهی جاچی تو هنیام- 

 ی نداری و از خانوادش دل خوشیشی مشیی سانسور فقط گفتم دختر دای با اندکیتو گفتم ول
  ! و تشکر کنهری ازت خوواست ازت تقدخواستی اتفاقا منیام...ی و کمکم کردیدی منو دیاتفاق

  
 نارگل دی فهمی وقتکردی می نارگل و حالجی سکوت برقرار شد انگار حورا داشت حرفهاهی چند ثان

 سرخ از حرص از جاش بلند شد و به طرفش خم شد نارگل هم خودش یسربسرش گذاشته با صورت
  :و به مبل چسبوند و گفت

  
  زنمی مغی جیدست بهم بزن- 

  
  !!!نارگل- 
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 هم ی من و تو و کسنی بود بیزی چهیاون ... حورایکنی رو بزرگ مهینقدر اون قض؟چرا ا!جانم- 

  !! بدونهیزی ازش چستیقرار ن
  
  !! باور کنم که باور کردیخوایم- 

  
 باور یول.. زنم ی نزدم و نمی حرفی باور نکن که من هرگز در مورد اون موضوع با کسیخوایم- 

  !! ازت تشکرکنهخوادی فقط منیکن ام
  

  : ادامه دادی آهدنی نشست و با کش صاف
  
 ی بود که چرا حداقل بهش خبرنی که فرار کردم فقط حرفش ادهی به من حق منی امی جورائهی- 

  ! چند سالنیندارم تو ا
  

  :دی حورا کنارش رو مبل نشست و آروم پرس
  
  ...یری بگی ازشون خبریخوای که چرا حداقل نمدی و پرسنی بار رضا از من همهیاتفاقا - 

  
  : و آروم گفتستادی اتاقش پشت به حورا ای پنجره ی از جاش بلند شد روبرو

  
  .کنمیوقتم و با گذشته تلف نم... داره و داشتم حورای اگهی دی برنامه هاندمی آیمن برا- 

  
 ی براکسالهی که قرار داد یی از شرکت هایکی زنگ خورد از جاش بلند شد و با زی می تلفن رو

  .ون بسته بودند مشغول صحبت شدناهار کارمند هاش
  
  : با لبخند درو به روش باز کردنیام
  
  ؟؟!!زنهی خودش هم زنگ میآدم واسه وارد شدن تو خونه - 

  
  : زد و آروم گفتی لبخند خسته ا

  
  !? داخلامی بیذاریحاال م...خواستم سر زده وارد نشده باشم- 

  
 بدون حرف به سمت اتاقش رفت می گذاشت و خم شد و دعوتش کرد تو، مستقی احترامنی ام

لباساش و در اورد و به طرف حمومش رفت و بعد از دوش گرفتن با عوض کردن لباسش رو تختش 
  . شد بهوشی بیاز خستگ
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 ی جاهی از قلقلک افتاد و دوباره هی تو هوا داد چند ثانی تکونی حس قلقلک داشت با دستش فرض
 رو تختش نشسته بود و نیاش و از هم باز کرد ام پلک هی با خستگشدی از صورتش قلقلک مگهید

 نشست عی و آزار بودش چشماش گرد شد تو جاش سرتیلبخند به لب و نخ به دست در حال اذ
  . کردی گرد شده از تعجب نگاهش می هول شده بود از جاش بلند شد و با چشماه هم کنیام
  
  !چته؟- 

  
 "یچیه" و دی به موهاش کشیدست. کرد ی کرد که منتظر و با تعجب نگاهش منی به امی نگاه
  . گفتیآروم

  
  : بار با اخم گفتنی که انهی ترش بشکی که مجاب نشده بود خواست نزدنی ام
  
  ! رو تخت من، لباس هات آلوده ننیلطفا با لباس نش- 

  
   درهم نارگل داد ی به خودش و لباساش کرد و دوباره نگاهش و به اخمای با دهن باز نگاهنی ام
  
  !فن؟ی من کثیباسهال- 

  
  !! خوابمی تخت منی رو مالفه من ، من رو ای گفتم آلوده ن نشستفنینگفتم کث- 

  
 دنی و با پرسدی بزنه که تو حرفش پری لباسش و چند بار تکوند و خواست حرفی با ناباورنی ام

  .بحث و عوض کرد"ساعت چنده؟؟؟"
  

 نگاه کرد و شی به ساعت مچدیساعت ند از ی اثری به اطرافش کرد و وقتی نگاهیجی با گنی ام
  :جواب داد

  
  ... شش صبحهکینزد- 

  
 و دی گفت و دوباره دراز کشی شده بود آهانهوشی بود خونه و بدهی حول و حوش دو رسشبی د

  . شدرهی سرش گذاشت و به سقف خریدستاشو ز
  
  ؟؟ی نخوردیزی هم چشبید!؟یخوری نمیزیچ- 

  
  :دیردش دوباره پرس طاقت و معذب از رفتار سی بنی ام
  
 یهوشی بدمی اومدم دیومدی ندمی دیای منتظر موندم بی هرچی اومدیایآخه منتظر موندم تا ب- 

  !!از خواب
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  !!ی منتظرم بمونکردمی فکر نمخورمیمتاسفم من شبا شام نم- 

  
  !؟یخوری گرسنه م نبود االن که صبحانه مادیخودم هم ز.. ندارهیاشکال- 

  
  !!امیم ملباس عوض کن...آره- 

  
  . رفترونی گفت و از اتاقش بی باشه انی ام
  

 رنگ بود یلیلباس ن. زانو بود عوض کرد ری که تا زراهنشی پنی دوش گرفت و لباسش و با بلندتر
 باال سرش با کش بست و سیموهاش و خ. درست کرده بود ی موهاش تضاد جالبیو با رنگ شراب

  . رفترونیرست کرد و ب دنی از ترس اماطی شل لباسشو با احتی قهی
  
 زد و با ی سرتاپاش کرد و لبخندیقی نگاه دقدنشی اورد با دی تخم مرغ در مخچالی از تو نیام

  :دی پرسیکنجکاو
  
  ؟؟؟یحموم بود!سه؟یموهات خ- 

  
   :دی پرسیجی با گنی به اپن زد امهی تکون داد و تکی سر

  
   تابه کجاست؟؟یماه- 

  
  . کردی و دنبال منی حرکات امیا دلتنگ رو نشون داد و بینتی با دست کاب

  
  :دی پرسی گذاشت و روشنش کرد و با کنجکاوشی گاز لمسی تابه رو روی ماهنی ام
  
   بپرسمشهی سوال مهی- 

  
  . شدرهی خنی تکون داد منتظر به امی سر

  
  ؟؟یتو وسواس گرفت- 

  
  : کرد و سرشو باال گرفت و گفتیفی اخم ظر

  
  !شم؟ی می وسواسکنمی متی به بهداشت و رعانکهی ا
  

  : گفتدی کرد و با تردی امهی نصفه نی خنده نی ام



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

426

  
  !!کننی اتاقشون اتاقک دوش نصب نمی گوشه دنی متیی که بهداشت اهمیی کسایآخه همه - 

  
  : و خونسرد گفتدی کشی نفس

  
 دادم نیواسه هم..کنهی خوبه هم اعصابم و آروم ممی رفع خستگی هم برارمیگی دوش مادیمن ز- 
  !! می وسواسه من وسواسنیرام نصب کنن اگه اب

  
  . گفت و مشغول تخم مرغ شکستن شد"ی گفتمیزی چهیباشه بابا " کرد و یی خنده نی ام
  

 برگشت و سر مچ لبخندش و گرفت و با اخم نیام. باز شدی گاز لبش به لبخندی پانی امدنی از د
  : گفتیمصنوع

  
  !!یکنیگاز مسخره ش هم م ی پای و فرستاد؟؟؟ّمهمونتیخندیبه من م- 

  
  : چونه ش زد و ادامه دادری نشست و دستاشو ززیپشت م..فقط....مسخره ت نکردم - 

  
  !!یای آزار به نظر می گاز بی پایلیخ- 

  
  : برگشت با تعجب گفت

  
  ! آزار من به مورچه برسهیدی گاز اصن تو دیفقط پا- 

  
   . روبروش گذاشتزی می و روختی تخم مرغ و تو دو ظرف ر

  
 ری شوانی لهی صبح روزی از دسوختی هم مدی ته معدش سوخت بادی سرش عقب کشمروی نی از بو

  : زد و جواب دادیظرف و کنار... نخورده بود یزیچ
  
  !! بشمری درگاری با مازخواستمیمن بودم اون شب م- 

  
 هوا  دهن گذاشتن لقمه توی فکش منقبض شد و دستش برای هاچهی ماهاری اسم مازدنی از شن

  ! اخم آلود بهش انداختینگاه.خشک شد
  
  : زل زد بهش و ادامه دادنهی داد و دست به سشی شو به صندلهی تکنی واکنش امدنی از دالی خی ب
  
 کارت اصال ی بدوندی بای جواب ندادم ولی گفتی خواستیاون شب هرچ.. دوست پسر منهنیام- 

  !درست نبود
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  : نارخودآگاه باال رفتنی امی ابروها

  
  ؟!یکنی می طرفدارتی از اون دوست پسرعوضی داریعنی- 

  
  : تو هوا تکون داد ی حوصله دستی ب
  
  !! خوش باشمی من حق دارم با دوست پسر برم مهمونگمیم...نه- 

  
  !!!!نارگل- 

  
  . صورتش و لحن تلخش نشستی اخم رورشی تاثمی معدش فشرده شد مستق

  
 نیکردی اونقدرها هم که فکر میه تعجب کرد هم ندارم نکنی که حق دوستی بگیخوای نم- 

  !!نی و طلسم نکردمیزندگ
  

چشم هاش و بست و با لحن آروم . نگفتیچی انداخت و هری شد و سرش و زنی غمگنی صورت ام
  : ادامه دادیتر
  
  ..نمتیبی دوباره منکهی از استمی خوشحال نگمی نمنی امنیبب- 

  
 و نشی غمگی سرش و بلند کنه و چشمانیاعث شد ام گرفت بزی و رو منی دستشو بلند کرد دست ام

  : و ادامه داددی کشی توجه بهش نفسی بدی غم نگاهش دلش لرزدنیبه چشماش بده از د
  
 فکر فراموش کردنش به ی حتچوقتی که هی تنها کسدیشا..شدی وقتا دلم برات تنگ میلیمن خ- 

قدمت !!! منه؟یاگه برا!..ه؟یابت چ بودنت بنجای بدونم اخوامی میول..یذهنم خطور نکرد تو بود
  !! منو روشن کنفیاگه نه بگو و تکل..ستی نی چشمم حرفیرو
  
  :دیاخم هاش تو هم گره خورد وپرس.دی کشرونی دستش بری دستش و از زی به آرومنیام
  
  !ه؟ی حرفا چنیمنظورت از ا- 

  
  : گفت شده بود آرومرهی نارگل دستاشو تو هم گره زد و همونجور که به دستاش خ

  
  !ن؟ی امی چیعنی ی منو بر گردونی دارتی که مامورنیمنظورت از ا- 

  
  : گفتی نگاه کالفه شو تو ظرف غذاش گردوند و عصبنی ام
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 روزی خودم هم قصدشو داشتم در موردش باهات حرف بزنم تمام دمی کوفتمونو بخوریذاشتیم- 

  !رونی بمی که از خونت بندازاالنم هولته.. تا االن یدی خوابی هم تااومدشبی دیکه نبود
  
  !ــنیام- 

  
  !!نهی اری ؟؟مگه غی چنیام- 

  
  .... و هم ندارم دنیحوصله داستان شن...دمی سوال پرسهیمن  ..نهی اریآره غ- 

  
 سر هممون ی بعد از تو چه بالئی ؟؟فکر کردم برات مهمه بدونشبهیمنظورت د!داستان؟- 

  !!!اومده
  

 شد تو قی با تعجب دقنیام. نگاهش کردنی با لبخند غمگنهیبه س داد و دست ی شو به صندلهی تک
  :صورتش 

  
  !مهم نبود نارگل؟..ات..بر..نگو که- 

  
  . جواب گذاشتی داد و سوالش و بنی جهت نگاهشو به زم

  
  ؟؟؟!!!!!نارگل- 

  
 دستشو گرفت ته معدش حس سوزش گرفت دستشو رو نی و از جاش بلند شد امدی کشیقی نفس عم

 بدون آب باال یکی بسته قرصشو در اورد و خچالیشت و ازجاش بلند شد تو شکمش گذا
  ... گذاشت و چشماشو بستزی می نشست سرشو روزیبدون پشت م.انداخت

  
  : ادامه داداطی مکث با احتهی بعد از چند ثاننی ام
  
 ی بود و وقتی بسترمارستانی بی مدت طوالنهی... سکته کردهشیچند ماه پ..عمت حالش بده - 

 اسم زنهی وشبانه روز صدا مادی مادشی که یبرگشته خونه حافظه شو از دست داده و تنها اسم
 مــن ی خدایوا.... روز افتادهنی تو به ای از دوررزنی برات مهم نبوده اون پیبعد تو حت!توئه

  !!!!!شــهی نمورمبــا
  

  : جواب دادنی بود همونجور گرفته و غمگزی هنوز سرش رو م
  
  !!!نیامبس کن - 
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  !!چــرا!!! بس کنمــدیچرا با- 
  

 و تی بلند شده بود و با صورت سرخ از عصبانزی از پشت منیام. بااخم سرشو بلند کرد 
  .کردیطلبکارنگاهش م

  
  ...میزنی حرف ممی ؟؟؟؟داریزنیچرا داد م- 

  
از عمت گفتم  گفتم؟؟از الله گفتم؟؟از برادرم گفتم؟؟؟؟الیاز ل.. ؟؟؟احمقیشنویداد نزنم مگه م- 

  ... داد، حرف زدنادتی که بزرگت کرد همون که راه رفتن ادش؟؟همونی که مادتی!!!از عمت
  
  !!!گهیخفه شو د- 

  
 پشت نیام. رفترونی تازه از آشپزخونه بی داشت از جاش بلند شد و به دنبال هوای حس حفگ

  :سرش اومد و داد زد
  
  ؟؟؟یدی محل نمیشنویپس م- 

  
 داد و چشم هاشو هی نشست و سرشو تکیرو مبل تک. حرص تو مشتش فرو کرد  دستشو ازی ناخن ها

  .بست
  
 همه سال دنبالت نی بعد از ای واسه چی بدونیخواستی مگه نمزنمیدارم باهات حرف م- 

 سال گشتم و گشتم و گشتم تا کی شدم؟؟؟؟دی ماه گشتن از ت ناام6 با یفکر کرد...اومدم؟؟؟؟
  ...ی کردی مال از حسابت برداشتدمی دیوقت

  
  :دی کشادی فرشتری مکث کرد و بهی چند ثان

  
 خونه بخره باال سر خواستیگفتم همون نارگله که م..کنهی میگفتم داره واسه خودش زندگ- 

 خالصه رهیناراحته، دل شکسته ست، دلگ...ندشهیبچه ست اما باهوشه زرنگه به فکر آ.. عمش 
  ..یومدیو نگذشت ....گردهیخالصه برم..شهی ازش میخبر

  
 الله به دمید ..ومدمی دنبالت ندنی عقب کشی رفتن بخاطر مانشی طالق پی تا پاالی و لدی امدمی د

  ومدمیروانشناس ودارو و هزار درد اعصاب مبتال شده دنبالت ن
  
 کار خودشونو یبد کرده بودن داشتن پا ...ری پا کنم تو کفش تقدخواستمی چون نمومدمی ن
  ....ما عمت ا...اما....خوردنیم
  

  : تر اومدنیی و پانیی پاش دو زانو نشست صداش پای جلو
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  !؟یترسی برگشتن میاز چ...ی لعنترهیداره از دست م- 

  
 پاش نشسته بود و دستاش و به حالت مشت رو پاش گذاشته ی جلونی چشم هاشو آروم باز کرد ام

   انداخته بودریبود و سرش و ز
  
  !ترسمی نمیزیمن از چ- 

  
  : چشماش زل زدیرگیسرشو باال گرفت و تو ت نی ام
  
  ! نارگلنشی فقط ببایب ..ایپس ب- 

  
 و به ستادی ارونی و از جاش بلند شد و به طرف پنجره رفت پردشو کنار زد و رو به بدی کشی پوف

  . شدرهی خکردی می که توش زندگی مجمتعی و روشن محوطه کی تاریمنظره 
  
 یحت...شناسهی رو نمیی گهی دچکسیجز تو ه ..بردمیهمون پناه م بود به ی اگهینارگل اگه راه د- 

  !!!دختراشو
  
  !؟ی اکارهی وسط چنیتو ا- 

  
  :دی پرده رو انداخت و داد کشدی ازش نشنی شد جوابی سکوت طوالننشونی ب
  
  ؟؟؟ی حسنکارهی؟؟چیازی ته پیازی پ؟؟؟سریزنی رو می جوش چی لعنتیتو- 

  
  : و زل زد تو صورتشستادی از جاش بلند شد و روبروش ارهیبگ نگاهش و ازش نکهی بدون انی ام
  
 چوقتی از چه قراره هانی جردونستمیاگه من م!!! ....چون مقصـر م ،مقصر اول و آخر- 

 خوامی مثل خر بمونم تو گل اشتباه کردم ، اشتباه حاال مینجوریکه ا... تو اون خونهفرستادمتینم
  !!جبران کنم 

  
  : زد و با پوزخند گفتیب بلند بلند قهقهه عص

  
  !!! منی عمه ؟؟؟نهیینجایپس تو هم بخاطر خودت ا- 

  
 تر اورد و نیی جلوش و سرشو پادشی دستشو گرفت و کشنی خواست از کنارش رد بشه و بره که ام

  : کنترل شده گفتیتو صورتش با صدا
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ودم شک نکن  کرده بداتی چند سال پنی برت گردونم تو اخواستمیمن اگه بخاطر خودم م- 
 هی چون اگه بعد از مادرم نجامی انکهیا...ستمی نیزی چت کنم ول بکن چی وقتیدونیخودت م...

 تنه جور هی شی روز بندازنی به انکهیکه تا قبل از ا... عمته زنمیزن باشه که رو حرفش حرف نم
 نداره ازی و نیی گهی دزی چچی االن جز حضور تو هیول... اوردی و خم به ابرو نمدی کشیمهمه رو 

  ؟؟ی رحم شدی همه بنیچطور ا.. بفهمنویا
  

  : هولش داد عقب و با نفرت حرفاشو تو صورتش پرت کردی و کمنی امنهی دست گذاشت تو س
  
نــه ..گردمی به امون خدا برمکنمی و ول ممی زندگضهی مری فالنیگی میای می فکر کردیچ- 

  !!!یاشتباه فکر کرد
  

 نقشه میتی کس و کار ، بچه ی من بی نشستن واسه زندگزشی همه چیر ب که با اون برادی اون وقت
من ....  انتخابنمیا..خب .. رحمانه شون به انتخاب من گذاشتنی و ته اون نقشه بکردنیطرح م

  !! برگردمخوامیو نم...اصال فکرکنن من آلمانم .... رو انتخاب کردمییتنها
  

 نیاز کنار ام. داد نیزش گرفت و نگاهش و به زم ای شل شد شد صورتش و با آزردگنی امی دستا
  :دی داد کشرفتیگذشت و همونجور که به سمت اتاقش م

  
  ... فرق داشتهی کردم فقط یمن خودم فرار م ..یکردیاگه تو هم کمکم نم- 

  
  : زد و ادامه دادی که از آخر جملش داشت برگشت سمتش نارگل پوزخندیکی کوچدی با امنی ام
  
 بابت تا آخر عمرم ازت نیاز ا.. کندمی نمی راحتنی به ایمقانه م به اون عوضاز احساس اح- 

حاال اگه بار عذاب وجدانت کمتر نشده برگرد شهرت وبه همه ..ی خسرویممنون و متشکرم آقا
  ! فرار کنمدنشونی فرار از ندی کشورهم برانیاز ا...  شهرنینه ازا.... تانجامیبگو که من ا

  
 کرد و برگشت اتاقش و با اعصاب خراب و درهم نی و متعجب امدهیگ پر رنی افهی پشت به ق

  .ستادی دوش آب سرد اریشکسته با لباس ز
  

  . شو زدینی بگاری دود سی و آماده از اتاقش خارج شد بودهی پوشلباس
  

 رو یی به دست رو به جلو خم شده بود و به جاگاری سی رو مبلنی گردوند اممنی نگاهشو تو نش
  .ده بودفرش زل ز

  
 نی امی صدادهی در نرسرهی رفت دستش به دستگی می و به طرف در خروجدی کشیقی نفس عم

  : مخاطبش قرار داددیدورگه و ناام
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   ..می گرفته بودم تا باهم برگردطی من امروز بل- 
  

  : نگاهش کرد و ادامه داددی که ته نگاهش نشسته بود ناامی سرش و باال اورد و با غم
  
 و قلبت نکشه یمن تا خودت نخوا...  جا بموننیهم..فقط... باشهی برنگردیخوایمحاال که - 

  ... خبر نذارمی بتیفقط از زندگ...کنمیسمتشون مجبور به برگشتت نم
  

   قدم به سمتش برداشت هی آب مقابلش انداخت و از جاش بلند شد و وانی تو لگارشوی س
  
 تا از خودشون دفاع ی فرصت هم نددمینم اما حق ی و نبخشچکسی هی نخوادمینارگل حق م- 

 کن و یبرگرد و تالف... برگرد و نبخش یترسی نمیزی از چیگفت..نشو مثل اونا..کنن
  !! بکنهتونهی و طلسم نمتی زندگی جادوئچیبرگرد و نشون بده ه..نبخش

  
 جاودانه طلسم ی جادونی که قسمت اعظم قلبش و بزرگتریی ش سوخت همونجانهی سمت چپ س

  ... نبود االچکسی هی که جاییهمونجا.. بودکرده
  

 و سرشو باال گرفت و با غرور جواب دی کشیقی اشکش نفس عمختنی انداخت و از ترس رری سرشو ز
  :داد

  
   که سرم شلوغهینیبی مزنمی می فرصت داشتم سری ولدمیقول نم- 

  
  : زد و گفتی لبخند خسته انی ام
  
 و اون ی پارتنی روزا ای باقیکنیدو روز کار م ....برو بچه من بزرگت کردم با من هم آره- 

  .. جمعت کنندی بایپارت
  

  . و سکوت کردنی زل زد تو صورت امی بزنه نتونست با دلتنگی کرد لبخندی هرکار
  

  : به سمتش برداشت و آروم گفتی اگهی قدم دنی ام
  
 ازم قهر خوامیدم نم کرداتی پزی و گربی همه تعقنیبعد از ا...  ازم فراموش کنیدی شنیهرچ- 

  !!!یبکن
  

 فاصله رو برداره و بغلش کنه قبل کردی مجبورش می حسهی مونده بود تا بهش برسه ی دو قدم باق
  !! ازش فاصله داشته باشهخواستی اعتماد شده بود و می بهش بگهی دی حس موذهیاز رفتن 
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 تازه کرد ینفس"*ی کردری من و از زنده بودن سی کردریی نکن تغی انصافیب* ": بقول خراطها- 
  :و ادامه داد

  
 رو بزنم که رو دوشم بود فکرش و یی سرد نگاهم نکن نارگل مجبور بودم حرفاینجوریا- 

 ازم گهی دیزی بقول خودت با بد و خوبت هنوز واسم عزی ولی کرده باشریی همه تغنی اکردمینم
  !! سال خستم7 بخدا قد ریفاصله نگ

  
 دو قدم و برداشت و دی خجالت کشنشی آزردش از نگاه غمگی از صورت خسته ش از چشما

 نی محکم بغلش کرد چقدر به انی امی دستاشو باز کرد تو بغلش رفت دستانی امستادیروبروش ا
  .  زدی داشت و خودش و به انکار ماجی احتتیهمه امن

  
  : وآروم گفتدی و بوسشیشونی ، پدی سرشو بوس

  
باهام در ..... و برات نوشتم زی و همه چی دی ، آلیمیرات اشماره خونه م ،همراهم گذاشتم ب- 

  !؟؟یدیتماس باش قول م
  

  . تکون داد دیی سرشوبه نشونه تا
  
  ..برو به سالمت - 

  
 موندنش به گهی دقهی دقهی. زد و عقب گرد کرد و به سرعت از خونش خارج شدی لبخند مصنوع
  !!صالحش نبود

  
  . وارد شدالدی زده شد و مدر
  

 به دست تو چارچوب لکسی که ناالدی به می برگه هاش بلند کرد و نگاه خسته ای از رو سرشو
  . بود کردستادهیا

  
  . گفتی گذاشت و سالم آرومزی می و روکسی شد و ناکی نزدالدی م
  
  ؟!!هی چنی؟؟؟ایخوب..سالم- 

  
 جا اری مازیهمونی و وسائلشو تو مفی اومد کادشی بود تازه فشی و باز کرد کلکسی دست برد و نا

 هی ،مای هواپطی بلهی ی خاموشش به اضافه ی و باز کرد گوشفشیگذاشته با عجله دست برد و در ک
  . بودفشیبرگ کاغذ تو ک

  
  : بود کاغذ و باز کردستادهی که پشت پنجره انی توجه به امی ب
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 ی ول اوردی اسمت و نمگهی اون شب دی من بود بابت مسخره بازی جایی گهیهرکس د...سالم" 

  "ابی کاماریماز..نمتیبی سفر و قبلش داده بودم تو فرودگاه منی که قول اییاز اونجا
  

  . شب بود می و نگاه کرد مال فرداشب ساعت ده و نطی بل
  

  . داد و غرق افکارش شدشی شو به صندلهی و تکزی می و پرت کرد روطی بل
  
  !؟ی بریخوایم- 

  
  . زل زده بودرونیسماجت به ب هنوز با الدی سرشو به سمت پنجره گرفت م

  
  ... رفتم دی نداشته باشم شایی برنامه دونمینم- 

  
  . به سمتش برگشت با اخم و طلبکار نگاهش کردالدی م
  
 واسه مسافرت ی دعوت رسمی از هرکسابی کاماری؟؟مازیکنی نگاه مینجوریچته ؟؟؟چرا ا- 

   ...کنهینم
  

  : بهش کرد و گفتی با ترحم نگاه دادی پررنگی خودشو به پوزخندی جاالدی اخم م
  
 ی آشغالهی باشه بعدش تو هم وردهی که بدستشون نی فقط از کسائکنهی دعوت نمیآره از هرکس- 
  !!هی مثل بقیشیم
  

  : جواب دادی از تاسف براش تکون داد و با لحن خونسردی سر
  

  !!کنه؟ی می واسه تو چه فرق
  
  !!!سوزهیدلم برات م- 

  
  : حوصله جواب دادی و بدی کشیی ازهیتش خم با نگاه کردن به ساع

  
  !! خودت بسوزهی بهتره دلت برایول..ممنون واسه اوردن وسائلم- 

  
  : داد و گفتهی و به پنجره تکدی کشی آه
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 که وسائلت کنهی می که دوسش دارم معرفی خودش و دوست پسر کسزنهی زنگ می کسیوقت- 
  !! باشمزی هم ترحم برانگدیخونش جا مونده با

  
  !!!نی امالی خیب- 

  
 که کرده بود شد از جاش بلند شد و آروم ی نامی باال رفت بالفاصله متوجه اشتباهالدی می ابروها

  :گفت
  
  ... سروکله زدم اشتباه شدنی دوروز گذشته با امنی بس که ادیببخش- 

  
  : ادامه دادی و با لحن مهربون تردی کشی آهالدی م
  
 ومدمی جلو نگهی دی خودت در و باز کرددمی دیوقت....اومدماون شب تا در خونت دنبالتون - 

  !ی داشته باشاجی احتنی مثل امی به حضور کسدیگفتم شا
  

  . تکون داد ی انداخت و سرالدی به لبخند محجوب می نگاه
  

  . نداشتی همه درک و شعور براش ارزشنی چقدر بد بود که ا
  
  . اخماش تو هم رفتشیضی مریآورادیبا . ها رو داشت نی بهتراقتی واقعا لالدی م
  
 که الدی به دست به سمت موانی و لختی دو تا قهوه رخچالی ی و دور زد و از قهوه جوش روزی م

  . شده بود رفترهی انداخته بود و به پارکت خریسرش و ز
  
 لب ری قهوه رو ازش گرفت و زوانی لینی با حس حضورش سرش و باال گرفت با لبخند غمگالدیم

  .دتشکر کر
  

  . شدرهی رستوران خی پارک روبروقی آالچی رنگی و به چراغ هاستادی نارگل کنارش ا
  
  ؟؟؟یآخر هفته چکاره ا- 

  
  : مقدمه نارگل جا خورده بود گفت ی که از سوال بالدی م
  
  !چطور؟.خونه- 

  
  ! روستاتون تا جمعهمی بری حالشو دارنمی ببخواستمی میچیه- 
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 باز شد و هول ی موقعی بی به خنده ششین. شدی به چی بفهمه چدالی تا مدی طول کشهی چند ثان
  :دیپرس

  
  ؟؟؟؟ !!ی بریخوای نمیعنی- 

  
 ی تفاوت سریب.زدی مثل بچه ها ذوق کرده بود و چشماش برق مالدی کرد به سمت ملی سرشو متما

  :تکون داد گفت
  
  !!ای بی هم آزاد شد از امشب برم روستا توخوامی هفته رو منی ایول....سرفرصت دارم براش- 

  
  !! زنگ بزنم خاله بگمیری میباشه باشه فقط حتم- 

  
  !!! کنملکسی تنها باشم رخوامی نداشتم می خوبیهفته ....  کلبهرمی مخوادینم- 

  
  . صدا کردی کاری وارد شد و نارگل و برای بزنه که رسولی تکون داد خواست حرفی سرالدی م
  
  ! خداحافظدمتی ندرمی مگهیمن د- 

  
  . از اتاق خارج شدی تکون داد و دنبال رسولی دست

  
 و سند کرد و به آسمون "...سفرش کنسل شد" حورا ی براشی و با گوشدی کشیقی نفس عمالدی م
  . ستاره شب زل زدیب

  
 هی منطقه کشور زل زده بود و بدنبال نی تری مازندارن شمالیای غروب آفتاب دری به منظره 

  . گشتی طلوع دوباره میاشعه برا
  

 در اوج ی سپاه نور و روشنی آسمون به مانند فرمانده ی جدالش با پهنانی آخرنی حدی خورش
  . شددی افق ناپدی براش تکون داد و توی دستیدیسقوط و ناام

  
 ی صدادنیبا شن. کردی می هم ازش خداحافظدی خورشی لبش جا گرفت حتی روی زهر خند

 که چند دکمه ی کوتاهنی آسترهنیارک کرم چرک و پ با شلوالدی شد ملیفلش به سمت چپش متما
  . گرفته بودی ازش عکسشی بود با گوشرونی ش بنهی و فقط بسته بود و تمام سنشییپا
  

  : گفتی حوصلگی کرد و با بی اخم
  
  !!!ری خبر ازم عکس نگی بهت بگم بدیچند بار با- 
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  : جواب دادی کرد و با سرحالیی خنده الدی م
  
  ... که حواست نباشهنهیآخه مزش به ا- 

  
  !کنمی بعد مزش به دهنت زهر موفتمیبد م- 

  
  : جواب دادی با زبون بازالدی م
  
   داره نگاه کنی هارمونیلی غروب خی لباست تو منظره یلینه اتفاقا رنگ ن- 

  
 یدی که در اوج ناامی زنری داد تصوالدی می و به سمتش گرفت نگاهشو به صفحه گوششی گوش

  . شده بودی شده بود عکاسرهیزده بود و با سماجت به افق خزانوهاشو بغل 
  

  : زد و آهسته زمزمه کردی لبخند تلخ
  
  !!پاکش کن- 

  
  : با دهن باز صداش دراومدالدی م
  
  !!! قشنگه کهیلیچرا خ- 

  
 جواب ی سوالشو برفتی از جاش بلند شد و پشت لباسش و تکوند و همونجورکه به سمت روستا م

  .گذاشت
  

 اون ی حرف خوب توهی.. گفتن داشته باشهی برای حرفدی باور داشت که عکس بانیبه ا شهی هم
  . بوددهی ندیی اگهی دزی جا چی وانتظار بیدیعکس جزناام

  
 بهش کرد و با ی نگاههیبرگشت . خودش و بهش رسوند و کنارش راه افتادعی سری با قدم هاالدی م

   ش اشاره کرد نهیدست به س
  
  ..!می شی روستا مکی نزدمید داردکمه هات و ببن- 

  
  . با اخم و غرغر مشغول بستن دکمه هاش شد الدیم- 

  
  . هر دو سکوئت کرده بودند و غرق افکارشون بودندالدی می مادر بزرگ مادری به خونه دنی رستا
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  در و کامل باز کرد تا نارگل وارد بشه بهی با فشارالدی باز بود ممهی نشهی خونه مثل همی در آهن
 لبخند پر دنشونی که ساکن همون جا بود با دالدی می از خاله هایکی نبیمحض ورودشون خاله ز

  . لبهاش نشست که از چشم نارگل دور نموند ی رویرنگ
  

بارها از  .شناختنی همه حورا و نارگل و مبای و رضا تقرالدی می بخاطر سالها ارتباطشون با خانواده 
  . گرفته بودنددهی و نشنالدی ازدواج حورا و نارگل و با رضا و می زمزمه هاالدیدهن مادر بزرگ م

  
  . نشستالدی مدرن مادر بزرگ می سنتی خونه ی پله نی کرد و رو اولی سالم

  
 مادر بزرگش لوس ی با سرو صدا از پله ها باال رفت وارد خونه شد و طبق معمول خودشو براالدی م
  .کردیم
  

 نی زمنیجهت نگاهش و از زم. پشت کمرش زدی آروم بهی کنارش نشست و دستنبی خاله ز
   شدرهی زد و دوباره به کفشاش خیگرفت و بهش داد لبخند

  
  ؟!! نارگل جانمستیحالت خوب ن- 

  
  . شدرهی ش خرهی تی قهوه ای بلند کرد و به چشمای سر

  
  ستی نمیزینه خوبم چ- 

  
 نی ادنی چوهی محض میه باش نبود ازش باال نرفتی درختیومدی هروقت مشهیهم ..ی کسلیلیخ- 

؟؟حرفتتون !!! گفتهیزی چالدیم... شده به من بگو گلکمیزی چی تو خودتیلی خی اومدیبار از وقت
  ؟؟!!شده

  
 حرف بزنه چه ی با کسدی که بادونستیم. پرت کرد از جاش بلند شد و پشتشو تکوندرونی نفسشو ب

  .دنیخری که پسرا حرفشو منبی بهتر از خاله زیکس
  

 و بخاطر الدی شهر شدن می که بخاطر کار پدرش راهالدیاز مرگ مادر رضا خانواده م بعد 
 بزرگ کرده بود و نبی و رضا رو زالدی میی جوراهی گذاشتن و نبی خاله زشی به رضا پشیوابستگ

  . مادر نداشته ش و براش پر کرده بودی قائل بودند مخصوصا رضا که جایادیپسرا براش احترام ز
  

 پسر ازدواج کرده داشت که بعد از ازدواجشون ساکن همون شهر هی دختر و هی نبی ز خود خاله
  .شده بودند

  
  می راه برشهیم- 
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 از جاش بلند شد و دست دور شونه " شدهیزی چهی دونستمیم" کرد و با گفتن یی خنده نبی ز
  . راه افتادندزارینارگل انداخت و به طرف شال

  
  !!شنومیخب بگو مادر م- 

  
  : زد و آروم گفتی لبخند خجولنبی زغی دری بزنه و محبت بخوداستی که میینده از حرفا شرم

  
  ! به من دادهیشنهادی پهی الدیم- 

  
  : کرد جواب دادی پنهونش می که به سختیی زد و با خنده ی برقنبی زی چشم ها

  
  ؟؟!! گفتهیحاال چ.... حرف دل همه رو زده ی گفته ولرید- 

  
  !! ش بشمهغیاز من خواسته ص- 

  
  . صورتش و گرفتیظی اول تعجب و بعد اخم غلدی پرنبی خاله زی رنگ از رو

  
  ! کرده؟کاریچـ- 

  
 تی توجه به شدت گرفتن لحظه به لحظه عصبانی انداخت و بری کرد و سرشو زبشی دستاشو تو ج

  : ادامه دادنبیخاله ز
  
 شنهادشی پنی فکرکرده با انمیا...ستمی توفکر ازدواج نادیمن ز...الدیمشکل از منه نه از م- 

  !! به ازدواجم بکنهی تا راضارهی به دست میفرصت
  
  :دی ش پرسهی با همون اخم اولی ولدی کشی از سر آسودگی نفسنبی ز
  
 یجوون...ماشاا..ی ازدواج کنی بخوادیچرا نبا...ازدواج سنت رسول خداست..چرا دخترم - 

  ؟؟!! نی کنی تنها زندگنیتونی میتا ک....یخوشکل
  
  : باال گرفت و زمزمه کردکیسرشو به سمت آسمون تار- 

  
  ....دونمینم- 

  
  . شد چونه شو گرفت و صورتشو به سمتش نگه داشتکشی قدم نزدهی نبی ز
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 حورا با متانت و یول... هایلی حرف زدن پشت سرتون خیلی روستا خنی پاتون گذاشتیاز وقت- 

بچه ها ...نیستی نهیمثل بق.. که جنستون نابهنین داد و غرورت نشوی تفاوتی تو با بشیخانوم
 حرف بود خفه شد تو ی محجوب هرچری سربه زنی رفتنیاومد... رنگ گرفتشونیزندگ

 نی دوستدونمی چهارتاتون من؟؟هریری سروسامون بگدی ؟؟؟نبای دخترم تا کیول...گلوشون
  ؟! هانیی همه تنهانی ای ک؟؟؟تای خودتون چیحسابتون پاکه ول...
  

 بلند کرد و با یسر..دادی جواب تنها موندن بچه هارو هم مدی بایعنی دی به لباسش کشی کالفه دست
  : گفتیسرد

  
بهشون ...نطوری هم همالدی رد کرده منیری رو شی ازدواج کنن ؟؟؟رضا سدیخوایچرا ازشون نم- 

  ..نیشماها زنشون بد ...دی کنیدختر معرف
  
  : زد و گفتی لبخند بدجنسنبی ز
  
  ؟! آره دختر بالمیاز سر شما دو تا هم بازشون کن- 

  
  !!!ستمی اما خاله من مال ازدواج نزنی اندازه عزکی و رضا هردو برام به الدیبخدا م!!نه- 

  
  : گفتفی و بالتکلدی کشیقی نفس عمنبی ز
  
  ؟!!تهی تو زندگی؟؟؟کسیپسندی ازدواج نمی و براالدی مای یستیمال ازدواج ن- 

  
  . ملتمس تو خاطرش رنگ گرفتی جفت چشم آبهی  سکوت کرد نقش

  
   :دی دوباره پرسدی با شک و تردنبی خاله ز

  
  !هست؟- 
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  .ستادی تکون داد و پشت بهش ای سر
  

  : با دستاش خودشو بغل زد و آروم گفتدادی اطراف و تکون می علفهای باد به نرم
  
 خوادی اما دلم نمستمی نمونمیپش...خودم نخواستم بشه....شهی مال من نمچوقتی هست که هیکس- 

  !!!!!چکسیه.... نهی کنارش تو قلبم بشیی گهیکس د
  
  ؟؟؟؟!! کنم براتکاری چیخوایتو از من م....کمیقربون غمت برم دختر کوچ- 

  
  نی اوردفیبه چه عجب باالخره تشر-
  

 نبیله زخا. زدنبی به خاله زی داده بود کرد و لبخندهی که با اخم به ستون تکالدی به می نگاه
  : کرد و گفتییخنده 

  
 شهیهمش که نم.. ربع درد و دل هم حق ندارمهی دختر قد نی من از ایعنی جان الدیچت شده م- 

  !! تویبرا
  
  : و گفتدی به سرش کشی و با خجالت دستستادی صاف االدی م
  
  ندازنی سفره نمنیایفقط گرسنه مون بود مادرجون گفت تا شما ن.. خالههی چه حرفنی ا
  
  : و گفتالدی می زد رو شونه یکیخاله پله ها رو باال رفت و  

  
 داخل اینارگل تو هم اونجا وانستا ب..یفروشی و آخرش به شکمت ماتی و دننی شکمو دیا- 

  !!!دخترم
  
 زل زد تو صورتش و طونشی شی با نگاهش خاله شو تا داخل رفتن بدرقه کرد و با چشماالدی م

  :گفت
  
  ؟؟!!! بودیچ درد و دل انیجر..خب- 

  
  : گفتی گذاشت و با حاضر جوابی کفشاشو با دقت کنار

  
  . نداشتیزنونه بود به تو ربط- 

  
  . گذاشتالدی می مادری سالم کنان پا تو خونه 
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 نوه ها رد شد یبا خجالت از جلو.. دعوت به نشستن کنارش کرد ی با خوش روئالدی مادر بزرگ م
  . کنارش نشستزنری و چروک پنی صورت پر چدنیو با بوس

  
  ؟!!چه خبر مادر جان- 

  
 زد و آروم و محجوب شروع به حرف زدن در مورد الدی مادربزرگ مطی غلی به لحجه ی لبخند

  . شدشیرستوران و کار و زندگ
  
  :دی صحبت هاش سکوت کرد و گوش داد و در انتها پرسی با دقت تا ادامه رزنی پ
  
  ..می به صف خواستگارت بدیاب تا ما جوی قصد ازدواج داریدختر جان ک- 

  
 دهی آب به دست آب به گلوش پروانی توجه همه رو جلب کرد لالدی با شدت سرفه کردن می صدا

  : زد و با خنده گفتیطونی لبخند شرزنیپ.بود
  
  !!! از اول صفنمی اایب- 

  
با  که از خجالت سرخ شده بود الدیم. شدنالدی و پسرا شروع به متلک زدن به مدنی همه خند

  . بحث و عوض کرد"نی خجالتمون بدنی بابا عوض غذا فقط بلدیا"گفتن 
  

 چه دی بادونستی وقتا واقعا نمی کرد گاهی فکر منبی خاله زی تمام مدت غذا خوردن به حرفها
 روش حساس شده بود ی حسابشیماری بانی که با جررای مخصوصا اخرهی بگالدی در مورد میمیتصم

  .  کردید م باهاش برخوراطیو با احت
  

 و الدی بعد از جمع شدن سفره مزدی می رو به گرما و شرجی مرداد ماه بود هوا کملی اوا
  . بشندنی کشونی رفتند تا مشغول قلرونیپسرخالش و داماد خاله ش ب

  
 امکان خواب رفتنش ی درصدی داد و بدون حتهی تکی و سرشو به پشتدی پاهاشو کشاطی با احت

  .چشم هاش و بست
  

تو . کرد ی نگاهش می نشسته بود و با نگرانکشی نزدالدی مدی خودش از خواب پرغشی جیدا از ص
  . کرد یجاش نشست و سرگردون اطرافش و نگاه م

  
  . تو گوشش اکو شد دستاشو رو گوشاش گذاشت"نی امدیاریآب قند ب" ی صدا

  
   :ی بازهم همون کابوس تکرار
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 گرفت دنی وزیباد سرد. کردی و آزرده نگاهش منی غمگشهی بود و مثل همستادهی کنار پرتگاه ا
  :دی کالفه بهش کرد و داد کشیکه باعث لرزش دندوناش شد نگاه

  
  !!؟یخوای از جون من میچ- 

  
  . پوش منجر شددی زن سفنی صداش اکو شد و به لبخند غمگ

  
باال سرشو با غرور . آب رنگ دستش گرفته بود ی عروسک با چشمهاهی قدم جلوتر اومد هی زن 

  . پرتگاه پرت کردنیی براش تکون داد و خودش و عروسک و به پایگرفت و با تاسف سر
  
 خواب ستی نیزیآروم باش چ" لرزونش و گرفت و از رو گوشاش برداشت و با ذکر ی دستاالدی م
   آرومش کنه خواستی م"یدیدیم
  

و زد حالت تهوع  دل شینیری خرده خورد شهی کرد کی رو به دهنش نزدیوانی به زور لی دست
 و دست و پس زد و از جاش با سرعت بلند شد و دی کشرونی بنیبهش دست داد دستاش از دست ام

  . خورده بود باال اوردی هرچدهیبه پله آخر نرس
  
  !! دخترمشستمی خودم میذاشتیم-
  

 با ی قصد پنهان کردنش و داشت لبخند زورکی که به سختی درهمش و حالت عصبی با اخم ها
 که همون چند ی کردن محلزی تمی خشک کن و برانی زد و آخرنبی به خاله زدهی پریی رورنگ و

   .دیقاشق غذا رو باال اورده بود کش
  

 تو کمرش ی دردستادی گذاشت و صاف ای مطمئن شد خشک کن و شست و کنارشیزی از تمی وقت
  . و به طرف خونه برگشت دی به کمرش کشی دستدیچیپ

  
  . کردندی نگاهش می بود و با نگرانستادهی پله ها ای باالنبی کنار خاله زالدی م
  
  ! هم مونده نشستهاطیکجا کجا؟؟؟اون دست ح- 

  
  : بگه که جوابش و دادیزی خاله لبش و گاز گرفت خواست چ

  
   بوداهینوکر بابات س- 

  
  !! نگاه به خودت بنداز نارگل خانمهی نهی تو آی ها وقت کردیستی ناهیتو هم کم س- 
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 نگاه به صورتت بنداز که عوضش کردم خوب فرق نهیبعدشم تو هم خوب تو آ. نه برنزاهیوال سا- 
  یقبل و بعدش و متوجه بش

  
  : باز شد و به طرف خالش برگشت و گفتششی نالدی م
  
  !؟ی بهش بگیزی چیخوای به ضرب و شتم نمکنهی مدمی خاله داره تهدیبنیم- 

  
 ادبش کن یخوای هرجور مای مادر بایب.. نارگله نیبشه هم تو فی بشه حردای نفر پهیواال اگه - 

  ستی کردن نی ساعت دو صبح وقت شوخرهی بگادی..
  
  !!ا خاله خواستم اخم هاش باز بشه- 

  
  !! برم شناخوامی ماری برو ساکمو بی منی به فکر اخم هانکهیعوض ا- 

  
  !؟!؟؟؟یچ: باهم نبی و خاله زنیام- 

  
  گهیبرو د:  گفتنی رو به امیبا بدقلق تکون داد و ی حوصله سری ب
  
  ...یول- 

  
  !!گهی داخل بجمب دامی بینجوری ارهیگیمن دلم نم... واستا ی کنارای تو هم بی ولی بیول- 

  
  . زدنبی خاله زی گرد و تپلی به چهره ینارگل چشمک. عقب گرد کرد و رفتدی با تردالدی م
  
  ؟ !ای درهری می نصف شب کستی آدم ننی عتیچی هیریمرض نگ- 

  
  !!!!!الدی میترسیم- 

  
  ..گمی بزرگ شدم تورو مای درنیترس؟؟؟؟خجالت بکش بچه من تو ا- 

  
 ی از خودم راحته پا تو آب هرموقعالمی خیعنی نجات دارم قی مدرک غری راحته وقتالمیمنم خ- 

   بزارمخوادیکه دلم م
  
من ارشد دارم قد تو ...رممدرک دارم مدرک دا..دهی مدرک نشون مهی شهی میهرچ..خب بابا - 

  ...ذارمیباش کالس نم
  
  گرفتمی دکترا هم مچی ارشد که هخواستمیاگه م- 
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   افتادمی کریمن و بگو گ..یپلمیفعال که د- 

  
  : گفتطنتی شرتشو دراورد و باشی گذاشت و تنی ساکشو زم

  
  یهنوزم وقت هست عقب بکش- 

  
  : باشه جواب دادی عاد کردی می که سعیی قدم عقب رفت و با صداهی الدی م
  
 عقب دی بایکنی واقعا بهم ثابت می داریمهم شعورت بود که چندبار...مدرک برام مهم نبود- 

  بکشم
  

  . اخم کرده چند قدم عقب رفت و دورتر نشستالدی مدی بلند خندی نارگل با صدا
  

  .سپرد ای آب دری آب گذاشت و تن داغشو به سردی شلوارشو در اورد و قدم به قدم پا تو
  

  .دی هاش و به آب سپردن رو ساحل نرم دراز کشهی ساعت دست شنا زدن و گرمی از نبعد
  

  .گشتی و دوباره به عقب بر مرسوندی کمرش آب مکی تا نزدی هر بار موجقهی هرچند دق
  

  . بودستادهی باال سرش االدی رو کنارش احساس کرد چشم هاش و باز کرد می حضور کس
  
  !! شک دارم خوابم ببرهگهی برگرد من دیخوایمالد؟؟ی میخسته شد--  

  
 هی ساکردی بود و روشن مدهی که دراز کشیی از جای تا قسمتی کمی بود و نو مهتابکی همه جا تار

  . حرف کنارش نشست و سکوت کردی خورد و بی تکونالدی می
  
فت به رضا گ. کنار و باهام در مورد تو صحبت کرددمی کشاطی مادربزرگ تو حی خواب بودیوقت- 

  ...می روشن کنفمونوی تکلعتری سردهیگفته به من هم داره اخطار م
  
  ؟؟؟ی گفتیتو چ- 

  
  !! کنمیگفتم قصد دارم ازت خواستگار- 

  
 متوجهش شد و با گفتن الدی خورد و لرزش گرفت مسشی نارگل تو جاش نشست باد به کمر خ

 ها رد نیدستاشو از تو آست.نداخت تنش و دراورد و دور شونه ش ارهنی پ"؟؟؟یگیسردته چرانم"
  .کرد و تو لباس مچاله شد
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  !! جواب تورو بدمی چدی باگهی ددونمیمن نم- 

  
  !!!نارگل- 

  
مگه  !!!!وهی بشم بیری باهات ازدواج بکنم که چند ماه بعدش بمیخوایاز من م...درد و نارگل- 

  !!! م شانس ازدواجمو با از تو بهترش از دست بدموانهید
  

  : جواب دادی عصبالدیآروم م ی صدا
  
   از خودش داره؟؟؟یآخه اون بچه سوسول چ.. آره؟؟؟؟ارهیمنظورت ماز- 

  
   ....الدی هست سالمه میهرچ- 

  
  . نگفتیچی و هدی کشیقی ش فروکش کرد و نفس عمتی عصبان

  
روبروش .کردی می تو دستش بازی دستاش و دور زانوهاش گره زده و با برگالدی برگشت سمت م

  : زمزمه کرداطی ترش شد و آروم و با احتکی و باز کردنزدالدی میت و دستانشس
  
 یذاری تو هم نمستمی صاحاب نی بگهی به من گفت برگرد من بهش گفتم نامزد توام و دنی امنیبب- 

  برگردم
  

  :دی با تعجب پرسدنی باال پرالدی می ابروها
  
  ؟؟؟ی کردکاریچ- 

  
 االن کردمی گرفته بود اگه از اسم تو استفاده نمطی بلنیام... کنم کاری چی انتظار داشتیچیه- 

  !! کهشیدید...برم گردونده بود
  

  : تو هم رفتالدی می اخما
  
   درسته؟؟گهیمنظورت همون سواستفاده هست د- 

  
 از من فرصت ی با من باشیتو خواست.. به من سواستفاده بود؟؟ غهی صشنهادیمگه منظور تو از پ- 

 نی اگه آخر ایموندن و انتخاب کردم حت... رفتن و موندن نی بتی موقع منم تو اونیخواست
  !!!!!!ی نشه که تو بخوایزیرابطه اون چ
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  ؟؟؟ی من بشی غهی قبولته صیعنیبه من بگو تو .. نارگلشمیوجه نم.مت...من- 
  

 الدی صورتش مکث کرد مکی گذاشت و نزدالدی برهنه می نهی دستشو رو سهی ترش شد کی نزد
  : تو صورتش زمزمه کردی فوق العاده آرومینارگل با صدا.دیرشو عقب کش سیکم
  
 منم دلم سوخت یاگه ورق برگشت زنده موند.... تا آخر امسال یقبولمه دوست پسرم بش!!!! نه- 

  !!! روحت شادامرزدتی هم خدابی اگر مردمیکنیازدواج م.... برات
  

 شب و نورمهتاب از یکی زد که تو تاریمرنگلبخند ک.دادی پوستشو قلقلک مالدی داغ می نفس ها
 ی داد تو چشماهی نارگل تکیشونی شو به پیشونی سرشو جلو اورد و پالدیم. پنهان موندالدیچشم م

  . بودنشونی زل زده بودند و هر کدوم دهنشون مشغول برداشتن قدم بعدگهیهمد
  
  ؟! که بدونم دوست پسر تو چقد دستش بازهیقبول به شرط- 

  
  : وآروم درگوشش زمزمه کرددی کشالدی داغ می کرد و گونه شو به گونه ییخنده  نارگل 

  
  هرچقدر که من بخوام- 

  
   :دی پرسی دورگه ای وبا صدادی کشیقی بسته نفس عمی با چشمهاالدی م
  
  ؟؟یخوایو تو چقدر م- 

  
 ستاره ی چشم هاالدیم. فاصله گرفتی و ازش کمدی و بوسالدی می زد و آروم لبهای موذی لبخند

  : گفتطنتیبارونش و باز کرد و با ش
  
 امشب ستی بهتر نپرهی تا خونه برم خوابم مادی خوابم میلی خنمیبی مکنمی دارم فکرشو میدونیم- 

  می بخوابنجای تره به اکی کلبه که نزدمیبر
  

  : زد و گفت یی مستانه ی نارگل خنده 
  
  !!!! عوض شددنی نظرم واسه خوابمی تر کردی لبدی حاال شاادیاممممم من که خوابم نم- 

  
 یادآوری کله بخوابه با هی نبود تا عصر دی غرق خواب بود و بعالدی شد مداری با سردرد از خواب ب

 تو دستش شهی به شینگاه.. رو لبش نشستی که به خوردش داده بود لبخند موذینیمشروب سنگ
  .کرد و تو ساکش گذاشتش
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 و اطی و با احتدیز معده دردش بدتر نبود لباس و مانتو پوش که ای از جاش بلند شد و با سردرد
 ساعت چنده با برداشتن دونستی نمی به اطرافش کرد حتی زد نگاهرونیبدون سرو صدا از کلبه ب

 بوس ینی منی با اولنبی از خاله زی هول هولی به طرف خونه رفت و با خداحافظعی سریقدم ها
  .از شهر خارج شد

  
  . گرفت و آدرس خونه رو دادی تاکسی راحت شد با خستگشالی خنکهی از ابعد

  
 جنگ اعصاب با حورا ی آشپزخونه خودشو برای پاش و داخل خونه نگذاشته بود که باز سرو صدا

  .آماده کرد
  
با . طلبکار حورا وسط راه نگهش داشتی رفت که صدای سرو صدا رو پنجه پا به طرف اتاقش می ب

 ناز شده بود دشی سفی مشکیت سمتش با تاپ دامن کوتاه و گردن برگشی از شرمندگیلبخند حاک
  . بودختهیمخصوصا موهاش و که از باال بسته بود و حلقه حلقه دورش ر

  
 خندشو ی جلویحورا که به سخت.زدی مدی دی حورا رو با سرخوشنیی و از باال تاپادی کشی سوت

  :گرفته بود گفت
  
  ؟!؟!یدیخوشکل ند.... کنشیچشم هات و دور- 

  
  .دمی ها دلمیفقط تو ف!!!!!!!!  نهی اندازه لوند و سکسنیتا ا- 

  
  !!!!!! نکن نارگلیزبون باز- 

  
  ه؟؟؟یخبر... روز به روز خوشکل تر...  هزار ماشاای کرمونی کدومه قالیزبون باز- 

  
ه  قدم جلوتر اومد و دست بهی ینی بزی حورا لبش به خنده باز شد و دوباره خندش محو شد و با ر

  :دیکمر پرس
  
  !!!ای اسپانی رفتاری بفهمم با مازالدی از مدیمن با.. توئهشیخبرا پ- 

  
 حی توضامیبزار لباس عوض کنم م" زد و با گفتن ی امهیلبخند نصف ن. ابروش باال رفتی لنگه 

  . گفت و با سرعت داخل اتاقش سنگر گرفتی"دمیم
  

 تو خونه ی قرمه سبزی رفت بورونیکرد و ب عوض ی تنه امی شلوارک کوتاه تاپ ننی لباسشو با ج
 دختر نی همه ذوق انی به ای بود گاهزی مدمانی در حال چقهی بود و حورا با لذت و سلدهیچیپ

  !! شک نداشتانی مای دخترا شوهرالزم به دنی واقعا بعضنکهی و به اخوردیغبطه م
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 زی زد و پشت می و لبخند بهش انداختی با به به و چه چه پا تو آشپزخونه گذاشت حورا نگاه
  .نشست

  
   .دی کشی خودش خورشت سبزی حورا بشقاب برنج و مرغ و جلوش گذاشت و برا

  
 سبز رنگ ی غذانی که تا چه اندازه از ادونستی کردن باهاش می همه سال زندگنی بعد از ا

  !!!خوشمزه متنفره
  

 ی جا حسابهی نیکه ا.بود  حورا تو سکوت غذا خوردن ی از عادتهایکی غذا تو سکوت خورده شد 
  . جواب پس دادن و دروغ سرهم کردن به نفعش شده بودیبرا

  
 خواستیم. بودالدی شو نگاه کرد میگوش. بلند شدشی زنگ گوشی کردن که صدای و جمع مزی م

بره تو تراس صحبت کنه که حورا هشدار بهش داد لباسش ناجوره تو تراس نره با اخم و غر غر 
  .ف اتاقش رفت در و بست رو تختش خودش و پرت کردجواب داد و به طر

  
  سالم- 

  
  ؟؟؟ی رفتیگی م؟خالهیی معلوم هست کجا- 

  
  سالم عرض شد- 

  
  !!!نارگل- 

  
   سالمگمی مزمیجانم عز- 

  
 و زدی به چشماش که برق منهی برقرار شد از سرجاش بلند شد و تو آنشونی سکوت بهی چند ثانهی 
  . شدرهی خدی رسی تر به نظر مرهیت

  
  ؟؟یخوب!!!سالم گلم- 

  
  !!! اومد مجبور شدم برگردمشی پیکار ضرور- 

  
  ؟؟ی نکرددارمی چرا بزمیعز- 

  
 دستت متاسفم ی برایراست ...ی چند بار صدات کردم تکون نخوردی خواب بودجیبدجور گ- 

   ..شبید
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  زنمی مجی نوع مشروب حساسم گنی خرده رو اهیمن ..اشکال نداره- 
  
  !ه؟؟ خردهیفقط - 

  
  دیچی تو گوشش پالدی می خنده یصدا.دی بلند بلند خند

  
   نترس واسه دفعه بعد برات دارمی در رفتشبید...  شک نکنشهی روز نوبت من هم مهی... شهیم- 

  
  . خندش بلند تر شدی صدا

  
 من با ی تو به حورا گفتالدی می مست نشعی که دفعه بعد سری به شرطیترسونیباش بچه م- 

  !!امیان اسپاریماز
  
  : گفتدی چند لحظه سکوت کرد و با تردهی 

  
  !!!آره چطور مگه- 

  
 بر ی تو کادی من تازه ناهار خوردم خوابم منیباشه بب!! تعجب کردمدونستیحورا م..یچیه- 
  ؟؟؟یگردیم
  
  !!!نجای چون صبح خاله زنگ زد احضارش کرد اگردمیفرداشب با رضا بر م- 

  
  ؟؟چطور پس حورا االن خونه ست ؟- 

  
   کردن ونشی روز درمهی خودشون نی بنایفکر کنم ا- 

  
  :  و ادامه داددی با صدا خندالدی م
  
  !! کردشهی نمشی کارگهی طاقته دیپسرخاله م ب- 

  
  میدی دشبیطاقت تورو هم د- 

  
   توروحت نارگل حاال قصه ش کن یا- 

  
  !!! روی بازینباز مواظب باش ی از من کم اوردچی هکی به حسابت فعال زنمشینه نترس م- 

  
  ! قطع کردی رو بدون خداحافظی گوش
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  ه؟؟؟ی چی بازانیجر- 

  
  . کردی بود و نگاهش مستادهی حورا با اخم در اتاقش ادی از ترس ازجاش پر

  
  ها- 

  
  : باشه ادامه دادی کرد عادی می که سعی تکون داد با لحنیسر...هان و - 

  
  ؟؟یزدی حرف می با کیداشت- 

  
  ...حورا- 

  
  : حوصله دستشو تو هوا تکون داد و گفتی ب
  
  !!حرف بزن قصه نساز واسه من- 

  
   ...شبی دالدیمن و م- 

  
  ؟؟؟ی چشبی دالدیتو و م- 

  
  : چشماشو بست و باز کرد ادامه داددی کشیی نفس عم

  
 مدت فرصت هی کرد منم جواب رد دادم اصرار کرد و منم مجبورشدم بهش ی ازم خواستگاالدیم- 

  !!! نشون بدهیل خودش خودبدم تا بقو
  

  : گفتی تمام صورت حورا و تعجب و بهت گرفت با ناباور
  
  !!!!!!نارگل- 

  
 بار گفتم آره شدم هی.... ومدیصد دفعه گفتم نه به چشمت ن... ی چیعنی نارگل ه؟؟؟یچ- 

  !!!نــارگل
  
د ولشون  مدت بعهی که یی هم مثل اون آشغاالالدی می کرد؟؟؟؟فکری کردکاری چیفهمیتو م- 

  !!!ی سراغ بعدی بریکن
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 که خودش خسته دونمی حورا منیبب....ستیمگه زورش کردم خودش ول بکن ن ..فهممیاره م- 
  !!!نی بذارم شانس شو امتحان کنه همخوامی فقط مشهیم
  
  ؟؟یکنی می بااحساساتش بازی داریفکر کرد !!! یتو عقلت و از دست داد- 

  
 تجربه هی ذارهی رابطه رو منی بعدش اسم اخورمیقسم م...؟؟؟ احساسش کجاش بود!!! پسره بابا- 

 احساساتشون ری مردا انقدر گحتی از من به تو نصکنهی امتحان مگهی دیکیتلخ بعدش شانسش و با 
  !!!ستنین

  
  : زمزمه کرد ی و آزرده انی حورا با لحن غمگ

  
  !!! کار و نارگل نکننینکن ا- 

  
  چرخونهیداره رو انگشتش م من ی رضا رو عمه یکنینه تو نم- 

  
 نگاهش هم نکردم بفهم ی جز به چشم برادرکترهیادب داشته باش رضا چارپنج سال از من کوچ- 

  !؟یگی می چیدار
  
  !!! عاشق توئهدوننی که همه ممفهمهی وسط رضا ننی فقط افهممیخوب م- 

  
  ؟؟؟!!!!! چراگهیتو د!!!! من نارگلی خدایوا- 

  
  !!!گهی دنمیبیرم رفتارت و م دا؟؟خبی چرا چگهیمن د- 

  
 ممکن ی صدانی ترنیی انداخت و با پاری داد و سرش و زواری شو به دهی صورت حورا گرفته شد تک

  :گفت
  
   کردم کاریتو بگو مگه من چ- 

  
 خب پسر مردم کور ی با کماالتیمودب...یباشعور ..ینیمت..یبینج... ی خانمیادیز ...یچیه- 

  رهی بگدی رو ندی همه خوبنی اشهی نملی دلیل وی حاالدرسته زشتستیکه ن
  

 کنه سرشو باال گرفت نارگل با لی تحلهی نارگل و تجزی تا حورا حرفهادی طول کشهی چند ثان
 برد حورا دندوناش و از حرص ی کرد و از سر به سر گذاشتنش لذت می خندون نگاهش میچشما

  :رو هم فشار داد و گفت
  
   دمی نشونت میندازیمنو دست م- 
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  . تخت نارگل و بلند و شروع به زدنش کرد ی روی از بالشت هایکی خم شد عی سر

  
  .زدی نشسته بود از حرص خوردن حورا قهقهه منی نارگل از خنده رو زم

  
 وسرهاشونو به دنی دراز کشنی رو زمگهی کردن بالشت خسته شدن کنار همدی از بازنکهی بعد از ا

  .هم زدند 
  
  !!چرا من از شوهر شانس ندارم یکنینارگل تو فکر م-
  
   واال من تو کار خودم موندمدونمینم- 

  
  : کرد و آروم گفتیی خفه ی حورا خنده 

  
  ؟! کنمکاری با رضا چدی بادونمیمن واقعا نم- 

  
  ؟! زدهیچطور مگه حرف- 

  
 یپرسنل کس ...دنی ست که همه فهمعی بقول تو انقدر تو رفتارهاش ضاینه حرف که نه ول- 

  !! لبخند نزنهنهیبی که مارو منمونده
  
  ؟!هی عکس العملش چی ازدواج ببنی برای کنی رو بهش معرفی کسدیبه نظرم با- 

  
  : تو هوا تو هم گره زد و گفتی و پاهاشو ضربدردی حورا رو شکم دراز کش

  
  !! بشنومخوامی بزنه که نمیی حرفاترسمی ،مترسمی منیراستش از هم- 

  
  !؟ی بهش جواب بددی روز باهی یدونی سواله که خودت بهتر مهیره  حورا؟؟باال خهیمنظورت چ- 

  
  ؟ی جواب دادالدیخب تو چطور به م- 

  
 بار دوست هی دو سه ماه ی وقتدونهی که صد البته خودش بهتر مستمیبهش گفتم من مال ازدواج ن- 

   !!!کنمیپسر عوض م
  
   نارگلستی نحیرفتار تو اصال صح- 

  
  !!! معضل خودت و رضانیر بعد از حل شدن ا و بزاحتیباشه بابا نص- 
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  . و سکوت کرددی کشیقی و نفس عمدی کنارش دراز کشدی حورا دوباره ناام

  
 در اورد و مشغول عوض زی تمی و روبالشتی تخت مالفه روتختری زی از جاش بلند شد از کشو

  .کردن مالفه ها شد
  
 تونه بهتر اصال یلت با رضا فاصله سناگه مشک.....هی رضا واقعا پسر خوبحتیازمن به تو نص- 

  ..ی ساله باش35 شهی متوجه می چون کمتر کسینگرانش نباش
  

  . حورا تو جاش نشست و پاهاشو بغل کرد و سرشو رو پاهاش گذاشت و غرق افکارش شد
  

 کردی خواب عوض می برای بالشتشو رو تخت گذاشت همونجور که لباساش و با لباس راحت تر
  :گفت

  
 قراره امروز فردا با پسرا در مورد نبی گفت خاله زالدی می بهت استرس وارد کنم ولمخواینم- 

  !!! تو و رضا مونهی که معلومه فقط مالدی مفیمن و تو صحبت بکنه تکل
  

 سرشو از رو پاش بلند کرد و نگاهشو به نارگل داد و بدون حرف از جاش بلند تی حورا با مظلوم
  . رفترونیشد و از اتاق ب

  
تماس قطع . خالص بشهشی گوشی مداوم زنخوری صدادنی کرد تا از شنمی بالشت قاریرشو ز س

 به انی گوشه پرت کرد و فحش گوهیاز حرص بالشتشو .شد و دوباره شروع به زنگ خوردن کرد 
  . رفت فشیسمت ک

  
 ی بونی چهار صبح بود و از تماس امکی اه از نهادش بلند شد ساعت نزدنی شماره امدنی با د
  : سالم کردیی دورگه یتماس وجواب داد و با صدا.دی رسی به مشامش نمیخوب

  
   شلوغ باشه ی باشه و اطرافش حسابابونی انگار که وسط خومدی مادی و فرغی جی صدا

  
  !!نیسالم ام- 

  
  :نارگل فقط گوش بده..سالم...سالم- 

  
  " های لعنتدیولــم کن"-
  
 خم شد و دستشو اری اختیه ش زانوش و سست کرد ب عمادی فری صداشناختی صدا رو خوب منی ا

  . دادهی تکششی آرازیبه م
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  " دستمو ول کنی عوضیولم کن دختره "
  

 به گوشش شتری رو بیگوش.گفتی رو می نامفهومزی که با التماس چدی به گوشش رسیونی گری صدا
   بدهصی دوم و تشخی صدادیچسبوند شا

  
   " ؟؟؟نی بریمنو کجا م...نیحرف دارم با نازن"
  
 یخوای می موقع شب تو قبروستون چنیا..گهی بس کن ددمیمامان تروخدا به روح بابا قسمت م-" 

  " بزنیی با زندایخوای هرچقدرحرف مای فردا بمی برای بمی برایب..آخه
  

  . رفت و همونجا کف اتاقش نشستلی هم تحلموندشی باقی قوانی آخر
  
 من کــــجاست اهی ازش بپرسم چشمون سخوامیم... مستیمن مادر تو ن...خوامینم... خوامینم"

  "..؟؟؟دستمو ول کن!!!!!
  

 رو دم گوشش ی کرد و دوباره گوشی به گوشی تو گوشش نشست با تعجب نگاهی خشی صدا
  . تماس قطع شده بودیچند بار الو گفت ول.گرفت

  
عمه ش تو  ی عصبادی فری معدش گذاشت و چشماشو بست دوباره صدای معدش سوخت دستشو رو

 معدش ی گرفت رو به جلو خم شد به حالت سجده دستش و روشی آتشتریمعدش ب.گوشش اکو شد
  . صدا کردن حورا رو هم نداشتیلب به دندون گرفته بود از درد و نا. دادیفشار م

  
 و با هردو دی دراز کشنی زمی رفت رودست روی مجی سرش گشهی حس کرد بدنش داره سر م

  .دیکشیرد مدستش معدش و گرفت د
  

 اطی دست برد و با احتستادی تو چارچوب در اشی اتاقش باز شد و حورا با ربدوشامبر زرشکدر
  .چراغ و روشن کرد

  
 و دی با عجله به طرف آشپزخونه دودیچی پی از درد به خودش منی زمی نارگل که رودنی با د

 ی تنه میش کرد ن سرشو بلندری قرص هاش و برداشت و باال سرش نشست دست برد زیجعبه 
  . کرد قرصش و به دهنش بذارهی مینارگل و تو بغلش گرفته و با دست آزادش سع

  
 قرص دنی جوی براشیشگی مقاومت همی برای بود که توانادی فشار درد اونقدر تو قسمت معدش ز

  .تلخ و بدمزش و ازش گرفته بود
  



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

456

کرد چشم هاش و باز کرد و  ی از عرقش و پاک مسی ربع حورا آروم آروم صورت خهی بعد از 
 بده و پاهاش و ششی آرازی می شو به صندلهیحورا کمکش کرد تا تک.نهی کرد سرجاش بشیسع

  !بکشه
  

 صاف نشست اطیحورا با احت. که اخم هاش از درد تو هم گره خورددی کشیقی داد و نفس عمهی تک
  :دیو آروم پرس

  
  ؟؟؟یبهتر- 

  
 -......  

  
  ؟!قع شب مونی زد ای بود زنگ میک- 

  
 -....  

  
  !!!نارگل جان- 

  
  !!! حورای برسه که عمه ت وخانوادش و ببخشی روزیکنیفکر م- 

  
 کرد و با یمکث طوالن. مقدمه ش جا خوردی نارگل با سوال بری سرد و دل گی صدادنی از شن

  : باشه جواب دادی کرد عادی می که سعییصدا
  
 و ندمونی ماست که آی هامی هم بوده اما تصم مثلی ما تا حدودی گذشته ی بهم گفتشیسالها پ- 

  !!!کنهیاز هم جدا م
  

  . و از جاش بلند شد به طرف در اتاق رفتدی مهربونش کششهی همی عمه یادآوری از یقی نفس عم
  
  !!!شمیمتوجه منظورت نم- 

  
  : وسط راه مکث کرد دستشو به در اتاق گرفت و به طرف نارگل برگشت و گفت

  
  !! داره نارگلیبه خودت بستگ نیجواب واضحه ا- 

  
  : گرفتی زد و با لحن تلخی زهر خند تلخ

  
 دارم یوقت.. چه برسه جواب دادنشرهیگی می ازم انرژی سوال به اندازه کافنی فکر کردن به ا

  ؟یکردی مکاری چی بدونم تو بودخوامی مپرسمیازت سوال م
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  : حورا روش و ازش برگردوند و پشت بهش گفت

  
 بعد گرفتی من و می اول اندازه هادوختیلباس م...عمه ....یون اتفاق لعنتتا قبل از ا- 

 رییبعد از آرزو همه تغ...گذاشتیکم نم..کم نگذاشت  ...دی خری دوتا مکردی مدیخر..آرزو
  ...یدی ها هم که خودت دی آخرنیا ....میکرد

  
  . سکوت کرددی حرفاش که رسینجای به ا

  
 همه آدم دست نی انی عمه ش از بنکهی کرد اما ای قبول نمچوقتی عمه شو هشنهادی پدی اگرچه شا

 با خواستهیم... بوده به فکرش بودهادشی همه سال به نی هنوزم بعد از ایعنیروش گذاشته بود 
  !! نگهش دارهی خودش به هر بهانه اکیچنگ و دندون نزد

  
  ...خودخواهه..مثل پسرشه... حوراهیزیعمت زن نفرت انگ- 

  
  ....دمیت اجازه نمبس کن به- 

  
 برات سخت مثل جون کندن هرشب من شنهادشی که درد تحمل پی بدوننوی اخوامیم- 
 صدا ی که بیی سالهانیمثل تموم ا..یشدی نمدنشی ساده حاضر به بخشچوقتیاونوقت ه..شدیم

  ...یدیبخش
  
  ...م نارگل رو ببخشی که کسستمینی گاهیمن تو جا... مقصر بودمادی زای آدمم که کم هیمنم - 

  
  : زد و اضافه کردی پوزخند

  
 لحظه هم هی یمن حت..اما.. استفاده کردهی خدات ، تو ساخت قلبت از چه جنسدونمیحورا نم- 

  !!! مثل تو باشمتونمینم
  

 مسافرت نرفتن ی براالدی میخودی بی از سروکله زدن های اواخر مرداد ماه بود خسته و عصب
  . خونه شدی راهطیل بعد از رزرو بشیبادوستاش به ک

  
 ی نگران منتظر نگاهش می به محض باز کردن در خونه حورا با شال جلوش سبز شد و با چشمها

  . حورا رو از نظر گذروندی سرتاپایطبق عادتش در و با پاش بست و با کنجکاو.کرد
  

  : جلو برداشت و آروم گفتی حورا قدم
  
  ؟؟؟ی اومدریچرا انقدر د- 
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  : رفت زمزمه کرد ی همونطور که به طرف اتاقش م انداخت وری سرش و ز

  
  ؟؟یمهمون دار:دی پرسدیبرگشت و با ترد... بودکیتراف- 

  
  سالم- 

  
 پشت سر حورا شی سرتاپا مشکپی با همون تنی کرد املی سرشو نود درجه به سمت چپش متما

  . کردی و فک منقبض نگاهش می عصبی بود و با چشمهاستادهیا
  

 به سمت یی گذشت و با لبخند خسته نی و کنارش رو زمفشی پرت کرد و کنروی کالفه نفسشو ب
  . رفتنیام
  
  !؟یچرا خبر نداد ..یخوش اومد..سالم- 

  
 بهش انداخت و با طعنه و لحن گزنده جواب ی و منتظر نارگل نگاهدهی توجه به دست کشی بنی ام

  :داد
  
  !!!شد خبر بدمن ...ی خط هات و روم خاموش کردی همه شهی می ماههیآخه - 

  
 پاش ی شربت دست نخورده ش نشست و پا رووانی لی برگشت و جلومنی زد و به نشیپوزخند
  .انداخت

  
 دادن سرش هی نشست و با تکی مبل تکی با فاصله رونی امی به خودش داد و روبروی نارگل تکون

  .چشماش و بست
  

 بود ستادهیه معذب کنارش ا چشم هاش و باز کرد و به حورا کمهی نیوانی هم زدن لی با صدا
  . زدی جونی کرد و لبخند بینگاه

  
  ؟؟؟یخوب- 

  
  .....خوبم فقط نفسم بند اومد از گرما- 

  
  : کرددی و به سمتش گرفت و تاکوانی حورا با محبت ل

  
   ...یشیبخور شربت نعناست بهتر م- 
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حورا .باز کرد  خورد ته معدش به هم خورد چشم هاش و از درد بست و ی و گرفت و کموانی ل
  . کردی ش نگاه مدهی پریدلواپس به رنگ و رو

  
 به حورا ته معدش آشوب شد به سرعت از جاش بلند شد و تو ی امهی به محض زدن لبخند نصف ن

  . باال اوردیروشوئ
  
  . سر خورد و نشستکی شو گرفت که کف سرامی همونقدر عق زدن انرژی نخورده بود ولیچی ه
  
  !!!!!چت شد ؟؟؟نارگل- 

  
  : کرد و خطاب به حورا گفتی نارگل اخمدنیبا د. کشوندی و هم به روشوئنی حورا امغی ج
  
  کنمی من بلندش مدیاریشما قرصش و ب- 

  
  .داشتی نشسته بود و دست از معدش بر نمنی هنوز مصرانه کف زم

  
 نی تو مشامش اخم بنی حرکت بلندش کرد عطر تلخ امهی زانوهاش و با ری دست برد زنی ام

  .ابروهاش نشوند
  

 راه نی ب"نی بزارم زمتونمیخودم م" رو تخت بزارش که با گفتن خواستی در اتاقش و باز کرد م
  .منصرفش کرد

  
 خرده عقب رفت و به هی. هنوز با دستاش کمرش و گرفته بودی گذشات ولنی زمی پاهاش و رو

  : دست گرفت و آروم گفتوارید
  
  !! لباس عوض کنمخوامی مرونیبرو ب- 

  
  ی سرپات واستی جون ندارستی حرفا ننیاالن وقت ا- 

  
   حورا قرص به دست وارد اتاقش شد و مانع از جواب دادنش شد

  
  !!! نارگل قرصتایب- 

  
خطاب به جفتشون که با . دست لرزونش و دراز کرد و قرص و از حورا گرفت و دهنش گذاشت

  : کردن گفتی نگاهش مینگران
  
  !!! عوض کنم لباسخوامی مرونی بدیبر- 
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 ی رفت حورا مسکوت جلو تر اومد و دکمه هارونی عقب گرد کرد و از اتاق بی با اخمنی ام

  . رفترونیمانتوشو باز کرد و از اتاقش ب
  

  . لباس هاش و در اورد و خودشو تو حمومش پرت کرد کف حموم نشست و آب سرد و باز کرد
  

 نخور مناسب نویا" " نپوش جلفهنجوریا" از الدی از جر و بحث خسته شده بود از کل کل کردن با م
 ماه کالفه ش کرده بود و اعصاب کی که در عرض یی ها" ستی نگو در شان تو ننجوریا" "ستیتو ن

 و گزارش یابی که به اسم محبت صرفا جهت رد ییاز جواب پس دادن ها.. نگذاشته بودیبراش باق
  ... بود"ی چرا رفت""ی رفتی با ک""یکجا رفت" یگرفتن ها

  
 از ی درکگهی خودش ددی شاای کردن باهاش نداشت ی از زندگی درکالدی پرواضح بود که م

  . سوال جواب دادن ها نداشتنجوری رو از خاطر برده بود و عادت به ایی گهی کس دی برایزندگ
  

 رفته بود ییهرجا... خواستی می رفته بود با هرکرونی بی گذشته ش مجردی تو تمام سالها
 الدی بود اندازه می مونده بود و تنها جواب پس دادن به حورا بود که هرچخواستیرچقدر مه...

  .کردی تر نمی شو عصبی عصبی و معده رفتیرو اعصابش رژه نم
  

   بود ی شاکالدی با به خاطر اوردن صبح بازم اخم هاش تو هم گره خورد از دست خودش از دست م
  

 لحظه از سرش هی الدیوزه با دوستاش به محض مخالفت م مسافرت چند رهی بخاطر شدی باورش نم
  . کردی کم مشی کاش زودتر شرشو از زندگیگذشته بود ا

  
 بار از نیبازم معدش بهم خورد اما ا. دادهی تکواری صورتش نشست سرشو به دی روی دوباره اخم

  ...دست خودش
  

 بود و به دهیناپه دراز کش کای رونی رفت امنی گذاشت و به طرف نشمزی پارچ آب و وسط محورا
  .سقف زل زده بود

  
  ... نهار آمادست نیآقاام- 

  
 تو یجی حورا تو جاش نشست و با گدنی خورد و با دیکی دوباره صداش کرد تکون کوچدی نشن

  .صورتش زل زد
  

  : زد و دوباره تکرار کردی حورا لبخند محجوب
  
  !!ادست غذا آمدمی و چزی منیاری بفیشربتتون که گرم شد تشر- 
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  . از جاش بلند شد" دستام و بشورم؟؟؟تونمیکجا م" زد و با گفتن ی تکون داد و لبخندی سر

  
  ومد؟؟ین- 

  
  : جواب دادشیشگی کرد و با آرامش همنی به صورت نگران و درهم امی حورانگاه

  
  ...خواب بود- 

  
  :گفت نشست و آروم زیحورا پشت م. شدرهی بشقابش خی و به پلوسبزدی کشی آهنی ام
  
  !!!شهی مداری بگهی ساعت دهی دیشما بخور- 

  
  : مقدمه گفتی تکون داد و بی سرنی ام
  
  !!!بد حرف زدم.. شدرمنیتقص- 

  
  !!کنهی متشی از غذا افتاده زخم معدش اذخوابهی خوب نمهیچند وقت ..هی چه حرفنینه ا- 

  
  ؟؟!!ن هم کردهدرما... باشه دی شدنقدری ادونستمی نمخوردی قرص مدمیزخم معده؟؟؟د- 

  
 خرده خواب و از هی شاب کنار رستوران ی کافی شعبه نی زدن ایآره کامل خوب شده بود ول- 

  !!!هممون گرفته
  
  ؟! خط رو من خاموش کرده بودنی بخاطر همیعنی- 

  
  : جواب داددهی پری حورا جا خورد با رنگ و روئ

  
  !!دی شادونمینم- 

  
  :دی پرسینی بزی نظر داشت با رری حورا رو زیمل ها تمام عکس العشیشگی با ذکاوت همنی ام
  
  نه؟؟؟!!!  داشتهی اگهی دلی هم دلدی شااید؟؟؟یشا- 

  
  : انداخت و گفتری حورا کالفه سرش ز

  
  !د؟ی بشنودیخوای میاز من چ- 
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  !!رشیچرا زد ز...قول داده بود باهام در تماس باشه- 

  
  :دی پرسدی انداخت و با تردنی به امی جورا با اخم سرش و بلند کردو نگاه جد

  
  ؟؟؟!!! من مانع شدمنی بگنیخوای؟م!ه؟یمنظورتون چ- 

  
  : قاش چنگالشو تو بشقابش گذاشت و هول جواب دادنی ام
  
شما .. زده باشهی نارگل حرفدی کردم شایراستش فکر م.. جسارت شددیمن و ببخش..نه...نه- 

  !!گهی دنیدوستش
  

  : قلپ آب جواب دادهی و بعد از خوردن ختی خودش ری برای آبوانی و لدی کشی حورا آه
  
  ... تا دوستمی باهم، هم خونه اشتریما ب- 

  
 یلیهر دو در سکوت با م. نشد مشغول خوردن غذاش شدریگی پشتری گفت و ب"یآهان" نی ام

 شد آروم و با ی که تو سرش تکرار می طاقت از سوالیمشغول خوردن غذاشون بودند حورا ب
  :دی پرساطیاحت

  
   داره؟؟ی خاصلی تنتون دلاهیلباس س- 

  
 نظر گرفت و با ری صورت مضطرب و نگران حورا رو زی با کنجکاودی دست از خوردن کشنی ام

  :دی پرسیکنجکاو
  
  !چطور؟....نه - 

  
  : زد و جواب دادی حورا با اضطراب لبخند

  
  .. شدهیزیگفتم زبونم الل چ- 

  
  : دادزیبه م و نگاهش و شی ش و به صندلهی تکنی ام
  
 که از ی با ارزشیزهای چی همه ی وقتا برای گاهکنهی پوش نماهی فقط مردن آدم و سشهیهم- 

  !!ی کنی عذاداردیدست رفته با
  

  :دی پرساطی دل حورا رو هم به درد اورد با احتنشی لحن و حالت غمگ
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   ...دیکه زنگ زد...اون شب- 

  
  : و با اخم ادادمه داددی کشیقیرد حورا نفس عم سرش و بلند کرد و نگاهش کی با کنجکاونی ام
  
 دم دستم باشه ذارهی هم نمدی کار جدنیا..از اون شب ساکت تر شده.. بد شد یلیحالش خ- 
  شهی مروزشی بهش برسم هرروز بدتر از دشتریب

  
  : زد و گفتیی لبخند قدرشناسانه نی ام
  
 یبخدا قسم از وقت...زتون ممنون باشم ادی بانی و مراقبش بوددی االنم که تحملش کردنیتا هم- 
 برم خواستی بودم دلم مدهی که به خوابم هم ازش ندی و اون شب با اون وضعدمشی دینجوریا

  .. بزنمشخورهیسراغ اون نامرد و تا م
  

  : زد و جواب دادینی حورا لبخند غمگ
  
 شی و جوونیجووناما آرش از همون نو... ازشیهرکار... کردمیباور م.... عمادگفتنیم...اگه- 

  !!! کردن با نارگلی بده به بازتی بود ازش رضادیبع.. بودری آزار و سربه زی بیلیهم خ
  

  : چشماش و بست و آروم زمزمه کردنی ام
  
همش .... پدره نارگلهرکاری تقصگهیگرچه عقلم م...رمی رو بگی کقهی دی بادونمینم... بگمیچ- 

 گهی کرده آرش محجوب شما دی هاش راضیر زاهی مارو با گردی امیوقت... اونهریتقص
 مخصوصا نارگل که اگه ادی کنار میزی سخت با چیلی خنیشناسیآخه شما برادر من و نم!!!چهیه

  ..آخه... دوسش داشتالی لی از خواهر واقعشتریدروغ نگم ب
  

  : زد و ادامه دادی نارگل لبخند تلخی گذشته یادآوری مکث کرد با نی ام
  
  ... حاالیول...یدی دی ته قلبش و می کردیق بود تو چشمهاش نگاه م صاف و صادیلیخ- 

  
 بشه از جاش بلند ری بزنه اشکاش سرازی حرفدی ترسی حورا رو فشرده بود می گلوی بغض بزرگ

 ریی همه تغنی صورتش مدرک ای روی کرد تا اشک هانی ظرف شستن پشت به امیشد به بهونه 
  !!!نارگل و فاش نکنه

  
 ی کابوس تکرارنی ادنی همه سال به دنی هنوز بعد از ازدی هنوز نفس نفس م تو جاش نشست

 کی به کی و نگاه کرد نزدشی ساعت گوشدی به سر و گردن عرق کردش کشیدست.عادت نکرده بود
  . از جاش بلند شد یصبح بود با کرخت
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 کوتاه  تاپ شورتی رنگ و کوتاهش و روی داد ربدوشامبر نازک نباتی می تلخی دهنش مزه 
  . رفترونی از اتاقش باطی و با احتدیخوابش پوش

  
 و باز کرد و با خچالی دست و دهنش و شست و به طرف آشپزخونه رفت در ی چند مرتبه تو روشوئ

 چشم دی پاکت و از دستش کشی که دستدی کشی و با دهن سر مری و رو کردن وسائلش پاکت شریز
 و طرز خچالی ی های دهن نزدن به پاکت و بطری نشست و منتظر نطق حورا برازیبسته پشت م

  . شدعاتی مادنی نوشحیصح
  

 لبخند به خچالی تو نور چراغ نی امی هی باز باز و بسته شد چشم هاش و باز کرد ساخچالی در 
  .لبش نشوند

  
  !!!!!! پس هنوز نرفته بود

  
نشست دست برد  روبروش زی ظرف کره عسل مربا و رو جلوش گذاشت و با روشن کردن چراغ ، م

  : گفتی که نارگل با لبخند خجول و معذبرهیلقمه بگ
  
  ؟؟؟ی دستات و بشورشهیم- 

  
 کرد و ی با حرص شست و چند بار آب کشی نگاهش کرد و دستاش و تو ظرف شوئی چپ چپنی ام

  .دوباره روبروش نشست و مشغول لقمه گرفتن شد
  
  نیسالم عرض شد آقا ام- 

  
 -....  

  
  .لقمه رو گرفت و دهن گذاشت. نگاهش کنه رو بهش گرفتنکهیون ا اول و بدی لقمه 

  
  ! شازده؟یقهر- 

  
 -.....  

  
 که رهی دوم و بگیدست برد لقمه . شدی بعدی تفاوت و خونسرد مشغول گرفتن لقمه ی بنی ام
  . و باالخره صداش سکوت آشپزخونه رو شکستدی لقمه رو پس کشنیام
  
  !! رو بجویخوب قبل- 
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  . هم از دست رفتنیشد حورا کم بود ا چشماش گرد 
  
  بسه بابا فکم درد گرفت- 

  
  !! بهتر معده خرابتهرهیبهتر فکت درد بگ- 

  
  : پا رو پاش انداخت و با حسرت اضافه کردطنتی نارگل با ش

  
فقط .. به جونمونزنهی مگهی درد دهی میریاز درد معده نم!!! پسرم گهی دمی شدریما پ... بابا یا- 

  !! پسرمهی تو لباس داماددنتیم د آرزونیآخر
  

  . مشغول لقمه گفتن شدی خندشو خورد و دوباره با اخم و جدنی ام
  
  !!ی برمیذاشتیبرات مهم بود داماد شدنم نم- 

  
  .. جاننیام- 

  
  شی اوردادمی خودت ی برام بکنی کارهی ی من که فراموش کرده بودم قول داده بودالی خیب- 

  
  . نزدیف سکوت کرد حرنی درجواب ام

  
  . صداش در اومددی به لقمه هفتم که رس

  
  !!! بسهتونمی نمگهی دنی امیوا- 

  
 ی تو دهنش و با کج و کوله کردن صورتش به سختی بهش کرد به زور لقمه ی با اخم نگاهنی ام

  : خندشو خورد جواب داددی جویم
  
  !!ی شدری چارپنج لقمه سنیهم...ی شام نخوردی ناهار نخورد؟؟؟ی چیعنی تونمینم- 

  
  دارمی من تا صبح بخورمیباشه بعد م ..ترکمی دارم مگهی دنیجون ام- 

  
  . رو بخور حرف هم نباشهی آخرنی اای بی باشداری هم تا صبح بدی بایخوابی مثل خرس میوقت- 

  
  . کج و کوله و به زور مشغول گاز زدنش شدافهی گرفت و با قنی لقمه رو از دست امنی آخر

  
  . کردی و جمع مزی میر وسائل رو هم با غرغنی ام
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  . نون و دهنش گذاشت و خوردی همه یچارگی چشم هاش و بست و با ب

  
  . بزنهیزی لب به چتونستی جلوش گذاشت اشک تو چشماش جمع شد عمرا اگه میری شوانی لنی ام
  
   کدومشونه؟؟ی قرص دارگفتیحورا م... مثل بز منو نگاه نکن نارگل بخورشنجوریا- 

  
  :لقمه رو قورت داد و گفت نی آخر

  
   از اون بنفش ها بدهیکیاشکال نداره .. مال قبل از غذا بود

  
   ان؟؟یبنفش ها چ- 

  
  ! شدمیکی نی اون خوب شده دچار ادی شازنمیحدس م..مال ورم معدن- 

  
  ستی مربوط به زخم معدت نیدونیاز کجا م- 

  
  ! بار فقط دردهنی اوردم ایخب آخه اون بار خون باال م- 

  
   برافرخته تو صورتش خم شدی با چهره هی گرد شده نگاهش کرد به صدم ثانی با چشمهانی ام
  
  ؟؟یاری سر خودت می داریمعلوم هست چه بالئ- 

  
  : گفتیی و با لبخند مسخره دی با ترس سرش و عقب کش

  
  ... خوب شدمنیجون ام- 

  
  ... سربه هوایجون خودت دختره - 

  
  .بهش زل زد کرد و با اخم بشی دست تو ج

  
  !!دمی دکتر قول مرمیاصال فردا م..باشه جون خودم- 

  
  : شد و ادامه دادی؟؟؟واقعا؟؟؟جدیگیراست م- 

  
 زور باال سرت باشه وگرنه خودت به دی تو بابردمتی االن منی وگرنه همشهی شب نمنموقعی افیح- 

  یستیفکر خودت ن
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  !یگی و راست منیآره ا..آر- 

  
  ؟؟؟؟یکنی م منو مسخرهیاالن دار- 

  
 دست خودم باشه حال ندارم غذا بخورم یگی راست مگمیم. درهمت برم ینه قربون اون اخما- 
  !! حاال هم توکنهی طفل معصوم حورا به زور مجبورم منیا

  
 ی تفاوت حتی همه بنی؟؟ای باشتی به فکر سالمتدی؟؟؟نبای به فکرخودت باشدینبا!!!د آخه چرا- 

  ..به خودت به جسمت
  

 باز ششی ننی امی جادنی رفت با دمنی و دور زد و به سمت نشنی بلند شد و امیاش با کالفگ از ج
  . پتو کردری رو جاش و سرشو زدیبا سرعت دو.شد

  
  : گفتی پتو رو کنار زد و با اخم تصنعنی امقهی بعد ازچند دق

  
  !!!یجام و آلوده کرد..یوا ..یوا... ی من وایاز سرجا... پاشو...  پاشو

  
 کم عقب روندش هی و با پا دی جاش دراز کشی رونیام. نسشت نی امی و تو جادی خندیسرخوش با 

  .دی چسبوند و دست انداخت گردنش و گونه شو بوسنی و لوس خودش و به امدیخند
  
  ! دلم برات تنگ شده بودی اومدیخوب کرد- 

  
   !!ی کردیوگرنه خط روم خاموش نم.. بالبه نسبت سگیگیدروغ م- 

  
  ی کنم که نمپسندی مجبوم کاریفهمی حرف نمی وقتستی خاموش نکردم گذاشتمت بلک لاوال- 

  
  . باز کرد و روشکمش گذاشتنی دستاشو از دور گردن ام

  
  : انگار از دوردست ها بشنوه نی امی صدا

  
 و می کشی ممی که داری ذره از دردهی خواستمی فقط مفهممی من خوب هم مفهمم؟؟؟ی من نم- 

 تو خواستمی تموم شد قطع شد وگرنه نمشی باطرمیشانس من گوش... یبفهم ...یکنحس  ...یبشنو
  !! بزارمتینگران

  
 نبود الشونی خنی نشد همونجور که اونا عی شد چی چگذهی ککم هم نمگهی من دنی؟؟؟امینگران- 

  ؟؟؟یزنی رو میتو جوش چ...حساب حساب .. بندازنیممکنه منو تو چه راه
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  ؟؟؟یدین هاش و شهی گریصدا- 

  
  . نارگل تو جاش نشست و سرش و با دستاش گرفت

  
   چرا؟؟؟؟؟؟ی بفهمیخوای نمنوی بشنوم چرا ایزی ازشون چخوادی دلم نمنیام- 

  
  : تو جاش نشست از پشت سر بغلش کرد و سرش و گذاشت رو شونه ش زمزمه کردنی ام
  
 ی از زندگونشی گری چشمهادنید... هاش هرشب تو مغزمههی گریصدا..تونمینم...خوامیم- 

 کنمیدارم دق م ..بنمشی مشونی هرروز الغر و پژمرده و پری وقتکشمیدرد م.. نارگلکنهی مرمیس
  !!!کنمینارگل دارم دق م

  
  :دی پرسدی محکم تر گرفتش نارگل با تردنی سرش و به عقب برگردونه که امخواستی می با ناباور

  
  ؟؟؟یزنیم من حرف ی در مورد عمه یدار...نمیصبر کن بب- 

  
  زنمی بداخالق و گنددماغ خودم حرف میدارم در مورد چشم عسل...اون سرجاش - 

  
  !!!!الله- 

  
  : زد پس سر نارگل و گفتیکی دستش و ول کرد با دست آزادش نیام
  
  !!!ارنی در می که خواهرشوهر بازیی از خواهراادیبدم م!!!لــاله خـــانم- 

  
 چوقتیه .زدید و نور و به چشماش داد چشماش برق م و روشن کرنی امی و گوشدی نارگل پر

  . بوددهی ندی شکلنی و انی امیچشمها
  

  :دی از بهت وبغض و تعجب پرسی لرزونی با صدا
  
  ؟؟؟!!! تو منظورت دختر عمه منهنی ام- 

  
  : دستشو باال اورد و نور و از تو صورتش کنار زد و با غرغر گفتنی ام
  
همتون تو  ...فهمهی اون مفهمهی منی گفتم ایرچه..آره ...ی ساواکیکورم کرد- 

 بگم از خداش هم باشه نمیگرچه ا..مجبور شدم خودم بگم...  به فکر خودشهیهرک...نیهپروت
  !!! کوتولهدهی ترشیدختره 
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 نیبلند و بلند تر نگاه ام... دیبلند تر خند.... دیبلند خند ....دی نارگل اول سکوت کرد بعد خند

  .رنگ تعجب گرفت 
  

 و نی امنی لوستر ها روشن شدند حورا بااخم و تعجب نگاهش و بدی خنده اش قهقهه شد بازم خند
  .دادینارگل حرکت م

  
  !! چه خبره؟؟نجایا- 

  
  : برگشت سمت حورا و با خنده گفتستادی ادنی نارگل از خند

  
  ...قراره با دخترعمم الله ازدواج بکنه...نهی امی عروسمی برقصای حورا بهیعروس- 

  
  :دی کشغی و بالفاصله ج

  
   هــورااااا- 

  
 جلو اطی با احتدی رسی نرمال به نظر نمادی زتی نارگل تو اون وضعدنی ددی حورا رنگ از روش پر

  رفت و دستاش و گرفت 
  
  .... ها خوابنهینارگل آروم باش همسا- 

  
 شهیداره داماد مداداشم .... باشن دیهمه با.... بفهمن دیهمه با.... هی کن عروسدارشونیب- 

 خوامی رو دوست دارم میکی گفتی میه.... همه سال پرده از عشقش برداشته نیبعد از ا...
...  رنگ و وارنگشهی از دوست دخترهایکی کدوم یعنی ای خداگفتمیم...تونمیفراموشش کنم نم

 در خانه و ما گرد جهان اری میگردیآب در کوزه و ماتشنه لبان م....دمونهنگو از خو
   ...یوا... من یخدا....میگردیم
  

  دی کشی کل بلند
  

  : داد زدبای با اخم به بالشتش زل زده بود حورا دستاشو محکم تر گرفت و تقرنی ام
  
  !!!!بسه بسه بسه- 

  
  !! برقصم خوامی منی برقصم آهنگ بزارخوامیول کن دستامو ول کن م- 

  
  : به آواز خوندن شروع کردغی با جکردنی مسی که صورت شو خیی با اشک ها
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 تکونه دسته یبله برونه گل م....  به حجله شاه دومادرهی مدی خنده برآردی الله بکاردیاری خنچه ب

  به دسته دونه به دونه شاه دوماد
  
  ... بس کنینارگل لعنت- 

  
  : کرد و صداش زدنی نارگل و گرفته بود رو به امی به زور دستایچارگی حورا که با ب

  
  دیاری رنگ و برام بی صورتکی اون بسته پالستخچالی از تو دیتونی منی آقاامنی آقاام

  
  : نارگل گفتی از درک حالت هایجی خورد و با گی تکوننی ام
  
  !چش شده؟- 

  
   !!عی ســــرکنمی خواهش مدیاری اعصابشو بی اون بسته داروهایچیه- 

  
   ...نی ؟؟حورا من خوشحالم فقط هممهیقرص برا چ- 

  
  ... نزن نارگل آروم تر داد- 

  
دستام ... فقط دستام و ول کن ...ی تو بگیهرچ!! حورا ی تو بگیهرچ!!  باشهزنمی داد نمگهید- 

  !!!و ول کن
  

  . رها کرداطی انداخت و دستاش و با احتجانی به صورت گلگونش از هی نگاهدی حورا با ترد
  

  . و بست داد و چشم هاشهی تکواری قدم عقب رفت و عقب تر و به دهی نارگل 
  

 هی تکواری در سکوت به دهی به دست با تعجب و وحشت به نارگل که در عرض چند ثانکی پالستنی ام
 انداخت و دوباره نگاهش و به حورا که با اخم و یداده و با آرامش چشم هاش و بسته بود نگاه

  . شده بود دادرهیدلهره به نارگل خ
  

 تکون داد و با ی به نفی متوجهش شد سر حورا گرفت حورای روی داروهارو جلوکی پالست
  "؟؟ی کردکارشیچ" نگاه کرد و با سر عالمت داد نی تو صورت امیکنجکاو

  
 قبلش قهی برداشت و بر عکس چند دقواری شو از دهی بده که نارگل تکی دهن باز کرد جوابنی ام

  : و حورا خونسردانه گفتنیرو به ام
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  !!!ریتون بخشب... بخوابم رمیبا اجازتون خستمه م- 
  

 تعادلشو عی رفت که سرجی رفت چند قدم برنداشته سرش گی افتاده به سمت اتاقش می با شونه ها
  . شددی ناپدنی حورا و امدی دی نگه داشت واز محدوده واریبا کمک د

  
 تکون ی از شرمندگی سرنیام. نگاهش کردزی برگشت و سوال برانگنی حورا به سرعت به سمت ام

  :مزمه کردداد و آهسته ز
  
  ....شهیفکر کردم خوشحال م- 

  
 حرف و بزنم اما لطفا تنهاش نی حق ندارم ادونمیم... قائلمیادیمن براتون احترام ز ..نیآقا ام- 

 روزها به شدت اعصابش تحت نیا...نیبخاطر خودتون عذابش ند!!! کنمیخواهش م...نیبذار
  ...فشار هست 

  
  ....من فقط - 

  
  : دستشو باال اورد و مجبور به سکوتش کرد ی خستگ وی حوصلگی حورا با ب

  
 شهی ممی بگذره زخم دلش ترمشتری زمان بی کردم هرچی از اول مقصر من بودم که فکر مدیشا- 

  ... سمت خانوادش اماگردهیو برم
  

  : و ادامه داددی کشی حورا آه
  
 زبونم دیفکر کن... دیکنفکر .... بگذرهخوادینم.. ببخشه خوادینم..خوادینم!!!! کهنینیبیاما م- 

  !!!شهی حل مگهی دیی جاهیخدا بزرگه مشکل شماهم از ...دیانقدر عذابش ند...الل مرده
  

 موهاش کرد و پشت به حورا کرد ی توی کرد وکالفه دستی اخمنی امدی چکنیی از چشمم پای اشک
  : گفتیی خفه ایو با صدا

  
 المی خخوامیمن فقط م...نه به جون خودش..نه بخدا قسم... به عذابشهی دلم راضدیکنیفکر م- 

  ..راحت باشه ازش
  

  : داد و آروم گفتنی برگشت سمت حورا و نگاهشو به زم
  
 و بشی غربی و عجدی ظاهر جدنی که ای اما از وقترمی بگدی شما رو ندی زحمت هاخوامینم- 

دش هست اما  راحت بود حواسش به خوالمی سالها خنیتمام ا... آروم و قرار ندارمگهی ددمید
 چرا دونمیشما نم..کنهی خودشو نابود می دستی حورا خانم داره دستدیای از پسش برنمنمیبیدارم م
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 تی به وضعی خودتون و نارگل پنی بی همه تفاوت ظاهرنی وگرنه ادیزنی مدنی و به ندنخودتو
  ...دیگرفتی کمک می کسهی و از دیبردیتاسف بارش م

  
  ..من - 

  
  : صحبت حورا شدی قاطع دست باال اورد و مانع از ادامه  وی جدنی بار امنی ا
  
  !!!!! باال سرش باشهدی مرد باهی مثل نارگل ی زندیدیهنوز نفهم- 

  
  . حورا نگهش داشتی که صدارفتی حورا رو دور زد و به سمت در خونه م

  
  ....نارگل نامزد کرده- 

  
حورا آب گلوش و قورت داد و . زد به حورا زلیرونی با بهت و تعجب برگشت و با نگاه حنی ام

  :اضافه کرد
  
 خودش و یداره سع...عاشقه نارگله... کردستلیمودبه تحص..هی پسر خوبشناسمشیم..من - 
سرش ...زنهی نمرشینارگل اگه قول بده ز...ازش قول گرفته تا آخر امسال ازدواج بکنن ..کنهیم

  رهیبره قولش نم
  

  .وت کرد داد و سکنی نگاهشو متفکر به زمنی ام
  

  : دوباره گفتی از اشکسی لرزون و صورت خی به سمتش برداشت و با صدایی اگهی حورا قدم د
  
 که با احترام و ی از تنها کسشهیهم..ادی زیلی دوستتون داره خدونمی و مدی دوسش داردونمیم- 

 دنید!!! دی ، تنهاش بذاردی بهش کمک کندیخوای مکنم،ی اما خواهش مدیمحبت حرف زده شما بود
  .....دهیشما ناخواسته عذابش م

  
  : بغض حورا شکست و با دستاش دست رو دهنش گذاشت و التماس کنان گفت

  
  ....می رو پشت سر گذاشتی سختیما دوره ..نی تنهاش بذارکنمیخواهش م- 

  
  !! ورانیبه به نارگل خانم چه عجب ا-
  

 ی به طرف مبلمیذاشت و مستق و کنار در گفشی زد و در و پشت سرش با پا بست و کی پوزخند
  : دورگه جواب دادی رفت و نشست و به جلو خم شد و با دستاش سرشو گرفت و با صدایچرم
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 ی برا چیدونیخودت م.. باشم نجای هرروز استمیعاشق چشم و ابروت که ن...ترکهیسرم داره م- 
  !!!شهیسرم داره منفجر م.... و زودتر لولش کن ی پس اون لعنترمی مامیم
  

  : جواب دادی زد و با زبون بازی و پوزخنددی کشدشی به سر سفی دستدی جاو
  
  ... دارمیی ساله بهتر کارآ20 پسر هی سالمه از 50....چمه؟؟؟- 

  
  :دی کشادی فری از جاش بلند شد و تمام سردردش و با کالفه گ

  
  ....شهی سرم داره منفجر مگمی دارم میکَر !!!دی من جاویچرند نباف برا- 

  
  : جواب دادی توهم رفت و با بدقلقدی جاویخما ا
  
 آرامش بخش ی قرص هاتی تو سرت؟؟برو از اون دوست چادر چاقچوریچته صدات و انداخت- 

   بخور سردردت خوب بشهریبگ
  

  : از خودش کم بکنهنکهی شد و بدون ارهی خدی رنگ جاواهی سی بانفرت تو چشما
  
  !! پشت سرم و خفه کنمی کردم که حرفادایبخور تر پ جوون تر و بدرد ی ساقهی گشتم دمی شاای- 

  
 ی و گرفت و کمفشی خودشو بهش رسوند و بند کدی رفت که جاوی مفشی عقب گرد و به طرف ک

  :دیبه عقب کش
  
 نیتو ا...یکنی می روادهی زیدار... نارگلنجای ایای سرداددت نیمگه قرار نبود برا...چته؟؟- 

  !میترسونی میدار...هفته شد سه بار
  
  : و داد زددی کشدی و با شدت از دست جاوفشی ک
  
  آررره؟؟؟؟؟.. معتاد بشم نکهی از ایترسی می از چ؟؟؟یترسیم- 

  
  . افتاد نی شد و ناغافل رو زماهی جلو چشمش سادشی از شدت فر

  
  : گفتیی کنارش نشست و با لحن پوزش خواهانه نی با سرعت رو زمدی جاو

  
  ؟؟؟!!! دختریاری سر خودت می چه بالئیدار- 
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 شد جلو چشمش تار بود رهی بادستاش چشم هاش گرفت و فشار داد چندبار پلک زد و به پارکت خ
  : به سرش گرفت و آروم زمزمه کردی دستدی کشریسرش ت.شدیو بدتر و بدتر م

  
  !!!کمک کن... دی جاوکنهی داره کورم مهی لعنتی سردرد هانیمعتاد بشم بهتر از تحمل ا- 

  
  : گفتاطی بازوش و گرفت و کمکش کرد بلند بشه همونجور با احتری زیتیبا اخم و نارضا دی جاو

  
  ؟!!ی چکاب بشیری دکتر نمهیآخه چرا - 

  
  : دستش و به سرش گرفت صداش از خشم دورگه شددی کشری باز سرش ت

  
  !!!!!!!!!آخه از همه دکترها متنفرم- 

  
 پوش ی سرخابویخر نگاهش و چرخوند تا به ما رفت و دورتادور استرونی از رختکن بی سرحالبا

  .دی خودش رسی و دوست داشتنیسکس
  

 پشت طنتی با شرفتی شناش ور منکی استخر نشسته بود و با عی نوک پا پشت سرش رفت لبه ی رو
  .دی حورا شنگول بلند بلند خند" نهیوا" یاز صدا. پرتش کرد تو آب هوی و ستادیسرش ا

  
 و دست برد موهاش و از صورتش کنار زد و با اخم و ستادی و رو آب ا حورا چند تادست و پا زد

  .دیسابی شد و از حرص دندوناش رو هم مرهیحرص بهش خ
  
  !!سالم عرض شد خانم خوشکله- 

  
  : گفتینی بزی کرد و از سرتاپا براندازش کرد با ری حورا اخم

  
  ...ت حرف زد حاال  باهاشدی نمی شدداریصبح از خواب ب...خونهیسالم کبکت خروس م- 

  
 کلی زرد رنگش شکم تخت و هی اکهی دو تی سکوت کرد و منتظر جواب به نارگل که با لباس شنا

 نگاهش ی از سرحالزدی که برق میی و با لبخند و چشماستادهی و برنزش دست به کمر سرپا ادهیکش
  . کرد شدیم
  

 یی رجهی رو چشمش گذاشت ششیشونی پی شناش و از رونکی توجه به حورا و سوالش عی نارگل ب
 شد دهی آب کشری حورا تعادلش و از دست داد و زدی کشنیی حورا و پای آب پاریتو آب زد و ز

 بغلش و قلقکش داد ری آب نگه داره که حورا زری سرشو زرهینارگل دست برد پشت گردنشو بگ
 آب که خانم ریه ز دوباره ببرخواستی اورد مرونی آب بخوره سرشو از آب بی کمشد باعث دیخند
  : با سوتش متوجهش کردینعمت
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  !!چه عجب.. منشیسالم خانم عل- 

  
  !!!! المصبادیچقدر بهت م ...ی قشنگیویچه ما!!!!سالم ندا بال- 

  
  : کرد گفتی کنترلش می که به سختیی اطرافش و نگاه کرد و با خنده ای خانم نعمت

  
  !!شهی زشت مننیبیهارتا شاگرد م صدا نکن چنجوری گوشزد کنم من و ادیچندبار با- 

  
  : اورده بود بود با خنده گفترونی آب بری حورا که سرشو از ز

  
  !!شهی پررو میرو بد ....گهی نارگله دی خانم نعمتدشیشما ببخش- 

  
  : کرد و سرحال گفتی بلندی نارگل خنده 

  
  !!امی گرم کنم ب برمی نداریجونم بگو تازه اومدم کار!! نبود حواسم هسی ندا جون کسیخیب- 

  
  : زد و گفتتی از سر رضای لبخندی خانم نعمت

  
 ی خصوصسی خواهر زادش و تدرخوادی مادی می خانمگهی دقهی ده دقهیفقط ...زمیبرو عز- 

  !! دفترم باهاشون صحبت کنایب...یبد
  

  : نارگل جواب دادی کرد و به جای دستشی حورا پ
  
 اگه هی اومدنش تفنننجای اادهیلوغ هست کارش هم ز شی نارگل سرش به اندازه کافیخانم نعمت- 

  !! چون به نسبت نارگل وقتم آزادترهامیاشکال نداره من جاش ب
  

  : تکون داد و گفتی تفاوت سرینارگل ب. به نارگل کرد ی نگاه دودلی خانم نعمت
  
 پس  شما امتحانشی گرفتم ،پادیمن شنا کردن و از حورا ... ندارهیرادیاز نظر من اصال ا- 

  ...دادم
  

  : در جواب نارگل گفتی خانم نعمت
  
 کم نمیبیآخه چند وقته م..دی کنی برام نمی فرقدی خود منی جفتتون مثل دخترازمیباشه عز- 
  ...هینیری شی ساله 6 5 چون دختر ی خواستم سرگرم باشیایم
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  ...دمشی سرگرم میزی چهیپسر بود باز ..ادیمن از دختر بچه ها خوشم نم!! اوه دختره؟-
  

 توجه هر سه روبه خودش جلب ی دختر بچه اغی جی هنوز حرف نارگل تمام نشده بود که صدا
  :کرد 

  
  !!! خانم محترمی من باشی مربی هم دلت بخواد افتخار داشته باشیلیخ- 

  
 و چشم و کدستی و دی روشن وپوست سفی با چشمای دختر بچه ادنی با بهت به سمت صدا چرخ

 با اخم به دادی که با حرص رو هم فشارشون می و قرمزکی کوچی با لبهادهی و کشی مشکیابرو
  . کردی نگاه مرهی خرهینارگل خ

  
 و همونطور که سی رفت و خرونی از آب بشدی دختربچه لبخند از لبش محو نمدنی حورا که از د

  : گفتی به طرف دختر بچه رفت و جلوش زانو زد و با مهربوندی چکیازش آب م
  
   مثل تو باشمی عروسک قشنگیمن از خدامه مرب...ـــزمیعز- 

  
  ؟!یینجای ازمیهانــا عز- 

  
 به طرفشون اومد حورا از جاش بلند شد و ی بنفش رنگ و اسپرت و پاداریوی با مای زن قد بلند

  . داشت جلو بردی که صورت معمولرهی تی مو بادمجونی زن سبزه رویلبخند زنان دستشو برا
  

  : کردیشرد و خودشو معرف دستشو فی زن به گرم
  
  ! هانایخاله ... هستمی فرحیمن ساق...سالم- 

  
  : گفتکردی نگاهش می خم شد و به دختر بچه که حاال با کنجکاوی حورا با ذوق کم

  
  !!!ی چه اسم خوشکلیوا!اسمت هاناست ؟؟؟- 

  
  : حورا گذاشت و گفتسی پشت کمر لخت و خی دستی خانم نعمت

  
  !! جانخودش هم خوشکله نورا- 

  
 بکار بردن اسم و رسم ی بابت دقت و هوشش برای به خانم نعمتی حورا لبخند قدرشناسانه ا

  : تکون داد و گفتی سردیی زد و به تاشیجعل
  
  ! خانم خدا برا خواهرتون نگهش دارهیساق.. نازهیلیخ..ماشاا..البته- 
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 اطید و آروم و با احت به خودش مسلط شی درهم شد و باز هم با لبخندی لحظه صورت ساقهی 

  :گفت
  
  ...خواهرم فوت شدن - 

  
 غضبناک ی حورا رو غم گرفت نگاهش و به دختر بچه داد که برخالف تصورش با چهره ی چشمها

  .دختر مواجه شد
  
  ! برام سوخته االن؟شتری دلت بهیچ- 

  
  !!!!هانا جان- 

  
 یده کرد و رو به دختر بچه  از مکث حورا استفای کرد خانم نعمتی حورا که جا خورده بود مکث

  : رنگش کرد و گفتیاخمالو با اون شورت صورت
  
 نینورا خانم هم مادرشون وسالهاست از دست دادن بخاطر هم...اخم نکن عروسک قشنگ- 

  ....ناراحت شدن
  

  : به صورت حورا نگاه کرد و گفتیی دختر بچه باز نشد با پرروی اخما
  
 برم نایدفه بعد با باباا..دوست دارم شنا بلد بشمفقط ...خوامی شونو نمیمن ناراحت- 

  !!نیهم...شنا
  

 زد و یخاله ش لبخند خجول. دختر بچه باال رفتی از حاضر جوابی حورا و خانم نعمتی ابروها
  :گفت

  
  !!! منش ی خانم علدی ببخششیخواهر زادم و بخاطر زبون دراز- 

  
  : و گفتدی کش خالشی برهنه ی به پای هانا تو هم رفت و دستی اخما

  
  !! اون خانمست که تو آبهستی منش نی علنیخاله ا- 

  
 آب سی شدن رد خرهی نارگل هر سه متعجب به آب خی خالی هر سه به طرف آب برگشتن و با جا

  .تا رختکن بود
  

  : با صدا کردن اسمش نگهش داشتی حورا خواست دنبالش بره که خانم نعمت
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 ی منش بخاطر مشغله کاریخانم عل...کنمی مدشونییخصه تامن به ش.. نورا خانم هستن شونیا- 

  ! نداره که؟یرادیا!! در خدمت باشنتونندینم
  

  : کرد و با اخم گفتی دستشی خواست جواب بده که هانا پی ساق
  
  ...ومدیمن اصال ازش خوشم ن!!!!!!!بهـــتـــر - 

  
  : به سمت حورا و قاطع گفتدی دست کش

  
  ... خوبهنیخاله هم- 

  
 دوون دوون به سمت رختکن " کنمداری زنگ بزنم بابا رو برمیم"د هم عقب گرد کرد و با گفتن  بع

  .سمت راست استخر رفت
  

  : زد و اضافه کردی لبخندی باشرمندگی ساق
  
  !! تروخدادیببخش- 

  
  . زد و سکوت کردی حورا که هنوز نگاهش به رفتن دختر بچه بود با محبت لبخند

  
 رو به دفترش ی گفت و ساقی گهی اشکال نداره بچه ست دشی ذاتینسرد رو با خوی خانم نعمت

  . ثبت نام دعوت کردلی تکمیبرا
  

 شی گفت و به دنبال نارگل به سمت رختکن رفت هنوز مشکوک بود به سرحال"یبا اجازه ا" حورا 
 و با پرتاب شونه ش ششی آرازی می نهی بار سوم آی شده بود براداریصبح که از خواب ب...

 براش جالب بود چطور بعد از سه ساعت انگار نه انگار دیچیپی به خودش میشکونده بود و حساب
  . بودختهی رو به هم رخونهکه صبح 

  
 نارگل سرجاش خشکش زد با استرس اطرافش و ادی فری صدادنی که با شندی به در رختکن رس

  :و باز کرد و وارد شدآروم در . اون سمت در حال شنا کردن نبودینگاه کرد خوشبختانه کس
  
  ؟؟؟!!!!!یشنویم..الدی می کردسی دهنم و سرو-
  
 -.....  

  
  ! بدهکارم شدم؟؟؟نکنهیگیاوه راست م- 
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 -...  

  
  !!!!ــالدیم- 

  
 -....  

  
 ی که دوستم معرفی برو دکترای که من بدم؟؟؟چندبار بهت گفتم بیتو به حرف من گوش داد- 

 نگو نیبا ا ...ادی نخند خوشم نمنیبا ا ...ادی نرو خوشم نمانجیفقط نارگل ا!!ی؟؟؟نرفتیرفت..کرده
  ....ی بکوبم دست از سرم بردارواری سرمو به کدوم ددی باادید منم از تو خوشم نم...ادیخوشم نم

  
  ..زدی و تو رختکن قدم مدادی تکون می کالفه سر

  
 ی تو برای سعیو همه قرار بود ت... یول تو هم قول داد...باشه حرف تو درست من قول دادم- 

 د تیضی رو مریذاری دست میاریفقط هرجا کم م..رشی زیزنی می داریول ...یخوب شدن بکن
 فرصت نی و آخر ای و نمردمیاومد..ستی نتیچیباشه اصال تو سالم تو ه ...ی کردمیآخه روان

  !؟یکارکنی چیخوای نخواستم اونوقت مو من توریلعنت
  
 -.......  

  
  ... کارات هستمریگیمنم پ... کردمی که بهت معرفی دکتریری امروز منیمه...نهیحرف من ا- 

  
 -.......  

  
   .دیمالی شو مقهی نشست و سرش و با دستاش گرفت و شقی رو صندل

  
  ....یدی از چش خودت دیدی دی هرچگهیاونوقت د..ی بازم در برهی کافالدیم- 

  
 -....  

  
  . گرفت و فشار داد سرش و دو دستیچارگی رو قطع کرد و با بی گوش

  
  ست؟؟یحالت خوب ن- 

  
  : و گفتستادی درهم صاف ای سرش و باال اورد چشماش سرخ سرخ بود با ابرو

  
  ...خوبم- 
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  : حورا دستاش و بغل زد و گفت

  
  !!!ی دکتر بزنهی سر به هی بهتره گفتی م؟؟؟عارفیسردرد دار- 

  
  : زد و گفتی پوزخند

  

  
  
بازم به حرفش گوش بدم .... هاش انداختم به زخم معده با همون قرص...دستش درد نکنه- 

  !!عمرا
  
 چندتا یخوردی هم که نمیچیه..یکردی می روادهیبس کن نارگل خودت تو خوردن قرص ها ز- 

  ...یشی معلومه داغون میچندتا قرص با معده خال
  

  : گفتی خفه ایو با صدا. پاش زل زدی و به جلودی کشی نارگل آه
  
  ..... از سردرد ای رمیمی از زخم معده مای نداره خالصه یفرق...کردیسرم درد م- 

  
  یریگی مدی ندیدختر بچه به اون ملوس ...یپری منیبه ام...یاعصاب ندار!!بس کن نارگل- 

  
  !کدوم دختربچه؟- 

  
  !!!!!گهیمنو م- 

  
ت نارگل  با سر باال گرفته و نگاه مغرورش زل زده تو صوری هر دو به در رختکن نگاه کردن دختر

  . نگاش کردنییو از باال به پا
  

  :دی داد کشبای تقری از اعتماد به نفس دخترک حرصش گرفته بود تلخ شد و با بدخلق
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  ؟؟؟؟ی در بزنیشی وارد میی ندادن جاادیبهت - 

  
  !!!نارگل- 

  
 از خشم نارگل و با رهی تی شو از دررختکن برداشت و با اخم و نفرت زل تو چشاهی دختر بچه تک

  . کردیچشماش دعوت به مبارزش م
  
  !!! خانم محترمیبهت گفتن چقدر بداخالق و گوشت تلخ- 

  
 داد و لشی تحوی اخمتی و با قاطعی نارگل از تعجب گرد شد تو صورت دختربچه جدی چشما

 ی حورا که به شدت سعی روبروشی و عروسکی باشه با اون شورت صورتی منتظر جوابنکهیبدون ا
  : و گفتستادی ارهی و بگ خندشی جلوکردیم
  
  !!!دیری ساعت کالس باهام تماس بگرییدر صورت تغ!! شماره منه نورا خانمنیا- 

  
 گهی زد و با نگاه دی رو از دست دختر چه گرفت دختر بچه چرخی حورا دست دراز کرد و کاغذ

  ! رفترونی گفت و از رختکن ب" یروز خوش" تی به دهن باز و مبهوت نارگل با رضاییا
  

  : ش گذاشت و روبه حورا گفتنهی به محض خروجش نارگل مات و مبهوت دست رو س
  
  !!!بـــــا من بود؟؟؟- 

  
 نره گرچه برق رونی خندش بی صداکردی می سعی حورا دست گذاشت جلو دهنش و به سخت

  ! پنهان کنهتونستی دختر بچه رو نمی ستاره بارونش لذت بردن از حاضر جوابیچشما
  
  !!! نارگلیزنی مچته چقد رغر- 

  
 و با لبخند نی و متنی غر زدن برداشت و به سمت حورا که پشت فرمون سنگیرلبی نارگل دست از ز

  : و گفتدی بود چرخی در حال رانندگیآرامش بخش
  
  !!!!!!!"گوشت تلخ" گهی من و می ادب زل زده تو چشمایا ا ا ب- 

  
  .دی رو کشی ترمز دست وستادی خنده و پشت چراغ قرمز اری زد زی حورا پق

  
 خورده به تورت که احترام بزرگتر سرش ی ادبی بنی بچه به ای کنهی گرینی بشدیبا..بخند - 

  !!!شهینم
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  : از خنده داشت جواب دادی که رگیی تکون داد و ته صدای حورا سر

  
ول بعدشم نارگل قب!!!ی وجبمی گرفته نادی گوشت تلخ و از کجا کنمیباورکن همش دارم فکر م- 

  !! روزانیاعصابت خرابه ا..یکن تو هم بد داد زد
  

پسره با . کنارشون نگاه کردی مشکیمای سمت خودش به ماکزی شهی کرد و از شی نارگل اخم
 گرفتی پشت فرمون بود و با دستاش رو فرمون با آهنگ ضرب می آفتابنکی باال زده و عیموها

 شو تو موهاش گذاشت و ی آفتابنکیع دی حواس نارگل و رو خودش دیسرش و چرخوند نگاه ب
  . دادلشی تحویلبخند جذاب

  
حورا . شد برگشت سمت حورا که با اخم به جلو زل زده بود نگاه کرددهی باال کشکی اتوماتشهی ش

  .دنده رو جا انداخت و حرکت کرد
  

 هی کرد و سرش تکی و پلنی ضبط ماشدی کشنیی سمتشو پاشهی دادن نداشت شحی نارگل که حال توض
  .داد و چشم هاش و بست

  
   ازترهی دل سنکهی به اکنمیهنوز بهت فکر م

  
  !!! ازترهیگی تلخ حقمو می شبانی انکهیبه ا

  
  ....... عشق سادمو ی پس زدی باورم کنینخواست

  
  ... اعتمادموی بت بگم شکستیامون نداد

  
  . و نداشتستادنیا ا گرمری هنوز طاقت زی خورد هوا به نسبت بهتر شده بود ولی باد به صورتش م

  
 بره خوادی به دست برگشت و نگاهش کرد با دست عالمت داد می زد حورا گوششهی به شی تقی تق

  . داد و دوباره به آسمون زل زدی تکوندیی از سر تایبخوابه حورا سر
  

 ی داشت حسیبی عجی دختر حس نزدکنی واقعا با ادی کشیقی بهش کرد و نفس عمی نارگل نگاه
 خواب یبه طرف اتاقش رفت و بعد از گرفتن دوش آماده ..شدی شد اما ازش کم نمیم شتریکه ب
  .شد

  
 کم نور رو صفحه ش ی ماه که چند ستاره ی بود و به آسمون بستادهی حورا هنوز توتراس خونه ا

  : شد و به صحبت ادامه دادرهینقش بسته بود خ
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  گفتم؟؟؟؟؟ی میداشتم چ- 
  
 -.....  

  
 الدی کردم که مشی به زور راضخواستی و اونم اول نممی گفتم برو بزار تنها باشنیآهان بعد به ام- 

به . و همون شبونه رفتپرسهی ازم احوالش و مزنهیحواسش بهش هست بعدش فقط گفت زنگ م
  !! کردم بهش گفتم بره؟ینظرت کار درست

  
 -....  

  
 ادی ننی بار گفت اگه امهیا نارگل دوسش داره ام... خرده عذاب وجدان دارمهی.. آخه دونمینم- 

  ....فهی با احساس خودش هم بالتکلکنمی من حس میعنی نیا..رهی سمتش نمچوقتیسمتش اون ه
  
 -....  

  
 بهش ی جورائهی شد یسالها بود از سکوت مخاطب پشت خطش خسته نم.دی کشیقی حورا نفس عم

 و با سکوتش گرفتیتماس م ناشناس باهاش ی سخت با شماره هاطی تو شراشهیهم.وابسته شده بود 
  . هاش داشت قانع بودی دلتنگی سنگ صبور براهی که نی اما همزدی نمی حرفدادی مشیدلدار

  

  
  
همونجور که انتظارش و داشتم آخر همون هفته دعوتم کرد .. کردمکاری نگفتم با رضا چیراست- 

 ازدواجش نهی گزنی اطرافش بهتریاز تمام دخترها.. و آخرش گفت می حرف زدنمای سمیبر
 جواب نی قائله و ایادیبرام احترام ز: و گفت دیمردونه خند!!!منم بهش گفتم اگه بگم نه...هستم

تعجب .... رضا عاشق منهگفتنی همه میدونیمنم هنگ کرده بودم آخه م...کنهی کم نمش ازیزیچ
وست دارم  و دالدیمن رضا و م.. خوشحال نشدم چون دروغهگمینم..کردم انقدر ساده ازم گذشت 

واقعا ...دمی ندی برخورد بدای ی احترامی بار ازشون بهی سالها نیچون قابل اعتماد ان و تو تمام ا
  ... دوتا برادر و برام پر کردنی و رضا جاالدیخدا اگه پدر مادرم و ازم گرفت در عوضش م
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 باز  و چشم هاش و بست ودی سکوت کرد و با اضطراب کف دست عرق کرده شو به شلوارش کش
  : گفتطنتیکرد و با ش

  
 بهم و با سکوتش وابسته م کرده به زنهیسالها زنگ م... عاشق دلخسته دارمهیبهش گفتم - 

  !!!!خودش
  
 -.......  

  
  : گفتدی کشی حورا آه

  
 یعصب...ی باهات ازدواج کنی طلسم سکوتت هم بشکنه و ازم بخوانی اگه ای راستشو بخوایول- 

  : و ادامه داددیخند
  
  .....رمیگی ملمی چقدر خودم و تحوی دقت کردیوا- 

  
 -.....  

  
  ...ذارمی نمی مطمئن نشم قرار ازدواج با کسشیمن تا از نارگل و زندگ- 

  
 -....  

  
 بخاطر عذاب وجدان بابت اون کار احمقانه م یکنی تو هم مثل عارف فکر مای!؟یکنیدرک م- 

  انقدر برام مهمه ؟؟؟
  
 -.....  

  
 دختر عمه داشتم هی من یدونیآخه تو نم....شکنهی چون دلم میفکرنکن ینجوریخدا کنه ا- 

 ستیگرچه اخالق نارگل مثل آرزو ن... دوستم بودنیبهتر... دوسش داشتمیلیخ..اسمش آرزو بود
 عماد و نتشی برادر بد طی هاهی ازم مقابل طعنه ،کناشهی مثل آرزو همونجور که همکنمیاما حس م

  .... ممکنه سبب رنجشش بشه دفاع کنمی ازش از هرچدی با کردی دفاع مزارهاش آتیاذ
  
 -......  

  
  .... حس و نیا..یکاش درک کن- 

  
 خوادی خسته شده و میعنی رمز بود نی بود ایی نشون از زدن شماره یکی زدن بوق کوچیصدا- 

  ....قطع کنه
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  : زد و آروم گفتی لبخند تلخ

  
 بهم ترسمیم... بگمی حرفام و به کستونمیم من بجز تو نی بهم زنگ بزنشهی نره همادتی- 

  !!!ریشبت بخ...بخندن
  

  . بوق ممتد نشون از قطع تماس داشتی صدا
  

  : بسته رو به آسمون زمزمه کردی و دستاش و رو قلبش گذاشت و با چشمادی کشیقی آه عم
  
  !!!! نارگل هم از دستم برهخوامی نمدیخداجونم کمکم کن- 

  
ه رو انداخت و آروم به سمت اتاق نارگل رفت بعد از چک کردن  در تراس و بست و پردآروم

  .حالش کاراش و کرد و واسه خواب به رختخوابش رفت
  
  .  کردی نگاهش مری پرتگاه و دلگی بود لبه ستادهی ا
  

 زونی دستش آوهی از ی آبی از مو و چشمهاختهی با سر ریی تو دستش بازم همون عروسک پارچه 
  . کردی میبود و بهش دهن کج

  
  : دی کشادی بلند داد فری از نگاهش کالفه شد با صدا

  
  !!!؟یخوای از جون من میچ- 

  
  : دی کشغی به دستش نگاه کرد وجینی زن دستش و دراز کرد با بدب

  
  ؟؟؟ی لعنتیخوای می من چ؟؟ازی هستیتو ک- 

  
 سرش و دیچی کوه پی زن تو فضای خنده یصدا. شدرهی نشست و به جلوش خنی زمی با عجز رو

 کرد از جاش ی عمه ش که با اخم و آزرده دستش و تو دست زن بود نگاهش مدنیبلند کرد با د
  .  قدم جلوتر رفتهیبلند شد و 

  
 ی شد و با نگاهش ازش چشمک بر نمدهی قدم عقب رفت عمه ش هم دنبالش کشهی پوش دی زن سف
  . داشت

  
  !؟! احمق؟یکنی مکاری چیدار- 
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  : دی کشادی دوباره فری عصبدیس صداش اکو شد و بهش ر
  
  ؟؟؟یکنی مکاری چنجایتو ا...عمه ..عمه ...ستی سرجات باستیبا- 

  
 ستادهی پرتگاه ای به جلو برداشت زن عقب تر رفت لبه گهی قدم دهی صداش تو گوشش اکو شد 

 خواستی شده بود تو چشماش انگار مرهی پوش خدی تو دره ، زن سفشدنی پرت مگهی قدم دهیبودن 
  . مجبور به التماسش بکنه 

  
 زهی و چند تکه سنگ ردی پرتگاه لرزی به زن بود زن پاش لبه رهی دو دل سکوت کرده بود و خ

  .  کردجادی ایی پرت شد و سرو صدانییپا
  

 ی اشک و ترسش و کنترل می بشکنه به سختخواستی بزنه نمی حرفخواستی نمزدی نفس نفس م
  . کرد

  
 به عقب برداشت و ی قدمدی مقاومتش و دی شد و وقترهیارگل خ نی تو چشماهی زن چند ثان

  .  بود که تو گوشش اکو شدادشی زن و فری عمه ش وخنده غی جی صدادی که شنیزی چنیآخر
  
  !!!  شودارینارگل جان ب... نارگل- 

  
 ی نهی و با حوله گردن و سدی به سرش کشی با وحشت و نفس نفس زنان تو جاش نشست حورا دست

  :  کردی و مدام تکرار مدیکشیردش و دستمال مرطوب معرق ک
  
  !!! خواب بودهیفقط ...یدیدیخواب م....نجامیمن ا..نترس ..ستی نیزیچ ..ستی نیزیچ- 

  
 گذاشت و از ی صندلی حورا حوله رو دسته ستادی دست حورا و پس زد از جاش بلند شد و و ا

  .  شدرهیجاش بلند شد و با دلهره بهش خ
  

 اومده باشه در کمدش و باز کرد و ادشی یزی انگار چنی متفکر زل زده بود به زمهقی چند دق
  : دی پرساطی و با احتستادیحورا تخت و دور زد و کنار ا. کرددنیشروع به لباس پوش

  
  !! ساعت سه صبحه نارگلی بریخوایکجا م- 

  
 به یبا زدن تنه ا و دی دم دستش و پوشی روسرنی کمربند مانتوشو محکم کرد و بدون حرف اول

  . حورا از کنارش رد شد و با عجله از اتاق خارج شد
  

 عقب آروم دی در و روش بست و بازوشو کشدی حورا با عجله دنبالش رفت و دم در خونه بهش رس
  : گفت
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  ؟ !!!ی بریخوایالاقل بگو کجا م!..هو؟یآروم باش چت شده - 

  
  :  ، زمزمه کردغشی دورگه و گرفته از جی با صدا

  
  ... عممشیپ- 

  
 رو دوشش فشوی و حواس پرت کجی گی حورا مبهوت دستش و از بازوش آزاد کرد نارگل با نگاه

  ! و در و باز کرد و حورا و مات و مبهوت و متعجب جا گذاشتدیباال کش
  
  

   چهارمفصل

          )  )  )  )ییییتالفتالفتالفتالف(  (  (  (  
  

   ؟؟؟نجاستیخانم هم-
  

  . نگاهمو به ساختمون دادم
  

سرمو چرخوندم . بهش برسمتونستمی بود که چشم بسته هم مینها آدرس تنجایا. بود نجای آره هم
  : گفتدیراننده که نگاهمو به ساعت د... کردم پنج صبح بود نی به ساعت ماشینگاه

  
  ؟!!!میخانم درست اومد- 

  
  . شدمادهی پنی شو بهش دادم و از ماشهی پولم کرافی بدون حرف دست کردم تو ک

  
  . خارج شددمی دی و پرگاز از محدوده  مکث کردهی راننده چند ثان

  
  . زد ی برام چشمک نمیی ستاره چی به آسمون کردم هی سرو صدا بود نگاهی کوچه خلوت و ب

  
 خودم ی برای قابل قبوللی دلچیه.. اومدمنجای همه راه و تا انی چرا ادونستمی هنوز نم
 بودم که سالها به دنبال  رسوندهیی پرواز خودمو به جانی ها با اولیمثل آدم کوک..نداشتم

 بود که کابوس هرشبم یبغض،نفرت و درد.. بودمدهی رسیزیآرامش ازش فرار کرده و به تنها چ
  ...شده بود
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 کی بود و در کوچنی اول در ورود خروج ماشی رفتی بود که ازش باال میبی روم سراشی جلو
  . بودمی سالگستی در رفت و آمدم تا بشیکنار

  
از .کردی بود و کالفه م مدهی عرق بودم لباسام بهم چسبسی از گرما خدمی کشیقی نفس عم

  ..گشتمی و برمشدمی از حال عمه مطمئن مدی اومده بودم بانجای باال رفتم حاال که تاایبیسراش
  

 باشه من اومده بودم از یمطمئن نبودم زنگ زدن کار درست. زنگ خونه مکث کردی دستم رو
  . کنمیبود اطالع رساناحوال عمه با خبر بشم الزم ن

  
 طرح ی مو روگهی پا دهی زدم و واری پامو به دهی و دی کشیقی به در خونه کردم نفس عمی نگاه

  .دمی حرکت خودمو باال کشهی شکل در گذاشتم و با ی لوزیها
  

 ادی در باال رفتن برام کار زهی آنا از ی کسالهی ی و طاقت فرسانی سنگی ورزش های به سالمت
  . ازم ساخته بودنجایبقول خودش ن. نبودیسخت

  
 اسب رو لبه ی انداختم و به حالت نشستن روواری ور دهی تنه م پامو دنی پامو باال بردم و با باال کش

 و پاهام از واری و با کمک دواری دیمانی سی نشستم برعکس شدم و با گرفتن دستام به لبه واری دی
  .نیی پادمی پریی سروصدانی حرکت بدون کمترهی هی شدم و زونی آووارید
  

  .دی ته دلم لرزیی جاهی...  برگشتم به سمت ساختمون 
  

 دادی مشیی که تورش رنگ و رو رفته شده و نشون از بالاستفاده ی بسکتبالی نگاهمو به حلقه 
  .دادم

  
 لباس اطیخودش تو ح.میری بگادی بسکت مونویکاری چقدر عمه اصرار داشت تا ما دخترا اوقات ب

 دوست ی از ورزش هایکی گفتی ،مگفتی برامون منشی و با صبر و حوصله از قواندیپوشیم یورزش
  .رستانی بوده تو دبشیداشتن

  
 ازش ومدی مشی هم کمتر پالی رفتن با دوستام و الله و لرونی وقتم و با بدادمی محی من که ترج

  . بکننییاستفاده 
  

م گم شد عمه دست از اصرارهاش واسه  بار سوی سرو صدا و برای که توپش بی بارنی از آخر
تاه بودن و باختن . بود الله بخاطر قد کودهیانگار اونم فهم. کردن ماها برداشتیبسکت باز

  !!کنهی کارو منی به من با توپ چهارم هم همشیشگیهم
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 به خودم مسلط شدم به طرف واحد ی صبح پلک زدم و وقتی دمدمااهی چندبار رو به آسمون س
 که با دمی کشنیی و بدون سرو صدا پارهی در مثل گذشته ها باز باشه دستگنکهی ادیا امب.عمه رفتم 

  . که داد از قفل بودنش مطمئنم کردییصدا
  

 دی کلهی شهی در نصب بود همی که باال"یکادیوان " پشت قاب می پدری برگشتم سمت در خونه 
  . بودم هنوز سرجاش باشهدواریم کرده بودم اهی تعبرفتمی میهمانی مالدی که با میواسه مواقع

  
 افتاد و نی پشتش، تو سرم خورد و زمدی قاب و تکون دادم کلی و با دست دستستادمی رو نوک پا ا

  . کردجادی اییصدا
  

 و برداشتم و مثل دزد ها دیمثل دزد ها رو پا نشستم سرمو خاروندم کل. م بند اومد نهی نفس تو س
  . قفل عوض نشده باشهکردمی و تو در گذاشتم و دعا دعا مدی لرزون کلی و دستااطی و بااحتواشی

  
 رو امتحان کردم رهیدوباره دستگ. و باز شددی بار شانس باهام بود چون قفل چرخنی که انگار ا

 که ی به هرکسی پشت در چهارتا فحش درست حسابیتی امنری زنجدنی باز شد و با دمهیکه در ن
  . انداخته دادمریزنج

  
 هی دنی کردم و با دفمی دست تو ککردمی می کارهی دی دادم باهی تکواری و به دمدی کالفه چرخ

  . در و انداختم و در کامل باز شدری زنجاطی با احتدی تو کله م درخشیخودکار فکر
  

 قدممو تو نی انداختم و با در اوردن کفشام اولفمی تو کدمی با ارزش بوسی شهی خودکار و مثل 
  . کردم بهش برگردم گذاشتمیم که هرگز فکر نیخونه ا

  
 اوپن ی رنگیلوستر ها. پشت سرم بستم اطی تازه کردم ودر و با احتی مطبوع داخل نفسی خنکاز

  . و با رنگ قرمز روشن کرده بودمنی نشیآشپزخونه روشن بود و فضا
  

 رهی که توش بزرگ شده بودم خی خونه ایلی و مستطکی کوچمنی دادم و به نشهی به در تک
 و ال ونیزی تلوی کرده بودند جاریی کرده اما سرجاش بود مبلمان ،پرده ها تغریی تغیمه چه.شدم

 داده ی بزرگتری خودشو و به بوفه ی عمه جای دوست داشتنی گرفته بود و بوفه ی بزرگی دیس
  .بود

  
 به طرف یبا برداشتن قدم. شروع کنم دی فکر کردم که از کجا بانی و به ادمی کشیقی نفس عم

 اومدنم درست بود؟؟؟خب بعدش یعنی ستادمیپشت در با مکث ا.ق سابق عمه و الله برداشتماتا
  ؟؟؟ی نذاشت برگردم چگهی؟؟اگه عمه د!!!کردمی چکار مدیبا
  

 زن هی گهیبا خودم مرور کردم من د. دادم و چشمامو بستم هی رنگ اتاق عمه تکدی سرمو به در سف
  !!!! بکنهمی مجبور به کارلمی برخالف مستتونی نمی کسگهی و هفت ساله بودم دستیب
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  ؟؟ی نرو گفتن هاشو نداشتم چدنی طاقت شن؟؟؟اگهی کرد چهی گر؟؟اگهی اگه اصرار کرد چ

  
  ؟؟؟!!نجای تااومدمی مدی بای اصال واسه چ

  
  !! برامدنی کشی که نقشه نمخواستنی اگه منو منجای انی ساکن

  
  ... بود ی اون کابوس لعنتری همش تقص

  
 نمی ببی کسنکهی و بدون اشدمی از حال عمه مطمئن مدی باگشتمی زودتر برمدی باموندمی مدی نبا
  !! که بودمی به همون جائگشتمیبرم

  
  . داخل شدمی رو چرخوندم و به آرومرهی دست بردم و دستگ

  
 ی تختی رودهی خوابی جسمدمی دیتو محدوده . عادت کنهیکی تا چشمم به تاردی طول کشی کم

  .دمید
  
 و ستادمیکنار تخت ا. لرزون به طرف تخت رفتمی مو از در برداشتم و با برداشتن قدم هاهیتک 

 چی تخت که هی مو روشن کردم ونور و به شخص روی در اوردم صفحه گوشفمی از کمویگوش
  . نداشت دادممی تپل و دوست داشتنی با عمه یشباهت

  
  !!!!باشه من ی عمه تونستی و رنجورش نمفی نحکلی زن با هنی ا
  

 ری زی ، مکث کردم به گوددی صورت الغر و آب شدن اون صورت پر و مهربونش دلم لرزدنی از د
 ی که تک وتوک رنگ مشکدشی سفکدستی یبه موها....دی پریپلکم عصب ....دمیچشماش رس

 زانوهام دمی به تخت بسته ش رسی به دستادیفکم لرز... دمی شد رسی مدهی دیتوشون به سخت
  . خوردمنی محکم بودنم خورد شد و با زانو زمیستادنم،ادعایاقت ا طدیلرز

  
 از کهی تهی پام ری به فرش زرهیخ....گشتی مبتی مصنی مقصر ای پام تمام ذهنم پری به فرش زرهی خ

 نیی از چشمم پای پام قطره اشکری به فرش زرهیخ.. .. گرفتن و سوختن بودشیقلبم در حال آت
  :دیچی تو گوشم پغی جیصدا...حس از تنم رفته بود...نم  ، دست نبردم پاکش کختیر
  
  " های لعنتدیولـم کن"-
  

 ی نشسته بودم پنجمنی زمیهنوز رو... دیچهارم چک....دیسوم چک... دی دوم چکی قطره 
 چی هیکی تاری که تویچشم از فرش...  شدهی از گرسی به فرش بودم صورتم خرهیخ.... دیچک

  ... بودمرهی رنگ مثل روزگارم با سماجت خرهی تی و نگار جز نقشدمی دی ازش نمیطرح
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 دنی که از دیی کرد صدای می زن بهم دهن کجکی ی خنده یصدا..دیچی تو سرم پیغی جی صدا

  ... بردیمقاومت درهم شکسته م لذت م
  

  !!! کردم عمهکاریمن با تو چ:  لب با خودم زمزمه کردم ریز..بغضم شکست ... دی فکم لرز
  

چرا جون نداشت دستام؟؟؟عمق فاجعه چقدر بود که حس از دستام رفته ... به تخت گرفتم دستمو 
  بود؟؟؟

  
  : آروم و با هق هق زمزمه کردمدمی خودمو باال کشی آرنجم و به تخت گرفتم کم

  
چشمات و باز کن ... نارگلت اومدهدارشویب...عمه..عمه همه کسم....عمه جونم!!!!عمــه- 

پشت و پناهم ... چشمات و باز کن...عمــه.. اومدهنتیزگاِر قلب چرک رورهی تاهیچشمون س
  !!چشمات و باز کن

  
  رهی صورتتو ببوسم بغضه که تا نبوسمت نمخوامی مپاشو

  
  ... کردمی و صداش مدمی لرزی دادم با دست راستم بغلش کردم مهی سرم و به بازوش تک

  
چشمات و باز کن !!! ...چشمات و باز کن... عمه؟؟؟؟؟؟یشی نمداریب..؟؟؟؟یدیجوابمو نم..عمه- 

  ؟؟!!مامان ندا.. اومدم اما اومدم رید.... نیمنو بب
  

   چشمات و وا کن دخترت اومدهستی حاال که وقت خواب نزی عزپاشو
  

  .. حبس شدنهینفسم تو س.. خوردینه تکون..دی ازش لرزینه پلک.. نکردی حرکتچی تکونش دادم ه
  

  .....وشم اکو شد تو گی زنی خنده ی باز صدا
  

 ی حرکتچی هکردمی و صداش مدادمی رو زانو بلند شدم با دستام بازوهاشو گرفتم و تکون م
 داریعمم ب...  سوختیمعدم م... شد یصدا تو گوشم تکرار م ...دی پری میپلکم عصب....کردینم
 داریمامان ندام ب...  سوختیچشمام م... خوردی نمیعمم تکون... سوخت یدلم م.... شدینم
  .... شدینم
  

  !!! پاشویپرستی می تورو به هرکدمی رسری دوباره دزی عزببخش
  

 هام و ی ش بذارم مثل بچگنهی سرمو رو سنکهی م قطع شد جرئت اهی حبس شد گرنهی نفسم تو س
  ....دمیترسیم.. متن هرشبم بودیقی موسمی بچگی که شبهای ضربان قلبدنی از نشندمیترسینداشتم م
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   تو ندارم ری رو غی کسنجایافرت باش ا مسیبی غرفکر

  
  :دمی کشغی جخوردی نمی صدام و باال تر بردم تکون

  
 طاقــت گهی شو تنهام نذار من دداریب.. شو داریبه روح مامــانم ب... شو عمـهداریب.. عمــه

   شــوداریب.. ندارم عمهییتنها
  

  ....پاشو دخترت اومده.... پاشویپرسی می به هرکتورو
  

 از اشک برگشتم به طرف در الله با لباس سیاق با صدا باز شد و چراغ روشن شد با صورت خ در ات
  ..گفتی میزی لب با خودش چریخواب و ظاهر آشفته مبهوت بهم زل زده بود و ز

  
 عمه مو بسته فی نحی که باهاش دستای برگشتم به طرف عمه با روشن شدن اتاق چشمم به پارچه ا

 و دمی عمه به سمتش چرختی از وضعای بود شتری از دست خودم بدونمی نم کهیبودن خورد با خشم
  : بلند داد زدمیبا صدا

  
  !!!!!دهی جوابم نمکنمی صداش می هرچن؟؟؟؟چرای کردکارشی ؟؟؟چنی سرش اوردیچه بالئ- 

  
 حموم ی هراسون با حوله ی برنداشته به سمتم ، زنی خورد اخم هاش تو هم رفت قدمی الله تکون

   نشیرو کنار زد و با عجله به طرف عمه رفت به محض گذاشتن سرش رو سالله 
  

  : لرزون خطاب به الله گفتی مکث با صدای م حبس شد با کمنهی نفس من تو س
  
  !!!!عی اوراژانس سردیزنگ بزن- 

  
  ؟؟!!ی شده خانم وفائی چدیچرا ؟؟به من بگ- 

  
 عمه و گرفتن نبضش با یکردن دستا باز نی اومدن حی که به نظر پرستار عمه می خانم وفائ

  : رو به الله دوباره تکرار کردیاخم
  
  !! اورژانسدی زنگ بزنهی مورد اورژانسگمیم- 

  
 ری زنی و بدون حرف به فرش رنگستادهی به من که کنار تخت عمه ای الله با دلهره و اضطراب نگاه

  !! رفترونی شده بودم کرد و با عجله از اتاق برهیپام خ
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 عمه بعد از شدی می که ساعتیی که پشت در بسته وی ی سیبه سه حرف درشت و قرمز رنگ آ نگاهم
  . بودرهی شده بود خی توش بستری جراحهی و پنجاه ثانقهی و چهار دقیتحمل سه ساعت و س

  
 کردی چشماش و باز نمگهی هرگز درتری دقهی ده دقنکهی منتقل شد ،امارستانی به موقع به بنکهی ا
 فکرش ذاشتی متشکر بودم اما غرورم نمی کسهی ازش بگذرم از یکه بخوام به سادگ نبود یزیچ

  !!به ذهنم برسه و به زبونم برسه
  

 جدا مارستانی رنگ بی مات و بکی نگاه الله رو از سرامی تند و دوون دوون زنی قدم های صدا
 یزی چدنیگار از د برداشت و اندی با تردیکرد و به ته راهرو داد شخص ته راهرو مکث کرد قدم

 باور نداشت دوباره به قدم هاش سرعت داد الله چند قدم جلو رفت و سد راهش دی دیکه م
 برداشت الله بازوهاشو گرفت و دوباره نگهش داشت زن با سماجت پسش زد یی گهی دمزن قد.شد

 یبسته  بود به صورت ماتم به در رهی هنوز خدیچی پمینی محبوبش تو بزی عطر تستادیو کنارم ا
  .نمشی ببتونستمی حاال بهتر مستادی کرد روبروم ای مکث کرد و حرکتی کمژهی ویمراقبت ها

  
 که یبرق. ش بودرهی تی قهوه ای چشمانی که تو صورتش به چشمم خورد برق خشمگیزی چنی اول

 تو یلی سی به دستش داد دست باال اومده اش و برایتکون.شهی بود همیپشتش طوفان بزرگ
  .. و تو دستم محکم گرفتمفشیمچ ظر.. هوا گرفتم صورتم تو

  
  ... ساله بودم27 زن هی ساله نبودم من 19 دختر بچه هی گهی من د

  
 ی لرزون و بغض آلودی و با صدادی رو گرفت و عقب کشالی لی جلو برداشت بازوی الله قدم

  :گفت
  
  !!؟یکنی مکاری چالیل- 

  
  : و پر کردرستانمای ساکت بخش اورژانس بی راهروشی عصبی صدا

  
   ؟؟؟یکنی می چه غلطنجایتــو ا- 

  
 گود رفته ش به چروک ی نامرتب و اصالح نشده ش، به چشمای نگاهش کردم به ابروهاتی با جد

 سبز رنگ چروکش ی رنگ و مانتوی از خشم فشرده شده ش به شال آبی پلکش ،به لب هاری زیها
 از ینگش نگاهم و باال اوردم و به چشم ها ری و صورتی خونگی هایی و دمپایبه شلوار خونگ

 ی اشک ها و شکستن بغضش و تحمل مزشی ری درهمش که به سختی ش و اخم هادهاشک حلقه ز
  .. من بودیالی زن شلخته لنیا...کرد رسوندم 
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 تمرکز به احوالم به کار بردم و با ی مو برایتمام سع.. به گلوم فشار اورد وقت شکستن نبودی بغض
 تو صورتش پرت فشی به مچ ظری مو با فشاری که از خودم سراغ داشتم تمام دلتنگی لحننیسردتر
  :کردم

  
  !!! ندارهی ربطچیبــه تو ه- 

  
  : گفتهی و با گردشی عقب کشی الله کمدی ابروهاش از درد درهم شد ،رنگ از صورت پر

  
  ...رفتیاگه نارگل نبود مامان از دستمون م ....الی تروخدا بس کن ل- 

  
 نگاهم رهی خرهی مات و مبهوت بهم زل زد و خالی تو بغلش لدشی دستشو ول کردم ، الله عقب کش

  .کردیم
  
  !؟؟!! چه خبره؟نجایا- 

  
 ی رنگش دادم هنوز اندازه ی آبی به عقب برگشتم و نگاهمو به چشمایی مردونه ی صدادنی با شن

  !! کم بکنهتشیه از جذاب الغر تر شده بود اما نه اونقدر کیگذشته ش برازنده بود کم
  

 دمیتمام رخ به سمتش چرخ .دادی منو دخترا حرکت منی گرد شده از تعجب نگاهش و بی با چشما
  . خودش و به صورت بهت زده و متعجبش دادی ابروهاش جانیاخم ب

  
 افتاده قدم زنان از ی راهرو دادم و با سری هاکی نگاهمو ازش گرفتم و به سرامی تفاوتی با ب

 ازم گذشت یمرد با عذر خواه... برخورد کردمی شدم که به جسم نرم و خوشبوئی خارج ماونجا
 دمی راهرو شنچی که قبل از رد کردن پیزی چنی رسوند آخروی ی سیو به عجله خودش و به در آ

  : مرد بود که بلند شدمضطرب یصدا
  
  !؟!؟! خانم شما حالتون خوبه؟الی شده؟؟؟؟؟لیچ- 

  
 بود که ی شوری از اشکهاسی خدمی به صورتم کشی دستسوختی شدم صورتم م خارجمارستانی از ب

  ... بودمبهیسالها باهاشون غر
  

  .. بلند کردم سوار شدمی تاکسنی اولی دست برا
  

  : راننده مخاطبم قرار دادی بودم که صداری تو افکار خودم درگ
  
  د؟؟؟یبری مفیخانم کجا تشر- 
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 و دراوردم و شروع به شماره گرفتن کردم لمی موبافمی تو ک چشم هامو باز کردم دست بردم و از
  : گوشم و پر کردنی گرم و متعجب امیبعد از بوق خوردن صدا

  
  !!نارگل- 

  
  : مقدمه گفتمی لرز کردم بشی که خودم از سردی سردیبا صدا- 

  
  ن؟؟؟ی امییکجا- 

  
  : جوابداددی مکث کرد با ترد

  
  حالت خوبه؟؟- 

  
  ن؟؟؟ی امییکجا- 

  
  ؟؟یزنی حرف مینجوریچرا ا! شده نارگل؟یزیچ- 

  
  !!نی امییکجا- 

  
  !؟؟! شدهی حسامم تو بگو چشی وقت ، خب پنی کجام اید لعنت- 

  
  حسام کجاست؟؟- 

  
  : خنده ری زد ز

  
   !!گهی شه دهیلی اول صبح ؟؟؟حاال حسام کجاست حتما؟؟آتیمارو گرفت- 

  
  !! امامابونیهمون خ- 

  
  : گفتدی مکث کرد و با ترد

  
  !؟؟یینارگل تو کجا- 

  
  !!!! شهی آتلهی کدوم گوریبگو اون حسام لعنت!!!خفـه شو- 

  
 کرد و لبخند نصف ی به فک از خشم به هم فشردم نگاهنهی باال رفته ش از تو آی راننده با ابروها

  : حواسم و از راننده فضول گرفت نی امیصدا. زدی امهین
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  !؟!!یینجایتو ا!!نــارگل...آدرسش عوض شده- 

  
  ....آره آدرسشو بده- 

  
  : گفتاطی لحن صداش عوض شد با ذوق و بااحت

  
  !ستیآدرسش سرراست ن... دنبالت امی من مییخب بگو تو کجا- 

  
 سوال جواباش گوش بدم قطع ی به باقنکهی رو بدون ایگوش. دادم شناختمی رو که میی آدرس جا

 دادم و چشمام و بستم هی سرمو به عقب تک بسته آدرس رو به راننده دادم ویکردم و با چشم ها
  : راننده گفتقهیبعد از چند دق

  
  ...میدیخانم رس- 

  
 دادم مقاومتم پودر شد سر واری مو به دهی رفتم و تکواری شدم به طرف دادهی رو دادم پهی کرا

  ..پاهامو با دستام بغل زدم و سر به مرز انفجارم و رو پاهام گذاشتم. نشستمنیخوردم و رو زم
  
 عطر شی بوق زده و رفته بود حال سربلند کردن نداشتم تمام ذهنم پنی گذشت انقدر ماشی ربعهی 

 بود که حافظه م ی گرمی صداشیذهنم پ...ومدی بود که به مشامم فوق العاده آشنا میخوشبوئ
 تچوقی که هییالی بود لشونشی و ظاهر پرالی لشیتمام ذهنم پ... اوردنشادی کرد از به یانکار م

 شهیبه صورت مردونه و هم..ومدی الله که بند نمیبه اشک ها. بودمشدهی درمونده ندنقدریا
  .دیرسی کالفه به نظر می که از خستگدیمطمئن ام

  
  ؟؟؟؟یمامانت و گم کرد... نکنهی خانوم کوچولو گریوا- 

  
 ی باالیا صدا سمج پسر مزاحم بیصدا..... مهربونمیمامان ندا.. مامانمیوا...مامانم.... مامانم 

 یزی مغزش که پاره شده بودند و خونریبه رگ ها... به مامانم فکر کمشتری بذاشتیضبطش نم
به فشار خون باالش بخاطر ... از دست دادنششهی همی و برادنی رسری دیبه کم... کرده بودن

  ... دستشی روی های بسته و رد کبودیبه دستا...  سروقت داروهاشدننخور
  
  !!ایب.. ببرمت خونتون یی بغل عموایب- 

  
 نیسرم دردناک و سنگ.نا نداشتم سر بلند کنم.دیچی خنده ش از حرف مسخره ش تو کوچه پی صدا

  . داشتمیشده بود و حس خفگ
  
  ...گی نکن با عمو بد نمهی گرای؟؟؟بیای شد؟؟؟نمیچ- 
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  ؟؟ !!یمگه خودت مادر خواهر ندار... ناموسی بکهی مرتگذرهیبا منم بد نم- 

  
...  جمع شدن مردم و وساطتیصدا.... و زد و خورد یری فحش و درگیصدا... بود نی امیا صد
  ...صداها تو سرم بود ...نی ماشکی الستغی جیصدا ...دنی و خط و نشون کشدی تهدیصدا

  
 خم ی زانوهاری زدی بوسی سر دردناک مو کسدیچی تو مشامم پی رو شونه م نشست عطر تلخی دست

صاحب عطر تلخ سبک بغلم کرد،عطرش خوشبو نبود اما قابل ....  گرفتیشده و ناتوانمو کس
 چسبوندم به شتریچشمامو باز نکردم سرمو ب....اعتماد بود صداش گرم نبود اما قابل اعتماد بود 

  ! گذاشته بودمی خودم باقی که برای امنیاتنها ج
  

  
  
  !!نارگل- 

  
 کرد به اطرافم نگام کردم به ی تاسف نگام م چشمام و باز کردم با صورت گرفته و درهمش بای ال

  : گفتاطی آروم و با احتدی اومد نگاهم و متوجه اطرافم که دی منگینظر پارک
  
  ... که ببرمت هتل شدی نگاه نکن نمینجوریا.... خودمهیخونه - 

  
  . بازومو گرفت کمکم کردری گذاشتم زنی ماشرونی پام و بهی و دمی کشی آه

  
 رفت جیدر و باز کرد و تعارفم کرد تو برم سرم گ. بودیساختمون ده طبقه ا خونه ش طبقه سوم 

  :ستادیبا دلهره در و پشت سرش بست و کنارم ا. گرفتمواریدستمو به د
  
  !ستی بلندت کنم اگه حالت خوب نیخوایم- 
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  : لب گفتمری دورگه و گرفته زی دادم با صدای سر درد ناکمو تکون
  
   ...ترکهیسرم داره م- 

  
  : خورد و با هول و عجله گفتیتکون 

  
   ارمی رو مبل تا برات بنی بشنجایقرص دارم هم- 

  
  . آب برگشتوانی بسته قرص و لهی تکون دادم به سمت آشپزخونه رفت و با سروصدا ی سرمو به نف

  
نگاه با . نگاهش کردمی داد به کف دستش و دونه قرصی تکوندمی دی محدوده ی دستشو جلو

  : و گفتشیشونی زد تو پیکی دی و ددمیترد
  
  . بسته ش خودت جدا کننمی اای بی رفت وسواسادمی دی ببخشی وایا- 

  
 سردرد ها کورم نی از ایکی عاقبت دونستمی مشدی بسته رو با ضعف ازش گرفت جلو چشمم تار م

 ی دونه دستم و گرفت با صدانی به پنجمکردمی لرزون قرص کف دستم جدا میبا دستا.کنهیم
  :گفت یآروم

  
  !!نارگل- 

  
 ی اعتراضش ، تلخیصدا. دست دراز کرد قرص هارو برداره که با کف دست قرصا رو باال انداختم 

 کی آب و نزدوانی گرفته بود مثل حاال و روزم لی تلخیدهنم مزه .قرص اشک به چشمم اورد 
  .دم شرهی پس زدم و با خشم بهش خالدی مونده میدهنم کرد دستشو با اندک مقاومت باق

  
 به انبار شی آرومش آتی "!! شده؟؟یچ". از خشم شعله ورم دادی با تعجب نگاهشو به چشم ها
  :چهی آلودم تو خونه ش بپغی جیباروت دلم بود و باعث صدا

  
  !! ؟؟نی ؟؟؟چرا امیچـرا نگفت- 

  
 گرفته و ی با صدانیام.دی گونه م چکی ضعف و عجز و دردم روی از روی قطره اشک سمج

  :اب داد جویآروم
  
  ؟!! رو نارگل یچ- 

  
   :دی صدام از ضعف لرز
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  !!یمن به تو اعتماد کردم لعنت- 
  
  !!نارگل - 

  
 تی سرشو با مظلومنیام. از جام بلند شدمواری پاک کردم با کمک دنمی صورتمو با آستی روی اشکا

  :باال اورد و گفت
  
  ؟؟!!! شده آخهیچ- 

  
چرا ؟؟؟من خودم کم درد ...ی عذابم بدیا خواستچر.. آرش دکتر عمه ست چرا؟؟؟یچرا نگفت- 

  ؟؟!!نیسوزونی همه دلم و منیدارم داشتم؟؟چرا ا
  

 کردم واز سر تاسف دشی متعجب و رنگ پری افهی به قیپوزخند .دی جا خورد رنگ از صورتش پر
  : به خودش مسلط شدعی تکون دادم سریسر

  
  ش؟؟یدیکجا د- 

  
  ! داره؟یفرق- 

  
 من ری از مشکالت فرار کردنه نارگل تقصنیا..شینی ممکن بود ببییجاچون هر...آره داره- 
  !!ستین

  
  !!!من فرار نکردم- 

  
 دی نبای مقصر نبودشدیتو که ادعات م...ی از همه چی سالها فرار کردنی ا؟؟تمومیچرا کَرد- 

  !!یفرار کرد
  

  :دی داد کشبای هاش تو هم رفت و تقراخم
  
 دی نبای مقصر نبودشدیتو که ادعات م...ی از همه چیار کرد سالها فرنی م ا؟؟تمویچرا کـرد- 

  !!یفرار کرد
  
  .... بفهمیمن تنها بودم لعنت- 

  
 خود آرش یاز مادر من تا حت.. دروغهیدونیخودت خوب م!!!دروغـه دروغــــه نارگل - 

دم  عالمه آهی شهیهم... خواستن خار به پات بره چه برسه عمت و خانوادش یدوست داشتن و نم
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که ...مثل مادرت مثل پــدرت.. ی بود که نداشتــیزی بازم چشمت دنبال چیمراقبت بودن ول
  ....ی و بچه بازی لجباز؟؟ی کردی مکاری دنبالت چد اومی هم میوقت

  
  !! رو مقصر نشمرهیانقدر بق!! و غرورت خالصه شده نارگل ی تو غرور و لجبازتی زندگ

  
اندازه .دیکشی مادی سربلند کرد و فرنی امی حرفادییه تا سرکوب کرده م بشهی وجدان همی صدا

 قوام نی و آخردیصدام تو گلوم لرز.. همه سالم شکستم و خورد شدم نی تحمل و مقاومت تمام ای
  :و ناله کردم

  
  !!!!اهمیو عشق س- 

  
 یری رفت از جاش بلند شد و به موقع از افتادنم جلوگجی توحافظه م مرور شد سرم گی عطر سرد

  .  مخالفت نداشتمیبلندم کرد نا.دکر
  

 تونستمی انگار سر شده بودم نمکردنی مسی صورتم و خاری اختی سمجم بی اشکاکردی سرم درد م
  :زدی حرف ممونی پشنجوریپاکشون کنم آروم رو تختش گذاشتم و هم

  
 دختر ستی؟؟دکتر عمت ن!! هانیزنی اعصاب خودت و من می شهی به رشهید اخه چراانقدر ت- 

چقدر خودت و عذاب ..کنهی می زندگنجایسالهاست ا.. ...عمه هات نذاشتن دست به عمه بزنه
 به من داره ی چه ربطکنهیخب قربونت برم اونجا کار م!ش؟؟یدی دمارستانی امروز تو ب؟؟یدیم

  ... اشک هات و ندارمدنی نکن طاقت دهیگر.. گلمکن نهیآخه؟؟؟گر
  

 دستاش گرفت و نی سردمو بی تخت نشست دستایکرد و رو ادی از کنارم بلندشد درجه کولر و ز
  :ی دهنده ایبا لحن تسل

  
 هی در تماسه چون تنها کسدیاالنم اگه با ام...  داشته باشهتونهی با تو نداره و نمی کارچی آرش ه- 

  !!شناسهی منجایکه ا
  

  : گفتمیشونی پدنی چشمامو باز نکردم مکث کرد و با بوسدی روم کشیی مالفه 
  
 گهید.. کسچی؟ ه!! بکنم به ضررت باشه هان؟ی دوست دارم چطور کارشتری وآمنه بنهیاز ام- 

   به من نارگل ؟؟یدیگوش م...به من اعتماد داشته باش... برسونهبی بهت آسی احدچی هذارمینم
  

 ی داشتم ،حس سریحس سبک.. شم ی می کردم دارم از درون خالیحس م. سکوت کرد ی کم
 بهم ی حرفاش مهلتی باقدنی شنی حرف زد چون خواب برانی چقدر امدونمینم... یحس خنک...

  .نداد
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 به دیچی پمینی تو بی عطر سردی حس خنکیی و هوا رو داشتم حس رهانی زمنی حس معلق بودن ب
 به اشک نشسته ش ی و چشمانی بود حورا با لبخند غمگکی چشمامو باز کردم هوا تاری الیسخت

  . باز چشمامو بستمدی کشی ممیشونیپ کرد وحوله به ینگاهم م
  

 ی و اخمای با نگراننی دور گردنم چشمامو با ضعف باز کردم هوا روشن بود و امزی چی با خنک
  . بگه باز چشمام بسته شدیزی خواست چدی کشیدرهم حوله به سر و روم م

  
 نیدم ام سقف اتاق بود اطرافمو نگاه کری گچبردی که چشمم دیزی چنی چشم و باز کردم اول

 ازتکون خوردن تخت نی به خودم دادم بلند شم امیسرش رو تخت گذاشته بود و خواب بود تکون
 گرد شده از ی با چشمادی بودنم رو دداری بی شد و سرشو بلند کرد چند بار پلک زد وقتاریهوش

  .کردی لب خدارو شکر مری و زمیشونید رو تخت و دست گذاشت رو پیتعجب پر
  
  !!! و زنده شدم از ترس دختر؟مردم؟ی؟؟بهتریخوب- 

  
 اطراف صورتم کنار ی کرد دست جلو اورد موهای مو دادم به صورتش مکثی و استفهامی نگاه خال

  : گفتیزد و بالحن مهربون
  
 تو تب یدو روزه داشت... به آدم بسه دلم کبابا شدزنهی زل منی بز همچنینگاش کن ع- 
 تا نجای خودش و رسوند اعی بهش گفتم سرتید رو گوشخدا رحم کرد بهم حورا زنگ ز...یسوختیم

  رمیتونستم تنهات بذارم برم برات دارو بگ
  

  : و ادامه دادمیشونی دوباره دست گذاشت رو پ
  
  !!دیصد رحمت به خورش.. بود بابای چه تبنیا.. خدارو شکریانگار بهتر شد- 

  
  : و گفتدی کشیقی از سکوتم مکث کرد نفس عم

  
  ؟؟یقهر- 

  
 سوپ پختم برات هی " کمکم کرد بالشت پشت کمرمو درست کرد و با گفتن نمیکردمتو جم بش ی سع

  . رفترونی از اتاق ب"خوردن داره 
  

 که گوشه اتاق بود از اومدن یکی کوچی به ساک دستی نگاهم به لباسم افتاد عوض شده بود بانگاه
 گاه هیچشمامو بستم و به تک.م زدی دختر لبخند خسته انی همه محبت انیبه ا.حورا مطمئن شدم 

  . دادمهی تکنی امیتخت دو نفره 
  

  : گفتی و سرحالطونی وارد اتاق شد کنارم رو تخت نشست و با لحن شنی ام
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  !! کنم نارگل خانمرتی بخور نمک گایب- 

  
 آروم ری قاشق اول رو باال گرفت نگاهمو از قاشق به چشماش دادم نگاهشو به کاسه داد و سربه ز

  :گفت
  
  ..!!یریبخورش جون بگ- 

  
 سوپ قاشق ی زد و مشغول دهن گذاشتن باقی سرمو جلو بردم و قاشق اول و دهن گذاشتم لبخند

 با نیبه قاشق هفتم هشتم ناخودآگاه دست جلو دهنم گذاشتم و خم شدم به جلو ام.قاشق دهنم شد
  : گذاشت و با هول و استرس گفتنی رو زمینیهول سرجاش نشست و س

  
  !! نخور فک کنم بس باشه نه؟گهید.. خوبهحالت- 

  
 از اتاق گردمی با گفتن االن برمنیام. زده شد فونی تکون دادم همزمان زنگ آدیی سرمو به تا

  . برگشتقهیخارج شد و چند دق
  
  ..گردمی برمرمی لحظه مهی نهیینارگل دوستم پا- 

  
 از جام بلند شدم و دست یخت بستن در خونه با کری صدادنی رفتنش بود به محض شندیی تاسکوتم

 اوردم و با فندک طرح هخامنشم رونی و بگارمی کنار ساک رفتم بسته سفمیبه تخت به طرف ک
  . رفتمرونی بنیروشنش کردم و از در تراس اتاق ام

  
 از در سمت نی بود و امستادهی ای رنگی مشکی مارانونی ماشنی امی خلوت محل زندگی تو کوچه 

  .د شنیشاگرد سوار ماش
  

 شدم و در آرامش کام دنی کشگاری دادم و مشغول سنی امی تراس خونه واری مو به دهی تک
 چجور عمه رو با خودم دی بادونستمی واقعا نمالیبا عکس العمل ل .کردمی و به فردا فکر مگرفتمیم

ن  از سرایکی که ی موند ن و نداشتم اونموقتنجای بود که من قصد انی خودم قد مسلم اشیببرم پ
 نی بود که با قدم گذاشتن تو ای کردم و گشتن تو شهری با آرامش در حال زندگمی زندگی نهفت

  . داده بودیشهر منو ازش فرار
  

  : روشن کردمی نخ دوم و با ته اول
  

 کرده بودم تا با خودم دایشجاعت پ.. گذاشته بود ری روم تاثی بد جورنی امی فرار؟؟؟انگار حرفا
  ...فرارمو مرور کنم
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 که ازش نسبت به خودم مطمئن نبودم ی و احساسنی خود امیحت..  من فرار کرده بودم از همه
  ... نداشتمنانی بهش اطمچوقتی کرد اما ته دلم هی برادر خوب و بازهی نقش شهیهم
  

 خودش الله رو دوست نی امدونستمینم...رمی و با الله نگنی من فرار کردم تا شانس ازدواج ام
  !!داشته

  
 رفتنم هم دونستمینم.. من از هم نپاشهاهی بخاطر عشق سشونی زندگالی و لدیرار کردم تا ام من ف

  !!نمشی و شکسته ببشونی که پررسونهیهمونقدر بهش ضربه م
  

 رفتنم کمرش دونستمینم.... که کرده بودمیزی بار آبرورری من فرار کردم تا کمر عمه م خم نشه ز
  ....شکنهیو م

  
 گذشتن از التماس دونستمی نمدوسنتمی نمیچی من هدونستمی نمیچیمن ه... من خام بودم و بچه

  ....شهی خوردنم منی به اون فضاحت زمهیمساو... پدرمی هاهیها،گر
  

  !! چقدر مقصر بودمنمی من فرار کرده بودم تا نب
  

 واری د از دود با بهیی که تو هاله دنمی پا تو تراس گذاشت و با دنی در تراس با صدا باز شد و ام
 تعجبش دی طول نکشادی بهم زل زد و زهی گرد شده از تعجب چند ثانی داده بودم با چشماهیتک
 از کنار لبم گاروی برداشت و سزی به طرفم خی داد و با قدم بزرگیظی خودش و به اخم غلیجا

فت تعادلمو از دست دادم که بازومو گر. به خودم بجمبم نصف صورتم سوختامیکنار انداخت و تا ب
  .و به داخل کشوندم و در تراس و با صدا بست و کف اتاق پرتم کرد

  
 یی دست دست کردم از جام بلند شم که شونه مو گرفت و به طرف خودش برم گردوند و با صدا

  : گفتکردی کنترلش میکه به سخت
  
  ؟!؟؟؟هانی من زدیگارای دست به سیبه چه حق- 

  
  : جواب دادمیدم و باتلخ زی نگاه سردمو بهش دادم تو صورتش پزخند

  
  !! که براش پول خونت و دادمی مارکنی از ایدونی مید توئه سگ کش چ- 

  
 لباسم جدا کردم و قهی زل زد تو چشمام دستشو از دی لباسم شل شد با تردی قهی دستاش دور 

   عقب برداشتمیقدم
  
  :دی قدم به سمتم برداشت و تو صورتم داد کشهی 
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  ؟؟!! داد دستتگاری سیزی همه چیکدوم ب- 
  

 ی کسنوی ایول.. وقت بود از دست رفته بودمیلیمن که خ.. واسه من دیجنگی انقدر می واسه چ
  : بلند مثل خودش داد زدمیبا صدا.دیفهمی مدینبا
  
 یخوایحاال م... اوپــس.. دوست پسرم دستم دادنیاول.. براتگمی باشه می بدونیخوایم- 

  !! خونه شیفهمیم...خونش... کجا دستم دادیبدون
  

 اتاقش کوبوندم چشمامو از ترس بسته بودم و واری برداشت و محکم به دزی با خشونت به سمتم خ
  : گفتدهی بردهی مکث برهی بعد از چند ثاندمی شنی شو می عصبی نفس نفس زدن هایفقط صدا

  
  ؟؟ی خوردی*ه* بگو چه گگهی بار دهی- 

  
  ! سال هانیم ا بودسهی قدی فک کرد؟؟نکنهیدیهمون که شن- 

  
 فشارم داد و با واری به دشتریب. در جا باد کرد شیلی سی طرف صورتم از ضربه هی حس کردم 

  : که شک داشتم از بغض باشه گفتیی خفه یصدا
  
  ؟! بد حرف زدم نهشبی چون دی حرصم بدیگی رو منای ایدار!!دروغــه- 

  
  :ه کردم و گفتم آزرده ش نگای سرمو با جسارت تمام باال بردم و تو چشما

  
  !!!نقش اول جلوت واستاده- 

  
  . و به عقب پرت شددهی باال برد که با سرعت کشیی گهی دیلی زدن سی دستش برا

  
 نی به امی از هر حس و شفقتی حورا رو که با اخم و صورت خالی اشک قامت بلند باالی از هاله 

 دهی ضرب دی بود وشونه نیزم ی رودهی اتاقش به حالت خمیکه بخاطر اصابت با گلدون گوشه 
  .کردی نگاه مگفتی م"....کنمی باور نم" لب مدام ذکر ریش و گرفته بود و ز

  
   لرزون و به بغض نشسته م سکوت اتاق و شکستی صدادی چکنیی از گونه م پای قطره اشک

  
 اختمشنی که من مینی تو هم اون امستمی نیشناختی که میمن اون نارگل!!! باور کننیباور کن ام-
  ...یستین

  
  : مو ادامه دادی حورا جمله ی زده خی سرد و ی صدا
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  !!نی قافله ست آقا امکی دزد و شرقیرف- 
  

 نگاهش ی حورا داد و استفهامیشگی از لبخند همی گرفت به صورت خالنی نگاهش و از زمنی ام
  .کرد

  
  : زد و ادامه دادی حورا پوزخند

  
 هاست نَشست بتی مصنی که مقصر تمام اید با کس بعنیدیخودتون و دوست نارگل نشون م- 
  !!نی تو ماشدیریگیم
  

 واری و کنار ددیزانوهام لرز ...دیچی باز تو مشامشم پی عطر سردیبو ...دی پرنی رنگ از صورت ام
  ....سر خوردم

  
 نموند برگشت سمتم و با تاسف به ظاهر درب داغون و ی سکوت اتاق و گرفت حورا منتظر جواب

 بلند بشم آروم روم کردی بازومو و همونطور که کمک مری کنارم نشست و دست برد زشونمیپر
  :گفتیم
  
  !! برات ندارهیچی هیشونی جز عذاب و پرنجایا.. نارگل نجای ای برگردذاشتمتی مدینبا- 

  
 چندروز شوک بهم نی دستام حس مشت شدن هم نداشتن به اندازه تمام هفت سال گشذته تو ا

 که می دادنم به خودش چند قدم برنداشته بودهی بودم حورا کمک کرد و با تکجی گوارد شده بود و
  : از پشت سرمون حورا رو مخاطب قراردادنی امیصدا

  
 همه سال نی که بخاطرش از نارگل اهی چانی کی خصومت شما با خانواده لی دلدونمیمن نم- 

  .. ستچکارهیش ه آردی و بدوننی اما ادی و با نفرت پرورشش داددیمراقبت کرد
  

 برداشت و با نی قدم به سمت امهی دست من و ول کرد و نی حورا باخشم و نفرت برگشت سمت ام
  : گفتکردی کنترلش می که به سختیتیعصبان

  
 چون اندازه خواهر نداشته م دوسش داشته و دارم و خواهم کنمیمن از نارگل مراقبت کرده و م- 

  !! کس ندارمچی هم به هیکار..داشت
  

   ؟؟سر دوست داشتن من؟؟؟من انقدر ارزش داشتم؟؟؟کردنی جنگ می سر چنایا.. چشمامو بستم 
  

 ری با چند قدم بزرگ سد راه شد و با سر زنی برد که امی حورا دستمو گرفت و به طرف در اتاق م
  :افتادهه گفت
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 حیضدر مورد آرش هم بعدا کامل تو...یی گهی کس دچی منم نه هبتی همه مصنیمقصر ا- 
نگفتم چون نارگل ...گفتمی حورا خانم وگرنه درمورد شما به آرش مستمیمن دنبال شر ن...دمیم

  .. ندارم یمن قصد بد....دی در امانینجوریگفت ا
  

  ..کنمی خواهش مدینجانری از ا
  

  : دست سرد مو گرفت و آروم گفتنی ام
  
 نجایمن از ا..دمی قسمت مترو به روح مادرت.. نارگلنجانرویالاقل تا خوب شدن عمت از ا- 
حاال که .. نرو نارگلنجای فقط از ادی بموندی واسه تو وحورا خانم تا هروقت خواستنجایا..رمیم

  .... فرار نکنگهید ..یبرگشت
  

 بستن در خونه من و حورا با ی صدادنی عقب گرد کرد و با سرعت از اتاق خارج شد و با شن
  .می نشستنی زمی زوگهیهمد

  
 گهی که همه رو به جون همدی تنفر،تنفر از شخص خودم از منی مزه دادی می تلخی دهنم مزه 

  !! هم نبودالمی خنی و عنداختمیم
  
   آرشه؟؟یدیاز کجا فهم- 

  
  : ممکن جواب دادی صدانی و با کمتردی کشی حورا آه

  
شت پ... م کنهادهی پنیی گرفتم بره پایبه تاکس ..فونهی پشت آدمشی که دگشتمی برمیباتاکس- 

 ازدهنم یمنتظر نشستم تو راه پله تا اومد هرچ.. شدم حواسشو نبود اومدم تو ساختمونمیدرختا قا
 زی رهی و ندهی رفت در و ببادشی ی با عجله و دوون دوون اومد تو و حتدمی بهش بگم دادیدر م

  .کردیصدات م
  

 طرف دلم هی از ی راستش و بخوادنتی کشگاری سرسنی شدری درگدمی منم پشت سرش اومدم تو ، د
 دست روت دمیکه د.. و بذاره کف دستتتی زبون درازنی بشه حق ادای پیکی باالخره خواستیم

  .بلند کرد
  

  : و ادامه داددی کشی آه
  
  !! کردمکاری چدمی نفهمگهید- 

  
  :با پشت دست اشکامو پاک کردم و دست گذاشتم روشونش و آروم گفتم- 
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  ...ن دوستم دارمهمه اندازه خواهرشو...شانس منه - 
  

  : و گفتدی با بغض خند
  
   چرا؟؟یدونیم- 

  
   تکون دادمی سرمو به نف

  
  !!دیکمکم کن..رمی پذبی آسیلیمن خ..کنهی منی به آدم تلقی حسهیچون ته چشمات - 

  
  : ادامه دادی سرمو بغل کرد بعد مکثدمی با بغض خند

  
 یآه.. من فرار نکردمیگفتی مزیر هیو ...یسوختی تو تب میداشت.. بد بود یلی حالت خشبید- 

  : و ادامه داددیکش
  
 تا بهت خورهی از کنارت جم نمدمشیدیم.. بابت زدن اون حرفاش متاسف بودیلی خنیام- 

من هم تا تونستم بهش .. کنهتی عصبادی زدی تو خبر نداشت که نبایماری بیآخه از سابقه !!بگه
  !!حال روز نارگله بخاطر کنمی میریطعنه زدم که من اگه کمتر سخت گ

  
  ... فرار کردمدونمیخودم م...متاسف چرا- 

  
  : لب زمزمه کردمری شدم و زرهی خوشکلش خی سبزآبی سرمو از بغلش دراوردم و تو چشما

  
 بی و آسفینه ضع....ترسمی نه میزی از چگهیاالن د..دهی بودم و ترسفی ضعیلیاون موقع خ- 

  !!! رمیپذ
  

 رفت حورا بلند شد و کمکم کرد جیاز جام بلند شدم سرم گ ی و به سختنی دست گذاشتم زم
  . به طرف حموم دمیخواست به طرف تخت ببرم که دست کش

  
  . تکون داد و با غرغر واسه حموم رفتن کمکم کردی سر

  
   بمونم؟؟؟ستی نیازی نیمطمئن- 

  
  : گفتمی به صورت مضطربش زدم و با لودگی لبخند

  
  ! حورایشی خوشکل تر میلی خیشی دلواپس می وقتیدونیم- 
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  : نازک کرد برام و سرشو باال گرفت و جواب دادی پشت چشم
  
 از یینجای ادونهی آرش منکهید ا, با وجنی امینارگل موندنت تو خونه .. واسه من زیزبون نر- 

  !!ستی نینظر من کاردرست
  
 یچشمک.... خدمت کردم های ارتشی دست اون آناری تمام زکسالی یناسالمت.. راحتالتیخ- 

  :بهش زدم و با آرامش گفتم
  
  : گفتمی کجکی کردم و با خنده یمکث..فقط..امی خودم برمیمن از عهده ...برو به سالمت- 

  
  !!!یجون حورا سه نکن...هی ترکمی گفتم با دوستام رفتالدیمن به م...زهیچ- 

  
  !!!!نارگل- 

  
  !!!نجای که بگم برگشتم ایانتظار نداشت...هیخب چ- 

  
  !!!هرشبم باهام در تماس باش..مراقب خودت باش....کنهی مغزم کار نمگهی من ددونمینم- 

  
  !! عشقت نشدمیالبته اگه پشت خط...باشه - 

  
  . آسانسور و زد و از دور بهم چشم غره رفتی دکمه 

  
 مین...اونم چروک...دو تا مانتو اورده واسه من... در خونه رو بستم و با عجله رفتم سراغ ساکم 

 کردم بعد از اتو کردن لباس هام لباس دای گشتم تا اتو رو پنیعت تمام تو خرت و پرت ها امسا
  !! رفتمرونی بمارستانیعوض کردم و از خونه به مقصد ب

  
  !! کهستنی بود نی منش بستری به اسم علیماری بنجایسالم خانم ا- 

  
  : گفتی باال اورد و با بدخلقی سری حوصلگی پرستار با ب

  
  !!ش بخشبردن- 

  
  ؟!ی چه اتاقی بپرسم چه بخششهی مشمی مزاحم چرت زدنتون نمانایخب اگه اح- 

  
  : گفتی تو هم رفت و با بذخلقشتری پرستار اخم هاش ب

  
  !خانم درست حرف بزن- 
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  ..!!نیدی جواب میتلگراف ...ی خماریادی شماانگار ززنمیدارم درست حرف م- 

  
  !! به کارم برسمدی بزاردی خانم محترم بفرمائیبهتر نبود نی از ای بودداریشما هم تمام شب ب- 

  
 نی کجاست امارمی بدیاز اول گفته بود.... مزاحمتون شدمدیببخش..اوه منظورتون چرت زدنه- 

  !!دیزدیهمه از وقت جفتمون نم
  
  !!!!نارگل- 

  
  .دستای مونده رو برداشت و کنارم ای چند قدم باقی با خستگدیام... به طرف صدا برگشتم

  
  ؟!! اول صبحیکنیکارمی چنجایا- 

  
  ! حتمارنی وقت منو بگیچیه- پرستار

  
  : رو به پرستار برگشتم وگفتمدی بدون توجه به ام

  
  ی مسئول جواب دادن به ارباب رجوعنجای نباشه اتیکار..شما چرتتو بزن- 

  
سکوت کرد و  یی محکم و آمرانه "!!!!گهیبسه د" ی بده که با صدای پرستار دهن باز کرد جواب

  .صاف سرجاش نشست
  

 بهم نگاه ی حرف نگفته و گله با آزردگای دنای رنگ با دنی جفت چشم آبهی برگشتم به طرف صدا 
 زی بابت پهن شدنش سر می کرد خونسرد نگاهمو ازش گرفتم و به پرستار دادم خواستم متلکیم

  : مرد پرستار ومخاطب قراردادیبهش بزنم که باز صدا
  
  .. خونه دی بهتره بردیی خسته دونمیم...دی خسته نباشیفیخانم شر- 

  
  ...اما دکتر- 

  
  !دیبفرمائ.. من هستمدی بمونفتی شانی تا پاستی نیازین- 

  
 ی تعارف پاره کردن هاشونو نداشتم پرستار از جاش بلند شده بود تا برای باقدنی شنی حوصله 

  :رفتن آماده بشه که برگشتم سمتش و با سماجت گفتم
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 تونو ی احترامی بنی کجاست وگرنه امارمنی بدی زدن از ساعت کارتون لطفا بفرمائمیقبل از ج- 
  !!دمیگزارش م

  
 سرجاش دفترش و باز کنه که باز نهی تا خواست بشدیکشی پرستار با چشماش واسم خط و نشون م

  : کردی مرد بهش گوشزدیصدا
  
 فی تشرنمیبی دوستتون من صالح میجا دی بودفتی ساعت ش24 االن دیخانم گفتم شما بفرمائ- 

  !!کنمی میدگی رسشونیخودم به کار ا ..دیببر
  

  . شددیدی ناپی بدم بهش از جاش بلندشد و در چشم به هم زدنری باز گنکهی پرستار از ترس ا
  

 هر دو مرد سکوت کرده بودند خوردی بودم و خون داشت خونمو مدهی نرسخواستمی که میزی به چ
 راهرو و یعقب گرد کردم و بدون توجه به جفتشون به طرف انتها..نداشتنو قصد حرف زدن 

  .آسانسور رفتم
  

 طبقه ی در آسانسور باز شد به محض وارد شدنم به آسانسور پشت سرم وارد آسانسور شد دکمه 
 نگاهم ی و نگرانی بود که با دلواپسدی امدمی که دیی صحنه نی و زدم و آخرمارستانی بتیری مدی
  .کردیم
  

  : ممکن گفتی صدانی و با کمتردی کشی آه
  
  !!!ری به خدنیرس- 

  
  )سکوت....(- 

  
 در باز شد تا ستادی طبقه اهیآسانسور بعد از . که زده بودم و زد یی قبل از طبقه ی طبقه ی دکمه 

  . در آسانسور بسته شد و به طرف باال رفتدی کشرونمی بازومو گرفت و از آسانسور بامیبه خودم ب
  

  : سوت و کور طبقه داد زدمی تو راهروبای خشم برگشتم سمتش و تقر با
  
  !! احمقی کردکاریچ- 

  
 ی روپوشش کرد و به سمتم برگشت به سختبی مشت شده شو تو جی بود دستاستادهی پشت بهم ا

  : باشهی کرد عادی میسع
  
  !گهی دبرمتی دارم ممارتی بشی پی بریخواستیمگه نم- 
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 برم خوامی که میی به پستش بود االن تنها جااقتی لی اون پرستار بیوجه تیاون مال قبل از ب- 
  !!مارستانهی بتیریاتاق مد

  
  !؟ی چند سال کجا بودنیا- 

  
  !!ارمی کردم به خودم مسلط بشم و کم نی از سوال بدون مقدمه ش جا خوردم بااخم سع

  
  ...ستیبه شما مربوط ن- 

  
  دم آسانسور و فشارش دای برگشتم سمت دکمه 

  
  ؟!! ادب و گستاخت کردهی بدنم کجا انقدر بخوامیم..چرا مربوطه- 

  
  . بودی که براش داشتم پوزخندی تنها جواب

  
 که به طرفم برداشت بازومو گرفت و ی تو طبقه خواستم سوارش بشم با قدم بزرگستادی آسانسور ا

   .دیعقب کش
  

  .ش قرار گرفتم  و پشتدمی برگشتم سمتش با دست آزادم دست چپشو گرفتم چرخ
  
 و شناخت اعصاب نقاط ی به فرز" دوی کیآ" ورزش ی سرو گردن ازم بلندتربود اما خوبهی 

  .کردی ممی و قد تسلکلیحساس بدن بود که طرف و با هرچقدر ه
  

 به محض دمشی پامو پشت پاش گذاشتم و به عقب کشهی زدمش واری به جلو هولش دادم و به د
 وکف دمی قبل از بسته شدن در آسانسور توش پرنمی مو ببی اثر هنر نموندم تانیافتادنش رو زم

  .رفتی منییآسانسور نشستم در آسانسور بسته شد و طبقات و به سمت پا
  

 کردمی که حس مزدیقلبم اونقدر تند و محکم م..زدمی م گذاشتم هنوز نفس نفس منهی دست رو س
 شد که سرپا ی باز شدن درش آماده میبرا خورد و ی بزنه آسانسور تکونرونی م بنهی از سخوادیم

  .دمی به صورتم کشیشدم و دست
  

 تکون دادم و با سرعت از یکالفه سر...دلم سوخت..چشمام سوخت. مشاممو زدی عطر سردی بو
 خوردم تعادلم و ازدست دادم مرد شونه هامو گرفته ی زدم موقع خروج به مردرونیآسانسور ب

  .دیردم و نگاهش کردم برق از سرم پر ، سرم و باال اوافتمیبود که ن
  

  ؟؟؟! سرعت به طبقه همکف رسونده بودنی آرش چطور خودشو به ا
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 هی زد و بازوم و ول کرد و یزی آمطنتیلبخند ش. شده بودم رهی و مبهوت تو صورت مرد خمات
  : گفت ی تو موهاش کرد و با لبخند جذابیقدم عقب رفت دست

  
  !!رهیفس گ انقدر نتتمی جذابدونستمینم- 

  
 ؟؟چقدر روحش مهربون شده؟؟تا زدی روحش بود داشت باهام حرف منی کشته بودمش ایعنی 

  !! کرد؟؟ی می ازش حاال روحش داشت تالفدمی ندیریآدم بود خ
  

 ی به عقب برداشتم خوردم به کسیقدم. تاسف تکون داد ی از روی از کنارمون رد شد و سری زن
 طونی شیدن به آسانسور بود با عجله برگشتم سمت مرد با چشما بود که در حال سوار شیی آقاهی

  . کردیو سرحالش نگاهم م
  
ابروهاش از . شنهی با انگشت اشاره زدم رو ساطی آروم و با احتیلی قدم جلو برداشتم و خهی 

 باز حرکاتم شی و نی ش تا انگشتم دنبال کرد و با سرخوشنهی انگشتمو از سریحرکتم باال رفت و مس
  . کردی محی نظر داشت و تفرریو ز

  
  . از پشت سرم بلند شدی اعتراضی صدا

  
  : کرد تا خنده ش و بخوره و رو به صورت مات و متعجب من گفتی سرفه ا

  
  ...شمی رد بشم ممنونتون مدیخانم اگه اجازه بد- 

  
  : گفتمیجی با گ

  
  !!! منیاز رو- 

  
  :وم گفت به آسانسور کرد وآری خنده شو خورد و نگاهی به سخت

  
 ستادنتونیمنظورم سر راه ا... اساعه ادب بکنمی و جذاببای زی بانونیبه همچ..من غلط بکنم - 

  !!بود
  

 نی اشناخت؟؟؟بهی منو نمیعنی!! خورده بود حتمانی و جذاب؟؟؟سرش زمبای زی بانو
  !!نــــه..سرعت

  
  ..ردنش گنداختی طال مری زنجیآرش ک.. چرا لباساش عوض شده نی انمی صبر کن بب
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 ها تو کتش ی بازی قرطنی نگاهموبه دستاش رسوندم دستبند؟؟؟؟؟آرش و دست بند؟؟آؤش ا
  ...رفتینم
  

  !!!! عمـــاده نیا..نیا..نی نکنه ا
  

  : بود که خارج از کنترلم سربلند کردی حسنیاول...خشم.. احساساتم به جوش اومدگی ته د
  
  !!!!ـــعیسر.. کناردی راه من بر از سردیشمابا!!! چه طرز صحبت کردنه آقا نیا- 

  
 مارستانی بهش زدم و به سرعت از بی محکمی از کنارش رد شدم و تنه یظی جا خورد با اخم غل

  !!!خارج شدم
  

 سمت یجی بود با گادی سه چهار روز برام زنی همه شوک تو انیطاقت ا... زدم ی نفس نفس م
 نبرد ی عماده با اخم و خشم آماده نکهیم ا با علدی و از پشت سر کشفمی کی که کسرفتمی میتاکس

  !!برگشتم عقب
  

 قدم به عقب هی رنگ و روش از ترس و تعجب ی شده و صورت بزی ری از خستگی الله با چشما
  .برداشت

  
  : گفتمی به خودم مسلط شدم و با حفظ اخمم با لحن آرومتر

  
  !! چه وضعشهنیه؟؟ایچ- 

  
  : و آروم گفتدی صورتم و کاوی کرد و با کنجکاوی مکث

  
  !!یگشتی گفت دنبال اتاق مامان مدیام- 

  
  سکوت...- 

  
  !!شینی ببیخواینم- 

  
  : گفتمی با لحن گرنده 

  
  !!دمی شاهکارتونو دی کافیاون شب به اندازه - 

  
  : قدم عقب تر رفتهی کرد و ی به سرعت اخم پررنگ
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 دارو کردیمن سرم درد م بره حموم خواستیپرستارش م....می دستاش و ببندومدی مشیکم پ--  
  !!ارهی سر خودش میی بالهی رهی مشهیخورده بودم گفتم بلند م

  
   سردرد تو؟؟؟ای دستاش مهمتر بود ی ؟؟؟کبوددی که سرش اوردنیبال؟؟بدتر از ا- 

  
  :دیبا بغض نال- 

  
  !!نارگل- 

  
  : بود گفتمهی گری قدم به سمتش رفتم و تو صورتش که آماده هی 

  
 شی پبرمشی منجایعمه بهتر بشه از ا...شتم بمونم به اون خواهرت هم بگوفکر نکن که برگ- 

  !!!!! براشزنمی من از جونم می نگهش داریتونی نمکنهیاگه تو سرت درد م..خودم
  

  : مثل سابق تلخش گوشم و زدی عقب گرد کردم که برم که صدا
  
 توئه یاگه عمه ..ی بشادآوری ستی مادرم الزم نیواسه من از آداب نگهدار..تیجونت ارزون- 

  !!مادر منه
  

  : کردکی خالص شو شلری ش تشهی مکث کرد و طبق عادت همی کم
  
  !!!گهینه کس د..ی مامان خود توئیضی نره مقصر اول و آخر مرادتیبهتره - 

  
 آن مثل هی آن مثل بره مظلوم و معصوم هی لبخندم و به سرعت خوردم هنوز عوض نشده بود 

 که اشکش دم مشکش یی رورنگی نه اون دختر بخواستمی الله رو منی من اگرگ درنده و برَنده
  !!بود

  
  : نگاهش کردم گفتمنیی از باال تاپای برگشتم طرفش با نگاه سرد

  
به ..دی بگشدی روتون نمدیکه با حضور من تو خونتون مشکل داشت !!دیمقصر من نبودم شماها بود- 

  !!دی بدبختم کردی دستی کم عقلتون دستی اون دائی نقشه یبهونه 
  

 ی اون همه بدبختی از زخم زبون زدن بابت تالفبردمی از فشار بغض و لذت مشدی می داشت متالش
  !بردمی بودم لذت مدهی که کشییو تنها
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 و می راه انداخته بوداری که با خشای همراهی هی و کارت آتلفمی زدم و دست کردم تو کی پوزخند
 ی و قاطعی و گذاشتم کف دستش و با لحن جدمیرفتی تولد ها میاه به موسسه ها و گی عکاسیبرا

  :گفتم
  
   باشمششی پنجاستی تا اخوامیم...شماره اتاقشو برام بفرست.... خبر نذارمیاز حالش ب- 

  
  ؟!!؟؟یخانم تاکس- 

  
  : کردم و ادامه دادی نگاهرشی به راننده تکون دادم و دوباره تو صورت الله به صورت دلگی سر

  
 ی رو تویهرک... عمه برام مهمههی از شتریپس ب.. به گردن من داره و داشتهیدرت حق مادرما- 

 گهی من دسنی ازم دور وای هم اخطار بدیپس بهتره به باق...دونمیگذاشته مقصر بدونم اون و نم
  !!ستمی تجربه نی و بفی ضعی دختر بچه هی

  
  .ود  شده برهی خنی رو زمیی جاهی شدم هنوز به ی سوار تاکس

  
  : راننده نگاهمو ازش گرفتی صدا

  
   خانم؟؟؟دیبری مفیکجا تشر- 

  
  ! انداختم و آدرسش و به راننده دادمنی حسام و امی هی به کارت آتلی نگاه

  
 مسخره داشته باشن ی سوژه هی دی دوتا احمق همه جا بانیخنده م گرفت ا"ی آبیخانه " ی هیآتل

  مگه استخره؟؟؟.. هم شد اسمی آبیخانه 
  

 بود ی بزرگ و ادارزی مهی دمی که روبروم دیزی چنی رو باز کردم و داخل شدم اولی اشهی در ش
  .. بودی مشتری برای با شال گردن انداخته ش در حال لوندیکه دختر جوون

  
 ادم و که حال آدم کنهی جذب منیهمچ.. مجموعه شونی انتخاب احسن برانی اهللا به اکی صد بار

  !!خورهیبهم م
  

  : گفتمی رو به منشی خشک و رسمیلی و خدمیرفتم و وسط الس زدن خانم و آقا پر جلو 
  
  ؟؟!!هیحسام کدوم گور- 
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 مبل ی مرد رودی پری مرونی چشماش بی داشت از گودی رنگ منشی لنز گذاشته و عسلی چشما
 دهی پوشدی رنگ م که با ساق تنگ و شال سفی آبی زانوری تازی به مانتونیی از باال پاینشسته نگاه

  . زدیبودمش کرد و چشماش برق
  

  : جون کردنش و ندادشتری اجازه بی کنجکاو مردی بده که صدای دختر با اته پته خواست جواب
  
  ن؟؟ی باشیشما ک- 

  
 نی از شکم جلو اومده و شلوار جی خم کردم و با لبخند مرموزی برگشتم به طرف صدا سرمو کم

 پشت گردنش باال اورده بود کردم و نگاهمو به الدی منی شو عقهی که ی شرت مارکیتنگ و ت
  : دادمرشی تیچشما

  
 ی پهنی به خنده ششی ابروهاش باال رفتند و نی مکث کرد تو صورتم و با تعجب و خوشحالی کم

  :باز شد
  
  !!!نارگل- 

  
  : خنده دارش زدم و گفتمی افهی به قی پوزخند

  
  !!دمت و تکون بده!!زمی عزیشناخت- 

  
 ی قهقهه ی خانم تو هم گره خورد صداشیتی تی اخمادی مبل نشسته پری مرد رویو به گلیی چا

  . بغل کردنم از هم باز کردیبا خنده به طرف اومدم و دستاش و برا.حسام به هوا رفت
  
  : گفتمی قدم عقب رفتم و با بداخالقهی 

  
  ... شکمشو ییییا- 

  
  : و گفتدی به شکمش کشی حسام سرحاتل دست

  
  !ی تو خوبه مث مارمولک فقط قد دراز کردنیع..ه بدبخت مردتیشخص- 

  
 به یبا لبخند موزمار. اکشن نشسته باشه لمی فهی ی به من نگاه کرد انگار که به تماشاجانی مرد با ه

  : حواسارو به خودم جلب کرده بودم انداختم و رو به حسام گفتمی که حاال همه یمنش
  
  !! صحبت آقا و خانم شدمنجامزاحمی بدم اگهی دی جاهی جوابتو می برایب- 
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  : گفتی کنترلش کنه رو به منشکردی می که سعیی تکون داد و با خنده ی حسام سر
  
  !!ارنی خنک بیدنی به آقا رضا بگو برامون نوششهی جان اگه مدایو- 

  
 نگاهم تی آخر نگاهم به مرد افتاد که با رضای کرد لحظه میی با دست به سمت اتاقش راهنما

  .دکریم
  

  : گفتیی حسام در اتاق و بست و به طرفم برگشت و با ذوق و شوق بچگونه 
  
 ؟؟کجاییمعلوم هست کجا!!ی خوشکل تر شدیخوشکل بود... بدمصبیچقدر عوض شد- 

  ؟؟یکنی مکاری چی؟؟؟داریبود
  

 واری اتاقش رفتم و به در و دمنی زدم و به طرف نشی تکون دادم و لبخند از خود متشکری سر
  !!انداختم ینگاه

  
  : نشستم و رو به حسام گفتم

  
درکنارش هم  .. می رستوران زدهی کیاونجا با سه تا شر..کنمی میتهران زندگ.. بابایکی یکی- 

  ...کنمی هم می عکاسیتفنن
  

 انداختم ری تنگ شلوارش کرد که سرمو زبی قدم به سمتم برداشت و به زور دست تو جهی حسام 
  :ش سرمو باال گرفتم صدادنی با شنرهیخنده م نگ

  
  ؟؟یچقدره برگشت..مدتها هم دنبالت گشت .. نگرانت بودیلی خنیام...پس خوبه- 

  
  !!نمی امیفعال خونه  ..شهی می چند روز

  
  .داشتی کنارم نشست و چشم ازم برنمی حسام با مهربون

  
  !!خوشم اومد..نی استخدام کردی خوبیمنش- 

  
  : تکون داد و گفتی سر

  
  !! ندارهمعرکه ست حرف- 

  
رسما احساس . زد پشت کمرمیکی شیشگی باز شد به عادت همششی لب بهش دادم که نری زی فحش

  .. رفتم و برگشتم نی زمکیکردم با صورت تا نزد
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  : برگشتم سمتش و گفتم

  
  !! برا خودت ها حسامیهرکول شد..واشی بابا میکشتی میداشت- 

  
  : پاشو انداخت رو پاش و گفت

  
ه االن و -  دخترکش بودم برا خودمی شکمه نبود حسابنی ایدی و ندشمی چندسال پیگیمبـ ..  

  
  
  

 ی کم پشتشی بود اگه رفی دخترا ظرنی به صورت گرد و جمع و جوش کردم صورتش عی نگاه
  !ی سخت بود مرد بودنش و بفهمذاشتینم
  
  !!قسر در رفتم.. پسدمتی دیخوب موقع- 

  
  : و گفتدی خند

  
  !! گذاشتم کنارمیدی بوسگهیم د خوبش و سوا کردهی- 

  
  : کنار گذاشتم و گفتمفموی با تعجب ک

  
  !!!!!یگی م؟؟؟؟؟دروغی ازدواج کرد- 

  
 بسته بود ی دختر بچه بود که موها شو دو گوشهی بود عکس واری که رو دی سمت شاسدی دست کش

 که از یبی سیواژه .. کرده بودی نازنی به دوربی کوتاهسهی پلی و دامن مشکیو با لباس صورت
  !! پدر و دختر بودنی وصف اقایوسط نصف شده باشه دق

  
  ...دمی به صورتش کشی دستی شاسکی جام بلند شدم و نزداز
  
  ..چقدر ناز و ملوسه.. من ی خدایوا- 

  
  !! اسمشهنیطن- 

  
  !! کرده پدرسوختهیچه ناز.. نگاش کن- 

  
  ..یآهو- 



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

519

  
  : برگشتم سرجام نشستم و رو بهش گفتم

  
   !!ی فحشاشم بخوردی بایپدر شد گهید- 

  
  ! ول کنگهی تو ددهی مادشی هم فحش دهی هم فحش می به اندازه کافنیام- 

  
  !!ی با خانومت هم آشنام کندی حسام جان بانمشی ببخوامیمنم م- 

  
  . خودش نگفتهی از تو گفته از خواهر هانیاتفاقا انقدر ام!!!حتما- 

  
  : و گفتمدمی کشی مصنوعی آه

  
دوست بزرگترت ، هنوز دستش تو ... ی زن گرفتی هستیتو چه دوست...نیام..نیام. .نیام- 

  !!دماغشه
  

  
  

 و شدی مرهی جا خهی به ی تا اشکش در اومد هدی انقدر خندقهی چند دقدی سرشو باال برد و خند
  : گرفت شکمش و گرفت و گفتی خندش شدت مکردی و دست به دماغ تصور منیانگار ام

  
  ..ری بگداروی ونی همایخودم کم بهش گفتم ب.. کنمکارشیچ... از خندهمیوکوندپ..جون نارگل- 

  
  :دادی ادامه مدهی بردهی خنده و برری زد زشتری اومده باشه بادشی زی انگار چ
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  !! نهگهیم!!خوادی می چگهید..تازه عاشقشم که هست... باال یبا روابط عموم.. ..دختر خوب- 
  

  :د و ادامه دادی کشی شد آهی جد
  
حداقل اگه ... کنمکارشی چخوادی نمی کرده وقتی و معرفلشی زن خودم کم بهش فک و فام- 

 ینجوری ایول.. گرمههیی سرش جاگفتمی مسوختیدلم نم... تو بساطش بود یزی چیدوست دختر
  !!می هاش و تحمل کنی عنق و بداخالقافهی قدیتنهاس با

  
  !!شکونهیدل دختر مردم و هم م: و گفتدی باز خند

  
  : کرد و گفتزیحسام چشماشو ر.. رو لبم نشست یلبخند..دی تو کله م درخشی فکر

  
  ؟!!نجای ای خبر اومدی چجور شد بنمی بگو ببیراست- 

  
  : مو مظلوم کردم گفتمافهی ق
  
  ..گشتمیدنبال کار م- 

  
  .. ابروهاش و باال برد و باز منتظر نگاهم کرد

  
  : خودمو لوس کردم گفتم

  
  !!!نگ شده بوددلم براتون ت- 

  
  . کرد و باز نگاهم کردیکی سرشو خم کرد اخم کوچ

  
  : خودمو جمع کردم و گفتم

  
  ... ازم حرف بکشه خوادی بابا گلو خشک میا- 

  
 بره که چشمم به قهوه جوش رونی زد و خواست از اتاق بشیشونی به پی دستی حواسی با ب
   افتادزشیروم

  
  !! دردسریب...خورمی قهوه موانی لهی نجای همی دارزی تموانی حسام صبر کن لی هیه- 

  
  ..آره بابا هست- 
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  !! شروع به گفتن نقشه م کردمجانی قهوه رو به روم نشست و من هم با هوانی با دوتا ل
  

  : گفتینی و با لحن غمگدی کشی حسام پوف
  
  !!گفتی مدی و نبانیا..می باهم دوست بودیمثال از بچگ..انتظار نداشتم ازش- 

  
  ؟؟!!یی هیحاال بگو پا...دی ازش حرف کششهی هم نمشهی رو که نخواد بگه با تیزیچ..گهی دنهیام- 

  
 ادی مایمن بچه دومم داره به دن.. سالشه27کم کمش ..یستی که نبهیغر.. م جون توهیچهار پا- 
  ...میکردی مشی کارهی ...هی دردش چگفتیخب زودتر م.. کوچه ستهی هنوز اندرخم نیا

  
 نی برعکس امبندهی خرده پاهی ،نی برعکس امرجوشهی خرده دهی؟ الله !! حسامیردکی مکاریچ- 

  ؟؟!!ادی دوتا چطور از هم خوششون منی ادونمی من نمنی نقطه مقابل امقای،دق
  

 یادآوری کرد با ی گرد شده از تعجب نگام می کرد و با چشمای حسام سرفه می به گلودی قهوه پر
 کوتاه کوتاه ی ولکردیزدم تو کمرش نفسش جا اومد هنوز سرفه م که کرده بودم چندتا یسه کار

  :دی پرسدهی بردهیبر
  
  ؟؟ی گفتیچ- 

  
  ! نفهمهیزی چنیقسم خورده بودم بابتش ام... حسامری بگدهی نشنزهیچ- 

  
  . نگفتیچی تکون داد و هی سر

  
ماز آب  اونجوره دختره جاننجورهی زنم بده به خواهر زنش اخوادی مدی امزدیچقدر غر م- 

 از دختره ادی خوشش نمکردمیفکرم!! باش حرف زد متعصبهشهینم.. هیخشکه مذهب...بکشه
  !!یلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی مچیاگر با من نبودش ه..نگو

  
  : برخورد با اخم رو به حسام گفتمرتمی به رگ غ

  
 یه آدم بسته االل..  چون با پسرا ارتباط نداشته ؟؟؟هیالله خشکه مذهب.. زر زده برا خودش- 

 پس خشکه ختهی رو هم نری پسرچی دختر با ههی چون هی انصافی بیول...ستینبوده و ن
 بزرگش کرده چون مطمئن بود عمه ردش نکنه الله نیاگه ام... پس امله..پس متعصبه..هیمذهب

  !!دیوفتی که پس ندیریگی و مشیعادت شما پسراست دست پ!! هاشیاشی عطر بخاکنهیردش م
  

  : خنده دستاشو باال برد گفت باحسام
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 منم ستی ننی شباهت به امی من هم بیزندگ!! یزنیمگه من گفتم که منو م..میباشه بابا تسل- 
 که کم نذاشته گفتی نمیزیتک پسر هم بودم باباهه چ...گذشتی می تللیللی و ی تو مهمونمیزندگ

 نقطه بقول هی به ی روزستدونی برا بچه ش کم نگذاشته باشه نمکردیباشه به ذهن خودش فکر م
  ..می برا خودمون برنداشتیچی همینیبی که ممیرسی منیام
  

 بود نیشعارم ا.. نوه هاش دنی پدرم زنده بود حسرت ازدواج کردنم و داشت و دامرزی تا خدا ب
  !...؟ی برا چرمیزن بگ!!!رهیگی زن میک
  

شون و از دست داده بودن  خانواده کنار مزار پدرم، مادرهیسر عقل اومدم سرسال .... رفت
  ... رو داشتم مال خودم باشه یکی شدی حس کردم چقدر خوب ممی بار تو زندگنیبرااول

  
 شیری و بانمک خوشم اومده بود از نجابتش از سربه ززهی مزهی بود ریری سربه زی دختره چادر

 سهیدم مقا خویبا زندگ..خوامشیشرم داشتم به مادرم بگم م..از تن صداش موقع سالم کردنش 
  !!شدمیاز گفتن منصرف م..کردمیش م

  
  : گفت ی آرومتری و با تن صدادی کشی آه

  
سجده ..می به مادره گفتزونی پام نشست بگو بگو بگو بگو تا عرق رری زنی امنیدو سال گذشت هم- 

  !! بود آدم بشو بعدنیحرفش ا..ومدی کوتاه نی ولیکرد از خوشحال
  

 انقدر دیدی و سرمزار منی هربار من و امرمردیبت کرده بود و پ با پدرخانمم صحمیدی بعدم فهم
  ... که سر سال دوم پدرم ، حس کردم چقدر از گذشته م فاصله گرفتمزدیحرف م

  
 بعدشم که ی خواستگارمی شد و رفتی تا مادرم راضمی راه انداختنی رو با امنجای بعدش هم که ا

 هم کردی میهم بچه دار..خوندیاشت هم درس مکم نذ..خانمم دانشگاه قبول شد..میازدواج کرد
 شیری ناپذی همه خستگنی از ادمیکشی خجالت منی من و امی بدون نقص بود که گاهشیخونه دار

 که ی لذتی ولمی خوردی بدمزه مای شور بود ایهربار . میکردی از دانشگاه غذا درست مردهتا برگ
  !! گذشتیهمون خوش م بشتری و مشروب کهنه سال بی از صدتا مهمونمیبردیم
  

  : ادامه دادینی و با لحن غمگدی کشی نفس
  
 نشه ی اگه تکرارای ..شهی می بعدش تکراردهی حال میی جاهی تا ی نارگل خوش گذرونیدونیم- 

 برامون میاری دختر بهی... بعدش... میسرحال ش... بابا می بخوریزی چهیاول ..شهیهدفت عوض م
 ی نصب شبی شبهی بعدا حاال فهمهی میک..فت گنجشک مفتخب سنگ م...بعدش .. بدهی تابهی

البته اگه .. براتشهی می تکرارشتری فاز بنی تکرار بشه اشتری بیهرچ..می بودی ارهمهمون بدکا
 ی و موندنی واقعزی چهی دنبال شهی نشه ادم ازش خسته میزی چیضی ،مری موادریاس
  !!مثل عشق..گردهیم
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 ی حرفا چنی ای کرد معنی مکی تکی تو سرم تیزیچ. شدرهیخ زی حسام ساکت شد و متفکر به م

  ؟؟!! باشهتونستیم
  
 روشن ی نکته شو بگشهیحاال م.. از نطق پرسوز و گدازت کنمیتشکر م!! خب حجه االسالم حسام- 

  !!میش
  

  : و به چشمام داد و گفتمشی نگاه مستق
  
  ...یه چاز هم....میتا صبح حرف زد.. حالش اصال خوب نبودنی امشبیپر- 

  
  : نظر داشت و گفتری با دقت عکس العمل هام ز

  
  !!ی هم شوخادی با اعتی شوخیبا همه چ- 

  
  : تکون داد و گفتی حسام سردی رنگم پر

  
 سرت اومده انقدر ی چه بالئدونمینم!! نارگلی زدنی به امی بزنبی آسشتری به خودت بیهرچ- 

   اما یعوض شد
  

  : با خنده اشاره داد به خودش گفت
  
  !!یتو آدم نشد.. آدم شد وینوکیپ..میبابا ما آدم شد- 

  
  ..یام- 

  
  . دهنش باز مونددنمی و غرغر کنان اومد داخل و با دنی خسته و غمگنی در باز شد و ام

  
 بکشم چطور از کنار خواستی مدنی کشگاری سهیاگه به خاطر ..  حس کردم سرخ شدم از خجالت 

   بود؟؟هدیاز کجا فهم!مواد زدنم گذشته بود
  

 از اتاق نی از حسام بدون توجه به امی رو شونم گذاشتم و با خداحافظفموی از جام بلند شدم و ک
  ! زدمرونیب

  
 نی امنی اومد ماشادمیاز کنارش گذشتم و .. پارک شده بود هی در آتلیی آشنا33 کسی انی ماش

  . بودی شکلنیهم انگار هم
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 نیزد نگاش کردم با اخم بهم اشاره کرد سوار ماش پشت سرم بوق ینی ماشدهی به سر کوچه نرس
 از تو ی بوق ممتد کسیبدون توجه به راهم ادامه دادم دستشو گذاشت رو. بلندش بشمیشاس

  .. صداش و خفه کنهدیتراس داد کش
  

 شده بودم دنده رهی جلو خی سهی هاش سوار شدم مکث کرد تو صورتم به شی بازوونهی ناچار از د
  .حرکت کردرو جا انداخت و 

  
 پارک کرد و ی رستورانی دوازده بود جلونشی کرد ساعت ماشی وطری تمام راه و بدون حرف مس

  !! شوادهیآمرانه گفت پ
  

  !!شدمی مادهی اگه گرسنه م نبود عمرا پفی ح
  

 کرد انقدر ی شسته م نگاهی نشست رفتم دستام و شستم و برگشتم با حرص به دستازی پشت م
  . شدنی می همه عصبیکی و کوچیعی طبزی هرچگهیودم که دوسواس به خرج داه ب

  
  . سفارش داده بودگوی من می خودش کباب و برای غذارو اوردن برا

  
 غذام و ی غذا رو خوردم و از حرصش همه دی رسی به مشامم نمی خوشی که ازش بوی در سکوت

   . شدرهی به خوردنم خنهی پرش و کنار زد و دست به سمهیبشقاب ن.هم خوردم
  

 تکون داد و ی قطره خوردم و از جام بلند شدم سرنی و نوشابه م و تا آخردمی کشیری از سی نفس
 برد برداشتم و رفتم تو رونی ببشی و که نصفه از جنی ماشچییاز جاش بلند شد تا حساب بکنه سو

  . نشستمنیماش
  

 و روشن نیماش.شون عقب گذاشتی و سه تا غذا برگشت و صندللکسی ناهی با قهی بعد از چند دق
  . شد رهی رخم خمیکرد و به ن

  
 و زد که باز بشه که با اخم نگی به خونه ش در پارکدهی و رزوشن کرد نرسنی کرد و ماشی مکث

  :دهن باز کردم
  
  !!! که من هستمی تو خونه ای پا بذاریحق ندار- 

  
  . کردیم نگاه رهی خرهی لگه ابروش باال رفت در خونه پارک کرد و تو صورتم خهی 

  
  : برگشتم سمتش و گفتمی با پرروئ
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 ی وحشهی کنمی صورتم پاک شده فراموش می چون کبودی؟؟فکر کرد!! نگاه دارههیچ- 
  !!ی هستختهیافسارگس

  
 نکهی لب گفت دکمه در و زد در بسته شد و بدون اری زی..  تکون داد و استغفراتی از عصبانی سر

  :نگاهم کنه گفت
  
  !! شوادهیپ- 

  
 غذارو دستش گرفت و تا آسانسور با اخم دنبالم اومد و تو کسینا. شد ادهی شدم پشت سرم پهادی پ

  !!آسانسور غذاها رو کنار پام گذاشت و تا خواستم حرف بزنم در و بست روم و رفت
  
 و برگشتم لباسام و در اوردم و با زی می غذا رو تا آشپزخونه بردم و گذاشتم روکی غر غر پالستبا

 که صبح حورا قبل نی کشان رو تخت امازهیوش گرفتم ساعت حول و حوش دو بود خمآب سرد د
 دور نگه مارستانی شو شسته بود و پهن شدم و به شدت ذهنم و از مسائل بیاز رفتن رو تخت

  !!داشتم
  

  !!! دورم کنهی اصلری از مسیزی چچی هذاشتمیرنمی بخاطر عمه برگشته بودم و الغمن
  

 بود با ی دور ازم در حال خودکشی با فاصله ی خوردم باز هم گوشی تکونی زنگ گوشی صدا
  :  کردم و به طرفش رفتم شماره ناآشنا بود ی کش و قوسیسست

  
  !بله؟-
  
  سالم-
  

  :دمی و پرسدمی کشی اازهیخم
  
  !سات چنده الله ؟-
  

  : گفتدیبا ترد. مقدمه مد جا خورده بودی سوال بنی مکث کرد احتماال از اهی ثانچند
  
  ؟؟!!مگه بد موقع زنگ زدم-
  

 ادی استعداد زنی ای برای فکرهی دیواقعا با.. افتاد نه شب بود نی امی به ساعت کنار پاتختنگاهم
  .. بشمی رکود دار خوبنسی گی تو رکورد هاتونستمی مکردمی مدنمیخواب

  
  ! شده؟؟یزیچ!!دمی ساعت پرسهیفقط ...نه-
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  !! منی جاایب..ی مامان باششی پیاخوی خسته م خواستم بگم اگه میلینه من خ-
  
  خواهرت؟؟-
  
  !! بمونهادینتونست ز... بودضی مریرفته خونه مان-
  
  ؟؟؟یمان-
  

  : و آروم گفتدی کشیآه
  
  !! سالشه7..الستیپسر ل-
  
  !! ساعته اونجاممی نرمی دوش بگهیباشه من ..آهان-
  

  . قطع کردمی رو بدون خداحافظی م گوششهی عادت همطبق
  
  !! توامی بذارنمیم نممن در بخش-
  
  !امیدارم م-
  

  . قرار گرفتدمی دی الله از دور تو محدوده دهی دادم از دور قامت خمواری مو به دهیتک
  
  : دنده گفتمهی قدم جلو رفتم و با حرص به نگهبان کله پوک هی

  
  ؟!حاال اجازه هست-
  
  !خانم من مامورم و معذور-
  
  ؟؟!!نـــه!!  نفهی وظی ها ، مشغـــول اداستانماری فقط پرسنل بکارنیهمه ب...آره خب -
  
   شده؟؟یچ-
  

  : و گفتممارستانی در بدمیدست کش. بشه هوشی بی بود از خستگبی به الله کردم که غرینگاه
  
 ی آقانی ای کافیبرو به اندازه .. خونهی دردسر بری تا بمارستانی رو نگه داشتم در بیتاکس-

  !! شناس معطلش کردهفهینگهبان وظ
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  :دی پرسیجی گبا
  
  ؟! منیبرا-
  
  !! ش عوض بشههیروح.. عمه گرفتم بره لب ساحل یپ ن پ برا-
  

  : رد شدم و داد زدمی کرد و خواست حرف بزنه که از نگهبانیاخم
  
   !!!گهیبرو د-
  

 که الله اس کرده بود رفتم اتاق هارو رد کردم تا به اتاق یی برگردم به طرف راهرونکهی ابدون
 اومدن و مشغول صحبت کردن بودند رونی اتاق بهی از یآرش و پرستار قد بلندعمه برسم که 

  : پرستار بلند شدیچند قدم نرفته بودم که صدا. از کنارش رد شدمدنشیبدون توجه به د
  
  !د؟یکنی؟کجارو نگاه م!دکتر حواستون با منه؟؟؟-
  

 یقی نفس عمزدی محکم مقلبم. دادمهی کردم و وارد ش شدم در و بستم و به در تکدای و پاتاق
  : لب با خودم زمزمه کردمری زدمیکش

  
  ....من بخاطر عمه برگشتم.... عمه اومدمیمن برا-
  

 مو از در برداشتم و به طرف تخت که انواع اقسام وسائل هی به خودم مسلط شدم تکقهی چند دقبعد
  . محصورش کرده بود رفتمیپزشک

  
 نشون ی دستگاهونی چند لحظه در می بوق های صدا کهیزن.. زن بودنی امی زندگهی سرمانیدوم
 بود اما نه کی جلو رفتم اتاق تاریکم.. بودمونی که به زدنش مدیقلب.دادی قلبش مدنیاز تپ

  !!اونقدر که صورت درهم از دردش و ازم بپوشونه
  

  .... قدم به عقب برم نگردونههی ی ناله هاش حتیتا صدا.. تر بردم کی و نزدسرم
  

  :گوشش بردم و زمزمه کردم کنار سرمو
  
  !خب....ستمیباش تا من بتونم سرپا با...همه کسم-
  

دستام شروع کردن به . کرد باز کنهی چشماش و چندبار سعی خورد الی و تکوندی لرزپلکش
  ؟؟!!دادمی جوابش میچ..... نارگل شو بخوادنکهیترس ا!!!ترس به دلم افتاد..دنیلرز
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   بودختنی ری تو چشمم آماده ی اشکی حلقه

  
  !!! بدهمیبازم باز... مو باختمیعمه من جوون-
  

 خورد تو برهی ومیگوش.. باز کردن چشماش ناتموم موند انگار خوابش برده بود ی شو برایسع
  . شلوارم با سرعت جواب دادم و از عمه فاصله گرفتمو به طرف پنجره رفتمبیج
  
  سالم-
  
   شده؟؟ی چ؟؟یزنی حرف مواشیچرا ...سالم -
  
  !! بلند حرف بزنمتونمی عمم نمشیپ ..مارستانمی نشده االن بیزیچ-
  
  ؟؟یخوب..آهان-
  
  ؟؟!تو چه خبر..خوبم-
  
 ی بهش دروغ گفتی کردیکار بد..گرفتی بعد از ظهر سراغت و مالدی فقط مستی نیخبر-

  ! بوددهی و رنگ پرشونی پریلیپسر مردم خ..نارگل
  
  )سکوت....(-
  
  نارگل ؟؟-
  
 قرار هی ی پاستادهیبه من چه سفت و سخت ا..میخوریاول نگفتم ما به هم نم بگم؟؟از یخب چ-

  !!یداد زپرت
  
  !!! نارگلی قول داد؟؟؟تویزپرت-
  
   هی خرده خصوصهیکه .. شرط براش گذاشتمهی یقول دادم حورا ول-
  
  ؟؟ی که نپرسم چه شرطی گفتنویاالن ا-
  
  !!!قایآره دق-
  

  !!ستادهی عشقش ای پاالدیم:  و آروم گفتدی کشی عمقنفس
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  !!گنی نمیچی هرنیگیملت جلو چشماشون عشقشونو ازشون م...بس کن باو-
  
  : گفتی بغض آلودی مکث کرد و با صداینی بدببا
  
  !!!!!!منظورت منم-
  
  !!آره چرا که نه-
  
   که کردم ؟یبدتر از اون کار-
  
 کنترلشون یتونی نمگهی دکننی احساساتت فووران می اشتباهت کجاست؟؟؟وقتیدونیحورا م-
  کردم؟؟ی مکاری اگه من بودم چیدونیم....یکن
  
  !!شنومی میگفتنش آسونه ول-
  
 تا آخر کردمی مشی برا عماد جون و کارفرستمیم..یزی چیدزی مبتال به اکردمی دختر جور مهی-

  !!رهیعمرش عذاب بکشه و با درد بم
  

   .....ی کرد طوالنمکث
  
  ....شناسمتی اصال نمکنمیحس م...میترسونی میگاه-
  
  ؟؟!!بده ذهنم انقدر فعاله-
  
اسم !! نشمی که تا آخر عمرم فراردمیپرسی کارهاش و ملی دلرفتمی مکردیاگه انقدر فکرم کار م-

  ...یرسم جعل..یجعل
  
  ...یظاهر جعل-
  

  : اورد و صداش باال رفتجوش
  
 باانتخاب خودم  هستمیمن هرچ!!بخشمی نمگهی نارگل دی کننی به اعتقاداتم توهگهی بار دهی -

  !!!!بوده و بس
  
  ..کردمی میداشتم شوخ... هایباشه باو اعصاب ندار-
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تو ..دونمی رو حداقل میکی نیا... حرفانی ادنی کششیمثل پ.. نبود نارگلی شوخنینه ا-
  ..یکنی رو باز نمی سربحثیخودیب

  
  !!یخودت شروع کرد-
  
  !!ی ت جواب سرباال بدشهی مثل همیتونستیم-
  
  !!!!حورا -
  
  ؟؟؟؟ی کردکاریتروخدا بگو چ.. نارگلی کردکاریچ-
  
  ...کنمی میی فکراهی از صبح تا حاال دارم ی جون خودم ولیچیه-
  
  ه؟؟یمنظورت چ-
  
  !! نکشمانی به سر برادران کی دستفهی اومدم حنجایمن تا ا-
  
  !!!!!!برادران؟؟؟؟-
  
  !! از دهنم در رفتدیش بابا ببخیا..دم؟؟؟؟یگفتم صبح عماد و د............اوپـــس-
  

  : کالم حرف نزدهی قهی کنم شوکه شد چون تا چنددقفک
  
  !!!گردونمی برت مامی صبح نشده مای یگردی بر میکنی پرواز رزرو میزنی زنگ مای االن نیهم-
  
  !!حورا-
  
  ...ذارمی نمگهی دذارمینم..حورا و درد..حورا ومرض-
  
؟اول که اصال !! دختر خوبهی همه ترس برا چنیا...آروم باش... آروم باش!!!حورا !!! حورا-

 تا حال عمه خوب ای تو هم بی و فرار بکنی انقدر بترسنکهیعوض ا... م بعدش همی من کدینفهم
  !!می بکنحی خورده تفرهی میبشه فکرامونو رو هم بذار

  
  :دی کشادی فری بغض آلودش تو گوشیصدا
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باعث ... دختر باکره بودهیا بدنام کردن  اونحیه؟؟؟تفری چحی ذهن تو تفرح؟ازیح؟؟تفریتفر-
 و چکسی بود که هییبهم زدن ازدواج دختر تنها... حقوق بودی دانشجونیاخراج کردن بهتر

  !!یاری سر خودت بیی گهی دی بالهی ذارمیمن نم....نداشت
  
  !!! همش از تو بود کهنای انمیصبر کن صبر کن صبر کن بب-
  
 کنمیدارم سکته م.. دارمی شوخایوغ دارم بهت بگم  من دری نارگل فکر کردهیمنظورت چ-

  !!بفهم
  
 رفته منو تو باهم فرق ادتی!! بال هارو عماد سر تو اوردنی که انهی منظورم ادونمی مناروینه ا-
  ...میکنیم
  
  !!نارگل-
  
  ... اونایدونیتو نم-
  

  : نوبت من بود که با لحنم تلخ بشهحاال
  
آرش هم که ..عارف هم که پشتته ..رهی جونش برات درمعمه جونت که!!!فقط عماد...اونا نه-

؟؟؟انقدر !!!میای همه تجربه از پسش برنمنی من و تو باایعنی.. وسطنیفقط عماده ا... ستیخنث
  !!!ترسو نباش حورا

  
 نارگل یدی برا ش کشیاگه بدونم نقشه ا.... جفتمونمی ازش دور بمونگهی عقلم بهم مستمیترسو ن-

  ... و تدونمیمن م
  
 با پنبه سرش کنمی کمکت می اگه دوست داردمشیفقط خواستم بگم د.. به عماد ندارمیمن کار-

  !!چیاگر نه هم ه..میو ببر
  
   ؟؟؟یکنی نمیقول بده خرابکار...کنمیباور نم-
  
 من کاریعماد بنده خدا چ.. هم داشته باشم با آرش دارم نه عمادی؟؟خصومت!! حورا هیقول چ-

 شی بره تو چشمم به آتیهرچ...از اون دلم قرص بشه.. من عمه ستتیفعال هم اولو....کرده
  !!کشمیم
  
  !!نجای اشیاری بی کنی کن با زبون خوش دخترعمه هات و راضی کردن سعدیعوض تهد-
  
  ؟؟یشی فرمای امرگهید! چشمیاون هم به رو-
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  !! مراقب خودت باشکنمیخواهش م..نارگل..خودت و مسخره کن-
  
  گهیباشه د-
  

  : لب زمزمه کردمری شدم و زرهی آسمون خیاهیو قطع کردم و به س ریگوش
  

 ری من و با عشق درگنتیری لبخند شنیهم....  کردریی ، تغی زندگنی من به ادی و ددمی دتـــورو
  کرد

  
  !! همه نداشته هام بهــم داده یخدا توروجا..... واسه من از نفس افتاده یی تازه یشروعـــ

  
  ؟!!خانم حالتون خوبه-
  

 یدست و صورتمو تو روشوئ. پرستار بخش دست از سرم بردارهی و جندبار تکون دادم تا صداسرم
 یاز خوردن غذا. شدمرهی خشونمی و پردهی رنگ پرری اتاق عمه شستم و به تصوی بهداشتسیسرو

  . اوردمی دم به دم باال مدمی بایفست فود
  

 که ی جفت چشم آبهی در و باز کردم که با تی تکون دادم و با عصبانی به در خورد سری اگهی دتق
  . کرد مواجه شدمی نگاهم میبا اخم و نگران

  
  :دی ممکن پرسی صدانی صورتمو از نظر گذروند و با آروم ترسی خی شد و اجزاقی صورتم دقتو
  
  ؟؟!!!حالتون خوبه-
  
  : تو صورتش حرفمو پرت کردمی نگاه کردم و با پرورئری با تحقنشویی باال تا پااز
  
  !!!!!! ندارهیبه تــو ربط-
  

  !! توجه بهش رو به تخت عمه کردمی توهم رفت از کنارش رد شدم و بشتری هاش باخم
  

 پرستار بعد از چک ستادمی تختش اکینزد.کردی گذشته با لبخند و مسکوت نگاهم می هفته مثل
  : صبحانه ش کرد و گفتینیکردن قندخونش اشاره به س

  
  !رمی قندش و باز هم بگدی خبرم کنبعد از خوردن صبحانه ش-
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 ی بود و بااخم به جاستادهی اواری کنار دنهی تکون دادم و رو به پرستار به آرش که دست به سیسر
  : اشاره کردمکردی نگاه منی زمی رویفرض

  
  !! شمی ممنون مدی در و هم پشت سرتون ببنددیرفت-
  

  . رفتونری و از اتاق عمه بدی گزی سرخ شد از خجالت لبپرستار
  

  . ومشغول صبحانه دادن به عمه شدمدمی کشیقی عمنفس
  

 ینیری خودشی کرد و برای با روپوش وارد اتاق شد و گرم با آرش سالم احوالپرسی اگهی دمرد
  :  و گفتستادیکنار تخت ا

  
  ...شهی که حالتون روز به روز بهتر منمیبی منش میخب خانم عل-
  
  : گفت عمه سرش و بلند کرد وی پرونده از
  
  !! نبوده درشری تاثی و مهربونتون ببایکه انگار پرستار ز-
  

 از زبون شدی می وقتدی م درخشلهی تومخی شکل ممکن بتوپم بهش که فکرنی به بدترخواستم
  ؟؟!!خوش استفداه کرد چرا جنگ

  
 ی فوق العاده جلب توجه کننده ای خم کردم و با صدای لبخند دلبرانه زدم و سرمو با ناز کمهی

  :گفتم
  
  ! نبودهری تاثی شماهم بتیجذاب...یمرســـ-
  

 کرد و خوردمی ردش کرد و رو به دکتر که با چشماش داشت رسما معی آرش زنگ خورد سریگوش
  :گفت

  
  !! برم پرواز دارمدیبا..بهنام تمام شد؟؟؟کارت دارما-
  

ش از اتاق خارج  همراه آری امهی نصف نی گفت و با خداحافظ"ییآره " از بهت در اومد و دکتر
  .شد

  
 انداختم و مشغول ری سرزنش گرش سرمو زی چشمادنی برگشتم سمت عمه که با دشخندی نبا

  . شدممی بعدیگرفتن لقمه 
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 هام که ی سرمو بلند کردم و مثل بچگی کمتی با معصومرهی بلند نکرد لقمه رو از دستم بگدستشو
  . کردم مظلوم نگاهش کردمی میخرابکار

  
 باز شد لقمه رو دوباره به سمتش گرفتم که چشماش شمیلباش به خنده باز شد ون دی خندچشماش

 بسته شد لقمه رو پس زد و آغوشش و برام باز کرد شمی اشک چشماش ندنیپر از اشک شد با د
  !! تو بغلش فرو رفتمتی با رضاشهیمثل هم

  
  !!!ــــه؟؟یمنظورت چ-
  
  !!یدی که شننیهم-
  
  !سپرم؟ی و دست تو م من مادرمیتو چطورفکر کرد-
  
 و تامرز کشتنش نشی دستتون تا به تخت ببنددمی عمه مو می اگه فکر کردیتو هم اشتباه کرد-

  !!نیببر
  
  !!!!!نارگـــل -
  
   !!!!!ــالیل-
  

  !!میدی کشی داد مگهی تو صورت همدی و جدمی شدرهی خگهی با خشم توصورت همدهردو
  
  !! چه خبرهنجایا-
  
  :ش  برگشت سمت شوهرالیل-
  
  ....  کجا ببره دونمی مامان و نمخوادی مدیام-
  
  : بهم کرد و گفتی جدی نگاهدیام
  
 و تنها ماری زن بهی از یتونی نمی دو هفته پرستار؟؟؟بایای از عهده اش برمیچرا فکر کرد-

  !!ی کنیپرستار
  
  !م رفتنم مجبور به تخت بستنش نشیی دستشوی که برارمیگی براش چندتا مرم،یگیپرستار م-
  
  :دی با خشم برگشتم سمتم و داد کشالیل
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 ی ما میهرچ...ی که سرمون اوردی چشمه از بالئهی نی اومد؟؟ا؟دردتی شده؟؟ناراحتیچ-
  !!میکشی از دست تو ممیکش

  
  : شکستن قلبم به گوششون نرسه ی زدم تا صدای صدا داریپوزخند

  
 ی مـــوذیده آدم دورو عهی بدون منت ری اخی سالهانیاز دست من؟؟چـــــرا؟؟چون ا-

 پاپا جونم ، هــــان شی رفتم آلمان پنی فکرکنومدی کردم ؟؟؟؟؟دردتون میدر آرامش زندگ
  !!! نسوزوندتـونی گهی دزی چی خانم ، مطمئنالیشد؟؟لینم
  

 الی نگاهم کنه خطاب به لنکهی درهم بدون ای گرفت با اخمادی تو صورتم و امیلی سی و برادستش
  :گفت

  
 یخواینم.. نکنیزی پس خودت و ناراحت چیزنیحرف اول و آخر و تو م.. بسهمزیبسه عز-

 ساکت نجوری فکر کن بازم گم و گور بشه مامانت انی به ایول!!مامانت ازت دور بشه، باشه
  !!مونهینم
  
  !؟! کجاست؟دونمی که نمیی بزارم ببرش جادی امی چــیعنی-
  
  : داد زدمی بدجنسبا
  
 هی!! شهر بزرگـــههی.. کشــــورهتختیان کجـــاست؟؟؟پا تهریدونیم..تهــــران -

  !! بمونه الاقلادشی اسم شهر نهی ببارشیسفر ب
  
  .دی دورتر کشی رو کمالی بهم رفت و لی چشم غره ادیام
  
 هم باشه ششی کنه بعدش پی از مامانت نگهدارتونهی ثابت کنه میشی مدت آزماهی بذار گمیمن م-

  !نه؟؟!! باشه که حالش خوب باشهیی که جانهیمهم ا!! دارهیچه اشکال
  
  : داد و گفت به سه شرطی تکونی سرشو با دودلالیل

  
  !ذارمیبه سه شرط م: طرفم برگشت و گفتبه
  
  : بگویعنی تکون دادم و با دستم اشاره کردم که ی سری حوصلگی ببا
  
  !!ی کنی با ما زندگیایم-
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 به تو جواب پس دی سرکوچه و برگردم با مستقل حتما برمی از هفت سال زندگ؟؟؟بعدیچـــ-
  !!بدم؟؟

  
  !!ی به بزرگترت جواب بددیتاآخر عمرت با-
  

  : کرد و گفتبشیدستا شو تو ج. بودستادهی با لبخند پشت سرم انی سمت صدا ، امبرگشتم
  
  ! خودشی خونه رهینارگل خودش خونه داره م-
  
  ! خودم باشهکینزد خوامی مطئن بشم حال مامانم خوبه مخوامی منی امشهینم-
  
  : مخصوص صداش گفتی قدم جلوتر اومد و با تلخهی نیام
  
تو همون ... فاصله ستنتونی بواری دهی خانم اندازه الی لکهی نزدیلی خودش خیخونه -

 ی دوسش دارن ولکردی که دوسشون داشت و فکر می کسائکینزد.. عمشکینزد..ساختمون
  !خالفش و ثابت کردن

  
  !ه؟یمنظورت چ ..نی بزن امبا زن من درست حرف-
  
 ادی بخرم که بعد از رفتن آرش بتونوی واحد جفتیسالها قبل از رفتنش گفته بود براش خونه -

 زی سوپرایتو و آرش و پدرش همه رو حساب... بسوزه نه کباب کهخی کنه ، نه سیاونجا زندگ
  !!!!!نیکرد

  
 ی تکوننی از جاش کوچکترنی امادستی برداشت رو در روش انی قدم تو صورت امهی با اخم دیام

  : کرده بوددای هاش پدنی همه سالها سرزنش شننی اینخورد انگار فرصت واسه تالف
  
... دمی کردم مرده بود خونه رو از پسرش خردای طرف و پ؟؟؟؟؟گشتمی باور نکردهیچ-

که دور نشه که دور ... باشهکی باشه که نزدنجای که اخواستی نارگل منکهیبخاطرا
  !!دشیذاری شماها انگشت به دهن مدونستمینم...نهنمو

  
 چجور خودمو بهش رسوندم و مچ دستشو گرفتم به عقب چرخوندم دمی دستش و باال برد نفهمدیام

  .  افتادنی آخش در اومد بهت زده از حرکتم پشت زانوش زدم رو زانو رو زمیصدا
  
  : دیچی پمارستانی سبز بی فضای تو هم رفت صداش تو محوطه نی امی بلند شد ابروهاالی لغیج
  
  ؟؟؟!!!!!وونهی دیکنی مکاریچ-
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  : گفتمکردمی کنترلش می که به سختیی و با صدادی بردم کنار گوش امنیی پاسرمو
  

  !!!شکونمی به اشکال مختلف دستت و می برسونیبیبهش آس... بخاطر من گهی بار دهی-- 
  
  !! برادرم و ولش کنگمیم.. نارگلیکر شد-
  
  "؟؟!!ه خبره چنجایا"
  

 می رقم جنس و کم داشتم به طرف صدا برگشتم آرش بااخم و عماد با شعف و وجد به تسلهی نیهم
  .کردنی نگاه مدیکردن ام

  
 نی تررهی که شک نداشتم به تیی برداشتم و با چشماالی قدم به طرف لهی و ول کردم و دی امدست

 مدت سخت پنهانش کرده نی که ای نارگلنی به ادی که با تردالیحالت ممکن در اومده بودند به ل
  : گفتمیی و با لحن سرد و کوبنده دمی کرد چرخیبودم نگاه م

  
 تا آخر امسال ، تا بهت مونمی بمونم باشه میخوایم!!!!  خانمالی لی رو روشن کردیگی بد دریز-

  !!!رمیگی و با عمه تو خونه خودم مدی شک نکن عیولــ...ثابت بشه بخاطر سالمت عمه برگشتم
  

 نشسته بود و سر افتاده نی زمی برادرش روی که روبرونی متعجب امی و از کنار چشمهادمیچرخ
 شده رهی خنی که با تاسف به زمی که صداش و گم کرده بود ، آرشییالی کرد ، لی و بلند مدی امی

  !!دم زرونی بمارستانی بلند از بی گذشتم و با قدم هاکردی نگاهم متی که با رضایو عماد ، تنها کس
  
 که صورتم و یی و در جواب راننده با اشک هادمی کشیقی شدنم نفس عمی محض سوار تاکسبه
  !! آدرس قبرستون و دادمکردندی مسیخ
  
  !! مثل مــادرمیم!!ـــــمیمثل مر..ــمیم!! مثل مــاهـمیم-
  

  : رو حروف اسمش خشک شد بغضم شکست هق زدمدستم
  
  !!!ســالم..می مرــنیسالم نازن-
  

 با نبودنت یکردی فکرش و نمچوقتی کنم هی همه سال ، فکر نمنی بعد از ادنتی اومده دی کنی بب
 نه بخاطر من ، بخاطر یدیچسبی مای دننی ، وگرنه با چنگ و دندون به ایکنیچقدر دردسر درست م

  !!ننیبی مبی که به خاطر من و نبودن تو دارن آسی کسائیهمه 
  

 بهت خوش گذشته باشه ــــدمیگذره؟؟؟؟بای فرشته ها خوش م؟؟با؟ی چطوره مامان جونحالت
  !!!!!!ی همه شدالیخیب
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  .... و ندارمچکسی که هیمن!!!!  من یحت
  

  : سنگ قبر مادرم گذاشتم و ادامه دادمی باال رفت سرم و روصدام
  
 ی با پاره متی به چه قیدی ندی بگم؟؟؟خوب شد رفتیچ.. بگم براتیاز اون شوهر نامردت چ-

 قلب هم یحت... ندارمیچی هگهید.... دادیقلبمو ، مامان قلبم و ، باز.. کردیتنت باز
  ....... ندارمیچیه...ندارم

  
  !!!مــامـــان !!!! مامــــان !!!!! مامــــان !!!!! مـــامان

  
 ی گوشهی فقط خواستمی ازت نمیچیه... فقط اسمت و صدا کنمی چقدر دوست داشتم باشیدونینم
  !!!...جانم دخترم: یگفتی مکردمی صدات مینشستیم
  

  !!کردمی نمیی همه حس تنهانی ای دادیجوابم م......یدادی مجوابم
  

 بود و چشم هامو دهی مادرم سالها به آرامش رسرشی که زی رنگدی سنگ قبر سفی گذاشتم روسرمو
  !! نداشتمیچی هگهید... اشک هم نداشتمگهی دیحت..بستم

  
 ینی با لبخند غمگی با شال و مانتو مشکین درد ، سرم و بلند کردم زن تکونم داد با گردیدست

  کردینگاهم م
  
  !!ی بموننجای نداره اتی خوبشهیداره غروب م...پاشو دخترم-
  

  :ستادی فرستاد و سرپا ای تکون دادم ، فاتحه ایسر
  
  !! وقتانی نداره اتی امنادی زنجای ارسونمتی میی تا جایاگه دوست دار-
  

 بودم که بخوام باهاش تعارف ی رفت و خسته تر از اونی رو به غروب می هوا حسابگفتی راست م
  !! رفتمنشی پاره کنم از جا بلند شدم لباساما تکوندم و دوش به دوش زن به طرف ماشکهیت

  
 راه سکوت کرده بود و یتا وسط ها .می اعالم وجود کرد سوار شدی رنگی مشک206 و زد ریدزدگ

  :  خواب و از سرم پروندیه ا مقدمیبا سوال ب
  
   نارگل باشه درسته؟؟دیاسمت با-
  
  . تعجب سر بلند کردم و به زن نگاه کردمبا
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  :دیچی زد و راهنما زد و پیلبخند

  
  !! اسمش نارگلهنی بودم دختر نازندهیشن-
  
  )سکوت...(-
  
  ؟؟ی از اونجا رفتدونمی؟سالهاست که م! درسته؟یکنی نمیخونه عمت که زندگ-
  
  )سکوت(...-
  
 نگاه اشک آلودش و به چشمام داد دی و به طرفم چرخستادی زد کنار و ادی رسی بازی محوطه به
  : شروع به صحبت کردی لرزونی و با صدارهیخ
  
 ی من اونجا برای بودی بسترمارستانی و مدتها تو بی شدضیبدجور مر.. ی اومدای بدنیوقت-

 با ی فقط گاهدنتونی دمیای بذاشتیهنوز زنده بود نمقبل از اون وقتا که بابا ...دمتی بار دنیاول
 دیخندی منی که نازنیزدی انقد دست و پا میگاه...ی تو تو شکمش بودیوقت...میزدی حرف منینازن

  !!یزی ری رو بهم مای اومدنت، دنای به حال به دنی وای هستی شلوغی بچه گفتیم
  

  .کردمی مدنیشت که مجبور به شن دای سوز صداش چشدی زن تو چشمم تار و تارتر منیچراا
  

   زده بودم؟؟خی امنی به گونه م دستاش گرم بودن دی باال اورد نرم دست کشاطی با احتدستشو
  
  !!!!دستت و بکش-
  

  . تو هوا خشک شددستش
  
 و من از همتون به حد مرگ یی که از اون خانواده نهیمهم ا...ستی برام مهم نی هستیهرکس-

  !!!متنفرم
  

 بلند ینی ماشی بشه دست براادهی و پادیتا به خودش ب. شدمادهیباز کردم با سرعت پ و نی ماشدر
  .کردم و سوار شدم

  
 تو هوا خشک شده ش ی موند دستاادمی دادی می مهربونی زن که بونی که از ایی صحنه نیآخر

  . شدی مکتری و کوچکیبود که هرلحظه تو چشمم کوچ
  

  . شدمادهی رو حساب کردم و پهیکرا
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 رهی زن خی دستای بزرگش به جای نهی ساختمون و باز کردم و داخل شدم تو آسانسور به آدر

 رهی رفتم دستم به دستگنی امی گرفتم و به طرف خونه نهی آسانسور نگاهمو از آستادنیباا.شدم
   تو چارچوب در سبز شدنی برج زهرمار امی افهی در با شدت باز شد و قدهینرس

  
 می خاکی لباس هادنی بزنه که با دیخواست حرف. نگاهش کردمیخستگ قدم عقب رفتم و با هی

  . به طرف حموم رفتممیمستق. در کنار رفتیمنصرف شد از جلو
  
  !!صبر کن کارت دارم -
  
   !!نیبزارش بعدا ام-
  
  !! حرف بزنمدی االن بانی برم همخوامیم-
  

  : گفتی عصبی درهم و صدای و بااخم هاستادی سمتش روبروم ابرگشتم
  
مثل آدم بگو از صبح تا حاال ... تا حاال تو عمرتیدی ندختهی افسار گسی روانهی که ییاز اون جا-

   بود؟؟؟ی کنی ماشنی؟؟ای بودیکجا و با ک
  
  : ربات گزارش دادمهی زدم و مثل ی حوصله زهر خندیب

  
 کرد ی مادرم معرفلی خودش و از فک و فاممیدی زنه رو دهی گشتمیداشتم برم...قبرستون بودم-

 یلیحاال هم خ..نجای بشم تا برسم ای شخصنی قالش گذاشتم و مجبور شدم سوار ماشابونیمنم تو خ
  !!تنهام بزار...خسته م

  
  ؟؟یچــ-
  
 به مواد ازیبه شدت احساس ن. به طرف حموم رفتم در و بستمنمی تا صورت بهت زدش و ببستادمینا

 شتری به خودت بیهرچ" افتادمنیام دوست ام حسی جمله ادی. برمرونی حال و هوا بنیداشتم تا ا
  .ستادمی دوش آب سرد اری تکون دادم و با لباس زیسر"!!  نارگلی زدنی به امی بزنبیآس

  
 دلم ، رو تخت دراز ی اما نه به اندازه سوختی رفته بود ته معده م منی اومدم امرونی حموم باز

 به آرامش دنی رسی با ارزش برازی چهی دنبال دی عارف بای حرفاادی و متمرکز شدم ، دمیکش
 و از روش برداشتم به چشم شیشگی همیمالفه ....رهی نتونه ازم بگچکسی که هیزی چهی...گشتمیم
  !!  بسته لبخند زدمی رنگ مهربون و ملتمس خودم ، با چشمای آبیاه
  
  !چه خبر نارگل؟-
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  !!دمی دی وحش ماتی داشتم حستی نیخبر خاص-
  
  !!؟یدونستی مچی، نارگل ه ت چندشناکه قهیسل-
  
  ه؟؟ی سرو صدا ها چنیشما چه خبر ا.. از تویمرس-
  
  ...پارکه -
  
   پارک؟؟؟ی رفتیی تنهای شدوونهیپارک؟؟د-
  

  : و گفتدی خندسرحال
  
  ؟؟!!ادتهیهانا رو ..  از شاگردام و خاله شیکیبا ..تنها نه-
  
  ...یشگری آراششی پیرفتی همون که م-
  
  !!!همون که بهت گفت گوشت تلخ..هانا ..نه بابا اون حنا بود-
  

  . شدی نمیمی صمی با کسی سادگنی خوردم حورا به اجا
  
  ؟!!ی زن بابا ش بشیآدم قحط بود؟؟مامان نداره بپر!! تو ی داریاه بابا عجب اعصاب-
  
 باباشو دو ادی باباش با خاله ش ازدواج کنه ، بعد بشهی نمی راضی فسقلنیا!!  بابا یگی میچ-

  !!ده دست من بیدست
  
  !!میبچه هم بچه ها قد... بگمیچ-
  
  !!!!یچقدر راحت با ازدواج پدرت کنار اومد.. مث توشیکیآره خب -
  
  .... به من طعنه نزنیری بمدهی ترشی شوهر کنیخوایحورا نم-
  
 یکل...هی هم دختر ماهیگرچه ساق... گردش دوستانه ست هی فقط نیا... بمونهادتیگفتم که -

   !!می ری منمایس..میریباهم بازار م
  
  !!برو خوش باش..یاری به من حسادت منو دربی زنگ بزنی فکر کردی کرددایحورا دوست پ-
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 کی از نزدیومدی به روز می که رفتی دوماهنیحسادت؟؟اونم تو؟؟تو اگه برات مهم بودم تو ا-
  !!انگار نه انگار...نمتیبب
  
  : گفتمطنتی زدم و با شیند لبخومدی می دلتنگی بورشی آزرده و دل گی صدااز
  
 24 یدگی به رسازیحال عمه خوب نبود ن... حسود شدهی اگهی کس دهی شد انگار یابی شهیخب ر-

  !!خورمی دخترعمه ها رو بزنم از جفت عمه جم نمنی پوزه انکهیفعال واسه ا..ساعته داشت
  
  ؟؟ییاالن کجا-
  
 ی بااعمال شاقه کنار کسائی زندگنیا ا گرفتم تازی روزه وسائل مورد نهیرفتم .. خودممیخونه -

  !! م باشون تموم بشهبهیکه غر
  
  "می پشمک بخورمینورا جون بر"
  

  : و ادامه داد"می که برامی االن مزمی آره عز": بچگونه گفتی رو گرفت و روبه صدای گوشیدهن
  
  !! نبودنبهی قبال که غرریسخت نگ-
  
  ؟؟ی نداری بخوابم کاروامخیحورا من خستم شد م.. خواستن باشنینبودن ول-
  
  ... حرفمیداشت-
  

  ... رو قطع کردمیگوش
  
 حاال ومدی ی بار با من نمهی نمای سمی برای بگفتمیبهش م... من و گرفتهی فسقله بچه ، جاهی

  !نورا جـــون..دارم برات!!!! دارم برات حورا خانم...نمایس...پارک
  

  ... شده بودمری تو ساختمون عمه جاگشدی می ماهدو
  

 صبح ها قبل از روشن می و تنها سرگرمگذروندمی به عمه میدگی و رسی روز ها مو با پرستارتمام
 صرف می تمام انرژشی عمه بود باقی خونه ی با چند کوچه فاصله یشدن هواورزش کردن تو پارک

 یری سخت گی وسواسم حسابی ، خودم با سابقه شدی عمه میجابجا کردن و لباس عوض کردن ها
  . همش در حال شستشو بودمو مکردیم
  

 بود ی روزم کافی گرفتم واسه باقی گاه عمه عمه می گاه و بی که از لبخند های مثبتی انرژمنتها
  ... که با برگشتنم کرده بودمی کرد به کار درستی مدوارمیکه ام
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  . و آرش به عمه سر زده بودنددی دستم ، امدادی می نبودنم الله گوشی هم وقتایگاه

  
 ی پرستاری بود که عمه به نسبت قبل بهتر شده بود من هم تو انجام کارهانی مهم نبود ، مهم امبرا

  . بودموردهی خبره شده بودم و کم نیتا حدود
  

 بود که ی مهمی عمه مثل حموم دادنش و سروقت دارو دادنش جزوکارهای شخصی فقط کارها
  .. انجام بدمخواستیبدون کمک پرستار دلم م

  
  ... که در حقم کرده بود و با جون و دل انجام بدمیی گوشه از محبت هاهی ستخوای مدلم

  
 ها مشکل داشتم اما برام پوئن مثبتش کابوس هام دست از سرم برداشته دنی با شب خوابهنوز

 و درد معده م دست گرفتی که خواب شبم و ازم میگاهی گاه و بی کماکان با سردرد هایبودند ول
 دارو خوردنم نبود معلوم نبود کارم به ی مداوم حورا برای هایادآوریو اگه  کردمیو پنجه نرم م

  !! برسهجاک
  

 رها مهی رستوران و نصف نیغذا.. ده شب بود ی هاکی از تماس حورا ساعت و نگاه کردم نزدبعد
   !!یکرده بودم از خستگ

  
 الله بود بدون ی  کرد شمارهارمی هوشلمی زنگ موبای بشم که صدادنی خوابی گرفتم آماده دوش

 شدم ری و اژدها دارش از پله ها سرازینی چی ربدوشامبر قرمز با طرح هادنیجواب دادن با پوش
  . عمه ، با شتاب در و باز کردم و خودمو به داخل پرت کردمیسمت خونه 

  
 به مییهوی نشسته بود و از هجوم ی مبلی رودهی پوشی عمه که با لبخند و لباس مهموندنی دبا

 و با تعجب به سمتش رفتم و دست دمی کشی خونه ش تعجب کرده بود روبرو شدم نفس راحتداخل
  :گذاشتم کنار صورتش و تو صورتش خم شدم 

  
  !!!!دهی برات ورپرادی خواستگار ب؟؟؟قرارهی شدی چقدر خوردنگری خوشکلم؟؟جیخوب-
  

 و حق به جانب با دمستای الله ، حواسم و از عمه پرت کرد و بهش رو کردم صاف ای سرفه یصدا
  :دمیاخم پرس

  
  ؟؟!!!!نجایچه خبره ا... شدهیزی چه وضشه فکرکردم چنی ، اوفتمی بود از پله ها بکی نزد-
  

 که سرش گذاشته بود و جذاب ترش کرده بود با ابروهاش به ی به دست و با شال بنفشینی سالله
  . گشتمی کاش بر نمیپشت سرم اشاره کرد برگشتم به پشت سرم که ا
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 خندشو گرفته بود و به سقف رو ی جلوی به سختنی کرد امی با لبخند سرتاپام و نگاه مخاتون
 فشرده به ی ،آرش اخم کرده ، با مشت هاکردی انداخته بود و نگاهم نمری سربه زدیکرده بود،ام

  . بهم شوک وارد کردشتری مونده بی دونفر باقدنی ، اما دخوردی زل زده بود و حرص مزیم
  
 به خودم تی نهای که بشی و مرد جوون کناردمی بود که اون روز تو قبرستون دی همون زنندید

  !! مردونه ترکیزی تو فرم و فی بود ولهیشب
  

 شد دنمی وضع لباس پوشیادآوری یی زده زل زده بودم تو صورتشون که الله با سقلمه بهت
 ربدوشامبر و بهم گرفتم و محکم یها کوتاه باال نافم شرمزده بند یشلوارک کوتاه و تاب دو بنده 

  . کردمزونشونی شونه م آوهی و از دمی کشسمی خی به موهای خونسرد دستیکردم دست
  

 اخماش تو هم رفت دنمی با دالی وارد شدن و لی و مانالی بزنم که پشت سرم لی حرفخواستم
  . متوجه مهمونا کردشی بزنه که الله با صدا کردن مانیخواست حرف

  
  : کرد و رو به من گفتی معذبیده  خنالیل

  
 باال صدات کنه، هول ادیبه الله گفتم بهتره ب!!! زمی عزنیی پای اومدی هول هولیادیانگار ز-
  !!ینش
  

 به ظاهر خونسرد ی ولدیکشی خشم زبونه می بودم تو چشماش شعله هاالی لی های آبرودارعاشق
 لباس عوض کردن باال ی رد شدم وبراالی از کنار لیبا عذر خواه. کردی برخورد میداشت عاد
  کرد؟؟ی که دنبالم مخواستی می چیعنی زن بود نی اشی ذهنم پیرفتم همه 

  
 دمیی از سرتاپام تای با نگاهالیآروم وارد شدم که ل. دادم در بزنم بعد وارد شمحی بار ترجنیا

هتره اون تاپ  شلوار بکی توننی حداقل ای مشکل داشت ولدنمی نپوشیگرچه هنوز با روسر.کرد
  . بودمیشلوارک قبل

  
   نشستم الی عمه و لنی بتی با رضانمی دستشو بلند کرد که کنارش بشعمه

  
 بغلم گذاشت که خوشکل ری هنذدونه زی و حسابدی احوالم و پرسشیشگی همی با مهربونخاتون

 ی ولردکی هنوز قهر بود و نگاهم نمخوردی شونههاش تکون مری سربه زنیام.بودم خوشکل تر شدم 
 گهی از همدمی کردی رو له و لورده هم مگهی بدو کردن با هم اگر همدیکی همه سال نیبعد از ا

  . نبودچکدوممونی اما قهر تو مرام همی شدیناراحت م
  
 جمع یتنها فرد ناراض. کردی نگاهم می داشت با لبخند محوتی رضای هاهی که ته مای با نگاهدیام

  . شده بودرهی روبروش خی به چای آزردگ بود که بایی اخمویپسر کوچولو
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  !!خواست؟؟؟ی می ما چی خانواده ی واقعا برام سوال شده بود تو جمع خصوصکه
  

 انداخت و ریپسر سرشو ز. به صورت پسر جوون زل زدمزی و تو جمع گردوندم و استفهام آمنگاهم
 داشت با انداختن  خندهی هاهی که ته مافشی ظری کرد وبا صدای سرفه اشیسرخ شد خانم کنار

  : کردی اون پاش شروع به سخنرانیپاش رو
  
  !!من خواهر مادرتم ..استیاسم من ناد-
  

 باشه ی کزدمی حدس می افکارم که تا حدوددیی برگشتن و با دلهره بهم نگاه کردن به تاهمه
  : خونسرد جواب دادمیلی زدم و خیلبخند

  
  !!! خانم شمس؟؟؟خوشبختمیجد-
  

  : زد و ادامه دادینی لبخند غمگای ناددنی کشی نفس راحتهمه
  
  !! ما طرد شدیمادرت با ازدواج با پدرت از خانواده -
  

 لمی فهی دنی م گذاشتم و زل زدم تو صورتش مثل درچونهی عمه رو ول کردم دستامو زدست
  : گفتمیجانیه
  
  !! شد؟یبعدش چ!!چــه جالب-
  

  : نکرد ینی از موضعش عقب نشی ولمندازی زن تو هم رفت، واضح بود دارم دستش می هااخم
  
بعد از مرگش هم مادرم از غصه فوت شد و  ..می مادرت و نداشتدنی دی کدوم ما اجازه چیه-

 ساکن سی نبودم با همسرم بخاطر درسش انگلرانیمن اون زمان ا. شدنیپدرم هم خونه نش
 خبردار ری دیلیخ جور ارتباط ها نی خانوادم بودم و ایای جویفقط در حد تماس تلفن.بودم

  ...شده ی به چی که چیشیم
  
  : ادامه دادی به جلو خم شد و لحن آرومی گذاشت و کمزی و رو مشی چاوانیل

  
 بگم ما هم خوامی همه سال خبر نگرفتمون باشه منی ای برایهی بگم که توجخوامی رو نمنایا-

  !!میدیگذرونی رو نمی خوبطیشرا
  
  : گفتمیرسم زل زدم تو صورتش و خشک و ی جدیلیخ
  
  !!!ادی خوشم نمادی زهی خانم من از حاشایبرو ته خط ناد-
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 انداخت ، الله با استرس به صورتم ری سرش و زالی داد ، لهی کالمم جا خورد به مبل تکی سرداز

  !!! عمه بودزدی شده بود و لبخند مرهی بهم خنانی که بااطمی اما تنها کسکردینگاه م
  

  : گفت و آرومدی کشیقی نفس عمزن
  
 اموالش و به تو ی کرده که اموالش و به نام تو بکنم چون همه لیمن و وک..پدرم فوت کرده-

  !!!!دهیبخش
  

 کردم خونسرد ی بگم از تعجب شاخ در اوردم دروغ نگفتم با بهت زل زدم تو صورت زن و سعاگه
  :باشم

  
  ؟!ن؟ی کنی منو مسخره منیاال دار-
  

  : گفتی زد و جدلبخند
  
 ی همه تشی که فوت کرده و بعد از وصشهی می محضه، پدرم سه چهار سالتیواقع زمینه عز-

 چند ی زراعنی زمهی مغازه بزرگ و 1 ی متر500 ی خونه هی یعنی نیا. اموالش و به نام تو زده
  !! شهریلومتریک
  
  ده؟؟؟ی ندچوقتی که هیی بکنه؟اونم به نام نوه ی کارنی همچدیچرا با-
  

  . زل زده بود و ذهنش مشغول بودیی جور به جاهی کردم هرکس ی به باقی نگاهیاستفهام
  
  !!!دهیتورو د-
  

  : زد و گفتینی غمگلبخند
  
 ی چرا جلو نمدونمی فقط نمکرده،ی متی مدرسه رفت و برگشت مدرسه ت همراهریسالها تو مس-

  ... از ترس پدرتای بخاطر غرور خودش دیاومد شا
  

  : و گفتدی کشیقی عمنفس
  
 نموند که نگفته باشه انگار که مقصر یزی ، چدی دمارستانی منو بیوقت.... داشت یتلخنادر زبون -

  !!!!!سر زا رفتن خواهرم من بودم
  

  . که پسرش دستش داد اشک هاش و پاک کردی بغضش شکست و با دستمالزن
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  : گفتمی توجه به حال زن با تلخی رفت بی حرارت بدنم باال و باال تر می زدم درجه یپوزخند

  
  چندتا؟؟...شدی خودش شرمش می رحمی از ترس بدمیشا-
  

  :دمی نگاهم کرد داد کشیاستفهام
  
  ؟؟!!یچندتا خواهر برادر دار-
  
  !!سه تا برادر و مادرت -
  
 از جاش بلند یی جای با اصطراب از هر عکس العمل بنیام.. تکون دادمی جام بلند شدم سراز

  :شد
  
 ی پرادعای های حامیمن به اندازه کاف....خورهین نم به درد مراثشی خانم، ارث و منیبب- 

 التونیاما االن اگه خ... که نداشتمخواستمی متیمن حما!! مال و اموال به نامم کردنمیزندگ
 مربوط به گذشته ست و ی هرچکنمی می و سعکنمیدارم ازدواج م... بگم دارمدی باشهیراحت م

  ...دی خواهرتون نگرفتادگاریتنها  از ی همه سال سراغنی اارمی نادیم،بفراموش کن
  

  : لرزون زن شکست ی خوردم و به طرف در خونه راه افتادم سکوت جمع و صدایتکون
  
  ... دخترمیول-
  

 نگاهمو کردی بهم نگاه میمونی با پشی جفت چشم آبهی بدم ی به در خشک شد برگشتم جوابدستم
  :ازش گرفتم و به زن دادم

  
 یازی ، چون نکنمی ممی و به عدل و انصاف تقسراثیارث و م ....ستمی من دنبال شر و دردسر ن-

  !! روح مادرم گردن همتونی فاتحه براهی نداره ،فقط در ازاش یازیبهش ندارم و مادرم هم ن
  

 زدم و رونی و رد کردم و از خونه باطی و با سرعت حرونی و باز کردم و خودم و پرت کردم بدر
  . معتاد در حال چرت زدن بودن یتک و توک. پناه بردم خونه کیدوون دوون به پارک نزد

  
  . پام گذاشتمی نشستم و سرمو رورشی کردم و زدای پارک پی نقطه نی ترکی تو تاریدرخت

  
  . پام گذاشتمی نشستم و سرمو رورشی کردم و زدای پارک پی نقطه نی ترکی تو تاریدرخت

  
  ! بردمیز جنون م خاطراتم به مرییهوی سرم در حد انفجار بود ، هجوم 
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  !!! رو از کجا گرفتهینیری مدرسه م لک شی لباسادی نمپرسچوقتی چرا عمه هدمی فهمی محاال

  
 شم ی مشغول میگوشی زد چرا به بازی غر مالی لیگفت،هرچی نمیچی هدمیرسی به خونه مری دچرا
 که شکالت ییا افتاده و دستری فقط در سکوت و با لبخند به سر زگفت،ی نمیچی رسم ، هی مریو د
  . کردی کرده بودند نگاه ممی باارزش پشت خودش قای شهی رو مثل ی ابهی غررمردی پیها
  

 پارک نی تو همیی و پر سروصداطونی شی با دختر بچه یی تنهارمردی پدونستی ، مدونستی معمه
  .دادندی و گذر زمان و از دست مشدندی میهم باز

  
  چرا ؟؟؟چرا؟؟؟چرا کور شده بودم؟؟.... کردنسی دونه به دونه صورتم و خاشکام

  
  !! گفتی راست منیام
  

  .. بودم که نداشتمییزای دنبال چشهیهم
  

  .... کردی سال سرم و گرم نمنی سرم بعد از ای رورمردی ، اون پی هادنی دست کشتی امنوگرنه
  

  !!! زبونم نبودری اون آب نبات ها و شکالت ها هنوز زینیری شی مزه
  

   ؟؟؟ادی ؟؟؟چرا دنبال من مکارستی ، چهی مهم نبود کبرام
  

  ! پدر نداشته م بهم محبت بکنهی مهم بود که به جانی افقط
  

 مادرم و ی خالی جادنی همه بوده چون مادر نداشتم ، پدرم هم شجاعت دی فهی که وظانگار
  ..نداشت بهم محبت بکنن

  
  ....گفتی راست منیام
  

  !!!! کورو خودخواه بودمی واقعی به معنامن
  

 نفهمه ، یتا کس... نرسهی م به گوش کسهی گری دهنم و گرفتم تا صدای شکست بادست جلوبغضم
  !!!!چقدر خودخواه و لوس بودم

  
  . به خودم اوردم ی خماری چقدر گذشته بود صدادونمینم
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 خم شده بود به سمتم و به زور چشماشو باز نگه داشته بود از همون فاصله ی بلند کردم معتادسر
 باز یی به خنده ششی کردم نی حرکتدی ، دمینی بیدست گرفتم جلو.زدیگندش حالم و بهم م یبو

  : زردش لب زدیشد و با دندونا
  
  ؟!!! برات جور کنمیخوای میچ-
  
  !! جور کنهیزی چخواستی سرتاپاشو نگاه کردم خودش نئشه بود ، واسه من ماز
  

  : تو جلد بدقلقمرفتم
  
  !!ستمین معتاد نم...یاز جلو چشمم گم شو مفنگ-
  
  : زد و با سماجت جواب دادی خندشین

  
 ی هرچخوامی مکیبرو بگو آدامس ش... دکه اونجا هسهی نی....بب... ب..گنی و منیهمه هم-
  !!دهی بهت میخوایم
  

  : گفتمی زد و با تلخیپوزخند
  
  !؟ی مردنادی تو مری گیچ-
  
 ی و صدانی خورد زموردی و ن که دستش طاقت وزنشنهی بشنی باز شد دست گذاشت رو زمششین

  .. رو جلب نکنهیآخش بلند شد با ترس اطرافمو نگاه کردم که با اوضاع ناجورم توجه کس
  

  . کردمی می بازداشگاه سپرنیری شب و شهی گرفتنمی بودم می روسربدون
  
  !ستمیدنبال سود رسوندن به تو هم ن...ستمی برو من معتاد ننجای پاشو از انیبب-
  
  !!!انهی کم به من هم برسه هیتازه بت آدرس خوب دادم که ..یدی رو خرنجایمگه ا..باشه بابا-
  
  !!یپاشو گم شو تا نزدمت له بش...تجارت مواد؟؟؟؟-
  

 دادم دستش و آزاد کنه که یپامو تکون.  بلند شم دستشو گرفت به شلوارم ، چندشم شد خواستم
  : ناله ش در اومدیصدا

  
  ..ی و شکونددستم..نامرد .. دستمیدستم آ-
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 حسام ی حرفاادی نگاه کردم کردی ها ناله مرزنی پنی سرجام نشستم و به عز و جزش که عدوباره
  ! شدم؟؟ی منم معتاد حساب میعنی؟؟؟ی هم شوخادی با اعتی شوخیشوخ..افتادم

  
  !!! روزهی شمی منی مث ایعنی به مرد رنجور مقابلم دادم با خودم گفتم نگاهمو

  
  :اعصابم بود  رو ناشی نفرناله

  
  ... برات بکنمتونمی مکاری چنمیببب....صدات و ببر-
  

ته  .زدی برق می نگاهم کرد تو چشماش حلقه اشکتی و رضای در جا خفه شد و با کنجکاوصداش
  !! بودی چه سرنوشتنی اایخدا..شی همه بدبختنیاز ا...دلم سوخت

  
  ؟؟یچندسالته مفنگ-
  
 هی. ، نگاهم به دوردست دادم صداش حواسم و جمع کرد حالت تهوع گرفتم دی شو باال کشینیب

  . بردمیکی تو تارشتریمرد از دور رد شد خودمو ب
  
  : عقب برگشت و دوباره نگاهشو به من داد و با افتخار گفتبه
  
  !!شهی نمنجای اکی نزدنهی من و ببینترس هرک-
  

  .!!!!!کنم تی نترسم و از حضورش احساس امنگفتی داشت بهم می مردننینترسم؟؟؟ا
  

  : مکث کرد و به سوالم جواب دادهی ثانچند
  
  .. شدم حساب کتاب از دستم در رفتهی لعنتنی اری اسیاز وقت... باشهدی بایعنی سالمه 30-
  

  .. پاشی رودیکشی ش دست مگهی و با دست ددی کشپاهاشو
  
  کنه؟؟یدرد م-
  

  . تکون دادی و سردی کشیآه
  
  ؟؟ی همرات دارگاریس-
  

 رو کف دست یگاری سمتی پارش کرد و نخ ارزون قبی ، دست تو جدیرد و بدون ترد بهم کینگاه
  .چرک آلودش به سمتم گرفت 
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  . و برداشتمگاری زدم و از دستش سی خندزهر

  
  ؟؟ی دارشیآت-
  

 ی و گوشه گاری اورد و روشن کرد سرونی بود و بزونی به گردنش آوی تو گردنش کرد فندکدست
 بود دی معتاد بعهی که از یبا دقت.  روشن کنم صورتم روشن شد گارویتا سلبم گذاشتم و جلو رفتم 

  . شد رهیتو چشمام خ
  
  .دمی چسبیکی و روشن کردم و دوباره به تارگاری حرف سیب

  
  : و آروم گفتدی تو موهاش کشیدست

  
   ؟؟یدی می خوبیچه بو-
  

  ؟؟د؟یرسی هام به مشامش نمی گند خودخواهی بودادم؟؟چجوری خوب می بومن
  
  : خطاب بهش گفتمی تلخ و سردی جام بلند شدمبا صدااز
  
  !!ی ، گردنم نمونه مردنگارتی سنی دنجای همای بیاگه تا فردا زنده بود-
  

 به لب و دوون دوون به سمت خونه عمه راه گاری بشم ازش رد شدم سی منتظر جوابنکهی ابدون
  !!افتادم

  
 ی عصبی بود که صدادهی نرسنی برم باال ، پام به زمروای در بسته مواجه شدم ، مجبور شدم از دبا

  :گوشمو زد
  
   تا حاال؟؟یُکجا بود-
  

 به ی عصبی برداشت و با قدم هاواری شو از دهی به طرف صدا شالش و دورش گرفته بود تکبرگشتم
 وارد بشم مثل حورا جواب ی از در مسخره بازالی لی اگه جلودادیتجربه نشون م. اومدیطرفم م

  .دداینم
  

  : گفتمیجد
  
  !!پارک بودم-
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  ؟؟یواسه چ-
  
  جانم؟؟؟-
  

 که یو با خونسر.ستادمی خرده عقب رفتم ودوباره سرجام اهی م زد نهی تو سیکی اومد و جلو
  . رفت نگاهش کردمی منیهرلحظه از ب

  
  !!کارمی گندم جار بزنه چـ ـــی بکشم بوینگو پارک بودم بگو رفته بودم زهــرمار-
  

 با اخم تو می بودستادهی هم اسی تو فسی قدم به طرفش برداشتم حاال فهیود  بیتیثی حبحث
  :.صورتش براق شدم

  
   م؟؟؟کارهیتو بگو چ-
  
انگشت اشاره شو به خودش . چشماش پر از ترسی سوخته ی قدم به عقب برداشت ، قهوه اهی

  :فت گی لرزونی نبود با صدای اثرششی چند لحظه پتی که از عصبانییگرفت و با صدا
  
  ؟؟ی منم بِزَنیخوایم-
  

 انداختم ریسرم و ز. و با نگاهم دنبال کردمرشی رو گونه ش ، مسدی از چشمش چکی اشکقطره
  . فشرده م نا خودآگاه باز شد یمشت ها

  
 یلی قلبم برد همونجا که خی هاهی النی ترقی عمری بغض آلود و لرزونش آروم آروم دست زیصدا

  . و رو نشده بودریوقت بود ز
  
 پس ی کردی می همه سال ، در آرامش زندگنی ایچـ ــرا؟؟؟؟مگه نگفت ..ی همه تلخنیچرا ا-

   !!!گهیچته د
  

 دهنش و گرفت ی پام دو زانو نشست و با دستاش جلوی شد آروم جلورهی به توانش چبغضش
  : ش باال تر نرههی گریصدا

  
با !!! ی دروغ گفتی ول،یرذای تنهامون نمچوقــتی هی گفت؟؟؟؟خودتی ، نگــفتیری نمیگفت-

  ....ی بهونه رفتنیکوچکتر
  

  : به خودش دی کشدست
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 ی اون همه خستگنی که بی؟؟؟منی اون پسره رو دوست داشتدونستمی می لعنتدونستم؟؟منی ممن
  !!ی که دوسش داشتی امنی بودنت تو خونه بود جاکنمی که فکر میزی به تنها چی عروسیدایخر

  
بخاطر ..دهی ، گفتم حتما بخاطر امیگرفتی فاصله می ، داشتیکردیم ی ، دوریکردی بغض مدمید

 ی تو خونه ای ، برگردشهیآرش بره ، حل م .شهی رو راه انداخته ، بگذره حل می بازنیاونه که ا
 هـ م،ی مشکلت مائدونستمیچه م!!! ـــشهـی حل میکه بخاطر پدرت هم حاضر به ترکش نبود

  !!ــان؟؟؟
  

گفتم اگه بفهمه هم درک ...گفتمی رو می همه چگفتم،ی ، بخدا مگفتمی ممیمائ مشکلت دونستمی ماگه
   .می نداشتیی ، چاره اکنهیم
  

  : تند با دستاش اشک هاش و پاک کرد و ادامه دادتند
  
 خودش کله شَــق ، زبون نفهم نی دخترش هم عگفتی نمدونستی مارو مقصر دور شدن تو میدائ-

  ...و لجبازه
  
  : شد و آرومتر ادامه دادرهی خی کاشهی صورت شو بازم پاک کرد و به ی اشکهانشی آستبا
  
 که وجود ی برسجهی نتنی خودت به امی فقط بذارمی نگیچی که هی فقط به شرطدهیگفت اجازه م-

 ، اگر خوادیگفت فقط فرصت م!  بهشی برگرددیکه شا.. چقدر مثمر ثمرهتیپدرت تو زندگ
  ! نارگلیری ممیدونستی نمی و بمونی ما رو انتخاب کنمیار داشت ماهمه انتظکنه،ی زورت نمینخواست

  
 چطور سردخونه به سردخونه زجه یی داینی ببی نارگل با رفتنت ، نبودی کردمونی مون پشهمه

  .... کننداتی نبود نکرده باشه پی تنها دخترش،التماس کسدنی از وحشت دزدیم
  

  : و بلند کرد و با هق هق گفتسرش
  
  !!! کردمی مکاری چدیاتو بگو من ب-
  
 که ی طرف تو بودهی دادم ، دلش تنها دخترش و بخواد ، ی بود که حق بهش ممی طرف دائهی 

   ...ی ازم دور باشی لحظه اخواستمینم
  

 دی نه باگفتمی زنگ زد می بود برامون ، سر عقد دائی آسـ ــونمی لحظه فکر نکن تصمهی یحت
 زندان آجـ ی از ترس که نریدیلرزیب تو خواب م زندان ،شی بریدیترسی زندان،میرفتیم

  !! وفای بی کهی کوچیـــــ
  
  !!!نشی بود نارگل، سخت ترمی زندگمی تصمنیسخت تر-
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 مو ضیبا من قهر بکنه مادر مر...گفتم نارگل قول داده تنهامون نذاره... قُرص به اعتماد تو بوددلم

  ... هاشی خودش و خودخواه بره دنبالذارهینم ..ی تللیللی بره دنبال ذارهینم
  

   :دی و شونه هاش لرزنیی انداخت پاسرشو
  
  !!!! دوست داشتنت شعاره دونستمینم.... جلو همه خودش گفت مییخودش گفت خانوادش ما-
  
 مثل دونستمینم..یری میکنی مادرت و ول مدونستمینم..یری و میرنجی از خواهرات مدونستمینم

  .. یری میکنیوسط باشه ، همه رو ول م احساس خودت ی پایپدرت ، خودخواه
  

  .... کردمی وگرنه سکوت نمدونستمی به روح پدرم نمدونستمی نمنارگل
  

  . شون و فول شده بودندیشگی همری مدت مسنی م منقبض شد اشکام انهی تو سقلبم
  

  . نداشتممی همه عجز و از بت زندگنی ادنی و ددنی شنطاقت
  

 ها باال رفتم و رمز خونه رو زدم و وارد شدم و پشت در مثل  گرد کردم و بدون حرف از پلهعقب
  . ، خـورد شدمنی تو برخورد با زمینیچ
  

  
  

 که یی دهی کردم تا از حالت خمی خوردم و کش و قوسی خورد ، تکونی مداوم به در می اتقه
  . باز در صدا کرد ادیپشت در به خواب رفته بودم ، بدنم در ب

  
 هی از جام بلند شدم گردن دردناکم و با ی کرد به سختی درد مدنی خوابنی زمی بدنم از روتمام

  . اوردمی رسما داشتم شاخ در مالی لدنی نگاه کردم از دی چشمی و از تودادمیدست مالش م
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 نکردم به صورت پف کردم داد و ریی و در و باز کردم نگاهشو از لباس تغدمی به سرم کشیدست
  :نه گفت به چشمام نگاه کنکهیبدون ا

  
  ... به نام شدن ارثتی محضر برای بردیخانم شمس تماس گرفت، گفت با-
  

 از ادی کار بدش منی از ادونستمی تو هم رفت ، مالی لی و کج کردم ترق صدا داد ، اخم هاگردنم
  . اومدیترق ترق شکوندن بند انگشتها هم بدش م

  
  !! شون ندارمهی به ارثیازیمگه نگفتم ن-
  

  : گفتیبا تلخ زد و یپوزخند
  
 گهی مدی چون اموال به نام توئه ، امیول..دوننی همه منوی ای ندارازی نیچی کس و هچیتو به ه-
  !! بشهمی بدون امضات تقسشهینم
  
  : گفتمی و با حواس پرتمیشونی زدم تو پیکی

  
 دمی چشم امضا میبه رو.... شهر هستن ی الوکاللی رفته بود شوهرتون وکادمی دی ببخشی وایا-

  !!به شوهرت خودش دنبال کارهاش باشه
  

  : و به چشمام داد و گفتزونشی خورد نگاه گرجا
  
  ؟؟؟؟؟یچـــ-
  
  ...ادی کارهم واسه من برنمنی از عهده ایعنی.. که گفتمنیهم-
  
  :دی پرسینی کنه، با بدبدای پی از شوخی شد تا اثرقی صورتم دقتو
  
  ؟؟ی چیعنی-
  
 دهی و پسندری کار خنی اون دنبال ادمیهر تو وکالت م حالشو ندارم برم،به شونکهی ایعنی-

  !!کنهی استقبال مدونمیم...باشه
  

  : بگمینی بار نوبت من بود که بابدبنی مکث کردم و ایکم
  
  !!ی نخوان وکالت منو قبول کنن که اون بحث جداگانه اشونی انکهیمگه ا-
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  : از بهت در امد هول شد و تند تند گفتصورتش
  
  ..... ها کار کنهبهی واسه غرستی که قرار نیبعدشم مفت... نخواددیباچرا !!نـــه -
  
 ی شوخی حتی من بود ، زخم زبون چاشنیالی لنیا.  خندمو خوردمی ش به سختبهی غری طعنه از

  ...هاش بود
  
  .... ، شما خودت و بابت اون موضوع نگران نکنامیاز خجالت شون در م..اون که بله-
  

 ای نه دل به درای دعوتش کنم تو دی بادونستمی بود نمستادهی سرجاش افیل تکون داد و بالتکیسر
  :زدم و گفتم

  
  !!! داخلیای بیخوایم-
  
  : بهم کرد ی نگاهدی تردبا
  
  کنه؟؟ی فرق میلی با خونه ما خنجایساخت ا..ادیبدم نم-
  
 چرم سیبه سرو کرم رنگم و ی نگاه به پرده قهوه ای در کنار رفتم و اومد تو و با کنجکاوی جلواز

 خندون ی تا به تابلوبمی غربی طرح دار عجی اتاق و تابلو های گوشه ی دی سیمبلمان و به ال
 با بک گراند تمام برف که دست تو گردن شی و حورا و رضا تو زمستون دو سال پالدیخودم و م

  . دادمی انداخته بودگهیهمد
  

 بود و ختهی ریی چاوانی و برگشتم دو لیوئ و به برق زدم و تارفتم روشسازی تو آشپزخونه چارفتم
  . بودیزی در حال گشتن چخچالیتو 
  
  !!ستیگشتم نبود نگرد ن-
  

  : و بست و گفتخچالی در
  
   صبحانه؟؟ی برایخوری میچ-
  
  !!ری شای ی چاوانی لهی!!یچیه-
  

  : دو نفره آشپزخونه م نشست و گفتزی پشت مبااخم
  
  !!ی رسونی به خودت ضرر مشتری بیورنجی ایکنی زخم معدت فکر نمیبا سابقه -
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 دونه هی در اوردم و مقابلش گذاشتم و خودم تی بسته بسکوئهی نتی از تو کابدنی باال پرابروهام

  :دمی پرسیدهن گذاشتم و با کنجکاو
  
  ؟؟یاری بپرسم از کجا مشهی و مقی اطالعات دقنیبعد اونوقت ا-
  

  : کرد و گفتی منمن
  
  !! کرد دیائ گفت بود ، آرش هم تنیام-
  

  ... شدمی ، داشتم رسما خفه مدی به گلوم پری نخورده چاقلپ
  

 نفس دهی بردهی برکردی از فاصله گرفتم و سرفه مدادی زد و کمر مو مالشت می شد و به پشتم مبلند
  !دمی کشیم
  
 به ی به محض خوردن غذا فست فوددهی دمارستانی نگفت فقط گفت تو بی خاصزیچت شد؟؟چ-

  !!ه و حالت بد شدهمعدت نساخت
  

 خوردم؟؟؟حالم بد شده؟؟شانس اوردم دست تو دماغ رونی غذا بدهید. هام فعال شدنشاخک
  . موندی نمینکرده بودم وگرنه اونم از چشمش مخف

  
  :دمی پرسی و عاددمی کشیقی و نفس عمستادمی اصاف

  
  !!دمی پرسیزیچ-
  
  ؟!! سوال بپرسمهی... ولش کنچیه..نه آخه گفتم-
  

  . نشستمزین دادم و پشت م تکویسر
  

  : نشست و گفتروبروم
  
  م؟؟؟ی در چه حالینی ببی سالها شده بود برگردنیتو تموم ا-
  

  : و گفتدی کشیآه. تکون دادم ی به نفیسر. سواال گذاشته بودنی دست رو سختراوفــــــــ
  
  !!مون سمتیای نشینی ببدی شای برگردیاگه روز.. باهاش در تماس نباش گفتمی مدیبه ام-
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  : قورتش دادم و آروم گفتمیبه سخت. که گلوم فشرده شدگرفتی چقدر جا متی بسکوئهی مگه
  
  !! دور بشممی رفتم ، اونقدر برام مهم نبود که بخاطرش از خونه زندگیی گهیمن بخاطر مسائل د-
  
  !؟ی هممون ؟؟؟چــیبدشانس... پدرتی مثال؟؟؟سکوت ما؟؟خودخوهیچ-
  

 شده یاالن عصبان.. نگفتمیچی رفت ، سکوت کردم و هی داشت باز باال م کهیی توجه به صدابدون
 خواستم حاال که برگشتم با هم مدام ی تر شدنش هم بود نمی حرفم امکان عصباننیکتریبود با کوچ

  .می باشیریدر کنتاک و درگ
  
  ؟؟؟ینگفت-
  

  : و خونسرد گفتم دمی کشیقی عمنفس
  
  !دنشی برات مهم براشه شنکنمیفکر نم-
  
  !ی به خودت زحمت جواب دادن هم ندادی همش من حرف زدم ، حتشبید...شنومینه بگو م-
  
 صدمه گهی به همدی بدشانسیما هرکدوم بقول تو از رو..گذشته ها گذشته !!الی نداشتم لیجواب-

  .... ندارهی واسه من فرقگهیاالن د ..ادی زایکم ..میزد
  

   باز موند دهنش
  
 مادرت و هم ی هالی که تنها فامی نبودی؟؟تو همون کس!!رگل نایندازی منو دست میدار-

  !!کدومشو باور کنم.. گذشته برات گذشتهیگیحاال م...یازخودت روند
  

 زدی که داشت حرف می درکی اندازه دی باالی در جواب لحی همه توضی براشدی رو نمایزی چیبعض
  ...ونستتی کس نمچیه.. من باشهی جاتونستیچون اون نم.. خودشیاندازه 

  
 مادرم آرامش بخرم ،در مورد ی کارم برانی رو از خودم نروندم من فقط خواستم باایمن کس-

 ی دست به دست هم داده بود تا من سرپای همه چیقبول ندار... بهت بگمی چیتو هم انتظار دار
  ...ستمیخودم با

  
  .زی می رو زدم رو دستشیبا کنجکاو. نگفتچیه.  کرد لی متمای درهمش و به طرفصورت

  
  ؟؟!! حرکتنی ای چیعنی-
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  . بودرهی بهم خی با آزردگشی اشکی به طرفم برگردوند چشماسرشو
  
  ال؟؟؟؟یچته ل-
  
  ؟؟؟ی رو پات واستادادیبااعت-
  
 هارو از ی من دست خاله خانباجیخدا.... به اصالح مرده خاله زنکه و مار بگزهی زبون هرچیا

  .پشت سر بسته بودن
  

  :رلم خارج شد آرومم از کنتلحن
  
..  انقدر بزرگ کردن ندارهمی کردی غلطهی ما یبابا تفنن!!!!!!عجب!!!! گفته من معتادمیک-
  ... کنهکارتی خدا بگم چنیام
  
   گفته بوددی نگفت آرش به امنیام-
  
  !!! باشهدهی مطمئن نبودم گوشام درست شنگهی رو دیکی نیا

  
   گفته؟؟؟یکـــ-
  
  !!! که ازت گرفته بود اثر مواد مخدر بودهی خونشیآرش گفته بود تو آزما-
  
  .اخمام بدجور تو هم رفت. کردی با وحشت به حرکتم نگاهالی سرعت از جام بلند شدم لبا
  
-ی چنیاصال ا!!!!! چه خبرهنجای من ای؟؟خدا!!دونمی گرفته که خودم نمشی از من آزمایک 
  !!! منی تو زندگخوادیم
  
  !!دونهی نمیکس....آروم باش-
  
  !!! ، ببنده بهمدونهی می خواجه حافظ چنمی ببرازی سفر برم شهیبزا .. دارم؟؟شکیجد-
  
  !!ی تفننیخودت گفت-
  
 سردرد به حد مرگ ،تابحالیفهمیم.... برسمی هروقت از سردرد به مرز خودکشیآره تفنن-

  ؟؟؟یداشت
  
  !! دکنر خوبهی یریخب چرا نم-
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کالفه دست .. کردم تو موهام گرمم شده بود  دستی بهش کردم وعصبتونستمی که می نگاهنیبدتر

 به طرف کولر انی گوشه پرت کردم و فحش گوهی حرکت از تنم دراوردم و هی تنم و با کیبردم تون
 داده بود با هی آشپزخونه تکواری مات و مبهوت به دالی درجه روشنش کردم لنیرفتم و با باال تر

  . کردی اشاره میزیبهت دست تو هوا به چ
  
  
  

 کمرم نشست برگشتم پشت ی روی دست سردزدمی و غر مستادمی کولر ای باال گرفتم و جلوهامومو
  : شد و گفترهی متعجب و پرسشگر تو چشمام خی باچشماالیسرم ل

  
  ؟؟!! پشت کمرتهیچ..نیا..نیا...نیا-
  

تم  داد موهامو پشت کمرم انداخلشی تحوی بگذره لبخند مسخره ای قرار نبود امروز به خوبانگار
  !! منتظرش دادمیو نگاهمو به چشما

  
  !!ستی نی مهمیزی چهیادگاری هی ستی نیزیچ-
  
  !!!!!! تنت ؟؟؟با تتو؟؟؟رویادگاری-
  

  :دی پرسینی قدم عقب رفت و با بدبهی. شدم رهی گلومو قورت دادم و مسکوت بهش خآب
  
  ؟؟!!نن رو تنش با زهر تتو کدهی می آدم سالم؟؟کدومی کرددای پیبا خودت چه دشمن-
  
   !!ـــالیل-
  

   رفت و عقب تر عقب
  
  ...... شناسمتی نمگهی دکنمیحس م...ی عوض شدیلیتو خ-
  

  . رفت و در و محکم بسترونی گرد کرد و از خونه بعقب
  
 اعصاب داغونم و آروم یچی رفتم به سمت حمام جز دوش گرفتن ، همی افتاده مستقی سربا
  !!کردینم
  

 جواب الدی می شماره دنی شده بودم که همراهم زنگ خورد با د از خشک کردن موهام فارغتازه
  :دادم
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  !!الدیسالم آق م-
  
  : جواب دادی طوالنی مکثبا
  
  !سالم-
  
  !!ستتی نالدی میخوب-
  

  :دی به جواب دادن به سوالم بکنه پرسی توجهنکهی ابدون
  
  !گذره؟ی خوش م-
  
  ؟؟؟ی در چه حالست،تویآره بدک ن-
  
  مگه مهمه واست؟؟-
  
  !!! معلومه که سالمتت مهمه برامهی چه حرفنیا-
  

  ! رفتمی ور می رو تختی سر تخت و با رو لبه نشستم
  
  ! فعالهی راضی کردی دکتره که معرفنیبهترم ا-
  
  "! آدم دروغ گوئهیتف تورو هرچ"
  
  !!ی هرروز بهتر بشی کنی سعدیبا...خدارو شکر!!! واقعـــا-
  
  ! کم دارمیزی چهی انگار نجای ایستی تو که ندهیچه فا-
  
 باور کن به رمونی ها و مشاجرات اخیری بعد از درگی ول،ی تو چقدر به من لطف دارزمی عزیوا-
  !! داشتماجی مسافرت و رست احتنیا

  
   ماه شد؟هی ، ی برگردیستیآره خب مشخصه حاضر ن-
  
  "!گرفتمی قند خونش و مدی شدن عمه بود باداری به ساعت کردم حول و حوش بینگاه"
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 نجایراستش من ا..ی که بهتر بشی خودت و بکنی سعیبهتره همه .. روزهانیتو فکر برگشتنم هم-
  !! شمعی با مردنت ضاخوامیگفتم که نامزد کردم نم

  
  : گفتی متعجبی کرد و با صدایمکث

  
  !!ی صاحب داری به دوستات بگیواقـ ــعا؟؟چه عجب قابل دونست-
  
  !!کنهی سرد م هاست آدم روهی گوشه کنانی همنیبب-
  
  !؟ی قبلش گرم بودیلینه خ-
  
 یای شمال حال ببرمتی سفر مهی امی می جونم، زودالدی بابا ، چقدر دلت پره میا-

  ؟؟؟یقبول؟؟آشت!!خوبه
  

  !!!! نارگلای فقط زود بشم،ی زبونت نمفتی زبون باز، من حرطونیش:دیچی پی خندش تو گوشیصدا
  
  ! برمدی من بانیبب... پسر خوبنیآفر-
  
  !! باشداری بزنمیشب بهت زنگ م-
  
  باشه-
  

  ..دمی کشی رو قطع کردم نفس راحتیگوش
  
 نامزد خوب و مهربون که نگران حال هیاونم نقش ...  کردنیاه که چقدر سخت بود ، نقش باز"

  "!!!ادشهینامزد دروغگو و ش
  

  : لب گفتمری شدم و با خودم زرهی و به چشمام خستادمی انهی آجلو
  
اگه تا االنم سکوت .... خرم کنهضمی دروغ مرهی فکر کرده با چرخونمی رو انگشت مالدیصدتا م-

  ...استی قضانی پشت ای کنمی بود ببنیکردم فقط محض خاطر ا
  

  !شهی من با عمه شروع می کارفتی سرکار و شرهی تک خورد ، الله بود اعالم کرد داره ممیگوش
  
  !! تو عمهی چقدر ناناز شد-
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 ی موهانی شدم با ارهی خنهی تو آرشیبه تصو. با چشماش بهم چشم غره رفت  زد وی لبخندعمه
  .دی رسی جوون تر به نظر میلی جذاب تر و با کاهش وزنش خرهی تیقهوه ا

  
  . تکون دادی فرستادم که سرنهی از تو آی بوسبراش

  
ر گذاشت و  و کنار دفشی عمه دهنش باز موند کدنی سالم کرد و با دی باز شد و الله با خستگدر

  : گفتی لرزونی زانو زد و رو به عمه با صدانی بود رو زمهی گری که هرلحظه آماده ییبا چشما
  
  !!ی چقدر خوشکل شدیمامان-
  

 به ی زد و چشماش و بست و آروم دست برد مقنعه الله رو از سرش برداشت و دستی لبخندعمه
   .دیسرش کش

  
 ی موهاش تا گوددمی موهاش و کشرهی کردم و گطنتی الله باال سرش بسته بود شیی خرمایموها

 من خوب دونستی نمیشکی و به به چه چه م به هوا رفت هدمی کشیسوت.ختیکمرش پشتش ر
  !!!!! بلندهی عاشق مونی امدوسنتمیم
  
  . کردی خجالت از جاش بلند شد و موهاش و با دستاش دور سرش جمع مبا
  
  !!گن قشنیلیخوش به سعادت شوهرت الله ، موهات خ-
  
 یابروئ. نگاهم کردکنمی نمیفی ازش تعرخودی بدونستی مختص به خودش که خوب مینی بدببا

  . که شروع به زنگ خوردن کرده بود رفتممیبراش باال انداختم و به طرف گوش
  
  . تعجب تماس رضا رو جواب دادمبا
  
  ؟!! شدهیزیسالم رضا چ- 

  
  ! بشه؟یزینه مگه قرار بود چ..سالم نارگل خانم-
  
  !! بابت نامزد کردنتکی تبری جان خوبه؟؟است؟؟ستارهی ولش کن تو خوبیچیه..نه آخه-
  

  : گفتینی غمگی کرد و با صدامکث
  
  !! دوسش داشته باشمچوقتی نتونم هدی که شای نارگل، ازدواج با زنکنمی مسکیدارم ر-
  
  !یش رو کرده بایی جانی از اول فکر همچکردمیمتاسفم بخاطر حورا، راستش فکر م-
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 اصرار شتری بدی کرد شای اگه خاله از طرف تو احساس حورا رو منتقل نمی آره ولیتا حدود-
  !!کردمیم
  
  !! نداشته باشه شی زندگی هامی وتصمتی از موقعی که درکستی سالشه رضا بچه ن36حورا -
  
  .. از شانس منه دیشا...دونمیم-
  
  !؟ی زد زنگیراستشو بگو واسه چ.. شانس تو و بخت منالیخیب-
  

  . نشستمی فاصله گرفتم و رو مبلی خودش و تو آشپزخونه مشغول کرده بود ، کمی با کنجکاوالله
  
 ی کاری روزاشهی متی داره اذیلیحورا خ..یگشتی کاش زودتر برمیراستش بهم نخند ، اما ا-

  !!ی خوابش برده از خستگزی پشت مدنشی هست که دیچندبار .ادیتورو م
  

  . بگمدی بای چدونستمی کردم واقعا نمسکوت
  
  !نیکردی رو استخدام می کاش کسی اامی بتونم بستی نی من جورطیراستش رضا شرا-
  
.  وقت من آزاد شدهمی آموزشش بدمیای نارگل، تا بادی بمشی شناسی که نمبهی غرهی ستیالزم ن-

 من یباش بعد از ظهر ها رو یاگر تو بتون. باشمدی که حتما باهی عروسی هادی خرنیمشکل من ا
  هان چطوره؟؟؟!امیصبح هارو خودم م

  
خبرشو " کردم و با گفتن ی گذاشت ، مکثزی رو موانی رو با دوتا لی چاینی روبروم نشست و سالله

  . قطع کردم"دمیبهت م
  

   اومده؟؟؟شی پیمشکل– الله
  
  !!شهی شده نبودنم داره مشکل ساز می خرده کار قاطهی..دونمینم..نه -
  

   هست؟؟ی چجورکارت..آهان– الله
  
  !! بعد از ظهر تا دوازده شبشیش..ده صب تا دو-
  
  !خب مشکل کجاست؟-
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 رفتن هام با ی تا قرار مهموندی چی کردم بدون حرف، هنوز همون الله بود که برنامه منگاهش
  ! و جور کنهنیام
  

  : شدم و گفتمرهی خمی چاوانی به لنهی به سدست
  
  !!شی عروسدی وقت عصرش پره برا خرکنهیدواج م داره ازکمیمشکل بعد از ظهراست، شر-
  
  : برداشت و دهن گذاشت و گفتی و دستش گرفت و با قندوانشی خرده مکث کرد لهی

  
  ؟؟!! سرکارتیریخب چرا نم..عصر ها که من خونه م-
  
  : جام بلند شدم و با طعنه گفتماز
  
  !! های گزک بدم دست بعضخوامینم-
  
وسائل رنگ و جمع . دست، با لذت مشغول اخبار گوش دادن بود  بهوی طرف اتاق عمه رفتم رادبه

 خواب ظهر ی ، عمه رو براارنی به ساعت زنگ زدم رستوران غذا بیکردم بردم شستم و با نگاه
  . خودم رفتمیآماده کردم و به خونه 

  
  . نگران حورا کرده بودمی رضا بدجوریحرفا

  
 ی قدم های کردم صدای غروب نگاه میه  پشت بوم و به منظرواری دی بودم رو لبه نشسته

 برگشتم عقب و پِخش کردم رنگ از رو هوی ی لبخند به لبم اورد چشمامو بستم و با بدجنسیکیکوچ
  .دیبچه پر

  
  .ستادی و بغض کنارم ای مامانش و با ناراحتی کرد مثل اخمای اخمدنمی بلند خندبا
  
  ؟؟ی مانیچطور-
  

 یبا چشما.دی کشی سوزنهی و سقی عمی شد و آهرهیمون خ بهم کرد و به آسی کرد نگاهسربلند
  :دمی باز بابهت پرسشیگرد شده از تعجب و ن

  
  !!کشهی هم می؟؟؟چه آه!! تو رو نمیبب-
  

  : شد و بزرمآبانه گفترهی تکون داد و دوباره به افق خی کرد و سرلی شو به طرفم متماسر
  
  !! خودش به فکر خودش باشهدی نبایکیچرا -
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  نه تب هم نداشت؟؟.. دست زدم شیشونیلو بردم به پ جدستمو

  
   جان؟؟ی خورده مانییسرت به جا-
  
  !!گمی به مامانم میدی کشی مگاری سی داشتدمیخواستم بگم د-
  

  . شددی از باال پشت بوم سرو تهش کنم مثل فشنگ ناپدرمشی بگنکهی در اورد و بدو قبل از ازبونشو
  

 ممکن رفتم طرفش و تو ی سرو صدانی کردم با کمترداشی گوشه مچاله پهی چشم کردم تا چشم
  .شدی میداشت از درد متالش.ستادمی ایکیتار

  
 راست رفتم سمت هی بده از خودش نشون نداد یی آشناای که بشنوه ی کردم عالئمصداش

  .کردی کنار لبش داشت فوتبال نگاه مگاری سی ساله جدهی هفده ، هی که گفته بود پسریکیوسیک
  

  :و صدام و خشن کردم و گفتم جلرفتم
  
  !!!عی سرخوامی مکیآدامس ش-
  

  . شدقی روبروش گرفت و با تعجب تو صورتم دقکی کوچونیزی از تلونگاهشو
  
  !!!!فروشهی مکی شگهی دیک.. خانممیندار-
  

  و دوباره مصر شدم. به جسم مچاله تو پارک دادمنگاهمو
  
  !ی باش که با خلق جهاننی پسر با ما به از ایه!! بخرمنجای از ادیگفتن با-
  

  : گفتی تو روم زد و با زبون بازی چندشلبخند
  
  !! ، جون تووفتهی کارت راه بدادمتیندارم خوشکله داشتم م-
  
 زن هی که یی از اونجای بود ولادی زشهی تو روش بس بود، فاصله ش با شدمی خندی هرچگهید
 قهیاز . بودستادی اشهی شکیک باشه نزد خطرناتونهی زن چقدر منی ، اکردی بود و فکرش و نمدهید

  : و گفتم دمی کشرونی بی مربعی شهی جلو سرشو از شدمشیش گرفتم و کش
  
حاال باس عوض قر اومدن .. روز انداختنشنی تو به اکنه؟؟امثالی داره جون مینیبیاون و م-

  ... گردنتو بشکنم توله دی باای یدیفهم...بسازنش 
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  !! خواستم رد گم کنم یسیفک کردم پل.. ی کردم جون آبجیبابا شوخ-
  
 رونی بای گم و گورت نکردم ، بپر بنی تا از رو زمی هستی خوبیخوبـــه ، حاال که بچه -

  !! بسازش تا نمردهدمتی میخوایهرچقدر پول م
  
  !! زشته براموننهیبی میکی رو ، قهیخانوم ول کن !! چشم، چشم-
  
 ش تو کشو ، گهی مالوند و با دست دی دست سر شو مهی با شهی ضربه ولش کردم سرش خورد به شبا

  !! انداختم داخل براشی فاصله به تراول صد تومننی تو اگشت،ی میزیدنبال چ
  
  . رفتیشبی دی در دکه شو قفل کرد و با دو به طرف مرد مردنرونی بدی باز شد فرز پرششین

  
 خودم خوب یمرده بودن ول معتادم شالی ،لنی ، گرچه امثال حسام ،امنمی نبستادمی اعقب

  .رمی نمی مسکن مضرنی سراغ همچوفتمی تا به حد مرگ به درد ندونستمیم
  

 یکه تا خود صبح ساق... تو دکه شدی داد و پری تکون داد احترام نظامی دوون برگشت سردوون
  ! محله بشهی معتاد هایباق
  
  !!ل حرف زدن شدم مشغوی زنگ زد با خستگالدی جام بلند شدم و لباسم و تکوندم ماز
  
  !!!یکشیولش کن نارگل االن بچه رو م-
  

 محکم خورد رو تشک دمی پاش و کشری زدم و دست بردم زی به مانی توجه به الله چشمکبدون
  . شدزونی خورد و از پشت سر از گردنم آویفرز غلت

  
 تشک  و با کمر رودمی کردنش ، دست بردم پاهاشو کشتی بردم از اذی بود لذت می باهوشبچه

  . دستاشو باال گرفتمرای گی زدم و مثل کشتنشیزم
  

 بود چشم ابروش به الی و لدی امقیظاهرش تلف .زدی بود و چشماش برق مجانی سرخ از هصورتش
 تو صورتش پوئن مثبت از ظاهر ی غرور و مردونگیمامانش رفته بود و فک و لب و دهنش جلوه 

  .پدرش داشت
  

 کردنش تی از اذبیعج. نرفته بودی اگهی جز خودم به کس د هم انگار بهشی لخت و مشکیموها
  ! بردمیلذت م

  
  ..میخاله تســـل-
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 ول کردم و رو دو زانو نشستم از جاش بلند شد و به سرعت دست انداخت گردنم و گونه دستاشو

  . از دستم در رفترمشی و تا خواستم بگدیمو محکم بوس
  
  .ارهی شکست خوردنش و در بی تالفخواستی مدنی از بوسادی بدم مدونستیم
  

 ش توجهم بهش جلب شد بهش ی طبنکی مبل نشست و با جابجا کردن عی کتاب به دست روالله
 تو رفتارش بود که با اخم و ی خاصیناز بود و لوند. کم نداشتیزی چتی ، واقعا از جذابومدیم

  . رفتارش کامال تضاد داشتی هایتلخ
  

  . شدمرهی و به سقف خدمی تشک دراز کشیرو
  

 بچگونه ش از اتاق عمه ی خنده های که صدای سرش و از کتابش برداشت و خطاب به مانالله
  : داد زدومدیم
  
  !!ی مهموندی بردی برو باال مامانت حمومت بده امشب بایمان-
  

 رو شکمم و دی بود مو به سقف زل زده بودم پردهی من که دراز کشدنی بپر بپر اومد با دیمان
  : باال گرفت و رو به الله گفتمیت تسلدستامو به حال

  
  !!ری عکس بگهی ینجوریخاله ازم ا-
  

  : گفت ی کتابش و بست رو به مانالله
  
  !!ی نکردی تا مامانت و عصبانیبرو مان-
  

  : گفتتی با معصومیمان
  
 می اگه جورابم و گم کنم،اگه جا مشق نوشتن گشه،ی می عصبانشهی ، مامان همستی نیدی جدزیچ-

  .. عمو آرشیم،اگه بابا بره پ کنیباز
  

  : شماره هول گفتدنی خونه زنگ خورد الله با دتلفن
  
  ..ی مانگهی مامانت زنگ زد برو دایب-
  
  ! کنمی بمونم با خاله بازخوامی مخوامینم-
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  !!!یمان-
  
  : گفتی به دست در و پشت سرش بست و سرزنش گر رو به مانسمی وارد خونه شد و تلفن بالیل

  
  ؟!یکنی متی باال چرا انقدر اذایم زود بمگه نگفت-
  

  : و گفت دی از رو شکمم بلند شد کنارم دراز کشیمان
  
  !! خاله نارگل بمونمشی پخوامیم..امینم-
  
  : شده بودم گفترهی و به من که مات و مبهوت و در سکوت به سقف خدی کشی پوفالیل

  
  !!دی کنی ، فردا بازادینارگل بهش بگو ب-
  

  : گفتمیبه مان ربات خطاب مثل
  
  !!یبه حرف مادرت گوش بده مان-
  

  : نشست و با غر غر گفت سرجاش
  
  !!رهی خوام برم اونجا حوصله م سر مینم-
  

  : گفتاطی بااحتالله
  
  !! دو ساعتکارکنهی خب ، اونجا چگهیراست م.. نرهشهیحاال نم-
  
  : و با همون لحن محتاط خواهرش گفتدی کشیقی نفس عمالیل

  
  ؟؟!! دارهی چه اشکالدیای بخب شماها هم-
  

  . به سمت اتاق عمه رفتمای هواپیبا دراوردن صدا. با ذوق بلند شد شروع کرد بپر بپر کردنیمان
  

  : کرد و با لحن تلخ گفتی اخمالله
  
  ؟!ی چگهی ، خونه ش هم برم دکنمی تحملش منجاستی ایبه اندازه کاف-
  
  : و آروم گفت با چشم و ابرو اشاره به الله کرد ساکت بشهالیل
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  !!با خانوادش اومده.ستیتنها ن-
  

  : جمع و الله شکوند سکوت
  
  !!دخترش هم اورده -
  
  : بودم ادامه دادرهی تکون داد و به من که هنوز به سقف خی زد و سری لبخند کمرنگالیل

  
  ! مودب و خانمِیلیدخترش خ-
  

  : و گفتدی کشی آهالله
  

  
  
 بدموقع ی حاملگهی مثل آرش ، با یالش دکتر با سابقه ا اون همه زحمت و تکردی فکرش و میک-

  !!به باد بره
  
  : دستاشو به اضطراب تو هم حلقه کرد و جواب دادالیل

  
  !!! کنه سرجونشسکی ردی داشته چطور بای سختیماری بنی همچدونهی که میدر تعجبم زن-
  

 ی پاره منییو به پا ری دو کتفم خط عمودنی توجه به صحبتشون که مثل خنجر تتو شده ببدون
  . گرفتمشی حرف راه خونه مو پیکرد از جا بلند شدم و بدون کالم

  
  .سوختی نمی اگهی بود که به حال کس دادی دل خودم اونقدر زیسوختگ
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 کردمی خودم با فوت نفس حبس شدم و رها مدنی شده بودم و با باال کشزونی آوکسی لوله بارفاز
برگشتم پست .دمی پرنی زمی و دستامو آزاد کردم و دوپا رومدی دلخواهم رسیبه عدد.شمردمیو م

 رفتم ی مهی به جلو برداشتم و به طرف سای اخم هام تو هم رفت قدم بلندی اهی سادنیسرم که با د
  : داشت گفتی که رد خنده اییکه صدا

  
  !!ادی نه جلو برفتی بود عقب می اگهیهر دختر د!! به هم جنس هات نبردهتیچیبهت گفتن ه-
  

همون .ستادی جلو برداشت و روبروم ای قدمیکیاز تار. ستادمی آشنا بود مکث کردم و اصدا
 آبم رفتم و دو قلپ ی عوض کردم و به طرف بطررموی تفاوت مسیب. بودشی چند شب پیمفنگ

  .خوردم و باز انداختمش سرجاش
  
  ؟؟ی سرو ته کردی رسول و حسابدمیشن!!حرف ما جواب نداشت خانم رنجر-
  
  )سکوت.(..-
  
  !! هامی آدمنجایبابا ما هم ا-
  

  : تلخ و برَنده جوابش دادصدام
  
  ! ها هم دم شدن که حرفشون ارزش جواب دادن داشته باشهی تا حاال مردنیاز ک-
  

  . نداشتی همخونادی لبش زی که با لبخند رودی کشی و عصبقی عمنفس
  
   !ینازی به خودت میلیخ-
  

  : گرفتم سمتش و گفتمانگشت
  
  ! قبال بهم گفته بودننویا-
  

 درست ی ها گرفتم و با کج کردم زانوم حلقه الهی و سرو ته پاهامو به منی گذاشتم رو زمدستامو
  !کردم سرو ته مشغول شکم زدن شدم

  
 مشغول نهی پاش و خم کرد و دست به سهی داد و هی ها تکلهی از وسیکی قدم به عقب رفت و به چند

  : به حرف زدن کردتماشا کردنم شد و آروم شورع
  
  !! بودمی روز واسه خودم کسهیمنم -
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  . زدم و با نفس نفس زدن به کارم مشغول شدمی صدا پوزخندبا
  
  ! داشتمیهمه چ ..ی ،خونه ، زندگنیپول ، ماش... لباس داشتم یدیتول-
  

اهامو  خوردنم و پنی از با سر زمیری جلوگیدستامو باز کردم و برا. ادامه نداد گهی و ددی کشیآه
  . خورد ، کف دستم سوختنی زمیمانیبا ضربه دستم کف س.آزاد کردم

  
 هی که دادمی رو سالم می شهرداری لب عمه ری و زرفتمی آبم می از جام بلند شدم و به طرف بطر

 رو باز کردم یدر بطر .دمی خندش و شنزی ری نگذاشته صدای وسائل ورزشیکف پوش مناسب برا
  . سوخت شتریو رو دستم گرفتم دستم ب

  
  : گفتی به جلو برداشت و با نگرانیقدم

  
  ؟!!حالت خوبه خانم رنجر-
  

 به عقب برداشت انگار یاخم کرد و قدم. نثارش کردمیی "خفه بابا" لب ری تکون دادم و زیسر
  :دیداد کش. دار شده بودحهیبدجور غرورش جر

  
  .. وگرنهونتمی مدفیح..ی هستی کیفکر کرد-
  

کردم و با سرعت جلو رفتم شونه هاشو گرفتم پا گذاشتم پشت پاشو و هولش  پرت ی رو کناریبطر
  . از خودش نشون بدهی بود که نتونه عکس العملی جون و مردنیدادم ، اونقدر ب

  
 م ی و از خشم آنشکوندی پارک و اونوقت شب می خالی ناله ش از درد بود که محوطه ی صدافقط

  .کردیکمتر م
  

 و گارشی اون نخ سی تالفخواستمیفقط م... باشهونمی مدیشکی هستمخوای نمدمی کشیقی عمنفس
  !!کرده باشم

  
  : از بغض دورگه ش خطابم کردی کردم که برگردم که صداپشت

  
  !! خانم رنجردونهی می هر بزن بهادرنویافتاده زدن نداره ، ا!! یی ، برنده نی زممیفکر نکن زد-
  

 لیچند بار به چپ و راست ما.ونه از جاش بلند بشه تا بتنی طرفش دست گذاشته بود رو زمبرگشتم
  . شدرهی و به آسمون خدی دراز کشنیشد و دست دست کرد بلند بشه ، خسته از تالشش رو زم
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 امشب، که از سر ی سمت مهموندی دادم و ذهنم پر کشهی جا رو سبزه ها نشستم و به درخت تکهمون
  . خونم و باال برده بودنیشب بدجور آدرنال

  
  : بلند شدی مرد با دلتنگی دهی رنجیاصد

  
 از همون اول که گمینم.  بودیدی ها جوون و با استعداد تولاطی از خیکی..اسمش ستاره بود-
 اتفاق افتاد و یاونقدر زود همه چ. عاشقش شدمدمی ددمی تا به خودم جمبی نه ، ولدمشید

ابرا بودم که با تولد فرانک، رو . کردمی که خودمم باور نممی عاشقانه مون و شروع کردیزندگ
  . شدلی تکممیشبختدخترم خو

  
  :دی لرزصداش

  
   ...ی ولخواستمی از خدا نمیچی خانوادم هی جز سالمتگهید-
  

   :دی کشیآه
  
 دوخت ی بره دانشگاه طراحخوادی گفت مگم،ی نه نمخوادی میبعد از تولد دخترم بهش گفتم هرچ-

داشت خودم عمرم، حروم پول جمع کردن صرف شده حقش بود استعدادش و ...نه نگفتم...بخونه
  ... اونم حروم من بشهخواستمیبود نم

  
 گرفتمی ملشی تحوضی مرونی روز در مهی رفتیفرانک مهد م.. دانشگاه مشکالتمون شروع شدرفت

  ...میری پرستار بگمی فکر کردمینشست...جونم به دخترم بند بود ..نذاشتم بره 
  

  : و با نفرت ادامه داددی شو باال کشینی کرد بمکث
  
 قیرف... گرفتن ببره با نامحرم قسمت کنهدی ندی شو بجای که مشکالت زندگیلعنت به مرد-

 که یمن...اونم من... م رابطه دارموهی زنم که با پرستار بی پاری و چند ساله م نشست زنیچند
  ...رفتیجونم واسه ستاره و فرانک در م

  
 هام ی خالش تو خونه و دلتنگی درس خوندن ستاره و جای های اون نامرام از سختشی پمن

  ......کردی پشت سرم زن مو پرم"....ت" گفتم،اونیم
  

  : شدی پر از دلتنگصداش
  
 بفهمم چرا پرستار فرانک و از خونه با امیتا ب. بودشی بود تنها اشکالش زود باوریستاره زن خوب-

  !! زدنمیو از کشور برد و جاون ناجنس زن و بچم ... کرده رونی بییچه تهمت ها
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 شو بلند کردن و از دهی تن شکسته و خمنی که تا چند لحظه قبل جون نداشتن با کمک زمییدستا
  .جاش بلند شد

  
بغضش . کردکردمی گوش مگهی عاشق بدشانس دهی بسته به سرنوشت ی که با چشمهای به منپشت

  :شکست
  
 یوونگی جا بند نبود ، به مرض دجیم به هدست.می از همه خوردیلیمارو بزن خانم رنجر ما خ-

 مو خواستم،زنیبچه مو م...شدمی دستم مواد، آروم نمهی دستم مشروب بود هی بودم دهیرس
  !! ـ ـتمخواســی مو میخوشبخت.......خواستمی عشقمو مخواستمیم
  

  :دیچی ناله ش تو محوطه پارک پیصدا
  
 رونی رنجر ، باباهه هم زد از خونه ش بماروبزن خانم..قی دوست نارفی مو باختم پایهمه چ-

 که هیزی مواد که تنها چنی بخاطر انکهی کرد به جرم ارونیبرادره هم زد از خونه ش ب....کرد
  !! جلو چشمام، کتک خورم ملس شدهارهیدخترم و م

  
 به طرف ته پارک داشتی بدون تعادل بر می که ضربدریی گرفت به لوله و با قدم هادستشو

  !!رفتیم
  
  .ختی رنیی از چشم چپم پای و باز کردم قطره اشکشمامچ
  
  ..کج شدم کنار درخت عق زدم. دلم حالم و بهم زدی سوختگیبو
  
  ...عق زدم..زدی بچه ش مواد مادیب

  
  ...عق زدم ..زدی عشقش باور نداشت مواد منکهی ابخاطر

  
  ... عق زدمزدی روزگار مواد می نامردبخاطر

  
  !! برا عق زدن نداشتمیی ناگهید.......دلم سوختته معدم سوخت ... سوختگلوم

  
 شد ، بدون توجه سرمو باال اهی درخت و بلند شدم جلو چشمام سی دست گرفتم به تنه ی سستبا

  .. به سمتش برداشتم یی گهی ، قدم دشدی چشمم تار می تووسکیگرفتم و قدم اول و برداشتم ک
  

   .شدی دور تر موسکیداشتم ک بری اگهیقدم د ...خوردنی دور سرم تاب مدرختا
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 تا شتری بود دست گرفتم بهش و خم شدم به طرف تنه ش چند قدم بی دستم درخت کهن سالیجلو
  .. همرام نبودیچی دستم هیرطالی نمونده بودم ، جز زنجوسکیک
  

  ... برداشتم گهی قدم دهی و ضرر جهنم
  

 پشت کردم و دی رسدی سفکوسی دستم به کی و بعدی و بعدی درخت بعدی گرفتم به تنه دست
  . دادم هیبهش تک

  
 چشمام، از حالت ی از تارداشتمی بر مگهی قدم دهی کز کرده بود واری دی گوشه ی مرد مفنگی هیسا

 شی که داشت آتی ، از دلدیترکی که داشت می سرشد،ازی خوردن دل و رودم کمتر مچیتهوع و پ
  .داشتمی برمدی قدم باهی فقط.شدمی راحت مسوختی که داشت می ، از دستگرفتیم
  

  ... مونده بود برام مهم باشهی چگهی و بستم دچشمام
  

  : عارف تو گوشم زنگ زد یصدا
  
  " بدهی که برات مهم باشه و بهت انرژیزی چهیبگرد دنبال "
  

امااالن !! منتظرمهی چرشی زدونستمیم. رنگ خشک شددی سفی دستم رو پارچه 
  ... رو تجسم کنم تا سوزش قلبم آروم بشهیاد خوشبخت با موخواستمیاالن م....خواستمینم
  

  : حسام گوشزد کردیصدا
  
  "؟؟؟ی هم شوخادی با اعتی شوخیبا همه چ"
  

  : تکرار شدالی لیصدا
  
  " که ازت گرفته بود اثر مواد مخدر بودهی خونشیآرش گفته بود تو آزما"
  
  "؟؟یستادی رو پات اادیبااعت"
  

  . تو گوشم اکو شد ی دختر بچه ای خنده ی دادم صداهی تکوسکی و به کسرم
  

 و وسکیک" دی از درونم داد کشی قدم رو به سمت صدا برداشتم کسهی وسکی دست گرفتم به ک
   ، "پشت سر نذار

  
   .کشوندمی کز کرده ته باغ می به سمت مفنگی اگهی دحس
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  . رو برداشتمی گرفتم به سرم قدم بعددست

  
  . کردی میآورادی رو تو ذهنم یی م صحنه احافظه

  
 از ینیری و شدی بوسشهی دختر بچه رو مثل همیشونی پی و نگاه مهربوندی سفشی با ریرمردیپ

  .کردی و بپر بپر مدی و بوسرمردیدختر بچه، با ذوق گونه پ. دست دختر بچه داد بشیج
  

  . بود ی بود که دوسش داشت و محبتش واقعنی مهم اهی کرمردی پنی نبود امهم
  

   تو گوشم تکرار شدی مرد مفنگی رو برداشتم صدای شدند، قدم بعدری سرازاشکام
  
  " جلو چشمامارهی که دخترم و مهیزی مواد که تنها چنیا"
  

 دست ستادمی م به سرعت قدم هام اضافه کرد جلوش ای رو برداشتم و خشم تو رگ و پی بعدقدم
 هم قدش بایانت تقر پشت سرش زدمش با اختالف چند سواریبردم از شونه بلندش کردم به د

  .بودم
  

   خوردنش؟؟؟؟نی زمای کرده بود هیبخاطر دخترش گر.. از اشک بودسی خصورتش
  

  : حسرتم و تو صورتش داد زدمتمام
  
 ؟؟؟؟دهیکنی می دخترت زندگالی ؟؟تا چندسال؟؟؟تا چندسال بامواد با خیتا چند سال مفنگ-

 بوده برگشت ، یروغ گفتن باباش ک بهش ددی؟؟بزرگ شد فهم!!!کهی سال؟؟چقدر مرتستیسال؟؟ب
  ؟؟!!!ی بهش بگی داری جلوش چیستی ای ت مافهی قنیبخاطر تو باا

  
 و قدم به قدم دنبالت بگردم نشستم نی زمی حرف مردم ، تمام کره الی خی بنکهی عوض ایبگ

  !!!!ی باشالمیدارو ندارم و دود کردم تو خ
  

  !!!نی جواب پس بددیبا!!!نی جواببددیبا.. های اسمتون پدر شد لعنتیوقت
  

 ی چی جمع کنیتونی خودت وهم نمی؟؟؟وقتی مردنی جواب حسرت دخترت و بدیخوای می چ
  ؟؟؟!!!!خوادی پدرش و ازت می وقتی جواب حسرت دخترونه شو بدیخوایم
  
 باال واریدست گرفتم به د. و سرجاش سر خورد و نشستواری ضربه شونه شو ول کردم خورد به دبا

  .دی ترکی سرم داشت متموفیسرش تا ن
  



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

577

 رو تو صورتش یکی رو برداشتم و اون یکی بود گاری و گشتم دو نخ سباشی بلندش کردم جی عصب
 گارمی سدنی لرزی که میی و با دستادمیچنگ زدم تو گردنش فندکش و از گردنش کش.پرت کردم 

  .فتادم بودند، طرف خونه راه الی ماوسکی که به طرف کییو روشن کردم و با قدم ها
  

 برد انگار تازه برگشته بودند با ی سر دستش خواب بود و باال می ماندی و تو قفل چرخوندم امدیکل
 کنار لبم ی سوخته مهی نگاری سدمی درو بستم و به طرفش چرخستادی کرد و تو راهرو ای مکثدنمید

 و جهیباال رفت سرگ پله ها و دی دادم ، امهیچشمامو بستم به در تک. تو صورتش انداخت یظیاخم غل
 خوردم دستم نی شد و زماهی ، جلو چشمم سی مونده مو گرفت با برداشتن قدمی باقیسردرد قوا

  !!میدی نفهمیچی هگهی ددی کشریت
  

 تو ی با نگراننی غمگی جفت چشم آبهی به مشامم خورد با ضعف چشمام و باز کردم ی سردعطر
 ی رو صندلمی زندگیح تر شد نامرد شماره دو روبروم واضری زدم تصویپلک. صورتم زل زده بود

 دستاش کنار لبش گرفته بود و نی به جلو خم شده بود دست راستمو بیکنار تخت نشسته بود و کم
  . شده بودرهی تو صورتم خدادی بودن صاحبش و نشون مالی که غرق خی حواسیبا نگاه ب

  
 بودنم شد و داری خورد متوجه بیون تکدمی کشرونی که داشتم از دستش بیی قوانی و با کمتردستم

 زشی آروم و زنگ دارش با نفس گرم و وسوسه انگیاز جاش بلند شد تو صورتم خم شد و با صدا
  :رو صورتم دست گذاشت دور بغض تو گلوم و فشار داد

  
  کنه؟؟ی درد متیی؟؟جایشنوی من و میحالت خوبه؟؟؟صدا-
  

 بودنش، با تعجب نی دادم که باسنگیکون بستم بدون توجه به حضورش دست راستم و تچشمامو
 دست گچ گرفته م غرق تعجب بودم که دنی باال اوردم از دیچشم باز کردم دستم و به سخت

  .صداش متوجه م کرد
  
 ی از کبودمارستانی بمتی حالت بد شده رسونداطی صبح، گفت تو حی هایکی زنگ زد نزددیام-

 یمعلوم هست دار!! رنیده، گفتم گچش بگ دادن استخونش ترک خورصیدستت عکس گرفتن تشخ
   نارگل؟؟؟یکنی مکاریبا خودت چ

  
 بد حرف زدن به کار ی مو برای سعی بغض گلوم و قورت دادم و همه ی بستم و به سختچشمامو

  :بردم
  
   نجای انی من و اوردنی کردجای بدیتو وام-
  

  : تازه کردم و ادامه دادمنفس
  
  ؟؟!!دی منی؟؟چکاره !!یبه چه حق-
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  : شدیغی داد زدن بکار گرفتم که صدام جی توانم و برای بزنه که همه ی حرفخواست

  
  !!ی جلو چشمم باشخوامی ، برو نمی لعنترونیبرو ب-
  

  : داخل شدی اتاق باز شد و پرستاردر
  
   شده؟؟؟یزیدکتر چ-
  

  : گفتمدهی بردهی و بردمی کشغی جباز
  
  !! های لعنترونی بدی همتون بررون،ی بدیبر-
  

 شد و با مونی بزنه که پشی فرستادش خواست حرفرونی به پرستار داد و بی با دستش عالمتشآر
  !سرعت از اتاق خارج شد

  
  : نگاهش کنم گفتمنکهی کردم و بدون ای مالفه بازی با لبه ی شرمندگبا
  
  ! مجبور شدم خبرت کنمی ولادهی کار اونجا زدونمیمن و ببخش،م-
  

  : و غصه دار گفتدی کشی دستم آهدیسف به گچ دی کشی نشست دستکنارم
  
کار به جهنم نارگل ، چرا مراقب .. سرت اوردنیفکر کردم بالئ.. بماندنجای اومدم ایبه چه حال-

  !!!یستیخودت ن
  

 از خودش نشون ی گهی حس دچی و دلهره هی رنگش کردم جز نگرانی سبزآبی به چشماینگاه
  :ستادی شد و کنار پنجره پشت به من ا تخت بلندی نگاه مسکوتم از رودنی از ددادینم
  
  ... خونهی شون کنم با عمه برگردی بتونم راضدیبذار من با دخترعمه هات صحبت کنم شا-
  
  !!مونمیحرف زدم ، پاش هم م-
  

  : به سمتم برگشت
  
  !! درک کننوی من نگرانتم، ایینجای اینارگل وقت-
  
  !!امیپسش برم آرشه که از هی فقط ستی نی حورا ، کسینگران برا چ-
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 ترسمی احساست باشه، می ، پاستی جنگ ها تن به تن نیهمه !  نارگل ستی جنگ ندونی منجایا-

  !!ینی بببیباز آس
  
 هیاون قض ..نی سالها درمورد من اشتباه فک کردنی جاست که مثل عمت تمام انیاشتباه تو هم-

  !! من تمام شدستیبرا
  

  : و گفتدی کشیآه
  
  هت شک دارمب...شک دارم نارگل -
  

  : وارد شد و رو به حورا گفتیپرستار
  
  !!  اتاقشوندی دادند اما خواستن بری اجازه مرخصانیخانم، دکتر ک-
  

  : وحشت زده شو به من دادیحورانگاه
  

  : به پرستار گفتمرو
  
حورا کمکم کن لباسمو عوض کنم، داره ... مربوط به منهشی شو انجام داده باقفهیدکترتون وظ-

  !خورهی بهم ممارستانی بیبوحالم از 
  

  . رفترونی برام نازک کرد واز اتاق بی پشت چشمپرستار
  
  !!نارگل-
  
 ی باهاش در تماسستی نالتی خنیاز آرش و عماد ترسناک تر اون عمته که ع..انقدر نترس حورا-
  !!اژدها دوسر اونه ... جوجه اژدها ها ترس ندارننیا

  
  . نگاهم کردیردگ بدون حرف با آزنهی کرد دست به ساخم

  
 یمارستانی چنگ زدم و با لباس بمیبدون کمک بهش به تخت کنار. گرفتم از تخت بلند شدمدست

  : زل زدم و گفتم زدندی که از خشم برق میی زانوم بود روبروش تو چشماریکه تا ز
  
ـــرَم- َنفـتاگه بخاطرش تورو هم از دست بدمیحت....ازش م !!  
  

  .از اتاق خارج شد و بدون حرف دی کشیپوف
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 برگشت هی سرخ از گری ساعت با چشم هامی حورا بعد از نی لباسام و عوض کردم ، وقتی سختبه

بدون حرف بستشون و شالم و سرم انداخت و . باز مانتوم مونده بودندی شلوار و دکمه هایدکمه 
  ! تا رد بشمستادیکنارا

  
 بعدش هم اسم تو نورا ست شناسهی تورو نمی کسنجای هتل، ای برییحورا کار فوق العاده مسخره -

  !!!!ی باشی ککنهی شک نمی حتیکس
  

 من ی بشه، اصال فکرشو کردیی تا راضیزدم به بدجنس.ی تاکسی پارچه ای زل زد به صندلدیباترد
  !!!!کنمی اوضاعم ،چطور غذا بخورم؟؟ کمک الزم دارم ، حورا خواهش منیاالن با ا

  
 یقی شد و با نفس عمرهیاب کرد و بااضطراب به ساختمون عمه خ تکون داد و بدون حرف حسیسر

  .ومدی انداخته بود و دنبالم منیی پاتونستی که میی شد سرشو تا اونجاادهیپ
  

 باال واری باال رفتن هم نداشتم و عمرا حورا با چادرش از دیی نداشتم، توانادی که کلیی از اونجا
  . زنگ واحد عمه رو زدمرفتیم
  
   .دی راه پله دوکی با تعجب و پا برهنه تا نزدالید شدنمون ل محض واربه
  
  ؟؟ی باشمارستانی بدی نباوونه؟؟مگهی دیکنی مکاری چنجایتو ا-
  
  ستادمی برداشتم وکنارش ای اگهی قدم دستادی کرد و منتظر جوابش ای حورا و سالم آرومدنی دبا
  
 الی دختر عمم لشونیرا جان انو.کردمی می زندگشونی همه سال باانی دوستم نوراست انیا-

  .هستند
  

 که مات ومبهوت به الی ممکن سالم کرد و با لی صدانی زد و با کمتری لبخند خجولری سر به زحورا
  .ستادی ، دست داد و معذب کنار من اکردیظاهر متفاوت ما دوتا نگاه م

  
  : گفتمالی کردم و رو به لی مصلحتخنده

  
  ؟! نهدونهیمرخصم کردن، عمه که نم-
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 گذاشته نی ذره بریکماکان با نگاه کنجکاوش حورا رو ز. نگفتیچی تکون داد و هی به نفی سرالیل

 به طرف پله ها راه "نورا خسته ست ، بهتره بره استراحت کنه"دست حورا رو گرفتم و با گفتن .بود 
  .میافتاد

  
   .کنهیم وسط راه پله گوشزد کرد که نهار زنگ نزنم رستوران ، غذا درست الیل

  
 ش شهی و چادرش و از سر دراورد و به عادت همدی کشی حورا نفس راحتمی وارد خونه شدیوقت

 کنن تیهرکار" خونه ، با گفتن ونی مبل گذاشت و با نگاه کردن به دکوراسیتاش کرد و رو دسته 
  ! اعالم کرددشی جدی خودشو از محل زندگتی رضا"یی قهیبدسل

  
  .ط آبان ماه بود هوا به نسبت بهتر شده بود گذشته بود اواسی هفته ادو
  

 و آخر شب بر رفتی زود با پرواز می صبح هامونی کاری کرد طبق قرارهای می باهام زندگحورا
  . بودی به قول خودش حواسش به من و کارامه راضنکهی داشت اما از ایخستگ .گشتیم
  

  .گذشتی خودم هم با تفاوت ظهر رفتن و شب برگشتن می کاریروزا
  

 تا رنگ موها ی دوست شده بود که البته نه اونقدر به سادگالی از اوقات تو خونه موندنش با الله و ل
 ی نپوشونده بود دلش راضی شو با لنزمشکی رنگی و چشمای پرکالغی به مشکییشو از خرما

  !! بوددهی کنه ، دست خودش نبود چشمش ترسدای تو جمع حضور پشدینم
  
 رد نی چرا حدونمینم. شدم ی به مقصد خونه ، سوار تاکسشهیطبق معمول هم شدم ادهی پمای هواپاز

  ."نگه داره "گفتم . شدن از کنار پارک نگهم داشت
  
 کارتن خواب ی شدم و داخل پارک شدم ساعت دو نصف شب پارک خلوت بود و تک و توکادهیپ

  . سبزها درحال چرت زدن بودنیگوشه کنار پارک رو
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 خوابش برده زیپشت م .وسکی نبود، کنجکاو رفتم طرف کی از مرد مردنیثر پارک و گشتم ای همه
 افتاد ، شی که از رو صندلدی به پنجره کوفتم از جاش آنچنان پری گل کرد مشتمیبود ، رگ بدجنس

 دنمی معتاد حال نداره ،شروع کرد به فحش ناجور دادن که با دهی نکهی بلندشدن به ذهن انیح
  : کم از پنجره فاصله گرفت و صداش و انداخت تو گلوشهی حرفش و خورد ی باز موند و باقهنشد
  
  !؟ی هستی کی؟؟فک کرد!! چه وضشهنیخانم ا-
  

  : گفتمیی توجه به حرفش بالحت کوبنده بدون
  
  ؟؟!!!یکجاست اون مفنگ-
  
  : نشون بدهی لنگه ابروش باال رفت خواست خودهی

  
  ؟؟ی باشکارشیشما چ-
  
 خودم مجبورت ی هاوهی بعد به شن،یی پازمیری منجاروی ای هاشهی بکنم شمن همونم که اگه اراده-
  !! ، جواب دادن به سوالم باشهی که تمرکز کنیزی به تنها چکنمیم
  
 برداشتم ی سنگنی براش تکون دادم و از رو زمیسر. نگفتیچی از پنجره فاصله گرفت و هشتریب

  : باز شدبه محض باال بردن سنگ، جلو اومد و با التماس دهنش
  
 بهش ی هم هرچی بدمصب ،مراممردیداشت م!!  آخهی با ما داریبابا تو چه دشمن...نکن خانم-
  !!شهی می سه چهار روزهی مارستانی رسوندمش برهی بمنکهی ، حالش بد شد قبل ادیکشی نمدادمیم
  
  ؟؟!!!مارستانیکدوم ب-
  

 به میزش گذاشتم و مستق ای بود با خونسردی تصادفهی کمک به نی تو بخش اورژانس حآرش
 هی بده البته بعد از تسوی کردم تا بهم اطالعاتیپرستار بخش رجوع کردم ،خودم و خواهرش معرف

  ..مارستانشیحساب ب
  

  . انتقالش داده بودندی دولتی که به مرکز بازپرورشدی می روزدو
  
ر محکم  محکم خوردم تو حصای که به شخصزدمی مرونی گرفتن آدرس به سرعت از بخش ببا

  . قل آرش دهنم باز مونددنیدستاش با اخم سرمو باال اوردم که با د
  
 رهام نکرد ی احترام تکون داد ولی به نشونه ی ابروهاش باال رفت و چشماش برق زد سردنمی دبا
.  
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 کوتاه یلی با آرش نداشت فقط موهاش خی فرقچی چهرش هی صورتش زوم کردم از اجزاتو
 شبه نظر نهی اوردم سبازشی قهی تر تا نیینگاهمو پا.  گفت کچل کرده بوددشی مبایپسرونه بود و تقر

  . و کار شده بود ی عضله ای بازوهاش هم حسابومدی تر هم میکلیه
  

 بزنه که یخواست حرف. اخم کردم رشی نگاه خندون و مچ گدنی به چشماش دادم که با دنگاهمو
  . آرش هردومونو از جا پروندیصدا

  
  !!ولش کن عماد-
  

 تخس شونه هامو رها کرد و دستاش و پشت سرش به هم گرفت از سر تا پا ی مثل بچه هاعماد
  . به روبروش دادممی خندشو خورد و نگاه خندونشو مستقیدوباره نگاهش کردم به سخت

  
 محوم و ی خنده دم،ی قرمز شده رستی جفت چشم از فشار عصبانهی نگاهشو دنبال کردم و به ریمس

 محکم و ی شدم برم که صدای دو تا برادر رد منی با حفظ اخمم از بستادمیخوردم و صاف ا
  : کردخکوبمی سرجا مشیعصب

  
  !! نکشهمارستانی دقت کن ، راه به راه کارت به بشتریتو راه رفتن ب-
  
 اخماش دمی عماد گرفته بودم به سمتش چرخمی و مالنیری از عطر شزدمی که حدس می آرامشبا

 جواب یی نگاه کردم و با پررومیسرتاپاش و نگاهش کردم و تو چشماش مستق. در هم بود یبدجور
  :دادم

  
  ؟!! نهای نون بخورن دی راه بانیاشکالش کجاست؟؟چارنفر مثل تو از ا-
  
 و ی لبخند لعنتنی ادونمی بود نمستادهی قدم به سمتم برداشت از جام جم نخوردم ، تو صورتم اهی

  . رنگم جلب کنهی مسیدر واضح بود که نگاهش و از چشمام به لبا پنهانش کنم اونقتونستمیچرا نم
  
 با کت و شلوار و پرونده به دست ی خورد ، مرد کچل و قد کوتاهی تکونی خفه ای سرفه ی صدااز

  . دادیبا تعجب نگاهش و از عماد به آرش و برعکس م
  
  :دی پرسدی تردبا
  
  ان؟؟یدکتر ک-
  

  :ت و رو به مرد گفستادی کنار من اآرش
  
  !! هستن عمادمارستانی بسی رئشونیا. هستندانی برادرم عماد کشونیا.. منم-



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

584

  

  
  

 با مرد شد ، برگشتم برم که دست چپم ی نگاهش و کوتاه به چشمام داد و مشغول احوالپرسعماد
  :محکم گرفته شد مانع رفتنم شد برگشتم سمتش با حرص گفت 

  
  ! نارگل؟یکنی مکاری چنجایا-
  

  .کردی می فضولیادی داتش زگهی ددنیپر باال ابروهام
  
 ی هم حسابنجاشی جلب کنم تا همشتری عمد صدام و باال بردم و تا حواس دو مرد و به خودم باز

  . آرش ومن ، غرق تعجب بودستادنی اسی تو فسی از فیمرد کت و شلوار
  
  !! محترم ، من نامزد دارمی آقادمی شماره نم-
  

 نگاهش ی خندشو خورد ، مرد کت شلوارعی خنده و سرری زد زیپق عماد دنی آرش باال پریابروها
  . دست آرش به مچ من بودخکوبیم
  
 مودب به عماد لبخند دی و گونه شو بوسستادی کنار مرد ای بزنه، زن قد بلندی مرد خواست حرفتا

  . ما زوم کرد ی رو دستادیزد و به آرش رس
  

  : باال زده بود صدام و باال تر بردممی بدجنسرگ
  
  !! محترمی آقادی دست من و ول کنهی کارا چنیا-
  

  : مبهوت مرد خطاب به آرش بلند شدی صدا
  
  ؟؟!! چه خبرهنجایدکتر ا-
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 و شی زدن ، برگشت سمت مرد و دختر کناری که مسلط تر شده بود و چشماش برق بدجنسآرش
  : که به دستم داد گفتی دست منو ول کنه خونسرد با فشارنکهیبدون ا

  

  
  
  !!دیببخش..هیمسئله خانوادگ-
  
  . برد رونی بمارستانی سرعت هم برگشت و دست من و کشون کشون دنبال خودش از ببه
  

 و با دستش دادیبه عماد نگاه کردم که با خنده سر تکون م..کردنی بخش با تعجب نگامون می همه
  . بزن ناکارش کنیعنی ، کردیتو هوا مشت پرت م

  
 و شونه هامو ستادی قدم عقب رفتم اهیو ول کرد ، تعادلمو ازدست دادم  دستم مارستانی محوطه بتو

  :دی تو صورتم داد کشمی م داد و مستقهی تکواریتو دستاش گرفت به د
  
  ؟؟؟؟یکنی همه دروغ سرهم منی ایکشیشماره؟؟نامزد ؟؟؟؟ خجالت نم-
  

  : باال رفت صدام
  
  !!ولم کن.. محترمی آقادیی خجالت بکشه شمادی که بایاون-
  
  ...کنمی ولت نمرمیتا جوابمو نگ-
  
  ... پاگهی دیکی به دمی دست میکی که با ستمی نگهی دی هایلیمن مثل خ!!!دستتو عقب بکش آقا-
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  : شد غم چشماش قلبم و لرزوندرهی تو چشمام خینی با بدبدی عقب کشی سرش و کم
  
  ؟؟!!! نه،یگیدروغ م-
  
  !! ولـم کنگمی میشنوی نم-
  
  "آرش ولش کن"
  
 برادرش نگاه ی به دست و پا زدنم تو حصار دستانهی نگاه کردم عماد دست به سواری کنار دهب
  .کردیم
  

  .شدندی به فشار دستاش هم اضافه کرد شونه هام داشتند از درد خورد می نکرد حتولم
  
  !!ی برنجای و از ایتو بهتره دخالت نکن.. عمادگهیداره دروغ م-
  
  : گفتمکردمیز درد کنترل م که به شدت لرزشش و ایی صدابا
  
  ! نشدمیولم کن تا عصب... که بخوام بخاطرت دروغ بگمی حرفا هستنی ارزش تر از ایبرام ب-
  
 یتو چشما.. دختر خانمی طرفی با کیدونی می هان؟؟چارتا فن به من بزنی کنکاری چیخوایم-

  !!یمن نگاه کن و بگو دروغ گفت
  

  : تو کالمم استفاده کردمختنی ر زهری مو برای سعی باال بردم همه سرمو
  
 چرا؟؟؟؟؟چون ازت به حد مرگ یدونیم. قرار ازدواجم و گذاشتمنجای اامی بنکهی قبل از ا-

  !!!!! هرزهکهیمتنفرم مرت
  

 تر ظی به جلو برداشت و اخمش غلیعماد قدم. زدن تو صورتم خشک شدیلی تو هوا برا سدستش
  .انگار  بود ومدهی به مذاقش خوش نی بازینجایشد ا

  
 و با لذت نگاه رشی ، مسدی قطره اشک چکهی چشم چپش ی از گوشه دمی چشماش برق اشک و دتو

  : و گفتمدمی خندی عادری و غی عصبیکردم و با صدا
  
 اشکت گهی باال تر ببر که دنی ؟؟؟؟؟طاقت تو از اسوزهی دلم برا چار قطره اشکت میهه فکر کرد-

  !!ستیهم ن برام می کنهی ، چون خون گرادیدرن
  

  . چشمش مات شد تو صورتم ، صورتش از تاسف تو هم رفت مردمک
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 تو حصار عطر سردش کنترل شتری بخواستمی ، نمنمی تاسف خوردنش و به حالم ببشتری بخواستمینم

  . بمونمشتری بخواستمیاعمالمو از دست بدم نم
  
خم شد ، از حصار دست  به جلو ی "آخ" زدم وسط پاهاش ، با یکی استفاده کردم ، شیجی گاز

  !! زدمرونی بمارستانی به دو از بنمی پشت سرم و ببیبرنگشتم حت.آزادش فرار کردم 
  

   ..ادی اعتی بازپرومرکز
  

  : شون رفتمرشی محکم طرف پذیبا قدم ها. شدمادهی خونسرد پی تابلوش از تاکسدنی با د
  
  !!نجاستی گفتن اگردم،ی بدبو می مفنگهیسالم خانم دنبال -
  
  : اضافه کردطنتی زد و از جاش بلند شد و دست داد با شی لبخندزی مسن پشت مانمخ
  
  !! براتارنی بگم بیخوای دختر جون کدومش و ممی دارادی زی مفنگنجایا-
  

  : مثل خودش گفتمی جدیلی تکون داد و خی به لحن الت زن کردم و سرینگاه
  
  !!شیسه روز پدو ...نجای گفتن اوردنش امارستانیب ..تشیواال راست-
  

  : آدرس داد که با سر تکون داد مو گفتمی تکون داد و کمیسر
  
  ..شناسمشیخانم من فقط از صداش م-
  

  : باال انداخت و گفتییابرو
  
  ؟!یوفتی بی مردنی همچری گستی تونفیدختر جون ح-
  

  : گفتمی نبود تو اتاق با حاضر جوابی تکون دادم ، کسیسر
  
  !!نجای برا ایفی توهم حیبارب-
  

  : و گفتدی به شکمش که جلو بود کشی ، دستدی تکون داد و بلند بلند خندیسر
  
  ؟!یخوای منوی انمی ببایب-
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 من هم با کردی به خانمه سالم میهرک .میکردی رد میگری بعد از دیکی مرکز و ی هاراهرو
   .دادمی جواب مییپرورو

  
 رو باز کرد یپشت کمرم زد ودر اتاق ی دستدمی ها اسمشو فهمی سعادت که از سالم احوالپرسخانم

  :و گفت
  
  !! که داشتمیی موردانی از بدقلق تریکی!یگی منویفکرکنم ا-
  

 نقطه چی هستادمی بود جلو رفتم و مقابلش ادهی تخت و پشت به در خوابی دست چپ روی رویمرد
 زدم به  محکمیکی خودم وارد شدم با پا ی از راه و روش های از چهرش نداشتم ، مجبورییآشنا

  . درشت شده رو تخت نشستی با چشمهادیتختش که برق از سه فازش پر
  

  . منتظر بعدش بودجانی و با هکردی صحنه نگاه منی انی باال رفته به ای سعادت با ابروهاخانم
  

  : بود ومدهی کج کردم تو صورتش هنوز نفسش جا نی کمسرمو
  
  ؟؟؟ی ، خودتی مردنیمفنگ-
  

  : صورتمو با دقت نگاه کردی زد و اجزای شد، لبخند قدرشناسانه ا رنگش عوضرهی نگاه ترنگ
  
  ؟؟یداری هم دست از سرم برنمنجایا!! خانم رنجر-
  

  : تکون دادم و گفتمی به نفیسر
  
  !!رمینه تا جونت و نگ-
  
 ی چشماش حسابری و ززدی می بود لباش به کبوددهی پریرنگ و روش حساب .دی خندی خستگبا

   .زدیگود و تو ذوق م
  

  : سمت خانم سعادتبرگشتم
  
  ! ببرمش؟یدی جون چقدر میپر-
  

  : باال انداخت و با انگشت هاش شروع کرد شمردن ی سعادت سرخانم
  
  !! ورش دار ببرشیبدقلق، لجباز، زبون نفهمه ،مفت-
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  .کردی به مرد کردم با لبخند نگام مینگاه. رفترونی از در ب
  
 زدم به تخت که تخت کج یکیباز .کردیا لبخند نگاهم م به مرد کردم بینگاه. رفترونی در باز

  : گفتمیشد با بداخالق
  
  !! بکننتی خاک تو سر مردنیستی هم بلد نی خرده مردم دارهی-
  

  : بهشدمی راهرو رسیانتها. رفتمرونی سر خانم سعادت بپشت
  
  ! بردنشی براخوامی مییخانم سعادت ازتون راهنما-
  
  :شمرده شمرده گفت تو صورتم نگاه کرد و ستادیا

  
 یستی نظر بهزری زنجای ای هانهی کرد،نصف هزسی شوهر من قبل از مرگش تاسنجارویدخترم ا-

امثال دوست شما .. دارنی که وسع مالینی مراجعی ش ، با کمک ها و بعضگهیهستش نصف د
  !! برهتونهیم
  

  : گذاشتم روبازوش دست
  
   داشتم ی اگهیبخاطر شوهرتون متاسفم اما من قصد د..خانم -
  

  : زد و گفت ی کرد خانم سعادت لبخندی با روپوش رد شد و سالمیمرد
  
  ! اتاقمایب-
  
  : نشستزشی رو بست و پشت مد
  
 ی هااری از همیلیخ... باشهی که مرکز بدشهی نملی هست ، دلی دولتمهی ننجای دخترم اگه انیببب-
 ی ها رو مثال بزنم که مدرک هایلیخ تونمیم ..انی منجای دارن اماری که به بی بخاطر لطفنجایا

  . بخاطر به عشق مردمشون مشغول به کار هستندنجای دارن اما ایمعتبر خارج
  
 از دست ی امکانات که نباشه کارد،ی سوال ببرم اما در نظر داشته باشری زنجارویمن قصد ندارم ا-
  .ادی متخصص هم بر نمهی

  
  : تاسف تکون داد و گفتی از رویسر

  
  !! گرفته بشهدی نددی نبامی کنی مونو می سعی ما هم ، همه نکهیل دارم اما ا قبونویا-
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 بود که قسم ختهی توحسابم ردی مادرم و امی هیارث. تو کله م جرقه زد یفکر.می سکوت کردهردو

 به درد پدربزرگ و مادرم شتری ،بکردمی ازش استفاده منجایخورده بودم بهش دست نزنم ، اگه ا
  .خوردیم
  
  .دی خواهش کنم شماره حساب مرکز و به من بدشهی سعادت مخانم-
  

  : بهم کرد ادامه دادمی نگاهپرسشگر
  
  !! خرجش کنمنجای اشهی ، فکر کنم خوشحال مهیی بنده خداهی هی تی وصیونیلی م20 هی-
  
  : دهن باز نگام کردبا
  
  ؟؟!! ارزهیدخترم اون مرد انقدر م-
  

  : سرمو باال گرفتم و گفتمیبه سخت. گذاشته بود رو نقطه ضعفم دست
  
  !! نسخه دوم منهی جورائهی ارزه ی منای از اشتریاون مرد ب-
  

  :دی پرسدیباترد
  
  ؟؟؟؟ی بودریدرگ-
  

  : تکون دادم و گفتمی سرکالفه
  
  !!یلینه خ..یول..فکر کنم هستم-
  

  :دی پرسیجد
  
  ! چند وقته؟-
  

  : انداختم و گفتمری سر زشرمنده
  
   ..دی شاشتری بدی بار شاهی هر شش ماه دیشا نه مداوم شهی میدوسال-
  
  : جام بلند شدم و گفتماز
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 زورم یزی سمتش هروقت هم که نخوام چرمیدست خودمه هروقت اراده کنم ، م...دونمینم-
  !!کنهینم
  

  :دی پرسصبورانه
  
  ؟؟یتا بحال چندبار بوده که نخواست-
  

  : توروش و بحث و عوض کردمستادمی اصاف
  
  !!مای ازت خواست شماره حسابهی-
  

  :دی پرسیجد
  
  !چندبار؟-
  
  !!خانم من فقط قصد کمک دارم-
  

  :دی داد کشکردی ساعت قبلش فرق ممی نی که با ظاهر خوشرویبااخم
  
  ؟! چندبار؟گمیم-
  

  : کردم بهش پشتمو
  
  !!! بارهی-
  

  : گفتی خشنی با صدارونی پرت کرد بنفسش
  
 کمک یخوایاگر م..چرخهیل حالل داره مبا پو!!  دخترجانرخواهانستی کار ، کار خنیا-
   !!ی ثابت کندیبا...یکن
  
  : افتاده برگشتم سمتشری سر زبا
  
 ی من هم برایهم برا !!دی به عنوان قدم اول بهش نگاه کنامرزمهی مادر خدابی هی پول ارثنیا-

  !!می مفنگقیاون رف
  

  : رفتم که صداش نگهم داشتی مرونی و برداشتم و از در اتاقش بکاغذ
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  !!یای از پسش بربدوارمیام!! بهت اعتماد کنهکنهی تو چشماته که آدم و وادار میزی چهی-
  

  : گفتمی لرزونی برگردم با صدانکهی ابدون
  
  !! حرفامنیمن سخت جون تر از ا-
  
  

  
  ؟؟؟ییسالم نارگل کجا-
  
   شده؟؟یچ.. خونه امی فرودگاه برمیسالم دارم م-
  
  ... برن خونشون خوانیعمه و دخترا م.. مرخص شده نماستای از بدی مادر آقا امیچیه-
  
  !! حورا ی برستی نی اجباریاگه دوست ندار-
  
  ؟؟یکنی مکاری بود، فقط تو چینه خودم دوست دارم برم زن مهربون-
  
   ؟؟کارکنمی چیخوایم-
  
  !! ثواب دارهضی مرادتیع!!ایتو هم ب-
  
  ....اونجا امی ممی مستقی با تاکسامی به خاطر تو میخسته م ول-
  
   مراقب خودت باشنمتیبیم..یمرس-
  
  خدافظ-
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 پرواز داشتم هنوز تو گهی ده بود و ربع ساعت دکیساعت نزد. رو قطع و خاموشش کردم یگوش
  !! افتاده بودمری گکیتراف

  
 با آرش رفت و دارمی دنی زد، از آخری دلم شور میبی شدم به شکل عجادهی کردم و پحساب

 برگشتن دخترش گذاشته بودن یگرچه همه پا.ه طور کامل قطع شده بود عمه بیآمدش به خونه 
  !! که بدجور سوزوندمشدونستمی خودم ، خوب میول
  

  !!! جا بدردم خوردهی الدی محداقل
  

  . رو زدم، بدون جواب دادن در باز شد یری تصوفونی و زنگ آدمی کشیقی عمنفس
  

 ی کرده بودند و امروزی بازسازیش و کل ساز بود گرچه داخلیمی دوبلکس قدهی خاتون ی خونه
  . و از ذهن من ترسناک خودش و حفظ کرده بودمی خونه همون فرم قدیشده بود اما نما

  
 دادم اطینگاهم و از خونه گرفتم و به ح. تکون خورد و پرده افتادیی هی از پنجره ها سایکی پشت

 هم پارک ی رنگدی بلند سفیاس شنی رنگ و ماشی مشکی ،مارانونی امx33 و دی امیایبجز زانت
  .بود

  
 شرت ی اومد ترونی بنی لب به بختم دادم و سه تا پله رو در و باال نرفته بودم که امری زیفحش

از کنارش رد شدم و . گذاشته بود شی بود و بازوهاش و تو معرض نمادهی پوشی و تنگدیسف
  : لب به طعنه گفتمری زوردمی که کفشام و در منطوریهم
  
  . به زور بازوت شک نداشتمینداختی نمرونیات هم ببازوه-
  
 حق نداشت ی هم قند تو دلم آب شد ، دوسش داشتم ولی دندوناش ار حرص روی عصبی صدااز

  .دست تو صورتم بلند کنه 
  
  : جواب دادهی خودش مسلط شد با کنابه
  
  !! کنیبذار دستت خوب بشه بعد زبون دراز-
  

  : و گفتمستادمیا نخوره بهشون و تو روش ا و با دقت کنار گذاشتم ، پکفشام
  
   مثال؟؟؟یاالن خوشحال-
  

  : گفتی کرد با دلتنگباشی ش برداشت و تو جنهی و از رو سدستاش
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  ! گم شو از جلو چشمام ، تا نزدم لهت کنم-
  
  .بردی نمشی کارش و پ"جونم" "زمیعز" لحن مختص خودش بود با نی اشناختمی لحن و خوب منیا

  
 زی حرکت زشت نشونش دادم، چشماش گرد شد خهی و براش با دستم دمی بلند بلند خند ته دل ،از

 باز و سرحال برگشتم که با شی تو خونه و در و روش بستم با ندمیبرداشت سمتم که با عجله پر
  . افتاد نی تعادلش و از دست داد و زمیکیخوردن به جسم کوچ

  
  . صورتش ، فشارم افتاددنید کج شدم با خنده بلندش کنم که با اری اختیب

  
 فی ظریصدا. مالوند ی اصال تعجب نکرد، با اخم از جاش بلند شد و زانوش و مدنمی از ددخترک

  . باعث شد به عقب برگردم یزن
  
 روشنش از جاش با دلهره بلند شد و به ی قهوه ای کرم رنگ و موهای با کت و دامن"بای شکایدن"

  .سمت دختر بچه اومد
  
  ؟!! دخترمیهانا خوب-
  

 ی و ناراضری درهم آرش ،به نگاه کنجکاو عماد ،به نگاه سربزی به اخماای دنی خالی از جانگاهم
 ی و مشکنی افتاده به نگاه سنگی حورا با سری تو هم فشرده ی ،به دستاالی ،به نگاه مضطرب لدیام

  . مکث کرددی رس"انی کرارسالنیام"رنگ و با نفوذ 
  

 اسمشم دنی که شنی مردنی و سوزان امی نگاه مستقریبهم دست داد ز ی حس نفس تنگدی لرزفکم
  . گشتی میزی تو چشمام دنبال چی که با کنجکاویمرد .نداختیتنم و به لرزه م

  
 پوش دی از پشت سرم رد شد با بهت به سمت چپم نگاه کردم زن سفی رنگدی سفی کردم شبهحس

 کرد و نگاهشو به من ی نگاه منی نشلچریمرد و با بغض به یمونی کابوس هام با تاسف و پشیشگیهم
  . داده بودمی کنه که بهش قولمیادآوری خواستی انگار مدادیم
  

  : صداها تو سرم شدت گرفتییهوی هجوم باز
  
  " مراقب قلبت باششهیهم"
  
 نجامی ا؟؟؟منینیبی درخت و منیا..انی تااونا بمونمی منتظر منجای من اامی نمییمن با تو جا..نه -

  ؟؟یدیون بگو قول مبهش
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 متعجب سرتاپام و با دقت نگاه یعمه با چشما.  به عقب رفتمیغی رو شونه م نشست با جیدست
   کردمی خرابکاردیفهمی بود که میی اخم مال وقتانی اخمش و دوست نداشتم انی اکردیم
  

  : گفتدی لرزی که میی ازجاش بلند شد و با صداحورا
  
  !! دختریش کرد غیحالت خوبه نارگل؟؟؟از خستگ-
  
 من ی صدایعنی نی ،استی ضعف و بذار بعدا االن وقتش نیعنی نیا!! بلند شو مسلط باشیعنی نیا

 شو نارگل،بلند شو من ؟؟؟بلندشیکنی من و رو شونت حس می دستایلرزه؟؟؟سردی مینیبیو م
  !!دمی از تو ترسشتریب

  
 بغل عمه رو گرفت ری زیالله با نگران به عمه زدم و از جام بلند شدم ، عمه سرپا شد ی زورکلبخند
  . کمکش کردستادنیو تو ا

  
 تو استخر و بغل ی اون روزی که دختر بچه ای پشت سر دنی احوالضی خاتون با لبخند و ظاهر مر

  . بودستادهیزده بود ا
  

 رو صورتش می توجهی از بیفی ظری از کنارش رد شدم اخمای به دنی توجهنی کوچکتربدون
 ی دختر بچه دستم و برای رفت که صدا ی نشستنش میبه طرف جا.محو شد  عینشست که سر

  :دست دادن به خاتون تو هوا خشک کرد
  
  !!دی ببخشی بگدی ادب باینارگل ب-
  

 از ترس تقاطع نگاهم با مرد دنی دوقلو ها همزمان باهم باال پری برگشتم سمتش، ابروهاشوکه
 و با می نشسته بود و مستقلچری وی روی مثل شاهیکی که با ابهت و صالبت و اخم کوچنی نشلچریو

  . کرد یدقت نگاهم م
  

  . دخترک دادمی آبی و با اخم به چشمانگاهم
  
  : گفتعی کرد و سریشدستی خواستم بتوپم بهش که حورا پتا
  
  !!هی چه حرفنی ازمیهانا عز-
  

 شد ، مظلومانه ی شده بود، چشماش اشکرهی قبلش با جسارت تو چشمام خهی که تا چند ثانیدخترک
  :رو به حورا گفت

  
  !!آخه خاله پام درد گرفت-
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آرش خم شد پاش و  .کردمی بشر با دهن باز نگاه منی ای بازی از حدقه دراومده به موذی چشمابا
  : کوبنده به عقب پسش زدغشی جی که صداهینیبب
  
  !!دست به من نزن آرش-
  

 پدر و نی ای های لوس بازیو از باق رو شونه م حواسمی بود؟؟دست گرمی بچه کنیآرش؟؟؟ا
  : اومدنش داشت گرفتم و به خاتون دادمری دی کردن دختر برای در راضی سعیدختر که به سخت

  
  ؟!!حالتون خوبه خاتون جون بدنباشه-
  

  : گوشم گفتری شد بغلم کرد و آروم زکمی تکون داد و دستاش و باز کرد و نزدیسر
  
  !! شد از قصد نبود دخترمییهوی-
  

  : و بلند تر گفتدی مو بوسگونه
  
  ! که بهترم خدارو شکرکنهی متی خرده اذهیقلبم  ..زمی عزدهیخدا بد نم-
  
  : تکون دادم و رو بهش گفتمی سر از بغلش در اوردم و سری لبخند خجولبا
  
 کنمی سرپا بده براتون ، من خستم اگه اشکال نداره رفع زحمت مدییبفرما .دیخداروشکر خوب-
  !!گهید
  
 لبخند به لب خاتون "رسونمتونیم" همزمان با گفتن نی و امدی کرد امدیی هم جلو اومد و تاوراح

  . بودینیری دسته گلش ، گنداشونو زده بودن حاال وقت خودشی پسرادیخندی هم مدیبا..اوردن
  

  : خشک خشن وسرد هر دو رو خفه کرد صدام
  
  !!میمشیمزاحم آقازاده ها ن.. زنگ بزن آژانسهی الیل-
  

  : حرفم لبخند عماد و پررنگ تر کرد از جاش بلند شد و با نگاه کردن به ساعت گفتی طعنه
  
اگه اجازه ...زوم کرد تو چشمام... هم که تازه اومده شام نخورده نی آقا امشونی اگنیراست م-
  !!گرمی مو هم مهی کرارسونمتونی من منیبد
  

  :ت مخصوص به خودش خطاب به برادرش گفی با اخم هاآرش
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  ! عمه سخته سوار شدنی بلنده،برای تو شاسنیماش-
  

  !! کنمتی آرش و اذگرفتی کرمم مدمیدی عماد و مبی گرفته بود؟؟عجکرمم
  
  : گفتمی به ظاهر متعجبی صدابا
  
   بلند مال شماست؟؟؟یشاس-
  

  : شدرهی تکون داد و تو چشمام خیسر
  
  !!ناقابله-
  

  .ستادی کرد ایمه که با اخم بهم نگاه م خورد و عقب تر رفت کنار عی معذب تکونحورا
  
  !!مبارک صاحبش فقط خواستم بگم خوشکه-
  

 که هنوز نشسته بود و با اخم به مناظره من و عماد نگاه الی به لی لوسم و از عماد گرفتم و جدنگاه
  : رو کردم و گفتمکردیم
  
  !! آژانسدی خواهش کنم زنگ بزنشهی میخانم خسرو-
  

  . رفت رونی بمنیبلند شد و از نش خورد و از جاش یتکون
  

 رد شدم و براش با نی امی جمع پشت کردم و از کنار اخمای شده عی ضاونی و به آقادمی کشیپوف
  ؟؟؟یابروهام اشاره دادم حال کرد

  
  !! خاتون جونگهیخب من برم د-
  

دون  و بدمیگونه شو بوس. م سفارش کرد هی تغذی با محبت دستم و فشرد و مادرانه براخاتون
 رفتم کج شدم کفشام و بردارم که رونی از در خونه بانی به جمع کی خداحافظای سالم نیکوچکتر

 بود دواری رو امی جمع شب خوبی و براکردی لرزون حورا آروم و مودب خداحافظ میصدا
  .دمیشن
  
  اما محبتخوردی مکرد،زخمی اما محبت مدیکشی ، به قلب بزرگش که درد مخورمی حالش غبطه مبه
  .کردی اما محبت مدیگزی به دندون مکرد،لبیم
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 دای که مدلشو پکردمی پشتشو نگاه می و با کنجکاوستادمی عماد انی رفتم پشت ماشنیی هارو پاپله
   :دمی که صداش و از پشت سرم شنومدی بلند خوشم می شاسینهایکنم دست خودم نوبد از ماش

  
" -Lexus-2013"  
  

 نگاه دمت گرم هی ه،ی نگاه بدون حاشهی ،کردی نگاهم متیا رضا بدمی گفتم و به سمتش چرخیآهان
  .. ازت انتظار داشتم،نویهم
  

 هی تکنی بهش زدم و به پشت ماشیلبخند. بودی ُقل بدقلقلش خوندن نگاهش کار آسونبرعکس
  : و گفتستادیبا نگاه کردن به در کنارم ا.دادم

  
   نارگل باشه درسته؟؟دیاسمت با-
  

  !لرزوندی آرش بدجور دلم و می مثل هم بود اما صدا بای دوتا برادر تقرنی ای بود صداجالب
  

  : تکون دادم وگفتمسر
  
  ..عماد-
  

  : گفت دیخند
  
  !!ی بوددهی ترسیدی منو دمارستانی اون روز تو بی چرا وقتدمیحاال فهم-
  

  : کردم و گفتمزیچشمامو ر. حرفش و با خندش خورد یباق
  
  چطور؟؟-
  

  : گفتآروم
  
  !!یونروز هم برادرم و ناکار کرده بودآخه ا-
  
  . خندم و کنترل کردم و خودم و زدم به اون راهی سختبه
  
  !!مشمیمتوجه منظورتون ن-
  
  : روبروم زل زد تو چشمام و با خنده گفتستادیا
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 ی کم سخت کرده بودهی رو ی برادرم تا دو سه روز زندگدمی خودم دی چشمه شو که با چشماهی-
  !!براش

  
 حورا یصدا. خودمو کنترل کردمی به خرج دادم که با لبخندی خانومیلیقت قهقهه بود ، خ واالن

 بشی خوردم که از تو جی کردن تکونی پاره مکهی موندن و نرفتن و تیو الله و تعارفات معمول برا
  : جلوم گرفتیکارت

  
  !!شی داشته باششمیخوشحال م.. کارت منهنیا-
  

 به ی و بدون حرف با لبخند منحرف کننده ادمی کشرونیتش ب دسی و با دو انگشتم از الکارت
  . ، دم در منتظر بود یطرف در رفتم و بازش کردم سمند زرد

  
  :دمیشنی عماد و خطاب به دخترا میصدا

  
  !می نشد در رکاب باشفی حدنیخوش اوم..عمه خانم-
  

  . تکون داد ی سرعمه
  
  !تونییالله خانم خوشحال شدم از آشنا-
  

  نین همچنممنو- الله
  
  !می بود خدمت باشیحاج خانوم سعادت-
  

  ...- حورا
  

 و باز کردم و نشستم چشمام نی ذهنم خسته بود در جلو ماشدمی شنی و در جواب نمفشی ضعیصدا
  !.و بستم و تا خونه چشم باز نکردم

  
 دوش گرفتن به سمت حموم ی کنار در رها کردم و برافموی تو خونه ، کدنی محض رسبه

  . داد هی آروم و بدون حرف پشت سرم اومد و مسکوت به در تکحورا.رفتم
  

 از حرارت دروم کم نشد، از بغض ی لرز کردم ولستادم،ی ارشی سرد و باز کردم و با لباس زآب
 خاطرات گذشته ی با بدجنسخوردی گلوم کم نشد، حسادت مثل خوره داشت وجودمو میفشرده تو

  .کردمی م حس میادت و بدجور تو رگ و پحس.. ، تا عذابم بده کردی میادآوریرو 
  

  : آروم زمزمه کردحورا
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  !یای اس دادم نی خاموش بود هرچتیگوش-
  

 حمام کی ، بغضم شکست با زانو کف سرامدی گرد کرد و در و پشت سرش بست ، پاهام لرزعقب
  ... خوردم و با تمام وجودم زار زدمنیزم
  

  !!! از پا درم اورده بودی بدجورحسادت
  

 تو خونه عمه بود می نداشتم ،تنها منبع سرگرمی ازهی انگچی سرکار رفتن هی آبان ماه بود براراواخ
 که صبح ها مدرسه بود و بعد از ظهرا همش با دختر آرش ی روزها ساکت تر شده بود و ماننیکه ا

  .. گرفتن با من نداشتی به کشتیازی نگهی کرده بود و ددای پیهمباز.سرگرم بود
  

  !!کردنی هم رحم نمکمی کوچی های خانواده به خوشنی گلوم،اخی دست گذاشت ب حسادتبازم
  

 داد بزنم خواستنیچرا همه م.کردی عمه بانگاه پرسگرش کالفه م منییرفتم پا. رستوران بود حورا
  !!رمیمیاز حسادت دارم م

  
بق روال  بود و طی بستری که مفنگشدی می هفته اکی زنگ زدم آژانس و رفتم مرکز دمی پوشلباس

  !! بشهیی تا آروم آروم بدنش سم زداکردنی مقیمرکز دارو با دز کم بهشتزر
  

 ی اتاقشو باز کردم دستاش به تخت بسته شده بود و از درد چشماشو رو هم فشار مدر
 لمی تحوی زهرخنددنمی چشماشو باز کرد و با دی آروم زدم به تختش الستادمی اکترشینزد.داد
  .داد

  
  !!ر..ج..م رن..ن..الم خا..س..س-
  

  : زدم به حالش و گفتمیپوزخند
  
  ! ُلته؟یچطور-
  

  : و رو هم فشار داد و آروم گفتچشماش
  
  !!دارم...مکث کرد ...درد -
  
  : گفتمی و بدون هر نوع شوخی تلخبا
  
  !!دنتهی بهتر درد کشیبزار بهت دارو بدن ، خواب باش!! یمقصر-
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  : و گفتمیشک می شو دوخت به چشمارهی سبز تی چشمادیخند

  
  ..تر...یان... طولیی...داُ...م ز... روند سیگن اونجور..یم..خوامینم-
  

  : گفتمی و با اوقات تلخدمی حرفش پروسط
  
  !!  دارمکارتیچ...  خب جون بکنهیلیخ
  
  : از تو چشماش بخونمتونستمی نگاه کرد تو چشمام سوالش و میدواری امبا
  
  !!کننی مداشونیپ....رشهیگیدوستم حالل احمر پ.. نشدهینه خبر-
  

 یابروهاش تو هم رفت دستش به مالفه رو تخت. گفتی ا"خدا کنه" خب ری و بست و زچشماش
  .مشت شد

  
  . و پرستارش و صدا کردمرونی هاش رفتم بی سوسول بازنی االیخیب

  
 ی سابقش رو دستش ته دلم و خالی هاقی تزری های مونده از کبودی باال زدم اثآر باقنشویآست
 دنی چشماش و بست با ددنمی خواست غر بزنه که با دکردمی آماده مقی تزریدستش وبرا.کرد

  .کنمی مقشی وادار به تزری اگهی دی به شکل هادونستیاخمم خودش خوب م
  

  :دی پرساطی و با احتستادی رفتم کنرام ارونی خوابش برد با پرستار از اتق بنکهی از ابعد
  
  ن؟؟ی باهم دارینسبت-
  
  ..نه-
  
  !!زنهیآخه رو حرف شما حرف نم-
  
  !! بار مثل سگ زدمش از ترسشههیچون -
  

 زدم و ی از اتاق ها گم و گور شد، لبخندیکی گفت و تو "یدیببخش" گرد شده ی با چشم هاپرستار
  : سرمچمو گرفتیی که صدارفتمی مرونیاز در مرکز ب

  
  !!سالم نارگل -
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  : لبخند برگشتم سمتشبا
  
  !! جونیسالم پر-
  

 خودم یجلو. نشستمیدر و پشت سرم بستم و رو صندل. کرد و اشاره داد برم اتاقشزی و رچشماش
  . و جلوم گذاشت و روبروم نشستختی ریی کرد و برام چای و با حرص چندبار آب کشزی تموانیل

  
  چه خبر؟؟-
  
  !!ی کار و زندگری گیسالمت-
  

  : شدرهی کرد و بهم خیاخم
  
  .. نرفتم یزی طرف چشهی می االن سه چهار ماهیجون پر-
  
  !! وسط آسموندی به خورشکنمی االن روزه من شک میتو بگ..دهیجون خودت ورپر-
  
   من دروغگوام؟؟ی بگیخوای میعنیدس شوما درست -
  
  !!!دنی چشمات لوت مستی دستت خودت نیول.. دخترجونیبکاری بگم فرخوامینه م-
  

   :دمی پرستی شدم به سمتمش و با جدخم
  
  ؟!خورنی می بگو چشمام دارن چه گهقایدقاالن -
  
  : تکون دادی و سردیخند-
  
  ؟؟ی داشته باشی موردنی همچدی نبا،ی مرکزنیری از خکیتو .. باشینارگل جد-
  
  !!یخودت اسم زد.. ازم برده بشیمن نخواستم اسم-
  
 مادر  پدررونی مرکز سالم برده بنی که بچه شو از در ای هر پدر مادریخواستیمگه فاتحه نم-

  !! کرده دخترجانری خی عوامل و دعایهمه 
  
  ؟! بالیشی عروس میک.. حرفا نی االیخیب-
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 مجموعه که ازش دو ی از پزشک هایکی.دمی دستشو پرت کرد طرفم ، گرفتمش و با صدا خندقند
 و نداختمی دستش مومدی می کرده بود و من هم فرصت دستمی بود خواستگارکتری کوچیسه سال

  !دمکری محیتفر
  

 توپش و شوت طنتی با شیمان. هنگ کردماطی وسط حی هانا و ماندنی رو باز کردم باددرخونه
  .کرد طرفم ، حواسم نبود خورد به شکمم از درد خم شدم

  
 اطیهمونجور که دستم رو شکمم بود در ح. کشوند اطی رو به حای و الله و دنالی هانا ، لغی جیصدا

  . خورد چی رفتم که معدم پیشون رد شدم و به طرف پله ها م حرف از وسطیو بستم و بدون کالم
  
  . مونده رو برداشتمی باقی ترس عق زدن دست گذاشتم جلو دهنم و پله هااز
  

  . خونه رو باز کردم خواستم ببندم که بسته نشد الله وارد شد و در و بست در
  
   نارگل؟؟یخوب-
  

  . رفتمخچالی و تکون دادم و به طرف سرم
  
   واقعا؟؟ینارگل خوب.. توپ خورد شکمت گنیمبچه ها -
  
  !!خوبم الله -
  

 شهی که از بودنشون تو خونه ناراحتم وگرنه مثل همدی سرباالم فهمی مکث کرد از جواب هایکم
  .رفتمی عمه می به طرف خونه میمستق

  
  ... قبل از تو اومدنی ساعتمی نهی خانم ایخاتون جون و دن-
  
  )سکوت...(-
  
  !! باشننجایت ندارم انارگل منم دوس-
  
  )سکوت...(-
  
  ؟؟ی بدونم خوبی بزنی حرفهی شهیم-
  
  !! تنهام بذاررونیبرو گم شو از خونه م ب-
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  . دادملشی لبخند پسر کش هم تحوهی تهش
  

  : بود برگشت بره که منصرف شد و زل زد تو صورتمنی اما چشماش غمگدی خندلباش
  
  ؟؟ی خواستگارانی پسرش می زنگ زد گفت برای خانمهی روزید-
  
  واسه من؟؟-
  

   نگفتچی نگام کرد و هی چپچپ
  
  ؟!واسه تو؟-
  

  . شدرهی تکون داد و با بغض بهم خیسر
  

  ... ازم نگرفته بودی که قولنی امیول!! نگمنی به امیزی قسمم داده بود در مورد عالقه ش چالله
  
  . خودم تو گوشم اکو شد یغای جیصدا.کردمی سکوت مایگفتم؟؟ی مدیبا
  

  !! برمنی شوهر دارم ترو خدا بذارمن
  

  !!!خوابهی نمنی ماشری ناموس من نصف شب زفاحشه
  

 یحاال که فرصت تالف..کردمی سکوت مدی باکردی چشم هاش دلم و نرم مدینبا. کردم بهشپشتمو
  .بهم داده شده بود

  
  !!ی موندنی امی به پایمبارک باشه از اول هم اشتباه کرد-
  

  . انداخت ری و زسرش
  
  !الله ؟؟-
  

دلم سوخت،ته معده م سوخت گلوم از . رنگش پراز اشک بودنی عسلی باال اورد دو تا چشماسرشو
  ..بغض سوخت

  
  !!! رو دوست دارهگهی دیکی نی امدونمی من میمتاسفم ول-
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 با دستاش صورتش و دی صورتش اول پر از بهت شد ، فکش لرزدنیچکی رو گونه هاش ماشکاش
  : تو صورتم گفتیو خالپاک کرد بعد مات و ت

  
  ! برات باال ؟ارمی بای نیی پایاینهار م-
  
  .خوردی ضربه شو مدی از عشقش دوست داشت پس باشتری الله بود غرورشو بتی خاصنیا

  
  "؟؟!!یکنی مکاری لرزونت و چی دختر عمه صدایکنیاشکات واز من پنهون م"
  
   !خورمی منیی پاامی بعد مخوابمی مادیخوابم م-
  

  . رفتی اصرارنین داد و بدون کوچکتر تکویسر
  
  . معده م به حلقم هجوم اورداتی محض خروجش محتوبه
  

 خودم بود جوابش کی و نزدی بار رو پاتختنی اولی زنگ خورد ، برامی بودم گوشخواب
  : بودنی ناباور امیصدا.دادم

  
  ؟!؟!نارگل بگو دروغه-
  
  :دمی پرسیجی و با گدمی کش تو موهامیدست. هشت شب بودکی جام نشستم ساعت نزدتو
  
   دروغه؟؟؟؟یچ-
  
  اد؟؟یمامان سر ظهر گفت قراره برا الله خواستگار ب-
  
  ...بعدشم آره... بمونهادتی نیالله خانم،ا-
  
  !!نارگل -
  
  هان؟؟-
  
  !!ی دوسش دارم ، تروخدا نارگل، تو قول دادی گفتی ، می گفتیبهش م-
  
  ... کردهریی ساال تغنیل دادم الله تو ا به تو قوشی من هفت سال پن؟؟؟ی امیچه قول-
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 و شیهمه چ.. احد و واحد دوسش دارمی من دوسش دارم نارگل، بخداست،ی برام مهم ندونمیم-
  !! بشهگهی دیکی مال رمیمی من م،ی هاش و زبون تلخ ش و، نارگل خواهریاخماش و بداخالق

  
 ، حالش کنهی اسمت اخم مدنیز شن ایوقت.. اشاره کردم که به تومیرمستقیمن غ...خب به من چه-

  برات التماس کنم؟؟!! بگمی چیخوای مشهیبد م
  
  !!بهش بگو تروخدا بهش بگو-
  
   !!ی از من اسم بردی جلو آدم و عالم تو مستکنهی باور می ککنهیباور نم-
  
 بگم نارگل تو بهش بگو که اون خواستمیخدا لعنت کنه بهرام و بخدا حرفم ادامه داشت نارگل ، م-

  ...ختی بهم رمیاز همون شب زندگ..جلو دهنم و گرفت(....) 
  
  !!کنمی من برات می گفتیتو هر کار-
  
  )سکوت...(-
  
   ن؟؟یام-
  
 زودتر گفته بود نیاگه ام..اری نارگل طاقت باریطاقت ب.. دلم باز به هم خورد سرم و باال گرفتمته

 عشق ی برا،ی کنی از خود گذشتگیمجبور نبود...ی بموندی داشتیی تو حداقل جاخوادیالله رو م
  !!ی کرده بود برمی عمر مادرش و باهات تقسهی پشتت بود و شهی که همییدختر عمه ا

  
 نارگل ادی بادتی؟؟ی اگه حورا نبود االن کجا ممکن بود باشادی بادتی اون سه شب و ادی بادتی

  !! برهادتینذار 
  
  !!! رو دوست دارهگهی دیکی ، الله نی متاسفم ام-
  

 سوخت،ی مو نداشتم، قطع کردم معده م می تنها مرد زندگی هاهی گردنی شکست طاقت شنبغضش
 ی و عق زدم انقدر عق زدم تا قطرات خون تو کاسه یی تو روشودمیحالت تهوع داشتم با عجله پر

  .ختی ریی روشودیسف
  

 چشمام بیا عج االن وقت خنده بود امکردمی مهی گردی دست گذاشتم جلو دهنم نبانی رو زمنشستم
  !ختنیری از عقلم اشک ماریبدون اخت

  
 رو شونه م گذاشته شد برگشتم یزی شده بودم، چرهی پشت بوم، نشسته بودم و به افق خی لبه رو

  . بدون حرف کنارم نشستدیعقب ام
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  !! عذاب وجدان داره بابت باتوپ زدنتیلی خیمان-
  
  )سکوت..(-
  
  !؟؟! کنهی معذرت خواهدی چطور بادونهینم-
  
  )سکوت...(-
  
  : سکوت کرد و آروم گفتقهی سکوتم معذب شد چند دقاز
  
  !! بدمادشی که ستمیمن هم به عنوان پدرش بلد ن-
  

  : و گفتدی کشیآه
  
 نی زمطی شرانی تو بهتررهی اوج بگرفتی که می عشقخت،یری انقدر بهم نممیاگه بلد بودم زندگ-
  ...خوردینم
  

  : و ادامه داددی کشیآه
  
 دیپرس. تاوان اشتباهت باشهدیشا..ی هستی که کردی که تو عذاب وجدان ، کارنیم همبهش گفت-

   تا فردا؟؟یتاک
  

  : رخم نگاه کرد و گفتمی به نمیمستق
  
  !!! نارگلگفتمی بهش می چدی بادونستمینم-
  
 یست؟؟زندگی که اشتباه کرده تاوان اشتباهش نی آدمهی ی بگو عذاب وجدان شبانه روز براتو

 عمر سگ دو زدن و جون کندن واسه جورکردن آرامش خانوادش ، هی که بعد از ی مردیعاشقانه 
 تازه بعد از سالها داشت ی با شاگردیی خواهراش با خون دل با پادوی زهی و جهشونیخرج زندگ

 ی خوشبختی بدشانسهی برگرده شی ورق زندگهوی دیرسی که دوسش داشت به آرامش میکنار کس
 ی تا پایعنیست؟؟ی نی کافرهی فرصت جبران اشتباهش و ازش بگینم کار ندوهی رهیشو ازش بگ

 حساب هی زنش تنبی زنش ،فاصله گرفتن هایطالق رفتنش،هرروز شکستن عشقش ، تحمل سرد
  ست؟؟ی نشی کافشه؟؟؟ینم
  

 محکم شهی همدی امنیا. از اشک، اما خودش و کنترل کرده بودزدی طرفش چشماش برق مبرگشتم
  . به گل نشسته بودینجوری بود که اشناختمی که از غرور میی جلوه نیبود،ا
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  : صدام به کار بستمدنی خودم واسه نلرزی سعتمام

  
 با بودنش خواستی بودم دلم مدیناام...خسته بودم... دردم گرفتیلیخ...دیدردم گرفت ام-

 یرا خونه اما با توپ بکی هام باشه مرد کوچییسرحالم کنه با حضورش مرهم زخما و تنها
  ... بهش بگو دردم گرفت دیدردم گرفت ام... عشقش محکم زد تو دلمی جلوینیریخودش

  
 الی ، لستادمی در پشت بوم اکینزد.از کنارش بلندشدم . نگفتیچی کردم چشماش و بست همکث

 من و شوهرش در حرکت نی دهنش و گرفته بود ، نگاهش بی پله نشسته بود و با دست جلویرو
  .بود 

  
 شمرده شمرده دی باال بردم و خطاب به امی شدم صدام و کمرهی خالی لدواری و امسیخ ی چشماتو
  : حرفمو زدمیباق
  
  !!رمی پذی شو می اما معذرت خواه-
  

 ، دمی بود شال رو شونه شو کشی شد از کنارش رد شدم ، وقت آشتی پر از قدرشناسالی لیچشما
 دنی بعد از شنی همه سال بداخالقنی ا باز لباسش واسه بدست اوردن دل شوهرش بعد ازی قهی

  . بودی کافی به اندازه الی خود لی تو چشمایمونی شوهرش و پشیدرد و دل و گله ها
  

 بستن ی صدادهی درخونه م نرسرهی رفتم دستم به دستگنیی بهش زدم و پله ها رو آروم پایچشمک
  .در پشت بوم به لبم خنده نشوند

  
  : نشست و آروم گفتیرو صندل. زد و داخل شدی به در تقه احورا

  
  !!رضا زنگ زد-
  

   کردمنگاهش
  
  !! دعوتمون کردشیبرا عروس-
  
  )سکوت...(-
  

  : با اضطراب تو هم گره زد و آروم گفتدستاشو
  
  !!کنهی نباشه ، نارگل شرکت می نارگل که حرفی عمه شی پمونمیبهش گفتم من م-
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  : سرش و تکون داد و گفت. نگاهش کردم
  
 احساساتش کی مطمئن بودم باعث تحررفتم،اگری مدیلرزیم نکن اگه صداش انقدر نم نگانجوریا-
  !!رفتمی مشمینم
  

  .  رفترونی زنگ در صدا کرد، حورا با تعجب از اتاق بدمی کشیقی نفس عم
  

  ! رو تخت نشستمای دندنی رو حس کردم چشمامو باز کردم بادی حضور کسقهی از چنددقبعد
  

 قلپ خورد وسط هی و برداشت و وانی لایدن. آب بهش تعارف کردوانی لهی به دست ینی سحورا
  : و گفتستادیاتاقم ا

  
 خوادی عادت کرده،می به مانادی بخوادیهانا نم.  ارسالن فوت کردهری امی از پسرعمه هایکی-- 

  !! بمونهنجایا
  

  : سرمو باال گرفتممتعجب
  
  !!یستم نذار بهتره نوه تو دم دا،ی دنکنمیمن به زور خودت و تحمل م-
  

  : بزنه که حورا گفتی کرد و خواست حرفیاخم
  
  ... شناختم عمه وگرنهی نملیمتاسفانه هانا رو به فام... بمونهخوادیبخاطر من م.. من شد ریتقص-
  
  : گفتی سمت برادرزادش برداشت و با لحن آرومی قدمایدن
  
 خصومتش با خانوادم یقه  با اون سابخوامینم.. خانمهنی صحبت من با ایرو...زمی عزدونمیم-
  !!ارهی سر نوه م بییبال
  
  : زدم و گفتمی خندشین

  
  !!دهیآدم عاقل گوشت و دست گربه نم-
  

  !! نارگـل - حورا
  
 می قای برایزی هم ، اونقدر باز بود که چی بندی تاپی قهی جام بلندشدم تاپ شلوارک تنم بود از

  : ازم قدبلند تر بودی چندسانتستادمی اای خجالت تو صورت دنیکردن نداشته باشم بدون ذره ا
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 برن و می بچه هات راست راست تو خونه زندگذاشتمیوگرنه نم.. عممریفعال گ...من حرفمو زدم-
  !! بخندنشمی و به رانیب

  
  : وسط راه نگهمداشتای دنی کوبنده ی رد شدم برم که صدانشونی باز
  
  !! دختر خانمیی توخندهیکدوم خنده ؟؟؟اون که فعال داره به همه م-
  

  : برگشتم سمتشدمی گرفت بلند خندخندم
  
 ارهی بادتی دیشا... فراموش نکنچوقتی هنویا.. زن بدون اسم و رسم شوهرهی..ای زنـم دنهیمن -

  !!من کدوم ور خطم
  

  : گفتی خونسرد با لحن عصبشهی همیای سرم اومد تو آشپزخونه دنپشت
  
 ی ، پسر من اونقدر مرد هست پای مونده بودتی گندکاریاگه مثل آدم پا...یخودت نخواست-

  !!سهی کرده وایهرکار
  

  :  پوزخندم دهنم و تلخ کرد
  
  !! رو عقد کنهگهی زن دهیاونقدر که با داشتن زن .. مردهیلیآره خ-
  

  :دی کشداد
  
 کرد بهش دل ی آرش بارها بهت حالی کردفی خودت تعری نبودم ولتونیمن تو زندگ-

  !! نگو نهی کردلیخودت و بهش تحم..ینبند
  

  !!عمـه- حورا
  
 کار و نی الی و تو صورت خودخواهش بکوبه ، من با کمال متی واقعدی نفر باهیبس کن حورا - ایدن
  ...کنمیم
  

  :  حرفش و نصفه گذاشتی تلخم باقی صدا
  
 یعی بچه هات و بخاطر مرگ طب،یزدی و منطق حرف متی که واسه من از واقعنقدری کاش همیا-

 نشونن اهی من و به خاک سی که با انتقام گرفتن از حورا زندگیکردی ممیشون تفهتنها خواهر
  !! خودخواهاخانمی،دن
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 قهقهه د،ی از چشمش چکیاشک ....دمی ، بلند تر خنددی پریپلکش عصب ...دمی ،خنددی لرزفکش
  .زدم

  
  :  گفتدهی بردهی انگشت اشاره شو به سمتم گفت و بردی لرزی که می با دست

  
  !!دمی که تو عمرم دی هستی کسنی شرم تریب...تو ..تو -
  

 داد و هی تکواریحورا عقب رفت به د. و از خونه خارج شد دی کشرونی و از دست حورا بدستش
  . سر خورد و سرشو رو پاهاش گذاشت واریکنار د

  
ا  ازش گذشتم و بکشه،ی منهی من و عمه ش به سی از جرو بحث هادونستمی که می توجه به دردیب

  !! به تراس رفتمگارمیبرداشتن پاکت س
  
 الله بود و از سرکار یشب خواستگار.  مهمان ها در خونه عمه گذشتمی کنار کفش هااز

  : و گرفتمنی دراوردم و شماره امبمی مو از جیناخودآگاه گوش.گشتمیبرم
  
  "باشدیمشترک مورد نظر خاموش م"
  

 غی زدن رمز در خونه ، با هجوم سرو صدا و ج و از پله ها باال رفتم به محضدمی کشیقی عمنفس
  .خشکم زد

  
 در حال ،هانایحورا ،مان.  و بستم و به طرف منبع صدا راه افتادم دراتاق حورا رو باز کردمدر

 رهی بودن با باز شدن در متوجه من شدن و هرسه در سکوت بالشت به دست بهم خیبالشت باز
  .شدن

  
  :وش و به سمتم دراز کرد قدم جلو اومد و دست کوچولهی هانا

  
  !!سالم نارگل -
  

 به هانا برگشتم ی ، بدون توجهمییهوی زده بودن از افت فشار خی جون مشت شدن نداشتن ، دستام
  : از پشت پاهام و بغل کردی که مانرونیاز اتاق برم ب

  
  .. با توپ زدمت دیخاله ببخش-
  

حورا با اخم به دست .دییجویاخناش و م نری هنوز با سر زی قدم عقب رفت ولهی به طرفش برگشتم
  . هانا زل زده بود یافتاده 
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 ش توچشمام رهی تی قهوه ایبا چشما. رو باال گرفتمی دست بردم چونه ماندمی کشیقی عمنفس
  .ادی مثل پدرش با عزت نفس بار بخواستمی کردم دلم نسوزه براش میسع.کردینگاه م

  
  !!بخشمتیتا با توپ نزنمت نم-
  

  "د شد حورا تشر رفت گرچشماش
  
  !!!!نارگل -
  
   نورا جون ؟؟؟هیچ-
  

 منه ری کارت بخاطر خنگ زدنت سر هانا گیعنی جون گفتن، نجوری ادونستی خوب مخودش
  !! موقوفیادی زی،فضول

  
  : تکون دادم و گفتمی ناچاری از روی چشم گردوند به سمت هانا سریعصب

  
  ؟!یاگه قراره تو خونه من بمون..یادب بش هاتی بخاطر زبون درازدیتو هم دخترخانم، با-
  

  : رفتشیشگی و باال اورد تو جلد همون دختر جسور همسرش
  
  !! دنبالمادی بمونم آرش مستیقرار ن-
  

   :دمی خندیعصب
  
  !! خودششی پبرتی چرا کل روز نم؟؟؟؟باباتیجد-
  

  : کرداخم
  
  !!!کنهیبابام آدمارو خوب م..خب کار داره-
  
   آرش؟؟؟؟ایبابات -
  
  : اخم نگام کردبا
  
   ....هیبابام واسه من آرشه ، برا بق...کنهی نمیفرق-
  

  !! گفتهی چدی کرد تازه فهمری گذهنش
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  : به صدام دادم و گفتمیتحکم

  
  ....نارگل خانم!!! نارگل نشنوم ازت!!یاری بزرگترات و با احترام میقانون اول ؛ اسام-
  

  : و گفت خندشو خوردی به سختدنی حورا باال پریابروها
  
  ... نشه هندونه هاتیادیز-
  
  : و گفتمدمی روش خندتو
  
  !سرت به کار خودت باشه نورا جون-
  

  : بلندشد ی مانی مظلومانه ی گرد کردم برم اتاقم که صداعقب
  
  ؟؟یخاله پس من چ-
  

  : طرفش انگشتم و متفکر به دندونم گرفتم و گفتمبرگشتم
  
  !!ادی دردت بدی زدمت نبای بعد من هرچمی کنی می فوتبال بازاطی تو حمیریفردا م..خب-
  

  !!ادی دردش مستیقبول ن: کرد و گفتیی دو دوتا چارتاهانا
  
 بود کدستی ی بود که چشماش آبنی شدم؛ تنها تفاوتش ارهی برابر اصل پدرش خی کپی چشماتو

  .کردی آفتاب پرست رنگ عوض نمنی و برعکس پدرش عایمثل در
  
  !به تو چه..ادیب-
  
  !!!نارگل -
  
  ؟؟ی چی؟هانا خانم قانون دوم، تو کار من فضول! نهای کارم و بکنم یذارینورا م-
  

  ؟؟ی چیفضول:  گفتتی کله شو تکون داد ، سرشو مثل من کج کرد بامعصومی شکل بامزه اهانا
  
  !!گهی تو بابا موقوف دیاه چقد خنگ-
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رتش ، نگاهشو به حورا  زل زدم تو صوی تو هم رفت صورتش از حرص سرخ شد با کنجکاواخماش
  :داد و با بغض گفت

  
  !! بابامیزنیخاله زنگ م-
  

 هی صدا گری خم شد بغلش کرد ، بغضش تو بغل حورا شکست و آروم آروم شروع کرد بحورا
 که با ی از ماننمی شونو ببشی نمای باقستادمی ، ناکردی و نگاهم نمدادی مشیکردن ، حورا دلدار

 لب ری و زستادمی دوش اب سرد اری به طرف حموم رفتم و با لباس ز گذشتم وکردی نگاهم مینیبدب
  :تمبا گف

  
  "!!!!، آقا آرش) Game on( آن میگ"
  

   برات گرفته ، چرا صدات گرفتهدلم
  

  ی دردری بازم اسی کردهی گرنکنه
  

  یگردی درد دلهات دنبال من میبرا
  

  .. جات وی کسرهیگی با تو نمهنوزم زنده م... گم کرده دستات و نگام گم کرده چشمات و دلم
  

 ناشناس اون ساعت شب ، تعجب ی شماره دنی زنگ خورد از دمی قطع شد و گوشکیموز
  : جواب دادمدیباترد.کردم

  
  بله؟؟-
  
  ...سالم-
  
   خوبیلیخ...شناختمی صدارو خوب منیا

  
   شما؟؟دیببخش.سالم -
  

  : و گفترونی نفسشو پرت کرد بی کرد طوالنمکث
  
  !انمیآرش ک-
  
   حالتون چطوره؟؟؟ انی کیاوه آقا-
  



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

615

  .. وقت شبنی مزاحم شدم ادیببخش. ریشبت بخ-
  
  !!نیفرمودی اشکال نداره میتازه خوابم برده بود ول-
  

  . خفه ش گوشم و مور مور کرد ی خنده یصدا
  
تماس گرفتم نورا خانم . شماستیهانا خونه  .. کشهی من طول مفتیغرض از مزاحمت امشب ش-

  !رمشی ازتون بگتونمی مامی هرزمان بدیخوابیب ها نمگفتن ، شما ش
  
 لشی که از من تحوستی دختر خانم شما دست من نی شب زود بخوابم،ولهی شهیالبته استثنا هم م-
  !!نشیریبگ
  
  !! نورا خانم باشهشی باال شب پادیقرار بود ب-
  
  !! باالومدهی نسی فابش نقی رفدهیخب حتما د-
  
  :گفت و دی بار با صدا خندنیا

  
  شهی اخت معی با همه سرخوادی محبت می سن و سال کمنی بچه اهی...از دست تو!! فاب؟؟؟قیرف-
  

  : حرفشو قطع کردی آهنگیصدا
  

  ... قراریقرار نبود هرچ.. بشهسی من خی نبود چشماقرار
  

  . نشستنمونی بی کرد سکوتی کوتاهیعذرخواه. در جا خفه شدصدا
  

 و با دمی کشیقینفس عم. شد ی مکیداشت به شدت تحر وجودم باز ی و حسادت نحفته حرص
  : گفتمیلحن سرد

  
 یهرقول ..ستی نی دادنش با من ، بعد از اومدنش به من مربوطلی تحوادی نورا بنکهیتا قبل از ا-

  شب خوش. تا بهش عمل کنهمونهی مداریبهتون داده بابتش ب
  

  : ادامه دادم کردم به آهنگ گوش دادنمنی رو قطع کردم و خط و آفالیگوش
  

   امشبدی دشهی و رو شونم ماری دنیهمه دردا"
  

   امشبدی تو من رو به سمت غم کشادی آسون چه
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   عکسات وبوسنی چشمام دارن می اشکادوباره

  
  !! فاصله ست با توای دنهی باورم از من شهینم

  
دست تو  هرسهی که به من نمرسه؟؟صداشی به زنگ م؟؟دستشی باال ؟؟چطورادی بود هانا مگفته

  ؟؟رمز خونه رو بلده؟؟؟؟؟!!گوشمه
  

 در و خواستمی انداختم رو شونه میزی گذاشتم ، بلند شدم و چی و از گوشم دراوردم و کنارهدست
  . باال به مشکل بر نخورهادیباز بذارم ، هروقت خواست ب

  
رگردم  بکشم، خواستم بی سرکرونی مجبورم کرد بی باز کردم و خواستم برگردم که حسمهی و ندر

  .ستادی رو راه پله قلبم از حرکت ایی مچاله شده ای جسم کوچولودنیداخل که با د
  

 داده بود و با دستاش از سرما خودشو بغل هی تکواری تو شکمش جمع کرده بود و سرشو به دپاهاشو
  .کرده بود 

  
 بود دهیوش که پی آذر بود هوا به نسبت سرد بود باز بودن پنجره راه پله با تاپ حلقه الیاوا

 آن ، آرش میگ": و حرف خودم و تکرار کرددی تو وجودم داد کشییصدا.  سردش شده بودیحساب
  "!!انیک
  
 اطی به من نداده بود جلو رفتم با احتی ، اطالعی بازنی از اخبری حورا که بی فکری از بی سختبه

  .کنارش نشستم 
  

 ریدست بردم ز. صورتم خورده باشه بهیلیانگار س.  تنش از سرما دون دون شده بوددی سفپوست
  . حرکت بغلش کردمهیزانوهاش و با 

  
 وارد خونه شدم و به دهی ، از جا بلندشدم و آروم خورد و خمزدی بود ، قلبم محکم مخی بدنش

  !!طرف اتاق خودم بردمش
  

 گرم بودم ی پتوری رو تختم گذاشتمش لعنت به من که زشی خاکیتی توجه به شلوار قرمز کبربدون
 چشماش و ی خورد و الی از سرما خودش و بغل کرده بود تکونرونی بیکی کوچنی به ایو بچه 

  :باز کرد و خواب آلود گفت
  
  ؟؟!! نارگل خانمی کس در و باز نکرد،خونه نبودچی در زدم هیهرچ-
  
   هانا خانم؟؟ی چیفضول-
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  !!موقوف: چشماشو بست و آروم گفت یال
  

من : و گفتدی تو جاش نشست چشماشو مالیخورد و با بدقلق ی روش تو جاش تکوندمی کشپتومو
  !من سردمه ..خوامیبابا مو م

  
  : گفتمی که شکسته بشه که با لحن پوزش خواهانه ارفتی صداش مبغض

  
  ؟؟یخوری داغ مریش-
  

 با دختر بچه دی بادونستمی ،نمدی چکنیی اشک از چشمش پای قطره نی باال انداخت و اولسرشو
  !! بکنمارکی نق نقو چیها
  

  : گفتمآروم
  
  !!یشی گرم میبخور.. خوشمزستری کاکائو بخور با شمیبر-
  
  !!خوام....یبام و م...من با-
  

 صورتش سرخ کردی مهی و با دهن باز گرختیری صورتش میاشک هاش رو. ش بلند شد هی گریصدا
 ی که مییتا کنارش نستم و با دساطی باشه با احتدهی ترسزدمیحدس م. از اشک شده بود سیو خ
  .خواستی از من باباش و مزی رهی بغلش کردم ، تو بغلم دست و پا زد و ی به سختدیلرز

  
  خواست؟؟ی نکرده بود؟؟؟ چرا از مامانش باباشو نمدای از من نَدار تر پخواستی من باباش و ماز
  

   اون نبود،سهم اون نبود؟؟ی باباش تمام و کمال برامگه
  
  . مونده بودیرص و حسرت چ من جز نفرت وحی پدرش برااز
  
 دهی که هرگز از مادر نداشتم نشنیی الالالالدنی حسرت شنادی عمه و الال الال خوندن هاش، بادی به

 لرزشش و ی که به سختیی ورد با صدای م فشار منهیبودم و خرواز خروار درد و حسرت به س
  :م های بچگی مورد عالقه یی کرده بود شروع کردم به خوندن الالیمخف

  
  یی الال الال الالیی الال الالالال

  
  ییالال
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  ییالال
  

  یی الالال
  

   نم نم بارانی نم نم بـــ ـــاران ،ببار ای ــــار اببـــــ
  

   سر کنی خشک را تر کن ،سرود زندگنیزم
  

   تنگه دلم تنگهدلم
  

   سر کن دلم تنگه دلم تنگهی زندگسرود
  

   .شدی داشت آروم می ولکردی مهی گردهی بردهی هنوز بری ش بند اومده بود ولهیگر
  

  یی الال الال الالیی الال الالالال
  

  ییالال
  

  ییالال
  

  یی الالال
  

  "دختر من؟؟؟" مکث کردم شی خوندن باقیبرا.... دختی بخـــواب ابخـــواب
  

 دیکشی مادی از حسادت فریحس. زدی سرش با شدت دست و پا مری داد قلبم زهی م تکنهی به سسرشو
  .فشردشی به خودش مشتری از حسرت و محبت بی،حس

  
   بازمی نهی سیبه رو....

  
   سازم همش سنگه همش سنگهی نهی همچون سکه
  

 ی نحفته و خفته ی بچه دست گذاشته بود رو حسرت هانی اخوندمی برده بود هنوز مخوابش
  .دیکشی مششونی تند تند قلبش به آتتمیوجودم و با تمام قوا با ر

  
 داشت با احساسم ی بچه بدجورنی دلم ، ای گوشه ی دست نخورده ی،حسرت ها از پدرش نفرت

 هی کنترل کنم با گرتونستمی که نمیی و با اشک هاشی بغضم شکست باقدیصدام لرز.کردی میباز
  :خوندم
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   فسانه ستای کن مرغک من دنییالال

  
   محزونتاری گنی اری شبگی ناله هر

  
  .. ستانهی آشی هزاران مرغک باشک

  
 با خواستی بذارم دلم منشی زمومدی هنوز رو دستم خواب بود، دلم نمومدی مرونی صدا از بروس

 قلبم و که سالها بود سکوت کرده بود زی اعتراض آمی باز سروصداشی گناهی و بتیمعصوم
  !!ارهیدرب

  

  
  

  بهشیچی ، بجز چشماش هدمی الله رفته بودند گذاشتمش رو تختم کنارش دراز کشیخواستگارها
  .پدرش نرفته بود

  
  !! اون آفتاب پرست بد ذات نشدههی خدا بهش رحم کرده شبگفتمی فرصت بهش منی در اولدیبا
  

  : برداشتم خطمو دردسترس قرار دادم رو شماره ش اس دادمی مو از پاتختیگوش
  
  !!!تمام... ببرشایفردا ب... بخوابمخوامی مکنهیمنم سرم درد م ..دهیخواب..نجاستیدخترت ا-
  
 که ی بدنم دراوردم و آروم کنار دختر کسی و خاموش کردم و تاپ تنم و از حرارت باالطخ

  !! خوابم بردی کدمی و چشمامو بستم نفهمدمیآرزوهام و نابود کرده بود ، دراز کش
  

 ی ، عصبدی بعد گوشم خارهی مو خاروندم ،چند ثانینی ، دست بردم بخارهی م مینی کردم باحساس
  . حرکت کرد کالفه چشمامو باز کردیزی کنار لبم چدست برد خاروندمش
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 به پدرش رفته بود تشی خصوصنیا.کردی متمی داشت اذی خندون با سرحالی جفت چشم آبهی
  .همش رو اعصاب آدم بود

  
  : عموش بود تا پدر بدعنقش ، گفتهی شبشتری که بی زد و با لبخندی برقچشماش

  
  !!سالم نارگل خانم-
  

   کرد؟؟؟ی مکاریرختخواب من چ زدم، هانا تو یپلک
  

 به صورتم نشست تو جام نشستم و پتورو کنار زدم به ی اومد اخمادمی شبی پلک زدم ددوباره
  : از جا پروندمغشی جیمحض بلند شدن از جام صدا

  
  : بغض گفتبا
  
  !!! پشت کمرته نارگل خانمیزی چهی-
  
 رنگ ی سرخابری لباس زدنیم باد رفتنهی ؟؟جلو آدیدی پشت کمرم؟؟از کجا پشت کمر منو م؟؟یچ

  : گفتمی دادم و با بدقلقلشی تحوی عصبی ، خنده میگردن
  
  ؟؟؟ی چیقرار بود فضول-
  

  : گفتتی خم کرد و با مظلومدی با تردسرشو
  
  !!ارهای درش بتونهی من می باباکنهیاگه درد م-
  
   !!ستی هاش نیی تو توانای منو هم دراورده ،شکیبابا جونت بابا-
  

  :صدا زدم. رفتمرونی و از اتاق بدمی و قرمزم مو پوشی نازک نخمبرربدوشا
  
  حـــورا؟؟؟-
  
  !!نورا، نارگل خانم !!!حورا نه-
  
 الف بچه حرصم گرفت برگشتم طرفش که دستاش ومثل خطاکارا پشتش هی جلو می دقتی باز

  : عوض کردن بحث گفتیگذاشت و برا
  
  !!من گشنمه-
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 اومده و رفته؟؟؟چه سرعت یعنی مرتب بود؟؟شیاز کردم رو تخت در اتاق حورا رو بدمی کشیپوف
  !!یعمل

  
  :کردمی رفتم و نطق می طرف آشپزخونه مبه
  
   هم هست کدومش ؟؟فری کرم دار،وتیی بسکونیبب-
  

  : کرد و گفتیمکث
  
  ن؟؟یندار ..خورمی مری با شی کاکائوالیپف-
  

  : و باز کنم دست به کمر گفتمخچالی در نکهی از اقبل
  
  !! بخورای بود بری اگه شنمیبب!! سوپر مارکته بچه جاننجای ایکر کردف-
  

  : و دندون قروچه گفتبااخم
  
  !!دادیخاله نورا بود بهم م-
  
  : گفتمی حوصگی ببا
  
  !!ستمیمن ن..کارهیخاله نورات ب-
  

 بستمش گهی بار دهیبا بهت دوباره بازش کردم،. و باز کردم ،با تعجب دوباره بستمش خچالی در
  .کردی خندون و از خود متشکر نگام میوباره بازش کردم و برگشتم سمت هانا که با چشماد
  

  : و باز کرد و گفتخچالی برد در دست
  
  !!خرهی گفتم خاله نورا برام میدید-
  

 ی و بسته های و تخم مرغ و تخم مرغ محلری بود از کره و عسل و پنی خوردنخچالی طبقه از سه
 هی دراورد و الی بسته پفدی و گلوچه و با ذوق پرکی وکالیداگونه انواع پف جی های با نریسه گوش ش

  : گفتی برداشت نگاهش به من داد و با سر باال گرفته و راضریپاک ش
  
  ؟؟!! نارگل خانمیخوای نمیزیتو چ-
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  !!رینخ-
  

  : نشست و گفتزی و بستم پشت مخچالی در
  
  !!خوامیمن بشقاب م-
  
  !!گهی بخور دینجوریهم دور زی قرو فرهارو برنیا-
  
  !! برامزهیری مشهیآرش هم.. توشزمی برری دوست دارم شخوامینم-
  
مشغول خوردن شد من هم از . به آرش جونش دادم و براش بشقاب و قاشق گذاشتمی لب فحشریز

  :فرصت استفاده کردم شماره حورا رو گرفتم
  
  سالم-
  
  ؟؟ییسالم حورا معلوم هست کجا-
  
  !!گهیورانم د باشم رستدیکجا با-
  
  !!! باهوشگمی و مشبید-
  

  : و گفتدیخند
  
  خونه بودم چطور؟؟-
  
  ی چرا صدام نکردیاومد-
  

  : کرد و آروم گفتیمکث
  
  داره؟؟یهانا ب.. ومدی دلم نیغرق خواب بود-
  
  !!خورهیآره داره صبحانه م-
  
  !یت داشاجی احتیزیاگه به چ..ساکش تو اتاق منه.. دنبالشادیباباش احتماال عصر ب-
  
  !!ادی بچه شم از خوابش بزنه صبح ب"تری سیبیب"؟ ؟؟فک کرده من !!!! عصـــــر-
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  !! بودمارستانیآخه زنگ زد به من انگار هنوز ب-
  

  : کردم بخندم نتونستم لبام کج وکوله شد یهرکار
  
  !!گهی دنهی که ارتباط آنالنمیبیم-
  

  : شدیعصب
  
  ..بس کن نارگل -
  
   گفتم؟؟یخب مگه چ-
  
  !خفه شو و ادامه ندهفقط -
  

  داد؟؟ی بار فحش منی اولی حورا بود که برانی ااوپس
  
  !! کنمی خواستم شوخدیببخش-
  
  ...!! نکنی شوخنی همچگهید...چوقتیه...چوقتیه-
  
  الو حورا؟؟؟...الو...الو... حورگمیباشه م-
  

  !!! نگفتمیزیعجب ، من که چ!!!! کرده بود؟؟؟قطع
  
  "! خوشمزه بودیمرس"
  

 بود و سرو وضع لباسش مثل ختهیموهاش به هم ر .کردی طرف صدا ، هانا با لبخند نگاهم مبرگشتم
  : زدم به چونه میدست.شلخته ها بود

  
  م؟؟ی کنکاری چدیحاال با...خب -
  

  : و کج کرد وگفتسرش
  
  !؟یوتری کامپی بازمیبر-
  

  .ی کج کردم به نفسرمو
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  : خرده فکر کردهی
  
  ؟؟؟ی توپه بازاطی حمی برمی کنداری رو بی مانمیبر-
  
  ...نچ-
  
  م؟؟ی بکشی نقاشمیبر-
  
  !!رینخ-
  
  !! دوست دارمنارویخب من ا: نگام کرد و گفتتی مظلومبا
  
 همه نی دختر اخورهی تورو ندارم ، داره حالم بهم مدنی دی شکلنی اگهی دقهی دقهیمن تحمل -

  ؟!شلخته
  

  : به موهاشدی کشی انداخت و دستری و زسرش
  
  !! بپوشمموی رفت لباس عروسکدمای شبیخب د-
  
  !!یپوشی مزی لباس تمیکنی حموم م-
  

  : حموم کردنی گرد شد از واژه چشماش
  
  !! بلده حمومم بدهای اخه من فقط مامان دنشهینم-
  

  :ستادی در حموم ادی تو حموم آب و تو وان باز کردم با تردرفتم
  
  !! حموم ها گفته باشمامینارگل خانم من نم-
  

  !! بودم دهی و قبال از حورا شننی ادیترسی ، از آب مزدی م برقچشماش
  

 تو آشپزخونه خواتسم زی و فرار کرد دور مدی کشغی برداشتم سمتش ،جزی زدم و خی بدجنسلبخند
  . آشپزخونه در رفتزی مری ، از زرمشیبگ
  

دست و پا تو بغلم . گرفتمشوفتهی و تا خواست بچهی کرد به قالری همچنان دنبالش بودم تا پاش گ
  .دیکشی مغی و جزدیم
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  !!برمی لذت مقای عمغاشی جی صدادنی کردنش از شنتی از اذبردمی ملذت
  

  : حموم و پشت سرم بستمدر
  
  !!بــــــابــــا.... برم خونمونخوامیاصنش م!!!!من!!!!!نـــه-
  
ت و و  آب نگهش داشتمبه شدت دسری بخوره بادست زی لباس انداختمش تو وان تا بخواد تکونبا

  .ختیری و آب تو وان و به سر و صورتم مزدیپا م
  
  ... افتادمیابونی دست وپا زدنم تو بغل اون مزاحم خادی

  
  !!نداختمی التماس کردن هام به پدرش مادی کردن هاش ، التماس

  
 با اعمال شاقه ی زندگی بغض کردن هام تو اون مدت اجبارادی بی کردن هاش ، عجبغض

  ..نداختمیم
  
 که بخاطر پدرش ی خودادی!!نداختی خودم مادی من و بیعج..نداختی خودم مادی منو  بچهنیا

  !! خودم بکشمشیمجبور شدم با دستا
  

 آب باال ریسرفه کنان از ز.  شدمرهی خکی به سرامی کردم و کف حموم نشستم و مات و خالرهاش
  .دیکشی نفس میاومد ، چشماش سرخ بود و به سخت

  
 صورتش یسی که تو خیی و با اشکهاستادیاز سرفه افتاد سرپا تو وان ا.کردی بغض و نفرت نگاهم مبا

  :دی کشغیگم م شد، ج
  
  !!!ادیدوست ندارم نارگل خانم ازت بدم م!!!یکنی متی من و بخاطر بابام اذگه،ی راست می مان-
  

  راه افتاد،هی زد و به طرف در حموم با گررونی با دستاش خودشو بغل کرد و از آب بلرزون
 کرد، از جام بلند شدم ی مهی و گررفتی باز کردن در کلنجار می برادی در رسرهیدستش به دستگ
  . آب نگه داشتمری سرم و زدی با لباس تو وان دراز کشی توجهنیبدون کوچکتر

  
  
  

 یکی کوچی دستاهی و پانزده ثانقهی دقکی ، هی ثانه،شصتی ثانی شمردم سی و بسته بودم و مچشمام
 خواستی بچه منی کرد باالم بکشه،خندم گرفت ای می لباسمو تو آب گرفت و سعقهی  آب اومدریز

  !!منو نجات بده 
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  !! که سالها غرق شده بودمیمن
  

 بود بهم مسکوت و آزرده هی گرسی که خیی با چشمازدمی اوردم، نفس نفس مرونی از آب بسرمو
 یم از کمر گرفتمش و تو وان روبرو لباسم بود دست بردی قهی شده بود ، دستش هنوز به رهیبهم خ

  : کردم صدام نلرزه یسع. نکرد، صورتم جلو صورش بود ی اعتارضنیخودم گذاشتمش کوچکتر
  
  !!کنهیغرقت م..یاگه ازش بترس.. کردن با آبهی گرفتن ، آشتادی قانون شنا نیاول-
  
  : بغض آلود و بچگونه ش با اخم جواب دادی صدابا
  
  !! ترسمیمن از آب نم-
  
  !!یکردی نصفه ولشون نم،یدادی وگرنه کالس هات و ادامه میترسیم-
  
  ..من فقط-
  

  
  

  : آب نگاه کرد و با تعجب سالم کردسی با تعجب به ما دوتا تو وان با لباس و خالی باز شد لدر
  
  !!الیسالم خاله ل-
  
  !!دمی من نفهمی رفتی کشبیسالم خوشکل خانم،د-
  
  !!یزدی باتلفن حرف میخاله داشت-
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 ی باال اوردم با لخند آرامش بخشاطیسرم و بااحت.. بگه پشت در مونده بود خواستینم!!!نیهم
 خامش شده شی که سالها پیرنگ محبت.. داشتیی آرامش آشناهی رنگ چشماش کردینگام م

  !!بودم
  
  !! کردمخی درو بببند الیل-
  
 کارت ایتو هم ب..رهیگی رو م نشده سراغ هاناداری از خواب بی اونور،مانانیآهان باشه نارگل ب-

  !!دارم
  
  !!باشه درو ببند-
  

  .دی هم صداش به گوشم رسرونی در بی مکث کردم تا صداهی و بست چند ثاندر
  

پشت به وان سرپا . بود و دراوردم دهی که به تنم چسبیسی از جام بلند شدم و ربدوشامبر خ
 صاف وان یتنم از ترس رو لبه  دو کتفم نشست،به محض برگشنی بی بودم که دست سردستادهیا

  . خورد و تو وان افتادواری برد و با سر به دزشی لسشی خی پاریتعادلشو از دست داد ،ز
  

 لحظه از تکرارش دست هی اما مغزم دی هم طول نکشهی چند ثاندی تو رگ هام منجمد شد، شاخون
  .داشتیبر نم

  
  . آب بغلش زدم و از آب خارجش کردمری بردم از زدست

  
 ذاشتی محکم زدن قلبم نمی ش گذاشتم صدانهیف حموم خوابوندمش و سرمو و با ترس رو س ک

  : قلبشو بشنوم یصدا
  
   !!یجواب بده لعنت.. ؟؟جواب بده یشنوی من و میصدا.. زمیهانا عز!!!!هانا!!!!هانا -
  
 سر و نیم از جا بلندشدم رو زد،یلرزی ضربان قلبم باال رفته بود ، دستام به شدت می معمولتمیر

 برهنه م مهی رو بدن نیی مانتوی سمت اتاقم هول هولدم،ی خوردم باز بلند شدم به سرعت دونیزم
 و به ی پتو مسافرتهی و با برداشتن دمشی که برعکس پوشیانداختم بدون بستن دکمه هاش با شال

  . حرکت کف حموم افتاده بودی هنوز بدمیطرف حموم دو
  

 شدم ری زدم و از پله ها سرازرونیسرعت و اضطراب از در خونه ب حموم بلندش کردم ، با ازکف
   .ومدی لحظه بند نمهیاشکام 

  
  : تکرارش کردمهی تو سرم اکو شد با گر"خدا" اسم ناخودآگاه
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  !!بهم رحم کن ...خواستمینم...خـــدا ...خدا ..خدا-
  

 داده بود و غرق افکارش هی تکواری به ددهی خسته و تکنی رفتم امرونی خونه باز بود به سرعت بدر
  : حواسش جمع شدنی امدمی پرنیی از سکو پادی تردیبدون لحظه ا. دم در بودنشیبود ، ماش

  
   شده؟؟؟ینارگل؟؟چ-
  

پشت فرمون نشستم .فرصت سوال جواب نداشتم. عقب خوابوندمش ی عقب و باز کردم رو صندلدر
  .و استارت زدم

  
 درو نبسته ، با عوض کردن دنده بعد از هفت سال  به سرعت از در سمت شاگرد سوار شدنیام

  . از جا کنده شدنیپرگاز ماش
  

 ومدی که بند نمیی و اشک هان،سکوتی امی ها" شدهیچ" ، جواب کردمی می ها رانندگوونهی دمثل
  :ادی فریصدا. بودکردمی می خالنی که سر پدال ماشیو حرص

  
  !!!! مراقب باشـونهید- 

  
 روندم دو تا مارستانی تو اتوبان و رامسد به طرف بدمیچی مون داد ، پیر فرایسانی تصادف با ناز

 ی بارکی قهی کمربندش و بست و با وحشت و اخم هرچند دقنیام.تصادف از کنار گوشم رد شد 
  .دادیهشدار م

  
 خورد ی خوردن ضربه اچی پنی حینی ازماشنی چراغ قرمز تو راهم بود رد کردم ، عقب ماشیهرچ

  . پدال گاز و فشار دادمشتری و بستادمی نانی امی گرد شده ی به چشما، بدون توجه
  

 ری بغلش کردم زاطی و باز کردم و با احتنی شدم ، در ماشادهی بدون حرف پدمی رسمارستانی در ب
  !!!  ترم نکناهی روسنی ازاهمی روسای خدا" جمله بوود هیلب،ذکر لبم فقط 

  
  !! کمک کنهیکی توروخدا کمـک: زدم غی اوراژانس شلوغ بود جبخش

  
 دکتر عمه، با اخم و تعجب به سمتم "یدکتر بهنام رسول" حواسشون به طرفم جلب شد ی نفرچند

  : لرزون و ملتمسی اعصابم با صداقهی دقهیاومد بدون کنترل 
  
  !!! بچه ت نجاتش بده؟؟؟؟؟؟جانی تروخدا بچه دار؟؟؟؟آقایبچه دار-
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 گذاشتن ، ی جونش و رو تختی و بکی و جسم کوچدنی کشنشروی پرستار از حصار دستام بچندتا
 تو غاشی جی صدادم،یلرزی عکس العمل هام دست خودم نبود از سرما مدیلرزیدستام به شدت م

  .شدیگوشم اکو م
  

 دورم پوشوند و خواست بغلم ی با مالفه ای برهنه مو دستمهی دستام و رو گوشام گذاشتم ، بدن ن
 و رفتمی اتاق به اون اتاق منی دنبالشون از ایز جلو چشمم بردنش اتاقا.کنه که دستشو پس زدم 

  !! رو نجات بدنی بازنی گناه ای بیدختر کوچولو. نجاتش بدنکردمیالتماس م
  
  :رهنشی چنگ زدم به پاری اختی دستمو گرفت نگهم داره بنیام
  
تروجان ..ر خورد پاش س... نیپاش سر خورد ام... خواستم بکشمشیبخدا نم..خواستمی نمنیام-

  !بگو بدبختم نکنه... رو ندارم بهش پناه ببرمیبه خدات بگو کس.... به خدات بگوزت،یعز
  
  . نشوندم ی با زور رو صندلدمی کشواری تا کنار دنیام
  

 د،ی چکی م قطره خونینی ، از بدمی لرزی می عصبستادی ای لحظه از حرکت نمهی دستام لرزش
  . رفتی پرستارستگاهی به سرعت به طرف انیام
  

  . شد از جام با وحشت بلند شدمدای از ته راهرو پی قامت مرد مضطرب
  

 ش دستش نهی دست گذاشت رو سنی شد، امرهی خنی تو صورت امی به طرفش رفت با کنجکاونی ام
 کرد بهم زی عقب رفتم ،چشماش و رگهی قدم دهی از ترس دیو پس زد نگاهش و گردوند تا به من رس

 رهی ابروهاش از تعجب باال رفتند و ناباور به من خد،ی زد رنگ از روش پری حرفنیم شد ، اقیدق
  . عقب رفتم گهی قدم دهی ندشد

  
 تو هم شتری که هر لحظه بیی و ابروهادیلرزی که می زد و عقب روندش با فکنی امی نهی ستو
ا خاموش  شد و صداهاهی ماتش جلو چشمم سری به سمتم برداشت که تصوی ،قدم بزرگرفتیم

  .شدند
  
  . که بهم دست داد ، سوزش وحشتناک گلوم بودی حسنیاول. چشمامو باز کردمی احساس تشنگبا
  

 ی نبود به دستمو تکونیی روشناد،ی تابی به اتاق مربرقی که از تی بود و جز نورکی همه جا تار
  . وصل بود یدادم ، به سرم

  
 دستمو باال بردم و رو محل ی و به سختدی کشریسرم از درد ت. خم شدم از جام بلند بشمی کرختبا

 دستم سوخت بدون توجه دمیسرم و از دستم کش.درد و سوزش گذاشتم با بانداژ بسته شده بود
  . تخت بلند شم که با ناتوان دوباره سرجام افتادمیدست گذاشتم از رو
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 ی بود م شدهی هرچی پای پاشد،ی چدمیفهمی مدی شدم بای بلند مدی کردم بای سعدوباره

  !ستادنمیا
  
 از عجز رو گونه م ی کردم قطره اشکی نبود سه بار سعدنی وقت خوابستادمی ای بازهم مدیبا

 کف ی و درد و سستاطی کنار دستم و با احتزی دست گرفتم به منمی تونستم تو جام بشی ، کمدیچک
 که به ییبا دستا گذاشتم و نی دومم و کف زمی لحظه لرز کردم پاهی گذاشتم، کی سرامیپامو رو

 تخت تنم و سرپا نگه داشته بود به طرف در اتاق رفتم دو قدم برنداشته بودم که در اتاق باز باراعت
  .شد تعادلم و از دست دادم و افتادم کف اتاق

  
  : تند به طرفم اومد و بغلم کرد صداش آروم تو گوشم زمزمه شدیی چراغ روشن شد و قدم ها

  
  ؟؟ی از جات بلند بشدینبا!!زمی عزیکنیکارمی با خودت چیدار-
  
 ری و دست گذاشت زدی و بوسمیشونیسرمو باال بردم پ. کم داشتم ری واگری هاگنی و فقط تو االدیم

  .پام بلندم کرد و رو تخت گذاشتم
  
  ؟؟ی کردکارینگاه کن با دستت چ-
  

  : و به سمت خودش گرفت و گفتصورتم
  
  !ار برم پرستار و صدا کنمبز!! اومدمنجای تا ای به چه حالیدونینم-
  

مخصوصا  ..خوردی داشت حالم بهم می همه محبت ظاهرنی از اگهید.  گرفتم و مانع شدمدستشو
  .نداختمی نفر مهی یبکاری فرادی نگاه مهربون فقط نیا. داشتماجی احتی واقعیاالن که به همدرد

  
 هیبا تعجب . تو گوشش زدم شده شدهقی از کجا بهم تزردونمی که نمییروی باال بردم و با ندست

  : جوابش دای به سختی همه ناتواننی دردآلود و به بغض نشسته م از ایصدا.قدم عقب رفت
  
  ؟!!خوره؟ی بهم مهاتونیبکاری فرنی خفه شو حالم از-
  

  : خورد با اخم گفتجا
  
  ؟؟یبکاری فره؟؟کدومی کارا چنیا-
  

  .زدی جام حرف می اگهی د شد انگار که کسی بدون فکر کردن از دهنم خارج محرفام
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  کنم؟؟؟ی باور مره،یمی داره مضه،یفکر کرده به من بگه مر-
  
  !!نارگل-
  
  ؟؟؟ی ساختی همه بازنی امی تومور خوش خهی از ؟؟چرایچرا دروغ گفت!!خفه شو و گوش بده-
  

  ..تـ ـــو : گرد شد از تعجبچشماش
  
 خون شیآزما... جنس تو خودم هم شک دارم چه برسه به امثالی هی به سا؟؟منیمن چ-

  ؟؟یچرا به من دروغ گفت.. نداشتیماری از بیتو،اثر
  

  : شدی منتهغی به جصدام
  
  ؟؟؟؟؟ی دوستم بودنی تو بهتریچرا لعنت-
  

  : زدینی انداخت و لبخند غمگری زسرشو
  
 ی ، کمینجوری ادی شامی فکر کرد،یاری سرخودت می چه بالئی به حورا گفته بود داردیجاو-

  !!یرات برداشتدست از کا
  

  !!!زارمی خودن بی چقدر از بازیدونستی حورا، تو که مگهیتو چرا د... تو گوشم زنگ زداسمش
  

  : فقط اسمشو صدا زدمرفتی میاهی تهوع داشتم جلو چشمم سحالت
  
  !!!حـــورا-
  

  : با عجله داخل اومد نی اتاق باز شد و امدر
  
   چه خبره؟؟؟نجایا-
  
  . قدم عقب رفت و نگاهشو به کف اتاق دادهی الدینگاه کرد م الدی به می اخم وحشتناکبا
  

  . شده بودمیمن سالها بود قمار باز ماهر. خوردن نبودنیاالن وقت زم.  دستمو به سرم گرفتم
  
  :ستادمی االدی می جام بلندشدم روبرواز
  
  !!! می کنه؟؟باشه من عاشق بازیخواسته با من باز-
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  :نگفت یچی باتعجب نگاهم کردو هالدیم
  
  !! از حاال به بعد به قوائد من می کردیتا االن به قوائد حورا باز-
  
  : باال نرهکردی کنترلش می که به سختیی قدم جلوتر اومد و صداهی نیام
  
   کرده؟؟ی با تو بازیک.. به من نگاه کن ه؟؟نارگلی چیباز-
  

  .مرد بود گردنش ، برادرم چقدر ی باال زده رتی و رگ غی عصبی سمت چشمابرگشتم
  

  : گرفتم به لباسشدست
  
  هانا ؟؟؟-
  
  ؟!نارگل جواب من و بده-
  
  هانا ؟؟؟-
  
  ..ی به تو گفته از جات بلند بشیک-نیام
  

  : موهاش و آروم گفتنی کرد بی دستکالفه
  
 بود ، خدا رحم کرد یهوشی بهیهانا همون روز مرخص شد ، فقط .  نارگلیینجای ایاالن سه روز-
 ی از رگ هایکی. ی دوستت سابقه داشتی که طبق گفته یم تر از اون توئمه.. نشده بودشیزیچ

  !!ی استراحت کندی فنر تو سرته بای شدی داشته جراحی گرفتگتیمغز
  

  .دمی شد بغلم کرد رو تخت آروم دراز کشکج
  
  : کرد خواست بره که صداش کردمیی پا اون پانی افی بالتکلالدیم
  
  !! بمونالدیم-
  
  .ستادی ای کنارنی فاصله از امید و با کم تعجب نگاهم کربا
  

  :نی کردم به امرو
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  !از الله چه خبر؟-
  

  . دادلمی تحوی و با لبخند کج و کوله ادی کشیآه
  
  !!امشب بله برونشه-
  
  . شدم تو جامزی خمین

  
  ؟؟یچـــ-
  

  . گذاشت رو شونه هام و مجبورم کرد دراز بکشمدست
  
 ، پاش و کرد تو دادی بروز نمیچی ،چرا تا االن هخواستی دخترعمه ت انقدر شوهر منی ادونمینم-
  .. خودم در خدمتش بود واالگفتیزودتر م!!! زودتر ازدواج کنمخوامی کفش مهی

  
  : زدم و زمرمه کردمیزهرخند. احساس فشار تو قلبم کردمچی تلخش خندم نگرفت که هی شوخاز
  
  ه؟؟ی اخالقش چی بدیدونیم-
  
  . داد سر تکونی حوصلگی با بنیام
  
  !! از خودش دوست دارهشتریغرورش و ب-
  
  .با دستم به کمد اشاره کردم. نگفت یچی زد و هی پوزخندنیام
  
  !!اری لباسام و بالدیم-
  
  . و من کردنی به امی با تعجب و ترس نگاهالدیم
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  ته؟؟یلباس برا چ-نیام
  
  !! من نباشمشهینم.. برم خونهخوامیم-
  
  !!کنهی سکته منتی ببینجوریا.. مسافرتی با نامزدت رفتکنهیبس کن نارگل عمت فکر م-نیام
  
  ! داده بودم سرش هم هستمنی به امی قولهیمن !!!الدی ماریلباسام و ب-
  
  :دی داد کشبای تکون داد و تقری کالفه سرنیام
  
  !!کنهیطرف داره ازدواج م..کنهی می چه فرقگهید-
  

  :م زدم و تو جام نشستم وبا ضعف ادامه دادیپوزخند
  
 ی ازت بپرسم که مطمئن بشم تا آخر عمرم براخوامی سوال مهیفقط  !!یپس هنوز من و نشناخت-

  ؟؟ی جونت و براش بدی حاضرریاگه بگن براش بم..شمی نممونیامشب، پش
  

 مکث کرد و یکم.کردمی شب فکر مکیهردومون به . تو چشمام قفل شدنی امی چشمهامردمک
  :آروم جواب همون شب خودمو داد

  
   بدممویزیحاضر بودم براش همه چ-
  

....  
  

  :دمی با بغض پرسخواستی مهی دلم گربی کردن نبود اما عجهی گروقت
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  ؟؟یاگه بعد از امشب بازم نخواستت چ- 

  
  : و بست و آروم گفتچشماش

  
   مو واسه نگه داشتن عشقم کردمی سعی شم همه یفقط مطمئن م...شمی تنهاتر نمنی از ایچیه-
  

  : گفتمالدی رفت با بغض رو به مرونید شد و از اتاق ب حرف بلنبدون
  
  !! همه تنها بشمنی کردم ای فکر نمچوقتیه-
  
  . شلوغش کرده بود ی بله برون ساده الله حسابهی ی عمه بود ، برای کفش در خونه ییایدن
  
 پاش و هی داد و هی کنار در تکواری به دنی امستادمی عمه ای دادم و در خونه هی تکالدی می بازوبه

  . هام بودی خرابکارهی بدون حرف پاشهی بارهم مثل همنیا. زده و چشماش بسته بود واریبه د
  
  . در و باز کردم و داخل شدمیقی نفس عمدنی بمونه و با کشرونی عالمت دادم بالدی مبه
  

 تادهسی در خونه ادهی پری و همه به من که با رنگ و رودی همه سرو صدا ها خوابقهی دقهی عرض در
 ی با لباس سرخابالیل.  بود دی که از جاش بلند شد و به سمتم اومد ، امی کسنیبود نگاه کردن اول

   :دی اومد و با تعجب پرسرونی از آشپزخونه بیرنگ
  
  !!!نارگل -
  

 بلند شد و با بهت بهم زل ی قدم جلو رفتم الله از رو مبل از کنار پسرهی به خودم دادم و یتکون
  .زد
  

  : پرت کرد و با حرص گفترونینارش بلند شد و نفسشو ب از کپسر
  
  ؟؟؟ییمعلوم هست تا االن کجا!!!!یاحوال نارگل خانم فرار-
  

   "!!!!! کاتدیبچه ها خسته نباش" برگشت به خانواده ش خونسرد
  
 دوست حسام به "اریکام" مادرش خواهرش و دوبرادرش و پدرش بلند شدن و با اشاره بی ترتبه

 و گهیهمه با بهت زل زده بودن بهم د. رفتندرونی بیارم رد شدن و با خداحافظ از کنبیترت
  .صداشون و گم کرده بودند
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نگاهمو ازشون گرفتم . شده بود رهی آرش درهم بود، هانا تو بغلش با خجالت و لبخند بهم خیاخما
 حال شد یونه ب با بهت کنار آشپزخالی رنگ داد لریی به سرعت سرخ تغدشیو به الله دادم رنگ پر

 عماد ی زدم که برق به چشمای درهم الله پوزخندی و خاتون کنارش نشستن در جواب اخماایدن
   .نشوند

  
  : آلود گوشم و کَرد کردغی الله جی که برم صدابرگشتم

  
 ، چون ی بود ،حقم بود بر؟؟حقتیاری سکوتم و در بی تالفیخواستی؟؟؟می من و بشکنیخواستیم-

  !!ی هات و هم با خودت ببری پدرت و بدشانسشیپ یاز خُدام بود بر
  

 ی خواهرش بلند کرد هر کی دست برای جونی بالیل.ختیری مالی با اخم آب قند دهن لحورا
  !!گهی می الله دهنش باز بشه همه چمیدونستی ما دو نفر مدونستینم
  

  . بود گذاشتهرتشی شد ، بدجور دست رو غرهی از جاش بلند شد و به الله با اخم خعمه
  

 رنگ شی بار تو زندگنی اولی برادیشا. به سمتم برداشتی قدم با دلتنگهی ی سها با ناراحتعمه
  . هاش و از عمه سها ارث برده بودی تلخیالله تا حدود.دمی دیخجالت تو صورتش م

  
 ستادمی که به محکم بودنشون مطمئن نبودم روبروش ایی سمتش برداشتم با قدم هایقدم

 زی همه چدنی دری سبز رنگش آماده یچشما.خوردی بود که می و حرصجانیهصورتش سرخ از .
  !!زیهمه چ..بود

  
 گردنشو از گردنش ریچنگ زدم تو گردنش و زنج. زدی ، تو گردنش بهم چشمک میی طالریزنج
 که واسه یی بود توصورتش باال گرفتم، با صدانی به التنی تو دستم که اسم امی طالری زنجدمیکش

  :دمی بود داد کشبهیرخودم هم غ
  
   !!شیری ، گردن بگی رو گردن انداختی بدم هرچادتی نکهیواسه ا-
  
 ش پرت کردم پشت کردم بهش برگردم سرم نهی و تو سری بهت دستش رو گردنش، خشک شد زنجبا
  . به طرف در رفتممی تکون دادم و مستقی قدم جلو اومد سرهی رفت دست گرفتم به سرم،حورا جیگ
  

  : شکستادیآلود الله سکوت جمع و با فر بغض یصدا
  
   کننلی همه مثل توان خودشون و تحمیفکرکرد..ارمی رفت درش بادمی؟؟؟یخب که چ-
  

 ارش ی عصبی خورد شد و خورده هاش چشمام و به سوزش انداخت از کنار مشت فشرده قلبم
  : بدون جواب گذاشتششدی برگشتم طرفش نمدمی باز خونه رسمهیگذشتم و به در ن
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  : بلند داد زدمی و از هم باز کردم و با صدادستام

  
  !! نشدممونی لحظه هم پشهی یسالها گذشته، ول. کردم لیآره مــــَــن خودمو تحم-
  

 آب قند دست حورا، قطع شد و با بهت به وانی هم خوردن لیصدا.دی سرها به طرفم چرختمام
لبخند .عمه با اخم سرجاش نست.ز جاش بلند بشه اواری دست گرفت دی با سستالی ،لدیطرفم چرخ

 تو صورتم یدواری انداخت ،نگاه آرش با امری نشست،عماد سرش و با خنده زای رو صورت دنیمحو
  .زوم شد

  
 حیترج.. و امثال تو نـــدارنخوادی که جرئت میکار.. عشقم التمـــاس کردمیآره من برا-
  .پشت تـــرس پس خوردن بشم می قادنی محیترج.. بشن می قاری زنجهی پشت دنیم
  

 یبه سخت .ستادی گذاشت و سرپا انشی هانا رو از گردنش باز کرد زمی خورد آرش دستاجی گسرم
 یشونی به در خودم و نگه داشتم مثل مست ها انگشت اشاره مو سمت الله که با غض و پرهیبه تک

  : گرفتمکردینگاهم م
  
  ....یولـ-
  
  : و داد زدمدمی کشنیی مانتومو پاقهی

  
  ! تو گردنم نگه نداشتمی اسمچیبه وقتش ه-
  

  . از پشت نگهم داشتالدی می خورد دستاجی گسرم
  

 پاهامو ری آروم دست گذاشت زالدی شد ، ملی به اخم تبدای ، لبخند دنستادی با اخم سرپا اعماد
  : گفتیآروم بغلم کرد و رو کرد به حورا و به تلخ

  
  ؟؟ !!!!ی مراقبش بودنجوریا-
  

 ی لبخند ب،ی آرش از فشار عصبی بسته ی لحظه چشماهیکرد از خونه عمه خارج بشه،  گرد عقب
  . به لبم نشوندیجون

  
  !! کارم تموم شده بهتره برم نجای من ای خسرویآقا: گفتدی حاج آقا خطاب به امیصدا

  
ارم  کرد ، نا نداشتم چشمام و باز نگه دی که مکثشدی رد منی امی و از جلودی کفشاش و پوشالدیم

 برگشتنم به دیی و با نگاهش تادی و بوسمیشونی از اشکش و با دستاش پاک کرد پسی صورت خنیام
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 ارو صداهی بلند و دورگه ش باقی گرفت و از کنارمون رد شد و صداالدی و مردونه از ممارستانیب
  :خفه کرد 

  
 بخون غهی صهیون  مکه؟؟بمی حاجی حاجمیحاال که قراره ما به مراد دلمون برس!کجا حاج آقا؟؟-

  !! من خودم دربست نوکرتمی بری راحت شه هرجا خواستالمونیواسه ما خ
  
 کرد و چشمام آروم جمی که ادکلنش گرفتی منی امنی شو برداشت و به طرف ماشی قدم بعدالدیم

  .بسته شد
  

  
  
  !!دلم برات تنگ شده بود نارگل -
  

 الزم یدلم منم براش تنگ شده بود ،ول. دستاش گرفتنی سردمو بی کنار تخت نشست و دستاآروم
  !!نبود بدونه

  
 تهران منتقل شده بودم چون اعتقاد داشت ، مارستانی به بالدی شد که به خواست می می هفته اهی 

  !! حواسش بهم هستشتری عمه ،من اونجا باشم بشی من مونده پی جایحاال که حورا
  
  !! برام مهمهشتری بنیواست به عمه باشه ، ا هارو حورا تو فعال بهتره حی لوس بازنیجمع کن ا-
  

  : زد و آروم گفتینی غمگلبخند
  
 یلی همشون حال تو خی بد نشناختم نارگل ، مطمئن باش االن ، برانقدریمن خانوادت رو ا-

  !!مهمه
  
 من تو سم،همشی بود که من دادم و روش نتونستم وای ست ، اونورش قولهی ور قضهی نیا-
  .. منیستم تو اونجا جا به تخت بمارستانیب
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  : گذاشت رو لبم و مجبور به سکوتم کرددست
  
 ی به موقع جراحصیبا تشخ!!!  حالت بد شد نارگلمارستانی تو بم،ی هممون خداروشکر کندیبا-

  !ومدی سرت می وگرنه معلوم نبود چه بالئیشد
  

 ، واقعا گور ومدی سر اون بچه می ، اگه بالئدی ارزی نگفتم،به استرسش نمیچی و هدمی کشینفس
  ! خودم کنده بودمیخودمو با دستا

  
  ؟!! اونجانیهمه خو-
  

  : زدم به دستشیبا کنجکاو. سرخ شدری و انداخت زسرش
  
   شده حورا؟؟یچ-
  

  !! توونهی داداش دنیمخصوصا ا!!همه خوبـــــــ خوبــــ: و تکون داد آروم گفتسرش
  

  : با افتخار تو جام نشستم و گفتمدمی خندآروم
  
  !! بال و پرشون دادنی امی هام تا حدودی بازوونهی دکنمیبگو ازش،افتخار م-
  

  : گفتجانی از ذوق دستاش و به هم زد و با هزدی نگاهم کرد چشماش برق محورا
  
 بعد از تو اومد تو،خود الله که فک کنم سکته کرده ی همه باز مونده بود وقتشه،دهنیباورت م-

 یچی جلو همه زدش هنی امیحاج آقا که اونم با سقلمه ابود چون سرجاش نشست و جز جواب 
  !نگفت

  
  : و گفتدی با صدا خندحورا

  
 از ما نی شماها ثابت کردی ولبن،ی غربی خودم عجی خانواده کردمی فکر مشهی همییخدا-
  . تر هم هستوونهید
  

 کایه ر رفترفتی بود ،دست الله نمزونی حلقه بهش آوهی دراورد ری زنجهی همه از گردنش جلو
 دهی گه واسه خودش خریم!! کردش دستشکای گرد شده از تعجب همه ریاورده جلو چشما

  !بوده
  
 خنده ، بچه ها هم با ری ززدی می بار عماد پقهی قهی ها فقط هرچند دقومدی در نمی صدا از کسیعنی

  .دنیپری منییذوق باال پا
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 نی ازدواج با امنیت سالها بابت ا لحظه اخمش باز نشد ،خاتون خانم هم جلو همه گفهی هم عمت

 زن خوش ییخدا.دادهی نمی جوابچوقتی هم چون از الله مطمئن نبوده هنیصحبت کرده ام
 به در یکی رنی کرد که جوونا تکون الزم دارن تا زن بگدیی تاهی انقدر گفت و عمم هم پاهیصحبت

  ! مجرد خودش زد ی هاواریددوتا به 
  

بعد آروم . از شاهد ها هم امضا زدیکی ی رفت ،جاغهیبعد از ص آرش ی ، ولدی خندی که معماد
  !!رونیاز خونه رفت ب

  
  . چه باابهت شده بودا خوشم اومد ازشالدی به کنار منایا

  
 شدم اگه هوشی ، بی زنگ زد گفت حالت بد شده تو اتاق عملنی امیوقت..شهی نارگل باورم نمیول
 چشمم ی باال سرت،آخه از اون بار حسابامی خودم بی با پاهامتونستمی خودم نچوقتی نبود هالدیم

  ..گرچه.. بود دهیترس
  
 فکرسر من باش داره یستی الاقل، فکر خودت ننشی نفس بکش بهی ی بسه حورا سرم و بردیوا-
  !!ترکهیم
  
  ... برم پرستار وکنهیسرت درد م: جاش بلند شد و با تعجب گفت از
  

  : و گفتمدمی و کشدستش
  
 و الله نی من نگو، از امیضی آب روش، بابا از مرهی رو نخوردم یکی کوچیم بزرگ تا احترانیبش-
  ؟؟؟!! شدی ش چهیبق.. بگوشتریب

  
  : گفت یفی ظربااخم

  
  !! کهیذاری نمگفتمیداشتم م-
  
 ی چدی رو ول کن بعدش و بگو امنایا..ی بگیخواستی ، جراح من هم مریاگه به توئه رنگ لباس ز-
  !!گفت؟یم
  
 کار داشت ی جاهی که از حورا داشتم یبا شناخت. خورد و با اضطراب به دستاش زل زد لحظه جابه
  :دیلنگیم
  
  چته ؟؟؟-
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  ..چیه..یچیه-
  
  !؟!؟ی مونده نگفته باشیزیمن و نگاه کن حورا ، چ-
  
  !!!! کردتی آرش جراحیبهتره بدون...یول ...ای چقدر مهمه دونمینم..راستش..نه-
  
  ؟؟؟یچــــ-
  

 منتش نرم،اه ری زرمی همه دکتر، به شخصه حاضر بودم بمنی انی تو هم، ازبدنیچیپ اخمام بدجور
  ...!!!یلعنت..یلعنت...یلعنت

  
 لحظه حواسش پرت هی طرف، اگه هی شوکه شدم آخه دخترش از بای تقرمی فهمدیمن هم وقت-
  !! دستت داده بودمشد،ازیم
  

  .. زدم رو شونه شکی شد،ینجوری چرا چشماش انی من ایخدا
  
 التیمن هفت تا جون دارم خ... خوبمینیبیاالن که م.. کردن نداره دختر خوبهیبابا حورا گر-

  !!راحت باشه
  
  !! هایکنی می شوخی با همه چادیبدم م-
  
 ی همه انرژنی استی نیازین!  حورا امیمن از پس خودم برم..گمی می دارم جدستی نیشوخ-

  !!شمی واقعا معذب م،منی خرج من کنیاحساس
  
  : جاش بلند شد ، چادرش چروک نشه تو چشمام نگاه کرد و آروم گفتاز
  
 یزنی ،می واسه تو بردارم،آخه تجربه ثابت کرده خرابکاری دست از نگرانتونمی لحظه هم نمکی-
  !!یاری سر خودت می بالئهی

  
  !! من نبودریچون سر خوردن هانا، تقص... بهتر باشهیفکر کنم بدشانس بگ-
  

  : تکون داد یگ و با کالفسرش
  
  !!میری خانواده تا بمنی از دست امی بگم ،انگار فقط قراره حرص بخوری چدونمینم-
  
   بود درسته؟؟ی جملت حال استمرام؟؟فعلیحرص بخور-
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  !! گذاشته واسه مناتیول کن بابا کالس ادب-
  
  ؟؟یخوری حرص می تو هم دارگم،مگهی می چیحورا نگرفت..نه نه-
  

  :خم شدم سمتش.گفت نیچی سرخ شد هصورتش
  
 تشی چه خبر در معزتی عزی ، بپرسم از شوهر عمه دمتی ندی درست حسابی راستنمی ببنجای اایب-

  ؟؟؟!!خوش گذشت
  

 مکث ی ضبط شده بدون ذره اشی از پی و مثل صدادی تو هم رفتند ازسرجاش کالفه چرخاخماش
  :شروع کرد 

  
 عماد ی وقتدنی اونا رسمیخه ما نشسته بودآ... اگه بخوام راستش و بگم نفسم بند اومده بود-
  ..حس کردم.. بهم انداخت حس کردمقی و عممی نگاه مستقهی و هول داد تو لچرشیو
  

  : وسط حرفشدمی گذاشت رو قلبش،پردست
  
  !! نگاههی تو یعاشقش شد-
  

  : داد و چشماش و بستلمی تحوی وحشتناکاخم
  
 زده خی دستام ن،یی انداختم پاشدی که میی سرمو تا اونجاشهیباروت نم...حس کردم شناختم-

؟؟عماد هم برا ! چتهدنیپرسی سوال می دارم هی که خبر نداشتن من چه مشکلنایعمت ا.بود
 دم در به من کردیخرنفهم چادرمو مسخره م..اشونهیاز حجب و ح:نداختی متلک مینیریخودش

  !! کنمریخاکشحقش بود نارگل بزنم دک ودنده هاش و خورد و !!!!!! حاج خانمگهیم
  
  !!لشی همه کار کرده رو استنی شرف ایاد؟؟؟بیدلت م-
  

  : تشر رفتحورا
  
  !!!!!!!نارگل -
  
  !!رهی مو ال درزش نمکلشیبرعکس برادرش، ه!خب به من چه بابا کارش درسته-
  
 ری ، ششناختمی که من میاون عماد!!! و تودونمی دور و ورش بپلک من می نارگل جرئت دارنیبب-
  !!چرخونهیهمه رو رو انگشتش م....االن شده ریپ
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   پا؟؟ایدست -
  
   ؟؟یچ-
  
   پاش؟؟؟ای انگشت دست گمیم-
  

   .دیدی به جواب دادن نمیازی بود که نی ادبی بی فحشایای حورا آنچنان گونگاه
  

  
  
   من مرخصم؟؟؟یعنیواقعا -
  

  : زد و گفتی لبخند مهربونی جاللدکتر
  
  ؟!گذرهی انقدر سخت منجایا-
  
  !!مارستانمی خرده بد بهی راستش، من زهینه چ-
  

با نور تو چشمام انداخت و بهم اشاره داد دستشو دنبال کنم . گفت و پروندم و کنار گذاشت یآهان
 و دادی مفی خفی سرم و شفار هایو با کمک پرستار ازم خواست چند قدم راه برم چند جا

 دنی که از شندی پروندم پرسلی تکمی سواالت برای سرهی نه در آخر ای کنمی حس می درددیپرسیم
  . شوکه شدمبای تقرال سوهی

  
 همه سال دووم نی دختر جان در تعجبم تو چجور ای همه سال تجربه کارنیبعد از ا-

سردرد .. باشهدهی خون چکتینی از بی بشداری ؟؟؟ازخواب بیدی ندی عالئمچوقتی؟؟ه!!یاورد
  ؟؟ی نداشتیچی ؟؟هدی دی تارد؟؟؟ی شدیها
  

  . تحمل تر سردرد هام شده بودرقابلی از همه غی عالئم و با هم داشتم ولی همه ابیتقر
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  : منتظر جوابم شدنهی با اخم زل زد بهم و دست به سالدیم
  
  !!بای کرده بود تقرچارمی خرده ،سردرد داشتم که بهیراستش -
  
  ؟؟؟ی بعد از جراحی درسته؟؟االن که نداشتادی زجانی هیبعد از فشار عصب-
  

  . نگفتمیچی و تکون دادم وهمسر
  
  !! بود یینای نابب،ی آسنی ترنانهی دخترم خوش بی جوون؟؟تویدادی چکاب انجام مهی دینبا-
  

  !کردمی می دستم بازی با انگشت هاری زسربه
  
  . رفت رونی از اتاق ب"نمشی بباری بگهی ماهه دهی" از دکتر تشکر کرد و دکتر با گفتن الدیم
  

  . بودستادهی هنوز با اخم جلوم االدی ، مونری پرت کردم بنفسمو
  
  ؟؟یکنی نگاه منجوریچرا ا-
  
  )سکوت(-
  
  الد؟؟؟؟یم-
  
  )سکوت(-
  
  )اف ام2نیآرم..( به من دستیریگی از من فاصله مینیزی بگو چرا حرف نمیزی چهیخب -
  

  :دی داد کش
  
کت محض  حرهی ی ولی بزرگ شدیکنیادعا م... هاتی لجبانیخسته شدم از ا...گهیبسه د-

  !!یکنی خدا برا اثباتش نمیرضا
  
  ... آرومه من به یهمه چ..مهم االنه که من خوبم!  شده خو؟یچ-
  
 بخاطر دیعارف حدس زد شا..یزنی مواد می گفته بود برا چدیجاو... آروم نبودیهمه چ-

 هی با یبودی لحظه به فکر خودت مهی اگر میدی کشی نقشه انی باشه که ما همچتی فکری هایریدرگ
  !!می همه مشکل نداشتنیچکاب ا
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  !!! وسطنی اشدمی انگار داشتم بدهکار هم معجب
  
 ی خونش بودقهی رو هم دم به دیختی ری که با پرستار دکتر فتحیجنابعال!!مشکل؟؟کدوم مشکل-

  ؟؟؟!دمی ندیزی مشکل کجا بوده که من چینی ببشهیاالن م.  من بودی دادن هات براریفقط گ
  

  .  بهشدمیبا صدا خند. شو نکرده بودنجایسرخ شد انگار فکرا از خجالت صورتش
  
 حق ی خوشش اومده ولی مطب دکتر فتحی وهی ودوست داشتم خوشحال بودم از پرستار بالدیم"

  "! کس حق ندارهچینداشت منو خر فر کنه ه
  

  : گفتمی شده بود، خنده مو خوردم و آروم و جدرهی خنی با اخم و صورت سرخ به زمهنوز
  
 تو و رضا رو به نی از من و حورا دفاع کردابونیمن از همون اول اولش که تو خ..الدی منیبب-

 در عوضش یول!! کردم؟؟؟ّباشه حرف همتون درستیمن بد زندگ.رفتمتونیحساب دوست پذ
 هی الدیمن از خر شدن متنفرم م.. الف بچه مثل تو نتونه خرم کنه هی تجربه کسب کردم که یجور

  ... زدنمی کسانم زمنی ترکی و اعتماد به نزدیدگ سانیبار هم
  

 ممکن بود جونت و بخاطر کردمی نبود و باورت متمی خصوصنی اگه ای مون سرجاش ولیدوست
 قابل اعتمادم ریغ.... دو سرمی فراموش نکن من افعچوقتی هنوی،ای کردنت ازدست بدینقش باز

  !! هم اعتماد ندارمی بشری بنچیو به ه
  

 ی نقش بادی که فعال بانهی امیناراحت...یریگی سروسامون می دارنکهیم از ا هم خوشحالاالن
  !!!پس سرت به کار خودت باشه...یکن
  
  : گفتقهی داد چشما شو بست بعد از چند دقهی تکواری دبه
  
  ؟؟!!!! بگمی چهی شهیم-
  
  !!بگو راحت باش-
  
  !؟؟ی با خاله حرف بزنای قضانی بعد از اشهیم-
  
  ..دمی صدا خندبا
  
  !! و مرخص شدنم و انجام بدههی تسوی کارای رفت تا باقرونی خجالت از اتاق ببا
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 دادم به بالشت پشت سرم و هیتک!!کردی می آشتانمی با اطرافواشی واشی داشت ی خوشبختانگار
  !!دمی کشیقینفس عم

  
د به لبم لبخن"ه؟یک" با گفتم فشی ظری ، صداستادمی و زدم کنار در افونی امروز خونه بود آحورا

  .نشوند
  
  !!!مادرتون...منم..منم -
  
  !!!نارگل -
  
 عمه رو باز کردم و به طرف اتاق عمه رفتم ی باز شد آروم پا گذاشتم داخل ، در خونه ی با تککیت

  . و بهش زل زدمستادمی اواری در و باز کردم و کنار دیال
  

  .کردی مهی صدا گری دستش گرفته بود و آوم و بیمی عکس قدآلوم
  
  . کنهی خشک و سرابم می چشمه هاهی راهکنهی نکن که اشکات بدجور خرابم مهی گر-
  

  زهی واسم عزیلی دونه دونه اشکات خنی ازهی نرنی به پا زمزهیری که از چشات مزهی رزهی ریاشکا
  
 دنیچکی اشکام رو گونه هام می اشکاش قطره های ، همپاواری که کنار دی به منسشی نگاه خبا

 فاصله اد،ی گذاشت و دست گرفت به تختش بلند بشه تا به سمتم بیعجله آلبوم وکنارنگاه کرد با 
 بزرگ برداشتم دستاشو باز کرد جا گرفتم تو بغلش،جا گرفتم تو مامن امن حصار یرو با قدم ها

  . که هنوز بهش اعتماد داشتمیی تنها جاازوهاشب
  

 ستاره بارون، از ذوق به سمتم یشمها حورا با لبخند و چدمی کشرونی از بغل عمه بی سالمیصدا
  .دیاومد و بغلم کرد و آروم گونه مو بوس

  
  .دی دستشو بلند کرد دست حورا رو گرفت ،نزدک خودش نگه داشت و با محبت صورتش و بوسعمه

  
 ذوق ی توجنی بچه ها بود با کوچکترنی سال سن ع36 دختر با نی حورا باز شد خندم گرفت اشین
  .کردیم
  
  !! حورا عروست بشه ی دوست داشتیپسر داشتعمه اگه -
  

 سر ی زد رو شونه م و با لبخند به حورایکی عمه ری و سرش و انداخت زدی لب به دندون گزحورا
  . شدرهی و محجوب خریبه ز
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  :دی واسه عوض کردن بحث پرسحورا
  
  ؟؟ی اومدیک-
  
 رمی بگیض کنم دوش من برم لباس عونجا،عمهی اومدم ادنی ، به محض رسدمی رسستی نادیز-

  !!مارستانی بی از بوخورهیداره حالم بهم م
  

   :دی با تعجب پرسحورا
  
  !! خونه مگهینرفت-
  
  .دمی خندشی حواس پرتبه
  
  !!رهی بگطی گفتم برام بلالدیفقط به م. کجابوددمیکل.. هایحورا خانم عاشق-
  

  .تادم گفت منم با سر عالمت دادم به عمه و به طرف طبقه باال راه افیآهان
  
 ازجام یبا کرخت.ومدی ماطی حی بچه ها از توی و بازغی جیصدا.  شدمداری برونی بی سروصدااز

  . کردمیبلند شدم و کش و قوس
  

 نه اونقدر که یهوا سرد بود ول. راه افتادماطی رنگم به طرف حی مشکی با انداختن پانجوآروم
  !رهی و هانا رو ازم بگی ماندنی دیکنجکاو

  
 در حال تلفن صحبت کردن بود اگر نارگل دو هفته واریه مکث کردم الله کنار د پلنی آخریرو

  . بردارمخواستمی قهر مپیری تفی حی که در جا سکته کنه ولکردمی بودم ،آنچنان پِخش مشیپ
  

  .دی دستش از دستش افتادم و با دو به طرفم دوی که متوجهم شد ، هانا بود که توپ توی کسنیاول
  
  !!!!!نارگل خانم-
  

  . شدرهی قطعش کرد و تو صورتم خعی گفت و سری تو گوشیزی به بهت به طرفم برگشت چالله
  

  : زدم و آروم گفتمی هاش و کناری خم شدم تو صورت هانا و چتری توجه بهش کمبدون
  
  !! ندادنادتیسالم کردن -
  

  :کردی موج تکرار مهی وی رادنی و عدی پام چسبهی با ذوق به یمان
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  !! من دلم برات تنگ شده بود،خالهی ،خاله خوب شد نمردیشد اومدخاله خوب -
  
  :دمشی ش گرفتم وعقب کشقهی از
  
  !!واشی واشی.. چته توله -
  

آروم جواب دادم و بدون توجه بهشون . جدا کردی همزمان هانا و الله نگاهم واز صورت مانسالم
  : ادامه دادمیرو به مان

  
  ؟!نیکنی نمی داخل باز،چرایسرده مان-
  
  !! که بارون رفت خونه شونی بارون بازمی اومدومدیآخه خاله داشت نم نم بارون م-
  
  !!بارون که خونه نداره-
  
  !!چرا هانا گفت خونه شون تو ابراست-
  

  . شفافش با دقت بهم زل زده بودی آبی هانا کردم با چشمانگاه
  
  !!گهیآره راست م-
  
   ؟؟؟ی بازیایخاله نم-
  
  !!دی کنی تو خونه بازدیرم باال شماها هم بر بخوامینه سردمه م-
  

  . به طرف پله ها و آروم آروم باال رفتمبرگشتم
  

 یباتعجب از تو چشم. ،قرصم و بخورم که زنگ خونه زده شددادی داغ و دستم مری شوانی لحورا
  .نگاه کرد و با گفتن بچه هان در و باز کرد

  
  !! شده بودمرهی به بخارش خ وری شیدی توجه تو مبل پهن شده بود و به سفیب

  
  : دست حورا دادکی پالستهی داخل شد و الی نفر لنیاول

  
  !!رهی حورا جان،بهش بده جون بگدمی خریتی تقونارویا-
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  . تشکر کردمالی از ل" پر بودخچالی یدیچرا زحمت کش" با گفتن حورا
  
  . نشستکمی و بدون حرف نزددی گونه مو بوسالیل

  
  . بود و حورا بدون حرف رفت آشپزخونهستادهیرپا و معذب ا بود الله سینی سنگجو

  
  ؟؟یبهتر-الیل

  
  . و تکون دادمسرم

  
  : گفتاطی و آروم و بااحتدی کشیقی نفس عمالیل

  
  !!الله اومده حرف داره بزنه-
  
  .  بکنهیی پا اون پانی تفاوت بود که الله معذب تر ایاونقدر سرد و ب. که گفتمی "شنومیم"
  

  : من و گفتی الله که سرپا بود اشاره داد به مبل روبرودنی دست برگشت و با د بهینی سحورا
  
  !! اوردمیی چازم،براتونی عزنی شما بشییالله جان چرا سرپا-
  

و . کردی مبل نشست و با دستاش بازنی بود به سرعت رو اولیشنهادی پنی که انگار منتظر همچالله
  : مقدمه گفتیب

  
  !!ی که راه انداختیت شدم بابت اون بازمن واقعا ازت ناراح– الله

  
 گفتن نداشتم ،من هم ناراحت بودم ازش که چرا با تموم ادعاش ی برای سکوت حرفجز

  !کنهی داشتن عشقش نمی برای سعنیکوچکتر
  

  : تازه کرد و ادامه دادی نفسالله
  
 پا یزی چنی همچیا که بررمی بپذتونمی من نمی بد ولای خوبه دونمی ، نمستندیهمه دخترا مثل تو ن-
  !!!خورهی به درد عمه ت مدتی خرده عقاهیتو . بذارمشیپ

  
  !!!!!!!!!الله مودب باش: تشر رفت الیل

  
  : توجه به خواهرش ادامه دادبدون
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 خرهی براش، عشق مخرهی که احترام منهیا!! دخترههی ی ، خصلت جدا نشدنایحجب و ح-
  !! و اون نشهنی ملعبه دست ایراحتبه . بهش احترام بذارنگرانی دشهیبراش،باعث م

  
  : کرد و ادامه دادیمکث.گفتی بود،راست مینی سنگتلنگر

  
 بود،من ی چجورنی امادی بادتی هم دوست داشتم، اما یلیخ! و دوست داشتم ، آره قبولنی اممن

 ی واسه کسامی به حرف بی اتظار داشتی بودمش،چجوردهی دختر اون دختر ندنیکم با دوستام با ا
 نی امی هاطنتی داشت،چطور شی خرده حرمت نگه نمهی ی عاشق من بوده ولکردیادعا مکه 
  !!!!!!ستی نرفتهی تو اما غرور من مقابل کارهاش پذشی ست پرفتهیپذ
  

  !! از عشقم بزنهی نداشتم که حرفی اعتمادامی من بود اما من به دنیای ، دننی امنارگل
  
  . شدرهی رخم خمیه ن بی و لب زد و با کنجکاوشی چاوانی لالیل

  
 ی زندگدی اگه عشقم ترک برداره،چجور بادمیترسی از پس خوردن،نه بخدا من مدمیترسی میگیم-

  !! م نساخته بودمندهی آی برای تصورچی هنیبجز ام..من..من..کنم
  
 کالم هیالله بدون انتظار . خواهراش تکون دادی از تاسف برای به حورا کرد و سری نگاهالیل

  : دادیه مجواب ادام
  
 به روت ادی دردت بگهی که دیستیبچه ن!!! کنم نههی که حرفمو توجگمی منارویفکر نکن ا-
 رو ی زنی مردچیه!!!!ی بردی خودت هم به اشتباه بودن اون کارت پدونمی اما خوب مارم،تلخهین

  !!!!خوادی نداشته باشه نمرتیکه غ
  
 من باختی بهش مکهی اونشهیود الله هم شطنج باز ماهر بشهیمثل هم!!! ،مات نارگل خانمشیک

  !!!بودم
  
  : ازم دفاع کردشهی حورا مثل همی سرد و کوبنده ی بزنه که صدای دهن باز کرد حرفالیل

  
 اما دمی به خرج می که گستاخنی ، ناراحتم ازدی شناختی می و تا حدودنی الله خانم شما ام-

 که یزی چدونست،تنهای از آرش نمیچی نداشته ، اما نارگل هی خوبی گذشته دیخودتون گفت
 نی ترکی که بعد از پدرش نزددادی حق و به خودش منی بود که شوهرش بود و انی ادونستیم

  !! ، عشقش تالش کنهشی زندگی باشه و براداشتهمحرمش و دوست 
  

 خاص تی به الله انداخت و با جددادی عمه ش نشونش مهی شبشتری که بیی از اون اخمایکی حورا
  : ادامه دادخودش
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 به چوقتی هزدی نمنیاگه بت عشقش و زم... اماکنمی اون شبش ازش دفاع نمیبخاطر مسخره باز-
 که یزی به چچوقتی شکست شما هم هی و اگر غرور شمارو نمدیرسی نمدینی بی که میی جانیا
  !!!!!دیدی رسی نمدیخواستیم
  

از حورا ممنون . بردنییو با خودش پا ، داغ بود اما بغض گلوم و آب کرد رمی شوانی زدم به للب
  .کردی درکم مخواستمی همونطور که مشهیبودم، هم

  
 منصرفم کرد با ری شی الله از خوردن باقی که هق هق خفه می چهارنفر سکوت کرده بودهر

  :دی از جاش پربای داد زدم که تقریبداخالق
  
  ؟؟؟یزنی چته زر مگهید-
  

  : گفتاطی و پاک کرد و آروم و بااحتسشی خصورت
  
  !!یفهمی اوقات ازمن بهتر می گاهی نصف من سن دارگهی راست منیام-
  
  : گفتمی لنگه ابرومو و باال انداختم و با پرروئهی

  
   اوقات؟؟؟؟؟یگاه-
  

  !!پررو شد باز: لب گفتری کرد و زیاخم
  
  !!دمی شنیزی انگار چی گفتیزیچ-
  

  !یگینه گفتم راست م– الله
  
  !! کن همه بفهمنانشی واضح بگمی رو راست میچ-
  

  : گفتی خندشی زد با نی برقی و باال اورد چشماش از بدجنسسرش
  
  !!یفهمی بهتر من مشهی همی عشقیتو معقوله -
  

  : زدم ی خندزهر
  
 عشق تو شکستن غرورت متیق... دارهیمتی قی هر عشقست،ی ادعا نهی الله عاشق بودن فقط نیبب-

 هر کنمیچون فکر نم. شدن بودی بازرتشیونجور با غ انی عشق اممتی شکل بود و قنیبه بدتر
  !!! باهات ازدواج کنهتی با اون همه غُد بازشدی حاضر میمرد
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 که رو دلم تلنبار یی و حرفادمی کشی حرف بزنه که آه ناخودآهی خندش محو شد خواستشین

  :شده بود ،ادامه دادم
  
 کس چی که هیی تنهانی،اینیبی می با اعمال شاقه ست که داری زندگنی عشق من هم امتیق-
  !! دلم و درمان کنهی درکش کنه و زخم هاتونهی کس نمچی پرش کنه،هتونهینم
  

 ی زندگختنی به هم نرلمیدل. داشتم لی من رفتنم بود نه اعتراف به عشقم، که بابت اون دلاشتباه
 نی تو و املشی دلهی.کشمی نرفتن که از تجسمش هم خجالت مشی بود، که تا کجاها پالی و لدیام

 انگار نه انگار که من از خودم گذشته ،ی شدن بهش و نداشتکی که با رفتنم جسارت نزدنیبود
  !!! هم خود عمهال،ی هم تو، هم لی گذشتزهای چیلی که بخاطر من از خی بخاطر توئبودم

  
  : آروم دست گذاشت رو دستمالیل

  
 م،خودمونی که نگهت دار مارو مجبور نکرده بودی نارگل، کسیزنی مهی چه حرفنیا-

 در انتظارمون بود،مامان که ی سختی پدر زندگگم،بدونی بهت گفته بودم بازم مم،قبالیخواست
 پا قدم تو گفتی مشهی کردنش سرسال رونق گرفت همیاطی ،خرهیحاضر نبود از عمو کمک بگ

 یذر خواه که جسارت عیدونی مکنهی می عذر خواهمی مستقری داره غه زدیالله هر حرف.. بوده
  !!کردن هم نداره

  
  : کرد و گفتیالله مکث.  به الله تموم کردی و با چشم غره احرفش

  
  !!! کردمتی قهوه اخوامیمعذرت م-
  

 دادم به مبل آروم هی تکون داد ،تکی از تاسف سرالی دست گذاشت جلو دهنش نخنده،لحورا
  :زمزمه کردم

  
  !!! افتادهی اتهیافر چه ری گدونهی که هنوز نمسوزهی منی امیدلم برا-
  

 دستش و رو بهم ستادی آروم بلندشد و روبروم ادی خنده ، خود الله هم خندری زد زی پقحورا
  : تخس گفتیگرفت و مثل بچ ها

  
  ؟؟؟یآشت-
  
 دستمو تو دستش گذاشتم و سرم و تکون "اومده بودم گذشته رو جبران کنم" دستش نگاه کردم به

  !دادم
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 مو یشونی پشهی هم همنی هم بود ، امنی عشونیهمه چ.دی و بوسمینشوی با ذوق خم شد پدیخند
  دیبوسیم
  

 دی عکس چهارنفره مون استاد دست کشی جلوی هارو عوض کنه الله با کنجکاویی بلندشد چاحورا
  : و گفتالدیبه م

  
   نامزدته ؟؟نیا-
  

  . و تکون دادسرم
  
   هم رضاست؟نیا-
  

  نش؟؟یشناسیم: دی رو وسط گذاشت و با تعجب پرسینی سحورا
  
  !!دمی اسمش و شنزدی بار نارگل داشت باهاش حرف مهی یتا حدود-
  
  : به من انداخت و بدون مقدمه گفتی نگاهی گری با موذالیل

  
  !!!!! در خونه باز موندهمیشیصبح پا م..میکنی چرا شبا در خونه رو قفل مدونمینم-
  

 اگه از یخوردنش مشغول شد، حت یی خانومانه به چایلی خورد سرجاش نست و خی تکونالله
  !! بگذرمتونستمی ،از جاخوردن الله نمگذشتمی ستاره بارونش می ،از چشماالیسوال بدون مقدمه ل

  
  ن؟؟یندازی نمیزیچطور؟؟ مگه قفل آو-
  

  ! قفل شدری سربزی ما سه تا رد و بدل کرد و نگاش رو الله نی بی عقب تر رفت و نگاهحورا
  
 ی هم بعد از قفل کردن کسدمی شاای!! شدم حواس پرت هم شدمریگار پان..  واالدونمیچرا نم-

  !!!!!!کنهی می مهمون دارکنهیبازش م
  
  . خنده الله با خجالت و اخم زل زد توصورتمری زدم زیپق
  
  !! من و دست بندازهستیاز تو منحرف تر ن-
  
  !!!دمی و بوسالدیمن ؟؟بجون تو تابحال فقط م-
  

  !!خوردی ما نمیای حی دختر محجوب بود، به درد جمع بنیقدر ا انداخت چری سرش و زحورا
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  !!جون عمت-
  
  !!!الله -الیل

  
  !! نمالرهی کارام سر من و شنی من خودم ختم انیخب فکر کرده من خرم،بب-
  
  !!یشی ختم منی مثل امیکی با ی کارا هم نباشنیواال ختم ا-
  

  !! دستشو پرت کردم برامقند
  
  : و گفتدی هم خندالیل

  
  !! مثالمیکنی درکت ممی جنبه داریب!! چته بابا-
  

  : وبا بهت گفتالی با دهن باز زل زد به لالله
  
  !!!!!! تو هم؟؟؟؟؟الیل-
  
  !! از خنده ،حورا از جاش بلندشد و رفت آشپزخونهمی بوددهی هر سه پوکگهید
  
  : گفتمدهی بردهی خنده و بربا
  
  !!! تو خونهارشی داشت ،نای حنقدریحداقل ا-
  
  !!!! رفتم خونشی ، من منجای اومدینه بخدا ن-
  

 ی روهی ،ی روح معصوم و اسکل و دوست داشتنهی دو رو داشت، کردمی دختر شک منی به ایگاه
 گهی تمام ، هرسه مون و از خنده منفجر کرد حورا دی بود با سادگی و درنده و برنده هرچیوحش

  .به سرفه افتاد بود رفت اتاقش
  

  : با خنده گفتمومدیشکش در م رسما داشت االله
  
  !!هی تو خانوادشون ارثی طاقتی بنیخجالت نداره ،خودت و ناراحت نکن ، ا-
  
  : زد رو شونه میکی ی با اخم مصنوعالیل

  



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

655

  !!!شعور داشته باش-
  

 که درمورد یحاتی ظهر سوژه مون دست انداختن الله بود و توضی هایکی روز تا نزداون
 نیفقط دوماه فرصت انجام کاراش و داشت و از هم.دادیم و صفر مازدواجشون بعد از ماه محر

  . کار آماده کرده بود ستی لهی هرسه تامون یاالن برا
  
 غذا ی هانا ، حورا هم برای و الله رفتن ، با اصرار هاالی شون لی اومدن بچه ها و اظهار گرسنگبا

  .خوردن همراهشون رفت
  
  . خوابم بردی کدمی نفهمدنیدراز کش خواب بودم به محض جی اثر داروها گاز
  
  ال ال ال ال ال ال-
  
 و ی آبی چونه ش زده بود وبا چشماری نوا چشمام و باز کردم ، دستاشو زنی مکرر ادنی شناز

 چشما باز صاف نشست و دنی با دکردی چند کلمه رو تکرار منی لب همریبراقش آروم آروم ز
  :گفت

  
  !!!سالم نارگل خانم-
  

 ندارم،از دست دخترش یندم از دست خواهرش خواب ندارم،از دست خودش زندگ و مالوچشمام
  ! نموندهیاعصاب برام باق

  
  . جوابشو دادمی آروم"سالم" جام نشستم و با تو
  
  ؟؟ی شدداریب-
  
  !نه هنوز خوابم-
  
  : بند حرف زدنهی شروع کرد وی رادنی و عدی خندزیر
  
خاله الله . تو راه پله دندونش شکستنی خورد زمین رفتند دکتر آخه ماالیخاله نورا با خاله ل-

  !! دنبالمادی بای تا ماما دننجامی منم استیهم خونه ن
  
  ؟؟؟!!!!یکنی زحمت و کم میبسالمت-
  
  ! بمونم؟؟شتری بی خاله دوست دارگهیآره د-
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  ؟؟!شهیتو خودت دلت برات خونتون تنگ نم-
  
  من سه تا خونه دارم-
  

  . کنجکاوم شروع کرد حرف زدندی دی وقتدی به چشماش رسکشی کوچی نگاهم به انگشتا
  
برام !!نای ای خاله ساقشی هم تهران پیکی مال بابا بزرگه،رازی شیکی که مال بابامه،نجای ایکی-

  !!سخته ، دلم برا سه تاشون تنگ بشه
  

  :دی پرسادی بادشی یزی کرد و انگار چیمکث
  
  !!،نارگل خانم؟؟؟..  خالِادتهی منو یخاله ساق-
  

  : تخت بلندشدمی کنار زدم و از روپتورو
  
  !!دمینه فقط اسمش و از حورا شن-
  
  !!!!نورا-
  

 ی هاستمی تموم سروسی ونی که حواسم به حرف زدنم باشه ،عشدی بچه افکارم متمرکز نمنی اکنار
  .کردی مختل ممویعصب

  
 با مانتو ایدم دن نگاه کری بتوپم بهش که زنگ در خونه بلندشد باتعجب رفتم از چشمخواستم

  . بودستادهی پشت در اکی جذاب و شی نفتی و شال آبیمشک
  

  : و باز کردم و از همون جا داد زدمدر
  
  !! اومدن دنبالتای بیهو-
  

  : کردخکوبمی توجه بهش عقب گرد کردم برم اتاقم که صداش مبدون
  
  !! خوشحالم حالت بهتره-
  

   نگفتمیچی تکون داد و هیسر نبود یزی طرفش تو چشماش ، جز آرامش چبرگشتم
  
  !! توامی بشهیم-
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 با محبت ای بغل مادربزرگش و دندیپر. شدیکی هانا ی شادغی جی که گفتم با صدای"رینخ"

 بچه رو به نی بود اما عروسش الی گرفت از نظرش عشق من به پسرش تحمد،حرصمیبوسیصورتشو م
  !!!!! نکرده بودلیپسرش تحم

  
  : ذوق  بغلش کرد هانا باایدن
  
  !!نارگل خانم خدافظ-
  

 و سر تکون کردی آشکارم به نوه ش نگاه می های توجهی کردم که باتاسف به بای به دنی نگاهبااخم
  .دادیم
  

  : گفتمآروم
  
  خدافظ-
  
 ساعته رو دل ماست، عقب گرد کرد و 24 نوه ش نکهی و تشکر بابت ای بدون حرف اضافه اایدن

  .رفت 
  

  . دادیو بغل مادربزرگش برام دست تکون م هانا با لبخند تبرعکسش
  

  .دمی کشی میاپی پقی دادم و نفس عمهی و بستم بهش تکدر
  
  !! تروخدا نارگل ایب-
  
  !!ی بهش عمل کنیتونی که نمی دادی قولی جا کردی نداره حورا ، بیبه من ربط-
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  !!! دخترعمت، قول داد نه منالیل-
  
  !!!! و کنســـلیتونی تو نمگمیباشه بهش م-
  
 ومدهی عمت بمونه تازه گفت شوهرش هنوز نشی پدی بارون،خودشی رفته بنی با امشه،اللهینم-

  !! رو ببرمیغذاش و بده،به من رو زد ، مان
  
  اد؟؟؟؟ی دوتا بچه بر نمی عماد از پس نگهداریعنی-
  
  !!! باشه هانا هم گفته مندی بایکیخودش گفته -
  
  !!! حله ،برو خوش بگذرهی همه چگهیخب د-
  
  !!ترسمی ازش ما،منی تروخدا بخوامینم-
  
  ؟؟یکنی نگاه مینجوریچرا ا!!!!! ی خوشکلنیگم شو بابا به ا-
  

  : با اخم نگاهم کردنهی به سدست
  
   نارگل؟؟؟؟هیاالن بحث چ-
  
  !! مثالضمی ؟؟من مرکارمیها خب من چ-
  
  !! ، خواهش یخوری هوا مای پاشو بستی هم نتیچیه-
  

 شمی آماده مرونیبرو ب"پتو رو کنار زدم و با گفتن . گرفت دیشم هارو ند چنی التماس اشدی ممگه
  !! رفترونی شدم از جاش بلند شد و با ذوق بدنیمشغول لباس پوش"
  

***  
  
حورا به محض اومدنش ، . کردمی بلند عماد نشسته بودم و به مناظر اطرافم نگاه می شاسنی ماشتو

  .نمیعقب سوار شد و مجبور شدم جلو بش
  
 عقب بر نهی چشم از آدمی برگشتم طرفش که با تعجب د"کارست؟؟یعماد چ" ذهنم گذشت زا

 و هانا به ی مانی زدم و آروم که بجز خودش با سرو صدای کنم لبخندتشیکرمم گرفت اذ.دارهینم
  :گوش حورا نرسه گفتم
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  ؟؟1!!هی مقصر کمیاالن اگه تصادف کن-
  

  : از عقب گرفت و باهمون تن صدا گفتنگاهشو
  
  !!دی شماست که امروز انقدر ساکتریتقص-
  

  : شدم سمتش باهمون تن و لحن صدا آروم گفتملیمتما. اومد حاضر جواب هم هستخوشم
  
  !! دوستمادی زتی هم جذابدیشا-
  

  : شد و گفترهی به لبام خی زد و با بدجنسیقی عملبخند
  
  !!!رسهی شما نمتی جذابی به پاشونی اییبایز-
  
  !!!! داره دوتا دوتاییعجب رو!!!!!!!! حورا خوشکله من جذابمگفتی داشت می علنیعنی

  
  : تکون دادم گفتمیسر

  
  !!!شهی جا ساکن نمهی لحظه هی شما که یو صدالبته چشما-
  
 نگاهاش نی برام سوال شده بود با اگشت،واقعای میزی چهی شد ته چشمام دنبال رهی چشمام ختو
  !!!!خوادی ازم میچ
  
  . نجاتمون دادیی با پارادو حورا از تصادفغیج
  

  . نگفتندیچی به پارک هدنی عماد و حورا با هم اخم کردند و تا رسهمزمان
  

 سرهم هی و توجلی داشت براش دلی اصرار داشت سوار بشقاب پرنده بشه، عماد با بدبختهانا
  :دمی هانا پرسی کردن نق نق هاری ختم به خیجلوتر رفتم و برا.کردیم
  
   شده؟؟؟یچ-
  

  : بهم نگاه کرد و گفتیچارگی سر بلند کرد و با بعماد
  
  !!رمجازهی جوجه سنش غنیا.. سوار بشنتوننی سال به باال م7
  

  : زد و گفتنهی با اخم دست به سهانا
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  ؟؟؟؟! نه نارگل خانمادی مه ، بعدشم اصال بهم نممیمن چهارسال ون-
  
  !!کنمی مدیی سه سال و تاریمگه به سنه؟؟به عقله که هردوتاش من ز-
  
  !!!!!نارگل خانم-
  
 نقدری برگرده ،ادی هم بای ،مانگردهیحرف نباشه هانا، وگرنه برگردم خونه ،حورا هم برم-

  !! کنقشی سوار بشه تو تشویخودخواه نباش ، بذار مان
  

 و گرفتمی مجهی لباش و جمع کرد و با حسرت زل زد به بشقاب پرنده که از تصور سوار شدنش سرگ
  :با بغض گفت

  
  !! ندارهدهی فاقیتشو-
  
 سوار یگی به همه میریگی ، سوار شو عکسش و ممی بخری فورنی دوربهی می برایچرا داره ، ب-

 یخندی نداره ، می که اونم اشکالکنهی مسی بابات دهن عموت و سرو،فوقشیشد
  هان؟؟خوبه؟؟!!بهش

  
 ؛ دیکشی شده نقشه میر چ که باباش بفهمه سوای داشت از االن برا وقتجانی هانا باز شد با هشین

  :عماد چشماش گرد شد
  
  !!خورهی هاش به من می بداخمی ترکش هایتروخدا آرش و به جون من ننداز، به اندازه کاف-
  

  : گفتمی جدیلی و با تاسف سر تکون دادم براش و خنهی به سدست
  
  !! مگوچی ، رقم خورده بسوز و بساز هیاری بدبنیبا سرنوشتت ا-
  
  
  

هانا با دقت و اخم زل زده بود به من و . نهیشت جلو دهنش که هانا خندش و نب دست گذاعماد
  !!عماد

  
  !!ی رو مسخره کنی نارگل خانم اگه کسشهی ناراحت مد؟؟خدایکنی من و مسخره میبابا- هانا

  
  : کرد رو به هانا گفتمیی پا اون پانی شو چک کرد و ای شدم تو صورتش، عماد گوشخم
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 ای یری عکس بگمی بخرنی دوربیایم..شهی نمشیزی کرده،چدی من قطع ام به کل ازگهیخدا د-
  !!ی فتوا بدی بموننجای همیقصد دار

  
  :دی پرسی و خم کرد و با کنجکاوسرش

  
  ؟!! نارگل خانمهیفتوا چ-
  

  . ازمون دور شد"امیاالن م" خنده و با گفتن ری زد زی پقعماد
  
 به سمت "؟؟ی چیفضول"شوندم و با گفتن  اعصاب سر تکون دادم و دستش و دنبال خودم کیب

  !! راه افتادمفروختی عکس محدود متی با ظرفی فورنی بودم دوربدهی که دیاریمغاره س
  

 پارک، بچه ها میای فردا شب هم مدی و وعده وعی بود ،که با هزار بدبختازدهی ی هاکی نزدساعت
 دی هم باگهی دیکی گفتم نیواسه ا یعنی باال گرفت که ی سرم،عمادی بخوریزی چمی دادند برتیرضا
  .باشه

  
 می داد دارحیعماد هم توض.  رو گرفتی زنگ زد به عماد، سراغ ماننی که اممی نکرده بودحرکت

  . مکث آدرس رستوران و داد و قطع کردهی رستوران ،بعد از چند ثانمیریم
  

 ادهی از جلو پادیم درب بود شاخاکی نزددی و امالی و الله و لنی آرش ،امدنی در رستوارن با ددم
  . کردلی متماستادمی اگهی روش و به طرف دی چون به اخمومدی به مذاق آرش جور نادیشدم ز

  
  ! عمه؟الیل..سالم-
  
 نجای اانی منی زنگ زد گفت دارنی خانم فکر کرد بچه ها برگشتن اومد اون جا امایدن...سالم -

   !!می شام بخوری بعد عمررونی بمیماهم اومد
  
  !ششه؟ی پای دناالن-
  
 انتظار نداشت اسم دی تکون داد، آرش با بهت برگشت طرفم، شای جا خورد و معذب سرالیل

  .ارمی بیشوندی پسوند پچیمامانشو بدون ه
  

 سرخ شد از خجالت شعوری بنی در گوشش گفت امیزی چهی زد و نی پشت امیکی ی با سرحالعماد
 ابروهام و براش باال باال طنتی با شدیم رسنگاهش و گردوند به من که روشون زوم کرده بود

  .ادی اوضاع دستش بیانداختم حساب کار خراب
  

  . شدرهی بود خی تکون داد با تاسف به الله که مشغول سرو کله زدن با مانیسر
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 نفس ی از هر نوع حسی کردم با صورت خالی به سمت چپم نگاهدیچی م پینی تو بی سردعطر

  :آهسته و شمرده دهن باز کرد. صورتم، مور مورم شد که بازدمش تو دی کشیقیعم
  
  !!بخاطر هانا ،ازت ممنونم-
  

 کالم حرف پشت سر کی رنگش برداشتم و بدون ی مشکی مو از مارانوهی تکون دادم و تکیسر
  !! چرادونستمی دلشوره داشتم و نمبیگرسنه م نبود اما عج. وارد رستوران شدمالی و لدیام
  

  
  
 خورد واسه من هم یهرچ" به محض اومدن گارسن در گوش حورا گفتم میت نشسی ده نفرزیم

 که حوراجاش و باهاش نهیبی پنجره رو نمستیهانا انقدر نق زد که جاش خوب ن. "سفارش بده
 دونستمی خنده م گرفته بود نمبیعج.نهی عماد و آرش بشنیعوض کرد و خودش مجبور شد ، ب

  . کنمترل خودم و کندیچطور با
  

  : گفتیسرش و خم کرد و ناراض هانا
  
  ؟؟!!! مامان آدم بشن، نهتوننیخاله ها، نم-
  

  . رسه ی می نگاهش سخت نبود بفهمم به کری برگشتم طرفش مسشوکه
  

 ،جعبه دستمال وانی حورا با محبت لی برعکس عماد که با اخم به بشقابش زل زده بود ، براآرش
عماد نگاهش و . ر حال صحبت کردن بودند دنی و آروم و متذاشتی رو کنارش دستش میکاغذ

 حسود ی پسربچه هاهی بشتر شبی بود ولی ته نگاهش چدونمی من قفل شد ، نمیباال اورد تو چشما
  .شده بود

  
 نی امی سرفه ی زدم که صدای لبخندیکلی قد و هنی از تصور پسر بچه، اونم با همچناخودآگاه

  .حواسم و به جمع جلب کرد 
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 و میمشغول غذا خوردن بود. انداختمری کرد سرم و زی داشت نگاهم میاک با اخم وحشتنآرش

 بود ی و هانا که هنوز از جاش ناراضکردی می که بخاطر دندونش بدقلقی مانیبجز سر و صدا
  .ومدی نمییصدا

  
 بشی نداشتن مانتوم گذاشته بودم، زنگ خورد از تو جبی ج،بخاطری مانبی تو جلمی موبایگوش

  :گفتدراورد و بلند 
  
  !!"اریماز"خاله نوشته -
  

 انداخت ریحورا سرخ شد و سرش و ز. من داد لی اخم وحشتناک تحوهی د،ی پرنی به گلو امدوغ
 ُقل از نی بود ایهرچ.رسوندی به من مشخندی آرش با نی اخمانی نگاهش و بی،عماد با کنجکاو

  .بردی ،لذت مبی عجیکی کردن اون تیاذ
  

 "یدیببخش"از جام با . رو دستم رسوندی جاش بلند بشه ،با ذوق گوش ازنی امنکهی قبل از ایمان
 اریبرام جالب بود ماز. زدم می به سرعت از رستوران جنیبلند شدم ،جواب دادم و از ترس ام

  !! داشته باشهتونهی مکارمیچ
  

 بشه، دزی مبتال به ااری ،مازکردی فکرش و می دادم ،چشمام و بستم کهی پشت سرم تکواری و به دسرم
 آشغال مبتالش هی نداشتن به ی ارزشنی که براش کوچکتریی از اون آشغاالیکیبقول خودش 

  .کرده بودند
  
با خودم که تعارف .......  خودم فکر کردم اگه اون سفر و باهاش رفته بودم ،معلوم نبود االنبا

  !!باختمی و مزمی نبود که بشه از دستش در رفت مطمئن بودم همه چالدی مثل مارینداشتم ماز
  
  . جزو دوستاش، بهم زنگ زده بودی خداحافظی حاال که اون برارفتمی مدنشی سرفرصت به ددیبا
  

 و زدی از تصور تنها بودن با آرش اونم پشت رستوران که پرنده پر نمد،یچی تو مشامم پی سردعطر
  . قرار گرفتاومدم که برم که قامتش روبروم .ومدی خوشم نادی ها بود زنی ماشنگیروبه پارک

  
 واری دادم و خواستم ازش بگذرم که دستمو محکم گرفت و به دلشی تحومهی لبخند نصف نهی

  . با دستاش باال گرفت میچسبوندم پاهام و با پاهاش قفل کرد و دستام و به حالت تسل
  

  :دمی پرسلرزهی که شک نداشتم میی شروع کرد زدن سرم و باال گرفتم و با صداقلبم
  
  ؟؟ی چیعنی  کارانی ا-
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 و خم کرد تو صورتم ،عطرش تمام راه نفسمو گرفت کالفه سر تکون دادم ، صداش دورگه به سرش
  :دیگوشم رس

  
  !!!! نــه؟؟؟؟،ی کردلی خودت و به من تحمنکهی ازایستی نمونیکه پش-
  

و  به خودم دادم و تدهی فای بی ،تکونشناختمی چشماش و اصال نمبی برق عجنی و باال گرفتم اسرم
  :دمیصورتش غر

  
  !!ولـــم کـــن -
  

فاصله مون . دمی تو صورتم خم شد ، صورتمو عقب کششتری توجه به جواب من بی ذره ابدون
  : عقب گرفت و آروم گفتیسرش و کم. بزنمتونستمیحرفم نم. بوددنی بوسهیاندازه 

  
  !!شمی نممونی شدنم به تو اصال پشلیمنم ازتحم-
  

 هی خواستمی مزدمیدست و پا م. بدون مقدمه ش در جا خفه شدمیسه  بزنم که با بوی حرفخواستم
 و اجازه جم خوردن کردی مینی از حصارش خالص بشم، وزن تنه ش رو بدنم هم سنگیجور

  .دادینم
  
 ازم فاصله گرفت به نفس نفس زدن افتاده یشم،کمی حس کردم دارم داغ مواشی واشی

  :رت حرفم و تو صورتش پرت کردم دادم و با نفشی راضیبودم،نگاهم و تو چشما
  
  !!ازت متَنفرَم-
  

 اورد و تو صورتم نیی پای عاشقشون بودم ، سرش و کمیی روزاهی که یی ،از اون خنده هادیخند
  :زمزمه کرد

  
 ازت متنفر بودم نکهیبا من چطور بود؟؟؟ا! بگو؟اتتی؟تو از تجرب!!؟! نهچسبهی مشتری بینجوری ا-
  ؟؟!!شـــت نداای روت داشت یریتاث
  

  . بستمادشی حرفش و تو صورتم داد زد، چشمام و از فرآخر
  

 وبه شدت حس شدی از کنترلم خارج مشتری که هرلحظه بیاوضاع.کردمی شده بود حسش میعصب
  .کردمیم
  
  !! خداروشکریستی مست هم که نکنم،ی نداره االن تجربه ش م؟؟؟اشکالیدیجواب نم-
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 بدون گرفتن دیلرزیربان قلبم دست خود نبود ، فکم داشت م کنترل ضدم،ی شد بوسکی نزددوباره
 خواستی تو صورتم مکث کرد ،مغزم از کار افتاده بود فقط دلم مید،کمی دوباره بوسیپالس مثبت

  . چشم باز کنمیی اگهی دیچشمام و ببندم جا
  

روم  آمیشونی ، از پکردی طاقتم می فکرکردن ازم گرفته شده بود،نفس هاش تو صورتم بقدرت
 ی مکث کرد گوشه دی ،به لبم رسمینی بسته م ، نوک بی چشمای م ،روقهی شدن،کناریشروع کرد بوس
   .دیلبم و کوتاه بوس

  
 یازی همه سرکوب کردن ننی سوخت ،حس فشار و انفجار داشتم،انگشتام سر شده بود از ای مگلوم

  .شدی شعله ور مشتریکه داشت ب
  

  : ،با تعجب سرم و باال گرفت گفت و دستام و ول کرددی و عقب کشسرش
  
  !!یشنوی من و مینارگل ؟؟نارگل ؟؟صدا!!ادی داره خون متینی من از بیچت شد؟؟خدا-
  

 بدنم و به نبض واداشته بود ی قلبم بود که همه جای تقالهای ،صدادمیشنی که می واضحی صداتنها
از دستش گرفتم پرت کردم  مو پاک بکنه ینی دراورده بود تا خونه ببشی رو که از جی، دستمال

  .دمشی و بوسستادمی عقب رفته شو برداشتم رو نوک پا ای قدم فاصله هی یکنار
  
 شد ی دلم داشت تنگش مبیم،عجی در حال مست شدن بودبی من مست بودم نه اون اما عجنه
دوباره داشت خودش و . کردی شده بود ، داشت سروصدا مداری محصور قلبم بیری زنجی وونهی،د
  ..کوفتی مواریدر و دبه 
  

 زخم تتو ی کمرم قفل شد دست راستش آروم و باال اومد پشت کمرم جای چپش، پشت گوددست
 جلو شتری کتش گرفته بودم و بی قهی و به د،دستامی باالترم کشی پشت کمرم مکث کرد و کمیشده 

 کردی تالش مشتری ،بدیبوسی با حرارت تر مگرفتی از قلبم فرمان ممی ، مغزم انگار مستقدمیکشیم
 خودش حفر کرده بود ی با دستاشی رو که سالها پیقی عمی دره خواستیفاصله رو برداره ،م

   ..دهی فای بیبرداره ول
  
  !!!!بـــابـــــا-
  

 پدرش که به سرعت ی آشفته تی درهم به وضعیهانا با اخم ها. میدی به شدت عقب کشجفتمون
 نگاهم و ازش گرفته بودم، دست ی که به سختیو منبهش پشت کرد و کالفه دست تو موهاش کرد 

  . زل زده بودی با طلبکارنهیبه س
  
  ! گند زده بودمی اشتباه محض بود امشب حسابستادنمی اشتریب
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 با ی ولدمی رستوران خارج شدم ، از پشت سر اسمم و شنی دو رستوران و دور زدم و از در اصلبا
  .صله گرفتم سوار شدم و از پنجره ها فای تاکسنیاول

  
 شدم عمه لی به چپ متماینی هی صدادنیبا شن. خونه رو باز کردم و خودم و داخل پرت کردم در

  . گذاشته بودند و در حال حرف زدن و تخمه کشوندن بودندزی ماطی تو حایو دن
  

 شده رهی و مضطربم خشونی به ظاهر پری که با کنجکاوای نگاهمو از دنی حرفنی بدون کوچکتر
 لرزون، وارد ی و با سرعت پله ها رو دو تا دوتا باال رفتم و با زدن رمزخونه با دستادمیبود دزد

  !!!!!!!!ستادمی دوش آب سرد اری و زدمی وکفش به حموم پرفی با مانتو و کمیخونه شدم و مستق
  

 صداش و باال شدی که میی حورا در زد در و باز نکردم هدست گذاشتم تو گوشم و تا جایهرچ
  !!بردم

  
  "..... ازترهیگی تلخ حقم و می شبهانی که انیبه ا.. ازترهی که دل سنی به اکنمیهنوز بهت فکر م"
  
 ،برش داشتم انداختمش سطل زباله که با کردی می گوشه اتاق بهم دهن کجسمی چرم خفیک
 نی و بر داشتم که اولنی و دوربختمی رنی ،از زباله درش اوردم وسائلش و رو زمنی دوربیادآوری

  ! که قول دادم و ظاهر کنمییفرصت عکسا
  

 ی جاهاکردی برد،همش ذهنم پرواز می نشستم ،خوابم نمی برد،می رو تخت خوابم نمدمی کشدراز
  . شد ی ملیکه لبخندم پررنگ نشده به اخم تبد

  
 گند بزنم ی شوخی بود شوخکیرمش،نزدی دست کم نگگهیتجربه شده که د. داده بودمی گافعجب

  !!یبه همه چ
  
 فرستنده بازش ی آشنای ،بدون دقت به شماره یامی پدنی مو برداشتم با دی قرار بودم،گوشیب

  :کردم
  
   گذاشته بود تهششخندی شکلک نهی!!! یخوب بخواب-
  

 ی کوفتم جسد گوشواری رو به دی تفکر گوشی ،بدون لحظه ازدی خودم بهم پوزخند مامی پنیآخر
  . شدکهیجلو چشمم چند ت

  
  ؟!! نبودشهی ما مفنگقی رفنیا یازیخانم ن-
  
 شده رهی نشسته بود و به درخت روبروش خمکتی نیرو. سبز ی به فضادی دست کشیازین

  ! بهم نشستلی زد ومای لبخنددنمی نشستم ،با دکمتیکنارش رو ن.بود
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  !حالت چطوره خانم رنجر؟-
  
  !!تو چه خبر!!ستمیخوب ن-
  

  :ش داد زد و نگاهش و به درخت کهنسال روبرویپوزخند
  
  !!کننی ممی عصبکوبن،صداهای انگار تو سرم ،سنج مشهیشب که م...روزا بهترم-
  
 گاری سی نگاه به پاکت نوهی. بهش زدمیطونی کناردستش گذاشتم و لبخند شگاروی پاکت سواشی

  . شدرهیکرد و تو چشمام خ
  
  ؟؟!!!! خانمیخوای از جون من میراستشو بگو ،تو چ-
  
  :دمی صدا خندبا
  
  !! امتحانت کنمخواستمیم یچیه-
  

  : زد و آروم گفتیزهرخند
  
 گمی با خودم میای نمشهی م،صبحی کردداشونی پی بهم بگیای فرداش منتظرم بخوابمیهر شب م-

  !!! که صبرم تا چقدر بودهدمیامتحان امروزم و چطور دادم به خودم نمره م
  
  : زدم ی جام بلند شدم و کالفه چرخاز
  
  !؟؟ی نکنن چداشونیاگه پ-
  
  .. خانم خودت گفیول: زل زد تو صورتم ی ناباوربا
  
 کنمی شال و کاله می اثردنی باشن به محض دای دنی من گفتم،هنوزم سر حرفم هستم هرکجا-
 تو گنداب دست ؟؟بازمی بکنیخوای مکاری نکنن چداشونی دنبالشون، تو فقط به من بگو اگه پرمیم

  !؟ی بزنیخوایشنا م
  

 کرد و ی رو شونه م نشست خانم سعادت با اخم بهم نگاهیدست. نگفتچی و هرانداختی و زسرش
  : گفتیرو به مفنگ
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 چقدر با نی دوماه خودت ببیکی نی در عرض ای که تو دارهیزی چنی االن مهمتردیپسرم ،ام-
 یاری که طاقت بی بموندمی بهت کار منجای ،من ایری فاصله بگیتونی م،بازهمیگذشتت فرق کرد

  !!یری نمره خوب بگدیت طول کشهرچقدر امتحان
  
  : لب آروم زمزمه کنان گفتری افتاده بلند شد و زی جاش با سراز
  
  ...هی امتحان سختیبه حرف آسونه ول-
  

  :به محض رفتن سعادت با اخم برگشت طرفم. به طرف مرکز رفتدهی و آروم آروم و خمبرگشت
  
  !!یری وازش بگدشیکارت درست نبود ام-
  

  : و از همون جا داد زدمیوج طرف در خربرگشتم
  
  !! بخورهنی نخورده که به درد ایشکی به درد هدهی فای بدی امنیا-
  

  !!ی فروشلی گرفتم به سمت موبای رو رد کردم تاکسجاده
  

***  
  
  !!رحمی بواری تو دزنهی رو می گوشنی همچیآخه خانم ک-
  

  :زشی شدم رو مخم
  
  !!خوامی شماره از توش مهیه رو برگردون من  تو فقط حافظادی بشم همه کار ازم برمیمن عصب-
  

  : تکون داد و گفتی مسخره ش سرینکای با اون عتوری الغر پشت مانپسر
  
  !!نی نشیبرنگشت از من عصب! شانس خودتونهگردونمیدارم برم-
  
  .نیی پاکردمی و از پنجره پرت متورشی کارم لنگش بود وگرنه خودش و مانفیح
  
  ! نه؟ای یکنی مدای پیی سارا موالنیبگرد بب-
  

  : زد و گفتی برد و از شماره هام گذرتوری مانکی و نزدسرش
  
  !!گشتی بر نمی آسوننی بود وئگرنه بهایسی به انگلی اسامیشانس اورد.ناهاشی اایآهان ب-
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 نی و به اولرونی از مغازه زدم بنه،ی مو گرفتم و با پرداخت هزی برداشتم جسد گوشکاغذ

  .تم و شمارش و گرفتم رفدمی که رسیمخابرات
  
  ؟؟ی چیعنی حرف نیسارا ا-
  
 گفت به دو سال دمی در مورد ستاره و فرانک هم پرسدمشیخودم د!! ،االن تو زندانهکتایفرامرز -

  !!!کننی می دارن زندگرانی باشه ای سال6 دی احتساب زمان االن باران،بای برگشتن ادینکش
  
   .....کهیمرت-
  
  !! نارگل کنمیفحش نده قطع م-
  
-نگفت کجا؟؟؟.....حقشه پ ،  
  
  ؟؟یسینوی اونجا باشن ،مزنهی آدرس داده گفت حدس مهیچرا -
  
  !!آره بگو-
  

  :دمی از نوشتن آدرس ازش پرسبعد
  
  ! هست؟ی خونه کنجایسارا حاال ا-
  
  !! برمدی من بانی به اسم محبوبه ملک،ببی کسهی-
  
  !!کنمی سارا جبران می مرسیاوک-
  
  !! بکنه دای خانوادش و پی و خوشریدا کنه دوستت به خخ .. کنمیخواهش م-
  
  یمرس-
  

حورا رستوارن بود و از .  زدم رونی که دستم گرفته بودم از مخابرات بی کردم و با برگه اقطع
  !! شده بودی بکنم که اون شب چمی جنی بودمش بخواد سدهی ندی گذشته درست حسابیهفته 

  
 بودند سرم و خم ی در حال طناب بازی با ماناطیکه تو ح هانا دنی خونه رو باز کردم با ددر

  . در و بستماطیکردم و با احت
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  !!سالم خاله-
  
   چند تا شد پهلوون؟؟یسالم آقا مان-
  
  خوبه؟؟!!ده تا خاله-
  
  !هیآره عال-
  

 هانا کردم ، اخم کرده بود و لباش و از زور حرص جلو داده بود و دستاش و پشت سرش بهم نگاه
  .دگرفته بو

  
   شد هانا ؟؟؟یسالم تو چ-
  

 شهی سرو صدا توجهم به راه پله جلب شد ،در همدنیاز شن. نگفتیچی کرد و هی سالم زورکآروم
  . کارگرا در حال رفت و آمد باشندیرسی خونمون باز بود و به نظر می بسته ی
  

 وارد خونه عمه  مورد به من نگفته بود با عجله کفشام و دراوردم ونی در ایزی بود ، عمه چبیعج
  : پشت سرم و با تعجب گفتمدمی دست کشدمشی اومد و درونیشدم،از تو آشپزخوونه ب

  
  !! عمه اونجا چه خبره-
  
  !!!!!!خبر منم-
  

  .دمی با بهت به سمت صدا چرخ
  
 با مانتو ی نشسته بود و کنارش زنی منش رومبل دو نفرینادر عل.دمی بهت به سمت صدا چرخبا

 18 17 بای خورد ، پسر تقرید و شالش و گردنش انداخته بود،نفر سوم تکون نشسته بوی سنتینخ
  .داشتی و دقت چشم ازم بر نمی که با کنجکاویساله ا

  
 که توجهم بهش ی عضونیاول.  داشتی ادهی ،صورت سبزه و کشمی از جاش بلند شد، هم قد بودزن

 کوتاه و رنگ کردش در کل ی و ابروهازشی رنگ و ررهی تیجلب شد گونه هاش بود ، بعد چشما
  .بای نه زشت نه زشدی محسوب میزن معمول

  
  : سکوت اتاق و شکستصداش

  
  ! درسته؟ی نارگل باشدی هستم،همسر پدرت ،تو بانایسالم من م-
  



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

671

  
  

 وانی پاش انداخته بود و لی پا روی و گم کرده بودم دوباره نگاهم و بهش دادم با خونسردصدام
 بلند خطاب به عمه ی به من با صدای توجهنیبدون کوچکتر. بود خوردنیبه دست در حال چا

  :گفت
  
  ..!!انی دنی های چانی هات خوش طعم ترییندا هنوز چا-
  

 نی کنه؟؟؟رسالتش همفی بخوره و تعری چاوانی لهی ادی بلند شده بود بای اون سر دنن؟؟؟ازیهم
  !!بود

  
 وونهی برادر و خواهر قصد دنید،اکری و خونسرد نگاهم می حرف به طرف عمه برگشتم عادبدون

  ؟!کردن من و داشتن امروز
  
 به خودش داد و جلو ی من بهت زده وسط اتاق ،تکوندنی در خونه رو باز کرد و داخل شد با دالیل

  : و گفتستادیاومد کنارم ا
  
  !!! خاموشه؟تی نارگل ؟؟؟چرا گوشیدی رسیک-
  

  !! پله ها باال رفتم گذاشتم و ازالی خوردم ،بدون حرف از کنار لیتکون
  

 بهش زده بود؟؟؟چرا باهام ی حرفاینکنه دن! عمه،چش شده بود؟؟؟ی تعجب بودم از کارادر
  کرد؟؟ی میسرد

  
 حوصله ی حتبیعج. انداختمی قرار لباسام و دراوردم و کناری زدم و بی تو اتاق چرخکالفه

 بود ختهی و به هم رمیدگ که زنی و به کسنمی گوشه بشهی خواستیفقط دلم م.دوش گرفتن نداشتم
  !!فکرکنم

  
 ی با بغض و سرافکندگی مثل باقش،اگری توجهی کردم ته دلم خوشم اومده بود از بی ماعتراف

  !! کنم که نبخشمشی کنم که تالفتشی که اذکردی مکمی بدجور تحرکردیباهام برخورد م
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 دی چجور بادونستیعا م نسبتا روشنش،انگار واقی قهوه ای بااون رنگ چشمای با اون خونسردیول
  !!توجهم و جلب کنه

  
   برام جالب بود چرا برگشته بود؟؟؟ی با حضور آرش کنار اومده بودم چه برسه اون،ولمن

  
 با مرگ مادرم کنار یعنی؟؟!!! کنهی سابقش زندگی تو خونه خواستی همه سال منی بعد از اچطور

  اومده بود؟؟؟
  
 و در نی ای فرصت ته و تونی دراولدی برگشتن ،با بود ازی بود؟؟؟قصدش چدهی خودش و بخشای
  !!وردمیم
  

 از صاحب خونه نشد ، ی که آدرس داشتم نشسته بودم خبری در خونه انی بعد از ظهر تو ماشتمام
 فرصت باهام نی در داخل انداختم و خواستم در رابطه با پسرشون در اولیناچار شماره مو از ال

  .رندیتماس بگ
  
 با سرعت به ادی زی با خستگدنمی فرودگاه نشستم به انتظار حورا ، بادکی نزدیک آخر شب تو پارتا

  .داشتی شده دست بر نمی لحظه از گفتن چهیسمتم اومد و 
  
  !!نجای ،اامی نشده حورا حوصله م سر رفته بود گفتم بیزیچ-
  
  : پشت سرم اشاره کرد و گفت کمتی دقت تو صورتم کنکاش کرد و به نبا
  
  !! بخر تشنمهزی چهیبرو  نمیشیمن م-
  

 فاصله ی لبم گذاشتم حورا کمی و روشن کردم و گوشه گارمی با دوتا دلستر تلخ و هلو برگشتم،س
  . نکردیتی شکایگرفت ول

  
 فاصله ی لبم گذاشتم حورا کمی و روشن کردم و گوشه گارمی دوتا دلستر تلخ و هلو برگشتم،سبا

  :دمیبدون مقدمه ازش پرس. نگفتیچی هیگرفت ول
  
  !!؟؟؟چرایگفتی ،از پدرت نمیگفتی اونقدر که از مادرت مشهیهم-
  
  : سوالم جا خورد از دلسترش به قلپ خورد و گفتاز
  
  !!!حتما بحثش نشده بود-
  
  )سکوت(-
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  ؟؟یدی پرسی سوالنیچراهمچ-
  
  !!!انهی یدی ماجراها بخشنی ای بدونم پدرت و به عنوان مقصر اصلخواستی دلم مچ،یه-
  

  :د شد و به شدت اخم کرد گرچشماش
  
 نی تو به اانی بودم اما بعد از جرری ازش دلگیلی خلی گفته پدر من مقصر بود،قبول دارم اوایک-
 اگه منظورت در زنن،ی می از دختراشون دست به هرکاری پدرا واسه نگهداری همه دمی رسجهینت

  !!دادمیمورد ازدواجشه،پدرم عاشق بود نارگل من بهش حق م
  

  :ردم حرف نگاهم از چشمام خوند کنگاهش
  
 ی به اون کسدنی رسی خودم و بزارم جاش اگر من هم بودم براتونمیدرسته عاشق نشدم اما م-

  !!!!کردمی بودم دست دست نمدهیکه سالها بخاطرش انتظار کش
  
  ..متی به قیحت-
  
د و داغ  از من بوشیعشق پدرمن هم دور!!! دارهمتی عشق قی نارگل ،خودت گفتیمتیبه هر ق-
  !! کسشنی ترزی عزدنید
  
 مال تو ی نفر و دوست داشتهی شهی همه عشق ها بااعمال شاقه ن حورا؟؟؟چرا نمنیچرا ا-

 قابل لمس باشه و تی واقعهی سراب نباشه هی برات ی،خوشبختی بهش برسی تلخچیباشه،بدون ه
  !!موندگار

  
  :میشونی گذاشت رو پدست

  
 یتونی لذت داشتنش و نمی که بخاطرش درد نکشیگل عشقآخه نار!!! آخهیچته ؟؟تب هم ندار-

  ..مثل مادرا و نه ماه تحمل بچه هاشون،بچه دار شدنشون!!یتصور کن
  

  : و قطع کردم از جام بلند شدمحرفش
  
  !!!هی خودآزارنیا..احمقانه ست-
  
  : شدرهی و به آسمون خمکتی داد به نهی سرش و تکی و با خستگدی صدا خندبا
  

   ی خودآزارنیا اگر ا باشه،امدیشا
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  : و ادامه داددی خندبازم

  
 افتاد تا ی میعشق هم مثل هوس دست هرکس!!شدی موندگار نمی عشقچیه!!از نظر تو نبود-

  !!! بزنننی و زمگرانیباهاش د
  
  !!کنمی با عشق حال نمادیهرجور بخوام حساب کنم، ز-
  
  : پاخاموش کردم و بدون مقدمه گفتمری و زگارمیس
  
  ....گشتهپدرم بر-
  

 شد به رهی خی شد،خندش محو شد و صاف سرجاش نست و با نگرانرهی زده تو صورتم خشوک
  . پامری زگاریس
  
 جالبه برام چرا برگشته تو خونه وفته،فقطی بی اتفاقستی حورا ،قرار نری رو به خودت نگافهی قنیا-

  ... و دهی که مادرم نفس کشییش؟؟توخونه 
  

  :وم گفت از جاش بلند شد و آرحورا
  
 ایعمه هم که خدارو شکر بهتره ،واسه تو خوب بودنش مهمه ...می بهتره برگردگهی دیکنیفکر نم-

  ! نارگلمی برگردای باشه،بشتی پدیحتما با
  

 شد نگهش داشته بودم و پشت به ی می که چندساعتی طرف تاکسدم،برگشتمی کشیقی عمنفس
  :حورا گفتم

  
من به خاطر بردن عمه اومدم و !! برگشته،خوش اومدهنادر.کنمی فرار نمیزی از چگهیمن د-

   !!ستادمیسرحرفم ا
  
  .... نارگل یول-
  
  !! براشونمی درست کنم به عنوان خوش آمد ببرکی کخوامیفردا م ..می برایب.. حورا ایب-
  
  ؟؟؟؟؟یچ-
  

  . شدم و در و براش باز گذاشتم حورا آروم نشست و سالم کردنی ماشسوار
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  ؟؟؟ی کنکاری چیخوایم-
  
  !!آقا حرکت کن!! کدورت ها رو بشورمخوامیم.. بخدایچیه-
  
 شدن در و باز کردم و خطاب به حورا ادهی محض پم،بهی به خونه هردو سکوت کرده بوددنی رستا

  :گفتم
  
  !!!ی به اون تاکسی تاکسنی بخر، کالفه شدم از انی ماشهیبرو -
  

  : باز مونددهنش
  
  ؟!ی کنی بازم رانندگیخوایم-
  

  : طرفش شتمبرگ
  
  ؟! دارهیرادیاز نظر تو ا-
  
!!  پشت فرمون هم شوکه شدم هم خوشحالی هانا نشستی برادمیشن.. هم خوبهیلی خنیا..نه نه-

  !! جلو پسرادادی دست فرمونت مفی تعری پشت سرت حسابنیاون شب تو رستوران، ام
  

 شده مون نیو نفر همه خاموش ی روشن خونه ی زدم و بدون نگاه کردن به چراغ هایپوزخند
  ! باال رفتمیکیپله ها رو دو تا 

  

  
  

  !! نارگل ی کردنشی خوشکل تزئیلیخ-
  
  : رو بهش گفتمدی تو صورتم و کنار زدم و با شک و تردی بهش انداختم و موهای نگاهی سرحالبا
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  ؟؟!!گهی خوبه دیعنی-
  

  !! شده یعال... بابا یچقدر استرس دار: و گفت دی خندحورا
  

 که ی رفتم حموم شامپو رنگ مشکجانیبا ه."خچالیخنک شد بزارش تو "م و با گفتن  زدیلبخند
 شهی و قرمزمو که ری مش شرابی بودم و بازش کردم و با لبخند طبق دستورالعملش موهادهیخر
  ! زده بودند و باهاش شستمی مشکیها
  
 ته دلم مثل بچه ،ارمی خرده حرصش و در بهی ینجوری ادی شاخواستمی زنش بشم،مهی شبخواستمیم

 و شدمی مرهی خنهی و خرابکارم تو آطونی شی بار به چشماکی قهیها ذوق زده بودم و هر چند دق
  !! گرفتمی منهیازذوق نگاهم و از آ

  
 ی به ابروهام نگاه کردم در اومده بودند با بدجنسنهیتو آ.  اتاقم دمی پرمی مستقرونی حموم باز

  !!مشغول درست کردنشون شدم
  

 باز شد،حورا با ظاهر خواب آلود تو ی دومم تموم نشده بود که در اتاق با تقه ایبرو اکار
  .زدی نمی زل زده بود و حرفدمی تموم موند با دهن باز به ظاهر جدمهی نازشیچارچوب در خم

  
  : قدم به سمتش رفتمهی رنگم و محکم کردم و ی اروزهی حوله ربدوشامبر فی قهی

  
  ؟؟!! شمس شدمنی نازنهیبخوب چطوره؟؟؟چند درصد ش-
  
  : کردی بود اشاره دادم ابروهاش تو هم رفت واخمنهی که کنار آی عکسبه
  
  !!نارگل -
  
  ؟؟!!!خوب نشده!؟! خبهیچ-
  
 ده سانت نمی سرمو باال گرفتم تا صورتش و خوب بی ، کمستادی قدم جلو تر اومد روبروم اهی

  !! نبود که بشه ازش گذشتیزیاختالف قد چ
  
 خودت و کارت اشتباهه محضه ی کردی شکلنیاگه بخاطر حرص دادن پدرت ا.. امای شدیعال-

  ....ی اگه بالئضِی،اون مر
  
 سال 27 شروع کرده بعد از شوی که با مامانم زندگیی برگشته تو خونه یوقت ..ادی سرش نمیبالئ-
   مامانمم؟؟؟هی منه شبریتو بگو تقص.  کنار اومدهزشی حتما با همه چیعنی
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  : گفتدی عقب رفت و با تردی تو چشمام کمزدی دودو منگاهش

  
 رو یزنی می داری که از سر دوستیی حرفانی اای برق ترسناک چشمات و باور بکنم نی ادونمینم-
  !!ی نکنی روادهیمراقب باش ز...در هر صورت!!؟؟
  

  . کرد رفت در اتاق و هم پشت سرش بستپشت
  

  !! شده بودمکی شی خانم و حسابدی ظاهر جدنیابا .. به چشمام نگاه کردمنهی تو آدوباره
  

  . بوس فرستادم و مشغول اتو کردن موهام شدمنهی به خودم زدم ، برا خودم تو آیلبخند
  
 ینی نگاه متعجب من و حورا بهم گره خورد ،حورا با بدباطی آرش تو حی مشکی مارانودنی دبا

  ؟؟!!کننی مکاری چنجای انای کرد و اشاره داد ایاخم
  
 نی مهم نبود ،مهم انایا. جا جمع کرده بود هی زدم انگار پدرم سران فتنه و ی آرامش بخشخندلب

  !! قراره نشون بدهی ظاهرم چه واکنشدنیبود که پدرم با د
  

 تنگ نی و جدی بودم و با شال سفدهی پوشی رنگیدی گشاد سفی به ظاهرم کردم ،مانتو نخی نگاه
 و صورت گرد و روشنم از زدی چراغ می حسابمی مشکیرو عروس شده بودم چشم و ابی حسابدیسف

   . زدی برق میخوش
  

  . ناز شده بودی حسابی و شال مشکنی و جرهی سبز تکی به طرف حورا برگشتم با تون
  

   خوبم؟؟؟دمی بار صدم ازش پرسی بااسترس برا
  

  : شدیعصب
  
 بودمت مثل فرشته دهی ندبای همه زنی همه سال انیا... بابا ی خواستگارمی بریخواینارگل مگه م-

  !!دی با رنگ سفی شدیها معصوم شد
  
  . تکون داد زنگ در و زدی باز شد سرشمین

  
  . زد و با ذوق سالم کردییبای لبخند زدنمی زن پدرم در و باز کرد با دنای گذشت مهی ثانچند

  
  !! سالم کردمی دستم و به سمتش گرفتم و با انرژکیک
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 ی درو باز کرد و مشغول سالم احوالپرسجانی از هزدیبم محکم مقل. داخل ساکت شدیسروصداها
 به دست مات صورتم شد، نگاهمو به ی چاوانیبا حورا شد به محض قدم گذاشتن تو خونه ،عماد ل

 از بهت فقط الی چشماش گرد شد رو صورتم، لدیام .کردی نگاهم می با لبخند محواینفر بعد دادم دن
 کردی بهم نگاه متی که با رضانی تکون داد و به امی زد و سریخند گرفت جلو دهنش ،الله لبستد
  .عمه و پدرم نبودند . شد رهیخ
  

 شباهت به مادرش نبود به ی که بی برادرم باشه با لبخندزدی که حدس می جوون اون روزپسر
  : گرفت،با ذوق دست دادم شی سالم پیسمتم اومد و دستش و برا

  
  !!نی خوش اومدیلیسالم خ-
  

  : گفتی آرومی داد و با صدای تکونوسرش
  
  !! هستمماین-
  
  !!خوشبختم من نارگلم-
  
 ،به محض برگشتنم نگاه آرش با نمی دست گذاشت پشت کمرم و به پشت سرم اشاره کرد بشنایم

 سرش انی ارسالن کری کنارش دادم امی نگاهم و به صندلد،یکاوی صورتم و می اجزارهی خیمهربون
 فرو شتری شد ،هانا هم با خجالت سرشو تو بغل پدربزرگش برهی خزی و به م دادی تکوندییو به تا

  .کرد 
  

 شکم جلو اومده ش ی براری تصوی که زن توی شد و رو پالن تمام قد زن حامله ادهی باال کشنگاهم
  . شده بود ، مات شدرهی خنی تو دوربی گذاشته بود و با خوشیشاخ

  
 دومش ی که نسخه ی بود،زن"مادرم" دی پریعصب ، پلکم ستادی کردم قلبم از حرکت احس

   من بودم؟؟؟نیا. شد رهی ،نگاهم رو شکمش خطونیبودم،باهمون لبخند با همون نگاه ش
  

  . شدمرهی شکمش خیبه دست چپش رو.کردی می من و مادرم بهم دهن کجی عکس دونفره تنها
  
  .قه شد و فشردش دور گلوم حلیانگار دست. لذت دختر دردسر سازش و لمس کرده بودبا
  

 مادرم هی شدم،من هرگز شبی مادرم نمهی هرگز شبکردم،منی شدن می و تهی پوچاحساس
قلبم .دمشیدی اشک به زور می از پشت پرده دمی رو شونه م نشست به طرفش چرخینبودم،دست

 ی سرکوب شده م از زندگی ، از حرص ،از حسرت ،از عقده هادیتپیدرد گرفته بود،دردناک م
  . صورتم و سرخ کرد،بدجور سرخ کردیلی سثلاون عکس م!!ده م  شنینفر
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 ی دستم ناخودآگاه مشت شد و براکردی مهی تخلیی جاهی همه فشار و نی ادی باشدمی مهی تخلدیبا
 و عمه هم از حرصم کم نکرد ،چشماش و بست و از نای مغی جیزدن تو صورتش باال اومد ،صدا

  .جاش تکون نخورد
  

 ازچشمم یقطره اشک. از درد کتفم چشمام و بستم چوندیمو گرفت و به عقب پ به سرعت دستیدست
 درا حهیکرد،جریقلبم درد م .دمی دی ، همه رو تار ممشیدی ،چشمامو باز کردم تار مدی چکنییپا

  !!یی همه تنهانی از ازدیشده بود،سوز م
  

  .م اورده بود سری چه بالئدیفهمی مزدمی حرف مدی بازدمی حرف مدی اما بادیلرزی مفکم
  

  : داد زدمهی و گرغی و باال گرفتم و تو صورتش با جسرم
  
 زخــــم دل من ی برگشتای همه سال نی بعد از ای برگشتیشجاع شد!!!!!ترســو -

  ؟؟!!!!یباشـــ
  

  : زدمغی سکوت بود و سکوت ،بغضم ترک برداشت با عجز ججوابش
  

 یبا چه روئ!!! ی داشتم، ازم گرفتی رفت هرچادتی معرفتم ، ی رحم و بیپِدر ب!!! پِــدریآقا
  ؟؟یبرگشتــ

  
 ادتی ،یدی رفت آرزوهامو به گند کشادتی!!! عاطــِـفه و سنگ دلمیپِدر ب!!! پِــــــدر

  ؟؟؟ی لعنتـی برگشتی ـدـــی چه ام،بهیدی کششیقلبم رو به آت!!!قلبم..رفت
  
 تونمینم!!!نـه...نمهیجر تو س خنـــدنتی بخشی ببخشمت وقتدی بخشش ؟؟چجور بادی امبه

  .....چوقــتی هی تونم بخشمت لعنتی نمچوقتیه...ازت متنفرم..تونمینم...
  
 از اشک بود،چشمام و سی خورد و از جاش بلند شد نگاهم سرخورد سمتش ، صورتش خی تکونایدن

تا  کردم هی ش تکنهی حال به سی به خودم دادم و بیبستم دست حورا پشت کمرم شل شد ،تکون
 از یی هانا صدای دهیبجز هق هق ترس.زدمی زل زده بودم و نفس نفس منی ،مات به زمستمیسرپا با

  ....ومدیم درنیکس
  

 بسته ی داده بود وبا چشمهاهی تکواری به دیزن. به طرف در برگشتم جی به خودم دادم و گیتکون
 کردمی میودم که هرکارمهم من ب!! مهم نبودیچی هگهید.. مهم نبودگهیمهم بود؟؟د.کردی مهیگر
  !!شدمی مادرم نمهیشب
  

 پرت کردم در و پشت سرم محکم زدم و از در خونه شروع رونی باز کردم پا برهنه خودم و بدرو
  !دمی کجا دودونستمی که خودم هم نمی ،به مقصددنیکردم دو
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ام سر بلند  ، خم شدم رو زانوهستادمی ای ساخته امی کنار ساختمون نومدی میزی بارون نم رداشت

  :کردم سمت آسمون
  
 ی کجا؟؟؟یدی همه شکنجه م منی کرده اکارتی؟؟مگه نارگل چ!!!یکنی عذاب کم نمنیچرا از ا-

  !!!!دمتی وقت ندچی ؟؟؟من که هی من بودیزندگ
  
  ... خوردمنی زانو زمبا
  

 یاگه حورا مرد و مردونه پا!!! ؟دیکشی تو خاطرم متجسم شد،حورا نبود کارم به کجا محورا
  !!!!شدمی میابونی خهی موندی می ازم باقی چستادی ای نمیکارش وا

  
 االن کجا بودم شدی نمدای سروکله ش پی متجسم شد ، اگه اون شب تو اون مهموننی خاطرم امتو

  !! بودم ای با دنی در حال خداحافظاری مثل مازدزی؟؟؟مبتال به ا
  

 نبود شجاعت کنار گذاشتن مواد و  فالکت بارش از ذهنم رد شد ،اگری با زندگی مفنگمرد
  !!!داشتم؟؟؟ نداشتم

  
   تر رفتم عمه نبود کجا بودم؟؟؟کجا بودم؟؟؟عقب

  
  !!! گذاشتمنی به سجده زمسرم

  
  . که نبود من بودمی بود اونشهی همخدا

  
  : لب زمزمه کردمری از سر گرفتم ، زهی شکست گربغضم

  
 ؟؟؟چرایدیمن دوست داشتم چرا ند .شمینمپدر پدر پدر پدر هزار بار هم اسمت و ببرم خسته -

 تو کنار دست ی صدادنی به عشق شنی دختر نوجوونینی ببی نکردیریگی خونه تو پیمزاحم تلفن
 من یمحبت ها. فقط پوالش و جمع کنه زنگ بزنه صدات و بشنوهگرفتی مادی کار کردیعمش کار م

   !!ی لعنتوئههم مثل ت
  

 دست لروزنت رو شونه م و دلم یدوست نداشته باشم وقت تونمی پدر پدر پدر پدر چرا نمپدر
 من مثل اخالقم به تو رفته ،غد، زبون فی من هم مثل تو شجاعت نداشتم،حفی ببوسم حخواستیم

  !!نفهم ، بدقلق و ترسو ام
  

  : خودمو با دستام بغل زدم و آروم شروع کردم به خوندن دمی خوابنیروزم
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  یزاری رحم ن عشق و بیب هردو یذاری آروم شم تو نمخوامیم
  

 بارون شد ،رو دو زانو نشستم رو به آسمون چشمام و ی از قطره هاسی بارون گرفت کمرم خ
خدارو صداش کرده بودم و آهسته و .کردی خنک بارون رو صورتم دلم و خنک میقطره ها.بستم

  ... شدینم نم داشت مرهم قلبم م
  
 ی شهی قدم جلوتر رفتم رو به شهی. بودلیه و تعط ساعت شب در بستنی شدم ارهی مرکز خی تابلوبه

  : زدمینگهبان
  
  سالم-
  

  :دی پرسدی با تعجب و تردینگهبان
  
  ! منش؟؟یخانم عل-
  

   ؟؟ی درو باز کنشهیم: تکون دادم یسر
  

در اتاقش و باز کردم اتاق . لرزون خودم و به اتاقش رسوندم ی و باز کرد و آروم و با قدم هادر
 شد و تو جاش نشست و دست جلو چشماش گرفت تا زی خمین.و روشن کردم بود ،چراغ کیتار

  :دی پرسدی شد و با تردرهیچشماش به نوز عادت کنه با تعجب به من تو چارچوب در خ
  
  ؟؟؟!!!!خانم-
  

 و آشفته ام کرد و خواست فی به سرووضع گل آلود و کثی نگاهستادم،ی رفتم و روبروش اجلو
  : کردمی دستشی بزنه پیحرف

  
  ؟؟؟یکنی مکاری چدتیاگر دخترت نبخش-
  

 اومد و نیی پاش بود از تخت پای جلوی شد، نگاهم به کاشرهی تو صورتم خینی خورد با بدبجا
 هم قد حورا بود چطور تابحال بای تقرکردمی تازه داشتم تفاوت قدهامونو حس مستاد،یروبروم ا

  :دقت نکرده بودم آروم گفت
  
ازش ..  مونو ازدستم خارج کردی سکان زندگی زندگیزکه با....دمی محیبراش توض-

  !!!کنمی میعذرخواه
  
   گوش نداد؟؟؟؟؟اگهیاگر نخواست بشنوه چ-
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  :دی کرد و کالفه پرسمکث
  
  ؟؟ی چیعنی حرفا نیخانم ا-
  
  :اخم کرد و گفت. سوالم و تکرار کردمادی فربا
  
  ! به گوشش برسهزنمیداد م-
  

 زل زد تو صورتم اشکام رو صورتم دونه به دونه دیق از سرش پر باال بردم زدم تو گوشش ،بردستمو
 م باال هیهق هق گر. شد و سکوت کردرهیبا تعجب به صورتم به وضع خرابم خ.دنیچکی منییپا

  :گرفت درد آلود داد زدم
  
 ی نخواست ببخشت، اگه گفت ازت متنفره که بخاطر ب؟؟؟اگهیاگه دست روت بلند کرد چــ-

  ؟؟؟یکنی مکاری چــی کردبشیهر غر شی آواره تیعرضگ
  

  : و گفتستادی تو در ایپرستار
  
  . شمارو راه دادهی چه خبره کنجایا-
  
 نداشت بده ، سرافکنده پشت کردم بهش، ی نگاه کردم جوابی جواب مرد مفنگی بی چشمابه

  : شوکه شددنمیپرستار با د
  
   شده؟؟؟یزیخانم حالتون خوبه؟؟چ-
  
  : گفتییورگه  دی که با صدادمی در رسبه
  
 قلبم التماسش کنه، باورم کنه که با تموم اشتباهاتم هنوز پدرشم و ذاشتمی نارگل ،مکردمیبغلش م-

  !!دوستش دارم
  

 رونی از مرکز بی از خستگوفتادی که روهم میی و چشمای و کنار زدم و با خستگپرستار
  : داد و با معرفت گفتی عالمتدنمیرفتم،نگهبان با د

  
  ... گرفتم براتونین،تاکسی برگردادهی پستی نن،صالحی اومددهای پدمتونید-
  

 دادم و درجواب هی زدم و سوار شدم سرم و به در تکی کردم و زهرخندی به صورت نگهبانی نگاه
  .راننده دست و پا شکسته آدرس خونه رو دادم و چشمام و بستم
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جا متعلق به منم بود،من  خونه مون و زدم،اونجا خونه پدرم بود،اونی خالشهی واحد همزنگ
  !!دخترش بودم

  
 به طرف در خونش رفتم در باز شد و قامت دلواپس و مضطربش تو می باز شد و مستقکی با تدر

 قدم برداشته هی داخل، اون رفتمی قدم بود،من مهی نمونی بی ، تنها فاصله ستادیچارچوب در ا
  .شدیم
  
  : ممکن گفتمی صدانی دادم و با کمتریئتبه صدام جر.دیچرخی صورتم نگاهش می تک تک اجزاتو
  
  ...ُگشنه مِ-
  

  : گفتمتی از مکثش استفاده کردم و با مظلومجاخورد
  
  ؟!!ی درست کنیبلد.خورمیتخم مرغ هم باشه م-
  

 زد، اشکش رو گونه ی لبخند دردآلودی شد،با مهربونرهی ملتمسم خی و بست و تو چشماچشماش
  : کنن آروم گفتی دختر بچه هاشونو راضنخوای که مییشو پاک کرد و مثل پدرها

  
  شرط داره؟؟-
  

  : دورگه از بغض گفتی و تکون دادم و با صداسرم
  
  !!!! لحظه بغلت کنمهی فقط یبذار-
  

 قدم فاصله رو برداشتم روبروش کی زخم آلودم ی برهنه ی انداختم با پاری و زسرم
 یشونیو مردونه ش گرفت ،خم شد پ گرم ی دستانی آروم باال اومد و صورتم و بستادم،دستاشیا

 مال من شد،چشمام و ای زد ،چشمام و بستم دستاش دورم حلقه شد ،حس کردم دنمیشونیشو به پ
 که ی ،عشق ، آرامشتی عطر امنی شش هام پر بشه از بوخواستمی ،مقیعم دمیبستم و نفس کش

  . از خودم گرفته بودمی و با لجبازخواستمیم
  

  : زمرمه کردمدی ،قلبم لرزدی فکم لرزدی هاش لرزشونه
  
  !! نتونستم ازت متنفر باشمچوقتی شجاع باشم، بهت بگم هخوامیم-
  

 یسرم صورتم دستام چندبار و چندباره با دلتنگ.  تر بغلم کرد ،محکم تر بغلش کردممحکم
 27 م شدت گرفت زار زدم هی بغضم شکست هق هق گرکرد،ی مهی صدا و مردونه گری و بدیبوسیم

  . نگفته رو تو بغلش زار زدمی،حرفهایی غم،غصه،تنهاینگسال دلت
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 شد در خونه عمه با صدا باز شد ،برنگشتم نگاه کنم ری از راه پله سرازی هراسونی قدم هایصدا

 خواستی سال خسته بودم ،دلم م27 سرم و بردارم از آغوشش خسته بودم قد خواستی،دلم نم
  ... بخوابم قیچشمام و ببندم و عم

  
 ***  

  
 نیی پارفتمی رو میی غذای بود که خودم و تو خونه حبس کرده بودم،فقط وعده های روزنیسوم

  . گشتمی و بدون حرف به اتاقم بر مخوردمی با خانواده م غذا مزیخونمون ،مسکوت سر م
  

 که یزی درک کرده بود االن به تنها چشهی مثل همیی جوراهی به کارم نداشت ی هم کارحورا
  !!هییها دارم تناجیاحت

  
 رو ی زدم و گوشی شماره رضا لبخنددنی زنگ خورد با دمی حال جدول حل کردن بودم گوشدر

 و کنهی استخدام می و کارمند مسئول ترکنهی فرصت اخراجم منی غر زد که در اولیجواب دادم،کل
 دادم که حورا حی آخر هفته دعوت کرد براش توضشی جشن عروسیدر آخر من و حورا رو برا

 قول دادم باهاش صحبت کنم ،بماند که اگر حورا سر دمی که ازش دیی با اصرارهایل وادی بنهتوینم
  . گشتی از حرفش برنموفتادیدنده لج م

  
 انداختم رو دوشم و رفتم باال یزی پرت کردم و چی جدول و کناری حوصلگی از تلفن رضا با ببعد

  . کردن بودی باز تعجب کردم تب لت به دست در حالما،ی ندنیپشت بوم،با د
  
  . شدمرهی و روشن کردم و با چند قدم فاصله به دوردست خگارمیس
  

دوست پسر ( با ماکانشناختمی آهنگ و منی از تب لتش پخش شد ایکی گذشت ،موزقهی دقچند
 قدش از من بلند ستادیکنارم ا. بود ی آرامش بخشکیموز.کنسرتش و شرکت کرده بودم ) سابقم

   .دمی رسیور متر بود تا گردنش به ز
  

 ی اگهی دگاری نگاهش کنم ،خواستم سنکهی ،بدون انیی و از گوشه لبم انداخت پاگارمی برد سدست
  .دیروشن کنم که جعبه رو از دستم کش

  
  : اخم برگشتم طرفشبا
  
  ؟؟ی چیعنی کارا نیا-
  

  : شد و گفترهی تو چشمام خمی و پشتش زد و تو مستقدستاش
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  !! بهش گفتی چیدونی و گرفت مدی ،نودنیگارکشیر سر مچ س بانی اولی بابا برا یوقت-
  

 رفتم با ماردش و ی که منیی حرف نگاهش کردم،برعکس مادرش فوق العاده لحجه داشت ،پابدون
 بود که نی همی برادی بود شای و پدرم به حرفاش به فارسنای و جواب مکردی صحبت میپدرم المان

  .شدی لغات درمونده می بعضی فارسیهم تو معنا ی و گاهکردی رو با لحجه صحبت میفارس
  

 ای کرد بی بود دانشگاهش و ول نمی اگهی هرکس ددی بود برعکس من ،شای کل پسر آرومدر
  . کنهی زندگرانیا

  
  :دی شد وآروم خندرهی خنی زد و به زمی مردونه البخند

  
  ؟یکنی مکاری برا بعدش چکنهی ساعت اعصابت و آروم مهی گاریبهش گفت پسر س-
  

  : به چشماش و پشت شو بهم کرددی و دست کشدی کشیقی عمنفس
  
  !!یکشیگارمی چرا خودت سیکنی محتی بهش گفت،تو که نصدینو-
  

  : از اشکزدی کرد برگشت طرفم چشماش برق میمکث
  
 زد دی نویوقت!! برام مهمتر از خودمهتی و سالمتیبابا زد سر شونه ش بهش گفت ،چون تو بچم-
 ی رفت ، بابا برگشت طرف من که آروم و بدون حرف به جروبحثارونیونه ب دستش و از خریز

  !! برابر اصل خواهرتهیاخالقاش کپ:گفت. شون زل زده بودمیشگیهم
  

  : تر شدکی و بهش کردم و چشامو بستم صداش از پشت بهم نزدپشتم
  
 تو ی خالی صندلشهی غذا همی پنج نفره زی م،سری بودشهی همی ولیاگه کنار ما نبود-

 از ی سهمچوقتی که همی ما بودنی اشهیهم. اتاق کار بابا بودواری تو در و دی انهی سالیبود،عکسا
  !!می تو نداشتیزندگ

  
  : توجه به حرفاش بلند گفتمبدون

  
  !! و بده منگارمیجعبه س-
  

  : شد کنار گوشمخم
  
  !اگه ندم؟-
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 و به پشت چرخوندم رو به  چرخ زدم دست آزادشهی بشه بی تاددی بای بچه زدن نداره ولفیح
 نکهی حرکت خودم و رو خودم زد ، بعاله انی که عرمی و ازش بگگاریجلو خم شد،خواستم بسته س

 دی که ازش بعیطنتی گردنم گذاشت و با شری انداختم و آرنجش و زنی پام هم زد و رو زمری زیکی
  . کردنم ابرو باال انداختمی تسلیرابود ب

  
  : جونور مارموز و گفتمنیشدم به ا رهی گرد شده خی چشمابا
  
  !کنمی درستت میکنیرو خواهرت دست بلند م-
  

 سرش عقب رفت گردنم آزاد شد دم،ی پشت گردنش رسوندم و گوشش و عقب کشی و به سختدستم
 ش نشستم و با دستم نهی ش گذاشتم و با سرعت رو سنهی از پاهامو از روش بلند کردم رو سیکی

 بار من براش ابرو نی مو آماده مشت زدن تو صورتش عقب بردم و اگهیگردنش و گرفتم و دست د
 بلند شدم و سرپا مای ننهی بلند شد ، از رو سی مانغی جی بخوره صدای تا خواست تکونمباال انداخت

 از جاش بلند شد و مای نکرد،ی نگاهم مدهی ترسی خورده عقب تر رفت و با چشماهی ستادمیا
  : گفتیبه مانخونسرد لباسشو تکوند رو 

  
  !!میکنی می بازمیعمو نترس دار-
  

  : سرشو ناباور تکون داد و با بغض گفتیمان
  
  !گمی به بابام مرمی باباتم بزنه،مخواستی بزنتت،مخواستی مستی نینه باز-
  
 ی مغی دخترا جنی و عزدی دنبالش از عقب گرفتمش تو بغلم دست و پا مدمی محض برگشتنش دوبه

 با وحشت در خونه رو باز الیل . رفتمی منیی شونه م و از پله ها خونسرد پا ، انداختمش رودیکش
 شد ،بدون حرف ازش گذشتم و رفتم تو رهی چند لحظه با تعجب بهمون خی من و ماندنیکردو با د

 ، تو اتاقش پرتش کردم رو زدی کماکان مامانش صدا می کم شده بود ولی مانیغای از جونشونخ
  :دمی عروسک پرت کردم تو روش و داد کشهیکاش تختش و از قفسه عروس

  
  !!! به کار بزرگترات نداشته باشی و کن بچه سوسول،کارتی عروسک بازنیبش-
  

 و رنگ و رو رفته شو که بهش یمی خفه شد، انگار که بهش بر خورده باشه عروسک قدصداش
  : اومد و داد زدنروی پرت کرد و دنبالم از اتاقش بی هاش باشه و به کناری مال بچگخوردیم
  
  ؟؟!آدم بزنم بزرگم-
  
  !!!!!!یمان– الیل
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  :دمی پرسی عادیلیخ. از خودش کم نکردی قدم با ترس عقب رفت ولهی طرفش برگشتم
  
  ؟!! رو بزنممای من نیدیتو د-
  
  !! بزنه تو سرشخواستی مدمیمامان خودم د-
  
  :ت گفی به در زد و آروم وارد خونشون شد و رو به مانی تقه اماین

  
  !!یشی بزنه عموجون،تو چرا انقدر ناراحت مخواستیحاال م-
  
  ...نیآخه به خاطر ا-
  

  : ادامه دادمای سمت من و به بغض به ندی دست کش
  
  ؟! خاله نارگل بزنش مگه نه مامانترسهی مگهیم!!!!ادی خونه ما نمگهیهانا د-
  
  : رو بهم گفتی رفت و با لخند معذبی به مانی چشم غره االیل

  
  !! شد تا مجبور شدن برنی آروم نمکردنی مشی بود،هرکاردهی خرده ترسهیون روز ا-
  
  : داد زدمالی اخم رو به لبا
  
  !! اونجا هستن نجاهستنی؟؟شدن زبل خان ا!خوان؟ی می چنجای اقهی دم و دنای انمیاصال بگو بب-
  

  :دمی طرف در و داد کشبرگشتم
  
  !! آرامش داشته باشم از دستشوندی جا نباجیه-
  

  : کردخکوبمی مالی لیصدا
  
  !! بودن بابات اومده اومده بودن صحبت کنندهی اومده بودن،شنیآخه به قصد-
  

  :دمی سرم و خم کردم و پرسینی طرفش با بدببرگشتم
  
   اونوقت؟؟یصحبت؟؟؟چه صحبت-
  

  : گفتالی عوض لیمان
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 که باباش و هم ترسهی هانا هم گفت می بابات و بزنی؟؟بعد که خواست!یکه تو مامان هانا بش-

  !!یبزن
  

  : کرددیی که با سکوتش تاالی با بهت برگشتم سمت لوردمی باال رسما داشتم شاخ در مدنی پرابروهام
  
 شی رو رسمغهی اون صهی داره قضمی گفته بود تصمدی آرش بارها به امی برگشتیراستش از وقت-

 بهتر تی اوضاع روحمی هم گفت بزاردی امانی بشدیکنه،به خانواده ش هم گفته بود ، خب فرصت نم
 تا دی خرده عقب کشهی آرش ی نامزد داریتا اونشب که گفت!!!هی نظرت چمیبشه از خودت بپرس

 با هم ی رسمانی جون، صحبت شد بنای رستوران مامانش زنگ زد به می بعد از اون دعواهدوبار
  !!دیحرف بزن

  
  : دستاش و بهم زد وگفتماین

  
  !!گهی درفتی حوصله م سر می نواختهیداشت از  خوبه،واقعا ی عروس-
  
  : و گفتمای با محبت رو کرد به نالیل

  
  !!یی پسردادی هفته ست اومدهیتازه -
  
  : کرد تو موهاش و گفتی با خجالت دستماین

  
  !! کردمشهی نی کارچیه .نجای خرده اهیرفتم،ینه آخه اونجا دوستام بود ،باشگاه م-
  
  : و گفتمایه درحال انفجار بودم رو کرد به ن هم بدون توجه به من کالیل

  
 دانشگاهت اعالم جی بهتره تا نتای ولرانهی باال تر از اشیی سطح زندگتی آلمان واقعیگیراست م-

  ...ی امشی پیبشه بر
  
  !!!ــگهیبسه د-
  

 دفاع ی قدم عقب رفت و به سرعت براهی ی با بهت زل زد بهم ماندی تو دهنش ماسالی لحرف
  :ستادیز مامانش پشتش ا ایاحتمال

  
  ! غلط کردهیفهمی می خواستگارنجایغلط کرده اومده ا-
  
  : سمتش داد زدمدی برداشتم و با انگشت تهدالی قدم سمت لهی
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  !!ندازمی مرونی همه شونو بنمشونی ببنجای بهونه ها انی به اگهی بار دهیفقط -
  

  : گفتالی که لرونی از در برم ببرگشتم
  
 بابات دنی سوال پرسهیشه؟؟ی ازت کم میزی چی خورده مودب باشهیداره، ی هم حدی شرمیب-

 همش با ی کرده؟؟عادتی چی بازی همه وحشنیا. بگه تمام شد و رفت یهم گفت تا خود نارگل چ
  !!؟؟ی همه رو بترسونی حرف بزنادیفر
  

نتظر عذر  اخم کرده بود مالی و چشمامو باز کردم لدمی کشقی بستم کالفه چندتا نفس عمچشمامو
  !! بودیخواه

  
 شی پشت سرم خودتون و نقشه هاتونو آتنیزی برگهی نقشه دهی بخدا اگه یول.دی خب ببخشیلیخ-
  !!!!!زنمیم
  

  : که به محکم بودنش شک داشتم گفتمیی کردم و با صدایمکث
  
نامزد دارم نامزدم وهم دوست دارم،تا آخرامسال هم باهاش !! زن متاهل و متعهدمهیمن -

  !!!!!ستی هم تو سرم نستادمی اگهی مرد دچی ،فکر هکنمی مازدواج
  
  !؟یتو قلبت چ-
  
 هی تکواری با شلوار گرم کن به دیسی انگلقهی ی با ژاکت سورمه انهی طرف بابا برگشتم دست به سبه

  : پوزخند زدمرمی نگاهم و ازش بگنکهیبدون ا.داده بود
  
  !!کدوم قلب؟-
  

 داخل دم در بده ای بییورد شروع کرد تعارف کردن که دا خی تکونالیل. بودقشی نفس عمجوابم
اجازه " دنی در و ببندم که با شنخواستمی برادر و پدرم گذشتم و رمز خونه رو زدم و منی،از ب

  !! در و باز گذاشتم و داخل رفتم"هست
  

 شد ،رفتم آشپزخونه بدون ونی پا گذاشت داخل و با دقت مشغول نگاه کردن به دکوراسآروم
  :رف گفتتعا

  
  !! تلخخورمیمن قهوه م-
  

  . آشپزخونه نشستزی پشت مقهی قهوه درست کردن شدم ،بعد از چند دقمشغول
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  ؟؟!!!!ختی که اونقدر بهمت ری داشتیبا عکس مادرت چه مشکل-
  
  . افتاد و خورد شدنی دستم از دستم زموانی مقدمه ش لی سوال بدنی پرسبا
  

 هام به ی روفرش"ارمی بییدست نزن تا دمپا" با گفتن  که از جاش بلندشد ونی شدم رو زمخم
 قدم هی ها و خواستم یدست به آشپزخونه برگشت و جلو پام گذاشتشون آروم پا گذاشتم تو روفرش

  . شدمرهی خشی بدون روفرشی لک خونه به پاهادنیبردارم که با د
  
  !!پات-
  

  .دی به پاش کرد و آروم خندینگاه
  
  ؟یدیوش نپییچرا اول خودت دمپا-
  
 گوشه جمع کردم ،بعدم جمعشون کنم و با هی خورده ها شهی با جارو شنهی تا روش بشدمی و کشزیم

   پاش رفته ی کجاقای دقشهی شنمیبلند کردن پاش خواستم بب
  
 که اورده ی سطلدنی کشرونشی حرکت بهی کردم و با دای رو پشهی شده بود شرهی لبخند بهم خبا

   چسب زخم زدم هی آب شستمش خشکش کردم  پاش گذاشتم و باریبودم ز
  

 مو یشونیخم شد پ. خواستم بلند شم که دست گذاشت رو شونه م ومجبور به نشستنم کردروش
  : و آروم گفتدیبوس

  
 ادی بدش میبعدشم کدوم پدر: و گفتدی با لذت خندی با تو بود ،چون تو بچمیی دمپاتیاولو-

  !! با دقت هواش وداشته باشهنقدریدخترش ا
  
 خون و جمع کی کوچی کردم لکه زی جام بلندشدم دستگاه قهوه ساز و خاموش کردم و با تماز

  ! و جلوش گذاشتمختمی ها دو تا قهوه رشهیکردن ش
  

  : سکوت کرد و گفتیکم. داغ قهوه م گرفتموانی روش نشستم ودستامو دور لروبه
  
  ! بپرسم؟یزی چهی شهیم-
  

  :و گفت و تکون دادم دست گذاشت رو دستم سرم
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مکث کرد و .. اما مطمئنم اگه بودش دی سن نرسنی که مادرت به ا،بماندیزنیاالن با مادرت مو نم-
  :ادامه داد

  
  ؟؟!!ی مادرت بشهی شبیچرا خواست!! بودی و خانومییبای زنیبه هم-
  

  : باشمی کردم عادی قهوه فشار اوردن سعوانی به لدستام
  
  !!خواستم حرصت بدم-
  
  !!کنمیباور نم-
  
  ..هشی چون شبیخواستی حرصت بدم،تو من و نمخواستمیچرا م-
  
  : کرد و گفتیی گذاشتن دستش رو دستم مجبور به سکوتم کرد اخم مردونه با
  
 اجی احتیمن تو اون برحه زمان! که بگه من با وجود تو مشکل داشتمارهی بیتونی نمی شاهدچیه-

 تا به خودم یی جوراهیفتنم بود ،چون  اشتباهم رنی که بزرگترکنمیبه زمان داشتم،اعتراف م
 آنچنان رمتی بار اول خواستم از بغل ندا بگی برای گذشته بود ، سرسال مادرت وقتکسالی دمیجنب

 ، ی کردهی بلند شد و گرغتیج. سها جداتون کرد ی ،که وقتی بوددهی بهش چسبکتی کوچی دستااب
  !!بابا جانهنوزهم ندارم . اشکهات و نداشتمدنی که طاقت دی اهیگر
  
 بذاره تو بغل من خواستی کار و سها کرد منی فکر کردم به نظرم بهتریلی خری چند سال اخنی اتو

  ... ندا،امایری خو بگیمشناختی نی که حتی به منیآروم بش
  

  : و ادامه داددی کشیقی شد نفس عمی طوالنمکثش
  
  .  و دورت کرددی دستم کش تورو نداشت ازی لحظه ناراحتهی دنی طاقت دنی به نازنشیوابستگ-
  

 مونی کارم پشنی روز از اهی بابا جان من هم خوشحال بودم اما سها همون روز گفت ی شدآروم
 راست امی بچه نوپا برنمهی ماه بعد زنگ زدم ندا گفت از عهده اداره کردن شیش!! که شدمشمیم
 یصدا..یفتم تو خوب باز هم گیول ..دونستی دلش و ندارم مدونستی ،گفت ازدواج کن،مگفتیم

 هرشب یقی موسیدونستی پشت خط از خنده نمیرفتی ، غش می از پشت گوشومدیخنده ات م
  ! بودیی به تنهادی تبعکهی هستییخوابمرد تنها

  
  : گرفت زی رو مدستمو
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 ،ندا خودش گفت نیی پانی موندم همی خودم و کمتر مقصر جلوه بدم ،من اگه مگمی نمنارویا-
 پر از خاطره واری اون همه در و ددنیاز د!!دمی ترسی می ولوفتادی نموقتچی هی اتفاقنیهمچ

  !! دخترمدمیترسیم
  

 ی سال تا تو صورت هرزنه،هفتی دست کای تا بفهمم دندی مردم زنم مرد هفت سال طول کشمن
 هام ساخت ،ازدواج کردم ی با همه بدقلقنای مثل ی گشتم ،شانس باهام بود زن صبورنیدنبال نازن

  . سمت خاطرات گذشته شکشهی گاه پر می هنوز دلم گاه و باما
  
 تو که نسخه ی نتونست خال نبود مادرت و تو قلبم پر کنه حتچکسی بگم هنوی بهت اخوامیم

  !! خودت باشهیپس شب!!یدومش
  

 قهوه م ی کردم لحنم به تلخی قلپ خوردم،سعهی قهوه مو باال بردم و وانی لدمی و عقب کشدستم
  :باشه

  
 اونم مثل شما مرده ،مثل شما زنش مرده، ی؟؟وقت!! تو خونهدی چرا راهش دادفاتی توصنیابا -

  !!!مثل شما عاشقش بوده و حتما اونم مثل شما فراموشش نکرده
  

  : چونه م با لبخند گفتری گذاشت زدست
  
  !؟ی حسودی آیآ-
  
  : و چشمام بستم و داد زدمدمی جام بلندشدم کالفه دور خودم چرخاز
  
  ؟؟! باشمی اگر دلم بخواد عشق اول مردهی خواهادهی زپرسمی دارم از شما مستیحسادت ن نیا-
  
  : گفتتی شد و با جدقی چشمام دقتو
  
  !! اگر بخواد عشق اول زنش باشهستی نی خواهیادی؟؟زیاون مرد چ-
  

  :ستادیاز جاش بلندشد روبروم ا. جواب بدمدی بای چمدونستمی خوردم،نجا
  
 که به یستی عشق تو چشمات کمرم و خم کرد ،نگو که هنوز هم ندنی که دینگو که عاشقش نبود-

  !!کنمی خودم شک میچشما
  
 عقب تر ی آشپزخونه تعادلم و از دست دادم و کمی چندسانتی قدم رفتم عقب پام خورد به لبه هی

  :رفتم
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ت شده  هوس کوتاه مدهی ریمن فقط درگ!!!به چشمات شک کن پدر،من نه عاشقش بودم نه هستم-
 عاشقش دشیدی مابونی تو خی داشت پول داشت فکر کنم هر دخترالتیبودم،جذاب بود ،تحص

  !!شدیم
  

  : بار داد زدنی اولیبرگشتم برم سمت اتاقم که برا. نگفتیچی کرد و هاخم
  
 رفتن شهی شهی بدتر از اون باشه اما با تونستی می؟؟؟نگفت!!داشتی مرد بود،حرمت نگه مینگفت-

 دخترم، که هر ی نگفتشی؟؟ از صبور!!! ادامه بدمتونمیزد به من پدرت گه آقا من نمتو پات زنگ 
  !!!!!ومدی مثل تو انقدر کوتاه نمیطونی دختر سربه هوا و شهی ی بود جلوی اگهیمرد د

  
  : طرفش مثل خودش داد زدمبرگشتم

  
 یعنی؟!!یگی چرا به من میرفتی و پذسکشی که ریکردی فکر مدی رو شما بانایا! ؟یخب که چ-

  !! شدمی عاشقش مدیچون طرف پپه بود با
  
  :ستادی قدم به جلو برداشت و تو راهرو جلوم اهی

  
 دمی ازش ندی خانوادگشهی و ری تو رفتارش اصالت رفتاردمش،تای تا ندرانی اومدمیمن تا ن-

 تو  که اون بهی همون مرده،ارزش داره مثل اون فرصتنی اگمی ،من مرفتمی رو نپذیسکی رنیهمچ
  !!ی فرصت بهش بدهیداد ،تو هم 

  
  !!!خوامی نمخوامی نمخوامی نمخوامینم-
  

 تو بغض به سمی ،تو صورت خزونمی گری اومد دستامو گرفت ،بدون حرف زل زد تو چشماجلو
  ! نگه داشته میسخت

  
  !؟یکنی ازش فرار مه؟؟چرای بابت چیشونی همه پرنی نارگل ؟؟؟ای کردکاریچ-
  

  : گفتمتی و تکون دادم وبا مظلومد،سرمیپر کردم رنگ از روم حس
  
 یکی عوض شده دنبال ی آل هام برا زندگدهی اخوامش،ی نمگهی دخوامشی نکردم فقط نمشیکار-

  !!ستمیمثل اون ن
  

 نگاهم ی چند قدم عقب عقب رفتم هنوز با ناباوردمی کشرونی دادم و دستام و از دستش بیتکون
  .دادم هی اتاقم و بستمو به در تککرد،دریم
  

  : بلند شدصداش
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 که ی نارگل بابت کارهیمونی پشنمیبی که تو چشمات میزی چکنم،تنهای بهونه هات و باور نمنیا-
  !!هی چدونمینم
  

 یدست گذاشتم جلودهنم صدا. در بلند شدی صداقهیبعد از چند دق. در سر خوردم و نشستم پشت
  . م باال نرههیگر
  

  !!! خوب شناخته بودمپدرم
  

***  
  

  . کرده بودم سرش ری گبی عجومدی نمادمی ایتالی اتختی فکر کردم پای چهر
  

 الله برگشته ، از جام تکون نخوردم در اتاق باز شی حورا از پنکهی در خونه اومد به ذهن ایصدا
 انداختم رو شونه ش و بدون در نی تا خواستم به خودم بجنبم امدیچی تومشامم پیشد عطر تلخ

 هاش و یی در خونه رو باز کرد دمپاکی خونسرد و شیلی ،خغامیاسب و جنظر گرفتن لباس نامن
  . و در و پشت سرش بستدیپوش

  
 رفت هنوز نیی که هوس دفاع به سرم نزنه از پله ها پاگرفتی پاهامو باال مکباری هی فقط چند ثان

  فرودنی و رو زمدی دور سرم چرخای بذاره باالخره دننمی زمکردمی التماس مزدمی مغیج
  :دست برد موهام وکنار زد و پشت گوشم گذاشت و خم شد به طرفم و گفت.اومدم

  
  ؟؟!! به عمو، دخترمیسالم کرد-
  
 کباب گری عماد از پشت سرم بلند شد منقل گذاشته بودند در حال مرغ و جی خنده ی صدایپق

  .کردن بودند
  
 هی در صدم ثانرمی کرمم گرفت حالش و بگبی حرص سرم و باال گرفتم و نگاهش کردم عجاز

 که تعادلش و از دست داد و اگه دستاش و دمی مخالفش و گرفتم کشیبرگشت بره که با دستم پا
  .شکستی در جا مشینینگرفته بود کم کمش ب

  
  
  

 و دی باز باال لباسم و که امی و دکمه هاوفتادهی نی اتفاقچی خونسرد نشستم که انگار هچارزانو
  .و بلند سالم کردم. کرده بود بستمدی سرخ و سفشدی می اقهیچنددق

  
  ! روزمره خودشون شدنی با لبخند جوابم و دادند و مشغول صحبت هاهمه
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 ی دستم وایآ" هم شروع کرد آه و ناله کردن که نی اومد، امرونی کشان از خونه شون بغی جالله

 دنینم که با د هم کله پا کنی زد پس سرم برگشتم ایکی الله هم نه گذاشت نه برداشت تق "دستم
 دادم تو جمع مثل به خانوم متشخص و با حی به خون نشسته ترجی و عصبانی جفت چشم مشکهی

   .نمی حورا بشمثلادب 
  

 الله گرفت و دنبال منبع صدا ی نگاهم و از چشمای از کنجکاوی و بمری خوش زیصدا
  :دادی محی رو توضی پدرم مطلبی با خنده داشت براانی کرارسالنیام.گشتیم
  
 مزاحم شما ای می شناسی رو نمی کسادی زنجای منش راستش ما ای از دعوتتون جناب علیمرس-

  د،ی آقا امی خانواده ای میهست
  
 پاره کردن که خونه خودتون ما خوشحال کهی تکون داد و خاتون شروع کرد تعارف تی سردیام
 زل بزنم دنشونی شنی عوض وقت گذاشتن برادادمی محی که ترجیی حرفهای باقنی و از امیشیم

  . کنملشیلی تحهی ارسالن و تجزریتوصورت ام
  

 ری عضو صورتش بودن لب و دهنش که زنی نافذش برجسته تری و چشمای مشکی و ابروچشم
  . پنهان بودی محاسن گونه ابای و تقری جوگندمشیر
  

 دیچرخنگاهش از رو جمع .وفتادی منی چشماش چندتا چری زدنی بود و موقع خندی گندمپوستش
 نگاهمو به حورا دادم که اونم با اخم بهم زل زده ریو تو چشمام قفل شد هول شدم و به سرعت مس

 رو شونه م یدن،دستیخندی نشسته بود که چشماش مایبود ،کنجکاو برگشتم کنار دست حورا دن
  : تو صورتم داد زدبایالله تقر. و به دست و بعدش به صورتش دادمهمنشست نگا

  
  ؟؟! خودش و کشت؟تی؟؟گوشیکَر-
  

 اصال فرصتش نشده بود پرسشگر نگاه حورا یعنی!! بودم با خودموردهی نی که گوشم؟منیگوش
  : رو سمتم سر داد و آروم گفتیکردم که گوش

  
  !! ناشناسهخورهی داره زنگ منیی اوردمش پای خودم اشتباهی گوشیجا-
  

  .دیچی پی تو گوشیفی ظری بله یرمزش و زدم و شماره رو گرفتم،صدا. از دست رفت تماس
  
  د؟؟یسالم خانم شما با من تماس گرفته بود-
  
  : خرده مکث کرد وآروم گفتهی
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   منش؟؟یخانم عل-
  
  !!بله خودم هستم شما-
  
  !!ارمی من مادر شهر-
  
  . لحظه هنگ کردمهی

  
  ! بشناسماری به اسم شهری کسکنمی فکر نمدیخانم ببخش-
  
  : گفتی مصری صدابا
  
 با احساسات مردم هی چه کانی توروخدا ادی که از پسرم خبر داردیشماره داده بودچرا خودتون -
   ...دی من تازه از سفر برگشتم لباسام هنوز تنمه گفتم شادیکنیم
  

  : وسط حرفشدمیپرس
  
   پسر شما هستن؟؟؟ی فتحاری لحظه حواسم پرت شد بله شهرهی دیببخش-
  
  ؟؟!!روخدا بگو پسرم کجاست بده دخترم پسرم کجاست ترتیآره مادر خدا خ-
  

  : پررنگ شدلبخندم
  
 اون ادرس و بهمون میگشتی مرکز باهاش آشنا شدم،حالش خوبه،ما دنبال فرانک مشنامشیم-

  ؟؟!دی نداریازش خبر!!دادن 
  

 ی چند بار صداش زدم جوابومدی می همهمه صحبتی صداکردی خدارو شکر مهی کرد با گرمکث
  :دیچی پی تو گوشی مردیز حال رفته بود چون صدا اومد فکر کنم اغی جینداد صدا

  
   کجاست؟؟دیگی مرکز که منیخانم ا-
  
  !!ادی اعتی سالم ،مرکز بازپروکیعل-
  

 گرد شده به پشت سرم اشاره داد و ی حواسم و به عقب کشوند با چشمانی امی سرفه یصدا
 جنس و تو بساطم نداشت  قلمهی نی انتظار ادی ، شاکردیمشغول سوت زدن شد ،عماد با وجد نگام م

.  
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 یی زانوری تنگ و تا زنی برگردم طرف جمع از جام بلند شدم تازه متوجه لباسم شدم جنکهی ابدون
 با سرعت از پله ها باال رفتم و به ادامه تماسم نی بدون آستیسی انگلقهی دکمه دار رهنیپام بود و پ

  .مشغول شدم
  

دوش گرفتم موهام و .  خانوادششی و ببرم پینگ کردم مفکسی با خانم سعادت فنکهی از ابعد
 که تونستم یی تا اونجای مشکنی از باال بستمشون، با مانتو زرد و شال و جییخشک کردم و سامورا

 واقعا دمیبا ذوق خند. زدی سوتدنمی با دمای تو راه پله نرونی کردم از خونه زدم بشیآرا
 ستاره و موندی جواب می سوال بهیه بودم،فقط  کرددای خانواده شو پنکهی شده بودم از الخوشحا

  !!فرانک کجا مونده بودند
  
 خونسر د، به محض یلی کرد خی معذبم می جورهیتق تقش . رفتم اطی تو حمی ده سانتی کفشابا

   که حس کردم جمع شلوغ تر شده بودگرفتمی می خداحافظاطی تو حدنمیرس
  

 تو عی سردنمی هانا با ددی باری میگی و آرش خستالی لی ها از پارک برگشته بودند و از چهره بچه
  :از همونجا داد زدم.بغل مادربزرگش سنگر گرفت

  
  !!ای نلمی انقدر فنی رو زمنی بشی هستی دخترلوس و وابسته ای ثابت کردیهانا به اندازه کاف-
  
  : دفاع کردشیشگی به آسمون بره ،حورا با محبت همغشی خواست جتا
  
  !! نی و دوست داشتننیری شینجوریهمه دختر بچه ها همبه خاله نارگل بگو -
  
  ! لوس و باعث تهوعای؟؟ی داشتنن؟؟دوستیری باال ؟؟شارمی خورد بچی چرا دلم پدونمینم
  

  : بلند شدای هانا از تو بغل دنیغی جیصدا
  
   !!!!ستی من نیاون خاله -
  
  ....امی هانا وگرنه منی رو زمنیمن عمتم،بش-
  

 از تاسف برام تکون داد و ی سرای ،دنایکرد به دست و پا زدن تو بغل دن شروع غی بر جعالوه
  .مشغول آروم کردن هانا شد

  
  !!خندهی داره منی نارگل خانم ببکننی می شوخزمیعز- ایدن
  

  : از همونجا بهم کرد و داد زدی نگاهمیهانا ن.  بود شی دندونم در حال نمافی دو ردگفتی مراست
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  !!نارگل بد.. نارگل بد-
  

  : زنگ خوردمی کنم گوشتشی باز اذخواستم
  
   ؟؟یجونم پر-
  
  !! نزدهخی تا ای نشسته ،باطی کشت مارو سه ساعت آماده تو حنی دختر اییجونت سالمت کجا-
  
  !! روش اومدمنمی ای انقدر صبر کرد،یباش بهش بگو مفنگ-
  

  :و رو به جمع کنجکاو کردم . کردمقطع
  
  !! خوش بگذرهمیما بر.خب دوستان -
  
  :عماد از همون جا داد زد. شروع کرد تند تند لقمه گرفتن که نخورده نرمالیل

  
  ؟؟ی نخوردگریکجا ج-
  

  !!هی منظورش چدونستمی کردم چشماش ستاره بارون بود،خر نبود منگاش
  
  !!ی بلندت هم جا نشدی تو شاسگهی ددیشما بخور گوشت بشه به تنت ،فقط با مالحضه بخور شا-
  
  !دیوغ و پرت کرد برام و بلند خند همونجا سر داز
  

  : گفتی ازجاش بلند شد و جدحورا
  
  !!امیبمون تا منم باهات ب-
  

  :بلند نشده گفتم. برامومدی چشم و ابرو معماد
  
  !!امی من استفاده کن تا ببی غربی بمون از جمع خوانواده عجخوادینم-
  

  : با اخم گفتنهی به سدست
  
  !!امی ب با توخوامیاستفاده کردم،حاال م-
  
  !ره؟ی دخترم حوصلت سر مهیچ-
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 که حال نی برگشتم سمت ام،خونسردی فحش بود با نه سال فاصله سنیی گرد شد خب خداچشماش

 کردی دوتا بلبل عاشق و نگاه منی داشت اتی و عماد که مظلومگرفتیبهم زن داشت برا الله لقمه م
  : کردم و گفتمدادیو از سر حسرت سر تکون م

  
 اگه حوصلش سر رفت ام،گردنتونی بچه رو سرگرم کنه تا من برم بنی که ایمون کس شام مههی-

  !! من و گرفتیبهونه 
  

  !!کردمی مشی کارهیزنم دعوت بود : گفت یی با پرورونی خنده،امری زد زی پقالله
  

  . خنده همه رو دراوردالی و نگاه چپ چپ لدی گفتن املی زن زلی لبری زیصدا
  

  : گفتی جد خندشو و خورد وعماد
  
  !! دارم برات تا مامانت برگردهیی فکراهیبمون بابا جون من -
  

 سبز چشماش طنتی برد باال که با برق شمی با اخم برگشت طرفش که دستاش و به حالت تسلحورا
  : گفتتیتضاد داشت با مظلوم

  
  !! آموزندهیفکرا-
  

  : نگاهش و ازش گرفت و رو به من با قهرگفتحورا
  
  ! وحش نگاه کنماتی باال حدمی محی ترجستی نیمشکل امی بیخواینم-
  

 و با ختی نگفت دوغ ریچی هد،عمادی داد و خندواری شو به دهی جمع هم تکری سربزآرش
  .دی سره سر کشهی کرد و دوغ و ی بود تو چشمام نگاهدی که ازش بعیخونسرد

  
  : گفتمیجد

  
  !!نمی ببخوامیضبطش کن بعدا من هم م-
  

 از کنار بابا بلند مای جمع تکون دادم خواستم برم که نی برایدست. ها باال رفت کرد و از پله یاخم
  :شد و گفت

  
  !رهی حوصلم سر مامی منم باهات بشهیم-
  



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

700

  ؟؟!!! باباتایفکر خودت بود -
  

  : صاف و صادق گفتماین. و لبخند زدری سرش و انداخت زبابا
  
  !!دوتاش-
  
 نی بجمب که تا هممیری دربست بگمی بردیشت با نداسی زنگ زدم آژاس سروم،اتفاقای بریاوک-

  !! شدهرمیاالنم د
  

 و به ابونی چراغ اتاق حورا روشن بود رفتم اون دست خستادمی ارونی بادی بمای باز کردم تا ندرو
  . داد و از همون جا برام دست تکون دادهیسرش و به پنجره تک. شدمرهیپنجره خ

  
 نی آروم و ساکت بود اما اشهیت تر شده،حورا در کل هم ساککردمی روزها حس منی چرا ادونمینم

  !! هم هستنی عالوه بر ساکت بودنش غمگکردمیروزها حسش م
  
 چشم چشم کرد و ماین. اومدن توجهم بهشون جلب شد رونی و آرش ،هانا به بغل از در خونه بماین

  : دادنحید توض شروع کرمای رفتم سمتشون که ننهیبا تعجب و طمان. عالمت داددمیاز دور د
  
 از نظر رسونهی می بریخوای که میی بره خونه،سر راهش مارو هم تا جاخوادیدکتر خسته ست م-

  ؟؟!! ندارهیتو اشکال
  
   !!دونستی ما می اززندگی بچه چنی نظر من ؟؟؟اشکال؟؟مگه مهم بود؟؟ااز
  

و نداشتم هانا  به دو کردن یکی شده بود و حوصله ری تکون دادم و سوار شدم درهر صورت دیسر
 از پنجره پرتش کنم رمشی بگخواستیدلم م. بودزونی بود و از گردنش آودهیتوبغل آرش چسب

  !!رونیب
  

  !!ی حسودی آی بابا تو سرم تکرار شد آیصدا
  

  .شدمی مزونی سن و سال آونی منم از گردن بابام تو اخواستی بود ،دلم می بار حسودنی اآره
  
  . تب لتش ،به بغل گرفتش ،آرش هم کمربندشو بستی های باز و خنده به بهونهی با شوخماین

  
 حساب کتاب داشت سر اصول بود ،تنها شی زندگی ،همه شی زدم تو دلم به خودم به زندگپوزخند

  !!! من بودم انگارشی زندگییهویاتفاق 
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ره  بهم انداخت که سرم و به طرف پنجیقی نگاه عمنهی مرکز و دادم از تو آد،آدرسی و پرسآدرس
  !!چرخوندم

  
  :دی خبر از همه جا پرسی بماین

  
 ادی نارگل مگه اعتی آشنا شدی با دوستت تو بازوپروی انگار گفتدمی شنیداشتم صحبت هات و م-

  !!یداشت
  

  : خودم و ببازم گفتمنکهیبدون ا. شو نکرده بودمنجای کرده بودم فکر اهنگ
  
  !! بعدا سوالت و جواب بدمدمی محینه،ترجیبچه تو ماش-
  

  . نزدی به مرکز حرفدنی گفت و تا رسیآهان
  

 که تمام حواسش ی زدم که از چشم راننده ای لبخنددنشی با دزدی بودو قدم مستادهی مرکز ادر
  . عقبش بود دور نموندنهیبه آ

  
 بااسترس در وباز کرد سوار شد و ی مفنگستادی انیماش.می بشادهی پدی گفتم بامای به ندنی از رسقبل

 و ارش به خودم مسلط مایزودتر ن.زدی بود و چشماش دو دو مدهیرنگش پر.ا خوردمج.سالم کرد
  :شدم 

  
  !! بعدمی تعارف بزنهی چه وضشه بابا بزا نی ای مفنگیخوب-
  

  : تکون داد و گفتیسر
  
 تعارف واسه رم،ی بمخوامی مکنمی زدن، احساس مخی خانم رنجره،دستام ستمیسالم اصال خوب ن-
  !! زن و بچمشی پی من و ببریای میدار خانم سعادت گفت یچ
  

  : تکون دادم دست گذاشتم روشونه ش یسر
  
 زودتر بره خونه ،ما دی برادرم خسته ست بابرمت،یم. رو دستم ی نفس بکش سکته نکنهیباشه بابا -
  !!میریگی می تاکسمایبان
  

  : زد و گفتی داد نگاهش رو هانا زوم کرد لبخندنی ماشی و به پسرا جلونگاهش
  
   خواهرتونهنی سالم ادیببخش-
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  : سمت مندی کشدست
  
  !!!ییخدا براتون حفظش کنه،بجز زبون تلخش واقعا خانم نمونه ا-
  

  .. بزنم دندوناتویخوایم: شدم تو صورتش خم
  
  !!!نارگـــل -
  

  ! مثل آرش باشهیری مرد آروم و سربزی عصبی ماند مخصوصا اگه صدای صداست که متنها
  

  . وحشتناک نگاهم کردنهی و راه افتاد خواستم حرف بزنم که از تو آ حرف روشن کردبدون
  
بخاطر هانا که تو بغلش . کرد ی مودب خود شو معرفیلیخ. به عقب شد و سالم کردلی مای کمماین

  ! برگرده عقبتونستی نمادیخواب بود ز
  

  : خشنش همه رو از جا پروندیصدا
  
  !! برمدیکجا با-
  
 آدر سو "!؟؟؟ی حرفم درد داشت داداشیکجا" ازش بپرسم خواستی مدلم. نگاش کردمنهی تو آاز

  .آروم دادم
  

  !! آدرس خونمونههیشب :دی پرسدی خم کرد و با تری سرش و کمیمفنگ
  
  !!خونه خودتونه-
  
  ؟؟؟یچ-
  

  :ی نزن مردنداد
  
 بود،زن و بچت سر دوسال برگشته دهیاونجور که دوستم از فرامز که تو زندان بود حرف کش-

 پرواز اهاشونی تو روی که تو با مواد داشتیی سالهانی پدرت تمام ای تو خونه رانیند ابود
  !! جا دم دستت بودندنی،همیکردیم
  

 تونستی جز خودم نمچکسی بود،لحنم تلخ بود حسم بد بود و هظی شد تو صورتم،اخمم غلمات
  !!درکش کنه
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 درم در بودند ،زل زده یو چند نفر باز بود یی تو کوچه شون از دور در خونه ادنیچی محض پبه
 ادهی جلو و قصد پیزل زده بود به صندل.می بودستادهیبود به خونه ،پالک و نگاه کردم در خونه ا

  .شدن نداشت 
  

  . دم در توجهشون جلب شده بودی و خاموش کرد و به عقب برگشت اهالنی ماشآرش
  

  : مخصوص به خودم گفتمی سمتشو باز کردم با تلخدر
  
  !!نیی با پا بندازمت پاای نیی پایریم-
  

 ها تو نهی هرروز تو آشناختمی رنگ و منی بود،خوب ایمونی نگاهم کرد،تو چشماش پشبرگشت
  !! رنگش ودمیدیچشمام م

  
  !!نیی برو گمشو پای بز زل نزن به من لعنتنیع-
  
 دستاش جلو  بازدی مغی شد آرش دست برد گرفتش جداری بمای خورد ،هانا تو بغل نی صدام تکوناز

 احتماال داشت عمم هامو زدی لب نامفهوم حرف مری زکردی نگام مهیدهنش و گرفته بود و با گر
  .دادمی مورد بهش حق مهی نی اداد،توی بلندم فحش میبخاطر صدا

  
  .شدی منی ماشکی نزددی آروم آروم و با تردیزن
  
  !!! پشت سرتی برگرددی فقط بای پشت سرته لعنتیخوشبخت-
  

 ی به قدم هاش سرعتانی خداروشکر گودنشی با درزنیروم به پشت سرش چرخوند ، پ و آسرش
 خورد نشست نی جلو پاش زمرزنی شد پادهی پنی ،به سرعت از ماشومدی به طرفش مهیداد و با گر

  . و بستمنی در باز ماشکردی و خداروشکر مدشی بوسی مرزنی رو زانو و بغلش کرد پنیرو زم
  

 ،بدخواب شده بود و آروم زدی مغی جذاشتشی بودند به هر طرف مری و آرش هنوز درگهانا
 که یی زد به آرش با صدایخم شدم جلو به زور از دستش گرفتمش تو بغلم دست و پا م .گرفتینم

  : گفتمشکنهی حرف بزنم بغضم مگهی کالم دهیشک نداشتم 
  
  !!فقط حرکت کن-
  

 اون شب و ییم خم شدم کنار گوشش الال و گذاشتم سمت قلبم موهاش و از صورتش کنار زدسرش
  . آروم آروم ساکت شد و تو بغلم خوابش برددهیشروع کردم خوندن به سر کوچه نرس

  
 ***  
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 شدم و با ادهی پنی از ماشرشی شد، از بغلم بگادهیآرش پ. که نشسته بودم و باز کردی در سمتماین

  : گفتمیلحن سرد
  
  !! امشب و روشهی نجاستی ساعت ا24 که نیده،ای عمه ها من و فحش مشهی مداریباز ب-
  

 دونستمی بود منشیپشتم به ماش. باهاش دست داد و زنگ واحدشونو زدمای سمت در خونه،نبرگشتم
 در باز شد، پشت سر گذاشتمش و ستاده،ی برگردم پشت سرم منتظر ادونستمیهنوز حرکت نکرده م

  .دی به گوشم رسنی حرکت پرگاز ماشیدا بود که صدهی اول نرسی شدم پام به پله اطیوارد ح
  

حورا با . پله ها کفشام و در اوردم و از پله ها باال رفتم با آرنجم زنگ خونه رو زدم نیی پاهمون
  . تو بغلم خواب ، مات شدی سرخ در و باز کرد وبه هانایچشما

  
 و دیخواب خورد و به سمت راست ی حرف کنارش زدم و رفتم اتاقم رو تخت گذاشتمش تکونبدون

  . لپش و دوباره خوابش بردریدست گذاشت ز
  

 بغض داشتم ،بخاطر گذشته می زندگیفی بالتکلنی داشتم بخاطر برنگشتنم بغض داشتم بخطر ابغض
 بهش نداشتم بغض داشتم،بخاطر حال یدی که امندهی ازش بگذرم بغض داشتم،بخاطر آشدیکه نم

  . بغض داشتمیبغض داشتم، بخاطر همه چ
  

  : داد و با دقت توصورتم آروم گفتهی در تک بهحورا
  
  !!نارگل -
  

 ی توانم برانی با آخریی دورگه ی از تنم دراوردم و پرت کردم سبد رخت چرک با صداتاپمو
  :کنترل بغضم گفتم

  
  !!فقط تنهام بذار-
  
  !!!!!! و سرم و تو بالشت فشار دادم و زار زدمدمی محض بستن در دراز کشبه
  

***  
  
 نی بود و حورا کنار تختم رو زمدهیهانا کنارم دراز کش.  چشم باز کردمیی خنده ازی ری صدااز

  ..دی خندی کرد غش غش می هانا دست و پاش و تو هم جمع مدادینشسته بود وقلقلکش م
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 کپل و ی چشم باز کردم هانا داشت شکمم و با دستاخارهی و بستم حس کردم شکمم مچشمام

 یدستش و کنار بزنم که حورا هم به کمکش اومد و دو نفرخواستم .دادیکوچولوش قلقلک م
  :مشغول قلقلک دادن من شدن،فکم درد گفته بود از خنده با خنده داد زدم

  
  !!بسه حــــورا -
  

  !!نه حورا، نورا – هانا
  

  : و گوشزد کرددنی خورده قلقلکش داد که باز شروع کرد با صدا خندهی خم شد سمتش حورا
  
  !!!خاله نورا -
  

  : دست انداخت گردنش ، حورا هم بغلش کرد و بلند گفتهانا
  
  !! امروز من خونه مهی می صبحونه بخورایب-
  

 بلند شد از تو می گوشامی پیصدا. به صورتم و از جام بلند شدمدمی تکون دادم و دست کشیسر
ن بستم  بهشوی بود چارتا فحش درست حسابیغاتی و نگاه کردم تبلامی مو دراوردم و پی گوشفمیک

 شبی مال همون دخشیتار. و باز کردمامشی پنی آخراری اختی شماره آرش بدنیکه با د
  !! کاش سه تا نقطهیبود،نوشته بود ا

  
  !!؟؟ی لعنتی کاش چی؟؟ای کاش چی زدم،ایپوزخند

  
 " برم دنبال کارامدی من کار دارم بایبردی دخترت و میومدی کاش میا" با متن امشوی پی ادامه

  . نشد زنگ زدقهیم و براش فرستادم به دق کردلیتکم
  
  ریسالم صبح بخ-
  
  سالم-
  
  داره؟؟یهانا ب-
  
  !! ببرشایآره ب-
  

  : و گفتدیخند
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 اینه به االن ب.  کالم باهات حرف زدهی شد ی به بغل نمی که بچه مو زدشبتینه به اون د-
  !!ی مودب باشی کمشهیببرش،نم

  
  !!ه تو ببر بچای م قبل از ده بیشعورینه من آدم ب-
  

 م قبل از حموم واسه شهی رو قطع کردم و مالفه رو تخت و عوض کردم و طبق عادت همیگوش
 ،تعجب کردم فکر کرده بچه ومدی حرف زدن بلند حورا میصدا.خودم لباس انتخاب کردم 

  !زنهیکَره،انقدر بلند حرف م
  

 لباس تنم و سوت کهین دو ت انداختم رو هموینطوری رنگ کوتاه و نازکمو همیلی نی نخربدوشامبر
 مات زل دنمی نشستن و با دی شده بود برازی خمی آرش که ندنی که با درفتمیزنان به طرف حمام م

  . ولت بهم دست داد220 مقابلش حس شوک برق یزده بود به سوژه 
  

 حموم خوردم ،در بسته رو به سرعت و باز ی برم تو حموم که با صورت به در بسته عی شدم سرهول
 یهنوز قلبم داشت بندر.کردم خودم و پرت کردم تو حموم در پشت سرم بستم و کف حموم نشستم

  .دیرقصیم
  
  !! بود زنگ زدنیی پانی همیعنی کردی مکاری چنجای انیا

  
 با حورا که شک نداشتم ی ،از ترس برخورد احتمالستادمی ارشی شدم آب سرد و باز کردم زبلند

 بعد سه ربع دمی کشفیبا صبر و حوصله دو دست سرم و شامپو زدم ل در حال انفجاره ، تیاز عصبان
 سمت اتاقم که صداش رفتمی پام می و آهسته بدون جلب توجه رو پنجه دمیساعت حوله مو پوش

  : کردخکوبمیم
  
  .. باشهتیعاف-
  
 قدم به سمتم برداشت هی کاناپه بلند شد و ی سمتش،خندش و خورد و از رودمی دهن باز چرخبا

  : به بخار حموم داد و گفتییره ،اشا
  
  !!نیی پای از راه آب رفتکروبای با موفتادمی به شک مواشی واشیداشتم -
  
  : و گفتدی ترس نگاهم و گردوندم تو خونه که با آرامش خندبا
  
اگه قطع !!! با تو داشته باشمی صحبت خصوصهی فرصت دادن دنیحورا خانم زحمت کش-
  ! بگمنمی قصد داشتم ایکردینم
  

  :میشگی دهنم و قورت دادم رفتم تو جلد همآب
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  !! باهممی نداری حرف؟؟مایفرصت؟؟صحبت خصوص-
  

  : برم اتاقم که گفتبرگشتم
  
  !! لباس عوض کن چون من قد هفت سال ،حرف دارم بزنمعی اتاقت و برداشتم ،سردیکل-
  

 ی چجوردیندم با موری اخی سالهانی تو انی اولی نگاش کنم برگشتم سمت اتاقم برانکهی ابدون
  !!!! خرابش گور خودم و کنده بودم،لباس بسته هم که نداشتمیباز بپوشم با سابقه .لباس بپوشم 

  
 و با دمی کشقینفس عم. ، موهامو باال جمع کردمدمی پوشی رنگیی کاهوی زانوری زرهنی ناچار پبه

  . رفتمرونیاخم ب
  
 نی بشر انی به چشمام شک کردم اهیان تو آشپزخونه در حال قهوه درست کردن، چند ثدنشی دبا

  !!کردیهمه پررو بود رو نم
  
 خودش و به دست وانی وسط گذاشت و لزی گذاشت و رو مینی و تو سختی قهوه روانی دوتا لتو

  . کرد و سرپا با اخم زل زد بهمبشی شو تو جگهیگرفت و دست د
  
  !!!ی بدوندی من هست که بای در مورد گذشته ییزای چهی-
  
  !! گذشته شما ندارم آقادنی به شنیبار هزارم عالقه ا یبرا-
  
  .. زن مننیبب-
  

  : از جام بلند شدمیعصب
  
  ! بشنومی اگهی درمورد کس دیزی چخوامی نمنی رو اعصابم هستیخودت، بچه ت به اندازه کاف-
  

  : و زل زد تو چشمامدی که دستمو به عقب کشرمی کردم برم اتاقم سنگر بگپشت
  
  !!ی انتظار دارم عاقالنه بهشون گوش بدزنمیاالن دارم حرف م..بذار واسه بعد هات و یبدقلق-
  

  : کرد دستم و ول کرد و ادامه دادیمکث. حرف زل زدم تو صورتشبدون
  
  !! با درد بود چه برسه بچه دار شدنشدنشینفس کش. داشتی قلبیماریزن من ب-
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  : گذاشت و ادامه دادینی قهوه شو تو سوانی کرد لیمکث
  
 بچه دار بشم در رم،ی زن دوم بگنکهی ، اجازه امی اول که ما ازدواج کردیساغر همون سالها-

 من نه وقتش و داشتم نه مثل یول. داشته باشم و داده بودگهی و نرمال دی عادی زندگهیکنارش 
 بود که دوستم داشت یزن. من بس بودی تو زنا بگردم خوش بگذرونم،ساغر براومدیعماد خوشم م

  . دوسش داشتم ممن ه
  

  : روبرومستادی موهاش و صاف انی بدی کشدست
  
 ی ، حروم زندگتی ،شادابتی شدن اون ماجرا رو ساغر ندون،من نخواستم جوونختهیمقصر بهم ر-
 ی ،من نخواستم به پا ی کنمی تقسی اگهی تو با کس دی مرد متاهل بشه،من نخواستم خوشبختهی

  .ی و بسازیاحساست بسوز
  

 هی ری کردم،اگر اونقدر به خودم اعتماد نداشتم درگی پدرت و قبول نمشنهادی پیکر فی با باگر
 نبودم شش ماه احساس خودم و تورو سرکوب کنم شم،مجبوری و خونه خراب کن نماهیجفت چشم س

 سر خودم و ی چه بالئرمی در نظر بگنکهی بدون ایمی تصمنی بار همچری،مجبور نبودم برم ز
  !!ارمیتوم

  
  :دمی خندیعصب

  
  . بپرسم کدوم قسمتت اوخ شدتونمی مقای دقدیجانم؟؟ببخش-
  

  :دمی کرد تو صورتش داد کشمکث
  
  !!!! تو باخت من بودم، حضرت آقای عقده های و پاشی که زندگیکس-
  

  :رفتمی عقب سمت اتاقم معقب
  
چه ما  تونی من و پدرم شکراب بود،به باقنی تو چه بکارکرد،بهیبه من چه خواهر تو با پدرت چ-

  !!!!!!!!ی آشتای میقهر باش
  

  : قدم به سمتم برداشتهی بااخم
  
 من نی؟؟ایدی دبی فقط خودت آسیکنیچرا فکر م.. دارهی به باقیبحث من و توئه چه ربط-

 به دونمی مثل تو بودم که نمی فکری سردخونه به اون سردخونه دنبال جسد دختر بنیبودم که از ا
  . گذاشت رفتزهیچه انگ
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 چارستون دمی نشون از تو بودم،هرجا اسم نارگل شنهی رد هی آزگار دنبال کسالی بودم که  مننیا
 و مواد زدن و ی بازی حال قرط؟؟دری بود؟؟کجای کجا بودیول!؟! نکنه خودشه؟؟؟دیبدنم لرز

  ..درجا زدن تو لجن
  

  : حرف بزنم که با دست مانع شدخواستم
  
 و ول کردم به امون خدا میمن بودم که زندگ نی من بودم خواب و خوراک نداشتم ، انیا-

  !! چطور زنم ازدستم رفتدمی نفهمی من بودم که حتنیا.  باختمی کدمینفهم
  
  : به سمتم و گفتدی دست کشری تحقبا
  
  !!!یکردی و در آرامش متی زندگی تو داشتدمی که شنییتااونجا-
  

  : خودم داشته باشه گفتمیا به صدی که شک داشتم شباهتیی از بغض با صداشدمی خفه مداشتم
  
  !! نه من دست از سرم بردارخورهی حرفا نه به درد تو منیا-
  

  : شد تو روم داد زدیعصب
  
  ..!! دست از سرت بردارمتونـمی نمگهی؟؟دیفَـــهمی متونمی نـمتونمینم-
  

  : سمتش دمی کشدست
  
 یبه چه حق..م  و شروع کندمی جدی زندگخوامیمن نامزد دارم م..ی شرمی بیلیخ..تو..تو-

  !!یکنی می من بازی با آبرویدار
  

  : بزرگ برداشت شونه هامو و گرفتی و و با قدم هانمونی بی فاصله
  
 دروغ ی نارگل ،داری کردی نمی اون شب من و همراهی من نفهمم؟؟؟ نامزد داشتی تو فکرکرد-
  !!یگیم
  

 یهمه،هروقت تلخ بغضت و بفی کسی نخواستیدی داد کش،هروقتی مدت دروغ گفتنی اتمام
 بچه نینه،ببی حالت و ببریی تغی کسی نخواستی ،اخم کردنهی تو ببی دلتنگی کسی نخواستیکرد

  !! وبم اخالق تو دستمهریمنو رنگ نکن ،من ز
  

  : زدم تو چشماشزل
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  !!شک دارم-
  

  : و تکون داد و آرومتر گفتسرش
  
 و نی ها تو بغل ایلی خنی عمستیبلد ن. سالمه دربدر دنبال آرامشم 38 کشش ندارم گهیمن د-

 چون دوست رسمی با تو به آرامش مدی کنم ،من تو وجود تو حسش کردم،من بدون تردداشیاون پ
  !! و نشونت بدمنی ایستادی نایبا رفتنت حت.دارم،دوست داشتم

  
  !! بشنومخـوامینم-
  

  : تکون داد بازوهامو
  
  !! رو به جفتمون بدهندهی فرصت جبران آی ببخش ولگمیست،نمیگذشته قابل بخشش ن-
  
  !!ولم کن-
  
  !!نارگل -
  
 کشور برو از نی شهر برو از انی نهه ،حاال برو از ادم،جوابمی حرفات و بشنوم شنیولم کن،خواست-
  !! نمک رو زخمم نباشنی از اشتری کره برو، برو فقط بنیا

  
 ش عقب گرد دهی به خودم دادم و بدون توجه به رنگ پری شل شد دور شونه هام ، تکوندستاش

 لب آروم آروم خودم و تسال ریکردم به سمت اتاقم و پشت در سر خوردم،پاهامو بغل کردم و ز
  .دادمیم
  

***  
  
  : جوابش دادمی با کسل"شماره مرکز بود" زنگ خورد می دونم چقدر گذشته بود ، گوشینم
  
  !!سالم خانم رنجر-
  

  :ادم به شماره انداختم و جواب دی کردم دوباره نگاهمکث
  
  ؟؟ی مردنییتو کجا-
  

  : و گفتدی خندآروم
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  !خانم سعادت شمارت و گرفت برام..مرکزم خانم-
  
  ؟؟!!یی ، چته باز اونجاتی ،برو بتمرگ سر خونه زندگدهی به هفت پشتش خندیپر-
  

  : کرد گفتمکث
  
  !!دمیستاره رو د-
  
  ؟؟!!نوش جونت به من چه-
  

  : توجه به حرفم ادامه دادبدون
  
 شدن ری ،درگدهی شننمی و نابود کرده امی گفته بخاطر حسادت به من زندگیمرز تو مست فراگهیم-

از . تو بار اون مرد و هل داده طرف مردهی فرامرز اشتباهی،تو خونه حبسشون کرده بوده،وقت
  !!رانی سفارت خواسته برگرده اقیطر

  
  : گفتمی حوصلگی ببا
  
  !! برو سر اصل مطلبدونمی خودم هم منارویا-
  
  ..خانـــم-
  
  !!بنال-
  
  : و بالفاصله گفتدیچی پی تو گوشقشی نفس عمیصدا-
  
 یلی برام خنیا.. دوسش داشتمیلیخ...من..؟من! دست بهش نزده ،خانم چطور باور کنمگهیم-

  ..نِیسنگ
  

  : وسط حرفشدمیپر
  
  ! مرد بپرسهیزنگ بزن از .  از احساسات مردونه ندارمی مسائل، من درکنیتو ا-
  

  : زنگ خورد، با اعصاب خراب جواب دادممیدوباره گوش. دادمهی تکواری به د کردمقطع
  
  ؟؟!!! چتـــهگهید-
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  ...خانم-
  
  ؟!!یزنی پس چته دست و پا م،ی دوسش داشتیگیمگه نم.. درمون یخانم و هفت درد ب-
  
  ..آخه شما-
  
  !!!! خودم موندمی تو کار زندگ؟؟منیمن چ-
  

  : گفتدیخند
  
  !!اد دارم خانممن فقط به شما اعتم-
  
  !!ی برات دام پهن کردم، خبر ندار،منمیید بس که ساده ا-
  

  : شو خفه کرد و با سماجت گفتخنده
  
 معضل چطور بگذرم نی از ادونمی فقط نمی شروع کنم ، ولخوامی رو نمیزی چی زودنیمن به ا-
 نی چندقی و با رف زنمخواست،ی بود که دلم نمنی دنبالشون نگشتم ،اچوقتی که هیلی از دالیکی؟؟

  !!نمیو چند ساله م بب
  

  !! بکنهکاری چدیمن مرد نبود بدونم حاال با. کردمسکوت
  
 من بودم،مادر کنم،اگری زن از خودم دفاع مهی از ذهن ی ،ولستمی من مرد نی مفنگنیبب-

 شدی روم نمچوقتی اگر بهم تجاوز هم شده بود ، هی رابطه رمانس و عاشقانه ،حتگمیبودم،نم
 بده به خودت که خداتون بخاطر یدواری امهی ایب!!دم کشورم،برگردم تو خونه پدرشوهرمبرگر

  ..نیهم!! به جفتتون رحم کردهتونعشق صاف و ساد
  

  !! دوباره زنگ بزن ی قطع کنم جرئت دارخوامی ماالنم
  

 می کردداشی پی وقتمیگردی می عمر دنبال خوشبختهی. رو تختم،چشمام و بستمدمی کشدراز
  !!! ازش کم نشده باشهم،ی شمریاشو مدندون

  
***  

  
 شو ی تا خواستم جواب بدم قطع شد،رمز گوشرهی ، رفته بود دوش بگخوردی حورا زنگ میگوش

  :ارمی کم مونده بود شاخ دربامی با خوندن متن پدی براش رسامی پهیزدم 
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  "!!! جواب بدهزمیجان نارگل ، نوراعز"
  
 تو گوشم، حس کردم از درون دیچی آرش پیصدا ی بود؟؟زنگ زدم سر خطش وقتی کنیا

  .... شدمیمتالش
  

به شکل ... گفتم ی میزی زدم ، چی می حرفدیبا. شدمرهی بهت زده به در حموم خهی ثانچند
  . صدام و گم کرده بودم،یبیعج

  
  ... عالمه حس بدهی و رو شدن ری داشتم حس تلخِ زی خفگحس

  
  :زد لب ی از اصرار کردن خسته شد تو گوشصدا

  
اما االن بهت . ومدی نشی نخواستم، فرصتش پنکهی نه ایعنی نخواستم کنارم باشه،یبه عمرم از زن-
  !! مثل تو بودمی کسهی عمرم دنبال ی همه کنمی ،حس مانی ،من عماد کگمیم
  

 لرزون تماس یبا دستا.دیچی پی م تو گوشهی گری شکست صدان،بغضمی خم شد خوردم زمزانوهام
 و به طرفم اومد و دی حوله شو پوشی هول هولدنمیورا در حموم و باز کرد با دح. و قطع کردم

  .داشتی گفتن دست برنم"! شده؟؟یچ" ش از شهیطبق عادت هم
  

  . خودشهی پشتش متوجه شد گوش"عالمت تعجب" دنی رو از دستم گرفت از دیگوش
  
  !! ؟؟؟؟نارگلیکنی مهی من؟؟چرا گری با گوشیزدی حرف می با کیداشت-
  
  : بهشدمی بهش با هق هق پرسدمی مقدمه پریب

  
  ؟؟!! عماد شمارت و دارهیچرا نگفت-
  

 حموم ی بودم و صورتش از گرماسی موهاش خستادمی خورد،از جام بلند شدم روبروش اجا
  :ملتهب بود

  
   ؟؟؟یزشی عزی نورایچرا حورا،چرا نگفت-
  

 خودش و به ی م جاهی اولیطرابا دتسام صورتم و پاک کردم اض. نگفتیچی انداخت،هری و زسرش
  : داده بودتیعصبان

  
  ؟؟ی باهاش رابطه داریاز ک-
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  :از همون جا داد زدم. حرف به سمت اتاقش رفتی بهم کرد و بی وحشتناکاخم
  
  !! پرسمیباشه نگو از خودش م-
  

  : شروع کرد حرف زدنی طرفم و بعد از مکث طوالنبرگشتم
  
 باهاش هی بدونم کنکهی ست که من بدون ایهارماه سه چیی آشناهی ،بحث ستیبحث رابطه ن-

 نی خودمه ا"سنگ صبور" کردمی ،منم فکر مذاشتی سربسرم ممی سر گوشومدیاس م. شروع کردم
 که ی شد ،تا شبشتری ها بی اس بازنی و انجای اومدم انکهیتا ا. کردمی مشی ،همراهدشهی جدوهیش

 درد خواستمی که زنگ زدم رو خطه،مرمینده بگ بشقاب پرطی رو برده بودم بلی پارک من مانمیرفت
 عماد کم مونده بود ی صدادنی که با شندهی گوش می با صبورشهیو دل کنم، فکرکردم مثل هم

 نارگل حس ستادهی با لبخند پشت سرم ادمی قطع کردم تا برگشتم دعی روسریگوش. بشموونهید
  .تکردم جون از تنم رف

  
 ، کنجکاو شده کردهی مفی شد و گفت اونقدر هانا ازم تعررهیا خ بچه هی به بازستادی کنارم ااومد

 خود شو گهی کنجکاو شده بود دنمی اس داده بود و خب منم اشتباه گرفته بودمش ام،ی کنهیبب
  . نکردیمعرف

  
  : و بلند کرد تو چشمام زل زدسرش

  
.. ن مونده،من بخاطر منجای شو ول کرده ای کار و زندگگهی از من خوشش اومده،مگهینارگل م-

  !!شمی موونهیدارم د..من ..نارگل 
  
  !!!!شدمی موونهیمنم داشتم د...نی نشستم رو زماری اختیب

  
  !اد؟یازش خوشت م-
  

  :دی پررنگش
  
  !!می بفهمه من کهیکاف!! نارگل ترسمی ازش مه،منی چه سوالنینه ا-
  

  . زانو زدنیکنارم رو زم زل زدم بهش نیی سرم و از پاری دستام و گذاشتم زنی رو زمدمی کشدراز
  
 ری پشتته ،امای دنگهی؟؟االن د!! بودهی اون همه کاراش چلی دلی خوبه که بدوننی اشهیبد نم-

 لی هست اما دلست،مرموزی نی هم اونجور که تو تصورم بود ،مرد بد ذات و خودخواهانیارسالن ک
  .. مثلیکی حرفاش حساب کتاب داره،به نظرم بهتره با زنهیحرف م.ستیبد بودنش ن
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 یی کسانیب.. که االن چقدر خوشحالمی حتی باور کنیتونینم...کنمینه نارگل نه خواهش م-
 یمی قدی بازم همون حرفا و دردامی کیاما اگه بفهمن م.. خانوادمنیهستم که دوستم دارم ب

  !! بگذرهی همه چی سادگنی به اذارهینم
  

  : گفتمی نشستم و با تلخسرجام
  
 به یمگه به من نگفت! خرده شجاعت داشته باشهیخوره،ی ترس تو بهم منیز ا داره حالم اگهید-

  ؟؟!یکنی ،پس چرا از خودت از پدرت دفاع نمیدادیپدرت حق م
  

  : گفتینی و با لبخند غمگدی کشیآه
  
  .. خود تو به نظرت اگه آرش بدونهنی،همی هارو تو گذشته جبران کنی خرابی بعضیتونیتو نم-
  
  : عذرخواهش بلند شدی کاره گذاشت، برگشتم سمت اتاقم که صدامهی و ن بلند شدنم حرفشبا
  
  !!! نداشتمیمنظور-
  

 می چکاب جراحیفردا نوبت دکتر برا. اتاقم و بستم، رو تختم نشستم و سرم و با دستام گرفتم در
  . رفتن نداشتمیبود ،حال و حوصله 

  

  
  
  :ون مقدمه گفتمبه محض نشستن بد. رستورانمی از مطب دکتر رفتالدی مبا
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 دارم نه حورا ی روزها نه من روزگار خوشنیراستش ا. با خود رضا صحبت کنم تونمینم-
 دارم سکوته اجی که احتیزیمخصوصا من که واقعا به تنها چ.می مراسمش باشی برامیتونینم!!

  !! کنیتو ازش عذرخواه...مطلقه
  

  :ت آروم گفقهیبعد از چند دق. نگفتیچی و هدی کشیقی عمنفس
  
  !!سوزهیدلم برا حورا م-
  
  !!سوختی دل من هم برا سرنوشتش میبیبه شکل عج. نداشتم بزنم ی حرفچیه
  

  : عوض کردن بحث رو بهش گفتمیبرا
  
  ؟؟ی کردکاریتو چ-
  

  : زد و آروم گفتی محجوبلبخند
  
 کر طونی شق،گوشی اومده بود مجتمعشون تحقی نگفت بعد ستاره گفت کسیچیه!!به خاله گفتم-
  !! مرغای قاطمیری ممیگار ماهم داران
  
  : شدم و گفتمرهی صورتش ختو
  
 به دونمی نمنی سالها کنارمون نبودنی ،اگه تو و ضا تو اگمی می جدنوی ، االدیبرات خوشحالم م-

  !!میدی رسیکجا م
  
  : و گفتدی خندی سرخوشبا
  
 ی چه بالئنستدوی خدا مچارهی بیاون حورا!! ی ازت راحت بود ،مار هفت خطالمیتو که خ-

  !!ومدیسرش م
  

 دندوناش و خواستی وجه دلم نمچی به هدادی داشت لبخندش و نشونم میخوشبخت.دمی خندبهش
  !!بشمارم

  
**  

  
  !!!ارهیخب زنگ بزن الله برات ب-
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 ،برو اری هام و بی برام آلبوم بچگای بگم برونی ، بکشمش بنی از بغل امتونمیحورا الله رو نم-
  !!ری از عمه بگنییپا
  

  : نگاهم کرد و با اخم گفتی چپچپ
  
  ؟؟یری؟؟بعدشم چرا خودت نم!!! هانی خرده شعور داشته باشهی قراره یک-
  
  !!شهی چرا روم نمدونمی ،نمکنهی نگاهم می جورهی خرده هی عمه زهیخب چ-
  

  : کرد و گفتیمکث
  
  !!رتی بگدهی ندکنهی می چرا انقدر سعدونمی منم متوجه شدم،نمیراستش و بخوا-
  

  : رونی نفسمو پرت کردم ب
  
  !!اههی نکرده باشه وگرنه روزگارش سیدعا دعا کن عمت چغل-
  

 و خواستمی که میی شماره اشی سرگوشدمیبا سرعت پر.رونی از در رفت بی کرد و عصبیاخم
  . کردم رشی ذخمیبرداشتم و تو گوش

  
 نیی پاشتری فشارم بکردمی حس مخورد،ی که می اتاقم وقفل کردم و شماره رو گرفتم با هر بوقدر

  . تماس قطع شدیبدون پاسخ ده.ادیم
  

 زل ی با کنجکاودنمیدر و با عجله باز کردم با د.  خودرمی درو باز کرد که با صداش تکونحورا
  :زد تو صورتم

  
  ؟!؟!دهی چرا رنگ و روت پریکردی مکاری چیداشت-
  
  !!دمی ترسی در قفل کردم لباس عوض کن در زدیچیه-
  

  :دنیباال پر ابروهاش
  
  ! آلبومنی اای؟؟بی شدای تا حاال با حجب و حیاز ک-
  

  !! شدممی بچگی عکسادنی زدم و البوم و از دستش گرفتم ،به ظاهر مشغول دی مصنوعلبخند
  

***  
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 از عصر رفته بودن پارک یآرش ، حورا ، هانا و مان. راحت شدالمی تماس و هم گرفتم خنیآخر

  . کردمنشی و تزئنگیسه مراسم شب پارک من هم با تمام توان وایباد
  

 نی امسال خوشحالش کنم حاال که بخواستی بود ، عالوه بر اون تولد حورا بود دلم ملدای شب 
  .خانواده ش بود

  
 که یهرچ. پدر شو هول داد و داخل اومدن ،خودم دعوتشون کرده بودملچری و زدن، عماد وزنگ

  .ش بود  من هم باارزی ، براشدی حورا میباعث شاد
  

  . کردی زد و با خاتون و شروع به احوالپرسی لبخند قدرشناسدنمی با دای دن
  
 رنگ نگاه اون عوض شده بود ، از همون شب که با پدرم دی شاای مثل سابق ازش متنفر نبودم،گهی د

 هام یجواب بد اخم. گرفتی کرد،رو نمی هام اخم نمی شده بودم مثل سابق به بداخالقریدرگ
  .  بودنشی غمگیدهافقط لبخن

  
 که اونقدر ضربات کردی تازه داشت درک مدیم،شای که من کدیفهمی بقول حورا انگار تازه داشت م

 دی دی تازه داشت مدیشا. قلبم و معاوضه کردمنی اون زمی بود که پانی تحملش برام سهمگیزندگ
  !! رمی زخم خورده از تقدهیمن هم ، 

  
 هاش گشاد و از تور نی ش سنگ کار شده و آستنهی که رو س بودی رنگی تنگ و مشکی ماکسلباسم

. ختمی رنیی طرف شونم پاهی تا پشت گوشم سفت نگهشون داشتم از رهیموهام و صاف کردم با گ.بود
 ی نقرهاشی آراهی. کرده بوددای پی هامونی با لباسم و تضاد رنگ پوستم حساباهمی سیچشم و ابرو

 واسه خودم تو ی زدم و حسابیرژ لب کمرنگ قرمز. بدم تر نشوندهی کردم چشم هام و کشهم
  .دمی خط و نشون کشنهیآ
  
  : لب گفتمری تخت برداشتم و بغلش کردم زری بودم از زدهی که خریتاریگ
  
 آهنگ تو رو دست گرفتم پس بزار خوشحالش هی نی من بخاطر ایدونی نکن،معمیتروخدا ضا-

  .کنم
  
  .نیی پا و رو کولم گذاشتم رفتمدمی بوستارویگ
  
  .ی رفتنم عماد شروع کرد سوت زدن و مسخره بازنیی محض پابه
  
  !!شودی وارد میانیبه به -
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  : تکون داد و گفتی سرنیام
  
  !!کنهی میبدبخت بشنوه خودکش-
  

  :  رو کردبهم و گفتی مصنوعتی با مظلوم
  
   ؟؟؟ی هم بلدیزیحاال چ-
  
 نگاه درست هی ، با اخم دیدوتا از سرم پر نی ای اگر چارتا اکورد بلد بودم با مسخره بازیعنی

 جواب بدم رفتم نکهی اوه اوه جفتشون هوا رفت و بدون ای جفتشون دادم که صدالی تحویحساب
  .ینشستم رو صندل

  
  !؟؟!!!دهی ها پری رنگ بعضای ادهی زنجای نور اگمیم-عماد

  
  !!!نمیبیرزون م هارو لی بعضی کرده آخه دارم دستادای من هم انگار مشکل پیچشما-نیام
  

  . کنترلش کنمتونستمی داشتم بخاطر حورا و نمجانید،هیلرزی دستام داشت مگفتنی مراست
  

  !! و هشداد داد کمتر سربسر دخترش بذارننی دونه انار پرت کرد سمت امهی بابا
  

  : و آورم در گوشم گفتستادی بره در و باز کنه، عماد پشت سرم انی در خونه رو زدن تا امزنگ
  
  !!دمی می من بهت تقلبیترس هرجاش مشکل داشتن-
  

  : زد و ادامه دادینی نگاهش کردم ، لبخند غمگبرگشتم
  
 به ما یچی قلب بزرگش هد،ازی به ما نرسیچی از معرفتش هامرزدشی خدابمی داشتیی داهی-

  کم،یادگاری دهی به ما رسشی قلم استعداد هنرهی نی ای ولدی به ما نرسیچی شجاعتش هد،ازینرس
  !! دوست بداخالقت و خوشحالش کنمادی من هستم،بدم نمیاورد

  
 شو ازم ی نگاهم و از صورت عماد گرفت و به در دادم آرش نگاه عصبنی خشک امی سرفه یصدا

 وسط ، حورا با تعجب و اخم نی امی شد، انگار که ما بوقی با باقیگرفت و مشغول سالم احوالپرس
  .کردیبه جمع نگاه م

  
 شو ازم ی نگاهم و از صورت عماد گرفت و به در دادم آرش نگاه عصبنیخشک ام ی سرفه یصدا

 وسط ، حورا با تعجب و اخم نی امی شد، انگار که ما بوقی با باقیگرفت و مشغول سالم احوالپرس
  .کردیبه جمع نگاه م
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  : قدم جلو رفت و گفتهی عماد

  
  !! نورا خانملداستیشب -
  

 رفتن شو تا راه پله نگاه ریعماد مس. گفت و از پله ها باال رفتیان نگاهش کنه آهنکهی بدون احورا
  . زدی کرد و لبخندیقیعم
  

  : باز شدششی ندنمی با دیمان. داخل شدن غی با جبی بچه ها به ترت
  
  !! پدر سوختهیچه خوشکل شد-
  
 دی پردد،عمای بلند خندی شد براش ، بابا با خنده دست گذاشت رو شونه ش و با صدازی خمی ندیام

هانا چشم .دیخندی با ذوق می ماننیی که بندازش پاکردیبغلش کرد ،گذاشتش رو شونه ش کجش م
  :رو کردم بهش و گفتم .داشتیازم بر نم

  
   شد؟؟یهانا خانم، سالم شما چ-
  

 باال بره لچرشی از وخواستی داد و دوون دوون رفت بغل پدربزرگش ،می با خجالت تکونسرشو
 پدربزرگش ،نگاهم ازشون ی گذاشتش سرپادشیشد بغلش کرد ، بوس بلند تونست،باباینم

  . نظرم گرفته بودری زقشی با نگاه دقایدن.گرفتم
  

 الله ی هیزی جهلی وسای گرونی نشستم به بحث مسخره الی الله و لنی توجه به نگاهش رفتم ببدون
  .گوش دادم

  
 بهم داد و ازخونه رفت یرام نظام همه احتی که از تولد حورا خبر داشت ، جلوی هم تنها کسعماد

  .رهی بگلی و تحوکی،ک
  

 مثل آرش ی کسیول!! پنهون بمونهی نبود که از چشم کسیزی چشیزد،خوشحالی برق مچشماش
 نی ادونستی نمداشت،ی برنمنی لحظه چشم از زمهی شده بودند و دیکه مشتاش از فشار سف

  !! بخاطر حوراست نه منیخوشحال
  

 نجابت و نی در عشهی مثل همی و گشاد با شال مشکی و شلوار مشکی رنگیب سبز آکی با تونحورا
 و نای روبروم کنار می کرد با لبخنددامی بانگاهش گشت و پدیدرخشی مثل ستاره مییبایحجاب از ز
  .عمه نشست 
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 به یکی پالستری و هانا هم با ذوق شمشی بچه هارو تو گردنشون گذاشته بودند ، مانمای و ننیام
  .ر حال نبرد بودنددست د

  
 لحظه هی" بازش کنه با گفتن نکهی داد دست بزرگتر جمع قبل از امی شاهنامه اورد و مستقالله

 بزنم زنگ در زده ستادمی اگهی حواسارو به خودم جلب کردم، تا خواستم حرف دی همه "دیببخش
  .شد 

  
 هم ی باز شد،مانششین پشت در ، ی صحنه دنی گذاشت و در و باز کرد با دنی رو زمی ماننیام

 هانارو از گردنش بغلش گرفت و به در ماین.گفتی مکی هوا و آخ جون کدیپشت سر عموش پرس
  . شدرهیخ
  

 ی و جلوکیهمه ناباور زل زده بودند بهش،جلو  اومد و ک. وارد شدی بزرگی مربعکی با کعماد
 ی دستشی پن،یریودش خیتا خواستم حرف بزنم بچه پرورو. قدم عقب رفتهی حورا گذاشت و زیم

  : بلند گفتیکرد و با لبخند دختر کش
  
  !!!نورا خانم تولدتون مبارک-
  

 ستاره ی براق و چشمای به چهره کی کی رو"دوست دارم تولدت مبارک" گرد حورا از یچشما
  :بابهت زل زد تو صورتم.دی رسجانی من از هیبارون عماد و در آخر به اشک ها

  
  !!!!نارگل -
  

 و رهی بگنی داد ، نگاهش و از زمتی و تولدت مبارک خوندند،آرش هم رضادندی کشغی جهمه
 ری زد و سر شو زیبدون حرف زل بزنه تو صورتم ،نگاهش کردم براش ابرو باال انداختم لبخند

  .انداخت 
  

 حورا ی گفت اشکاکی بم و خش دارش تبری ارسالن که با صداری به امدی گفتن رسکی تبرهمه
  .شدی لحظه محو نمهیلبخندش .ختیری منیی پای خوشحالدونه به دونه از

  
  : گرفت و گفتی عکسکی از ککی کی خم شد روالله

  
  ؟؟!!ی نارگل،کجا سفارش دادسنی بنوی دوست دارم شو قشنگ دادچقدر

  
  : تکون دادم با خنده گفتمیسر. شدرهی به آسمون خبی به عماد کردم دست تو جنگاه

  
 به ی،نگاه"نورا جان تولدت مبارک روش بود"اده بودم فقط  که من سفارش دکیواال اون ک-

  :عماد کردم و بلندتر گفتم
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  !!! دوست دارمش از کجا سبز شدنی ادونمینم-
  
 انداخت،آرش ناباور به برادرش ری خنده ،حورا سرخ شد از خجالت سر شو زری زد زی پقنیام
  !! شده بودرهیخ
  

 بهش بدهکار بودم بخاطر همه نای از اشتریب.کر کرد نگاهم کرد با تکون دادن سرش ازم تشحورا
  !!زشیچ
  

  : گفتمی لرزونی کردم با صدادای و پصدام
  
  !! ناقابل برات آماده کردم نوراهی هدهیمن -
  

 تاروی زده م گخی ی بادستاواریبلند شدم از کنار د. برگشتن طرفم سرو صداها کمتر شدهمه
  :له گرفت و زوم کرد رو من و از دست النی دوربعی سرنیبرداشتم که ام

  
  !!نی دنی دنید.دی لذت ببردوارمی ،امرانی ایقی موسی کنسرت نابغه انیخانم ها آقا-
  

 حاال آرش روبروم بود ، کنارش پدرم نشسته بود و نمی پام تا بشری گذاشت زی خالی صندلهی عماد
  . شده بودزونی هانا از گردنش آوانی کرارسالنیکنارشون ام

  
   ال سوی دو ر می شدم از هرچیکردم خال جا حس در
  

  : لب گفتری گذاشت کنارم نشست آروم زی هم صندلعماد
  
 بزن رو ساز شه،چارتای سرت نمیچی هدنی چشمات زل نزن به جمع،همه فهمنی قورباغه با انیع-

   !!گهیتمومش کن د
  

گذاشت رو عماد دست .کوک کردم شروع کردم زدن. دستم گرفتمتاروی دهنمو قورت دادم گآب
 کرد یعماد جوونمرد. رفته بودادمیاشتباه شد،دوباره گرفتم دوباره زدم،اشتباه،نت ها .دهنش

  : هم گفتنیام. کردیخندشو خورد،حورا با خنده نگاهم م
  
  !! نورا خانم از خودمونن ،ی زده شدجانی انقدر هی بزنیخوایبابا برا عشقت نم-
  

  : بغلش و گفتریعماد زدش ز. شد دهیش دستم کری از زتاری بار گنی زدم ادوباره
  
  !!نورا خانم اشکال نداره من بزنم نارگل بخونه-
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  :عماد برگشت طرفم!!خوندن سخت تر بود.. نهاوه

  
  ؟؟ی بزنیخواستی میچ-
  

 تکون داد ،چشماشو و بست و دیی به تایسر. بزنم و گفتمخواستمی که می کنار گوشش اهنگآروم
 مرض یستی تو که کوک کردن بلد نیعنی که بهم رفت ی چپ چپ هارو از نو کوک کرد و بامیس

 گرفت و شروع کرد زدن، کج محو زدنش یبا انگشت هاش ضرب. دستی گرفتتاری ،گیدار
  !! با انگشتاشکردی جادو مت بشر دوپا داشنیا.شدم

  
  : بلند گفتمدمی خوندن متن ترانه شد برگشت طرفم اشاره داد بخون،خندموقع

  
  !! که تمام کرد ،خودت بخونکار را آن کرد-
  

 مکث هی ثانهی داد و به تشکر سرش و تکون داد و بعد از لمی تحوییبای انداخت لبخند زری و زسرش
  : گرمش شروع کرد خوندنی همزمان با زدن با صداتاری گیصدا

  
  
  
   بگم دوست دارمخوادی وقته دلم میلیخ
  

   بگم دوست دارم
  

   بگم دوست دارم
  

  بخون که من تو رو دارم  من ی از تو چشما
  

   فقط تو رو دارم
  
   ارمی تو کم می ب
  
  
  

  .... ش داده بودمهی گری آماده ی داده بود و من نگاهم تو چشمانی نگاهش و به زمعماد
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   غم و اشک تو چشماتنمی نب
  

  .... شدرهی لرزونش خی رو دستاچشام
  

   دستاتلرزهی داره منمی نب
  

  ..ی بترسیزی از چخوامی نمخواستمی من زنده م،تای بخاطر عشقت بترسنمی نب
  

   نفسهاتی ترسو تونمی نب
  

   دوست دارمنی بب
  

   منم مثل تو با خودم تنهام
  

  امی منم خسته از تموم دن
  

   همه شبهام گذرهی منم سخت م
  
  
  

 هاش دنیدست و پا زدن هاش و نگاه دزد.کردمی می خواستن و نتونستن هرشبش و من همدردرد
  .کردمی تک تک سلول هام حس مو من هم با

  
  
  

   دوست دارمنی بب
  

   دوست دارمنی بب
  

   یبندی که چشماتو می دوست دارم وقت
  

  یخندی مای دننی ای با من به دردا
  

  ی از غمات دل کندی بگشمی آروم م
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  !! بودمستادهی که پشتش اکردی به من اعتماد مد،اگهیترسی نمزی چچی از هگهی اگه دشدمی مآروم
  
  
  
   دوست دارم می به هم بگای ب
  

   قشنگتوی دوست دارم من اون چشما
  

   آهنگتونی اخونمی دارم واست م
  

   بگو از دل تنگتو یخوای می هر چ
  
   دوست دارم می به هم بگای ب
  
  
  

  ... قطع شدتاری گیصدا
  
  
  

.  جمع شدی و سوت اهالغی جیباعث سرخ شدن حورا و صدا.... آروم دوست دارم عمادیصدا
 انداختم نفس ریسرم و ز. قفل شدرارسالنی و لبخند به لب امی راضی تو چشمادیهم چرخنگا
  . گردن مو خم کرده بودینی نگاه سنگیجرئت سربلند کردن نداشتم به اندازه کاف .دمی کشقیعم
  

 بی همه احساساتش عجنی ای باقی برادی شاکرد،ی مهی از جاش بلند شد داشت با خنده گرحورا
 نی امیکردی تلخ کنترل کرده بود، درک می که خودش و با خوردن چاای من و دن فقطیبودن ول

 رو که واسه یی سرخ رنگ ربان زده ی جعبه تار،ی ،از تو جعبه گدهی کشیی ساله چقدر تنها36بچه 
 دادم اشاره دادم بده بهش،دستاش و با ذوق جلو دهنش گرفته یتولدش در نظر داشتم و به مان

  . جعبه رو باز کرددیحبت بوس رو با میبود،مان
  

 از یبه سخت. به سمتم اشاره داددی کشرونی و از تو جعبه بطی خودش و به بهت داد بلی جاخندش
  : هاش،حضورش گفتمی بابت مهربوندی لرزی که قد هفت سال مییجام بلند شدم و با صدا

  
 تو ینبود....بودم ننجای ایاگر نبود.... فراتر از معجزه بودیزی چهی ، میحضورت تو زندگ-

 هات ،با قلب ی برام که با مهربونی سرسبز رو به بهشت بودی جاده هیمثل .. نبودمیچی ، همیزندگ
هزار بار بگم ازت ممنونم .می کشونددنی آروم آروم به سمت مفهوم نفس کشتیبزرگت ،با صبور

 اما پشتم و یام ساخت هی رحمی هام ،بی هام ،بداخالقی که تک و تنها با بدقلقی همه سالنی اتباب
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 کنار ری دل سهی باشه که ی تشکرنی ناقابل تردی شای سفر دو هفته انیا.. ، کم گفتمی نکردیخال
  !!ی داشته باشی بتونتی واقعیخانواده 

  
 چه نی که اکردنی نگاه می ش زل زده بود به ما دونفر با کنجکاوی چاوانی که تو لای بجز دنهمه

  .انقدر وابسته به هم کرده بود بود که ما دوتا رو یوندیپ
  

  : گفتهی خورد با گری تکونحورا
  
   لحظه بغلت کنم؟؟؟هی شهینارگل م..  شدمزیواقعا سوپرا.. منیمرس-
  
  : جلو جمع اخم کردمادی اشکم دربخواستمینم!!!نه
  
   !!ادی ها خوشم نمی لوس بازنیاز ا-
  
  : بهشدمیه بودم و پر ول شدنی تو بغل امبای سمت الله که تقردمی چرخی بدقلقبا
  
 و قسمت کی کاری کرده تورو گرفته پاشو برو چاقو بیالله پهن نشو رو اون بنده خدا ،چه گناه-
  !!!میکن
  

حورا آهسته . انداختری هم از خجالت عمه فقط سرش و زنید،امی شد برام خط و نشون کشسرخ
 حالتت رییتم بخاطر تغ راست گفنی ببیعنی بود،خکوبی و سرش و تکون داد،نگاه آرش مدیخند

  !!یکنیاخم م
  

  . کنمی بردارلمی فرمی بگنی و از امنی دادم دوربحی و خم کردم و ترجسرم
  

 که عماد با کردنی می بدن عذرخواهیی خبر نداشتن کادونکهی و همه بابت اکی از خوردن کبعد
  : رو کرد به جمع و گفتیسرفه ا

  
 از طرف سه تا ی همگیاشت، من هم با اجازه  گذانی لطف کرد من و در جریلیواال نارگل خ-

  !!! کنممشونی اگه قبول کنن تقدکی کوچهی هدهیخانواده 
  

  : خبر گفتی بای افتادن به تشکر حورا هم از دنهمه
  
  !!دی به زحمت افتادکی برا کی راستش به اندازه کافستیالزم ن-
  

  :ده بود بلند گفت شطنشی ششهی همرنگ برادر همبی که عجیی هم با خنده و چشماآرش
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  !! روشی هنرتیمخصوصا قسمت خالق-
  

 لنگه دی داد،آرش هم سرخوش خندلشی تحورسمی که حسابت و بعدا میی از اون نگاههاعماد
 از صبح تا حاال نی ایعنی فکر شو بخونم تونستمیم. شد رهی الله با تعجب باال رفت و به من خیابرو

  !!!!پرونهی حاال مزه مزدیحرف نم
  

 جعبه کوچولو داد بده حورا هی حورا مواجه نشه یهم هانا رو صدا کرد که با مخالفت احتمال عماد
   و جعبه رو باز کرددی،حورا هانا رو بغل کرد بوس

  
  .زدنی سوت منی امما،ین. شدرهی اورد و با اخم به عماد خرونی رو بینی ماشچییسو

  
  :فت داد و گی و جلو چشمش تکونچیی کرد و سویفی اخم ظرحورا

  
  !!!گهی دکی کوچنیفرمود-
  

  : و گفتمچی زوم کردم رو سوئنی با دوربدمیخند
  
  !!!!گهی دکهی کوپه کوچوندای از نطرش هشه،ی بلند جاش می فقط تو شاسلِی خودش گورستین-
  

 آرش ی نهی نگاه دست به سدنی حورا باز موند عماد دست بلند کرد بزنه پشت گردنم که با ددهن
  !! خندهری زد زی هم پقایزد و سرم و ناز کرد ،عالوه بر جمع دن یرو خودش، لبخند

  
 و عماد بود که نی امی قسمتش همخوننی بهتری شب تا آخر شب پسرا زدن و خوندن ولاون

 تاری هنرمندانه گی واقعی به دست شروع کرد به معناتاریعماد گ.  و سوت داشت غی جی جایحساب
  :رفتی مشییازدن و خوندن،الحق که حالل زاده به د

  
  
  

  ی مال ِ منه حاال که تو کنارمای دنی همه
  

   شبهانی اهی تو
  

  ی ستارمنی تو آسمون روشن تر
  

   ناز نگاتاهی چشم سادی مادمی خاطره هامون 
  

  رمیمی برات م
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   کرد رنگ چشاتوونمی دیدونی نم
  
  
  

 که ی زننی لحظه از ذهنم گذشت اگه بدونه اهی ، دی زد و نگاهش و ازم دزدی لبخندعماد
 خونهی پسرا ، داره می های متلک پرونونی چارتادر مدنیبخاطرش با تمام دبدبه و کبکبه ش و شن

  .ادی سر خودش و حورا میی ،چه بالهیک
  
 و با هم دادنی و مظلومانه سر تکون مشدنی مرهی خطنتی با شگهی و عماد تو صورت همدنیام

  :کردنی میهمخون
  
  
  

   من ِ اگه با تو نباشم
  
  رمیمی م
  
  رمیمی م
  
  رمیمی م
  

   توروی که دستای وقت
  
  رمی گی م
  
  رمی گی م
  
  رمی گی م
  

   ِ حس ِی تورمی باتو م
  

  ییای رو
  

  ییای رو
  

  ییای رو
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  یینجای بگو ایزاری بگو تنهام نم

  
   شونه هام بزاری سر رو

  
   با من باش

  
   با من باش

  
   با من باش

  
   واروونهی عاشقتم د

  
   با من باش

  
  باش با من 

  
   با من باش

  
   بزاری که غم داری هرچ

  
   تو قلبم

  
   تو قلبم

  
   تو قلبم

  
  شمی موونهی بدون تو من د

  
   کم کم

  
  
  

  : خندون الله وشروع کرد تک خوندنی کرد و پررو زل زد ، تو چشمابشی دستاشو تو جنی ام
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   حاال که دستات تو دستمه
  

   آرزوهام رو به رومه
  

   حاال که عشقت تو قلبمه
  

  . باتو بودن آرزومه
  

   غمامی رویکشی لبخند خط مهی تو با
  

  خوامی تورو م
  

  یستی نی وقتکشمی می چیدونی تو نم
  

   تنهامیلی خ
  
  
  

 دیرقصی عموش وسط متاری گیهانا هم با صدا.کردنی می قسمت و همخوننی هردو با هم همدوباره
 چشمم به گرفتم،تای ملمیعکس و ف همزمان دنی ها و ناز و اداهاش موقع رقصی، منم از لوس باز

  !! مشتاق پدرش نخورهیچشما
  

   .می جمع کردواشی واشی .دی که هانا کشیی ازهی خمنی چهار صبح با اولیکاینزد
  

 یعماد هم موند تا فرش و صندل.  بود و برددهی هانا رو که رو دستش خوابای آرش پدرش ، دن
 باالخره ازم درخواست یی پا اون پانیبعد از ا داخل و ارهی حورا رو بنی تا ماشمیهارو جمع کن

  !! بدونهشی حورا رو در مورد خواستگاریکرد ، نظر قطع
  

 رو ازش ی حورا بهش قول دادم بعد از برگشتش از سفر جواب قطعطی در نظر گرفتن شرابدون
  .رمیگیم
  

  : و گفت گذاشتنشی بشه ، دستاش و رو سقف ماشنی سوار ماشنکهی آخر قبل از ای لحظه عماد
  
  !!زی چهی آرش در موردت گفته بود ، درست بود اال یتا االن هرچ-
  

  : زدم و گفتمی امهی خوردم لبخند نصف نجا
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  !! پشت سرمگفتی میحاال چ.. تون خوبهبتی شما پسرا هم دست به غدونستمینم-
  

  : گفتی جدعماد
  
  : کرد و گفتیمکث... قلبتنی نهیگفته بود چشمات آ-
  
  ؟! چرانمیبی توشون نمیچی هیرگی جز تیول-
  

  : جواب دادمی لرزونی بهش کردم و با صداپشت
  
  !!چون قلبم و ارزون فروختم-
  

 استارت هی بعد از چند ثاننیماش. بودستادهی دادم ، حورا پشت پنجره اهی و بستم پشت در تکدر
  . پشت پنجره بودی هیهنوز نگاهم به سا.خورد و حرکت کرد

  
***  

  
 و شبها رفتمی و بعد از مدتها سرکار مشی کاری هامید که حورا رفته بود و تا شی می هفته اهی

 ی به خونه دیکشی با برگشتن پدرم و بهتر شدن حال و اوضاع عمه،باز هم پام نمگشتمیخسته برم
   .دی کشی برگشتن انتظارم و می و معصوم برای جفت چشم آبهیخودم برم ،انگار هر شب 

  
حس . تولد حورا ی عکساتی اونشب پارک بچه ها بود و ادیدن عکسها ظاهر کردمی کار مفتنها

 اون بود که شهی بهش بروز بدم اما دلم براش تنگ شده بود همخواستی داشتم ، دلم نمیدلتنگ
 یامی بود، شبا تا پمی هفته مدام چشمم به گوشهی نی اما تو اگرفتی خبر مد،یپرسی ،حال مزدیزنگ م

  .ومدیم نم خواب به چشمدی رسی نمشاز
  
 باهاش گرم ی خودش و تو خانواده باز کرده بود دخترا ، مخصوصا الله حسابی جای حسابنایم
  . و در حال شو رو مشورت مارک و اجناس بودندگرفتنیم
  

 دوبارش از جاش ی هم از ذوق باردارالیل .کردی می همراهنای الله رو هم مهیزی جهیدای خراکثر
 ی راه پله به جایشاره داده بودند که با برگشتن پدرم بخاطر سخت اختهی و جسته گرخوردیجم نم

  .کننی نقل مکان میبزرگتر
  

الله معتقد .  اعالم کرده بودندنای االی لی جای زندگی و الله موافقتشون و برانی اونا امبرعکس
 مادرش با اونه،مخصوصا که تازه یدگی رسی فهی هرچقدر هم که خوب باشه ،وظشییبود زن دا

  !! دوخوابه براشون بس بودیدواج کرده بودند و خونه از
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 بود از اون دهی ، چشمشون ترسکننی دارن فرار مگفتی بهم می حسهی شدی که منای االی رفتن لبحث
 ی آدم های شونو مثل همه ی خوشبختخواستی ، دلشون مبی و غربی عجیهمه اتفاق ها

  ..اطرافشون با جنگ و دندون حفظ کنن
  

 گهی بود که به احساسات همدی هممون درس عبرتی همه سال عذاب برانیا .دادمی بهشون محق
 و َتنش به پا ی و دربدری همه دلخورنی ساله ا19 گرفتن، احساسات من دی نددیم،شایاحترام بذار

  .کرده بود
  

 در انتظار الی هم مثل لدی شاای مثل الله، ازدواج کرده بودم و خواستی االن من هم دلم موگرنه
  .تولد بچه م بودم

  
 که ی که دوستم داشته باشه و بچه ایشوهر. داشته باشمی نرمالی خواست زندگی هم دلم ممن

  !!مال خودم باشه
  
 ی خواه شده بودم و از حسودادهی زدی شاای تاعشق،دمیدی میی تنهاشتری که ته چشماش بی مردنه

  ! بهش فکرکنمیمتی قچی به هشدی نمی که به زن سابقش داشت دلم راضیعالقه ا
  

 ی و در حال سفر و خوش گذرونشمی که هفت سال پی منی کالفه کننده بود ، مخصوصا براییتنها
دلم مدتها . ازش بگذرمتونستمی هم نمخواستی شهر ،که دلم منی داشت ای جاذبه اهی یبودم ول
  !! شده بود با دو حس گس و تلِخ ،حسرت و حسادتریبود درگ

  
 ، فقط هرشب با زدی نمیشت همونجور که از حورا خواسته بودم زنگ به سرعت گذیی هفته هی
 ی خالخواستیدلم م.ذاشتمشی جواب می بداد،کهی که گذرونده بود می از روزی شرح حالیامیپ

  !! خودش باشه و پدر مادرشخواستی منجا،دلمی ای اتفاق هایباشه از هرچ
  

ت بهم کرد و گفت جواب نه و بهش بگم  مورد عماد همقبل از رفتنش ، بهش گفتم که در جا پشدر
  !!که منتظر نمونه و رفت

  
 مبل و شگاهی رفته بودم نمادی جدشی آرازی مهی کردن دای پی ماه بود، برای دوم دی هفته

 خنده م یی صحنه دنی ش از دستم سالم در نرفت که با دشهی هم شیکی نیتختخواب ،چون ا
  . گرفت

  
 ی سهی رو دستش گذاشته بود و بااون دامن پلی رنگیصورت فی کیفی با اخم ظری جدیلی خهانا

 مغازه به اون نی رنگش ، دست آرش و گرفته بود و از ای سبزآبی شرت بچگونه یسبز رنگ و ت
 دنمی بود و هانا با دنهی زدم و پشت کردم بهشون که از قضا پشت سرم آیلبخند.  کشوندیمغازه م
  :س زنوننفس نف. سمتمدی و ول کرد و دودرشدست پ
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  !!سالم نارگل خانم-
  

  ؟!؟یکنی مکاری چنجایا!!سالم هانا : طرفش برگشتم
  

  !! خواب بخرهسی هانا ارش جواب داد که اومدن سروعوض
  
 تو صورتش شتری بسته ش ، چشماش درشت تر و بی دوگوشی خنده برگشتم طرف هانا که با موهابا

  : کردم گفتمزدیبرق م
  
  ؟؟!!ینجابمونی قراره ا-
  

  : گفتجانی تکون داد و با هیسر
  
  !! مال خود خودمشهی اتاق هم مهی.خرهی می اتاق خواب صورتسیبابا گفته برام سرو-
  

  !!گمی مکیتبر..یبسالمت: سمت ارش برگشتم
  

  : زد و آروم گفتیپوزخند
  
 کره ماه طی دنبال بلیلیخ..ی مارو تحمل کندی ، بانجای بچه به انی ایشرمنده بخاطر وابستگ-

  .ومدی نرمی گبودم
  
 مشت بزنه تو دهن ی الکدی لبخند خانومانه بزنم،آدم که نباهی وقتا نجوری گرفته بودم اادی حورا از

  ؟؟؟یکس
  
  !!بااجازه.یدر هر صورت موفق باش-
  

  !! با هم برام تخت انتخاب کن؟؟بمونی بریخوایم :ستادی جلوم ادی دوهانا
  

  : پدرش مزاحم جواب دادنم شدیصدا
  
  !! بابا میری ، خودمون می نششونیره مزاحم اهانا بهت-
  

  : زدم و به هانا گفتمی داشتن لبخندی به لجبازلی سلول سلولم مبیعج
  
  !!می خوب انتخاب کنزی چهی میبر!!هی که عالنی باشم اتونمیواقعا؟؟من هم م-
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 تقال وا  زده م قلبمو بهخی ی دستانی گرم و کوچولوش بی با ذوق دستم و گرفت ،دستادی خندهانا
  .داشتیم
  

 فرشته مانند انتخاب کرد ،با سفارش قرار شد ، از دی خواب طرح سفسی سروهی از دوساعت بعد
  !! خود هانا استفاده بشهری فرشته از تصوری من، عوض تصوی دهیا

  
 تی و با گرفتن شمارم قرار شد عکس ادشهی کردم که می فروشنده رو راضی که با چه اصرارابماند

  !!ببرم تا فقط کار چاپ باهاشون باشهشده براش 
  

 گرون سفارش دادم تا دلم خنک ی که تونستم غذایی رستوران و تا جامی شب هم رفتآخر
 ی راضی حسهی ته ته چشماش ی ولدادی هام سر تکون میبشه،ارش فقط با خنده به لج و لجباز

  !!!دیکشی مادیبودنش و فر
  

 عماد رو ری توجه آرش و به تصولمی زنگ موبای که صدامی سکوت در حال غذا خوردن بوددر
 ی گرد شده م گوشی زودتر از من دست دراز کرد بدون توجه به چشمای جلب کرد با اخممیگش

  .مو جواب داد
  
  !!سالم عماد-
  
-....  
  
  !! رو بذار کناریحرفت و بزن لودگ-
  
-...  
  
   !!خورهیداره شام م-
  
-...  
  
  ؟! قطع کنمای یگیعماد کارت و م-
  
-....  
  
  !گه؟یگم،دیبهش م-
  
-...  
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  !؟؟ی چیعنی صدا رییبرادرتم ، تغ!!!! احمق-
  
-...  
  
  .بسالمت-
  

  . خونسرد قطع کرد و کنار دست خودش گذاشتیلی رو خیگوش
  

 پدرش ی درهمم با خونسردیحس کرده بود اخما. قاشق چنگال شو کنار بشقابش گذاشت هانا
  !!ادی جور در نمادیز
  
  !د؟؟ی من و جواب دادیرا گوش برسم چشهیاالن م-
  

 دنی جوجه گذاشت دهنش و با آرامش شروع به جوکهی تهی بهم کرد و با چنگال ی تفاوتی بنگاه
  .کرد

  
  : غذا لقمه شو قورت داد و گفتدنی جوحی ازآموزش طرز صحبعد

  
  ؟؟ی گفتیزیچ-
  

  : گفتمدی بودنش طول نخواهد کشی عادادی زدونستمی که می و با لحندمی کشیقی عمنفس
  
  ؟!د؟ی منو جواب دادیعرض کردم چرا گوش-
  
  ؟! عماد شماره تورو از کجا دارهیراست!! نداشتیبرادرم بود کار خاص.آهان-
  

  : داد زدمبایتقر. دوم،بود ی لقمه دنی جومشغول
  
  !!!! تو چه؟؟ّبهیکه چ!!خودم بهش دادم-
  

 هی گوارشش خراب نشه ستمی رفت تو هم لقمه شو قورت داد ، عذاب وجدان گرفتم ساخماش
  :مثل خودم جواب داد.وقت

  
  ...شناسمی من برادرم و بهتر تو مدمیحتما بهم ربط داره که پرس-
  
 منو جواب ی چرا گوشگمی داره میبه من چه برادر تو چه سابقه درخشان!؟!!!!هیمنظورت چ-

  ؟!؟یداد
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 خدمت شی از پیکیبه برگشتم طرفش . هانا هردومو ساکت کردی باز کرد جواب بده که صدادهن

  :گفتیها داشت بلند بلند م
  
  !!کنهی زدن وسط غذا اشتهامو کور مد؟؟حرفی منو عوض کنی جاشهیم-
  

 بود که هانا به نسبت سن و سالش تو یی از اون وقتانیا! خدمت باز موندشی من و آرش و پدهن
  .رفتی مکتاتورشی مادربزرگش دتی از شخصدیجلد تقل

  
  !! باشهشتری بتشی مظلومری تا تاثزدی خدمت و پلک مشیه بود به پ زل زدی جدیلی خخودش

  
  !!زمیهانا عز- آرش

  
  !!!هانا -
  

 شد،همزمان ای دنی برابر اصل اخم های جفتمون داد که کپلی تحوی اخم درست حسابهی برگشت
  ! باالدنی من و آرش پریابروها

  
  : خدمتشی سمت پبرگشتم

  
   !!دی آقا شما بفرمائ-
  

  !!نمایشی کنار پنجره مرمی مدیبزنحرف – هانا
  

 نی از اشتری آرش سرش و تکون داد تا برهی بگدیی تکون دادم به پدرش زل زد تا از اونم تاسر
  . بحث شدالی خی بمیتوجه جلب نکرد

  
  : گذشت بدقلق شده بود بازقهی دقدو
  

  !!عذام سرد شد،آرش بگو عوضش کنن- هانا
  

  . نبوددی سرو جدهیقت  شب بود وازدهی به ساعتم کردم نگاه
  
 من بذارم دهنت، زود تموم بشه تا سردتر یخوای سرد شده باشه ها،مادی زکنمی فکر نمزمیهانا عز-

  !!نشه
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 ی پایبا پاشنه کفشم از حرص زدم رو. برام نازک کرد و بشقابش و چرخوند سمتمی چشمپشت
  . نزنهیآرش که از درد به جلو خم شد ،جلو دهنش و گرفت حرف

  
 و لبخند مشغول غذا گذاشتن دهنش ی به جفتمون کرد من هم باخونسردی نگاهینیا با بدب هان

  !!شدم
  

 ورود با تمام قوا فوکوسشون رو آرش بود ، موقع رفتن ی که از لحظه ی مامانشیتی تا دختر تدو
و  رو سر هانا و پرردی کشی داشت ، دستی بلوند و قد بلند تری شون که موهایکی زمونیاز کنار م

  : گفتی آرش و با لوندیپرورو زل زد تو چشما
  
  !!نی داری چه دختر ملوسیوا-
  

 نی جلوتر اومد و ایکیاون . کردی انداخت و تشکر مختصرری زی سرشیشگی طبق متانت همآرش
  : خطاب به آرش گفتی قرداریبار با صدا

  
به مامانش  موهاش ی هاش و از خودتون به ارث برده فقط مشکی گفت خوشکلشهی مبایتقر-

  !!رفته
  
آرش خواست حرف بزنه که از جام با لبخند بلند شدم و .  دادلمی تحوینیی نگاه از باال به پابه
  : گفتمی صورت جفتشونو خراب کنه ، جدرفتی با کنترل اعصابم که هرآن میلی خیلیخ
  
نگاه کردم و با  تا باال شونو نیی کردم از پایمکث.... دختر نی به ارث بردی و از کتونیشما فضول-

  !!!خوشکال: گفتم ریتحق
  

 دنی خدمت با شنشی ، پستادی خواست جواب بده که آرش هم سرپا ای گرد شد اولچشماشون
 یزل زده بودم تو چشما.  کردشونیی راهنمارونی تنش دارمون خم شد و محترمانه به بیمکالمه 

 ی با صدای و به دومدی چرخیدختر بلوند اول. بودم یی کالم حرف اضافه هی ، منتظر حشونیوق
  :بلند گفت

  
  !! همه اعتماد به نفس و از کجاش اورده شوهره از هر لحاظ ازش سر ترهنی اکنمیتعجب م-
  

 به طرف می مستق"شورمی دستام و مرمیم" ننشستم با گفتن گهی هام فشرده شد، سرجام دمشت
  . رفتمی بهداشتسیسرو

  
 آرش از لحاظ گفتنیراست م.ستادمی انهی جلو آاطیو احت از شانسم خلوت بود جلو رفتم و با مکث 

   شد گفت از من سرتره؟؟ی نمی کم نداشت،ولیزی چپیظاهر و ت
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  !!شترهی هم بی از لحاظ مالشتره،ی هم ازت بالتیآرش از لحاظ تحص: زدبی نهوجدانم
  
ور گرفتم و  که به زیپلمی دهی بود ، من بودم و شتری بیلی خیلی منصف باشم از من خخواستمی م

 زدن بود که شگاهی عشقم نمای نشد باهاش کارکنم همه چوقتی بود که هی هنرم عکاسیهمه 
  . نمونده بودی ازم باقی ازهی پول داشتم انگی داشتم ،وقتزهی پول نداشتم، انگیوقت

  
 به قمار،مشروب ی دستی ، گاهی اون مهمانی مهماننی سفر اون سفر و انی درآمدم خرج ای همه

 ی خودم پس انداز داشته باشم می برایزی چدمی رسی نمی که حتییدای و خرمتیرون ق گیها
  شد

  
  : لب به خودم جواب دادمری شدم ، زرهی شدم خشی و آرادهی کشیی رفتم به چشماجلوتر

  
  ؟؟ی کی نارگل ،برایکردیپول هم جمع م-
  

 بودم دهیرگز ند رو که هی ساغرنامخواستی مکث کردم ،چشمامو بستم و تو ذهنم دلم میکم
  !! منم که ازش کمترمنی آرش بود ای اون اندازه یعنی:تصورکنم

  
 هووش بودم ی که تا حدودی کردم ،به زنی سوخت ، خنده دار بود اما بهش حسادت مچشمام
  . کردمی میحسود

  
 رقابلی آرش، از ترس احساسم رفته بودم تا مبادا عشق غی که بخاطر وجودش تو زندگی زنبه

  . کردی رو خراب نکنه ، حسادت میی اگهی کس دیندگکنترلم ز
  

  . کردمی شو جهنم نکرده بودم حسادت می که لطف کرده بودم زندگی حق زندر
  

  : آرش تو گوشم تکرار شدحرف
  
  ". بود که دوستم داشت من هم دوسش داشتم یزن. من بس بودیساغر برا"
  

  ...پس چرا .شتری از خودم بی خب من هم دوسش داشتم حت
  
 ی ، حروم زندگتی ،شادابتی شدن اون ماجرا رو ساغر ندون،من نخواستم جوونختهیمقصر بهم ر"
  " مرد متاهل بشههی

  
  .. که ادعاش و داشتم، بمونم و زن دوم باشمی شد ؟؟واقعا کشش داشتم با اون همه عشقی حروم م

  
  !!!تونستمی سرم و تکون دادم ،نه هرگز نم
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 م؟؟نکنهی هام بودینکنه مقصر من و لجباز. شدم رهی چشمام خ بود؟؟؟به مردمکی پس مقصر ک

  !!زدمی که ازش دم می عشقی پاستادمی ای موندم و می مدینکنه با! درست نبود؟ی نهیرفتنم گز
  

   آب د،ی رو گونه م چکی از ناتوانی قطره اشک
  
ادرم از تو  معصوم می و پاک کردم ،چهره شمی آرای باز کردم و دستا و صورتم و شستم ،همه و
  . نارگل بود که از آرش سر تر بود نی ،ازدی بهم لبخند منهیآ
  

 که هنوز یتی ،بخاطر معصومدهی دی تو وجود کمتر زنکردی که خود آرش اعتراف می شجاعتبخاطر
  . با وسواس پنهان نگه داشته بودمی و بداخالقی اخم، بددهنش،ی عالمه آراهی ریز
  
 ی ولف،ی که هنوز برق عشق و تو چشماش ضعی ،نارگلدادی نفس م بود که بهم اعتماد بهی اوننیا

  .دی شد دیروشن م
  

 داشتم که یزی چهی کرد ،هنوز ی قلبم از حرف دو تا دختر حسود درد نمگهید.دمی کشیقی عمنفس
  .کردمیبهش افتخار م

  
 در حال صحبت کردن بودند ی کت شلواری من به دست با مردی زنونه فی برگشتم آرش،کیوقت

  .کردی و بو می رفتم سمت هانا که کج شده بود و گل مصنوعمیبدون توجه مستق
  

 زد بدون حرف رونی صحبتش و کوتاه کرد، دست داد و پشت سرم از رستوران بدنمی با دآرش
بعد از . و به محض باز شدن درها عقب سوار شدم و هانا جلو نشستستادمی انیکنار درعقب ماش

 که سن و سالم و کمتر کرده بود  شمی به صورت بدون آرایقی نگاه عمبنهیبستن کمربندش از تو آ
  : گفتی و با لبخندختبهم اندا

  
  !! کردی عذرخواهی رستوران، داشت عذرخواهتیریمد-
  

 ی هانا با کنجکاویری مسیبعد از ط. بودیقیجوابم نفس عم. و روشن کردنی زد و ماشاستارت
  :برگشت عقب و گفت

  
  ؟؟؟ی که اونشب براش شعر خوندی دوست داریلیرا رو خنارگل خانم،خاله نو-
  

  :دمیخند
  
  ! از قلبم و به خودش اختصاص دادهکهی تهی آره حورا یول.من نخوندم که عموت خوند-
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  : دنده رو عوض کرد و گفتشخندی با نآرش
  
  ؟؟ی چشیباق-
  

  : کردم و گفتممکث
  
  : قسمت حورا مکث کردم و آرومتر گفتمهی قسمت خانوادم،هی-
  
  !! دوسش دارمشهی که همی هم مال تنها کسشیباق-
  

  :دی پرسطنتی باز شد با شششی نآرش
  
  ؟! قلبتنی خوش نشنی هست ایخب ک-
  

  : زد سر دست پدرش رو دنده و گفتیکی هانا
  
  ؟؟؟ی چیآرش فضول-
  
 از ی به خونه خوابش برد،بدون خداحافظدهیهانا نرس. و تا خونه سکوت کردمدمی صدا خندبا

 بندازم خودم و تو خونه ی منتظر پشت سرم نگاهشهی به مرد همنکهی شدم و بدون اادهی پنیماش
  !پرت کردم و در و بستم

  

  
  

  . حرف داشت بزنه یکل.زدی چشماش برق می پوستش رفته بود و حسابری برگشته بود آب زحورا
  

 نکهیر من بوده از ا دلش باال سنکهیاز ا.زدی و حرف ممی موندی مداری بروقتی شب اول تا ددوسه
 کردهی حس مگفتی بود که منی قابل توجه ای نکته یول.رفتهیهرروز و سرمزار مامان، باباش م

  !! همش دنبالش بودهیکی
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 جوابش قانع ی اومده اونجا دنبالت، ولوردهی که بهش گفتم احتماال عماد بوده ،دلش طاقت نمن

  !!شناختی که حورا رو مشدی خبردار مشییکننده بود ،عماد اگه از محل دفن دا
  

حورا هم نرفته، استرس !! همه رو دعوت کنه خونش ی تولد مانی براالی ماه لی د18 بود قرار
  !! به عماد بزنم دودل بودمخواستمی که میی تو حرفاشیبرخورد با عماد و داشت خودم هم کما ب

  
 عماد ، حرف یالقه  کردم،از ترس حورا تا عفی و براش تعرانی جری زدم به عارف همه زنگ

 عالقه ش و ری نبود بزنه زدی بعچیه. نداشتیبه عماد اعتماد.  کالم بودهی یعارف هم مثل باق
  !!اوضاع و بدتر بکنه

  
 هی بدون حرفش، کالفه م کرده بود از ی طرف آرش با نگاههاهی روم بود ، از یادی زی عصبفشار

  .رمی بگدی عماد و ندی تونستم برق چشمایطرف نم
  
 ی دلم می شدم ولمونی عمر و پشهی برق چشمارو خوردم و نی بار گول همهی که خودم اندبم

 کردمی که حس میینه بخاطر خود عماد، بخاطر خود حورا.خواست عماد و به حورا ثابت بکنم
  .شدی از مشکالتش حل میلی و چه بسا با ازدواجش خستی نلی مینسبت به عماد ب

  
 تا شروع مراسم تولد ی رفته بود خونشون، سه چهار ساعتالیبه ل کمک ی برایسی تو رودرواحورا

  . به ذهنم خطور کرد یی خورد ،جرقه ای بود،چشمم به گوشیباق
  

 همون سنگ صبور با اعتمادش، دهن باز ای شی اما اگر مزاحم تلفنگرفتی مدی حرف مارو ندحورا
  .کردی قبول م انجام بده شک نداشتم حورا حرفش وگفتی رو می و بهش کارکردیم
  

بوق .نی دادم و نشستم رو زمهی تکواری لرزون در اتاق و قفل کردم و به دیبادستا. و گرفتمشماره
  : شروع کردم حرف زدنعیچهارم نخورده تماس برقرار شد،از ترس قطع کردنش سر

  
  !!سالم من نارگلم دوست حورا -
  

 یشتریباز و بسته کردم، با تسلط بچشمام و . رو نگاه کردم تماس برقرار بودی گوشومدی نییصدا
  :رو صدام گفتم

  
  !! بگمخوامی هست که مییزای چهی...درمورد حورا ...من ..راستش ...حورا ..یعنی..من..من -
  

 کردم تماس برقرار بود ی رفت و آمد نشد، باز نگاه گوشیی صداچیرون،هی پرت کردم بنفسمو
  :آروم گفتم
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 یلیخ.. همه مهمه چون ی حورا برایعنی..براتون مهمه حورا دونستمیم..نی قطع نکردیمرس-
  !مهربون و خوش قلبه

  
  : گفتمدی کردم و با تردیمکث

  
  ؟!! گفته یزی هستم،حورا چی هستم چی من کنکهید؟؟ایدونی میزیشما از من چ-
  

  !! کرده بوددیی تایعنی دکمه زده بود چدی پی تو گوشی بوقیصدا
  
 کنه که پسر عمش عماد و یبا من زندگ ..نجای اادیخب خب حورا بخاطر من مجبور شد ب-
  ؟؟!!دیدونی میزیشما از عماد چ!دید
  

  !!دونستیپس از عماد هم م.دیچی پی تو گوشی بوقی صدادوباره
  
 هی یعنی به احساس عماد نسبت به حورا دارم ی حس خوبهیراستش راستش من برعکس بق-

راستش من با همه .. من ی ولگنیش بد م چرا همه ازدونمی باشه ،نمی شک دارم دروغییجورا
 ی با مانذارهی مهربونه که وقت میلی ازشون شناخت دارم،عماد خیلی دوست بودم و خیجور مرد

 من چه ینگاهش تابحال چه رو.. دهی می سوارذارهی هانا رو تو کمرش مایکنه،ی میفوتبال باز
 دله زیه ... گفتنینه اونجور که م ست ی نه مثل ُقلش خنثی عادیلی دار نبوده،خی دخترا معنیرو

  !!هی از نظرمن پسر خوبهیعماد برعکس نظر بق..ستی رحم نی بی و بند حتدی قی بدونمی،چه م
  

  : گفتماطی تازه کردم و با احتنفس
  
 ترسهی ازدواج ،حورا لج کرده میاز من خواسته که با حورا صحبت کنم برا..از .. از...تازه -

  !!شهی همه فرار کردن خسته منی از ای کدونمینم ..ی نه ولایم  بهش بددی حق بادونمی،نم
  
  : نداد با استرس اضافه کردمیی اشاره اچی هی نه سوتی بوقنه
  
 رارسالنی خود خود امیحت ..ی حتدمی هم ددم،خودشونی داستان شنانی از خانواده کیلیمن خ-
 دونم ی نمنکهی بخاطر اونمکرد،اینگاهش فقط ته قلبم و سوراخ م. نداشتی بدزی چی و ولانیک

 نگاهش بهم باز هم مهربون خواهد مت،ی دارشم و به چه قمتی قنیاگه بدونه من صاحب اون زم
 من با تمام زدیحرف م.. باشهزی که نفرت برانگومدیبهش نم... نبودی در کل مرد بدیول ..انهیبود 

 ی بود در کل مرد پریل عقدادی مگه،نظری می چدونستی حرفاش جامع بود مدادمیحواسم گوش م
  !! اون همه ترس داشته باشهکنمیمن فکر نم..بود 

  
  : زد آروم گفتمیی دکمه ی کردم طوالنمکث
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 به خوادی حرفاست، دلم منی تر از اقی عمیلی دوست دارم،حسم نسبت بهش خیلیمن حورا رو خ-
  . برسه خوادی که دلش میزیاون چ

  
 شهی خانوادشه،همونجور که پدرش همشیخوبه که پ لحاظ نی خانواده براش از انی با اوصلت

 ترسش و کنار د،ی شما بهش بگشهی نمی بگم ولدیبا..یر. چجودونمینم..من..راستش...خواستیم
 انی کرارسالنی امی بودن آرش ،تو قضاوت عادالنه ی و تو نگاه عاشق عماد ،تو منطقتیبزنه واقع

  !!!نهیبب
  
 که چه به عنوان سنگ صبورش به حرفاش یی سالهانی ای مثل همه دی سکوت تونو بشکنشهینم

 بهمون، باز هم نی کردی کمک مالم،ی که مناقصه از دست دادی اون سالد،چهی دادیگوش م
  !! که به خودش اجبارکرده رو پس بزنهیی همه تنهانی ،ادیکمکش کن

  
  : ادامه دادمی و پس زدم و به سختبغضم

  
 که برام زیاالن تنها چ ..ی اتفاق ها افتاد ولیلیخ...من خودم از خانوادم سالها گذشتم..من-

 ، دونستمی نمشی چندسال پنی اسمشو تا همی که حتی که پدرم دوستم داره برادرنهیمهمه ا
 من و دونستهی اتاقش بوده ،تو خونه شون بوده ،از من مواری بوده به دفشی من تو کیعکسا

 از همه شتری که بی من مقصر نبودم اما کسی غذاشون بوده ،ولزی من سر می خالیجا!!شناختهیم
  ... چقدر زود جا زدمنمی ببستادمیچون فرار کردم نا..ضرر کرد من بودم چون تنها موندم

  
 تا آروم قهی ده دققهی دو دققهی دقهی دیطول کش. مو خفه کردمهی با دستم هق هق گردی ترکبغضم
  :تم گفیی هی دورگه از گریاشکامو پاک کردم و با صدا.شدم

  
 دیمن با!! نشهمونی فقط براش حرف بزنه ،بعدش پشخوادی رو می وقتا آدم کسیگاه...یمرس-

 دی با حورا صحبت کندیتونی رو بگم شماهم اگه می با عماد صحبت کنم همه چدیامشب با..قطع کنم 
  ؟!شهیم!! فرار نکنهگهید
  

  :رد شروع به حرف زدن کی و بمری خوش زی پخش شد و صدای تو گوشی خشخش
  
  ؟؟ی به آرش بگیزی در مورد خودت چیقصد ندار-
  

دندونام .حس از تنم رفت. شناختمی خوب میلی صدارو خنی رو تو ذهنم مرور کردم ،من اصدا
  .زدیقلبم انگار نم. شد و صدام و گم کرده بودمدیکل
  
 باشم که بخاطر عشق پدرش، ی که سنگ صبور دختر کسیکردی تعجب مدمی؟؟بایتعجب کرد-

  !!!م و از دست دادمدختر
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دندونام .حس از تنم رفت. شناختمی خوب میلی صدارو خنی رو تو ذهنم مرور کردم ،من اصدا
  .زدیقلبم انگار نم. شد و صدام و گم کرده بودمدیکل
  
 باشم که بخاطر عشق پدرش، ی که سنگ صبور دختر کسیکردی تعجب مدمی؟؟بایتعجب کرد- 

  !!!دخترم و از دست دادم
  

  : سکوت شروع به حرف زدن کردیبعد از لخت .دیپری میب عصپلکم
  
 ی ،گاهی انساناتی آدمم با خصوصهیستم،ی نیحرف بزن دخترم،من آدم ترسناک!!!! نارگل-

 درست و گرفته می تصمشهیمن خدا نبودم که هم....نی غمگی ،گاهی عصبانی ،گاهشمیناراحت م
  !!باشه

  
 بهتر از یرم ربوده بود،که دنبال مقصر بگردم و ک دارم مرگ دخترم تا مدتها عقل و از سقبول

   !! دیام
  
 از خواهر و خواهر ی شو صرف نگهداری رفته بود که از خودش زده بود و جوونادمی اون زمان تو

 و سکوتم باعث شد نمشی نخواستم ببی کرد ، حتلی به آرزو عقلم و زامیزادم کرده بود ،وابستگ
  !! م ،برام کمتر از آرزو نباشهنهینش رو س و داغ نبودارهیغصه از پا درش ب

  
  : ادامه دادی و با لحن پوزش خواهدی کشیقی عمنفس

  
 وجود نداره،با خودت فکر ی همه تبعات داشت ،بار بعدنی بار سکوت کردم اهینارگل جان ، من -

ته عارف گف!!بخاطر تو،بخاطر حورا !!!نجای مو ول کردم به امون خدا و اومدم ای چرا زندگیکرد
  . داشتدی خواهازی به کمک ننجایبود ا

  
  : و ادامه داددی کشی تر ، آهی کرد به نسبت طوالنمکث

  
 بخاطر پدرش ی کرد،من به اندازه کافدی با دختر امی کارنی چرا عماد همچدونمی من نم-
ه  خودم تو اون شب خودم و تا مدتها باختی کنم اما وقتی دفاعخوامینم.... بودم اما عماد مونیپش

 ی کسی دادم ، بخواد با آبروی درصد هم حق نمکی ناراحت باشه اما دادمیبودم به عماد حق م
  .کنه یباز

  
 عماد از همه دیشا. خودمون کرده بودی اون شب تا مدتها از خود بری ما تاثی دارم همه قبول

 بهیغر استوار و محکمش دست بسته عاجز و ناتوان ،دست شهی پدر همدنی چون ددی دبیشترآسیب
 بود دهی بود،باعث شد تا مدتها تو شوک بره،ترسدهی از سرشون کشیناموسش و بسته بود و روسر

 ی مادی از آرزو پخش شد تا ساعتها فقط فری خبر مرگی من ،وقتی و سربه هواگوشیزپسر با
  .دیکش



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

745

  
ن بلند  می بلند کرده بود که رو خدمه خونه ی عماد دست رو کسی شد، کگهی آدم دهی از اون بعد

  !!!کنهی مهی چرا بخاطر آرزو ،گرگفتی مگرفتی بارها آرش و به باد کتک میکنه؟حت
  

 دار شدش حهی هاش ، غرور جرخت،غصهی ری و تو خودش مزی ،همه چدی امامرزی مثل خدابآرش
خودش و وابسته به ساغر کرده بود تا از خونه .. هاشی آروم آروم بود مثل خودخورشیعذادار

 مادرش دور باشه از سکوت پدرش دور باشه از همه دور ی هاهیماد دور باشه از گردور باشه از ع
  ...باشه

  
  : مکث کرد و آروم صدام کردیکم
  
 قول کنم،فقطی رو قضاوت می کسدم،نهی می کس نه حقچیمن به ه!! ؟یشنوینارگل دخترم،م-

  !!ادی نشی پای قضانی مثل اگهی ددمیشرف م
  
 نکهیبدون ا!زدی ،قلبم تو ترس و اضطراب دست و پا مدنی لرزیمدستام .دمیکشی نفس می سختبه

  : از من شوک زده باشه ،بحث و عوض کردیمنتظر جواب
  
 بار نی بخواد غلط نابجا بکنه اهی کنکهی ادنی اگه عماد با فهمیپس درمورد حورا مطمئن باش حت-

 از آرزو دوستش نداشته رشتیزه،بی عزیلیحورا برام خ!!  هاشیی تمام تنهاام،پشتیمن پشتش در م
  !!باشم کمتر ندارم 

  
  "!!م؟؟ی بریشی آماده مریام"
  

  : مکث کرد و در جواب گفتهیچند ثان. بودای دنیصدا
  
   .دیو با صدا خند"ختهی برا جمع ری امشب دختر نادر چه نقشه انمی ببخوادیدلم م...حتما"
  
  : کرد و گفتی مکثایدن
  
  "!؟؟؟یزنی حرف می با کیدرا... آرشچارهیب...هیدختر لجباز"
  
  : و گفتدی ارسالن باز هم با صدا خندریام
  
 که با برادر دوقلوش ندازهی می دختر خانم نوجوونادی هاش منو یخانم لجباز!! دوست خوبهی"

  "!! باال برهی متر4 مجنون دیشرط بسته بود از درخت ب
  
  . لرزون قطع کردمیستا رو با دی از دست رفت ، گوشدنمیطاقت شن .دی خندی با لوندایدن



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

746

  
پس !!!گفته بود درمورد خودم به آرش بگم؟. بکنمخواستمی که می شده بود از هرکاری خالمغزم

همه .. بود ،حتما حورا بهش گفته بوددهی نشنایاگر از دن!!دونستی سالها منیپس تمام ا!!دونستیم
  پس چرا سکوت کرده بود؟؟.... و گفته بودزیچ
  

 بزنم واری سرم داغم و به دخواستی هام نبض داشتن ، دلم مقهیه شدت شق سرم و گرفتم ببادستام
  !! بود، تا در جا راحت بشمدهی که امونم و بری همه فشار عصبنیبترکه ازا

  
  .  در کل مجلس آروم بود ای من آروم بودم دونمینم
  

 ی ، وقتتهفرسی مامی پی کی برانکهی ادنی نبود فهمی کار سختادی بود و زشی سرش تو گوشعماد
  !!دادی به ظاهر در حال حرف زدن می به حوراشی بار نگاهش و از گوشکی قهیهرچند دق

  
 دهی درازکشی دو روز گذشته بقول خودش فقط سه چهار ساعت استراحت داشته از خستگآرش

  . بود
  

 یکی گوشه نشسته بودند هیچون هردو اخم کرده . قهر کرده باشنومدی به نظر می و مانهانا
 و دادی بهونه بابا شو تکون مهی بار با هی قهی با اخم هرچند دقیکی بود ی بازلیل موبامشغو

  !! بخوابهذاشتینم
  

 واسه سفره انداختن هم جم نخورد ،با الله سفره رو ی کنار عمش نشسته بود و از جاش حتحورا
   .کردی هم کمک ممای ندمی چیم
  

  مت داد چته؟؟ ش از کنارم رد شد و عالشهی همینی طبق بدبالله
  

 ما در حال ی ارسالن و پدرم تو خونه ری فکر کنم که امنی کردم به ای دادم و سعی تکونسرمو
  !!گهی دزی کردن هستند نه چیشطرنج باز

  
 مای در و باز کنه که پاش رو بند کفش اسپرت ندی ، الله از جاش پرنی امنی تک بوق ماشی صدابا
 الی که لیغی در پرواز کرد و با صدا فرود اومد ،با جکیزد و با صورت تا نیکی اون ری کرد زریگ

  . خوردن ی همه تو جاشون تکوندیکش
  
 ، آرش هم مشغول چک کردن زخم فکش و ارهی رو بهی اولی با سرعت رفت جعبه کمک هانایم
  .  نشکسته باشه شدنیای احشیی جانکهیا

  
  . شده بود رهیض به الله خ دستم و گرفت و با بغستادی از جاش بلند شد و کنارم اهانا
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  .خوردی حالم داشت بهم مگهی شد که دری الله خودش و لوس کرد اشکش سرازنی اومدن امبا
  

 عماد از حرکتم از پله ها باال رفتم و با ی گرد شده ی هانا رو پس زدم و بدون توجه به چشمادست
 کرده ی ها جاسازنتیاز کاب یکی ری که با هزارتا دردسر زی مشروبی و بطرگارمیبرداشتن بسته س

 و روشن گارمی و سواری دادم به دهی ساختمون تککی تارمهیبود، رفتم باال پشت بوم و تو قسمت ن
  گن؟؟؟ی به آرش نگم اونا میزی اگه من چیعنید،ی قلپ خوردم اشک ازچشمم چکهی.کردم

  
 گلوم سوخت اما نه نروی پرتش کردم بهی ثانینفسم و نگه داشتم تا س. گرفتمگاری از سیقی عمکام

  .دمی کشی که می سوزنهیبه اندازه درد س
  

 که از دستش تو استخر در رفته بودم شناختی بود و مدهی من و دی خوردم ،فقط ساقی اگهی دقلپ
  !؟! بهش؟؟گفتی میعنیزد،ی نمی هم که از ترس خودش هم شده بود حرفایدن.
  

چشمام و . بخوابمخواستی دلم مبیعج حال نی سوخت با ایمعده م داشت م. داشتمجهی سرگحس
  .کردی نگاهم مازی با التماس و نی جفت چشم آبهی.بستم

  
 یبدنم نبض داشت بطر. سره شروع کردم به خوردن، سرم گرم شده بود هی رو برداشتم یبطر

  : لب شروع کردم با خودم حرف زدنریز.نصف شده رو کنار گذاشتم و از جام بلندشدم
  
خودم ... کردمکاری خودم برم بهش بگم چدیبا......  منهیدست گذاشتم رو س....  برم خودمدیبا-

  !!بفهمه کارام دست خودم نبود.. شده بودلیعقلم زا.. بفهمهدیشا..ببخشه....دیشا..دیبگم شا
  
  !!نارگل -
  

 ادی حتماشام زالیخیب! عوض شده بود؟کلشی همه هنی طرف صدا ،خودش بود فقط چرا ابرگشتم
دوسش ...نهیری عطرش شیچقدر بو.قبل از افتادن گرفتم. رفتم سمتشزانیوخخورده، افتان 

  : لباسشقهیدست گرفتم به . دوست دارمشتریندارم من عطر سردش و ب
  
  !! بکنمی اعترافهی خوامیم-
  

  : قدم عقب رفتهی ش رها کرد و قهی دستامو از تی با جدصدا
  
  ؟؟ی خوردی؟چ!!! نارگل یکنی مهی چنکارایا-
  
 رو نوک پا و تو صورت حرفام و پرت ستادمی اوفتمیعقب رفتم دست گرفتم به لباسش تا ن قدم هی

  :کردم
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 دلت و بسوزونم همونجور که همه احساساتم و به خواستمیم..ارمی دربی تالفخواستمیفقط م-
  !!یدی کششیآت
  

  : مضطرب گفتصدا
  
  ؟!یشنویو م منیصدا!؟!!هوش و حواست کجاست!! نارگل یگی می داری؟؟چی چیتالف-
  
  !!تروخدا .. تو ببخش دمیمن نبخش...من بد کردم تو با من بد نکن..تو هم بشنو...شنومیم-
  
  ؟!؟؟ی به حورا گفتیچ! تو؟ی کردکاری؟؟چیگی می دارینارگل چ-
  

  : گفتمدهی بردهیبر.  م گرفت سکسه
  
  ..!!خش ..من و بب...ه...یو تو...من..ث ...بح..زم ...ی عز-
  

  :اال تو صورتش آروم گفتم  بدمی و کشخودم
  
  .. کردنم ببخشیمن و بخاطر تالف-
  

 هی ش جدا کرد و نهیدستام و از س"! چه خبره ؟؟نجایا" ی شدم تو صورتش ببوسمش که باصداخم
 نی زمی به عقب برنداشته تعادلم و از دست دادم و با زانو رو رویقدم به عقب هولم داد قدم

  .افتادم
  

صداها . ، دست گرفتم به معده م و خم شدم به جلوگرفتی مشیشت آت م داسوخت،معدهی مزانوم
  .شدندیبلند و بلند تر م

  
  : کالفه گفتی مضطربیصدا

  
  !! مسته فقطستی نشیزیآروم باش چ!! آرش-
  

  : آروم بلند شدی صدای جلوی عصبیصدا
  
  !! مستهیدونستی نمشیدیبوسی می داشتیوقت-
  

 گهی دیکی نفر داشت هی رمی باعث شد سرم و باال بگین زغی خواست از خودش دفاع کنه که جصدا
  : از جام بلند شدمی با ملنگنی گذاشتم زمزد،دستی افتاده بود منیرو که رو زم
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 یسکسه نذاشت باق..مقصـر..  کتـــک بخوره مـنمدی که بایکســ!!نجــایچه خبره ا-
  حرفمو بزنم

  
 هی خواستم دهن باز کنم زد،تای برق م به طرفم برگشت، چشماش از خشمدی از زدن دست کشمرد

 شونه ام و گرفت و ی کسنیاز رو زم. بلند شدی زنی هی گریطرف صورتم سوخت ،باز صدا
  : گفتماری اختیب. خودش نگه داشتیروبرو

  
  ...من فکرکردم اون ..ییا ا ا تو-
  

 بلند ی اهگی دی "!چه خبر شده؟؟" یصدا. صورتم سوختی گهی موول کرد باز طرف دقهی دستاش
  .شد

  
 و به طرف دی کشی منی با خشونت از بازوم گرفت و بلندم کرد رو زمی و از درد بستم دستچشمام

  . نور چشمام و بستمییهوی برد ، از هجوم یراه پله م
  

 تو نی امی آشنایصدا. مات شده بودنی زمی نشسته بود و به مرد کتک خورده رونی زمی روی زن
  : بلند شدیراه پله عصب

  
  ؟!؟!یکنی می چه غلطیدار-
  

 به نی زدش تا امواری و به دستادی انی امی ، رو در رونی و ول کرد بازم با زانو خوردم زمدستم
 ی از حدقه گشاد شده ی شو گرفت و بدون توجه به چشماقهی زد تو گوشش،یکی ،ادیخودش ب

  : نعره زدنیام
  
  !!یکارشی چی لعنتی هان؟؟ تویکارشیچ-
  

 خوردم به طرف پشت بوم فرار کنم که از پشت موهام و یرداشت و تو جام تکون ش بقهی از دست
از بازو گرفت و کشون کشون از پله ها بردم . خوردمنی بازم با زانو زمد،ی قدم عقب کشهیگرفت ،

  : ،رو به الله داد زددی کشیغی جدنمی الله با دن،ییپا
  
  !! رو بزن تا نشکستمشی لعنتنیرمز و بزن،رمز ا-
  
 گهی دی آشنای داد و چشماش و بست،صداهی تکواری لرزون رمز و زد و از ترس به دی با دستالهال

  : هم بلند شدیی
  
  .. دست به دختر میچطور جرئت دار-
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 به کردمی افتاده بودم و سرفه منی پدرم بست رو زمی مهی حرف نصف نی کرد تو خونه درو روپرتم
  .ترفی مچی و ته معده م پسوختیشدت گلوم م

  
 ی شو از در برداشت قفل مرکزهی در و باز کنن تکخواستنی و مزدنی به در میی آشنای صداها

  داخل و زد و به سمتم اومد
  

 ی شو از در برداشت قفل مرکزهی در و باز کنن تکخواستنی و مزدنی به در میی آشنایصداها
 بلندم کرد نی از رو زم کج شددمی خرده خودم و عقب کشهی یداخل و زد و به سمتم اومد با سست

  ..دیچی تو پام پیو کشون کشون با زور پرتم کرد کف حمام ،درد
  

 دستم به معده م بود هی. رفت و باال اوردم چی معده م پییهوی خوردن نی وان و باز کرد ،از زمآب
   .کردمی م به دهنم بود و سرفه م مگهیدست د

  
 حرکت تو وان آب سرد انداختم ، نفسم هیت با  بغل هام و گرفری از پشت سر زقهی بعد از چند دق

 گذشته بود با دستام خودمو بغل زده ی اقهی چند دقستادنی ایبند اومد از سرما،دندونام رو هم نم
   .شدی شدن پر مری وان داشت به حد سرازدم،یلرزیبودم و به خودم م

  
د و بست نفسام تند دست برد آب سر. پشت سرم آروم و آروم تر شده بودشی عصبی نفس هایصدا

 ی اورد حس سرمارونمیدست برد از پشت سر از آب ب .زدمی مخیتند شده بودند داشتم از سرما 
 افتاده باشه از ادشیبا نشستنم انگار باز . و کف حموم نشستمدی بهم دست داد زانوهام لرزیشتریب

 دی کشریردم،کمرم ت بازم با ضربه خوواری ، محکم هولم داد به درونی بدمی با خشونت کشمحمو
  .دی چکنیی،اشکم از درد پا

  
 ی صورت ملتهب و چشمادنی برق پشت سرم چراغا و پنکه روشن شدند و با ددی با برخوردم با کل

  . چشمام و بستمو فاتحه خودم و خوندمتشی سرخ از عصبانکدستی
  

 سربلند یخم که روبروم مثل پلنگ زینی انکهی ادنی بود و سخت نبود فهمدهی از سرم پریمست
  . باال پشت بومم نبودمیکرده بود ، مخاطب حرفا

  
 ی بلندنی که به عمرم به اییشونه هام و گرفت تو صورتم باصدا.دنی سرما شروع کردم لرزاز

  :دی بودم داد کشدهیازش نشن
  
  ؟؟یخوردی می چه گهیباال داشت-
  

 طاقت یزد که درد کمرم ب وارمی فراموشم شده بود چه برسه جواب دادن ، بازم به ددنی کشنفس
  : کردشی عصبشتری شد که بریتر بهم فشار اورد اشکم سراز
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 باال عماد باال یفقط بگو داشت... وردمی نکن تا چشمات و از کاسه درنهیگر.. نکنهیگر.. نکنهیگر-
  ؟؟یکردیکارمیچ
  

م زد که از  ول کرد و به عقبسموی خی قهی.ختمیری وقفه اشک می اشکام از دستم در رفت، بکنترل
  : تو موهاش و ناباور با خودش گفتدیدرد کمرم خم شدم قدم به قدم عقب رفت دست کش

  
 ی شـرم، بی شرم،بی؟؟؟ب!!!! بـرادرم؟؟؟مالیعمـاد؟؟؟؟نصف قلبت مال عماده لعنت-

  !!شــرم
  

م  استخون کمرکردمی م زد، رسما حس مهی تکواری شد از شونه هام گرفت و باز به دکمی نزددوباره
  :دیتو صورتم با بغض داد کش. شکست

  
 زنته ،حقته،دختره گفتی بود؟؟؟می عماد نظرش درمورد تو چیدونیم...من دوست داشتم-

 ساله جواب 19 ی دختر بچه هی با ازهامی ندیعاشقته،چرا نه؟؟چرا تعلل؟؟؟چرا سرکوب؟؟چرا نبا
  ؟؟!!!ندم

  
  : نفس داد زدهی سردش گرفت، ی دستانی هام و ول کرد ، صورتم و بشونه

  
 کنم بعد مثل انتیبه عشقت خ... بهت دروغ بگم زن ندارمیخواستی ؟؟مگفتمی به تو می چدیمن با-
 نارگل دونستمی و من نمی ارزش بودی بنقدریتو هم... خودمی آشغال ولت کنم برم دنبال زندگهی

  ؟؟ !!!ــاقتی لی بود بمتی کـ ـــم قنقدریعشق تو ا!!!!!
  

  : گفتی بود و دل شکسته با خستگنیاش رو صورتش بود چشماش غمگ تازه کرد اشکنفس
  
 دروغ به هم ی خوب بسازم ولی زندگهی برات ای بی به به چقدر خوب تو عاشقمگفتمیاگه م-
 که از آرش راستگو یدیپسندی مشتری بیمن و دروغ!؟!!! نهی دوست داشتشتری ببافتمیم

  ؟! نـه؟،یمتنفرشد
  

  : روبروم زانو زدنی نشستم رو زمنیو زم ردهی هامو ول کرد خمشونه
  
 از تو خواستم که شدم آدم دله ،آدم پست،آدم سزاوار یزیمن چ!مگه من خواستم ؟؟-

 شتنی به تمام خونی احمق گند زدنیتو و اون ام.... ی خراب کرد،خودتیتنفرت،خودت کرد
  !!! هامیدار

  
  :دی لرزصداش
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 ی بازتینخواستم با زندگ..تید وجودت، قلبت،پاکبرام با ارزش بو...خواستمتی نمی اون جورمن
  ...کنم

  
  : ممکن ادامه دادی صدانی ترنی صورتش و پاک کرد با غمگنشی آستبا
  
  .... ،حاال قلبت مال عماد شددمیمن هرشب عذابش و کش-
  

 رفت جی هام ،از جاش بلند شد، سرش گهی به گری عکس العملچی شد بدون هشتری م بهی گرشدت
 هام گوش هی سر خورد و نشست و مسکوت به گرواری همونجا کناردوفتهی نواریه ددست گرفت ب

  .دادیم
  
 هی حال شده بودم با هق هق هنوز گری چقدر گذشت از شدت سرما بدونمی ساعت نممی ربع، نهی
  : گفتیی دورگه یبا صدا. .کردمیم
  
  !! کنه منمهی گردی که بای؟؟کسیکنی مهی چرا گرگهیتو د-
  

  : گفتمهی و با گردمی و باال کشمینیودم دادم،ب به خیتیجر
  
  ی ــیآ... کـمــرَم-
  

 غمی به کمرم جدنیاز جاش بلند شد، نشست کنارم به محض دست کش.. بودهی حرفم باز گریباق
 بلند نی آسترهنیپ. حرکت ژاکت بافت تنم و تو تنم پاره کرد و درش اوردهیدست برد با .هوا رفت
  : خسته و دورگه گفتی و کنار زد و با صداسمی خید،موهایم کش رنگ مو از تنیسورمه ا

  
  !!هرجا دست گذاشتم درد گرفت بگو-
  
 یدست" پشت دو کتفم که ی تتوی دو کتفم جانی بنیی روبه پادی پشت گردنم آروم آروم دست کشاز

 مکث کرد نفس شو فوت کرد پشت " رو تو کمرم فرو کرده بودی خنجرمهیخنجر به دست،تا ن
چنگ زدم به .دیچی تو تنم پی کمرم دردی به وسطادنی تر که به محض رسنیی پادینم دست کشگرد
 سهیک"از جاش بلند شد و با گفتن. دراومد غمی ،اطرافشو فشار داد از درد جش لباسنیآست

 و از آب پر کرد و روشنش سازی چادمیلرزیهنوز به خودم م. رو گشتنتای کاب"آبگرمتون کجاست
  .کرد

  
 پام و بغلم کردم از درد لب به دندون گرفته بودم رو ریدون حرف از دست گذاشت ز ببرگشت

قرص و خوردم . آب گرم و قرص برگشتسهی با کقهیتختم به سمت چپ خوابوندم و بعد از چند دق
   .دی خسته شد پشت سرم کنارم دراز کشقهی رو پشت کمرم گذاشت بعد از چند دقسهیو ک
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 هی صدا گری کماکان بیر خواب بودم ،درد کمرم کمتر شده بود ول گذشته بود خمای ساعتمین
 بود ی هب دهن همه زهر کرده بودم ،چاهقتی ،امشب و بخاطر گفتن حقزدمی حرف مدیبا .کردمیم

  . رو برداشتسهی کمتر شد ،کسهی کهی اولیاز داغ .خوردمی پاشو مدیکه خودم کنده بودم و با
  
 مو خواست ی رو گذاشت کنار پاتختسهی کدمی سمتش خواب زدم و رو بهی تو جام غلطی سختبه

  : گفتمهی دادم به صدام و با گریتیبلند بشه که جر
  
  ....آرش جان-
  

با پشت دستم صورتمو پاک کردم و . هم نکردی از جاش حرکتی پس زد تو جاش نشست،ولدستمو
  :گفتم

  
  ...ییفکر کردم تو... باال..بخدا...من-
  

  : گفتمهی خورده عقب رفتم و با گرهیترس  برگشت طرفم ،از بااخم
  
   ...ییبه روح مامانم ،فکرکردم تو-
  

  : شد از سکوتش استفاده کردم و گفتمرهی خشمی آرازی می شکسته ی نهی و به آدی کشیپوف
  
 کردم ی تالفی بگم غلط کردم ، هرچخواستمیمن فقط م!! من داشته، تا حاالکاریعماد بدبخت چ-
   هان؟؟می فرصت به جفتمون بدهی ای فرصت، بیمگه نگفت!!می کنی آشتایآتش بس،ب!خب؟.
  

  : گفتینی برگشت طرفم و با بدبد،ی کشیقی کرد تو موهاش و نفس عمدست
  
 دنی کششی ،خسته شدم از با دست پس زدن و با پا پم،یکنی فردا ازدواج منی شرط، همهیبه -

  !!هات
  

  :  با بغض گفتم
  
  !!ی تو بگیاصال هرچ..باشه-
  
 اشکم ی از جاش بلند بشه که دست گذاشتم روشونه ش،بازم چشمه خواستی و مدی کشیقی عمسنف

  :  برگرده گفتنکهی بدون ایبا بداخالق .دیجوش
  
  ؟! چه دردتهگهید- 
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 حالم بود ، با فی توصشتری بودم کم بود وحشت زده بدهی که ازش دی وصف رفتاری برادهیترس
  : گفتماطیدستام صورتم و پاک کردم و با احت

  
  !!! کنمیبغلم کن تا آشت:  و ادامه دادم دمی مو باال کشینی بکنن؟؟ی می آشتینجوریا-
  

 ی مرتعشی نفوذ و بدون حرف زل زد بهم ؛ با فک لرزون وصدای بی نگاهم کرد سرد ،جدبرگشت
  :گفتم

  
  !!سردمه-
  

 تو بغلش رو پاش دمی ، دست راستشو باز کرد برام، مثل جوجه خزرونی و کالفه پرت کرد بنفسش
 دستامو دور کمرش حلقه کردم و آروم زد،ی مقیآروم ،منظم ، دق. نشستم ،سرم و رو قلبش گذاشتم

 دونستمی که نمیی ،ترس و اضطراب حرفایآروم تو بغلش،با کوبش ضربان قلبش از فشار،دلتنگ
  . کردمهی بهش بزنم، گردیباچطور 

  
 زخم ی پشت کمرم باال اومد تا جاد،دستشیبوس کرد و دست چپشو دور کمرم گذاشت، سرمو یمکث

 دستشو نگه دی کجا بادونستی و جاش و حفظ کرده باشه مری انگار که مسستادیخنجر تتو شده ا
  .داره

  
  :  اورد و کنار گوشم آروم گفتنیی قلبش تند تر شروع کرد زدن ،سرشو پا

  
  !! دست خنجر به دست ، دست منهنیا-
  

  : آرومتر گفت.و بغلش تکون دادم تدیی تای سرمو به نشونه 
  
  ! خوبش کنم؟یخوای م-
  

 حدس شدی نداشت ،می اگهی دی حس آشناچی هی و آزردگی سرمو باال گرفتم نگاهش جز دلتنگ
 کرد،ی مدشیی و تازدی مادی آره ،قلبش داشت فرزدی مادی خودم داشت فرره،قلبیزد که هنوز دلگ

  .  شدمرهی دادم و به گردنش خیسرم و تکون
  

 ی که بخاطرش از مراسم آشتیلی نه خی کم درد گرفت ولهی ،کمرم دی آروم تو بغلش باالم کش
  . کنون بگذرم

  
  .دمی صورتم چرخوند و باحرارت بوسی و آروم آروم تو اجزانگاهش
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   آخر-فصل پنجم 

         ) ) ) )ییییبازگشت به خوشبختبازگشت به خوشبختبازگشت به خوشبختبازگشت به خوشبخت( ( ( ( 
  
 ی و آروم از پهلو خورد و دستشیآرش تکون. خوردندی هر دو تکونیلی زنگ موبای صدابا

  . کرد و سرش و با دستاش گرفتزونی زد و پاهاش و از تخت آوینارگل برداش و تو جاش غلط
  

 ی شلوار کف اتاقش ،گوشبی و دست برد از جدی دوباره بلند شد ،چشم هاش و ماللی موبایصدا
  . و جواب دادمارستانشی بی مخصوص تماس های ساده لیموبا

  
 مهی کرده بود،حالش وخشی جراحی هاش که به تازگماری از بیکید  بود و خبر دایفی شرخانم

 ی گفت خداحافظ"یباشه ا" یبا بداخالق. برسونهی جراحمی خودش و به عنوان جراح ارشد تدیبا
  . کردیآروم

  
 باورکنه که خواستیدلش م. جاش به عقب برگشت و نگاهش و به نارگل که غرق خواب بود دادتو

 مدت نی که ازش تو ایضی ضد و نقییبا رفتارها.  دلشوره داشتبیا عجکابوس هاش تموم شده ام
 بهش ی عالقه ش، باعث شده بود اعتماد چندانی زبانبی پرخواهشش تا تکذی بود ،از نگاههادهید

  .کردی و باهاش مشخص مشی زندگفی هرچه زودتر تکلدیبا.نداشته باشه
  

 دنی رسمارستانی که فقط تا بیبه زمان کم کرد و با نگاه کردن دای تخت پری شو از زی مچساعت
  . با غر غر شددنی و مشغول لباس پوشدی کشی بود، پوفیبراش کاف
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 گردنش و ی و طوالنقی گردنش کنار زد خم شد، عمی از رفتن روتخت نشست موهاش و از روقبل
 یامیپبراش . کنهدارشی بومدیدلش ن. خورد و دوباره به خواب رفتینارگل تو جاش تکون .دیبوس

  .رهی باهاش تماس بگششی عمل به قول شب پی شدنش برادارشیفرستد که به محض ب
  

 تخت ی لب با خودش خطاب به زن روری طرفش و زد،برگشتی بلند شد و به دراتاق رسازجاش
  "!! رو ندارمیچی کشش هگهیتروخدا تمومش کن،د": گفتدهیخواب

  
 ی پدرنارگل رودنی رفت که با دی منیی پا از پله هااطی رفت و آروم و بااحترونی خونه باز

  . شدخکوبی داده بود و چشماش و بسته بود، سرجاش مهی تکواری پله که به دنیاخر
  

 ثبات اما قول داده بود ینارگل هرچند ب.  داشته باشهدی بای چه برخورددی بادونستی نمقایدق
  .کردی نمحی و توجششی باز هم کار شب پیازدواج کنن ول

  
  . زانو نشستی پله روی کنارش رودی و با ترددی کشیقی عمنفس

  
  !!آقا نادر-
  
دستش و با . به خودش دادی تکونری آرش اخم کرده و سربزدنی چشماش و باز کرد و با درمردیپ

  : گفتدی بود تا تهدی التماسشتری که بی مرد جوون و گرفت و با لحننی بلند کرد و آستیسست
  
  ؟؟یدست که روش بلند نکرد-
  

  : کرد به خودش مسلط بشه و گفتیسع .ستادی تکون داد و تو جاش ای سرش و به نفشآر
  
 رو شما ی بازنیا. شم نه طاقت شکنجه هاش و دارمالشیخی بتونمی خسته شدم ، نه مگهی من د-

  !!کنمی بشه وگرنه به روح خواهرم حاللت نمری کن تا ختم به خ،کمکیشروع کرد
  

 کی الستی صدای که صدادی نکشقهی زد و به دقرونیدر خونه ب و جا گذاشت و با شتاب از مرد
  . و شکستابونی سکوت خینیماش

  
  : پله نشستی شوهرش روکی از در خونه خارج شد و نزدهی از گرسی با صورت خی به آهستگنایم
  
از خاک بچه م دل کندم ، بخاطر نارگل اومدم !!  و ندارم نادردنتی دضی طاقت مرگهیمن د-
  !!! کن شی راضدانجا،تروخیا

  
  : ،زن با مالطفت دست برد و پاکش کرددی گونه ش چکی مرد روری از چشم پی اشکقطره
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 نی انی ها باهاش حرف بزن،ببی خودخورنی ا،عوضی نشستنجای کله اهی شبی داخل از دمی برایب-
  !!هی هم مارو چسوزونهی که داره هم خودش و میدرد

  
 بازوش و گرفت و از جا بلندش کرد و ری بلند شد زی به آرومنای نخورد ، می از جاش تکونرمردیپ

  . شوهر شو به خونه برد و در و بستی دهیقامت خم
  

 برداشت ،اشکاش و پاک نگی پارکواری شو از دهی تکنای آرش و می صحبت هادنی بعد از شنحورا
  . خودش بودهی چ درد نارگلدونستی که خوب میتنها کس.کرد و سالنه سالنه به طرف راه پله افتاد

  
 لی بود و موبادهی پوشی نازک و کوتاهرینارگل ربدوشامبر حر.  در و بازکرد و وارد خونه شدآروم

  . داده بودهی آشپزخونه تکواریبه دست چشم بسته به د
  

 در هم ی نگاهش و به قامت حورامی در خورد و مستقی از صدای و پشت سرش بست نارگل تکوندر
  . شکسته داد

  
 نارگل سرجاش ی که صدارفتی ازش گذشت و به طرف اتاقش می توجهنیون کوچکتر بدحورا

  :نگهش داد
  
  !!زمیحورا عز-
  

 حرکت شالش و از سرش دراورد و به هیبا . توجه وارد اتاقش شد و در و پشت سرش بست بدون
  .  انداختیکنار

  
  :روم زمزمه کرد آی پوزش خواهیباصدا.ستادی در اتاقش و باز کرد و تو چارچوب درانارگل

  
  !! حورا می صحبت کندیبا-
  

  : لب زمزمه کردری تکون داد و زی به نفی سرحورا
  
  !!!تنهام بزار-
  

  : سمتش برداشت و گفتگهی قدم دهی مصرانه نارگل
  
 ییقول دادم تو خونه !!  ندارم،قبولچارهی با عماد بی صنمچیبخدا سوتفاهم شد، باور کن من ه-

 اونجا،فکر کنم اومده بود جواب ادی عماد مدونستمیباال پشت بوم بخدا نم نخورم،رفتم یکه تو هست
  !ستی بود ،متوجه نشدم آرش نکیمست بودم حورا بخدا تار .رهیتورو از من بگ
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  : زد و برگشت سمتشی پوزخندحورا
  
  !!کردی هم برات میمگه فرق-
  

  : قدم جلوتر رفتهی خودش و نباخت و باز ی لحن تلخ و سردش جاخورد ، ولدنی از دنارگل
  
  ! رو بگمی بهش همه چخواستمی من موونهیآره د-
  
  !!ی مستـیتو-
  

  : زدادی فرشتری ،بادشیحورا چهرش ملتهب شد از فر.  قدم به عقب برداشت هی نارگل
  
  ش؟؟؟ی به زندگی زدی گند؟؟چهی خوردی*ه* چه گی بهش بگی تو مستیخواستیم-
  
  ...من حورا من-
  
م ازت بهم خورد ،حالم ازخودمم بهم خورد بخاطر اعتمادم به تو،چقدر  حالشبید!!!خفه شو -

 نهیبی آرش داره میگفتی نمیزدی ، بخاطر چزوندن آرش ،باش الس مسایبهت گفتم ازعماد دور وا
 جز چکسی جز خودت،هچکسی نبود برات هکنه،مهمی عمت داره بد نگات مکنه،ی داره اخم مای،دن

  !!ی گرفتم لعنتشی وسط فقط من بودم که سرتاپا آتنیرش اکه آخ.. مسخرتی تالفیاون باز
  

  :زدی لب زجه مری خورد،با دستاش صورت شو گرفته بود و زنی شکست و با زانو زمبغضش
  
 از ه،توی عشق چیفهمینم!ه؟؟ی عشق چیفهمی می خودخواه کله پوک چی وگرنه توسوختمیمن م-

  ؟؟یوندی می از هرروز پس خوردن چ؟؟تویدونی مینخواستن چ
  

  : ش و ناله کردنهی سی هدی کشدست
  
 دختر عربه، لحجه مو گفتی وجودم، جلو همه می همه خواستمش،بای میمن از دوازده سالگ-

 م و من دردناک دوستش نهی تو سیرفته بود چون دشنه ا...زدمی دم نمکردی متمی اذکرد،یمسخره م
  !!دردناک:مکث کرد و آرومتر و گفت...داشتم

  
 با خودش رهی بگنی نگاهشو از زمنکهی ،بدون انی با ضعف جلوش نشستم رو زمستادی اهنی تو سقلبم

  :زدیبلند بلند حرف م
  
من حورام ...هیخودی تو بی همه اصرار هانی و بفهم انیا!! خوادی خواد ،نورا رو میحورا رو نم-

ودم افتخار من به خ..... بود و من عاشق لحجه ش بودم، من عشاق پدرم بودمهیاسم مادرم فوز
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 شی دلم آتتتی مظلومدنی از دیدی که کشیی درد و تنهادنیتا قبل د... تودنی تا قبل دکردمیم
  !!ی مثل منیکیگرفت برات،فکر کردم تو هم یم
  

  : شو داد به چشمام و گفتی مات و خالنگاه
  
 گذاشت س،دستی به ابلی و فروختتی زندگیطون،دودستی به شی داد؟؟؟دلی تو چکارکردیول-
 ینیتو اون زم!!!!! ی ادامه بده،تو اصرار کردخواستی شده بود،نممونی پشای دنیدیو چشمات ندر

تو نفرت وجودت و گرفته بود تو خودت و باخته  !!!!یخواستی شده ست رو منیکه صدبار گفتم نفر
  !!یبود

  
  

  : گذاشت رو شونه ش و به عقب هولش داددست
  
 و عشقت و ازت گرفتن ،دختره ی عاشقیزنی مادی فر کهیی تونیشه،همی که ادعات میی تونیهم-
  !! بخاطر نفرت،ی رو لکه دار کردی که اسم عشق به اون مقدسی توبودنی شرم، ای بی
  
  :زدی زار مدهی بردهی جاش بلند شد براز
  
 دونستمی؟؟می کنکاری چیخواستی منی با اون زمنمیمنتظر بودم بب.. سالها منتظر بودمنی ایهمه -
 گفتم یدرتعجب بودم که چرا نکرد .ی استفاده کنانی خانواده کهی اهرم، ازش علهی  مثلیخوایم

  ...یگفتم عاقل شد.ی گفتم آدم شد،یدرست شد
  
  :دی کشغیج
  
 بت عشقم و جلو چشمام خورد و ی زدکار؟؟ی چیکارکردیبا من چ...کاری چی کردکاری چیول-

 یسی آرش وای تو روی ندارتیکه جر خورده بخاطر ترس تو نی زمنمی و بب،عمادی کردریخاک ش
لعنــت !! توی بخاطر بدمستنی و مالنی خوننمی و بب؟؟؟عمادی کردی و واسه چی کردکاری چیبگ

  !!!به تو
  

 بلند کرد کشون کشون تا پشت در برد و همونجا نی زمی نارگل مات و مبهوت و از بازو گرفت و رو
  !! داد و پشتش نشستهید و به در تک رهاش کرد و وارد اتاقش شد در و قفل کرنی زمیرو
  

 داد، چشماشو بست و آروم هی در شد ، سرش و به در تککی خورد ، نزدی در تکونی از صدانارگل
  :گفت

  
 ختهی و به هم رتی زندگی ،گفتادی ازش بدت میگفت!! از تو و عماد ؟؟دونستمی می من چ-

 شدم مونی پشدنشی وقته بادیلیمن خ ...ی بکش،ی رو که عاشقش بودی کسیخواستی مینگفت.بود
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تو بگو چطور ...  تو بگومونمیبخدا پش!! من بد کردم حورا .. شدم حورا مونی چشماش پشدنی،با د
  ..تو بگو تو بگو حورا...رمی ،تو بگو چطور حقم و بگخوامی نمگهی و دنیاون زم..جبران کنم

  
حورا پشت در سر . کردی م لب التماسری و زشدی مری به دونه اشک هاش رو صورتش سرازدونه

  .کردی مهی صدا گری بی ولتی نارگل با مظلومیخورد و همپا
  
 کردی فکر می همه به عماد،کی جلورارسالنی امی حرفادنیاز شن. دلش شکسته شده بودشبی داز

  ....  عماد وبا نارگلکردنینارگل مست بوده اشتباه کرده ،همه فکر م
  

 دید.عمادش خورد شد و بدون حرف رفت .  کننرونی ب باعث شد، محترمانه عمادش وسوتفاهم
 رو دلش یی اگهی خدا داغ دکردی بسته دعا دعا میعمه ش دست شو به قلبش گرفت و با چشما

 ازش کشی شده بود که تو عمر کوچی هانا شوک زده بدون حرف ، مات به پدربزرگدید....نذاره
  !!راهی و بدو بادی بود چه برسه فردهی بلند نشنیصدا

  
  ......دی دشبی دزای چیلیخ
  

 و با دی آرش لباس پوشامی به خودش داد از جاش بلند شد و بدون توجه به پی تکوننارگل
 نبود با حسرت به در و اطی تو حچکسیه. زدرونی از خونه بیکی کوچیبرداشتن ساک دست

  . بار دوم از خونه فرار کردی انداخت و برای نگاهوارخونهید
  
 ی که متصدی محلدنی از شهر و خواست با شنی پرواز خروجنی ترکی نزد اطالعات پروازاز
  . تکون داد و منتظر پروازش موندی داد ، فقط سررشی پذیبارویز
  

 ی داده بود،ولطونی شو به شزی چگفت،همهی داده بود راست مطونی دلش و به شگفتی محورا
  !!!رهی پسش بگخواستیچطور م.. بودنجایسوال ا

  
***  

  
 التماس ی اما برادیلرزی بود ، چشماش پر از اشک بود ، فکش مستادهی ای رنگیی طالدین گیروبرو

  .خواستی بود،اومده بود حقش و مومدهین
  

  . چند تا کبوتر اطرافش به پرواز دراومدن و تو آسمون اوج گرفتندی زد به گنزل
  
  !! با شما ندارمی آقا ، من کاردینیبب...اسم من نارگله..سالم-
  
 روش و به ی تفاوتی با بکردی نگاهش می که با کنجکاوی خدمه ادنی به اطرافش و دیه نگابه

  .طرف گنبد چرخوند و صحبت شو از سر گرفت
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من فقط حقمو .. حق منو بدهدیبهش بگ..نجایمن اومدم ا..دی به خداتون بگخوامیمن م-
  ... ندارمی به کسیبعدش کار..خوامیم
  

  : گفتیر آرومتیبا صدا. مکث کردهیچندثان
  
شما .. حق دارمنای از اشتری من بدونهیمن حق دارم ، خود خداتون م.. من پروامدیآقا فکر نکن-
  !!دیدونینم
  

  : داد و ادامه دادهی تکواریبه د. شکستبغضش
  
من موندم . اومدم،مامانم و ازم گرفت،تا به خودم اومدم بابام هم روزگار ازم گرفتای به دنیوقت-
  ! دل تنها هیو 
  

  : برداشت و دوباره گفتواری شو از دهی بست و باز کرد تکماشوچش
  
 و قدم به نیاون زم..من..من!! باهاش ندارم حق منو نده یاول اولش به خدات بگو من شوخ-

  .. دلم خنک بشهدی آرزو شای بایبا آرزو  ..کشمی مشیقدم به آت
  
  :مه داد اداهی سرد نشست و با گرنی اشکش، رو زمی قطره نی اولدنی چکبا
  
 فقط زهای چی مثل باقنمی ادمی فهمری که سالها منتظر اومدنش بودم اما دیاومد اون کس-

  ...،دلمیی از تنهامردمیداشتم م..حسرتش مال منه
  

  : ش و ادامه دادنهی به سدی کشدست
  
دست .. شو باخته بودیهمه چ.. دلم سرلج افتاده بودی نه ولگفتیعقلم م...دلم پر بود از نفرت-

 ی عمر عاشقهی لحظه نفرت و به هی قمار دلم قمار کرد،زی و گرفت آقا ، برد نشوند سر ممن
  ... نبودمشتری بازنده بهی به ظاهر اما آقا من میبرد...باخت

  
  ...رمی من حقم و چطور بگدیشما بگ..گهیحورا نم.. رمی چطور دلم و پس بگدیشما به من بگ-
  

 وقت اذان دعا از دل درد گفتی مشهین کرد ، عمش هم نگاه آسمودیچی اذان تو صحن ها پیصدا
  : و بست و رو به آسمون گفتشه،چشماشی برآورده مدهیکش

  
  !!! خدا خوامیمن فقط بچه مو م-
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  . دادی رو شونه ش نشست ، نگاهش و پنجره و سرباز ها گرفت و به سرهنگ کاظمیدست
  

  : زد و گفتیی لبخند پدرونه سرهنگ
  
  !!د سرگری تو لکنمتینب-
  

  : زد و نگاهش و به سرباز ها و رژه شون دادمهی نصف نلبخند
  
  .. کارم شک دارمینگرانم هنوز به درست-
  
  !!می رفتی نمشی پنجاهایچرا شک؟؟اگه بخاطر تو نبود تا ا-
  

  : و آروم گفتدی کشی عمقنفس
  
خوش  و اشی مرد عهی ها من و یلیخ. که نبودمی شدن پشت کسمی قامتی ؟؟به قمتیبه چه ق-

  ...ی ولرهی و پولش از پارو باال منی ماششگاهی که صاحب نماشناسنیگذرون م
  

  : گفتطنتی کرد و با شی اخمسرهنگ
  
 قدم شی ،بمون تا دلت صاف بشه بعد پیتو که انقدر صبر کرد!!هی سرگرد، خبری طاقت شدیب-

  !بشو
  

  : رو صورتش نشستی و لبخند محودی کالفه تو موهاش کشیدست
  
 همه اعتماد به نی زد که ترسوندم از ایی حرفاهی بابا شبی دست،راستشیحورا نفقط بحث -

  ...نفس
  

  : ادامه داددی برگشت طرف سرهنگ و با تردکالفه
  
  !!ی نره چشی درست پیاگه همه چ-
  

  : داد ، گفتی دستشو رو شونه ش گذاشت و فشارسرهنگ
  
 هم که حرف نداشته که تا ،کارتی کرد سالهانی تو تمام ات،ی سعیتوکلت کجا رفته پسر،تو همه -

 طبق برنامه می حواسمون و جمع کندی فقط بارون،حاالی بنجای تا ایدیاالن فوآد و از لونه ش کش
  !! دست خداستشیباق..می برشیپ
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  : نکرده بود نگاه کرد و گفتی که در حقش کم پدری مردی تو چشمابرگشت
  
بعد . من حورا ستی زندگی همه ی ولرمی فوآد بگ رو ازی زندگهیدرسته برام مهمه که انتقام -

اما االن باخودم با ..  کردم اما ی همه سال تو جدال درناک عشق و نفرتم گند زدم،خرابکارنیاز ا
  ...اگر .. اگر.. از دستش بدمخوامی نمگهی هام کنار اومدم ، دتیخر

  
  : سرهنگ داد و گفتی هانی کرد و نگاهش و به پوتیمکث

  
 شیرحم به باعث و بان... بکش سرهنگ،چون یدی دییسرش اومد،من و هر جا ییاگر بال-
  !!!کنمینم
  

  . سرهنگ دور شدی بهت زده ی چشمای داد و از جلوی نظاماحترام
  

 ی پسرش و تو پارتی از پشت نگاه کرد ،از وقتضشی عری محکم و شونه های به قدم هاسرهنگ
  .ه بود روان گردان از دست دادی داروادیبخاطر مصرف ز

  
 ناتی که از تمری که دوست پسر بود و به اسم سرباز شدن و تو نظام جا کرده بود ،اما وقتعماد
 پله گذاشتی رو پشت سر می همه چشی با هوش و ذکاوت ذاتگرفتی میشی پی و حرفه اینظام

 کم داشت که ی پسر چنی براش جالب شده بود اشی خانوادگیبا سابقه .رفتی رو باال می ترقیها
  . اورده بود روبه نظام 

  
 بود که بعد از مرگ تنها دخترش از قضاوت ی دادگستری های قاضنی از برجسته تریکی پدرش

  . بوددهیکنار کش
  

 ی ، برادر بزرگترش هم دکترارفتی جراح ها به شمار منی زبردست ترای کی دوقلوش برادر
 پا گذاشته بود پلمیاد بدون د عمی خودش بود ولی حرفه نی متخصصنی از بهتریکی و یروانشناس

  .رفتیتو نظام و روز به روز باال تر م
  
 داده بود عماد محترمانه درخواستشو رد کرد و بعد از شنهادی دخترش مهرناز و بهش پی وقتتا

 شی و زندگشیی همزمان حس عشق ونفرت به تنها دختر داریدرگ. داده بودحی توضادی زیاصرار ها
 داغ خواهر جوون مرگش دنشی ازش دور بمونه هم با دخواستیو نم هم دوسش داشت فهیبالتکل

  . بمونهکنارش ذاشتینم
  
 ، دی قاچاق آدم دی پرونده ی تا حد استعفا شو برایادی زی اصرارهای وقتی اتفاقیلی خنکهی اتا

 شبانه ی هایریگیو بعد از پ. به اسم فواد آل جبار ربط داشتی هست به شخصی ماجرا هرچدیفهم
 ربط به مرگ ی بتونستی بود که فوآد خواستگار سابق خواهرش بوده پس نمدهیهمروزش ف

  !! باشهشیی از دختردانفرتشخواهرش و 
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  : و با خودش فکر کرددی کشیقی نفس عمسرهنگ

  
 چند نی که صاحب زمی به خطر انداخته بود ،جون زنرانی دو زن و بخاطر کشوندن فواد به اجون

 ی جز عماد نمی گمشده ، که کسیبای بدجور دنبالش بود و حورا شک بود و از قضا فوادیاریلیم
  !شناختش

  
 در حال رژه ی و نگاهش و به سرباز هارونی گردنش بود، نفسش و پرت کرد بیری خطی فهیوظ
  .داد

  
***  

  
 یبا چشما. گذاشتزی می نشست و سرش و روزشی پشت می بعد از چهار ساعت جراحی خستگبا

   با خودش گفتیامی پدنی همراهش و روشن کرد و با ندی گوشزشی میبسته دست برد از کشو
  
  "!!! هنوز خوابهیعنی شده؟؟شیزینکنه چ"
  

   گذاشتزی می گذاشت و سرش وباز روفونی آی روی و گرفت و گوششمارش
  
  "باشدیمشترک مورد نظر خاموش م" 

  
  . بهت سرش و بلند کردبا
  

  !! بودهدی رسامی نگاه کرد پامشی پنی اخرخاموش؟؟؟به
  
   خاموش کرده بود؟؟؟ی چی و براشی گوشیعنی

  
قطع کرد و . رفتری گغامی پی روی گوشی طوالنی خونه رو گرفت بعد از زنگ خوردن های شماره

  !! ندادی زنگ خورد اما اونم جوابیلیباتعجب شماره حورا رو گرفت خ
  

  . و نداشت فکرکردن بهشتی جرخوردی تو سرش ول می ازجاش بلند شد ،فکرفیبالتکل
  

  . ماهه کردکی ی مرخصی رفت و تقاضااستی به دفتر رمیمستق
  
به شرط فقط . برده بودشی به اوضاع نابسامان زندگی پشونشی اوضاع پردنی با دمارستانی بسییر
  . تشکر کرد و به طرف خونه ش راه افتادیبا خستگ. ، نامه شو امضا کردکماهی
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 بسته ی ، دست و پادی که دیری تصونیرش خورد و آخر تو سیزی محض باز کردن در واحد ، چبه
  . مادرش بودی
  
 ، روش و به سمت چپش نهی و بهتر ببری محض باز کردن چشماش ،چندبار پلک زد تا تصاوبه

  . کردی نگاهش میبرگردوند پدرش با نگران
  

شماش  از اشک بود و چسی و بست و باز کرد ، دخترش با دست و پا و دهن بسته صورتش خچشمام
  . شد رماتی تصونی بود ، رو ادهی پدربزرگش چسبیاز ترس و وحشت گشاد شده بود و به پا

  
  :دی و ناخودآگاه داد کشدی ش لرزنهی تو سقلبش

  
   دستات و بسته؟؟یهانا ک!!  چه وضشه بابا نی چه خبره انجایا-
  
  
  

 از تونستید و نم بسته بودنمی آشپزخونه دست و پاهاش و با سی به خودش داد رو صندلیتکون
  !!جاش جم بخوره

  
  :دی دوباره رو به پدرش پرسمضطرب

  
  ...!!بابا.. چه وضشهنیا-
  
   !!هی جلسه خانوادگهی نیآروم باش آرش ا-
  

 آشنا تی نهای که چشماش بیی و سبزه روی مرد قد بلنددنی به طرف صدا چرخوند با دسرش
  . شدرهی تو صورتش خزدیم
  

  : کرد و گفتیاخم
  
  ....ای لعنتدهی ، دخترم ترسدی ؟؟دستم و باز کننیکنی مکاری من چی ؟؟؟تو خونه نیهست یشما ک-
  

  : زد و گفتی لبخندمرد
  
  !!می دهنش و بستکردی مغی جغی خرده جهی ستی نشیزیچ-
  

  : زدادی فردی به صورتش دوخون
  



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

766

  !؟ی عوضی هستیتو ک..ی دست به دختر من زدیتو غلط کرد-
  

  : گذاشت و تو صورتش گفتشیاش و رو دسته صندل خم شد ربه طرفش، دستمرد
  
  !!من فوآدم-
  

 اون شب ، براش تازه بشه ادی خواستی دلش نمگهی دگذشتی مهیسالها از اون قض! جا خوردآشکارا
  !!دیخندی بسته ش می بود و به دستاستادهی مرگ خواهرش روبروش ایاما حاال باعث و بان

  
  : گفتی لرزونی صدابا
  
  ؟!یخوای ما میز جون زندگ ایچ.... تو پ-
  

  .دی و دور خودش چرخدی بلند بلند خندفواد
  
  !!!خوامی فقط آرزو رو م؟؟منیپس شناخت-
  

 تا اون لحظه به انی کرارسالنی و اشک به چشم امدیچی درد آلود آرش تو خونه پادی فری صدا
  .ظاهر به خودش مسلط بود اورد

  
  !!!!ناموسی باریکثافت اسم خواهر من و ن-
  
  !! بکنهیری عقده هاش جلوگی زدن باقادی فوآد هم نتونست از فریلی سیتح
  
  ؟!! شـــرفی بیخوای می چگهی دی تنها خواهرمو گرفت؟؟یخوای ما می از زندگیچ*  کیتو-
  

  .ختی رنیی روح پدرش پای از صورت خشک و بی با تموم شدن حرفش قطره اشکهمزمان
  

 که یپدرش و دست برد اشک شو گرفت و با انگشت سمت صورت دی ها دست کشوونهی مثل دفواد
  : ها گفتوونهی مثل ددادینشون آرش م

  
  !! اشک پدرتهنی ا؟؟ینیبیم..خوامی منوی من کار به شماها ندارم من انیبب-
  

 بی به ترتواری کنار دگاری که به عنوان بادی و قلچماغیکلی هیسه تا مرد. بلند قهقهه زد بلند
 رد و بدل ی نگاهگهی به همدینی با بدبسشون،یی رکیستری هیخنده ها دنی بودند از دستادهیا

  .کردند
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  .کردی و ذوق مدیبوسی که نوک انگشت شو میی وانهی مات شد به مرد دآرش
  

 تکون داد، از اون سر تکون ی زد و سری صبورش بهش لبخندشهی و به پدرش داد ، پدر همنگاهش
  .... راحت تا من هستمالتی که خییدادن ها

  
 نگاه بی غربی مرد عجزی بود و با وحشت به جست و خدهی پدربزرگش چسبی بغض کرده به پاهانا

 ینی آرش روش و به سمت راستش گردوند ، مادرش هم لبخند غمگی زنی صدادنیاز شن. کردیم
  !! دارنیی اونا هم خداارهی بادشی خواستیم.بهش زد و با چشماش به باال اشاره داد

  
زن سرش و بلند کرد آرش با . پرت کردندنی رو کف زمیرد و در باز شد و زن به در خوی اتقه

  !!! ش حبس شدنهی حورا نفس تو سدنید
  
  !!ی بدبخت دارنی اکاری چی روانکهیمرت....ی بدبخت دارنی اکاریچ-
  

 هم ی از فشار رویآرش با اخم و دندونا.دی و شالش و از سرش کشستادی سر زن ای باالفوآد
  .فرت به فواد نگاه کرد با ندهییسا
  

 با دو ستادی و سرپا ادی کشی خفه اغیحورا ج.  حورا گرفت و بلندش کرد ی فوآد چنگ زد از موها
فواد با .وردی به سرش فشار مشتری خبر از همه جا بی شو گرفته بود و مرد بیی دایدستش ، دستا

  : و گفت دهیخشم برگشت سمت دو مرد تازه از راه رس
  
  !کو؟ شونیکیاون -
  
  !! گفت منمنی اه،ینبود قربان سه چهارتا زن اونجا بود گفتم نارگل ک-
  

 رو ی مانی قهی شقی بود و اسلحه رویی اگهی اگر هرکس ددی چکنیی حورا پای از گونه یاشک
  .زدی نارگل جا می ، خودش و جادیدیم
  

  : سرش و کنار گوش حورا برد و آروم گفتمرد
  
  ؟؟ ها؟؟یی منش تویپس نارگل عل-
  

  . خوردنی ولش کرد ، حورا با ضربه زممحکم
  

 دونستیآرش شوکه شده بود و نم.  کردن هی شکست و آهسته با دهن بسته شروع به گرای دنبغض
 ی چرا برای نارگل امن بود ولی جایعنی نی بگه، حورا خودش و نارگل جا زده بود، ای چدیبا

  ؟؟!! بودی مهم مدیفواد نارگل با
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 حورا چشم هاش و بست و تو دلش از خدا با التماس کمک خواست، اگر مرگ دنید ارسالن با ریام

  . حورا رو نداشتی رو برای احتمالی اتفاقنیآرزو رو تاب اورده بود ، طاقت کوچتر
  

 نشدنش خود حورا بود کتری نزدلی و دورادور مراقبش بود و دلی ده سال گذشته رو پنهانتمام
  . هم دور بمونهشی مادری خانواده دی بود که از دنی،براش بهتر ا

  
 درندشت خودش بود که هنوز ی خادم مسجد جاش امن تر از خونه ی تو خونه رارسالنی نظر اماز

 ی شونو خالیمی بهانه زهر نفرت قدنیتا با کوچکتر. بودهی فوزیدواردور ، تحت نظر خانواده 
  کنند

  
**  

  
  ...عماد-
  

 به جناب سرهنگ کرد ،از ی نگاهیشت و با خستگ بردازشی می روی سرش و از برگه هاعماد
 داد و با خودش فکر کرد چطور متوجه اومدن سرهنگ به داخل اتاقش یجاش بلند شد و احترام

  .نشده
  

 فوآد و ی به ظاهر قاچاق آدم ، و رد گشذاتن برای پرونده نی و ای فکری هایری درگگرچه
  . ذهنش و مشغول کرده بودی حسابیمی حساب قدهی تسوهی ی برارانیکشوندنش به ا

  
 از یکی رد کوچدنی و قاچاقشون بود ، اما با دیی آدم ربای برادر بزرگتر فوآد باعث و باننکهی ابا

 جاسوس هاش با رد گذاشتن و رسوندن به گوش قی انتقامش بشه و از طرالی خیفوآد نتونست ب
 تا با ادی برانی به ایتا پنهان شده ،کنجکاوش کرده بود یی اگهی به نام کس دنیفوآد که اون زم

  .رهیتمام قوا بخاطر گذشته از خانوادش زهر چشم بگ
  

  :دی مضطرب سرهنگ کرد، پرسی افهی و به قنگاهش
  
  ؟! شده؟یچ-
  

  : پنهان کردن اضطرابش به کار گرفتی شو برای سعی آب دهنش و قورت داد و همه سرهنگ
  
 رو با بای منش ، خانم حورا شکی خانم علیه  گزارش داده ، چهارتا مرد مسلح رفتن خونیلیخل-

  !!خودشون بردن
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 ی رو شونه ش گذاشت و فشاری و مات شد تو صورت مافوقش ، سرهنگ دستدی از روش پررنگ
  : از جاش بلند شدادیداد به خودش اومد و با فر

  
  !!! ببرنشنی نگاه کردنیستادیا-
  

 بیشت ، دستاشو پشتش حلقه کرد با تاد به عقب بردای خودش رفت و قدمی تو قالب نظامسرهنگ
  :دی کشادیفر
  
 نی شدن دو مامور با کلت با چهاتا مرد تمام مسلح ، اریبهتر از درگ... سرگردنیی پااریصدات وب-

  !!می طرفی با چمی بشن که بدونبیبود که بدون جلب توجه، تعق
  

 کوتاهش و یکرد تو موها دست د،یلرزی که داشت میی خورد و با دستای کالفه تو جاش تکونعماد
  :دی نالیچارگیبا ب

  
  ؟!!زمی سرم بری ، من چه خاکارنی سرش بییاگه تو راه بال-
  

  : گفتاطی بااحتی با لحن آرومترسرهنگ
  
  ..یول..حالش خوبه-
  

  : شون دادی سرهنگ کنجکاوی جمله ی به ادامه عماد
  
اده ، برادرت به محض  ساختمون نشون دی هانیاونجور که دورب.. خودتون یبردنش خونه -

 هست همه ی هست هرچی هرکادیبه نظر م..االن همه شون اونجان.. افتادهرشونیورود به خونه گ
  !! خودتون جمع شده باشنیتو خونه 

  
 ، کابوس وفتادیدوباره داشت اتفاق م. روبروش دادزی و به مزونشی ، نگاه گردی فکش لرزعماد

 ی مادر و عمه ش تو گوشش بود ، دستایالتماس ها ها و غی جی ، هنوز صداومدی مادشیهاش 
  . رفتی لحظه از نظرش کنار نمهی از اشک قل هم شکلش ، سی مادرش صورت خیبسته 

  
 که یی شبهای کرد ، مثل همه ی و ترس و وحشت اون شب داشت به قلبش نفوذ میی دوباره تنها

  .رفت گی خونه رو عوضش به باد کتک می و پرستار هاکردی مسیجاش و خ
  

 اتفاق تونستی میچه اتفاق بدتر. نداده بود ی اگه پدرش آرزو رو فرارکردی داشت فکر مهنوز
   .وفتهیب

  
  : محکم زد رو شونه شسرهنگ



  عشق با اعمال شاقه
  

 

 

770

  
 عوض خبر دادن به پدر و خانوادت کمکت ی گفتی ، تو بازداشگاه دستمو گرفتانی سرگرد عماد ک-

 کمکت کنم یگفت.ی اعمالشون برسونی سزا رو که باعث مرگ پسرم شدن و بهییکنم تا امثل کسا
  .ی درست برسیتا به جا

  
  : مرگ پسرش مسلط شد ومحکم تر ادامه دادیادآوری مکث کرد به لرزشش صداش بابت سرهنگ

  
 یدی تا رسی بودنی ، بدون حرف بهتری گرفتیشی ، پی ، جلو رفتیکمکت کردم، خودت جلو زد-

 اما تو دلم شجاعتت و یترسی مدمیدیده تو چشمات م پروننی بزارمت رو ایگفت. پرونده نیبه ا
 به ی راه حلی فکر کننکهی جنگت؟؟؟؟عوض انهیا. ی با ترست بجنگیخواستی کردم چون منیتحس

  !ی زدجاذهنت برسه 
  

  : وحشت زدشو به سرهنگ داد و مضطرب گفتنگاه
  
  ؟؟!!رهی رو ازم بگی چخوادی بار منی ایعنی-
  

  : گفتیینه ا کرد با لحن پدروی اخمسرهنگ
  
 پس کو یشیچند مرتبه در روز دست به دامن خدا م!!!!خودت و نباز.. پسر آروم باشیچیه-

بلند شو فکرت و !!!! االن ستاره هات و از شونه ت نکندمنی؟؟؟؟بلند شو تا هم!!مانتیاعتقادت،کو ا
  !! رفت تو ساختمونتونشهی فکر کن چطور منی کار بنداز و به اشهیمثل هم

  
 و بخاطظر حورا هم که دی کشقی تا ده شمرد ، نفس عمکیشمرد ، از .ث کرد چشماشو بست مکعماد

 ترسش و کنار دیبخاطر خواهر گمشده ش هم با. کرد یمی فواد و تمام هی قضنی ادیشده بود با
   .زدیم
  

 اتی عملمی و سرهنگ و تو اتاقش جا گذاشت و همونجور که به سمت تدی به صورتش کشیدست
  :دی بلند نعره کشیدا با صرفتیم
  
  .زنمی دارم حرف مینیبیمگه نم!! ؟؟؟؟؟یحواست کجاست صفو..ساختمون پنج طبقه ست-
  

 یزی چان،ی سرگرد کی شخصی زندگی آشفته تی وضعنی درهم ای اخم هانی استادنی سرپا اهمه
  !! بکنهی چشم پوشی کسینبود که بخاطرش از خطا

  
  : رسوندگرانی به گوش دادشیرسش و با فر تی صداش و تو گلوش انداخت و همه عماد

  
  . سوم ساختمونه ی طبقه ادیساختمون پنج طبقه ست سوژه به احتمال ز-
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  :دی پرستی سمت سروان شمس و با جدبرگشت

  
   ساختمون چطوره؟؟دید-
  
  ! نظر ماست ری زمن،ی بزرگ نشیقربان دو تا پنجر ه -
  

  : بود، ادامه دادهی به پدرش شبشتریکه ب ی درهمی تکون داد و با اخمادیی به تای سرعماد
  
 ییالی ، دوتا ساختمون وی مواقع اضطراری براگذاشتمی در پشت بوم و هرشب باز ماطی احتیبرا-

 باز ی خلوتشون تو کوچه پشتاطی ساخته و در حمی قدی شون خونه یکیجوار ساختمون مورد نظر 
 ما یرو صدا خودتون و پشت بوم خونه  و بدون سنی وارد خونشون بشنیتونی می از در پشتشهیم

 که با زنهی نوه شون ، بهشون سر می هستن تنها گاهیرمردی پرزنی پشن،ی اصال متوجه نمنیبرسون
   وقت روز دانشگاهست ، نی ، ای زمانیاحتسا

  
 ومدی ساله بدش نم19 ی لبخندش و خورد ، دختره ی فرحی آقای نوه شی ستایادآوری از عماد
  . ختم بشهی به اتفاق فرخنده تر38 با عمادشیدوست

  
  : و باز ادامه داددی کشیقی نفس عمعماد

  
 کار و کردم تا نی از نوه شون از روش ساختم و بارها ای خلوت و قبال به حساب دوستاطی حدیکل-
  شمس؟؟؟؟.....نیای منش شما دونفر همراه من مکتای ..ییرضا..دهی قابل دری چقدر غنمیبب
  
  بله قربان-
  
  !!هی چدشونید!! مستقرنراندازهایتک ت-
  
 ری تو مسیزی بزرگ روبرومون، جز پدر و برادرزادتون چیاز دو پنجره .. مستقر شدن قربان-
  ! ست قرباندهی کشی کناریپنجره .ستی ندشونید
  

  : ادامه دادتی و با جددی کشیقینفس عم. حضور هانا بستیادآوری هاشون از چشم
  
 حاضر و آماده راندازهاتی خونه رو کناربزنم،کار تک تیه  که من برم پردیانتظار ندار-

  !باشه؟؟؟؟هان؟
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 نکهی ، واسه اونی مد بود آقانکهی جنس ترک کار گذاشتم نه واسه اری خونه رو از حری من پرده 
 خلل نی اقدامات و کردم و کوچکترنی ایمن همه ...گوشتون با منه!! فکر همه جا کرده باشم

   ...ــــچی از هیکار
  

  : سروان شمس گرفت و برگشت سمت همه ، محکم ادامه دادی وحشت زده ی و از چشمانگاهش
  
  !!!!!!ستی نرفتهی پذی احد وناس-
  

  : گفتی رسا تری کرد و با صداسکوت
  
  !! حرکتهگهی دی قهی سه دقن،ی آماده بشنی منش بجمبکتای ..ییرضا-
  

  :دی پرسیجی به جلو برداشت و با گی قدمسرهنگ
  
  ؟؟!!هی بعدش برنامت چیبراعماد -
  

  : برگشت سمت سرهنگ و گفتعماد
  
  !!خوامی میبانی فقط پشتشیمن پام به در خونه برسه،باق-
  
  !!!!عماد-
  
  !! جواب گذاشت ، همه نفس ها رو آزاد کردنی خروجش حرف سرهنگ و ببا
  

   :دی پرسدی و با تردستادی سرهنگ اکی شمس نزدسروان
  
  ؟!!قربان-
  
 زنم یزنگ م... تو بکن ی سعینگاه نکن شمس، بهش اعتماد دارم فقط همه  من و نجوریا-

  !! تر بفرستنی قونیمقامات دورب
  
  !! تخت کنترلهیهمه چ.. نباشهی نشده اینی بشی قربان اتفاق پ-
  

  . گفت و به اتاقش برگشت"یخدا کنه ا" لب ری و زدی کشیقی نفس عمسرهنگ
  
  ؟؟ی خانواده دارنی با ایتو چه نسبت!! به اسم توههنی اون زمگنیم!!!خب ، خب نارگل خانم-
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مرد جلوتر رفت و .. شده بود و قصد جواب دادن نداشترهی پاس خری با سماجت به فرش زحورا
 غیبا سکوت مرتبه دوم حورا دست برد و محکم تو گوششش زد که ج.دی سواال رو دوباره پرسنیهم

  . شدیکی آرش "دیولش کن" با ای دنیخفه 
  

 دوست ی نوه ی هاهی ارسالن از گرری امی پنهان کرد ، پاشتری پدربزرگش بی خودش و پشت پاهانا
  . صدا غصه خوردنش هم مثل پدرش بود ی بیحت. شده بودسی ش خیداشتن

  
  : وگفتدییسای که از حرص دندون به دندون مآرش

  
بلند  ، دست رو زن یشناسی مگهی خدا رو د،ی هستی مردک سن؟؟؟ی شناسیتو خدا نم-
  * ..!!دست من و باز کن ج..یکنیم
  

  : با اخم ، خم شد تو صورت آرش و گفتفواد
  
من عاشقش بودم ..خوامیمن فقط آرزو رو م.. ندارمی کسچیمن کار به ه..من کار به خدا ندارم-

  .. آرزوم بودمشی گذاشته بود من االن خوش و خرم پتیو هستم، اگه پدر لعنت
  

  : کرد و ادامه دادکی آرش نزدیم ملتهب شده  به صورت از خششتری و بسرش
  
 نی سند ای کرده هرکتی وجب خاکش سوختم حاال که پدرم وصهی همه سال تو حسرت ، نیا-
  !!ستی برام مهم نیشکیه. آرزو کجاستگهی و براش ببره بهش منیزم
  
  :دی کشادی صورت آرش و فرتو
  
 چکسی به نفرت شماها ندارم، کار به ه کار به نفرت پدرم ندارم، کارخوام،یمن فقط عشقم و م-

  !!خوامیندارم، من فقط عشقم و م
  

  : گفتیجی نگاه مبهوتش به فواد داد و با گآرش
  
 ، فقط دادمی من جـــونم و مچی که هنی زمگفتی بود، منی زمنیاگه دردش ا..دروغـــه-
 دهی متیره بازپدرت باز دا... دروغــه دروغـــهکنمیباور نم.. خواهرم کجا دفن شدهگفتیم

  ...رهیگی ما انتقام می اسم داره از خانواده نی به ارهیمیاحمـــق، حاال که داره م
  

  : ارش گفتی منطقی حرفادنی از شندی با تردفواد
  
 کنهی مهی پدرت و که داره خون گرخوادیپدرم م..شدی بگه، اونوقت خوش بحال شماها مشدینه نم-
  !!رهی تا در آرامش بمنهیبب
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  :له کرد ناآرش

  
 یبانی تو پشتی از خواهر و خواهرزاده نکهی کــرد ؟؟مگر نه اکاریمگه چ...به پدرمـَــن چه-

  !؟؟ی عوضیکرد اگه پدر من نبود پدر و برادرات خواهرت و بچه شو کشته بودن ، کــــور شد
  

  :گفت ش و نهی خم کرد ، سمت سی وار و عصبوونهی با حالت دنیی سرش و با لرزش رو به پافواد
  
  !!خوامی و منیمن فقط اون زم..خوامی و منی من اون زمخوامی و منیمن اون زم-
  
  !! فقط دست از سر ما بردارزنمیمن امضا م-
  

  : و گفتدی خشک حورا چرخی به سمت صدافواد
  
 صی مرد حرنی و که انی زمنی کنجکاو شدم بدونم ایلی خانم خوشکله ،خی اون که بعله، ول-

  ؟؟!! بالیست داد و چجور به دست اوردبخاطر دخترش از د
  

  : گفتی آرش و با لحن جدی بسته ی زل زد به پاهاحورا
  

نه .. تونیواسه عشق دروغ.. تو ازدست داد فواد ی مرد دختر شو بخاطر پنهان کارنیا-- 
  !! قبرستون ته باغشون باشهای ، دخترشون نشونی زمخواستی بود ، مرتشونیبحث غ!!!!حرصش

  
 یزی اومد که چی نمادشی دونستی و از کجا مناری زن انی شد،ارهی تو صورت حورا خ با بهتآرش

 صراحت نی همه اطالعات داشت که با انی زن از کجا انی باره به نارگل گفته باشه، پس انیدر ا
  . کرده بودوونهیکالم، فواد و تا حد مرگ د

  
 با دقت دی کشی سر حورا داد می فوآد که با حرص باالی هاادی بدون توجه به فحش ها و فرآرش

  . شدرهیبهش خ
  

  ه؟؟ی زن کنی واسش مهم نبود که اچوقتی هی بودش به نظرش آشنا بود ولدهی از مرتبه اول که د
  
 و با کماالت هفت سال گذشته ، مراقب نارگلش بوده ری زن محجوب و سربه زنی مهم بود که اشتریب

  !! و بسنیهم
  

حورا .دی چکنیی حورا پای از گونه ی حورا ،همزمان قطره اشکهقی اسلحه رو گذاشت رو شقفواد
 آشنا و ی چشمای نی تو نیآرش با کنجکاو.داشتی آرش داده بود و برنمیچشماش و به چشما

  . گشتی رد آشنا مهی زن دنبال نیپرحرف ا
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  : خورد و گفتی تکونرارسالنیام
  
  ....رو بکن بیخوای منی با اون زمی ،هرکارریامضات و بگ..گهیبسه د-
  

  : دادرارسالنی با وجد نگاهش و از حورا به امفواد
  
 ییبرات مهمه بال!!یکنی دفاع منی برا ا،ی نزدی؟؟برا پسرت حرف!!! دختره نهنیبرات مهمه ا-

   آرهــ؟؟؟ادیسرش ب
  

  : گفتی و با خونسرددی کشیقی نفس عمحورا
  
  !!من خانواده دارم آقا دست از سرم بردار-
  

  : کنارش نیزم نشست رو فواد
  
  .رمی به نام توهه بعد من منی زمنیباشه بگو چرا ا-
  

  : پشت سرش و داد زدبرگشت
  
  !! خانم امضا بزنناری نام سند و برییبرگه ها تغ!!!! ــلهیجم-
  
 زرد ، برگه به دست به سمت فواد اومد و نی کوتاه سبز رنگ و شال و جی با مانتوی قد کوتاهیزن

 به فک فشرده ی بسته بود نشست و بالبخند دستیو دست آرش که به صندلبعد از دادن برگه ها ر
   .دی کشمتی آرش با مالی
  

 می کنجکاوش کرده بود و نی زن بود که حسابنی پدرش و ای تقالی تمام هوش و حواسش پآرش
  . به زن ننداختی حتینگاه

  
  . لرزون برگه رو امضا زدی با دستاحورا

  
  !!امضا رو تطابق بده- فواد

  
 که هک کرده بودند ، چک کرد و با ی ثبت احوالستمی از جاش بلند شد و با سیتی با نارضالهیجم

  !!هیکی: گفتیلبخند 
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 داده بود تادر مواقع ادی نارگل بود که امضاش و به حورا ی از تنبلدیشا.دی کشیقی نفس عمحورا
  !!نبودنش کار رستوران لنگ نمونه

  
  !!خب حاال حرف بزن-
  

 و دی کشیغی حورا گذاشت ، هانا جقهیمرد اسلحشو سمت شق.  به سکوتش ادامه داد همچنانحورا
  : به خودش جلب کرد شتریتوجه فواد و ب

  
  !! بغلمای ، عموجون بی ملوسی چه دختر بچه یوا-
  

فواد خواست به . جون پدربزرگش پنهان شدی بی درپناه پاهاشتری با بغض سر تکون داد و بهانا
  : پرت کرد و گفترونینفسشو بسمتش بره که حورا 

  
  !!!!گمیم-
  

 و دی کشیقیحورا نفس عم. ، سرجاش نشست دهی ترسی به هانای زد و با چشمکی لبخندفواد
  : گفتی لرزونی پرسشگر آرش داد و با صدایچشماش و به چشما

  
  !!!!دمی و خرنی زمنی فروختن سلول تخمک به عروسشون،ایمن در ازا-
  

 از چشمش ی قطره اشکاری اختی بد،ی پریت حورا شد ، پلک چپش عصب با دهن باز مات صورارش
  . گونه ش افتادی و رودیچک

  
 که داشت براش ی ، از فکری زنش با خوشحالی اومد ، وقتادشی ساغر ی بعد از جراحدوسال

 هی تو رحم کرای لقاح مصنوعنی با انکهیاز ا.. بدون دردسر بچه دار بشنتوننی منکهی از اگفتیم
  !! بچه دار بشنتوننی مین زییا

  
 بچه دار یعی طبتوننی ساغر نمی قلبتی بخاطر وضعدونستی خوب می نبود ولی راضنکهی با اارش

 ساغر دی دی که می به سفر رفته بود و بعد از چند هفته ایشی همای داده بود و براتیبشن ، رضا
 یی حرفش زده و از اونجاری بود ساغر زدهی شده بود و فهمریگی پکنهی قلبش و مصرف نمیدارو ها

 شده ،حسرت مادرشدن وادارش کرده که خودش ،بچه شوهرش و نگه داره ی آرش نمفی حرکه
  !! داشته باشهوندی پنی تو ای سهمدیتا شا

  
 ی زدن هاش براواری اون همه به در و دی لعنتی هاش جلو نظرش اومد ، همون سالهاهی و گرساغر

 بود، به دست و دهی ساغر عقب نکشی رفتن هاش، ولشی طالق پی تا پای حتدهاش،یسقط بچه ، تهد
 کرد ، قبل تر ی فراموش نمچوقتی بود که هیی اومد صحنه ادشیپا افتادن ساغر و به پاش خوب 

 رو به خدا ی به پاش افتاده بود، سست شد، سکوت کرد ، همه چی زندگهی ی برایی گهی دزنهم 
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 اون شب نارگل، ی حرفادنی با شنی ، دامنش و گرفته ول نارگلنی ، نفرکردیسپرد قبل تر فکر م
  !! زدهنشی خود نارگل بوده که باتمام قوا زمدی پشت بوم به عماد ، تازه فهمیباال

  
  . حواس شو به جمع جلب کردی بلندیصدا

  
  ... بودهنی اانیپس جر-
  

 گوش هاش و حورا. شدری انقدر که از چشماش اشک سرازدی خندی مکیستری بلند بلند و هفواد
  .گرفته بود و تو خودش جمع شده بود

  
  : درهمش گرفت و گفتی ارسالن و اخم هاری فواد انگشت سمت ام

  
  ؟؟؟ی فروختی تو به چی و دوست داشتنزی عزنیاون همه دبدبه و کبکبه ، اون زم- 

  
  : ارسالنم با فک فشرده دهن باز کردری ام
  
 همه نی دخترم بود که بعد از ایره ، ارزش واقع ارزش نداشت و ندایی برام ذره انیاون زم- 

 خودت ی که به همخون هایی ، تودهی مثل تو بهش نرسیوونی دست حنکهی ازاستمی نمونیسال پش
  !!یکنیرحم نم

  
فواد بدون توجه به هشدار مرد بابت ورود . زدی حرفی فواد شد و به عربکی از مردا نزدیکی

  : ارسالن داد زدری رو به امیس،عصبیپل
  
 دی واسه اون هم که شده باچ،ی ، وگرنه من هیدی عشق دخترت و نمی کور بود،ی لعنتیکور بود-

  ! تا نشونت بدم عشقم خالـص بودیدادیفرصت م
  

  : ، اشک تو چشماش حلقه زد با زهر خند جواب داددی ارسالن لرزری امفک
  
 فی ضعیو بهش برسه ، تو دست تذارمی نمی ولکشمشی خودم میاگه برگردم به گذشته ، با دستا-

!!  منی دختر ساده و تنهای بود برابی فرهی ، عشقتم یخوری مبی فری که ، به سادگیتی خاصیو ب
 من ی پدرت قراره به خونه ی اطالع داده بودتی عاشقی که عوض ادعای خرد بودیاونقدر ب
  ! پر ادعـای شهی خاک نباشه، مـردک عاشق پری که االن زدادمی مشیاره ، خودم فراریهجوم ب

  
 خودش نکهی ای اگر به جاتی به نفس نفس افتاد، در واقعرارسالنی از جواب دندون شکن امفوآد

  . االن آرزو زنده بودننی ارسالن گفته بود ، مطمری آرزو ، به امدنی دزدیشبونه برا
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 ی زندگ سالها در خفا با عشقشدی مثل امتونهی ، مکردی بود که فکر منی اشتباه بزرگش افوآد
  !ندازهی به خطر مشتری جون عشقش و بشی که با نادونفهی اونقدر ضعدونستیکنه،نم

  
 نگاهش ری ارسالن با تحقریام.کردی مادی و نامفهوم چشماش و بسته بود و داد و فری عصبفوآد
  .کرد

  
 کرد ، زن شکمشو گرفت و کی شد و بهش شلیفوآد عصب. جلوتر اومد و دست فواد و گرفتلهیجم
  . افتاد نیزم
  

 که خودش و بغل کرده بود نی رو زمی شو از حورای خورد نگاه خالی اسلحه تکونی آرش از صدا
 از وحشت ی نگاه مادرش تا هانا رسوند، هانا با چشماری روبروش زل زده بود به مسیو به صحنه 

  . بود سی پاش خری و زدهی چسبواری پدربزرگش و رها کرده و به دیگرد شده، پا
  

 رو به ی مونده گفت و به فارسی باقگاردی به دو بادی به عربدهی بردهی لرزون بریبا دستا فواد
  : ادامه دادرارسالنیام
  
 تمام با مهی کار نهی کنم، فقط قبل از رفتن ی مداشی و پپرسمیمن از پدرم محل دفن آرزو رو م-

  !!شخص تو دارم
  

 ارسالن گرفت ، ری امی نهیلحه شو به سمت س اسهی فواد از نفرت تو هم رفته بود، در صدم ثانصورت
  .دی ش خرنهی سپر کرد و گلوله رو به سنهی اسلحه سی کنه،حورا سرپا جلوکی شلنکهیقبل از ا

  
  .  ارسالن سکوت خونه رو شکستری التماس امی نعره یصدا.  از هوش رفتی خفه اغی با جایدن
  

  :ت گفشیی رو به دای ش و به عربنهی دست گذاشت رو سحورا
  
  !!!!  فوادیی دا،یی گهی نه کس دیمقصر مرگ آرزو تو بود!!!!مرد باش-
  

 اسلحه به دست خودش و تو خونه ی گرد بشه در خونه شکسته شد و مردنکهی فواد قبل از ایچشما
  .پرت کرد

  
 ی فواد تکونوفته،ی بنی زمی به عماد شوکه شده بزنه و روی حورا لبخندد،ی طول کشهی ثانی فقط س
 بندازه نی زمی اسلحه شو روچه،ی عماد تو خونه بپ"!!!!نــه" ادی به سمت خواهر زادش ، فربخوره

 ا حرکت سرشو به مخالف بچرخونه تا گردنش در جهی خودش و به فواد برسونه با زی خهیو با 
  .شکسته بشه
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  مقابلش و عمادنِی خونی از اشکش ، ارشِ مات صحنه سی و صورت خرارسالنی وسط مثلث ام
  . غرق به خون افتاده بود ی خورده ، حورانی ، زمیشکست خورده 

  
  . بودشی دوست داشتنی دور تر، مات خاله نورای هم کمیی بچه دختر

  
 کنه، درجا توسط تک کی به جلو گذاشت تا از پشت ناغافل به عماد شکلی ها قدمگاری از بادیکی
 به سمت در رفت تا ببندش که یکی موندهیق افتاد ، از دو مرد بانی زمی انداز زده شد و روریت

 کرد مرد به جلو کی مرد شکلی در جا به زانویری که به در زد و تیی منش با ضربه اکتایسرگرد 
  . کردکی منش شلکتایخم شد مرد دوم با استفاده از فرصت به طرف 

  
 اومد که رونی داد مرد از سنگرش بهی تکواری قدم به عقب رفت به دهی خورد و ری دستش تسرگرد

 کرد و کی ش شلنهی به موقع در جا به سیبانی با پشتیی کنه که سرگرد رضاکیدوباره بهش شک
  .خونه در سکوت مطلق فرورفت

  
 دو زانو خودش و به حورا رسوند ، دستش و ی خورد روی اورژانس عماد تکونیروهای ورود نبا
  : کردی صدا مزی رهی سردش گرفت و ی دستانیب

  
  !!!تروخدا چشمات و باز کن!حورا جان ؟!!زمیحورا عز!!! حورا -
  
  
  

  : کردی التماس مهی لب با گرری ترش شد سر حورا رو بغل زد زکینزد
  
  .... نــــهگهید...نــــه خدا-
  

 لباسش ی توی جاساززبری با تجانی با هد،ی برادرش رسی به طناب دست و پاونشی گریچشما
  : نجات بدن کردیاس م التمزی رهیدست و پاش و باز کرد و 

  
  ...جان هانا، نجاتش بده .داداش ترو خدا نجاتش بده -
  

 ش گذاشت ، با نهی سی نشست حورا رو صاف خوابوند سرش و رونی زمی سرگردون روآرش
 سرش قرار داد تا راه نفسش تا اومدن اورژانس باز باشه و ری لرزونش کتش و دراورد و زیدستا

  . کمتر کردیزی خوردن حورا از خروج خونرریبا گذاشتن دستاش رو محل ت
  

  : عماد سرشو به آسمون رگفت
  
  .. عماد غلط کردایخدا.. نهگهی دایخدا... خدارشیخدا ازم نگ.. بدبختم نکنایخدا-
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 عماد گرفت و به دست خون ی شو از لباس فرم نظامی برادرش، آرش نگاه عصبی زد به بازوچنگ

  . شدرهی حورا خی نهی سیآلودش رو
  

 ، بگو غلط کردم ی دوست داریبهش بگو دوستش داشتم بگو جون هرک..آرش بهش بگو-عماد
بهش بگو جون عماد، بگو .. کردمی متشی اذشدی نمی بود که با ما هم بازمیبگو از حسود...و

  .. ترو خدا بگویداداش
  

   :دی کردنش بوسی راضی رفت سر آرش و براجلوتر
  
 ، منم درعوض ذاشتی بگو چقدر مغرور بودم محل بهم نم بهش بگو ،یدونیبهش بگو تو که م-
  ... بگویجون داداش..آرزو بهش نگفت تو بهش بگو..  بگوکردمی متشیاذ
  

  .ختنی ری رو گونه ش ماری اختی ، اشک هاش بدی ترکبغضش
  
 ، چون ختمی شو بهم ری بهش بگه عروسادی بیکی ، ینذاشتم بره درس بخونه که نگه مدرک ندار-

  ... هستم  منیوقت
  

  : برد سر آرش و به طرف خودش چرخوند، تو نگاه کالفه برادرش زل زددست
  
 بچه سوسول هی بره با دی چرا با،ی پولدار،یپی،خوشتی خوشــکلنی من هستم ، به ایتا وقت-

 ی با کی ، کفهمهی می از ما کمک بخواد ،قلب من چــ ــادی بدیبا!؟!!!،هانییازدواج کنه از تنها
  ؟؟قهره هان

  
  : رو به صورت اشک آلود پدرش با التماس ناله کردستادی جاش بلند شد سرپا ااز
  
 کرد ، که ی با مــــن ازدواج میی از زور تنهاومدی مدی باخواست،ی از من کمک مومدی مدیبا-

 ی به دست و پارهی میمن از غرورم نزنم،آخه خواهر مرده بود بخاطر پدرش ، کدوم برادر
   هــان؟؟هوفتی می زننیهمچ

  
  ...یمیاگه نباشـــه م..  بهش بگه ادی بیکیتروخدا .... لعنت به غـــرورم... به منلعنت

  
  . افتادنی زمی خورد و رویی گرفت به سرش ، تلو تلودست

  
  . شد یکی ،ی نظامیروی نی اوژانس و باقیروی آرش و پدرش با ورود ن"!!!عــــماد" ادیفر
  

 ***  
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 ی رنگ و رو فقط با تفاوتی و بنی زن غمگ،همونیشگی همیرتگاه لعنت خوابه ، همون پدونستیم

  . پرت کردنیی رنگ دستشو از پرتگاه پای بهش کرد و عروسک چشم آبیکه زن با نفرت نگاه
  

 ،از جاش بلند شد و دوش آب سرد و باز کرد سوختیته معدش م. نفس زنان تو جاش نشستنفس
  :دی نشست و روبه سقف حموم نالرشیو ز

  
  !!شهی همه کابوس تموم منی ای ک-
  
 و از دی جاش بلند شد ، لباساش و کف حموم انداخت و به سرعت دوش گرفت و لباس پوشاز

  . زدرونی و با رشوه اجاره کرده بود ، بمتی که با دوبرابر قیی اجازه اتیسوئ
  

ون توجه به  ، از سرما سرش در حال ترک خوردن بود اما بدومدی میزی بود و برف نرم رزمستون
  . رفتی میسمت گنبد نوران

  
  . کردی نگاه منی صحن آروم نشست و به رفت و آمد زائری گوشه هی روزشی دمثل

  
  .دادی سقاخونه، ساعت دو صبح و نشون میساعت بزرگ باال.ومدی بود که مشهد می اولمرتبه

  
 قرار ی ، ب حس غذا خوردن نداشتی ولرفتیته دلش ضعف م. نخورده بودیچی صبح هروزی داز

  . چرادونستیبود و خودش نم
  

 از یی و گوشه روزیتمام د. نداشتی قانع کننده الی دلچی بار هنی آرش و دور زده بود و ابازهم
  .کردی مسکوت نگاه مرهی خرهی امامش خنی هشتمیی طالدی و رو به گننشستیصحن م

  
 و در آخر با سکوت به دکری التماس می و گاهدیکشی خط و نشون می بغض،گاهی ،گاههی گریگاه

 ی لب با چشمهاری داد زهی تکواری و سرش و به ددی کشیقینفس عم.شدی مرهی رنگ خییگنبد طال
  :بسته شروع کرد اعتراف کردن

  
  . کنملی و با آرزو به خاکستر تبدنی اون زمخواستمیم-
  

  : و ادامه دادرونی کرد ، نفسش و پرت کرد بمکث
  
 لرزونم ، مسکن یطرح چشماش شد مسکن هرشبم،مسکن دستا. دی قلبم لرزدمش،ی دی وقتیول-

  !! کردریی تغی به زندگدمی و ددمشید..میشگی همیکابوس ها
  

  : رو نشون گنبد داد و ادامه دادیی بلند کرد با دستاش اندازه واری و ازدسرش
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ون انقدرش بود،جون نداشت نفس بکشه ،مثل االن نبود که تو روم پررو پررو زل بزنه با ا-

 اهشی سی بود که جز چشماش وموهای سرخ و ملتهییچشماش بگه من گوشت تلخم ، فنچول فضا
  .دمی دی نمیچیه
  
  : گفتددی بغض کرد خنبا
  
   بچه خوشکلشی نه اون باباشهی باعث خوشکلنی به من رفته ، اشی مشکیچشم و ابرو-
  

  : با بغض حرفش و از سر گرفتدی از چشمم رو گونه ش چکی قطره اشک
  
 ی باالرفتمی بود ، ممارستانی تا بدادمی شبا به پرستارا رشوه می خودمون بمونه آقا،ولنیب- 

همش خواب بود دختره .کردی چشماش و باز نمخوندمی هم مییانقدر تنبل بود ، براش الال.سرش
  .. خوابالوی
  

  : داد و ادامهدی کشیقی ، دست برد پاکش کرد نفس عمدی چکنیی قطره اشک از چشمش پانیدوم
  
  !! کنهافتی قراره خود ساغر با اون قلبش تخمک و دردونستمیمن نم-
  

  :دی کرد بغضش ترکمکث
  
  !!!رهی بمکردمیمن فکرش و نم-
  

 و دی کشقی نفس عمدهی بردهی و چند بار تکون تکون داد باز اشکاش و پاک کرد و چندبار برسرش
  :ادامه داد

  
  ... که من کردمییمثل کارا...ستین ری ها جبران پذی خرابی بعضگهیآقا حورا م-
  

  : انداخت با هق هق فتری و زسرش
  
 بودم،اون روز تو ی من کگهی بهش منهی من و ببی اگه من نگم ساقیحت...خوامی من بچه مو م-

  ...خداتون که با من قهره. بکنم کاری من چدیشما بگ!! یفرداها چ. فرار کردم دشیاستخر از د
  

 به هق هقش کرد و رو به آسمون ی نگاهشی دهنش، زن کناریو شکست و دست گرفت جلبغضش
  .تودلش دعاش کرد
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 بسته دستاشو رو به آسمون ی که با چشمای مردی دستانی بحی نگاه نارگل رو تسبقهی بعد از چنددق
  . شدرهیگرفته بود خ

  
  استخون سوز اونی سرمای بود برادهی خرشبی که دی ،سردش شده بود ژاکتدی کشیقی عمنفس

با دستاش پاها شو بغل کرد و . پا به داخل بزارهشدی هم روش نمیاز طرف.فصل مشهد مناسب نبود
  .کردی مهیآروم آروم گر

  
 و از کفشاش سشی از جاش بلند شد و قبل از رفتن دست گذاشت روشونه ش نارگل، نگاه خزن

  : زد و گفتی لبخندیزن با مهربون. آروم زن دادیگرفت و به چهره 
  
  !! ها شدهیلی دخترم،آقا ضامن خبرو تو-
  

  :نگاهش و به گنبد داد ، با بغض گفت. ازش دور شدی رو شونه ش زد و به آرومی دستدوباره
  
  ! تو؟؟امی بیخوایتو هم م-
  

  : رو شونه ش زد و گفتشی رنگی با چوب دستی شده بود،خادمرهی خیی منتظر به گنبد طالهنوز
  
  !!دیه بلند ش از تو راای داخل دیی بفرماایخانم -
  
  :نارگل نگاهشو به گنبد داد و گفت.  بهش کرد ی ، خادم با تعجب نگاهدی به خادم خندهی گربا
  
  ! داخل؟؟امیواقعا ب-
  

  : گفتیفی کنارش رو زانو نشست و با اخم ظرخادم
  
 برو ی باشنجای خواستت که ا؟؟آقای اومدنجای خودت ای با پای خانم،فکر کردهی چه حرفنیا-

  !! ،رنگ به روت نمونده دختر جانی نزدخی برو تو تا ریوضو بگ
  

 دنی خوابیجا: که رو فرش خواب بود رفت و گوشزد کرد ی از جاش بلند شد و به سمت زنخادم
  !! در جوار حرمستین

  
 و ی بهداشتسی به گنبد کرد و از جاش بلند شد ، فلش قرمز رنگ سروی نگاه قدرشناسانه انارگل

  .دنبال کرد 
  
  . شو با لبخند روشن کردی گوشت،یی به سودنیرس محض به
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  .ستهی باخواستی کرده بود می هرکاری پاشیسالگ19مثل . خودش و گرفته بودمیتصم
  
 امی پنی تماس از دست رفته داشت اما جالب تری و کلالی و الله و لنی امراهی بد و بی هاامکی پلیس

  " کنار دخترت،ی باشنجای ادیاالن با"ود بود ، کوتاه ومختصر نوشته بانی کرارسالنیاز خط ام
  
  . شدرهی خامی مکث به پبا
  
از ذوق دستاش و به هم زد و بعد از سالها از ته دل . شدشی جورهی دلش از نسبت مادر بودن ته

   .دیخند
  

 از ته دل خوندی و مامی همون پقهی با سرعت جمع کرد و تا راس ساعت هشت، هرچند دقلباساشو
  .کردیذوق م

  
  . گرفتی راست به طرف فرودگاه تاکسهی گرفت و لی و تحوکشمدار

  
  . از حورا نبودی خبرچی و زنگ خونه رو زد ،هدی کشی شد، پشت در نفس عمقادهی پی تاکساز
  

 پدرشو زد ،در یناچار زنگ خونه . بود دوباره زنگ زد ی خونه مدی نبود باشی که روز کارامروز
  : گفتی با انرژمای ن"هیک"جواب 

  
  !! منمیز کن داداشبا-
  

 با تعجب در پشت ومدی جر و بحث می مکث در باز شد با لبخند وارد شد ، صداهی از چند ثانبعد
  .سرش بست 

  
 ی غضبناک پدرش خنده از رو لبش محو شد ، نادر بدون حرف برای محض برگشتن چهره به

 ی بلندشد با پانای مغی جی خورد ، صدانیمحکم زم. بار دست بلند کرد و تو صورتش زدنیاول
 پدرش مهلت ی عصبیصدا. کنارش نشست و سر نارگل و تو بغلش سنگر گرفته بودنی زمیپرهنه رو

  :مدادیفکرکردن بهش ن
  
 ی معرفتم آرهـــ؟؟من بیمن ب.... روی روانی تا بکشمش دختره مایولم کن ن..ولم کن -

   وجدان؟؟ی بی هستیرحمم؟؟؟پس تو چ
  
  !!دینکیبابا آرومتر سکته م-ماین

  
  :دی دست پسرش و پس زد و داد کشنارد
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 زنمو ازم نی تو دامنم،بخاطر ای بود انداختی چتهی افرنی خدا اهیی آبروی بنیسکته کنم بهتر ا-
   .کنهی که به خودش هم رحم نمدی چشم سفنیا. دمی همه سال عذاب کشنی ان،ی ، بخاطر ایگرفت

  
  : سرشو رها کرد و سپر نارگل مقابل پدرش شدنایم. به پهلوش زد، نارگل از درد خم شد یلگد

  
  !! بودهی به چی چیدونی می؟؟تو چ!!! نادریکنیکارمیچ-
  
  ... من و خودشی زده به آبروشی آتدهی برسی گی بوده؟؟دختره ی چیدینفهم-
  

 و بلندش دی بلند بشه که نادر از پشت موهاش و کشخواستی سرش و بلند کرد ،از جاش منارگل
  !! رهاش کنهکردیپدرش و گرفته بود و مجبورش م دست مایکرد ن

  
  !!بس کن بابا ولش کن-ماین

  
 نشسته بود و نی زمی اشک الله روی خورد از پشت هاله نی موهاشو رها کرد ،با ضربه بازم زمنادر

 بار آروم سرش و به کی هی داده بود و هرچند ثانهی تکواری شو به دیشونی پالی ،لکردی مهیبا صدا گر
  .زدیم وارید
  
خون اطراف لبش و با پشت . کرد از جاش بلند شد دای پی بود، نارگل فرصتدهی نادر و عقب کشماین

  :دی پرسیجیدست پاک کرد و با گ
  
   چه خبره؟؟نجایا-
  
 و سد راهش ستادی جلوش امای قدم به طرفش برداشت که نهی. زدشی آتشتری حرفش نادر و بنیا

  :دیشد از همون عقب نعره کش
  
 ؟؟؟بای بود بود کردی چه کارنی؟؟ا!!زی همه چی بدهی برسی شده ؟؟مهمه برات گی چیسپریم-

 بود ی چه کارنی شرف ای نگفتم، بیچی هی کردی خواستی نگفتم، هرکاریچی هیمن بد کرد
  ...یی عاطفه ی ، کدوم آدم ب؟؟؟ی بود کردی چه غلطنی؟ ، ا!!دختر

  
بلند شد و دوون دوون به طرف خونه ش رفت و  از جاش سشی با صورت خنای نفس نفس افتاد مبه

  . برگشتیبا شتاب با جعبه قرص
  

  . شده ی الله بود سرش و تکون داد که چسی صورت خی مات رونگاهش
  

  : و لب زدستادی روبروش ای اومد با خونسردرونی ش از خونه ش بعمه
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 ی تارموهی فیشتم اما ح نگهت دانجایتا االن بخاطر مادرت ا..ستی من نی تو خونه گهی تو دیجا-
  ..ستی تو وجود تونامرزیاون خداب

  
  : ش زد و ادامه دادنهی تو سیکی اومد جلوتر

  
 یی های چه بازای دنینی بیم!!ی از بچه ت گذشتای رفت،تو بخاطر دنایاون بخاطر بچه ش از دن-

  ؟؟!!!که نداره
  

تن و به طرف خونه  هوشش و گرفمهی بغل پدر نری زنای و ممای ش حبس شد ننهی تو سنفس
دستش و گرفت ، کشون کشون به . الله رو گرفت و اشاره بهش داد بلند بشهیعمه بازو.بردنیم

  .داخل خونه هولش داد ودرو پشت سرشون بست
  
 بلند کرد برگشت که از پله باال بره مکث کرد و برگشت طرفش و با چشماش واری سرش و از دالیل

   ستادی ، جلوش اهیسرخ از گر
  

  : دهن باز کرددهی بردهی پاش زانو زد و بری شد ، جلومونی بلند کرد تو گوشش بزنه پششودست
  
 کرد ی تو معرفی ، حورا خودش و جاگشتنی بودن،دنبال تو میکلی چندتا مرد هنجایاومدن ا-

 جواب داد گفت همه شون یکی خانم برنداشت بعدش ایبردنش نارگل ، زنگ زدم دن
  . حورا رو کشتن جلو هانا نکهی مثل اانمارستیرفتم ب.مارستاننیب

  
 نی خوندی لحظه موندن نداشتم، برگشتم خونه ، امهی طاقت دنشیرفتم د.  از ترس شوکه شده بچه

  . افتاده بود،آرش به حد مرگ زده بودش نی رو زمهوشی بنیو مال
  
 شده وونهید. شدنی نمفشی جلوش حرستادنی انی و اممای دست رو پدرت هم بلند کنه ، نخواستیم

  .شی که تورو راه داده تو زندگدهی امری تقصگهینارگل ، م
  

عماد با دوتا سرباز اومدن کشون کشون . از مادرت گرفته تا مادرش دادی فحش مد،یکشی داد مفقط
  ...تا بزور بردنش 

  
  : گفتهی روبروش شده بود کرد و با گری و بلند کرد رو به نارگل که مات کاشسرش

  
 کشور برو، برو نی شهر برو، از انی برو، از انجاینارگل از ا.  بکشتخوادی منت،ی ببنارگل ، گفته-

  !!فقط برو 
  
  :دی که لرزشش واضح بود پرسیی طرف در برگشت ،با صدابه
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  ؟؟!!مارستانیکدوم ب-
  
  !!!!!نارگـل -
  
  !!کنمی و رو مری شهر و زی هامارستانینگو ، تمام ب-
  

  .دی دویاصل ابونی باز کرد و به طرف خدرو
  

***  
  

خانم "نگاهشو از پرستار گرفت و بدون توجه به . ، سرجا خشکش کرد ی وقفه ای بغی جی صدا
  .دیپرستار به طرف صدا دو"!! ؟؟یکجا

  
 دنی از شنایجلو تر رفت، دن.کردی مهی داده بود و گرهی تکواری از اشک به دسی با صورت خایدن

 بهش کرد یپرستار کالفه نگاه.التماس نگاهش کرد پرستار چشماش و باز کرد و با ی پایصدا
  :وگفت

  
  !!شهی واسه ما دردسر درست منتونی اگه دکتر ببدی برنجایخانم تروخدا از ا-
  
  : زار زده،ی محکم با گرشهی همایدن
  
  ؟؟!!ادی ش بند نمهی گرنجاست؟؟چرایکجا برم بچه م ا-
  

  . زوم شد ستاده،یاهرو ا تکون داد و نگاهش به زن وسط ردونمی از نمی سرپرستار
  
  ؟!نجای شمارو راه داده ایخانم ک-
  
 هراسون به سمتش اومد و دستش و ی نارگل بهت زده با قدم هادنی به عقب برگشت و با دایدن

  :گرفت
  
  !! بروارهی سرت میی بالنتیآرش بب.. برونجایاز ا.. برویکنی مکاری چنجاینارگل ا-
  

  د؟؟یکنیم کاری چنجایخانم گفتم شما ا-پرستار
  

 و غی جی که صدای و بدون توجه به پرستار به سمت اتاقدی کشرونی بای دستش و از دست دننارگل
  :ستادی با سماجت جلوش اای رفت ، دنومدی میی هیگر
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 ونهیآرش د. ای اوضاع که بهتر شد بزنمی خودم بهت زنگ مایبرو بعدا ب . شهیبرو حالش خوب م-
  !!برو دخترم .ارهی تو درم رو سری همه چی تالفنتیشده بب

  
 با وحشت به عقب ایدن. هر سه زن و از جا پروند ی مردیادی فری صدادی رسرهی به دستگدستش

  : نشهدهی تا دستاد،ی نارگل ایبرگشت جلو
  
  !!!ارش جان- ایدن
  
   مگه؟؟ینمت؟؟کری ببنجای اخوامیمگه نگفته بودم نم-
  
 ی قدم به عقب برگشت و رو در روهیها کرد و  در دررهینارگل دستش و از دستگ. سکوت کردایدن

  .ستادیآرش ا
  

 برداره که نارگل زی تا مغزش بهش فرمان بده به سمتش خدی طول کشهی جا خورد ، چند ثانارش
  . و در و باز کرد و خودش و داخل پرت کرد و در و پشت سرش قفل کرددیفرز به طرف در چرخ

  
 توجه سه تا پرستار داخل اتاق و ادشی فری صداکرد،ی شکستن در مدبهی زد و تهدی آرش به در م

  .به طرف در جلب کرد
  

 شیشونی که به پیی های و چترهی مات شد، هانا با صورت سرخ از گری نقطه ای نارگل رونگاه
 از سمت چپ به زور یکیدو پرستار از سمت راست و .  بود ستادهی بودند، سرپا سر تخت ادهیچسب

  .کردنی آمادش میهوشی بیده  مای احتمالقی تزریبرا
  

 خورد، نارگل نگاهش و از در گرفت و رو به ی محکمی ،در ضربه ستادی اهی از گردنشی با دهانا
  :پرستارها داد زد

  
  ن؟؟یکنی من می با بچه ی چه غلطنیدار-
  

 به در انداخت و ینی راست، دست هانا و رهاکرد و با اخم به طرفش اومد و با نگاه بدبپرستارسمت
  :فتگ
  
  ؟؟!!نجای شمارو راه داده ایک-
  

 هی خورد که پرستار از ترس یبی مهیدر ضربه .  بدون توجه به پرستارها به سمت تخت رفتنارگل
  : انداخت و گفتی نگاهیکیپرستار سمت چپ به اون .قدم عقب تر رفت

  
  !! ازش نگارترسمیمن م..شکنهیاالن درو م.. شدهوونهی دانیدکتر ک-
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 یی دقت متوجه شده بود ،بچه ی که با کمی تنها پرستاردی ، شادی از تخت عقب کش دوم همپرستار

  . زن روبروش ساکت شدهدنی با ددیکشی مغی کله جهیکه از سرصبح 
  
 قدم به طرف تخت برداشت و آروم هینارگل .  داد و توجه دوستاش و جلب کردی دست عالمتبا

  :گفت
  
  !! خودت و بنداز توشیرستی می گفتم از هرچادشونهیهانا خانم ، -
  
 که ییچشماش و بست و با صدا.دادیآرش داشت بلند بلند فحشش م. دستش ورو تخت گذاشت هی

  : رو به هانا گفتکردی کنترلش میبه سخت
  
  ؟؟!!زمی عزادتهی-
  
آرش دست برد در قفل و باز کرد و خودش و داخل . قدم به عقب رفتهیهانا .  شکسته شدشهیش

 ، ایدن. رفتنرونی که به پرستارا انداخت هر سه با سرعت از اتاق بیحشتناکپرت کرد و نگاه و
 و در و قفل رونیخواست داخل اتاق بشه که آرش با خشونت بازوشو گرفت پرتش کرد از اتاق ب

  کرد
  
  !!! نارگل شکنمی من بخوره، گردنت و میدستت به بچه -
  

 کرد و بدون توجه به ینارگل مکث.رفت فرو واری تو دشتری از وحشت گرد شده بی با چشماهانا
   :دیآرش با سماجت پرس

  
  خاله نورا چش شد هانا ؟؟-
  

 و تو دشی قدم بزرگ به سمت نارگل برداشت و به خشونت عقب کشهی ،آرش دی هانا لرزفک
  .صورتش زد

  
  .کردی رو تکرار م"!!نه" هانا بلند شد بادستاش دست گذاشته بود جلو دهنش و مدام غی جیصدا

  
 پدرش به صورت سرخ ینگاه سرزنش گر هانا، از چشما. بهت زده به سمت دخترش برگشت رشآ

  : و به سمت هانا برگشتدی کشرونینارگل با نفرت دستش و ازدست آرش ب.دینارگل رس
  
  ؟؟! ترسوی دختره ی نگفتیچیآخرش ه-
  

  !ستمیمن ترسو ن: زدغی نشکسته هانا شکست و جبغض
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 بود پاش و به تشک ستادهیشست به طرف تخت رفت ،هانا رو تخت ا رو لب نارگل نی محولبخند

  :زدی حرف مهی و با گرزدیتخت م
  
  ! نارگل خانمی نبود،توی نبود،تویتو نبود. مرد بده اومد خاله نورا رو زدهی-
  

 به طرفشون یآرش قدم. کردی تکرار مهی رو با گری تو نبودی کلمه هی شکست و فقط بغضش
  . کردمی حرکت تو بغل نارگل، سنگر گرفت و سرش و تو بغلش قاهیترس با برداشت که هانا از 

  
 خورد سر هانا رو ینارگل تکون.  ، عقب گرد کرد و در با صدا باز و بسته شدیمونی بانگاه پشآرش

تو " کردی ش و تکرار منهی تو سزدی کوچولوش می و نرم بغلش کرد ،هانا با مشتادیتو بغلش بوس
  "!!ینبود

  
  .. خوابش بردادی زی هی تو بغلش آروم گرفت و از گرهی ربع گرهی از بند

  
 دست برد رو ای انداخت،دنی نگاهای دنی هی از گرسی رو شونه نارگل نشست،به صورت خی دست

  :گونه ش اشکاش و پاک کرد و آروم گفت
  
  ! بودم دهی ندینجوریتو عمرم آرش و ا!!خدا به جفتمون رحم کنه-
  

  : با دست پاکش کرد و ادامه داددی چکنییز گونه ش پا ای کرد قطره اشکبغض
  
  !! آرشهی هاادی بدتر از داد و فرنی سکوت کرده،اریام-
  
  : تخت نشست و آرومتر گفتی رو لبه ایدن
  
  !!میشی همه مون خاک بر سر ماد،ی تا فردا بهوش نهوشهیخدا به هر سه مون رحم کنه،بچم حورا ب-
  

 ی غرق خواب و اخم کرده ی و رو به صورت مبهوتش به چهر  نارگل گذاشتی بازوی و رودستش
  :هانا، گفت

  
من مواظبشم ،خدا . کنهی مکاری چارهی بری فرصت گدونهی تو برو الاقل، االن رفت خدا مزمیبرو عز-
  . سر همه مون اوردیی چه بالی فکری بهی ساغر و با امرزهیب

  
  !! نکنهداریا رو ب ش هانهی گری دهنش و گرفت تا صدای با دست جلوایدن
  

  . رفترونی و از اتاق بدی خم شد ، هانا رو آورم رو تخت گذاشت، پتو روش کشی با سستنارگل
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 داده بود و به هی تکواریآرش ته راهرو سرش و به د. رفتژهی وی به طرف بخش مراقبت هامیمستق

  .سقف زل زده بود
  

 ستادنی ای براومدهی فرار نیاومد برا ادشی ی به عقب برگرده ولخواستی مد،ی لرزنهی تو سقلبش
  . که کرده برگشتهی هرکاریپا
  

 دنی و از کشدی کشییارش نفس عمق. رفتژهی وی و به طرف بخش مراقبت هادی کشیقی عمنفس
 شو از هیچشم هاشو بست و باز کرد تک.نگاهشو به نارگل داد. ، چشماش باز شدیی آشنانیریعطر ش

  :داد زد و ستادی برداشت روبروش اوارید
  
 جون حورا رو یحاال امد.  زنم از دستم رفتی لعنتی تو؟؟هان؟؟بخاطریکنی می چه غلطنجایا-
  !!! نارگلینحس و بدقدم...یریبگ
  
 پدرت و بهم ی،زندگی اوردیمنی بد انتی ، همش واسه اطرافای دننی تو ای پا گذاشتی وقتاز
لعنت به تو ..لعنت به تو ..م حورا  ه،االنی و به کشتن داد،زنمیختی منو بهم ری زندگ،یختیر
  !!لعنت به تو..
  

 تو سوخت،بغضی ش منهی مشت تو سهی ی اندازه یی ش فشرده شد، جانهی چشماش و بست،سنارگل
 نفس نفس زنون آرش باال برد ، از ی نهیگلوش و قورت داد و چشمهاش و باز کرد نگاهش و از س

 دست سرخ و کی ی باالتر، به چشماتیاز عصبان ش باال تر ، از صورت سرخ و ملتهبش دهییفک سا
  . حسش رسوندهر از یخال

  
 نهی که سیی لرزون بدون توجه به حرفهای با صدانه،ی برق و نبنی شد،رفته بود تا ای دلش خالریز

  :گفت. سوراخ کرده بودیادیشو به شعاع ز
  
  !! تو ندارماتی چرنددنی شنی برایاز سر راهم برو کنار،وقت-
  
 ی عقب نکشه برای داده بود قدمادشیپدرش .ال رفتن دست آرش، چشماش و بست محض بابه

 دردناک یلی بت آدم خگفت،شکستنی حورا راست میش،ولیمونی اثبات پشیجبران اشتباهش،برا
  . نداشتدنیبود، د

  
عماد مچ دست برادرش و باال نگه .  عماد چشماش و باز کردی آروم و دورگه ی صدادنی شنبا

آرش صورتش و به سمتش . شده بودرهی خرشی برادر آروم و سربه زی رخ عصبمی به نداشته بود و
  .برگردوند

  
  !! طعمه که ستاره بزنن رو شونه تشونی شناس، کردفهیدستمو ول کن جناب سرگرد وظ-
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  :ستادی آرش و نارگل انیعماد دست برادرش و ول کرد و ب.  قدم عقب رفتهی با بهت نارگل

  
 باشه ، چون تونهی ساغر هم نمکنم،بخاطری بخاطر حورا ست که باور نمتیعصبان همه نینگو که ا-

 بودن ی سوزوندت داداش، نظامی باشه،چی هر کستونستی اهدا کننده میدونیخودت خوب م
 یری مدرک بگی گرم کردم ،که تو فرت و فرت برنی ماششگاهی سر خودم و با نمایمن؟؟فکر کرد
  !!!! مال تو باشهوبهافتخار پسر خ

  
 تا انتقام ستادمی ، من ای کردمیعوض تو که مثل ترسوها خودت و پشت ساغر و قلبش قا!!  احمقنه
تو سرت و بکن تو . که خواهرم و ازمون گرفتنختنی و بهم رمونی که زندگیی کسایاز همه .رمیبگ

  !! دلم خنک بشهرمی حقمو بگکنمی سپر منهیکتابات،من س
  

 عماد و نهی زد توسگهی دیکیآرش با نفرت .  شدلی به چپ متما آرش باال رفت ، صورت عماددست
 هی گری آماده یعماد به عقب برگشت با چشما.  شددی راهرو ناپدچیاز کنار جفتشون گذشت و از پ

  :رو به نارگل گفت
  
 رو بهم ایبهش بگو دن!! چشم باز نکنهرهیمی برم داخل نارگل ، تو برو بهش بگو عماد مترسمیمن م-
  !!زهیری بهم مامی نشه،اگه چشماش و باز نکنه دنیمال کس ،ختمیر
  

 قطره نی دستا ش گرفت ، نارگل به اولنی نارگل و ملتماسه بی به طرفش برداشت دستای قدمعماد
  :عماد با سماجت ادامه داد.  شده بودرهی ، خانی کطونی خندون و ششهی اشک قل همی
  
 نی بهش بگو چشم بسته از بذاره،ی آدم و کاله م؟بگو سر عالم و! باشه؟ستیبهش بگو عماد خر ن-

  .. بهش بگو، قلبمشناسمش،نارگلی لنز نمهی فکر نکنه با کردمی مداشیهزار نفر پ
  

  : ش گذاشت و با مکث ادامه دادنهی و رو سمشتش
  
  !! نباشهرمیمیبگو به روح آرزو ، م..قلبم خسته شده از جدال عشق و نفرت-
  
 گلوش از بغض ی کافی خورد ، به اندازه ی خورد ، نارگل تکوننی نارگل زمی پای زانو جلوبا

 که از اتاق مراقب ی به سمت پرستاردنیلرزی توجه به عماد که شونه هاش می بورد،یبهش فشار م
  : گفتیی دورگه ای اومده بود رفت و با صدارونی بژهی ویها
  
  !! باشهکشی و بزار نزدنیا-
  

نارگل با . کرد و دستشو جلو بردی بود نگاهزونی وستاره ازش و که ماهیری با تعجب به زنجپرستار
  : گفتدی و گذاشت کف دست پرستار و با تاکری زنجاطیاحت
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  !!کنهی مرتی سی بشه از زندگی پابند عصباننی برخورد کن،صاحب ااطی باهاش بااحتیلیخ-
  

 مارستانیذشت و از ب لرزونش گی پرستار کرد و از کنار عماد و شونه های به صورت بهت زده پشت
  . به مقصد فرودگاه شدی تاکسنیسوار اول. رفترونیب

  
**  

  
  : گفتتیبرگشت سمت راننده و با جد. انداختی سه چهارمتربای تقرواری به دینگاه

  
  !! و بذار از روش باال برمنی ت ، فقط ماشهی رو کراذارمیپنجاه تومن م-
  

 اون سمت زدی که می با بارون نم نم ی کافی به باغ متروکه انداخت ،به اندازه ی نگاهمرد
  : کرد و گفتیاخم.ترسناک شده بود

  
 ی مردم برواری از دیخوایحاال م .می کار ثواب کنمیما اورد. اوردت خانم ی نمنجای تا ای کچیه-

  !!باال
  

  : گفتی تلخ شد و با لحن سردنارگل
  
  ! برم تو خونه مخوامیفقط م..مگرفتیمطمئن باش اگه دزد بودم از تو کمک نم.. مال منهنجایا-
  

 به ینگاه .کردنی و سرو صدا مخوردنی می به اطراف داد، درختا تو باد تکونیدی نگاه با تردمرد
  :آب دهنش و قورت داد و گفت. شده بودرهی زن جوون داد که بدون ترس تو چشماش خیچهره 

  
  !! گفته باشممی مونی ما نمیباشه خانم ول-
  

  . شدادهی جلو پی رو صندلهیذاشتن کرا گفت و با گی اباشه
  

 و دی حرکت از رو صندوق عقب رو سقف پرهیبا . نگه داشتواری عقب جلو کرد و کنار دی کمراننده
  . شدزونی آوواریاز د

  
 رهی ،خرفتی باال مهی گرنی عواری که از دیی کله ای شد و به زن جوون و بادهی پنشی از ماشمرد
  :اختمون نشست و رو به مرد گفت سیمانی سینارگل رو لبه .شد

  
   خونت زن و بچت نگران شدنیتا برگرد... وقتهریبرو د-
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 واری و از اون ور ددی توجه بهش به سمت عقب چرخی گفت که نارگل ب"یآخه ا" کرد و ی مکثمرد
  . شدزونیآو
  

 یی"خدا" لب ری چشماش و بست و زشکست،ی اورد پاش می بود شانس مادی زنی فاصله ش تا زم
  .گفت و دستاش و ول کرد 

  
  . کشوندواری دیکی خفه ش مرد و هراسون تا نزدغیج
  
  !! زنگ بزنم اورژانسیخوایحالت خوبه م.. خانم چت شد؟؟-
  

 دایصداش و پ .دیکشی مری ، پاش تنی زمی از کمر درد تو جاش خم شد و دست گذاشت رونارگل
  : گفتیی خفه ایکرد و با صدا

  
  !!من خوبم آقا برو!!ی چ کهیستادیا ...گهیبرود-
  

  .  شد و پرگاز حرکت کردنشی گفت و سوار ماشی "الاله اال اله " لب ری و زدی کشی پوفمرد
  

 بود که حصار درخت ها یی ازهیراه سنگ ر. دادهی تکواری و به ددی با درد خودش و عقب کشنارگل
  . و گرفته بودنددشی دیجلو

  
 شتری روش که دردش بدیچندبار دست کش.کردید ممچ پاش در. و از جاش بلند شد دی کشینفس
  .شد

  
  : پرت کرد و از همون جا داد زدرونی بنفسشو

  
  !!!!!!آ ر ز و-
  
 ،عمارت ستادی ایی زهی کنان وسط راه سنگ ری لی پاش و باال گرفت و لهی. نفس نفس افتادبه

  .دی چشماش باابهت و جالل سرکشی جلوی سازیمی و بزرگ و قدیچهار طبقه 
  
  . پرت کردرونی شو بنهینفس حبس شده تو س. کردی باغ ته دلش و خالیکی بسته و تاری هاجرهپن
  
 گذاشت نی زمیآروم پاش و رو.بردی زمان مشتری هم بتی وضعنی بود و با ایادی ساختمون راه زتا

 و همونطور از همونجا رفتی کنان به سمت ساختمون می لیاز درد صورتش درهم شد،همونطور ل
  :زدیداد م
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 یی؟؟؟کجا!!!یی حاال کجای ؟؟لعنتامی بنجای تاایخواستی نم؟؟مگهیخواستیمگه من و نم-
 عمارت و درختا نی ، جسدت و با ارهی من و ازم بگی ، حورااهتی که عشق سیـی کجا؟؟یی؟؟کجا

  !!کشــمی مشیبه آت
  

 و سرش و به  نشستنی زمی مونده بود تا به ساختمون برسه، رویلی راه خسته شد ، هنوز خوسط
  :نهی پوشش و گوشه کنارببدی شبه سفشهیاطرافش گردوند،انتظار داشت مثل هم

  
  !! ،از من بدبخت تری نکرددایچرا من؟؟؟هـان؟؟چ را من؟؟از من بدشانس تر پ-
  
  ..یشی می اگه راضرش،ی بگای بی لعنترشی بگای؟؟؟جونمو؟؟؟؟بیخواستی از جونم می چگهی دتو
  

  !!!یبه دهنم زهر کرد که ی شدم از زندگخسته
  

  ؟؟؟! جونممتی به قیفهــمیدم،می جونم خرمتی و به قنی زمنی ای لعنتی بخاطر تومن
  

 یکنی سراغم،فکر کردم کمکم می ،اومدی گفتم تو هم از عشقت ضربه خورد،ی مننی تو هم عگفتم
 یواســـه چ!! سوهان روحمی شد؟؟خودتی کردکاری چیول..رمی مردا انتقام بگیاز همه 

  ؟؟یانقدر عذابم داد
  

  . ها گذاشت زهی سنگ ری شکست و سرش وروبغضش
  

  : گفتی آرومتری توجه از جاش بلند شد و با صدای شدت گرفته بود ، ببارون
  
 ازنفرت دمیکشی مشی و به آتنی زمنی هانا نبود ، من تو و ای اگه چشمایگیآره تو راست م-

  ؟!؟!!!ی تو رحم نداریعنت؟؟ل!ی من اوردی سر بچه ییبرادرات،حاال چه بال
  

  !!!یکنی فکر نمچکسی جز خودت به هشهی خود خواه، مثل همیآرزو
  
 یزی چادی تازه کرد و دوباره راه افتاد فاصله ش با خونه کمتر شده بود ، انگار که ی نفسستادیا

  :دی کشغی جهیافتاده باشه ، با گر
  
  !!لعنت به تو و عشقت!!رزو  ت هم حورا رو کشت،لعنت به تو و عشقت آیاون عشق قالب-
  

 شده بود ، سی شد، سرتاپاش از بارون خی مشتری شد ترسش هم بی تر مکی به عمارت نزدیهرچ
  :همونجا نشست و داد زد.دی خونه رسی پله نیبه اول

  
  !!! شدتنی مهمون اومده عمارت نفرای، ب" بزرگ انی کنیعماد الد" یآهــا-
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  ن،ی رو ببنجای ای سوت و کورای ،بــــنی ببــای،بی که کردیرث امی تقسنی با ای چه کردنی ببایب

  
 ی چنی خودخواهت، ببی من و نوه نی کن بی تو داورای کدومتون ، بچی از هترسمی من ازتون نمایب

  ؟!!!خوادی ممیاز جون من و زندگ
  
ت بگو من  به عدالایب!!  ارسالنتری قهر و غضب اون و پدرشم ، جون امی تو ازش بپرس ،من کجاایب

  !!! بشه ری ختم به خی کنم، همه چکاری چدیبا
  

 ی درختا رو تو شالق های به سختدی باری میشتری زد و بارون با شدت بی رعد و برقآسمون
  . افتادهی تا به گردی انقدر خنددی ،خنددی دیبارون م

  
  : راه پله و از جاش بلند شد و گفتی چوبی گرفت به نرده دست

  
 نی ا؟؟؟؟چرا؟؟چرا؟؟چونی کردرونمی هم مثل عمه، از خونت ب؟؟؟توینواز رسم مهمون نهیا-
  !!!!دمی جونم خرمتی و به قنیزم
  
  . کرده بودنرمی سی چرا چون نفرت کورم کرده بود،چون نوه هات از زندگی بدونیخوایم
  

  احساساته،ی چشمام و ببندم رو هرچخواستمیم. برسونمبی به خودم آستونمی تا مخواستمی مفقط
  .ادی دو تاچشم به لرزه در ندنی باشم و بدون قلب که با دیخی سرد و خواستمیم
  

  :دی کشغی حرفش و جیباق
  
 دادن از می تو فراری هانم،نوهیبی مبی احساس تر باشم کمتر آسی بی هرچکردمیفکر م-

  !!احساساتم
  

  .. .نیحاال بب..زمیاز احساساتم از همه چ!! کردن حالم از خودم بهم بخورهیکار
  

  : بود رو به آسمون داد زددهی شده بود و به سرش چسبسی سرش خشال
  
 درد داره فهمهی نمیشکیچرا ه..ستی به فکر من نیشکی سر من اوردن،چرا هیی چه بالنی بب-

  . سلول کوچکهی به یوابسته باش
  

ش  لمسی،نتونی بغلش کنی نتونینی بچه تو ببی ،وقتیبنی چشماشو می داره قلبت بتپه وقتدرد
  !شی ببوسری با دل سی،نتونیکن
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  ... منهی تو سدیلرزی هانا قلبم مدنی رحمم من که هربار با دی من بگنی همه مچرا
  

  . زار زد"آرزو" و سرد بغضش شکشست و از ته دل با صدا کردن اسم سی خنی رو زمنشست
  

 از جاش بلند هیبا گ.دیکشی مری باز درد گرفته بود و تد،کمرشی لرزی شده بود و از سرما مسردش
  :شد و داد زد

  
 د،رهاشی چقدر زجر کشیدی فکر کن، ندگهی دیکی بار هم بجز خودت به هی حورا رو رهاش کن،-

  !!کن، آرزو رهاش کن
  

  : داد زدی و بارونی زد و رو به آسمون ابری کالفه دور خودش چرخ
  
  !!!!!ری حورا رو ازم نگی کن ولهمی تنبگهی جور دهی!!!!! ـایخدا-
  
 ری و زکردی مهی و سرد گذاشت ، از ته دل با عجز گرسی خنی زد سرش و به حالت سجده رو زمنوزا

  :کردیلب زمزمه م
  
 ازمی نــــنی عکنم،ی حــــس م،ی به مــــن دادی عـُـــمر هــــر دردکی

  .....بـــــود
  
  
  

   نَمـــــازم بودی جانیباتری تو، زی که افتادم به پاییجا
  

  .. دلـــم اونجاستییاــــی دنیهرجا
  

  ..ــسازمی کعبه مو دور تو ممن
  

  ...ای پشــت کردم به همـــه دنمن
  

  ... تــا رو به تــــــو سجاده بنــدازم
  
  ....رکی غی ،من لی و ربیاله:  قواش ناله کردنی آخربا
  
شو مثل  بخوره پاهای از جاش تکونتونستی ،نمدیکشی مری سرما تو هم مچاله شده بود ، کمرش تاز
  .ومدی خوابش مبی تو بغلش جمع کرد و چشما شو بست ،عجنیجن
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  : گفتیی کرد که صدایی ناله انداختی روش میزی چی چشم باز کرد، کسی دستی تکون هابا
  
 بارون گرفته، نصف راه نرفته برگشتم دمی بهتون رحم کرد ، دلم سوخت دن؟؟؟؟خدایداریخانم ب-
  !مریگی مو مهی بگم کرایول.نجایتاا
  
  . کردی خشکی رو لبش نقش بست ،سرفه یی بزنه که طرح کج و کوله ی حال خواست پوزخندیب

  
  : مرد دوباره مخاطبش قرار دادیصدا

  
  !!می درخت باشری وقت شب زنی نداره اتی ،خوبمی برنجای از ادی بلند شدیبا-
  

رد از شونه اش  گفت و دست بی"استغفراله"مرد . گفتی لبری زی " تونمی نم" کرد وی اناله
  .دیگرفت و نشوندش از درد لبش و به دندون گز

  
تو نور .  تو صورتش بود می مستقن،ی روشن ماشینور چراغ ها. طاقتش کرده بودی کمرش بدرد

  .دیباری میزی بارون نرمه رنی ماشیچراغ ها
  
ونسته بود  نتشتری تا عمارت بومدی مادشی که یی کجا بود؟؟تا جانجای تعجب گردنش و چرخوند ابا

  . بوددهی درخت رسریبره، چطور ز
  

  : از جاش بلندش کنه که با تعجب گفت خواستی میدی با ببخشمرد
  
  ؟؟!! اومدمنجایمن چطور تاا!صبر کن-
  

  : سرش و خاروند گفتمرد
  
 تعجب کردم، دیی خودتون اومدم باال ، گفتم حتما تو خونه نی عواری من از سر ددونمیخانم چه م-

 ، گفتم من تا نجای اومدم تو ،که چشمم خورد به انیاموشن درارو باز کردم با ماشچراغا همه خ
ده یبعدش خانوم قفل در پوس!!یدی درخت خوابری زدمی بندازم که دنجای به ای اومدم نگاهنجایا

  ... پاک نخورری شهیشده ها البته ممکنه 
  

  :دی حرف مرد پروسط
  
  !! نبودمنجایمن ا-
  
  !! باالتر هابرمی و ممتی من قیزنی رفته ،حرف مادتیده خانم حتما خوابت بر-
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  :دی چگهیافکارش و کنار همد. شدرهی به درخت خمتفکر
  
 داده بود و هی درخت تکنیاروز به هم. بوددهی و ارزو و فواد و ددی درخت بود که امنی همریز-

  ؟ درخت دفن شده بود؟؟نی اری؟؟زیعنی ارهی بدنشی خانودش و به دخواستیازش م
  

  : طرف مرد و گفتبرگشت
  
 نی اری زمی با نورش ببنکی نزدیاری و بنی ت ماشهی بزارم رو کراگهی صدتومن دهینظرت چ-

  هان؟؟؟.کنمی مدای پیدرخت چ
  
  ه؟؟ی ها چی بازوونهی دنیاد؟؟ای صدات باال نمیریمی میخانم حالت خوبه دار-
  
 رقم هم روش فقط هی نی ای کردی جوونمردی که اومدنجایتاا ..کنمی خواهش مکنمیخواهش م-

  ..قهیچنددق
  

نارگل تو . به طرف سمند زرد رنگش رفت" شده امشبیعجب شب" تکون داد و با گفتن ی سرمرد
 پاش و بهم زد ریبا دست ز.شدی پاش روشن تر مری و زومدی جلوتر منی خورد و ماشیجاش تکون

  .زدی بود با دست برگارو کنار مختهی پاش رری زیادی زیبرگا
  

 دیدست کش. شروع کرد برگ هارو کنار زدن" م لنگتههی کرافیح" مرد اومد باال سرش و با گفتن 
  . دادیی زد فکرکرد سنگه اما تق صدارشی زی تفاوتی دستش و زد ،با بیزی چیزی تنی زمیرو
  

مرد با غرغر عقب . مرد همزمان به طرفش برگشت آب گلوشو قورت داد چنگ زد تو خاکنگاه
  :رفت و گفت

  
  !!می بابا اصال ما رفتمی نخواستهی کارا چنی ،ای شدوونهیخانم د-
  

 هی دفن شده بود، انگشتاش درد گرفته بود ،جعبه رو با ری زیی ، جعبه رفتی منشی به طرف ماشمرد
 باشه در یزی چی جعبه ومدی و به عقب برگشت ،به نظر مستادی مرد از حرکت اد،ی کشرونیحرکت ب

  .دی کشیقی عم"آه" ی سنتوردنی دجعبه رو باز کرد با
  

  . آرزو دفن شدهنجای مطمئن شده بود اگهی شک داشت داگه
  

 نی دست گذاشت زمخت،ی جعبه رو بست و سرجاش گذاشت و با دستاش خاک هار و سرجاش ردر
  . شدکشیبلند بشه که مرد نزد

  
  !! حال ندارهیلی خانم خنی امشبه مارو ببخش اهی گه؟؟؟خدایتموم شد د-
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  . برد نشی داد به خودش و به طرف ماشهی نارگل و که به شدت آروم شده بود ، تکد،مر
  

 که داشت پوشوند و سرجاش ی عقب و روش و با پتو مسافرتی عقب و باز کرد خوابوندش صندلدر
  .نشست و استارت زد ، دور زد به طرف عمارت راه افتاد

  
  . عقب به درخت کرد ی شهی از شی از جاش با کمر درد بلند شد و نگاهاطی بااحتنارگل

  
  .زدی براقش از دور براش لبخند می با چشمای قد بلندمرد

  
  . و چشماش و بستدی دراز کشدوباره

  
حاال خوب . بوددهیبه دادش رس"بای شکدیام" که اسمش هم به ذهنش خطور نکرده بود ی کستنها

  !!! چکار بکنهنی زمنی با ادی بادونستیم
  

***  
  
  !ه؟؟ی اوکی همه چینعارف تو مطمئ-
  
 شده، درختا حرص شدن ، سنگ یزی برنامه ری همونجور که خواست،یآره نارگل جان همه چ-

 گذاشتم ، مرمت طبقه همکف تموم شد، سه چهار تا باغبون گرفتم تا باغ روزیقبر آرزو رو د
بعد .ی و به نامش برگردوندنی بشه فقط مونده امشب زنگ بزنم به بابا بگم زمیدگیرس

  !! هم که از قبل هماهنگ شدهشیقبا.. اونجاکشونمشونیم
  

  : گفتاطی نارگل آروم و با احت
  
 همه سال دخترشون و ازشون پنهان نی با من ممکنه داشته باشن که ایبه نظرت چه برخورد-

  !کردم
  

  : کرد و آروم گفتی مکثعارف
  
هر کس حرف بزنه .. نگفتم که دستات و گرفتم و بهت گفتم به من اعتماد کن پشتتم، دروغیروز-

  ...بعدش هم اونا دختر تورو گرفتن، تو هم !!جوابش با منه
  

  !! رحمانهی بیلی دو طرف بود ، خی برایی رحمانه ی بیمعامله . باز به گلوش فشار اورد بغض
  
  ...من واقعا متاسفم -
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  .نارگل بحث و عوض کرد.  شدمونی بگه که پشیزی خواست چعارف

  
  !؟!گهیل حورا خوبه د حایعارف مطمئن-
  

  : و گفتدی با صدا خندعارف
  
 مرد ی حالش خوبه؟؟ آبرو هرچنی ببای بگهی بار به پرستار مهی ساعت می عماد هر نیتو هم شد-

  !  و بردهلیزن زل
  
  !!عاشقه-
  

  : گفتی با لحن سرزنشگرعارف
  
  !! بهمختی ر هاش کاسه کوزه همه رویفی بالتکلنی ،بخاطر اکهیمرده شور عشقش و برد مرت-
  
  !!ی از همه درکش کنشتری بدیتو با.قبول کن عارف جان، سخت گذشته بهشون-
  

  : جواب دادینی با لحن غمگعارف
  
 لحظه هم حاضر به هی ی بود، عماد حتختهی بهم ری برگشتم،همه چانی بعد از اون جریوقت-
 ی معذبم مییجورا هیبابا هم با سکوتش ... ترسوام و از قصد فرار کردمگفتیم. نبوددنمید

 و کردی می عماد آشتدیمن هم از خجالت و عذاب وجدان رفتم امارات ، اگه مونده بودم شا.کرد
  .ذاشتی مانی در جراممشکلش و باه

  
 وقتا با یگاه..دونمی می و من بهتر از هر کسنیحداقل ا..ستی هم درست نشهیرفتن هم- نارگل

 از مشکالتت ی و با حجم بزرگتریگردی بر میوز رهی بهتر از رفتنه، چون ی بسازطی شرانیبدتر
  !!یشیروبرو م

  
  : گفتاطی کرد و با احتیعارف مکث. و سکوت کرددی کشیقی عمنفس

  
  !! با آرش صحبت کنهیخوای مگهینارگل هلن م-
  
 رشیغامگی التماس کردم جواب من پادی زنگ زدم زادی مدت زنیتو ا!! ستی نینه صحبت-

  !!بزار راحت باشه...بوده
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 حورا، دختر ادتیرفته بودم ع!!! بودمدهی ندی شکلنی آرش واچوقتیه. بگمی چدونمینم- عارف
 و دی امکشهیخجالت م: در گوشم گفت شییعمت و شوهرش اومده بودم مالقات ، عماد باتمام پرور

  !! به همختهی و رونشی زده دکوراسکارهی ، آرش نهیبیم
  
  ..ناراحتم هم ازش کنمیهم درکش م... بگمی چدونمینم-
  

  : و گفتدی خندعماد
  
 از دهنش یهرچ. کنمنهی بزار هانارو معاگمیبهش م.. نی همه از دستش شاکست،ی نیدی جدزیچ-

 کتری عماد دستمو گرفته بود وگرنه حرمت بزرگتر کوچفیدراومد جلو زن و بچم بهم گفت، ح
  !!کردمی مشیادآوری

  
 خب گمی بهش م،یگفتی مدی بای خبر داشتانی جرنی از اگهی قافله، مکی شر،ی دزدقی تو رفگهیم
  !! التماسش کنمنکهی ،عوض اکشتمشی نارگل و مگهی ، میکردی مکاری چگفتمیم
  

 هانا رو هم نداشت ، سر خودش و کوفت تو هیطاقت گر...هی گرری هم تازه ساکت شده بود زد زهانا
  ...رونی از خونه رفت بوارید
  
  ...بچه م-
  
  ؟؟یکنی مهی گری نارگل دار-
  
  اد؟؟ی از دستم بر می اگهیکار د-
  
 بگم، پدرت اومد باهاش حرف زد،صم و بکم زل زد تو صورتش آخرش گفت از ی چدونمیواال نم-

 کرد، شب دوباره به بهونه هانا رونیبابا هم خودش و از خونه ب!!! رونی من برو بیخونه 
!  شده بودنریورا نبود درگ اومد اگه بخاطر حنی محل نذاشت ، امچیعمت اومد ، ه!!! برگشت

  !ستی نینجوریفقط با توا!!شهی همه رو کرده تو شونخالصه بگمت خ
  
  !! من باشهشی بزاره پستی هانا رو بده به من ، فعال حالش خوب ن-
  

 با نجاستی چند وقته تا مدرسه ش شروع بشه دختر عمت اوردش اهی ی هانا بهتره ، مان- عارف
  !! ترنشدهوونهی دنی داره آرشه، تا از اازی که به کمک نیعال اونف!! خوبه سرگرمه، آرومه یمان
  
  !!رهی مجی چرا سرم گدونمی قطع کنم ، نمشهیعارف م-
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 ازهانا هم راحت باشه همه هستن هواش التی خ،یی مراقب خودت باش اونجا تنهاشتریباشه برو ب-
  !!و دارن

  
   خدافظیمرس-
  
  خدافظ-
  

  . دادم،چشمام و بستمهیک تواری رو قطع کردم و به دیگوش
  

  . گذشته بود اناتی از اون جری دوماهیکی روز اسفند بود،نیاول
  

 ش خورده بود و بخاطر نهی گوش حورا گذشته بود ، گلوله وسط سخی خطر از بمی شانس اوردهمه
 ممنوع کرده جانی از استخون ها و فشار اوردن به قلبش ، دکتر براش اضطراب و هیکی یشکستگ
بماند که عماد همون جا عاقد برده بود وعقدش کرده . بودمارستانی بی بستری ماهکیبود و 

   !!ادی نشی پی اگهی بود، مشکل ددهیترسچشمش .بود
  

  .کردی فرق متشی زد چه بسا اگه نرفته بود االن وضعی تلخلبخند
  

ئت  جرچوقتی هرفتی اگه نمی که عمش از مکه براش اورده بود، خورد ولیی به سجاده چشمش
  !! که توش عاشق شده بود و نداشتیی خونه نیبرگشتن به ا

  
 طاقت ترش یدرد کمرش هرروز ب. از جاش بلند شد ی"آخ" برداشت و همراه با واری شو از دهیتک
 بای شد ابروهاش دراومده بودند و تقررهی اتاقش به خودش خی نهیازجاش بلند شد و تو آ .کردیم

 کرده دای و توسرش پقهی کنار شقدی سفی بودند تک و توک مو کردهدای هاش و پیهمون فرم مجرد
  .ی زندگنی چه ارزش داشت اگهید. بکشهی که باعث شد آهدبو
  
 در رهی کرد ، دست به دستگیپشت در مکث. رفت از در اتاق سابق آرش رد شدرونی اتاقش باز

ببنده و  چشماش و خواستیدلش م.شی خالی جادنی باز کردن و دخواستیگذاشت ،شجاعت م
  ..برگرده به همون زمان که تنها غمش رفتن آرش بود

  
 می کرده بود، تماساش مستقغی صداش و هم ازش دردنی شنی بود ، حتبی نصی داشت و ازش بحاال
 با خودش یی که تو تنهاری چند وقت اخنیمثل ا. برداشت رهیدستش و از دستگ.رفتی مریغامگیرو پ

  : بلند بلند گفتزدیحرف م
  
 ادی بادتی به پشت،نی زی و گهنی پشت به زیگه!!!است رسم سران درشت نارگل خانم نیچن-

 حاال بکش نه،ی مادرت و ببی خالی که شجاعت نداشته بمونه جایکردی مریچقدر پدرت و تحق
  .. که ی به روزی وای و ندارشی خالی جادنیزندست طاقت د
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  . شست و وضو گرفتیی کرد و دست و صورت شو تو روشوی تصورش به خودش اخماز
  

  : ش و با کمر درد باز کرد گفتسجاده
  
بابا باهام . ببرمششی رو ندارم حرفام و پیشکیه... وقت اومدمیمن بازم وقت و ب..سالم خدا-

 ی ولزمی براش حرف مزنه،ی مکری فقط صدامم و براش رو اسپکنهی جون لطف منای مزنهیحرف نم
 ی مامانم شد ولهی م شبافهی قیش نبوده آخه هرچ گفت از ته دلی هرچدونمیم..دهیجواب نم

  ! خدا به داد طرفمون برسهمیکنی رفت،ماها دهن باز مباباماخالقم به 
  
 قول داده برگرده خونهی رفته دانشگاه المان داره درس مپرسهی حالم ومزنهی زنگ مماین

 و رفت و دای خرنی هم بیگاه. کنن ی تاالر گرفتن عروسالی لی و الله سالگرد عروسنیام..حتما
 با هانا حرف بزنم زنهی هرشب زنگ مایدن. بازهم از صبح تاشب تنهام ی ، ولنجای اانیآمد هاشون م

 وقتا یده،گاهی که برعکس پدرش خوب گوش منهی حداقلش ای ولزنهی حرف نمیشکی که با هنا،ها
  .رمدای خوندن برنمی من تا صبح دست از الاللی به دست ولی گوشبرهیهم خوابش م

  
  : اتاق سابقش به اسمون زل زد و آروم گفتی شد از پنجره ری رو گونه شسرازاشکاش

  
  .تتی به رضامی مو دست تو سپردم راضی من زندگایخدا-
  

  !! قامت بستیقی نفس عمدنی هاش و پاک کرد و با کشاشک
  

***  
  

 زیرو م همراهش زنگ خورد با غرغر بلند شد از ی بود ، گوشدهی شب توجاش دراز کشآخر
  . تعجب کردمای شماره ندنی برش داشت با دشیآرا

  
  ما؟؟یالو ن-
  
  ؟؟ی خوبیسالم خواهر-
  
   چه وقته زنگ زدنه؟؟نیسالم ا-
  
  !!ی تو هم بدوندی گفتم بادمی االن فهمنی مجبور شدم خودم همدیببخش-
  
  ...شیبابا طور!! شده؟؟یچ-
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  .. ستگهیدی زیبحث چ..نه نه-
  
  !!حرف بزن..مای نید شده جون به سرم کریچ-
  
   زدمیراستش عصر داشتم با عماد حرف م-
  
  خب؟؟-
  
  !! برهرانی از اشهی همی شو فروخته برای زندگیعماد گفت آرش همه -
  
  ؟؟؟یچــ-
  
  !!نارگل جان-
  
  .. منی بچه ی ول-
  
 ی هرجا خواستیذاری هم بهش گفته هانا رو مانی کیعماد گفت آقا...زمی عزدونمی مدونمیم-
 ،آخر سر برهی هانا رو با خودش می ازدواج کنه ولره،اگریآرش هم گفته بدون بچه ش نم ،یریم

  !!رونیهم دعواشون شده و آرش از خونه زده ب
  
   برن؟؟خوانی میک-
  
   دارهینارگل چه فرق-
  
  ... بچه مو با خودش ببرهذارمیمن نم..مای باهاش حرف بزنم ندیمن با-
  
 آرش بلند گهی عماد می که خودت پختهی اما آشکنمیجسارت م دی ببخش،ینارگل تو از من بزرگتر-

  !!چی هگهیتو که د!! چه برسه بخواد سرباباش داد بزنهمزدیحرف ن
  
  ... بچه میول-
  
  ! سالهانی پدرش امنه ،مثل تمام اشی ت جاش پ؟؟بچهیبچه ت چ-
  
  !!ادی ،که از ترس زبونش بند بتشی امننهیا-
  

  .رد اورد ش دل برادر شو به دهی هق گرهق
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عماد . م ی من راضوفتم؟؟بخدای به دست و پاش بامی کنم بکاری من چیگیآخه خواهر من تو م-
  !گردهی برمشهی بره آروم می بزاری بهتره باهاش مخالفت نکنگهیم
  
 رنی میک...ذارمینم.. برهذارمینم.  منو فراموش کردی بابام هم رفت آروم بشه ولذارمینه نم-
  ؟!!ییماین

  
  !!ی شربه پا کندیترسی بهت نگم مگهی دنویاد گفت اواله عم-
  
من ...من هم ازش سهم دارم.... حقمه خوامی من بچه مو مزمی رو بهم برای دنخوامیمن بچه مو م-

  ..هم ازش سهم دار
  

  . کردهی نشست و گرنی رو قطع کرد زار زار رو زمی شکست گوشبغضش
  

***  
  
 بچه ها ی بازدنی پارک رفت و از دور به دنیر تکی رفت ،به نزدرونی بغض از ساختمون ببا

 سمت دیدلش پر کش. اوردی مای دخترش و به دنندهی باردار بود و تا چند ماه آالیل.مشغول شد
 حاال کردی می خودخواهدینبا. منصرف شدمشی تصمیادآوری که با رهیهانا خواست شمارش و بگ

  !!ه ش کمتر عذاب بکشه بچکردی می کاردی به رفتن گرفته بود بامیکه ارش تصم
  
  !! که خوشحال باشهکردی می کاردیبا
  
 شب قبل از رفتنتون بزار دختر من هی شب ، فقط هی" فرستادامی پهی شمارش فقط ی مکث روبا

  ."... آرش جان دمیبه روح خواهرت قسمت م..باشه
  
  :گفتی لب با خودش مری زی گوشیزل زد به صفحه . شدوریلی دامیپ

  
  !!دا زنگ بزنتروخ!!زنگ بزن-
  

 و به دی کشیقینفس عم.جواب احساسش و داده بود” ok“ خورد فقط با دو حرف امی پیگوش
 گرفتم از سرنوشتم ادیسخت ، اما .. م خدا نگاه نکن به اشکام ،منیمن راض. شدرهیآسمون خ

  ... باشمیراض
  

  . تاالرو رزرو کردخواستی که می شبی تاالر مورد نظرش و گرفت و براشماره
  

***  
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 هاش نی هانا داشت و بهتری که از بچگیی تمام عکس هانی روز با ذوق و عالقه با حسام و امتمام
 هانا راه ی عکسهاشگاهی تاالرها، نمانی از بهتریکی ی بزرگ چاپ کرده بود و تویو پالن ها

 و فتری مرونی بشی بار به بهونه گوشکی قهی و هرچند دقکردی نگاهش منی غمگنیام. انداخته بود
  .گشتی سرخ برمی چشمابا
  

 تولد حورا و ی اون شب پارک و عکسایتمام عکسا. عکسام حرف ندارنتی اعتراف کرد ادحسام
 قدم نی گرفته تا اولی دندون موشی و از هانا فرستادی حورا ملیمی به اای که ماهانه دنییعکس ها

  ..هاش جمع کرده بود 
  

  .حرف نداشت. ها انداختهی دو پایه پالن ها رو بی به کمرش زد و از دور نگاه اجمالیدست
  

 ی هانا رو براتی موقعنی نه اسفند همه رو دعوت کرده بود عمارت، نارگل هم با استفاده از اعارف
 و برگشت خود آرش ارش،ی بره دنبالش و بنی بود که امختهی برنامه رایاون روز از شب قبلش با دن

  !!ان برن پروازشون به تهری تا براادیدنبالش ب
  

 دوبندش از پله ی صورترهنی تکون داد و آروم آروم با پی شد و دستادهی پنی امنی از ماشهانا
 که خودش ی عکسنی بزرگترش کنار اولزی با همون لباس فقط چندساومد،نارگلی تاالر باال میها

  . بودستادهیاز هانا چند ساعت بعد از تولدش گرفته بود ا
  

  . بوددهی کوچولوشو تو هم قفل کرده بود و به سمت چپ خوابی دستای ملتهب و سرخنوزاد
  

  
  

 موند رهی نارگل خی شدند نگاه مات هانا روادی در و هل داد و وارد شد با کنترل نورها زهانا
 براش به یی بچگونه یی با اخم به لباس نارگل بالفاصله به لباس خودش کرد و چشم غره ی،نگاه

   .دینارگل خند.  گذاشتشینما
  
 نخورده بود و با بهت یهانا از جاش تکون. پخش شدیکی کرد موزیمی هانا تعظی جلوی جید

  . بردار و عکاس نگاه مشتاق نارگل رسوندلمینگاهش و از ف
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 نرم و ی دستاش فشرد و با اشک و لبخند شروع به خوندن کرد،صدانی بشتری و بکروفنی نارگل م
  : ند هانا نشوی تو چشمای تو تاالر برقفشیلط
  

  هی چشام بارونای ی شـدباتری تــو زای
  

  هی قلــــب من زندونی قفس بازه ولــنیا
  

   جــاده رو از رفتنتکنــــمی ممونیمن پش
  

  رهنتی عـــطرتم از پپرهی میتــو نباش
  

  یزاری آروم شــم تـــو نمخوامیمــ
  

  یــزاری عـــشق و برحـــمنیهـــردو ب
  

  ـردم رو کـــروی زامویهـــمه دن
  

   آرزو ـردمـــری ددیتورو شا
  

   آخـرو آهسته تر برداریقـدم ها
  

  داری دنیواسه من کابـوس فکر آخر
  

   آهنگ ها رو تا کجا ها بردـنیبغض ا
  

   امشب به رحـم آوردرموی هم تقدـدیشا
  

 که تندتند یی قدم به جلوتر برداشت دستشو به طرفش باز کرد با سر خم و اشک هاهی نارگل
  :دادی ادامه مزدی و لبخند مکردیمپاکشون 

  
  ی  اون همه تلخی تـــالف به

  
  گله هاتم طعم عســل شد

  
   معصومانه چشماتغـــم

  
  به تبسم تازه بدل شد
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   ســـالکی با مـن هزار و ـشهیم

  
  ی قصـــه بمونــی بهــانه بــه

  
   ساز سکوتـــنهی مرثهـمه

  
  به بـهار تو باغ غــزل شد

  
  سپـردن ، ، دل دنی کشـنفس

  
   ، ماهــه مــنــای درمثـل

  
   تو خونــــدن با تو مـــوندناز

  
  مقصــــد من، راه مــــن

  
 نشست و ادامه نی زانو رو زمی تکون داد و روی دراز شدش تو هوا خشک شد با لبخند سردست
  :داد 

  
   آرزوهــام سرگذشـت آهـه مـــنامی رونـــهیهم

  
  دا گذشـت از گناه مــن خدی برگـرد که با تو شـانرفته

  
نارگل محکم بغلش کرد و .  هانا شکست و دوون دوون خود شو تو بغل نارگل انداخت بغض

 ی صورتش گردنش ،دستاش و چندباره و چندباره با حسرت دلتنگش،چشماشیشونی پدشیبوس
   .دیبوس

  
  : بغلش زد و کنار گوششش ادامه دادنارگل

  
   منــــادی از یبـــری مثــــل بارون غم و آســــون متو

  
   غــــروبم خاطـــرات شــــاد مـــنیبا تو خوبــــم ب

  
 روبروش داد ؛ آرش با واری دی پرتره اندازه نی و نگاهش و به بزرگتردی هانا رو تو بغلش بوسسر

 دی و امالی لی مال عروسری شده بود تصورهی خیی به جادندیدرخشی که مییلبخند خاص و چشمها
  : رو به عکس ادامه دادنی بود که نارگل با لبخند غمگری چشم گی به حدلبخندش.بود
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   نـــوا فرهــــاد منی و خسته دل شکـــسته بزار

  
  !!! منـــادی فررسهی منیری به شـــی کــــنی آممرغ

  
 اومده ی و عکسبرداریلمبرداری و فی نورپردازی که برای و کف و سوت چند نفرغی جی صدابا

  : سمت عکسا ، شروع کرد حرف زدندیا جدا شد اشکاش و پاک کرد و دست کشبودند از هان
  
 بخش و با رشوه قرض ی لباس پرستارها،ی اومده بودای ،تازه چندساعت بود به دنینیبی و منیا-

  گرفتم اومدم باال سرت 
  

  : رفت و ادامه دادی و سراغ عکس بعددی با بغض خندنارگل
  
 نی ایدونی می تو هوا تکون بدیطونی دستات و واسه شیگرفته بود ادی ماهت بود تازه هی نجای ا-

   ازت گرفتم؟؟یو ک
  

 منم تا تونستم رونی بدی پرستاره هماهنگ کرد، مامان بزرگت و کشهی ،با ی واکسن بزنی بودرفته
  . فرار کردمی دراومد، منم با بدجنسغتی که جمتی انقدر بوسدمتیبوس

  
  : کردیخجالت با انگشتاش باز کرد و با نی به دوربی نگاههانا

  
  ...ی تازه راه افتادگفتنیم.. عکس کج و کوله ستیبنی و من نگرفتم منی انی و ببنیا-
  

 ی بعضکردی صبورانه تک به تک عکسارو نگاه مداد،ی پدرش نشونش مهی شبشتری که بی با لبخندهانا
  .حاتی توضنی و اجانی هنی نه با ای بود ولدهیاز عکسارو د

  
 آخه رونی بنی منتظر موندم تا فقط از خونه برنی دو سالت بود،سه ساعت تو ماشنیبیم و نیا-

 شده ی چقدر توپولگاین. عکس و گرفتمنی انی تو ماشرون،ازی بدیریمحبوبه خانم ، گفته بود م
  ....یبود

  
  : غصه برگشت طرف هانا و گفتبا
  
  ... برات تنگ شده بودیلیدلم خ...  بودمتدهی وقت بود ندیلیخ-
  

   :دی نشه،با صدا خندرهی و تکون داد تا بغض به خندش چسرش
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 بودم به اسم چوندهی از قرارداد و پیکی عکس گرفتن حورا تا دوروز باهام قهر بود نیبخاطر ا-
   نه؟؟یکنیباور م!! تودنیدوستام اومده بودم د

  
ک و ناز و اداهاش  پاری به عکسادنی عکسارو تا رسی با پشت دست اشکاش و پاک کرد و باقهانا

  : بردار و گفتمی برگشت سمت فلد،نارگلی تولد حورا با اشک و اخم و لبخند باالخره خندیتو
  
  !!خندهی عکسا منی گفته بودم ،به انیدید-
  

 طنتی هاش از شی از بچگگفتی از همه جا مزدی طول مدت شام خوردن ، نارگل همش حرف متمام
 نشده ،هانا با اخم ی پدرش ، چشماش آفتاب پرستی چشما که هانا شانس اورده مثلنیهاش ،از ا

 ،هانا مسکوت بهش دی سرش و بوسی خم شد و طوالنزینگاهش کرد اشک نارگل و دراورد سر م
  .کردینگاه م

  
  

  :  گفتی بوقی صدادنی نارگل شن
  
  .. شد چقدر زود گذاشت ازدهیساعت -
  

  : و رو به هانا ادامه داددی کشیقی عمنفس
  
 با یلی چون خی اومده دنبالت ،امشب تولد منه ،ول"پرنس آرش" خانم کوچولو ،الندریخب س-

  !! کادو بدمهی بهت خوامی م،یبودنت برام خاصش کرده بود
  
 و ی سوار اسب مشکی هانا و مانری بزرگ تصوی های از شاسیکی جاش بلند شد و از پشت از

  .و باال نگه داشته بود  بودند و اسب پاهاشو دهی چسبگهی هردو به همدی وقتیبراق
  
  :  جعبه دراورد و رو به هانا گرفت، جلوش زانو زدهی 

  
  ... ترکی نزدایب-
  
  !!ی خسته نباشهی جان کافثمی میمرس: بردار گفتلمی سمت فبه
  

  : کوچولوش گذاشت و ادامه دادی دستانی کرد مست هانا و جعبه رو برو
  
 نکرده ی اگه مادریحت!!! دخترمی مندنی نفس کشی من مال توهه ،چون تو معنیتمام زندگ-

 تونهیزم،می عزیی ساده زی چیخوشبخت!!  و دوست دارمکنمی وجودم حست می با همه یباشم ول
 که دلت و شکسته ی کسدنی بخشای ی باشه که دوسش داری کسیشگی لبخند همدنید
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 یی تار مویاصله  به فگهی کنار همدکهی ازت دوره بهت نزدیکنی همونقدر که فکر میباشه،خوشبخت
  ! صفحه کاغذ باشههی نی تو هم ای خوشبختی معندیشا... 

  
  : جاش بلندشد و بهش پشت کرد از
  
 برو دخترم ،من نجای اادی پدرت بخوامی نمزنه،ی مواظب قلبت باش ، داره بوق مشهیحاال برو و هم-

  !!مونمی که تو دستاته می منتظر تو و خوشبختشهیهم
  

عت جلو اومد و از پشت بغلش کرد و ار ترس پدرش دوون دوون از تاالر  کرد ،با سری مکثهانا
  .رفت

  
 هی نشست و از ته دل گرنی قواش و از دست رفت و رو زمنی آخرنی پرگاز حرکت ماشی صدابا

  .کرد
  

***  
  
   نارگل؟؟یخوب-
  

  : نشون بدهی کرد خودش و با انرژی و سعدی کشیقی عمنفس
  
  !! بودمیب زندگ شنیسالم عارف خوبم امشب بهتر-
  
  ه؟؟؟ی چیصدا-
  
   آبه رو پل میصدا-
  

  : گفتی مصنوعی مکث کرد و با خنده ی کمعارف
  
  ؟؟یکنی مکاری رو پل چی نصف شبوونهیدختر د-
  

   :دیمدی هم تو وجود خودش نی خودکشتی جری زد حتینی غمگلبخند
  
  !! زدم کنار لحظه حالم بد شدهی شدمیداشتم رد م.. خودم و بکشمخوامی نترس نمیچیه-
  

  : عارف بالفاصله جواب دادی عصبیصدا
  
  !!! خونه ساعت دوازده شبه نارگل یبهتره زودتر بر-
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  !!ی کردکاری تو چرمیباشه م-
  

  : صحبت کردنداطی مکث کرد و شروع کرد بااحتی کمعارف
  
  آرزو به اون درخت گفتم،ی حرف بزنه ، درمورد عالقه یاولش همه شوکه شدند ، نذاشتم کس-

 داشی گفتم که همونجا بعد از چند شب پیی کردن سنتورش اونجا گفتم، درمورد دادایدر مورد پ
  ! جواز دفن، نبش قبر کنمیآخرش مجبور شدم بگم شواهد مجبورم کرد برا .میکرد

  
 ، مامان هم نهی خودش ببی ببرنش تا با چشماکردی رنگ به روش نمونده بود فقط التماس مبابا
 گفت تنها شدی مبای هم که تقرمارستان،آرشی حورا حالش بد شد عماد بردش ب شد،هوشی بدهیند
  !! زدی قبر اومد نه حرفکی بود که نه نزدیکس

  
  ... گفت؟؟باور کرد که من ی چدنیپدرت بعد د-
  
 یلی ، بعدش هم خدی مشت خاک برداشت بوسهی نی سنگ قبر فقط کج شد از زمدنیبعد از د-

  !! همونجاگردهی کنم برمخونسرد گفت عمارت و آماده
  
  ؟!ن؟یهم-
  
 حای ندازن، ترجی و داد راه مغی عماد که جای آرشِ ،عوض مامان هی اولینارگل پدر من نسخه -

  !!کنهی رومیبه خودخور
  
  !!متاسفم-
  
 داشتن،گرچه باز مامان ی روحی خرده آمادگهی ری اتفاقات اخنی نارگل جان االن با ایواسه چ-

 امشب بابا راحت هی باز خداروشکر فکر کنم بعد از سالها یدرک بود ول که قابل وردیطاقت ن
  !!بخوابه

  
  : گفتطنتی عارف با شنی عوض کردن لحن غمگی وبرادی خندنارگل

  
  !! راحت بخوابهستشی امشب که مامانت نهی دونمی مدیبع-
  

  : سکوت کرد و گفتهی چند ثانعراف
  
  !!! آب هم روش نه؟؟ هی یورد رو خای نارگل،حی نوبریشعوریواقعا که تو ب-
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  :دی پرساطی و نارگل با احتدنی خندهردو
  
  !!نمشی قبل از رفتنش ببخوامیم!رنی دارن مدمیشن-
  
  !!نارگل -
  
  ...می دوست که بودی ولمی شی واسه هم نمی ،ما اگه جفت خوبکنمیخواهش م-
  
  !! نارگل ادی تحت فشاره خداروش خوش نمیلی بچه خنیا..بخاطر هانا نرو-
  
  !!!! عارفکنمی منمش،خواهشی از دور ببخواستمی جلو برم فقط مخوامینم-
  
  !!!!! صبح حرکتشونهمیو ن4 تهران که اونجا باشن ساعت رنی دنبال هانا و مادیگفت م-
  
 عارف سکته کنه از حرص و نکهی داد تا قبل ازاحی شروع کرد متلک انداختن ترجستادی اییوندایه
  !! لباس برگردهضی تعویرعت به خونه برا قطع کنه با تمام سرتیغ
  

  !! پرواز تهران و رزروکرد نی ترکی عوض کرد و با تلفن نزدلباس
  
چشم . به لبش نشستی تمام قد خودش تو چادر لبخندری رد شد ، به تصوی اشهی در شی جلواز

  . رفت ی خارجیچشم کرد و به طرف تابلو اعالم پروازها
  
 آخر ی از رفتن و لحظه دی ناامد،ی ها رو دطی بللیل تحو در حای مسافرهاشه،ی پشت شاز
 پشت شونه ش نشست با وحشت به عقب ی داد ،دستهی تکشهی چشماشو بست سرشو به شدشونیند

 مشغول لشی تحلهی برگشت و با دقت به تجزشی عماد لبخند به لب به حالت عاددنیبرگشت و با د
 ی الغرتر شده بود و بکمی باالشون زده بود ،  آرشی بود ، مثل قبل ترهاشدهشد، موهاش بلند 

  . خسته بودتینها
  
  : گفتی زد وبا لبخندطنتی از شی حال چشماش برقنی ابا
  
  !!رهی نفس گتمی انقدر جذابمدونستمین-
  

  :دی ، نارگل با مکث پرسدنی با هم خندهردو
  
  !! عماد جان؟؟یخوب-
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 دو ی از من بخوریکی بزنمت یکی یخوایم مارستان،ی گوشه بیزنم و فرستاد!!!  میخوب؟؟؟عال-
  !!شهیتا از ش

  
  : نارگل زل زد و بدون مقدمه گفتی تو چشمابالفاصله

  
  !! بخاطر آرزویمرس-
  

نگاهش و به .کردی نگاهش مهی از دور با گرنهی دست به سای سرش و به پشت سر عماد داد، دننارگل
  :عماد داد و آروم گفت

  
  ؟؟یکنیتو باور م-
  

  : گفتنانی زد و با اطمی لبخندعماد
  
  !! احضار روحی ،حتادی از دست تو برمی دارم که هرکارمانی انیمن به ا-
  

  : و گفتدیعماد آروم خند. کرد و با مشت رو شونه ش زد ی اخمنارگل
  
 خانم هی به حورا نداده که با دهی تا آرش راپورتم و نرسی و ببند و بهتره برگردشتیحاال ن-

  !! تو در حال بگو بخندم مثلییبایمتشخص و ز
  
  !؟؟... هانا خواستمی نمیول-
  

  کنهی عروسکشو پاک می فرضی داره اشکاستیحواسش ن-عماد
  

 با نگاه آزرده و می جا خورد و مستقدنشی آرش با دد،ی چرخشهی وبه سمت شدی کشیقی عمنفس
 با صدا  بهش پشت کرد ویکی نارگل و نشونه گرفت و بدون حرف با اخم کوچیسرزنشگرش چشما

  . دادلی و تحوطشیکردن هانا بل
  

  : خم شد کنار گوش نارگل و با آرامش گفتعماد
  
  !گردهی برمیی کرده ،پاش برسه اونور از زور تنهاکوتشینگاه نکن به جفتک هاش ، بابا با-
  

 به قامت مردونه ش از پشت شد رهی داد و خهی تکشهی گذاشت و سرشو به ششهی دستشو رو شنارگل
 زده شو تو خی آخر نگاه سرد و ی باجه خم کرد و لحظه ی متصدی به رسم ادب برای،آرش سر

  . شددی نظرش ناپدی نارگل داد و از جلویچشما
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  : گفتکردی بغض شو پنهان می که به سختیی با صدانارگل
  
تا االن همه رهگذر بودن،مادرم، .. بوده که بمونه یتو سرنوشت من،کمتر کس!!! شک دارم عماد-

  .. از عشقمنمی اپدرم،
  

 سرد و ی صندلی ها رفت و روی حال به طرف صندلی سست و بی شو به عماد کرد وبا قدم هاپشت
  . کردی صدا عذا داری سرنوشتش بی فرودگاه نشست و به جلو خم شد و آروم آروم برایآهن

  
تاده  افری زیبا سر . دی دی رو به زور مای اشک دنی رو شونه ش نشست ، از پشت هاله یدست

  :زمزمه کرد
  
  .. متاسفمیبخاطر همه چ-
  
 ی آشنای بوداد،ی متی و امنی آشتیآغوشش امن بود و آشنا ، بو .دی سرش و بغل کرد و بوسایدن

  . فشرد و بغضش و رها کردای سرش و تو بغل دنشتری ب،یآغوش مادر
  

 ، عماد رهی بگ عماد باعث شد سرش و باالی خنده ی تو سرش خورد، صدایزی تر شده بود ، چآروم
  :سرحال گفت

  
  !کننی دارن پروازمونو اعالم ممیبر-
  

  : گفتیجی با گنارگل
  
  پروازمون ؟؟-
  
  : زد و صورتش و پاک کرد و گفتی لبخندایدن
  
 یرسونی خودت و میحورا گفته بود هرجا باش...  و الله ستنی امی رفت امشب عروسادتی-
   !!می باهم برگردمی گفت بدرقه بچه ها ،میمن و عماد هم اومد!!نجایا

  
   !!!گهی دنیپاش– عماد

  
 یدست. به تابلو پرواز کرد ، پروازشون بلند شده بودی نگاهیدی از جاش بلند شد ، با ناامنارگل

  : زد و آروم گفتی لبخندایدن.دور شونه ش و گرفت 
  
  !! گردهی برمدهیبه ماه نکش-
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  . راه افتادی داخلی پروازهایه  تکون داد و دنبال عماد به طرف باجی سریدی ناامبا
  

 درحال مای پروزا بودند، درها بسته شده بود و هواپیشگی هممی عالحی پرواز مشغول توضکادر
 تو ی صدا به جعبه یآرش نگاهش و به دخترش داد که مغموم و ب. پرواز بودیآماده شدن برا

  . شده بودرهیدستش خ
  
 ختهی و بهم ری عصبی به حداناتید از اون جر حرف بزنن بعی اواخر نشده بود درست حسابنیا

  !کنهی مکاری داره چدونستیبود که خودش هم نم
  

 ینی غمگی پدرش داد ، آرش با لبخندی نگاهشو به چشماد،هانای سرد دختر شو بوسی شد گونه خم
  . جوابش داد

  
 دنی دتونهی مینارگل گفته بود خوشبخت.  پدرش به لبخندش رسوندی نگاهش و از چشماهانا

 ی کالمدنی منتظر شنجانی بگه ، آرش با هیزی باشه که دوستش داره دهن باز کرد چیلبخند کس
  .از دخترش بود

  
  !!یخوای میزیجانم بابا ؟؟چ-
  

 به یآرش کم. نگفتیچی اورد و هی دستش فشاریبه جعبه . از زدن حرفش منصرف شدهانا
  :طرفش خم شد

  
 هممون الزمه،من واقعا ی فاصله برانی باور ای بود ولیی خودخواهانه می تصمدونمی مزمیهانا عز-
  !! روزا مغزم قفل کردهنیا

  
چند بار تو دلش ..مامانش. مامانش بودیهمرنگ چشما. زل زدرونی بیکی نگفت،به تاریچی ههانا

  !!میمامانِ راست راستک..مامانم..مامان ..مامان.با خودش تکرار کرد
  

 آسمون هیاهینگاه آرش و هانا هنوز به س. نظرش اوج گرفت به سرعت مورددنی بعد از رسمایهواپ
  .بود

  
 پوشش کی از پدر جذاب و شری تاثی کردن باهاش کرد که بی هانا شروع به شوخدنی با دمهماندار

 زد مهماندار به خودش ی کار نارگل لبخندیادآوری اون دوتا دختر تو رستوران افتاد از ادی.نبود 
  :گرفت و رو به آرش گفت

  
  !!خندوندمش جناب نگاه کن-
  

  : زد و آروم گفتی دخترش داد و چشمکی هم نگاهش و به چشماآرش
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  !!خوادی نارگل و منجایا-
  

. دی کشی دخترش آهی نارحتدنی لبخندش محو شد و روش و به پنجره چرخوند ،آرش از دهانا
  !!شهی منیی خاطره باال پاهی بود تو ذهن جفتشون دهیانگار اونم فهم

  
 که براش گرفته بود برگشت سمتش و زد ی جاتیالفه از سکوت دخترش و نخوردن خوردن کآرش

  :سر شونه ش
  
  !!ستی نی ها ، کار خوبرهیگی خانم کوچولو ،آدم از پدرش رو نمیآها-
  

  : گفتیآرش با کنجکاو. کرد و جعبه رو تو دستش جابجا کردی به سمتش نگاههانا
  
  ؟؟!! دخترمی هنوز بازش نکرد؟؟چرایرفت که از اون گستی نی همون جعبه انیا-
  

هانا . به دهنش زل زده بود تا حرف بزنهیدی آرش با اندک امی دودل بود تو گفتن حرفهانا
  : شدشتری شد جعبه رو محکم تر بغل کرد و اخمش بمونیپش
  
 ی نگو ولهی توش چی بگیخواینم!! سر دستمیترشی مشهی دختره ، اخم نکن پوستت چروک میه-

  !!ندازهی مادشی من و ادی زیلی تو خی اخمادنید!!اخم نکنبه من 
  

   :دی و دشی ،آرش که کنجکاودی به طرفش چرخهانا
  
 توهم کردمی فکر مشهینداختم،همی اون مادی هات،نق نق کردنات ی لوس بازشهی همکنمیاعتراف م-

  ...دونستمیگرفتم ، نم
  

  : دخترشی زل زد تو چشماتی و با جددی کشیقی عمنفس
  
 ی به ظاهرمنطقیالی هردو دلدی کنم،شاحی که ساغر و نارگل کردن و توجی کارتونمیهانا من نم-

 نی الی از دالیکی دی بزنن ،شای کارنی دست به همچدی بفهممشون که چرا باتونمیداشتن اما من نم
  !!گمی می چیفهمی میشی روز خودت بزرگ مهی... بفهمه چه کار کرده دی دخترم،بانهیسفر هم

  
 یی اهدای خوشبختی هانا به جعبه ی که دستایشتری و بدون توجه به فشار بدی کشی پوفشآر

  . داد و چشماش و بستشی شو به صندلهی تکوردینارگل م
  

 حرکت از سمت هانا خم شد دست هی دنی گذاشت ،آرش با دی دست رو دست پدرش رو صندلهانا
  : و گفتدیکوچولوشو بوس
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  !!رف بزن  با من ح،ییمن عاشقتم بابا-
  

  : به سمت پدرش برگشت و بدون مقدمه گفتهانا
  
  ؟؟ی رو بخونی خط خوشبختیبلد-
  

  : هم متعجب بود از سوالشکردی که هانا داشت برقرار می جا خورد هم خوشحال از ارتباطآرش
  
  ؟؟ی چیعنی-
  

  : جعبه رو باال گرفت و گفتهانا
  
اگه تو !! جعبه رو باز کنمنیخونم ا رو بینارگل گفت هروقت بزرگ شدم تونستم خط خوشبخت-

  !! تو بخونش برامیبلد
  
  !! باشهی خصوصدی هانا شایول-
  

  : با بغض گفتهانا
  
  !! االن خوشبخت بشمخوامی تا من بزرگ بشم،من مکشهیآخه طول م-
  

  . مشغول باز کردن جعبه شد" چرا که نهیگیراست م" و با گفتندی به سر دخترش کشی دستآرش
  

 ی بود واژه شی مربوط به دوهفته پخشی بود، تارشی برگه آزماهیتو جعبه  کمال تعجب در
Positiveپررنگش مثل پتک تو سر آرش صدا داد .  

  
 شدش از دی کلی دندونانی خشم برگه تو دستش مچاله کرد،اخماش به شدت تو هم رفت و از باز

  :دیحرص غُر
  
  !!!!! نارگل کشمتی م-
  
  : داد ، دست رو شکمش گذاشت و آروم گفتهیر تکبه پشت د. وارد خونه شدی خستگبا
  
  !! رفتننای ، بابا امیفنچول فقط من و تو موند-
  

  : و ادامه اددی کشیآه
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  !انی تا بمیمونی طول بکشه مخوادیهرچقدرم!!!! بگو خُبانی تا بمیمونیم-
  

به سمت  ی افتاده به سمت حموم رفت و با گرفتن دوشی کرد و با سرزونی آودی و به جاکلدیکل
 ، چشماش و با دی شب آماده بشه ، رو تخت دراز کشی کرد تا برامی شو تایاتاقش رفت، گوش

  !! بستیخستگ
  

***  
  
 باسنش ری بود که از زدهی پوشی فرم ماه،ی رنگیلی نیلباس دکلته . به خودش زل زده بودنهی آتو

 بلوندش و سشی کاله گیهاکت ساتن و کوتاهش و تنش کرد ، مو. تور بود هی دامن چند النییبه پا
  . شدرهی خنهی آیمرتب کرد و به چشماش تو

  
برگشت به طرفشون ،عمه کت دامن . داخل اتاقش شدند ای به در اتاق خورد ، عمه همراه دنیتق
  . شده بودی هاش سنگ کارنی بود که رو آستدهی پوشیکی شی نفتیآب
  
 بهش زد از همونا که نگران نباش همه یا لبخند دلگرم کننده ی و براقی با کت و شلوار مجلسایدن
  !! آرومهیچ
  

 چونه ش گذاشت و ری شد ، دست برد زکشی انداخت ، عمه نزدری و سرش و زدی کشیقی عمنفس
  !مجبورش کرد تو چشماش نگاه کنه

  
  !!! من اهی چشمون سی ، خوشکل شدشهیمثل هم-
  
  ..فق...من.. عمه-
  

 یقی حرکت بغلش کرد ، نارگل نفس عمهیزنه با  حرفش و بی کرد نذاشت باقیفی اخم ظرعمه
 که شکسته بشه که حورا با سروصدا پا رفتی هاش، بغضش می امن بچگی ونهی آشونی ، مدیکش

  :دی کشغیگذاشت داخل اتاق و ج
  
  !!!یکصافـت چقدر خوشکل شد-
  

  .شناختی که می محجوب و مودبی گرد شده زل زد به حورای از بغل عمه ش با چشمانارگل
  

 هم با گفتن ای رفت دنرونی از اتاق ب" منتظرهنیی پادیام" نکهی ادی تکون داد و با تاکی سرعمه
  . رفترونی از اتاق ب"!!نی ،دخترا طولش ندنیی کمکش کنم از پله ها بره پارمیم"
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  : گفتینی برگشت سمت حورا با بدبنارگل
  
  ! چه طرز حرف زدنه؟نیا-
  

  : ابرو باال انداخت و گفتحورا
  
  !! با عماده ی هم کالمی منفراتیاور کن تاثب-
  

 که با لباسش همرنگ شده بود داد و طونشی سبز شی بازش به چشماشی نگاهش و از ننارگل
  :دی کرد و با سر اخم پرسزیچشماش و ر

  
  !!گه؟ی دنی الله و امراتیاز همون تاث-
  

  : زد پشت شونه ش و گفتیکی و دی قاه قاه خندحورا
  
  ؟؟؟؟؟ی چیفضول-
  
 و به طرف تخت رفت دی کشقینارگل نفس عم.  شدرهی نارگل ، خی لحظه ساکت شد و تو چشماهی

  .تا شالش و برداره
  

  !! کنهیری قطره اشکش جلوگنی اولختنی عذرخواه حورا هم نتونست ،از ریصدا
  
  !! کنهدای فقط خودش و پرهی نارگل ،باور کن خودش بهم گفت، مگردنیبرم-
  

  : گفتیا لبخند مصنوع پوزخند زد و بنارگل
  
  ؟؟!! حورا میبر ...الی خیب-
  

  . تکون داد دنبالش از خونه خارج شدی سرحورا
  

و واقعا مثل فرشته ها معصوم و .  بکار ببره فرشته بودتونستی الله مفی توصی که برای واژه اتنها
 بود ، با سر  کوتاه کردش جوون تر شدهی و موهادی هم با کت و شلوار سفنیام.  شده بودیخواستن

  .باال گرفته ش مثل شاهزاده ها ، با غرور وارد سالن شد
  

 زد و ی ، لبخندنهی دوتاشون ببی و تو چهره تی برق رضاتونستی دور هم می از همون فاصله نارگل
  . چشمشو پاک کردسی خی گوشه یبادستمال کاغذ
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 ایدن. نشستیرو صندل ای بود، به عقب تر رفت و کنار دنی غصه خوردن کافگهی بود دیعروس
  :دی زد و دست سردش و تو دستش گرفت و با تعجب پرسیلبخند

  
  ؟! تو دختر ؟؟حالت خوبه؟یخیچرا انقدر -
  

 گرم و نایم. از جاش بلند شد نای سالم می صدادنی از چه قراره که با شنانی بگه جرخواست
  :ضافه کرد اطنتی کرد و با شفی تعرشییبای گرفت و از زکی و تبردشیبامحبت بوس

  
 ادی بذارهی پشت سرم و نگاه کن ، از سر شب زوم کرده رو تو، دلش تنگته نه غرورش مهوینارگل -

  !ی رو صندلرهیگیجلو ، نه جاش م
  
  : کرد و گفتی نارگل اخم مصنوعدند،ی باهم خندنای و مایدن
  
  د؟؟؟یکنی من و مسخره می بابانیاالن دار-
  

 ناغافل برگشت ، نگاهش و تو نگاه ی نارگل با کنجکاو.دندی خندی بلندتری زن با صداهردو
 گهی دی نگاهش و به جاری کرد و مسی خودش و نباخت اخمینادر جا خورد ول. پدرش قفل کرد

  . دادیی
  

  : کنارش نشست با لبخند گفتنای می به سمت پدرش کشوندش ، جااری بدون اختپاهاش
  
  !!ندزدنت!! منشی جناب علی شدپیخوشت-
  

  . مانع از جواب دادن نادر شدنی امیصدا
  
  !! راحت باشهالشی گذاشته روم خری زنم دزدگی شدم ، ولپیمنم خوشت-
  

  : داد نی امی روشن چشمهای نگاهش و به قهوه انارگل
  
   ستگهی دزی چهی بابام ی ولی شدپیتو هم خوشت-
  

  : گفتیجد باال زد و شی هم رگ بدجنسنیام.  ابرو باال انداختنی امی نامحسوس برانادر
  
  ! چند لحظه نارگل ، کارت دارمهی ایب-
  

 پدرش رو به ی حرصیصدا. شد و سرجاش نشستدهی خواست از جاش بلند بشه بازوش کشنارگل
  : و باز کردششی ننیام
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  !!نینی ببنی نشسته ، چشم ندارقهی ، دو دقنیبرو گمشو از جلو چشمم ام-
  
نارگل دست گذاشت .  کرد و رفتیمیداخت ، تعظ باال انیی نارگل ابروی و برادی بلند خندنیام

  : پدرشیرو شونه 
  
  ... کردم متاسفمی گفتم، هرکاریبابا من واقعا بخاطر هرچ-
  

 بغضش ناخودآگاه بغض کرد از جاش بلند شد و نفس دنیاز د. دخترش نگاه کردی تو چشمانادر
  : رو به نارگل گفتدی کشیقیعم
  
 ، زدمی که تو عذاب نداشتنت دست و پا میکردی اگر باور م!!گذشته هرچقدر تلخ ، گذشته دخترم-

 که لطف می کردی هممون اشتباهاتستی مهم ننای ای ول،یکردی نمیرحمی بنیهرگز با خودت همچ
 ایحاال هم ب!!ندهی آی برام،یری ازشون درس بگدی باشه، باری جبران پذیخدا بوده که تا حدود

  !!!ی رقص پدر ، دخترهی م،یم برقصیبر
  

   .گرفتی مادی از پدرش دی بود که بازای چیلیخ. زد و بغضش و خوردی لبخندنارگل
  
  !!!لیبا کمال م-
  

 ، نارگل دست انداخت گردن پدرش و گونه شو دی و بوسشیشونی از اتمام آهنگ پدرش پبعد
 ی هی ساواری که کنار دنهی و سوت بلند شد ، نارگل با خجالت برگشت بشغی دست ، جیصدا.دیبوس
  . کردخکوبشی سرجا میدمر
  

 واری شو از دهی تکنهی مرد زوم کرد ، مرد دست به سی نگاهش و دنبال کرد و روری مسپدرش
  ! به جلو برداشت ، دهن نارگل باز موندی کرد و قدمباشیبرداشت ، دستاشو تو ج

  
  ، صداشدشی که نشسته بودن کشیی اورد و بدون توجه به مرد ، طرف جای به دستش فشارپدرش

  !! و نشوندشدیپدرش نشست و دستشو کش.و گم کرده بود
  

 بغل زده بود و وسط برد ی عروسدی برگشته بود؟؟؟عماد، هانا رو با لباس سفی تو هنگ بود، کهنوز
  .  گذاشت نشیو زم

  
 و بغلش زد دشی حرکت از پشت عماد کشهی خم شد با نی شد ،اممی با خجالت پشت عموش قاهانا

  .دی گونه شو بوسنی الله تو بغل امدش،یبارها و بارها بوس
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 فاصله گرفت واریآرش از د. شدرهی روبروش خی خالزی نفس حبس کردش و رها کرد و به منارگل
 ی هم برایسر.  رو بغل کردندگهی دست داد و همدنی و الله رفت ، مردونه با امنیو به طرف ام

ماد دستش و گرفت و نذاشتش بره  آهنگ پخش شد ، عیالله تکون داد و خواست برگرده که صدا
 شی کرده بودند و نشی زندانبای با دست شکسته پشت سرش ، تقردی ، امستادی جلوش ام هنی، ام

  .هرچهار تاشون باز بود
  

 خنده شون تو آهنگ یصدا.داشتی برمزی شون و به سمتش خیکی سمت گشتی آرش برمهربار
 دی کشرونی اورد ، دستش و از دست پدرش بیشلوغ گم شد، الله دست هانا و گرفت و به طرفش م

  .هانا سرش و باال گرفت و با لبخند نگاهش کرد . و از جاش کنده شد
  

کج . شده بودی ، واقعا خوردندشی رنگ و لباس سفدی سفی بود و با تلختهی آزاد دورش رموهاش
  !!دشیشد بغلش کرد و بوس

  
  !!!! دلم، دخترمزیعز-
  

 کی نزدنای و مایدن. تکون دادی پدربزرگش دستی ازدور برا دست گذاشت دور گردنش وهانا
  : و گفتدی نوه شو بوسی گونه ایشدند ، دن

  
  !!!گردنی گفتم بر میدید-
  
  . هانا رو به خودش فشردشتری و بدی خندهی گربا
  
 کردی نگذاشت ، عمه سهاش با اخم نگاهش منی آخر شب موقع شام هم ، هانا رو از بغلش زمتا
 تا به آرش برسه ، تو دلش ذوق زده بود از حس دهی به بچه چسبکردیودش فکر م خشیحتما پ.

  !!! ، حس خوب مادر بودنتیتعلق ، حس خوب مالک
  

  : برگشت طرفشیبا سرحال.گفتی نمیچی و هستادهی با اخم کنارش ایمان
  
  ؟؟ی؟چرا اخم کرد!جانم خاله ؟-
  

  : گفتی درهمش و به صورت نارگل داد و جدی اخمایمان
  
  !!خب خاله من حوصله م سر رفته ، هانا رو بده به من-
  

 نگاهش و از ری باعث شد مسی زنفی ظری خنده ی بده ، صدای باال رفت ، خواست جوابابروهاش
  : به مادرش بدهی درهم مانیاخما
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  !! ببرهخوادی نه چونه ، پسرم عروسش و ممینه چک زد-
  

  : رفت و روبه هانا گفتالی به لیی غره اچشم
  
  ؟؟؟!ی من بمونشی پای ی بری دوست داریمامان-
  

  : روبروش پرت کرد و گفتی خودش و رو صندلحورا
  
  !! دختر مال مردمه، بدش ببره ی نخوایبخوا-
  

  : گفتدی و دست هانا رو کشدی پروردی که سر در نمیی وسط بحثایمان
  
  !!! هانا ایب-
  

. وون دوون از جلو نظرشون دور شد رفت و دنیی و از بغلش پادی مامانش و بوسی گونه هانا
  :نارگل با تاسف سر تکون داد و گفت

  
  !!!!!بچه مو برد-
  

  : شد و گفتکی نزدی خنده ، الله با کنجکاوری زدن زالی و لحورا
  
  !! بخندمخوامی منم منیگی مینامردا چ-
  
  !!مرهی االن از غصه داره منی هانا رو برد ای ، مانیچیه-الیل

  
   و گفتدی خندالله

  
  ! بکشهی نفسهی به بچه، ولش کن بابا بزار یدیاز سر شب چسب-
  

  : دراومدغشی اومده باشه جادشی شیزی انگار که چبالفاصله
  
  !! برقص ایهانا رفت پاشو ب-
  

  . رد کنه که دخترا دست شو گرفتند و بلندش کردندخواست
  

 ، ی رقص اختصاصهیکردند  که از بلند گو اعالم خوردی و داشت مختی ری آبوانی نشسته بود لتازه
  !! عروس و داماد بشهمیقراره تقد
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 ،آرش کنارش دی به گلوش پری قلپ بعدومدی آرش به طرفش مدیاز دور د.  باال انداختییابرو

 نارگل ینی عطرش تو بی ،چندبار پشت کمرش زد تا نفسش جا اومد ، به سمتش خم شد، بوستادیا
  .دیچیپ

  
  !! بکشمتتونمین نم االی خوش شانسیلی خیدونستیم-
  

   :دی باال انداخته پرسی زد و باابرویشخندی ننارگل
  
   کجاست؟؟ی ؟؟مشکلانیچطور جناب ک-
  

  : و گفتدیی از حرص دندوناش و روهم ساآرش
  
 توقف نداشت ، ری مسنیبخدا اگر پرواز ب!! اندازه تو حرص نخوردمیتو عمرم از دست کس-
  !! کنمکارتی چدونستمیم
  
  !! آدم حرف بزنهیزاری میکنیل دخترا قهر ممث!!به من چه-
  
 چه یگفتی میومدی عوضش میکردی با عماد هر هر کر کر میحرف؟؟؟؟؟؟سه ساعت داشت-

  !!دردته
  

  : آرش و گفتکدستی آب ی خنده شو خورد ، زل زد تو چشمانارگل
  
  !!ی و بخاطر من برگردی برخواستمیمن م!!!یرفتیاونموقع نم!!  شدینم-
  

  :شو خاورند گفت یشونی پآرش
  
   االن به خاطر تو برگشتم نه؟؟یعنی-
  

  : بهش زد و گفتی چشمکطنتی با شنارگل
  
  ؟؟ی برگشتی بخاطر چگمی به همه می ، دوست دارکننی فکر منجوری که اهیبق-
  
  . خودش نگهش داشتی شد از جاش بلند بشه که آرش بازوشو گرفت و روبروزی خمین

  
 نی دختر خوب، باهام اهیه آبرو رو برام بزار باشه، حاال هم مثل  ذرهی نی نکن، همدی من و تهد-

  !! کن،یرقص و همراه
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  : باال انداخت و به حالت تفکر گفتیی ابروکرد،نارگلی داشت نگاهش می جدیلی خآرش

  
 ی رسمدی شرط داره بای رو رد کنم ولـی جنتلمن مـــودبــــنی درخواست همچشهیمگه م-

  !!!ی کنیم عذرخواه خانوادیاز تک تک اعضا
  

  : وسط حرفشدی بزنه که نارگل پری آرش پررنگ تر شد خواست حرفاخم
  
 کرد ، مقصر من ی اگر زن تو بدون اطالع همه ما با جون خودش بازیدونیخودت خوب م-

 من و تو با ی ، خانواده ذارمی کرد من هم بهش احترام می کارنی به عشق تو همچم،یمادرت نبود
  !! خوردنخودی تو چوب بی هایشقنفرت من و کله 

  
 کنه تا کی به هم نزدشتری کت نارگل و بقهی داد با اخم حی نگفت ترجیچی سکوت کرد و هآرش

  !! باشهرونی ش بنهیکمتر س
  

  : متعجب گفتنارگل
  
  ؟؟؟یدیشن-
  

  : ، نگاهش و به چشماش داد و گفتدی کشیقی نفس عمآرش
  
 که مقصر کردی غرا رو نمیم، اگر عارف اون سخنران بهت بگدی بای چدونمیقبلش بخاطر آرزو نم-

 درمورد خانوادت ی ولرمی بگمی در موردت چطور تصمدی بادونستمیمن هم بودم نم
  ...دی چطور بادونمینم..من..خب

  
  : آرش و گفتی زد رو شونه یکی زد ی لبخندنارگل

  
 که از گذشته به می نشون بددیفقط با.. از من و تو ندارندنی شن"دیببخش" به ازیاونا ن..اون بامن-
  .می فاصله گرفتندهی آدیام
  

 تکون داد و بازوشو به دیی به تای شدن ، سری که بخاطر مامانشون راضیی مثل پسر بچه هاآرش
 تکون داد ، بازوشو و گرفت و شونه به شونه ش به محل رقص یسمت نارگل گرفت ، نارگل سر

  .رفتند
  

 تو بای ، تقردشی رفت ، آرش دست شو گرفت و به جلو کش قدم عقبهی خاموش شد نارگل چراغا
  .بغلش افتاد
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 و غی جیشناخت،صدای آهنگ خوب منی ادی لرزنهی قلبش تو س،یی آشناکی موزی صدادنی شناز
 هی بودند و ستادهی اگهی همدی شونه به شونه طنتی که با شن،عمادی ،امدی امی هایسوت و مزه پرون

   قطع شدداشتنیت برنملحظه از چرت و پرت گفتن دس
  

 ش،ینارگل چشماشو بست برگشت به هفت سال پ. کردی و روشن خاموش منی زمی نور کمرنگرقص
 آرش گذاشت و مثل خودش ی نهی شو رو سگهی دستش و به دست آرش و دست دهی زد و یلبخند

  .... زل زد تو چشماش یجد
  

Şu hercai hayata bir kere geldik  

  می بار اومدکی فقط  ثباتی بیای دننیبه ا
  

Yedik içtik doyduk kalktık  

  ...می شدم،بلندی شدریم،سیدیم،نوشیخورد
  

hesabı birlikte verdik  

   .میوآنگاه باهم حساب پس داد
  

Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı  

  . به من رو نکردچوقتی پر از توطئه هیای دننیحرص و طمع ا
  

Dünya malı zenginin olsun sen benim kadınım  

   بشود ، و توهم مال من؛ همسر منای مال اغنای تمام ثروت دنبگذار
  

  
  . دادلشی تحوی زد و لبخند خجولی نارگل پلک،ی و واقعیمی داخواست،ی آرش قول منگاه

  
  

Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim  

  .نمیخود بب تورا کنار میهایماری در تمام سالمت و بخوامیم
  
  
 کنارش بود شهیهنوز و هم.. چشم باز کرد کنارش بود ماستانی ، تو بنی امی اومد تو خونه ادشی

....  
  

Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim  

  .نمی رو همراه تو ببدی طلوع وغروب خورشخوامیم
  

Yanabilir saltanatlar olsun yeniden yaparız  

  .می کنی بشه،اشکال نداره، بازم درستش مرانی ممکنه ومانیایسلطنت دن
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Bizde bu sevda sürdükçe  

   عشق تو قلبمون ادامه داره،نی که ایتا زمان
  

ölsek de yanyanayız  

  . بود می بازهم در کنار هم خواهمیری اگر بمیحت
  

نا که نارگل هنوز  نشوند ، از هموی آرش آروم گرفت و به لب آرش لبخندی نگاه نارگل تو چشما
 ی آرش ، آبیرنگ چشما.دستشو باال گرفت تا نارگل دورش آروم بچرخه . عاشقش بود شهیو هم

  .... که مال نارگل شده بود و آرامشش از نارگل بودییچشمها.. بودیآب
  

Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim  

  .نمیر خود بب تورا کنامیهایماری در تمام سالمت و بخوامیم
  

Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim  

  .نمی رو همراه تو ببدی طلوع وغروب خورشخوامی عشق تو قلبمون ادامه داره،منی که ایتا زمان
  

 جا نزده بود، آرش ی نرفته بود، کسی بودن،کسستادهی نور افکن روشون روشن شد جفتشون ا
 تمام معادالت ذهن و قلبش و بهم زده بود، برگشته یه ش و بخاطر زن بچیبرگشته بود به بهانه 

  .دی نارگل و بوسی خم شد و نرم و طوالنی مردش باشه ، با لبخندشهی همیبود تا برا
  

ölsek de yanyanayız  

  . بود می بازهم در کنار هم خواهمیری اگر بمیحت
  

  ....می زندگیشگی همی زهی به آرش انگمیتقد
  

  )اب  کتانیپا( 
  

  1392-مرداد-16

  م.کسایا
  
  

   کتاب تلگرام ماکانال
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