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 ۱_پارت#
پرواز آی آر هفتصد و بیست از فرانکفورت، 

 دقایقی پیش به

 .زمین نشست 
آمده بودم پیشوازش، منتظرش بودم و 

 مثل تمام لحظات



شش سال پیش ثانیههای نبودش را 
 میشمردم؛ ولی حاال

که میدانستم تا چند دقیقهی بعد میبینمش 
 دلم

. روبرو شدن با کسی که میخواست فرار کنم
 از کودکی

برایم خاص بود توانی میخواست که هنوز 
 برایش آماده

 .نبودم 
صدای پیجر اطالعات برای بار دوم در سالن 

 بزرگ فرودگاه
پیچید و همهمه بیشتر باال گرفت. همه 

 جلوی شیشه



همدیگر را عقب میزدند که حتی شده چند 
 ثانیه زودتر

 .مسافرشان را ببینند 

ستون تکیه زدم و سعی کردم با چند به 
 نفس عمیق میان

بوی عطرهای درهم آمیخته که نفس را تنگ 
 میکرد، به

خودم مسلط شوم. به پله برقی پشت 
 شیشه خیره شدم و

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

2 

آرزو کردم االن نیاید. صدای هیجانزدهی 



 .صدف بلند شد 

- یلی هیجان دارم وای، خ . 

صورت زیبای جلوی چشمم دودو زد. موهای 
 بلوند و

زیبایش یک طرف افتاده بود روی صورت 
 .سفیدش

بیاختیار دستم را میان موهای دودیام فرو 
 بردم و مرتبش

 .کردم 

 موهام مرتبه صدف؟-

لبخند زد و چند رشته از موهایم را روی 
 .پیشانیام ریخت 

 .مثل همیشه جذابی -



میقی کشیدم و نفسهایم را شمردم. نفس ع
 هر چه به

دیدنش نزدیکتر میشدم هیجان و ترس و 
 عشق و نفرتم

بیشتر میشد. صدف مثل تمام وقتهایی که 
 هیجانزده

میشد ناخن شستش را بین دندانهای 
 صدفیاش گرفته

بود و سرک میکشید. تکیهام را از ستون 
 برداشتم و

 روسریام را کمی عقب بردم و با پر شال
 .خودم را باد زدم

پاییز بود و من حس میکردم تا بن موهایم 



 از عرق خیس
 .شده
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 .هیجان صدف کالفهترم میکرد

 .آروم باش -
گفتم و نیشخند زدم به لغتی که سالها بود 

 برایم معنایی
نداشت. هر چقدر آرزو میکردم که نیاید 

 میآمد و بهتر بود

برای دیدنش آرام باشم. چرا باید بترسم؟ 
 چرا باید هیجان



داشته باشم؟ او بود که باید میترسید. 
 آخرین نفس عمیق

را کشیدم و ابروهایم را باالتر بردم تا گیجی 
 چشمهایم آرام

بگیرد. افکارم را از او دور کردم و شروع به 
 .شمردن کردم

بودم که  هنوز به شمارهی پنج نرسیده
 صدای زن دوباره در

سالن پیچید و من پایم را روی زمین محکم 
 کردم. حاال باید

از همیشه خونسردتر باشم، باید ببیند که 
 هیچ چیز

نتوانسته مرا زمین بزند؛ نه کشته شدن 



 مادرم و نه زندانی

 .شدن پدرم

 .صدف چنگ زد به بازویم

 اون نیست؟-
به بازویم را از دستش بیرون کشیدم و 

 امتداد انگشتش
نگاه کردم و سریع شناختمش. خودش بود، 

 همان مردی که
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سالها بود منتظر بودم جلویم بایستد و در 
 چشمهایش



نگاه کنم. همان مردی که وقتی بچه بودم، 
 در آغوش پدرم

او  پنهان میشدم، ولی بستنی یخیام را از
 .میخواستم

 ۲_پارت#

صدف دوید جلو و من با پاهایی لرزان و 
 قلبی که یکی در

میان میزد، دنبالش رفتم. جلوی ریل 
 چمدانها ایستاده

بود و گاهی به پشت سرش سرک میکشید. 
 حتماً منتظر

بود زن عمو و یا حداقل عمو را ببیند. 
 نیمرخش همان بود،



کمی موهای شقیقهاش جوگندمی شده بود 
 چمدان.

کوچک زرشکیاش را روی یکی از چمدانهای 
 مشکیاش

گذاشت و دو دستهی چمدانهایش را گرفت 
 .و جلو آمد

صدف به سمت خروجی دوید و من دقیق 
 به مردی که با هر

قدمش انگار پا روی قلبم میگذاشت و جلو 
 میآمد خیره

شدم. قدبلندش، ابروهای راسته و 
 چشمهای سیاهش همان

شتم. پاهایم سنگین شده بود که به یاد دا



 بود و به سختی
خودم را جلو میکشیدم. صدف بیهوا جلو 

 میرفت و دسته
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گل بین جمعیت پرپر میشد. صدا بلند 
 .کردم 

 .دختر گلها رو له کردی -

صدف بیخیال و خندان جلو رفت و وقتی 
 روبروی او

لبهایش کش آمد  ایستاد . 

 .خوش اومدید-



کنارش ایستادم و به صورت استخوانی زاویه 
 دار و موهای

مشکی و لختش که روی پیشانیاش ریخته 
 .بود نگاه کردم

کاش غریبه شده بود، کاش کمی تغییر 
 کرده بود و

میگذاشت از یادم برود چه شب و روزهایی 
 را میان

بازوانش صبح کردم. تمام چیزهایی که از 
 شش سال پیش

به یاد داشتم برایم دوره شد، ولی چیزی 
 عوض شده بود که

 .نمیفهمیدم چیست 



با بهت و تحسین به صدف نگاه میکرد و 
 لبهایش

 .را زمزمه کرد  "ممنونم"
دسته گل ارکیدهای که صدف به طرفش 

 گرفته بود را با

لبخند گرفت و انگار به خودش آمده باشد 
 سری تکان داد و

کرد  به من نگاه . 
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 .به سختی لبخند زدم
 .به وطن خوش اومدید -



 .ابرویش را باال داد و دقیق نگاهم کرد 
 .ممنون غریبهی آشنا -

فهمیدم طعنه میزند و خوب دلیلش را 
 میدانستم. شش

سال بود نخواستم ببینمش، صدایش را 
تمبشنوم. میخواس  

تصویری که از او داشتم زنده بماند، برای 
 همین هیچ وقت

حاضر نشدم تماس تصویریهایش را جواب 
 بدهم و او هم

بعد از یک سال خسته شد و حالم را از زن 
 عمو و یا صدف

که دورادور عاشقش بود میپرسید. لبهای 



 خشکشدهام

 .را تر کردم 
 نیومده شروع کردید؟-

 ۳_پارت#

نگیرد حرفی را که خودم لبخند زدم که جدی 
 ساز اولش را

سالها پیش زده بودم. من بودم که شروع 
 کردم، نه او؛ و او

 .نمیدانست
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چمدانهایش را به جلو کشید و از کنارمان رد 



 .شد

نه هنوز، باید جواب غیبت شش سالهات -
 .رو بدی 

گار لرزش پاهایم کمتر شد که خندیدم و ان
 توانستم با او

همگام شوم. مثل تمام خاطراتش خاص 
 بود. آرامش

صدایش و حضورش آرامم میکرد و در عین 
 .حال آشفته 

حاال بذارید نفستون جا بیاد، بعد راند اول -
 رو شروع

 .میکنیم 

 .بدون اینکه نگاهم کند سر تکان داد 



- ت باشه خانم کاردان، من آمادهی سو
 .شروع بازی هستم 

 .صدف با لبخند نگاهمان کرد 

 .پس شوخم هستید -
نگاهی به صدف انداخت و لبخند صدف 

 عمیقتر شد از

 .حرفش

نه، من عاشق بازیم، تو بازی هم با کسی -
 .شوخی ندارم 

سعی کردم با صدای خندهی بلند صدف 
 همصدا شوم و

فقط خدا میدانست که به اندازهی صدای 
 خندههایم، در



ذهنم همهمهای بود که سالها بود خاموشی 
 .نداشت
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 .به اطرافش نگاه کرد 
 قراره پیاده بریم؟-

به سمت پارکینگ اشاره کردم و راه افتادم. 
 نگاه دختری که

از کنارم رد میشد روی کوروش ثابت ماند. 
 ناخودآگاه

لعمل کوروش را ببینم، ولی برگشتم عکسا
 او حواسش



 .تماما به صدف بود. صدایش را بلند کرد
 مگه بچهها هم رانندگی میکنن؟-

نگاهش کردم و با دیدن پوزخند کنار لبش 
 واقعاً خندهام

گرفت، به مردی لبخند زدم که بوی بودنش 
 تمام کودکیام

را پر کرده بود و سیاهی سایهاش تمام 
 .نوجوانیام را 

- ، گاهی که پیرمردها نمیتونن پیاده گاهی
 برن و خطر

 .سکتهی قلبی دارن

 ۴_پارت#

لبخندش عمیق شد. یادم افتاد هیچ وقت 



 صدای خندهاش

 .را نشنیدهام 
نه... خیلی هم عوض نشدی، هنوز حاضر -

 .جوابی 
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و قدمهایم را  با دیدن ماشین ریموت را زدم
 سریعتر

 .کردم 

 .کجاش رو دیدید-

صدف وسط صندلی عقب نشست و سرش 
 .را جلو آورد 



 پرواز راحت بود؟-
خوب بود، البته غیر از نقص فنیای که دو -

 ساعت ما رو تو

 .هوا نگه داشت 

صدف مثل همیشه سریع و هیجانی 
 عکسالعمل نشان داد

 .و من استارت زدم و آینه را تنظیم کردم 
 وای... نترسیدید؟-

کوروش برگشت و نیمنگاهی به او انداخت 
 .و لبخند زد 

وقت نکردم بترسم، داشتم دنیای پس از -
 مرگ رو

 .میخوندم 



از آینه به نگاه سرگردان و حیران صدف نگاه 
 کردم و راه

افتادم. حسی وادارم میکرد با او حرف بزنم. 
 با اینکه

نگار میخواستم از او فاصله بگیرم، ولی ا
 خاطرات خوشم

 .پررنگ تر بودند 
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 جذابه؟-

 .بدون اینکه نگاهم کند جواب داد 
اینطور حرف زدن، یا اینجور کتابها رو -



 خوندن؟

هنوز هم همان بود، دوست داشت مرموز 
 باشد و یا واقعا بود
م این طرز را نمیدانستم، فقط میدانست
 صحبت کردنش

حتی صدای بابا را که با او بزرگ شده بود 
 .درمیآورد 

هنوزم عادت دارید سوال رو با سوال -
 !جواب بدید

مگه چقدر من رو میشناسی که میگی -
 هنوز؟

به جادهی اصلی پیچیدم و پا را روی گاز 
 گذاشتم. یک



ساعت و نیم راه بود و من به شدت خسته 
 .بودم 

- اسمتون که این اخالقتون یادم انقدر میشن
 .مونده باشه 

کمی شیشه را پایین داد و صورتش را رو به 
 .باد گرفت 

 .پس خاطراتت قوی هستن، نه شناختت-
دیگه کمکم داشت از شوخی رد میشد، انگار 

 قصد داشت

اعصابم را به هم بریزد. سه روز بود که 
 میدانستم میآید و

کر هیجان دیدنش به اندازهی هفتهها ف
 کردن خستهام



 .کرده بود 
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سکوت کردم و یک ساعت و نیم بعد را به 
 حرفهای صدف

و کوروش در مورد آب و هوای آلمان و 
 رشتهی دانشگاهی

صدف گوش دادم و او فقط گاهی نگاهی به 
 من میانداخت و

ف. برای باز هم سرش میچرخید طرف صد
 اولین بار صدف

بدون اینکه بداند کمک بزرگی به من کرد. 



 مشغول کردن

کوروش باعث شد بتوانم خودم را جمع 
 .کنم 

نگاهش سنگین بود، مثل اسمش در تمام 
 این سالها، مثل

وجودش وقتی نبود، مثل هر کالمش هر 
 شبی که به خوابم

 ...حمله میکرد... نگاهش... نگاهش 

بود نگاهش بود، دیگر  چیزی که عوض شده
 .گرم نبود

سریع سر برگرداندم و نگاهش را شکار 
 کردم، چشمهای

 .کوروش یخ بسته بود

××××× 



همینطور که ماشین را خاموش میکردم 
 نگاهی به پنجرهی

طبقهی دوم انداختم و با روشن بودن 
 چراغها به ساعتم

 .نگاه کردم، از سه گذشته بود 
 .زن عمو هنوز بیداره-
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کوروش خم شد و از شیشهی جلو به 
 پنجرهها نگاه کرد و

سریع پیاده شد و به طرف ورودی ساختمان 
 .رفت



مثالً فکر کرد ما چمدانهایش را میبریم؟ 
 بیاهمیت درها را

قفل کردم و به طرف پلهها رفتم. موج شوق 
 .بودنش گذشت

یم را شکار کرده بود و نباید کودکیها
 میگذاشتم جوانیام

 .را هم شکار کند. صدای صدف بلند شد
 ۵_پارت#

 .بیا بریم چمدونها رو بیاریم-
 .خودش بعداً میاره-

 !زشته-
دستم دور نردهی سفید گره خورد و خودم 

 را از پله باال



 .کشیدم

 .زشت اینه که ما چمدوناش رو ببریم -
سر من وارد راه نفس عمیقی کشید و پشت 

 پلههای
ساختمان شد. دکمهی آسانسوری که فقط 

 به خاطر عزیز
تعبیه کرده بودیم زدم و ایستادم. صدف با 

 تعجب نگاهم
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 .کرد 

 !یه طبقهست-



 .در را باز کردم و وارد آسانسور شدم 

 .بگو نیمطبقه، خستهام-
راه من سوارشد و طبقهی دوم که آخرین هم

 طبقه هم بود

بیرون آمدیم. در وردی باز بود و صدای 
 قربان صدقه رفتن

 .زن عمو مونس به گوش میرسید 
صدف وارد خانه نشده بغض کرد. کفشها را 

 روی جاکفشی

گذاشتم و کیفم را آویزان کردم و وارد سالن 
 شدم. هیجان

حاضر فقط برای زنعمو خوب نبود و در حال 
 همین برایم



 .مهم بود 

کوروش خم شده و زن عمو را بغل کرده 
 بود و عمو با نم

اشک در چشم و لبخند نگاهشان میکرد و 
 عزیز با

 .چشمهای مرطوب تسبیح میگرداند

زن عمو کمی عقب رفت و صورت کوروش 
 را با دستهایش

 .قاب گرفت 
مادر قربونت بره، چقدر دلم برات تنگ -

 .شده بود 
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کوروش کف دست زن عمو را بوسید و سر 
 او را در سینه

 .گرفت 

 .دیگه پیشتم مادر -

دستش را سمت عمو دراز کرد و عمو جلو 
 .رفت 

 .بذار منم پسرم رو ببینم خانم -
زن عمو با اکراه از کوروش فاصله گرفت و 

 عمو و کوروش

دانه همدیگر را بغل کردند. افتخار و مر 
 تحسین در نگاه عمو

 .محمد موج میزد

 .خوش اومدی پسرم -



کوروش خم شد و دست عمو را بوسید و 
 عمو دستی روی

 .موهای پریشان شدهی کوروش کشید 

صدف به چهارچوب ورودی سالن تکیه زده و 
 اشکش بند

نمیآمد. دکمههای مانتوی چروک شدهام را 
 باز کردم و

درش آوردم و انداختم روی دستم. کوروش 
 به طرف عزیز

 .رفت و جلوی پایش نشست
عزیز با دستی که تسبیح به دورش گره 

 خورده بود روی

 .صورت کوروش کشید 
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باالخره اومدی، فکر کردم میمیرم و دیگه -
 .نمیبینمت 

شیرینی کرد و دست عزیز را کوروش اخم 
 روی صورتش

 .نگه داشت
 .از این حرفها نزنید عزیز-

 ۶_پارت#

سرش را روی زانوی عزیز گذاشت و اینبار 
 لرزش سیبک

گلویش را دیدم. چشم بست و دامن عزیز 
 را بو کشید. چه



مهر عمیقی بین مادربزرگ و نوه بود و من 
 .نمیدانستم

ف برای عزیز که هیچوقت از کوروش حر 
 نمیزد و فقط

وقتی تلفنی با او صحبت میکرد برایش 
 آرزوی سالمتی

میکرد و کالمی از دلتنگی عمیقش نمیگفت 
 این میزان

احساسات عجیب بود. نگاهم روی لبهای 
 رنگ پریدهی

 .زنعمو نشست و به سمتش رفتم 
 قرارمون این بود زن عمو؟-

روی مبل نشست و به کوروش نگاه کرد که 



 سر از پای عزیز

 .برداشته بود و به سمت مادرش میآمد 
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 .دلم داشت براش پر میکشید-

کوروش کنارش نشست و دستش را گرفت 
. 

 .نباید تا این ساعت بیدار میموندید -
 .نگاهی به ساعت انداختم، سه و نیم بود 

و جلو رفتم و مانتو را روی صندلی انداختم 
 بالشت زن عمو
 .را تنظیم کردم 



 .بگیرید بخوابید -
 .کوروش با تعجب به زن عمو نگاه کرد 

 اینجا میخوابید؟-
 .اینجا راحتترم-

زن عمو کمی خودش را باال کشید و دراز 
 کشید و کوروش

 .پاهای مادرش را در آغوش گرفت 
 چرا رو تخت نمیخوابی مادر من؟-

- ه مادر تو اتاق قلبم میگیر  . 

آنقدر با کوروش راحت نبودم که بخواهم 
 برود تا زنعمو

 .بخوابد و برای همین رو به عمو کردم
 .زن عمو باید بخوابه-
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عمو از جایش بلند شد و عزیز دست روی 
 زانویش گذاشت

شد. و به سختی بلند  "یا علی"و با گفتن 
 کوروش پاهای

زنعمو را روی مبل گذاشت و بلند شد و من 
 پتو را تنظیم

 .کردم 

همه از سالن بیرون آمدیم و چراغ را 
 خاموش کردم و با

 .صدف به طرف در رفتم

 .اتاقتون آمادهست، شب بخیر-



 .رو به عزیز کردم
 شما نمیاید؟-

 .چرا مادر، بریم -

صدای شب بخیر همه بلند شد و من و 
عزیز به صدف و  

طبقهی پایین رفتیم. عزیز یکسره به سر 
 سجادهاش رفت

 .و پشت میز نشست 
 .عزیز به نماز صبح خیلی مونده -

تسبیحش را از دور مچش باز کرد و کنار 
 سجادهاش

 .گذاشت 

نماز شکره مادر، نذر کردم سالمت برسه -



 بچم. عزیز بود و
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نذرهای همیشگیاش و زیبایی صورت 
 سفیدش در قاب

مقنعهی سفید. بوسیدمش و به اتاقم پناه 
 بردم و با لباس

روی تخت افتادم و چشم دوختم به عکسی 
 که تمام سقف

را پوشانده بود. چشم در چشم سپیده 
 ماندم تا پلکهای

 .خستهام بسته شد



××××× 

حضور  پیش از چشمهایم، ذهنم بیدار شد.
 کوروش در فکر

و روحم پیچید و تمام قد مقابلم ایستاد. 
 نمیخواستم به او

فکر کنم، فکر کردن روحم را تحلیل میبرد. 
 تمام این

سالها آنقدر فکر کرده بودم که دیگر توانی 
 برایم نمانده

 .بود
 ۷_پارت#

الی پلکهایم را به سختی باز کردم و به پنجره 
 .نگاه کردم

گرد و غبار را میان نور  آفتاب میتابید و



 میرقصاند. صدای

خندههای صدف از حیاط به گوش میرسید. 
 نشستم و به

اطرافم نگاه کردم، همه چیز سر جای 
 خودش بود، انگار نه

انگار که کوروش آمده بود، کسی که تمام 
 زندگی من را زیر
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ده بود. تابلوی زن فالگیر، گیتاری که و رو کر 
 روی شزلون

آبی مخمل تکیه خورده بود، سیستم 



 صوتیای که همدم

تنهاییهای من بود... همه چیز سر جای 
 .خودش بود 

پتو را کنار زدم و یکسره وارد حمام شدم تا 
 شاید آب داغ

 .بدن خستهام را آرام کند 
موهای خیس شدهام به بدنم چسبید و 

کاشی نگاهم به  

سفید صورتی و یادم آمد که سالها بود که 
 خودم را برای

امروز آماده میکردم. االن وقت خستگی 
 .نبود

فکر کردن به پدرم روحیهی تازهای به من 



 داد. با بدنی که

هنوز آب از آن میچکید لباس پوشیدم و 
 همینطور که

موهای خیسم را با گیره باالی سرم میبستم 
 بیرون رفتم و

ا دو تا یکی باال رفتم. هنوز در را پلهها ر 
 نبسته بودم که

 .صدف در را هول داد و سرحال وارد شد

 آهای اهالی خونه، کی خوابه، کی بیدار؟-
روبرویش ایستادم و نگاهی به سر تا پایش 

 انداختم و با
دیدن سوییشرت زرد و شلوار گرمکن 

 سفیدش خندهام



گرفت. موهایش را یک طرف جمع کرد و 
هاشروی شان  
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 .ریخت 
 .چه عجب بیدار شدی خانم -

شما سحرخیزی، نه من تنبل. با متین -
 حرف میزدی که

صدای خندهات گوش فلک رو کر کرده 
 بود؟

بدون جواب فقط قهقهه زد. پشت به او 
 کردم و به طرف



 .هال رفتم 

- کن، مثل بچههای برو لباسات رو عوض 
 چهاردهساله

 .شدی

 ۸_پارت#

میدانستم همین یک جمله باعث میشود 
 برود و

خانمانهترین لباسش را بپوشد. به شدت 
 روی اینکه کسی

 .بگوید بچهاست حساس بود 
با خیال راحت شده از حرکات و ظاهر 

 صدف وارد هال

 .شدم. زن عمو لبخند زد و من جلو رفتم 



 .صبح بخیر زن عمو -

- بح تو هم بخیر دخترم ص . 
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هنوز رنگش پریده بود، ولی چشمهایش 
 میخندید. شیطان

 .نگاهش کردم
حسابی سر حالید، بابت حضور پسرتونه؟ -

 یعنی ما انقدر
 کسلکنندهایم؟

بلند خندید، لذت بردم از صدای خندهی 
 شیرینش که یادم



یآمد آخرین بار کی در این خانه پیچیده نم
 .بود 

فقط زن عمو عزیزه دیگه؟ عمو رو -
 فراموش کردی؟

چرخیدم و با دیدن عمو که جای 
 همیشگیاش، روی

صندلی راک، کنار پنجره نشسته بود و 
 روزنامه روی

 .زانوهایش تا خورده بود لبخند زدم 
شما هم که حسابی سرحالید، کاش آقا -

 کوروش همیشه

مونه که ما هم با روحیهی شما روحیه ب
 .بگیریم 



تازه متوجه غیبتش شدم. به طبقهی باال 
 .اشاره کردم 
 هنوز خوابه؟-

 .صدای عزیز از پشت سرم بلند شد 

 .یه ساعت قبل دیدمش داره میره بیرون -
پیراهن سفید گلدارش برق میزد، ولی 

 بیشتر از آن صورت
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سفیدش بود که با گونههای برجستهی 
 صورتی و لبهای

نازک قرمزش آدم را یاد تابلوی مقدسین 



 .میانداخت 

سریع جلو رفتم و دستش را گرفتم و پا به 
 پای پاهای

 .دردناکش به طرف کاناپه رفتم 

صدف از کنارم رد شد و من از زیر چشم 
 نگاهش کردم. بلوز

گرد و دامن مشکی بلندش او را  سفید یقه
 خانم و برازنده

نشان میداد. لب گزیدم که متوجه خندهام 
 .نشود 

 .عزیز با اخم شیرینی نگاهش کرد 

خوبیت نداره صدای خندهی دختر تو کوی -
 و برزن



 .بپیچه 
گفت و  "چشم"صدف با لبهای آویزان 

 سرش را پایین

انداخت. به جعبه قرصهای زنعمو نگاه کردم 
جایو   

 .قرصهای صبحش را خالی دیدم 
 قرصاتون رو خوردید؟-

 .کوروش قبل از رفتنش بهم داد-

نرسیده شروع کرده بود به خودشیرینی. لب 
 .گزیدم 

 .دستشون درد نکنه-
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 ۱۰_پارت#

به سمت آشپزخانه رفتم که فکری برای 
. از هالناهار بکنم  

بیرون آمدم و وارد راهرو شدم تا به 
 آشپزخانه بروم که

دستگیرهی در چرخید و من ناخوداگاه با دو 
 قدم بلند

خودم را به آشپزخانه انداختم. صدای سالم 
 بلندش بازهم

باعث شد دست و پایم بلرزد. دو دستم را 
 به میز وسط

آشپزخانه تکیه دادم و به گلدان سفید پر از 
 سنگ خیره



ماندم. تا کی باید با شنیدن صدایش 
 اعصابم آن قدر به هم

میریخت که دست و پایم بلرزد؟ محکم به 
 پیشانیام زدم و
 .زمزمه کردم 

بس کن، هنوز هیچی نشده داری -
 میبازی. این بود قولی

که به خودت دادی؟ ضعیفی عسل، ضعیف 
. 

گیرهی موهایم را باز کردم و دوباره 
 بستمشان. ریشهی

م کشیده میشد، این درد برایم الزم موهای
 بود تا به خاطر

 .اینهمه هیجان تنبیه شوم 



به سمت یخچال رفتم و یادم افتاد که 
 کوروش عاشق

 .فسنجانهای مامان بود
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از آشپزخانه بیرون رفتم. صدای خوش و 
 بش کردنش با
 .عزیز میآمد 

مشالله روز به روز داری جوونتر میشی -
 عزیز، خبریه؟

صدای عزیز که معلوم بود سعی میکند 
 خندهاش را کنترل



 .کند بلند شد 

چه خبری پدر صلواتی، شدی مثه بابات -
 که هر کلومی رو

 نشسته قی میکنه؟
صدای خندهی آرام و متین کوروش را 

 شنیدم. پشتم را

 .صاف کردم و وارد شدم 

- صبح بخیرسالم،  . 

با دیدن گرمکن ورزشی و سوییشرتش 
 فهمیدم طبق عادت

سالها پیش برای دویدن رفته بوده؛ پس 
 .عوض نشده بود 

حولهی آبیاش را از روی شانه برداشت و به 



 .طرف من آمد 

 .صبح بخیر -

از کنارم که رد شد تمام وجودم یخ بست، 
 اضطراب بود یا

نفرت نفهمیدم، فقط حس کردم تا سر 
گشتانم یخ بستان . 

به سمت پلهها رفت و نگاه من با او رفت و 
 به خودم لعنت
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فرستادم که نمیتوانم کمی آرام بگیرم. 
 باالخره نگاهم را از



پلههای خالی شده از کوروش برداشتم و با 
 سر به صدف

 .اشاره کردم 
- مبیا کارت دار  . 

وارد آشپزخانه شدم و به صدف که به آرامی 
 جلو میآمد

 .نگاه کردم. وارد که شد عصبی لب زدم
 .گفتم خانوم باش، نگفتم حلزون شو-

 .باز ناخنش را بین دندانهایش گرفت 
اینطوری مثل بچهگربه نگاه نکن، بیا برو -

 فسنجون درست

 .کن 

انگشتش از دهان و شانههایش با هم افتاد 
. 



- خستهام عسل،  . 

منم خستهام، ولی نمیتونی مثل بچهها -
 رفتار کنی صدف

 .خانوم 

 !آخه چه ربطی به بچگی داره-
یک دستم را روی میز گذاشتم و یک دستم 

 .را روی سرم

 .کمکم درد داشت اذیتم میکرد 
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- اره؟ وظیفه، دقیقاً میشه بگی به چی ربط د
 وظیفهست؛



فقط من نباید به همه برسم. حتی به 
 خودت زحمت ندادی

 .داروهای زن عمو رو بدی

 ۱۱_پارت#
 .خودش را جمع کرد و جلو آمد

 .عصبانی نشو، باشه -

نفس عمیقی کشیدم و به طرف کابینتها 
 .رفتم 

کمکت میکنم، بدو دیر شد. آقا کوروش -
 عادت داره

ورهساعت دوازده ناهار میخ . 

قابلمهی بزرگ را از کابینت در آوردم و 
 چرخیدم و با



 .چشمهای مبهوتش روبرو شدم 

 باز چیه؟-
تو حتی ساعت غذا خوردنش رو میدونی، -

 هنوز یادت

نرفته؛ ولی حاضر نشدی باهاش حرف بزنی، 
 چرا؟

کالفه قابلمه را روی میز گذاشتم و به طرف 
 کابینت خاروبار

وردم رفتم و ظرف گردوها را درآ . 
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 .انقدر تو همه چیز سرک نکش صدف-



وقتی بیحرف به سمت یخچال رفت دلم 
 برایش سوخت،

ولی دست خودم نبود، نمیتوانستم سوالها و 
 حرفهای

 .زیادی را تحمل کنم
وقتی وسایل اولیه آماده شد تنهایش 

 گذاشتم تا هنرش را

 .نشان دهد
پیش زنعمو نشستم و به بازی تختهنرد 

 کوروش و عمو

 .خیره ماندم. زنعمو دستم را گرفت

 حواست کجاست؟-

شانه باال انداختم و دستش را بین دستهایم 



 ً  گرفتم. عمیقا

دوستش داشتم، بعد از مادرم برایم مادری 
 کرد. فقط خدا

میدانست که بیماریاش شده بغض 
 .همیشگی 

- انقدر شادید زنعمو؛  خوشحالم که
 .چشماتون میخنده

نگاه عاشقانهاش به پشت سرم، جایی که 
 کوروش پشت میز

دوازده نفرهی زیر پنجره نشسته بود گره 
 .خورد

اون ثمرهی تمام زندگی منه دخترم، -
 نمیدونم چرا رفت،



 .ولی میدونم چرا برگشته 
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دستش میان دستانم لرزید و من چشم 
 بستم تا دردش را

نبینم. میدانست چیزی از عمرش باقی 
 نمانده و هر نگاهش

با عشق همراه بود؛ غصه نمیخورد، سرد 
 نبود، یک کلمه

حرف تلخ نمیزد، چیزی از مرگ نمیگفت، 
 هر چه بود

زندگی بود. کاش کمی بد بود، کاش کمی 



 بدخلق بود تا
انم با کوروش روبرو شوم و عذاب راحتتر بتو

 نکشم از
عذاب دادن ثمرهی زندگی زنی که مادرم 

 .بود
کوروش از پشت میز بلند شد و دستهایش 

 را به کمر زد و

 .چرخید رو به ما 

هنوزم که شوهرت ضعیفه مادر من؟ یک -
 کم تمرین

 .میکردی باهاش 

عمو همینطور که تخته را میبست و صدای 
 تاس و مهره



د، خندیدمیپیچی . 

 ۱۳_پارت#

صدف بغض کرده لبخند زد و سرش را 
 پایین انداخت. عشق

صدف، سپیده بود؛ مادری که زود از 
 دستش داد و هیچ
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وقت نفهمید چرا! حق نداشتم به سپیده 
 فکر کنم، االن

 .وقتش نبود
از شستن ظرفها به میز را جمع کردم و بعد 



 هال رفتم و

قرصهای زنعمو را دادم. کوروش به اتاقش 
 .رفته بود

 .اشارهای به صدف کردم و رفتیم پایین 
صدف یکسره به اتاقش رفت. نسبت به هر 

 چیزی شدید و

سریع عکسالعمل نشان میداد و میدانستم 
 حداقل چند

ساعت طول میکشد تا از یاد مامان بیرون 
 بیاید. برای

ن راحتش گذاشتم و به اتاقم پناه بردمهمی . 

روی تخت دراز کشیدم و به پنجره که با تور 
 سفید پوشیده



شده بود خیره ماندم. باد مالیم پرده را 
 میرقصاند و سیاهی

 .قاب پنجره را میپوشاند 
دستم را زیر سرم حایل کردم و به شاخههای 

 بلند حیاط
نگاه کردم که پدرم و کوروش کاشته بودند؛ 

 وقتی کمتر از

پانزده سالشان بود. وقتی هنوز نمیدانستند 
 دنیا چطور

آنها را روبروی هم قرار میدهد، چه زیبا کنار 
 هم زندگی

 .درخت خرمالو و توت را رقم زده بودند
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هر کاری کردم خوابم نبرد. دو ساعت تمام 
تابخواندن ک  

جنگ و صلح فقط خستهام کرد و هیچ چیز 
 نفهمیدم؛ تمام

 .حواسم به طبقهی باال بود 

بلند شدم و اینبار با روتختی مشکی ساتن، 
 روی سفیدی

ملحفه را پوشاندم. پردهی اتاقم هر چقدر 
 میخواست

برقصد و روی سیاهی قاب را بپوشاند، من 
 سیاهیها را رقم

ن میزدم و این حق من بود، به تاوا



 سرنوشت سیاهی که

 .برایم نوشتند 
وقتش بود که با صدف صحبت کنم. یکسره 

 به اتاقش
رفتم. روی روتختی ساتن سفیدش نشسته 

 بود و همین
 .کارش چقدر مرا حرص میداد 

تو کی میخوای یاد بگیری نباید روی -
 روتختی بشینی؟

نیم نگاهی به من انداخت و آلبوم قدیمی را 
 .ورق زد

ریه قرمز شده بود. جلو چشمهایش از گ
 رفتم و آلبوم را



گرفتم و بدون اینکه نگاهی به آن بیندازم 
 .بستمش 

یکی یه حرفی میزنه و تو چند ساعت -
 .میری تو فکر 

نفس عمیقی کشید و به تاج سفید تخت 
 تکیه داد و
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یش گره زد. دلم دستهایش را دور زانوها
 برای چشمهای

به نم نشستهاش سوخت. کمی روتختی را 
 کنار زدم و



 .روبرویش نشستم 
صدف، تو هر کاری بکنی، هر چقدر غصه -

 بخوری مامان
 .برنمیگرده

تکیهاش را از پشت تخت برداشت و صاف 
 .نشست 

مگه من غصه میخورم که برگرده؟ غصه -
 میخورم چون

 .دلم غصهداره 

- ی مامان رو آزار میدی؟فکر نمیکن  

 ۱۴_پارت#

سرش را روی زانوهایش گذاشت و از پنجره 
 به بیرون خیره



 .شد 

به قول تو اون سالهاست رفته، من بخندم -
 یا گریه کنم

 مگه فرقی هم به حال اون داره؟

 .بار اوله حس میکنم از دستش عصبانیای -
 .شانه باال انداخت
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 .عصبانی نیستم، ناامیدم -

دستم را روی دستش گذاشتم و او سرش را 
 .بلند کرد 

ناامیدم از برگشتش، ناامیدم از اینکه -



 کسی جاش رو

بگیره. ناامیدم از اینکه خودم فراموشش 
 کنم. ناامیدم از

 .اینکه حتی یه روز دلم براش تنگ نشه 
یدش ریخت و اشکهایش روی گونههای سف
 چقدر شبیه

مامان شد. چشمهای یاقوتیاش با اشک 
 زیباتر به نظر

 .میرسید 

 .اشکهایش را پاک کردم و لبخند زدم
چشمات مثل مامانه، تمام اجزای صورتت -

. 

لبخند تلخش میان بغض شکستهاش محو 
 شد. جلو رفتم و



سرش را روی شانهام گذاشتم. این دختر 
 تماماً دختر

ا، کشیده، ظریف، شکننده، سپیده بود؛ زیب
 کمی لوس و

 .نیازمند حامی 
دستهایش را دور کمرم حلقه کرد و سرش را 

 روی شکمم

گذاشت. موهایش را نوازش کردم، باید به 
 او روحیه

میدادم. او باید پابهپای من این مسیر را 
 .میآمد 
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لند کردم و صاف نشاندمش و سرش را ب
 خودم چهارزانو

روبرویش نشستم. روتختی زیر پایم جمع 
 شد و صدف میان

گریه خندید و من با لبخند به خندهی 
 .بیغشش نگاه کردم

واقعاً مثل بچههای چهارده ساله ساده و 
 .بیغل و غش بود

همونقدر که زندگی برای تو سخت بوده، -
 .برای منم بوده

ما چیه؟ فقط میدونی فرق  

 .خیره نگاهم کرد

 ۱۵_پارت#



تو فرصت داشتی گریه کنی. وقت داشتی -
 بفهمی مامان رو

از دست دادی, ولی من تا بخوام بفهمم 
 دیدم تو جلوی

چشمم نشستی و داری از غصه آب میشی. 
 اون روز

تصمیم گرفتم نذارم غصه بخوری، نذارم 
 .عذاب بکشی 

دستم را محکم گرفت و روی گونهاش 
ت و من سعیگذاش  

کردم بغضم را عقب بزنم. چقدر از خودم 
 بدم می آمد وقتی

حقیرترین دغدغههای آن روزها را به سرش 



 میکوبیدم؛

 .ولی برای اینکه همراهم باشد مجبور بودم 
  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

34 

مجبور شدم صدف، مجبور شدم بزرگ -
 شم. من تو پونزده

سالگی بزرگ شدم؛ چون تو به من نیاز 
 .داشتی 

 .من همیشه ممنونتم -

 .محکم سر تکان دادم 

اینها رو نمیگم که تشکر کنی، یا فکر کنی -
 منت میذارم؛



خودم خواستم صدف. امروزم ازت میخوام 
 بزرگ شی،

 .میخوام مایهی افتخارم باشی، خانم باشی

 .لبهای خشک شدهاش را تر کرد 
- که نباید میکردم؟کاری کردم   

نه قشنگم، فقط میخوام حاال که کوروش -
 اومده کمی

 .خانمانهتر رفتار کنی، همین 

 .چشم -

محکم بغلش کردم. چقدر ساده بود رام 
 کردن دختری از

 .جنس سپیده

×××××× 

از خستگی روی پا بند نبودم. تمیز کردن 



 خانه و غذا

درست کردن و شستن ظرفها و حمام کردن 
 زن عمو و
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هزار کار دیگر که کار روزانهام بود، ولی 
 جلوی چشمهای

 .دقیق و خیرهی کوروش توان میبرد

 ۱۶_پارت#

صدف سینی چای را جلویم گرفت و من 
 طبق

عادت تنها لیوان سینی را برداشتم و به 



 پشتی مبل تکیه
را از روی عسلی دادم. کوروش فنجانش 

 برداشت و پا روی
 .پا انداخت 

 .خسته نباشید-

نگاهی به صورت بیحالتش انداختم و با 
 تکان سر تشکر

کردم. لیوان را در دستم گرداندم تا 
 گرمایش روی انگشتانم

بشیند که صدای زنگ آیفون بلند شد. 
 صدف باشتاب به

 .سمت آیفون رفت و صدایش را شنیدم 

- ر داری؟این موقع شب چیکا  



لبخند روی لبم نشست. متین بود که صدف 
 آنقدر راحت
 .حرف میزد 

 .خستهست، بیا تو -
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گوش تیز کردم، انگار با من کار داشت. 
 کوروش دقیق

نگاهم میکرد، از سنگینی نگاهش قند در 
 .گلویم گیر کرد

رفه قند را قورت دهم و سعی کردم بدون س
 .موفق شدم 



 .باشه، صبر کن -
صدای گذاشتن گوشی آمد و صدف وارد 

 .هال شد

متین باهات کار داره. گفتم خستهای، -
 ولی میگه کارش

 .واجبه
به سختی تکیهام را از پشتی مبل کندم و 

 لیوان
دستنخورده را روی میز گذاشتم. نگاه 

 کنجکاو کوروش تا

قهام کرد و هنوز در را جلوی ورودی هال بدر 
 باز نکرده بودم

 .که صدایش را شنیدم 



 واجب بود این موقع شب؟-

در را باز کردم و کفشهایم را جلوی در 
 انداختم. صدای
 .عزیز بلند شد

 .گفت که کارش واجبه پسرم -

 میتونم بپرسم متین کیه؟-
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را بستم و جواب عزیز را نشنیدم. از در 
 پلهها سرازیر شدم

 .و به کنجکاوی او لبخند زدم
 ۱۷_پارت#



هوای سرد پاییزی یک لحظه لرز به تنم 
 انداخت. دستهایم

را دورم حلقه کردم و در ورودی را باز کردم. 
 متین با لبخند

 .همیشگی جلویم ایستاد 

درود بر بانوی محترمه، درود بر خدمتگزار -
 میهن، درود بر

خدمتکار خانه، درود بر چهرهی داغون 
 همیشگی، درود

 ...بر
سعی کردم خندهام را کنترل کنم. گرهی 

 قالبی به ابروهایم

زدم و به چهارچوب فلزی در تکیه دادم و 



 .لرزم بیشتر شد 
حرفت رو بزن متین، واال من خودم رو -

 خوب میشناسم و

 .میدونم تو القاب تو جا نمیشم 

به صورت صافش کشید و با یک  دستی
 ابروی باال رفته

 .خیره شد 

 .چته؟ حرفت رو بزن برو دیگه -
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 .کمی سرش را جلو آورد

هیچ دقت کردی روز به روز بیشتر دوستم -



 داری؟ اصالً از

لحن و قیافهات میباره که عاشق منی، فقط 
نداری جرات  

 .بگی 
بیشتر به خودم پیچیدم، باید پیشبینی 

 میکردم که متین

به این سادگی دست بردار نیست و باید 
 ژاکتم را

 .میپوشیدم 

 .بیحوصله نگاهش کردم
ببین، اصالً همین سکوت و ذوقی که تو -

 چشماته من رو

 .ویرونت کرده دختر 



کالفه عقب رفتم و خواستم در را ببندم که 
در پایش را الی  

 .گذاشت. در را باز کردم و جلو رفتم 

برای یکبارم شده مثل یه آقا رفتار کن، -
 سخته؟

یک قدم عقب رفت و دست روی سینهاش 
 گذاشت و کمی

 .خم شد 

بانوی مکرمهی محترمهی معظمه، دوشیزه -
 عسل،

خدمتگزار ملت و خدمتکار خانه، آیا به بنده 
 اجازه میدهید
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که برای فردا، شما و خواهر گرامیتان را به 
 صرف ناهار

 دعوت کنم؟

 .تمام سعیم را کردم که خندهام را نبیند 
 .خیر -

 .به جهنم -
سرش را پایین انداخت و به سمت 

 خانهشان که دیوار به

دیوار ما بود رفت. سرم را بیرون بردم و 
 صدایم را بلند

 .کردم

 .اگر بریم یه رستوران خوب میام -



جلوی در خانهشان ایستاد و کلید به در 
 .انداخت

 ۱۸_پارت#

ته تهش اندازهی یه فالفل میارزی -
 .خدمتگزار ملت

خواستی صبح باهام تماس بگیر، نخواستی 
 هم ظهر میام

 .دنبالتون؛ آماده باشید 

رفت داخل و در را بست. وارد حیاط شدم و 
دخندهام را آزا  

کردم. سختترین کار دنیا نخندیدن به 
 حرفهای متین
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بود. دوستی که از پانزدهسالگی، از لحظهای 
 که به این خانه

 .آمدیم لحظهای تنهایمان نگذاشت 
روزهای خوش و شبهای تلخ را با هم طی 

 کردیم و او شد

ی و خندان و من برای او متین همیشه حام
 شدم عسلی که

انگار وظیفه داشت تحت هر شرایطی لبخند 
 به لبهایم
 .بنشاند

کاش میتوانستم مثل او باشم، کاش منهم 
 کمی مرهم او



میشدم. کاش کمی از او صبوری یاد 
 میگرفتم. پسری که

از دوازده سالگی، بدون پدر و مادر و فقط با 
 خواهرش

بیست و پنج سال از  زندگی کرد، تا حاال که
 عمرش

میگذشت و حتی در عکسهایش لبخند از 
 لبهایش دور
 .نشده بود 

کاش فقط نمیخندید، خنده روی لب 
 نمینشاند، کاش یادم

 .میداد چطور از صمیم قلب بخندم 

صدای کوروش مرا که بیحرکت جلوی 



 پلههای ورودی
ایستاده بودم و به متین فکر میکردم به 

 .خودم آورد

- دی بود یا خیلی خوب که اینطور خبر ب
 مبهوت شدی؟
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ژاکتم را به طرفم گرفت و از پلهها پایین 
 آمد. سریع ژاکت

را پوشیدم و دوباره دستهایم را زیر بغلم 
 .زدم 

باید کار مهمی بوده باشه که بدون لباس -



 مناسب و با عجله

ی بیرون اومد . 

قصد نداشتم جواب کنجکاویاش را بدهم. 
 فقط باید سعی

میکردم هیجانزده شدنم را با هربار دیدنش 
 در چهرهام

 .نخواند. از کنارش رد شدم و باال رفتم 
 .یه مالقات ساده بود-

صدای فندک گوشهایم را تیز کرد. متعجب 
 برگشتم و به

سیگار بین لبهایش و فندک برنزی که در 
روشنتاریک   

حیاط برق میزد خیره ماندم. کوروش و 



 سیگار؟ مردی که

هر صبحش با دویدن شروع میشد و شبش 
 با پیادهروی

 .تمام، سیگار میکشید 
با پک غلیظی سیگار را روشن کرد و در 

 فندک زیپو را

بست و آن را داخل جیب شلوارش سر داد 
 و از بین دود

 .سیگار و با چشمهای ریز شده نگاهم کرد
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 ۱۹_پارت#



دهانم باز نمیشد حرف بزنم. سیگار را از 
 بین لبهایش

برداشت و نیم نگاهی به آن و بعد به من 
 انداخت و زهرخند

 .زد 
هر کسی تغییر میکنه، فقط باید کمی -

 دقت کنی و بیشتر

 .بشناسی 
یخیالی به تعجبم را پس زدم و چهرهی ب

 .خود گرفتم 

 چند وقته؟-

 .شش سال -

دقیقاً تاریخ مرگ مادرم، زندانی شدن پدرم، 



 از دست رفتن
زندگی من، یتیم شدن صدف. دقیق به 

 صورتم نگاه میکرد

و من تمام سعیم را کردم که تلخیام را 
 .نبیند 

 .تفننیه، سیگاری نیستم -
 .توضیح نخواستم آقا کوروش-

یزهای که جلوی پایش لگد آرامی به سنگر
 بود زد و

 .دستهایش را در جیبش فرو برد 

نخواستم توضیح بدم، نمیخوام وقتی -
 داری خاطراتت رو
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مرور میکنی و تناقض میبینی به خودت 
 اجازه بدی بدون

 .اطالعات دقیق قضاوتم کنی 
ده بود قضاوتش کنم، سالها پیش باعث ش

 وقتی پدرم را

تنها گذاشت، وقتی باعث تنهایی من شد، 
 وقتی خودش مرا

 .به دست پدر و مادرش سپرد و رفت 
وقتی نیازی به توضیح نمیبینید، قطعاً -

 قضاوت من براتون

اهمیتی نداره. فکر نمیکنید حرفهاتون یک 
 کم ضد و



 نقیضه؟
سیگارش را در جاسیگاری جیبیاش خاموش 

رد و رویک  

 .آخرین پله نشست 
خاطراتن که گذشته و گاهی آینده رو -

 میسازن، نمیخوام

باعث سیاهیش باشم؛ واال مهم نیست چه 
 برداشتی از من

داری. حتماً فکر کردی انقدر خوب 
 میشناسیم که تصمیم

گرفتی شش سال تمام نه ببینیم و نه باهام 
 .حرف بزنی 

که باالخره سکوتش را شکست و گالیهای 



 سرش در

فرودگاه باز شده بود را دوباره شروع کرد. 
 کنارش روی پله

نشستم و به چراغهای کمسوی داخل حیاط 
 .چشم دوختم 
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ندیدن و نشنیدن صدای من شما رو -
 ناراحت میکنه؟

من تو رو نمیشناسم، ولی ندیدن عسلی -
اینجاکه من   

گذاشتم و رفتم ناراحتم میکنه. عسلی که هر 



 روز، چه

تابستون و چه زمستون با یه بستنی یخی به 
 .دیدنش رفتم

ندیدن عسلی که روز اول مدرسه نرفت تا 
 من ببرمش

مدرسه، عسلی که اولین گیتارش رو من 
 براش خریدم و

هزاران خاطرهی دیگه رو برای خودش و من 
 رقم زد،

 .ناراحتم میکنه
 ۲۰_پارت#

بغضی که آب نمیشد، خاطرههایی که سبک 
 نمیشد، قلبی



 .که دردش کم نمیشد نفسم را سنگین کرد 

بگو اون عسل کجاست؟ از وقتی اومدم -
 ندیدمش، نه تو

نگرانیهایش نسبت به مادرم، نه تو 
 دستهاش که به همه

خدمت میکنه، نه تو چشماش که خیره 
 میمونه و چیزی

ست؟نمیبینه. عسل من کجا  

نفسم سنگین نبود، بند آمد. او دنبال کدام 
 عسل
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میگشت؟ سالها بود گمش کرده بودم. 
 دنبال آن عسل

معصومی میگشت که فقط یک ماه بعد از 
 مرگ مادرش

تنهایش گذاشت و رفت. وقتی از تنهایی و 
 درد به خودم

قتی شبگریههایم گوش بالشم میپیچیدم، و
 را کر میکرد

مرا گذاشت و رفت. حاال دنبال عسلی 
 میگشت که همان

 .روزها فراموش شده بود 
به سختی دستم را به نردهی پلهها گرفتم و 

 بلند شدم و به



سمت ورودی ساختمان رفتم. صدایش از 
 پشت سرم بلند

 .شد 

نمیدونم چرا باهام حرف نزدی، ولی حاال -
نزنیتا حرف   

 .سواالت من تکرار میشن عسل

لبها و فکم با هم منقبض شد. او حق 
 نداشت، حق نداشت

از من بپرسد چرا. او نه شش سال پیش، 
 خیلی پیشتر از

 .آن پدرم و مرا فروخته بود
 .اون عسلی که دنبالش میگردید مرده-

برای لحظهای سنگینی نگاهش را روی پشتم 



 حس کردم و

اد کمی بعد پشت سرم ایست . 
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عسلی که من میشناسم یه جایی خودش -
 رو قایم کرده؛

 .چرا نمیدونم، ولی قول میدم میفهمم 

دیگر داشت حالم را به هم میزد. چه راحت 
 و با اعتماد به

نفس از عسلی میگفت که خودش باعث از 
 هم پاشیدنش

روبرویش ایستادم و صدایم  شد. برگشتم و



 .را بلند کردم 
چی باعث شده فکر کنید بهتون اجازه -

 میدم یکبار دیگه

انقدر بهم نزدیک بشید که بتونید بفهمید به 
 چی فکر

 میکنم؟

 .زهرخندی زد و از کنارم رد شد 
 .اجازه نخواستم خانوم -

آنقدر عصبی شدم که مشت محکمی روی 
 نرده زدم و از

پیچیدم. نرده تکان محکمی درد به خودم 
 خورد و کم کم

 .آرام شد 



کمی بعد صدایش را از بالکن طبقهی باال 
 .شنیدم 

بازی شروع شد عسل، فقط بدون خودت -
 نخواستی

 .دوستانه بازی کنیم
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 ۲۱_پارت#
** 

 .روبروی زن عمو، روی زمین نشستم 
از وقت داروتون گذشته، چرا مراقب -

 خودت نیستی



 قربونت برم؟

لبخند زد و دستش را روی موهایم کشید و 
 با نگاهش

نوازشم کرد. فقط خدا میدانست جدا از 
 تمام کینهها و

حقد و بغضی که روحم را رها نمیکرد, چقدر 
 این زن را

دوست داشتم؛ کسی که انگار زاده شده بود 
 .تا مادر باشد

- هام رو خوردم قشنگم. تو شامت رو دارو
 .نخوردی 

 .سیر شدم -

از جایم بلند شدم و به سمت آشپزخانه 



 رفتم. مخلوط

دارچین و روغن زیتون عزیز را درست کردم 
 و فویل را زیر

 .بغلم زدم و به هال برگشتم 
جلوی پای عزیز نشستم و پیراهنش را تا 

 .باالی زانو تا زدم
که سرش در عزیز لب گزید و به کوروش 
 کتاب بود اشاره

 .کرد. صدایم را پایین آوردم
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 !نوهتونه -



 .باشه مادر، خوبیت نداره-
پیش از اینکه عکسالعملی نشان دهم 

 کوروش از روی مبل

 .بلند شد و به سمت خروجی رفت
 .میرم پیش بابا-

میرفت متوجه سنگینی  وقتی از در بیرون
 .نگاهش شدم

وقتی رفت زانوهای عزیز را با مخلوط ماساژ 
 دادم و با فویل

 .بستم و به طبقهی پایین رفتم 
صدف در حال گوش دادن به موزیک، 

 جلوی آینهی دیواری

که یک دیوار کامل را پوشانده بود ایستاده 



 بود و مشغول
بافتن موهایش بود. پشت سرش ایستادم 

کردم و نگاهش . 

جز موهای بلوندش کامال شبیه مامان بود. 
 کش را از دستش

گرفتم و موهایش را بستم. برگشت و بغلم 
 کرد. دوستش

داشتم، همانطور که سپیده را دوست 
 !داشتم

* # 

 ۲۲_پارت

سرم را از روی بالشت بلند کردم و از پشت 
 پلکهای
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 .سنگین به صدف نگاه کردم

صدف، برای بار هزارم میگم، در بزن بیا -
 .تو 

 .جلو آمد و با دیدن تیپش خندهام گرفت

بلوز صورتی که عکس خرگوش رویش بود با 
 گوشهای

آویزان که از بلوز بیرون افتاده بود. 
 موهایش را خرگوشی و

 .با روبان صورتی بسته بود 
و گوشهای  خودش را روی تخت انداخت

 خرگوش را



 .دستش گرفت 

کوروش رفته بیرون، منم از فرصت -
 استفاده کردم. خفه

 .شدم از بس لباس خانومانه پوشیدم 

نشستم و چشمم که به الکهای صورتیاش 
 افتاد خندهام

بیشتر شد. خودش هم خندهاش گرفته 
 .بود 

 حاال اینا رو از کجا آوردی؟-

- یرون هدیهی متینه، یادت نیست رفتیم ب
 به هردومون
 کادو داد؟

یکباره دستهایش را کوباند به هم و باعث 



 شد از جایم

 .بپرم 
  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

50 

 دیوونه شدی باز؟-

 برای تو چی خریده؟-
 .با اخم به کتابخانه اشاره کردم 

 .غزلیات شمس-

نگ را شانههایش افتاد و در کتابخانهی خودر 
 باز کرد و

 .دستش را روی جلد چرم کتاب کشید

من همهاش یک سال و نیم از تو -



 کوچیکترم، چرا همیشه

برای تو از اینجور چیزا میخره برای من از 
 اینا؟

گوشهای خرگوشش را باال گرفته بود و با 
 دلخوری نگاهش

 .میکرد 

 .از خودش بپرس-
در کتابخانه را بست و دوباره روبرویم 

 .نشست
یک کم به در و دیوار نگاه کرد و من منتظر 

 .نگاهش کردم
میدانستم حرفی برای زدن دارد و فکر میکند 

 چطور



عنوان کند. وقتی سکوتش طوالنی شد 
 دوباره دراز کشیدم

 .و چشم بستم
 ...تو-
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دم. باز یک چشمم را باز کردم و نگاهش کر 
 هم سکوت

 .کرد

 .اگر فکر میکنی نباید بگی، پس نگو-
حوصلهی حل معما نداشتم. باید قوایم را 

 .جمع میکردم 



دوباره چشم بستم و تکان خوردنش روی 
 تخت را حس

 .کردم

 تو با کوروش مشکل داری؟-
 .بدون اینکه چشم باز کنم سر تکان دادم
پس چرا دو روزه نمیای باال؟ فقط میای -

های زنعموقرص  

 .رو میدی و میری
چشم باز کردم و نگاهش کردم. باید جوابی 

 میدادم که

 دیگر سوالش را تکرار نکند، ولی چه جوابی؟

نشستم و پتو را باالتر کشیدم و به تاج تخت 
 .تکیه دادم 



حاشا نکن عسل، حتی زنعمو و عمو هم -
 فهمیدن؛ فقط

 .عزیز هیچی نمیگه

 .کنجکاو جابهجا شدم

- ن؟چی میگ  
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شانه باال انداخت و از روی تخت بلند شد و 
 به سمت در

 .رفت
خودت بیا ببین چی میگن، زنعمو بهت -

 .میگه



 ۲۳_پارت#

کار خوبی کردی مادر، اگر قرار باشه با هم -
 اره بدین و

 .تیشه بگیرین همون بهتر که یکیتون نباشه
مات ماندم. ما جلوی هیچکس بحث نکرده 

 بودیم، حتما
کوروش راجع به بحثمان صحبت کرده بود. 

 از حرص
دندانهایم چفت شد و سرم را پایین 

 .انداختم 
اونجوری فک نسابون، کوروش بچم حرف -

 نزده. شما جلو
پنجره وایسادین و هر چی به دهنتون بود 



 به هم گفتین و
 .منم شنفتم 

یین افتاد. هرچند حرفی نزده سرم بیشتر پا
 بودم که باعث

 .شرمساریام باشد

از در بیرون رفت و من را با یک دنیا تردید 
 برای رفتن یا

نرفتن تنها گذاشت. نمیخواستم قبل از 
 اتفاقی که
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منتظرش بودم زیاد جلوی چشم کوروش 



 .باشم 
خره از جایم بلند شدم و کمی بعد لباس باال

 پوشیده و
 .مرتب جلوی عمو نشسته بودم

عینک دسته کائوچویش را روی بینی جابهجا 
 .کرد 

 !کم پیدایی دخترم -

پشت میز نشستم و به زنعمو که دقیق 
 نگاهم میکرد

چشم دوختم. میدانستم این گالیه از 
 .زنعموست

- م با پسرتون اومده، فکر کردم بهتره یک ک
 هم تنها



 .باشید 
زنعمو چیزی نگفت، عمو هم. در عوض 

 عزیز تسبیحش را

بوسید و گذاشت روی عسلی و لیوان 
 جوشاندهاش را

 .برداشت
آنقدر سکوت سنگین بود که از جایم بلند 

 شدم و به

آشپزخانه رفتم تا فکری به حال ناهار بکنم. 
 نگاهی به

ساعت انداختم، خیلی به ظهر مانده بود. از 
 جو سنگین و

سکوت همه خسته شدم. در یک تصمیم 



 آنی پایین رفتم و
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لباس عوض کردم. پالتوی ضخیمم را 
 پوشیدم، جایی که

 .میرفتم بینهایت سرد بود

 ۲۴_پارت#

 .صدف با دیدنم دوید جلوی در

 کجا میری؟-

زیپ بوتهایم را باال شانه باال انداختم و 
 .کشیدم

 .نمیدونم-



 .با نگرانی دستم را گرفت و کشید
 کسی حرفی زده؟-

شال سفیدم را جلوتر کشیدم و دستم را به 
 چهارچوب در

گرفتم و خم شدم و سوییچ را از روی 
 .جاکفشی برداشتم 

 .کسی حرفی نزده، منم ناراحت نیستم -

از پلههای حیاط سرازیر شدم و به سمت 
نم رفتم و راهماشی  

 .افتادم. باید کمی از خانه دور میشدم
پا روی گاز گذاشتم و میدانستم دو ساعت 

 بعد مأمن
همیشگیام هستم. روستای زیبایی که با 



 سنگهای دست
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باد ساختهاش زیباییاش دوچندان شده 
 .بود 

د در دل جادهی باریک یک ساعت و نیم بع
 روستای وردیج

میراندم و با نمنم باران و صدای رودخانه 
 روحم آرام

میگرفت. با دیدن تابلوی ورود افراد متفرقه 
 ممنوع در

 .ورودی روستا لبخندم عمیق شد 



وارد روستا نشدم. جادهی فرعی را پیچیدم 
 و پشت آدمک

جیان پارک کردم. نگاهی به قلهی روح زده 
 .کردم

رتکهایی که چشم و دهانشان سوراخ بود صو
 و هیاتشان یا

حیوان بود و یا انسان مرا به سمت 
 .خودشان میکشید

شاید طبق باور روستاییان واقعا اینها روح 
 انسانها و

حیوانات بودند که سنگ شده بودند. پا روی 
 سنگ گذاشتم

 .و خودم را باال کشیدم 



وقتی به قله رسیدم روی سر انسانی نشستم 
 و پاهایم را

 .آویزان کردم 
نفسهای عمیق تا رگهای مغزم را سوزاند. 

 آنقدر سرد بود
که از آمدن پشیمان شدم، ولی نیاز داشتم 

 فکر کنم. به

خودم، به کورش، به پدرم، مادرم و صدف. 
 ذهنم لحظهای
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دم و هنوز شروع آرام نمیگرفت. خسته بو



 نشده احساس
 .میکردم به انتها رسیدهام

به کالغی که کمی پایینتر روی سنگی نشسته 
 بود و به

حفرهی خالی نوک میزد خیره شدم. شاید 
 سعی میکرد

چشم روح سنگی را دربیاورد. به خورشید کم 
 رمق پاییز

چشم دوختم و دستهایم را دورم حلقه 
 کردم. صدای بابا

 .در ذهنم پیچید

 ۲۵_پارت#

وقتی خسته میشی یه جور دیگه ادامه بده. -



 فکر نکن

تموم شده، باید راهت رو عوض کنی، نه 
 .هدفت رو 

من بدون اینکه کاری انجام بدهم، خسته 
 بودم. دلم

تکیهگاه میخواست، کسی که بتوانم بدون 
 شک و دودلی

به او تکیه کنم و چشم ببندم. دلم دست 
 مهربان مادرم را

الالییهای شبانهاش، نگرانیهای میخواست، 
 .روزانهاش

دلم پدرم را میخواست، بدون تارهای سفید 
 کنار



شقیقهاش، بدون نگاه همیشه 
 .غمگرفتهاش 
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دلم قصه میخواست، قصهای که از اول 
 بدانم آخرش چه

نم و میشود، با آرامش و اطمینان گوش ک
 نگران انتهایش

 .نباشم 
شال را دور گردنم پیچیدم و به پایین نگاه 

 کردم. کالغ

هنوز هم مشغول نوک زدن به حفرهی 



 خالی بود. اینبار

نوکش به چیزی گیر میکرد و میکشید. کمی 
 دقت کردم و

با دیدن ریشهی گلی سفید و وحشی در دل 
 سنگ ابروهایم

گیاهی باال رفت. در سنگهای انساننما هیچ 
 نبود، حتی

علفی هرز. سنگی برداشتم و به سمت کالغ 
 انداختم و کالغ

پر کشید و گل از ریشه درآمده روی سنگها 
 خوابید؛ تنها

 .بود و مرده 
هندزفری گوشی را گذاشتم و اولین آهنگ 



 را پلی کردم و

چشم بستم؛ رو به گلی که مرده بود، رو به 
 کالغی که رفته

دان بود و رو به مادری بود. رو به پدری که زن
 که زیر خاک

 .زمزمه کردم .بود 
از فردا، بهت قول میدم بابا، خسته نشم، -

 جا نزنم. یه

امروز رو بذار خسته باشم، بذار تنها باشم، 
 .بذار گریه کنم 
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هقهقم میان حفرهها و کوه پیچید و من 
ر نیاز داشتمچقد  

 .به گریهای که سالها بود منتظرش بودم
* 

ساعت از یک گذشته بود و خورشید پشت 
 .ابر بازی میکرد

از نورش فقط روشناییاش هدیهی این 
 روستای سرد و

خشک میشد. تمام بدنم درد میکرد. ساعتها 
 یکجا

نشستن تمام استخوانهایم را خشک کرده 
 بود. بلند شدم

م را که غرق خاک بود و پشت پالتوی مشکیا
 تکاندم و



برای بار آخر به ریشههای گل که دستخوش 
 باد شده بود

 .نگاه کردم، گلبرگی باقی نمانده بود
گوشی را از کیفم درآوردم و شمارهی نادیا را 

 گرفتم و

صدایم را صاف کردم که متوجه گریهام 
 .نشود 
 .سالم-

 .صدای همیشه مهربانش آرامم کرد 

 سالم، خونهای؟-

 .منتظرتم -

قطع کردم و بیتوجه به تماس صدف گوشی 
 را تو کیفم
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 .انداختم 
کوه را به سختی پایین آمدم. از کنار 

 هرکسی که رد

میشدم دقیق نگاهم میکرد. مردم این 
 روستا واقعا نسبت

قیقه به ورود غریبهها حساس بودند. ده د
 بعد جلوی خانهی

نادیا پارک کردم. دستم را روی زنگ 
 گذاشتم. صدایش در

 .کوچه پیچید

 ۲۶_پارت#



 .بیا تو -
در آهنی با صدای بدی باز شد و وارد شدم. 

 کفشهایم را

روی موکت توسی جفت کردم و کنار در 
 گذاشتم. با دیدنش

که از پلههای باریک پایین میآمد، لبخند 
 .زدم

 مزاحمت شدم؟-

 .اخم شیرینی کرد و ایستاد 
 .بیا باال دیگه-

دنبالش از پلهها باال رفتم. راهرو آنقدر 
 باریک بود که دیوار

گچی کال آستینم را سفید کرد. وارد هال 



 کوچک خانه شدم
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و با دیدن هیکل توپر فیروزه خانم جلو 
نش رارفتم. سوز   

داخل پارچه فرو برد و دست روی زانویش 
 گذاشت تا بلند

شود که دستم را روی شانهاش گذاشتم و 
 .مانع شدم 

خوش اومدی دخترم، اتفاقا همین دیروز -
 سراغتو از نادیا

 .میگرفتم 



کنارش نشستم و به نادیا که به طرف 
 آشپزخانه میرفت

 .اشاره کردم 
 .بیا بشین، چیزی نمیخوام _

فیروزه خانم کردم  رو به . 

دلم براتون تنگ شده بود، ولی مسافر -
 داریم و نمیتونم

 .خیلی از خونه بیرون بیام 

 .سوزن و پارچهاش را برداشت و بلند شد

 .به هر حال همیشه قدمت رو چشممونه -
به طرف پلهها رفت و صدا بلند کرد تا نادیا 

 که بیتوجه به

را حرف من به آشپزخانه رفته بود صدایش 



 .بشنود
 .من میرم پایین-

 .رو به من کرد 
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 .راحت باش دخترم، نادر خونه نیست-
وقتی رفت به اطراف نگاه کردم. هربار 

 میآمدم از اینهمه

تمیزی در خانهی کوچکشان لذت میبردم. 
 هالی که

دو کاناپهی  اندازهی اتاق من بود و فقط با
 کوچک و یک



تلویزیون تزیین شده بود و تنها زینت 
 دیوار، قاب عکس

پدر نادیا بود که اجل مهلت نداد دخترش را 
 .ببیند 

نادیا با دو چای در سینی کنارم نشست و 
 سینی را روی

 .زمین گذاشت
 ۲۷_پارت#

 .بخور گرم شی، رنگت پریده-
لیوان چای را در دستم گرفتم و دو دستم را 

 دورش گره

زدم. نمیدانم چقدر سکوت کردم که صدای 
 نادیای صبور



 .درآمد

 نمیخوای حرف بزنی؟-
با نادیا خودم بودم. خودی که از گذشتهاش 

 نمیگفت، ولی
هر حسی که داشت را روی شانههای 

 دوستش میریخت و
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 .آرام میشد
ه چشمهای مشکیاش انداختم و نگاهی ب

 آرزو کردم روزی
به آرامشی که او داشت برسم. آرامشی که 



 باعث شد برای
اولین بار خودم جذب کسی شوم و بشود 

 .دوست 

 .کوروش اومده -

منتظر نگاهم کرد. لیوان چای را به لبهایم 
 نزدیک کردم و

نفسم باعث شد بخار داغ روی صورتم 
 بشیند. بوی چای

عمیقاً نفس کشیدم و ادامه دادم هلدار را  . 

میدونم سالهاست که منتظرم بیاد، -
 میدونم اگر نمیومد

و قصه رو به آخر نمیرسوندم هیچوقت آروم 
 !نمیشدم



چای داغ لبها تا گلویم را سوزاند. حرف نزد، 
 عادت کرده

بود فقط بشنود و دیگر نپرسد چرا با 
 کوروش مشکل دارم،

را هیچجا آرام چرا پدرم، مادرم را کشت، چ
 نمیگیرم و

هزار چرای دیگر که جواب بعضیهایش را 
 خودم هم

 .نمیدانستم 
 .نگاهش کردم و لبخند زد تا ادامه دهم 

ولی هنوز شروع نکرده خستهام. دیدنش -
 تو این چند روز
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یز بیخبر و اینکه مجبورم خودم رو از همه چ
 نشون بدم

 .خستهام کرده 

دستش را روی دستم گذاشت، نگاهش 
 .کردم

شاید برای اینکه خودتم مطمئن نیستی -
 .عسل

چای را تو سینی گذاشتم، دست دیگرم را 
 روی دستش

گذاشتم و چرخیدم طرفش و عمیق نگاهش 
 .کردم

نادیا، سالهاست شب با تصویرش -



 میخوابم و صبح با

دار میشم دوره کردن اسمش بی . 

تو از کجا میدونی دانستههات درسته؟ از -
 کجا میدونی

اینهمه عذابی که کشیدی یه سوءتفاهم 
 نیست؟

کالفه جرعهای از چای را قورت دادم و به 
 .کاناپه تکیه زدم 

 .تو هیچی نمیدونی-
 .نمیخوای که بدونم -

نگاهش کردم تا دالیل مسخرهی سکوتم را 
 تکرار کنم که

کرد و نگذاشت حرف بزنم دستش را بلند  . 



نمیخوام بدونم عسل، نه تا وقتی که -
 خودت بهم اعتماد

 .نکردی
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 ۲۸_پارت#

صدای اعتراضم بلند شد و خوب میدانستم 
 که مشکل

همین است، من به هیچکس اعتماد 
 .نداشتم 

 .مسئله این نیست -

یرینی زد و دو چال گونهاش عمیق لبخند ش



 .شد 

من درک میکنم عسل، باور کن. ولی -
 بهت توصیه میکنم

قبل از اینکه کاری انجام بدی که بعد 
 پشیمون بشی و یا

 .نتونی جبرانش کنی باهاش حرف بزنی
خیره به دهانش ماندم، من با کوروش 

 حرف بزنم؟ از

 .محاالت بود 

 .نمیشه نادیا، فایده نداره-
تکان داد و سینی را از روی زمین  سری

 برداشت و بلند
 .شد 



سالها محاکمه کردی، قضاوت کردی، رای -
 دادی بدون

اینکه اصل ماجرا رو بدونی. من همیشه به 
 عنوان یک

دختر منطقی قبولت داشتم عسل، ولی تو 
 در این مورد در

کمال آرامش و منطق، بیمنطقترین 
 تصمیمات رو
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 .میگیری 

به آشپزخانه رفت و من به جای خالیاش 



 روی مبل نگاه

کردم. ذهنم خالی شده بود، اگر همان روز 
 که باید همه چیز

را فریاد میزدم، شاید االن آنقدر لبدوخته به 
 دیگران نگاه

 .نمیکردم که چطور قضاوتم میکنند 
ه را جلویم وقتی برگشت و ظرف میو

 گذاشت زیر لب تشکر

 .کردم و سکوت 

این رو نگفتم که سکوت کنی یا فکر کنی -
 دارم در موردت

اشتباه میکنم. مهم نیست من چی فکر 
 میکنم عسل، مهم



 .اینه که تو چطور عمل میکنی 
کالفه شالم را که روی دستهی کاناپه انداخته 

 بودم برداشتم
 .و خیره نگاهش کردم

- یستم نادیا، چطور میتونم من بیمنطق ن
 ازش سوالی رو

 بپرسم که خودم جوابش رو میدونم؟
 .شانه باال انداخت و پا روی پا و تکیه داد

 .به راحتی -
عصبی شدن و باال رفتن صدایم دست 

 .خودم نبود 
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- چی تو چی میگی؟ میفهمی باید برم ازش 
 بپرسم؟ چرا

باید سوالی رو بپرسم که میدونم با تاییدش 
 داغونتر

میشم و با تکذیبش تمام این سالها عذابی 
 که کشیدم

 پوچ میشه
 ۲۹_پارت#

 .ابروی هشتیاش باال رفت و نیشخند زد 
میترسی الکی عذاب کشیده باشی؟ بهتر -

 از این نیست
کاری بکنی که تا آخر عمرت از عذاب 

ی؟وجدان زجر بکش  



نفسم باال نمیآمد. کاش میتوانستم آنطور 
 که بود همه

چیز را توضیح میدادم. به طرف تک پنجرهی 
 باریک رفتم

 .و بازش کردم و نفس عمیق کشیدم 
به چی فکر میکنی عسل؟ چرا برای یکبار -

 تکلیف خودت
 رو معلوم نمیکنی؟

دستم را از روی دستگیرهی آهنی برداشتم 
 و به او که آمده

نزدیکم ایستاده بود نگاه کردم. بود و 
 چشمهایش نگران

 .بود 
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 .نگران من نباش-
کنارم به دیوار تکیه زد و سرش را نزدیک 

 .آورد 
نگران تو نیستم، نگران عسلی هستم که -

 چهار سال پیش

 تو دانشگاه دیدمش، نگران دختریم که اون
 روزها تلخ بود،

ولی وقتی لبخند میزد از ته دل بود، نگاهش 
 شفاف بود؛

ولی این عسل سردرگمه، میترسم کینه اون 
 نگاه زالل رو



 .کور کرده باشه 

دستش را جلو آورد و اشکی که نفهمیده 
 بودم کی روی

 .گونهام نشسته پاک کرد 

چهار سال تو بدترین شرایط اشکت رو -
 ندیدم. نباید

باشم عسل؟نگرانت   

سریع پالتو را از روی کاناپه برداشتم و شال 
 را روی سرم

 .انداختم 
نگران نباش، نمیپرسم چون جوابش رو -

 میدونم. گریه

نمیکردم برای اینکه باید قوی بودن رو یاد 



 .میگرفتم

دیگه فکر هم نمیکنم، چون شش سال 
 تموم فکر کردم و

 .نتیجهاش شد بغضی که امروز سر باز کرد
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 ۳۰_پارت#

محکم اشکهایم را پاک کردم و به سمت 
 .پلهها رفتم 

گفتم خستهام، ولی نه انقدر که یادم بره -
 شش سال پیش

چه شب و روزهایی رو با هقهق سر کردم تا 



 بتونم امروز رو
 .پا بایستم 

بودم که هنوز پلهی اول رو پایین نرفته 
 .دستم کشیده شد 

حاال کجا داری میری؟ نادر یک ساعت -
 دیگه میاد، با هم

میریم بیرون یک کم تجدید قوا کنی تا 
 راحتتر بتونی

بری تو دل آقا کوروش. با خنده شالم را 
 .کشید

 .اصال میریم ده محبوبت واریش-
پیش از اینکه عکسالعملی نشان دهم دستم 

 را محکمتر



تم پیش دوستی که شاید کشید و من برگش
 محرمم نبود،

 .ولی همدمم بود
* 

وقتی به خانه رسیدم ساعت از ده گذشته 
 بود. بعد از

مدتها با حضور نادر و نادیا همه چیز را 
 فراموش کردم و

خودم را به دست طبیعت سپردم. فیروزه 
 خانم هم
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شت شام برگردم و وقتی راه افتادم تازه نگذا
 متوجه

 .خاموش بودن گوشیام شدم 

سریع ماشین را به حیاط بردم و به سمت 
 .پلهها دویدم

سرخی سیگار کوروش باعث شد نگاهم به 
 زیر پلهها

کشیده شود. مکث کردم و میان تاریک 
 روشن حیاط

دیدمش که به دیوار زیر پله تکیه داده. کمی 
 جلو آمد و

گار را در جاسیگاریاش خاموش کردسی . 

 .زودتر برو باال، مامان نگرانته -



پلهها را دو تا یکی باال رفتم و سریع وارد 
 خانهی عمو

 .شدم 

قبل از اینکه کفشهایم را دربیاورم صدای 
 صدف را

 .شنیدم 

زن عمو به خدا قول میدم یه جا سرش -
 گرم شده و یادش

 .رفته گوشیش رو شارژ کنه 
زان زن عمو بغض به گلویم صدای لر 

 .انداخت 
نه، بچهام میدونه نگران میشم، اینکار رو -

 .نمیکنه 



کفشهایم را پرت کردم جلوی جاکفشی و 
 دویدم تو هال و
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با دیدن رنگ پریدهی زنعمو جان از بدنم 
 رفت. صدا از

یع به سمتش رفتم و هیچکس درنیامد. سر
 جلوی پایش

نشستم و دستهایش را گرفتم؛ یخزده و 
 .لرزان بود 

ببخشید زنعمو، به خدا نفهمیدم گوشیم -
 .خاموش شده



 ۳۱_پارت#
اشکهایش مثل رگبار روی گونهاش بارید و 

 لبهایش
لرزید؛ قلب من هم با لبهایش. پشت 

 دستهایش را

بوسیدم و سرم را باال نیاوردم. چطور 
وشش کردم؟فرام  

لعنت به تو کوروش، لعنت به تو که باعث 
 شدی برای اولین

بار نه تنها زنعمو را نگران کنم، که دلش را 
 بشکنم. با چه

اطمینانی میگفت به خاطر او حواسم به 
 .گوشیام هست



نمیدانست پسرش هوش و حواس برای 
 .من نگذاشته 

حرف نمیزد و همین بیشتر باعث میشد 
 .خجالت بکشم

یکی این سکوت لعنتی را میشکست کاش  . 

 .باالخره صدای عزیز درآمد 
خب، اینم از دخترت، گفتم که این روزا -

 هوش و حواس
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 .درست درمون نداره 

نگاهش نکردم. نگاه عزیز با تمام زاللی انگار 



 تا انتهای ذهن
ناگفتهها را میخواند آدم میرفت و حتی  . 

صدای پای صدف که موقع عصبانیت محکم 
 به زمین

میکوبید بلند شد و بعد صدای درآمد. حتما 
 رفته بود

 .پایین 
سرم را باال آوردم و بدون اینکه به زنعمو 

 نگاه کنم به
 .سختی صدایم را آزاد کردم 

توجیه نمیکنم زنعمو، ولی رفتم پیش نادیا -
 و زمان از

رفت، وقتی هم متوجه شدم که دستم در 



 .دیر شده بود 

جای حرف دیگری نبود. منتظر توبیخ عزیز یا 
 حداقل عمو

ماندم؛ ولی هیچکدام چیزی نگفتند. صدای 
 کوروش اعصابم

 .را به هم ریخت 
لطفا از این به بعد وقتی داری میری -

 بیرون زمان تقریبی
برگشتت رو اعالم کن که مامان به این روز 

 .نیفته 
نفهمیدم چرا، نفهمیدم چطور توانستم 

 جلوی آن آدمها

صدایم را بلند کنم، آن هم برای 



 .عزیزکردهشان 
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من با زنعمو این مشکل رو حل میکنم، -
 نیازی به منع

 .عبور و مرور شما نیست

جلو آمد و در کمال خونسردی روی مبل 
شست و پا روین  

پا انداخت و کتابش را از روی عسلی 
 .برداشت

 ۳۱_پارت#
تو توی معنی کردن جملهها مشکل داری _



 عسل، بهتره

 .یک کم روی درک مفاهیم کار کنی 
پرحرص نگاهش کردم. دندانهایم قفل شده 

 بود و شقیقهام
نبض میزد. او باعث شده بود از خانه فراری 

 شوم و اینطور

ن کنم و حاال برایم رجز زنعمو را نگرا
 میخواند. هنوز

جملهی مناسبی پیدا نکرده بودم که ادامه 
 .داد

نگفتم حق رفت و آمد نداری، گفتم به -
 خاطر شرایط مامان

 .بهتره بگی کی برمیگردی که نگرانت نشن 



هرچقدر هم حرفش منطقی بود پذیرفتنش 
 از طرف او برایم
 .غیرممکن بود 

- ؟چشم، امر دیگهای باشه!  
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خیره نگاهم کرد و کمکم پوزخند 
 نامحسوسی کنار لبش

 .نشست 
قرصهای مامان رو دادم، تو هم میتونی -

 بری استراحت
 .کنی 



تا مغز سرم سوخت. مرا در حد پرستاری که 
 میتواند به او

دستور مرخص شدن بدهد پایین آورد. 
ی عمو بلندصدا  

 .شد 

 .کوروش، مراقب حرف زدنت باش -

 .عزیز زمزمه کرد

گفتم که این دو تا آخرش همدیگرو -
 .بیاحترام میکنن

کوروش بدون اینکه چشم از کتابش بردارد 
 جواب عمو را

 .داد 

حرف بدی نزدم پدر من، اگر ایشون فکر -



 میکنن تمام

مسئولیتشون منوط میشه به دادن قرصهای 
گممامان، می  

انجام شده. در بقیه موارد که احساس 
 .مسئولیتی نمیبینم
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 ۳۲_پارت#

دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم. جلو 
 رفتم و مثل

 .خودش آرام جواب دادم 

وقتی شما اون سر دنیا خوش میگذروندی -



 من پابه پای

تانها دربه در بودم. وقتی زنعمو تو بیمارس
 شما کال یادت

رفته بود مادری هم این سر دنیا داری که 
 جز تماس هفتهای

دوبارت خبری ازت بشه، من تا بالشت زیر 
 سر زنعمو رو

تنظیم میکردم که جاش راحت باشه. حاال 
 بعد از شش سال

اومدی و ادای پسرای مسئولیتپذیر رو 
 درمیاری که چی رو

 ثابت کنی؟
زنعمو کردم که عذرخواهی کنم، حق  رو به



 داشت که از

من برنجد و فکر کند منت میگذارم؛ ولی 
 نگاه رنجیدهاش

روی کوروش خیره مانده بود. انگار حرفهای 
 دلش را زده

 .بودم 
کوروش با آرامش کتابش را روی عسلی 

 گذاشت و بلند شد

 .و روبرویم ایستاد
 .قدرت شناختت زیر صفره -
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نفس عمیقی کشید و کمی فاصله گرفت و 
 تک تک به

صورت همه نگاه کرد و نهایتا دوباره رو به 
 .من کرد 

بهتره به جای اینهمه تهمت یکبار نه از -
 من، از خودت

بپرسی وقتی من در مقابل تو که دختر پسر 
 عموم بودی

کردم، چی شد انقدر احساس مسئولیت می
 که قید همهی

 .عزیزان و مسئولیتهام رو زدم و رفتم 

صدایش را پایین آورد و فاصلهاش را بیشتر 
 .کرد 



اگر به نتیجه نرسیدی بیا از خودم بپرس -
 .عسل تلخ 

گفت و رفت و من بینفس سرجایم 
 میخکوب شدم. هرچند

جواب این سوال را میدانستم، ولی با چه 
 اعتماد به نفسی

میخواست سوالی را از او بپرسم که  از من
 جوابش زندگی

 همهی ما را نابود میکرد؟

 ۳۳_پارت#

*** 

با صدای در ورودی رفتم پشت پنجره و از 
 پشت پرده به

بیرون نگاه کردم. با دیدن کوروش در بارانی 



 بلند مشکی و
شلوار جین همرنگش خندهام گرفت. دو 

 نان سنگکی که
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 .دستش بود اصال به تیپش نمیآمد 

حالم بینهایت خوش بود. خبر آزادی 
 زودهنگام بابا که برای

دو ماه دیگر منتظرش بودم، روی هر چه 
 سیاهی را پوشانده

 .بود 
حس بودن بابا آنقدر دل گرمم کرده بود که 



 دیگر نه از

دیدن کوروش ناراحت میشدم و نه 
یجانزده ه . 

سریع از خانه بیرون رفتم. کوروش وسط 
 پلهها بود. با

 .صدای در ایستاد و نگاهم کرد 

آرام سالم کردم و جوابم زمزمهای بود که 
 درست نشنیدم و

باال رفتنش. برایم مهم نبود از دو شب 
 پیش که بحثمان

شده بود چقدر با من سر سنگین شده. به 
 دنبالش وارد

 .خانه شدم 



- بدید به من  نون رو . 

بدون حرف نانها را دستم داد و کفشهایش 
 را در

جاکفشی گذاشت و به هال رفت. به 
 آشپزخانه رفتم و نانها

را تکه کردم و الی سفره گذاشتم که صدای 
 زنگ در بلند

شد. با تعجب به ساعت نگاه کردم. تازه 
 ساعت هشت صبح
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بود. به خیال اینکه متین است شروع به پر 



 کردن لیوانها

 .کردم که صدای جیغ صدف بلند شد 

 .خاله مریمه -

لیوان در دستم ماند، خاله رامسر بود. 
 سریع لیوان

نیمهخالی را روی میز گذاشتم و به سمت 
 خروجی

آشپزخانه دویدم. کوروش جلوی در ایستاده 
 بود و تکیه

رچوب سفید در به من نگاه کردزده به چها . 

 .سعی کردم آرامتر باشم 

 .راحت باش، بدو برو پایین -
هنوز چیزی نگفته بودم که صدای خاله از 



 .راهرو بلند شد 
 یکی نمیاد به من پیرزن یه لیوان آب بده؟-
نتوانستم تحمل کنم و سریع به سمت در 

 رفتم. روحم

پیش از من کوروش از .برایش پرمیکشید 
بیرون رفت ودر   

 .وارد راهرو شد و دست به سینه ایستاد 
تو همیشه پیر بودی دختر، هنوزم لیوان -

 لیوان آب
خوردنت رو میذاری به پای پیری و لبای 

 خشک شدهات؟

تا کی بهونه؟ بگو مرض قند دارم خالصمون 
 .کن 
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- تو داری که دست از حرفهای مرض قند رو 
 مثال شیرینت

 .برنمیداری آقای مستر خارجی 
چشمهایم از آن درشتتر نمیشد. حتی 

 فکرش را

نمیکردم خاله و کوروش آنقدر صمیمی 
 باشند که با هم

شوخی کنند. جرقهای از گذشته در ذهنم 
 خورد، چیزی که

کال فراموش کرده بودم. آنها با هم صمیمی 
 بودند و من چه



احت این را فراموش کرده بودم. یعنی ر 
 ...ممکن بود خاله

رشتهی افکارم را ورود خاله مریم برید. با 
 لبخند

 .دستهایش را باز کرده بود و نگاهم میکرد 

 نمیخوای بیای اینجا؟-
از آن شور و حال افتاده بودم. فکر 

 صمیمیت کوروش و خاله

که میدانستم ریشهی قدیمی دارد گیجم 
هکرده بود. ب  

آرامی جلو رفتم و دستهایم را دور کمرش 
 .قالب کردم

محکم بغلم کرد و من از روی شانهاش نگاه 



 موشکافانهی

کوروش را دیدم و باز هم شقیقهام تیر 
 .کشید 

 .چقدر دلم برات تنگ شده بود دختر -

کمی فاصله گرفتم و صورتش را بوسیدم. 
 صدف که در
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 .سکوت نگاهمان میکرد جلو آمد 

ناهار میمونی خاله؟ میخوام کلمپلو -
 .درست کنم 

دست رو نقطه ضعف خاله گذاشت، ولی 



 نمیدانست کلمپلو
غذای منفور کوروش است. کوروش و خاله 

 مریم نگاهی به

هم انداختند و بلند خندیدند. صدف 
 احساس کرد حرف

ودش را جمع کرد. خاله با بچگانهای زده و خ
 یک دستش او

 .را بغل کرد و شقیقهاش را بوسید 
قربونت برم مهربونم. حتما درست کن، -

 فقط کنارش نون و

 .ترشی هم بذار که کوروشم غذا بخوره 
کوروش با صدای بلند خندید، بار اول بود 

 که با صدای بلند



میخندید. معلوم بود از دیدن مریم خیلی 
 .خوشحال شده 

من نیمرو میخورم، همون یه دونه غذایی -
 که تو خوب

 .بلدی درست کنی 
صدف که تازه متوجه جریان شده بود 

 خودش را وسط

 .انداخت 
 .برای شما یه غذای دیگه درست میکنم -
خاله مریم دستی روی صورتش کشید و 

 حسرتزده
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ش کرد. این خصوصیت نگاه هر کسی نگاه
 بود که سپیده را

میشناخت. با دیدن صدف همه یاد سپیده 
 میافتادند و

مریم حق بیشتری داشت برای حسرت 
 خوردن و بغض

 .کردن

 ۳۴_پارت#

چشمش به کوروش افتاد و انگار فکر 
 همدیگر را خواندند

که با نگاهی معنادار و عمیق به هم چشم 
 دوختند. روی لب

و لبخندی تلخ نشسته بود و من گیج هر د



 به هر دو نگاه
میکردم. کوروش نفس عمیقی کشید و 

 برخالف برخورد
 .اولیه گرمای صدایش فروکش کرد 

بیا تو مریم، االن صدای عزیز و مامان -
 .درمیاد

خاله مریم آرام به طرف هال رفت و دست 
 عزیز و صورت

زنعمو را بوسید و با عمو خوشوبش کرد و 
وزمن هن  

چشمم دنبال کوروش بود که به ورودی هال 
 تکیه زده و به

مریم نگاه میکرد، ولی انگار نه نگاهش اینجا 



 بود و نه
حواسش. از فکر اینکه به سپیده فکر میکند 

 صورتم گر
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گرفت. شتابزده به آشپزخانه برگشتم که 
یدشاهد تجد  

 .خاطراتش نباشم 

صدف داشت کلم خرد میکرد و آهنگ مورد 
 عالقهاش را

زمزمه میکرد. بستهی گوشت را از فریزر 
 درآوردم و کنار



سینک گذاشتم. مشتی آب خنک به صورتم 
 پاشیدم و به

ریزش آب خیره شدم. نه صمیمیت خاله با 
 کوروش را درک

میکردم و نه نگاهی که انگار غمی مشترک 
دداشت. در   

آنها مشترک بود، ولی جنسشان یکی نبود. 
 اینکه خاله

مریم تمام این سالها که از سپیده حرف زده 
 بود، کوروش

را از حرفهایش حذف کرده بود برایم قابل 
 .درک نبود

دستی شیر آب را بست. با دیدن کوروش 



 .صاف ایستادم

نیم نگاهی به من انداخت و رو به صدف 
 .کرد 

- این پیرزن یه لیوان آب خواست  . 

دوباره سرحال شده بود و یا سعی میکرد 
 عادی رفتار کند

 .که شوخی میکرد 

لیوان آب را دستش دادم و ظرف میوه را به 
 .دست دیگرش

نگاهی به هر دو دست پر شدهاش انداخت 
 و ابرو باال
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 .انداخت
- از آشپزخونه نیای بیرون؟ قراره تا ظهر  

صدف کلمها را در تابه خالی کرد و زیرش را 
 .کم کرد

 .من االن میام -

سوالی که از من پرسیده بود را بیجواب 
 گذاشتم و به

سمت گاز رفتم. باید خودم را جمع میکردم 
 و برمیگشتم

پیش خاله و بعد در یک فرصت مناسب 
 چیزهایی که

 .میخواستم را میپرسیدم 

* 



نشستم خاله دستم را گرفت و مرا به  تا
 .خودش چسباند 

 چی کار میکنی یک ساعته؟-

قول صدف رو انجام میدم؛ اون قول -
 کلمپلو داد افتاد

 .گردن من 

صدای گوشی بلند شد. با دیدن اسم متین 
 خط را آزاد

 .کردم 

 .سالم -

سالم به روی ماه نشستهات. ناهار چی -
 دارید؟
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صدف با چشم و ابرو میپرسید چه میگوید و 
 کوروش به

حرکاتش نگاه میکرد و منتظر بود جواب 
 .دهم 

 .برای تو گشنه پلو با خورشت دلضعفه -
 .برای من خوبه، ولی استادت دوست نداره-

 .با شنیدن کلمهی استاد صاف نشستم
 مژگان جونم میاد؟-

تهایش را محکم به هم کوبید و صدف دس
 من با چشمغره

ساکتش کردم. زیر چشم نگاهی به کوروش 
 انداخت و



 .سرش را پایین انداخت و ساکت شد 

 .بله -
 .منتظرتونیم -

گوشی را قطع کردم. آمدن مژگان به خانهی 
 ما کمی عجیب

بود. دو هفته پیش، دقیقا قبل از آمدن 
 کوروش به اینجا

داشت زودتر از یک ماه آمده بود و عادت ن
 .به ما سر بزند 

 .کوروش بلند شد و رو به مریم کرد 

 تو که معذب نیستی؟-
مریم لبخندی زد و از جایش بلند شد و به 

 سمت آشپزخانه
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 .رفت
اونی که معذبه تویی، شش ساله -

 .میشناسمشون 

ف به طبقهی باال رفت و من و کوروش بیحر 
 صدف با مریم

به آشپزخانه رفتیم تا تدارک غذای دیگری را 
 .ببینیم

 ۳۵_پارت#

پالتوی مژگان را از دستش گرفتم و به 
 جالباسی آویزان

 .کردم 



 .خوش اومدید استاد -

کیف دسته کوتاهش را روی پالتو آویزان کرد 
 و به طرف

 .هال رفت 

- نگو استاد  صدبار گفتم اینجا به من . 

با لبخند دنبالش رفتم و متین و صدف 
 پشت سرم راه

افتادند. صدای آرام متین زیر گوشم 
 .نشست 

 بنیانگذار سلسلهی هخامنشی کجاست؟-
جوابی نداده بودم که کوروش و مریم به 

 .پیشواز آمدند 
مریم و مژگان روبوسی کردند و مژگان رو به 



 .کوروش کرد 
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 .از دیدار مجددت خوشحالم -
 .کوروش با او دست داد و کمی سرخم کرد 

 .افتخار دادی اومدی مژگان-
امروز روز غافلگیری بود. این دو تا کی 

 همدیگر را دیده

بودند که من نفهمیدم؟ کوروش دستش را 
 سمت متین دراز

 .کرد و محکم فشرد 

- متین  خوش اومدی . 



صدف و من با دهان باز نگاهشان میکردیم. 
 متین کنار

 .کوروش ایستاد و به ما اشاره کرد 

قیافههاشون رو ببین تو رو خدا، انگار آدم -
 .فضایی دیدن

کوروش با لبخندی متین روی مبل، روبروی 
 مژگان نشست

 .و جواب متین را داد 
برای این که تاریخ رو از زمان ورود -

این خونهخودشون به   

 .حساب میکنن

 .متین پرصدا خندید و کنار عمو نشست

از بس خودخواهن. حاال صدف خوبه، -



 عسل که فکر میکنه

 .دنیا حول محور وجود ایشون میگرده 
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مژگان دستش را سمتم دراز کرد و من به 
 .طرفش رفتم 

- ونهی من رو اذیت نکنید دانشجوی نم . 

این چه دانشجوییه که سال بیاد ماه بره -
 سر کالس حاضر

 .نمیشه؟ دو هفتهست تنگ خونه نشسته 
وسط مژگان و مریم نشستم و رو به متین 

 .کردم



مگه همه مثل تو تنبلن که تو بیست و -
 پنج سالگی داری

 فوقت رو میگیری؟

ببخشید مگه باردار بودم که نه ماهه -
مش زمین؟ اینبذار   

 وسط سربازی رو قورت دادی؟

 مریم دستهایش را به هم کوبید

آتش بس. هر دوتون خوب، من بد. -
 شروع نکنید که دیگه

 .ول نمیکنید
 .کوروش پا روی پا انداخت و تکیه داد

 .پس سابقهشون خرابه -
مریم سری تکان داد و دستش را روی 



 .دست من گذاشت 

- ز معایب و ولشون کنی تا صبح میخوان ا
 مزایای خودشون

 .بگن 
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 .عمو بلند خندید و روی شانهی متین زد 

 .از بس همدیگر رو دوست دارن -
نگاه گرم متین جان گرفت و کوروش دقیق 

 به او و بعد به
من نگاه کرد. مژگان و مریم مشغول 

 صحبت شدند و من در



حالیکه نگاههای زیرچشمی کوروش آزارم 
 میداد، سراغ

 .غذاها رفتم

 ۳۶_پارت#

**** 

 "ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ "

شش سال بود که دوشنبهی هر هفته 
 چشمهایم را به این

تابلوی بزرگ میدوختم و نگاهم میدوید روی 
 سرباز

سبزپوش و گوش تیز میکردم تا اسمم را 
 میان مالقاتیها

به سوی او پر بکشم  بخواند و من . 

پدرم، تنها مردی که به او اعتماد داشتم. 



 کسی که به ناحق

ضربه خورد و افتاد؛ خیانت دید و دستهایش 
 گره شد دور

میلههای زندان و کسی نپرسید دیهی قلب و 
 عمر رفتهات

 چند؟
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دنبالهی روسری  زن مسنی که دائم با
 چهارگوش زرق و برق

دارش بازی میکرد روی نیمکت جابهجا شد 
 و برای



هزارمین بار پایش را روی زمین کشید و 
 .خاک هوا کرد

کمی از او فاصله گرفتم و به تک درخت 
 روبروی درب تکیه

 .زدم و چشم بستم 
اینبار آمدنم با همیشه فرق داشت، آمده 

 بودم که او را
ستهایش را از پشت دیوار ببرم. دیگر د

 شیشهای نفرین

شده آرزو نکنم. دیگر تا دست دراز میکنم 
 یکی فریاد نزند

آمده بودم تا شانههایش  ."فاصله بگیر"
 بشود آرامگاهم،



زیر سایهاش لب نزنم، اشک نریزم، فقط 
 .باشم، نفس بکشم

باد سرد پاییز میان شالم پیچید و موهایم 
 روی صورتم بازی

از کردم و موهایم را زیر شال گرفت. چشم ب
 سر دادم و باز

هم به در خیره شدم. مردی از درب زندان 
 بیرون آمد و من

بیتاب صاف ایستادم؛ اما او پدر من نبود. 
 زن مثل تیر از

کمان رها شده عرض خیابان را طی کرد و 
 آنچنان در

آغوش مرد فرو رفت که برای لحظهای همه 



 چیز را فراموش

آنها دوختم. آنقدر در هم  کردم و چشم به
 پیچیدند تا
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 .صدای سرباز سبزپوش درآمد 

نشنیدم چه گفت، ولی فقط توانست 
 بدنهای آنها را از هم

جدا کند، نه دستها و نه نگاهشان از هم 
 جدا نشد تا

 .رسیدند به ماشینشان
و دوباره به در خیره نفس عمیقی کشیدم 



 شدم. کاش

ساعت مچی هم تیک و تاک میکرد. کاش 
 ثانیهها را

میشمرد تا خاطرات تلخم از این 
 .ثانیهشماری را پاک کند

این لحظات آخر جان کندن بود، ولی چقدر 
 شیرین بود

وقتی میدانستم سختی نبودنش تمام شده 
. 

قدرتم به من بازمیگشت، به من، منی که 
دهبعد از چهار   

سالگی، گذر شش سال را با هر حرکت 
 عقربه شمردم تا

بیاید و مرا از این بیکسی و ناآرامی نجات 



 .دهد 

درب زنگ زده برای دومین بار روی لوال 
 چرخید و

چشمهایم دودو زد. سایهی بلندش که روی 
 زمین افتاد

بغض گره خورد و وقتی آهسته پایش را از 
 روی رکاب در رد

ک مشکیاش را میان کرد و بند ساک کوچ
 مشتش فشرد،

چشم فشردم تا مطمئن شوم پدرم را 
 میبینم. هر حرکتش
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را با چشم و قلبم بلعیدم. چشمهایش 
 چرخید و نهایتاً روی

من، منی که توان تن کندن از تنهی درخت 
 خشکیده را

ت باد خیلی بیشتر نداشتم ثابت ماند. قدر 
 از دستهایم بود

که شالم را روی شانههایم انداخت و موهایم 
 مثل تازیانه به

صورتم میخورد و جان نداشتم که نه شال را 
 روی سرم

 .بیندازم و نه موهایم را مهار کنم 
لبخندش حتی از این فاصله هم زیبا بود. 

 چقدر محکم قدم



 برمیداشت و به طرفم میآمد باالخره دستم
 را به تنهی

درخت تکیه دادم و صاف ایستادم و شالم را 
 روی موهایم

کشیدم و باز هم سر خورد تا شانههایم. دو 
 قدم مانده به

من دستهایش باز شد، کاش میتوانستم 
 پرواز کنم و میان

بازوهایش جای بگیرم. پدرم، تنها 
 تکیهگاهم، پدر شکسته

 .و مظلومم 
فسم دستهایش دور بازوهایم چرخید و ن

 رفت و بغضم آزاد



شد. سرم را که روی شانهاش گذاشتم و 
 دستش روی

موهای آشفتهام نشست به اندازهی تمام 
 ثانیههای همهی

این شش سال آرام گرفتم. او برگشته بود، 
 دستهایی که
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بود  میگفتند نفسهای مادرم را بریده برگشته
 و من چقدر

آرام بودم میان حجم بزرگ پدرانهای که 
 سالها بود از آن



محروم بودم. هرچند او به جرم سرقت 
 نفسهای مادرم

شش سال از من دور شد، ولی تمام انگیزه 
 و دنیا و گذشته

و آیندهی من بود؛ آیندهای که او رقم میزد 
 و من به سویش

میرفتم، آیندهای که مجرم واقعی مجازات 
یشدم . 

 ۳۷_پارت#

پشت میز نشستم و دستهایم در هم قالب 
 شد؛ سیر

 .نمیشدم از نگاه کردنش 
روبرویم نشست و نگاهی به اطراف انداخت 



 و لبخندش

بازتر شد. هنوز ناباور بودم، بعد از شش 
 سال روبرویم

نشسته بود و بدون هیچ محدودیتی 
 .میتوانستم ببینمش

و یا  بدون اینکه کسی زمان را گوشزد کند
 روزی برای

 .دیدنش تعیین کند 

نگاهش روی من نشست و من با لبخند 
 .دستش را گرفتم 

 .دلم برات تنگ شده بود بابا -
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دست دیگرش را روی دستم گذاشت و 
 .فشرد 

دیگه تموم شد دخترم؛ دیگه تنهات -
 .نمیذارم 

ر بغضم گرفت و هر چه تالش کردم بیاختیا
 نتوانستم جلوی

 .سرریز شدن اشکهایم را بگیرم 

دست دراز کرد و با انگشت سبابهاش قطره 
 اشک را از روی

 .گونهام پاک کرد 

گریه نکن، من و تو خیلی وقته داریم گریه -
 میکنیم؛ حاال

 .دیگه وقت خندهست، وقت با هم بودن 



شدن  میان اشک لبخند زدم. با نزدیک
 گارسون رو به دیوار

نقش سفال کردم و اشکهایم را پاک کردم. 
 کنار میز

 .ایستاد و تعظیم نیمبندی کرد
 آقا و خانم محترم چی میل دارن؟-

نگاهش کردم، با آن چشمهای آبی به من 
 .خیره شده بود

 .صدای بابا بلند شد 

دو تا کاپوچینو با کیک شکالتی و یک کم -
 مراعات اینکه

مرد هست، از دختر دستور کار  وقتی یک
 .نگیرید 



پسر سریعاً خودش را جمع کرد و نگاهش را 
 از من دزدید و
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بیاختیار غرق لذت شدم از  .دور شد
 تعصب و ادبش و

 .لبخند زدم 
با نیملبخندی نگاهم کرد و به پشتی صندلی 

 .تکیه داد 
 .برام بگو... چه خبر؟ یک ماهه ندیدمت -
صدف میره دانشگاه، عزیز جون مثل -

 همیشه از درد پا



میناله و دکتر زن عمو رو جواب کرده. عمو 
 هم زیاد خوب

نیست، یعنی روحیهاش به خاطر بیماری 
 .زن عمو خرابه 

ابروهایش در هم گره خورد و نفس عمیقی 
 .کشید

- چطور توی واقعاً برای زن عمو متاسفم، 
 شش ماه از پا

 .افتاد 
تلخ بود بدانم زنی که جای مادر نداشتهام را 

 گرفته بود را از

دست میدهم و هیچ کاری از دستم 
 .برنمیآید 



روزای سختی رو گذروندیم، عمو هنوزم -
 باورش نمیشه،

شاید برای همینه که هنوز به کوروش چیزی 
 .نگفته 

 یک تای ابرویش رفت باال و همان زمان
 گارسون

کاپوچینوها را جلوی ما گذاشت. کمی عقب 
 رفتم و فنجان

بزرگ را جلویم کشیدم و عطر مست 
 کنندهی کاپوچینو را
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نفس کشیدم. بابا اما هنوز به دستهای 
 گارسون که کیکها

را جلوی ما میگذاشت خیره مانده بود. 
ش آنجا ونگاه  

 .فکرش جای دیگری بود 
به عالمت تشکر سری تکان داد و دوباره به 

 .من نگاه کرد 

فعالً که اومده و مجبوره با واقعیت کنار -
 .بیاد

تکهای از کیک را با چنگال جدا کردم و به 
 طرف بابا گرفتم،

دلم میخواست مثل یک مادر به او برسم. 
 خندهای کرد و



 .یک چشمش را ریز کرد
- خوای لوسم کنی؟ عادت ندارم دختر می . 

یاد مامان افتادم، جدا از تمام کارهایی که 
 مامان کرده بود،

ولی همیشه به خورد و خوراک بابا میرسید. 
 تا جایی که

یادم میآمد و عزیز جون تعریف کرده بود، 
 مامان حتی

 .برای همسرش هم مادری میکرد
بابا چنگال را از من گرفت و کیک را در 

ش گذاشت دهان . 

 گفتی امروز آزاد میشم؟-

 .نه. سورپرایز میشن واقعاً -



ابروهایش گره خورد و به فنجان خیره شد 
 گفتن "شاید"و 
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آرامش باعث شد دلم بگیرد. حتی به 
 برخورد عمویی که

بزرگش کرده بود مطمئن نبود، به زن 
ی که برایش ازعموی  

 .مادر کمتر نبود

بیاختیار دستش را گرفتم و آرام صدایش 
 زدم. سرش را

باال آورد و لبخند تلخش مزهی زهر را تا 



 .گلویم باال آورد 

میدونم سخته بعد از سالها بخواید -
 باهاشون روبرو

 .بشید، ولی اونا دوستتون دارن
چشم از چشمهایم برداشت و دوخت به 

 انگشت سبابهاش
 .که لبهی فنجان را دور میزد

شاید، شایدم نه. از سالهایی که مطمئن -
 بودم دوستم

 .دارن خیلی گذشته 

دستم را از روی دستش برداشتم و به پشت 
 صندلی تکیه

دادم. آنقدر گرفتگی صدایش برایم سنگین 



 بود که
 .بیاختیار بغض چنبره زد در گلویم 

 .باید با ترستون روبرو بشید -
ش را باال آورد و انگشت یکباره سر 

 سبابهاش از حرکت

 .ایستاد 
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 ترس؟ کی میگه میترسم؟-
 نگاهش کردم. پس نگران چه بود؟

من نمیترسم عسل، کارم قابل دفاع -
 نیست، اون اتفاق



ناخواسته افتاد. به هر حال خیلی وقته 
دم باهاش کنار اوم . 

 .نفس آزاد کرد و پا روی پا انداخت 
هر کسی هرطور که دوست داره قضاوتم -

 کنه. ولی من

میدونم و خدای منم میدونه که من تو مرگ 
 سپیده

 .بیتقصیر بودم 
چانهام میلرزید، قلب و حتی رگهای سرم. 

 دلم برایش

آتش گرفته بود. فکم منقبض شد و به او، 
 اویی که زندگی ما

خاکسترش را به باد داد لعنت  را آتش زد و



 .فرستادم 
خیلی وقته میدونم که مردم اونطور که -

 دوست دارن

ببیننت نگاهت میکنن. نمیگم بیتقصیر 
 بودم، ولی جرمم

انقدر سنگین نبود که مهر قاتل رو پیشونیم 
 .بخوره

سر سنگین شدهام را بلند کردم. حتی 
 شاخه گل رز روی

یزی میز هم طراوتی نداشت. این روم
 چروک شدهی

ارغوانی که هیچ جوری با رنگ چوب 
 قهوهای میز جور نبود
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به من دهن کجی میکرد. همه چیز ناکوک 
 .بود

یکباره از پشت میز بلند شدم. از بوی قهوه 
 و عود

 .سرگیجه گرفتم 

 میشه بریم؟-

 ۳۸_پارت#

قب کشید و صدای کشیده صندلی را ع
 شدن پایهها روی

 .سرامیک سفید و بیروح در سالن پیچید 

 .بریم-



دستهی کیفم را قاپ زدم و راه افتادم. کارت 
 عابر بانک را

جلوی مردی که پشت صندوق نشسته بود 
 گذاشتم و از در

شیشهای به بیرون نگاه کردم. باد با برگ 
 درختها بازی

بلند میشد.  میکرد و خاک بود که به هوا
 مردی چهارشانه

روبروی در ایستاده بود و با لباس فرمش که 
 همرنگ

رومیزیها بود به عابرانی که شتابزده رد 
 میشدند لبخند

میزد. نیمرخش خیلی آشنا بود. کاله 



 مسخرهای که

ریشههای طالییاش روی پیشانیاش جاخوش 
 کرده بود را
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جابهجا کرد و به طرف سالن چرخید و من با 
 دیدن صورتش

جاخوردم. کمی جلو رفتم و با اطمینان به 
 اینکه متین را در

آن حال و آن لباس میبینم، همه چیز را 
 .فراموش کردم

بیتوجه به صندوقدار که رمز کارت را 



 میخواست از کافه

بیرون رفتم و روبرویش ایستادم. مثل 
میشه خونسرد وه  

 .بدون هیچ تعجبی نگاهم کرد 
 چیه؟ جن دیدی؟-

به سر تا پایش نگاه انداختم و دیگر 
 نتوانستم خودم را

 .کنترل کنم و بلند خندیدم 

زشته خانم، وسط خیابون هرهر و کرکر -
 .راه ننداز 

 .به سرتاپایش اشاره کردم 
 .این چه وضعیه -

نگاهی به خودش انداخت و ابرو در هم 



شید ک . 

کار که عار نیست، هر کاری هم لباس -
 خودش رو داره. تو

 میری دانشگاه با مینیژوپ میری؟

خوب میشناختمش، نمیخواست جوابم را 
 بدهد و داشت

 .ذهنم را منحرف میکرد 
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 .باشه، پس موفق باشی -
مهایش زودتر از لبهایش باز شد، ولی چش

 لبهایش تکان



خورد و کنار من میخکوب ماند. برگشتم و با 
 دیدن بابا تازه

 .یادم افتاد که او را در کافه رها کرده بودم 
 .ببخشید بابا -

 .به متین اشاره کردم 
متین سودایی، همون که براتون تعریف -

 .کرده بودم 

بابا با لبخند سر تکان داد و متین که مثل 
یلیهمیشه خ  

سریع خودش را جمع میکرد لبخند زنان 
 دستش جلو

 .آورد 
سالم آقای کاردان، از دیدن دوبارهی شما -



 .خوشحالم

 .بابا دستش را فشرد و سر تکان داد 
منم مشتاق دیدارتون بودم آقا متین. -

 عسل خیلی از شما

تعریف کرده. هرچند با چیزی که میبینم 
 خیلی با نوزده

 .سالگیت فرق نکردی 

متین لبخند زد و برخالف همیشه که جوابی 
 در آستین

 .داشت سکوت کرد 
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 .از حالتش خندهام گرفت 
راحت باش متین، بابا میدونه چقدر -

 شیطون و حاضر

 .جوابی، این اداها جواب نمیده 

 .با لبخندی پر رنگ نگاهم کرد 
- س، خیالم راحت شد. باور کن خب پ

 همین جوابی که

 .ندادم داشت غمباد میشد برام
صدای قهقهی بابا بلند شد و من با دیدن 

 خندهاش که چال

 .میانداخت روی گونهاش لبخند زدم

 چی میخواستی بگی مگه؟-

متین کمی به بابا نزدیک شد و صدایش را 



 .پایین آورد 
- وم تو بعداً براتون میگم، بذارید یک کم ر 

 روتون باز بشه

 .بعد
کمی عقب رفت و چهرهی محجوبی به خود 

 .گرفت 

 .االن خجالت میکشم-
 .صدای صندوقدار از پشت سرم بلند شد

 .خانم، کارتتون -

به دنبالش وارد شدم و رمز را گفتم و به بابا 
 و متین که گرم
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ت بودند نگاه کردم. انگار تازه زندگی صحب
 داشت عادی

میشد. پدرم با دوستی که سالها بود بیهیچ 
 چشمداشتی

همراهیام کرده بود، دوش به دوش هم 
 .ایستاده بودند 

صندوقدار کارت را به طرفم گرفت و من 
 باشتاب به طرف

بابا رفتم. شاید میترسیدم، میترسیدم از 
 جلوی

 .چشمهایم غیب شود 

- یم بابا؟بر  

با لبخند سر تکان داد. رو به متین دست 



 تکان دادم و با بابا
 .راه افتادم

نگران بودم و هیجانزده. نگران از واکنشهای 
 بد احتمالی

 .و هیجانزده برای حضور بابا
 بریم خونه؟-

 "بریم"نگاهش نکردم و فقط شنیدن 

 گفتنش به پاهایم

 .جان داد

 ۳۹_پارت#

دم و به بابا که با به خیابان خانهمان پیچی
 دیدن فضای
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آشنای آنجا نفس عمیق میکشید، نگاه 
 .کردم

 اینجا رو دوست داشتید؟-
 .تمام بچگی و نوجوونیم اینجا گذشت -
به سرباالیی رسیدم و شتاب ماشین را 

 بیشتر کردم و با
ابان خلوت راه دیدن کوروش که وسط خی
 میرفت دلهره

گرفتم. اگر برخورد بدی با بابا میشد قید 
 همه چیز را

میزدم و یک آینهی تمام قد جلویش 
 میگرفتم تا بیشتر



 .خودش را بشناسد 

کوروش با چشمهای ریز شده از آفتاب 
 پاییزی، نگاهی به

داخل ماشین انداخت و خودش را کنار 
 کشید. پایم را

ه و از کنارش رد شدم. بیشتر روی گاز فشرد
 از آینه

نگاهش کردم، همینطور بیحرکت وسط 
 خیابان ایستاده

بود؛ نه جلو میرفت و نه به عقب 
 برمیگشت. بابا را دیده

بود که اینطور میخکوب شده بود. ریموت را 
 زدم و منتظر



به بابا نگاه کردم که سرش را پایین انداخته 
 بود و به سر

 . انگشت سبابهاش نگاه میکرد

 .کوروش بود -
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بدون اینکه نگاه از انگشتش بردارد سر تکان 
 .داد 

 .دیدمش -

به داخل حیاط رفتم و بعد از پارک ماشین 
 .پیاده شدیم

پلههای ورودی حیاط را باال رفتیم و جلوی در 



 واحد عزیز

ردم ایستادیم. رو به بابا ک . 

 باال بریم یا همینجا؟-
 عزیز کجاست؟-

شانه باال انداختم. یکباره در باز شد و عزیز 
 جلوی ما

ایستاد. با دیدن بابا شانههایش افتاد و 
 نفس عمیقش

نیمبند باال آمد و اشک در چشمهایش حلقه 
 .زد

دستهایش را باز کرد و لنگان قدمی جلو آمد 
 و بابا محکم

با هقهق تکان  بغلش کرد. شانههای عزیز



 میخورد، بدون

اینکه صدایش دربیاید. بابا محکم بغلش 
 کرده بود و سرش

 .را میبوسید 
 .گریه نکن قربونت برم -

سر عزیز را از روی سینهاش بلند کرد و 
 عزیز با صورت

خیس از اشک چنان آهی از سینه کشید که 
 بابا دوباره
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بغلش کرد و محکم پیشانیاش را بوسید. 



 دیدن این صحنه

را آرزو میکردم. تمام ترسم از برخورد بد 
 خانواده ریخت؛

حاال اگر کسی هم مخالف بودن بابا زیر 
 سقف این خانه بود

جرات نداشت حرفی بزند. احترام عزیز برای 
 همه از

 .واجبات بود 
 .باالخره صدای عزیز درآمد 

 .خوش اومدی پسر مهدی، خوش اومدی -

داغ از دست دادن پسرش همیشه با او 
 بود. دیوار اتاقش از

قاب عکسش خالی نمیشد و لب هایش از 



 ذکرهایی که

بابا یادگار .برای شادی روحش میفرستاد 
 پسر جوانمرگ

شدهاش بود و عزیز عاشقانه دوستش 
 داشت. هر چند که

ساس و تمام این سالها به خاطر سکوتش اح
 قضاوتش را

نمیدانستم، ولی تمام امیدم به همین 
 مادربزرگ بود که

 .بتواند بابا را به آغوش خانواده برگرداند 
با لبخند و دلی شاد به دنبال بابا وارد خانه 

 شدم. عجیب

 .احساس آرامش میکردم 



 خوشحال شدی عزیز؟-
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عزیز با پرروسریای که همیشه به سر داشت 
 اشکش را

پاک کرد و پلکهای چروک خوردهاش را روی 
 .هم فشرد 

 .جون گرفتم-

بیاختیار با صدای بلند خندیدم. بابا نگاهی 
 به اطراف

انداخت و آنقدر جلو رفت تا به پنجرهی 
 مشرف به حیاط



 .رسید. عزیز به طرفش رفت 
- ک کردم چشام از تو پنجره دیدمتون، ف

 .اشتباهی میبینه
 .بابا دستش را دور شانهی عزیز انداخت 
دلم برای این خونه هم تنگ شده بود -

 .عزیز 

صدایش خش داشت و شاید بغض 
 ساکتش کرد که سکوت

کرد و این سکوت آنقدر سنگین بود که به 
 من و عزیز هم

 .سرایت کرد

صدای تقههای محکمی که به در خورد مرا به 
د. درخود آور   



را باز کردم و با دیدن صدف ناخودآگاه 
 .خودم را جمع کردم

صدف کفشهایش را روی جاکفشی انداخت 
 و کاش

میتوانستم جلویش را بگیرم که وارد خانه 
 نشود و بگذارد

 .این خوشی کمی بیشتر ادامه پیدا کند 
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- میگن پاییز؟ هوا انقدر گرم شده به اینم 
 که آدم خفه

 .میشه 



مانتو و مقنعهاش را آویزان کرد و کیفش را 
 روی شانهاش

 .انداخت 
استاد جاجرودی کشت ما رو امروز. خوش -

 به حالت که
 .درست تموم میشه عسل 

بدون اینکه متوجه سکوتم شود رو به هال 
 رفت. کاش

 .دستهایم توان داشت تا نگهش دارم 

 ...باید کمکم-
همینطور که حرف میزد وارد هال شد و 

 زبانش بند آمد،

 .پاهایش به زمین چسبید و تکان نخورد 



من نگران به بابا نگاه کردم که کنار عزیز 
 ایستاده بود و به

صدف نگاه میکرد. هیچ حسی در صورتش 
 .نبود

چشمهای عزیز نگرانتر از من به صدف 
 دوخته شده بود و

ت که من نگرانتر شدم. عزیز انقدر اخم داش
 همدم صدف

بود و خوب از احساسات او خبر داشت و 
 وقتی عزیز محکم

و مقتدر آنقدر نگران بود، باید منتظر فاجعه 
 .میبودم 
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جلو رفتم و کنار صدف ایستادم. با چشمهای 
 درشت شده

میکرد. یک نفر باید حرف میزد،  به بابا نگاه
 ولی آن یک

 .نفر من نبودم
 ۴۰_پارت#

 .باالخره قفل زبان عزیز باز شد 
 .بیا تو دختر-

همین. چند بار لبهایش باز و بسته شد و 
 صدایی از

گلویش درنیامد. چشمهای صدف ثابت 
 مانده بود. کولهاش



از روی شانهاش سر خورد و روی زمین، کنار 
 .پایش افتاد

گشت و به من نگاه کرد. نمیدانستم باید بر 
 حرفی بزنم یا

نه، حرکتی بکنم یا نه. گلویم خشک شده و 
 زبانم به کامم

چسبیده بود. هنوز تصمیم نگرفته بودم چه 
 کار کنم که

صدف بدون کالمی مثل باد به سمت در 
 رفت و من

در را نیمه باز .ناخودآگاه دنبالش دویدم 
 گذاشته و پابرهنه

ا باال رفت و من صدایش نکردم. از پلهه



 صدایش میکردم

چه میگفتم؟ اینکه پدرش را دوست داشته 
 باشد؟ او را

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

108 

بغل کند و گریه کند؟ او هیچکدام از 
 چیزهایی که من

میدانستم را نمیدانست. بهتر بود برود تا 
 من کمی فکرم را

کنم. رفتنش کمی نفسم را آزاد کرد جمع  . 

برگشتم و آرام در را بستم و به بابا نگاه 
 کردم. احساس او را



به صدف میدانستم، صدفی که در این 
 شش سال حتی

یکبار به دیدن پدرش نرفته بود. بابا سرش 
 را پایین

انداخت و آرام روی تک مبل زیر پنجره 
 .نشست 

اناپه عزیز نگاهی به او انداخت و روی ک
 نشست. پر

روسریاش را باز کرد و شروع به باد زدن 
 خودش کرد. من

هنوز نمیدانستم باید چکار کنم، نه با بابا و 
 .نه با صدف

گنگ و گیج به سر پایین افتادهی بابا نگاه 



 میکردم و گاهی

به عزیز که در هوای خنک خودش را باد 
 میزد. جلو رفتم و

اش با دیدن قطرات عرق که روی پیشانی
 نشسته بود، به

 .آشپزخانه رفتم و با لیوانی آب برگشتم 
 .بخور عزیز -

لیوان را گرفت و لبهای نازکش روی لبهی 
 لیوان لرزید. به

سختی جرعهی کوچکی قورت داد و دوباره 
 لیوان را به من
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برگردم که  داد. میخواستم به آشپزخانه
 صدای عزیز بلند

 .شد 

 .ناراحت نشو پسر، اون دخترم حق داره -
برگشتم و به صورت عزیز نگاه کردم. 

 ترسیدم از ابروهایی
که گره خورده و نگاه تیزی که به بابا دوخته 

 .شده بود

چه از عمد باشه، چه نباشه، تو این بچه رو -
 .بیمادر کردی

نگاه کرد.  سر بابا باال آمد و دقیق به عزیز
 عزیز چشم از

چشم بابا برنداشت و من با پاهای لرزان 



 جلو رفتم. اگر عزیز

به خاطر صدف بابا را نمیپذیرفت باید چه 
 میکردم؟

شما که من رو بزرگ کردی عزیز، شما که -
 بهتر از هر کسی

 من رو میشناسید چرا؟

 .دست عزیز از پر روسریاش باز شد

 چی چی رو میدونم؟-

لو آمد و آرنجهایش را روی بابا کمی ج
 زانوهایش گذاشت و

 .خم شد سمت عزیز 

 به نظر شما من قاتلم؟-
 .عزیز بیشتر گره انداخت به ابرویش 
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چه توفیری داره؟ بله، وختی گفتن سپیده -
 رو کشتی من

دت گفتم بچم این کارو نمیکنه، ولی خو
 .گفتی کردی 

 .صدای بابا باال رفت 

غیر عمد بود عزیز، این رو حتی قاضی هم -
 فهمید، شما

 دارید حکم جدید بهم میدید؟

صدای عزیز باالتر از صدای بابا در خانه 
صدات رو-پیچید.   

 .ننداز رو سرت 



 .سر بابا باز هم پایین افتاد 

 .ببخشید -
اون قاضی گفت عمدی نزدی، گفت -

فت دو تانکشتی؟ گ  

 بچه رو بیمادر نکردی؟
سر بابا بیشتر در یقهاش فرو رفت و صدای 

 عزیز پایینتر

 .آمد 
تو جیگر گوشهی منی و هر کاری کرده -

 باشی رو چشمم
جا داری، ولی فک نکن به این آسونیا 

 میتونی دل اون بچه

 .رو نرم خودت کنی 



نفسی که گره خورده بود باال آمد. پس عزیز 
 نمیخواست
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عذر بابا را بخواهد؛ حرفش فقط دل صدف 
 .بود

 .به سختی از جایش بلند شد و ایستاد 
اگه غیرعمدی زدی اون دختر معصومو -

 پرپر کردی، دل
بچشو نرم کن که بیشتر از این مدیونش 

 .نشی 
به سمت در اتاقش رفت و نگاه من روی 



ابا ماند که معلومب  

بود به خود میپیچد و فقط من میدانستم 
 چه حرفهایی

 .برای زدن دارد 
 .عزیز جلوی در اتاقش ایستاد 

 .واسش قیمهریزه بذار -
محبتهایی از جنس عزیز، مثل خشمش 

 غیرقابل درک

 .بود
--- Monday, September 7, 2020 -

-- 
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 ۴۱_پارت#
*** 

بشقاب بابا را برداشتم تا به آشپزخانه بروم 
 که صدای در

 .بلند شد. برای لحظهای قلبم ریخت 
به هر سه به هم نگاه کردیم. باالخره جانی 

 پاهایم دادم و به
سمت در رفتم. پشت در نفس عمیقی 

 کشیدم و در را باز



کردم. انتظار دیدن صدف را داشتم، ولی با 
 دیدن عمو جا

 .خوردم 

 .سالم عمو جون -

 .لبخند نیمبندی زد
 نمیخوای بذاری بیام تو؟-

سریع خودم را کنار کشیدم و در را کامل باز 
 .کردم

 .ببخشید، بفرمایید تو -
مو با طمانینه کفشهایش را درآورد و وارد ع

 شد و

یکراست به سمت هال رفت. پشت سرش 
 رفتم. عمو با



 .دیدن بابا سریعتر جلو رفت 

 .خوش اومدی یادگاری -
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بابا با شنیدن حرف عمو که نشان صلح بود 
 از پشت میز

به سمت عمو رفت. عمو او را  بیرون آمد و
 بغل کرد و بابا از

روی شانهی او به من لبخند زد. دلم برایش 
 سوخت که با

دیدن هر کسی باید منتظر عکسالعمل 
 میبود تا بفهمد



چطور با عزیزانش برخورد کند. دلم 
 میخواست میتوانستم

پناهش دهم. جایی ببرمش که هیچکس 
 نباشد و اگر کسی

بابا باشد هست از سر دلخواه  . 

از هم جدا شدند و من با جرات بیشتری 
 جلو رفتم. عمو

 .نشست و به مبل روبرویش اشاره کرد 
 .بشین -

بابا نشست و با دیدن آرامشش قلبم گرم 
 .شد 

 هنوزم به من میگید یادگاری عمو جون؟-

 .عمو نم اشکش را از زیر عینکش پاک کرد 



تو همیشه یادگاری مهدی هستی عموجون -
. 

زیز اشاره کرد که میز را جمع کنم. به ع
 سمت میز رفتم و

مشغول جمع کردن شدم؛ ولی تمام حواسم 
 به مکالمهی

عمو و بابا بود و با شنیدن لحن مسالمتآمیز 
 عمو هر لحظه
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آرامش بیشتری میگرفتم. بعد از شستن 
 ظرفها با



کانهای چای برگشتم که دیدم همه جلوی است
 در

 .ایستادند
 .کجا میرید؟ چایی آوردم -

عمو در حالیکه کفشهایش را میپوشید 
 دستگیرهی در را

 .گرفت 

با سینی بیا باال، مونس میخواد پدرام رو -
 .ببینه 

فقط خدا میدانست چقدر خوشحال شدم. 
 هر چیزی را

تصور میکردم جز این که تنها مشکل صدف 
 باشد. به



 .دنبالشان از پلهها باال رفتم 

اشکهای زنعمو اشک همه را درآورد. بابا در 
 آغوش

زنعمو فرو رفته بود و اینبار حتی بابا هم 
 نتوانست جلوی

گریهاش را بگیرد. زنعمو برایش مادری کرده 
 بود؛

همانطور که برای من و صدف. بابا صورت 
 زنعمو را نوازش

میخندید میکرد و زنعمو میان اشک  . 

به اطراف نگاه کردم. خبری از صدف نبود، 
 همینطور

 .کوروش 
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به سمت عمو که نشسته بود و به زنعمو و 
 بابا نگاه میکرد

 .رفتم و صدایم را تا حد ممکن پایین آوردم 
 صدف کجاست عمو؟-

اشاره کرد با ابرو به طبقهی باال  . 

 آقا کوروش چی؟-
 .نگاهی به ساعتش کرد و اخم کرد 

 .دیر کرده -

متعجب به ساعت دیواری نگاه کردم. 
 ساعت از نه گذشته

بود. کوروش هر وقت به دیدن دوستانش 



 میرفت قبل از

ساعت نه خانه بود که پیش از خواب 
 .زنعمو، او را ببیند 

بابا و زنعمو مشغول صحبت بودند و من 
یخواستمنم  

حرفی بزنم که بابا را از زنعمو دور کنم؛ از 
 ظهر به اندازهی

 .کافی آزار دیده بود 

تصمیم گرفتم به سراغ صدف بروم. از هال 
 بیرون آمدم و به

سمت پلهها رفتم که در ورودی باز شد و 
 .کوروش وارد شد

با دیدن من برای لحظهای دستش روی 



 دستگیره ماند، ولی

د شد و در را بست. یک بعد به آرامی وار 
 .قدم جلو آمد
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 .چشمت روشن -

سری تکان دادم و به دنبالش به سمت 
 هال رفتم. صدای

قلبم را میشنیدم و دوباره لرز به پاهایم 
 افتاده بود. این

خان آخر بود و اگر کوروش هم آنطور که 
باباید با با  



برخورد میکرد میتوانستم نفس راحت 
 .بکشم

بابا با دیدن کوروش سر پا ایستاد. کوروش 
 جلو رفت و به

فاصلهی دو قدم از او ایستاد و بیحرف به 
 .هم خیره شدند

هر چه سکوت بود انگار فریاد شده بود در 
 .گوش من

هیچکس حرف نزد و همه به آن دو خیره 
 .بودند 

گر نزدیک شد و باالخره کوروش یک قدم دی
 دستش را جلو

 .برد 



 .آزادیت مبارک -
بابا دستش را در دست او گذاشت. انتظار 

 داشتم کمی

نگرانی در چشمهایش ببینم، کمی خشم و 
 یا هر حسی جز

 .این صورت بیحس و لبهای خندان 
 .ممنون -

 .زنعمو نگاهی به ساعت انداخت 
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 دیر کردی پسرم؟-

 .کوروش به سمت مبل رفت و نشست 



 .سر خاک سپیده بودم -

مثل پتک خوردهها گیج شدم و از حرص 
 لب گزیدم. باز

سکوت شد، انگار هیچکس نمیدانست چه 
 باید بگوید که

 .حتی صدای نفسها هم قطع شده بود 

 .کوروش انگار حرف عادیای زده ادامه داد

- تم پیش ارسالن بعد هم رف . 

بابا کنار عزیز نشست و پا روی پا انداخت. 
 دلم میخواست

هر چه میتوانستم سر کوروش فریاد بزنم. 
 میخواستم

 .نفسش را قطع کنم 



سنگینی نگاهی را روی خودم حس کردم. 
 بابا اخم کرده و با

 .چشمهایش به من تشر میزد 

نگاه کوروش بین من و بابا چرخید و روی 
ماند بابا ثابت . 

نفس عمیق کشیدم تا بتوانم خودم را 
 .کنترل کنم 

 خوبی پسرعمو؟ کی آزاد شدی؟-

خوبم، دو سه ساعت قبل از اینکه من رو -
 ببینی و یادت
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 .بیفته بری بهشتزهرا آزاد شدم 
 کوروش پوزخند تلخی زدم و لیوان چای سرد

 شده را از

 .روی میز برداشت و دوباره نشست 
بهشتزهرا یادم نرفته، قبل از امروز سه بار -

 .رفته بودم
 ۴۲_پارت#

هیچکدام نمیخواستند کوتاه بیایند و همین 
 نگرانم

میکرد. هرچند به بابا اعتماد داشتم که 
 نمیگذارد بحث باال

 .بگیرد
پس هردومون از عدم فراموشی رنج -



 .میبریم 

ش خونسرد لیوان را در دستش کورو
 .چرخاند و لبخند زد 

این رو نگو، در حق خودت اجحاف میکنی؛ -
 تا جایی که

 .یادمه مشکل اصلی تو فراموشی بود 
برای بار اول برق خشم را در چشمهای بابا 

 دیدم و

ناخودآگاه رفتم و پشتش ایستادم. با تمام 
 ترسم آماده

ابا زد بودم، آماده بودم هر کسی حرفی به ب
 که باعث

رنجشش شد بایستم و هر آنچه میدانم را 



 فریاد بزنم. اگر
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انتخاب کوروش این بود من مشکلی 
 نداشتم. دستهایم را

روی شانهی بابا فشردم. نگاه کوروش از 
 دستها تا

داد چشمهایم باال آمد. سری به تاسف تکان 
 و سرش را به

لیوان گرم کرد. سکوت بابا باعث شد نفس 
 .همه باال بیاید

عزیز از جایش بلند شد و شب بخیر بلندی 



 گفت و به طور

کلی قائله را ختم کرد. بابا و من دنبالش به 
 راه افتادیم. عمو

دنبالمان آمد و جلوی در ایستاد. یاد 
 قرصهای زنعمو

 .افتادم 
- د؟قرصهای زنعمو رو دادی  

عمو لبخندی زد و سر تکان داد و من با 
 خیال راحت و نفس

آزاد شده به دنبال عزیز و بابا از پلهها پایین 
 رفتم. بابا میان

 .پلهها دستم را گرفت و زمزمه کرد 
اگر بخوای اینطور ادامه بدی شروع نشده -



 باید تمومش
 .کنیم 

 .در واحد را باز کردم و آهسته جواب دادم 

- باباحواسم هست  . 
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 ۴۳_پارت#

* 

با دیدن جای خالی صدف عصبی شدم. 
 میدانستم با

حساسیتی که به جای خوابش دارد شب 
 .بدی را گذرانده 



در اتاقش را بستم و به سمت عزیز که چای 
 تلخ بعد از

 .صبحانهاش را میخورد رفتم 

- ومد پایین؟صدف دیشب نی  

عزیز زیر چشم نگاهی به بابا کرد و سرش را 
 به عالمت نه

تکان داد. چشم بستم تا کمی از میزان 
 عصبانیتم کم شود،

ولی وقتی چشمم به چهرهی بابا افتاد گر 
 گرفتم. این مرد به

اندازهی کافی آزار دیده بود و صدف حق 
 نداشت طوری با

مه او برخورد کند که انگار فقط او مقصر ه



 .چیز است 

کش را از دور مچم باز کردم و موهای بلندم 
 را چند دور

پیچاندم و پشت سرم ثابتش کردم. از خانه 
 بیرون رفتم و

یک راست رفتم باال. در را که باز کردم 
 زنعمو را در حال

رفتن به آشپزخانه دیدم و چشمهایم درشت 
 شد. سریع
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 .جلو رفتم و دستش را گرفتم 



چیکار میکنی قربونت برم، مگه دکتر -
 نگفت استراحت؟

با دو دستش دستم را گرفت و قدم دیگری 
 .جلو رفت

همینطور بخورم و بخوابم زخم بستر -
 میگیرم دختر. من

 .که زیاد راه نمیرم، نگران نباش 

تا آشپزخانه همراهیاش کردم و پشت میز 
شاندمشن . 

صدف در حال شستن ظرفهای صبحانه بود 
 و حتی

برنگشت سالم کند. کوروش با دیدن من 
 سری تکان داد و



 .از در آشپزخانه بیرون رفت 
-رفتم کنار صدف و حوله را گرفتم سمتش. 

 دستات رو

 .خشک کن بریم پایین 

بدون اینکه نگاهم کند حوله را گرفت و 
 پرتش کرد کنار

نه بیرون رفت. عصبی به سینک و از آشپزخا
 دنبالش رفتم

 .که زنعمو دستم را گرفت 

 .بذار یک کم قضیه رو هضم کنه -
من صدف را میشناختم، اگر آزادش 

 میگذاشتم دیگر

نمیتوانستم خط قرمزی برای خودسریهایش 



 .بگذارم 
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- و؟ حضور پدرش رو؟چی رو هضم کنه زنعم  

بدون اینکه بخواهم صدایم باال رفته بود، 
 ولی نمیتوانستم

 .برخورد صدف را درک کنم 
صدف خودش را به آشپزخانه انداخت. 

 آنقدر پرشتاب وارد
 .شد که یک قدم عقب رفتم 

اون پدر توئه، نه من. این تویی که هر -
 ...هفته رفتی و



 .حرفش را قطع کردم

- ؟ اینکه تمام این همین عصبیت میکنه
 سالها من

فراموش نکردم بابا هست، ولی تو فراموش 
 کردی؟

صورتش یکپارچه سرخ شده بود، 
 چشمهایش ریز شده و

چانهاش میلرزید. هیچ کدام از اینها باعث 
 نشد دلم

بسوزد، آنقدر دلم برای بابا سوخته بود که 
 جایی برای رحم

 .کردن به کسی نمانده بود

- گم این تویی که یادت نخیر، میخواستم ب



 رفته اون قاتل

 .مادرمونه. یادت رفته چه آدم پستیه 

تمام رگهای سرم را کشیدند. از فک تا 
 شقیقهام تیر

 .کشید 
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دهنت رو ببند، به چه حقی راجع به بابا -
 اینطور حرف

 میزنی؟

صدایش را روی من بلند  اولین باری بود که
 میکرد و این



بیشتر متعجبم کرد تا خشمش نسبت به 
 .بابا 

تو به چه حقی یادت رفته اون مرتیکه -
 زندگیمون رو سیاه

کرد؟ بدو بدو میری تو بغلش که بگی چی؟ 
 بگی مادر

نداریم مهم نیست؟ که اگر زده مادرمون رو 
 کشته ما

دهنمون رو میبندیم و فکر میکنیم هیچ 
فاقی نیفتاده؟ات  

از عصبانیت نفسم باال نمیآمد و بدتر از من 
 صدف که

 .صدایش گوش فلک را کر میکرد 



 .قدمی جلو آمد و میان هق هق فریاد زد 
از اولم بچه بابا بودی، مامان برات مهم -

 نبود. حاال هم بدو
برو تو بغل بابا جونت. برای تو که بد نشد 

 مادرت مرد،

این منم که هر عزیزتر شدی واسه همه. 
 شب با گریه

خوابیدم و یادم نرفت کی مادرم رو کرد زیر 
 یه خروار
 .خاک
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 ۴۴_پارت#

وقتی به خودم آمدم که دستم گزگز میکرد و 
 گوشهی لب

صدف پاره شده بود. گیج به دستم که هنوز 
 روی هوا بود

من به صدف سیلی زده بودم و  نگاه کردم.
 او با چشمهای

سرخ و بیرون زده نگاهم میکرد و دستش 
 روی صورتش

 .مانده بود 

دستی مرا عقب میکشید و کوروش بین من 
 و صدف

ایستاده و عصبی به من نگاه میکرد. قدم 



 دیگری عقب

 .رفتم و صدای زنعمو کنار گوشم بلند شد 
 چیکار میکنی؟-

ن شرایط دستم روی نمیدانستم. در بدتری
 صدف بلند

نشده بود. بغضش شکست و سرش میان 
 سینهی کوروش

فرو رفت و او محکم بغلش کرد و عصبیتر 
 .به من نگاه کرد

کالفه بودم، پر از بغض و حرفهای ناگفته و 
 بانیاش مردی

بود که حاال قهرمان صدف شده بود و از من 
 به او پناه برده



 .بود 
بیرون کشیدم و  بازویم را از دست زنعمو

 .جلو رفتم 

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

125 

این رو زدم که یادت بمونه صدات رو برای -
 خواهرت بلند

نکنی. زدم که یک کم اون مغز نداشتهات 
 تکون بخوره و

بری از بابا بپرسی چی شد که به قول تو 
 .بیمادرت کرد

نداری قضاوتش  وقتی هیچی نمیدونی حق



 .کنی 

سرش را از روی سینهی کوروش برداشت و 
 بدون کالمی

حرف و نگاه به کسی، از آشپزخانه بیرون 
 رفت. صدایم را

 .بلند کردم 
چه بخوای چه نخوای امشب تو خونهی -

 خودت سرت رو

 .میذاری رو بالشت 

لیوان آبی که جلویم گرفته شده بود را گرفتم 
 و الجرعه سر

به صدف سیلی زده بودم و کشیدم. من 
 هیچ چیز



 .نمیتوانست این را جبران کند
چرا زندگی من همیشه با نفرت و دلهره 

 گذشته بود؟ چرا

باید پدرم، مادرم را قربانی میکرد و من 
 خواهرم را؟

دلم میخواست پیشانیام را سوراخ کنم و 
 این حجم خون

جمع شده در سرم را بیرون بریزم. صدای 
 کوروش پیچید و

من برگشتم و نگاهش کردم. چیزی راه 
 .گلویم را بسته بود
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سعی کردم نفس عمیق بکشم و بفهمم 
 کوروش چه

میگوید. دقت کردم، لبهایش تکان میخورد 
 ولی صدایش

هر لحظه گنگتر میشد. سرم تکان میخورد، 
 انگار کسی

یزد. صورت وحشتزدهی زنعمو به صورتم م
 روبرویم بود

و نفسم هر لحظه تنگتر میشد. دست به 
 یقهام بردم و

پایین کشیدمش تا نفسم باال بیاید، ولی 
 داشتم خفه

میشدم. چنگ زدم به شانهی کوروش. 



 دنبال چیزی یا

کسی میگشتم که کمی اکسیژن برساند. 
 نباید میمردم،

ید... نفسم باید انتقام پدرم را می گرفتم. نبا
 قطع شد و

نفهمیدم چطور روی هوا بلند شدم و 
 سفیدی سقف کمکم

 .سیاه شد

 ۴۵_پارت#

**** 

با حس نوری پشت پلکهایم کم کم هوشیار 
 شدم. پیش از

اینکه چشمهایم را باز کنم صدای گنگ 
 .کوروش را شنیدم



حسی مانع شد که چشمهایم را باز کنم، هر 
 چند حالت

عث میشد تهوع شدید و سر درد با
 ناخودآگاه به خود
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 .بپیچم 
 .صدای کوروش کمکم واضح شد 

خب پدر نمونه، میدونستی بار اول نیست -
 که عسل

 اینطور بیهوش میشه؟
 .نه -



سعی کردم بفهمم کجا هستم، تمام حواسم 
 را به کار

ستریل حدس زدم انداختم. از بوی مواد ا
 باید در بیمارستان
 .یا درمانگاه باشم 

صدای بابا میلرزید و دل مرا هم لرزاند. 
 نباید نگرانش

 .میکردم 

 تو میدونی چرا اینطوری میشه؟-
صدای قدمزدن آمد و نمیدانستم کدامشان 

 این قدمهای
 .کالفه را برمیدارد 

از وقتی رفتی زندان، همون شب اول -



 .بیهوش شد 
- چی گفت؟ دکتر  

 .عصبیه -

حس کردم کسی نزدیکم ایستاده. سعی 
 کردم چشمهایم را
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بیحرکت نگه دارم تا شک نکنند که به هوش 
 .آمدهام

گیجگاهم نبض میزد و صدای نگران بابا 
 حالم را بدتر کرد

- به همین؟ عصبیه؟ یعنی قراره هر وقت 



 اعصابش فشار
 میاد بیهوش شه؟

صدای پر از پوزخند کوروش تمام حرصی که 
 از او داشتم را
 .به یادم آورد 

این رو برو از دکترش بپرس؛ من نه -
 دکترم و نه پرستار

 .دخترت 

پس برای چی اینجا موندی؟ چرا نمیری؟ -
 تو نه دکتری و

نه پرستار. تا جایی که من میدونم 
 پسرعموی پدرشی،

ی یه نسبت دور. پس برو یعن . 



نبض گیجگاهم بیشتر شد و حس کردم هر 
 چه در معده

ندارم تا پشت لبهایم باال آمده. به سختی 
 آب دهانم را
 .قورت دادم 

از اون روزهایی که تو تصمیم گیرندهی -
 این دختر بودی
 .خیلی گذشته 

 .من پدرشم -
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صدای خونسرد کوروش سر دردم را تشدید 



 .کرد 

تو وقتی مادرش رو کشتی از این سمت -
 .استعفا دادی 

صدای قدمها مال بابا بود. کوروش شمرده 
 و آرام راه

میرفت. حاال صدای هر دو را باالی سرم 
 .میشنیدم 

 تو چرا حرص میخوری کوروش؟-
میخواستم جوابش را بشنوم، میخواستم 

ینم تا کجابب  

میتواند حس واقعیاش را انکار کند و پشت 
 احساس

 .مسئولیتش پنهان شود 



تو چرا به فکر حرص خوردن منی؟ اونی که -
 روی تخت

خوابیده دخترته، بهتر نیست یک کم 
 مراعات کنی؟

جواب نداد و این یعنی حتی نمیتواند پشت 
 هیچ حسی،

 .هیچ حرفی پنهان شود 

- تو چرا باید به  من جواب میخوام کوروش،
 فکر این باشی

که دختر من بیمادر شد؟ تو نگران دخترمی، 
 ...نگران منی

کمی سکوت کرد و تو ذهنم فریاد زدم 
جملهات رو تموم»  



 «کن بابا 
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 یا مشکلت نبود سپیدهست؟-
حتی صدای نفسهایشان را  .سکوت شد

یشنیدمم . 

 ۴۶_پارت#

میدانستم یا جواب نمیدهد، یا یک سری 
 لغات را پشت

سر هم میچیند تا احساسش را پنهان کند. 
 پشت منی

پنهان میشد که بین دستهایش بزرگ شده 



 بودم. پشت
برادر بودن برای پدرم و پشت هزار نسبت و 

 احساس دیگر
 .جز آنچه واقعا بود 

 گامهای شمردهاش را شمردم و تا جای
 ممکن نفسم را

تنظیم کردم که نکند صدای قلب و نفسم 
 حتی لغتی از

جوابش را جا بگذارد. صدایش را کمی دورتر 
 از خودم
 .شنیدم 

جوابت رو میدم، چون اگر حدسی که زدم -
 درست باشه



باید بشنوی تا شاید از کاری که داری با 
 خودت و این دختر

 .معصوم میکنی دست برداری 

ن ملحفه را چنگ زدم. کمی مکث کرد و م
 کمی الی
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چشمهایم را باز کردم تا ببینمش. وقتی 
 حرف میزد باید

 .چشمهایش را میدیدم 

باال تنهاش در دیدم بود. موهای آشفته و 
 صورت به هم



ریختهاش اصال به صدای خونسرد و آرامش 
 .نمیآمد 

- ان دخترتم چون صبری براش نمونده. نگر 
 چون میفهمم

وقتی یکی بیپناه باشه و ندونه جواب 
 سوالهاش رو از کی

 .بگیره چه دردی میکشه 
دستی الی موهایش کشید و من دقیقتر 

 .نگاهش کردم 
ناراحتم برای تو که چوب کارهای خودت -

 .رو میخوری

نگران صدفم که نه مادر به خودش دید و نه 
داری پدر و تو  



 .خواهرشم ازش میگیری

باز هم سکوت کرد و آنقدر سکوتش را ادامه 
 داد تا صدای

پرتمسخر بابا که باالی سر من بود و 
 .نمیدیدمش بلند شد

 !سپیده رو جا انداختی-

چشمهایش را فشرد و انگار کسی روی مغز 
 و قلب من پتک

زد. حتی سعی نمیکرد احساسش به مادرم 
 .را پنهان کند

چشمهایش را باز کرد و میخکوب به  باالخره
 .بابا نگاه کرد 
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نمیدونم چه حسیه، ولی انگار هر تکه از -
 بدنم برای

 .مظلومیت و معصومیتش میسوزه 

 .صدای قهقهی عصبی بابا بلند شد 

 مظلوم شاید، ولی معصوم؟-

خورد و قدمی جلو  ابروهای کوروش گره
 آمد. دیگر نه در

چشمهایش خبری از خونسردی بود و نه در 
 .صدایش 

این دفاع جدیدته؟ معصومیت زنی که -
 نفسش رو قطع

 کردی ببری زیر سوال تبرئه میشی؟



بابا از من فاصله گرفت، حاال هر دو در 
 .دیدرسم بودند

صدای قلبم داشت کرم میکرد. حالت تهوع 
 توانم را بریده

ود و هر لحظه انتظار داشتم باال بیاورم ب . 

من اون روزی که کشتمش خودم رو تبرئه -
 کردم مثال

 .برادر 
یک باره قلبم ایستاد. کلمهی کشتمش در 

 ذهنم چرخید و

چرخید و در قالب جسد سپیده روبرویم 
 ایستاد. صدای

کوروش باز هم گنگ بود و من تمام توانم 



 را جمع کردم تا

 هوشیار بمانم
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کشتیش؟ این رو کسی میگه که به عمد -
 .یکی رو بکشه 

و برای بار اول لبخندی روی لبهای بابا دیدم 
 که تمام تنم

را لرزاند؛ لبخندی خبیث، مرموز. بدنم، 
 قلبم، تمام

یاختههای وجودم لرزید و جسد سپیده محو 
 شد، صدای



لبم نیست شد و رعشه به بدنم نشست. ق
 مثل بید می

لرزیدم. سرم به شدت تکان میخورد و 
 نمیتوانستم

کنترلش کنم. کاش بتوانم فریاد بزنم. 
 کلمهای پشت

لبهایم قفل شده بود. از میان شش سال 
 عذاب و خستگی

فقط یککلمه پشت لبهایم فریاد شده بود. 
 کوروش محکم

م را گرفته بود و به صورتم میزد. بابا دستهای
 من برای

ذرهای نفس، برای گفتن یک کلمه پرپر 



 میزدم. بابا به

سمت در دوید و صدایش پیچید و نفهمیدم 
 .چه گفت 

دست کوروش را محکم گرفتم و او صورتم را 
 نگه داشت تا

 .نلرزم 
 .داد بزن عسل -

بابا نزدیک شد و من با تمام وجود 
 میخواستم برود، برود تا

یچوقت. دستم را که گرفت، نبینمش، ه
 آتش گرفتم و
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سریع دستم را کشیدم و حنجرهام زخم 
 خورد از کلمهای

 .که قلبم را مچاله کرد 

 ...قاتل-
با چشمهای درشت شده میخکوب نگاهم 

 کرد و صدای

متعجبش حالم را بدتر. همینطور سالها 
لم زده بود. اوگو  

مادرم را به عمد کشته بود، به عمد و من 
 چقدر احمق بودم

که تمام این سالها باور کردم یک اتفاق 
 مادرم را از ما

گرفته. دستهای بابا نفسش را بریده بود. 



 ...بابا
 .برو بیرون... برو-

کوروش رهایم کرد و روبروی بابا که مبهوت 
 نگاهم میکرد

 .ایستاد 
 .برو -

کوروش را عقب زد و دستش را سمت  بابا
 من دراز کرد و

من خودم را جمع کردم. تمام قلبم، ذهنم، 
 .بدنم میسوخت

 .فریاد زدم 
برو، به من دست نزن لعنتی، دست نزن -

. 

کوروش شانههای بابا را گرفت و او را به 



 سمت در کشید. بابا
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 .هولش داد و کوروش تکان نخورد 

برو مرد، باز حالش به هم میخوره. حالش -
 که خوب شد

 .حرف بزن. االن برو

بابا نگاهش کرد و کوروش آرام او را سمت 
 در کشید. بابا

برای بار آخر نگاهم کرد و از اتاق بیرون 
 .رفت

نفسم باال نمیآمد. تازه متوجه پرستار شدم 



 که شانههایم را

ته بود و سعی میکرد سرنگ را در رگم گرف
 فرو کند. اصال

نفهمیدم کی وارد اتاق شده بود. دستم را 
 کشیدم، مسکن

یا آرامبخش نمیخواستم. فقط میخواستم 
 باشم و هر

لحظه به خودم و قلب سادهام لعنت 
 .بفرستم 

 .نمیخوام -
کوروش کنارم روی تخت نشست و به 

 پرستار اشاره کرد
 .دور شود 



- آرامبخش نمیخوای باید آروم باشیاگر  . 

 ۴۷_پارت#

سر تکان دادم، ولی مگر میشد؟ لبخند بابا 
 مثل ستارهای
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چشمک زن جلوی چشمهایم خاموش و 
 .روشن میشد

سالها گول خورده بودم و این بدترین حسی 
 بود که تا به

ه بودم. به نقطهای روی حال تجربه کرد
 دیوار خیره مانده و



مغزم از کار افتاده بود. کشته شدن مادرم 
 را تحمل کردم

چون به بابا اعتماد داشتم. حاال دیگر 
 هیچکس نبود. مادرم

مرده بود، بابا مرا بیمادر کرده بود. دیگر 
 هیچ عشق و

اعتمادی برایم نمانده بود. فقط یک جمله 
 در ذهنم

بای من قاتلهبا»میپیچید.  ». 

در سرم صدا میپیچید، صدای فریادی کوتاه 
 که سالها بود

هر شبم را پر کرده بود. فریاد مادرم وقتی 
 سقوط کرد و



بینفس شد. گوشهایم را گرفتم و تاب 
 خوردم و

خیره به دیوار مانده بودم و هنوز ذهنم 
 نمیتوانست قاتل

 .بودن پدرم را حالجی کند
شتزده به حرکت ترک دیوار بازتر شد، وح

 دیوار خیره

ماندم. سر مامان از میان دیوار بیرون آمد 
 .و یک دستش

سعی کرد بقیهی بدنش را از دیوار بیرون 
 .بکشد

 .چشمهایش را به من دوخت 

  

@mahbookslibrary 



 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

137 

 .کمکم کن-

به پشت تخت چسبیدم. بابا سر سپیده را 
ج وبین آرن  

بازویش گرفت و کشید و سر با ضرب پرت 
 شد روی

ملحفهی سفیدم و غرق شدم در خون. از 
 سر انگشتانش

خون میپاشید، از گلویش، و از چشمهایش 
 که درشت شده

بود. بابا کتاب دعا دستش گرفته بود و 
 باالی سرش ایستاده

 .بود و با صدای بلند میخواند



 ...انالله و-
بلند شد،  صدای خسخس سینهی سپیده

 .هنوز زنده بود

باید کمکش میکردم. دست دراز کردم تا 
 کمکش کنم که

دستهای کوروش میان دستانم نشست و 
 اشک ریخت و

 .فریاد زد 
 .عاشقش بودم-

بابا هنوز داشت دعا میخواند. سپیده 
 .داشت خفه میشد

کوروش ضجه میزد و من سر مادرم را در 
 آغوش کشیدم و



عروسکش را  هق زدم. صدف بچه بود،
 دستش گرفته بود و

دور اتاق میدوید. سر مامان شروع به 
 خندیدن کرد. بابا
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 .گلدان را کوبید تو سر مامان و فریاد زد

 .بمیر -
کوروش یقهی بابا را گرفت و بابا هنوز 

 داشت دعا میخواند

د و کوروش حلقهی و مامان قهقهه میز 
 طناب دار را



انداخت دور گردن بابا و خندید. صدف با 
 عروسک کوبید به

پای بابا و پرت شد سمت ترک دیوار و محو 
 شد. هنوز بدن

مامان میان دیوار بود و دستش برای کمک 
 .تکان میخورد

سرش را بیشتر در آغوش فشردم و دیگر 
 .صدایم بلند نشد

نقدر شدید سوزش دندانهایش روی دستم آ
 بود که همه

 .چیز محو شد

* 

 ۴۸_پارت

دستم میان دستی گرم نوازش میشد. حس 



 آرامشی که از
دستش منتقل میشد لبخند شد روی 

 لبهایم. آرام چشم
باز کردم و تصویر تار کوروش کمکم واضح 

 شد. اینجا

نبودم، هیچ جا نبودم. فقط من بودم و 
 مردی که گاهی حتی

بردم. جنس نگاهش از پدرم به او پناه می
 همان مردی را
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یادم آورد که با محبت پیشانیام را میبوسید 



 و صبورانه به

بهانهگیریهای نوجوانیام جواب میداد و آرامم 
 .میکرد

چشمهای سیاهش خندید و من نمیخواستم 
 دستم را

تش را رها کنم بکشم. می ترسیدم اگر دس
 مثل شش سال

 .پیش رهایم کند و برود 
صدای خشخوردهام برای خودم هم غریب 

 .بود 
 کی اومدی؟-

ابرویش باال رفت و چشمهایش نگران شد. 
 کمی نگاهم کرد



و دستم را رها کرد و به طرف در رفت. 
 چشمهایم دنبالش

رفت تا کنار در ورودی و تابلوی دختری که 
 انگشت روی

اشته بود چشمهایم را بازتر کرد. لبهایش گذ
 به اطراف

نگاه کردم. سرم در دستم بود. یکباره همه 
 چیز جلوی

 .چشمهایم تکرار شد 

دست روی تشک گذاشتم و خودم را باال 
 .کشیدم 

 .صبر کن، یادم اومد -

کوروش که راهروی بیمارستان را نگاه میکرد 



 تا پرستاری
 .پیدا کند برگشت و به طرفم آمد 
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 خوبی؟-

سری به عالمت مثبت تکان دادم و 
 نشستم. روی صندلی

کنارم نشست. حرام بود دستهایش را 
 خواستن؟ میشد

فقط یکبار فراموش کنم با ما چه کرده؟ اگر 
 بابا به عمد

مادرم را کشته بود دلیل نمیشد که کوروش 



،بیگناه باشد  

ولی من آرامش میخواستم. شانهای 
 میخواستم که غریب

میخواستم باشد و بگوید شش .نباشد 
 سال تن به

حرفهای کسی ندادهام که به عمد مادرم را 
 کشته و هر چه

تلخی بود به کامم ریخته بود. میخواستم 
 چشم ببندم رو

به گناه نابخشودنی او و یکبار دیگر کوروشی 
 برایم تکرار

حتی بیش از مادرم، بیش از  شود که روزی
 پدرم به او



 .اعتماد داشتم 
نفس کشیدم تا ضربان قلبم را کنترل کنم. 

 ناامید بودم،
عاشق مادرم .تنها بودم، تکرار او محال بود 

 بود، به بابا
خیانت کرده بود و مرا در بدترین شرایط 

 رها کرده و رفته

بود. آنقدر پر شده بودم که یادآوری هیچ 
عتمادیمحبت و ا  

 .زخمهای قلبم را ترمیم نمیکرد 
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کمی خودم را جمع کردم و زانوهایم را بغل 
 کردم. کنار

تخت روی صندلی نشست و سرش را پایین 
 .انداخت 

 واقعا بهتری؟-

دست خودم نبود زهرخند، اشکی که پشت 
 پلکهایم

م را تار کرد نشست و دید . 

کالفه نفس عمیقی کشید و دستهایش 
 پشت سرش قالب

شد و به سقف خیره شد. صدایش زمزمه 
 بود و چقدر بد بود

آرامشی که میخواستم داشته باشم را او به 



 قلبم تزریق

 .میکرد 

 .همهی ما گناهکاریم عسل-

خیره نگاهش کردم، نمیخواستم فلسفه 
 ببافد،

د، نمیخواستم نمیخواستم تجزیه تحلیل کن
 منطقی باشد،

منطقی باشم. دلم اشک میخواست، فریاد، 
 گریه و ... دلم

 .سپیده را میخواست، مادرم 

سر روی زانو گذاشتم و تاب خوردم و تاب 
 خوردم تا جلوی

 .اشکهایم را بگیرم 



سپیده گناهکاره چون به عشق اعتماد کرد -
. 
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از حرکت ایستادم. معنای حرفش را 
 نمیفهمیدم. یعنی

نباید به او اعتماد میکرد؟ او به مادرم هم 
 خیانت کرده بود؟

نگاهش کردم. چشمهایش بسته بود و 
 سرش رو به سقف

 .مانده بود 

من گناهکارم چون چشم بسته به برادرم -



 .اعتماد کردم 
ز حرف هر لحظه گیجتر میشدم، از چه چی

 میزد؟

پدرام گناهکاره چون همه رو مقصر -
 .میدونه جز خودش 

این حرفش را باور داشتم. عشقی که بین 
 کوروش و سپیده

شکل گرفته بود خیانت بود، ولی بابا هم 
 مقصر بود. باور

داشتم چون تنهاییهای مادرم را دیده بودم. 
 سکوتهای

 .ممتدش را، غیبتهای طوالنی بابا را

مد و چشم باز کرد و خیره سرش پایین آ



 .نگاهم کرد 
تو مقصری برای اینکه یک طرفه به قاضی -

 رفتی. فقط از

 .یکطرف شنیدی و باور کردی 
از جایش بلند شد. دستهایش را روی تشک 

 گذاشت و خم

شد و بوی اودکلن کم رمقش در مشامم 
 .پیچید 

به هیچ چیز اعتماد نکن. حتی به اون -
 لبخندی که تو رو به
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این حال انداخت، به سوال من که خودم 
 جوابش رو

 .میدونم 

داشت از بابا دفاع میکرد؟ گیج بودم و 
 گیجتر شدم. کمی

از تخت فاصله گرفت و دست به سینه 
 .ایستاد 

مطمئنم اون حرف و اون لبخند فقط برای -
 این بود که

ر به من و سپیده وصلهای رو بچسبونه راحتت
 که اون قتل

 .غیرعمد رو موجه جلوه بده 

به دیوار تکیه زد و پایش روی سرامیک 



 سفید دیوار

 .نشست 
 .چون خودش در عذابه-

دهانم خشک شده بود، به سختی لب باز 
 .کردم 

 یعنی به عمد نکشته؟-
 .نفس عمیقی کشید و کمی جلو آمد 

- ندارم، به شناختم من به پدرام اعتماد 
 اعتماد دارم. اون

ترسوتر از این حرفهاست که زنش رو بکشه 
 و تو روی من

 .اعتراف کنه. اگر کشته بود لب باز نمیکرد 
مغزم کار نمیکرد. قلبم کار نمیکرد. چرا از او 



 میپرسیدم؟
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یدم؟ سکوت کردم و او چرا از بابا نمیپرس
 همانطور خیره

نگاهم کرد و بعد سرش را پایین انداخت و 
 به سمت در

 .رفت 
 .از خودش بپرس -

از در بیرون رفت و من به ترک دیوار خیره 
 ماندم. دفاع

کردنش از بابا عین تحقیر بود. میخواست 



 به من بفهماند
بابا از او میترسد؟ یا فقط میخواست بابا را 

؟تبرئه کند  

 ۴۹_پارت#

سرم را روی بالشت گذاشتم و چشم بستم 
 که صدای در

 .بلند شد
انتظار دیدن بابا را نداشتم، ولی خودش 

 بود. چطور
میتوانست به این راحتی روبه رویم بایستد؟ 

 مویرگهای

چشمش پاره شده و تمام سفیدیاش را 
 .قرمز کرده بود



 .صورتش درد و عذاب را فریاد میزد 

باید فکر میکردم. به حرف رو برگرداندم، 
 بابا، به لبخندش،

 ...به حرفهای کوروش و
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 .من به عمد نکشتمش عسل -

نمیخواستم حرف بزند. نمیتوانستم باور 
 کنم، دیگر

 .حرفهای او را هم باور نداشتم 

- و فقط گفتم که بسوزونمش. اون سپیده ر 
 از من گرفت و



 .میخواستم بگم عشقش رو خودم کشتم 

به کفشهای براقش نگاه کردم که قدم به 
 قدم نزدیک

 .میشد 

داشت از این دم میزد که تو رو بیشتر از -
 .من میشناسه

قلبم سوخته عسل، اگر یه جوری 
 نمیسوزوندمش آروم

 .نمیشدم 
نگاهم از روی شلوار مشکی و پلیور 

 سفیدش باال رفت تا

 .روی چشمهای روشنش نشست 
شش سال با این عذاب زندگی کردم که -



 زنم رو دست

کسی سپردم که مثل برادرم بود، ولی در 
 .حقم نامردی کرد

نمیخواستم بهم بگه انقدر به دخترم نزدیکه. 
 میخواستم

یادش بیارم خائنه. میخواستم بگم جزای 
 خیانت رو

 .میدم 
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اشکهایش را باور کنم؟ شش سال پشت آن 
 میلهها نه



اشکی دیدم و نه بغضی؛ پس میشد باور 
 .کرد 

کنارم روی تخت نشست و دستهایم را 
 گرفت و خیره شد

 .به چشمهایم 
تو باور میکنی عسل، تو که خودت شاهد -

 بودی؟
 .به سختی لب باز کردم 

- تون رو شنیدم، من پشت در بودم، صدا
 ندیدم تو اون

 .سالن چه اتفاقی افتاد

پیشانیاش را به پیشانیام چسباند و چشم 
 .بست 



به روح پدرم قسم، به جون خودت که از -
 همهی دنیا برام

عزیزتری من به عمد مادرت رو نکشتم 
 .عسل 

قلبم آرام شد. خیلی پیش از قسمش، شاید 
 از وقتی به

وقتی  هوش آمدم، شاید ... شاید از
 کوروش گفت. نفسم

گرفت، نباید به او اعتماد داشته باشم؛ 
 ...نباید

 ۵۰_پارت#

**** 

شبی پر از کابوس گذشت، صبح خستهتر از 
 شب گذشته
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 .بیدار شدم. هیچکس در اتاق نبود
کمی بعد کوروش آمد، چهرهاش خسته و 

بود  گرفته . 

به سمت کمد رفت و پالتو و شالم را 
 برداشت و به طرفم

 .آمد 
 .مرخص شدی -

پاهایم را از تخت آویزان کردم و پالتو را 
 گرفتم. خم شد و

 .کفشهایم را جفت کرد 



 .نکن -
بدون این که نگاهم کند به سمت در رفت. 

 لحظهای برگشت
 .و مکث کرد 

 مطمئنی کمک نمیخوای؟-

او بیرون رفت. متعجب سر تکان دادم و 
 بودم که بابا برای

ترخیصم نیامده. احتماال به خاطر این بود که 
 بابا ماشین
 .نداشت 

کمی بعد در را باز کردم و بیرون رفتم. 
 کوروش شانه به

شانهام آمد و نهایتا در ماشین را باز کرد و 



 .من نشستم

وقتی کنارم نشست و راه افتادیم دقیق 
 .نگاهش کردم 

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

148 

 !خسته به نظر میای-

از گوشهی چشم نگاهم کرد و ماشین را به 
 دل ترافیک

 .کشاند 

 .نخوابیدم -
دلیلش برایم مهم بود، نمیخواستم بیشتر 

 از روزهای



کودکی و نوجوانی که هیچ چیز را 
 نمیدانستم، روزی باشد

کرده باشد  که به خاطر من کاری . 

 چرا؟-

پشت چراغ قرمز ایستاد و به دخترکی که 
 بستههای

آدامس را مثل بادبزن در دستش گرفته بود 
 اشاره کرد جلو

 .بیاید
تا صبح تو خواب حرف زدی، منم کنجکاو، -

 تا صبح گوش
کردم و جملههای بیسر و تهت رو به هم 

 دوختم تا یه قصه



 .بسازم 
ا صورت به روسری گلدار قرمز دخترک ب

 کثیف و سرخ شده

از سرما چشم دوختم که بیخیال به صحبت 
 کردن کوروش

به دستهایش که از کیف چرمش پول بیرون 
 می کشید
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 .نگاه میکرد 
ذهنم میچرخید تا خوابهایم را دوره کنم 

 ومطمئن شوم



د حرفی نزده باشم که نبای . 

 قصه قشنگ بود؟-

پول را کف دست دخترک گذاشت و شیشه 
 .را باال کشید

 .بستهی آدامس را طرفم گرفت 
 هنوزم فقط دارچینی؟-

هنوز هم... آرام بستهی آدامس را گرفتم و 
 تو کیفم سر

 .دادم 

 .هنوزم -

 .دنده را جا زد و راه افتاد 

خدا رو شکر هنوز از گذشته یه نشونههای -
 کوچیکی



 . داری

ابروهایم گره خورد، قلبم نبض گرفت و 
 شقیقهام محکم

کوبید. دلم نمیخواست فکر کند عوض 
 شدهام... چرا باید

 مهم باشد؟ چرا؟

سرم را تکان دادم تا هر چه حس خوبی بود 
 که نباید میبود
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 .از سرم بپرد 
- و ندادید؟هنوز جوابم ر   



به خیابان خانهمان پیچید و سر باال را آرام 
 .رفت 

قصهات قشنگ نیست عسل، تلخه. -
 قصهی عسل انقدر

 .تلخه که از هر چی عسله بیزار شدم 
قلب و ذهنم با هم از کار افتاد. ماشین را 

 روبروی خانه

پارک کرد و بیخیال نسبت به من پیاده شد. 
 دلم گریه

است! آرام میخواست که نباید میخو
 دنبالش رفتم. بدون

هیچ نبضی در رگهایم و هیچ تپشی در قلبم. 
 مزهی زهر تا



گلویم باال آمده بود و تنها چیزی که با من 
 ماند بغضی بود

 .که گلویم را میفشرد 

به سختی از پلهها باال رفتم. پشت در منتظر 
 .نگاهم کرد

ایستادم و با چند نفس عمیق حس و 
 بغضم را با هم قورت

دادم. دستم را روی زنگ گذاشتم و به ثانیه 
 نکشیده در باز

شد. صدف با دیدنم جلو آمد تا دستم را 
 بگیرد. نگاهی به

پوست سفیدش که گلگون شده بود 
 انداختم و دلم برایش



سوخت. دستش را گرفتم و جلو کشیدم و 
 محکم بغلش
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کردم. دستهایش دور کمرم قالب شد و 
 صورتش را در

گردنم فرو برد. گردنم از اشکهایش خیس 
 شد. میان بغض

 و گریه و صدای خفه شدهاش نالید

 میبخشی؟-

دستم را روی موهای نرمش کشیدم و 
 محکمتر به خود



 .فشردمش 
تو باید ببخشی، اصال نفهمیدم چطور این -

 .کار رو کردم

کرد و گونهاش را به  کمی سرش را بلند
 .صورتم چسباند 

 پس هر دو فراموش کنیم خواهری، باشه؟-
سر تکان دادم، فاصله گرفت و لبخند زد و 

 دستم را

 .کشید 

کفشهایم پشت در ماند و کوروش که تمام 
 مدت پشت سر

 .ما ایستاده بود پشت سرم وارد خانه شد

 ۵۱_پارت#



ا وارد سالن که شدم از تعداد افرادی که آنج
 بودند جا

خوردم. خاله مریم زودتر از همه به طرفم 
 آمد و
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 .دستهایش را روی گونههایم گذاشت 

 خوبی؟-

 .صدایش نگران بود و چشمهایش خسته

من خوبم خاله، مثل اینکه شما خوب -
 .نیستید 

کنار رفت. با  لبخند خستهای زد و از روبرویم



 مژگان و متین

دست دادم و دست عزیز را بوسیدم و 
 جلوی زنعمو که

نگران نگاهم میکرد نشستم و پیشانیاش را 
 .بوسیدم 

 .ببخش قربونت برم، اذیتت کردم -
 .با دستهای بیجانش مرا در آغوش کشید 
دیگه نبینم این حالت رو دخترم، نباشم -

 .که ببینم 

نگاهش کردم فاصله گرفتم و پر اخم  . 

 .دیگه این حرفها رو نزنید -

نم اشکش را پاک کرد. صدای بابا از پشت 
 .سرم بلند شد 



 .از دیروز تا حاال اشکش بند نیومده-
زنعمو میان اشک لبخند زد و من دستش را 

 .رها نکردم

فقط چرخیدم و لحظهای به بابا نگاه کردم و 
 رو برگرداندم و

 .از جایم بلند شدم 
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 عمو کجاست؟-

عزیز تسبیحش را بوسید و روی عسلی 
 .گذاشت

 .رفته شرکت، االناس که برگرده -



به سمت نادیا که تا آن موقع بیحرف 
 نشسته بود رفتم و

 .دستش را گرفتم و بلندش کردم 

با اجازه میرم یه دوش بگیرم، بوی -
میدم بیمارستان  . 

از کنار متین که رد میشدم سرش را نزدیک 
 آورد و

 .صدایش در گوشم نشست 

 .حساب این بیهوشی رو پس میدی -

برگشتم و به ابروهای گره خورده و چشمهای 
 خشمگینش

 .نگاه کردم 
 .حساب رو تو بیمارستان دادم و اومدم -



 .اون رو که آقا کوروش زحمت کشیدن -
ده بودمش. صدای تا حاال به این جدیت ندی

 خاله مریم که با

مژگان جون صحبت میکرد پایین آمد و کم 
 کم سکوت شد

 .و من و متین چشم در چشم هم ماندیم 
 .وقتی حالت بهتر شد برام توضیح میدی-
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سرم را تکان دادم. متین حد و مرز نداشت، 
 تا جواب

سوالش را نمیگرفت آرام نمیشد. برایش 



 مهم نبود کجا و

جلوی چه کسی حرف میزند، فقط آنقدر 
 فشار را زیاد

 .میکرد که مجبور به اعتراف شوی 

 .مژگان دستش را کشید 

 .آروم بگیر -
 رو به من کرد

ببخش عسل جان از دیروز تا حاال فقط -
 راه رفته، نه

 .خورده و نه خوابیده

روش که از کنار چشمم سنگینی نگاه کو
 میدیدمش روی

 .شانههایم سنگینی میکرد 



 .روبه متین کردم 
 .بعدا توضیح میدم -

برگشتم و نادیا را دنبال خودم کشاندم. در 
 را که باز کردم

 .صدای بلند متین پیچید

 .بهتره دلیلت موجه باشه-
صدای اعتراض مژگان بلند شد و من در را 

 بستم و با نادیا
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 .به طبقهی پایین رفتیم 
 .عجب پسریه این متین-



در واحد را پشت سرمان بستم و نفس 
 .عمیق کشیدم 

 چطور؟-

 .با لبخند و چشمهایی شیطان نگاهم کرد 
انگار نه انگار بابات و عزیز اونجا نشستن، -

 جلوی اینهمه

کنه بزرگتر بازخواستت می . 

شانهای باال انداختم و مانتو و کیفم را روی 
 .مبل انداختم 

وقتی چیزی آزارش میده راحت حرف -
 میزنه. بدبختانه نه

عادت به خودسانسوری داره و نه اهمیت 
 میده که بقیه چی



 .فکر میکنن
وارد اتاقم شدیم. نادیا روی شزلون نشست 

 و دستش را

پشت گیتار انداخت. دستش را روی 
ای گیتار کشیدسیمه  

 .و صدای ناموزون سیمها پخش شد 
 .نکن نادیا، هنوز تو سرم داره صدا میپیچه -
نگاهم کرد و دستش را کشید. دو دستش 

 روی زانویش

قالب شد و خم شده و خیره نگاهم کرد. 
 بیتوجه به
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برق میزد حوله را سوالهایی که در چشمش 
 از کشو

 .برداشتم و به طرف حمام رفتم 
 .بعدا نادیا -

صدای خندهاش بدرقهام کرد تا در حمام را 
 .بستم

من که سوالی نپرسیدم، تو هم توضیح -
 نمیدی، پس زیر

دوش برای خودت قصه سر هم نکن که 
 .بیای خوردم بدی 

دوش را باز کردم و تن به گرمای آب دادم. 
نگهنوز بغض چ  

میزد به گلویم. فکر میکردم وقتی بابا آزاد 



 شود آرام

میشوم، ولی هر لحظه اوضاع پیچیدهتر 
 میشد و بدتر از

هر چیزی حسی بود که نسبت به کوروش 
 داشتم و از آن

 .متنفر بودم. لبهایم چفت شد و لب زدم 

 .یادت نره باهاتون چیکار کرد -
آب از بین لبهایم میچکید و راه نفسم را 

بست، ولیمی  

مهم نبود. باید با صدای بلند به خودم 
 یادآوری میکردم که

چه شبها و روزهایی شکستن کوروش را 
 تمرین کرده



 .بودم 
مهم نیست چقدر بهش اعتماد داشتی، -

 اون ثابت کرد که
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 .قابل اعتماد نبوده 
دو طرف دوش روی دیوار  کف دستهایم را

 گذاشتم و به

 .رگههای صورتی خیره شدم 
مثل همین کاشی که فکر میکنی قشنگه، -

 دورنگه. اگر

 .یادت بره، این تویی که خائنی 



سرم را باال گرفتم و ضرب آب را روی صورتم 
 تحمل کردم،

نباید فراموش میکردم چرا مادرم کشته شد، 
 .نباید

 ۵۲_پارت#

رایشم نشستم و از آینه به روی صندلی میز آ
 نادیا نگاه

 .کردم که در حال خواندن کتاب بود 

 چی میخونی؟-

کتاب را بست و به پشت و روی جلد نگاه 
 .کرد 

 .بیشعوری -
 سشوار را از کشو درآوردم



 جالبه-

 بیشعوری؟-
  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

158 

ردمچرخیدم و دقیق نگاهش ک . 

 االن داری به من تیکه میندازی؟-
کتاب را روی تخت انداخت و تکیه داد به 

 پشت شزلون و پا
 .روی پا انداخت

 کاری کردی که مستحق این توهین باشی؟-

کالفه سشوار را روی میز انداختم و موهایم 
 را باالی سرم



 .جمع کردم و بلند شدم 

 !تو اینطوری نبودی-
د بلند شد و روبرویم ایستا . 

من بهت توهین نکردم، تو به خودت -
 .گرفتی 

من بیهوش شدم چون صدف حاضر -
 نیست حتی چشمش

به بابا بیفته، بیهوش شدم چون از وقتی 
 مادرم فوت کرده

 .وقتی بهم فشار میاد بیهوش میشم 
نگذاشت ادامه دهم، دستش را روبرویم 

 گرفت تا سکوت

 .کنم 



- ی از وقتی مادرت فوت کرده، یا از وقت
 بابات رفت زندان؟

در سکوت نگاهش کردم. لبخند زد و آمد 
 دستم را گرفت و
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روی تخت نشاند. خودش کنارم نشست و 
 دستم را در

 .دستش گرفت 

هیچوقت ازت نپرسیدم چی شده، ولی -
 حاال میخوام برام

 .بگی 



نم دستم را فشرد و ادامه تا آمدم لب باز ک
 .داد 

فقط دو تا جواب میتونی بهم بدی، یا -
 جریان رو تعریف

میکنی و یا میگی نادیا بهت اعتماد ندارم و 
 اونوقت من

 .جایگاهم رو میفهمم 

سرم را پایین انداختم و سنگینی نگاهش را 
 .تحمل کردم

شاید بهتر بود با یکی حرف میزدم، به او 
 اعتماد داشتم،

به دیدگاهش نسبت به قضایا نه. نفس  ولی
 عمیقی کشیدم



 .و خیره به شیشهی قدی پنجره ماندم 
پنجره مرا برد به شبی که برای همیشه 

 کابوس زندگیام

 .شد 

مامان آرام در را باز کرد، با خستگی دستهی 
 چمدان

کوچکم را در دست گرفتم و با دست دیگرم 
 در را نگه

صدف را داشتم که مامان چمدان خودش و 
 داخل حیاط

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

160 



ببرد. سرک کشیدم و با دیدن چراغ روشن 
 سالن لبخند

روی لبم نشست. دقیقا دوازده روز بود که 
 بابا را ندیده بودم

و اگر مامان امروز تصمیم به برگشت 
 نمیگرفت قرار بود ده

خاله مریم  روز دیگر هم بمانیم پیش . 

صدف چمدانش را از دست مامان گرفت و 
 وارد شد و من

پشت سرشان رفتم و آرام در را بستم. با 
 دست آزادم

 .پنجرهی سالن را به مامان نشان دادم
 .انگار بابا هنوز بیداره -



مامان سعی کرد در تاریکی حیاط نگاهی به 
 ساعتش

بیندازد و وقتی موفق نشد با ابروهای گره 
به من خورده  

نگاه کرد و جلو رفت. شوق دیدن بابا خواب 
 از سرم پرانده

بود. صدف با خمیازه خودش را جلو 
 میکشید. با دست

آزادم روسری را از سرم روی شانههایم 
 انداختم و کش

موهایم را باز کردم. بابا عاشق موهای 
 .بلندم بود 

در سکوت سه پلهی جلوی ورودی خانه را باال 



 رفتیم و

ا را جلوی در گذاشتیم. مامان آرام چمدانه
 .لب زد 

 .همینجا وایسید تا بیام -
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پاگرد جلوی ورودی را جلو رفت و از پنجره 
 به داخل سالن

نگاه کرد. احساس کردم برای لحظهای 
 نفسش را حبس

ق زدن کرد، خیره به او مانده بودم و به ن
 صدف اهمیت



 .ندادم 
بریم تو، دیگه باید نزدیک چهار باشه، -

 .خستهام 

و من خیره به مامان مانده بودم که 
 دستهایش را روی

شیشه گذاشته بود و صورتش را به آن 
 چسبانده بود. تک

المپ پاگرد آنقدر نور نداشت که متوجه 
 چهرهاش شوم،

ولی مکث طوالنیاش نگرانم کرد. جلو رفتم و 
قتی به دوو  

 .قدمیاش رسیدم صدایش زدم 
 مامان!؟-



مثل برق گرفتهها عقب پرید و به سمتم 
 خیز برداشت و مرا

 .به عقب هول داد 
بدو بریم تو، بابات خوابه، نمیخوام بیدار -

 .شه

متعجب نگاهش کردم. دستش را در جیب 
 مانتوی بلندش

فرو برد و من متعجب به لرزش دست و 
 لبهایش نگاه

 .میکردم
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 چی شده مامان؟-

سریع و چند بار سر تکان داد. باالخره کلید 
 را از جیبش در

 .آورد و به سمتم گرفت 
 .فشارم... فکر میکنم فشارم افتاده -

کلید را گرفتم و در را باز کردم. مامان 
 انگشت روی

 .بینیاش گذاشت 
- بدویید برید باال. سر و صدا نکنید فقط  . 

 .چمدانها را کنار در گذاشت

 .فردا... فردا ببریدشون باال-
دل شوره گرفته بودم. رفتار مامان به شدت 

 .عجیب بود



دستهایش را پشت ما گذاشت و به جلو 
 .راند 

 .برید -
جلوی پلههای طبقهی دوم که رسیدیم 

 برگشتم و دستش
گش پریده بود و را گرفتم. یخزده بود، رن

 چشمهایش دو

 .میزد 

 چت شده مامان؟-
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 .باز هم سریع سر تکان داد 
 .برید باال، فقط بخوابید -

محکم روبرویش ایستادم. صدف از پلهها 
 باال رفت و شب

بخیر گفتن زیر لبش را هم من و هم مامان 
 نشنیده
 .گرفتیم 

 .چی شده مامان؟ مثل بید میلرزی-

 .کالفه دستم را گرفت و از پلهها باال کشید 

برو دخترم، من حالم خوبه. انگار بابات -
 یک کم عصبیه،

داشت کار میکرد و فهمیدم کالفهست. 
 میدونی که وسط



 .کار مزاحمش بشیم چقدر عصبی میشه 

وارد هال کوچک طبقهی دوم شدیم و من 
اهی به ساعتنگ  

دیواری انداختم. ساعت چهار و بیست 
 دقیقهی صبح بابا

 داشت کار میکرد؟

عجیب نبود تا نیمه شب کار کردنش، ولی 
 .نه تا این ساعت

جلوی اتاق من ایستاد و پیشانیام را بوسید 
 و در را باز

 .کرد 
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- م برو دختر  . 

 .وارد اتاق شدم و برگشتم طرفش 
 میخوای برات آب قند بیارم؟-

 .نه عشقم، بخواب نازنین مادر -
لبخند زدم به مهربانی همیشگیاش. چراغ 

 اتاق را روشن
کردم و آرام شب بخیر گفتم. در را آرام 

 بست و صدای
پایش را شنیدم که دور شد. مانتو و 

 روسریام را روی تک

و روی تخت نشستم. مبل اتاق انداختم 
 روبروی آینهی

قدی اتاق ایستادم و به چهرهی خستهام 



 نگاه کردم. با
دیدن چشمهای میشیام لبخند زدم، صدای 

 بابا تو گوشم
 .پیچید 

وقتی دلت برام تنگ میشه برو جلوی آینه -
 و به چشمات

 .نگاه کن 
و من چقدر این شباهت را دوست داشتم. 

 از آینه فاصله
ای راحتیام را از کشوی گرفتم و لباسه

 پاتختی بیرون
 .کشیدم و روی تخت انداختم 

هنوز نگران مامان بودم. در یک تصمیم آنی 



 آرام از اتاق
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بیرون و به سمت اتاق خواب مامان و بابا 
 رفتم. میخواستم

ب خیالم راحت شود که حال مامان خو
 است. تازه متوجه به

هم ریختگی هال شدم. چند لیوان و 
 بستههای خالی پفک

و چیپس روی میز شیشهای بود. دور تا دور 
 نیم ست سفید

پر از پوست میوه و پوست تخمه بود. حتما 



 بابا مهمان
داشته، از همان مهمانیهای مجردی که هر 

 هفته به یکی از

 آنها دعوت میشد. حتما با نبود ما بابا
 مهمانی را در خانه

گرفته بود. فرش چهار متری را دور زدم تا 
 پایم روی

پوستها نرود. آرام در اتاق مامان را باز کردم 
 و با دیدن

جای خالیاش نگرانیام بیشتر شد. سریع از 
 پلهها پایین

رفتم و راهی آشپزخانه شدم که در نیمهی 
 راه با صدای بابا



 .متوقف شدم 

- یه عمر بشینم ور چی میخوای؟ میخوای 
 دل زنی که

 حتی نتونستم حرف زدن یادش بدم؟

به در نزدیک شدم. ضربان قلبم باال رفته 
 بود. دستگیره را

گرفتم، باید میرفتم داخل تا دعوایشان تمام 
 شود، هیچ

وقت جلوی ما دعوا نمیکردند و حضور من 
 بحثشان را تمام
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میکرد. یا بهتر بود بروم و بیشتر از این 
 شاهد مشاجرهشان

 .نباشم 
دو قدم عقب رفتم که دوباره صدای بابا بلند 

 .شد 

هر کاری کردم مسببش تو بودی، تو با -
 زن خونه بودنت،

کی تونستم ببرمت جلوی دو نفر و آبروم 
 نره؟

بغض گلویم را چنگ زد، این حرفها حق 
ود، اومامان نب  

عاشق بابا بود و هر کاری میکرد تا احساس 
 .آرامش کند 



دو قدم دیگر عقب رفتم، بهتر بود میرفتم 
 .به اتاقم

نمیخواستم وقتی دعوایشان تمام شد مرا 
 .پشت در ببینند

نباید بابا از چشمم میافتاد، نباید دنیای 
 ویران مادرم را

میدیدم. صدای مامان که بلند شد نتوانستم 
روم،عقب ب  

ناخودآگاه پاهایم پیش رفت. کاش 
 میتوانست درست

جواب دهد. مادر من همیشه آرام بود و در 
 مقابل حرفهای

 .بابا سکوت میکرد 



اتفاقا زودتر اومدم که بهت بگم نیازی -
 نیست بشینی پای

 .من، من خیلی وقته ازت بریدم

خشکم زد. امکان نداشت به این سادگی و 
 سر مشاجرههای
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هر ازگاهشان قید بابا را بزند. جلو رفتم و 
 تصمیم گرفتم به

 .داخل بروم. نباید مامان را تنها میگذاشتم 

ازت بریدم چون نمک نشناسی، یادت -
 رفته چطوری همه



چیز رو برات ساده کردم که درس بخونی و 
 بشی آقای
 !مهندس؟

رایش آتش گرفت. عاشق پدرم قلبم ب
 بودم، ولی مظلوم

بود، حقش نبود روزهایی که پای ما گذاشته 
 بود باعث شود

 .بابا از او دور شود و یا مسخرهاش کند 
صدای قهقههی بابا چشمهایم را بست. 

 پرحرص فک
ساییدم. کاش بروم، فرار کنم تا بیشتر از 

 .این نبینم
 .برگشتم و مصمم به طرف پلهها رفتم 



چی میگی واسه خودت؟ اگه تو نبودی من -
 مهندس

نمیشدم؟ یادت رفته دانشجو بودم که 
 افتادی تو زندگیم؟

دستم دور نردهی چوبی گره خورد و ناخن 
 انگشت سبابهام

شکست. سریع دستم را بستم، خون کف 
 .دستم را پر کرد

 .ناخن از ریشه شکسته بود 
صدای مامان ضعیف بود و من برگشتم. 

یگرحاال د  
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 .نمیخواستم بروم 
اگر شب و روز شستی و پختی و من -

 درس خوندم برای

ساختن همین خونه بود، همین زندگیای که 
 قولش رو بهت

 .داده بودم 

کمی آرام شدم. انگار بابا داشت کوتاه 
 .میآمد 

ذاشتم تا جلوی دستم را روی ریشهی ناخن گ
 خونریزی را

بگیرم. انگشتم نبض میزد و دردش کالفهام 
 کرده بود. فردا

باید به مامان میگفتم دستم به جایی 



 .خورده 

صدای بلند مامان میخکوبم کرد؛ هیچ وقت 
 صدایش را بلند

 .نمیکرد
تو کار کردی که به آرزوهای خودت برسی. -

 حاالم مهم

 .نیست، چون دارم میرم 
آمده بود، ولی دردش بیشتر شده  خون بند

 .بود
 ۵۴_پارت#

باید میرفتم داخل، اگر کار به جاهای باریک 
 میکشید بابا

 .دیگر کوتاه نمیآمد 
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دارم میرم، میرم پیش کسی که دوستم -
 داره، میرم

 ...پیش
ره قفل حرف مامان دستم را روی دستگی

 کرد، نبضم از کار

افتاد، زندگی متوقف شد. آنقدر خون در 
 رگهای سرم

 .جمع شد که نفسم را بند آورد

صدایی بلند پیچید و من ناخودآگاه و 
 ترسیده در را باز

کردم. اول بابا را دیدم که ایستاده بود و به 



 جایی روی زمین

نگاه میکرد. نگاهش را دنبال کردم. مامان 
 روی زمین

تاده بود، پاهایم لرزید، قلبم، ذهنم، اف
 .همهی وجودم لرزید

حتما فشارش آنقدر پایین آمده بود که 
 .بیهوش شده بود

به سختی خودم را جلو کشیدم. از زیر 
 سرش خون بیرون

میزد و میدوید روی فرش. بابا با دهان باز 
 به او نگاه

میکرد و من با لبهایی بسته که فریاد را 
 پشتش زنجیر



بودم  کرده . 

پاهایم مرا جلوتر برد، نمیخواستم بروم، 
 نمیخواستم

ببینم، ولی نیرویی مرا به جلو میکشید. 
 وقتی به چشمهای

خیره مانده به سقفش نگاه کردم، به خونی 
 که سرریز شده
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 بود و بند نمیآمد لرزی نماند، نبضی هم.
 زانوهایم تاخورد و

 .کنار بدن بیجانش افتادم 



 .ما...مامان-

زانوهایم خیس شد، دستهایم. کی سر 
 مامان را در آغوش

گرفتم، نفهمیدم. پاهایم با خونش شسته 
 میشد،

دستهایم با خون گرم میان موهایش. نه بابا 
 را میدیدم و

نه یادم میآمد مادرم چه گفت. تکان 
 نمیخورد، خیره به

نده بود. پلک نمیزد، حرف نمیزد. سقف ما
 چرا؟

دست خونینم را از زیر سرش بیرون 
 کشیدم و گرفتم طرف



 .بابا
 .خون... خونش بند نمیاد -

انگار با همین یک جمله قفل پاهای بابا باز 
 شد. کنارم زانو

 .زد و دستم را گرفت 
 مرده؟-

به چشمهایش نگاه کردم، نمیدیدمش، هر 
 چه بود مادری

نفس افتاده بود. مادرم... مادرم بود که بی
 انگار مدتها

 .پیش مرده بود
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محکم تکان میخوردم. کم کم به خودم 
 آمدم. نادیا

 .شانههایم را گرفته بود و تکانم میداد 

 .آروم باش عسل -
باز کرد و  نفسم باال نمیآمد. سریع پنجره را

 .برگشت
چشمهایش نگرانی بود. به سختی لب باز 

 .کردم 

 .خوبم -

 .سعی کردم نفسهای عمیق بکشم 

گریه کن عسل، گریه کن انقدر نربز تو -
 .خودت 



نگاهش کردم. گریه؟ کاش میشد هر وقت 
 میخواستم

گریه کنم. سر تکان دادم و روتختی را میان 
 .مشتم فشردم

اساژ داد. کم کم کنارم نشست و پشتم را م
 .نفسم باال آمد

سوز سرد اوایل زمستان لرز به تنم انداخت 
 و نادیا را مجبور

کرد پنجره را ببندد. از کمد پتو آورد و روی 
 شانههایم

 .انداخت 
 بهتری؟-

سر تکان دادم تا بیشتر از این نگران نشود. 



 سرش را پایین
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 .انداخت، صدایش بغض داشت 
من واقعا متاسفم عسل. کاش مجبورت -

 نمیکردم حرف
 .بزنی 

پوزخند زدم، سالهای زیادی بود که به آن 
 صحنه فکر

نمیکردم، ولی مهمان خواب هر شبم بود. 
 حاال که حرف

زده بودم انگار نمیخواستم متوقف شوم. 



 میخواستم حرف

د چه بر سر اعتمادم بزنم، داد بزنم که بدان
 .آمد 

پرسیدی کی بیهوش شدم. فکر میکنی -
 بین اقرار مادرم

به خیانت و کشته شدنش و زندانی شدن 
 پدرم چقدر زمان

 بود که بیهوش شدنم رو بهش نسبت بدی؟
با چشمهای درشت شده نگاهم کرد، بیصدا 

 لب زد، ولی
 .لبهایش قفل شد. پوزخندم عمیقتر شد

- میره پیش کوروش.  درسته، خیانت. گفت
 گفت



سالهاست با اونه، گفت عاشقشه، گفت 
 .کوروشم عاشقشه

سرم را به شدت تکان دادم تا حرف مامان 
 از یادم برود که

نرفتنی بود، همان یک جمله زندگی ما را 
 نابود کرد، او را به

زیر خاک برد و من و صدف را راهی خانهی 
 عزیز کرد و بابا
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 .را پشت میلههای زندان فرستاد 
سرم را روی زانو گذاشتم و به لکی که میان 



 گل فرش

 .جاخوش کرده بود خیره ماندم 

 .گفت میره پیش کوروش-

صدایش درنیامد و من میدانستم چیزی 
 .برای گفتن ندارد

 .آرام سرم را بلند کردم و دستش را گرفتم 
- رسی از کی بیهوش میشم؟ از وقتی میپ

 پشت اون در
اون حرفها رو شنیدم یه چیزی تو سرم برق 

 .زد
بغض ساکتم کرد و نادیا دستم را فشرد. از 

 پشت اشکهایی
که دیدم را تار کرده بود نگاهش کردم و 



 .کاش میبارید

 .کاش کمی، فقط کمی سبک میشدم 

اون شب فهمیدم مامانم خائنه، مردی که -
بهشانقدر   

اعتماد داشتم نامرده، بابام مادرم رو در حد 
 خودش

نمیدونه. من پشت اون در مردم نادیا، قبل 
 از مامانم، قبل

از زندانی شدن پدرم، فقط زمان برد تا 
 بیهوش بشم، که

 ...کاش 

سرم را روی سینهاش گذاشت. قلبش 
 محکم میکوبید و
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نفس نفس میزد و چقدر احساس آرامش 
 کردم در آغوش

 .کسی که خائن نبود 

 .کاش نه بیهوش، کاش مرده بودم -

 .انگشتانش میان موهایم چنگ خورد 
 .بس کن -

سرم را بیشتر در سینهاش فرو بردم و 
 .چشم بستم 

 .باید تقاصش رو پس بده -
نفسش را حبس کرد. سرم را بلند کردم و 

انگشتهایمبه   



 .خیره ماندم 

 .سالهاست دارم بهش فکر میکنم -

 .گرهی ابروهایش، چشمهایش را ریز کرد 

تقاص چی رو پس بده؟ خیانت به پدرت -
 رو؟

 از هم پاشیدن زندگیتون رو؟
همینطور به دهانش خیره ماندم، مگر کم 

 بود که اینطور
 حرف میزد؟

برو باهاش حرف بزن عسل، ازش -
کن، بپرس، بازخواستش  

 .ولی یکطرفه به قاضی نرو
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باز همان حرفهای تکراری، باز توقع منطقی 
 .بودن عسل 

چی میگی نادیا، برم بپرسم آقا کوروش -
 شما عاشق مادر

 من بودید یا نه؟

 .عصبی روی گوشهایم کوبیدم 

- ا، کدوم زنی با همین گوشام شنیدم نادی
 میاد خودش رو به

خیانت متهم کنه که جای سوالی هم باقی 
 بمونه؟

سرش را پایین انداخت و من از کنارش 
 بلند شدم و



 .روبرویش ایستادم 
برات تعریف نکردم که سعی کنی جلوم -

 رو بگیری، گفتم

که فکر نکنی بهت اعتماد ندارم. حتی صدف 
 از چیزی که

 .بهت گفتم خبر نداره 
ش را دراز کرد و دستم را گرفت. از باال دست

 .نگاهش کردم
 .چشمهای معصومش از اشک برق میزد 

نمیتونم بگم درک میکنم که نمیکنم، حتی -
 برای یک

 .ثانیه؛ ولی این راهش نیست به خدا 
دستم را کشیدم و عقب رفتم. تصویرم در 



 آینهی قدی
افتاده بود و آفتابی که از پشت سرم میتابید 

ه سیاهدر آین  
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نشانم میداد. سیاه بودم؟ شاید... شاید 
 همهی وجودم را

کینه گرفته بود، ولی زندگی حق انتخابی به 
 .من نداده بود 

راهش این نیست که برم بپرسم. فکر -
 میکنی چی میگه؟

گفته  یا میگه نبودم و این یعنی مادرم دروغ



 که ممکن

نیست، یا میگه بوده و اونوقت هیچ راهی 
 نمیمونه که

تقاصش رو پس بده، چون مثل شش سال 
 پیش میذاره

 .میره 

بلند شد و روبرویم ایستاد. تصویر او هم 
 سیاه بود. اشکال

از آینه بود، از زندگی بود که وقتی نور 
 میخواستی

 .تصویری به سیاهی سایه هدیه میداد 
گر عقب رفتم و با لمس یک قدم دی

 شیشهی سرد روی



 .پشتم ایستادم 
هیچ راهی نیست نادیا، اگر میخوای مثال -

 ارشادم کنی
بدون فایده نداره؛ من کاری رو که باید 

 .انجام بدم میدم
 .اگر اذیت میشی دیگه ازم نپرس 

خیره به چشمهایم ماند. چشم از چشمش 
 .برنداشتم

پیچید و  دستهایش را دراز کرد و دور کمرم
 محکم بغلم
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 .کرد 

 .من باهاتم رفیق، تا هر جا که تو بخوای-

 ۵۶_پارت#

نادر یک ساعت بعد دنبال نادیا آمد و من 
 .تنها شدم

میخواستم بروم باال، ولی حوصلهی متین و 
 سوالهایش را

م و به سقف نداشتم. روی تخت دراز کشید
 .خیره ماندم

جایی که صورت مادرم در قاب تاج و تور 
 عروسیاش لبخند

میزد و چشمهای بابا عاشقانه به او دوخته 
 شده بود. چه



 بالیی بر سر آن عشق آمده بود؟
تقهای به در خورد و من بیحوصله به در نگاه 

 کردم و جواب

ندادم، حوصلهی متین و سوالهایش را 
 نداشتم. برای بار

دوم که صدای در بلند شد فهمیدم دست 
 .بردار نیست

کالفه ایستادم و بلوزم را روی شلوار مرتب 
 کردم و با یک

 .نفس عمیق صدایم را بلند کردم 
 .بفرمایید -

در باز شد. کوروش دستش را از روی 
 دستگیره برنداشت و
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می سرش را داخل آورد فقط ک . 

اومدم حالت رو بپرسم، گفتی میای باال، -
 .ولی نیومدی 

خیره نگاهش کردم، با به یاد آوردن چند 
 هزار بارهی آن

صحنه و گفتنش برای اولین بار به یک نفر 
 انگار داغم تازه

شده بود. خشم تا استخوانم را میسوزاند و 
 نمیتوانستم
 .حرف بزنم 

و دقیق نگاهم کرد  وارد شد و جلو آمد . 



 خوبی؟-

لبهایم باز نمیشد، ولی گوشهایم از صدای 
 مامان پر

 "میرم پیش کوروش  ".شد

یک قدم دیگر که جلو آمد روبرویش 
 ایستادم. باید از این

اتاق، از این خانه، از زندگی ما بیرون 
 میرفت، آنهم با

 .خفت و دلشکستگی و بیآبرویی 

 .من خوبم -

ور اتاق گرداند و من نگاهش را دور تا د
 منتظر نگاهش کردم

 .تا برود، حضورش حالم را بدتر میکرد 



نگاهش که روی سقف نشست، دیگر چشم 
 .برنداشت
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میدانستم نمیتواند چشم از زنی که 
 .عاشقش بوده بردارد

 .پرحرص خندیدم 
- مگه نه؟شب قشنگی بوده،   

 .نه حرف زد و نه چشم برداشت 
 خاطرات مادرم اینطور میخکوبتون کرده؟-

سریع سرش پایین آمد و برق خشمی که در 
 چشمش



درخشید باعث شد یک قدم عقب بروم. 
 آنقدر سریع

نگاهش به تمسخر نشست که حس کردم 
 دیدن خشمش

 .توهم بوده 
اتاقت کامال مناسب یه دختر جوونه، -

 . برعکس رفتارت

فکم منقبض شد، قدمی جلو رفتم و 
 میخکوب نگاهش

 .کردم

 و رفتار شما مناسب یک مرد جنتلمنه؟-

ابرویی باال انداخت و لبخند زد. چطور 
 میتوانست در عرض



 چند ثانیه اینطور رفتارش را کنترل کند؟

نه، میبینم که بازم بابات تونست اوضاع -
 رو به نفع خودش

تیز هوش و سامان بده. آفرین به پدرام 
 .احسنت دختر بابا 
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دختر بابا را آنچنان کشید که شقیقهام از 
 .حرص تیر کشید

حرفهایم تا پشت لبم آمد و جمعش کردم. 
 کاش

میتوانستم بگویم این مادرم بود که او را از 



 چشمم

 .انداخت، نه بابا 
- دختر بابا بودن نمیبینم، حداقل  ایرادی تو

 بهتر از اینه که
بشم یه بچهی بیعاطفه که فقط با شنیدن 

 خبر بیماری

 .کشندهی مادرش میاد سراغ خانوادهاش

رنگش پرید، دهانش چفت شد و در عرض 
 چند ثانیهی

بعدی صورتش از سفیدی به قرمزی کشیده 
 شد. نبض

شقیقهاش را میدیدم، رگهای گردنش بیرون 
بود وزده   



 .خیره نگاهم میکرد 

 چی گفتی؟-

نمیدانستم چرا این حرف آنقدر اذیتش 
 کرده، ولی

نمیتوانستم تکرارش کنم؛ جراتش را 
 .نداشتم 

نزدیکم آمد و در یک قدمیام ایستاد. با فک 
 منقبض شده

به چشمهایم خیره شد. حتی جرات نداشتم 
 .نفس بکشم 

 .حرفت رو تکرار کن-
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 ...گفتم... گفتم -

نتوانستم حرفم را کامل کنم. یکباره عقب 
 گرد کرد و از

اتاق بیرون رفت و صدای در ورودی که 
 پیچید فهمیدم از

خانه بیرون رفته. نفسم را آزاد کردم و روی 
 .تخت افتادم

دستم را روی سینهام گذاشتم تا آرامتر 
اینکه تاشوم. از   

این حد از او ترسیده بودم از خودم بدم 
 آمد. چرا باید

 جلوی او زبون و ترسو باشم؟

کالفه بلند شدم و روبروی آینه ایستادم و 



 دستم را به میز

 .آرایش تکیه دادم و به تصویرم خیره شدم 
خیلی ترسویی عسل، اینطوری میخوای -

 حرف بزنی؟

 اینه محکم بودنت؟
کشیدم و با یک نفس  دستم را روی صورتم

 عمیق محکم

 .ایستادم. نیاز به هوای آزاد داشتم 
بارانی و شالم را برداشتم و از در بیرون 

 رفتم. بارانیام را

روی روی شانهام انداختم و شال را روی 
 موهای نمدارم

انداختم و رفتم زیر پله و تکیه داده به دیوار 



 و به باغچهی

 .پژمرده چشم دوختم 
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با صحبت کردن سبک شده بودم. هر چند 
 تمام احساسات

تلخی که سعی میکردم کنترلشان کنم 
 دوباره تازه شده

 .بود، ولی شانههایم سبکتر بود 
با صدای قدمهایی که روی پلههای آهنی 

 مینشست سرک

کشیدم. کوروش را از پشت دیدم و پشت 



ش خاله مریمسر   

وارد حیاط شدند. قدمی از پلهها دور نشده 
 بودند که صدای
 .کوروش پیچید

 بیماری مادرم چیه مریم؟-
دهانم باز ماند، مگر میشد نداند؟ یعنی 

 عمو حرفی به او

 نزده بود؟
سکوت خاله مریم صدای اعتراض کوروش را 

 .باال برد 
حرف بزن مریم، بابا شرکته واال میرفتم -

ن. حرفسراغ او  

 .بزن تا بیشتر از این به هم نریختم 



 کی بهت گفت؟-

صدای کوروش شکست و من تکیه زده به 
 .دیوار مات ماندم

 ...پس درسته، مادرم... مادرم-
 .صدای خاله محکم بود 
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 .درسته، مونس جون کنسر داره -

شد. برای همین آنقدر صدایشان قطع 
 حالش بد شد. کاش

نمیگفتم، نه برای ناراحت نکردن او، ولی 
 عمو حتما دلیلی



برای پنهان کردن این قضیه داشته و من 
 همه چیز را خراب

 .کردم

 ۵۷_پارت#

 کی بهت گفت؟-

مگه مهمه؟ مهم اینه که همتون دست به -
 دست هم دادید

 .تا من رو از حال مادرم بیخبر بذارید 
س برای چی برگشته بود؟ نفسم را حبس پ

 کردم و بیشتر

 .به دیوار چسبیدم 
این خواست مادرت بود، آقا محمد هم -

 موافقت کرد. اگر



 میدونستی چی میشد؟ زودتر میومدی؟

 .معلومه که میومدم -

وقتی داشتی میرفتی فکر نکردی -
 خانوادهات یه پسر

بیشتر ندارن و با رفتنت ممکنه هزار جور 
داشتهمشکل   
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 باشن و کسی نباشه بهشون برسه؟
از رک گویی خاله خوشم آمد. صدای 

 کوروش افکارم را

 .برید 



تو بهتر از هر کسی میدونی برای چی رفتم -
. 

ابروهایم باال پرید. یعنی خاله از عشق 
 مادرم و کوروش خبر

وابی که به ذهنم رسید چشم داشته؟ با ج
 بستم. معلوم بود

که خبر داشته، آن زمان خاله مریم با ما 
 زندگی میکرد،

رفیق و یار همیشگی مادرم بود و امکان 
 نداشت از چیزی

 .خبر نداشته باشد 

 .نمیدونم، تو برام بگو -
االن بحث ما رفتن منه یا مخفی کردن -

 بیماری مادرم؟



- عث شد از بحث ما رفتن توئه که با
 بیماری مادرت بیخبر

 .بمونی 
کاش چهرههایشان را میدیدم. کاش 

 میتوانستم خاله را

بغل کنم که میتوانست آنقدر راحت روبروی 
 کوروش

 .بایستد 
باشه، من رفتم برای اینکه برادرم قاتل -

 زنی شد که
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برام عزیز بود. من رفتم چون  میدونی چقدر
 ایمانم رو به

عدل و انصاف از دست دادم. رفتم چون 
 نمیتونستم پرپر

زدن عسل رو ببینم. رفتم چون نمیتونستم 
 صدف رو نجات

بدم. رفتم چون سپیده به من اعتماد کرد و 
 قول دادم

زندگیش رو بسازم، ولی جنازهاش رو 
 .تحویلم دادن 

وروش اوج برخالف نفسهای من صدای ک
 .گرفت

من رفتم چون ضعیفتر از اون بودم که -



 بتونم عزیز رو
دلداری بدم. نمیتونستم بگم یادگار مهدیش 

 قاتله و باید

باهاش کنار بیاد. نمیتونستم به بابا بگم 
 بچهی برادرش که

خیلی جاها به من که پسرش بودم ترجیح 
 داد، شده مردی

 .که بویی از مردونگی نبرده 

بای من انگ نامردی میزد. بابا داشت به با
 که تا روز آخر

داشت برای زندگیای که مادرم میخواست 
 .تالش میکرد

حق پدر من نبود که این حرفها پشت 



 .سرش زده شود

صدایش را میشنیدم، ولی نمیفهمیدم چه 
 میگوید. خشم

تمام سلولهای بدنم را میلرزاند. بیاختیار جلو 
 رفتم و

 .فریاد زدم 
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تو خیلی مردی که نرفتی از اونی که میگی -
 قاتله بپرسی

چی شد که زنش رو کشت؟ خیلی مردی که 
 به خاطر



ضعفت دو تا دختر که انقدر بهت وابسته 
 بودن رو تنها

گذاشتی و رفتی؟ خیلی مردی که پشت پدر 
 و مادر و

ش رو از دست داده عزیزی که یادگار مهدی
 بود نایستادی؟

دیدی مثال برادرت افتاد پشت میلهها، گفتی 
 منم برم تا این

نسل قدیمی که باید ازشون مراقبت بشه 
 تنها بمونن؟ خدا

 بزرگه و حفظشون میکنه؟ تو خیلی مردی؟
از نفس افتاده ساکت شدم. چشمهای خاله 

 درشت شده به



من دوخته شده بود. هیچ وقت با هیچکس 
 اینطور صحبت

نکرده بودم و خاله با صورت سرخ از خشم و 
 چشمهای

متعجب بیکالم مانده بود. اما کوروش با 
 ابروهای گره

خورده و چشمهای سرخ نگاهم میکرد. 
 نمیخواستم

بترسم، باید حرف میزدم تا دیگر پشت سر 
 بابا حرف

 .نزند 
با حس حضور کسی سر باال بردم. بابا 

 دستش را به نردهها



یه داده و از باال نگاهمان میکرد. تک
 چشمهایش دقیق به
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کوروش دوخته شده بود. کوروش نه به بابا 
 نگاه کرد و نه

اهمیتی به حضورش داد. نزدیک شد و من 
 پاهایم را روی

زمین محکم کردم تا عقب نروم از ابهتش. 
مصدایش آرا  

 .بود
اگر االن یکی نمیکوبم تو صورتت تا یادت -



 بیاد با کسی که
هجده سال ازت بزرگتره حرف میزنی، برای 

 اینه که هنوز
به چشم اون عسلی نگاهت میکنم که تو 

 .بغلم بزرگ شد
واال اینی که من میبینم حتی الیق همون 

 سیلی هم

 .نیست 
بابا سریع از پلهها پایین آمد و کنار من 

 . ایستاد

تو صورت کی بزنی؟ دختر من؟ حدت رو -
 .بدون کوروش 

 .کوروش پر تمسخر نگاهش کرد 



اگر حامی این دختر تویی باید از همین -
 االن کفنش رو

 .بدوزی 
 .جلوتر آمد و سینه به سینهی بابا ایستاد 

خودت بهتر میدونی دست حمایتت رو -
 سر هر کسی

 .بشینه میفرستیش زیر خاک 
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در یک لحظه بابا یقهی کوروش را گرفت و 
 دست آزاد مشت

شدهاش را بلند کرد که کوروش مچ و یقهی 



 بابا را با هم
 .گرفت و او را جلو کشید 

من سپیده نیستم انگل، حواست باشه -
 .چیکار میکنی 

خاله مریم دستهایش را روی سینهی هردوی 
نهاآ  

 .گذاشت و از هم دورشان کرد 

 .خجالت بکشید-

قلبم مثل طبل میکوبید. هر دو یقهی هم را 
 رها کردند و

عقب رفتند. کوروش چند قدم دور شد و 
 یکباره چرخید و

 .آمد جلو که خاله مریم جلویش ایستاد



 .گفتم بس کن -

کوروش از باالی سر خاله به بابا چشم 
 .دوخت

- قلیش راست عسل با همهی ناقص الع
 میگه، نباید میرفتم

که تو بتونی با حرفهای مزخرفت اینطور 
 مغزش رو

 .شستشو بدی 

خاله مریم را که دستهایش شل شده بود 
 عقب زد و پیش

از اینکه خاله به خودش بیاید روبروی بابا 
 .ایستاد 
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- یی که سر سپیده آوردی سر اگر بخوای بال
 عسل بیاری

بهت قول میدم اینبار این منم که میرم 
 زندان، اونم به

 .خاطر قتل عمد تو

 ۵۸_پارت#

بابا با پوزخند یقهی بلوز کوروش را صاف 
 کرد و با پشت هر

دو دستش روی پیراهنش کشید، انگار 
 .خاک میتکاند

حرکاتش واقعا تحقیرآمیز بود و کوروش 
 .تحمل کرد 



سپیده ناقص العقل بود که به تو اعتماد -
 کرد، دختر من

عاقله که به توی افعی خوش ظاهر اعتماد 
 .نداره 

کوروش مچ دستهای بابا را گرفت و پوزخند 
 .زد 

 .خودت رو نکش پدرام -

انگشتش را طرف من گرفت و چشم از 
 .چشم بابا برنداشت

این دختر دست پروردهی سپیدهست، -
 تربیت اونه. هر

قدر سعی کنی مغزش رو از خزعبالت پر چ
 کنی یه روز



همهی حقیقت رو میفهمه؛ چون میخواد که 
 بدونه،

نمیخواد سرش رو مثل کبک بکنه زیر برف، 
 همونطور که
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سپیده فهمید؛ فقط سکوت کرد و تو 
 سکوتش رو گذاشتی

 .پای حماقتش 
مچهای بابا را رها کرد و قدمی عقب رفت و 

 .رو به من کرد 
ناامیدم نکن عسل، نشون بده دختر -



 سپیدهای. مادرت اگر

چشم بست به خاطر این بود که نمیتونست 
 برگرده عقب،

جایی رو نداشت بره؛ ولی تو همیشه جات 
 پیش من
 .محفوظه 

 .رو کرد به بابا و چند قدم دیگر عقب رفت 
- برسه تو دیگه چیزی برای  اون روز که

 باختن نداری؛ از
 .همین االن برات متاسفم پدرام 

پلهها را دو تا یکی باال رفت. خاله نفسش را 
 آزاد کرد و من

چشم به رنگ پریدهی بابا دوختم. هنوز 



 قلبم میکوبید و

 .مزهی زهرمار تا گلویم باال میآمد 

 .بابا نزدیکم شد و دستم را گرفت 
- م، تو مثل سپیده نمیشی آروم باش دختر  . 

نفهمیدم خاله کی مرا عقب زد و رو در روی 
 .بابا ایستاد 

مثل سپیده بودن لیاقت میخواد که عسل -
 داره؛ پوست و
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گوشت و استخونش از سپیدهست و تو 
 نمیبینی. تو برو یه



که همهی دنیات  فکری به حال خودت بکن
 شد هرزگی و

 .همین زنت رو فرستاد زیر خاک 

 بابا نفس کالفهاش را بیرون داد
 نوبت تو شد؟-

خاله با چشمهایی که از اشک میدرخشید و 
 لبهای لرزان

 .سر تکان داد 

تمام امروز تحملت کردم چون عسل رو -
 دوست دارم؛ باید

میدیدمش. برای یک ثانیه هم فکر نکن 
و هممیتونی من ر   

مثل کوروش دور کنی تا بتونی زندگی این 



 بچه رو داغون
 .کنی 

نمیفهمیدم خاله چه میگوید. یعنی چی او را 
 هم مثل

 کوروش دور کند؟

خاله رو به من کرد و با انگشت بابا را نشان 
 .داد 

ازش بپرس شش سال پیش کی از -
 کوروش خواست از تو و

خانوادهاش دور بشه. ازش بپرس از چی 
سید کهمیتر   

کوروش رو روند و تو رو تنها گیر آورد که 
 وقتی اون
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حرفها رو میشنوی نه از مادرت، از پدر 
 .قاتلت دفاع کنی

ازش بپرس چطور تونست ذره ذره سپیده 
 رو بکشه؟

 .دوباره جلو آمد و رودرروی بابا ایستاد

- قبل از اینکه نفسش رو ببری  بهش بگو
 چیکارش کردی

که شب و روزش شد اشک و آه. بهش بگو 
 با زندگیش

چیکار کردی که آرزوی مرگ میکرد. اگر 
 جرات داری بهش



 .بگو 
بابا دستش را باال گرفت تا خاله را ساکت 

 .کند که موفق شد

میان سوز سرد عرق می ریختم. هیچ چیز 
 از حرفهایش

من چه کرده بود که خاله نمیفهمیدم. بابای 
 تا این حد از او

متنفر بود؟ چرا به او میگفت هرزه؟! مغزم 
 مثل ساعت کار

 .میکرد و به هیچ جوابی نمیرسیدم

پس کار تو بود مریم، تو مغز سپیده رو -
 شستشو دادی که

من دوستش ندارم، که به فکر پولم، که 



 بهش اهمیت
نمیدم. همون چرندیاتی رو میگی که سپیده 

 .میگفت 

خاله مریم بلند خندید، آنقدر بلند که من از 
 ترس دستش

 .را گرفتم و تکانش دادم 
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 !خاله-

یک باره صدای خندههایش قطع شد و 
 اشکهایش پشت

سر هم روی گونههایش ریخت و تا گردنش 



 .راه گرفت 
- ام، خیلی لجنی تو خیلی لجنی پدر  . 

 .دستم را فشرد و کنار خودش کشاند 

نمیتونی عسل رو هم مثل سپیده تنها -
 گیر بیاری. نه من،

نه کوروش تنهاش نمیذاریم. کسی رو که 
 مثل خواهرم بود

 .کشتی، نمیذارم یادگارش رو ازم بگیری 

بابا در سکوت نگاهش کرد و من هنوز 
 کلمهی هرزگی در

ن هیچ وقت به سرم میپیچید. بابای م
 مادرم خیانت نکرده

بود. خاله چه میگفت؟ بابا چرا جواب این 



 حرفش را نداد؟

خاله از پلهها باال رفت و من گیج و گنگ بابا 
 را تنها

گذاشتم. باید فکر میکردم، ولی به چه چیز 
 .را نمیدانستم

 .فقط سوالهای بیجواب برایم باقی مانده بود
 ۵۹_پارت#

رانی را درآوردم و روی وارد اتاقم شدم و با
 .تخت کوبیدم
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 .فریادم دست خودم نبود 



لعنت بهتون، دست از سرم بردارید. -
 .خسته شدم 

شال را روی میز آرایش انداختم و عطر روی 
 .زمین افتاد

شیشهی نازکش شکست و بوی شیرینش 
 .در فضا پیچید 

 ...اه -
شال را کشیدم و هر چه روی میز بود 

 سرنگون شد. رژ لب

غلتید و زیر تخت رفت. ست سایه خرد شد 
 و رنگهای

ادغام شدهاش روی سرامیک سفید پخش 
 شد و مجسمهی



گچی مشکی تکه تکه شد و چیزی از رویای 
 دختر گچی که

 .ماه را روی دست گرفته بود باقی نماند 

اه کردم. روی تخت با درماندگی به زمین نگ
 افتادم و سرم را

بین دستهایم گرفتم و به زمینی که دیگر 
 سفید نبود

 .خیره ماندم 

در باز شد و سرم را باال کشید. صدف با 
 دیدنم جلو آمد و

لبخند زد، ولی تا چشمش به زمین افتاد 
 مبهوت ماند. متین

پشت سر صدف تقهای به در باز زد و وارد 



 .اتاق شد 
- و صدا برای چی بود؟ اینهمه سر  

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

195 

کنار صدف ایستاد و به زمین خیره ماند. 
 نگاهش از زمین تا
 .چشمهایم باال آمد 

وقتی بیهوش شدی سرت به جایی -
 نخورده؟

 .به زمین اشاره کرد 
 این چه وضعیه؟-

نه توانش را داشتم و نه میخواستم 



 پاسخگوی کسانی باشم
 .که ذرهای از دردم نمیدانستند 

از این اتاق برید بیرون. حوصله هیچ -
 کدومتون رو ندارم

صدف با دلخوری نگاهم کرد و متین اخم 
 .کرد 

زورت به لشکری که با توپ پر و شکست -
 خورده اومدن

 باال نرسیده که انقدر داغونی، نه؟
باز  دلم میخواست سرم را به دیوار بکوبم.

 صدای وز وز در

گوشم بیداد میکرد. صدای مامان و هزار 
 جور صدایی که



سالها خفه نشده بود. فریادهایی که زده 
 نشد، گریههایی

که اشکی نداشت تا پشت لبهایم باال آمد و 
 در خانه

 .پیچید 
چی از جونم میخواید؟ چرا ولم نمیکنید؟ -

 دست از سرم
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 .بردارید 
پا تند کردم و بیاهمیت به تکهی شکستهی 

 شیشهی عطر



که در پایم فرو رفت از اتاق بیرون رفتم. 
 صدف دستم را

کشید و متین روبرویم ایستاد. نگذاشتم 
 .حرف بزنند 

چی میخواید بگید؟ که براتون مهمم؟ که -
 اگر دو دقیقه

بدم؟ انقدر بیهوش شدم باید حساب پس 
 دوستم دارید که

 !از وقتی اومدم رو سرم هوار شدید
زدم روی سینهام که داشت از درد و سوال 

 .میترکید 

من بیهوش شدم چون نمیخوام دیگه -
 ببینم، نمیخوام



 .بشنوم، نمیخوام نفس بکشم 
 .دستهایم محکم روی گیجگاهم کوبیده شد

روزی هزار تا سوال میاد تو این سر -
و کسی واموندهام  

نیست جواب بده، بیهوش شدم چون 
 .نمیخوام فکر کنم 

متین محکم دستهایم را گرفت و من عقب 
 رفتم. طاقت

 .نزدیکی هیچکس را نداشتم 
تو رو خدا ولم کنید، اگر براتون مهمم، اگر -

 فقط یک کم

 .برام ارزش قائلید بذارید تنها باشم 
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 .صدا و بغضم با هم شکست 

تو رو خدا راحتم بذارید. بذارید نفس -
 ...بکشم. بذارید

کسی دستم را کشید و چرخیدم و سرم در 
 سینهای امن و

محکم فرو رفت. دستهایی دورم حلقه شد 
 که سخت آشنا

بود و روزهایی که امنیت داشتم را یادم 
 .میآورد

تم بدانم. میدانستم کیست و نمیخواس
 چشم بستم و

عجیب بود که نه صدای مامان را شنیدم و 



 نه چشمهای
خیره مانده به سقفش پشت پلکهایم خانه 

 کرد. فقط

چشمهای مشکی و نگاه نافذی برایم تکرار 
 شد که به من

القا میکرد هنوز عسل او هستم. چشمهایم 
 سنگین شد و

آرام گرفتم که نباید میگرفتم، او دشمن من 
شمنبود، د  

بابا، مامان و ... با تمام توان با قلبم 
 جنگیدم تا به دستهایم

فرمان داد و او را به عقب هول دادم و جدا 
 شدم از



آرامگاهم؛ ولی نگذاشت. محکمتر بغلم کرد 
 و صدای خش

 .دارش زمزمه شد 

آروم بگیر عسل. آروم باش و مطمئن -
 باش یادم نمیره
 .هنوز تو جنگیم 
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باز هم خواستم عقب بروم که فشار 
 بازوهایش دور دستها

 .و بدنم مرا محکمتر به او چسباند 
هیش... دختر لوس، آروم بگیر. بذار -



 بعدا دعوا کنیم. این
لحظه رو از خاطرم خط میزنم، فقط خرابش 

 .نکن 
کاش کر میشدم و صدایش آنقدر آرامم 

 نمیکرد. کاش
هنوز آنقدر روی من نفوذ نداشت. کاش 

 میرفت و از یادم

میبرد هر کاری که کرده ذرهای از عزیز 
 بودنش کم
 .نمیکند 

دیگر تالش نکردم. میان بازوهایش آرام 
 گرفتم و او چانهاش

 .را روی سرم گذاشت 



 .حاال شدی یه دختر خوب-

لبهایم جمع شد و دستم را روی سینهاش 
 .گذاشتم 

 .مثل بچهها با من حرف نزن -

کمی مرا از خودش دور کرد و لمس لبهایش 
 روی

پیشانیام از ریشهی موهایم تا پشت 
 .گوشهایم را سوزاند

آرام پیشانیاش را به پیشانیام چسباند و 
 دستهایش را

روی گونههایم گذاشت و عمیق نگاهم کرد. 
 کاش کمی دور
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میشد، نفسم داشت بند میآمد. کاش 
 میتوانستم چشم

ببندم و این نگاهش را نبینم. یک باره 
 رهایم کرد و دو قدم

عقب رفت. پشتش را به من کرد و گردنش 
 را چنگ زد. دور

شد، ولی حسی که نباید میبود سینهام را 
 .سنگینتر کرد

سرش را رو به سقف گرفت و نفس 
ا آزاد کرد وعمیقش ر   

چرخید طرفم و بدون این که نگاهم کند به 
 اتاقم اشاره



 .کرد

 .برو پات رو بشور بیا پانسمانش کنم -
نگاهم کشیده شد روی زمین که از خون 

 قرمز شده بود. رد

پایم از اتاقم تا وسط سالن کشیده شده 
 .بود

 .دوباره صدایش بلند شد 

 .برو عسل، تو رو خدا برو-
 ۶۰_پارت#

نگاهش کردم. چرا لحنش التماس  گیج
 داشت؟ پیش از

اینکه تکان بخورم به سمت در خروجی 
 .رفت 



 .میرم عزیز رو صدا کنم بیاد پات رو ببنده -
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 .صدف هست -

به اطراف نگاه کردم، نه صدف بود و نه 
 متین. نفهمیده بودم

انه بیرون رفتهاند. به در نیمه باز کی از خ
 خیره ماندم، باید

این لحظات و این حس را خط میزدم، 
 همانطور که خودش

گفت. باید با ضربان قلبم میجنگیدم، حتی 
 اگر آخرش



 .بیحرکت ماندن نبضم بود
پای زخمیام را باال گرفتم و لیلی کنان به 

 حمام اتاقم

و رفتم. لب وان نشستم و آب را باز کردم 
 پایم را زیر آن

 .گرفتم. صدای عزیز از اتاق بلند شد 

 چیکار کردی دختر؟ این بو واسه چیه؟-

 .شیر را بستم و صدایم را بلند کردم

تو اتاق نیاید عزیز، شیشه خورده میره تو -
 .پاتون 

پایم را در دمپایی فرو بردم و با سر پنجه به 
 سمت در حمام

اد. رفتم که خاله مریم در قاب در ایست



 نگاهی به پایم
انداخت و سری به تاسف تکان داد. دستم 

 را گرفت و

 .خودش را کنار کشید 

بیا بشین لب تخت تا اینها رو جمع کنم و -
 .پات رو ببندم 
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لب تخت نشستم و پا روی پا انداختم و به 
 کف پایم نگاه

خم عمیق نبود کردم. ز  . 

 .چیزی نیست خاله، نمیخواد ببندید -



بدون اینکه جواب بدهد از اتاق بیرون 
 رفت. عزیز

 .همینطور به کف اتاق نگاه میکرد 

 بوی عطره؟-
سر تکان دادم و خجالت زده سرم را پایین 

 .انداختم 
وختی زیادی بوی شیرین بشنفی مثه -

 همین تلخ میشه

 .واست 
قعا بوی شیرین نفس عمیق کشیدم. وا

 .عطر به تلخی میزد

حرفی برای زدن نداشتم، نمیتوانستم 
 چیزهایی را برایش



توضیح دهم که خودم هم نمیفهمیدم. نه از 
 هرزگیای که

خاله به بابا نسبت داد خبر داشتم و نه از 
 افسردگی مادرم

تا جایی که آرزوی مرگ کند. نه از قولی که 
 کوروش به

نه از دلیل بیجواب مادرم داد خبر داشتم و 
 گذاشتن

حرفهای خاله و کوروش توسط بابا. هیچ 
 چیز نمیدانستم

 .و همین داشت دیوانهام میکرد 
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هوش و حواس نمونده واست دختر. از -
 وختی کوروش

اومده انقده از خونهی عموت فراری شدی 
 که من پیرزن

جبور شدم را به را برم بشینم پیش مونس م
 که یه وخت

 .نگه عسل کجاس 
 .بیحوصله و کسل سر تکان دادم 

چشم عزیز جون، از این به بعد میام -
 .میشینم باال

اگه اینجوری میخوای بیای، نیای بهتره، دو -
 ساعته داره

میگه عسل واسه چی جیغ میزد. وختی 



 کوروش اومد

ل واسه گفت پات زخمی شده گفت عس
 زخم اینطوری جیغ

جیغ نمیکنه. پس فک نکن میتونی بیای 
 جلوش بشینی

 .غمبرک بزنی و اون هیچی نفهمه

عزیز چه میدانست که اینطور به من 
 میتوپید؟ عزیز آدم

قضاوت نبود، کسی نبود که بیدلیل 
 .بازخواست کند 

 شما چی؟ اگر غمبرک بزنم میفهمید چمه؟-

ند و خاکانداز خاله مریم با جاروی دسته بل
 وارد شد و



شروع به جارو زدن کرد. فکر کردم عزیز 
 ادامه نمیدهد،

 .ولی اشتباه میکردم 
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گفتم که، وختی زیادی بوی شیرین بشنفی -
 .تلخ میشه

زیادی فک کردی همه چیز دونی، انقده که 
 تو روی بزرگ

ک وایسی. یه کم دماغتو از این چیزا و کوچی
 بکش بیرون و
 .برو بپرس 



کنجکاو نگاهش کردم، واقعا چیزی 
 میدانست؟

 چی بپرسم؟ از کی بپرسم؟-

تکیهاش را از دیوار برداشت و پشت کرد و 
 لنگان بیرون

 .رفت و حرفش را ته قلبم جا گذاشت 
از همونی بپرس که تا از خودش جواب -

 نگیری آروم
 .نمیگیری
 ۶۱_پارت#

سرم را روی پایم گذاشتم و به حرکت جاروی 
 خاله خیره

ماندم. چرا عزیز فکر میکرد باید بروم و با 



 کوروش حرف

بزنم؟ ولی... ولی عزیز که اسم کوروش را 
 نبرد، این من بودم

 .که ته تمام افکارم به کوروش ختم میشد 

 .کالفه دستهی جاروی خاله را گرفتم 
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خاله تو رو خدا بس کن، باید جاروبرقی -
 .بکشم 

نیم نگاهی به من انداخت و جارو و خاکانداز 
 را به دیوار

تکیه داد و کنارم نشست. نگاهی به پایم 



 انداخت و بلند
 .شد 

 .باید ببندیش -
منتظر شدم تا برگردد. وقتی با باند و 

شت خودمبتادین برگ  

را جمع کردم و روبرویش نشستم. همینطور 
 که پایم را

میبست یک قطره اشک سر خورد روی 
 گونهاش. با

 سبابهام اشکش را پاک کردم

 چی شده خاله؟-

نگاهم نکرد، فقط لبهایش محکم به هم گره 
 خورد. پایم را



از دستش بیرون کشیدم و گیره را از 
 دستش گرفتم و باند

فتم و دستم را زیر را بستم. نزدیکش ر 
 چانهاش گذاشتم و

 .سرش را بلند کردم 

 .بگو چی شده خاله -
دستم را گرفت و میان دستهایش نگه 

 .داشت 

نمیتونم حرف بزنم عسل، چون تو طاقت -
 .شنیدن نداری 
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داشتم، دیگر طاقت هر چیزی را داشتم. 
یزی که طاقتشچ  

را نداشتم حمل سوالهایی بود که جوابی 
 برایشان
 .نداشتم 

 .بگو خاله -
دقیق نگاهم کرد. یک باره از جایش بلند 

 شد و روبرویم

 .ایستاد 
میریم خونهی من عسل. یه روز، دو روز، -

 هر چقدر طول

بکشه مهم نیست. فقط تو باید همون قدر 
 که فکر میکنی



رت رو هم بابات رو میشناسی، ماد
 .بشناسی 

گنگ نگاهش کردم. من مادرم را 
 میشناختم. یک زن آرام

و مظلوم که تنها بود، ولی هیچ چیز 
 خیانتش را توجیه

 .نمیکرد 
پوزخندم ناخودآگاه بود و خاله عصبی پالتو و 

 شالم را از

 .کمد بیرون کشید و روی پایم انداخت 

بلند شو. برای دو سه روز وسیله بردار. -
رم به بقیهمن می  

 .خبر بدم میبرمت پیش خودم 



از جایم بلند شدم و پالتو را روی دستم 
 .انداختم 
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 .زنعمو تنها میمونه -
به سمت خروجی رفت و صدایش را بلند 

 .کرد 

زنعموت میتونه دو سه روز بدون تو -
 .زندگی کنه 

بلند شد و من به سمت کمد  صدای در
 رفتم تا وسایلم را

بردارم. اگر جواب نیمی از سوالهایم را از 



 خاله میگرفتم

 .هم غنیمت بود

با وسایلم جلوی در ایستادم تا خاله پایین 
 آمد. بابا از باالی

 .پلهها سرک کشید 
 .مراقب خودت باش دخترم -

خاله با حرص چشمهایش را فشرد و دو 
ده راپلهی باقی مان  

پایین آمد. دستم را گرفت و به دنبال خود 
 .کشاند 

 .بیا -
 .خاله آرومتر، پام درد میکنه -

قدمهایش را آرامتر کرد و من به دنبالش 



 رفتم تا پشت

ماشین سفید شاسی بلندش نشست و در 
 .را برایم باز کرد

ساک را روی صندلی عقب انداختم و 
 .نشستم و در را بستم

د ماشین را روشن کر  . 
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 .بریم -
کمربندم را بستم و خودم را برای حرفهای 

 خاله آماده

 .کردم



 ۶۲_پارت#

* 

سینی چای را روی میز سفید تراش خورده 
 گذاشت و

روبرویم نشست. نگاهی به اطراف انداختم. 
 مبلهای سفید

سرمهای به خانه سرمهای با پردههای زرد و 
 .روح داده بود 

تغییر دکوراسیون دادی خاله؟ خیلی خوب -
 .شده 

لبخند زد و لیوان چایش را برداشت و 
 دوباره نشست و پا

 .روی پا انداخت 
 .ممنون عزیزم-



 .میگفتی بیام کمک -

لبخندی زد و دستش را روی مخمل آبی 
 .نفتی مبل کشید 

 .رنگ مورد عالقهی سپیده بود -
از حرکت ایستاد و نگاهم کرد. پر دستش 

 بغض چشم به
عکس مامان که به دیوار اصلی سالن خورده 

 بود نگاه
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روی تاب خانهمان نشسته بود و .کردم 
 .میخندید



دندانهای ردیف و سفیدش با چشمهای 
 خاکستری زیبا و

ز او تصویری شبیه به لباس سفید بلندش ا
 فرشتهها ساخته

بود. سفیدی کل قاب میان دیوار سرمهای 
 زیباترین تصویر

را از او ساخته بود. ناخودآگاه رفتم تا 
 .روبروی تابلو رسیدم

دستم را روی لبهایش کشیدم و او مثل 
 تمام روزهای

 .بچگیام دستم را نبوسید 
 .دلم براش تنگ شده خاله -

ش را دور شانهام حلقه کنارم ایستاد و دست



 کرد. سرم را

روی شانهاش گذاشتم و به زیبایی صورت 
 زنی خیره ماندم

که در اوج نیازم به داشتن مادر، تنهایم 
 گذاشت؛ رفت و

هزاران سوال و حسرت را پشت سرش جا 
 .گذاشت 

من هر روز دلم براش تنگ میشه. هر -
 روزی که میرم

ن شرکت. هر لحظهای که از کوچهی قدیمیتو
 میگذرم تا

برم سر کار. هر وقت به مدرک دانشگاهیم 
 .نگاه میکنم 



دستش را برداشت و چرخید طرفم و 
 دستهایش را روی

 .شانههایم گذاشت و مرا چرخاند طرفش 
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هر روزی که معصومیت چشمهای تو رو -
 میبینم. هر وقتی

های بلوند و چشمهای خاکستری که مو
 .صدف رو میبینم 

سرش را پایین انداخت و اشکش روی 
 سرامیک شیری

 .افتاد. صدایش از بغض میلرزید 



هر روزی که زندگی میکنم دلم براش تنگ -
 .میشه 

آنقدر حالش بد بود که حال و دلتنگی خودم 
 را فراموش

کردم. او را در آغوش کشیدم و سرم را روی 
 شانهاش

ذاشتم گ . 

 .برام بگو خاله، از مادرم بگو -
از من جدا شد و دستم را کشید تا روی 

 کاناپهی دو نفره

نشستیم. خم شد و لیوان چای را دستم 
 .داد 

شب بلندی داریم عسل، فقط هر سوالی -



 داشتی بذار وقتی

 .حرفهام تموم شد 

سرم را تکان دادم و آماده نگاهش کردم. 
 داشتم میرفتم تا

را بشناسم مادرم  . 

به پشت مبل تکیه داد و چشم بست. 
 لبخندی که روی لب

نشاند نشان میداد تصویر خانه شده پشت 
 پلکهایش را
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 .دوست دارد 



 .تمام وجودم گوش شد و او شروع کرد
 ۶۳_پارت#

* 

میان خواب و بیداری اسم سپیده را 
نیدم. پتوی نازک راش  

دور خودم پیچیدم و چشمهایم را فشردم تا 
 خواب از سرم

 .نپرد 
مگه با تو نیستم؟ تن لشتو بکن از اون -

 لحافت، باید بری
 .خرید 

از الی پلکهایم سپیده را دیدم که مثل برق 
 گرفتهها

نشست و به ساعتی که صدای تیک تاکش 



 اعصابم را خرد
 .میکرد نگاه کرد 

شمهایم را بستم و دستش را دوباره چ
 .گرفتم 

بگیر بخواب بابا، یه امروز میتونیم -
 .بخوابیم 

بیتوجه به من، سریع از جایش بلند شد و 
 پتو را برداشت

که در با شدت باز شد و به دیوار خورد. 
 مامان با هیکل

ترکهای میان قاب در ایستاد و آنچنان به 
 سپیده نگاه کرد
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که او چشم دزدید و سریعتر پتو را جمع 
 .کرد 

 مگه نگفتم ساعت هفت باید بیدار شی؟-

 .دستهایش را به کمرش زد و جلو آمد

یه امروز خوابیدم و تو هم گفتی هوتوتو، -
 اون که خوابه

 بذار منم کپمو بذارم، نه؟
گذاشت سپیده پتوی تا شده را گوشهی اتاق 

 و برگشت و

 .تشک را جمع کرد 
 .نه زن دایی، واقعاً خواب موندم-

مامان جلوتر آمد و سپیده تشک را روی پتو 



 گذاشت و

 .چسبید به دیوار 

تو غلط کردی خواب موندی، شب یه -
 خروار مهمون دارم

تو خرناس میکشی؟ بخور و بخواب کارمه، 
 .الله نگهدارمه

م و نه نه حوصلهی صدای مامان را داشت
 طاقت دیدن

چشمهای ترسیدهی سپیده. بالشم را بغل 
 .کردم و نشستم

هنوز تار میدیدم، کمی چشمهایم را ماساژ 
 دادم تا

 .توانستم مامان را واضح ببینم 



چرا به من نمیگی؟ چرا سر من داد -
 نمیزنی؟ چرا هر روز
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میای یقهی این بیچاره رو میچسبی  صبح
 !آخه

مامان لگد زد زیر پتوی من و خم شد طرفم. 
 بیتفاوت

نگاهش کردم، به فریادهای هر روزهاش 
 عادت کرده بودم و

برایم عجیب بود که چرا سپیده عادت 
 .نمیکرد



میخواستم یه کم بخوابی، بد کردم -
 دخترهی چشم

 سفید؟

 .ایستاد و طبق عادت دست به کمر شد
تو چرا همیشه از این مادر مرده دفاع -

 میکنی؟

سریع نگاهم روی سپیده نشست. مثل هر 
 روز و هر وقتی

که مامان این حرف را میزد اشک در 
 .چشمش جمع شد

نمیتوانستم اشکهای سپیده را ببینم و حرف 
 .نزنم

 .ایستادم روبروی مامان



مامان به خدا اگر دست از سر این دختر -
 برنداری کاری

یکنم کارستون؛ لیست همهی کارهایی که م
 کردی رو

میذارم کف دست بابا، اون وقت تو میمونی 
 و شوهر

 .عزیزتر از جونت 

مامان مات و مبهوت به من و بعد به 
 سپیده نگاه کرد و
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دوباره رو به من کرد. چشمهای ریزش را 



کرد ودرشت   

 فریاد زد

 خوشم باشه، منو با بابات تهدید میکنی؟-

دست به سینه ایستادم و با آرامش سرم را 
 تکان دادم. اگر

یک چیز در دنیا بود که نه میتوانستم در 
 مقابلش سکوت

 .کنم و نه آرام باشم، ظلم به سپیده بود 

آره، راه دیگهای نذاشتی ملک خانوم؛ هر -
 روز با جیغ و داد

درسهاش میکنی و وقتی هم که راهی م
 میایم نمیذاری یه

آب خوش از گلوش بره پایین. اینم که 



 .وضع روز تعطیلمونه

 ...دیگه بسه

مامان قدمی عقب رفت و سرش را با 
 .افسوس تکان داد 

خاک تو اون سرت که به خاطر نیم وجب -
 بچه تو روی

 .مامانت وایمیستی 

 .خم شدم و پتو را برداشتم و تا کردم

شما عادت کردی همه چیز رو بندازی -
 گردن سپیده، مگه

من کورم؟ مگه کرم؟ نمیبینم باهاش چیکار 
 میکنی؟

پتو را روی تشک سپیده انداختم و چشمک 



 ریزی به او
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زدم تا کمی آرام شود. صدای جیغ مامان 
 باعث شد

وار بچسبد محکمتر به دی . 

 .حقشه-

تشکم را بلند کردم و بیهوا پرت کردم روی 
 .رختخوابها

انقدر حرف نگیر مامان، لیستت رو بده -
 .بریم 

 .تو دیگه کدوم گوری میری؟ سرما میخوری-



بیاهمیت از کنارش رد شدم و از اتاق 
 بیرون رفتم. سپیده

دنبالم دوید و مامان پشت سرش، روی 
 .ایوان ایستادند

را پایین رفتم و کنار حوض نشستم و  پلهها
 دستهایم را

در آب فرو بردم. یک لحظه تنم از سردی 
 .آب لرزید 

به باالی پلهها نگاه کردم، مامان جلوی در 
 اتاق ایستاده بود

 .و با حرص به سپیده نگاه میکرد 
فکر نکن میذارم دخترمو ازم بگیری، ننت -

 مرد تو رو



تمهی انداخت سر و جون من که همین ت
 زندگیمم به آتیش

 .بکشی؟ کور خوندی
سپیده دوباره بغض کرد و برای اینکه مامان 

 اشکهایش را
 .نبیند سرش را پایین انداخت
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 ۶۴_پارت#

دستهایم را در حوض تکاندم و کمی آب 
 روی چانهام

روی لباسم  ریختم. چکههای آب از چانهام



 میریخت. جیغ

 .مامان بلند شد 

سرما میخوری، سر سیاه زمستون با آب -
 حوض صورت

 میشوری؟ عقلت رفته پس سرت؟

به سپیده نگاه کردم و خندیدم. میدانست 
 این کار را

نمیکنم، فقط میخواستم مامان را حرص 
 بدهم تا کمی

 .دست از سر سپیده بردارد 

اه پلهها سپیده نگاهی به روشویی کنار ر 
 انداخت و با دیدن

 .خیس بودنش لبخند زد



مامان همینطور که نق میزد به اتاقش رفت 
 و سپیده پنج

 .پله را دو تا یکی پایین آمد و کنارم ایستاد 
چند بار بگم دخالت نکن مریم؟ چرا تو -

 روی مامانت

 وایمیستی؟

آستین لباسم را روی صورتم کشیدم و 
 چانهام را خشک

 .کردم 
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من تو روی ظالم وایمیستم، به تو هم -



 .ربطی نداره 
راه افتادم طرف اتاقمان و سپیده به دنبالم 

 .آمد 
ربط داره، هر بار که ازم دفاع میکنی -

 سختگیری زن

 .دایی بیشتر میشه 

یک دفعه برگشتم و محکم زدم روی 
بیخیالپیشانیاش و   

متعجب پایین پلهها .از پلهها باال رفتم 
 ایستاد و باال رفتنم

 .را نگاه کرد
تقصیر خودته، تو بابا رو داری، منم -

 هستم، بازم مثل سگ



 .از مامانم میترسی 
صدای کشیده شدن دمپایی مامان تا جلوی 

 اتاق مشترک
 .من و سپیده روی اعصابم خط انداخت

 .بدو دختر-
اتاق بیرون رفتم. مامان لباس پوشیده از 

 جلوی سپیده

 .ایستاده بود 
 .بیا بگیر اینو، دیر شد -

به پایین پلهها نگاه کردم، کاغذ به دست 
 .ایستاده بود

سریع از پلهها پایین رفتم و لیست را از 
 .دستش گرفتم
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له شده را به طرف مامان دو تا اسکناس مچا
 .سپیده گرفت 

حواستو جمع کن، این پول زیاد میاد، -
 .بقیشو برگردون 

 .سپیده اسکناسها را گرفت

 .چشم-

دست سپیده را گرفتم و کشیدم. شلواری 
 که از کمد

-برداشته بودم را روی شانهاش انداختم. 
 بدو شلوارت رو

 .بپوش 



رفت زیر پله و دور از دید ما شلوارش را 
کرد. صدایمعوض   

 .را بلند کردم
بدو سپیده بریم بیایم که روده کوچیکه -

 روده بزرگه رو

 .خورد 

سپیده جلو آمد و صدای مامان بدرقهمان 
 .کرد 

 .خب تو نرو، بیا صبحونت حاضره-

بیخیال به طرف در رفتم و سپیده هم 
 دنبالم آمد. صدای

 .آهستهی مامان را شنیدم
- و جادو مثل مادرش جادوگره، هم داییش



 کرده هم این بچه

 .رو 
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نیم نگاهی به سپیده انداختم که باز هم 
 رنگ لبش پریده

بود. مگر میشد این حرفها را نشنید؟ میان 
 چهارچوب در

 .ایستادم و دستم را تکان دادم 
 .بدو دیگه -

روسری را سریعتر رفت و از روی طناب 
 برداشت و روی



سرش انداخت. باز هم صدای مامان بلند 
 .شد

بپوشون اون موهای المصبتو، تو درو -
 همسایه آبرو

 .نذاشتی برامون 
گرهی روسریاش را محکمتر کرد و از در 

 بیرون رفتیم و در
آهنیای که رنگ آبیاش ریخته بود و صدای 

 بدی میداد
ز کشیدم. در که بسته شد دستهایم را با

 کردم و نفس

 .عمیق کشیدم 

 .عجب هواییه-



 .راه افتاد 
 .بدو دیگه-

 .دویدم و کنارش ایستادم

دیدی دیروز خانم همامی چجوری چپ -
 چپ نگام میکرد؟
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نگاهم کرد و با دیدن چشمهای چپ شدهام 
 نتوانست

 .خندهاش را کنترل کند 

 .لبخند زدم و پشت چشم نازک کردم 
 .واال، انگار ارث باباش رو خوردم -



در لحظه لبخندش را جمع کرد و قدم تند 
 .کرد

 .صدایم را بلند کردم 

 چته؟ چرا یورتمه میری؟-

صدای خندهی صادق بلند شد و ابروهای 
 سپیده بیشتر گره

 .خورد. سریع دویدم و کنارش ایستادم 

- ستا، بگو بیان این پسره ول کن نی
 .خواستگاری دیگه 

چپ چپ نگاهم کرد و رو برگرداند. از روی 
 گودالی که به

خاطر بارندگی پر از آب شده بود پرید و 
 سریعتر حرکت



 .کرد 

وایسا بابا، نمیخواد بخورتت که، عاشقت -
 .شده بنده خدا 

 .آنقدر عصبی بود که نتوانست تحمل کند 
- بیاد  پیشکش تو مریم. خوشت میاد بگو

 خواستگاریت؛ ما

 .هم یه شیرینی میخوریم 
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فهمیدم زیادهروی کردهام. قدمهایم را با او 
 تنظیم کردم و

در سکوت جلو رفتیم. سایهی بلند صادق با 



 آن هیکل
درشت کنار ما افتاده بود و همچنان 

 .دنبالمان میآمد 

زمین خالی سر کوچه رسیدیم که همیشه  به
 پر از زباله بود

و بویش تمام کوچه را پر میکرد. سپیده 
 دستش را جلوی

بینیاش گرفت و چشم به در سوپر آقا جواد 
 .دوخت 

 .بدو مریم-
صادق در سکوت دنبالمان میآمد و دندانهای 

 سپیده هر

لحظه بیشتر چفت میشد. در چند قدمی 



 سوپر دیگر

ق را ندیدم سایهی صاد . 

وقتی وارد سوپر میشدیم یک لحظه به 
 پشت سر نگاه

کردم و دیدمش که به تیر چراغ برق تکیه 
 داده و یک پایش

 .را به تیرک تکیه داده و به ما نگاه میکند 
پر حرص نفسم را آزاد کردم و وارد سوپر 

 شدم. بوی مواد

شویندهای که شاگرد آقا جواد درون قفسهها 
 میچید، در

ه پیچیده بود مغاز  . 

آقا جواد با دیدن من و سپیده لبخند زد و از 



 روی صندلی
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 .رنگ و رو رفتهاش بلند شد 
 .سالم آقا جواد -

عرقچین روی سرش را برداشت و دستی به 
 ته ریش

 .همیشگیاش کشید 

- والده  علیک سالم دخترای من. خوبید؟
 خوبن؟

تشکر کردم و سپیده به طرف یخچال تک در 
 زوار در رفته



 .رفت و شیشه شیری برداشت و برگشت
 ۶۵_پارت#

 یه بسته ماکارونی میدید آقا جواد؟-
آقا جواد عرقچینش را روی صورت همیشه 

 خیس از عرقش

 .کشید و به قفسهی وسط مغازه اشاره کرد 

- درد  خودت وردار دخترم، امروز پام خیلی
 .میکنه 

دلم برای پیرمرد سوخت. دو تا پسر داشت 
 که هر کدام

رفته بودند دنبال زندگی خودشان و آقا جواد 
 مانده بود و

زنی که دائم به جانش نق میزد که بروند 



 تهران پیش
پسرهایشان. به صورت دردمندش نگاه 

 .کردم 
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 .خدا عافیت بده بهتون -

 .زنده باشی دخترم -
سپیده دو بسته ماکارونی برداشت و دنبال 

 .رب میگشت

رفتم کنارش و به ابروهای گره خوردهاش 
 که قیمت اجناس

را میخواند نگاه کردم، حس کردم کسی 



 پشت سرم نفس
میکشد. سپیده هم متوجه شد که با هم رو 

 برگرداندیم و با
مان حبس شد. طوری دیدن صادق نفس

 ایستاده بود که
نمیتوانستیم از کنارش رد شویم، مجبور 

 بودیم قفسه را
دور بزنیم. چرخیدیم که سپیده سینه به 

 سینهی کسی

 .خورد و ماکارونیها از دستش افتاد 

سر بلند کردم و با دیدن پسری که تا به 
 حال ندیده بودم

جاخوردم. این محل آنقدر کوچک و قدیمی 



همه بود که  

همدیگر را میشناختند، دیدن یک آدم غریبه 
 خیلی بعید

 .بود 
سپیده خم شد تا بسته را بردارد، ولی پیش 

 از اینکه
دستش به ماکارونیها برسد، پسر آنها را از 

 روی زمین

برداشت. سپیده ایستاد و به دست دراز 
 شدهی پسر نگاه
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کرد. چشمهای روشنش هم رنگ چشمهای 
 سپیده نبود،

ولی مثل سپیده نگاه عمیقی داشت. صدای 
 نفس نامنظم

سپیده مبهوتم کرد. همینطور به دست دراز 
 شدهی پسر و

چهرهی میخکوب شدهی سپیده نگاه 
 میکردم که سپیده

دست دراز کرد و ماکارونیها را گرفت و حس 
 کردم حتی

کند. زیر لب تشکر کردم و  نمیتواند تشکر
 سریع از

کنارش رد شدیم. قفسه را دور زدیم و 



 سپیده ماکارونیها

 .را روی پیشخوان گذاشت 
 چقدر میشه؟-

صادق با دیدن دوستش از مغازه بیرون 
 رفت و خیالمان را

راحت کرد. از گوشهی چشم به پسر که با 
 لبخند به سپیده

 .خیره مانده بود نگاه کردم

- شده، ولی رنگ لبت پریده؟  رنگت سرخ
 خجالت کشیدی

 یا هیوال دیدی؟
سپیده بدون اینکه نگاهم کند با سرانگشت 

 روی شیشهی



کثیف ویترین ضرب گرفت و منتظر شد تا 
 آقا جواد کار

 .حساب کتابش را تمام کند 
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و با دیدن کسی که نگاه آقا جواد باال آمد 
 کنار سپیده

 .ایستاده بود لبخند عمیقی زد 
 سالم پدرام جان. خوبی پسرم؟-

 .صدا جواب داد 

 ممنون آقا جواد. شما خوبید؟-

محکم دست سپیده را گرفتم و سرم را 



 .نزدیک بردم
 .شکستی این شیشه رو، آروم بگیر -

 .آقا جواد رو به سپیده کرد 
- حساب میکنم  شما برو، من با حاج دایی . 

دیگر منتظر تعارف نشد و زیر لب تشکری 
 سرسری کرد و

 .از سوپر بیرون رفت 
دقیق به چهرهی پسر نگاه کردم. کامال 

 مناسب سپیده بود،

قد بلند و پوست سفید و چشمهای روشن، 
 فقط موهای

 .پسر دودی بود و موهای سپیده بلوند 
تا به سپیده که انگار میدوید برسم نفسم 



 .برید
سپیده، پسره چشم ازت برنمیداشت، تا -

 حاال ندیده

 بودمش، تو دیده بودیش؟
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 .خودش را به آن راه زد 

 .کدوم پسره؟ من اصالً متوجه کسی نشدم -

آنقدر سریع راه میرفت و من به اجبار 
 دنبالش می دویدم

ه رسیدیم. دستم را روی که جلوی در خان
 زنگ گذاشتم و



 .نفس تازه کردم 
حاال مثال من فکر میکنم نابینایی و -

 ندیدیدش، صداشم
 نشنیدی؟

در با صدای تیک بلندی باز شد و من در را 
 هول دادم و باز

هم صدا بلند شد. لگد محکمی به در 
 کوبیدم تا تکهی زنگ

زدهای که به زمین گرفته بود آزاد شود. در 
باز شد اول که  

سپیده وارد شد و بعد من تکیهام را به در 
 دادم و با تمام

 .توان هولش دادم تا بسته شد 



 .دویدم و با هم از پلهها باال رفتیم 

 خب؟-

شنیدم، از روی صدا بفهمم قبالً دیدمش -
 یا نه؟

دیگر وقت نکردم جواب بدهم، صدای جیغ 
 .مامان بلند شد

 نرفته برگشتین؟-
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کیسهی خرید را از دست سپیده قاپیدم و 
 روی هوای بلند

 .کردم



 .این خریدت، ببخشید زود اومدیم -
مامان از پلهها پایین آمد و به کیسه نگاه 

 .کرد 

 ربت کو؟-

آه از نهاد سپیده بلند شد، با وجود صادق 
 اصالً دلم

ه برگردم. کالفه به نمیخواست به کوچ
 سپیده و بعد به

 .مامان نگاه کردم. سپیده لب زد

 .ب...ببخشید -

هنوز مامان حرف نزده بود که در باز شد و 
 بابا وارد شد. دو

پاکت بزرگ زیر بغلش بود و چند کیسه هم 



 به مچهایش
آویزان بود. با مشقت و با ضرب پا در را 

 بست. با دیدن ما
ریعتر طی کرد و با راهروی تنگ ورودی را س
 لبخندی

خسته به ما نگاه کرد. با دیدن چهرهی 
 تکیدهاش دلم

 .سوخت. سپیده سریع به طرف بابا رفت
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 ۶۶_پارت#

صدای مامان لبخند خوشآمد گویی را از 



 .لبش پراند
 .خودشیرینی شروع شد -

اد و یکی از پاکتها را گرفت سپیده اهمیت ند
 و دستش را

برای دومی دراز کرد که بابا کیسهها را از 
 مچش درآورد و

روی زمین گذاشت و دست آزاد شدهاش را 
 دور شانهی

 .سپیده انداخت و او را به خودش چسباند 

صبح بخیر دایی، چرا انقدر زود بیدار -
 شدی؟

سپیده لبخند شیرینی زد و دستش را روی 
رد وصورت گ  



 .خاکی بابا کشید 

خوابم نبرد دایی، عادت کردم زود بیدار -
 .شم

بابا پیشانیاش را بوسید و همقدم به طرف 
 من و مامان

 .آمدند. با لبخند جلو رفتم 
 .سالم و صبح بخیر سردار رشید احمدی -

بابا دستش را از دور شانهی سپیده باز کرد 
 و کشید روی

 .صورتم

 .سالم دختر بابا -

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی



228 

 .رو به مامان کرد 
 سالم خانم، خوبید انشاءالله؟-

مامان پشت چشمی نازک کرد و به پاکت 
 میوهای که در

 .دست بابا بود نگاه کرد 

 خوبم، هر چی گفتم خریدی دیگه؟-

 .بابا پاکت را به طرفش گرفت 
 .اینم سفارش شما-

اکتها را از بابا و سپیده گرفت و از مامان پ
 .پلهها باال رفت 

 .کیسهها رو بیارید باال و برید رب بخرید -

بمیری که "، نگفت "سپیده"نگفت 
 ، نگفت"نخریدی



جلوی بابا رعایت میکرد؛ مثالً  ,"مادر مرده"
 بین من و

سپیده فرقی نمیگذاشت و سپیده هم هیچ 
 وقت شکایت

 .نمیکرد 
رف اتاق برود که دهانم را بابا خواست به ط

 باز کردم و
خواستم برنامهی امروز را برای او تعریف 

 کنم که سپیده

جلوی دهانم را گرفت. بابا نگاهش به 
 مامان بود و متوجه

نشد. انگار پشیمان شد که صدایش را بلند 
 کرد و به طرف
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 .در رفت

 .من میرم میخرم -

سپیده دستش را انداخت و من پر غضب 
 .نگاهش کردم

 .من میرم دایی، شما خستهاید -

بابا در را باز کرد و همینطور که بیرون 
 .میرفت داد زد

 .شما برید تو، هوا سرده -

با سپیده به طرف اتاقمان رفتیم. باید برای 
 نظافت خانه

دانم میرفتیم. تازه یادم افتاد اصالً نمی



 مهمانها چه

 .کسانی هستند 

 تو میدونی کی مهمونمونه؟-
 .شانه باال انداخت 

حتماً دوستای زندایی، شمسی خانوم و -
 صغری خانوم و

 ...بیگم و
 .پرتش کردم تو اتاق و در را بستم 

اگر دوستای مامان بودن که میذاشت -
 شبی دعوتشون

 .میکرد که بابا شب کاره 

لباس عوض  یک ابرویش باال رفت. من
 کردم تا برای نظافت
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 .خانه بروم

××××× 

جارو در دستش خشک شد. صدای کوبیده 
 شدن در اتاق

مامان و خارج شدن عجوالنهی من باعث 
 شد همینطور

 .مبهوت و بیحرکت بماند

عصبی به طرف اتاقمان رفتم. جارو را 
خت و دنبالم راهاندا  

 .افتاد
 چی شده؟-



پایم به موزائیک شکسته گرفت و سکندری 
 خوردم و روی

نرده افتادم. دوید طرفم، دستم را به نردهی 
 آهنی آبی و

زنگزده گرفتم و لرزش شدید دستم را دید. 
 چشمهایش

 .نگران شد 
تو به این سادگی عصبی نمیشی مریم، -

 چی شده؟

سوال کند وارد  پیش از اینکه بیشتر از این
 اتاق شدم، ولی

دنبالم آمد. در را پشت سرش بست و دو 
 دستش روی در و



 .پشت سرش ماند، تکیه داد به در 
 حرف میزنی یا نه؟-
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سریع به طرفش رفتم. حالتم ترساندش و 
 بیشتر به در

 .چسبید 

- ر اقدس قندی رو برام در مامان جونم پس
 نظر گرفته

سپیده، میفهمی؟ امشب دارن میان 
 خواستگاری خبر

 .مرگشون



دهانش از تعجب باز مانده بود. این 
 درست بود که مجید

پسر سر به راهی بود، ولی خانوادهاش 
 واقعاً جایی برای

دفاع نمیگذاشتند. بابا چطور موافقت کرده 
 بود؟ خشم

گذاشته بود جایی برای بغض و گریه ن . 

 مجید یا عباس؟-

 .دستهایم را بلند کردم و فریاد زدم 

مگه مهمه؟ چه مجید، چه عباس و اصغر و -
 ...اکبر

صدایم را پایین آوردم و با انگشت زدم روی 
 .سینهاش 



مهم اینه که اونها پسر اقدس قندین، مهم -
 اینه که

مادرشون در عرض یک دقیقه یه محله رو 
 میریزه به هم،

اینه که یکی از عروساش رو به خاک  مهم
 .سیاه نشونده

 .نفس عمیقی کشیدم و کمی عقب رفتم 
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ناهید بیچاره یه چشمش اشکه، یه -
 .چشمش خون 

خب... خب مجید پسر خوبیه، اگر قبول -



 کنه خونهی جدا

 .بگیرین بد نیست 
هش کردم. سپیده خوب مرا متعجب نگا

 .میشناخت

نه پسر .میدانست تمایلی به ازدواج ندارم 
 اقدس قندی و

نه هیچکس دیگر نمیتوانست مجبورم کند 
 ازدواج کنم. من

دوست داشتم درس بخوانم و روزی از این 
 خانهی پر از

 .حسرت بروم 

سپیده تو خوبی؟ هشت ساله نذاشته -
 ناهید از اونجا بره،



محمده، پسر بزرگه که رو  تازه اون زن
 حرفش حرف

نمیزنن؛ اون حریف مادرش نشده، اونوقت 
 مجید بشه؟

سکوت کرد. هر چه گفتم حقیقت بود، ولی 
 .دلیل من نبود

نمیخواستم با پیش کشیدن این که 
 میخواهم درس

بخوانم باعث شوم مامان حساس شود و یا 
 سپیده که

دوست داشت ازدواج کند فکر کند راه ما از 
م جداسته . 

اقدس قندی که این لقب را خودم رویش 



 گذاشته بودم

جای دفاع نداشت. همیشه یک مشت قند 
 در جیبش بود،
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دانه دانه میمکید و میخندید. یاد دندانهای 
 یکی در میان

افتاده و لبخندهای موذیانهاش که افتادم 
به هم خورد حالم . 

کاش حداقل خواستگاری بود که به رد 
 کردنش افتخار

میکردم. بیشتر از خودم نگران سپیده شده 



 بودم. اگر
مامان میتوانست مرا دو دستی تقدیم 

 اقدس کند، با
 سپیده چه میکرد؟

 ۶۷_پارت#

غمگین و تکیه داده به در و خیره به فرش 
 ماند. صدای

نگ در تیکتاک ساعت که میپیچید مثل آو
 سرم کوبیده

 .میشد 

رفتم و کنار کمد روی رختخوابها نشستم و 
 چشم

دوختم به اتاق نه متریمان. فرش الکی 



 شش متری که

وسط موکت توسی افتاده بود و 
 صندوقچهای که رویش

آینه گذاشته بودیم تا حکم میز آرایش را 
 داشته باشد و

کمد قهوهای رنگ پریده و همین رختخوابها 
یتمام دارای  

 .من و سپیده از این خانه و زندگی بود
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شاید اگر بابا ورشکست نمیشد، مامان 
 آنقدر برای شوهر



دادن من دست و پا نمیزد. شاید اگر 
 میتوانست از

طالهایش دل بکند تا بابا بدهیهایش را 
 بدهد، بابا سکته

اال جرأت نداشته باشم با او نمیکرد که ح
 حرف بزنم. اگر

مامان دائما مستاجر بودنش را به رخ بابا 
 نمیکشید، بابا

مجبور نمیشد بیاید در این محلهی سطح 
 پایین یک

خانهی کلنگی بخرد که با اقدس نامی آشنا 
 شویم و من

 .بشوم عروسش



کالفه چنگ زدم به موهایم. سپیده آمد و 
 .جلویم زانو زد 

- ا دایی حرف میزنم من ب . 

پوزخند زدم به دل سادهاش، در این خانه 
 .مامان حاکم بود

بابا اگر میتوانست از خودش دفاع کند این 
 حال و روز

 .بیمارش نبود 
 .دلت خوشه سپیده -

با این حال کورسویی از امید باعث شد 
 صاف بنشینم و

نگاهش کنم. بلند شد و ایستاد و از باال به 
 .من نگاه کرد



پیدهی همیشه مردد و همیشه ترسیده س
 اگر تصمیمی
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میگرفت به آن عمل میکرد. اگر راهی بود 
 آن سپیده بود و

من امیدوار نگاهش کردم. شاید برای یکبار 
 هم که شده

بابا جلوی مامان میایستاد. اگر این کار 
 شدنی بود فقط

پیده میتوانست عاملش باشد. بابا عاشق س
 سپیده بود و



 .میدانستم دلش را نمیشکند 

نفس عمیقی کشید و از در بیرون رفت. 
 دنبالش رفتم. بابا

داشت از پلهها باال میآمد که به سالن برود. 
 از این خانه که

برای رسیدن به اتاقهایش باید از ده پله باال 
 و پایین

.میرفتیم متنفر بودم  ید خودم و سپیده را با
 از اینجا

 .نجات میدادم 
سپیده پا تند کرد و از پشت آستین بابا را 

 .کشید

خوشبختانه مامان در سالن بود و متوجه 



 آمدن مجدد بابا
 .نشده بود. از کنارشان رد شدم

 .من میرم سراغ مامان -

سپیده سر تکان داد و من بدون اینکه به 
 بابا نگاه کنم رفتم

ا سرگرم کنمکه مامان ر  . 

از راهروی طوالنیای که اتاقها را به هم وصل 
 کرده بود به
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پایین رفتنشان نگاه کردم. در آبی چوبی را 
 باز کردم و



سالن را رد کردم و دو پلهی کم عرض را باال 
 رفتم و وارد

د بسته بود و آشپزخانه شدم. مامان پیشبن
 مشغول شستن

 .میوهها بود. با دیدن من اخم کرد 

اون گور به گور شده کجاست که من با -
 کمر دردم اینطوری

 سر پا واینستم؟

پشت میز چهار نفرهی فلزیمان نشستم و 
 پایم را دراز

کردم و چسباندم به دیوار، زانوهایم خم 
 ماند. عرض

د آشپزخانه حتی به اندازهی پاهایم هم نبو . 



 دلت نمیگیره تو این راهرو؟-

 کدوم راهرو؟-

همین که اسمش رو گذاشتید آشپزخونه -
 .دیگه 

باید دل به دلش میدادم تا حواسش از 
 .سپیده پرت شود

همینطور که سیبها را خشک میکرد سری 
 تکان داد و آه

 .کشید

چی بگم؟ واسه همینه میگم شوهر کن -
 .برو راحت شی 

صاف نشستم پاهایم را جمع کردم و  . 
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حاال این اقدس قندی خیلی وضعش -
 خوبه؟ اونم یکیه مثل

 .ما دیگه

سیب بعدی را برداشت و با دستمال قرمز 
 خیسش روی آن

 .کشید

چی به خیالت رسیده؟ فکر کردی من -
 همینطوری

 میخوام دختر بدم بهش؟

یحرکت ماند. خم شد طرفم و دستهایش ب
 صدایش را

 پایین آورد



کالغه برام خبر آورده مجید بدجور خاطرتو -
 .میخواد 

صاف ایستاد و دوباره شروع به خشک کردن 
 .سیبها کرد 

منم تا قول یه خونهی دربست و سرویس -
 طال نده بهم که

 .دستتو نمیذارم تو دستش دختر 

ید در دل به افکار رویاییاش خندیدم. مج
 خون محبوبه که

تنها خواهرش بود را در شیشه کرده بود که 
 لحظهای

مادرش را تنها نگذارد، حتی موقع درس 
 خواندن. حاال



 میخواست برای من خانه بگیرد؟

 .سکوتم را که دید فکر کرد کوتاه آمدهام 
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- فشتو بپوش، خیلی تو هم اون لباس بن
 بهت میاد. اون شال

بنفشه که بیگم از مکه برام آورده رو بنداز 
 .سرت

دوباره دستهایش بیحرکت شد و با لبخند 
 .نگاهم کرد

یه کمم موهاتو بریز رو پیشونیت دختر -
 .خوشگلم 



ورود بابا اجازه نداد حرف بزنم. قوطی رب را 
 روی میز

ا گذاشت و رفت باال سر قابلمه و درش ر 
 .برداشت 

 شام چی داریم؟-

مامان کفگیر را از کنار گاز برداشت و با 
 پشتش آرام زد

 .پشت دست بابا 
 .از قل میفته، نکن. مگه بچهای آخه-

بابا در قابلمه را گذاشت و چرخید طرفم و با 
 ابرویی باال

رفته نگاهم کرد. خجالتزده سرم را پایین 
 انداختم. از



ضربه روی کنارم که رد میشد آرام دو 
 .شانهام زد و رفت 

با خوشحالی از جایم پریدم. میخواستم 
 بروم و تا میتوانم

صورت سپیده را ببوسم. وارد سالن که 
 شدم سپیده داشت

 .جارو میزد. جارو را از دستش گرفتم. نق زد

بذار جارو رو تموم کنم، مامانت پوست از -
 .سرم میکنه
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محکم بوسیدمش و دستهی جارو را به 



 دستش دادم. لبخند

 .زد و جارو را گرفت. صدایم را پایین آوردم 
 حاال چی میشه؟-

شانهای باال انداخت و مشغول جارو زدن 
 .کنج دیوار شد

 ۶۸_پارت#

دایی بهم قول داد. حاال نمیتونه که بگه -
 نیان، بذار بیان،

وابشون میکنه دایی خودش ج . 

سرک کشیدم سمت آشپزخانه. مامان را 
 نمیدیدم، ولی

صدای ظرفها یعنی هنوز در خیال خام 
 پذیرایی از



 .خانوادهی همسر آیندهی من است 

باید میرفتم و لباسم را عوض میکردم که 
 بهانه دستش

 .ندهم 
 .من برم لباس عوض کنم -

 .سپیده خاکانداز و جارو را دستم داد 

- ه میری این آشغاال رو خالی کن تو حاال ک
 .سطل 

 پشت چشمی نازک کردم و رو برگرداندم
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 .به عروس آینده دستور نمیدن -



 .خاک انداز و جارو را کوبید تو سینهام 

 .برو تا دوباره نرفتم سراغ دایی-
ا گرفتم و دوباره و با خنده خاکانداز و جارو ر 
 محکم

 .بوسیدمش 
 .فدات بشم من نخود مشکلگشا -

با لبخند به سمت آشپزخانه رفت و من به 
 .اتاقم پناه بردم

حس کردم هیچکس را به اندازهی سپیده 
 دوست ندارم، نه

مادرم را و نه پدری که چیزی برای ما کم 
 .نگذاشته بود

ا در کمد را باز کردم و لباس دلخواه مادرم ر 



 .بیرون آوردم
کالفه از تئاتری که در جریان بود لباسها را 

 پوشیدم که
 .سپیده وارد شد 

 .صورتش گرفته بود، ولی لبخند میزد 

 چی شده؟-

روی رختخوابها نشست و شانه باال انداخت 
. 

 .زندایی گفت نباید بیام جلوی خواستگارا -
رسم را میدانستم، ولی سپیده خواهر من 

التربود و از آن با  
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مجید بارها و بارها سپیده را دیده بود. با 
 این حال

نمیخواستم به خاطر این مسئله با مامان 
 .وارد بحث شوم 

خب نیای، کاش منم میتونستم نرم. تو -
 که میدونی تهش

چی میشه. میخوای بیای بشینی جلو 
 چشمای اقدس

 نمکی که چیکار کنی؟
با خنده یقهی کتم را درست کرد و تاپ 

 یاسی زیرش را
 .مرتب کرد 

 چرا نمکی؟-



چهرهی فیلسوفانهای گرفتم و کمی عقب 
 .رفتم 

جونم برات بگه از اونجایی که ایشون -
 عادت به نه شنیدن

نداره، امشب به جای قندش فشارش میفته 
 و باید مشت

یاد مشت نمک بخوره تا حالش جا ب . 

 .یک دفعه زدم پشت دستم و لب گزیدم
 به بابا گفتی یه بشکه نمک بخره؟-

سپیده قهقهه میزد و من همچنان راه 
 میرفتم و حرف

 .میزدم 

ماشاءالله انقدرم چاقه که یه مشت نمک -



 نرسیده به
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ر میکنم معدهاش آب میشه، هر چی فک
 زیر یه بشکه نمک

 .جواب نمیده

یک دفعه در با ضرب باز شد و مامان وارد 
 شد. خنده رو لب

سپیده ماسید و من بیحرکت نگاهش 
 .کردم 

اینجا تازه عروس وایساده مادر من، -
 .آرومتر 



مامان شال بنفش را جلویم انداخت و رو به 
 .سپیده کرد 

پاشو برو یه آبی بپاش به این حیاط. -
شستی هرته کرتهن  

 میکنی که چی؟

سپیده قبل از مامان از در بیرون رفت. با 
 اعصاب به هم

 .ریخته به مامان نگاه کردم
نمیتونی یک کم مراعات کنی؟ این دختر -

 کلفتت که

 .نیست 
مامان جوابم را نداد و از در بیرون رفت. از 

 پنجرهی کوچکی



که رو به راهروی ورودی و حیاط باز میشد به 
ده نگاهسپی  

کردم که در سوز سرد عصر زمستانی آب را 
 با فشار روی

موزاییکها گرفته بود و گاهی دستش را زیر 
 بغلش میزد تا
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 .گرم شود. زمزمه کردم 

من از اینجا میبرمت سپیده. به هر قیمتی -
 .که شده

 ۶۹_پارت#



* 

این که به خودم بیایم مامان دسته پیش از 
 موی سپیده را

گرفت و آنچنان کشید که سپیده محکم 
 زمین خورد و

فریادش به آسمان رفت. دست مامان را 
 گرفتم و سعی

 .کردم موهای سپیده را از چنگش دربیاورم 

دخترهی ذلیل مرده، حاال دیگه گوش -
 داییتو پر میکنی؟

 چشم نداری ببینی مریم شوهر میکنه
 مردنی؟

آب دهانم خشک شده بود و بدنم میلرزید 
. 



هر چقدر به انگشتهایش فشار آوردم 
 بیفایده بود؛ انگار

هر چه توان داشت در دستهایش جمع 
 .شده بود 

سپیده موهایش را گرفته بود و هقهق میزد 
 و مامان

بیاهمیت او را روی فرش میکشید. 
 بازوهایش را گرفتم، در

کرده بودم، ولی عمرم به کسی التماس ن
 نمیتوانستم درد

 .کشیدن سپیده را ببینم 
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مامان تو رو خدا، جون مریم ولش کن. -
 کی گفته سپیده با

 ...بابا حرف زده؟ خودم بهش گفتم. خودم
دست آزاد مامان بلند شد و محکم کوبید تو 

 دهانم، مزهی

حالت تهوعم را بیشتر کرد  خون بار اول .
 بود روی من

دست بلند میکرد. مبهوت نگاهش کردم. 
 انگشتش را با

 .تهدید تکان داد 
اگر یه بار دیگه ازش دفاع کنی یه جوری از -

 ریخت

میندازمش که مادرشم تو اون دنیا 



 .نشناستش 
دوباره موهای سپیده را کشید. سپیده 

 سرش را میان دست

گرفته بود و ناله میزد و زانوهایش . 

نگاهی به اطرافم انداختم و با دیدن آینه 
 هجوم بردم

سمتش و به زمین کوبیدمش. آینه تکه تکه 
 شد. باید

سپیده را از دستش نجات میدادم. تکهای از 
 آینه را

 .برداشتم و روی مچ دستم گذاشتم
 .مامان گیج و مات نگاهم کرد 

- ن اگر دست از سرش برنداری همین اال



 رگم رو میزنم

 .مامان، به جون سپیده میزنم 
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مامان چند لحظه نگاهم کرد و من آینه را از 
 روی مچم

 .برنداشتم 
 .ولش کن -

سر سپیده را آنچنان پرت کرد که سپیده 
 .روی زمین افتاد

م و کنارش آینه را روی زمین انداختم و دوید
 زانو زدم و



سرش را در آغوش گرفتم. او آرام هقهق 
 میزد، ولی من

نمیتوانستم صدایم را کنترل کنم. هر چقدر 
 سعی کردم

نشد، صدای هقهق من و سپیده که پیچید 
 مامان از اتاق

 .بیرون رفت و در را محکم بست 
سر سپیده را بلند کردم و موهایش را 

 مرتب. دستش را

و با درد ابرو در هم  پشت سرش گذاشت
 .کشید 

 .ب... ببخشید، تقصیر من بود -

 .آرام سر تکان داد و در خودش جمع شد 



 .تقصیر تو نیست، تقصیر سرنوشت منه -
دیگر توان نداشتم دلداریاش بدهم. حق 

 داشت، مادر من

 .زندگیاش را تلخ کرده بود 
از همان دوازده سال پیش که بابا تک دختر 

 سهسالهی یک
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دانه خواهرش را به خانه آورد مادرم چشم 
 نداشت او را

ببیند. شش سالش که شد مامان موهای 
 بلند و بلوندش را



برای "از ته کوتاه میکرد و به بابا میگفت 
 رشد قدش

و بابا باور میکرد  "خوبه، آخه خیلی کوتاهه
 و قد بلند

سپیده را نمیدید. ولی من سالهای سال 
 موهای کوتاه

شدهی او را در دستمالی که از آشپزخانه 
 دزدیدم پیچیدم و

شبها با سنجاق به ریشهی موهایش وصل 
 کردم تا غصه

نخورد و هر دو تا نیمهشب به سر پر از 
 سنجاقش

 .میخندیدیم 



به او چه میگفتم تا آرام شود؟ دیگر هیچ 
 حرفی برایم

بود. صدایش هقهقم را خفه کرد  نمانده . 

 .کاش منم با مامان و بابا مرده بودم -

به چشمهای خیس و مژههای به هم 
 چسبیدهاش نگاه کردم

 .و ساکت ماندم 
چرا منو با خودشون نبردن مریم؟ چرا تو -

 اون تصادف منم
نرفتم؟ چرا یکیشون زنده نموند که من 

 اینطور ذلیل و
 خوار نشم؟
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آرام و پر درد هقهق میزد و تاب میخورد. 
 روی زانو

 .خودم را به طرفش کشیدم و بغلش کردم 

من هستم، بهت قول میدم دیگه نذارم -
 مامانم آزارت

 .بده 
 به حرفم اطمینان نداشتم، ولی چه میگفتم؟

پیده مامان در را باز کرد و وارد شد. نه س
 توان عکسالعمل

داشت و نه من. هر دو بیاهمیت به 
 حضورش در آغوش هم

 .ماندیم 



نزدیک آمد و باالی سرمان ایستاد و خم 
 .شد 

فکر نکن با تهدید تونستی از دست من -
 .نجاتش بدی

انقدر مغزتو جوییده که هیچکسو جز اون 
 نمیبینی. حاال

منم بلدم چیکارش کنم. نمیذارم زندگیتو 
پای اینبذاری   

 .دخترهی موذی

هیچکدام جواب ندادیم و همین مامان را 
 .عصبیتر کرد 

تو دخترهی بیپدر مادر چی با خودت فکر -
 کردی؟ چرا



 دست از سر ما برنمیداری؟

آمدم بلند شوم و جوابش را بدهم که 
 سپیده دستم را
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ا چشمهایی ملتمس خیره نگاهم کشید و ب
 .کرد 

 .جون سپیده نکن-

خفهام کرد. خوب میدانست قسم دادن 
 جانش باعث

میشود هر کاری میخواهد انجام دهم. پر 
 حرص لب گزیدم



و همچنان کنارش نشستم و دستش را 
 .گرفتم

فکر کردی من احمقم؟ پشت سرم گوش -
 دختر و شوهرمو

 پر میکنی و جلوی روم قسمش میدی که
 مثال واینسته تو

 روم؟

قدمی عقب رفت و من از سبک شدن 
 حضورش نفس

کشیدم. در آن لحظه از هر کسی که لقب 
 مادر داشت متنفر

 .بودم 
برو بیرون مامان. نذار کار به جاهای -



 .باریک بکشه
دست به کمر زد و جلو آمد و چشمهای 

 ریزش زیر ابروهای

 .پرپشتش ریزتر شد 
- اونا رو جواب کرد فکر کردی بابات دیشب 

 و تموم شد، نه؟

چی تو گوشت خوند که خواستگارتو رد 
 کردی؟

N.Najmi 
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 ۷۰_پارت#



کالفه نفسم را بیرون دادم و لب باز نکردم 
 شاید برود بیرون

تا نفس بکشیم. ولی باز از آن وقتهایی بود 
 که پیله کرده

 .بود و کوتاه نمیآمد 
حرف بزن، واسه چی خواستگار به اون -

 خوبی رو رد

کردی؟ شعور نداری دیگه، نمیفهمی از سر 
 حسادتشه

بدبخت. خودش میدونه ته تهش باید زن یه 
 کارگر پنجاه

 .سالهی زن و بچهدار بشه 

نگاهی به سپیده که سرش را از روی شانهام 



 برنمیداشت
رفت انداخت و صدایش باالتر  . 

به چیت مینازی دخترهی پاپتی؟ ریخت و -
 قیافهی

زردنبوت؟ اون مادرهی از خود راضیت که 
 گور به گور رفت

و تو رو انداخت سر من؟ یا اون بابای فرنگی 
 بیکس و کارت

که معلوم نیست از کدوم جهنم درهای 
 پیداش شد و وقتیم

 مرد یه نفر نبود که بیاد جنازهشو جمع کنه؟

آورد که با ضرب سر سپیده را دوباره یورش 
 بلند کردم و



جلوی سپیده و روبروی مامان ایستادم. 
 دست و پا و صدایم
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 .با هم میلرزید 
آره، سپیده بیکس و کاره، نه به خاطر -

 اینکه عمه انقدر
خانم بود که هیچوقت جواب حسادتهای تو 

و با بدی ندادر   

و رفت، نه به خاطر پدر مهندسش که اگر 
 چه بچهی

پرورشگاه بود، ولی انقدر عاشق خانوادهاش 



 بود که تو اون
تصادف لعنتی خودش رو بکنه سپر بالی 

 بچهاش که نکنه
 .آسیب ببینه 

برگشتم و به سپیده نگاه کردم که سرپا 
 ایستاده و با صورت

از شدت خیس از اشک به من نگاه میکرد و 
 گریه سکسکه

میکرد. بندبند وجودم برای مظلومیتش 
 .آتش گرفت

 .برگشتم طرف مامان و جلو رفتم 
اون بیکس و کاره چون داییای داره که -

 سرش رو کرده



زیر برف و نمیبینه زنش با خواهرزادهاش 
 .چیکار میکنه

بیکس و کاره چون تو شدی کس و کارش 
 که هر روز یادش

خونه بدبخته. بیکس و بیاری چقدر تو این 
 کاره چون منی

که مثل خواهرشم توان ندارم اون رو از 
 دست شما نجات

 .بدم 
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صدای بلند و هقهق بیوقفهام دست خودم 



 نبود. اهمیتی
ندادم که برای لحظهای کوتاه شرم را در نگاه 

 .مادرم دیدم

رفتم و صدایم را باالتر بردم جلوتر  . 

 .از اینکه تو مادرمی خجالت میکشم -
دستهایش را گرفتم و صورتم را نزدیک 

 .بردم 
ولی ته همهی این حرفها حس من مهم -

 نیست مامان،
چیزی که برام مهمه سپیدهست. شاید 

 نتونم نجاتش بدم،
ولی بهت قول میدم اگر یکبار دیگه دست 

 روش بلند کنی



اینجا فرار میکنیم  هر دو از . 

 .کمی نگاهم کرد و بعد دو قدم عقب رفت 

من شماها رو آدم میکنم، خیلی هار -
 .شدی مریم، خیلی 

از اتاق بیرون رفت و من برگشتم که بروم 
 .پیش سپیده

میدانستم از گریه برایش نفس نمانده. به 
 هر جا نگاه کردم

نبود، نه در اتاق، نه سالن، نه زیر پلهها و 
زخانه و هرآشپ  

زاویه از خانه. وامانده و حیران وسط حیاط 
 زانو زدم و

جملهای را زمزمه کردم که خودم هم باور 



 .نداشتم 
 .سپیده رفته-
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سرگشته و حیران به اطراف نگاه کردم. تا آن 
 لحظه آنقدر

میدانستم کجا احساس عجز نکرده بودم. ن
 بروم، به بابا

دسترسی نداشتم. بابا شیفت شب بود و 
 حتی نمیدانستم

نگهبان کدام کارخانه است که به دنبالش 
 .بروم 



مامان با لباسهای شسته شدهای که در 
 سبد گذاشته بود

از اتاق بیرون آمد. از باال نگاهی به من 
 انداخت و از پلهها

 .سرازیر شد 

- سرما نشستی  چت شده؟ چرا تو این
 وسط حیاط؟

پوزخندی زد و شلوار بابا را از سبد برداشت 
 و تکاند تا

 .صاف شود 

 رفیقت کجاست؟-

کسی را نداشتم که از او کمک بخواهم. هوا 
 تاریک شده بود



و این اطراف آنقدر ظلمات بود که هیچ زنی 
 این موقع از

خانه بیرون نمیرفت. از ترس و نگرانی در 
 .حال سکته بودم

لند شدم و دور خود چرخیدم ب . 

 خدایا کجا برم؟-

دستهای لرزانم را زیر بغلم زدم و سمت 
 مامان رفتم که
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دستهایش را دور طناب گره زده بود و به 
 من نگاه



 .میکرد 

 .مامان، سپیده نیست -

سوی اخم هایش در هم رفت. در نور کم
 چراغ باغچهی

کوچک هم میشد ترس را در چشمهایش 
 .دید 

 یعنی چی نیست؟-
شانه باال انداختم و به طرف پلهها دویدم. از 

 مامان هم کاری

 .برنمیآمد. باید میرفتم و دنبالش میگشتم 
 .پالتو را که تنم کردم مامان وارد اتاقم شد
 .کجا میری؟ برمیگرده، جایی رو نداره بره -

یش گوش ندادم. پشت کفشهایم به حرفها



 را وسط پلهها

باال کشیدم و به طرف خروجی دویدم و به 
 فریاد مامان

 .اهمیت ندادم 
 .تو این تاریکی کجا میری، بذار منم بیام -
در را با تمام توان کوبیدم و به اطراف نگاه 

 کردم. گربهای که

از تیر چراغ برق باال میرفت جیغ زد و من 
 ترسیده و بدون

ن که دیگر به اطراف توجه کنم تا سر کوچه ای
 دویدم. بوی
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زباله هم نمیتوانست حالم را بدتر کند. 
 وسط سه راهی

ایستادم و تا جایی که کورسوی چراغهای 
 سردر خانهها

 اجازه میداد به انتهای کوچهها نگاه کردم
 .بغضم شکست 
 سپیده، کجایی؟-

کوچهی سوپر آقا جواد را انتخاب کردم و 
 شروع به دویدن

کردم. سوز سرد ریهام را میسوزاند. نه 
 دست هایم را حس

میکردم و نه صورتم را. بیاختیار و بلند 
 صدایش زدم و دور



 .خود چرخیدم 

 ...سپیده -

صدایم در کوچهی خلوت پیچید. با دیدن 
 بنر تولد حضرت

به دیوار خانهای تعبیه شده  عباس)ع( که
 بود یاد سقاخانه

 .افتادم
N.Najmi 

 ۷۱_پارت#
 .تو رو خدا سپیده، سقاخونه باش -

التماس میکردم، به خدا، به حضرت 
 ابوالفضل که همیشه
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گرهگشایم بود و به سپیده. تمام توانم را در 
م جمعپاهای  

کرده و به سمت سقاخانه دویدم. از دور که 
 دیدمش بغض و

نفسم با هم سرباز کرد. کمی که جلوتر رفتم 
 متوجه کسی

ایستادم و با .شدم که کنارش ایستاده بود 
 دقت نگاه کردم،

نشناختمش. از ترس این که کسی 
 مزاحمش شده باشد

 .دوباره دویدم و صدایش زدم 

 .سپیده -



ود به او برسم که غریبه را چند قدم مانده ب
 شناختم. پسری

که در سوپر دیدمش کنار سپیده ایستاده 
 بود. با ابروهای

گره خورده قدمهایم را محکمتر و سنگینتر 
 .برداشتم 

 چیزی شده؟-

کنار سپیده ایستادم و به پسر که اسمش را 
 یادم نمیآمد
 .خیره شدم 

 چیزی شده؟-

 .پسر لبخندی زد و سر تکان داد 
- ستتون رو تنها دیدم، هوا تاریک شده، دو



 ترجیح دادم
 .همین اطراف باشم
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اضطراب گرفته بودم، او غریبه بود و این 
 سقاخانه حداقل

ده متر با اولین خانه فاصله داشت. اگر 
 میخواست آسیبی

یشنید. به ما بزند هیچکس صدایمان را نم
 دست سپیده را

 .محکم گرفتم 

 .ممنون. با اجازه -



دست سپیده را کشیدم که صدای پسر 
 .باعث شد بایستم 

هوا تاریک شده، اگر اجازه بدید تا خونه -
 همراهیتون

 .کنم 

نگاهی به اطراف انداختم. از تاریکی و تنهایی 
 و این بیابان

خلوت میترسیدم، ولی از او که غریبه بود 
 .بیشتر 

 .نه ممنون -
دوباره دست سپیده را کشیدم و راه 

 افتادیم. کم کم نفسم
باال آمد. تا خانه نه او حرفی زد و نه من. 



 فقط دستش را

از دست دادنش .میان دستم میفشردم 
 آنقدر ترسانده

بودم که نمیتوانستم به هیچ چیز جز 
 .بودنش فکر کنم

نزدیک خانه که شدیم مامان را جلوی در و 
قدم در حال  

 .زدن دیدم. با دیدن سپیده دوید سمت ما 
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 کدوم گوری بودی؟-

جلوی سپیده ایستادم و دستم را روی 



 .سینهاش گذاشتم 

 .یه امشب رو راحتمون بذار مامان -
نمیدانم در نگاهم چه دید که خودش را کنار 

 کشید و ما

خانه شدیم. وارد اتاق که شدیم  وارد
 .نگاهش کردم

 .چشمهایش از گریه سرخ شده بود 

لباسهای خوابش را دستش دادم و خودم 
 لباس عوض

کردم. جاها را انداختم و دراز کشیدیم. 
 دستش را گرفتم و

از سنگینی روزی که گذرانده بودم سریع 
 .خوابم برد



نیمه شب با صدای گریهی سپیده از خواب 
. کنار کمدپریدم  

نشسته بود و زانوهایش را بغل کرده و 
 سرش را روی پایش

 .گذاشته بود 

 .دوزانو به طرفش رفتم و جلویش نشستم 

 .آروم باش -
چانهاش را روی زانو گذاشت و خیره نگاهم 

 .کرد

 تو میدونی؟-
 چی رو؟-
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فشرد و دو قطره اشک روی  چشمهایش را
 گونههایش

 .ریخت 
چرا انقدر زندایی از من بدش میاد؟ مگه -

 من چیکار

 کردم؟

سرم را پایین انداختم. نمیدانستم باید 
 قصهای را که

شنیده بودم برایش تعریف کنم یا نه. 
 قصهای که نباید

میفهمیدم، ولی خاله ملوک برایم گفت و 
 شاید از همان

تم فقط کمی مادرم را درک روز بود که توانس



 .کنم 

نفس عمیقی کشیدم و سرم را به عالمت 
 .مثبت تکان دادم

سریع چهار زانو نشست و خودش را جلو 
 .کشید 

 .برام بگو مریم -
چه میگفتم؟ این که یک عشق قدیمی باعث 

 کینهای شده

 که آتشش دامن او را هم گرفته؟

 .بگو دیگه-
م کنارش نشستم و به دیوار تکیه داد . 

مامان توی یه دهات کوچیک زندگی -
 میکرده، عمه هم



 .صمیمیترین دوستش بوده 
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 .چشمهایش درشت شد 

پس... پس چرا انقدر از مادر من بدش -
 میاد؟

دستم را روی زانویش گذاشتم و به المپ 
 کمسوی چراغ

 .خواب خیره ماندم 

پدرت، استیو از طرف یه شرکت خارجی -
 که با ایران

قرارداد داشته میان که یه پل بین شهر و 



 دهاتهای اطراف

بسازن، پلی که بعدا میشه ریل راه آهن و تا 
 اصفهان

پل از روی یه رودخونه رد میشده. یه .میره 
 روز که مامان

رفته بوده کنار رودخونه استیو از باالی پل 
 میفته تو آب و

ون شنا بلد نبوده داشته غرق میشده که چ
 مامان نجاتش

 .میده 

با دهان بازمانده نگاهم میکرد. لبخندی تلخ 
 روی لبم

نشست. دوست نداشتم بگویم، ولی 



 .چارهای نبود 

استیو سرش خورده بوده به سنگ و -
 مامان میره و کمک

 میاره. حاال فکر میکنی این کمک کی بوده؟

رف نزد شانهای باال انداخت و ح . 

 .احمد مرادی، پدر من، دایی تو -
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چشمهایش کنجکاو و بیقرار خیره شده بود 
 .به دهانم 

خاله ملوک میگه احمد داشته از اونجا رد -
 میشده که



مامان رو خیس و فریاد زنان میبینه و میره 
 کمک و استیو

بیمارستان شهر. مامان هم هر  رو میبرن
 روز میرفته

 .دیدنش 

با ابروی باال رفته و چشمهای دقیق نگاهم 
 .میکرد 

 چطوری بهش اجازه میدادن؟-

 .نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم
N.Najmi 

 ۷۲_پارت#

عمه و مامان میرفتن شهر مدرسه، بابا -
 هم محل کارش تو

شهر بوده و ماشین داشته. مامان جریان رو 



 به عمه میگه و
میخواد برای مالقات استیو کمکش کنه. 

 عمه هم به آقا

بزرگ که خیلی دوست داشته بچههاش 
 درس بخونن میگه

مدرسه کالس گذاشته و باید روزی دو 
 .ساعت بیشتر بمونن

آقا بزرگ به شرطی موافقت میکنه که بابا 
 .برش گردونه

نمیدونم چطوری، ولی آقا بزرگ، اکبر خان 
گ منبابا بزر   
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رو هم راضی میکنه و میگه بچهها با احمد 
 برمیگردن

خونه. این میشه که عمه روزی دو ساعت 
 فرصت میخره

 .که برن مالقات بابا 

انگار قصهی شاه پریان میشنید که اینطور 
 خیره به دهانم

 . مانده بود و حتی پلک نمیزد

بابا هم قول میده هر روز سر ساعت -
 .اونها رو برگردونه

فقط این وسط حساب یه چیز رو نکرده 
 .بودن

سرش را پایین انداخت و به ناخنهایش 



 .خیره ماند 

 زندایی عاشق بابام شد؟-

 .پر بغض سرم را به دیوار تکیه دادم 
بابام عاشق مامانم بوده، از همون وقتی -

 که بچه بوده و

عمه. مامان من عاشق استیو بوده،  همبازی
 استیو عاشق

 !عمه

 .لکنت گرفته بود 
 ما...مانم چی؟-

 .شانه باال انداختم 

به هر حال یه عشقی بین استیو و عمه -
 بوده که باعث شده
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عمه با اینکه میدونسته مادر من انقدر 
دوست استیو رو  

 .داره باهاش ازدواج کنه

بغض کرد و سرش را کنار سرم به دیوار 
 تکیه داد. دستش را

 .گرفتم و چشم بستم

 .صدایش میلرزید 

 .پس زندایی حق داره -
 .سری تکان دادم و چشم باز نکردم 

شاید حق داشته باشه از دست دوستش -
 ناراحت باشه،



حتما عمه میدونسته مامان چقدر استیو رو 
ت داره،دوس  

چون بعدها که مامان باهاش بدرفتاری 
 میکرده هیچی

نمیگفته. ولی از دست تو نباید ناراحت 
 باشه، به تو چه
 .ربطی داره آخه 

سرش را روی زانوی تا خوردهی من گذاشت 
 و دستهایش

 .را دور پاهایم قفل کرد
مامان عشقش رو ازش گرفته، زندایی از -

 مامانم کمک

به جای کمک رفته و خواسته، اونوقت اون 



 عشقش رو

 .دزدیده 
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سرش را از روی پایم بلند کردم و 
 چرخاندمش طرف

 .خودم 

حتما استیو هم عمه رو دوست داشته، به -
 هر حال که

 .استیو با مامان من ازدواج نمیکرده 
 .محکم سرش را تکان داد 

- خیانته، مامان دوست صمیمی زندایی این 



 .بوده 
لبخندی زدم و دستم را روی گونهاش 

 .کشیدم 

ولی من خوشحالم که عمه با استیو ازدواج -
 کرد و تو

اومدی که بشی خواهر خوشگلم، خاله میگه 
 کامال شبیه

 .پدرتی 
 .لبخند تلخی زد و کنجکاو نگاهم کرد

حتما دایی میدونسته که مامانت عاشق -
ی منه، واالبابا  

چرا باید میرفت مالقاتش؟ اونم هر روز؟ 
 چطوری باهاش



 ازدواج کرده؟
خندیدم و آرام با دوانگشت روی گونهاش 

 .زدم 
نمیدونسته، چون عمه به بابا هم گفته -

 .بوده کالس دارن
میرفتن بیمارستان و سریع برمیگشتن 

 مدرسه و بابا اونجا
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سوارشون میکرده. خوشحالم بوده که 
 مامانم رو هر روز

 .میبینه



 .ناخودآگاه هر دو خندیدیم 
عمه خیلی بال بوده سپیده، تو به کی رفتی -

 که انقدر

 سادهای دختر؟

شانه باال انداخت و بعد از چند دقیقه که هر 
 دو در فکر

 .بودیم صدایش بلند شد 
- بول کرد با دایی ازدواج کنه؟زندایی چرا ق  

قرارها بین دوستهای قدیمی گذاشته شد. -
 پدر بزرگ تو

و پدر بزرگ من. دختر حق حرف زدن 
 .نداشت 

 .لب برچید و دستم را محکم گرفت 



میدونی چقدر سخت بوده که دائم مامان -
 و بابام رو با هم

ببینه؟ تا جایی که من میدونم همه تو 
 خونهی آقا بزرگ

میکردنزندگی  . 

سری تکان دادم و سعی کردم به سر دردم 
 .اهمیت ندهم 

استیو کسی رو نداشته، برای همین -
 بابابزرگ موافقت

میکنه ازدواج کنن به شرط اینکه دخترش 
 .زیر سرش باشه
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پسرشم که ازدواج میکنه و طبق رسوم باید 
فته بهمیر   

همون خونه. همین میشه که مامان شاهد 
 تمام اون عشق و

عالقه بوده و روز به روز بدتر کینه به دل 
 میگیره. مخصوصا

اینکه استیو فرهنگ اروپایی داشته و راحت 
 عشق و عالقه

و توجهش رو نشون میداده، ولی بابای من 
 .نه 

خودش را به سمت رختخواب کشید و 
 سرش را روی بالش

 . گذاشت



دیگه هیچی به زندایی نمیگم. به اندازهی -
 کافی عذاب

 .کشیده

پتو را روی سرش کشید. ایستادم و به 
 ساعت پر سر و صدا

 .نگاه کردم. از شش گذشته بود 
 .بلند شو، مدرسه دیر شد دختر -

تکانی خورد و صدای خفهاش از زیر پتو بلند 
 .شد 

 .جون سپیده ولم کن -

یدم و پرت کردم محکم پتو را از رویش کش
 .کنار کمد 

 .میگم بلند شو، برگشتی میخوابی -



 .کالفه نشست و ملتمس نگاهم کرد 
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 .بذار بخوابم مریم -
شانهای باال انداختم و به طرف کمد رفتم تا 

 لباسهایم را
 .بردارم 

- اری یه ساعت نمیخوای نیا، حتما دوست د
 دیگه مامان

 .بیاد سر وقتت
وقتی روبرگرداندم نبود. در اتاق باز بود و 

 صدای روشویی از



پایین پلهها به گوش میرسید. لبخندی زدم 
 و لباسهایش

را بیرون آوردم و رختخواب ها را جمع 
 کردم. برگشت و با

حولهی قرمز کوچکش صورتش را خشک 
 .کرد 

 .نقطه ضعف گیر آوردی -
رش را پرت کردم سمتش و در هوا شلوا

 .گرفت 

 .به هر حال مامان هنوز عصبانیه-
N.Najmi 

 ۷۳_پارت#

جلوی در که رسیدیم مامان از باالی پلهها 
 .صدایمان زد



صبر کردیم تا جلوی در آمد. لقمهها را طرف 
 ما گرفت و

بدون اینکه به صورت سپیده نگاه کند لب 
 .زد 
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رنگ به روت نیست، نمیخوام فکر کنن تو -
 این خونه

 .گشنگی میکشی

* 

دست سپیده را گرفتم و به سختی خودمان 
 را از البهالی



بچهها بیرون کشیدیم. سپیده به دیوار تکیه 
 داد تا از

 .ازدحام کم شود 
برای چی هر روز انقدر عجله دارن آخه، -

 فکر کنن ده

 .دقیقه دیرتر تعطیل شدیم 

چسبیده به سینهی دیوار خودمان را 
 کشاندیم تا سر

کوچهی باریک. وقتی پیچیدیم به خیابان 
 اصلی قدمهایمان

را تند کردیم. یکباره سپیده ایستاد. برگشتم 
 و نگاهش

 .کردم 



 .بیا بریم دیگه -
نگاهش به آن طرف خیابان مانده بود. خط 

 نگاهش را دنبال
ا دیدن پسر دیروزی متعجب کردم و ب

 برگشتم و به سپیده
 .نگاه کردم 
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 تو آدرس مدرسه رو بهش دادی؟-
 .خشمگین نگاهم کرد 

 مگه دیوونهام؟-

 .دستش را کشیدم و راه افتادیم 



 دیشب بهت چی میگفت؟-

 .تا اومد جلو تو رسیدی-
گرفته بودم، چهره و تیپش به اضطراب 

 مزاحمها نمیخورد،

 .به این منطقه هم نمیخورد 
کم کم بچه ها پراکنده شدند و خیابان 

 خلوتتر شد و او

هنوز ما را تعقیب میکرد. نمیخواستم تا 
 جلوی خانه با ما

بیاید. ایستادم و برگشتم نگاهش کردم. 
 روبروی ما دست به

به ما نگاه سینه ایستاد و با لبخندی بر لب 
 .کرد



عصبی نگاهش کردم. اگر کسی او را در 
 محل میدید که

 .دنبال ماست، حتما اتفاق بدی میافتاد 

بدون این که به عواقب کارم فکر کنم دست 
 سپیده را رها

کردم و عرض خیابان چهار متری را رد کرده 
 و روبرویش

ایستادم. سرش را کمی کج کرد و پیش از 
 اینکه حرفی
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بزنم کف دستش را روبرویم گرفت تا 



 .سکوت کنم 

پدرام کاردان هستم، هجده سالمه، اهل -
 تهرانم. چند

خیابون باالتر از محل شما یه زمینه که 
 عموی من خریده و

میخواد بسازتش، اومدم تا مقدمات کار رو 
 .فراهم کنم

دارم، فقطقصد مزاحمت ن ... 

کمی جلو آمد و دستهایش را در جیب 
 شلوارش فرو بردو

 .روبرگرداند سمت سپیده 
از وقتی دختر عمهی شما رو دیدم دیگه -

 .نتونستم بخوابم



 .همین 

دوباره رو به من کرد و با لبخند نگاهم کرد. 
 از رک گویی و

صراحتش مات مانده بودم. آنقدر محترمانه 
 حرف زد که

اعتراض نگذاشت. نگاهی به جایی برای 
 سپیده که کنار

درخت ایستاده بود و به ما نگاه میکرد 
 انداختم و دوباره رو

 .برگرداندم 
از کجا میدونید ایشون دختر عمهی من -

 هستن؟

خیلی جدی گرهای به ابرو انداخت و به 



 نظرم آنقدر پر جذبه
آمد که با سه سال تفاوت سنی حس کردم 

 در مقابلش یک
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 .بچهی کوچکم 
من همکار پسر آقا جوادم، میتونید -

 تحقیق در مورد من
رو از ایشون شروع کنید؛ همونطور که من 

 در مورد دختر

 .عمهی شما از ایشون پرسیدم

این تحقیق رو پدر من باید انجام بدن، و -



 من بگم برای چی

رد شما تحقیق بشه؟باید در مو  

 .لبخندش بازتر شد و چشمهایش برق زد 
 .به پدر محترم بفرمایید امر خیر -

گفت و رو به من و بعد سپیده سر خم کرد 
 و دور شد. باد

موهای روشنش را میرقصاند. ماتزده به 
 ظاهر برازنده و

راهی که میرفت خیره ماندم. احساسم را 
 .نمیفهمیدم

شت و همیشه با سپیده خواستگار زیاد دا
 هم میخندیدیم

و برایشان اسم میگذاشتیم، ولی اینبار دلم 



 .شور میزد 

نفهمیدم سپیده کی کنارم آمد و روبرویم 
 ایستاد. از کنار

شانهاش چند تا از دخترهای مدرسه را دیدم 
 که ما را نگاه

میکردند و با هم حرف میزدند. سریعتر باید 
 با بابا صحبت

ه این خبر داغ به میکردم، پیش از اینک
 گوش مادرم
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 .برسد 



 .سپیده دستم را فشرد 

 ولشون کن اونا رو، چی میگفت؟-

تمام اضطرابم را یک جا بلعیدم و لبخند 
 .زدم 

 .مبارکت باشه عروس خانم -

برخالف هر باری که اسم کسی میآمد 
گفتمیخندید و می  

تا عاشق نشده ازدواج نمیکند، سرش را 
 پایین انداخت و

 .در آن گونههایش گل انداخت

راه افتادم و پشت سر من راه افتاد. حرف 
 نزد و همین

بیشتر نگرانم کرد. بدون اینکه بخواهم یا 



 بدانم چرا، بغض
 .گلویم را چنگ زد 

جلوی خانه رسیدیم و کلید انداختم که با 
 صدای بابا متوقف

دیم. اینبار چهرهی خسته و چشمهای ش
 خوابآلودش نه

 .سپیده را پیش برد و نه مرا 

کنارمان ایستاد و در را هول داد. سپیده 
 قبل از همه وارد

خانه شد. بابا با تعجب به او و بعد به من 
 .نگاه کرد 

 این دختر چشه؟-
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هم را از سپیده برداشتم و کنار ایستادم نگا
 تا بابا وارد

شود. پشت سرش وارد خانه شدم و در را 
 بستم. نگاهی به

پایین در انداختم، انگار تکهی شکستهاش به 
 کل از جا

 .درآمده بود که در روانتر بسته میشد 

بابا دستش را روی در گذاشت و با دست 
 دیگرش سرم را

 .باال کشید 
- نه؟شماها چتو  

 .بعدا بهت میگم بابا، االن خستهای-



مامان روی ایوان آمد و با صدای بلند سالم 
 کرد. بابا به

طرفش رفت و من از فرصت استفاده کردم 
 تا بروم سراغ

 .سپیده 

با همان لباسها روی رختخوابها نشسته بود 
 و به فرش

خیره مانده بود. نیازی به سوال و جواب 
 نبود، این

وال مرا میداد ماتزدگی جواب س . 

پیش از اینکه لباسهایم را دربیاورم بابا 
 تقهای به در زد و

 .وارد شد
N.Najmi 
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 ۷۴_پارت#

سپیده با دیدن بابا از جایش پرید، مثل 
 کسی که کار

خطایی کرده باشد ترسیده به بابا نگاه کرد. 
ابا باالابروهای ب  

رفت و برای چند لحظه به سپیده خیره ماند. 
 جلو رفتم و

روبرویش ایستادم تا بیشتر از این روی 
 سپیده دقیق

 .نشود 



 چیزی میخواید؟-

 .نگاه بابا از سپیده کنده و به من دوخته شد
 .بیا بیرون کارت دارم -

بیرون رفت و من مانتو و مقنعهام را روی 
 دستهای سپیده

 .گذاشتم

- نها رو آویزون کن تا من برم زمینه رو ای
 برای وصال

 .عاشقانهتون فراهم کنم 

مانتو و مقنعهام را روی صورتش گذاشت و 
 صدای خندهاش

را خفه کرد. بیشتر از چیزی که فکر میکردم 
 هیجانزده



بود. سپیده داشت ازدواج میکرد و من 
 داشتم جان

 .میدادم
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** 

در را به تخته میکوبید و تخته را به در. آنقدر 
 عصبی بود

 .که حتی صدای بابا هم درآمد 

 چت شده زن؟-

مامان سبد میوه را روی میز رها کرد. سیب 
 قرمز از سبد



افتاد و روی فرش قل خورد تا جلوی پای 
 سپیده. مامان

 .دست به کمر روبروی بابا ایستاد 

- که آدم نیستم بفهمم تو این خونه چه من 
 خبره، یه دفعه

 سر صبحی میای میگی خواستگار میاد؟

بابا دست روی زانویش گذاشت و از روی 
 زمین بلند شد و

 .خندان به طرف مامان رفت 

خانم جان، دو روز پیش فهمیدم، بعدم -
 رفتم تحقیق، چه

میدونستم این پسره انقدر عجله داره که یه 
 روزه



دهاشو از تهران میکشونه اینجا خونوا . 

با شنیدن کلمهی تهران چشمهای مامان 
 .درشت شد

دستهایش از کمر افتاد و به سپیده خیره 
 ماند و سپیده

سریع وارد آشپزخانه شد. باید مامان را آرام 
 میکردم، واال
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 .کار دستمان میداد 

پیش از اینکه حرفی بزنم صدای مامان بلند 
 .شد 



 میخوای این دخترو بفرستی تهران؟-

بابا سیب را از روی زمین برداشت و گاز 
 .بزرگی به آن زد

سیب لکداشت و بابا با دهان پر و نیمه باز 
 به لک بزرگ

سیب نگاه کرد. سیب را از دهانش بیرون 
 انداخت و به طرف
 .آشپزخانه رفت 

- اد میگه آدمای خوبین، منم به آقا جو
 جمشید سپردم

اونجا بره تحقیق. الکی که دختر نمیدم 
 .بهشون 

کمی فکر کردم تا یادم آمد جمشید رفیق 



 بازاری بابا است
و تهران زندگی میکند. رنگ مامان پریده بود 

 و پشت سر

هم و زیر لب حرف میزد. جلو رفتم و 
 .دستش را گرفتم 

- امون بگیره مامان، بذار این دختر سر و س
 هم اون رو از

دست خودت خالص کن، هم جون خودت 
 .راحت میشه 

مامان جواب نداد و به طرف آشپزخانه 
 رفت. همانموقع

سپیده از آشپزخانه بیرون آمد و مامان به 
 عمد تنهی



محکمی به او زد. شانهی سپیده محکم به 
 چهارچوب در
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خورد، ولی صدایش در نیامد. مامان 
 زهرخندی زد و وارد

آشپزخانه شد. صدای پچ پچش با بابا 
 میآمد، ولی

 .نمیفهمیدم چه میگویند
سپیده دستم را کشید و در حالیکه چشمش 

 به در
 .آشپزخانه بود از سالن بیرون رفتیم 



 .من لباس ندارم مریم -

دم سمت اتاق لبخندی زدم و راه افتا . 

اون لباس لیموئیه که دوست داشتی رو -
 برات گذاشتم

 .کنار 

دستهایش را روی شانهام گذاشت و تا اتاق 
 خندید و لیلی

کرد. از خوشحالیاش شاد بودم، ولی ترس 
 از مامان

 .نمیگذاشت به شادی سپیده فکر کنم 
پیراهنی که خاله ملوک برایم دوخته بود را از 

 بقچه
ازش کردم روی زمین درآوردم و ب . 



 .بفرما، فقط یه اتو میخواد -
با شادی دستهایش را به هم کوبید. درجا 

 هم صورتش

 .نگران شد 
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 زن دایی اجازه میده بپوشمش؟-

پیراهن را از روی زمین برداشتم و سمتش 
 .گرفتم 

- باشه برات. فکر بپوش ببینم گشاد ن
 .هیچی رو هم نکن 

از اتاق بیرون آمد و با دیدن بابا که جلوی 



 ورودی سالن

ایستاده بود و دستش را به نردهها گرفته 
 بود و به حیاط

 .نگاه میکرد به سمتش رفتم 
 .چی شده بابا؟ تو فکری -

لبخندی زد و با نگاهی به سالن صدایش را 
 .پایین آورد 

- الهاشو میده که مامانت میگفت نصف ط
 برای سپیده

 .جهیزیه بخریم 

ابروهایم باال پرید. مامان که به خاطر 
 بدهیهای بابا از

طالهایش نگذشته بود، حاال برای سپیده 



 طال میفروخت؟

آنچنان دلشورهای گرفتم که احساس کردم 
 تمام محتویات

روده و معدهام به سمت حلقم میآید. بابا 
 اما با خوشبینی

د و به درخت برهنه از برگ همیشگی خندی
 .خیره ماند 

ملک همونیه که عاشقش شدم، خوش -
 قلبه، فقط زبونش

 .تلخه 
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باید فکر میکردم. سریع به سمت اتاقمان 
 رفتم. سپیده در

پیراهن لیمویی با آستینهای گیپور و یقهی 
 کار شده آنقدر

یبا شده بود که برای لحظهای همه چیز را ز
 .فراموش کردم

جلو رفتم و دورش چرخیدم. لباس کامال 
 .اندازهاش بود 

بیاختیار بود بغض و اشکی که تا پشت 
 پلکهایم آمد و

 .بلعیدمش. محکم بغلش کردم 
 .قربونت برم من، خیلی خوشگل شدی -

فاصله گرفتم و دوباره نگاهش کردم. برق 



 چشمها و

ههای گل انداختهاش زیباییاش را چند گون
 .برابر کرده بود 

نگاهی به آینه انداخت و نگران سمت من 
 .برگشت

اگر پدر و مادرش از من خوششون نیاد -
 چی؟

 .رفتم و روی رختخوابها نشستم 
 .پدر و مادر نداره-

چرخید و مبهوت نگاهم کرد. با لبخند روی 
 رختخوابها

سش را عوض زدم و اشاره کردم بشیند. لبا
 کرد و پیراهن را



به چوب لباسی و به باالی در آویزان کرد و 
 .کنارم نشست

N.Najmi 
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 ۷۵_پارت#

مثل اینکه پدر و مادرش فوت کردن، --
 چهار ساله بوده که

باباش برای یه قرارداد میره اروپا، همراه 
ونجاخانومش. ا  

برای تفریح میخوان با کشتی برن یه کشور 
 دیگه که



 .کشتی غرق میشه 

 .در جا بغض کرد 

 .بمیرم -
 .بلند خندیدم و روی دستش زدم 

یه کم آروم دختر، این حال و روزت رو -
 بذار برای وقتی که

 .بهت میگه از عشقت نمیتونه بخوابه 
سرش را پایین انداخت و خجالت زده 

اسلبخند زد. به لب  

آویزان به در خیره ماندم. مامان از فکرم 
 .بیرون نمیرفت

 .باید میفهمیدم چه نقشهای در سرش دارد 
 خب پس با کی میاد؟-



حواس پرت نگاهش کردم. تازه یادم افتاد 
 حرفم نیمه کاره

 .مانده 

با مادر بزرگ و عمو و زن عموش زندگی -
 میکنه. مثل این
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که عموش یه پسر داره همسن و سال آقا 
 .پدرام شما 

سری تکان داد و از جایش بلند شد. از 
 طبقهی زیرین کمد

 .اتو را بیرون کشید



 .پس اونم مثل من تنهاست -
به او نگفتم بین تنهایی او و تنهایی پدرام 

 فرسنگها

فاصلهست. نگفتم بابا با پسر آقا جواد 
حبت کرده و او ازص  

رفاهی گفته که بابا را سخت نگران کرده. 
 نگفتم برعکس او،

 .پدرام عزیزکردهی خانوادهی کاردان است 
 .اتو را از دستش گرفتم و لباس را برداشتم 

 .برو حموم، یه ساعت دیگه میان -
از اتاق که بیرون رفت خیره به اتو ماندم و 

 زمزمه کردم

- سرته؟مامان... چه نقشهای تو   



 .بابا وارد اتاق شد
من میرم از مغازهی آقا جواد یه زنگ به -

 جمشید بزنم،

دیروز قرار بود بره محل کار این پسره، 
 امروزم قرار بود بره

 .تو محلشون، ببینم چی میگه 
سری تکان دادم و بابا بیرون رفت. 

 بیحواس اتو را پایین
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آوردم که صدای جیغم بلند شد. رد اتو روی 
 دستم ماند و تا



مغز استخوانم سوخت. جلوی دهانم را 
 گرفتم که دوباره

صدایم درنیاید، نباید سپیده را نگران 
 میکردم. اتو را کنار

گذاشتم و بلوز سفید آستین بلندم را تنم 
 کردم. با تماس

 پوست دستم با آستین اشک در چشمم
 جمع شد. هر طور

بود بلوز را پوشیدم و دوباره اتو را برداشتم. 
 امشب شب
 .سپیده بود

* 

با دامن بلند مشکی و بلوز سفید سادهام 
 روبروی مامان



 .ایستادم
چطور سر خواستگاری من میگید سپیده -

 نباشه، حاال
 میگید من حتما باید باشم؟

 .مامان اخم کرد و پشتی قرمز را به دیوار زد 

- و کاریت نباشه. حتما اینطور صالح ت
 .دونستم 

بابا خوشحال از این طرف سالن به آن طرف 
 میرفت و

لبخند از لبش نمیرفت. مامان با چشم غره 
 صدایش را بلند

 .کرد 
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تو چته مرد؟ حاال یه خواستگار میخواد -
 بیاد، همچین

قزدهای که انگار سپیده خواستگار ذو
 .نداشته 

بابا کف دستهایش را به هم سایید و از ته 
 .دل خندید

 .محکم سپیده را در آغوش گرفت 

جمشید میگفت مو ال درز درستی این -
 .خونواده نمیره

هم از محل کار پسر تحقیق کرده هم خونه 
 و ول نکرده، تا

 .دانشگاشم رفته 



. وضع مالیشونم پسره از خونوادهی خوبیه
 .که توپه 

پیشانی سپیده را بوسید و به پهنای صورت 
 .خندید 

 .سفید بخت شدی دخترم-

سپیده شرمگین سرش را پایین انداخت و 
 مامان با حرص تا

آشپزخانه پا کوبید. هر لحظه نگرانیام بیشتر 
 میشد. آنقدر

مادرم را میشناختم که بدانم سکوتش 
 .بیدلیل نیست 

رنگ سپیده پرید. بابا  با صدای زنگ،
 هراسان کمربندش را



صاف کرد و مامان بیخیال روسری سه 
 گوش طالییاش را

از روی پشتی برداشت و روی سرش 
 انداخت و محکم گره

 .زد
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بابا دمپاییهایش را به پا کرد و رفت که در را 
 باز کند. شال

پیده را کمی عقب بردم و او لب گزید و س
 دوباره شال را

جلو کشید. پر اخم دوباره شال را عقب 



 دادم و روی

 .شانهاش مرتب کردم 

صدای بابا از پلهها آمد و مامان تا جلوی در 
 سالن رفت و رو

 .به سپیده و با صدای خفه تشر زد 
 .برو تو آشپزخونه چشم دریده -

زخانه باال رفت و سپیده سریع از پلههای آشپ
 .غیب شد

کنار مامان ایستادم. اول دو خانم را دیدم، 
 یک خانم مسن

با چادر مشکی گیپور و صورتی نورانی و 
 لبخندی زیبا و

آرامبخش. آنقدر صورتش متین و محجوب 



 بود که حتی
 .مامان در مقابلش لبخند زد 

 مامان سریع خودش را عقب کشید

- .. سالم. خوش اومدین، بفرمایید.
 .بفرمایید 

کفشهای براق و زیبایش را کنار در جفت 
 .کرد و وارد شد

خانم دوم که حدس زدم همسر عموی 
 پدرام باشد با مانتوی

مجلسی مشکی و روسری مشکی و زرد، 
 خوشپوش به نظر
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میرسید. پشت سر زن اول که به نظر 
ربزرگ پدرامماد  

 .میآمد وارد شد 

 .باعث زحمت شدیم -
 مامان دستپاچه لبخند زد

 .خواهش میکنم-

با لبخند سالم کردم و صورتم از نوازش 
 دست مادربزرگ

 .مهربان پدرام بینصیب نماند

 .سالم عزیزم -

عموی پدرام وارد شد، کت و شلوار مشکی و 
 کراوات قرمز

را از یاد مشکیاش لبخند به لبم آورد. نگرانی 



 بردم و با
 .نگاه مهربان عمو سر پایین انداختم 

 .خوش آمدید -

 .ممنون دخترم -

سبد گل بزرگ اول وارد شد و فقط 
 دستهایی که آن را

گرفته بودند را دیدم. سبد گل پر از گلهایی 
 بود که نه تنها

اسمشان را نمیدانستم، که تا آن روز ندیده 
 بودم. مامان
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 .سریع جلو رفت و سبد را از پدرام گرفت 

 .ممنون پسرم، زحمت کشیدین-

N.Najmi 

 ۷۶_پارت#

با کنار رفتن سبد گل تازه پدرام را دیدم. 
 کت و شلوار

سرمهای و پیراهن یاسی و کراوات سرمهای 
 و یاسی به او

 میآمد. برعکس دفعهی آخری که دیدمش
 موهای

دودیاش مرتب و ژل زده به یک طرف شانه 
 .شده بود 

لبخند آشنایی رو به من زد و سریع رویش 
 را به مامان



 .کرد 

 .ناقابله -
پسری که کنار بابا ایستاده بود دستش را 

 روی شانهی بابا

گذاشته بود و تعارف میکرد تا بابا اول وارد 
 شود. باالخره

شیرینی در بابا پیروز شد و پسر با جعبهی 
 یک دستش

وارد شد. برای یک لحظه آرزو کردم کاش او 
 جای پدرام

بود. موهای مشکی براق که رشته رشته روی 
 پیشانیاش

ریخته بود، کت و شلوار دودی با پیراهن 



 آبی و کراوات
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ز چیزی که دودی با رگههای آبی او را مسنتر ا
 بود نشان

میداد. صورتش به نظر میآمد همسن پدرام 
 .باشد 

فهمیدم با پسر عموی پدرام روبرو هستم، 
 پس حضور من

زیاد هم بد به نظر نمیرسید. پسر جعبهی 
 شیرینی را به

مادرم که تازه سبد گل را کنار سالن گذاشته 



 بود داد و به
سمت جمع رفت. وقتی از کنارم رد میشد 

 چشمهای

مشکی و مژههای بلند و گرهای که انگار به 
 ابروهایش

دوخته شده بود آنقدر او را با جذبه نشان 
 داد که بیاختیار

 .صدایم را پایین آوردم

 .سالم، خوش آمدید -

آرام و نامحسوس سری تکان داد و به 
 سمت پدرش رفت و

 .ایستاد. بابا به سمتشان رفت
 .خواهش میکنم بشینید -



میدانستم باید چه کار کنم. نشستند و من ن
 مامان چشم

غرهای به من رفت و به کنار خودش اشاره 
 کرد. نشستم و

جواب لبخند مادربزرگ پدرام را با لبخند 
 .دادم 

 .پدرام رو به بابا کرد 
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 .اجازه بدید خانوادهام رو معرفی کنم -
دربزرگش اشاره کرد به ما . 

عزیز که بزرگ خانوادهی ماست و تاج -



 .سرمون 

 .رو به عمویش کرد 
 .عمو محمد که حکم پدر من رو دارن-

 .به زنعمویش اشاره کرد 
زنعمو مونس که حق مادری به گردن من -

 .دارن 

و دستش را روی شانهی پسر عمویش 
 گذاشت و لبخند

 .زد 
- و رفیق کوروش هم که پسر عمو و برادر 

 همیشه همراه

 .منه 

کوروش با ابرویی باال رفته نگاهش کرد و 



 بعد سرش را
 .پایین انداخت
 بابا لبخند زد

 .خوشحالیم که باهاتون آشنا میشیم -

عموی پدرام شروع به صحبت کرد. از دلیل 
 آمدن پدرام به

این شهر گرفته تا وضع آب و هوا و بازار و 
 ... من با نگرانی
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به آشپزخانه که پشت سرم بود سرک 
 کشیدم تا سپیده را



ببینم و ندیدم. آمدم بلند شوم و بروم به 
 آشپزخانه که

مامان مچ دست سوختهام را گرفت و 
 آنچنان فشار داد که

تا آرنجم تیر کشید. بیاختیار اشک به 
 چشمهایم هجوم

رد دوباره نشستم و ناخودآگاه آورد. پر د
 چشمم به کوروش

افتاد که چشمش روی دستی که مامان دور 
 مچم حلقه

کرده بود، قفل شده بود. بعد سرش را باال 
 آورد و با دیدن

من که نگاهش میکردم به جای این که 



 خودش را به ندیدن

بزند، خیره شد به چشمهایم. من چشم 
 دزدیدم و آرام

ن بیرون کشیدم و از مچم را از دست ماما
 او فاصله گرفتم و

یک باره بلند شدم که صدای عزیز بلند شد 
. 

دختر قشنگ من نمیخواد بیاد روی -
 ماهشو ببینیم؟

 مامان لبخندی مصنوعی زد

 .حتما-

سرش را رو به آشپزخانه کرد و صدایش را 
 .بلند کرد 

 .سپیده، دخترم، چایی بیار -



های لرزان سریع وارد آشپزخانه شدم. با دست
 قوری را

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

289 

گرفته و به استکانها خیره مانده بود. قوری را 
 از دستش

گرفتم و استکانها را پر کردم و سینی را به 
 .دستش دادم 

 .نریزی -
 .رنگش پریده بود و هراسان نگاهم میکرد 

گاهش سینی را عقب کشیدم و محکم ن
 .کردم 



هر دلیلی برای این دلهره داری بذار کنار، -
 اگر اون پسر

کسیه که میخوای باهاش ازدواج کنی نباید 
 دست و پا

 چلفتی به نظر بیای. فهمیدی؟

نفس عمیقی کشید و دستش را دراز کرد. 
 سینی را دستش

 .دادم و شالش را مرتب کردم

 .برو -
چرخید طرف در و من دستم را گذاشتم 

ش و زمزمهپشت  

 .کردم 

اونی که من میبینم از دخترایی که -



 میترسن یه چایی به

 .مهمون تعارف کنن خوشش نمیاد 

دوباره نفس عمیقی کشید و سریع به 
 سمت در رفت، پشت

 .سرش وارد سالن شدم
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بلند همه ایستادند، سپیده با خجالت سر 
 .کرد 

 .سالم، خواهش میکنم بشینید -

پدرام تمام حواسش به سپیده بود و متوجه 
 نشستن بقیه



نشد. پیش از اینکه کسی جز من و سپیده 
 متوجه مکث

پدرام شود، کوروش دستش را گرفت و 
 کشید پایین. پدرام

نشست و کوروش سرش را نزدیک برد و 
 چیزی گفت که

با  پدرام ابرو در هم کشید. کوروش
 شیطنت ابرویی باال

انداخت و رو برگرداند و نگاه گذرایی به 
 .سپیده انداخت 

سپیده جلو رفت و سینی را جلوی عزیز 
 گرفت و عزیز با

نگاهی مهربان استکان را برداشت. سپیده 



 با سر پایین
افتاده سینی را گرداند و خدا را شکر کردم 

 که تا لحظهی

پدرام  آخر نه دستش لرزید و نه نگاهش به
 .ماند 

میخواست از سالن بیرون برود که عزیز 
 .صدایش زد 

 .بیا پیش من دخترم -
بین خودش و زن عمو جا باز کرد و به 

 سپیده اشاره کرد که

بشیند. سپیده نگاهی ترسیده به مامان 
 انداخت و من

ناخودآگاه به کوروش نگاه کردم که 



 چشمهایش بین مامان
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و سپیده میدوید. رو به بابا کرد و دوباره به 
 سپیده نگاه

کرد. حتما فکر میکرد چرا سپیده به جای 
 بابا، از مامان
 .اجازه میگیرد
N.Najmi 

 ۷۷_پارت#

مامان با سر تایید کرد و سپیده میان زنعمو 
 و عزیز



نشست. چشمهای کوروش از نگاه مامان که 
ر حرص بهپ  

عزیز دست .سپیده نگاه میکرد کنده نشد 
 سپیده را

گرفت و نگاهی به ناخنهای گرفته و مرتبش 
 .انداخت 

 .زنعمو با لبخند به سپیده نگاه کرد 
 کالس چندمی دخترم؟-

 .نهم -
زنعمو دستش را پشت سپیده کشید و به 

 مامان نگاه

 .کرد 

 همسن دختر شما هستن، درسته؟-



یاش را محکمتر کرد مامان گرهی روسر . 

مریم من شش ماه بزرگتره، ولی یه کالس -
 .میرن 
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زنعمو نگاهی به پدرام انداخت و دوباره رو 
 .به مامان کرد 

کوروشم ده ماه از پدرام کوچیکتره. پدرام -
 و کوروش هم

 .یه دانشگاه میرن 
اب کردم نفهمیدم چطور با ده هر چه حس

 ماه فاصلهی سنی



هر دو به دانشگاه میروند. بیخیال این 
 کنجکاوی به

کوروش چشم دوختم. نگاههای زیرکانهاش 
 کمی آزارم

میداد. انگار بدون نگاه کردن هم میتوانست 
 همه چیز را

ببیند و حس کند. به نظر خیلی بزرگتر از 
 پدرام میآمد، نه

ار و نگاهش مثل یک مرد از لحاظ چهره، رفت
 جا افتاده

 .بود 
 .آقا محمد رو به عزیز کرد 

 شروع میکنید مادر؟-



عزیز لبخندی زد و دست سپیده را محکمتر 
 گرفت و رو به

 .بابا کرد 
پدرام واسه ما خیلی عزیزه، مونس گفت -

 که بچم سال اول

دانشگاشه. انقدر دستمون به دهنمون 
 میرسه که واسش

. پیش عموش کار میکنه و یه خونه بگیریم
 درسشم
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 .میخونه. اینم از ظاهرش که میبینین 



دست دیگرش را روی دست سپیده 
 .گذاشت

 .ما عروسمونو پسندیدم، میمونه نظر شما -

بابا سینه صاف کرد که مامان وسط حرفش 
 .پرید 

- آقا پدرام مشالله با  واال حاج خانوم،
 کماالتن، شمام که

مشخصه خونوادهی خوبی هستین، ولی 
 واسه ما سخته

 .دخترمونو بدیم راه دور 

ناخودآگاه به کوروش نگاه کردم و پوزخند 
 ریزش اعصابم را

 .به هم ریخت 



 .عزیز با متانت جواب داد

هر دختری باید یه روز بره سر خونه -
 زندگی خودش. این

هر نداره. منم که با حاج شهرو اون ش
 سلیمون عروسی

کردم از جنوب اومدم تهرون. خیلیم 
 .خوشبخت بودم 

مامان کالفه به سپیده و بعد به بابا نگاه 
 کرد. بابا چشم از

مامان برداشت و آقا محمد رو به عزیز کرد 
. 

قبل از این حرفها بهتر نیست این دو تا -
 جوون یک کم با

 هم صحبت کنن؟
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سر سپیده چسبید به سینهاش. بابا نگاهی 
 به مامان

انداخت و مامان رویش را برگرداند و من 
 باز خیره به نگاه

کوروش بودم که چشمش از مامان و هر 
 حرکتش جدا

 .نمیشد. صدای بابا افکارم را برید 
- مایی کن به سپیده جان، آقا پدرام رو راهن

 .اتاقتون 
سپیده از جایش بلند شد، ولی پدرام 



 .سریعتر از او ایستاد

سپیده جلو رفت و پدرام به دنبالش. مامان 
 با چشمهای ریز

شده به آنها نگاه کرد تا بیرون رفتند. یک 
 باره رو به من

 .کرد

توام برو حیاطو نشون آقا کوروش بده تا -
 ما بزرگترا یه کم

 .حرف بزنیم 

م از چهرهی مبهوت بابا و عمو محمد چش
 کندم. دلشوره

دوباره به دلم چنگ زد. مامان با چشم و 
 ابرو اشاره کرد



بلند شوم، ولی من از جایم تکان نخوردم تا 
 کوروش را

ایستاده جلوی در دیدم. کفشهایش را 
 پوشید و رو به من

 .کرد 

 تشریف نمیارید؟-
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این پسر خیلی پررو بود. جلوی آنهمه بزرگتر 
 من را به

حیاط دعوت میکرد. نگاهی به بابا انداختم و 
 او با سر اشاره



 .کرد بروم 

وارد راهرو شدم و از کنار کوروش که باالی 
 پلهها ایستاده
 .بود رد شدم

 .تشریف بیارید-
 با نگرانی به در سالن نگاه کردم، کاش

 میتوانستم

 .حرفهایشان را بشنوم 

 نگران حرفهای مادرتون هستید؟-
متعجب برگشتم و نگاهش کردم. در اتاق 

 سپیده باز بود و

نمیخواستم صدایم به آنها برسد. پلهها را 
 تمام کردم و به



سمت حوض رفتم. کوروش کنارم ایستاد و 
 من خشمگین

 .نگاهش کردم 
 فالگیرید؟-

روی تهریش پوزخندی زد و دستش را 
 .مرتبش کشید 

برای خوندن افکار شما و مادرتون نیازی -
 نیست فالگیر

باشم. آدم باید کور باشه که نگاههای 
 مادرتون و نگرانی
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 .شما رو نبینه 

پررو و با اعتماد به نفس بود، ولی از او بدم 
 نمیآمد. حرفش

 .درست بود و جوابی نداشتم بدهم 

 .خدا خودش کمک کنه -

 وضع انقدر خرابه؟-

بدون اینکه بخواهم بلند حرف زده بودم. 
 سوال او را

بیجواب گذاشتم. آنقدر نگران بودم که برایم 
 اهمیتی

نداشت او چه فکر میکند. هر لحظه انتظار 
 داشتم صدای

داد و بیداد مامان را بشنوم. ولی نه از 



صدایی میآمد سالن  

 .و نه از اتاق سپیده 
 نمیخواید حیاط رو نشونم بدید؟-

متعجب به دور تا دور حیاط نگاه کردم، جز 
 سه درخت

خشکیده و باغچهی خشک و حوض رنگ 
 پریده چیزی در

 .حیاط نبود 

اگر خیلی به نظرتون جذابه برید خودتون -
 .ببینید 

نفس عمیقی کشید و با قامت بلندش 
ا گرفتجلوی دیدم ر   

 .و مجبور شدم به او نگاه کنم
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انقدر نگران نباشید، خانوادهی من -
 میدونن باید چیکار

 .کنن 

 .جوابم ناخودآگاه بود 

 .مامان منم همینطور -

ابروهایش گره خورد و فک استخوانیاش 
 .چفت شد 

- ست داره یا فقط سپیده پدرام رو دو
 میخواد از این خونه

 بره؟
N.Najmi 



 ۷۸_پارت#

سوالش آنقدر ناگهانی و صریح بود که 
 .دهانم باز ماند

مستقیما داشت به رفتار بد مامان اشاره 
 میکرد، چیزی که

ندیده بود. آمدم لب باز کنم که جلویم را 
 گرفت

ببینید مریم خانوم، من نه با شما دشمنی -
 دارم و نه

ون. اینطور که میبینم همون قدر که مادرت
 من نگران

پدرامم، شما هم نگران دختر عمهتون 
 هستید. فقط



میخوام مطمئن شم همون قدر که پدرام به 
 دختر عمهی

شما عالقمنده، دختر عمهی شما هم 
 دوستش داره. اینطور
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ه باشه پدرام حلش میکنههر مشکلی هم ک . 

از احساس سپیده مطمئن بودم، ولی 
 نمیدانستم اقرارش به

کسی که حکم برادر پدرام را داشت درست 
 .است یا نه 

 .از پسر عموتون خوشش میاد -



و برای اولین بار لبخندش را دیدم. با اینکه 
 لبخند قشنگی

داشت، ولی اصال به ابروهای گره 
 .خوردهاش نمیآمد 

- ن جوابم رو گرفتم. میذاریم خب م
 خودشون مشکالت رو

 .حل کنن 

همین نگرانم میکرد. سپیده نمیتوانست 
 محکم باشد،

نمیتوانست از حقش دفاع کند و اگر بابا 
 مثل همیشه تحت

تأثیر مامان قرار میگرفت، سپیده باید قید 
 این ازدواج را



 .میزد 

 .سرش را نزدیک آورد و زمزمه کرد 

- ا رو دارن. شما این جناح اونها من و شم
 رو داشته باشید،

 .بقیهاش رو من و پدرام حل میکنیم 
 مگه جنگه؟-

دستی میان موهای مرتبش کشید و ابرو 
 .باال انداخت 
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نگاه شما و حرفهای مادرتون که میگه باید -
 منتظر جنگ



م جهانی سوم باشی . 

ناخودآگاه به لحن طنزآلودش خندیدم. 
 نگاهش باال رفت و

 .روی در اتاق سپیده نشست 
 به نظرتون چی میگن که تمومی نداره؟-

هنوز جملهاش تمام نشده بود که سپیده از 
 .در بیرون آمد

حتی از این فاصله هم به خوبی مشخص 
 بود صورتش چقدر

سرخ شده. پدرام بشاش و خندان پشت 
آمد سرش بیرون  

و با دیدن کوروش مشتش را به عالمت 
 .موفقیت باال برد



چشمش که به من افتاد، دستش را پایین 
 .انداخت 

خب این اتاق که روبراهه، بریم اتاق جنگ -
 ببینیم چه

 .خبره 

به دنبالش از پلهها باال رفتم و وارد سالن 
 شدیم. در نظر اول

چهرهی آرام و خندان عزیز کمی از نگرانیام 
کرد، ولیکم   

با دیدن اخمهای مامان و سر پایین افتادهی 
 زنعمو و

چهرهی متفکر آقا محمد گلویم خشک شد. 
 سپیده که اصال



حواسش به اطرافیانش نبود گوشهی سالن 
 ایستاد. با ورود
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 .پدرام، آقا محمد بلند شد و ایستاد
- پسرم؟ بریم  

 .عزیز تیز به آقا محمد نگاه کرد 

 .بشین -
آقا محمد دوباره نشست و نفس سنگینش 

 .را آزاد کرد

پدرام مبهوت به چهرهی همه نگاه کرد. 
 کوروش آرام زمزمه



 .کرد 

معاهده انجام نشد، ببینیم مفاد چی بوده -
 که مورد توافق

 .قرار نگرفت 
حوصلهی خندیدن نداشتم، دلم مثل سیر و 

کهسر   

 .میجوشید 

 .عزیز رو به سپیده کرد 

 چی شد دخترم؟ پسر ما مقبول افتاد؟-

چانهی سپیده به سینهاش چسبید و لب باز 
 نکرد. به جای

 .سپیده مامان جواب داد 

عرض کردم که حاج خانوم، سپیده رو -



 حرف بزرگتراش

 .حرف نمیزنه 
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برای اولینبار نگاه عزیز خشمگین شد و رو 
 به مامان کرد،

 .ولی در جا لبخند به لب نشاند 
اولش باید ببینیم این دو تا جوون با هم -

 .کنار میان یا نه 

مامان سکوت کرد و دوباره عزیز رو به 
 .سپیده کرد 

 چی شد دخترم؟-



سپیده زیر چشم نگاهی به بابا انداخت. 
 صدایش را به

ختی شنیدم س . 

 .هر چی دایی جون بگن-

مامان و عزیز با هم ایستادند. عزیز رو به 
 .مامان کرد 

شما فکراتون رو بکنید، فردا میایم که -
 .جواب بگیریم 

 .صدای مامان بلند شد

 به این زودی؟-
عزیز به سمت در رفت و از ابهتش همه 

 .ساکت شدند 

- ا ما از تهرون اومدیم و نمیتونیم زیاد اینج



 بمونیم، شمام
 .که تحقیقاتونو کردین 

همه دنبال عزیز راهی شدند. کوروش و من 
 به هم نگاه

کردیم. نگاه کوروش عصبی و من نگران 
 بودم. همه که از در
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بیرون رفتند بابا به دنبالشان رفت و مامان 
 به آشپزخانه

برد. کوروش لحظهی آخر زمزمه کرد پناه  . 

سعی کن یه جوری مامانت رو راضی کنی، -



 واال پدرام شهر

 .رو به هم میریزه 
وقتی از پلهها پایین رفتند نفسم را آزاد کردم 

 و رو کردم به

سپیده که تکیه داده به چهارچوب در سالن 
 به فرش خیره
 .مانده بود 

 .جلویش ایستادم 

- یکنیم درست میشه، درستش م . 

پربغض و با چشمهایی تار شده از اشک 
 نگاهم کرد. یک

باره بغضش شکست و از سالن بیرون 
 دوید. بابا داشت از



پلهها باال میآمد و عصبی از کنار سپیده 
 گذشت و اهمیتی

به گریهاش نداد. پر خشم وارد سالن شد و 
 .فریاد زد 

 تو خجالت نمیکشی؟-
ه کمر از مامان که انگار منتظر بود، دست ب

 آشپزخانه بیرون
 .آمد و فریاد زد 

یه جو عقل تو سرت هست مرد؟ پسره -
 بچه تهرونه، اگه
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پس فردا این دختره دلشو بزنه و بگه 
 نمیخوادش چه

 خاکی به سرمون بریزیم؟

بابا لگدی زیر استکانهای جمع شده در 
زد و سینی  

استکانها به دیوار خورد و شیشه خردهها 
 روی زمین

 .پخش شد 
چرت نگو، کی واسه دخترش هفتصد هزار -

 تومن مهریه
میخواد؟ با این پول میشه کل این شهرو 

 .خرید 

 .قهقهه زد و رو به من کرد 



 ...میدونی مامانت چیخواست؟ شیربها-

دهانم باز ماند. هنوز رقم هفتصد هزار 
رم زنگتومان تو س  

 .میزد که گفت شیربها

N.Najmi 
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مگه تو به این بچه شیر دادی که شیربها -
 میخوای؟

مامان جلو آمد و روسری را از سرش کشید 
 و پرت کرد

 .روی زمین 
شیرش ندادم، نون که تو حلقش ریختم. -

 کم خرج داشته
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 واسمون؟

سریع از در سالن سرک کشیدم. هر چند 
 نیازی نبود که

سپیده گوش تیز کند، آنقدر صدای مامان و 
 بابا بلند بود

که مطمئن بودم حتی همسایهها هم 
 صدایشان را

 .میشنوند

حرف همونه که گفتم، من نمیتونم شیش -
 ماه دیگه که

برش گردوندن چمدونشو بذارم گوشهی 



 اتاق و به در و
یه بگم نخواستنش. اگه تو انقدر از همسا

 این خونوادهی
فکستنی خوشت اومده بگو یه پولی بذارن 

 کف دستت که

بدهیاتو بدی و انقدر واسه چهار قرون طالی 
 من دندون

 .تیز نکنی 
بابا جلو رفت و سینه به سینهی مامان 

 .ایستاد 
خجالت بکش، مگه دارم دخترمو -

 میفروشم؟

صورتش کوبید  مامان جیغ زد و محکم به . 



اون دختر اون خواهر لجارته، اون خواهر -
 بیهمه چیزت،

 .نه تو 
صدای سیلی که پیچید تازه به خودم آمدم. 

 پیش از من،
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سپیده به طرف مامان دوید. دست مامان 
 روی گونهاش بود

با نگاه میکرد. و پر از خشم و کینه به با
 سپیده را پرت کرد

 .و از در سالن بیرون رفت 



دستت درد نکنه، همین یه کارو نکرده -
 .بودی که کردی 

دنبال مامان دویدم. بابا دست روی سینهی 
 من گذاشت و

متوقفم کرد و خودش به دنبال مامان رفت. 
 وارد اتاقشان

 .شدند و در را بستند

وت به در به طرف سپیده رفتم که هنوز مبه
 سالن نگاه

 .میکرد 

 .نگران نباش، درست میشه -
 .کالفه دستم را پس زد 

چی میگی مریم؟ زندایی به خاطر من از -



 دایی کتک

 خورد، فکر میکنی یادش میره؟

دلم برای مامان سوخت، ولی اگر من هم 
 جای بابا بودم و

کسی به سپیده چنین توهینی میکرد همان 
 کار بابا را

م انجام میداد . 

 .بیا بشین بهم بگو پدرام چی گفت -
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 .نشست و پاهایش را بغل کرد 
 .حوصله ندارم مریم -



خودم هم حوصله نداشتم. در سکوت به 
 دیوار روبرو خیره

ماندیم. وقتی که دیگر چیزی ندیدم فهمیدم 
 هوا تاریک

و چراغ را روشن کردم.  شده. بلند شدم
 مامان وارد سالن

شد و بدون این که نگاهی به من بیندازد به 
 طرف سپیده

 .رفت 
 .پاشو برو شامو بکش -

بابا وارد سالن شد و به من که با نگرانی 
 نگاهش میکردم

لبخند زد. سپیده مثل تیر از کمان رها شده 



 برای کشیدن
 .شام رفت

هان پر دور سفره که نشستیم مامان با د
 .شروع کرد 

من کاری به عروسیت ندارم. فقط پس -
 فردا نگی

همینطوری منو دادین رفتم. اگه پس فردا 
 یه چمدون دادن

 .دستت حق نداری بیای گله کنی 

لقمه در دهان سپیده ماند. بابا مشتی 
 سبزی برداشت و الی

 .نان سنگک گذاشت و لقمه کرد 
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 .برنمی گرده -
لقمه را با فشار در دهانش فرو برد. مامان 

 پشت چشمی
نازک کرد و سبد سبزی را جلوی خودش 

 .کشید 

 .از من گفتن -
نفس من و سپیده با هم آزاد شد. مثل این 

 که مامان کوتاه

 .آمده بود
فردا نمیخواد برین مدرسه، وایسین اینا -

 اومدن جواب
یرن یه دفعهای دعوتشون کنیم واسه شام بگ



 حلقه بندازن

 .دستت تموم شه بره

 .از جایش بلند شد و بشقابش را برداشت 
 .کلی کار میریزه سرمون-

من و سپیده ذوق زده ظرفها را شستیم و به 
 اتاقمان پناه

بردیم. جاها را انداختم و هنوز دراز نکشیده 
 بودم که صدای
شد. در جایم نفسهای آرام سپیده بلند 
 نشستم و به

صورت زیبا و معصومش نگاه کردم. 
 خواهرم داشت میرفت

و آنقدر همه چیز به سرعت اتفاق افتاده 



 بود که من وقت
نکردم به احساسم فکر کنم. سپیده که به 

 تهران میرفت
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به گلویم.  من تنها میشدم. بغض چنگ زد
 موهای ریخته

شده روی صورتش را با دو انگشت عقب 
 .زدم 

داری میری خواهری؟ من بدون تو چیکار -
 کنم؟

نتوانستم بغض را کنترل کنم. سرم را زیر 



 پتو فرو بردم و
دستم را روی دهانم گذاشتم تا صدای 

 گریهام بیدارش

نکند. نباید دلخوشیاش را از او میگرفتم. 
 آنقدر گریه

م که نفهمیدم کی خوابم برد. با کرد
 احساس سوزش دستم

بیدار شدم. آستین بلندم روی تاولها کشیده 
 میشد و تا

استخوانم را میسوزاند. نشستم و میان نور 
 کمسوی

چراغخواب به دستم نگاه کردم. تاولها 
 .بزرگتر شده بودند



با دیدن سایهی کسی که از جلوی اتاق رد 
 شد سوزش را از

هسته بلند شدم و به سمت در یاد بردم. آ
 رفتم. صورتم را

به شیشهی مکعبی رنگی چسباندم و چیزی 
 .حس نکردم

آرام در را باز کردم و سرم را بیرون بردم و 
 با دیدن مامان

خواستم صدایش بزنم که حالتش ساکتم 
 کرد. آهسته و

پاورچین با بقچهی کوچکی که زیر بغل زده 
 بود از پلهها

ه قدم برمیداشت و به پایین میرفت. آهست



 اطراف نگاه
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میکرد. وقتی سرش چرخید سمت اتاق 
 سریع سرم را

دزدیدم و در را بستم. اضطراب و هیجان 
 قلبم را به تپش

انداخته بود. بعد از یک دقیقه دوباره آهسته 
 در را باز کردم

فکر کردم. کجا رفته بود؟ و ندیدمش. کمی 
 با دیدن نور کم

سوی زیر زمین که روی پلههای ورودیاش 



 افتاده بود وارد
اتاق شدم، پالتو را روی شانههایم انداختم و 

 آهسته از
پلهها پایین رفتم. خم شدم و از پنجرهی 

 کوچک زیر زمین

به داخل نگاه کردم. مامان جلوی 
 صندوقچهی قدیمیاش

را زیر پارچههایش نشسته بود و بقچه 
 گذاشت و بلند شد و

 .در صندوقچه را بست

N.Najmi 
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نگاهش که چرخید، سرم را دزدیدم. چراغ 
 زیرزمین



خاموش شد. سریع زیر پلهها رفتم و خودم 
 .را پنهان کردم

وقتی مامان به همان آهستگی که به 
 زیرزمین رفته بود به

اتاقش برگشت، نفس راحتی کشیدم و جلو 
تم و خیره بهرف  

در زیرزمین ماندم. یعنی چه چیزی را پنهان 
 کرد؟ آهسته
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وارد زیر زمین شدم و چراغ را روشن کردم و 
 سراغ



صندوقچه رفتم. وقتی بقچه را باز کردم با 
 دیدن طالها مات

ا اینجا ماندم. برای چه باید مامان طالها ر 
 پنهان میکرد؟

همینطور مات و مبهوت به طالها نگاه 
 میکردم. تنها فکری

که به ذهنم میرسید فشار بابا برای به 
 دست آوردن طالها

 .بود 
حسی باعث شد طالها را بردارم و در 

 .صندوقچه را ببندم

آرام به اتاق برگشتم و طالها را زیر لباسهایم 
 در کمد



چه فکر کردم  گذاشتم و دراز کشیدم. هر
 عقلم به جایی

نرسید. باید صبر میکردم. دوباره چشم 
 بستم، ولی هر

 .کاری کردم خوابم نبرد

با طلوع آفتاب از جایم بلند شدم و سپیده 
 .را صدا زدم 

 .بلند شو، کلی کار داریم -
سریع بلند شد و رختخوابها را جمع کرد. با 

 هم به سالن

 .رفتیم تا روز را شروع کنیم 
انه خورده نخورده مامان لیست خرید صبح

 .را دست بابا داد



بابا لیست را گرفت و سپیده شروع به جارو 
 .زدن کرد
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بااینکه شب قبل جارو زده بودم، باز هم 
 شیشهخرده روی

 .زمین برق میزد 
د کیسه مشغول گردگیری بودم که بابا با چن

 و پاکت وارد

شد. آنها را کنار در ورودی سالن گذاشت و 
 به طرف اولین

پشتی رفت و بینفس تکیه زد و چشم 



 .بست 
نگران لیوان آبی دستش دادم و کنارش 

 نشستم. مامان به
 .کیسههای خرید اشاره کرد 

سپیده برو این میوهها رو بشور. منم برم -
 یه چیزی بیارم

ر تا شهکه با دیدنش چشات چها . 

کنجکاو به رفتن مامان نگاه کردم. صدای در 
 بلند شد. بابا

 .تکیه داده به پشتی سرش را بلند کرد 
 .برو در رو باز کن -

از پلهها پایین دویدم و روسری همیشه 
 آویزان به طناب را



برداشتم و روی سرم انداختم. صدای لوالی 
 در و جیغ مامان

 .با هم بلند شد 
- اال کارت به جایی دخترهی عوضی، ح

 رسیده طالهای منو

 .میدزدی؟ مو به سرت نمیذارم 
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بدون اینکه نگاه کنم چه کسی پشت در 
 است دویدم

سمت پلهها. دوتا یکی پلهها را باال رفتم و 
 دویدم سمت



 .سالن

-  خجالت نمیکشی؟ کم خوردی و خوابیدی
 که حاال از

 داییت دزدی میکنی؟

سپیده به در دستشویی چسبیده بود و مات 
 زده به مامان

نگاه میکرد. بابا جلوی سپیده ایستاد تا 
 مامان سمتش

 .نرود 
 چی میگی زن؟ دزدی چیه؟-

مامان با پشت دستش کف دست دیگرش 
 .زد 

مگه همین دیشب این طالها رو بهت -



 نشون ندادم؟ نگفتم
ی مریم و سپیده گذاشتمشون واسه جهیزیه

 کنار؟

 بابا سر تکان داد
 خب؟-

 مگه جلوی چشات نذاشتمشون تو کشو؟-

 .بابا کالفه داد زد 
 .د لب بتکون زن -
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 .مامان دوباره و چند باره دست کوبید 

 .نیست، طالها نیست -



ان و بعد به سپیده نگاه بابا حیران به مام
 کرد. مغزم مثل

ساعت کار میکرد. قبل از اینکه به نتیجهای 
 برسم صدای

 .عزیز از پشت سرم بلند شد 

 خیره ایشالله، پیشآمدی شده؟-

آه از نهادم بلند شد. اگر مامان تهمتهایش 
 را ادامه میداد

همه چیز به هم میخورد. با دیدن کوروش 
 که پشت سر

ود و میخکوب به مامان نگاه عزیز ایستاده ب
 میکرد حالم

 .بدتر شد. باید کاری میکردم 



 .مامان پا تند کرد سمت عزیز 

 شما اینجا چیکار میکنین؟-

 .عزیز با آرامش لبخند زد 

 .دیشب گفتم که برای گرفتن جواب میایم -

مامان با هر دو دست روی پایش کوبید و 
 سر تکان داد. بابا

 .رفت سمت عزیز 
- ومدین حاج خانوم خوش ا . 
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 .مامان صدا بلند کرد 

چی چی رو خوش اومدین، من این دختر -



 رو شوهر نمیدم،

میخوای واسه خودم نفرین بخرم؟ این دختر 
 دستش

 .کجه 

نگاه عزیز روی سپیده نشست که مثل بید 
 میلرزید و رنگ

نمانده بود. کفشهایش را درآورد به صورتش 
 و جلو رفت تا

رسید به سپیده. روبرویش ایستاد و خیره 
 .نگاهش کرد

سپیده با لبهای لرزان و چشمهای اشکآلود 
 نگاهش

میکرد. صدا از کسی در نمیآمد. یک باره 



 عزیز چرخید و

 .رو به مامان کرد 
 فکراتونو کردین؟-

ی مامان که انتظار نداشت عزیز همچنان رو
 حرفش باشد

 .جیغ زد 

شنیدی چی گفتم حاج خانوم؟ من این -
 دخترو شوهر

نمیدم. حاال که بلده دزدی کنه حتما بلده 
 کار کنه، میره

 .جون میکنه لنگه طالهامو دونه دونه میخره 

سنگینی نگاه کوروش اعصابم را به هم 
 ریخته بود و فریادها
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و حرفهای مامان بیشتر. اگر سکوت میکردم 
 همه چیز

خراب میشد و اگر میگفتم مامان بیآبرو 
 .میشد 

دستم را روی سرم گذاشتم تا بتوانم تمرکز 
 کنم، ولی

 .صدای مامان نمیگذاشت 

تشریف ببرین حاج خانوم، اینجا دختری -
 نیست بهتون

 .بدیم 
رفت و عزیز خونسرد به طرف پشتیها 



 .نشست 
 یه چیکه آب که دارین بدین؟-

مامان کالفه به او نگاه کرد. به سپیده اشاره 
 کردم. با پاهای

لرزان به آشپزخانه رفت. بابا در سکوت و 
 فکر به مامان

 .خیره مانده بود. کوروش نزدیک شد 

 جریان طالها چیه؟-

چیکار " .بدون اینکه ببینمش نگاهش کردم
 "کنم؟

N.Najmi 

 ۸۱_پارت#
سپیده لیوان آب را به عزیز داد و او با 

 طمانینه آب را سر



کشید. لیوان را زمین گذاشت و رو به بابا 
 .کرد 
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 شما چی میگین؟-

نگاه بابا بین مامان و سپیده خط خورد و 
 نهایتا روی عزیز

 .نشست 
- ف این قضیه معلوم بشه، اجازه بدین تکلی

 بعد در
 .خدمتتون هستیم 

قبل از اینکه عزیز حرفی بزند، کوروش جلو 



 .رفت 
 چرا با پلیس تماس نمیگیرید؟-

رنگ مامان پرید و لبهایش قفل شد و 
 حرفش پشت

لبهایش ماند. لبخند موذیانهی کوروش حالم 
 .را بدتر کرد

اگر پای پلیس به میان میآمد دیگر آبرویی 
 برای

 .هیچکداممان نمیماند 

تصمیمم را گرفتم، در آن لحظه آبروی 
 سپیده مهمتر از هر

کس دیگری بود. پای سرنوشت کسی در 
 میان بود که برای



بار اول خندههای ته دلش را میشنیدم و 
 چشمهایش را پر

 .نور میدیدم 
به سمت اتاقم دویدم و حس کردم کسی 

 پشت سرم
وشم میآید. صدای مامان از سالن به گ

 .رسید 
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زنگ بزنم پلیس که همین نیمچه -
 آبرومونم بره؟

در کمد را باز کردم و لباسها را بیرون ریخته 



 و طالها را

برداشتم و برگشتم سمت سالن. کوروش 
 وسط راهرویی که

ا اتاقها را به هم وصل میکرد ایستاده بود. ب
 دیدن بقچه در

دست من ابرویش باال رفت. بیاهمیت به 
 او وارد سالن شدم

و صدای مامان که به عزیز میگفت سپیده 
 باید تاوان طالها

 .را پس بدهد را قطع کردم 
 .بیا، طالهات -

بقچه را سمتش گرفتم. دست و دلم 
 میلرزید. چشمهای



مامان درشت شده به من دوخته شد. صدا 
 از کسی در

د. یک باره مامان هجوم آورد و بقچه نمیآم
 را از دستم

 .قاپید 
 از کجا پیداش کردی؟-

 .رو به عزیز کرد 
دیدی حاج خانوم، حتما از کمد لباساشون -

 .پیداش کرده
 .من بیراه نمیگم که این دختر دزده 

صدای هقهق ضعیف سپیده اعصاب برایم 
 .نگذاشته بود
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 .بابا پر اخم روبرویم ایستاد 
 طالها کجا بود؟-

نگاهم چرخید روی سپیده که با چشمهای 
 قرمز و رنگ

پریده و لبهای لرزان هق میزد. روی عزیز که 
 کنجکاو

نگاهم میکرد و روی مامان که سعی میکرد 
 با چشمهایش

برایم خط و نشان بکشد و نهایتا روی 
ابروهای کوروش که با  

 گره خورده نگاهم میکرد. بابا فریاد زد

 .با توام -



لبم لرزید، قلبم لرزید. باید آبروی یکی را 
 میخریدم و

نمیدانستم در آن لحظه کدام را نجات 
 بدهم. با دیدن

اشکهای مظلومانهی سپیده نفس حبس 
 شدهام را آزاد

 .کردم و سرم را باال دادم

 .برای شما برداشتم -
کردم و او پر اخم نگاهم کرد  خیره نگاهش . 

 .مامان صدا بلند کرد 

 یعنی چی؟-
ولی این  "بس کن"میخواستم فریاد بزنم 

 دلیل حتی
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مامان که از بدهی بابا خبر داشت را قانع 
 نکرد، چه رسد به

تم. خانوادهی کاردان. حرفی برای زدن نداش
 فقط خیره به

 .مامان نگاه کردم تا بیشتر از آن نپرسد 

همهی نگاهها به من دوخته شده بود و صدا 
 از کسی در

 .نیامد. بابا اخم تندی کرد و رو برگرداند 
طالهاتو بردار و دیگه به این دختر طفل -

 معصوم تهمت

 .نزن 



مامان که نقشهاش نقش بر آب شده بود 
 به آشپزخانه پناه

ابا دستش را روی قلبش گذاشت و برد. ب
 دست دیگرش را

 .به دیوار تکیه داد. سپیده دوید سمت بابا 
 دایی جون، خوبید؟-

بابا سری تکان داد و آرام نشست. عزیز رو 
 .به من کرد 

برو یه چیکه آب بیار این مرد بریزه تو -
 .کامش 

دویدم به آشپزخانه و لیوانی آب پر کردم و 
 بدون اینکه به

نگاه کنم برگشتم به سالن. کوروش  مامان



 جلوی بابا

 .نشسته بود 
 بریم بیمارستان؟-
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بابا آرام سر تکان داد و چشم بست. رنگ 
 به روی سپیده

 .نبود، صدای هقهقش بلندتر شد 
من بمیرم که انقدر براتون دردسر درست -

 .میکنم 

ابا چشم باز کرد و دستش را روی گونهی ب
 .سپیده کشید 



 .من شرمندهی توام دایی جون -

دوباره چشم بست. عزیز تسبیحی را از 
 کیفش بیرون

 .کشید و دانهای را میان انگشتهایش گرفت 

مرد خونه باید از خبط و خطای عهد و -
 .عیالش بگذره

 .بابا رو به عزیز کرد و صدایش باال رفت 
- ه حاج خانوم؟ اگر مریم حرف این خبط

 نمیزد منم داشتم
باور میکردم که سپیده طالها رو برداشته، 

 چه برسه به

 .شما 

عزیز دانهای از تسبیح تربتش را انداخت و 



 .سر تکان داد 

نگران ما نباشین، من یه نگا به چشای این -
 دختر کردمو تا

 .تهشو خوندم 
 . بابا با نگاهی پردرد به سپیده خیره ماند

 .کوتاهی کردم دایی جون، حالل کن -
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سپیده سرش را روی دست بابا گذاشت و 
 اشکش از تیغهی

 .بینی راه گرفت تا روی دست بابا 
 .کوروش از جایش بلند شد 



 .بهتره ما رفع زحمت کنیم -
 .عزیز تشر زد 

- ر، من تا جواب نگیرم زبون به دهن بگی
 .نمیرم 

 .بابا متعجب به عزیز نگاه کرد 
 ....یعنی... یعنی هنوزم-

 .حرفش را کالم عزیز قطع کرد 

 .حاال بیشتر -

 .سپیده نشسته و به عزیز خیره مانده بود 

نه اینکه فک کنی دلم واست سوختهها، تو -
 صبوری،

میتونی بشی همه کس پدرام من. سرش را 
وپایین انداخت   



دانهی بعدی تسبیح در دستش چرخید و 
 راهی سر دیگر

 .نخ شد 
بچم نه بابا به خودش دید نه مادر. تو -

 ملتفتی درد چیه،

 .میتونی سنگ صبورش بشی 
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بابا ایستاد. باز هم چشمهایش میخندید. 
 عزیز رو به بابا

د کرد و ایستا . 

 .ولی یه شرطی داره -



 .بفرمایید -
 .عزیز خم شد و کیفش را برداشت

N.Najmi 

 ۸۲_پارت#

شمام با خانومتون آشتی کنین، خوبیت -
 نداره وخت شادی

 .کسی با کسی قهر باشه 

بابا سرش را پایین انداخت و صدایش 
 .پایین آمد 

 .چشم عزیز خانم -

میدانستم به خاطر سپیده کوتاه میآید. 
ن ازماما  

آشپزخانه بیرون آمد، همه به او خیره 
 ماندیم. واقعا مانده



بودم چطور میتواند با این آبروریزی وسط 
 جمع بیاید و

 .حرف بزند 

 .شام منتظرتونیم -

عزیز کفشهایش را به پا کرد و به روی مامان 
 .لبخند زد 
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- ما ساعت نه میایم که ایشالله حلقه نه، 
 بندازیم دست

 .دخترمون 

مامان آنقدر اصرار کرد تا آخر عزیز کوتاه 



 آمد. اصرار
مامان برای به دست آوردن دل بابا بود و 

 خوب هم تاثیر

گذاشت. کاش پدر من آنقدر ساده و تاثیر 
 پذیر نبود که

 .این حال و روز سپیده شود 
پوشید که عزیز بابا برای بدرقهشان کفش 

 .متوقفش کرد 

دخترام باهامون میان، شما برو پیش -
 .خانومت 

به بابا لبخندی زد و من و سپیده کفش 
 پوشیدیم و

دنبالشان رفتیم. پایین پلهها سپیده کنار 



 عزیز رفت و ناچار

 .من با کوروش همقدم شدم 

 .کارتون شجاعانه بود -

 .بدون اینکه نگاهش کنم جواب دادم 
- یا اعترافم؟کارم   

صدای خفهی خندهاش باعث شد نگاهش 
 .کنم 

اعترافی که برای حمایت از خانواده باشه و -
 انگ بزنه به

 .خود آدم، شهامت میخواد 
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 .فهمیده بود، به روی خودم نیاوردم
 .متوجه منظورتون نمیشم-

داخت و دستش را به گردنش ابرویی باال ان
 .کشید 

 .مهم نیست-

نمیخواستم ادامه دهم، جلوی در که 
 رسیدیم عزیز دستش

 .را روی گونهی سپیده کشید 
غصه نخوریا، ایشالله پدرام همه خستگیاتو -

 .درمیکنه 

سپیده محجوب لبخند زد و سرش را پایین 
 انداخت. عزیز
 .رو به من کرد 



 .خوب کاری کردی مادر -

- ی سپیده وسط بود عزیز خانم پا . 

 .سرش را تکان داد

درسته، نه میتونستی مامانتو پیشکش -
 کنی و نه سپیده

 .رو 
باید از این خانواده میترسیدم، ولی برای 

 سپیده همین

خانواده الزم بود. کمی جلو رفتم و صدایم را 
 .پایین آوردم 

پای پیشکشی که وسط باشه، جونمم برای -
 .سپیده میدم 
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عزیز با لبخند نگاهم کرد و بعد نگاهش 
 چرخید سمت

 .کوروش 

 .لنگه خودته -
لبخند کوروش و نگاه تیز عزیز باعث شد 

 باخجالت سرم را
 .پایین بیندازم 

عزیز خداحافظی کرد و بیرون رفت. کوروش 
 که از کنارم رد

 .میشد لب زد 

 .جدی نگیر، هیچکس مثل من نیست -

پیش از اینکه جوابی به ذهنم برسد با عزیز 



 دور شدند. من

و سپیده وارد شدیم و در را بستم. دست 
 سپیده را

 .کشیدم 

 .تموم شد عروس خانوم -
ولی نمیدانستم نقشههای مامان تمامی 

 ندارد، اینبار نه
 .برای سپیده، برای من

N.Najmi 

 ۸۳_پارت#

* 
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سفرهی شام را من و سپیده جمع کردیم. 
 تمام آشپزخانه پر

شده بود از ظرف. نگاه درماندهای به سپیده 
 انداختم و

 .صدایم را پایین آوردم 

 .همهی اینها رو خودت میشوری -

سپیده لبخند زنان از میان قابلمه و ظرفها 
 گذشت و

سینی چای را آماده کرد. صدای مامان 
 .کنجکاوم کرد 

ما مشکلی نداریم حاج خانم، فقط میمونه -
 دوری سپیده

از خونوادش، شمام حق بدین نگران 



 .دخترمون باشیم 

سریع به سالن رفتم، باز مامان شروع کرده 
 بود و کاش

میفهمیدم چه نقشهای کشیده و میخواهد 
 چه سنگی

 .بیندازد 
به سر و گردنش داد و گرهی  مامان قری

 روسریاش را

 .محکمتر کرد 

برای یه مدتی مریمم باید با سپیده باشه -
 تا خیالمون از

 .بابت دخترمون راحت بشه 
دهانم از تعجب باز ماند. معنای حرفش را 



 .نمیفهمیدم
یعنی من باید قید درس و خانوادهام را 

 میزدم و با سپیده

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

327 

 به تهران میرفتم؟
کوروش زیر چشم نگاهی به من انداخت و 

 نامحسوس سری
به تاسف تکان داد. عزیز در فکر و آقا محمد 

 مبهوت

 .سکوت کردند 

به بابا نگاه کردم و با دیدن سکوتش 



 ً  فهمیدم مامان قبال

 .موافقت او را جلب کرده

بلند کرد  برای اولین بار کوروش سر . 

 اجازه میدید عزیز جون؟-
عزیز سری تکان داد و به کوروش خیره 

 ماند. چقدر روی

پسر هفدهسالهشان حساب میکردند که 
 میگذاشتند سر

 !چنین تصمیم مهمی نظر بدهد

 .اگر بیان خونه خودمون مشکل حل میشه-
متوجه منظورش نشدم. بابا سریع جواب 

 .داد 

- شون فرمودین خونه میگیرین برا . 



خونه چهار واحدهست. در حال حاضر -
 عزیز طبقه اولند و

 .ما طبقه دوم. طبقه چهار هم خالیه 

 آقا محمد سری تکان داد
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 منظورت چیه؟-

پدرام و سپیده خانم میتونن برن طبقه -
 سوم و مریم خانم

 .چهارم 

ابرو گره زد زنعمو مونس  . 

 ...یعنی -



 .کوروش حرفش را قطع کرد 

 .بعدا صحبت میکنیم مامان -
نفهمیدم زن عمو چی میخواست بگوید که 

 کوروش

 .جلویش را گرفت. حس بدی داشتم 

 .آقا محمد رو به بابا کرد 
مشکلی نیست. نظر کوروش صائبه، اتفاقا -

 ما هم خیالمون

راحت میشه، هم نزدیک بچهها هستیم و 
 هم با وجود مریم

 .خانم، سپیده جان احساس غریبی نمیکنن

پدرام از زیر چشم نگاهی به سپیده که در 
 آستانهی در



آشپزخانه ایستاده بود و مضطرب به جمع 
 نگاه میکرد
 .انداخت

 .من مشکلی ندارم -
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و با استغفاری عزیز تسبیحش را گرداند 
 بلند به بابا نگاه

 .کرد 

 .باشه حاج آقا -
دهانم از حیرت باز مانده بود، دوری از 

 سپیده برایم خیلی



سخت بود، ولی نمیخواستم اول زندگی 
 مزاحمش باشم. با

خشم به مامان نگاه کردم، به چه حقی برای 
 من تصمیم

 میگرفتند؟

دهان باز کردم مخالفت کنم که سپیده 
کشید و دستم را  

 .وارد آشپزخانه شدیم 
جون سپیده هیچی نگو، زندایی دنبال -

 .بهونهست 
نفسم را حبس کردم، احساس حقارت 

 .میکردم

نمیتوانستم سکوت کنم. نان خور پدرام 



 بودن، سربار خانه
و زندگیاش بودن تمام شادیای که برای 

 سپیده داشتم را

 .سوزاند 

- سر  نمیتونم سپیده، نمیتونم بیام بشینم
 سفرهی شوهر

تو. نمیتونم بیام تو خونهات. شما اول 
 زندگیتونه، درست

 .نیست 
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برگشتم دوباره به سالن بروم که سپیده به 



 .دستم چنگ زد

درد در دلم پیچید. دستم را روی دستش 
 گذاشتم و سعی

ت پلکهایم را کردم اشک هجوم آورده پش
 .مهار کنم

 .نگران سرم را باال گرفت 
 چی شد مریم؟-

فقط توانستم سر تکان دهم. سریع آستینم 
 را باال داد و با

دیدن دستم که وضعش بدتر شده بود 
 دستهایش جلوی

دهانش قالب شد. دور تا دور تاولها سفید 
 .شده بود 



 .آستینم را پایین دادم
 .خوب میشه -

- یشه؟ دستت چرک چی چی رو خوب م
 .کرده 

میخواست به سالن برود که جلویش را 
 .گرفتم 

سپیده، مامان بفهمه شلوغش میکنه و -
 نامزدی تو خراب

 .میشه 

 .اخم کرد 
 .به جهنم -

دلم برایش ضعف رفت و محکم بغلش 
 .کردم 
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- رای من که آرزومه برای تو مهم نیست، ب
 حلقه دستت

 .ببینم مهمه؛ خرابش نکن
 .با اخم از آغوشم جدا شد 

 .باشه -
 .باید فکری به حال رفتنم به تهران میکردم 

سپیده خودت یه جوری درستش کن، -
 .نمیخوام بیام

شانه باال انداخت و به دیوار آشپزخانه تکیه 
 .داد 

راستش اولین باره زندایی تصمیمی گرفته -



خوشحالم که  

 !کرده، چرا باید برم خرابش کنم؟

تیز و پرخشم نگاهش کردم. ابروهایش را 
 چند بار باال و

 .پایین انداخت 
 .جون سپیده اذیت نکن -

به نگاه ملتمسش خیره ماندم. نفسم را آزاد 
 کردم و سر

 .تکان دادم 
 .فقط یکی دوماه, بعد برمیگردم خونه -

ان سریع سرش را به عالمت موافقت تک
 .داد 

 .باشه... باشه فدات بشم -
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 .صدای عزیز سپیده را به سالن خواند 

 .سپیده جان، بیا دخترم -

سپیده و پشت سرش من وارد سالن 
 شدیم. دستم آنقدر

 .میسوخت که بیطاقتم کرده بود

N.Najmi 

 ۸۴_پارت#

از دستم فاصله دادم و تکان  آستین را کمی
 دادم تا کمی

 .هوا بخورد 

 .بیا دخترم، بشین پیش من -



سپیده دامن بلندش را کمی جمع کرد و به 
 سمت عزیز

رفت. کت و دامن سفید مامان کمی برایش 
 گشاد بود و

 .بلند 
کنار عزیز نشست و سرش را پایین 

 انداخت. عزیز دستش
 .را گرفت 

- نی، طبقه باالش. قراره پیش ما زندگی ک
 اذیت که نیستی؟

سپیده با حجب نگاهش کرد و سر تکان 
 .داد 

 .خیلی هم خوبه عزیز خانم -
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 .مهریتم میشه یه خونه -

گره خوردن ابروهای آقا محمد و همسرش 
 را دیدم. پدرام

مبهوت  لبخند میزد و کوروش به چهرهی
 مامان نگاه

 .میکرد. بابا اما تمام صورتش میخندید 

 .دستتون درد نکنه حاج خانوم -

 مامان پشت چشم نازک کرد

 همون پیش خودتون دیگه؟-

کوروش سرش را پایین انداخت و اینبار 
 .پدرام جواب داد 



یه خونه هفتاد متری نوسازه که اطراف -
 .خودمونه

 .قرارمون این نبود حاج خانوم -
پیش از اینکه عزیز جوابی بدهد کوروش رو 

 .به مامان کرد 
شما فرمودین هفتصد هزارتومن، قیمت -

 این خونه باالتره
خانم. فقط میخوایم مطمئن شیم چیزی که 

 مال سپیده

 .خانمه، به نام خودشون میشه 

حرفش آنقدر رک و صریح به طمع مامان 
 اشاره داشت که

مان رو برگرداند. لبخند از لبهای بابا پراند. ما



 ولی پدرام

 .سریع قضیه را جمع کرد 
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 پس همه چیز حل شد دیگه؟-
زنعمو مونس دست در کیفش کرد و 

 جعبهای از کیفش

بیرون آورد و به دست عزیز داد. عزیز 
 جعبهی سرمهای

رد مخمل را باز کرد و رو به بابا ک . 

 .با اجازتون حاج آقا -
 .صاحاب اختیارین -



عزیز گردنبند سنگین زمرد را گردن سپیده 
 انداخت و من

ناخودآگاه دست زدم. حتی چشمغرهی 
 مامان هم نتوانست

ساکتم کند. پشت سر من همه کف زدند. 
 سپیده دستش را

 .روی گردنبندش گذاشت و لبخند زد
* 

و خاله مریم دستی روی چشمهایش کشید 
 به ساعت نگاه

کرد. لبخند خستهای زد و از جایش بلند 
 .شد 

 .بلند شو دختر، ساعت از پنج گذشته -
 .بیقرار نگاهش کردم 



دقیقا همون جایی که نباید حرفتون رو -
 .قطع کردید خاله

 به سمت اتاقش رفت
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- ید شرکت باشم، ساعت دو ساعت دیگه با
 هشت جلسه

 .داریم 

 .جلوی در اتاق رو به من کرد 

تا از حموم میام صبحانه رو آماده کن -
 عزیزم. دیشبم شام

 .نخوردیم، کم مونده ضعف کنم



وارد اتاق که شد به آشپزخانه رفتم. هنوز 
 گیج و گنگ

زندگی مامان بودم. حتی در بدترین حالت 
 هم نمیتوانستم

مامان آنقدر آزار دیده باشد تصور کنم که  . 

کتری چای ساز را پر از آب کردم و به چراغ 
 آبیاش خیره

ماندم تا جوش بیاید. نمیتوانستم تصور 
 کنم سر آن عشق

و عالقهای که فقط با یکبار دیدن ایجاد شده 
 بود چه آمد

که مامان به بابا خیانت کرد. سر کوروش 
 چه بالیی آمده بود



ا شست و وارد که دست از حمایت باب
 زندگی خصوصیاش

 .شد

تمام مدتی که خاله از کوروش هفده ساله 
 میگفت فکر

میکردم اگر نمیشناختمش تصور میکنم 
 مردی که در

هفده سالگی آنقدر با اعتماد به نفس و 
 حامی بوده، االن
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آرزوی داشتنش را باید مردی باشد که همه 



 .داشته باشند 

لحظهای چهرهی استخوانیاش با مژههای 
 بلند و چشمهای

نافذ و موهای جوگندمیاش جلوی چشمهایم 
 .نقش بست
N.Najmi 

 ۸۵_پارت#

از احساس دلتنگیای که باعث شد بیقرار 
 برگشتن به خانه

شوم متنفر بودم، از خودم، از حسم، از 
 .کوروش 

پرید. چای را  کتری جوش آمد و شاسیاش
 دم کردم و

سراغ نانهای یخ زده رفتم که صدای گوشیام 



 .بلند شد
متعجب به ساعت نگاه کردم. ده دقیقه به 

 .شش صبح بود

هجوم بردم سمت کیفم، با فکر اینکه حال 
 زنعمو بد شده

تمام محتویات کیفم را روی کاناپه خالی 
 کردم و با دیدن

 .اسم صدف روی گوشی خط را آزاد کردم 
 چی شده؟-

 .صبح بخیر -

 .دور خودم چرخیدم

 میگم چی شده؟-

  

@mahbookslibrary 



 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

337 

 .صدایش بغض داشت 

کوروش و عمو بحثشون شد، کوروش از -
 خونه رفت بیرون

 .و شبم نیومد 
نفس راحتی کشیدم و روی کاناپه افتادم. 

 شروع کردم به

ل کیفم جمع کردن وسای . 

شش صبح زنگ زدی که بگی کوروش -
 نیومده خونه؟

زنعمو تا صبح نخوابید، حالش خوب -
 .نیست عسل 
 .از جایم پریدم



 چشه؟-

میگه فقط سرش گیج میره، ولی حالش -
 بدتر از یه

سرگیجهست. میگیم بریم بیمارستان گوش 
 نمیده، میگه

 .کوروش میاد نگران میشه 

ر دویدم. سریع به طرف جالباسی جلوی د
 پالتو و شالم را

 برداشتم
 .دارم میام-

 .جلوی در حمام ایستادم 

 .خاله -
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 صدای دوش قطع شد

 چیه؟-

 کوروش کجا رو داره بره؟-

 .جواب نداد و من بیصبر به در کوبیدم

 .خاله جواب بده -

در خم شد و  در را باز کرد و از پشت
 دستش را روی صورت

 .کفیاش کشید

 چی شده؟-

 .شما بگید -

دوباره دستش را روی کفهای چشمهایش 
 کشید و پلکباز



 .کرد

 .پیش پوریا -
 پوریا کیه؟-

قبال تو شرکت کار میکرد، یکی از دوستای -
 .قدیمیشه

 چی شده عسل؟

پالتو را پوشیدم و شالم را روی سرم 
 .انداختم

- ارید؟شمارهای ازش د  
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 .دیگر نپرسید و وارد حمام شد



 .صبر کن االن میام -

کالفه و مضطرب طول و عرض اتاق را باال و 
 پایین رفتم تا

بیرون آمد. کمربند حولهی خاکستریاش را 
 گره زد و به

 .سمت سالن رفت

- شده؟ تو گوشیمه، نمیخوای بگی چی  

 .دنبالش راه افتادم 

کوروش با عمو دعواش شده گذاشته از -
 خونه رفته. زنعمو

 .حالش بده 

قدمهای خاله سریعتر شد و گوشیاش را از 
 روی میز



 .برداشت
 چرا به خودش زنگ نمیزنی؟-

 .از دیشب جواب نمیده -
تو بگیرش، اگر جواب نداد با پوریا تماس -

 .میگیرم 

م و شروع کردم شمارهی کوروش را گرفت
 قدم زدن. با هر

زنگی که بیپاسخ میماند صدایم باالتر 
 .میرفت

چقدر این مرد از خود راضیه، نمیگه -
 مادرش مریضه
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 .میذاره میره و گوشی رو هم جواب نمیده

آمدم گوشی را قطع کنم که خط آزاد شد. 
ار صدایمبیاختی  

 .باال رفت 
 .کجایی؟ مادرت داره از دستت جون میده -

صدای مردی که نمیشناختم به لبهایم قفل 
 .زد

 .سالم خانم -

 .س... سالم -

گیج به خاله که کنجکاو به من خیره مانده 
 .بود، نگاه کردم 

 .من پوریا هستم، دوست کوروش -

گیجتر از قبل روی کاناپه نشستم و شال را 



 از سرم
 .انداختم 

با فکر اینکه کوروش خواب است که پوریا 
 جواب گوشیاش

 .را داده، عصبیتر صدایم را باال بردم 
 .لطفا بیدارشون کنید-

کوروش خواب نیست خانم. ببخشید، از -
 دیشب و با توجه

به حال خانم کاردان هر چقدر سعی کردم 
 با آقای کاردان

تماس بگیرم نتونستم خودم رو راضی کنم؛ 
روش همکو  
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 .نذاشت با شخص دیگهای تماس بگیرم 
چیزی از حرفهایش نفهمیدم، فقط دستهایم 

 .یخ زد 
 چی شده؟-

نگران نشید، دیشب کوروش جلوی -
 خونهی من تصادف

کرد. بازم میگم جای نگرانی نداره، حالش 
 .خوبه 

، خاله گوشی را از دستم زبانم بند آمد
 گرفت و من گیج

گوشهی کاناپه جمع شدم و به صورت 
 مضطرب و لبهای



لرزان خاله نگاه کردم و فکرم بیسر و سامان 
 .چرخید 

تصادف کرده. اگه حالش خوب بود "
 خودش جواب گوشیش

رو میداد، تصادف کرده، حالش بده، 
 کوروش حالش بده،

 "تصادف کرده 

ی کاناپه به خودم با پرت شدن گوشی رو
 آمدم. خاله به

 .طرف اتاقش دوید

 .صبر کن بپوشم -

من دکمهی پالتو را باز کردم، داشتم 
 .میسوختم 



 .دارن میبرنش اتاق عمل -

پالتو را از تنم درآوردم و روی دستهی مبل 
 .انداختم 
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- شارژ نداشته از دیشب گوشیش  . 

 .جورابهایم را درآوردم و روی پالتو انداختم 

در حالیکه شالش را روی موهای خیسش 
 میکشید از اتاق

 .بیرون آمد
حاال که خیالشون راحت شده وضعیتش -

 ثابته دارن



 .میبرنش اتاق عمل 

شال را برداشتم و خودم را باد زدم. خاله 
 متعجب نگاهم

 .کرد 

- ی؟چرا لباسات رو درآورد  

 .شانه باال انداختم

 .میخوام برم خونه دیگه -

 .نزدیک شد 
 اینطوری میخوای بری خونه؟-

دور خودم چرخیدم، دنبال پالتو میگشتم. 
 خاله پالتو را به

 .دستم داد 

عسل، کوروش حالش خوبه، فقط -



 دستش پالتین

 .میخواد 
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نفهمیدم برای  "کوروش تصادف کرده"
 چندمین بار این

جمله در ذهنم تاب خورد تا معنایش را 
 .فهمیدم 

باید زودتر بریم، بعدا برام توضیح میدی -
 چرا انقدر سرخ

 .شدی 

 .دنبالش دویدم 



 .گرممه-

اهمیتی به نگاه کنکاشگر خاله ندادم و به 
 جای استفاده از

مآسانسور، از پله ها پایین دوید . 

تمام مسیر در سکوت سر شد. ذهنم بین 
 کوروش و زنعمو

تاب میخورد. نگاهی به دستهای لرزانم 
 انداختم و آنها را

در هم گره زدم تا لرزششان را کنترل کنم، 
 ذهن و قلبم را

 .هم

N.Najmi 

 ۸۶_پارت#

پشت در اتاق عمل باال و پایین میرفتم. 



 خاله روی نیمکت

نده بود. نشسته بود و به سقف خیره ما
 پوریا به سمتم آمد
 .و راهم را سد کرد 
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نگران نباشید، قبل از اینکه ببرنش تو -
 اتاق عمل حالش

خوب خوب بود. دکترشم میگه عملش 
 .سخت نیست 

قلب من اما بیسر و سامان به قفسهی 
 سینهام کوبیده



یار گوشی را برداشتم و میشد. بیاخت
 شمارهی خانه را

 .گرفتم. بعد از دو بوق صدف جواب داد 

 .معلومه کجایی؟ ساعت دهه -

 .گوشی رو بده زنعمو -

 .حواست کجاست؟ شماره پایین رو گرفتی -

سرم را به دیوار کاشی سفید تکیه دادم و به 
 مهتابی پر نور

 .راهرو خیره ماندم 
 .گوشی رو بده عزیز -

- ده عسل؟چی ش  

 .گوشی رو بده عزیز -

هیچوقت آدم حسابم نمیکنی، گوشی -



 .دستت 

کمی بعد صدای دلنشین عزیز در گوشی 
 پیچید. چه

 خاصیتی در صدایش بود که آرامم میکرد؟

 الو-
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 .سالم عزیز جون -

 سالم مادر. خوبی؟-

داختم و سر کفشم را روی درز سر پایین ان
 سرامیکهای

 .کنار هم چیده شده کشیدم 



عزیز، یکی از اون نماز حاجتات برام -
 میخونی؟

 میخونم مادر، پیشآمدی شده؟-

صدای زنی که دکتر کمانی را پیج میکرد در 
 .محیط پیچید

دستم را روی دهانی گوشی گذاشتم. 
 نمیدانستم کجا بروم

 .که عزیز صدا را نشنود 

 .عسل -

 .جانم عزیز -

 .بغض داشت، من هم 
 حالش خوبه بچم؟-

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم بغضم را 



 پیش از اینکه
 .بقچهاش را در چشمهایم باز کند فرو دهم 

 .خوبه عزیز. مطمئن باش-

همین االن میخونم مادر، توام خبر -
 .برسون 
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 .چشم عزیز -

 .داشتم قطع میکردم که یاد زنعمو افتادم 

 .عزیز -

 بله؟-
یه چیزی به زنعمو بگید که بیشتر از این -



 .نگران نشه 
 .ملتفتم مادر. باشه -

گوشی را قطع کردم و انداختم در کیفم و به 
 تابلوی لیست

 .پزشکان خیره ماندم. پوریا نزدیک شد 
- کوروش نگرانش  حال خانم کاردان خوبه؟

 .بود 
سری تکان دادم و پیش از اینکه به خودم 

 بیایم بغضم سر
باز کرد. طول راهرو را دویدم و به صدای 

 خاله که

بیمالحظهی بیمارها اسمم را فریاد میزد 
 .اهمیت ندادم 



 .نمیخواستم اینجا باشم
از بیمارستان بیرون رفتم و یک راست به 

 سمت نیمکت

فته و نشستم کنار پلههای ورودی ر  . 

کف دستهایم را میان زانوهایم گذاشتم و 
 .تاب خوردم 

داری امتحانم میکنی، نه؟ چی رو میخوای -
 حالیم کنی؟
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 .به خودت قسم میدونم. خوب میدونم 
حضور سایهای که تیرگیاش روی سرم افتاد، 



 سرم را باال

شید. خاله با ابروهای باال رفته نگاهم ک
 میکرد. دوباره سرم

 .را پایین انداختم 
 مطمئنی میدونی؟-

گیج نگاهش کردم. کنارم نشست و دستش 
 را پشت سرم و

 .تکیه داده به پشتی نیمکت گذاشت
 .داشتی بلند حرف میزدی -

لب گزیدم و سرم بیشتر در یقهام فرو 
 .رفت

 نگفتی؟-
- ی از حرفم داشتی خاله؟چی رو؟ چه برداشت  



نگاه لطیف و مهربانش روی چشمهایم 
 .نشست 

من خیلی وقته نه از حرفت، از بغضی که -
 داری، از این

تردیدی که تو چشماته، از خشمی که 
 معلومه کامال

شخصیه فهمیدم چته؛ فقط فکر میکردم 
 خودت احساست

 .رو نمیدونی 
 کدوم احساس؟-
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نگاهش مهربانتر دوخته شد به چشمهایم. 
 کمی بعد نفس

 .عمیقی کشید و از جایش بلند شد 

ته همهی امتحانات خدا یا تو رو میرسونه --
 به چیزی که

واقعا هستی و یا از تو آدم بهتری میسازه، 
 این فرصت رو از

 .دست نده 

ی برگشت و دور شد و مرا مبهوت باق
 گذاشت. اگر خاله

مریم در این مدت کم توانسته بود حسی که 
 سالهای سال

بود ریشهی قلبم را میسوزاند بخواند و یا 



 کینهای که روحم

را سیاه کرده بود ببیند، پس عزیز یا 
 کوروش باید خیلی

چیزها را فهمیده باشند. آه از نهادم برآمد. 
 نباید دست و

فها یا حرکاتم پایم را گم میکردم، نباید با حر 
 مهر تایید بر

 .حدسشان میزدم 

از جایم بلند شدم و محکم به بیمارستان 
 برگشتم. وارد

راهروی ورودی اتاق جراحی که شدم خاله و 
 پوریا را

مشغول صحبت با دکتر دیدم. دویدم و 



 وقتی رسیدم که

 .دکتر رفت 

 چی گفت خاله؟-
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 .تمام چهرهاش میخندید 
خدا رو شکر عمل موفقیت آمیز بوده، یک -

 کم دیگه

 .میارنش بخش 

ذوقزده و بیاختیار دستهایم را دور گردنش 
 حلقه کردم و

 .بوسیدمش. دستش را آرام پشتم کشید 



 "اینطوری میخوای خوددار باشی؟ "

آرام از خاله جدا شدم و سعی کردم بهانهای 
اینهمهبرای   

 .ذوق و شوق بتراشم 

 .خیال عزیز راحت میشه -

ابروهای مشکی و پهنش را باال انداخت و 
 .خندید 

 .باشه، تو برو خبر بده -
چرخیدم و گوشی را از کیفم درآوردم. 

 شمارهی خانه را

 .گرفتم و از خاله دور شدم

N.Najmi 

 ۸۷_پارت#

یک ساعت بعدی را در راهرو قدم زدم. 



تنخاله برای گرف  

اتاق خصوصی رفته بود و من به در اتاق 
 عمل خیره مانده
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بودم تا بیاید. بیاید و یادم بیاورد قلبش را 
 به مادرم داده

بود و نباید فراموش کنم چه بالیی به سر 
 زندگیمان آورد و

 .رفت 
بیرون آمد و دیدم  وقتی روی برانکارد از اتاق
 هنوز



چشمهایش بسته است, همه چیز از سرم 
 پرید. یادم رفت

روزی چشمهای مشکیاش به مادرم دوخته 
 میشده،

لبهایش دوستت دارم را برای او زمزمه 
 .میکرده 

کنار برانکارد راه افتادم و سعی کردم به یاد 
 آورم چطور بعد

از سپیده همه چیز و همه کس را فراموش 
فت کرد و ر  . 

خاله جلوی اتاق ایستاده بود. دو بهیار از 
 روی برانکارد

 .بلندش کردند و روی تخت گذاشتند 



 چرا هنوز بیهوشه؟-

منتظر به لبهای بهیار خیره شدم تا جواب 
 .خاله را بدهد

به هوش اومد، حاال تا کامال به هوش بیاد -
 .طول میکشه

خاله سری تکان داد و آنها بیرون رفتند. رو 
ن کرد به م . 

 .اینم آقا کوروش شما -
قصد آزارم را داشت و من نباید کوتاه 

 .میآمدم 
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خاطراتتون میگه از خیلی وقت پیش -
 اسمش به نامتون

 .خورده بوده

کنار تخت ایستاده بود و پتو را روی کوروش 
 .میکشید

ندیدبرعکس انتظارم خ . 

مامانم همین رو میخواست. برای همین -
 من رو فرستاد

تهران، به خیال خودش میخواست کوروش 
 رو به من عادت

بده و من رو به اون. میگفت خدا رو چه 
 دیدی، شاید دختر

 .منم بشه عروس کاردان 



 واقعا؟-

سر پتوی سبز و ضخیم را تا زد و روی 
 صندلی همراه

 .نشست 
- ست دیگه، بهترین بله، آرزوی مادرانه

 خواستگار من

همون مجید اقدس قندی بود، اون کجا و 
 عروس کاردانها

 .شدن کجا 

 کنجکاو تخت را دور زدم و کنارش ایستادم

رابطهتون که خوب بود، پس چی شد که -
 نشد؟

 .شانه باال انداخت 
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- فکر مامان رو خونده بود، کوروش تا ته 
 .من نفهمیده بودم

برای همین یه روز بهم گفت میتونه برام 
 دوست خوبی

باشه، ولی نمیتونه از این جلوتر بره. منم که 
 مغرور بودم

بدجور بهم برخورد، کلی لیچار بارش کردم، 
 ولی وقتی

مامان هر روز تماس گرفت و تشویقم کرد 
 که به کوروش

ون فکر مامان رو نزدیک بشم فهمیدم ا



 خونده که باهام

 .اتمام حجت کرده 
جلوی پایش زانو زدم. همه چیز را از یاد 

 برده بودم جز
 .کوروش هفده ساله را 

 خودتون چی؟ دوستش نداشتین؟-

 .لبخندی زد و دستش را روی موهایم کشید 
فکر میکنی اگر دوستش داشتم اونجا -

 میموندم؟

خند زد. دوباره به کوروش نگاه کرد و لب
 لبخندی که عمق

 .عالقهاش را نشان میداد 

بعد از سپیده, کوروش شد بهترین -



 دوستم. انقدر که من

از کوروش یاد گرفتم، از هیچ کس یاد 
 نگرفتم. تو درسهام

خیلی بهم کمک کرد. تو تمام تصمیمات 
 مهم زندگیم یه رد
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 .پایی از کوروش هست 
بلند شد و به سمت پنجره رفت. پردهی 

 سبز را کنار زد و

 .صدایش پایین آمد 

فقط یکبار از اعتمادی که بهش کردم -



 .پشیمون شدم 
از جایم پریدم و کنارش ایستادم. حتما به 

 عشق کوروش و

 .مامان فکر میکرد 

بهم قول داد همه چیز رو درست کنه، -
 قولی داد که از

توانش خارج بود و من انقدر به درایتش 
 اعتماد داشتم که

گوش کردم، اگر اعتماد نمیکردم سپیده 
 .االن زنده بود 

درست حدس زدم. داشت به عشق مامان 
 و کوروش اشاره

میکرد. ولی... ولی خاله که نمیدانست 



 مامان به عشق

کوروش اعتراف کرده، پس چرا باید فکر 
 میکرد مرگش

ش داشته؟ربطی به کورو  

برگشتم و به کوروش نگاه کردم که هنوز 
 بیهوش بود و

 .دوباره رو به خاله کردم

 اعتمادتون شکست؟-
نه، اون فکر میکرد میتونه همه چیز رو -

 درست کنه، ولی
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 .نمیدونست دیگه دیر شده
و پر درد به  چرخید و به پنجره تکیه زد
 کوروش خیره

 .ماند 

اگر یه نفر تو این دنیا باشه که همپای من -
 برای سپیده

غصه خورده باشه، این مرده. اگر یکی باشه 
 که حرفش

حجته، یکی باشه که بشه بهش گفت مرد، 
 .همین مرده

چرخید طرف من و اشکش را که میدانستم 
 به یاد مامان

 .میچکد پاک کرد



- ر نکن قولی داد که پس یه لحظه هم فک
 نخواست بهش

 .عمل کنه؛ فکر نکن غیرقابل اعتماده 

به سمت در رفت که من را با افکار ضد و 
 نقیض تنها

بگذارد. جلوی در برگشت و برای چندمین 
 بار به کوروش

 .نگاه کرد 
شاید اگر نتونستم ازدواج کنم به خاطر -

 کوروشه، نه برای

اینکه  اینکه عاشقش بودم، که نبودم، برای
 هیچکس

نتونست بهم نشون بده مرد بودن معنای 



 دیگهای جز

 .کوروش بودن داره 
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رفت و در را پشت سرش بست. صندلی را 
 جلو کشیدم و

کنار تخت نشستم. دستش از بازو تا مچ در 
 .باند بود

ستش را ناخودآگاه دستم پیش رفت و د
 گرفتم. با لمس

دستش رفتم به گذشتهای دور، چهارده سال 
 پیش، وقتی



 .شش ساله بودم 

 کتابهایم را جمع کردم

 .آخرشم باهات ازدواج میکنم -
 .قهقهه زد و محکم بغلم کرد 

چرا؟ نمیگی وقتی تو بشی یه خانم جوون -
 و زیبا، من

 میشم یه پیرمرد از کار افتاده؟

ت باال انداختم شانههایم را با لجاج . 

مهم نیست که، تازه کی میگه تو پیر -
 میشی؟

من را کنارش نشاند و کتابهایم را گرفت و 
 روی میز وسط

 .هال گذاشت 



 قراره تا ابد جوون بمونم؟-

N.Najmi 
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- من اوهوم، باید انقدر جوون بمونی تا 
 بزرگ بشم، اونوقت
 .عروسی میکنیم 

از صدای قهقهاش بابا وارد سالن شد و 
 .خندان جلو آمد 

 چی میگی که عمو اینطور میخنده؟-

 اخم کردم و بلند شدم



 .عموم نیست -

 .بابا رو به کوروش کرد 
 چی میگه؟-

کوروش نیم نگاهی به من انداخت و بعد 
 بلند شد

 .خصوصیه -

کتابهایم را از دستم  با من تا اتاقم آمد و
 گرفت و روی میز

 .تحریرم گذاشت 
خب حاال که سرکار خانم میخوان همسر -

 من بشن منم یه

 .سری شرط و شروط دارم 

 .روی تخت نشستم و پا روی پا انداختم 



من باید شرط بذارما. مامان گفته به این -
 ارزونیا شوهرت
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نمیدیم. حاال خودم گفتم عروسی کنیم، ولی 
 باید خیلی

 .نازمو بکشی
 .اخم کرد 

 .نازتو که میکشم، ولی منم شرط دارم -
 رویم را برگرداندم

 .حاال بگو -

 .باید خوب درس بخونی -



خب من که میرم مدرسه، تازه مامان -
 میگفت یه سالم

زودتر از بقیه رفتم مدرسه. دارم درس 
 .میخونم دیگه 

آمد و کنارم نشست و دستم را کف دستش 
 گذاشت و

 .انگشتهایم را نوازش کرد 
باید همیشه خانوم و محجوب باشی و -

 دیگه از این حرفا

نزنی تا بزرگ بشی، بعد یه روز که خیلی 
 بزرگ شدی

 .میتونیم تصمیم بگیریم 

دستم را کشیدم و از جا بلند شدم و پا 



 .کوبیدم 

- گرفتم، نمیخوامم خیلی بزرگ من تصمیم 
 .شم 

دستهایش را پشت سرش روی تخت 
 گذاشت و پاهایش را
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 .دراز کرد و با لبخند نگاهم کرد 

باشه، یه کم که باید بزرگ شی، تا اون -
 موقع منم ورزش

 .میکنم تا جوون بمونم 

رم رفتم و از کشو حلقهای به طرف میز تحری



 که با سیم

رادیو درست کرده بودم و رویش گل 
 چسبانده بودم

 .برداشتم و رفتم طرفش 
اینو خودم درست کردم، حاال بکنش تو -

 .دستم 

متعجب به حلقهی سیمی و بعد به من نگاه 
 کرد. حلقه را

 .گرفت و در جیبش گذاشت 

باید صبر کنی تا بیام خواستگاریت، هر -
اومدم این رووقت   

 .میدم بهت 

 .زرنگی؟ اون وقت که باید برام طال بخری -



دوباره صدای خندهاش پیچید. بغلم کرد و 
 روی پایش

 .نشاند 
 .چشم-

N.Najmi 
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 .لب برچیدم 
خب اون حلقه رو پس بده، خیلی براش -

م،زحمت کشید  

 .تازه رادیوی بابا رو خراب کردم 



حلقه را کف دستم گذاشت و من را بوسید 
 و دستم را در

دستش گرفت. دستم میان دستش گم 
 .شد

سالها گذشته بود. از آرزوی عروس او شدن 
 پانزده سال

گذشته بود، چیزی که از پنج سالگی 
 میخواستم. از آرزوی

داشتن حلقهای که او دستم کند سیزده 
ذشته بودسال گ . 

از آرزوی این که یک بار دیگر برای شب 
 بخیر گفتن به

اتاقم بیاید ده سال گذشته بود. از آرزوی 



 اینکه عشق را در
نگاهش ببینم هفت سال و از آرزوی این که 

 یک بار دیگر
مرا در آغوش بگیرد شش سال تمام گذشته 

 .بود 
صدایم زمزمه بود، او خواب بود و من 

 سنگین، او بیهوش

دارو بود و من سالها پیش از احساسی 
 بیهوش و حواس

 .شدم که در یک شب مادرم آن را پرپر کرد

صدای هقهقم را خفه کردم. دستش رها 
 .کردنی نبود
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بهم قول داده بودی برام حلقه بخری، من -
 به همون

ودم، ولی توحلقهی سیمی هم راضی ب ... 

چشم بستم و دستهایم را روی صورتم 
 گذاشتم تا خفه

شوم، حرف نزنم، ولی شدنی نبود. از بار 
 سنگینی که

سالهای سال کشیدمش و زیرش مدفون 
 شدم در حال

 .مرگ بودم 

به هیچکس نگفتم، حتی به بابا. ولی تو -
 بدون، اون شب



منم با مامان مردم، چون تو اون رو دوست 
 .داشتی 

سرم پایین افتاد و گونهام را کف دستش 
 .گذاشتم 

بزرگ شدم کوروش، ولی هنوز همون -
 آرزوی بچگی با

منه، حسرت اینکه دوستم داشته باشی ولم 
 .نمیکنه 

نفسم از گریه بند آمده بود. کاش بلند 
 میشد و میگفت

 .تمام این شش سال خواب بوده
دلم برات تنگ شده، مثل همون روزهایی -

تیکه میرف  



مسافرت و وقتی میومدی فکر میکردی 
 میتونی با یه

پیرهن صورتی آرومم کنی. گلسر نمیخوام، 
 پیرهن

نمیخوام، هیچی نمیخوام؛ فقط دلم میخوام 
 یه بار بدون
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این که یادم بیاد مامان رو دوست داشتی 
 نگاهت کنم، یه

بدون اینکه فکر کنم لمسش کردی بار 
 .دستت رو بگیرم 



سرم را بلند کردم و دستش را رها کردم. او 
 سالها پیش

مرا رها کرده بود و آرزوهای من با جسد 
 .مامان دفن شد

از روزی که رفتی یه گل تو گلدون کاشتم، -
 هر روز بهش

آب دادم، نذر کردم اگر حتی یه شکوفهی 
 کوچیک روش

هایی که شنیدم رو فراموش ببینم تمام چیز 
 کنم و بیام

 .سمتت 

نفس کشیدم تا بتوانم حرف بزنم با 
 چشمهای بستهای که



 .هیچ وقت مرا ندید 

هیچوقت گل نداد، اصال سبز نشد و من -
 شش سال تمامه

به یک مشت خاک آب میدم و هنوز 
 .امیدوارم

از جایم بلند شدم و کیفم را برداشتم. 
 دستم را در زیپ

پولم کردم و حلقهی سیمی را  کوچک کیف
 .درآوردم

حلقهای که هیچ وقت از من جدا نشده بود 
. 

 .حلقه را روی میز کنار تخت گذاشتم 

این سیم پوسیده کوروش، گلش شکسته -
 و ازش دو تا
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برگ مونده. دل منم تو انتظار اومدنت 
با اینکهپوسید،   

 .میدونستم مال من نبودی و نمیشی 

به سمت در رفتم، برگشتم و نگاهش کردم 
 و آخرین

 .قطرهی اشکم را پاک کردم 
با تمام آرزوهایی که مردن اومدم به -

 جنگت کوروش، باید

تاوان خون مادرم رو بدی، باید تقاص شش 
 سالی که بابا



 .پشت میلههای زندان سر کرد رو بدی
N.Najmi 

# رتپا _۹۰ 

* 

موهای نمدارم را باالی سرم جمع کردم و 
 .پالتو را پوشیدم 

 عزیز در آستانهی در ایستاد

 کوروش کجاس؟-

 .حالش خوبه عزیز -

 .ابروهای نازکش را در هم کشید 
 .اونو به مونس گفتی -

نمیشد چیزی را از عزیز پنهان کرد. شال را 
 روی سرم
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 .انداختم و رفتم جلو
 .دستش یک کم آسیب دیده-

 واسه چی؟-

 .دیشب که از اینجا رفته تصادف کرده-

محکم روی گونهاش زد و در آن جای 
 انگشتانش روی

 .پوست سفیدش رد انداخت
خدا مرگم بده، چی شده بچم؟ صداتو که -

 از بیمارستان
شنیدم فک کردم حتمنی فشارش افت 

 .کرده 



گفتم که عزیز، حالش خوبه، فقط باید -
 دستش جراحی

 .میشد که شد و خدا رو شکر حالشم خوبه

 .سریع چرخید و به سمت اتاقش رفت 

 .باید بچمو ببینم -
 .بیرون دویدم و جلویش ایستادم 

اگر االن شما با من بیاید زنعمو میفهمه یه -
 اتفاقی
 .افتاده 

 . چانهاش لرزید. محکم بغلش کردم

قربونت برم حالش خوبه. میخوای اصال -
 تماس بگیرم
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 باهاش صحبت کنید؟
دو قطره اشک از میان چروکهای کنار 

 چشمش سر خورد

 .و میان چین و شکن کنار لبش محو شد 
شمارهی کوروش را گرفتم. بعد از سه بوق 

 .جواب داد 

 جانم؟-

یک لحظه قلبم زیر و رو شد. خودم را جمع 
 کردم و آب

 .دهانم را قورت دادم 

 .عزیز میخواد باهات صحبت کنه -

 تو چی؟-



حتی حنجرهام میلرزید. بدون جواب گوشی 
 را طرف عزیز

 .گرفتم

 الو مادر، چی شده دردونم؟-
مژههای کوتاهش چند بار روی هم خورد و 

 اشکهای ریزش
 . صورتش را نم زد

 حاال خوبی؟-

به سمت کاناپه رفتم و به تندیس طالیی 
 اسب سرکش

 .خیره ماندم. ضربان تند قلبم مهار نمیشد 
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نفهمیدم کی صحبت عزیز تمام شد که 
 گوشی را روی پایم

 .گذاشت 

 .الحمدلله بچم خوبه -
 به سمت دستشویی رفت

میرم وضو بگیرم دو رکعت نماز شکر -
 بخونم، توأم برو
 .تنها نمونه بچم 

از جا بلند شدم. حاال دیگر میان رفتن و 
 .نرفتن مردد بودم

 .از مغز سرم تا پشت گوشهایم میسوخت
 واجبه برم؟-

منتظر نگاهش کردم تا وضو را تمام کرد و 



 .بیرون آمد 
 .حاال تا هر وختی گذاشتن بمون پیشش -

لم را روی سرم انداختم و در را باز کردم شا . 

به زنعمو بگید رفتم پیش نادیا. در ضمن -
 دیدید که بهش

گفتم کوروش با دوستاش شماله، یه وقت 
 چیزی از دهنتون

 .نپره عزیز 
سجادهاش را روی میز ناهارخوری باز کرد و 

 روی صندلی
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 .نشست
 .مگه بچهام مادر؟ برو به سالمت-

N.Najmi 

 ۹۱_پارت#
پشت ماشین نشستم و راه افتادم و در 

 عین حال شمارهی

 .با بوق اول جواب داد  .خاله را گرفتم
 داری میای؟-

دستم را روی پیشانیام کشیدم و به امتداد 
 سراشیبی

 .کوچه که تمامی نداشت خیره ماندم 

- را باید بیام؟نمیذارن بمونم، چ  

معطلش نکن، پوریا سپرده کاری به -
 .همراه نداشته باشن 



گوشی را روی داشبورد کوبیدم و پایم را روی 
 گاز. آرنجم

روی لبهی شیشه زاویه شد و شقیقهام را 
 .فشردم 

 !چرا من باید پیشت بمونم؟-

صدای ضبط را بلند کردم که صدای ذهنم را 
 .خاموش کنم 

فتن تا جلوی در جنگ میان رفتن و نر 
 بیمارستان همراهم

بود و نهایتا نه نگرانی عزیز و نه درخواست 
 خاله محکمم
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 .نکرد، قلبم مرا تا اتاقش کشاند 
در را باز کردم و وارد شدم. بعد از حرفهایی 

 که ظهر میان

ده بودم، رو دلشورهی خودم و بیهوشی او ز 
 نداشتم به

 .صورتش نگاه کنم

خاله با دیدنم کیفش را از روی صندلی 
 برداشت و به سمت

 .در رفت 

 .پیشش باش، من باید برم -
سری تکان دادم و بعد از خداحافظی در را 

 بستم. دیگر باید
 .برمیگشتم و نگاهش میکردم



به آرامی برگشتم و به طرف صندلی رفتم. از 
 زیر چشم

را دیدم که به سقف دوخته شده نگاهش 
 .بود 

 حالتون بهتره؟-

بدون اینکه نگاهم کند سر تکان داد. از 
 حرص لبهایم

نه به جانم گفتنت، نه " .چفت شد روی هم
 به این

 "بیمحلیت

 .بیا بشین -
 .متعجب نگاهش کردم 
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 با منید؟-
- ه اینجا جز تو کسی رو نمیبینم، تو من ک

 میبینی؟

از اینکه آنقدر حالش خوب بود که 
 میتوانست مثل همیشه

 .تند و تیز حرف بزند خوشحال شدم 
وقتی تماس گرفتم هنوز تو بیهوشی -

 بودید؟
کمی جابهجا شد و از درد چشم بست. 

 سریع بالشی زیر

 .دستش گذاشتم 

 بهتر شد؟-



کشید سر تکان داد و نفس عمیق  . 

وقتی تماس گرفتی تو فکر یه دختر با -
 موهای دودی و

چشمهای میشی بودم. کسی که یه روز 
 خیلی دوستش

داشتم، وقتی اسمش رو روی گوشیم دیدم 
 هنوز تصویر

 .بچگیش تو ذهنم بود 
با هر کالمش نبضم کندتر میشد. سر 

 خودم را با جابهجا

کردن آب میوههای داخل یخچال گرم 
 .کردم

- وه میخورید؟آبمی  



 .جواب نداد
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 بیارم؟-
 .عسل-

حسی که در صدایش بود آتش به قلبم زد. 
 یک دستم روی

در یخچال و یک دستم روی سقف کوتاهش 
 ماند و سعی

و برای  "صدام کن" .کردم زمین نخورم
 اولین بار دعایم
 .مستجاب شد 



 .عسل-

 "اینطوری صدام نکن لعنتی، صدام نکن "

 نمیخوای بشنوی؟-
به سختی دستم را از در یخچال جدا کردم و 

 چرخیدم

طرفش و با تمام توانم سعی کردم عادی 
 .باشم 

 چیزی میخواید؟-

نگاهش نمدار و سنگین بود، چشمهایش از 
 اشک برق

 .میزد و اشکی نمیدیدم 

"در دلم التماس کردم   حرف نزن، صدات
 "رو دوست دارم



 .میخوام -

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

370 

 چی؟-

 .تو رو-
N.Najmi 

 ۹۲_پارت#

دنیا دور سرم چرخید. صدایش بارها و بارها 
 در سرم تکرار

شد. دستم را روی سرم گذاشتم و زمزمه 
 کردم

این کار رو نکن، خودت رو خراب نکن؛ -



 .خواهش میکنم 

 .عسل -

 .بغضم فریاد شد 
 .صدام نکن لعنتی، صدام نکن -

سرش را روی بالش گذاشت و به سقف 
 خیره ماند. دستم را

محکم روی چشمهایم فشردم و نفس عمیق 
 .کشیدم 

همیشه برام یه دختر کوچولوی بازیگوش -
 و بلند پرواز

بودی. نفهمیدم کی بزرگ شدی، تا وقتی... 
 تا وقتی اون
 .اتفاق افتاد 



دستهایم را زیر بغلم فرو بردم و چشم 
 .بستم تا نبینمش 

بعد از اون اتفاق که دیدمت، حتی -
 نتونستم مثل همیشه
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 .بغلت کنم، نتونستم آرومت کنم 
 .رو به من کرد، نگاهش حسرت داشت 
- اقت، بهم اجازه ندادی حتی بیام تو ات

 نگاهت عوض شده
 .بود و من حس کردم تو رو از دست دادم 
خودش را باال کشید و اینبار برای کمک 



 درد" .نرفتم

 "بکش

تو اون شرایط و دستگیری پدرام و زندانی -
 شدنش و حتی

تو مراسم سپیده انقدر ازم دور بودی که 
 همه چیز برام کم

 .رنگ شد 
ویزان پتو را کنار زد و پاهایش را از تخت آ

 کرد و روبرویم

نشست. حتی با چهرهی خسته و دردمند و 
 ته ریش

نامرتبش آنقدر جذاب بود که باعث شود 
 رویم را برگردانم



 .تا نبینمش
سپیده رفته بود، پدرام زندان بود، ولی -

 اون چیزی که
بیشتر از همه چیز برام درد داشت دوری تو 

 بود. یادته چند
 بار بیرونم کردی؟

خیلی چیزها یادم بود که باعث یادم بود، 
 میشد در اوج
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 .عشق از او متنفر باشم 

تو رو هم از دست رفته دیدم و پدرام -



 گفت باید از

خانوادهاش دور بشم، دیگه جون این رو 
 نداشتم که بیام و

دم و ازت بپرسم چرا. انقدر ازت پرسیده بو
 فقط داد زدی و

بیرونم کردی که رفتم؛ رفتم تا فراموش کنم 
. 

مگر میشد فراموش کرد؟ کاش منهم 
 میتوانستم مثل او

همه چیز را پشت سرم بگذارم و بروم دنبال 
 .زندگیام 

 فراموش کردی؟-

 .دستش یکطرف گردنش حلقه شد 

نشد، درد مرگ سپیده کمرنگ شد، ولی -



 تو با فاصلهای که
روز بزرگتر شد برام شدی یه حسرت روز به 

 دور که می

 .ترسیدم بهش نزدیک شم 
درد مرگ سپیده کم شد؟ فکم قفل شد و از 

 جایم بلند

 .شدم و روبرویش ایستادم 

از چی میترسیدی؟ میومدی ازم -
 میپرسیدی چی شد که

ازت متنفر شدم... چی شد که دیگه حاضر 
 نیستم تو

 چشمات نگاه کنم و یا حتی صدات رو
 .بشنوم 
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پرسیدم، تو نامههایی که میدونم نخونده -
 پارهشون کردی،

 .تو ایمیلهایی که هیچ وقت باز نکردی
N.Najmi 

 ۹۳_پارت#

دستم را گرفت و آتش گرفتم. سعی کردم 
 دستم را از

دستهایش بیرون بکشم، ولی تالشم 
بود. مرا جلو بینتیجه  

کشید و سرم را برگرداندم. نفسش روی 
 گردنم پخش شد و



 زمزمه کرد

بهم بگو تو رو کجا جا گذاشتم عسل. بگو -
 کجا دنبالت

 بگردم؟
هرم نفسش و صدای گرمش مهر زد به 

 لبهایم. دستش را
زیر چانهام گذاشت و صورتم را برگرداند 

 سمت خودش. این

سینهی  نزدیکی مرا میکشت. دستم را روی
 ملتهبش

گذاشتم و عقب رفتم و آرزو کردم نگذارد 
 .فاصله بگیرم 

 .ولم کن -



دستم را رها کرد و تا آمدم عقب بروم، 
 بازوهایم را گرفت و

 .صورتش از درد جمع شد 
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 .دستم درد میکنه دختر، انقدر فرار نکن -

- کن ولم  . 

رهایم نکرد، روبرویم ایستاد. سرم جلوی 
 سینهاش بود و

نفس گرمش روی موهایم مینشست. 
 سینهاش سنگین و

سریع نفس میگرفت و من بینفس و با 



 دست و پایی لرزان

میخواستم فرار کنم، میخواستم بمانم. 
 میخواستم

نبینمش و میخواستم هیچ کس را جز او 
 .نبینم 

 .سرش را پایین آورد 

- ت گفتم تا جواب نگیرم ولت نمیکنم به . 

دیگر توان نداشتم. یک لحظه بیشتر نزدیکم 
 میایستاد

قلبم از جا کنده میشد. محکم به سینهاش 
 کوبیدم و عقب

 .رفتم 
اون روزی که تو گوش سپیده زمزمهی -



 عاشقانه سر دادی

باید فکر میکردی که یه روز ازت متنفر بشم 
. 

 .مبهوت نگاهم کرد و لب نزد

چیه؟ جوابی نداری بدی نه؟ فکر کردی -
 نمیدونم عاشق
 مادرم بودی؟
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پوزخند زدم و عقبتر رفتم و به سر تا پایش 
 .نگاه کردم

 .البته اگر اصال بدونی عشق چیه -



 .ابروهایش هر لحظه بیشتر گره میخورد 
- رو پدرام کرده تو سرت؟این چرت و پرتها   

دور بازی عوض شده بود، حاال او بود که 
 گیج شده بود و

 .نمیتوانست حرف بزند 
 .بابا چیزی نگفته که نتونه ثابتش کنه -

چطور چنین چیزی رو ثابت کرده؟ حدس -
 زده بودم که به

احساس من به سپیده شک داره و کرده تو 
 سر تو که من

بطه؟سپیده رو دوست داشتم، ولی را  

روی صندلی نشستم و خیره به چشمهای 
 سیاهش لبخند



 .زدم 
تو این که با سپیده رابطه داشتی شکی -

 نیست، فقط
میخوام بدونم تو چطور مردی هستی که هم 

 مادر رو

 .میخوای و هم دختر رو

N.Najmi 
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 ۹۴_پارت#

موهایش و آنقدر کشید که  چنگ زد میان
 فکر کردم االن از



 .ریشه کنده میشوند 
سرش رو به سقف مانده بود و چشمهایش 

 .باز نمیشد 
 .از این اتاق برو بیرون عسل -

چی شد؟ تعجب کردی که از رابطهتون -
 خبر دارم؟

 .رویش را برگرداند و صدایش را بلند کرد 
 .نذار یه کاری دستت بدم، برو بیرون -

جایم بلند شدم. احساس قدرت میکردم، از 
 میخواستم

سقوط و بیچارگیاش را ببینم. حاال دیگر 
 میدانست پیش

 .من و بابا آبرویی ندارد 



جواب سوالت رو میخواستی، منم جواب -
 .دادم 

کمی نزدیک شدم. دستهایش قالب شده 
 دور گردنش

 .مانده بود

مگه نمیخواستی بدونی از کی ازت دور -
تیشدم؟ از وق  

 .فهمیدم با مادرم رابطه داری 
دستهایش را روی تخت کوبید و از درد خم 

 شد. دستش را
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 .گرفتم 

 .نکن -
 .پرتم کرد و فریاد زد 

 .برو بیرون -
واقعا داشت درد میکشید. صورتش سرخ 

 شده بود و باند

 .پر از خون بود 
 .بذار کمکت کنم -

با دو قدم فاصلهی بینمان را تمام کرد. 
 دست سالمش را

 .سمت در گرفت 

برو بیرون، به خدا قسم اگر نری بیرون -
 بالیی سرت میارم



 .که عشق و عاشقی از سرت بپره 

 .مبهوت نگاهش کردم 

 یعنی چی؟-
 .پوزخندی زد و صدایش پایین آمد 

وقتی داشتی اون خاطرات مسخرهات رو -
 دوره میکردی

 .بیهوش نبودم 
دهانم باز ماند. آبرویی برای خودم نگذاشته 

 .بودم 
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پس برای همین داشتی سعی میکردی -



 خامم کنی، نه؟

رویش را برگرداند و دیدم خون تا سر 
 .انگشتانش رسیده 

- یخورهحالم داره از صدات به هم م . 

میرم پرستار رو صدا کنم، بخیههات سر -
 .باز کرده

جلوی در که رسیدم با صدایش متوقف 
 .شدم

اشتباه کردم، یه قطره خون سپیده تو -
 رگهای تو نیست

انگار بزرگترین توهین دنیا را کرد که در جا 
 بغض گلویم را

 .فشرد 



حاال برو بیرون، تا وقتی مرخص بشم -
 .نمیخوام ببینمت

ز اونم سعی کن زیاد جلوی چشمم بعد ا
 .آفتابی نشی
N.Najmi 
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بیتوان و آرام از اتاق بیرون رفتم. به بهیاری 
 که رد میشد

جریان را گفتم و از بیمارستان خارج شدم. 
 ساعت از یک

نیمهشب گذشته بود. اگر به خانه 
 برمیگشتم باید به عزیز

جواب پس میدادم. سرم را روی فرمان 
فکر گذاشتم و  



 .کردم کجا بروم 
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گوشی زنگ خورد. شمارهی خاله را که دیدم 
 بیاختیار

 .اشکهایم را رها کردم 
 .خاله -

 خوبی؟-

 نه، میتونم بیام پیشت؟-
 کوروش خوبه؟-

 اون خوبه، بیام؟-
 .منتظرم-



رم پرید و تا خانهی خاله نه حرفهایش از س
 نه صدایش که

 .گفت دیگر نمیخواهد مرا ببیند 

از خودم عصبانی بودم، برای اجرای نقشهای 
 که داشتیم

نباید کوروش میفهمید ما از رابطهی او و 
 مامان خبر

داشتهایم و حاال من همه چیز را خراب کرده 
 .بودم 

وارد خانهی خاله شدم و خودم را روی کاناپه 
 انداختم. خاله

ده به سمت آشپزخانه رفت با خن . 

 رفتی گند زدی برگشتی، نه؟-



کیفم را روی میز کوبیدم و سرم را میان 
 .دستانم گرفتم 

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

380 

 .اصال از حرفاش سر در نیاوردم -
با سینی چای را روی میز گذاشت و کنارم 

 .نشست 
- مه؟چی گفته که نامفهو  

همه چیز را برایش تعریف کردم به جز 
 بحثمان. هر لحظه

 .حیرتش بیشتر میشد 

 .از کوروش بعیده-



 چی؟-

لیوان چایش را برداشت و میان دستهایش 
 .گرفت 

 .این ابراز عالقه از کوروش بعیده-
این ابراز عالقهست؟ فقط گفت از این که -

 ازش دور شدم
 .ناراحت شده 
ر گرم چای را خاله خندید و نفسش، بخا
 روی صورتش

 .نشاند 
این اوج ابراز عالقهی کوروشه، فکر کردی -

 میگه دوستت

 .دارم؟ فکرشم نکن 



 .کمی مکث کرد و ابروهایش در هم رفت 

حاال چی شده که این حرفها انقدر -
 ناراحتت کرده که
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 تنهاش گذاشتی؟
 .نپرس خاله-

نمیتوانستم حقیقت را بگویم. همین مانده 
 بود که خاله هم

جریان را میفهمید و قطعا کنار کوروش 
 میایستاد و از من

برای چنین تهمتی متنفر میشد. وقتی هنوز 



 وقت اثباتش

نرسیده بود، بهتر بود حرفی هم زده 
 .نمیشد 

 .برو بخواب -
 .خوابم نمیاد -

 .دیشبم نخوابیدیم -

- ما برو بخواب ش . 

از جایش بلند شد و لیوانهای خالی از چای 
 را در سینی

 .گذاشت 

 .یه ساعتی میتونم باهات باشم -
هنوز داغ حرفهای کوروش بودم و نفهمیدم 

 خاله کی



کنارم نشست. دستم را که گرفت به خودم 
 .آمدم 

تو دو ساله بودی و صدف یک ساله که -
 مشکالتشون

 .شروع شد 
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خیال داشت قصهی مامان را بگوید. همه 
 چیز را فراموش

 .کردم و چشم و گوش شدم 

البته اختالف داشتن، مثال وقتی بابات -
 همون ماه اول



ازدواجشون فهمید سپیده بارداره، سه روز با 
 مامانت حرف

ده نزد. وقتی تو ده ماهت بود بازم سپی
 باردار شد و اینبار

دیگه واقعا پدرام زد به سرش، یکماه سپیده 
 رو تنها

گذاشت. آخر هم کوروش برش گردوند و 
 عزیز تونست

 .گوشش رو بپیچونه که بشینه سر زندگیش 

 آخه چرا؟-
زهرخندی زد و پشت دستم را نوازش کرد. 

 کم کم حرکت

دستش آرام و بعد متوقف شد و مرا با خود 



تهبرد به گذش . 

N.Najmi 

 ۹۶_پارت#

وارد اتاقش شدم. روبروی پنجره، روی 
 صندلی راک جلو و

عقب میرفت و صدف روبرویش، روی زمین 
 .نشسته بود

 عسل کجاست؟-

 .سرش را برنگرداند 
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 .امروز امتحاناش شروع شده -



م و سرش را با عجله به سمت صدف رفت
 بوسیدم و به سمت

 .در رفتم 

 .میرم دنبالش، بهش قول دادم -

 .صدایش ضعیف بود و ضعیفتر شد 

 .کوروش باهاشه، نگران نباش -

برگشتم و به چشمهای غمگین و لبهای 
 لرزانش نگاه

کردم. کمی جلو رفتم و برق اشک را که در 
 چشمش دیدم

 .جلوی پایش نشستم و دستش را گرفتم 

- ه سپیده؟چی شد  

سر تکان داد و سرش را پایین انداخت و 



 قطرهای اشک از

 .سر بینیاش چکید روی پیراهن سفیدش 

 .دیشبم نیومد -

انگار با پتک به سرم کوبیدند. کوروش گفته 
 بود با پدرام

 .راجع به غیبتهای هر شبش صحبت میکند 
 باهاش تماس گرفتی؟-

با سر انگشت اشکش را پاک کرد و از باالی 
ر من بهس  
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صدف چشم دوخت. صدف با نگرانی به او 



 .چشم دوخته بود

 .روی دو زانو به طرف سپیده آمد 
 چرا گریه میکنی مامان؟-

سپیده لبخندی زد و دستش را روی موهای 
 بلوند صدف

 .کشید 

 چیزی نیست. داری چی درست میکنی؟-

 .صدف روی زانوهایش نشست و اخم کرد 

کیف. چرا باهام حرف نمیزنی مامان؟ مگه -
 بچهام؟ چهارده

سالمه و شما یه جوری برخورد میکنی انگار 
 .پنج سالمه 

سعی کردم میانه را بگیرم. دست صدف را 



 گرفتم و بلندش

کردم و به سمت تخت سفیدش رفتیم و 
 .نشاندمش 

- یی هست که تو بچه نیستی، ولی یه حرفها
 یه مادر

 .نمیتونه به بچهاش بزنه عزیزم 
 دلخور دستش را از دستم بیرون کشید

فکر میکنید نمیدونم؟ سه شبه بابا خونه -
 نیومده، قبل از

اونم که هفتهای یکی دو شب میومد، ولی 
 مامان اینطور

غصه نمیخورد، حاال چی شده که غیبت بابا 
 انقدر مهم
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 شده؟

برای سپیده همیشه مهم بود، از همان پنج 
 سال پیش که

غیبتها و سهالنگاریهای پدرام شروع شد 
 آنقدر مهم بود

که بعد از خوابیدن بچهها سرش را در 
 بالشش فرو برد و

 .آنقدر گریه کند تا از خستگی خوابش ببرد 
 .سپیده طرف دیگر صدف نشست 

نمیخوام انقدر راجع به بابات بیخیال -
 ...باشی و



 .صدف حرفش را قطع کرد 

عسل به اندازهی کافی اهمیت میده، -
 برای من شما

 .مهمید 

 .سپیده اخم کرد و دستش را فشرد 

 .عسلم من رو دوست داره -

منم بابا رو دوست دارم، ولی نه به -
 اندازهی شما. از

 .گفتنشم خجالت نمیکشم

N.Najmi 

# ارتپ _۹۷ 

سپیده کالفه به من نگاه کرد و لبخند زدم. 
 از همان بچگی
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عسل و صدف جناح بندی کرده بودند؛ 
 عسل دختر بابا بود

 .و صدف دختر مامان 
اینها که جواب من نشد مامان، چرا انقدر -

 غصه

 میخوری؟

ره به سمت پنجره رفت سپیده بیحرف دوبا
 و روی صندلی

نشست و تاب خورد. سرم را به صدف 
 .نزدیک کردم 

 یه کم ما رو تنها میذاری؟-



بلند شد و با چشمهای مرطوب به سپیده 
 نگاه کرد و کمی

بعد از در بیرون رفت. صندلی میز تحریر 
 صدف را جلوی او

کشیدم و نشستم. نگاهش روی سرو بلند 
 عریان از برگ

بود و زیر لب با خودش حرف میزد  مانده . 

 سپیده، ازش پرسیدی چرا نمیاد؟-

 .لبخند تلخش حتی کام مرا هم تلخ کرد 
فکر میکنی چی میگه؟ کسی که دائم میگه -

 مایهی

آبروریزیشم، یا خجالت میکشه منو ببره 
 جلوی دوستای



تحصیل کردهاش، فکر میکنی به سواالم 
 جواب میده؟

ت شده در هم پر حرص و با دستهای مش
 صدایم را بلند
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 .کردم 

بیخود کرده، یادش رفته وقتی درس -
 میخوند تو تنهایی

بچههات رو بزرگ کردی که امروز بشه قاب 
 عکس افتخاری

آقا و پز بده برای داشتنشون؟ مگه کم پیش 



 اومد که
بح بچه رو گذاشتی رو شبهای امتحانش تا ص

 شونهات و تو

حیاط راه رفتی که یه وقت صدای گریهشون 
 تمرکز آقا رو
 به هم نریزه؟

شانه باال انداخت و لبهای زیبایش که این 
 روزها رنگ

 .نداشت لرزید 
 اون دیگه منو دوست نداره مریم-

دلم برایش آتش گرفت. دستش را گرفتم و 
 حرفی زدم که

 . خودم هم باورش نداشتم



 .پدرام دوستت داره -
 ...اون-

یک باره صدای هقهقش بلند شد و من 
 دستپاچه بغلش

کردم. سالها بود اینطور آشفته ندیده 
 .بودمش 

 اون چی سپیده، چی شده؟-
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سرش را در سینهام فرو برد و صدای 
 خفهاش دست و قلبم

حس کرد را بی . 



 .اون یکی دیگه رو دوست داره -
سرش را بلند کردم و چشمهایش که انگار 

 نه چهارده سال،
که سی سال پیر شده بود بغضم را 

 .شکست 

 این چه حرفیه؟-
 .خودش... خودش گفت -

دهانم باز ماند. دیگر نمیدانستم چطور 
 آرامش کنم. تا یک

ساعت و نیم بعد او زار زد و من در دل 
یستم خون گر . 

 .عسل پر سر و صدا برگشت و فریاد زد 

 .مامان... امتحانم خوب بود -



صدایش نزدیک شد و سپیده سریع 
 اشکهایی که تمام

نمیشد را پاک کرد. در را باز کرد و عسل 
 روبرویش

 .ایستاد
موفق میشم مامان، من شونزده سالگی -

 .دیپلم میگیرم 

 .صدف از پشت روی شانهاش زد 

- جاست؟عمو کوروش ک  
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 .داره ماشینش رو پارک میکنه -



با شادی و خنده به طرف اتاقش رفت و 
 حتی متوجه نشد

 .چشمهای مادرش از گریه باز نمیشود 

 .کوروش وارد شد و صدا بلند کرد 

اهالی خونه، شیرینی قبولی دخترتون رو -
 نمیخواید؟
N.Najmi 

 ۹۸_پارت#

صدف به طرفش رفت و جعبهی شیرینی را 
 .از او گرفت 

هنوز دست کوروش پایین نیامده بود که با 
 دیدن سپیده

 .لبخند از لبش پرید 
صدف به آشپزخانه رفت و کوروش نزدیک 



 .شد

 چی شده؟-

آنقدر عصبی بودم که نتوانستم صدایم را 
 .کنترل کنم 

 .بیا بیرون بهت میگم -
دستم را کشید و التماس را در سپیده 

 .نگاهش دیدم 
 .نه مریم -

 .دستش را از بازویم جدا کردم 
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تو دخالت نکن میخوای انقدر صبر کنی تا -



 خانوم رو بیاره

 تو خونهات؟
نگاه کوروش گیج و گنگ بین من و سپیده 

 .رج میخورد 
افتادم و کوروش دنبالم آمد تا به حیاط  راه

 .رفتیم 
 چی شده؟-

بیاختیار تمام بغضی که بلعیده بودم را 
 .فریاد زدم 

پدرام یه هوسباز کثیفه که داره آرومآروم -
 سپیده رو

 .میکشه 

 دستم را کشید و رودررویم ایستاد



آروم باش و درست تعریف کن ببینم چی -
 .شده

- ست داره، گفته آقا گفته یکی دیگه رو دو
 سپیده براش

کمه، گفته بچه بوده و خام و حماقت کرده 
 که با سپیده

ازدواج کرده. گفته طالقش نمیده، ولی 
 انتظار نداشته باشه

 ...مثل یه شوهر رفتار کنه. گفته... گفته 

زانوهایم خم شد و وسط حیاط فرود آمدم. 
 کوروش اما به

روبرویش خیره مانده بود و تمام صورتش 
رخ بود س . 



همون روزی که به خاطر باال آوردن یه -
 بچهی یه ساله روی
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پیرهنش پدرام با تشر از مهمونیشون 
 بیرونش کرد باید

 .سپیده جمع میکرد و میرفت 

دستهایم روی کاشیهای حیاط نشست و هق 
 .زدم

- ه داره از بین میره من چیکار کنم؟ سپید . 

سرم را بلند کردم و کوروش هنوز چشم به 
 روبرویش داشت



و هر لحظه صورتش سرختر میشد. حتی 
 جریان خون در

رگهای گردنش آنقدر واضح بود که ترسیدم. 
 سریع

 .روبرویش ایستادم 
 تو چته؟-

 .خط نگاهش شکست و روی من نشست 

 دیگه چیگفته؟-

 مگه حرف دیگهای هم مونده؟-

 مونده، چرا طالقش نمیده؟-

آنقدر که از حرف کوروش تعجب کردم، از 
 کارهای پدرام

 .تعجب نکردم 



 به همین راحتی؟-
 مگه نمیگی سپیده داره از بین میره؟-
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طالق نمیگیره. میگه انقدر میمونه تا ازش -
 متنفر بشه،

انتقامش رو میگیره و میره اونوقت  . 

ابروهایش بیشتر گره خورد. نگاهش 
 برگشت سمت خانه و

 .روی پنجرهی اتاق سپیده ماند 
 .این از سپیده هم بعیده و هم ترسناک -
انتظار داری بعد از اونهمه بدبختی که -



 کشیده به همین

راحتی بذاره بره؟ کم تو خونهی ما کشید؟ تو 
 خونهی

پدرام از طرز حرف زدنش  پدارمم تا راه رفت
 گرفته تا لباس

پوشیدن و رفتارش انقدر ایراد گرفت که 
 سپیده میترسه

حتی جلوی یه غریبه بشینه، چه برسه به 
 .اینکه حرف بزنه

فکر میکنه هر چی میگه و هر کاری میکنه 
 .اشتباهه

سنگریزهای که جلوی پایش بود را زیر 
 پایش کشید و



را خرد کفشش شد سنگ آسیایی که سنگ 
 کند. آنقدر

پایش را فشرد تا صدای شکستن سنگ بلند 
 .شد 

 من چیکار میتونم بکنم؟-

 .بگو اون زن کیه-
N.Najmi 
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 ۹۹_پارت#

پایش بیحرکت ماند و طوری خشمگین 
 نگاهم کرد که



 .ترسیدم 
- ده بودم پدرام تو فکر میکنی حتی اگر بو بر 

 داره به

سپیده خیانت میکنه ساکت میموندم؟ اسم 
 اون زن رو از

من میپرسی؟ از اون موقع دارم فکر میکنم 
 برم با پدرام

حرف بزنم، ولی میبینم نمیتونم ازش 
 بپرسم اسم دیگهای

جز اسم سپیده تو شناسنامهات هست یا 
 .نه

برای لحظهای گردش خونم متوقف شد. 
دردست و پایم آنق  



بیحس شد که به سختی توانستم روی پا 
 .بایستم 

 یعنی... یعنی زن گرفته؟-
پدرام هر چی باشه اهل رابطهی نامشروع -

 نیست. اگر واقعا
زنی باشه و حرفهاش برای آزار سپیده نباشه 

 یا باهاش
 .ازدواج کرده و یا صیغهاش کرده 

زیر پایم خالی شد و روی زمین افتادم. 
 کوروش کنارم

 .نشست 
االن وقت این نیست که خودت رو ببازی -

 .مریم 
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 .دستهایم را روی صورتم گذاشتم و ناله زدم 

 .بیچاره خواهرم -
دستهایم را از روی صورتم برداشت و خیره 

 .نگاهم کرد 
به یه بهانهای سپیده و بچهها رو میبری -

ن، تا وقتیشهرتو  

 .نگفتم برنمیگردید مریم
 برای... برای چی؟-

نفسم باال نمیآمد و همه چیز را تمام شده 
 میدیدم. بلند

شد ایستاد و در نگاهش خشمی را دیدم که 



 تا به آن روز
 .ندیده بودم 

اون زنیکه رو پیدا میکنم و نمیذارم تو -
 زندگی پدرام

بمونه. پدرام جلوی مامان و بابا و عزیز 
ساب کاری کهح  

کرده رو پس میده و نمیخوام سپیده اینجا 
 .باشه 

 .سرش را پایین آورد و به من خیره ماند 

حاال که همهی زندگی سپیده خالصه شده -
 تو این چهار

دیواری، مرد خونهاش رو بهش برمیگردونم، 
 بهت قول



 .میدم

چنان غرق سرنوشت مادرم بودم و از 
 دست خودم که آنقدر
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نسبت به زندگی او بیخیال بودم حرص 
 خوردم که نفسم

سنگین شده. از نفس تنگی من خاله به 
 خودش آمد. لیوانی

 .آب برایم آورد و کنارم نشست 
 بهتری؟-

 .سر تکان دادم و چشم بستم 



 بعدش چی شد خاله؟-
- ختی به حرف کوروش گوش دادم، به س

 مامانت رو راضی

کردم برای چند روز بریم شهرمون. رفتیم، 
 ولی به زور

 تونستم دو روز نگهش دارم
N.Najmi 
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یادم بود که چطور ما را راهی ترمینال کرد و 
 به تهران

 .برگشتیم 
دلشوره داشت، همهاش راه میرفت و با -

 خودش حرف

میزد، حتی مامانم هم از حالتش ترسیده 



یازده شببود.   

راه افتاد و من هر چقدر با کوروش تماس 
 گرفتم که بهش
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بگم سپیده میاد تهران گوشیش خاموش 
 .بود 

اشکهایش را پاک کرد و صدایش پایین آمد 
. 

اگر مامان حالش خوب بود باهاش -
 میومدم، ولی نیومدم و

خبر دادن سپیده  صبحش بهم ... 



دو زانو روی زمین افتاد و سرش را روی 
 فرش گذاشت و

 .پیشانی سایید 
 .سپیده رو کشتن، خواهرم رو کشتن -

صدای هقهقش خانه را پر کرد و من 
 نمیتوانستم باور کنم،

نمیتوانستم باور کنم پدرم هم خائن بوده. 
 مبهوت و

درمانده به صدای هقهق و واگویههای خاله 
میدادم گوش  

و چشمهای خیره مانده به سقف مادرم را 
 .دوره میکردم

حاال که دقیق میدیدمش چقدر چشمهایش 



 .درد داشت 

 .کنار خاله نشستم و شانههایش را گرفتم 

گریه کن خاله، برای مامان که تنهاییش -
 تموم نشد تا

 .نفساش تموم بشه 
 سرم را روی پشتش گذاشتم

- نه پدر  برای صدف که نه مادر داره و . 
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 .مشت کوبیدم به سرم و فریاد زدم 

 .برای من که دارم تو این جهنم جون میدم-
دستهایم را گرفت، ولی بیاختیار مشت 



 میکوبیدم به

شقیقهام تا هر چه فکر است از سرم بیرون 
 .برود 

- م گریه کن خاله، من نمیتون ... 

بلند شدم و دور خودم چرخیدم. کاش 
 کسی بود که کمکم

میکرد. دیگر ذهنم به هیچ جا نمیرسید. اگر 
 کوروش با

مامان بود چرا قول داده بود بابا را 
 برگرداند؟ اگر مامان

عاشق کوروش بود چرا آنقدر به خاطر بابا 
 غصه میخورد؟

اگر بابا کسی را دوست داشت چرا مامان را 



؟ اگرطالق نداد  

اگر... سرم داشت منفجر میشد.  ...
 بیاختیار خندیدم، و

 .خندهی آرامم تبدیل به قهقهه شد 

خاله مامان دروغ گفته، اون عاشق -
 .کوروش بوده 

 .دستهایم کشیده شد و خندیدم 

کوروش دروغ گفته، چون نمیخواست -
 مامانم با بابا

 .بمونه 
 .محکم به دیوار خوردم و ادامه دادم 
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تو دروغ میگی، بابا کسی رو دوست -
 .نداشته 

 .دروغ میگی 

شانههایم تکان میخورد و میخندیدم. سیلی 
 خاله آنقدر

سنگین بود که زبانم را بست و بکباره همه 
 .چیز آرام شد

بابا به مادرم خیانت کرده بود و قبل از آن 
و کوروشمامان   

به بابا. همه دروغ گفتند و این وسط فقط 
 زندگی من به باد

رفت، مادرم مرد، پدرم زندانی شد، خواهرم 
 تبدیل شد به



یک موجود حساس و ضعیف و خودم به 
 یک عاشق کینهای

 .و زخم خورده 
آغوش خاله آرامم نکرد. دیگر هیچکس 

 نمیتوانست آرامم
 .کند 

 .میخوام بخوابم-

جوابم را بدهد روی کاناپه دراز  پیش از اینکه
 کشیدم و

چشم بستم. کاش خواب ببینم مردهام و 
 نفس بکشم از

 .بینفسی
N.Najmi 
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 ۱۰۱_پارت#
ساعت هشت صبح از خواب بیدار شدم، 

 بعد از دو شب
بیخوابی فقط توانستم چهار ساعت بخوابم. 

ای گوشیصد  

پلکهایم را باز کرد و با دیدن شمارهی بابا 
 .آشوب شدم 

 .سالم -

 سالم دخترم. خوبی؟-

خوب؟ اگر اسم نفس کشیدن زیر هیچ 
 سقفی آرامت نکند،



معنای خوب بودن میدهد، پس من خوب 
 .بودم

 .خوبم-

 .نمیخوای بیای خونه؟ دلم برات تنگ شده -
شش سال تمام هفتهای یکبار مرا دید. 

از آن دو سه پیش  

 .روز در هفته و االن میگوید دلتنگ است 
 .میام-

 .منتظرتم -

گوشی را قطع کردم و نشستم. قندان روی 
 زمین افتاده بود

و حبههای قند روی فرش ریخته بود. 
 خوابیدن روی کاناپه



تمام بدنم را خرد کرده بود. پتو را جمع 
 کردم و دوباره
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نشستم. خبری از خاله نبود. سرم میکوبید و 
 گیج بودم. به

حبهای قند خیره ماندم و یکباره انگار همه 
 چیز برایم

روشن شد. من تنها بودم، اگر انتقامی هم 
 بود فقط مال من

بود و حاضر نبودم آن را با بابا قسمت کنم. 
 از جایم بلند



یی رفتم، دیگر شدم و به سمت دستشو
 تعلل کافی بود،

 .باید زودتر دست به کار میشدم 
سرسری آبی به دست و صورتم زدم و 

 برگشتم و هر چه
قند بود جمع کردم و در سطل زباله ریختم. 

 لباس پوشیدم
 .و از خانه بیرون رفتم

تا خانه تمام حرفهای خاله و بابا را دوره 
 کردم و پایم

شد محکمتر روی پدال گاز فشرده  . 

وارد خانه که شدم بابا خودش را به حیاط 
 .رساند 



باال سر اون مرتیکه موندی تو بیمارستان؟ -
 هیچ معلومه

 چیکار داری میکنی؟

مثل بادی که کوبنده به صورتم میخورد سرد 
 .شده بودم

 .ماشین را قفل کردم و به سمت پلهها رفتم

 .روش عجیبی برای ابراز دلتنگی داری بابا -
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کمی مکث کرد و من از پلهها باال رفتم. وارد 
 خانه شدم و

 .پشت سرم آمد 



 .دلم تنگ شده، ولی از دستت عصبانیم -

شالم را روی کاناپه انداختم و به آینهی 
 .دیواری نگاه کردم

رنگم پریده بود و زیر چشمهایم گود افتاده 
دستی بود.  

روی صورتم کشیدم و به اتاقم رفتم تا لباس 
 بپوشم و به

 .دیدن زنعمو بروم

 .دارم با تو حرف میزنم -

سوالی نپرسیدی، فقط گفتی عصبانی -
 هستی، منم

 .حوصلهی توضیح دادن ندارم 

سکوت کرد و من لباس عوض کرده به 



 سالن برگشتم. روی

مبل نشسته بود و به پردهی رقصان در باد 
مانده خیره  

 .بود 
 .گرمته؟ باد داره خونه رو میبره-

پنجره را بستم و به او نگاه کردم که دقیق 
 خیره به من

 .چشم دوخته بود 

یه اتفاقی افتاده، یا کوروش مغزت رو -
 شستشو داده، یا
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 .مریم 

ی کشید و از جایش بلند شد و نفس عمیق
 به سمت در

 .رفت
 .میرم یه سر به عمو بزنم-

N.Najmi 
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به اتاقم رفتم و برخالف عادتم کمی آرایش 
 کردم، زنعمو

 .نباید مرا با چهرهی رنگپریده میدید 
وارد خانهی عمو شدم و یک راست به سالن 

 رفتم. زنعمو با

 .دیدنم دستهایش را باز کرد و لبخند زد 

- عزیزم، دلم برات تنگ شده قربونت برم 



 .بود
جلوی پایش نشستم و دستهایش را گرفتم 

 .و بوسیدم 
 خوبید؟-

 .نگرانم دخترم-
 برای چی؟ مگه با کوروش حرف نزدید؟-

 .سرش را به عالمت مثبت تکان داد

 .حرف زدم، ولی صداش یه طوری بود -
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بابا روی صندلی میز ناهارخوری نشست و 
 دستش را زیر



 .چانه زد 

 عمو کجاست؟-

عزیز باید برای چکاپ کمرش میرفت، درد -
 داره بنده

 .خدا 

بابا روی تک مبل کنار کاناپهی زنعمو 
 نشست و بعد از

 .نیمنگاه گذرایی به من، رو به زنعمو کرد 
 نمیدونید کی برمیگردن؟-

ه بود که صدای در هنوز زن عمو جواب نداد
 آمد. به خیال

اینکه عمو و عزیز برگشتهاند به پیشواز 
 رفتم، ولی با دیدن



کوروش که کلید را از قفل درمیآورد سرجایم 
 ماندم. کلید

 را در جیبش گذاشت و من زمزمه کردم

 .سالم -

نگاهش سریع از صورتم رد شد و 
 .نامحسوس سرتکان داد

الش را آنقدر اخم داشت که جرات نکردم ح
 .بپرسم

همینطور میخکوب جلوی ورودی سالن 
 ایستادم، آنقدر از

بیاعتناییاش حالم بد شد که نتوانستم رو 
 .برگردانم 
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صدای هراسان زنعمو باعث شد وارد سالن 
 .شوم

 دستت چی شده؟-

- تو چیزی نیست مادر، یه غده چربی 
 دستم بود

 .درآوردمش 

کمی از نگرانی چشمهای زنعمو کم شد. بابا 
 آرام از خانه

بیرون رفت و من نمیدانستم کجا بروم، نه 
 دلم میخواست

پیش بابا باشم و نه میتوانستم رفتار 
 .کوروش را تحمل کنم



پالتو را روی شانههایم انداختم و به حیاط 
 .رفتم

دو روی پلهها نشستم و به تک درخت گر 
 خیره ماندم که نه

 .برگی داشت و نه بنهای 
کمی بعد کوروش از پلهها پایین آمد. 

 سیگارش را روشن

کرد و کمی از پلهها فاصله گرفت. دود غلیظ 
 و سفید

چشمهایش را ریز کرد. آنقدر عادی بود که 
 فکر کردم مرا

که زیر پلهها ایستاده بودم ندیده. آرام به 
 سمت پلهها رفتم



له باال نرفته بودم که از کنارم رد و هنوز دوپ
 شد. سیگارش

 .نصفه خاموش و بین انگشتانش بود 
 .دارم میرم تو، شما راحت باشید-
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 کی میگه ناراحتم؟-

 .پوزخندی زدم و آرام از پلهها باال رفتم 
- م و خودتون گفتید جلوی چشمتون نباش

 فکر کردم به

خاطر حضور من سیگارتون رو خاموش 
 .کردید 



خونسرد نگاهم کرد و بیقید سیگار نیمهاش 
 را از باال پرت

 .کرد داخل سطل آشغال کنار پلهها

 .چشمام رو عادت میدم نبینتت-
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 .در ورودی را باز کرد و با لبخند نگاهم کرد

 .نگران نباش، زیاد طول نمیکشه -
بغض و خشم با هم هجوم آورد و زبانم را 

 بست. هنوز وارد
ساختمان نشده بود که عمو و عزیز وارد 

 شدند. کوروش با

دیدنشان از پلهها پایین رفت و دست عزیز 
 را گرفت و زیر



لب به عمو سالم کرد. هنوز هم قهر بودند. 
 عمو سری تکان

داد و عزیز را به کوروش سپرد و از پلهها باال 
 .رفت

دست دیگر عزیز را گرفتم و تا سر پله با آنها 
 .رفتم
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پلههای کم عرض باعث شد دستش را رها 
 کنم، ولی پشت

سرشان باال رفتم و از پشت سر حایل عزیز 
 که لنگ لنگان



 .باال میرفت را داشتم
- کردید؟ چرا  چرا به زنعمو نگفتید تصادف

 نگفتید
 دستتون برای چی جراحی شده؟

وارد ساختمان شدیم و دکمهی آسانسور را 
 زد و بدون

 اینکه نگاهم کند جواب داد
 .نگران میشه-

فکر نمیکنید عمو هم برای همین بیماری -
 زنعمو رو

 بهتون نگفته؟
 .برگشت و با ابرویی باال رفته نگاهم کرد 

- خیلی بیشتر نگرانی یه مادر برای بچهاش 



 از دغدغههای
 .بچهست 

و مادر و پدر هم حاضر نیستن بچهشون -
 کوچکترین

 .نگرانیای داشته باشه 
عزیز وارد آسانسور شد و به دیوار آینهای 

 .تکیه داد
بایس از بابات معذرت بخوای کوروش، -

 بچه که نباید
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کار باباش بشه طلب . 



سکوت کرد و کنار عزیز قرار گرفت. دو پله 
 یکی باال رفتم و

بعد از ورود به خانه یکراست به آشپزخانه 
 رفتم. ساعت

دوازده بود و روی گاز هیچ قابلمهای نبود. به 
 حواسم لعنت

فرستادم و سریع بستهی مرغ را در قابلمه 
 انداختم و برنج

ه شد میشستم که کوروش وارد آشپزخان . 

 .مامان کارت داره-

 .دستهایم را خشک کردم و به سالن رفتم

 جانم زنعمو؟-

میخواستم بگم یه وقت ناهار درست -



 نکنی، از بیرون
 .سفارش میدیم

 .ولی من مرغ گذاشتم-
کوروش از سالن خارج شد و صدای در 

 ورودی را شنیدم

 .کوروش گفت هوس چلوکباب کرده-

رغ را خاموش به آشپزخانه برگشتم و زیر م
 کردم و برنج

خیس شده را کنار گذاشتم و به سالن 
 برگشتم. عمو غرق

در فکر از پنجره به بیرون نگاه میکرد. اوایل 
 اسفند بود و
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 .هوا نیمه ابری 

 عمو جون، اتفاقی افتاده؟-

سر تکان  بدون اینکه خط نگاهش را ببرد
 .داد

 .هیچی -

کوروش وارد سالن شد. اصال متوجه نشدم 
 .کی برگشته 

 .رو به زنعمو کرد 
 .بلند شید بپوشید بریم-

 .زنعمو متعجب نگاهش کرد 
 کجا؟-

میریم رستوران. فکر کردم یه هوایی هم -



 میخورید،

 !چقدر میشینید تو خونه

 .لبخند روی لب زنعمو نشست 
- یدعزیز جون شما هم بپوش . 

عزیز دستش را روی زانو گذاشت و بلند 
 .شد

 .نه مادر، شما برین خوش باشین -
کوروش چادر عزیز را از روی صندلی 

 برداشت و به سمتش
 .گرفت 
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بدون شما نمیریم. بابا تو ماشین منتظرم -
. 

زنعمو خوشحال گفت و از خانه بیرون رفت. 
 رو به من

 .کرد 

 کمکم میکنی؟-

N.Najmi 
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 کمکم میکنی؟-

سری تکان دادم و به اتاق مشترکشان رفتم 
 تا برایش لباس

بیاورم. در کمد را به هم کوبیدم. کامال 
 عامدانه مرا ندید

گرفت و رفت. از همه دعوت کرد جز من. 



 پایین که رفتم
ازه از صدف را آماده جلوی در دیدم. ت

 .دانشگاه رسیده بود

 چرا نمیای تو؟-

کوروش گفت بریم رستوران. دستش درد -
 نکنه خیلی
 .گرسنمه 

کمک کردم تا زنعمو لباس پوشید. عزیز 
 چادرش را روی

دستش انداخت و به سمت خروجی رفت 
 که دوباره کوروش

 .وارد شد
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 چرا نمیاید؟-

عمو دست زنعمو را گرفت و به سمت در 
 رفتند و صدف از

در بیرون رفت. عزیز و عمو و زنعمو با 
 آسانسور پایین

رفتند و من و صدف از پلهها پایین رفتیم. 
 کوروش آرام

پشت سرمان میآمد. وقتی به طبقهی اول 
 رسیدیم عزیز

کلیدش را در قفل میگرداند. صدای کوروش 
رماز پشت س  

 .بلند شد 



 چادر که پیشتونه عزیز، کجا میرید؟-

 .من نمیام مادر، پام درد میکنه -

در را کامل باز کرد و با ابروهای گره خورده 
 اشاره کرد که

وارد خانه شوم. بدون نگاه به کسی وارد 
 خانه شدم. صدای

 .زنعمو بلند شد 
 تو چرا نمیای عسل؟-

بغض گلویم را چنگ میزد، واقعا تصمیم 
 گرفته بود مرا

 .نبیند. به سختی لب باز کردم 
 .پیش عزیز میمونم -

 .عزیز وارد خانه شد و در را تا نیمه بست
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 .خوش باشین -

 .در را بست و من به سمت اتاقم رفتم 

 تو مریضخونه چی شد؟-
نگاه برگشتم و به صورت سرخ شدهاش 

 .کردم

 فشارتون باالست؟-

گیرهی روسری سفید گلدارش را باز کرد و 
 انداختش روی

 .مبل 

کی دیدی بیحرمتی ببینم و آروم باشم. از -
 وختی این بچه



پا گذاشت تو این خونه هی اره دادین و 
 تیشه گرفتین،

چتونه؟ تو سرش داد میزنی، اون بیمحلیت 
 !میکنه

پیش میآمد مبهوت به عزیز نگاه کردم. کم 
 که عزیز

عصبانی شود، ولی قهر و بیاعتنایی به اقوام 
 از خط

 .قرمزهای عزیز بود 
میگید چیکار کنم عزیز؟ من که از وقتی -

 گفتید حرفی به

 .کوروش نزدم

روی مبل نشست و چادرش را روی زمین 



 .انداخت 
به خیالت االنه با این حرف خامم میکنی؟ -

 حتمنی تو
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مریضخونه یه چیزی به این بچه گفتی که 
 .هنوز عصبانیه

روبرویش روی کاناپه نشستم و خم شده به 
 چشمهای

 .عصبیاش نگاه کردم 

عزیز جون، یادتون رفته قبل از اینکه بره -
 با هم بحثمون



 شد؟

 .ابروهای نازکش باال پرید 
- دعوا کردین چشم روشن، پس بازم  . 

دستم را روی پیشانی گذاشتم و شقیقههایم 
 .را فشردم

یادم رفته بود که آن بحث در حیاط بود و 
 .عزیز بیاطالع 

 واسه چی انقده این بچه رو میچزونی؟-

عصبی از جایم بلند شدم و سعی کردم 
 صدایم را کنترل

 .کنم 

چرا از من نمیپرسید چی شده که انقدر -
 ناراحتم؟ چرا از



ون نمیپرسید که چرا ناراحتم میکنه ا . 

ابرو در هم کشید و تسبیحش را از دور 
 .مچش باز کرد 

از اونم میپرسم. ولی اینی که میگم گوش -
 بگیر، اگه یه

بار دیگه ببینم تو رو بزرگترت وایسادی، 
 اونوخته که من
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ومیدونمو ت . 

سرم را تکان دادم و به سمت آشپزخانه 
 رفتم. باید آتشبس



 .میدادم، واال شماتت عزیز تمامی نداشت 

 چی میخورید؟-

واسه خودت یه چیزی درس کن، من االنه -
 میوه خوردم

 .سیرم. گشنه بشم غذای دیشب هس
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نفسی از سر آسایش کشیدم، حوصلهی 
 درست کردن غذا

یکسره به اتاقم رفتم و روتختی را را نداشتم. 
 جمع کرده و

خودم را روی تخت انداختم و به چهرهی 
 خندان مامان

 .خیره ماندم 



کاش میتونستم همونطور که بودی -
 بشناسمت، کاش ازت

 .میپرسیدم خوشبختی یا نه

به پهلو چرخیدم و از دور سیمهای گیتار را 
 لمس کردم؛

شش دلم برای گیتار زدن تنگ شده بود. 
 سال بود تنها

زمانی لمسش کرده بودم که تمیزش 
 .میکردم 
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با رفتن تو خیلی چیزها رفت، آزادی بابا، -



 خواب صدف و

آرامش من. کاش اون شب نمیومدم پشت 
 اون در، کاش

 .اصال از خونه خاله مریم برنمیگشتیم 
ا زیر بالش فرو بردم و در آسمان دستهایم ر 

 نیمه ابری
دنبال ابری سفید گشتم، نبود؛ خاکستری 

 تنها رنگی بود
 .که آسمان آبی را پوشانده بود

دیگه دلم برای هیچکس تنگ نمیشه -
 مامان، دیگه حتی

مطمئن نیستم کسی رو دوست دارم یا نه. 
 شاید... شاید



 .باید قبل از اینکه دیر بشه برم 
وش در سرم زنگ زد صدای کور  چشمام "

 رو عادت میدم

 "نبینتت

 .سر جایم نشستم و زانوهایم را بغل کردم

نمیتونم اینطوری ادامه بدم مامان، -
 سواالت تو کم بود،

 .بابا هم برام شد یه معضل 
سرم را چرخاندم و باز به آسمان نگاه کردم، 

 خورشید به

 .سختی از بین دو ابر سرک میکشید 

- دو روزم که شده برم، از همه دلم میخواد 
 دور باشم. باید
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 .فکر کنم
چشمهایم را به گلدان پر از خاک و خالی از 

 گل دوختم که

روی میز کوچک کنار پنجره مانده بود و 
 خسته نمیشد از

 .سبز نشدن 

- ز به نظرت موفق میشم؟ میتونم یه رو
 آروم بشم و بدون

 کینه و غم به تو فکر کنم؟

احساس کردم اتاق روشنتر شد، به آسمان 
 نگاه کردم،



ابرها کمی خودشان را کنار کشیده بودند، 
 شاید از سماجت

 .خورشید خسته شده بودند 

 .از جایم بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم 
وقتی وارد سالن شدم تازه فهمیدم از وقتی 

 که بابا از

 .خانهی عمو بیرون رفت، دیگر ندیدمش

کنار میز رفته و کمی خاک گلدان را جابهجا 
 کردم که

صدای در بلند شد. به خیال اینکه بابا یا 
 صدف برگشتهاند

 صدا بلند کردم

 .بیا تو-



با ورود متین خاکی که در مشتم باقی مانده 
 بود را در

  

@mahbookslibrary 

گس نجمیعشقت را دار میزنم نر   

416 

گلدان ریختم. به کل او را فراموش کرده 
 .بودم 

 .دلم برات تنگ شده بود -

در سکوت نگاهم کرد. لبخند زدم و به 
 سمت دستشویی

 .رفتم 
میدونم دلخوری، ولی باور کن همه چیز -

 انقدر ناگهانی



شد که وقت نکردم بهت بگم دارم میرم 
 .خونهی خاله

.باز هم در سکوت نگاهم کرد  ستهایم را د
 شستم و

 .برگشتم
 نمیخوای حرف بزنی؟-

 .دوستش داری-

 .فقط مانده بود رازم پیش متین سرباز کند 
 .نه-

سوال نکردم، فقط گفتم که بدونی میدونم -
. 

کشوی میز آرایش را باز کردم و یادم رفت 
 دنبال چه

 .میگشتم. به وسایل کشو خیره ماندم 



 خب که چی؟-

ویش ایستادم بازویم کشیده شد و روبر  . 
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اگر برات مهم نیست برای چی داری جون -
 میدی؟ برای

چی از وقتی کوروش اومده انقدر عوض 
 شدی؟

بازوهایم را آزاد کردم و دوباره خم شدم 
 .روی کشو 

 .من عوض نشدم، فقط خستهام -

آینه نگاهش سکوت کرد و باعث شد از 



 کنم. خیره به من

 .مانده بود 

شاید دوست خوبی نبودم، ولی حقم این -
 نیست که بهم

 .دروغ بگی

از دروغ متنفر بود و این را خوب میدانستم. 
 به سمت در

 .رفت. تحمل ناراحتی متین را نداشتم 
ببخشید، ولی باور کن نمیتونم برات -

 .توضیح بدم
 .چرخید و با تأسف سر تکان داد 

باشه. به هر حال اومدم بهت بگم دارم -
 .میرم سفر



 کجا به سالمتی؟-

برای یه قرارداد باید برم آبادان. اگر -
 تونستم باهات تماس

 .میگیرم

 ایندفعه چی وارد میکنی؟-
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 .پشمک حاج عبدالله -
 .از لحن جدیاش خندهام گرفت

 .هیچوقت عوض نمیشی-

 .متاسفانه -

 .به گلدان اشاره کرد



 هنوزم امیدواری؟-

 .شانه باال انداختم

نه، فقط میخوام یادم نره به چه چیزهایی -
 .امید داشتم 

 .سری تکان داد و از در بیرون رفت

گوشی را برداشتم و شمارهی نادیا را گرفتم، 
 باید

 .میدیدمش
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و آماده به سالن رفتم که  لباس پوشیده
 برای دیدن نادیا

 .بروم 
 .عزیز من میرم پیش نادیا -



صدای در قدمهایم را تند کرد. عمو با لبخند 
 وارد خانه شد،
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حتما آشتی کرده بودند که عمو اینطور 
 .میخندید

 پدرام کجاست؟-
- عموجون نمیدونم  . 

کنار عزیز روی مبل نشست و یقهی 
 پیراهنش را صاف

 .کرد 

 پایان نامه رو دادی عمو جان؟-



 .خندیدم و در کیفم را محکم بستم 

 .خیلی وقته عمو -

 .پس آمادهی کاری -
 .متعجب نگاهش کردم 

 کار؟-

لبخندی زد و عزیز تسبیح گرداند و رو به 
 .من کرد 

- کار  میخوای بشینی ور دل من؟ بایس
 .کنی دیگه

خندهام گرفت، ندیده بودم مادربزرگی 
 موافق کار کردن

نوهاش باشد، حداقل نه پیش از شوهر 
 دادنش. اما عزیز مثل



 .همیشه استثنا بود 

 نمیخوای بگی شوهر کنم عزیز؟-
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 .ابروهای قیطانیاش در هم رفت 
- ا کن دختر حی . 

عمو قهقه زد، واقعا خوشحال بود. با 
 خندهاش لبخند روی

لبم نشست. در باز شد و بابا وارد شد. 
 حتما اتفاقی افتاده

بود که چشمهایش برق میزد. با خنده جلو 
 .آمد 



 چه خبره میخندید؟-

 عمو به کاناپه اشاره کرد

 .بیا بشین برات بگم -
رم بود، هر چند دیرم شده بود و نادیا منتظ

 ولی کنجکاوی

 .نگذاشت بروم 
 .بابا نشست و به عمو نگاه کرد

 .امر بفرمایید عمو -
 برنامهات چیه پدرام؟-

بابا کمی نگاهش کرد و هنوز حرفی نزده 
 بود که عمو ادامه

 .داد 

اون شرکت هنوز هست، سهم تو هم -



 محفوظ مونده، اگر

 .بخوای میتونی برگردی سر کارت 
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 .چشمهای بابا درخشید 

 شما مشکلی ندارید؟-

نه، خوشحال میشم عمو جان، منم دیگه -
 وقت

 .بازنشستگیمه. فقط یه شرط دارم 
 .بابا کنجکاو نگاهش کرد

 .اونجا باید مراقب عسل باشی -
بابا با لبخند نگاهم کرد و من خوشحال جلو 



ارهرفتم. یک ب  

 .یاد نادیا افتادم، شمارهاش را گرفتم 
معلومه کجایی؟ ده دقیقهست دارم تو این -

 سرما راه

 .میرم

 بیا خونهی ما-
 برای چی؟-

 .کار پیدا کردیم-

 .میان قهقههی عمو گوشی را قطع کردم 

 هر جا میری باید با نادیا بری؟-

 .سر تکان دادم و روی مبل نشستم 

 .بدون اون نمیام-
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بابا پا روی پا انداخت و یک تای ابرویش باال 
 .رفت 

 .من که هنوز نگفتم استخدامت میکنم -

قبل از اینکه جواب بدهم عمو سر بلند کرد 
. 

نیازی نیست پدرام. عسل و صدف -
 .سهامدار شرکتن 

ند. عمو نه تنها من که دهان بابا هم باز ما
 دستش را روی

 .پای بابا گذاشت 
شش ساله سودی از شرکت نگرفتی، -

 پارسال به اندازهی



سودت سهام شرکت رو به نام عسل و 
 .صدف کردم

 .ابروهای بابا بیشتر گره خورد
 .ولی اون پول باید خرج بچههای من میشد-
 .عمو آرام روی پای بابا زد و بابا سکوت کرد 

- نخورن؟ خجالت که سر سفرهی من نون 
 .داره مرد 

تکیه داد و پا روی پا انداخت و بابا کمی بعد 
 با کنجکاوی رو
 .به عمو کرد

 کی سهامش رو بهتون فروخت؟-

 .موسوی-

بابا سری تکان داد و ساکت شد. واقعا 



 خوشحال بودم،
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آنقدر فکر نکنم سرکار رفتن باعث میشد  . 

کمی بعد که نادیا رسید همه برای روز بعد 
 برنامهریزی

کردیم که به شرکت برویم. از شادی نادیا 
 خوشحال بودم،

تنها نگرانیاش فاصلهی دورش تا شرکت بود 
 و من قول

دادم مشکلش را حل کنم، اما چطور را 
 .نمیدانستم



با ورود صدف که باال مانده بود تا زنعمو 
همه از سر بخوابد،  

خوشحالی با روی باز از او استقبال کردیم. 
 صدف متعجب و

 .خندان جلو آمد 

 .چه عجب! همه خوشحالن-

تمام سعیش را میکرد که نگاهش به بابا 
 نیفتد و موفق هم

 .شد 

 .من و نادیا از فردا میریم سرکار -

 شرکت عمو؟-

 .عمو لبخند زد 

 .شرکت خودتون عمو جان -



 یعنی چی؟-
را گرفتم و بین خودم و نادیا دستش 

 .نشاندمش 
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عمو لطف کردن و برای من و تو سهام -
 .خریدن 

صدف اول با تعجب و بعد قدردانی به عمو 
 .نگاه کرد 

 .ممنون عمو جون، ولی لزومی نداشت -

سود سهام پدرتون بود، من چیزی از -
یبم ندادم عمو،ج  



 .باید از بابات تشکر کنی 
همه ساکت شدند. صدف بدون اینکه به بابا 

 نگاه کند بلند
 .شد

ازتون ممنونم، ولی با اجازه سهام رو میدم -
 به عسل. من

 .چیزی از ایشون نمیخوام 

گفت و پیش از اینکه کسی جواب دهد به 
 اتاقش رفت. همه

عمر  سکوت کردند و در الک خود فرو رفتند.
 شادیهای ما

 .به همین کوتاهی بود
N.Najmi 
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عصبی از جا بلند شدم که نادیا دستم را 
 .گرفت

 .بذار بعدا عسل، االن وقتش نیست -
 .کالفه صدایم را باال بردم
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 .داره زیادهروی میکنه-

ا در نخ گرداند و رو عزیز دانهی تسبیحش ر 
 .به بابا کرد

تو نمیخوای دو کلوم با این بچه حرف -
 بزنی؟

بابا نیم نگاهی به من انداخت. میدانستم 



 چقدر برایش

سخت است که بخواهد رو در روی صدف 
 بایستد و راجع به

چیزهایی حرف بزند که توضیح دادنی نبود. 
 صدف نه از

رابطهی مامان و کوروش خبر داشت و نه 
ثل من از خیانتم  

 .بابا 
نمیخواستم مثل همیشه کارش را راحت 

 کنم، باید خودش

مشکلش را حل میکرد. از اینکه نادیا جلوی 
 مرا گرفت

خوشحال شدم. حاال دیگر زمان آن بود که 



 بابا خودش وارد
گود شود. دیگر کافی بود هر چقدر پشت 

 من پنهان شد و

 .راه را نشانم داد 
شانه باال انداختم کنار نادیا نشستم و . 

 .موفق باشی بابا جون -

سنگینی نگاه نادیا را حس کردم و برق 
 غریبی که در نگاه

عزیز درخشید. بابا سمت اتاق صدف رفت 
 و بعد از نفسی
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عمیق با یک ضربه به در آن را باز کرد و 
 وارد شد. عمو از

 .جایش بلند شد 

خب، انشاءالله که اینم ختم به خیر میشه -
. 

 .رو به نادیا کرد 
 .فردا منتظرتونم -

خداحافظی کوتاهی کرد و به طبقهی باال 
 رفت. عزیز

 .تسبیحش را بوسید و روی چشم کشید
 .عسل-

 .جونم عزیز-

 .آشوبم مادر، یه خورده گلگاوزبون دم کن -
د و صدایش را نادیا تا آشپزخانه همراهم آم



 .پایین آورد 
 مشکلت با بابات چیه؟-

گل گاوزبان را در قوری ریختم و منتظر به 
 کتری ماندم تا

جوش بیاید. دستش را جلوی صورتم تکان 
 .داد 

 .با توئم-
نگاهم را از خطهای اریب کابینت گرفتم و به 

 .او دوختم 
برات میگم، فقط بدون بابامم مثل -

 مامانم تا گردن تو لجن
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 .بوده
خیره به من ماند. گلگاوزبان را دم کردم و 

 .ادامه دادم 
 .خاله برام گفت-

 چی گفت؟-

لیوان مخصوص عزیز را از کابینت برداشتم 
 و از باالی کانتر

به عزیز که غرق در فکر به در اتاق صدف 
 خیره مانده بود

کردم. برای لحظهای به یاد تعاریف خاله  نگاه
 افتادم و دلم

 برای عزیز سوخت
عزیز به حرف بابا هر طور شده دایی و -



 زندایی مامان رو

راضی کرده که با بابا ازدواجکنه، اونم تو پنج 
 .شش روز 

 .چشمهای نادیا گرد شد 

 چی؟-

لیوان را در سینی و پولکیها را در کاسه 
 .گذاشتم 

- اون موقع این چیزها عادی خاله میگه 
 بوده، همینکه دو

جا تحقیق میکردن کافی بوده که دختر رو 
 .بگیرن و ببرن

ولی عزیز خیلی با مشکالت خانوادهی 
 مامان راه میاد، در



اصل با دل بابا که انگار فقط عاشق چشم و 
 ابروی مامان
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ه بود که تا من رو باردار شد از مامان شد
 .فاصله گرفت 

 آخه چرا؟-
لیوان را پر کردم و کاسهی پولکی را در 

 سینی گذاشتم و به

 .سالن رفتم و جلوی عزیز گذاشتم 

 .دستت درد نکنه -

چین و شکنهای کنار لبهای همیشه ذاکرش، 



 چشمهایی

که میان چروکهای پنجه کالغی اسیر شده 
 .بود میلرزید

عزیز بغض داشت، عزیزی که برای من 
 حکم کوه را داشت و

من نمیتوانستم غصه و ناراحتیاش را ببینم. 
 کنارش

 .نشستم و دستش را گرفتم 
نگران نباش عزیز جون، باالخره بابا -

 .آرومش میکنه 
اشک از میان چروکهای کنار چشمش راه 

 .گرفت 

 .منو ببر سر خاک سپیده-
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ا پایین انداخت و دانهی بعدی سرش ر 
 اشک روی دامن

سفید گلدارش افتاد. مبهوت به او ماندم، 
 عزیز هیچوقت
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راجع به مادرم حرف نمیزد. اگر حرف میزد، 
 گریه

نمیکرد. نمیدانستم چه چیز آنقدر او را آزرده 
 که اینطور

ک میریزد بیصدا اش . 



 .محکم بغلش کردم

 چشم عزیز جون، میخوای االن بریم؟-

کمی از من فاصله گرفت و با پر روسریاش 
 اشکهایش را

 .پاک کرد و سر تکان داد 
 .دیر وخته، فردا-

روز اول کار نباید دیر میرفتم، ولی عزیز از 
 هر کسی برایم

 .مهمتر بود 

 .باید به عمو میگفتم دیر به شرکت میرسم
- اشه قربونت برم، گریه نکن دلم میگیره ب . 

لیوانش را برداشت و باز هم اشکهایی که 
 روی صورتش



 .نشسته بود را پاک کرد 
برو پیش دوستت، منم میرم یه کمی -

 .بخوابم 
میدانستم بهانهای میخواهد برای تنهایی. 

 هیچ وقت

تنهایش .غصههایش را نمیگفت، دم نمیزد 
 گذاشتم و با
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 .نادیا به اتاق رفتیم
روی صندلی میز آرایش نشستم و نادیا روی 

 .شزلون 



چی شده عسل؟ چرا همتون به هم -
 ریختهاید؟

شیشهی الک قرمز را از روی میز برداشتم و 
 در دست

 .گرداندم 

 .مامانم بیمحبتی دیده نادیا، تحقیر شده-

 چرا؟-

نه باال انداختم و شیشه را روی میز شا
 گذاشتم و به طرف

 .پنجره رفتم
بابا دوست داشته مامان درس بخونه، -

 ولی مامان یه ماه

بعد از ازدواجشون من رو باردار میشه و 



 بارداریش انقدر
سخت بوده که نتونسته همون سال رو هم 

 .تموم کنه 
 مگه خاله مریمت کمکش نمیکرده؟-

م و نور تا روی تخت کش پرده را کنار زد
 .آمد 

وقتی من به دنیا اومدم آره، ولی قبل از -
 اون که کمکی

نمیتونسته بکنه. منم خیلی پر سر و صدا 
 بودم و مامان

تنهایی بزرگم کرده که بابا بتونه درس 
 بخونه، ولی وقتی بابا
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ا درآورده دیگه مامان رو در سری تو سره
 حد خودش

نمیدیده. تحقیرش میکرده و کم کم دیگه 
 هیچ جا

 .نمیبردتش 
به انعکاس نور روی برگ درختی که از باران 

 به شبنم
 .نشسته بود چشم دوختم 

 داری فکر میکنی مامانت حق داشت؟-

 .سرم به شدت چرخید 

 .اصال، هیچی خیانت رو توجیه نمیکنه -
ین انداخت و مخمل آبی را سرش را پای



 لمس کرد و جای
 .دستش روی آن ماند 

 پس خیانت بابات چی؟-
اونم همینطور، اگر خیلی ناراحت بوده -

 میتونسته مامان

رو طالق بده، ولی بهش گفته بشینه 
 زندگیش رو بکنه و

 .صداش در نیاد 

کنارم ایستاد و دستش را روی شیشهای که 
 میرفت به

د انگشتهایش روی بخار بشیند کشید. ر 
 .شیشه ماند

N.Najmi 
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باز باران شروع به باریدن کرده بود و تک 
 برگی که با

سماجت به شاخهی درخت چسبیده بود زیر 
 تازیانهی باران

 .میرقصید

میخوام بگم دلم برای مامان میسوزه، ولی -
خیلی اون  

پیش از بابا به اون خیانت کرده بود، 
 میخوام بگم دلم برای

بابا میسوزه، ولی بابا هم قید مامان و 



 زندگیش رو زده بوده

و وقتی مامان رو کشت، تازه یادش افتاد که 
 سپیدهای هم

 .بوده 
 .چرخیدم رو به او

چرا وقتی متوجه کسی میشیم که یا از -
 دستش میدیم یا

ه رو میشونه جای ما؟ چرا اون آدم یکی دیگ
 اعتماد به

احساس آدمها باعث میشه دیگه 
 نبینیمشون؟

 .دستم را گرفت و ابرو در هم کشید 

تو اول جواب من رو بده، گفتی مامانت -



 قبل از پدرت

خیانت کرده، از کجا میدونی؟ اون شب که 
 چنین چیزی

 نگفته؟
  

@mahbookslibrary 

س نجمیعشقت را دار میزنم نرگ  

433 

میرم پیش "صدای مامان در سرم پیچید 
 کوروش، میرم

پیش مردی که سالهاست دوستش دارم، 
 سرم را "...میرم

 .محکم تکان دادم تا صدایش قطع شود 

 .گفت سالهاست دوستش داره -



 .سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد 

من نمیتونم قضاوت کنم عسل، ولی این -
 طبیعت آدمه،

دم رو خیلی دوست داره دلش وقتی یکی آ
 میخواد دائم

بهش برسه، هر کاری که اون میخواد انجام 
 بده تا نکنه

ناراحت شه. همینه که باعث میشه طرف 
 مقابل بره پیش

یک نفر دیگه تا برای چیزهایی که میخواد 
 بجنگه، نه

خستهکننده، ولی دوست داره برای داشتن 
 کسی یا چیزی



خیلی به بابات تالش کنه. احتماال مامانت 
 میرسیده، انقدر

که بابات دیگه نیازی نداشته تا حتی بگه چی 
 میخواد،

برای همین رفته جایی که بهش حس مرد 
 بودن بده، یعنی

برای داشتن یه زن تالش کنه، نه این که 
 حس کنه یه

عروسک جلوشه که میتونه هر وقت میخواد 
 .کوکش کنه

روی تخت نشستم. رد دست نادیا روی 
کم کم محو شیشه  
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میشد و هیچ روزنی نبود تا حتی آسمان را 
 ببینم. به حرف

 .نادیا فکر میکردم و قبولش نداشتم
یعنی اگر یکی انقدر دوستت داشت که -

 همه چیز رو برات

فراهم کرد باعث میشه بهش خیانت کنی، 
 درسته؟

ست و دستش را روی زانویم کنارم نش
 .گذاشت 

 .من که نمیگم درسته، میگم همینه-
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 .ناخودآگاه صدایم باال رفت 
خب پس وقتی ندیدهات میگیرن چون -

 خیلی عاشقی،

وقتی تحقیرت میکنن چون زیادی بهشون 
 بها دادی، تو

هم میتونی بری پیش کسی که قدر محبتت 
 رو بدونه،

ه، تحقیرت نکنهندیدهات نگیر  . 

خندید و دندانهای ردیف و سفیدش را به 
 نمایش

 .گذاشت 

 چرا میخندی؟-

میگی خیانت توجیه نداره، ولی داری -



 خیانت مادرت رو
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توجیه میکنی و از اون باالتر بهش حق 
 .میدی

درست گیج و گنگ نگاهش کردم. حرفش 
 بود، ولی من

نمیتوانستم خیانت را بپذیرم؛ با هر 
 توجیهی. نادیا کنار

پنجره رفت و باز هم رد دستش روی شیشه 
 .ماند 

تو نه جای پدرتی و نه جای مادرت، فقط با -



 حرفی که من

زدم انقدر عصبی شدی که گفتی وقتی با 
 کسی اینطور

رفتار میشه، اونم باید بره دنبال کسی که 
 قدرش رو

 .بدونه 
 .چرخید و با مهربانی نگاهم کرد

تو از احساس مادرت، یا پدرت چی -
 میدونی؟ چطور

میتونی برای چنین چیزهایی مثل عشق و 
 خیانت و زندگی

مشترکی که تجربهاش نکردی جوری حرف 
 بزنی که انگار



 .میشه براشون قانون گذاشت 

کنارش رفتم و دست نمخوردهاش از بخار 
 شیشه را بین

نم گرفتم. باید ساکتش میکردم، واال دستا
 باید درک

میکردم، اگر درک میکردم باید میپذیرفتم و 
 این برای

 من غیرممکن بود. ادامه داد
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در مورد احساس آدمها یا چیزهایی که -
 بهشون فشار



نکه با میاره نمیشه قضاوت کرد، به شرط ای
 شرایط روحی

و اخالقی اون آدم تو همون شرایط قرار 
 .بگیری 

 .بس کن نادیا -
 .دستش را روی شانهام گذاشت 

دوست من، من نمیگم کار پدرت غلط -
 بوده یا درست، یا

حتی مامانت، فقط میگم تو در جایگاهی 
 نیستی که حتی

درکشون کنی، چه برسه به قضاوت یا 
 انتقامجویی. تو روی

فتی یه برچسب گناه و صواب هر ص



 چسبوندی، یه اتیکت

درست و غلط زدی و روی همون اصل همه 
 رو قضاوت

میکنی. ولی هیچ چیز تو این دنیا مطلق 
 نیست عسل، تا

وقتی تو اون شرایط نباشی نمیتونی بفهمی 
 چی درسته و

 .چی غلط 

کالفه از منطق پشت حرفهایش که باعث 
 میشد سکوت

فتم کنم، از او فاصله گر  . 

تو رو خدا نادیا، بس کن. همینهایی که -
 میگی معلوم



نیست درست بوده یا غلط زندگی من رو به 
 کثافت کشیده،
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 این رو هم نباید قضاوت کنم؟
از میان رد دست نادیا به تک برگ اسیر 

 باران و باد نگاه
ش نبود کردم. سر جای . 

وقتی یکی به خودش اجازه میده پدر بشه -
 یا مادر، باید

اول مصلحت بچهاش رو در نظر بگیره و 
 بفهمه هر کاری که



بکنه روی زندگی و آیندهی بچهاش اثر 
 میذاره. اینه که

خوب و بد رو تعریف میکنه، نه من و 
 .برچسبهام 

دستم را روی جای دست نادیا گذاشتم تا 
 دیگر جای خالی

رگ را نبینم ب . 

مشکلت اینه که فکر میکنی مامانت از اول -
 مامان تو بوده،

اونم یه زن بوده، یه آدم با تمام نواقص 
 خودش. درکش

 .خیلی سخت نیست عسل 

 .برگشتم و صدایم باال رفت
N.Najmi 
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برای من سخته نادیا، نه بابا و نه مامان به -

 ما فکر نکردن،

ا زندگی میکردن، ما من نمیگم فقط برای م
 رو هم در نظر

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

438 

میگرفتن. هر دو رفتن دنبال زندگی 
 خودشون. حتی به

عنوان یک زن و مردی که پدر و مادرم 
 نبودن نمیتونم

درک کنم یا بگم کارشون درست بوده. 



 خودت رو هم

 .بکشی من میگم غلطه
ین انداخت و دوباره روی شزلون سر پای

 نشست و دستش را
 .روی سیمهای گیتار کشید 

امیدوارم هیچ وقت اشتباه نکنی، چون با -
 تعریف خودت از

درست و غلط و این که هیچ غلطی نه قابل 
 درکه و نه

پذیرش، نباید توقع داشته باشی کسی تو رو 
 .ببخشه

قلبم فرو ریخت، اگر اشتباه میکردم و 
اکوروش مر   



نمیبخشید باید چه میکردم؟ نفس عمیق 
 کشیدم و در

اتاق را باز کردم. امکان نداشت اشتباه کنم، 
 مادرم اعتراف

کرد و من باور کردم، چه کسی میتوانست 
 من را برای باور

 حرف مادرم توبیخ کند؟

**** 

سرد بود، مثل زمهریر. دست عزیز را گرفتم 
 و کمک کردم

ریم که شب از ماشین پیاده شود. خاله م
 قبل از رفتنمان به

  

@mahbookslibrary 



 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

439 

بهشت زهرا مطلع شده بود، زودتر از ما 
 رسیده و منتظر

بود. دست دیگر عزیز را گرفت. عزیز از 
 همانجا به مدفن

 .مامان نگاه کرد و چانهاش لرزید 

با پای دردمندش سریعتر قدم برداشت. 
قتی به سر خاکو  

رسیدیم صندلی تاشویی که زیر بغلم زده 
 بودم را باز کردم

و عزیز نشست. تازه چشمم به سنگ قبر 
 .افتاد، جدید بود

من و خاله مریم نگاهی به هم انداختیم و او 



 - .زمزمه کرد

 .کار کوروشه

عزیز خم شد و دستی روی سنگ مشکی 
 .کشید

نشستم و سنگ ریزی از کنار باغچهی 
ینی برداشتم وتزئ  

آرام روی سنگ سرد زدم. فاتحه خواندم و 
 ایستادم. خاله

مریم کنار عزیز چمباتمه زد و من کنار خاکی 
 که مادرم را

 .در آغوش داشت 

 .درسم تموم شد مامان -

 .اشک سردم را پاک کردم



تعجب نکن، بهت گفته بودم بیست -
 سالگی فارغ التحصیل

ماشین  میشم و تو قول دادی اون موقع یه
 خیلی خوب
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 .برام بخری 
شیشهی گالب را روی سنگش خالی کردم و 

 کف دستم را

 .روی اسمش کشیدم 
انقدر درس خوندم تا زودتر درسم تموم -

 بشه، ولی تو



 .نیومدی 
بغض و بوی گالب و خاک نمخورده نفسم 

مرا تنگ کرد. دل  

برای چشمهایش تنگ شده بود، برای 
 دستهای همیشه

مهربانش. کوروش باعث شد نباشد، نباشد 
 و من اینطور

مستأصل و درمانده به جای آغوش مادرم، 
 خاکش را لمس

 .کنم 

یه روزی از همین روزا با یه خبر دست -
 اول میام پیشت،

شاید خوشحالت نکنه، ولی من رو آروم 



 .میکنه مامان 

لند شدم و باز هم به نام طالییاش از جایم ب
 .نگاه کردم 

 دوستت دارم مامان-

N.Najmi 
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قدمی عقب رفتم و دور شدم. نه نگاه خاله و 
 نه لبهای
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لرزان عزیز پایم را سست نکرد. باید از 
 مامان دور میشدم



رامشم را بسازم تا میتوانستم آ . 

تکیه داده به در ماشین ماندم و خیره شدم 
 به اشکهای

 .عزیز که بیصدا میبارید

کمی نزدیک شدم تا آرامش کنم که 
 صدایش قدمهایم را

 .سست کرد 

 .امانتدارت نبودم دخترم، حالل کن -
 از کدام امانت حرف میزد؟

 .آرام جلو رفتم و پشت درخت ایستادم 
اشتند و راحت هر دو پشت به من د

 میتوانستم ببینمشان

 .و صدایشان را بشنوم 



این چه حرفیه عزیز جون؟ کی به -
 امانتداری شما شک

میکنه؟ از دخترای سپیده مثل چشمتون 
 .مراقبت کردید 

تازه متوجه منظورش از امانت شدم، من و 
 صدف امانتیهای

 .مادرم بودیم 

نه مریم، اگه امانتداری کرده بودم عسل -
ه دنباله رویانقد  

باباش نبود، صدفم انقده از باباش بدش 
 نمیومد. بچههام
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 .دارن از هم میپاشن 

خاله دست عزیز را گرفت و از صدایش 
 .بغض و گریه بارید 

صدف آروم میشه، عسلم باالخره حقیقت -
 .رو میفهمه 

فکر کنم از کدام حقیقت  پیش از این که
 حرف میزند

 .صدای عزیز لرزید 

اگه من همون ساال به سپیده گفته بودم -
 بره خونه داییش،

امروزه سرش زیر لحد نبود. من نباس 
 میگفتم بمونه، نباس

میگفتم گوش پدرامو میپیچونم که بشینه 



 سر خونه

 .زندگیش، سپیده بچم خیلی اذیت کشید 
خاله سرش را روی دست عزیز گذاشت و 

 انگار دیگر
پاهایش توان نداشت که روی زمین 

 نشست و سرش را به
 .پای عزیز تکیه داد 

کاش می فهمیدم اون شب چه اتفاقی -
 ...افتاد که پدرام

 .حرفش را قطع کرد 

هیچکس نمیدانست جز من. منی که هر 
 روز و هر شبم شد

دزهری که دلم نمیخواست تکرار شو . 



هر شب آرزو کردم صبح نشود و هر صبح را 
 به امید شب
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 .شدن و خوابیدن سر کردم 

اگه همون روزایی که یه ماه سپیده رو -
 گذاشت رفت که

چرا صدفو حامله شده نمیذاشتم دیگه 
 برگرده، االنه صدف

ز باباشم بدش تو بغل مامانش بود و ا
 .نمیومد 

متحیر و با آهی که پشت گلویم گره خورد 



 .چشم بستم 

یک ماه تمام مامان را ترک کرده بود که چرا 
 باردار شده؟

به گمون خودم کار خوبی میکنم. به ما یاد -
 دادن زن باید

 .با کفن سفید از خونهی شوهر بره بیرون 
 .هق زد و روی پایش کوبید 

- ت باشم مادر، من نتونستم مواظب
 نتونستم بچههاتم آروم

 .کنم. چرا سپردیشون دست من

سوال مرا خاله مریم پرسید و من گوش تیز 
 .کردم 

سپیده بچهها رو دست شما سپرد؟ چرا؟ -



 کی؟

عزیز تاب میخورد و روی پایش میزد و 
 هقهقش بند

 .نمیآمد
N.Najmi 
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اون شبی که بچم پرپر شد، زنگ زد نصف -
 .شبی

دست خاله مریم را گرفت و سخت تکان 
 .داد 



گفت بچمو سپردم بهت عزیز. گفت -
 .مواظبش باش

 .محکم روی سرش کوبید 

من خاک بر سر نفهمیدم میخواد خودشو -
 .به کشتن بده 

دست خاله را تکان میداد و از خاله صدایی 
ددرنمیآم . 

مثل من که نه قلبم صدایی داشت و نه 
 ذهنم. مامان

نمیخواست خودش را به کشتن دهد، فقط 
 قید من را زده

بود. عزیز نمیدانست مامان چه عشقی در 
 سر دارد که



باعث شده شبانه بیاید و به بابا بگوید 
 .ترکش میکند

اختیار بدنم دست خودم نبود. مثل بید 
 میلرزیدم. زمزمه

 .کردم 

- ر کوروش رو دوست داشتی که من رو انقد
 بسپری دست
 عزیز و بری؟

سرم را به تنهی زبر درخت تکیه دادم و 
 .فشردم 

 .دوستم نداشتی -
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 .صدای عزیز گنگ بود و من گیج 

حتمنی یه چیزی به پدرام گفته که اونم -
 .کشتش 

له مریم که تازه به خودش آمده خم شد و خا
 بود روی دو

 زانو نشست و بغلش کرد

آروم باشید عزیز جون، سپیده بچههاش -
 رو دست امینش

 .سپرد 

عزیز اما مثل آدم از همه جا بریده فقط 
 گریه میکرد و

 .حرف میزد

روم سیاس مادر، روم سیا که هر کدوم -



 بچههات یه جور
 .تلف شدن 
یش کوبید و هر دو دست را روی پاها

 .صدایش را باال برد 

آخه چی بگم به عسلت؟ بگم بابات ظلم -
 بود؟ بچم تو رو

که نداره، باباشم بگیرم ازش تلف میشه. 
 اون عاشق
 .باباشه 

 .تاب خورد و صدایش پایینتر آمد 
چی بگم به صدفت؟ بگم که بیشتر کینه -

 کنه از باباش؟

حال خودم را فراموش کردم، عزیز واقعا 



ان بود وپریش  
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میترسیدم قلب ضعیفش تاب نیاورد. 
 .نزدیک رفتم 
 عزیز، بریم؟-

خاله مریم رو برگرداند و با دیدن 
 چشمهایش ترسیدم،

سرخ، خشمگین، برقی وحشیانه که در 
 چشم هیچکس

 .ندیده بودم. قدمی عقب رفتم 
- ؟چی شده خاله  



 .به سمتم آمد و به عزیز اشاره کرد 
 .عزیز رو برسون، من باید برم-

صدایش عجیب سرد بود، پیش از این که 
 حرف بزنم پا تند

کرد و قبل از اینکه به عزیز برسم و راهیاش 
 کنم از

ماشینش گرد و خاکی که پشت سرش به 
 هوا بلند شده بود،

باقی ماند. عزیز را که سوار ماشین کردم 
قرآن درصدای   

قبرستان پیچید و دلم را لرزاند. رو کردم به 
 .مدفن مامان 

دیگه نمیام مامان، تو میخواستی من رو -



 بفروشی،
بفروشی به عشق ممنوعت، منم تو رو به 

 کینهام

 .میفروشم 

دندانهای قفل شدهام را به سختی از هم 
 .باز کردم 
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بالیی به سر عشقت بیارم که اون دو پاره -
 استخونیم که

ازت باقی مونده تو گور بلرزه. بهت قول 
 .میدم



* 

N.Najmi 
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با ماشین وارد حیاط شدم و با دیدن خاله 
 که روی پلهها

نشسته بود متعجب ماشین را خاموش 
 .کردم

و به کمک عزیز رفتم، ولی تمام مدت 
له بودچشمم به خا  

که با یک پایش روی سنگ خاکستری پله 
 ضرب گرفته بود

و دستهایش قفل شده در هم زیر چانهاش 
 .مانده بود 

 .عزیز با دیدن خاله صدایش را بلند کرد 



 مگه خونه نیستن؟ چرا اینجا نشستی مادر؟-

خاله لبخندی تصنعی زد و از جایش بلند 
 .شد 

 .هستن، میخواستم یه کم هوا بخورم -

ت عزیز را گرفتم و از پلهها باال رفتیم دس . 

 .بلند شو بیا تو، هوا سرده، میچای-
 .چشم، یک کم دیگه میام -
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از کنارش رد شدیم. عزیز که وارد خانه شد 
 به حیاط
 برگشتم



 چی شده؟--

 بدون اینکه نگاهم کند جواب داد
- ظر باباتم منت . 

 کنارش نشستم

 .بابا شرکته-
 از جایش پرید و صدایش باال رفت

 چی؟-

بلند شدم و روبرویش ایستادم و شانه باال 
 .انداختم 

 .رفته شرکت-
دستهایش میان موهای پرکالغیاش مشت 

 .شد 

 .وای-



از پلهها پایین رفتم و از کنار باغچه شلنگ را 
 برداشتم و

 .شیر آب را باز کردم 

- لش چیه؟مشک  

 .آب را پای درختهای عریان گرفتم 
  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

449 

مشکلش اینه که من نمیتونم بابات رو -
 .تحمل کنم 

تا حاال به این صراحت از انزجارش حرف 
 نزده بود، ولی

 .واقعا برایم مهم نبود 



اون شرکت خیلی بزرگه، میتونید ازش -
له بگیرید فاص . 

میان سکوتش آب را کف حیاط گرفتم. 
 نزدیک شدنش را

 .حس کردم 

تو چته؟ فکر کردم از احساسم عصبانی -
 .میشی 

شانه باال انداختم و شلنگ را باال گرفتم، 
 دقیقا روی

 .ماشین

برای چی باید عصبانی بشم؟ احساس آدم -
 که دست خود

 .آدم نیست 



شه کمی نگاهم کرد و من آب را روی شی
 گرفتم

 .برید تو، یه کم دیگه میرسن -
 .باز هم بیحرکت و ساکت نگاهم کرد

 .لبخند زدم 
 .خاله، من خوبم -

سری تکان داد و عقب عقب رفت و جلوی 
 پلهها پا تند کرد
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 .و باال رفت
یقا کمی دور خودم چرخیدم. کنج دیوار، دق



 جایی که پلهها

شروع میشد خشک بود، باید خیسش 
 .میکردم 

 .باید همه چیز را میشستم 
شلنگ را کشیدم و جلو رفتم و سنگهای کف 

 حیاط را رج

 .به رج شمردم و دوباره آب گرفتم 
 این ردیف اول، خب من باید چیکار کنم؟-

یک قدم عقب رفتم و از اولین سنگ ردیف 
 دوم شروع

 .کردم 

- از صدف شروع کنم، فعال کوروش باید 
 .خیلی درگیره



ردیف سوم سر ماشین بود، خم شدم و آب 
 را زیر ماشین

گرفتم و سعی کردم از خط سنگ سوم به 
 .چهارم نریزد 

باید یه جوری سر بابا رو هم گرم همین -
 کار بکنم، وقتی

 .کارم با کوروش تموم شد میرم سراغ بابا

 .ردیف سوم و چهارم هم تمام شد 
 .زنعمو نباید چیزی بفهمه-

شانهای باال انداختم و ردیف پنجم را تمام 
 .کردم 
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 .بفهمه هم مهم نیست -
ردیف ششم انتهای ماشین بود و دیگر نباید 

 آنقدر دقت
 .میکردم که ردیفها به هم نخورد 

- ایت میکنه، ولی خاله مریم از کوروش حم
 اونم بفهمه چه

 .خبره خوشحال میشه

N.Najmi 
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 .ردیف هفتم تمام شد و به باغچه رسیدم 
باید بفهمه اونهمه اعتمادش بیاساس -

 .بوده 
 .باغچه را آب دادم و دور خودم گشتم 



همه جا خیس بود و من هنوز ذهنم آرام 
 .نشده بود

روی سرم  شلنگ را باال آوردم و از بارانی که
 .بارید لرزیدم

 .لرزیدم و خندیدم، خندیدم و فریاد زدم
با تمام توان فریاد زدم. بیکالم، بیحرف؛ 

 حرفی برای زدن

نبود، قلبی برای شکستن نبود، بغضی برای 
 .شکستن نبود 

دور خودم چرخیدم و شلنگ را دور سرم 
 .گرداندم 

نفهمیدم خاله کی به حیاط برگشت، ولی 
ازوقتی شلنگ را   
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دستم کشید و من ماندم بی باران. اخم 
 .کردم 

باز که اومدی خاله؟ اومدی چی بگی؟ بگی -
 بابام بده،

 مامانم خوبه؟

 .دور خود چرخیدم و خندیدم

کاش صدایم یاری میکرد و بلندتر فریاد 
 میزدم، عمیقتر

 .میخندیدم 

- مدی بگی کوروش مرده و بابام نامرد؟او  

خندهام قهقهه شد و موهایم شالق شد 



 .روی صورتم 
باد تند عصر تازیانه میزد و من میلرزیدم و 

 .میخندیدم

 .دستم را کشید 

 .دخترهی دیوونه، سینه پهلو میکنی -

 .دستم را کشیدم و عقب رفتم 

ای بابا، من چند تا مامان دارم؟ چندتاتون -
دایمیخواین ا  

 مامانا رو دربیارید آخه؟

 .رفتم جلو و با انگشت دانه دانه شمردم 
مامان زنعمو مونس، مامان خاله مریم، -

 .مامان عزیز جون 

به اطرافم نگاه کردم و دوباره به روی خاله 



 .خندیدم 
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 دیگه نبود؟-

تنهایی و طرد شدگی را با یکباره طعم تلخ 
 بندبند وجودم
 .حس کردم

به لبهایم قفل خورد و لرزیدم و دستهایم را 
 زیر بغلم

 .زدم 
 .من هیچکس رو ندارم -

 .بیا بریم تو. داری میلرزی -



در حیاط باز شد و ماشین کوروش وارد شد. 
 بابا کنار

 .کوروش نشسته بود

از با هم دیدنشان خندهام گرفت. دوست 
درهایو برا  

قدیمی و دشمنهای خونی امروز کنار هم 
 .نشسته بودند

 بیاختیار خندیدم
 .ببینشون خاله، فقط من مسخره شدم-
 .بابا سریع پیاده شد و به سمتم دوید 

 چرا خیسی؟-

 .میخواست بغلم کند و من عقب رفتم 

 رو به خاله کرد
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 چه بالیی سرش اومده؟-

 .خاله بیجواب دست مرا کشید 

 .بیا دختر، کار دست خودت میدی-
تا مغز استخوانم از سرما میسوخت، مثل 

 قلبی که کنار قبر

 .مامان دفنش کردم

مثل آرزوی آرامشی که دیگر هیچوقت به 
 دستش

 .نمیآوردم 
مثل تمام حسرتهایی که زیر پا لهش کردم تا 

 بتوانم امروز



چشم تک تکشان نگاه کنم و لبخند بزنم  در
 به تمام

 .چیزهایی که از دست داده بودم 

مثل... مثل تمام وجودم که با دستهای 
 خودم دفنش کردم

 .و مثل قلبم که دارش زدم
N.Najmi 
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آتش سیگار، نگاهم را سمت کوروش 
 .کشاند 

به زیر پله تکیه داده بود و یک پایش به 
دهدیوار تکیه خور   

و یک دستش را زیر بغل زده بود و با 
 دست دیگر سیگارش
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 .را دود میکرد 
صدای شکستنم را شنیدم، سرد و بیحس 

 .نگاهم میکرد
دیگر نه کوروشی مانده بود و نه مادری و نه 

 .پدری 
ش بابا دستم را کشید. انگار گلولهی آت

 دستم دادند که

 .اینطور سوختم 
 .دستم را کشیدم 

 .به من دست نزن -



کوروش تکیهاش را از دیوار برداشت و 
 سیگار را زیر پایش

 .انداخت و با سر کفش زیر پا له کرد 
به سمت پلهها که میرفت صدایش را بلند 

 .کرد 

 نمایش کودکانهی قشنگی بود، ولی یک کم-
ن خستهکنندهست. زودتر تمومش ک . 

 .از پلهها باال رفت و وارد ساختمان شد 
 .من دیگر برای هیچکس مهم نبودم 

 .زهرخند روی لبهایم دوخته شد 
مادرم مرا نخواسته بود، از کوروش چه 

 توقعی بود؟
 .آرام به دنبال خاله مریم وارد خانه شدم
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یرون آمدم، خاله سریع سشوار را از حمام ب
 روشن کرد و

 .روی موهایم گرفت
 .بیحوصله نگاهش کردم 

معلوم نیست چت شده که این کارها رو -
 میکنی دختر،

 مگه عقل نداری تو؟

تلخ بود حسم را برای کسی توضیح بدهم که 
 هیچ چیز از

من نمیدانست و فکر میکرد خوب مرا 
 .میشناسد 



- مدتی که فکر  خب یکیش رو بگم، تمام
 میکردم مامانم

خوشبخته، اون تو بغل شما برای از دست 
 دادن زندگیش

 .گریه میکرده

تمام مدتی که فکر میکردم پدرم عاشق 
 خانوادهشه و به

خاطر رفاه ماست که شبها نمیاد خونه و کار 
 میکنه در

 .اصل پیش یه زن دیگه بوده 
سشوار بیحرکت مانده بود، دستش را 

ر را ازگرفتم و سشوا  

 .برق کشیدم 



حرفای عزیز رو شنیدم خاله، مامانم -
 میخواسته ما رو

ترک کنه، دو روز تو خونهی شما به همین 
 فکر کرد و
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تصمیمش رو گرفت که ما رو کشوند تهران 
 .و به بابا گفت 

باز  دستش را جلوی صورتم گرفت و لب
 کرد، ولی من

 .نگذاشتم حرف بزند 
میخواید بگید مامانم عاشق بابام بود؟ -



 میخواید بگید

 هیچ وقت بابا رو ترک نمیکرده؟

سشوار را داخل کشو گذاشتم و رو به او 
 کردم

میکرد خاله، من چیزایی رو میدونم که -
 .شما نمیدونید

نمیدانست آن شب من پشت آن در چه 
 شنیدهام،

مان پشت در آرزوی بچگیام را نمیدانست ه
 دفن کردهام،

نمیدانست تصویری که از مادرم داشتم 
 برای همیشه خاک

شد، نمیدانست آن شب من تا خدا رفتم و 



 دست مادرم را

گرفتم که برگردد، ولی برنگشت و امروز، 
 بعد از سالها

فهمیدم او در صحت عقل، در کمال آرامش 
 میخواست

کوروش برسد  خانوادهاش را ترک کند و به
. 

 .در را باز کردم و برگشتم نگاهش کردم 

مدتهای زیادی فکر میکردم که پدرم تنها -
 آدم صادق

زندگیمه، ولی شما روشنم کردید و از این 
 .بابت ممنونم 
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 برای لحظهای حرف در گلویم گره خورد،
ه حرف میزدم؟ برای کی؟اصال برای چ  

دنیای من خیلی وقته ویرون شده، برای -
 ساختنش تالش

 .نکن خاله
من فقط یه کار نیمه تموم دارم، انجامش 

 که بدم همه چیز

 .تموم میشه 
سریع به سمتم آمد و پیش از این که از در 

 بیرون بروم مچم
 .را گرفت 

ازت نمیپرسم چه کاری، چون میدونم -



 نمیگی. ولی منم
چیزایی میدونم که تو نمیدونی و برعکس تو 

 اصال
 .نمیخوام فرار کنم 

پیش از اینکه بگویم قصد فرار ندارم، در را 
 با شدت باز کرد

 .و از اتاق بیرون رفت
دنبالش رفتم. جلوی بابا که روی مبل 

 نشسته بود و کتاب
 .میخواند ایستاد

بابا سر بلند کرد و نگاهش کرد و بعد به 
شآهستگی عینک  

را برداشت و روی عسلی کنار مبل گذاشت 
. 
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 باز چیه؟-
پیش از اینکه خاله حرفی بزند در ورودی باز 

 شد و عزیز

وارد شد، کنارش کوروش بود و قصد 
 برگشت داشت، ولی با

دیدن خاله که روبروی بابا ایستاده بود 
د و بهپشیمان ش  

 .همراه عزیز وارد شد 

 .خاله اما اصال برایش مهم نبود 

 اون شب چه اتفاقی افتاد؟-



 .بابا یک تای ابرویش را باال برد 
 کدوم شب؟-

همون شب نحسی که زدی سپیده رو -
 .کشتی 

 .به دیوار تکیه دادم 
اعصابم آنقدر ضعیف شده بود که با هر 

 حرفی لرز به جانم

 .میافتاد 

 .با توام-
 .خم شد روی صورت بابا 

 اون شب چه اتفاقی افتاد؟-
عزیز روی کاناپه نشست و استغفار بلندش 

 یعنی خاله باید
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 .حرف را کوتاه کند، ولی خاله رو به عزیز کرد

ببخش عزیز جون، امروز شما چیزی -
 گفتی که من باید

ین سوال رو بگیرم، واال هیچ وقت جواب ا
 نمیفهمم سپیده
 .چرا کشته شد

عزیز در سکوت به بابا نگاه کرد و کوروش 
 به دیوار ورودی

خانه تکیه داد و مثل اینکه در حال دیدن 
 نمایش است

دستهایش را در جیب فرو برد و با کنجکاوی 



 به صحنهی
 .روبرویش خیره ماند 

 .خاله برگشت رو به بابا 

- ی!؟نگفت  

بابا نفس عمیقی کشید و کتابش را کنار 
 عینک گذاشت و از

جا بلند شد و باعث شد خاله از او فاصله 
 .بگیرد 

 چرا تو این شش سال نیومدی بپرسی؟-

اجازهی مالقات ندادن، طفره نرو، جواب -
 .سوالم رو بده

بابا پا روی حاشیهی فرش گذاشت و با 
 قدمی بزرگ به من



شد نزدیک و از خاله دور  . 

 هر چی بگم باور نمیکنی، میکنی؟-
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 .بستگی داره-
اول تو به من بگو عزیز چی گفته که باعث -

 شده خراب

 .بشی رو سر من 
 .خاله نزدیک شد و رو در روی بابا ایستاد

N.Najmi 

 ۱۱۷_پارت#

- گرفته و اون شب سپیده با عزیز تماس 



 بچهها رو سپرده
 دستش، میدونی این یعنی چی؟

بابا لب باز کرد حرف بزند، ولی حرفش را 
 بلعید و کم کم

 .رنگ صورتش سرخ و لبهایش سفید شد 
 .صدای خاله پایین آمد 

 ...این یعنی-
 .بابا صدایش را بلند کرد 

 .یعنی میخواسته من رو با بچهها بذاره بره -
بابا دور شد خاله پوزخند زد و از  . 

نخیر آقای کاردان، سپیده اهل این کارها -
 نبود، توام خوب

شناخته بودیش که گفتی بشینه زندگیش رو 



 بکنه و تو بری
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 دنبال معشوقهات، نه؟

 .عزیز آنچنان روی پایش زد که از جا پریدم

- هیچ میفهمی چی میگی با قمر بنیهاشم. 
 مریم؟

خاله بیتوجه به رنگ بابا که هر لحظه سرختر 
 میشد و

بیخیال به نیشخند دوخته شده به لبهای 
 کوروش رو به

 .عزیز کرد 



بله عزیز جون، فکر میکنید سپیده برای -
 چی رفت شهر

 خودش؟

 .عزیز با رنگ و رویی پریده رو به بابا کرد 

 تو همچین غلطی کردی؟-
بلند شد و من تازه عزیزی را دیدم  از جایش

 که همه

میگفتند وقتی جوانتر بوده و یک اخم 
 میکرده همه فرار

 .میکردند 

دو کلوم بگو خیالمو راحت کن، نوهی من -
 اهل حرومه؟ یا

 سر زنت هوو آوردی؟



کوروش انگشت سبابه و شستش را تلنگر 
 کرد و زد سر

زانویش. چشمش به دستش بود و زمزمه 
 .کرد
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مگه فرقی میکنه عزیز؟ چه حروم، چه -
 حالل، سپیده

 .نباید خیانت میدید
خاله برای اینکه جواب عزیز را بشنود چشم 

 از او
برنمیداشت، عزیز چشم از بابا و بابا چشم 



 از کوروش. نگاه
ز من اما میگشت بین دو مردی که سرشار ا

 .ادعا بودند
یکی شش سال تمام با تنپوشی از قداست 

 مرا خام انتقام

از مردی کرد که زمانی عاشقش بودم و 
 همان مرد با کسوت

خیرخواهی توانست مادرم را از زندگی و 
 بچههایش دور

کند. آنقدر در او نفوذ کرد که حتی به کسی 
 که به جای

خواهرش بود حرفی از احساسش نزد. 
اچقدر هر دو ر   



دوست داشتم و چقدر ناامید بودم از هر 
 .دوی آنها 

سرد و سنگین به آنها نگاه میکردم، دیگر نه 
 رنج بابا

برایم مهم بود و نه چهرهی حق به جانب 
 .کوروش 

 .بابا سکوت سنگین را شکست 
بهتر نیست به جای اظهار نظر از اینجا -

 بری؟ این مسئله
 .بین من و عزیزه 

ه شد و با نیشخندی که کوروش از دیوار کند
 از لبش پاک
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 نمیشد به سمت در رفت
 .به چشم -

 .صدای عزیز پاهای کوروش را سست کرد

بیحرمتی نکن، اینجا خونهی منه، حق -
 نداری بچمو
 .بیرون کنی

 بابا به سمت در رفت
 .پس من میرم -

را بلند کردخاله صدایش   

 چی شد؟ ترسیدی؟-

بابا ایستاد و یک باره برگشت و به سمت 
 .خاله رفت



من نمیدونم تو اون شب جهنمی برای -
 چی سپیده زنگ

زده به عزیز، نمیدونم برای چه دلیل دیگهای 
 جز ترک

کردن ما باید بچههاش رو میسپرد به عزیز. 
 نمیدونم و

 .برامم مهم نیست
یرفت و چهرهاش هر لحظه صدایش باالتر م
 سرختر

 .میشد

یه عمر تحملش کردم، هر کاری خواست -
 براش کردم، هر
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چی خواست براش فراهم کردم و آخرش 
 شد یه زن

افسردهی گوشهگیر که تمام زندگیش پختن 
 غذا و جمع

 .کردن نق و نوق بچههاش بود 

لهی بابا سیبک گلوی خاله بیشتر با هر جم
 متورم میشد و

ابروهای کوروش بیشتر گره میخورد. من 
 بیحس و

بیتفاوت به دست و پا زدن مردی نگاه 
 میکردم که دوست

نداشت جواب سوال عزیز را بدهد، برای 



 همین ترجیح داد

دستش را دور گلوی شخصیت زنی حلقه 
 کند که سالها

ته بودپیش او را خرد کرده و بعد کش . 

N.Najmi 
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اشک در چشمهای خاله برق زد. از سر 
 استیصال یا خشم

نفهمیدم، ولی مگر فرقی هم داشت وقتی 
 همه چیز رو به

 نابودی بود؟
تو یه زالویی، خون سپیده رو مکیدی، تمام -

 زندگیش رو

گرفتی و آخرش اون رو به یه زن مریض 



 .تبدیل کردی 
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کمی عقب رفت و فریاد زد و صدایش بارها 
 در ذهنم پیچید

چرا به عزیز نمیگی چطوری زن و زندگیت -
 رو ول کردی و

رفتی دنبال هوست؟ چرا نمیتونی جلوی 
 کوروش حرف

 بزنی؟ چون از خودت بهتر میشناستت؟
بغضش سر باز کرد و میان اشکهایش که 

ی بودمهارنشدن  



فریادش بلندتر شد، شاید به اندازهی تمام 
 سالهایی که

درد مادرم را به سینه کشید و لب بست 
 برای عشق دختری

که در پانزده سالگی خودش را حرام دو 
 چشم روشن کرده

 .بود 
تو یه کفتاری، حالم از وجودت، از هر -

 نفسی که میکشی
 .به هم میخوره

ه حالت ای کاش بابا آنقدر خونسرد نبود ک
 .تهوع بگیرم 

 پس چرا نمیری؟-



خاله میان اشک قهقهه زد و گریه کرد و 
 .صدایش لرزید 

کور خوندی، نمیذارم این دو تا دختر رو -
 حروم طمع و

حرص و هرزگیت کنی. نمیذارم ازشون یه 
 سپیدهی دیگه

 .بسازی 
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باره به طرف در رفت و چقدر بابا دو
 قدمهایش محکم روی

 .قلب و ذهنم فرود میآمد 



عزیز هر وقت حرمت من هم براتون به -
 اندازهی کوروش

مهم شد باهام تماس بگیرید. من دیگه 
 .تحمل نمیکنم 

داشت فرار میکرد، باید جواب سوال عزیز را 
 .میداد 

 .باید میگفت چه بالیی به سر مادرم آورده
لوی من میگفت تا خرد شدنش را باید ج

 ببینم. باید
میگفت چه بازی کثیفی را شش سال در 

 ذهن من چید و از

 .من یک دختر کور و کر ساخت 

 باید اقرار میکرد



پا تند کردم و جلویش ایستادم و وقتش 
 نبود که قد خم

 .کنم 

 .عصبی و کالفه نگاهم کرد 

مشکلی نیست عسل، هر وقت خواستی -
 میتونی بیای

 .پیشم 
پوزخند تلخم را میدید و فکر میکرد من 

 هنوز عسل او

 هستم؟
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کجا داری میری بابای مهربون؟ پیش -
 معشوقهی شش

 سال پیشت؟

 .گرفتگی نفسش را حس کردم 

نیشخندم حتی به قلب خودم هم نیش زد 
 و یک قدم به او

دم نزدیک ش . 

 چرا جواب عزیز رو نمیدی؟-

عزیز روی کاناپه نشسته بود و با رنگ پریده 
 دستش دور

 .تسبیح میگشت، بدون اینکه ذکر بگوید
شاید کاری که بابا با مامان کرده بود آنقدر 

 برایش سنگین



بود که برای لحظهای خدا را فراموش کرده 
 .بود 

بابا در سکوت خیره به من مانده بود و من 
سکوت دیگر  

نمیخواستم، هر چه فریاد بود پشت 
 حنجرهام جاخوش

کرده بود و کاش لحظهی انفجارم خودم هم 
 .میمردم 

جواب بده بابا، از کی خیانت رو شروع -
 کردی؟

N.Najmi 
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از کنارش رد شدم، نه میلرزیدم و نه 
 .ناراحت بودم
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 .نه سردم بود و نه خونی در سرم بود 
هیچ حسی نبود، هر چه بود انزجار بود، از 

 کوروشی که

بیخیال باز هم تکیه داده بود به دیوار و با 
 پایش روی زمین
 .ضرب گرفته بود

از پدری که دنیایش به اندازهی یک شرکت 
 بود و عشقش تا

وقتی دوام داشت که مدرک مهندسیاش را 
هکوبید ب  



سینهی دیوار و فکر کرد به اوج رسیده و 
 مادرم نمیتواند

 .همپروازش باشد 

بگو دیگه بابا، یه سال قبل از مرگش؟ دو -
 سال؟

 .جلوی خاله ایستادم و لبخند زدم 

 شما یادتونه خاله؟-

نگاهش بین من و بابا چرخ خورد و سکوت 
 .کرد 

 شما هم یادت نمیاد؟-

اکن برگشتم و به بابا که همینطور س
 ایستاده بود نگاه

 .کردم 



این نشد که بابا، یادت نمیاد کی از مامان -
 دست کشیدی ؟

 .بابا چرخید و سرش را به تاسف تکان داد
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 مادرت چی عسل؟ اون از کی شروع کرد؟-

 مسابقه بود و نمیدانستم؟ عزیز فریاد زد

- کن. به مرده انگ نزن، دستش از بس 
 .این دنیا کوتاس 

بابا خندید و جلو آمد و من عقب رفتم. 
 چیزی فراتر از تنفر

 .بغلم کرده بود و داشت خفهام میکرد 



این دختر که داره من رو جلوی شما خراب -
 میکنه خوب

 .میدونه مادرش چیکار کرده 

انگار کوروش برای لحظهای فراموش کرد که 
وتشنباید سک  

را بشکند، به هر حال صحبت از عشق 
 .دیرینهاش بود 

 .اینا رو تو توی سرش فرو کردی -
بابا باز هم خندید و از هر چه خنده بود 

 .بیزار بودم 
به طرف من آمد جایی نمانده بود که عقبتر 

 .بروم 
حاال تو بگو، من اینا رو تو سرت فرو -



 کردم؟ بگو اون شب

 .چی شنیدی 

هش کردمسرد و یخی نگا . 

هیچکس نمیدانست آن شب من پشت آن 
 در بودم جز

کوروشی که خودش را به بیهوشی زد تا 
 اعترافات ذهن
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مالیخولیایی من را بشنود. دیگر برایم مهم 
 نبود کسی این

 .را بداند 



گر برای من فقط انتقامم مهم بود، حتی ا
 مجبور میشدم به

 .خاطرش دروغ بگویم 

 !چی شنیدم؟ من که لحظهی آخر رسیدم-

چرخیدم سمت عزیز و چقدر راحت و به 
 سرعت دروغ

 .گفتن را یاد گرفته بودم 

وقتی رسیدم پشت در سالن فقط یه -
 صدای بلند شنیدم،

در رو باز کردم و مامانم رو دیدم که روی 
 .زمین افتاده 

ت بابا و به ابروهای دوباره برگشتم سم
 گرهخوردهی کوروش



 .و نگاه متعجبش توجه نکردم 
االن انتظار داری بگم مامانم خائن بوده؟ -

 حاال فکر کنیم

 بوده، تو چی؟ نبودی؟
 .چشمهای بابا درشتتر از آن نمیشد

لبهایش را با زبان تر کرد و دستش را محکم 
 روی صورتش

 .کشید 

 .وای خدای من -
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چی شد بابا جون؟ یک ساعته همه رو -



 معطل کردی و هی

بهونه میاری تا جواب سوال عزیز رو ندی. یا 
 میگی چرا

کوروش این جاست، یا میگی زنت یه زن 
 عامی بدبخت

بوده، که مایهی ننگت بوده و یا میگی 
 .سپیده خائن بوده

ات داشته باش بابا جون دل و جر  . 

 .رفتم طرف عزیز و کنارش نشستم 
اگر شما از سوالت منصرف شدی بگو تا -

 بابا بتونه نفس
 .بکشه، بدجور ترسیده بنده خدا 

عزیز انگار خدا را به یاد آورد که ذکر یاالله 



 گفت و از جا

 .بلند شد
من که بچه نیستم مادر، همون وختی که -

 چشاشو دیدم

ه ملتفت شدم چیکار کرد . 

 .به طرف اتاقش رفت 
 .حقمو حاللت نمیکنم پدرام -

بابا چشم فشرد و خاله روی کاناپه افتاد. 
 کوروش با نگاهی

به در بستهی اتاق عزیز روی مبل نشست و 
 سرش را به

 .دیوار تکیه داد و چشم بست 
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لسه اعالم شد؛ با رفتن عزیز ختم ج
 جلسهای که بابا نه به

 .سوال عزیز جواب داد و نه به سوال خاله 

اگر مامان، من را فدای عشقش کرد، بابا 
 من را تباه کینهاش

 .از کوروش کرد 
نفس عمیقی کشیدم و از خانه بیرون رفتم. 

 باید به زنعمو
سر میزدم؛ دلم برایش تنگ شده بود، به 

 اندازهی دلتنگی
ای کوچکی که از مادرشان دور تمام بچهه

 بودند. فریب



 .پدرشان را خورده بودند 
به اندازهی تمام بچههایی که خودشان را 

 جایی گم کرده

 .بودند و نمیدانستند کجا را بگردند 
 .من گم شده بودم

N.Najmi 
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**** 

شالم را مرتب کردم و با بسم الله در 
 .شرکت را باز کردم 

وارد شد و در را بست  نادیا به دنبالم . 

به سمت میز منشی که با دو متر فاصله از 
 در گذاشته شده
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 .بود رفتم 
 .خانم حاجبی از جایش بلند شد 

 .خانم کاردان، خوش اومدید -

 .از این زن خوشم میآمد
وجود ادب و احترامش به کوچک و بزرگ با 

 سن باالیش

 .واقعا ستودنی بود
نگاهی به فرم مخصوص سرمهای و مرتبش 

 انداختم و
 .لبخند زدم 

سالم، ممنون، یعنی ما هم باید فرم -



 بپوشیم؟
 .لبخند روی لبهای صورتیاش نشست 

 .قانونه خانم کاردان -
سری تکان دادم و به همراه نادیا به سمت 

 راهروی پشت

 .سرم، ورودی اتاقها رفتم 

 .خوشحالم که همکار شدیم -

 .افتخار منه -
بدون این که رو برگردانم دستم را تکان 

 دادم و وارد

 .راهروی عریض شدم
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 .سرامیکها را عوض کرده بودند 

 .طرح شطرنجیاش را دوست داشتم

سبیده به نادیا به دیواری که با تابلوهای چ
 هم تزیین شده

بود نگاه میکرد و من به شیشههای بلندی که 
 داخل اتاق را

 .نشان میداد 
 .همه مشغول کار بودند

به اتاق عمو رسیدم و تقهای به در زدم و 
 .وارد شدم 

 .صندلی رو به پنجره بود

 عمو جون خوش آمد نمیگید؟-

صندلی چرخید و با دیدن کوروش مات 



 ماندم. عمو نگفته

ود کوروش هم به شرکت میآید ب . 

 .با آرامش از جایش بلند شد 
 .خوش اومدید -

به دو مبل چرم مشکیای که جلو و دو طرف 
 میزش بود

 .اشاره کرد
 .بشینید لطفا -

مخاطبش نادیا بود، واال من باید یا منتظر 
 بیتوجهی
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و یا کنایههای تمام نشدنیاش میبودم  . 

 .روی مبلها، روبروی هم نشستیم 
 عمو نیست؟-

فنجان قهوهاش را از روی میز برداشت و 
 .میز را دور زد 

 .بدون این که نگاهم کند جواب داد 
 .االن میاد -

رو به نادیا سری تکان داد و از در بیرون 
 .رفت

 .نگاه نادیا با او رفت تا در را بست 
لو خم شد و صدایش را پایین کمی به ج

 .آورد
 خوش تیپهها-



 .ولی من به فکر حضور او بودم
اگر قرار بود کوروش در شرکت باشد، کار 

 کردن سخت

 .میشد

 .کمی بعد عمو وارد اتاق شد 

 .با خنده در را بست و پشت میزش رفت 
 .خوش اومدید بچهها -

نادیا تشکر کرد و من هنوز درگیر حضور 
 .کوروش بودم 

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

477 

 عمو، کوروش هم اینجا کار میکنه؟-



 .میاد و نظارت میکنه، رسمی نیست -

خندید و خودکار روی میز را برداشت و 
 انتهایش را به میز

 .زد و خوردکار بین دو انگشتش باال رفت
 ...آن را چرخاند و سرش را به میز زد و

مشغول بود و این به وضوح فکرش 
 .مشخص بود

نگاهم را از خودکار گرفتم و به نادیا نگاه 
 کردم. مشغول

تماشای کتابخانهی تخصصی عمو بود، هر 
 چند تمام

کتابهای آن کتابخانهی قدیمی مال کوروش 
 .و بابا بود 



 .خب بریم معرفیتون کنم -

از پشت میزش بلند شد و ما به دنبالش 
 رفتیم. از جلوی

انم حاجبی که با دیدن ما ایستاد، رد خ
 شدیم و وارد تنها

 .اتاق سالن شدیم 
با دیدن کل کارکنان شرکت که روی 

 ضندلیهای چرم و

گردان پشت میز بزرگ و سفارشی نشسته 
 بودند، مات

 .ماندم 

کوروش پشت شیشهی قدیای که کل دیوار 
 را پوشانده بود
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 .ایستاده بود و به بیرون نگاه میکرد
 .با دیدن عمو همه بلند شدند، حتی بابا 
 .عمو ابرویی گره زد و قدمی جلو رفت 

 .بشینید خواهش میکنم -
همه نشستند، کوروش حتی رویش را 

 .برنگرداند 
میخواستم با کارمندان جدید شرکت آشنا -

 .بشید
گرفت دستش را رو به نادیا  . 

ایشون خانم کاشفی هستند، کارشناس -
 معماری که قراره



از این به بعد زیر نظر آقای شهابی کار 
 .کنند 

چشم چرخاندم که آقای شهابی را پیدا کنم، 
 ولی صدای

 .عمو خط نگاهم را برید 

ایشون خانم کاردان، کارشناس معماری. -
 ایشون هم

 .سهامدار اینجا هستند و هم کارمند اینجا 

کوروش روی یک پا چرخید و دستش را 
 میان موهایش فرو

 .برد
 .برای لحظهای قلبم فرو ریخت 

سریع نگاهم را از او برداشتم و فقط به 



 صدایش گوش
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 .دادم 

ایشون هم زیر نظر آقای شهابی شروع به -
 .کار میکنند 

ابی از پشت میز بلند شد آخر آقای شه . 

مرد جوانی حدود سی سال با چشمهای 
 مشکی و ابروهای

پهن و بینی عقابی، با تمام عادی بودن 
 صورتش، جذاب به

 .نظر میرسید 



از آشنا شدن با شما خوشحالم و امیدوارم -
 همکاران خوبی

 .باشیم 
نادیا سری تکان داد و من زیر لب تشکر 

 .کردم 

ش بلند شد آقای مرادی از جای . 

 .خیلی خوش اومدید-

N.Najmi 

 ۱۲۱_پارت#
تنها کسی که میشناختمش همین کارمند 

 .قدیمی بود
شلوار فاق کوتاهش را باال کشید و 

 کمربندش را زیر شکم

 .محکم کرد 
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صندلی را دور زد و جلو آمد و رو به عمو 
 گفت

 .من همه جا رو نشونشون میدم -

عمو با همان ابروهای گره خورده سری تکان 
 داد و اتاق را

 .ترک کرد 
ببخشید آقای مرادی لطف میکنید همین -

 جا همه رو

 معرفی کنید؟

سنگینی نگاهی آزارم میداد و هر چه چشم 



 چرخانده بودم

 .پیدایش نکردم 
میخواستم ببینم چه کسی آنقدر سنگین و 

وس بهنامحس  

 .ما نگاه میکند

آقای مرادی شروع کرد و من حتی اسامی را 
 نمیشنیدم، با

دیدن چشمهایشان میفهمیدم شخص مورد 
 .نظرم نیست

یک طرف میز را طی کردیم و به سومین 
 دختری که معرفی

میشد رسیدیم و با همان دید اول متوجه 
 سنگینی نگاهش



 .شدم

هنوز آقای مرادی معرفی نکرده بود که 
روش کنار دخترکو  

 .ایستاد 
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 .من معرفیشون میکنم -

آقای مرادی سری تکان داد و قدمی فاصله 
 .گرفت

کوروش با لبخند به دختر نگاه کرد و بعد رو 
 .به ما کرد

ایشون خانم شیدا صحرایی هستند، مدیر -



 .بخش طراحی 
نقشههای شما باید از روی در حقیقت 

 طرحهای ایشون و

مورد تایید ایشون قرار بگیره تا بره به 
 قسمت ماکت و بعد

 .اجرایی 
نادیا دستش را دراز کرد و دختر با ابروی 

 نازک باال دادهاش
 .سنگین با او دست داد

رو به من کرد و من با لبخندی تصنعی سر 
 تکان دادم و از

 .کنارش رد شدم 

روش آزار من بود، نباید اگر قصد کو



 میگذاشتم بفهمد با

ایستادن کنار این دختر پر ناز و افاده چقدر 
 موفق شده که

 .اعصابم را به هم بریزد
باز هم آقای مرادی نزدیک شد و شروع به 

 معرفی دیگر

اعضا کرد و من حتی صدایش را نمیشنیدم 
. 

تمام حواسم به کوروش بود که کنار شیدا 
اایستاده بود و ب  
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لبخندی که انگار تمامی نداشت با او 
 .صحبت میکرد 

شیدا گاهی تابی به ابرویش میداد و یا با 
 خندهای تصنعی

سرش را عقب میبرد و نگاه کوروش از او 
 .جدا نمیشد 

معرفی آخرین نفر که تمام شد مثل 
اپرندهی از قفس ره  

شده از اتاق جلسات بیرون رفتم. نادیا 
 دنبالم آمد و

میخواست چیزی بگوید که بابا با حضورش 
 .مانع شد 

 .اگر مشکلی داشتی بیا پیش خودم -



 .انتهای راهرو را نشان داد 
 .در سوم-

سری تکان دادم و بیحوصله نگاهش کردم 
 .تا رفت 

 .رو کردم به نادیا
 .چی میخواستی بگی -

اتاق جلسات باز شد و همه دو به اینبار در 
 دو و در حال

 .گفتگو بیرون آمدند 

کوروش با شیدا بیرون آمد و انگار حرفهای 
 جذابشان

 .تمامی نداشت که بیتوجه به راهرو پیچیدند
دست نادیا را گرفتم و دنبال خودم کشیدم. 



 صدای کوروش
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 .عجیب خلسه داشت 

بیخود نگرانی، اگر اذیتت کرد کافیه بهم -
 .بگی

لحن صمیمانهاش و نزدیکی بیش از 
 حدشان باعث شد از

 .حرص بخندم 

 .نادیا دستم را فشرد 
 .آروم باش -

 .آرومم-



مشخصه. انقدر آرومی که نزدیکه با -
 چشمات دختره رو دو

 .شقه کنی 

ابی هنوز جواب نداده بودم که آقای شه
 کنارم ایستاد و

 .قدمهایش را با گامهای کوتاه ما تنظیم کرد 
تشریف بیارید سالن نقشهکشی رو -

 .نشونتون بدم 
به دنبالش رفتیم و از کنار کوروش و شیدا 

 .رد شدیم 
در اتاق را باز کرد و با دیدن میزهای 

 نقشهکشی که دور تا
دور اتاق چیده شده بود آنقدر هیجانزده 



ششدم که کورو  

 .را به گوشهی ذهنم فرستادم
دو سه نفر با تکان دادن سر و یا لبخندی 

 کمرنگ از کنارم
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رد شدند و از نیم پلهی میز نقشهکشی باال 
 رفته و پشت

 .میزشان ایستادند

N.Najmi 
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میز کنار با راهنمایی آقای شهابی پشت دو 



 .هم ایستادیم 

رو به من کرد و چراغ بزرگ نقشهکشی که 
 به میز وصل بود

 .را جلو کشید
خانم کاردان شما لطف کنید یه اتود از -

 طرحی که بهتون

 .میدم بزنید

به سمت میز خودش رفت و از کشوی میز 
 طرح را آورد و

 .جلویم گذاشت 

 .طرح دیگری که دستش بود به نادیا داد 

- لطف کنید اتود کنید شما هم . 

 روبروی ما ایستاد و عینکش را جابهجا کرد



وقتی تموم شد اتودهاتون رو جابهجا کنید -
 و هر جا ایراد

دیدید کنارش بنویسید. تا آخر وقت اداری 
 تحویلم بدید

 .لطفا 
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 .از حالت جدیاش خندهام گرفت 
وقتی دور شد سرم را نزدیک نادیا بردم و تا 

 جای ممکن

 .صدایم را پایین آوردم 

 .طرف اصال بهت نگاه نمیکنه -



سرش در طرح بود و ابروهای خوش 
 .حالتش گره خورده 

مثل خاله زنکا از همین روز اول شروع --
 نکن حرف

 .درآوردن عسل

 .با نگاهی به صورتش فهمیدم جدی است
کردم، ولی در کمال  سرم را گرم طرح

 تعجب متوجه
 .اندازههای اشتباه در آن شدم 

دو ساعت بعدی را مشغول سر و کله زدن 
 با اعداد بودم و

 .نادیا مشغول کشیدن 
وقتی ناامید شدم طرح را برداشتم و سراغ 



 .شهابی رفتم 

پشت میزش ایستاده بود و نقشهها را 
 .بررسی میکرد

به طرفش  پایین نیمپله ایستادم و طرح را
 .گرفتم 

آقای شهابی این ابعاد مشکل داره، با -
 مساحت ارائه شده

 .نمیخونه 
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انگشت سبابهاش را وسط عینک گذاشت و 
 آن را به انتهای



 .بینی فرستاد 
 .مطمئنید؟ این طرح خانم صحرائیه -

رو باال انداختم با شنیدن اسم شیدا اب . 

مگه طرحهای ایشون برگرفته از قرآنه؟ -
 خب شاید ایشون

 .هم اشتباه کنن 

 .طرح را از دستم گرفت و روی میز باز کرد 

از حرکاتش مشخص بود حرف من برایش 
 .خوشایند نبوده 

شروع به بررسی کرد و من به سمت میز 
 .نادیا رفتم

با دیدن نقشه فهمیدم همه چیز خوب پیش 
رود می . 



خسته از ساعتها سر پا ایستادن روی 
 صندلی کنار در

نشستم و به شهابی که هر لحظه ابروهایش 
 بیشتر گره

 .میخورد خیره شدم 

داشت تمام تالشش را میکرد که از حیثیت 
 مدیر طراحی

 دفاع کند

 .در باز شد و کوروش وارد اتاق شد .

 .برید ناهار، خانم حبیبی صداش درمیاد -
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تک تک مداد و خطکشها روی میز قرار 
 گرفت و از در

 .بیرون رفتند
شهابی اما دست از سر نقشه برنمیداشت. 

 نادیا رو به
 .کوروش کرد 

اگر اجازه بدید من نیم ساعت دیگه برم، -
 وسط اتود برم

 .کال تمرکزم به هم میریزه 

تکان داد و بدون این که  کوروش سری
 نگاهی به من اندازد

 .به سمت شهابی رفت 
 مشکلی چیه مسعود؟-



شهابی نیم نگاهی به من انداخت و سعی 
 کرد تا جاییکه

 .میتواند صدایش را پایین بیاورد 

این طرح خانم صحرائیه، مثل این که -
 ابعاد فضای آمفی

 .تئاتر با سالن سینما با هم نمیخونه
یک طرف و یک راهروی یک در سه متر از 

 دو متر قید شده

 .که جاش مشخص نیست

کوروش طرح را گرفت و از زیر دست 
 .شهابی کشید 

 .تو برو ناهار من درستش میکنم -
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مسئله این نیست، خانم کاردان نتونستن -
 اتود رو بزنن، به

 . خاطر همین

 حتی رویش را برنگرداند

 !پس ایراد رو ایشون پیدا کردن؟-
 .بله -

خوبه، حاال تو برو ناهار من با خانم کاردان -
 هماهنگ

 .میشم

N.Najmi 
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شهابی که از در بیرون رفت کوروش به 



 .سمتم آمد

 .خونسرد نگاهش کردم 

 .طرح را سمتم گرفت 

توی این حجم طرح، پیدا کردن یه نقص -
زئی سخته،ج  

 مطمئنی خودت اعداد رو عوض نکردی؟

 .یک باره گر گرفتم
 .از جا پریدم و طرح را از دستش قاپیدم 

 .روی اعداد کنار طرح زدم 
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با خودکار نوشته شده، فرق خودکار و -



 مداد رو که

 میدونید؟

تش را در جیبش فرو پوزخندی زد و یک دس
 .برد 

 راه حلت؟-

 .به سمت میزم رفتم 
هر وقت عذرخواهی کردید دنبال راه حل -

 .میگردم

صدایش دور نشد، وقتی پشت میز رفتم 
 فهمیدم دنبالم

 آمده
 .فراموشش کن-

سرم را روی نقشهی نادیا خم کردم، در حال 



 .اتمام بود 
خیلی زشته دست ببرید توی یک طرح و -

یهبدید دست   

 .تازهکار که مثال خرابش کنید
سر بلند کردم تا ببینم نگاهش حدسم را 

 تایید میکند یا
 .نه 

ولی یادتون نبود اسباب بازی بچگی من -
 ماکتهای بابا بود

و دفتر نقاشیم کاغذ طراحی. به کاهدون 
 زدید آقای

 .کاردان
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آرنجش را به لبهی میز تکیه داد و  دو
 انگشت سبابه و

شستش دور انگشت حلقهی دست چپش 
 .چرخ خورد 

چراغ را کنار زدم و با دیدن لبخند 
 رضایتآمیزش جا

 .خوردم 

 .یادم نرفته با چی بزرگ شدی -
تازه معنای حرکت دستش را فهمیدم، 

 داشت به حلقهی

زد پالستیکی و آرزوی ازدواجم با او کنایه می . 

 .کمی خم شدم و با زهرخند جواب دادم 



آرزوی بچگی من رو خیلی جدی گرفتید. -
 غرورتون رو

 ارضا میکنه نه؟
دستهایش را برداشت و هر دو را در جیب 

 شلوارش فرو

 .برد 
اصوال من بچهها رو جدیتر میگیرم تا وقتی -

 بزرگ
 .میشن 

 .کمی دور شد و دوباره چرخید طرفم 

- شترن، کثیف فکر پاکترن، بیغل و غ
 .نمیکنن 

 .دستم روی کاغذ نقشهکشی مشت شد 
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هرچقدر سعی میکردم با او وارد بحث 
 .نشوم نمیشد 

 .به سمت در رفت 
به هر حال بازم با همون افکارت که پر از -

 زهره

 .نتیجهگیری کردی
الی در را باز کرد دستگیره را گرفت و  . 

توی اون نقشه دست بردم چون تو به -
 عنوان یکی از

اعضای خانوادهی کاردان و سهامدار وارد 
 این شرکت شدی،



همین آقای شهابی برای تست تو سختترین 
 طرح رو از

خانم صحرایی خواست و من توش دست 
 بردم تا ثابت کنم

کاردان بودن تو هیچ ربطی به فامیلیت و 
ارهسهامت ند . 

 .مطمئن بودم مشکل رو پیدا میکنی 

 .در را باز کرد و میان چهارچوب در ایستاد 

برعکس تو،من چیزی رو یادم نمیره. یادم -
 نمیره همون

ماکتهایی که اسباببازیت بودن رو چند بار 
 خراب کردی و

 .من یادت دادم درستشون کنی



از در بیرون رفت و من را بین بهت و 
 .حیرت باقی گذاشت 

 .در موردش بد قضاوت کرده بودم 
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دستم را روی گونههای آتش گرفتهام 
 گذاشتم و نادیا

 .دستش را روی دست دیگرم گذاشت 

 .الو، منم اینجا بودما-
در آن کشاکش نه من به حضور نادیا فکر 

 کردم و نه

 .کوروش



 .ببخشید-
ری که نیمهباز مانده بود خیره ماند به د . 

عسل، این مرد اگر عاشق تو نباشه، روت -
 .تعصب داره 

دستم را جلوی صورتش تکان دادم و 
 .خندیدم 

این مرد نه روی من تعصب داره و نه -
 عاشقمه، اون نگران

 .اسم کاردانه 
سری به تاسف تکان داد و نقشهاش را لوله 

 کرد و باالی میز

 .گذاشت

- ن اونی که خوابه میشه بیدار کرد، ولی میگ



 اونی که
 .خودش رو زده به خواب نمیشه 

 .دستش را کشیدم
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بریم ناهار. خانم حبیبی عصبیه، یه وقت -
 دیدی غذامون

 .رو ریخت تو سطل آشغال
N.Najmi 

 ۱۲۴_پارت#

از پلهها سرازیر آسانسور مشغول بود، 
 شدیم و به طبقهی



 .همکف رفتیم 

 .نادیا به اطراف نگاه کرد 
 تو ورودی بشینیم ناهار بخوریم؟-

 .دستش را گرفتم و از البی رد شدیم 

 .در شیشهای را باز کردم 

 .سالن غذاخوری پر از آدم بود

نادیا چشم چرخاند و راه افتاد سمت میزی 
 .که خالی بود 

 .بیا دیگه -
عتماد به نفسش لذت بردماز ا . 

با سر باال برده از میان کارکنان سه شرکتی 
 که در آن

ساختمان بودند گذشت و پشت میز 



 .نشست 
روبرویش نشستم و هر چقدر چشم 

 چرخاندم کوروش را
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 .ندیدم 
 .بابا با سینی غذا کنارمان آمد 

- جازه میدید؟ا  

 .فقط نگاهش کردم 
 .خواهش میکنم، خوشحال میشیم -

با حرف نادیا، بابا سینی را روی میز گذاشت 
 و به طرف



 .جایی که غذاها را تحویل میدادند رفت

با دو سینی برگشت و جلوی من و نادیا 
 .گذاشت

نگاهی به سینی غذای بابا انداختم. خورشت 
 بادمجان بود

 . که از آن متنفر بودم

غذای نادیا هم همین بود، ولی برای من 
 .لوبیا پلو بود

 .قاشقم را پر کردم 
 دو سه جور غذا داریم؟-

بابا قاشق اول را در دهان گذاشت و سر 
 .تکان داد 

سفارش عموئه، میدونه بادمجون دوست -



 نداری از بیرون
 .سفارش دادن 

 .قاشق در دستم ماند
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 .عمو هیچ وقت به این چیزها توجه نمیکرد 

کوروش با دست پس میزد و با پا پیش 
 .میکشید

اگر دست از این کارش برنمیداشت زمانی 
 نمیبرد که هم

 .خودش را انگشتنما میکرد و هم من را 

از پشت میز بلند شدم و به صدای نادیا و 



 نگاه سنگین بابا
 . توجه نکردم

از سالن خارج شدم و خودم را به شرکت 
 .رساندم 

وارد شرکت که شدم به سمت اتاق عمو که 
 حدس میزدم

 .کوروش آنجا باشد رفتم 

بیهوا در را باز کردم و با دیدن صحنهی 
 روبرویم دستم

 .روی دستگیره و پلکهایم بیحرکت ماند
کوروش قاشقش را در بشقاب گذاشت و 

 .بلند شد 
ا فرو داد و به پشت مبل شیدا لقمهاش ر 



 .تکیه داد 
 اتفاقی افتاده؟-

نگاهم روی میز کوچک وسط مبل چرخید و 
 به فاصلهی

 .کوتاهشان از هم 

 .نه، با... با عمو کار داشتم -
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به سختی گفتم و رو برگرداندم که با حرف 
 کوروش انگار

محکمی به صورتم کوبیدند مشت  . 

 .هر چی هست بگو، اینجا غریبه نداریم -



نفس عمیق کشیدم تا بتوانم ذهنم را 
 کنترل کنم و بیفکر

 .حرفی نزنم که نباید 

 .آرام روی یک پاشنه چرخیدم
میخواستم بگم لطف کنید از این به بعد -

 بین من و بقیه
 .فرق نذارید

وکباب با پوزخند نگاهم را روی سینیهای چل
 گرداندم و

 .میخکوب به کوروش نگاه کردم 

برام غذای سفارشی نگیرید و سعی نکنید -
 به بقیه ثابت

 .کنید به کارم تسلط دارم. همین برام کافیه



دستش را میان موهایش فرو برد و رد 
 انگشتهایش در

 .موهای جوگندمیاش باقی ماند

میدونستم به بادمجون حساسیت داری، -
 نمیخوام یه غذا

باعث بشه چند روز از کارت ببفتی و بقیه 
 فکر کنن چون

کاردانی میتونی سر کار نیومده مرخصی 
 .بگیری 
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به سمت میزش رفت و من پر حرص و با 



 چشمهایی که

حس میکردم از شدت فشار بیرون میزند به 
 سمت در

 .رفتم 
- مطمئن باش با بقیه فرق نداری،  راستی،

 واال سر این میز

 .دعوت میشدی

N.Najmi 
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تمام شخصیتم را خرد کرد، آنهم جلوی 
 دختری که خیلی

عادی به ما نگاه میکرد و به خودش زحمت 
 نمیداد میان

 .بحث خانوادگی از اتاق بیرون برود



اصال چرا برود؟ از حالتشان مشخص بود 
 مدتهاست با هم

ابطهی صمیمانه دارند ر  . 

چرخیدم و با تمام توان بغضم را فرو دادم و 
 صدایم را صاف

 .کردم 

خیلی خوشحال شدم. خاص بودن برای -
 شما نهایت

حقارته، وقتی شما یکی رو تایید کنید یعنی 
 کمترین
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دنهمشکلش دروغگویی و خائن بو . 

 .چشمهایش سرخ و فکش قفل شد

از سکوتی که دچارش شد چشم گرفتم و 
 نگاهی

تحقیرآمیز به سراپای شیدا انداختم و از 
 .اتاق بیرون رفتم

راهرو را سریع رد کردم و وارد اتاق جلسات 
 شدم، تنها

 .جایی که میدانستم کسی نمیآید 

روی اولین صندلی نشستم و سرم را روی 
 .میز گذاشتم

شم و حرص و شاید کمی... فقط کمی از خ
 حسادت به خود



 .پیچیدم 
 .خدا لعنتت کنه کوروش -

اگر اوضاع همینطور پیش میرفت، همهی 
 نقشههایم نقش
 .بر آب میشد 

 .بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن 
میز را دور میزدم و فکر میکردم باید چه کار 

 .کنم 

جلوی شیشهی قدی ایستادم و به خیابان 
پایم نگاه زیر  

 .کردم 

به هجوم ماشینها در دل هم، به 
 دستفروشی که چند جلد
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کتاب روی زمین چیده بود و کنارش 
 .لباسهای رنگارنگ

به پلیسی که تا میتوانست در سوتش 
 میدمید و سعی

د میکرد جای خالی چراغ راهنمایی را بگیر  . 

به دختری که منتظر تاکسی بود و برای هر 
 ماشینی دست

 .بلند میکرد 
نگاهم از شیشهی رفلکس برج روبرو باال 

 رفت و با ضرب

چیزی که به پنجره خورد پریدم عقب. 



 پرندهای روی هرهی
پنجره نشسته بود و سرش را تکان میداد، 

 دو گام

کوچکش را تلو خورد و افتاد و من جلو 
 .دویدم 

گرفت از سقوطش، با ضربی که به دلم 
 شیشه خورد

 .پروازش محال بود
یکباره از جلوی چشمهایم اوج گرفت و تا بام 

 برج پرواز
 .کرد 

آنقدر خوشحال شدم که لبخند روی لبم 
 نشست و مثل



 .یک انسان برایش دست تکان دادم 
 .موفق باشی کوچولو -

همه دارن دنبالت میگردن، تو وایسادی -
 اینجا برای
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 ساختمونها آرزوی موفقیت میکنی؟

برگشتم، جلو رفتم و انگشتم را میان 
 ابروهای پرپشتش که

 .گره خورده بود گذاشتم و باال کشیدم 

 .اخم نکن خانم مهندس، بهت نمیاد-
 .ولی اخمهایش باز نشد



ین حد روی تنها کسی که میتوانست تا ا
 نادیا اثر بگذارد

 .نادر بود 
 نادر تماس گرفت؟-

 .سرش را به عالمت مثبت تکان داد 

جلوی دره، میگه باید محیط کاریت رو -
 .ببینم

 .شانه باال انداختم 

 .خب راست میگه-

 .یک قدم عقب رفت 
آبروم میره عسل، باید میذاشت حداقل -

 چند روز

 .بگذره 



کنارش رد  آرام روی شانهاش زدم و از
 شدم. دنبالم دوید و

 .من به سمت خروجی رفتم 
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 .جلوی در برگشتم و به راهرو اشاره کردم 

 .برو سر کارت، من درستش میکنم -
پیش از اینکه حرفی بزند از پلهها سرازیر 

 .شدم

بدم  همیشه از معطل شدن جلوی آسانسور
 میآمد

سه طبقه یک نفس تا پایین دویدم و وقتی 



 روبروی نادر که

در البی راه میرفت ایستادم نمیتوانستم 
 درست نفس

 .بکشم 
دستم را روی سینهام گذاشتم تا نفسم را 

 .تنظیم کنم
 .جلو آمد 

 .سالم، ببخش مزاحم شدم -

 .دمی گرفتم و جوابش را دادم 

 .سالم، مراحمی، بریم باال -

دنبالم آمد و وارد آسانسور شدیم به  . 

کمی این پا و آن پا کرد و باالخره سوالش را 
 پرسید



 نادیا ناراحت شده؟-
به آینهی قدی تکیه دادم و به نگاهش کردم 

. 

اگر محیط غریب بود درک میکرد، ولی -
 اینجا شرکت
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است، اینهمه عجلهات برای خانوادگی م
 دیدن محیط کارش

 .یک کم عجیبه 
سرش را پایین انداخت و ابروهای 

 پرپشتش به هم پیچید
N.Najmi 



 ۱۲۶_پارت#

من تو رو میشناسم، ولی با عرض -
 شرمندگی هیچ

اعتمادی به اعضای شرکت ندارم، تو خودت 
 چقدر میتونی

 این آدما رو تایید کنی؟
ید نمیکردم من حتی پدر خودم را تای . 

حال نوبت من بود که سرم را پایین 
 .بیندازم 

 .آسانسور ایستاد و من نفس راحتی کشیدم
در ورودی را باز کردم و نادر پشت سرم وارد 

 .شد

به محض ورود کوروش که داشت وارد 



 آبدارخانه میشد را
 .دیدم

راه را به نادر نشان میدادم که کوروش 
 برگشت و به
 .طرفمان آمد 

- م کاردان خان . 
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 .ایستادم و به طبع نادر هم ایستاد
 .کنار ما رسید

 .آقای شهابی دنبالتون میگشتن -
 .دارم میرم -



 .نگاهی به نادر انداخت و رو به من کرد 
 معرفی نمیکنید؟-

دیدن خونسردیاش بعد از این که جلوی 
ا سکهیشیدا مر   

یک پول کرده بود، واقعا اعصابم را به هم 
 .ریخت 

با این حال نمیتوانستم جلوی نادر حرفی 
 بزنم، همین مانده

بود که او متوجه شود ما حتی بین خودمان 
 هم مشکل

 .داریم 

 .رو به نادر کردم 
ایشون کوروش کاردان، پسرعموی من -



 .هستند 

 .و آقای نادر کاشفی، برادر نادیا 
ه نگاه سنگین نادر به کوروش شدم متوج . 

با هم دست دادند و کوروش کنار من 
 .ایستاد 

بابت اعتمادتون ممنونیم، نادیا خانم مثل -
 عسل برای ما
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عزیزه و مطمئن باشید نمیذاریم مشکلی 
 براشون پیش

 .بیاد 



کوروش که هیچ ربطی به ماتزده به حرفهای 
 خوش آمد

گویی نداشت گوش دادم و از صراحتش 
 .حرص خوردم 

 .ولی انگار نادر خوشش آمد
ممنون از شما که درک میکنید. درسته -

 من زمان زیادیه

عسل جون رو میشناسم، ولی باید شرکت 
 رو میدیدم تا

 .خیالم راحت شه

نفهمیدم در این دو جملهای که بینشان رد و 
چه بدل شد  

بود که هر دو با خداحافظی سرسری و 



 سنگین از هم جدا

 .شدند 

شرکت را به نادر نشان دادم و او را با آقای 
 شهابی و آقای

 .مرادی آشنا کردم 

تمام مدت نادیا همراه ما بود و وقتی نادر 
 خیالش راحت شد

 .به سر کارش برگشت 
 .همراه نادر رفتم تا بدرقهاش کنم 

ی که رد میشدیم شیدا از کنار سالن طراح
 بیرون آمد و با
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 .نیممچرخی از کنار ما رد شد 
نادر کمی به او نگاه کرد و وقتی چشم 

 برداشت صدایش را
 .پایین آورد

 این همیشه اینطوریه؟-
 چطوری؟-

رو سرش کلیپس کاشتن، شلنگ -
کرده پنچرگیری هم گیر  

 .به لباش و ول نکرده 
 .ناخودآگاه با صدای بلند خندیدم

خوشبختانه کسی آن اطراف نبود. 
 روبرگرداندم جوابش را

بدهم که از پشت شیشهی اتاق عمو چشمم 



 به کوروش
افتاد که با نگاهی آتشین خیره به ما مانده 

 .بود 
بیتفاوت رو برگرداندم و به همراه نادر تا 

 .جلوی در رفتم

ی خداحافظی کرد در را بستم و با وقت
 لبخندی تصنعی به

خانم حاجبی به طرف اطاق رفتم. صدای 
 قدمهای سنگین

کوروش روی سرامیکها لبخند به لبم آورد. 
 میآمد که

 .خندهی سرخوشانهام را تالفی کند 

 .جلوی اتاق ایستادم و منتظر شدم
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 .روبرویم که ایستاد دست به سینه شدم 
لطف کن برای امروز آتش بس بده. -

 دشمنای خونی هم

توی یک روز انقدر برای هم دردسر درست 
 نمیکنن،

 .سریالم باشه تایمش تمومه

وارد اتاق شدم و با لبخند در را روی صورت 
 خشمگینش

 .بستم
N.Najmi 

 ۱۲۷_پارت#



* 

ن آب پرتقال را کنار زنعمو نشستم و لیوا
 .جلویش گرفتم 

 .رنگش پریده بود و چشمهایش دو دو میزد 
 حالتون خوبه؟-

لبخندی تصنعی زد و لیوان را از دستم 
 گرفت و سرش را به

 .پشتی مبل تکیه داد 
 .خوبم دخترم -

مژگان جون اشارهای به من کرد و به سمت 
 .آشپزخانه رفت

 .لیوان در دست زنعمو میلرزید
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با نگرانی نگاهی به لبهای سفیدش انداختم 
 و لیوان را از

 .دستش گرفتم 

 زنعمو چی شده؟-

 .با چشم بسته سر تکان داد 
کمی به او نگاه کردم و به آشپزخانه رفتم. 

 مژگان جون

پشت میز نشسته بود و بابا طول و عرض 
ال وآشپزخانه را با  

 .پایین میرفت
 .کالفه بودنش کامال مشهود بود 

روبروی مژگان جون نشستم و منتظر 



 نگاهش کردم
 .صدایش را پایین آورد 

صبح که شرکت بودی حالش به هم -
 .خورده 

 چرا؟ سر درد؟-

 .دستم را گرفت و فشرد 

حاال که کوروش اومده شاید بتونه مونس -
 خانم رو راضی

 .کنه 

داختم و لب گزیدمسرم را پایین ان . 

کاش یکی قلب ناآرام مرا راضی میکرد به 
 این جراحی

  

@mahbookslibrary 



 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

508 

جهنمی که شاید زنعمو را میکشت و مرا تا 
 ابد بیمادر
 .میکرد 

قطره اشک از سر مژههایم تاب خورد و روی 
 شیشهی میز

 .نشست 
- نها راهه خودتم میدونی این ت . 

نمیخواستم بشنوم، نمیخواستم زنعمو 
 راضی شود،

 .نمیخواستم بمیرد 
خودم را عقب کشیدم و صدای پایههای 

 صندلی چوبی روی



 .سرامیک در آشپزخانه پیچید

 .از جا بلند شدم و از آشپزخانه بیرون رفتم
 .بابا سریع خودش را به من رساند 

 .بچه نشو عسل -
مردی نگاه کردم که سرم را بلند کردم و به 

 این روزها برایم
 .از هر غریبهای غریبهتر بود 

 به صدف چی گفتی؟-
متعجب نگاهم کرد و یک باره مشت 

 محکمی به دیوار پشت

 .سرم زد
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 .سرد و سنگی نگاهش کردم 

- یم؟ االن باید در مورد این چیزها حرف بزن
 حال زنعمو

 .خوب نیست 

به چشمهایش خیره شدم، نگاهش رنجیده 
 و عمق

چشمهای میشیاش به سیاهی شب بود. 
 شاید این من بودم

که برای اولین بار انتهای آن چشمها را 
 .میدیدم

 .باید با کوروش حرف بزنید، نه من -
 .آمدم از کنارش رد شوم که جلویم ایستاد 

- گوش کوروش حتی به حرف عمو هم 



 نمیده، میگه
 .خطرناکه 

 مگه نیست؟-

 مگه جراحی نشه خطرناک نیست؟-

دستهایم بین موهایم چنگ شد و خم شدم 
. 

نمیخواستم او را ببینم، نمیخواستم 
 .صدایش را بشنوم 

 .دوباره سر پا ایستادم

چرا فکر میکنید من باید با کوروش حرف -
 بزنم، تو که

بهتر از هر کسی میدونی چقدر با هم 
 مشکل داریم
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N.Najmi 

 ۱۲۸_پارت#

نگاهی به پشت سرش انداخت و صدایش 
 .را پایینتر آورد 

کوروش میدونه تو چقدر زنعمو رو دوست -
 داری و بهتر

 .از هر کسی حالش رو میدونی 
پیش از این که جواب دهم، عمو آرام از 

پایین آمد پلهها  . 

تازه متوجه شدم چرا صبح یک باره عمو از 
 .شرکت رفت



وقتی به پایین پلهها رسید بابا به سمتش 
 .رفت 

 .یه لحظه بیاید عمو -
با نگاهی کنجکاو به دنبال بابا رفت و من 

 هم به دنبال آنها

 .وارد آشپزخانه شدم 
 .مژگان جون داشت چای دم میکرد 

ان ها را به طرف کابینت رفتم و استک
 .درآوردم

نمیخواستم حرفهای بابا و عمو را بشنوم. 
 میدانستم عمو

با جراحی موافق است و بارها سعی کرده 
 زنعمو را راضی



 .کند 

استکانها را در سینی نقرهای پایه دار 
 گذاشتم و به اطراف
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برای خودم دست و پا  نگاه کردم تا کاری
 کنم و صدایشان

 .را نشنوم، ولی شدنی نبود 
 کوروش راضی نشد عمو؟-

عمو سری تکان داد و پشت میز نشست و 
 .بابا مقابلش 

اینکه نمیشه یه نفر برای یه ملت تصمیم -



 .بگیره
باید زنعمو رو راضی کنه، اون فقط به حرف 

 کوروش گوش

 .میده 

میکردم چرا  عمو سکوت کرده بود و من فکر
 وقتی بابا

دست زن دیگری را میگرفت به فکر این 
 نبود که برای

همهی ما تصمیم میگیرد. دیگر هر چیزی 
 مرا یاد

غیبتهای زیادش میانداخت که حاال دیگر 
 میدانستم به

خاطر زنی بوده که هیچوقت جرات نکرد از 



 .او حرف بزند 
مژگان جون سینی استکانهای پر از چای را 

 روی میز

 .گذاشت و کنار بابا نشست 

آقای کاردان، واقعا وضعیت مونس جون -
 بده، اگر زودتر به

 .تصمیمی نگیرید پشیمون میشید 
و برای اولین بار من درماندگی و اشک 

 مردی را دیدم که بار

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

512 

به ابرو تمام خانواده را به دوش کشید و خم 



 .نیاورد 
 .بیاختیار جلو رفتم و کنارش نشستم 

دستش را گرفتم و به چشمهای سیاهش 
 .نگاه کردم 

 شما می خواید زنعمو جراحی شه؟-

انگشت سبابهاش تلنگر شد روی اشکی که 
 میرفت به

 .چانهاش برسد

چارهای نیست، امروزم که با دکترش -
 حرف زدم گفت

جاه درسته جراحی ریسک داره، ولی پن
 پنجاهه. اما اگر
 ...جراحی نشه



سکوت کرد و هقهق مردانهاش دلم را 
 لرزاند. ناخودآگاه به

بابا نگاه کردم، چه میشد اگر او هم کمی 
 عشق را از

عمویش یاد میگرفت؟ هنوز هم میشد میان 
 لبخندهای

گاه و بیگاه زن عمو و آقا گفتنش به عمو 
 صدای عشق را

همسرش  شنید. هنوز هم وقتی عمو کنار
 مینشست و

دستهای استخوانی او را که تمام رگهایش 
 بیرون زده بود

در دست میگرفت و ساعتها با او حرف 



 میزد، میشد

 .عشق را لمس کرد 
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 .به سختی توانستم بغضم را مهار کنم 
 .زنعمو راضی نیست-

- د راضی میشهاگر کوروش بخوا . 

N.Najmi 

 ۱۲۹_پارت#

نه حرف بابا که ذکر کوروش گرفته بود برایم 
 مهم بود و نه

قلب خودم که از سر اضطراب به قفسهی 



 سینهام کوبیده

 .میشد 

برای من فقط زن و مردی مهم بودند که اگر 
 یکی از آنها

 .میرفت، دیگری هم زیاد دوام نمیآورد 

مهم بود برای من پاک کردن اشکهای مردی 
 که همیشه

عمو صدایش زدم، ولی پدرانه دستم را 
 .گرفته بود 

 .از جا بلند شدم 
 .نگاه بابا با من باال آمد 

 .کوروش کجاست -

 .رفت به مریم سر بزنه -
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خاله مریض بود و به شرکت نیامده بود. 
 .خوشحال شدم 

میتوانست برای راضی کردن کوروش  او
 کمکم کند، هر

چند ترجیح میدادم کال این مأموریت را به 
 خاله بسپارم و

 .با کوروش هم کالم نشوم
 .دستم را روی شانهی عمو گذاشتم

میرم خونهی خاله. قول میدم همهی -
 سعیم رو بکنم که

 .کوروش راضی بشه 



لبخند قدردانی زد و از آشپزخانه بیرون 
 .رفت 

مژگان جون بلند شد و سینی چایهای سرد 
 شده را

 .برداشت 
 .کار خوبی میکنی عزیزم -

نگاهم از روی بابا سر خورد و روی صدف که 
 تازهوارد

 .آشپزخانه شده بود ایستاد 
 میای بریم خونهی خاله؟-

دستهایش را به هم کوبید و برای هزارمین 
 بار زمزمه

 ."هیچ وقت بزرگ نمیشی" .کردم
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**** 

 .این حرف من نیست، درخواست پدرته-
 .نیشخندش مثل زهر به کامم چسبید 

کی گفته حرفهای تو روم اثر داره؟ میون -
 پیغمبرا

 جرجیس رو انتخاب کردن؟

واقعا کالفه شده بودم، نیم ساعت با او 
 صحبت کرده بودم و

نهی اول بودیم باز سر خا . 

چرا دست برنمیداری؟ من بد، توام از من -
 متنفر یا



عصبانی و یا هر حسی که خودت میگی، 
 ولی اینجا بحث

 .من و تو نیست، پای جون زنعمو درمیونه 

 .از جا بلند شد و به سمت صدف رفت 
از لحظهای که بحث شروع شد، صدف یک 

 گوشه جمع شده

 .بود و صدایش درنمیآمد 
- و کی تموم میشه؟درس ت  

صدف به من نگاه کرد و از نگاه خشمگینم 
 جرات نکرد

 .جواب کوروش را بدهد 
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خاله مریم سینهی سنگینش را صاف کرد و 
 چشمهای

 .تبدارش را به کوروش دوخت 
هر چقدر فرار کنی حال مونس جون بهتر -

 نمیشه
وروش ک . 

کوروش کنار صدف نشست و دستهایش را 
 روی پشتی

 .مبل گذاشت

کارهاش رو شروع کردم ببرمش آلمان، -
 نمیذارم اینجا
 .جراحی شه

 .در حین آسوده شدن، عصبی شدم 



هیچکس را آدم حساب نمیکرد، حتی 
 .پدرش را 

واقعا خجالت داره، میتونستی حداقل به -
 عمو بگی که

ریه کنه امروز نشینه اون طور گ . 

از جا بلند شد و فنجان بزرگ نسکافهاش را 
 از روی میز

 .برداشت و به سمت عکس مامان رفت 
ترجیح دادم تا تاییدهی بیمارستانی که -

 میخواستم رو

 .نگرفتم، حرفی به کسی نزنم 
عصبیتر از جایم بلند شدم و بارانیام را از 

 روی مبل
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 .برداشتم 
 .به صدف اشاره کردم بلند شود 

خاله ببخشید تو این مریضی مزاحمتون -
 .شدیم 

 چرا میری؟-

نگاهی به کوروش که غرق عکس مامان به 
 دیوار خیره مانده

بود انداختم و واقعا احساس کردم هوایی 
 برای نفس

 .کشیدن نیست 

نفسم گرفته خاله، بعدا تو شرکت -



یبینمتون. اون سوپم  

 رو هم بخورید، نگید از غذای آبکی بدم میاد

 .تا جلوی در با ما آمد 
هنوز در را باز نکرده بودم که صدای کوروش 

 .بلند شد 
سخته دست مادرم رو بگیرم و ببرمش -

 جایی که ممکنه

هیچ وقت از اونجا برنگرده. سخته باور کنم 
 ممکنه از

 .دستش بدم 

و روگرداند سمت  چشم از عکس برداشت
 .ما 

فکر میکنید برای بابا راحته مامان رو -



 بسپره دست من؟
چهل و یک ساله ازدواج کرده و برای چهل و 

 یک ساعت از
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 .هم دور نبودن 

روی مبل نشست، شقیقهاش را ماساژ داد 
 .و چشم بست 

- ا وقتی قطعی نشده برم به نمیخواستم ت
 بابا بگم میخوام
 .مامان رو ببرم 

صدف انگار فراموش کرد قصد رفتن 



 داشتیم. رفت و

 .کنارش نشست 

 نمیتونید عمو رو ببرید؟-
شقیقهاش را به مشتش تکیه داد و آرنجش 

 را به دستهی

 .مبل 

دارم سعیم رو میکنم. باید خودم برم، بابا -
 میتونه به

مان بیادعنوان همراه ما . 

N.Najmi 

 ۱۳۰_پارت#

وقتی سکوت شد به صدف اشاره کردم که 
 .بلند شود

از جایش که بلند شد، کوروش نگاهی به 



 من کرد و بعد به

 .صدف و دوباره برگشت سمت من

تو چته؟ اومدی بگی مامان رو ببریم برای -
 جراحی، میگم
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دارم کارهاش رو انجام میدم. اینهمه 
 عصبانیتت برای

 چیه؟

بیتوجه کفشهایم را پوشیدم و در را باز 
 .کردم 

 صدف میای یا نه؟-



مامان خوب تربیتت نکرده، واال -
 میفهمیدی نباید به

 .بزرگترت بیاحترامی کنی 
هنوز برخوردهایش در شرکت و آن میز غذا 

 یادم نرفته
 .بود 

ه حرف میزد خشم من کم تا صبح هم ک
 .نمیشد

 .حق نداشت جلوی کسی مرا خرد کند

اومدم ازتون بخوام زنعمو رو راضی کنید و -
 فرمودید

کارها در حال انجامه، پس حرفی نمیمونه. و 
 اما در مورد



تربیت، کال شیوهی تربیتی هیچ مادری 
 .تغییر نمیکنه

توهین به من، توهین به خودتون و 
 .زنعموئه 

ا تند کرد سمتم، آنقدر سریع که یکباره پ
 خاله ناخودآگاه

 .جلویم ایستاد 

 دردت شیدا صحرائیه؟-
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بلند خندیدم، آنقدر بلند که خاله از جلوی 
 من کنار رفت و



روبرویم ایستاد. صدف خودش را کنارم 
 رساند و دستم را

 .گرفت 

- باش  آروم . 

من آروم باشم؟ شما به این آقا بگید آروم -
 .باشه

 .به طرف او رفتم و روبرویش ایستادم 
چی فکر کردی؟ چشم و ابروی یه زن و یه -

 میز غذا باعث

نمیشه عصبی بشم، اما توهین جلوی هر 
 کسی ناراحتم می

 .کنه، شما امروز به من توهین کردید 

 .پشتم را کردم و به سمت در رفتم 



- سی که حرمت فامیلش رو جلوی ک
 دوستش نگه نمیداره،

داره برام از تربیت درست و غلط حرف 
 میزنه؛ اینه که

 .خنده داره 

از در بیرون رفتم و او دستهایش را به 
 چهارچوب در تکیه

 .داد و سر خم کرد 

 .صدایش آرام بود

ولی برای من خوش و بش کردنت با یه -
 مرد غریبه مهمه،
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نه برای اینکه تو مهمی، برای اینکه فامیلی ما 
 رو یدک

 .میکشی

 .توانم برای خونسرد ماندن تمام شد
چرا فکر میکنی این فامیلی رو پیشکشم -

 کردید؟ من

کاردانم، بهش افتخار میکنم به خاطر عمو، 
 به خاطر پدر
به خاطر تو، به  بزرگم. ازش خجالت میکشم
 .خاطر بابام 

یک باره جرقهی چشمهایش خاموش شد، از 
 خشم خبری

نبود، اما کالمش همانقدر زهر داشت که 



 همیشه باعث

 .آزارم میشد 
چی شده دختر بابا؟ خیانت پدرام به -

 مامانت سنگین بود؟

 .پوزخندی زدم و سر تکان دادم 
به خیانت که عادت کردم، فقط نمیدونم -

ضربه چرا به  

 .خوردن و ترک شدنم عادت نمیکنم 

نگاهم را از روی شانهاش رد کردم و به 
 انتهای سالن که

صدف نشسته بود تا حرفهای ما تمام شود 
 .دوختم 

 میخوام برم، میای یا نه؟-



کوروش دستهایش را برداشت و صاف 
 .ایستاد 
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 هیچوقت نمیفهمی نه؟-

 .بدون این که نگاهش کنم جواب دادم 
 به این که دائم بلوف میزنید؟-

 .به سراپایش نگاه کردم و پوزخند زدم 
قرار بود چشماتون رو عادت بدید من رو -

 نبینه، پس چی
 شد؟

صدف کفشهایش را پوشید و منتظر پشت 



 کوروش ایستاد

 .تا او کنار برود 
- ت انقدر ندیدمت که نه، نمیفهمی هیچ وق

 بخوای به
چشمم بیای. نیازی ندیدم چشمام رو عادت 

 .بدم 
 .دست صدف را گرفتم و بیرون کشیدم 

 .فقط میخواستم فرار کنم
نگاهی به چهرهاش انداختم و در کمال عجز 

 حس کردم

 .هیچ وقت از او دل نمیکنم

هیچ زمانی نخواهد رسید که دوستش 
 .نداشته باشم



- حوصلهام رو سر بردی، بازی تموم شد، 
 بازی با تو جذاب

 نبود
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 .در آسانسور را باز کردم و نگاهش کردم

در عرض یک روز آنقدر دلم را شکسته بود 
 که دیگر

نمیتوانستم به مجادلههای او تن بدهم. 
 برای اولین بار

جوابش را دادمصادقانه و بدون لجبازی  . 

 .به اینم عادت میکنم -



 به چی؟-
به این که از دور... خیلی دور دوستت -

 .داشته باشم

N.Najmi 

 ۱۳۱_پارت#
پشت فرمان نشستم و سعی کردم به زنعمو 

 فکر کنم، به

 .عمو، حتی به بابا، هر کسی جز او 

چی شده عسل؟ چرا این روزها انقدر به -
 هم ریختهای؟

دم و راه افتادم، نیم ماشین را روشن کر 
 نگاهی به صدف

 .انداختم 
خستهام صدف. سردی تو با بابا، آزار و -



 اذیت کوروش،
 بیماری زنعمو، غم عمو ... بازم بگم؟

کولهاش را روی پایش جابهجا کرد تنها 
 چیزی که این روزها
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بود، واال ما که پایمان در جریان داشت باد 
 گل غصه فرو

 .رفته بود و منجیای نبود 
ولی کنار اینا خیلی چیزا داری، متین، -

 مژگان، خاله مریم،

 نادیا... بازم بگم؟



به خیابان اصلی پیچیدم و ماشین را به دل 
 ترافیک

 .کشاندم. چراغ معکوس قرمز را شمردم 

وقتی اضطرابت زیاده، نمیتونی به -
ت فکر کنی داشتهها . 

کمی سکوت کرد و من با سبز شدن چراغ از 
 کنار مردی که

بوی اسفندش در ماشین پیچیده بود رد 
 .شدم 

 از متین خبر داری؟-
از گوشهی چشم نگاهش کردم و به خیابانی 

 فرعی

 .پیچیدم 



خیابان باریک بود و به خاطر پاساژی که 
 آنجا بود تردد

 .زیاد 
شدم به سختی از میان مردم رد می . 

 گفت دو روزی میره آبادان، به تو نگفت؟-

 .حتی سر تکان نداد 
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باالخره ماشین را از بین جمعیت بیرون 
 .کشیدم 

نزدیک خانه که رسیدیم دوباره صدایش 
 .درآمد 



تو چرا اون حرف رو زدی؟ چرا انقدر با هم -
رید؟مشکل دا  

به خیابانمان پیچیدم و باز هم پایم را روی 
 پدال گاز

گذاشتم تا زودتر این سرباالیی نفسگیر تمام 
 .شود 

 دونه دونه، کدوم حرف؟--

 .گفتی دوستش داری -

جلوی خانه، دقیقا زیر چناری که شاخههای 
 عریانش به دل

آسمان رفته بود پارک کردم و ماشین را 
 .خاموش 

- ون برام مثل خب دوستش دارم، ا



 .باباست 
نگاهش آنقدر سنگین و معنادار بود که رو 

 .برگرداندم 
دروغ گفتن برایم ساده شده بود، به صدف، 

 به عزیز، به بابا
و حتی... حتی به خودم که میتوانم بدون او 

 نفس بکشم،
 .اما سوز سرد هم برایم نفس نمیساخت 
شاید خیلی سال پیش نفسهایم را جا 

 .گذاشته بودم 

من معنی دوست داشتن رو میدونم -
 عسل، اگر نمیخوای

 .بهم بگی نگو، ولی فکر نکن نمیفهمم 
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نباید حرف میزدم، نباید به او میگفتم، 
 درگیریاش با بابا

 .برای غصههای شبانهاش کافی بود 
- وصا میدونم میفهمی دختر خوب، مخص

 وقتی به متین

 .نگاه میکنی
 .درجا چهرهاش سرخ شد 

دستم را روی دستش گذاشتم و با دست 
 دیگرم سر پایین

 .افتادهاش را بلند کردم 
 .عشق خجالت نداره خواهر کوچولو-



 .لبهایش از بغض لرزید 
به تنهی درخت چنار خیره شد و شستش را 

 بین
 .دندانهایش گرفت 

 . آرام دستش را پایین آوردم

ما خواهریم، اگر میبینی یه جاهایی بهت -
 سخت میگیرم

به خاطر شخصیتته، واال کی دیدی سر 
 احساست شماتت

 .کنم

N.Najmi 
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 ۱۳۳_پارت#

رویش را که برگرداند بغضش سر باز کرد. 
 سرش را در

اتاقک را سینهام فرو برد و صدای هقهقش 
 .پر کرد 

 .دلم داره میترکه عسل، دارم میمیرم -

موهایش را نوازش کردم و به جای خالی دو 
 آجر افتادهی

دیواری نگاه کردم که فضای سبز انتهای 
 کوچه را محصور

 .کرده بود

 .تمام زیباییها زندانی بودند
پارکی در دل حصار، خورشیدی پشت ابر و 



 عشقی در

 .سینه

رش گذاشتم صورتم را روی س . 

 .اون دوستت داره، من مطمئنم -
آنچنان پر شتاب سرش را بلند کرد که 

 پیشانیاش زیر
 .چانهام خورد

 .از درد چشم بستم 
 .وحشی، عین خود متین دیوونهای -

با چشم بسته نفهمیدم خندید یا صدای 
 .گریهاش بلند شد
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دستش را روی صورتم میکشید و پشت هم 
 تکرار

 .میکرد 

 .بمیرم برات، ببخشید -
این روزها چقدر دوستش داشتم، از این که 

 روزی تصمیم

داشتم صدف را فدای انتقام بابا کنم شرم 
 .داشتم 

میان تمام هرج و مرجی که دنیای ما را به 
 هم ریخته بود،

به  تنها صدف بود که همانطور پاک و ساده
 همه چیز نگاه

 .میکرد



بیچشمداشت کمک میکرد و بیتوقع لبخند 
 به لبها

 .میآورد 

چشم باز کردم و دستهایم را دور بدن 
 ظریفش حلقه

 .کردم 

 .بیا تو بغلم کوچولو-
 .سرش را روی شانهام گذاشت 

 خوب شدی؟-

 .خوبم -

 ...از... از کجا-
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حرفش را ادامه نداد. فاصله گرفتم و شوخ 
 .نگاهش کردم 

من متین رو میشناسم، ولی اگر اینم -
 نباشه کاری میکنم

بیاد رو دست و پات بیفته. کی رو میخواد از 
 تو بهتر؟

 .لبخند خجولی زد و سر جایش نشست 
 .نمیخوام به زور به دستش بیارم -

 .خندیدم و روی دستش زدم 

- گر کسی تو زندگیش بود آره، ولی کسی ا
 تو زندگیش

نیست، پس چه اشکالی داره یک کم تو رو 
 میخ کنیم تو



 چشمش؟

 .دستم را محکم فشرد 

 من اگر تو رو نداشتم چیکار میکردم؟-

 .و باز هم شرم تا مغز استخوانم را سوزاند
او تنها کسی بود که برایم مانده بود و من 

 میخواستم

کنم  دنیایش را خراب . 

 .لب گزیدم و بوسیدمش 
 .متعجب نگاهم کرد

دیگه بهت نمیگم کوچولو. خانوم شدی -
 .صدفم
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چشمهایش به شیشهی پشت سرم خیره 
 .مانده بود 

قبل از اینکه خط نگاهش را دنبال کنم 
 تقهای به شیشه
شنیدم خورد و صدای متین را  . 

خانمها پیاده شین یه بوس و بغل بدین -
 که دلم براتون یه

 .ذره شده 

چشمک ریزی به صدف زدم و شیشه را 
 .پایین کشیدم 

 .بوس و بغل رو از آبجیت بگیر -
حاال من یه چیزی، ولی صدف عمرا تو روت 

 .نگاه کنه 



صدف نیشگون ریزی از پایم گرفت، ولی 
 چشم از چشم

 .متین برنداشتم 

 .چرا اونوقت -

دو روزه تشریف بردین، نه تماسی، نه -
 .خبری 

ایستاد و سرم را از شیشه بیرون بردم که 
 .ببینمش 

 دوست داری پیاده شی؟-

 .جواب بده تا پیاده شم -

دستهایش را روی سقف ماشین ستون کرد، 
 دوباره خم
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به صدف نگاه کرد  شد و . 

 نه، دلخور نیست، دلتنگه. مگه نه؟-
N.Najmi 

 ۱۳۴_پارت#

صدف اخم کرد، این نهایت واکنشش 
 نسبت به حرفی بود

 .که دوست نداشت از متین بشنود

 .خب فهمیدم، دلخوری -

ساکی که دستش بود را باال گرفت و با 
 چشم به آن اشاره

 .کرد

 برات سوغاتی آوردم، نمیخوای؟-



- ر عروسکی آوردی یا لباس تورتوری؟گلس  

ابروهای متین در هم رفت و صدف چشم از 
 .او برنداشت 

انگار صحبت کردن با من جسارتش را زیاد 
 .کرده بود 

نه، برات ادویه آوردم که یه رنگ و طعمی -
 به اون غذاهای
 .بیمزهات بدی

صدف از ماشین پیاده شد و متین با چشم 
 دنبالش کرد تا

یستاد روبروی او ا . 
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مجبور نیستی غذاهای بیمزهی من رو -
 .بخوری

متین با لبخند و سر انگشتانش موهای 
 پشت سرش را

 .خاراند 

مجبورم بدبختی، یه صدف که بیشتر -
 نداریم؛ نمیخوام
 .دلت رو بشکنم 

را زدم از ماشین پیاده شدم و قفل مرکزی  . 

 .بیا بریم تو -
نمیام، به خواهرت یاد بده با مسافری که -

 از راه رسیده
 .اینطور برخورد نمیکنن تا بیام 



 .دست صدف را گرفتم و راه افتادم

 .باشه -
 .صدایش را بلند کرد 

همین االن یادش بده، میخوام بیام -
 .خونتون 

صدف لبخندش را جمع کرد و من با دست 
 اشاره کردم

ال ما بیاید دنب . 

اول تو یاد بگیر چطور با یه خانم برخورد -
 کنی، بعد من

 .یادش میدم 
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 .در را باز کردم و وارد شدیم 

خب من که گفتم بپرید بغلم، خودتون -
 .گوش نکردید

 .عجب گرفتاری شدیما 

ند جلو رفت. صدف چرخید سمتش و با لبخ
 صدای متین در

 .حیاط پیچید 

 .آخ جون، بغل -
صدف به او رسید و متین دستهایش را باز 

 کرد و چشم

 .بست
 .صدف چند لحظه به حالت او نگاه کرد

خم شد و کفشش را درآورد و محکم روی 



 .سر او زد 

یک باره متین چشم باز کرد و متعجب به 
 کفش صدف نگاه

 .کرد و سرش را ماساژ داد 

 .خیلی خشنی، من خشن دوست ندارم -

صدف خندهاش را پشت ضربهی بعدی 
 کفش که به ران

متین زد پنهان کرد و متین دو قدم عقب 
 پرید و رو به من

 .فریاد زد 
جلوی این وحشی رو بگیر، داره زیر ماچ -

 سیاه و کبودم
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 .میکنه

صدف دنبالش دوید و متین دور حیاط 
 چرخید. همینطور

که رویش به صدف بود و عقب عقب 
 میرفت دستهایش را

 .باال برد 
باشه بابا اصال من عاشق خشونتم، داشتم -

 فیلم بازی

میکردم. تو بیا خودت رو بسپر به من ببین 
 کی سیاه و

 .کبود میشه 

یک باره صدف ایستاد و کفش را جلوی 



خت پایش اندا . 

 .صورتش سرخ شده بود 

 .خیلی بیادبی -

 .متین با احتیاط و آرام به سمتش رفت 

من با تو چیکار کنم؟ میگم خشن ندوست -
 اخم میکنی،

 .میگم بیا ببندمت به بارفیکس میگی بیادب

به شوخیهای متین عادت داشتیم، اما نه تا 
 .این حد 

 .هر دو مات به متین خیره نگاه میکردیم 

بین من و صدف رج خورد نگاه او  . 

 حرف بدی زدم؟-
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 .کمی فکر کرد و یکباره خندید 

فهمیدم، بارفیکس دوست نداری. خوب -
 میبندمت به

 .تخت 
اینبار من دنبالش دویدم و او در را باز کرد 

 .و بیرون دوید 
طرف صدف رفتم در را بستم و با خنده به . 

N.Najmi 

 ۱۳۵_پارت#

 .خدا خوب در و تخته رو با هم جور کرده -

صدای متین را که شنیدم رو گرداندم. باالی 
 دیوار آویزان



 .بود و دستهایش به نرده گره خورده بود 
میگم اون ساک رو بدید، توش وسایل -

 خشونت آمیز

 .دارم، میترسم بدزدید 

رداشت صدف به سمت ساک رفت، آن را ب
 و به سمت پلهها

 .رفت 
 .خانم اون ساک منه -

 .صدایش را بلند کرد 

 .آهای دزد. یکی بیاد کمک -
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سنگی از کنار باغچه برداشتم و پرت کردم 
 .سمتش

دستهایش را باز کرد و صدای افتادن و بعد 
 فریادش را

 .شنیدم

از دست صدف افتاد، متعجب به هم  ساک
 .نگاه کردیم 

دوید و در را باز کرد و من پشت سرش وارد 
 کوچه شدم، اما

 .هر چه چشم چرخاندیم متین را ندیدیم 

در خانه بسته شد و صدای قهقههی متین 
 .بلند شد 

کلید را به در انداختم و با اخم وارد خانه 



 .شدم

 بسه دیگه، چتونه شما؟-
را روی شانهاش انداخت و در متین ساکش 

 .را بست
من فقط گرسنمه. اونم که هوس -

 بارفیکس کرده. حاال این
دو تا رو بذار رو هم ببین چی از توش 

 .درمیاد 

 .از پلهها باال رفت و خندید
 نمیاید؟-

من و صدف به هم نگاه کردیم و دوان دوان 
 از پلهها باال

 .رفتیم 



را متین سه پله یکی باال رفت و مشت 
 .کشید به در خانه
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 .عزیز رفته جلسه، خودت رو نکش -

آرام من و صدف را دور زد و به سمت پلهها 
 .رفت 

پس با اجازه من رفع زحمت میکنم، -
 شرمنده ولی پیش

 .شما دو تا احساس امنیت نمیکنم 

مش سمت خانه شانهاش را گرفتم و کشید
 .و او داد زد 



 .خدایا خودت شاهد باش من بیگناهم-

 .کشاندمش داخل و در را بستم 

 .عقب عقب رفت 

ازتون شکایت میکنم، به معصومیت من -
 .رحم نمیکنید 

صدف از یک طرف و من از طرف دیگر 
 نزدیک میشدیم و

 .او عقب عقب میرفت 
 چی میخواید خب. خوردنیه؟-

د و ایستاد پشتش به دیوار رسی . 

 .خب راهنمایی کنید -

تمام سعیم را میکردم که نخندم، اما صدف 
 نمیتوانست



تحمل کند و گاهی صدای خندهاش 
 .میپیچید

متین اما انگار این بازی را دوست داشت که 
 به خندهی
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 .صدف اهمیت نمیداد 

- ردنیه دارم بدم. اگر زدنیهخب اگر خو ... 

 .ساکش را جلو آورد 

 .اونم دارم-
با اینکه از وقاحتش متعجب بودم نتوانستم 

 خندهام را



 .کنترل کنم 

با دیدن خندهی ما آزادتر ایستاد و لبخند 
 .زد 

 .خوشتون اومدا-

کوسن روی مبل رو برداشتم و پرت کردم 
 .سمتش

 .سعی کردم چهرهی جدیای بگیرم 

- پررو شدی متین، حد رو نگه دار خیلی  . 

 .کوسن را روی هوا گرفت 

شانه باال انداخت و رفت و روی مبل 
 .نشست

خب باشه، من رو بگو همهاش به فکر -
 .شما هستم 



در ساکش را باز کرد و شال سرمهای را 
 بیرون کشید و پرت

 .کرد سمتم 

 .بیا، سگ خورد-
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شال بلند صورتی را در آورد و انداخت 
 .سمت صدف 

این جون میده که دست و پات رو باهاش -
 .ببندم 

شلوار جین یخی را بیرون کشید و انداخت 
 .طرف من 



 .مثل خودت سرد و یخه --

هر چه برای من آورده بود برای صدف هم 
 آورده بود، فقط

 .رنگهایشان با هم فرق داشت 
هایتا یک جعبهی منبت کاری را به من داد ن

 و من منتظر

شدم تا مثل همان را به صدف بدهد، ولی 
 گردنبندی قلبی

شکل که از وسط باز میشد را طرف صدف 
 گرفت و لبخند

 .زد 
یه طرف عکس خودته خانم، پر کردن -

 طرف دیگهاش با



 .خودت

راحت روی مبل نشست و صدف خیره به 
 گردنبندش، بدون

سوغاتیهایش را از روی مبل و زمین  این که
 جمع کند به

اتاقش رفت و میدانستم رفته تا طرف دیگر 
 گردنبند را پر

 .کند

N.Najmi 

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

540 

 ۱۳۶_پارت#



 .به آشپزخانه رفتم تا شام درست کنم 
 .متین برو باال بگو شام درست میکنم -

ی گوشت را از فریزر درآوردم تا بستهها
 یخش باز شود و

 .سراغ سیب زمینیها رفتم 

صدای در را که شنیدم فهمیدم متین رفته و 
 صدایم را بلند

 .کردم 

 .صدف بیا این وسایلت رو بردار -

هنوز جملهام کامل نشده بود که بابا وارد 
 .خانه شد

با نیم نگاهی به لباس هایش فهمیدم 
 .بیرون بوده



جه به او شروع به پوست کندن بیتو
 .سیبزمینیها شدم 

وارد آشپزخانه شد و یکسره سراغ یخچال 
 .رفت 

حتی نمیتوانستم حضورش را تحمل کنم. 
 سیب زمینیها

را در سینک ریختم و آب را روی دستهایم و 
 به سمت

 .اتاقم رفتم که صدایش بلند شد
 .باید حرف بزنیم -

شروع نگاهی به در اتاق صدف انداختم و 
 کردم به جمع
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 .کردن سوغاتیهایش 

 .بعدا، صدف خونهست -
 .میریم تو اتاقت-

پیش از این که عکسالعملی نشان دهم به 
 .اتاق من رفت

وارد اتاق صدف شدم و وسایلش را روی 
 .تخت گذاشتم 

 .برو باال، متینم باالست -
سته بود روی تخت و به گردنبند نگاه نش

 .میکرد

از جا بلند شد، زنجیر بلند و نقرهایاش را 
 دور گردنش



 .انداخت و از خانه بیرون رفت 
 .در را پشت سرش بستم 

نفس عمیقی کشیدم تا خودم را برای 
 مجادله با بابا آماده

 .کنم 

 .بیا بیرون، صدف رفت -
 .آمد و روبرویم نشست

روهایش انداخته بود و کالفه گرهای که به اب
 بودنش غیر
 .طبیعی بود 

 برنامهات چیه عسل؟-
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 برای؟-
ابروهایش باال پرید و لبخند موذیانهای روی 

 لبهایش
 .نشست

قرار بود شیرینی عروسی کوروش و صدف -
 .رو بخوریم

یره نگاهش کردم، پا روی پا انداختم و خ
 باید برای همیشه

فکری که در سر داشت را از مخیلهاش 
 .بیرون میکردم 

 .نه من این کار رو میکنم و نه تو بابا -
 .یک باره از جا پرید و چند قدم جلو آمد 
 تو غلط میکنی، مگه من مسخرهی توام؟-



از جا بلند شدم و عجیب بود که توهینش 
 اصال برایم مهم

 .نبود 
- بهت اخطار میدم بابا، اگر فقط حس  دارم

 کنم قدمی در

این راه برداشتی همه چیز رو به عزیز میگم؛ 
 اونوقت ببینم

میتونی تو این خونه بمونی که نقشهات رو 
 پیاده کنی یا

 .نه 
 .فریاد زد 

 داری تهدیدم میکنی؟-
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- خطار میدم نه، فقط ا . 

به سمت اتاقم رفتم که دستم را کشید و به 
 محض اینکه

تعادلم را حفظ کردم بازوهایم را محکم 
 .گرفت 

 از میان دندانهای کلید شدهاش غرید
دلت واسه اون مرتیکه رفته یا واسه -

 خواهرت دل

 میسوزونی؟

فشار دستهایش آنقدر زیاد بود که درد در 
 دلم پیچید، اما

 .مهم نبود 



گر االن جلویش نمیایستادم دست به کاری ا
 میزد که همه

 .چیز را به هم میریخت 

 .بازوهایم را آزاد کردم و عقب کشیدم 
نه دلم برای کسی رفته و نه برای کسی -

 .دلسوزی میکنم 

 !پس چه مرگته؟-
 .پوزخندی زدم و عقبتر رفتم 

اون موقعی که این نقشهی مسخره رو -
 کردی تو سرم فکر

حرف تو وحی منزله. فکر میکردم میکردم 
 عاقلتر از تو،

وفادارتر از تو کسی نیست، فکر میکردم 



 مامان در حقت
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 .اجحاف کرده و کوروش نامردی
 بیحوصله حرفم را قطع کرد

 مگه غیر از اینه؟-

روی مبل نشستم و جای دستهایش را 
ژ دادمماسا . 

نه، نیست. اونها حقشونه مجازات شن، -
 .ولی نه به دست تو

 .هر بالیی سرت اومد حقت بوده بابا 

رگهای گردنش بیرون زد و یورش آورد 



 سمتم و باز

بازوهایم را گرفت. بلندم کرد و من میان 
 دستهایش جمع

 .شدم 

که حقم بوده نه؟ حقم بود برادرم با زنم -
 ...بریزه رو هم و

یاد حرفش را قطع کردم با فر . 

اونا کثیف، اونا نامرد، خائن... اصال هر -
 چی تو اسمش رو

بذاری، ولی تو هم سالم نبودی، تو زنت رو، 
 کسی که با

عشق و عالقه باهاش ازدواج کردی رو نابود 
 .کردی 



 .پرتم کرد و روی مبل افتادم
گیج بودم، هیچ وقت بابا را آنقدر عصبانی و 

 آشفته ندیده
م بود . 
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خیلی مسخرهست، تنها کسی که فکر -
 میکردم پشتمه تو

 .بودی و تو هم تو زرد از آب دراومدی 
منم فکر میکردم تنها کسی که صادقه تو -

 بودی و از همه
 دروغگوتر از آب دراومدی



N.Najmi 

 ۱۳۷_پارت#

موهایش و من دستش چنگ شد میان 
 سعی کردم فراموش

 .کنم که روزی چقدر دوستش داشتم

حاال چی میخوای؟ میخوای همه چیز رو -
 فراموش کنم و

برم با کوروش روبوسی کنم بگم دستت درد 
 نکنه که جلوی

 ...چشمم با زنم

اینبار خودش حرفش را قطع کرد و نفسش 
 را محکم بیرون

 .داد 

 .پوزخند زدم 



- ها نیست، مامان که زیر نیازی به این کار 
 یه خروار خاکه،

 .صدف بیگناهه، کوروشم با من 

 .درجا چشمهایش برق زد و من ادامه دادم 
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ولی به شیوهی خودم، اصال هم فکر نکن -
 میتونی ازم

حساب بکشی که دارم چیکار میکنم. شما به 
 زندگیت

رسب . 

 .ایستادم و آهسته رفتم سمتش



به عکس پدرش که سالها بود میخ شده بود 
 به دیوار خیره

 .مانده بود و فکرش جای دیگری بود 

نمیدونم چته بابا، ولی یه چیزی جز -
 کوروش و مامان و

 .این انتقام مسخرهات داره آزارت میده
ابرویی باال انداخت و به سمت در اتاقش 

 .رفت 
- نقدر از هم فاصله داشته باشیم اگر قراره ا

 که حتی حق یه

سوال رو هم نداشته باشیم، پس حرمت 
 حفظ کن و به کارت

 .برس؛ تو کار منم سرک نکش



 .در اتاقش را باز کرد و برگشت نگاهم کرد 

ناامیدم کردی دختر جون، ولی مطمئن -
 باش از تهدیدت

نمیترسم. یه روزی که خیلی هم دیر نیست 
 اون کاری رو

باید میکنم. هیچکس هم نمیتونه جلوم  که
 .وایسه 

 .انگشتش را با تهدید تکان داد 
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من آبروی اون مردک رو نبرم اسمم پدرام -
 .نیست



وارد اتاقش شد و محکم در را بست و من 
 نفس راحت

 .کشیدم 

ود و همین صدف را از انتقامش خط زده ب
 میتوانست کمی

خیالم را راحت کند. ولی باید میفهمیدم این 
 روزها از چه

 .چیزی آنقدر کالفه است

سیب زمینیها را رنده میکردم و فکر میکردم 
 چرا کسی

که با جسارت تمام انتقامی سخت برای 
 خیانت در نظر

 .میگیرد، خیانت خودش را نادیده میگیرد 



اگر حرفهای خاله دستم روی رنده باقی ماند، 
 اشتباه بود؟

اگر واقعا غیبتهایی که شاهدش بودم به 
 خاطر کار زیاد بود

 چه؟

سیبزمینی را در ظرف انداختم، دستم را آب 
 کشیدم و بابا

 .را صدا زدم 
باید برای یکبار همه چیز را میفهمیدم. از 

 این که همیشه
خودم دنبال جواب سوالها بگردم خسته 

 .شده بودم

اق بیرون آمد و نگاهم کرداز در ات . 
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 چی شده؟-

این چند وقته از زیر جواب دادن شونه -
 خالی کردی بابا،

بیا یه بار جواب سوالها رو درست و صادقانه 
 .بده 

نفس عمیقی کشید و دمپائیهای چرمش را 
 روی سرامیک

 .کشید و جلو آمد 

 .من واقعا خستهام -

 .صدایم باال رفت

منم خستهام. شش سال تموم چنگ زدم -



 به گلوم که
صدام در نیاد، که نپرسم، برای من حرفهای 

 تو و چیزهایی
 .که از مامان شنیدم کافی بود 

جلو رفتم و انگشت سبابهام سینهاش را 
 .نشان گرفت 

ولی تو، تویی که شدی چشمام، شدی -
 قلبم، شدی مغزم،

 .حتی طرز فکرم، نشون دادی صادق نبودی 

بغض زیر سلول به سلول بدنم نبض می 
 زد. تمام وجودم در

 .حال انفجار بود 

 .قبل از این که دیر بشه حرف بزن بابا -



 .روبروی پنجرهی قدی ایستاد و زمزمه کرد 
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- نی؟چی میخوای بدو  

واقعا بهش خیانت کردی؟ دوستش -
 نداشتی؟ بهش گفتی

 بشینه تو خونهاش و تو بری دنبال زندگیت؟
سکوت کرد و این سکوت آنقدر سنگین بود 

 که راه نفسم

گرفت. شاید با تمام باورم به حرفهای خاله، 
 هنوز امید

داشتم که بابا انکار کند، دلیل بیاورد، فریاد 



 بزند، هر کاری
که من بفهمم خاله دروغ گفته؛ انجام دهد 

 نه مردی که با
 تمام وجودم به او باور که نه، ایمان داشتم

N.Najmi 
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وقتی اولین بار دیدمش به نظرم یه رویای -
 دست نیافتنی

 .اومد 
چرخید و کف دستهایش را محکم روی 

 .صورتش کشید

وقتی باهاش ازدواج کردم برام شد یه -
 عروسک شکستنی

میخواست مراقبش باشم، در مقابل  که دلم



 هر چیزی ازش

 .محافظت کنم 

راهش را به سمت مبل کج کرد و من 
 .روبرویش نشستم 
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وقتی تو رو باردار شد تازه فهمیدم زندگی -
 واقعیه، من

نمیخواستم به این زودی بیفتم تو زندگی. 
برنامهکلی   

داشتم. درس، کار، چه برای خودم و چه 
 .برای اون 



چشم از لبهایش برنداشتم، میخواستم هر 
 کالمش را

بخیه بزنم به قلبم تا بهتر بتوانم مادرم را 
 .ببینم 

ولی اون فکر درس نبود، تمام چیزی که -
 اون میخواست

یه شوهر بود و یه سقف و بچه. تصورش از 
 زندگی همین

کم کم ازش فاصله بگیرم بود، باعث شد . 

واقعا چی فکر کردی بابا؟ وقتی یه دختر -
 پونزده ساله

ازدواج میکنه مگه فکری جز تشکیل خانواده 
 داره؟ اگر



میخواست درس بخونه تو خونه داییش 
 .میموند 

 .شانهای باال انداخت و تکیه داد 

شاید اصال نشناختمش، شاید نباید -
 باهاش ازدواج

ال سپیده اونی نبود که میکردم. به هر ح
 من میخواستم؛

 .تالش کردم عوضش کنم ولی نشد 
 .پوزخند زدم و پا روی پا انداختم 

و به این نتیجه رسیدی که میتونی -
 بذاریش کنج خونه و
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 .بری دنبال زنی که در حد و اندازهات باشه
هایش کور شدگرهی ابرو . 

 .من سعیم رو کردم -

 .صدایم باال رفت

مگه اون نکرد، خودش پیشرفت نکرد, ولی -
 با دو تا بچه و

یه خونهی بزرگ حتی نذاشت آب تو دلت 
 .تکون بخوره

راحت به درس و زندگیت رسیدی، به کارت 
 .رسیدی 

 .از جایم بلند شدم و صدایم باالتر رفت 
- . اون کنار تو به همهی هدفات رسیدی بابا

 تو به کجا



 .رسید؟ هیچی، هیچجا 
 .ایستاد و جلو آمد 

مگه من خواستم به هیچجا نرسه؟ خودش -
 .باعث شد 

وقتی بچهی تو رو تو بغلش گرفته بود و تو -
 حیاط راه

میرفت که سر و صدا ناراحتت نکنه 
 میتونست درس

 بخونه؟
 .میتونست بچه دار نشه -

- بیتقصیری؟ مگه از خونهی باباش آورده؟ تو  
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صدایش نه تنها بدن مرا که ستونهای خانه را 
 .لرزاند 

اون یه زن عامی بود که فقط دو ماه کشید -
 .ازش سیر شم

اگر بعد از اونم تحملش کردم به خاطر این 
 بود که تو رو
 .حامله بود 

دو ماه؟ دو ماه زمان دهانم باز ماند. فقط 
 برد تا هوس بابا

تبدیل به دلزدگی شود. او هیچ وقت عاشق 
 مادرم نبود. بعد

 .از مدتها بغضم سر باز کرد
 .متاسفم بابا-



عقب رفتم و سعی کردم لرزش صدایم را 
 .کنترل کنم 

تو یه مرد هوسبازی که فقط چشم و ابروی -
 مامان دلش رو

 .برد. خائن تویی بابا 
تم و تکیه زدم به دیوار تا نیفتم. تا عقبتر رف

 باورم به
 .عشق نشکند 

تو چجوری آدمی هستی؟ اگر حامله -
 نمیشد طالقش

میدادی نه؟ برات مهم نبود اون دختر 
 پونزده ساله با چه

آرزوهایی از اون گذشتهی سیاه گذشت و به 



 تو پناه آورده؟
 واقعا برات مهم نبود؟
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نه، مهم نبود، اون الیق همون زندگیای -
 بود که من به زور

 .از اون کشیدمش بیرون 
هر لحظه صدایش برایم مشمئزکنندهتر 

 .میشد 

هر چی خواست براش فراهم کردم، ولی -
 اون انقدر

سطحش پایین بود که نمیدونست با اون 



 پولها، با وسایلی
راش چیدم چیکار کنه. نه که رنگ به رنگ ب

 کالسی، نه

تفریحی، نه دو تا مهمون درست حسابیای، 
 اصال دوستی

نداشت جز اون دختر داییش که از خودش 
 بدتر بود. اگر

میبینی مریم به یه جایی رسیده اونم 
 .کمکهای من بوده 

حرفش را قطع کردم و دیگر نلرزیدم، از 
 خودم خجالت

س بابا را میکشیدم که سالهای سال اسم هو
 گذاشتم



 .عشق و مادرم را متهم کردم 

 تو به مامان خیانت کردی بابا؟-
هر جور کتابی رو براش خریدم، دریغ از -

 اینکه یکیشون
 .رو ورق بزنه 

دروغ میگفت، مامان در هر فرصتی کتاب 
 .میخواند 

 تو به مامان خیانت کردی بابا؟-
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 .محکم کوبید روی سینهاش

من، پدرام کاردان، مهندس راه و -



 ساختمان با رتبهی پنج

کشوری حتی نمیتونستم زنم رو به دو تا 
 دوست معرفی

 .کنم 

 تو به مامان خیانت کردی بابا؟-
 .دور خودش چرخید و فریاد زد 

زندگیم داغون شد سپیده، لعنت به روزی -
 که دیدمت،

ه تو با اونلعنت ب ... 

 .فریاد زدم و صدایش برید 
بس کن. جواب بده، دیگه از وقت فیلم -

 بازی کردنت
 .گذشته بابا 



گفتنش در خانه با ضرب به دیوار  "آره"با 
 خورد و کوروش

با ابروهای گره خورده و چهرهی برزخی و 
 رنگی پریده

 جلوی در ایستاد

N.Najmi 
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بابا یورش برد  هنوز لب باز نکرده بود که
 .سمتش 
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اینجا طویله نیست مرتیکه، برو بیرون -



 نگاهی به سراپای.
بابا انداخت و چشمهای من دو زد بین آن 

 دو و ذهنم هنوز

قفل تایید خیانت بابا مانده بود. 
 دروغهایش، مظلوم جلوه

شمردن مادرم ودادن خودش، حقیر  ... 

 .صدای کوروش که بلند شد به خودم آمدم 

چاله میدونم نیست، اگر خیلی دلت -
 میخواد عربدهکشی

کنی میتونی بری جایی که کسی با ذاتت 
 مشکل نداشته

باشه. یه جایی پایین شهر پیدا کن تا 
 .میتونی عربده بزن



بابا یقهی او را گرفت و پیش از این که 
 حرکت دیگری بکند

وروش با ضرب زیر دستهای او زد و لگدی ک
 به شکمش و

 .بابا پرت شد وسط سالن 
عزیز که تازه از آسانسور بیرون آمده بود تو 

 سر زنان وارد

خانه شد و من چسبیده به کانتر آشپزخانه 
 به جسم

مچالهی مرد منفوری نگاه میکردم که تمام 
 نوجوانیام را به
 .یغما برده بود 

ه آنها فریاد میزد را صدای عزیز که رو ب



 میشنیدم و

نمیشنیدم. مادرم شش سال پیش مرده 
 بود و من تمام این
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سالها با تمام وجود تن داده بودم به 
 حرفهای کسی که

فکر میکردم پاکتر و بیگناهتر از او وجود 
 .ندارد 

به خودم آمدمبا صدای جیغهای صدف  . 

متین میان بابا و کوروش ایستاده بود و 
 سعی میکرد جلوی



 .بابا را که قصد حمله داشت بگیرد 
کوروش خونسرد و دست به سینه ایستاده 

 و به تقالی بابا

 .برای رهایی از دست متین نگاه میکرد 
 .عزیز رو به من فریاد زد 

یکیشونو از اینجا ببر، االنهس که سکته -
 .کنم 

یش از اینکه حرکت کنم کوروش به سمت پ
 اتاق من رفت و

 .وارد شد 
 متعجب فکر کردم چرا به طبقهی باال نرفت؟

پشت سرش وارد اتاق شدم و روی تخت 
 نشستم. تاریکی



آزارم نمیداد، همه چیز سیاه شده بود، اما 
 به سختی بلند

شدم و چراغ را روشن کردم. خودم را روی 
 تخت جمع

که جلوی پنجره ایستاده  کردم و به کوروش
 بود نگاه
 .کردم 
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چرخید و دو قدم بلندش فاصلهی پنجره تا 
 تخت را تمام

 .کرد 



بهم بگو چی میخوای بدونی عسل، قول -
 میدم هر چی

 .میخوای بدونی رو بهت بگم

فقط نگاهش کردم، چیزی هم بود که 
خواهم بدانم؟ هر چهب  

 .بود را سالها پیش شنیده بودم 
خم شد و دو مشتش روی تخت ستون 

 بدنش شد و محکم
 .نگاهم کرد 

یکبار برای همیشه بهت میگم، من سپیده -
 رو دوست

داشتم، همون قدر که اگر خواهر داشتم 
 .دوستش داشتم



اون بیگناهترین و صادقترین و پاکترین و 
 زجر

بود که دیده بودم. کشیدهترین دختری 
 تمام تالشم رو

 .کردم که زندگیش رو حفظ کنم، ولی نشد 

 .چشم از چشمم برنداشت 

اگر یه روز پدرام تصمیم میگرفت طالقش -
 بده صد در صد

باهاش ازدواج میکردم و تمام سعیم رو 
 میکردم که

خوشبختش کنم؛ نه برای اینکه عاشقش 
 بودم، برای اینکه
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نمیخواستم برگرده زیر دست اون زن دایی 
 احمقش،

نمیخواستم از دنیا و زندگیش ناامید بشه. 
 حاال اگر تو و

اون پدر احمقت فکر میکنید اسم این عشقه 
 من مقصر

 .نیستم 
 .ایستاد و صدایش را باال برد 

شش سال تمام قید همه چیز رو زدم و -
تم برای اینکهرف  

بابات خواست برم، چشمم رو بستم و رفتم 
 چون فکر کردم



 .تو، تو نمیخوای بمونم 
ولی اگر یک درصد حدس میزدم با رفتنم 

 چه چیزهایی رو

 .خورد اون مغزت میده میموندم 

برای چی تالش میکرد؟ چیزی که از بابا 
 نشنیده بودم؟

 .تا میتوانستم از او فاصله گرفتم
- ن صادقترین بود، درسته؟گفتی ماما  

 .درسته -

 .این حرفت رو یادت باشه کوروش -
 .نمیفهمم چی میگی -

 .شانه باال انداختم 
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 .یه روز میفهمی-
سرش را برگرداند و به میز جلوی آینه نگاه 

 کرد. کمی بعد

الی از گل خم شد و دستش میان گلدان خ
 .فرو رفت

گلدانی که سالها پیش به عشق او بذری در 
 آن کاشتم و

 .هیچ وقت سبز نشد 

مشتش با خاک باال آمد و کف دستش را 
 باز کرد. خاک از

 بین انگشتهایش داخل گلدان ریخت
وقتی برگشت سمتم پوزخند روی لبش بود 



. 

 خاک گلدون رو از کجا آوردی؟-

م بود؟ آن بذر شانه باال انداختم، مگر مه
 هیچ وقت سبز

 .نشد، گل نداد
 .دوباره برگشت سمت پنجره

مشکل از دونهای که کاشتی نیست عسل، -
 .مشکل خاکشه

 .این خاک سوختهست
متعجب به او که انگشت روی شیشه 

 میکشید نگاه کردم و

یک باره از جا پریدم. گلدان را برداشتم و 
 خاکش را چنگ

 .زدم 
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 از کجا فهمیدی؟-
 .از اونجایی که توش پر از خورده زغاله -

با دهان باز به گلدان خیره ماندم. شش 
 سال دل خوش

کرده بودم به یک جوانهی کوچک که از دل 
 این خاک

بیرون بیاید و بگوید میتوانم ببخشم، 
 میتوانم عاشق

ن به چیزی بود که باشم. مشکل از اعتماد م
 قابل اعتماد



 .نبود، مثل بابا 
آنقدر به هم ریختم که گلدان را پرت کردم. 

 محکم به دیوار

خورد و تکههای سرامیکیاش همه جا پخش 
 شد. کوروش

 .از جایش تکان نخورد 
 .حرصت رو سر گلدون خالی نکن-

 .چرخید و دست به سینه نگاهم کرد 

- دل ببندی،  یاد بگیر قبل از اینکه به چیزی
 از اینکه واقعا

 .قابلیتش رو داره یا نه مطمئن بشی 
گفت و رفت و من جلویش را نگرفتم. حتی 

 اگر منجر به زد



و خورد او و بابا میشد و خیره ماندم به 
 دانهی پوسیدهای

 که سالها در دل خاک مانده بود

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

561 

N.Najmi 

 ۱۴۰_پارت#

* 

از کنار شیدا صحرایی رد شدم و به تکان 
 مختصر سر اکتفا

 .کردم

وارد اتاق نقشهکشی که شدم حرف نادیا 
 .متعجبم کرد 



کمتر پیش میآمد آنقدر کالفه شود که 
 صدایش باالتر از

 .یک حدی برود
آقای شهابی چیزی که شما میخواید -

 .غیرممکنه 

قت لبخند از آزاده، دختر توپولی که هیچ و
 روی لبش پاک

نمیشد چشمکی زد و با انگشت به نادیا و 
 شهابی اشاره

کرد و بعد هم دستش را به نشانهی این که 
 وضعیت مساعد

 .نیست تکان داد 
 .به طرفش رفتم و کنارش ایستادم 



 .چراغ را جلوی صورتمان کشید 

 .صدایش آرام بود 

سالم، میگم نیم ساعته دارن سر این که -
یاط یکدر ح  
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متر اینطرف باشه با اون طرف بحث میکنن 
. 

لجاجت نادیا آخر کار دستش میداد، اما 
 انگار شهابی هم

دست کمی از او نداشت که نیم ساعت 
 .بحث میکردند 



از سکو پایین آمدم و سالم زیر لبی به آقای 
 کاووسی کردم

 .و به طرف نادیا رفتم 
 سالم. چه خبره؟-

 .هر دو روی نقشه خم شده بودند 

 .با شنیدن صدایم سرشان را باال گرفتند
آقای شهابی نفس عمیقی کشید و پشت 

 .گوشش را خاراند

 .دیگر به این حرکتش عادت کرده بودم 

هر وقت عصبی یا کالفه بود پشت گوشش 
 .را میخاراند 

- یاید خانم کاشفی رو شما رو خدا رسوند، ب
 توجیه کنید



 .لطفا
پشت میز ایستادم و نگاهی سطحی به 

 .نقشه انداختم 
من نمیدونم مشکل چیه، ولی مگه شما از -

 روی طرح

 نقشه نمیکشید؟
 .نادیا محکم روی نقشهی ورودی خانه زد 
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- ن، این یه شهرکه، باید شما اینجا رو ببی
 همه چیز مثل هم

باشه. تو تمام کوچهها در پارکینگها کنار همه 



 و در ورودی

 .کنار هم، ولی این کوچه نه

یه در پارکینگه یه در ورودی. من میگم 
 .درست نیست

حاال شما ایشون یا خانم صحرایی رو مجاب 
 .کنید

منتظر به چهرهی شهابی نگاه کردم، 
 انگشتش را وسط

نکش گذاشت و مثل همیشه آن را به عی
 انتهای تیغهی

 .بینیاش فرستاد
خانم کاشفی ده بار گفتم اگر بخوایم -

 اینطور پیش بریم که



 .شما میگید در پارکینگ میفته سر کوچه

جای گیری ماشین تو مسیر خودش سخت 
 میشه و تا

راننده بخواد ماشین رو جمع کنه یکی 
 پیچیده تو کوچه و

انقدر لج میکنید خانم؟ تصادف شده، چرا  

فکری به ذهنم رسید که لبخند روی لبم 
 آورد. شاید حاال

وقتش بود کمی سر به سر شیدا صحرایی 
 .بگذارم 

نقشه و طرح را از روی میز برداشتم و با 
 لبخند از سکو
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 .پایین آمدم
- طراح میتونه حل کنه این مشکل رو فقط  
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هیچکدام حرفی نزدند و من از اتاق بیرون 

 .رفتم 
 .در اتاق طراحی را زدم و وارد شدم 

 .نگاهها روی من ماند 
سری تکان دادم و جواب سالمها را زیر لبی 

 .دادم 

 .هرچه چشم گرداندم شیدا را ندیدم 

ر رو کردم به آقای بشارتی که از همه قدیمیت



 .بود 
 آقای بشارتی، خانم صحرایی کجا هستند؟-

 .فکر میکنم رفتن دفتر مدیریت -
 .ممنون -

در اتاق را بستم و مردد بین رفتن به اتاق 
 عمو و برگشتن به

اتاق نقشهکشی آرام به سمت اتاق رفتم که 
 در دفتر عمو

 باز شد و کوروش و شیدا
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 .بیرون آمدند



با دیدنشان تصمیمم را گرفتم و محکم به 
 سمت شیدا

 .رفتم 
سنگینی نگاه کوروش را حس میکردم ولی 

 بدون اینکه
 .نگاهش کنم جلوی شیدا ایستادم 

مزاحمتون شدم خانم صحرایی، ما به یه -
 مشکلی

 .خوردیم 

 .به طرح در دستم اشاره کردم 
- تو دفترتون؟ اینجا صحبت کنیم یا  

شیدا طرح را گرفت و به سمت دفتر طراحی 
 .رفت 



 .دنبالم بیاید -

من پشت سر شیدا و کوروش پشت سر 
 .من راه افتاد 

 باز چی تو سرته؟-
صدایم را پایین آوردم و کمی سرم را عقب 

 .بردم 
 باز؟-

 .برق اون چشمها رو من میشناسم -
شما که گفتی شناختت اشتباه بوده، پس -

شمامبه چ  
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 .اعتماد نکن، بیراهه میری 
صدای نفس سنگینی که آزادش کرد را 

 شنیدم و لبخند

 .روی لبم نشست 
وارد دفتر طراحی شدیم و کوروش هم به 

 .دنبالمان آمد 

شیدا به طرف اتاق کوچکش که با در 
 شیشهای بزرگی از

راحی جدا میشد رفت و وارد شد. قسمت ط
 هنوز پشت

 .میزش ننشسته بود که وارد صحبت شد 

 مشکل چیه خانم کاردان؟-

طرح را روی میزش باز کردم و کوچه را 



 نشان دادم و
 .مشکل را گفتم 

با ابرویی باال رفته به پشت صندلی گردانش 
 .تکیه داد

آقای شهابی براتون توضیح ندادن؟ ایشون -
واین مسئله ر   

 .گفته بودن و منهم دالیل رو براشون گفتم 

 .آمدم صحبت کنم که از جایش بلند شد 
در ضمن این طرح زیر نظر شما نیست. -

 خوشم نمیاد وقتی

کسی رو برای کاری منصوب میکنم فرد 
 دیگهای وارد اون

 .کار بشه 
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از رو بسته بود، حتی کوروش شمشیرش را 
 هم با تعجب به

 .او نگاه میکرد 
دلیل اینهمه تندخویی را نمیفهمیدم، اما اگر 

 او
میخواست اعمال قدرت کند، من هم مثل 

 خودش رفتار

 .میکردم 

دستم را روی ورودی شهرک داخل نقشه 
 .گذاشتم

اگر این کوچه رو ببندید همه چیز درست -



 میشه. در

ن میفته به آخر کوچه و سر پارکینگ ساختما
 کوچه میشه

در ورودی مطابق با طرحی که برای تمام 
 ساختمانها

 ....کشیدید، ولی خب

طرح را برداشتم و بلند کردم و بدون این که 
 از او چشم

بردارم طرح را پاره کردم، دو تکه، چهار، 
 هشت و... تا جایی

که دستهایم توان داشت طرح را ریز کرد و 
 روی میزش

اشتمگذ . 



حاال خوب گوش کنید خانم صحرایی، -
 درسته من اینجا

کارآموز حساب میشم، ولی بهتون اجازه 
 نمیدم فراموش

کنید من رئیستون هم هستم. بنابراین 
 وقتی با من صحبت
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میکنید مودب باشید و احترام رو فراموش 
لبته اگرنکنید، ا  

 .میدونید احترام چیه 

چشمهای درشت شدهاش از روی طرح 



 .کنده نمیشد 

وقتی چرخیدم تا از دفتر بیرون بروم 
 احساس کردم

 .کوروش لبخندش را جمع کرد

 .بیاهمیت در را باز کردم 
حاال همونطور که گفتم طرح رو بکشید و -

 اگر به مشکلی
 .برخوردید به من بگید

N.Najmi 

 ۱۴۱_پارت#
در را آرام بستم و به طرف در سالن طراحی 

 .رفتم
وقتی دستگیره را گرفتم برگشتم و از پشت 

 شیشه



دیدمش، در کمال تعجب نه ناراحت بود و 
 .نه اخمی داشت 

کوروش با او صحبت میکرد و او با لبخند 
 .گوش میداد 

فکر اینکه کوروش مشغول دلجویی از او 
 است دستم را دور

 .دستگیره محکم کرد 
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دستگیره را پایین کشیدم و از در بیرون 
 .رفتم 

به سمت سالن نقشه کشی پا تند کردم که 



 کوروش صدایم

 .زد 
 .بدون این که برگردم ایستادم 

 .وقتی روبرویم ایستاد محکم نگاهش کردم 
- ا خانم اگر اومدی بهم بگی طرز صحبتم ب

 صحرایی درست

نبوده باید بگم نظرت برام مهم نیست، من 
 با هر کسی

 .اونطور که الیقشه رفتار میکنم 
آمدم از کنارش رد شوم که حرفهایش پایم 

 را سست

 .کرد 

آره، دیدم. به خاک سوخته آب میدی، با -



 متین

شوخیهای آنچنانی میکنی، با برادر دوستت 
 مثل پسر

به حرفهای پدرت مثل خالهات رفتار میکنی، 
 آیهی قرآن

 .گوش میدی 

 .پوزخندی زد و قدمی فاصله گرفت 
 بازم بگم؟-

کاش هر بار که میدیدمش اینطور تحقیرم 
 .نمیکرد 
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کاش کمی، فقط کمی از احساسی که 
 داشتم کم میشد تا

حرکتش، حرفش آنقدر عذاب نکشم از هر 
. 

به دیوار تکیه دادم و دستهای سرد شدهام 
 را زیر بغلم

 .زدم 
من خیلی جاها اشتباه کردم، فقط همینها -

 رو دیدی؟

اولین اشتباهم اعتماد به یه مرد بود، با 
 عروسکی که داد

دستم از من یه عروسک ساخت برای اینکه 
 هر وقت

 .خواست رهاش کنه و بره 



به همون مرد بود. دومین اشتباهم عالقه 
 مردی که هیچ حد

 .و مرزی برای اخالقیات قائل نیست 
نگاهش به دستهایم گره خورده بود و انگار 

 برایش کافی
نبود که سکوتش را ادامه داد. تکیهام را از 

 دیوار برداشتم و

 .به مژههای سیاهش خیره شدم 
 .من با اشتباهاتم بزرگ شدم، قد کشیدم -

تی یکی مثل شما تو حاال دیگه میدونم وق
 روم میایسته و

 .تحقیرم میکنه چطور باید رفتار کنم 
ابرویی باال داد و مژههای بلندش مماس 



 شد با پلک
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کشیدهاش و کاش آنقدر این نگاه را 
 دوست نداشتم که

 .حرفم را یادم برود 

- ام رفتار کنی عسل چطور میخوای باه
 تلخ؟ از این تلختر؟

 .حرفم را یادم رفته بود، اما تلخیام را نه 

کاش آدمها اشتباهاتشون رو قبول کنن تا -
 درک کردن

 .آدمها براشون راحتتر بشه 



این تلخی مال همون عسلیه که تو سیزده 
 سالگی

مینشست روی نردهی خونشون و تا پایین 
 .سر میخورد

برای یه پشمک  مال همون عسلیه که
 صورتی تا چهار تا

میدون باالتر از خونهاش رو میدوید. اگر 
 اون عسل انقدر

تلخ شده که هر روز بخوای تلخیش رو بزنی 
 تو سرش بد

نیست بشینی کمی هم به سهمی که تو این 
 اتفاق داشتی
 .فکر کنی 



منتظر نایستادم و به سمت در رفتم، اما 
 .نمیگذاشت 

ش حالم را میفهمید کاش رهایم میکرد، کا . 

بد نیست تو هم کمی به این فکر کنی که -
 چقدر ضعیف

بودی که من... کسی که میگی الیق عالقه و 
 احترامت
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نبودم و حتی به اخالقیات پایبند نیستم 
 انقدر روت اثر

تی گذاشته که ازت کسی رو ساخته که ح



 برای منم قابل
 .تحمل نیست 

چقدر راحت گذاشت و رفت. در را بست و 
 تمام وجود له

 .شدهام را پشت در جای گذاشت

اگر میخواست وضع به همین منوال پیش 
 برود و کورش

همینطور بتازد هیچ ثمری نمیبردم جز 
 .تشنج اعصاب 

 .به سمت دفترش پا تند کردم
داد تقهای به در زدم و اجازهی ورود که 

 .داخل شدم 

پشت میز نشسته بود و دفتر بزرگی جلوی 



 .رویش باز بود
 .با دیدن من ابرویش باال رفت 

 باز چی شده؟-
 .کمی جلو رفتم و به مبل اشاره کردم 

 اجازه میدی؟-
 راحت باش-

N.Najmi 
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 ۱۴۲_پارت#

ر چانه زد و نگاهم کرد دستهایش را زی . 

کمی به ماکت برج ایفل نگاه کردم و سعی 



 کردم ذهنم را

 .جمع کنم

 .نباید بیش از حد جلو میرفتم
 .ازت کمک میخوام-

ابرویی باال انداخت و از پشت میزش بلند 
 .شد 

 جالب شد. راجع به چی؟-

 .بابا مشکوک میزنه -
میز را دور زد و جلوی من تکیه زد به میز و 

ت به سینهدس  

 .نگاهم کرد 
 .تو بیشتر -

نفس عمیقی کشیدم تا خودم را کنترل 



 .کنم 

بیا جنگ رو بذاریم کنار، من میخوام -
 .واقعیت رو بدونم

 جدا؟-

 .جوابش را ندادم 

کمی فاصله گرفت و روی مبل روبرویم 
 .نشست 
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- میکنم اینم از نقشههای پدرامه؟  چرا فکر
 حاال هدف چیه

نمیفهمم، فقط هیچجور نمیتونم بهتون 



 .اعتماد کنم 
 .تکیه دادم و پا روی پا انداختم 

چرا؟ من چه کاری کردم که باعث بشه -
 بهم اعتماد نکنی؟

 دروغ گفتم؟ چیزی بوده که نگفته باشم؟

 .کف دستم را روبرویش گرفتم 

- دم، برعکس تو من اینطوری بازی کر  . 

 .خندید و سر تکان داد 

دقیقا مشکل همینه، تو به تنهایی -
 همبازیت رو انتخاب

کردی و داری باهاش سر و کله میزنی، 
 بدون این که ازش

 .بپرسی میخواد وارد این گود بشه یا نه 



وقتی چشمت رو رو به همه چیز بستی و -
 رفتی دنبال دلت

 بازی شروع شد. این تویی که ما رو
 کشوندی تو وادی، نه

 .ما 

 .کمی خم شد و میخکوب نگاهم کرد 

 .مدتها بود این نگاهش را ندیده بودم 

 .صاف، زالل، آرام
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برای بار آخر بهت میگم، من با سپیده -
 رابطه نداشتم. چرا



 نمیخوای بفهمی؟
ا باور کردم، اما برای لحظهای حرفش ر 

 صدای مامان در

گوشم زنگ زد و نگاه عمیق کوروش را کدر 
 .کرد 

 تو به من بگو، چطور حرفت رو باور کنم؟-
بگو چرا این فکر رفته تو سرت و بیرون -

 نمیاد، چون بابات
گفته؟ همونی که داری میگی بهش 

 مشکوکی؟

 .عصبی و کالفه شقیقههایم را فشردم 

- دم که مثل چشمم نه، چون از کسی شنی
 بهش اعتماد



 .دارم 

ابروهایش گره خورد، آرام عقب رفت و تکیه 
 .داد 

 و اگر بپرسم کی، بهم نمیگی درسته؟-

 .ادامه داد "نه"تا آمدم جواب دهم 
البته مهم نیست، هر کسی که بهت گفته -

 مثل اون بابات

 .دروغگو بوده

 .دوباره خم شد و نگاهش رنگ غم گرفت 

- ن که به سپیده تهمت می میدونی از ای
 زنید بیشتر
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 .ناراحتم تا تهمتی که به من میزنید 
 چرا؟-

حقش نیست عسل، سپیده اتقدر زالل -
 بود که هیچ

 .وصلهای بهش نمیچسبه 
چقدر تعریف کوروش و بابا از مادرم فرق 

 .داشت 

ار میگذاشتم باید به مادرم اگر تعصب را کن
 .حق میدادم 

 .نه به خیانتش، به انتخابش 
 .باید از بابا جدا میشد و با کوروش میرفت

مثل خودش خم شدم و چشم در چشمش 
 .دوختم 



یکبار درست جواب بده کوروش. دوستش -
 داشتی؟

 .لبخندی گرم روی لبش نشست 
جوابم را گرفتم و تا خواستم عقب بروم 

رد ودست دراز ک  

 .مچم را گرفت و جلو کشید 

کشش دستش آنقدر زیاد بود که از جا بلند 
 شدم و فقط

توانستم با تکیه به دست آزادم که روی میز 
 حایل کردم و

درست وقتی صورتم چند سانتیمتری 
 صورتش رسید

 .خودم را نگه دارم 
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- سلیم نشو کوچولو. بهت گفتم چطور زود ت
 دوستش

 ...داشتم. اما تو

سرم را پایین انداختم و سعی کردم فاصله 
 .بگیرم 

بدون این که دستم را آزاد کند بلند شد و با 
 ایستادنش

 .نفس عمیقی کشیدم
حاال آنقدر فاصله داشتیم که نبضم تند 

 نشود، عطر تلخش
را به سینه نکشم و گرمای نگاهش آتشم 



ند نز  . 

میز کوچک میانمان را دور زد و روبرویم 
 .ایستاد 

بار آخره بهت فرصت میدم عسل، اگر -
 اومدی اینجا که با

شکایت از بابات برام تله بذاری و من حس 
 کنم هنوز بهم

 .نزدیکی، برگرد عسل، از راهت برگرد 
 .سری که پایین انداخته بودم بلند کردم 

ا آنقدر چرا هر کاری میکردم میفهمید؟ چر 
 خوب مرا

 میشناخت؟

چرا نمیتوانستم چشم از چشمش بردارم؟ 



 دستم را روی

سینهاش گذاشتم تا کمی فاصله بگیرم، اما 
 مچ دست
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دیگرم هم اسیر شد و چسبیدم به 
 .سینهاش 

 چشم ندزد، نگام کن عسل-

N.Najmi 

 ۱۴۳_پارت#

 .سرم را بیشتر عقب کشیدم

اگر نگاهش میکردم باور میکردم، اگر باور 



 میکردم دیگر

هیچ چیز باقی نمیماند که شش سال آزارم 
 را توجیه کند،

اگر باور میکردم یعنی مادرم دروغ گفته و 
 این ممکن

 .نبود 
دستم را رها کرد و سرم را باال گرفت و 

 نگاهم تا
که  چشمهایش ریسه کشید از جنس عشقی

 برایم حرام
 .بود

 .به سختی صدای خودم را شنیدم 
 .یکی میاد، ولم کن -



گور بابای هر کسی که این در رو باز کنه. -
 آزاد نمیشی

مگر این که بهم بگی همونطور که به پدرام و 
 اون آدمی که

نمیدونم کیه اعتماد کردی، بهم فرصت 
 میدی تا همه چیز
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 .رو بهت ثابت کنم 
چطور میخواست ثابت کند؟ با شهادت 

 مادری که زیر خاک

بود یا روبرو شدن با شخصی که فکر میکرد 



 این حرفها را
 به من زده؟
 .غبرممکنه-

تقهای به در خورد و من سعی کردم فاصله 
 بگیرم، ولی انگار

را  صدای در را نشنید که محکمتر بازوهایم
 گرفت و چشم

 .از چشمم برنداشت
 .شیدا در را باز کرد و داخل شد

کوروش حتی روبرنگرداند تا ببیند چه کسی 
 وارد اتاق

 .شده 

 .وقت ندارم، بعدا بیا -



متعجب به چشمهای درشت شدهی شیدا و 
 چهرهی جدی

 .کوروش نگاه کردم

به لحظه نکشید که شیدا بیرون رفت و در را 
 .بست

N.Najmi 
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 ۱۴۴_پارت#

 .پوزخند زدم
 نگران نیستی خانم صحرایی ناراحت بشه؟-
ناراحت نمیشی فرصت آخرت رو از دست -



 بدی؟
کمی از او فاصله گرفتم و اینبار مقاومت 

 .نکرد 
فرصت آخر برای چی کوروش؟ برای اینکه -

 ثابت کنی
و مادرم نبوده؟چیزی بین تو   

برای اینکه ثابت کنم طرف من رو اشتباه -
 .گرفتی 

 .متوجه نمیشم -

دوباره دستهایم اسیر انگشتان کشیدهاش 
 .شد 

فقط این افکار رو بریز دور تا بهت نشون -
 بدم کیه که



نمیتونم بهش فکر نکنم، نمیتونم با تمام 
 خودسریهاش و

قضاوتهای اشتباهش ذرهای از عالقهام 
م کنم بهش ک . 

قلبم جایی دورتر از سینهام میتپید، شاید 
 میان

دستهایش، میان نگاهی که روی اجزای 
 صورتم چرخید و

 .نهایتا روی لبهایم مکث کرد
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 ...من... من-



 تو چی عسل؟-
دیگر نمیتوانستم لرزش دست و پایم را 

 .تحمل کنم 
 .باید دور میشد، قلبم از کار افتاده بود 

 .ناله زدم 
 .تو رو خدا ولم کن -

 فرصت میدی؟-

 .رو برگرداندم 
 .ولم کن کوروش -

سرش نزدیک آمد و صدای آرامش آخرین 
 .توانم را برد 

 .آخر مال خودم میشی -
روی مبل افتادم و او دستهایش را روی 



 دستههای مبل

 .گذاشت و خم شد 

- ه عسل فرصت آخر  . 

به سختی خودم را جمع کردم و تا جایی که 
 ممکن بودم

 .عقب رفتم 

 ...از یه طرف میگی آخر مال من میشی-
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تازه فهمیدم چه گفته، آنقدر درگیر 
 نزدیکیاش بودم که

 .معنای حرفش را نفهمیدم 



ک باره بلند متعجب نگاهش کردم و ی
 .شدم 

 اصال یعنی چی؟ یعنی چی مال تو میشم؟-
 .ابرویش باال رفت و لبخند زد 

 معنیش رو نمیفهمی؟-

 .گیجتر شدم

آنقدر ضد و نقیض رفتار کرده بود که باور 
 حرفش برایم

 .ممکن نبود 

حتی اگر باور میکردم با مادرم رابطه نداشته 
 نمیتوانستم

او  درک کنم به من که هجده سال از
 کوچکتر بودم و



همیشه به چشم یک بچه نگاهم کرده بود 
 عالقهای داشته

 .باشد 
 .فکری موذی آزارم میداد

او حس مرا میدانست، حاال با ابراز عالقهی 
 دروغینش

 .میخواست مرا خام کند 

شاید از آبرویش میترسید و شاید... مغزم 
 از کار افتاده
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 .بود 



سخت میگیری عسل، من ازت چیزی -
 نخواستم، فقط یه

فرصت خواستم تا نشونت بدم همیشه تو 
 احساسم صادق

 .بودم 
به سمت پنجره رفتم و به ابر خاکستری 

 بیباران خیره
 .ماندم

 .باید فکر کنم -
سکوت کرد و من فکر کردم هیچ راهی برای 

 اثباتش ندارد،
ست چیزی را که شنیده بودم از نمیتوان

 .ذهنم پاک کند 



 .باشه-
چرخیدم و بدون این که نگاهش کنم روی 

 .مبل نشستم 

 .بابا-
 .روبرویم نشست 

 .برای چی بهش مشکوکی -
خودکار روی میز را برداشتم و سعی کردم 

 .تمرکز کنم 
رفت و آمدش، رفتارش، خندههای -

 بیدلیل، خشم
 .بیدلیل
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سر خودکار روی یک سبابه و انتهایش را 
 روی سبابهی

 .دیگرم گذاشتم و تابش دادم 

بهش فکر نکن، پدرام آدمی نیست که -
 بتونه چیزی رو

پنهان کنه؛ همین روزها خودش، خودش رو 
 .لو میده

 .هوای اتاق سنگین بود و نفسم تنگ 

 . از جا بلند شدم

یه فکری به حال خانم صحرایی بکن، -
 دوست ندارم الکی

 .برام حرف دربیاد 
 .پشت سرم تا جلوی در اتاق آمد 



 .نگرانش نباش -
در را که باز کردم شیدا را تکیه داده به دیوار 

 .روبرو دیدم
با دیدنم سرش را پایین انداخت و وقتی 

 راهی سالن

نقشهکشی شدم وارد دفتر کوروش شد و در 
بست  را . 

این رفتار خونسردش برایم عجیب بود، اما 
 ذهنم آنقدر

مشغول بود که جایی برای شیدا 
 .نمیگذاشت
N.Najmi 
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 ۱۴۵_پارت#

وارد سالن شدم و بدون این که اهمیتی به 
 سکوت سنگین

 .دهم پشت میزم رفتم

بود را باز کردم  طرحی که روی میزم . 

 صحرایی چی شد؟-

هیچی، خیلی عادی وارد دفتر کوروش شد -
. 

 چی؟-

تازه فهمیدم منظورش رفتنم پیش شیدا 
 برای نقشهها

 .بوده 



کالفه چشمهایم را ماساژ دادم و چراغ را جلو 
 .کشیدم 

یه راه بهش نشون دادم که طرح رو عوض -
 .کنه 

 برای همین انقدر توپش پر بود؟-
ب نگاهش کردممتعج . 

 سرم را پشت چراغ پنهان کردم

 کی اومد؟-

 .خندید و صدایش را پایین آورد 

 .ده دقیقه بعد از این که رفتی -
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 چرا میگی توپش پر بود؟-

یه سره رفت سر میز تو و طرحت رو -
 .عوض کرد 

ه حتی شهابی جرات انقدر هم اخم داشت ک
 نکرد ازش

 .بپرسه با طرحی که بردی چیکار کنه 
 .بیاهمیت شانه باال انداختم 

دقیق شدم روی طرح و چشمهایم تاب خورد 
 .بین اعداد
 این چیه؟-

 .کنارم ایستاد و کمی به طرح نگاه کرد 

 .نمیدونم -
تمام حواسم به طرح بود که حس کردم 



 کسی کنارم

 .ایستاده، شهابی بود
 چی شده آقای شهابی؟-

 .صدایش را پایین آورد 

این یه طرح از یه شهرک تفریحیه که به -
 خاطر رد شدنش

 .کال گذاشتیمش کنار 

 موضوع برایم جالب شد

 .چراغ را پایین کشیدم .

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

587 

نوری که روی عینکش افتاده بود باعث 



مهایشمیشد چش  

 .را نبینم 
به همین راحتی طرح رو میذارید کنار؟ -

 مشتری رو چیکار

 کردید؟

دستش را روی میز گذاشت و کمی خم شد. 
 نمیفهمیدم از

چه چیز آنقدر نگران است که نمیخواهد 
 .بقیه بشنوند 

حقیقتش آقای حضرتی طرح رو قبول -
 نکردن، مثل این که

 .از ایدهآلهاشون خیلی دور بود 
چرا خانم صحرایی این طرح رو آوردن حاال 



 برای شما
 !نمیدونم

اگر مشتری را از دست داده بودند دیگر 
 دلیلی نداشت من

 .روی طرح کار کنم 
میفرمایید ایشون یه طرح رد شده رو -

 دادن به من که

 نقشهاش رو بکشم؟
من از طرحی که مشتری خواسته خبر 

 ندارم، کار من فقط
 .نقشهکشیه 

و ایستاد لبخند کجی زد . 
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مسلما دیگه نمیان طرحی بهتون بدن که -
 مشکل داره،

 .چون شما پیداش میکنید

چشمم روی نقشه مانده بود و دلیل این که 
 طرح را به من

 .داده نمیفهمیدم 

 .کمی فکر کردم و سواالتم بیشتر شد

N.Najmi 

_پارت# ۴۶۱  

شما میفرمایید این یک مرکز تفریحیه و با -
 چیزی که من

 .میبینم کوچیک نیست



این جور اماکن اصوالً میرن توی مناقصه، 
 چطور ایشون

یک دفعه طرح رو آورده داده به این 
 شرکت؟

 .نادیا وارد بحث ما شد 
 .شاید از مشتریهای همیشگی هستن -

 .شهابی سری به تایید تکان داد 

- ن طرح سه روز پیش رد شد و تا درسته، ای
 اونجایی که

 .شنیدم بردنش برای مناقصه
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 .لبخند روی لبم نشست
طرح را زیر بغلم زدم و از سالن بیرون 

 رفتم. یکسره وارد

 .سالن طراحی و بعد اتاق شیدا شدم

اال رفت با دیدن من ابروی شیطانیاش ب . 

 .باز چی شده خانم کاردان -
 .با لبخند طرح را روی میزش گذاشتم 
 اگر کمک میخواید چرا تعارف میکنید؟-

 .دست به سینه به پشت صندلی تکیه داد 

 منظور؟-

تا جایی که فهمیدم این طرح قبال رد شده، -
 چرا باید

 نقشهاش رو بکشم؟



لبخندی زدم و مثل خودش دست به سینه 
 .ایستادم 

 .مگر این که یه طرح قویتر بخواید -

 .دستش را روی میز گذاشت و ایستاد 

از حالت نگاهش حس کردم میخواهد 
 مشاجره را شروع

 .کند 

اما در کمال تعجب گرهی ابروهایش باز 
 .شد و لبخند زد 
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- نقشهاش رو من این طرح رو نذاشتم که 



 .بکشید
اومدم ازتون بپرسم طرحی برای این ابعاد 

 زمین که شامل

موارد خواسته شدهی مشتری باشه دارید یا 
 .نه

 .دیدم نیستید اومدم دفتر مدیریت 

 .لبخند شیطانش اعصابم را به هم ریخت 
 .بقیهاش رو هم که خودتون میدونید -

اخم کردم تا بیشتر از این وارد این بحث 
 .نشود 

 دقیقا از من چی میخواید؟-

چهرهی جدیای گرفت و کاغذ بزرگی که 
 جلویش بود را



 .سر داد سمتم 

با توجه به این که دقت شما تو همین -
 چند وقت به همه

ثابت شده و یکبار هم این طرح رد شده، 
 میخواستم ببینم

پیشنهادی برای این موارد ذکر شده دارید یا 
 .نه 

 .کاغذ را جلو کشیدم

ک نگاه سطحی روی ابعاد زمین و با ی
 مواردی که آقای

حضرتی خواسته بود فهمیدم یا باید قید 
 اعتباری که در

حال کسبش بودم را بزنم و برای خودم 



 دردسر درست نکنم
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و یا باید روزها و شبهای زیادی رو روی طرح 
 .کار کنم 

لی بیشتر از هر چیزی رفتار مسالمتآمیز و
 شیدا برایم

 .سوالبرانگیز بود 

 .تصمیم گرفتم صادقانه صحبت کنم 
خانم صحرایی، چرا این طرح رو میدید به -

 من؟

 .ابرویی باال انداخت و لبخند زد 



عرض کردم خانم کاردان، تو همین مدت -
 کم شما با

پیشنهاداتتون باعث شدید کیفیت خیلی از 
ها باالترطرح  

 .بره
N.Najmi 

 ۱۴۷_پارت#

میخکوب نگاهش کردم و او کم کم 
 لبخندش را جمع کرد

 .آمد و روبرویم ایستاد 
ببینید خانم کاردان، اصال مهم نیست بین -

 من و شما چه

اتفاقاتی میفته و یا چه احساسی نسبت به 
 همدیگه داریم،



چیزی که مهمه اینه که این مسائل روی 
ه؛کارمون اثر نذار   
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 مخالفید؟

با اینکه اصال خوشبین نبودم، اما چارهای 
 جز موافقت

 .نداشتم 
 .باشه -

 پس قبول میکنید؟-
نگاه مرددم را که دید دوباره پشت میزش 

 رفت



هم پدرتون میتونن کمکتون کنن و هم -
 کوروش. فکر

ش بیادنمیکنم مشکلی پی . 

یک لحظه وسوسه شدم بگویم اسم کوچک 
 کسی را آوردن

حرفهای نیست، اما نمیخواستم بحثی را 
 شروع کنم که

 .نسبت به پایانش مطمئن نبودم 
آنقدر صمیمی بودند که شیدا اسم کوچکش 

 را بیاورد و اگر

حرفی میزدم شاید پای کوروش هم به میام 
 میآمد و اصال

پیشبینی کنم نمیتوانستم برخورد او را  . 



 باشه، قبوله. چند روز فرصت دارم؟-
یک هفته دیگه مناقصهست، تاریخ دقیق -

 رو میتونید از

 .پدرتون بپرسید 
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سری تکان دادم و طرح و لیست درخواستی 
 آقای حضرتی

 .را برداشتم و به سالن نقشهکشی برگشتم 
 .سخت در فکر بودم 

 .شهابی و نادیا دقیق نگاهم میکردند 

چیز خاصی نیست، فقط باید طرحی رو -



 بکشم که یه گروه
 .باید انجامش بدن، اونم یه گروه با تجربه 
 .شهابی ابرویی باال انداخت و سر تکان داد 

 میخواید چیکار کنید؟-

 .دستم را روی دست نادیا گذاشتم 

 ایشون کمکم میکنه-
ادیا خندیدن . 

 یعنی باید تا دوازده شب شرکت بمونیم؟-
 .نه جانم، شما چند روزی میاید خونهی ما-
ابروهایش باال پرید و شهابی به ما نگاه 

 .میکرد 

 میخواید تو خونه هم کار کنید؟-

**** 

 توصیهی نویسنده
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و طنز خاص میخوای جوین شواگر عاشقانه   

https://t.me/joinchat/AAAAAEe

yUzj7 

69LkM2mj9g 

** 

شاید این یک مبارزه بود و من نمیخواستم 
 .ببازم

مگه چارهای هم دارم آقای شهابی؟ طراح -
 اعظم دارن

 .استعدادم رو آنالیز میکنن 
شهابی خندید و در حالیکه عقب میرفت لب 



 .زد 
 .مطمئنم موفق میشید -

 .نادیا دوباره رو به من کرد 
 .نادر نمیذاره عسل -

 .خندیدم و شمارهی نادر را گرفتم

بدون کمک نادیا محال بود بتوانم طرح را 
 .برسانم

از سالن بیرون آمدم و پا تند کردم که به 
 سالن جلسات

 .بروم
وارد سالن که شدم نادر گوشی را جواب 

 .داد 

  

@mahbookslibrary 



ا دار میزنم نرگس نجمیعشقت ر   

595 

 سالم، خوبی؟-

 !سالم، چه عجب خانوم؟ -

روبروی شیشهی قدی ایستادم و به آسمانی 
 که میرفت تن

 .به سیاهی شب دهد نگاه کردم 
خب کار دارم، وقتی کار ندارم باید تماس -

 بگیرم؟
 .صدای خندهاش پیچید 

نه، فقط وقتی تماس بگیر که نادیا جرات -
 نداره تماس

یرهبگ . 

N.Najmi 



 ۱۴۸_پارت#

 .نتوانستم جلوی خندهام را بگیرم
صندلیای را از پشت میز کشیدم تا کنار 

 .پنجره و نشستم 
شما درک کن دیگه آقای دکتر، از ابهتتون -

 .میترسیم

آی، آی... خطرناک شد. یه چیز بزرگی -
 میخوای که

 .میگی آقای دکتر

 .زود باش اعتراف کن 
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نفس عمیقی کشیدم و یکسره رفتم سر 
 .اصل مطلب 

 .نادیا باید یه هفته پیش من بمونه -
سکوت کرد و من منتظر جوابش به چراغ 

 چشمک زن

 .تابلوی نئون فست فود نگاه کردم 
 دلیل؟-

جای امیدواری داشت، همین که میپرسید 
 یعنی راهی برای

نش هست راضی کرد . 

یه طرح سنگین دارم، یعنی اگر این طرح -
 رو درست

تحویل ندم هم آبروم رفته، هم یه مناقصه 



 رو از دست

 .دادیم

 .آبروم رو بخر دکتر جان 
 دیگر صدایش شوخ نبود

 تو محل کارتون وقت ندارید؟-
 .زمانم کمه، باید تو خونه هم کار کنیم -

منتظر چشم چرخاندم به آسمان تاریک و 
وت و زمینخل  

 .پرتردد 
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* 



غزل دختری است که با پسر عمویش امیر 
 ازدواج کرده و

زندگی خوبی دارند. مدتی پس از ازدواج، با 
 وارد شدن

پسری به نام عماد، به زندگی غزل، 
 سرنوشت این سه به هم

ای رمان را رقم گره میخورد و فراز و نشیبه
 .میزند

https://t.me/joinchat/AAAAAEg

taO8e 

YVAgcIhV5w 

*** 

 .وقتی سکوتش طوالنی شد معذب شدم 
اگر انقدر اعتماد به من سخته مشکلی -



 نیست نادر، خودم
 .یه کاریش میکنم 

بگو چیزهایی رو که میخواد برام بنویسه و -
 بفرسته،

میرم خونه وسایلش رو جمع میکنم میارم 
 .براش 

 .آنقدر خوشحال شدم که بلند خندیدم 
 .ممنون نادر، جبران میکنم برات-
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چطوری؟ طرح خونهای که میخوام درست -
 کنم رو



 میکشی؟

 مگه خونه نداری؟-

کمی سکوت کرد و به سمت در رفتم تا 
 بروم پیش نادیا و

یر کننده را بدهم که کوروش در را خبر غافلگ
 باز کرد و نگاه

مستقیم و اخمآلودش مصادف شد با جواب 
 .نادر 

خونه دارم، اونی که میخوام بشه خانوم -
 خونهام از اونجا

 .خوشش نمیاد 

 .کوروش با اخم نگاهم میکرد

نگاه نادر وقتی گفتم از طرح خانهاش 



 خوشم نمیآید جلوی

 .چشمم رقصید 

خشک شد  لب تا گلویم . 

کوروش به دیوار تکیه زد و دقیق نگاهم کرد 
 و من

 .نمیدانستم چه جوابی به نادر بدهم 
 .سخت نگیر عسل، تا میتونی فکر کن -

 .فکر؟ ذهنم قفل شده بود 
 .زمزمه کردم 
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 به چی؟-



د و کوروش سرش را به یک سمت خم کر 
 دستهایش را زیر

 .بغلش زد 
 .صدای نادر آرام بود

 حواست کجاست؟-

 میشه... میشه بعدا حرف بزنیم؟-

 .نفس عمیقی کشید و جواب داد 
 .حتما -

 .پس من منتظرتونم -
 .به نادیا بگو لیست کنه -

 .باشه -
گوشی را که قطع کردم کوروش تکیهاش را 

 از دیوار



 .برداشت و به سمت در رفت 
- ل شده، نمیخوای بری خونه؟تعطی  

 .دنبالش راه افتادم 

 .گیج و منگ حرف نادر بودم 

هیچ وقت حرکتی نکرده بود که احساسش 
 را بفهمم و برای
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 .همین با او راحت بودم 

هیچ ایرادی نمیتوانستم از او بگیرم، اما 
بهحتی فکر کردن   

 .او از محاالت بود 



 .هیچ حسی به او نداشتم

N.Najmi 

 ۱۴۹_پارت#

 میتونم کمکت کنم؟-

 .نگاهش کردم 
 .یک شانهاش را به دیوار راهرو تکیه داد

 .فکرت مشغوله -
 .چیزی نیست -

تکیهاش را برداشت و به سمت اتاقش 
 .رفت 
 .باشه -

 .وارد سالن نقشهکشی شدم 
 .هیچکس جز نادیا نبود 

- رو بردار بریم  کیفت . 
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در ضمن تو راه برای نادر بفرست چی الزم 
 داری که یه

 .هفته ده روزی خراب شی رو سرم 

 .ابروهایش باال پرید 
 قبول کرد؟-

 .کیفم را از روی صندلی برداشتم و خندیدم 

 عسل رو دست کم گرفتی؟-

خوشحال شد که هرج و مرج ذهنم را آنقدر 
 فراموش

 .کردم 



 .بزن بریم خونه -
 .آرام پشت سرم آمد 

 .باید با مامان تماس بگیرم -
 .تو راه نادیا -

 .باشه-
* 

کوروش روی مبل نزدیک عزیز نشسته بود 
 و راجع به

 .جراحی زنعمو صحبت میکردند

به ساعت نگاه کردم، ساعت از ده گذشته 
 بود و بابا هنوز
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 .نیامده بود
صدف با سر انگشتانش بازی میکرد و 

 .شدیداً در فکر بود

با صدای زنگ آیفون بلند شدم و وقتی نادر 
 و متین را در

کنار هم دیدم ابروهایم باال پرید. گوشی 
 آیفون را که

دم برداشتم صدای خندهی نادر را شنی . 

 .حتما کار متین بود 

دکمه را فشردم و در ورودی را باز کردم و 
 .منتظر ایستادم

 .نادیا کنارم ایستاد 
 نادره؟-



 .همراه متین -

 .رنگ نادیا پرید 
میدانستم نمیخواسته نادر خانهای که قرار 

 بود خواهرش
چند روزی را آنجا سر کند آنقدر شلوغ و پر 

 رفت و آمد

 .ببیند
اال آمدند و متین با دیدن من از پلهها ب

 .دستش را دراز کرد

 .متین هستم، از دایرهی خلق جنایت -

 .دستش را پس زدم و رو به نادر کردم
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 .سالم، خوش اومدید -

 .جعبهی شیرینی را دستم داد و لبخند زد 

 .ممنونم -

ر رفتم و وارد شدنداز جلوی در کنا . 

 .متین سرش را نزدیک کرد 

به نفعته جلوی خواستگارت ضایع نشم، -
 واال نمیذاره

 .ببینمت و دلت برام تنگ میشه 
 .مبهوت نگاهش کردم و او خندید 

واال اینجوری که این داشت لباس و -
 موهاش رو تو آینهی

ماشین مرتب میکرد داد میزد داره خودش 
 رو میکشه که



دخترکش به نظر بیادهمچین  . 

واسه عزیز که خوشگل نکرده، میمونه تو 
 .دیگه 

 .یک لحظه نگاهم روی صدف قفل شد
 .زمزمه کردم 

 .شایدم صدف -

 .گفتم و زیر چشم نگاهش کردم

تمام شوخ طبعی و شیطنتش در یک لحظه 
 .پر کشید 
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این که سوالی بپرسد که  پیش از



 نمیخواستم جواب دهم از
 .او فاصله گرفتم

N.Najmi 

 ۱۵۰_پارت#

نادر روی مبل نشسته بود و خیلی راحت با 
 کوروش مشغول

 .صحبت بود

 .روبرویش نشستم
 راحت خونه رو پیدا کردی؟-

 .چند بار نادیا رو رسونده بودم-

دقیق نگاهم کرد، شاید دنبال تغییری در 
گشترفتارم می  

 .و شاید میخواست احساسم را بخواند 
کوروش کمی جابهجا شد و متین کنارش 



 .نشست
 .آنچنان اخم کرده بود که خندهام گرفت 

 متین، تو خوبی؟-

خیره نگاهم کرد و بدون این که جوابم را 
 بدهد رو به صدف

 .کرد 
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- کار دارمباهات  . 

به سمت اتاق صدف رفت و نگاه خندان 
 کوروش و متعجب

 .نادر همراهش رفت



 .صدف به من نگاه کرد و رفتم کنارش

 .صدایم را پایین آوردم 

 .فکر میکنه نادر به خاطر تو اومده اینجا-
 .چشمهایش زد بیرون 

 چرا؟-

 .بعدا میگم -
 .سری تکان داد و وارد اتاقش شد

رده بودم، اما این از سادگی متین جاخو
 زودباوری اینجا به

 .درد صدف میخورد

شاید قصهی یکی از ما دو خواهر پایان 
 .خوشی داشت 

 .به سمت آشپزخانه رفتم



 .االن میرسم خدمتتون -
استکانهای چای را پر کردم و ظرف را از 

 شیرینی و به

 .سالن برگشتم 
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نادر استکانش را برداشت و رو به کوروش 
 .کرد 

 .داشتید میفرمودید -

اصال نمیدانستم در چه موردی صحبت 
 .میکردند 

بله، کارهای شرکت زیاده و حضور خانم -



 کاشفی واقعا

 .غنیمته

 .عسل هم اینطور دلش گرم میشه 

نادر استکان را بین انگشتانش چرخاند. 
 چشمهای درشت

خندید، اما اثری از آن لبخند سیاهش می
 روی لبهایش

 .نبود 
نادیا خوش شانسه که دوستی مثل عسل -

 داره، در حقیقت

وجود عسل روی زندگی همهی ما اثر 
 .گذاشته

کوروش استکانش را روی میز گذاشت و 



 .لبخند زد 
تاثیر مثبت عسل روی هر کسی ثابت -

 شدهست، اما

کنجکاوم در مورد اثرش روی زندگی شما 
 .بدونم

 .کار داشت به جاهای باریک میکشید

حتی تسبیح عزیز هم بین انگشتهایش 
 بیحرکت مانده

 .بود 
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نادیا که تا آن لحظه ساکت بود سریع وارد 



 .بحث شد 
وقتی من با عسل آشنا شدم مامانم -

 سخت مریض بود و

ز کشور بودنادر خارج ا . 

عسل من رو تنها نگذاشت، بماند که چقدر 
 مشکالت

 .دانشگاه رو حل کرد و نذاشت حذفم کنن

 .نفس راحتی کشیدم و تکیه دادم
 .اما کوروش کوتاه نمیامد

 .رو به نادر کرد 
 منظورتون همین بود؟-

نادر جابهجا شد و حتی نگاهم نکرد که 
 .ساکتش کنم 



- شد به این به جای خودش، عسل باعث 
 فکر ساختن خونه

 .بیفتم
N.Najmi 

 ۱۵۱_پارت#
نگاه گرمی به من انداخت و من به سختی 

 آب دهانم را فرو
 .دادم 
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 .ناخودآگاه دستم روی مبل مشت شد 
 .صدای کوروش جدی بود 



 خواهرتون میتونستن کمکتون کنن، نه؟-

ر از نگاه شوخ و لحن آرام خبری نبوددیگ . 

 .هر لحظه لحنشان سردتر میشد 

 نادر با همان جدیت جوابش را داد
 .بله، ولی من سلیقهی عسل رو میخوام -
گفت و دوباره استکانش را برداشت و به 

 کوروش خیره

 .ماند 

 .او هم چشم از نادر برنداشت 
 .نمیدانستم باید چه کار کنم 

و بعد به عزیز نگاه کردم مستأصل به نادیا . 

 .عزیز با لبخند به آنها نگاه میکرد 

 .از حالتش آرام شدم



 .اما انتظار حرفهایی که زد را نداشتم
 .عزیز لبخند زد

یادش بخیر، قدیما دخترا کرور کرور -
 خواستگار داشتنو
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اینطوری نیگا نمیکرد  هیشکیم به هیشکی . 

نگاه کوروش از نادر جدا نشد، اما نادر 
 سرچرخاند سمت

 عزیز و گفت

 .پس درست حدس زدم-
 .آقای کاردان خواستگار عسل هستن 



کوروش حرف نزد و عزیز بدون این که به او 
 نگاه کند

 .تسبیحش را گرداند و جواب داد 
تو حرف خودتو بزن جوون، چه توفیری -

ترداره که دخ  

 .چند تا خواهون داره

آخرش با اونی که دلش بخواد میشینه سر 
 .سفره عقد 

 .هر دو به من نگاه کردند

انگار توقع داشتند همین االن انتخاب کنم. 
 دستهایم یخ

 .بسته بود و نگاهم بین آن دو رج میخورد
 .نادیا نجاتم داد 



فکر نمیکنید زیادی دارید به عسل فشار -
 میارید؟

شد و نگاهم با چشمهای کدر  کوروش بلند
 شدهاش باال

 .رفت و صدایش کمی باال رفت 
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 .فشاری در کار نیست-
اینطور که مشخصه خود عسل هم از 

 خواستگاری غیر

 .مستقیم آقا نادر تعجب کردن

 .به سمت اتاق صدف رفت و ادامه داد 



- در مورد من، هیچ وقت چیزی و اما 
 نخواستم که امروز

 .نگران جواب منفی یا مثبتش باشم 
 .تقهای به در زد و بعد در را باز کرد 

 حرف شما تموم نشد؟-

خوب میدانستم خشمش را پشت مسئلهای 
 جانبی پنهان

 .میکند

به نادر نگاه کردم که با لبخندی محو به 
 کوروش نگاه

 .میکرد 

ق خارج شدند و با دیدن متین و صدف از اتا
 صورت گلگون



 .صدف همه چیز از یادم رفت
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لبهای متین، هر عضو صورتش میخندید. 
 دستهایش را

 .به هم مالید و سمت مبل رفت
 .خب، کجا بودیم؟ دایرهی خلق جنایت -

 رو به من کرد

 بگو کی رو بکشم؟-
 .کوروش خندید و سر جایش نشست



 .فعال هیچکس -
 .باش تا خبرت کنیم 
 .لبخند نادر واضح شد

نگاه متین بین ما چرخید و رو به صدف 
 .کرد 

یه چیزایی رو از دست دادیم که نمیدونم -
 چیه، هی میگم

 .من رو نکشون تو اتاق

 حاال از کجا بفهمم چی شده؟

و رو به عزیز کرد نادر از جا بلند شد  . 

 .با اجازهی شما مرخص میشم -
 .عزیز لبخند زد 

متین بلند شد و لحن جاهل مآبانهاش کمی 



 جو را سبک
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 .کرد 

با من اومدی، با من میری، حاال هم -
 میریم پایین قشنگ

رنگ  و شمرده بهم میگی چیکار کردی که
 عسل شده رنگ

 .دیوار 

عزیز به متین چشمغره رفت و صدف ریز 
 .خندید

 .نادر روی شانهی متین زد



 .بریم برات تعریف کنم -
 .رو به نادیا کرد 

 .ساک تو ماشینه، بیا بهت بدم -

تا جلوی در با آنها رفتیم و بعد از 
 خداحافظی برگشتم

 .داخل 

 کوروش پا روی پا انداخته و به ساعت نگاه
 .میکرد 

 پدرام دیر نکرده؟-
 .عزیز بلند شد و به سمت اتاقش رفت 

 .کار هر شبش شده-

 .سر درد داشت چشمهایم را کور میکرد 

 .نادیا برگشت و کنارم نشست 
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 .واقعا عذر میخوام -
 . اصال نمیدونم چرا نادر این کار رو کرد

 .شقیقههایم را فشردم و چشم بستم 

 .اشکال نداره -
 .بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم 

 .صدف دنبالم آمد 

 حالت خوبه؟-

 .به چشمهای ستاره بارانش چشم دوختم 
 .تو بهتری -

 .به پهنای صورتش خندید
 .گونهاش را نوازش کردم 



 .بعدا برام بگو، االن سرم درد میکنه -
 .باشه -

دیا، روی تخت نشستمروبروی نا . 

به هم نگاه کردیم و خندهی نادیا که هر 
 لحظه بیشتر اوج

 .میگرفت لبخند به لبم آورد 

 چته؟ مصیبتای من خنده داره؟-
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برادر من مصیبته؟ چشم و ابرو مشکی، -
 خوشتیپ،

دانشگاه،  جذاب، دکترای اقتصاد، استاد



 مهمتر از همه برادر

 .منه

کوروشم که نیازی به تعریف نداره، اگر اینا 
 مصیبته،

 .مصیبتات رو به جون میخرم 

آنقدر خندید و تکه انداخت و ادای آنها را 
 درآورد که

وقتی داشتیم می خوابیدیم هر چه بود را از 
 .یاد بردم

 .حتی بابا را که به خانه نیامد تا شب بعد
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بابا به کانتر تکیه داد و پرتقال را در دستش 
 .چرخاند 



از باالی شانهی نادیا که روی طرح خم شده 
 بود به او نگاه

 .کردم

آنقدر در فکر بود که حواسش نبود پرتقال را 
 در دستش له

 .میکند 

یا "نگاهم به طرح دوختم و حواسم به ذکر 
 عزیز "مهدی
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بود و دستهای بابا که نهایتا پرتقال را از 
 باالی کانتر پرت



 .کرد در سینک انتهای آشپزخانه 

 .نگاهی به من انداخت و آمد سمت ما 
خم شد و طرح را بررسی کرد و انگشتش را 

 روی سالن

 .سینما گذاشت 

 .جاش غلطه-

 .نادیا سرش را بلند کرد
- مال احترام آقای کاردان، اما این یه در ک

 مجتمع تفریحیه،

 .باید بنر تبلیغاتی فیلمها در دید باشه 
 .بابا سری تکان داد و پوزخند زد 

فکر ترافیکی که جلوی مجتمع ایجاد میشه -
 رو کردید؟



 .ابروهای نادیا باال رفت و من بلند شدم 
 .دستم را پشت ساختمان سینما گذاشتم 

- رکینگه، ترافیکی نداریم این ورودی پا . 

ابرویش را باال انداخت و کمی به نقشه نگاه 
 .کرد 

بعد بدون حرف دستش را پشت گردنش 
 کشید و به سمت

اتاقش رفت و مطمئن شدم حواسش به 
 .هیچ چیز نیست 
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طرح خام من آنقدر مشکل داشت که 



وانست الاقل دهمیت  

 .ایراد از آن بگیرد
در اتاقش که بسته شد نفس عمیقی 

 .کشیدم و نشستم 

 مشکلت چیه عسل؟-

زیر چشمی به عزیز نگاه کردم که ذکرش را 
 عوض کرده بود

و تسبیح جدیدش انگشتهایش را طواف 
 .میکرد 

 .نگاهم کرد و لبهای نازکش خندید 
 .جلوی عزیز نه -

 .باشه-
 .بلند شدم 



- میرم یه سر به زنعمو بزنم بیام  من . 

 .سر شب زیاد حالش خوب نبود

 .سری تکان داد و دوباره خم شد روی طرح

 .به سمت عزیز رفتم 
 .من میرم باال عزیز جون -

 .زود برمیگردم 
 .تسبیح را بوسید و سر بلند کرد 
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- کاچی واسش گذاشتم، ببر بخوره یه پیاله 
 یه کم جون

 .بگیره 



کاسهی کاچی را برداشتم و به طبقهی باال 
 .رفتم 

یکسره به آشپزخانه رفتم و کاچی را در 
 قابلمه ریختم و

گاز را روشن کردم تا گرم شود و وارد سالن 
 .شدم 

زنعمو چشم بسته بود و عمو کنارش 
 نشسته و به او نگاه

 .میکرد 

شدم آرام نزدیک . 

 .دستم را روی شانهی عمو گذاشتم 

 .دستش را روی دستم گذاشت و بلند شد 

 .لب زد 



 .تازه خوابش برده، بریم بیرون -
وارد آشپزخانه شدیم و من گاز را خاموش 

 .کردم

 حالشون بهتر شد؟-

 .نشست و دستهایش را زیر چانهاش زد 
 .بهتره -

 .روبرویش نشستم
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چروکهای ریز کنار چشمش در هم پیچید و 
 .چشم فشرد 

عمو انقدر خودتون رو عذاب ندید، -



 کوروش گفت چیزی

 .نمونده کارها درست بشه 
 .مونس قبول نکرد-
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 .مبهوت نگاهش کردم

 .این اصال خوب نبود 
جتش در کنار تمام صفات خوب زنعمو، لجا

 هم زبانزد

 .بود
 با جراحی مخالفن یا رفتن از ایران؟-

میگه اگر بالیی سرش بیاد کوروش تنها -
 .میمونه 

 .سرم را پایین انداختم



احساسش را درک میکردم، اما 
 مادرانههایش به خودش

 .صدمه میزد 

 کوروش نمیتونه راضیش کنه؟-

  

@mahbookslibrary 

نجمیعشقت را دار میزنم نرگس   

619 

 .با تأسف خندید 
 تو مونس رو نمیشناسی؟-

نفس حبس شدهام را آزاد کردم و بلند 
 .شدم 

زباد فکر نکن عمو، من فردا باهاشون -
 .صحبت میکنم



 .شاید راضی شدن

ناامید نگاهم کرد و من به طبقهی پایین 
 .رفتم 

تا سه صبح با نادیا بر سر طرح بحث 
 .میکردیم

خوابم فهمیدم باید دقیقا وقتی میخواستم ب
 با طرح چه کار

 .کنم

صبح دیرتر از همیشه بیدار شدم و با دیدن 
 ساعت

 .چشمهایم تا جای ممکن باز شد 

 .نادیا بیدار شو-
الی پلکهایش را باز کرد و با دیدن ساعت 



 دیواری مقابلش

 .سریع نشست 

 .وای، شهابی بیچارهام میکنه -
کمتر از ده دقیقهی بعد ماشین را روشن 

 کردم و ریموت را

 .زدم 
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 .کوروش جلوی در راه میرفت 

با دیدن ما کنار ایستاد و من ماشین را 
 .بیرون بردم 

دستش را که بلند کرد جلوی پایش ایستادم 



 و شیشه را

 .پایین کشیدم 
 .خم شد

 مگه صدف امروز کالس نداره؟-

- اره د . 

 .دیر کرده -

 منتظر صدفی؟-

ایستاد و من کمی سرم را خم کردم تا 
 ببینمش. نادیا مشتی

 .به پایم زد و زمزمه کرد 
 .دیر شد، بریم-

بیتوجه به او روی صورت کوروش دقیق 
 .شدم 



 اتفاقی افتاده؟ باهاش کار داری؟-
بله. دیروز که اومد خسته بود، ترجیح -

 دادم صبح باهاش

 .صحبت کنم 

 بازم میپرسم، اتفاقی افتاده؟-
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 .دستش را سایبان چشمهایش کرد

 .نگو که پریشب رو یادت رفته -
 .نرفته -

 پس برای چی میپرسی؟-
 .شانه باال انداختم 



چون صحبت کردن صدف با متین چیز -
 .جدیدی نیست 

اب پنجره ستون کرد و دستهایش را روی ق
 .خم شد 

جدید نیست، ولی گردنبندی که دائم -
 باهاش بازی میکنه

و صورت سرخ شدهاش وقتی از اتاقش 
 میاد بیرون و صورت

متین که لباش تا بناگوشش کش اومده بود 
 .جدیده
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مسئله برای نادیا هم جالب شده بود که 
 دست از نق زدن



 .زیر لب برداشت 
من باهاش صحبت کردم، مسئله نگران -

 .کنندهای نیست 
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 .خندید و سر تکان داد 

عصبی از حالت تمسخری که در چهرهاش 
 موج میزد پیاده

 .شدم و روبرویش ایستادم 

 االن دقیقا داری چی رو مسخره میکنی؟-
- صبح حوصلهی  دست بردار عسل. اول

 .بحث ندارم 



 .دست به سینه به ماشین تکیه دادم 

 .ولی من حوصله دارم، شروع کن -
دستهایش دو طرف من روی سقف ماشین 

 ستون شد و

 .نزدیک آمد 
کسی میگه جای نگرانی نیست که به خاطر -

 پدرش زد تو
 .صورت خواهرش 

پدری که دیگه بهش اعتماد نداره، اما شش 
 سال چشم

بالش راه رفت بسته دن . 

 .کمی عقب رفت و با لبخند نگاهم کرد 

اصوال وقتی میفهمی یه جای کار میلنگه که -



 دیگه

 .نمیشه وضعیت رو درست کرد 
برای همین من رو ببخش اگر نمیتونم به 

 قضاوتت اعتماد
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 .کنم 

میشدم، آنقدر هر لحظه بیشتر عصبی 
 دندانهایم را

فشرده بودم که وقتی خواستم حرف بزنم به 
 سختی

 .لبهایم باز شد 



صدف پدر داره، خواهر داره، مادر بزرگ -
 داره. من آدم

اشتباه، تو چی کارهای که به خودت اجازه 
 میدی صبح کله

سحر جلوی در کشیک بکشی که سوال 
 پیچش کنی؟

ه دادبه تک درخت کنار در پارکینگ تکی . 

صدف پدر نداره چون قاتل مادرشه، -
 صدف خواهر نداره

چون کافیه باباش اشاره کنه تا اون رو 
 بفروشه، و اما در

 ...مورد عزیز

بدنش را از درخت جدا کرد و سنگ ریز 



 جلویش را زیر پا

 .غلت داد تا رسید روبرویم

عزیز غرق افاضات آقا نادرتون بودن، -
 بعید بدونم متوجه

صدف شده باشن تغییرات  . 

 .اصال نمیفهمیدم میخواهد چه کار کند
یک روز فرصت میخواست تا خودش را 

 ثابت کند و روز
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 .دیگر سعی میکرد تا میتواند تحقیرم کند 

میدونی مشکلت چیه کوروش؟ مشکلت -



 اینه که فکر
پاشون رو از  میکنی همه مثل خودت

 ممنوعهها فراتر

 .میذارن 

من نه به خودم اعتماد دارم و نه بابا، اما به 
 متین و صدف

 .مثل چشمام

برای همین بهت میگم هر اتفاقی هم افتاده 
 باشه که تهش

اصال به تو مربوط نیست، خیالت راحت 
 .باشه 

در ماشین را باز کردم و پشت فرمان 
 نشستم و سرم را



 .بیرون بردم 
میتونی صبر کنی تا بیاد و برات توضیح -

 بده، ولی بدون
شاید بتونی اتفاقات رو عوض کنی، 

 احساسات رو
 .نمیتونی 

سعی نکن مسیر زندگی صدف رو هم مثل 
 زندگی من عوض

 .کنی، چون اینبار آروم نمیمونم

N.Najmi 
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اینکه یکی رو بشناسی یا درکش کنی با -
 پذیرفتنش

 .خیلی متفاوته 

من میدونم بیرحمه، میدونم با طعنه حرف 
 میزنه، ولی

 .نمیتونم تحمل کنم 
پس باید بشینم پای حرفهای کوروش، -

 ببینم اون داره
 .چی رو تحمل میکنه 

عصبی به چراغ قرمز و بعد به نادیا نگاه 
 .کردم 

- تحمل میکنه؟ به نظر تو چی رو  



خندید و به چراغ که سبز شده بود اشاره 
 .کرد 

 .راه بیفت -
 راه افتادم و ادامه داد

سردرگمی تو، عشقی که ازش فرار میکنی، -
 انتقامی که نه

سر داره و نه ته و حتی به خودت زحمت 
 نمیدی ازش

 .بپرسی چیزایی که شنیدی درسته یا نه 
ه رفته و فکر میکنی اگر این مسیر رو اشتبا

 باشی میتونی
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برگردی، واال اون محکوم میشه به بیرحم 
 .بودن 

 .به خیابان شرکت پیچیدم 
چند بار بگم نمیپرسم چون به جوابش -

 اعتماد ندارم؟
چند بار بگم برام مهم نیست که دوستش 

 دارم وقتی اون

ت داشته؟ چند بارمادرم رو دوس ... 

صدای قهقهاش پیچید و من جلوی در 
 .شرکت پارک کردم 

خوبه قبول میکنی دوستش داری، میدونی -
 و بهش

فرصت نمیدی بهت ثابت کنه واقعا اینطور 



 .بوده یا نه
 اونوقت به اون میگی بیرحم؟

دستگیره را گرفتم و یک ضرب در را باز 
 .کردم 

- ی به جمع وکالی کوروش خوش اومد . 

پیاده شد و در حالیکه ماشین را دور میزد 
 صدایش را بلند

 .کرد 

من دارم از آیندهی تو، از عشقت دفاع -
 میکنم. مشکل من

 .نیست که این رو نمیفهمی 
عرض خیابان را طی کردیم و جلوی در 

 .شرکت ایستادم 



 .امروز دیگه از کوروش حرف نزن-
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 .کالفه میشم 

 .سر تکان داد و خندید و در را باز کرد 

 .قابل درکه دختر لجوج -
 .همراهش وارد آسانسور شدم

من لجباز نیستم، اتفاقا میخوام به عشقم -
 .توجه کنم

 .البته اگر فرصت بده
 .ابروهایش باال پرید و من خندیدم 
لن وارد سالن شدیم و نادیا یک سر به سا



 نقشهکشی رفت و
من به سمت دفتر خاله مریم رفتم تا 

 .ببینمش
 .وارد اتاقش شدم، نبود 

روی تک مبل کنار میزش نشستم و 
 گلدانهای کوچک و

 .بزرگ زیر پنجره جذبم کرد
صندلی را رو به پنجره چرخاندم و سرم را 

 تکیه دادم به
دیوار پشت سرم و شروع به شمردن برگها 

 .کردم

N.Najmi 
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 .با حس نوازش صورتم چشم باز کردم 
 .گیج و گنگ به تصویر روبرویم نگاه کردم 

 .خاله خم شده بود روی من و لبخند میزد 

از جا پریدم و پتو سر خورد و روی زمین 
 افتاد. مبهوت به

 . پتو نگاه کردم و بعد به خاله

 .هنوز گیج بودم و گردنم خشک شده بود 

 .خوابت برده بود -

ببخشید، منتظرت بودم، نفهمیدم کی -
 .خوابم برد 

صدای کوروش که تا آن موقع ندیده 



 .بودمش بلند شد 
 .تقریبا دو ساعته -

خاله کنار رفت و کوروش را کنار در و تکیه 
 زده به دیوار

 .دیدم 

 .دیشب نخوابیدم -

د و جلو آمد سری تکان دا . 

 فکرت مشغوله یا کارت زیاد؟-

 .گردن خشک شدهام را چرخاندم 

 .هر دو -
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پس بهتره یه جمع بندی از طرحت بدی -
 به صحرایی که دو

 .ساعته داره دنبالت میگرده 

خاله زد زیر خنده و کوروش سعی کرد 
ا جمعلبخندش ر   

 .کند 

 .خاله صدایش را پایین آورد 

نادیا گفت باهاش اومدی شرکت، ولی هر -
 جا رو گشتن

 .نبودی 
آخر کوروش پیدات کرد و فقط به من و 

 .نادیا خبر داد 
 .خندهاش شدت گرفت 



نادیا دو ساعته داره ادای آدمای نگران رو -
 .درمیاره 

هم خندهام گرفته بود و هم تعجب کرده 
 .بودم 

 .خب راستش رو میگفتید -

 .خاله با شیطنت لبخند زد 

کوروش نذاشت، گفت حتما خیلی -
 خستهای که خوابت

 .برده
 .اگر میگفتیم باید صدات میزدیم 

برای لحظهای نگاهم به چشمهای نگران 
 .کوروش افتاد 

  

@mahbookslibrary 



 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

630 

 .من خوبم، نگران نشو -

 .هستم -

چشمهای خاله بین من و کوروش چرخید و 
 بعد آرام به

 .سمت در رفت 

 .من میرم به نادیا خبر بدم بیدار شدی -

 .سریع از در بیرون رفت 

 .کوروش نزدیک شد

 چرا انقدر کالفهای؟ چرا نمیخوابی؟-

 .داشتیم رو طرح کار میکردیم -

پوزخند زد و روی مبلی که دقایقی پیش روی 
یدهآن خواب  



 .بودم نشست 
 .خم شد و پتو را برداشت 

هر روز صبح چشمات قرمزه، دائم عصبی -
 هستی، با این

که میدونم انکار میکنی ولی انگار یه بغضی 
 ته گلوته که
 .نمیشکنه 

بلند شد ایستاد و پتو را تا زد و روی میز 
 .گذاشت

 .روبرویم ایستاد 
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یه بار فکر نکن دشمنت روبروته، باهام -
 حرف بزن، چی

 انقدر آزارت میده؟
N.Najmi 

 ۱۵۸_پارت#

این جمله را بارها و بارها شنیده بودم، 
 وقتی نگران

امتحاناتم بودم، وقتی دلتنگ بابا بودم و 
 وقتی صدف هر

روز یکی از وسایلم را گم میکرد و هر بار 
 کوروش

و من صادقانه جواب میدادم؛ اما میپرسید 
 دورهی آن

 .عسل تمام شده بود



 .انگیزهی صداقتم با همیشه فرق داشت 
 .باید به او نزدیک میشدم 

 .کمی نزدیک رفتم

نگران متین و صدفم. از کارهای بابا سر -
 در نمیارم. نگران

زنعمو هستم که قبول نمیکنه با تو بیاد و 
 هزار تا چیز

 .دیگه 

کوروشمن خستهام  . 
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هر چه گفتم خستگیهایم عمیقتر شد و سرم 



 پایینتر
 .افتاد 

دستش را زیر چانهام گذاشت و سرم را باال 
 .کشید

 .نگاهم در چشمهای سیاهش نشست 
آنقدر عمیق نگاهم میکرد که برای فرار 

 بیجهت لبخند
 . زدم و عقب رفتم

 میای بریم بیرون؟-

 .انتظار هر چیزی را داشتم جز این پیشنهاد 
 کجا بریم؟-

 .خودت رو بسپر به من -

کار دارم، طرح کامل نیست. سه روز دیگه -



 باید تحویلش
 .بدم 

دستم را گرفت و حرارت انگشتهایش تا 
 قلبم کشیده

 .شد 

 .خودم کمکمت میکنم -

 .در را باز کرد و دنبالش کشیده شدم

ز جلوی چشمهای متعجب شیدا و کارکنان ا
 شرکت رد
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 .شدیم و از شرکت بیرون رفتیم



وارد ماشین که شدیم سایبان روبرویم را 
 .پایین کشید 

 .کمربندت رو ببند -

 .خندیدم و کمربند را بستم 

 میریم رالی؟-

- شمک صورتی بخرم برات نه بانو، میریم پ
 انقدر بهانه
 .نگیری 

 .بیاختیار خندیدم
نگاهش آرام بود، خالی از دلسوزی، خالی از 

 هر حسی که

 .باعث آزارم بود 
اشکالی داشت اگر یک روز را بیدغدغه سر 



 میکردم؟

هنوز به جواب نرسیده بودم که گوشیام 
 .زنگ خورد

 .با دیدن اسم نادیا خط را آزاد کردم 
 جانم؟-

خوبی؟ مشکلی که نیست تیم امداد -
 بفرستم دنبالت؟

نیم نگاهی به کوروش که آرام رانندگی 
 .میکرد انداختم 

 .نه، نیست -
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پس یه امروز رو خوش بگذرون، تو رو خدا -
 نیای بگی

همدیگه رو ترور کردیدا، یه روزم به خودت 
 .فکر کن 

جواب سوالی که در ذهنم میچرخید را نادیا 
 .داده بود 

 .سر تکان دادم و صدای کوروش بلند شد 

 مگه تصویریه که سر تکون میدی؟-

صدای خندهی نادیا در گوشی پیچید و قطع 
 .کرد 

 خب، پشمک صورتی از کجا میاری برام؟-

لبخند زد و دنده را عوض کرد و ماشین را به 
 دل جاده



دکشان . 

 .به اطراف نگاه کردم، جادهی کرج بودیم 
 کجا میریم؟-

 .انقدر نپرس دختر خوب -
 .خب شاید بخوای بدزدیم -

ابرویش باال رفت و از گوشهی چشم نگاهم 
 .کرد 

 !از وقتی برگشتم ندیده بودم شیطنت کنی-
N.Najmi 
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_پارت# ۵۹۱  



زمینه فراهم نبود، از وقتی برگشتی -
 داشتیم دعوا

 .میکردیم 

 .خندید 

حاال آتش بس شد یا هنوز داری فکر -
 میکنی؟

 .باید فرصت میدادم
نه برای اینکه خودش را ثابت کند، برای 

 اینکه همانطور
 .که عاشق مادرم شد، دوستم داشته باشد

مهلت دادن به شما تصویب شد آقا، این -
نگوی و ای  

 .میدان 



و برای اولین بار صدای خندهاش را شنیدم. 
 دنده را عوض

 .کرد و پایش را روی گاز فشرد 

 بریم خاطره سازی؟-
 .دستم را به دستگیرهی باالی در گرفتم

امیدوارم اولین خاطرهمون تصادف -
 .نباشه، آرومتر برو 

 .لبخند خبیثی روی لبش نشست
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 .من کال آدم آرومی نیستم -

با سرعت از بین دو ماشین رد شد و من به 



 صندلی

 .چسبیدم 

 .دستم را گرفت و روی دنده گذاشت 

 .دستم زیر انگشتهای کشیدهاش گم شد

 .چشم، آروم میرم. نترس-

سرعتش را پایین آورد و کمکم نفسم آزاد 
 .شد

نشست و دنده  انگشتهایش بین انگشتهایم
 را عوض

 .کرد

گلویم ملتهب شده بود و خیره مانده بودم 
 به دست

 .مردانهاش



 .دستم را رها کرد و پخش را روشن کرد

با شنیدن آهنگ انتخابیاش بغض بیشتر 
 به حنجرهام فشار

 .آورد 
 این آهنگ رو یادته؟-

فقط توانستم سر تکان دهم و لبخند او 
 .چقدر تلخ بود 

- دیده بودی چی بود؟اسم فیلمی که   
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 .تنها حامی -
سکوت کرد و من خاطرهای دور را مرور 



 .کردم

 .با هقهق از جلوی تلویزیون بلند شدم 
کوروش وارد اتاقم شد و با دیدن صورت 

 خیس از اشکم

 .ایستاد 
 باز نشستی فیلم فارسی دیدی؟-

لو آمد و با دیدن تیتراژ پایانی روی کمی ج
 صحنهی آخر

 .فیلم اخم کرد 
 باز یکی زد یکی رو کشت؟-

 .نخیر، نکشت-
 .این که میبینی مرده داداشش بود

 ...خودش رو فدای برادرش کرد، تازه



 .دستش را بلند کرد تا سکوت کنم 

 .باشه، نمیخواد بگی -
بیرون رفت و در را بست و من دویدم 

پلهها دنبالش. سر  

 .جلویش ایستادم 

 چی میخوای؟-
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 .یه آهنگ -
 .کالفه نفسش را آزاد کرد 

عسل، یه دختر دوازده ساله نباید انقدر -
 آهنگ غمگین



 .گوش بده 

سرم را کج کردم و مثل هر زمانی که چیزی 
 از او

هش کردم میخواستم با التماس نگا . 

چند لحظه نگاهم کرد و بعد با لبخند بغلم 
 .کرد 

باشه کوچولو، پیداش میکنم، ولی یادت -
 باشه خودم
 .میخوام

فکر نکن هر دفعه میتونی با این نگاه رامم 
 .کنی 

 .از خوشحالی پریدم باال و بوسیدمش 
 .سرم را بوسید و خندید



ولی وقتی سه روز بعد با سیدی آهنگ در 
واردخواستیام   

 .اتاقم شد لبخندی به لب نداشت
سیدی را دستم داد و دستش را روی میز 

 تحریر ستون
 .کرد 

سه روز تمام دنبال آهنگ گشتم تا -
 پیداش کردم، بار آخر
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 .بود 
با خوشحالی سیدی را در سیدیرام گذاشتم 



 .و گفتم 
 .چشم-

صدای آهنگ که پیچید از در بیرون رفت و 
 .بار آخرم نبود

 .هیچ وقت خواستههایم تمامی نداشت

مثل همین لحظه که خودش را میخواستم، 
 تمام قلب و

 .روحش را و میدانستم امکان ندارد
N.Najmi 

 ۱۶۰_پارت#

 .برگشتم و نگاهش کردم
 .اخم داشت 

دست پیش بردم و پخش را خاموش کردم 
. 



- ید خاطرات میکنی یا خاطره داری تجد
 سازی؟

 .لبخند زد و دستم را فشرد 
 .تجدید خاطره خودش خاطره سازیه-

 .صدایم را بلند کردم 
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 کی دست از لفاظی برمیداری؟-

به جادهی باریک و سر باال پیچید و 
 .سرعتش را کم کرد 

- ی صریح باشم؟دوست دار  

 مگه بده؟-



 تحمل میخواد عزیز من، داری؟-
 .دارم -

جلوی رستوران نگه داشت و من با شنیدن 
 صدای رودخانه

همه چیز را فراموش کردم. سریع پیاده 
 شدم و کنار جاده

 .رفتم 
زیر پایم رودخانهی پر هیاهو موجهای 

 کوچکش را به هم

 .میکوبید و جلو میرفت 

 .کنارم ایستاد 

- زم رودخونه رو بیشتر از دریا دوست هنو
 داری؟



 .آره -
 .دستم را گرفت و به دنبال خود کشید

از پلههای رستوران پایین رفتیم و از کنار 
 حوض آبی که

فرشتههای گچیاش رنگ پریده به نظر 
 میرسیدند
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پله را پایین گذشتیم و باز هم یک ردیف 
 .رفتیم

در آهنی کوچکی را باز کرد و خودم را در 
 مقابل رودخانه



 .دیدم 

 .دستش را به طرف رودخانه گرفت

 .بفرمایید -
چند قدم جلو رفتم و روی سنگ بزرگی 

 نشستم. پشت
 .سرم ایستاد 

صدای پرخروش رودخانه نگذاشت صدایش 
 .را بشنوم 

 .صدایم را بلند کردم 

 چی گفتی؟-

را پایین آورد و صدایش را بلند کرد سرش  . 

 .گفتم عالیقت کامال برعکس منه -

سرم را برگرداندم و با دیدن نزدیکی 



 چشمهای سیاهش

ابرو باال انداختم و کمی خودم را عقب 
 .کشیدم 

 .خب مهم اینه که االن کنار رودخونهایم -

کنارم نشست و پاهای بلندش را روی سنگ 
 .جمع کرد 

- خر همه چیز به نفع تو میخوای بگی آ
 تموم میشه؟
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نه، میخوام بگم اگر کسی برای کسی مهم -
 باشه اول به



 .خواستهی اون توجه میکنه 

دستم را گرفت و روی زانوی خودش 
 گذاشت، انگشتهایش

 .قالب شد میان انگشتهایم 
- برای من مهمتری تا من نتیجه میگیریم تو 

 .برای تو 
بلند خندیدم و آرام دستم را از دستش 

 .بیرون کشیدم 
 .این تویی که فرصت خواستی، نه من -

اگر منم میخواستم ثابت کنم برام مهمی 
 .میبردمت جنگل

 .شالم را مرتب کرد و لبخند زد 

 .خوبه که یادته -



برای لحظهای غرق شدم در چشمها و 
 لبخندی که خیلی

 .کم روی لبهایش مینشست 

 .همه چیز یادمه-

N.Najmi 

 ۱۶۱_پارت#
 .تمام آرزوهایم یادم بود 
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طعم آرامشی که میان بازوانش داشتم و 
 تمام حسهای

 .خوب دنیا که با او یاد گرفتم



ولی نگاهش از یادم برد صدای رودخانه، 
طرات، حتیخا  

 .ناکامیهایم را 
فقط او بود و جاذبهی آغوشی که میدانستم 

 تنها مرهم
 .خستگیهایم است

آنقدر نزدیک بود که گرمای بدنش را حس 
 .میکردم

 .یک باره عقب رفت و سرش را برگرداند
 .دست یخبستهام را گرفت و بلندم کرد 

مرا دنبال خودش کشاند و من هنوز غرق 
 نگاه نفسگیرش

 .بودم 



وقتی مرا به آالچیق کشاند برگشت و نگاهم 
 .کرد 

دیگه هیچوقت اینطوری به کسی نگاه نکن -
 .عسل

به پشتی سنتی تکیه دادم و پاهایم را دراز 
 .کردم 

 .روبرویم نشست و منو را برداشت 
 بانو چی میل دارن؟-

وقتی جواب ندادم  "فراموشی"زمزمه کردم 
 منو را به
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 .طرفم گرفت 

من یک کم عسل میخوام با چاشنی -
 محبت. شما؟

 .خندیدم و منو را باز کردم 

 .یک کم آرامش با طعم فراموشی -
اعتماد کن تا همهی تلخیها رو از یادت -

 .ببرم 
 .نگاهش کردم

 اگر باز زمین خوردم چی؟-
- ل اگر جای تو بودم ریسکش رو قبو

 .میکردم 

منو را ناخوانده بستم و روی فرش الکی که 
 تکه تکه با



 .زغال سوخته بود انداختم 
تو جای من نیستی، اینبار اگر بشکنم دیگه -

 نمیتونم بلند
 .شم 

 پس برای چی اینجایی؟-
برای اینکه دنبال دلم راه افتادم، ولی اینکه -

 بهت اعتماد
 .کنم زیاده 

دستهایش را  نزدیک شد، روبرویم نشست و
 پشت سرش

 .ستون بدنش کرد و خیره نگاهم کرد 
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اعتماد نکن، فقط تمام شنیدههات رو -
 بریز دور، بذار از

همون شش سال پیش شروع کنیم 
 .ساختن 

 .خواستهی زیادی بود

نمیتوانستم چیزی را که پشت آن در لعنتی 
 شنیدم

 .فراموش کنم 
 .سر بلند کردم 

 .باشه -
 .لبخند گرمی زد و عقب رفت 

 .ناهار که خوردیم حرف میزنیم عسلک -
 .منو را باز کردم و خندیدم



 .از ساعت ناهار آقا گذشته، میدونم-
N.Najmi 

 ۱۶۲_پارت#

تمام مدتی که ناهار خوردیم از طرحی که در 
 ذهن داشتم

و نقصهایی که پرسید و من توضیح دادم و ا
 به نظرش

 .میرسید را میگفت
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وقتی ظرفهای غذا جمع شد به پشتی تکیه 
 داد و دستش



 .را پشت سرم گذاشت 
 .خب -

 خب چی؟-

 سوالی نداری؟-

 در مورد چی؟-

 .نفس عمیقی کشید و صاف نشست 
قعا نمیدانستم سکوتش سنگین بود و من وا
 باید چه باید

بگویم وقتی جواب تمام سوالهایم را شش 
 سال پیش

 .شنیده بودم

از اول دوست نداشتم پدرام با سپیده -
 .ازدواج کنه



متعجب از اینکه اولین صحبت جدیاش با 
 من در مورد

 .مادرم است نگاهش کردم

 .پوزخند زدم 
 ...چرا؟ به خاطر شهرستانی بودنش؟ یا-

اهم کرد پر اخم نگ . 

اجازه بده حرفهام تموم بشه، بعد جواب -
 همهی سواالت
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 .رو میدم 
 .سرم را پایین انداختم 



 .باشه -
مخالف بودم چون پدرام همیشه بهترینها -

 رو میخواست

و تعریف اون از بهترین شخصی مثل 
 .سپیده نبود 

د و سینی چای را که گارسون جلوی خم ش
 در آالچیق

 .گذاشته بود جلو کشید 

فنجانهای سفید را پر کردم و یکی را دستش 
 .دادم 

سپیده خوشگل بود، خانم بود، ولی با -
 همون نظر اول و

خانوادهای که داشت خیلی راحت میشد 



 فهمید زن

 .زندگیه 
پدرام کسی رو میخواست که تحصیل کرده 

 باشه، تو
تماع باشه اج . 

فنجانش را در سینی مالمین گذاشت و به 
 .من نگاه کرد 

بهش گفتم اگر دنبال خوشگلی -
 سپیدهست باالخره دلش

 .رو میزنه و دنبال چیزهای بیشتری میگرده
ولی کور و کر شده بود و من فکر کردم 

 .واقعا عاشق شده 
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نفسم روی چای نشست و بخارش روی 
 .صورتم پخش شد 

این چیزها را از خاله شنیده بودم و تازگی 
 .نداشت 

 .من طرفدار سپیده بودم عسل -

 .برگشت و محکم نگاهم کرد
نه برای عالقهای که شما میگید، برای اینکه -

 سپیده تاوان

ایدهآل پردازیهای پدرام رو داد. با اون 
 زنداییای که من

دیدم معلوم بود چقدر بچگی و نوجوونی 
 .تلخی داشته



حقش نبود پدرامم زندگی رو براش زهر 
 .کنه 

فنجان خالی شدهام را در سینی گذاشتم و 
 فنجانش را

 .دستش دادم

باشه، ولی من اصال نمیفهمم برای چی -
 داری در مورد

 .مامان و بابا حرف میزنی 

 .برای اینکه بفهمی اشتباه میکنی -
یدانست من چیزی شنیدهام، از کسی او نم

 شنیدهام که

 .نمیتوانستم به صداقتش شک کنم 
از من فرصت خواستی تا چی رو ثابت -



 کنی؟ اینکه

احساست به مامانم فقط ترحم بوده؟ 
 عالقهی یه برادر به
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کجا خواهرش بوده؟ خب این ما رو به 
 میرسونه؟

تا وقتی به من اعتماد نکنی چطور میخوای -
 هر حرفی که

 راجع به احساسم به تو میزنم رو باور کنی؟

 .پوزخندم ناخودآگاه بود 
و فکر میکنی با چند تا جمله میتونی -



 ذهنیتم رو عوض

 کنی؟

 .نگذاشتم جواب دهد و ادامه دادم 
من احمق نیستم کوروش، اگر ببینم -

زش دماحساسی که ا  

میزنی واقعیه اونوقت میتونم بهت اعتماد 
 .کنم 

وقتی اعتماد کردم میتونم این حرفها رو باور 
 .کنم

سکوت کرد و من به شاخه نباتهای 
 دستنخورده خیره

 .ماندم 

 .فکر میکردم اعتماد عشق میاره -



برای من نه کوروش، برای من عشقه که -
 .اعتماد میاره
N.Najmi 

 ۱۶۳_پارت#
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 .بلند شد و دستش را سمتم دراز کرد 
 .باشه، بریم-

 .دستم را در دستش گذاشتم و بلند شدم 

 کجا؟-

 .دستم را دور بازویش حلقه کرد و لبخند زد 

بریم جایی که دوست نداشتم االن -



 ببینیش، ولی انگار
 .وقتشه 

الش راه افتادم با کنجکاوی به دنب . 

 .تمام مسیر بازگشت دستم را رها نکرد 
هیچ چیز نبود، نه اتفاقی، نه حرفی، فقط 

 آرامشی بود که
 .مدتها بود طعمش را فراموش کرده بودم 

یک ساعت بعد جلوی خانهی ویالیی بزرگی 
 پارک کرد و
 .پیاده شدیم

 اینجا کجاست؟-
لبخندی زد و دزدگیر را زد و به طرف خانه 

ترف . 



دسته کلیدش را درآورد و در را باز کرد. 
 متعجب وارد حیاط

 .بزرگ خانه شدم 
  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

651 

سنگ فرشهای خاکستری مثلثی کنار هم 
 .چیده شده بود

 .کمی که جلو رفتیم پایم به زمین چسبید

ه تاب بزرگی که کنار باغچه بود همانی بود ک
 وقتی چهار

 .ساله بودم خودش برایم خریده بود 

آرام به طرف تاب رفتم و زنجیر سفیدش را 



 .لمس کردم
 .تشک سفید صورتیاش چرک شده بود

برگشتم و به او که با لذت به من نگاه میکرد 
 چشم

 .دوختم 

 پا تند کرد و از پلهها باال رفت. د
 .در را باز کرد و منتظر ایستاد

و با هم وارد خانه شدیم از تاب دل کندم  . 

 .ناباور به اطرافم نگاه کردم 
نه میتوانستم جلو بروم و نه میتوانستم 

 .بیحرکت بمانم 
میز بزرگی که وسط هال ورودی بود از 

 مجسمههای کوچک



و بزرگ رنگارنگی که روزی زینت بخش اتاق 
 خوابم بود، پر

 .شده بود

پاهایم سنگهای رگه دار را رد کرد و از زیر 
 طاق گنبدی رد
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 .شده و وارد سالن شدم

 .میز خاطره اولین چیزی بود که دیدم 

زیر پنجرهی قدی خاطرات خانوادهام را در 
 خودش جای

 .داده بود



عکس مامان و صدف، بابا و عزیز، من و 
 .کوروش 

ی خانه که دور خودم چرخیدم و به جای جا
 عیناً طبق

 .آرزوهایم ساخته شده بود نگاه کردم 
کوروش سر پلههای طبقهی دوم ایستاده بود 

 و آرنجهایش

را به نرده های طالیی تکیه داده و نگاهم 
 .میکرد 

 .پلهها را که باال رفت همراهش رفتم
N.Najmi 

 ۱۶۴_پارت#

یکسره به طرف اتاقی که میخواستم کتابخانه 
 باشد



 .رفتم 
ور تا دور اتاق قفسههای چوبی تعبیه شده د

 .بود 
روبرویم در بزرگ و شیشهای که به بالکن 

 باز میشد و
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کاناپهی دو نفره و گلدانهای کوچکی که 
 سراسر کنار

 .نردهها چیده شده بودند
 .برگشتم و نگاهش کردم 

چهارچوب در تکیه داده بود و  شانهاش را به



 نگاهم
 .میکرد 

حتی نمیتوانستم تصور کنم چطور اینجا را 
 ساخته، هیچ

وقت طرحهایی که کشیده بودم را نشانش 
 ندادم و اگر

میدید و میدانست هم ایران نبود که اینجا 
 .را بسازد

آرام رفتم سمتش، نگاهش از حسی موج 
 میزد که روزی

بینم آرزو داشتم در چشمهایش ب . 

دستهایم بیاراده جلو رفت و دستهایم را 
 .گرفت 



 .نمیفهمم -
آرام مرا جلو کشید و دستش دور شانهام 

 .حلقه شد 

بعد از اون اتفاق من خونهی شما رو خالی -
 کردم، یادت

رفته؟ طرحهای ابتدایی که کشیده بودی 
 کامال ایدههات رو

 .نشون میداد 
متوجه  سرم را به شانهاش تکیه دادم و تازه

 نیم ست گرد
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 .کنار اتاق شدم 

حتی به کوچکترین جزئیات هم توجه کرده 
 .بود

 ولی چطور؟

 .تو... تو ایران نبودی -
 .موهایم را نوازش کرد

 .من نبودم، دوستام که بودن-

فقط شش ماه طول کشید تا اینجا رو پیدا 
دیم، سه ماهکر   

طول کشید صاحبش رو راضی کنیم 
 .بفروشتش

 .سه سال هم طول کشید بسازیمش 

 .تقریبا یک ساله تموم شده



البته من فقط طرح و نقشه رو پیاده کردم، 
 بقیه کارها رو

مسعود و تیم انجام دادن و من از راه دور 
 !ناظر بودم. همین

زبانم بند آمده بود، علت کارش را درک 
 .نمیکردم 

برای این خانه پنج سال زمان گذاشته بود، 
 یعنی یک سال

 .بعد از فوت مامان 
 چرا؟-

 .مرا از خودش دور کرد و بازوهایم را گرفت
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بعد از اینکه دیدم نمیخوای باهام حرف -
 بزنی، مثل این که

م دور خوردم یه چیزی گم کرده باشم دائ
 .میچرخیدم

توی یکی از مالقاتها پدرام گفت باید ازت 
 دور شم و تو

 .هم همین رو میخواستی 

سخت بود عسل، ولی برای همین رفتم، 
 رفتم شاید تو آروم

شی و من هم بفهمم چرا نمیتونم با دوری 
 .تو کنار بیام
N.Najmi 

 ۱۶۵_پارت#



دستش را میان موهای جوگندمیاش کشید 
وو من جل  

 .رفتم 
چشمهایش گره خورد در نگاه تشنهی من 

 برای دیدن او که
حتی از راه دور هم به فکر آرزوهای من بود 

. 

وقتی نفهمیدم، نفهمیدم چرا باید با -
 هجده سال تفاوت

سنی و وقتی روی پای خودم بزرگ شدی 
 انقدر دوستت

داشته باشم که بخوام به هر چیزی که 
 خوشحالت میکنه

میم گرفتم یه کاری بکنم که چنگ بزنم، تص



 کنار خودم
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 .حست کنم 

نگاهی به اطرافش انداخت و لبخند تلخش 
 برای من شیرین

 .بود 
نقاشیهات رو با خودم برده بودم، -

 دونهدونهی این وسایل

 .رو هم نقاشی کرده بودی
این که برات چیزی دلم رو خوش کردم به 

 رو بسازم که



آرزوش رو داشتی شاید آروم شم و شاید یه 
 روز از من

 .قبولش کنی 
صدای گریهی کسی که شبیه من بود را 

 میشنیدم و نفسم

 .تنگ میشد
دستش را جلو آورد و اشکهایم را پاک کرد و 

 باز صدای
هقهقی که بند نمیآمد و فهمیدم گریه 

 میکنم؛ برای

برای دنیایی که میتوانست  خودم، برای او،
 شیرین باشد و

 .نشد 



نشد و شد مایهی عذاب من و او. ولی ... 
 پس مادرم؟
 ...مادرم 

خم شدم و دست به زانوهایم زدم و نفس 
 کشیدم و هق
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 .زدم 
شانههایم را گرفت و بلندم کرد و 

ند شوم نمیخواستم بل . 

 .کاش برای همیشه همینجا میماندیم 

کاش میشد فراموش کنم و دل بدهم به 



 دستهایی که

محکم بغلم کرد و صدایش زیر گوشم 
 .نشست 

برای شاد بودنت هر کاری میکنم عسل. -
 هیچ توقعی هم

 .ندارم، فقط باورم کن، تلخ نباش
 .تلخ نبودم، تمام وجودم او را فریاد میزد

 دستهایم دور

ردنش حلقه شد و دستهای او دور کمرم و گ
 حل شدم در

 .آغوشش، بیاضطراب، بیدغدغه 
و برای اولین بار زمزمههای ذهنم را پس 

 زدم و زمزمه



 .کردم

میشه از اینجا بریم؟ میشه بریم یه جایی -
 که فقط من و

 تو باشیم؟
 .آرام چرخید و پشت سرم ایستاد

دستهایش دورم حلقه شد و تکیه زدم به 
ی که سختمرد  

بود، خیلی سخت بود باور کنم که زندگی 
 کسی را خراب
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 .کرده



 .چانهاش را روی شانهام گذاشت 

میخوام همون قدر که من به تو اعتماد -
 دارم بهم اعتماد

 .کنی 

دهان باز کردم تا بگویم همه چیز را 
، امافراموش میکنم  

 .انگشتش را روی لبم گذاشت و ساکتم کرد 
میخوام خودم اعتمادت رو بسازم. کنارم -

 بمون تا
شکهات رو بر طرف کنم عسلم، اونوقت هر 

 جا بخوای

 .میریم

و من چشم بستم و دستهایم را روی 



 دستهایش گذاشتم

و آرزو کردم روزی در همین اتاق کنارش 
 بشینم و او برایم

لی و مجنون بخوانداز عاشقانههای لی . 

N.Najmi 

 ۱۶۶_پارت#

 .از تعطیلی شرکت گذشته بود
با نادیا تماس گرفتم و خواستم خودش 

 .برگردد 
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 .کوروش ماشین را داخل حیاط برد



با دیدن متین و صدف در کنار هم ابروهای 
 کوروش گره

 .خورد

این که پیاده شود دستش را گرفتم  پیش از
. 

 .همدیگر رو دوست دارن، اذیتشون نکن -

 .همانطور خیره به آنها جواب داد

 .میدونم، ولی برای صدف خیلی زوده -

من یک سال و سه ماه از صدف بزرگترم، -
 برای من زود

 نیست، برای اون زوده؟
 .ابرویش باال رفت و دستم را فشرد 

- گردون، تفاوت از  میان ماه من تا ماه
 زمین تا آسمان است



خانوم؛ شخصیت خودت رو با صدف 
 .مقایسه نکن

 .پیاده شد و دنبالش راه افتادم 
روبروی متین ایستاد و دست به سینه 

 .نگاهش کرد
 .متین خندید و دستش را جلو آورد 

متین هستم، از بد روزگار یه روزی -
 خواهرم این خونه

د دو تا دختر بغلی رو خرید و چند سال بع
 سرتق افتادن تو
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 .دامنم 

االن که میبینید جلوتون ایستادم هفت خان 
 رستم رو در

جنگ با مصائب که این دو خواهر باشن رد 
 کردم و زنده

موندم؛ پس میتونید من رو متین هفت 
 .جون صدا کنید 

را در دست متین  کوروش یک دستش
 گذاشت و دست

 .دیگرش را روی شانهاش

هنوز خان اولم رد نکردی، این دختر باید -
 درسش تموم

 شه؛ این خان اولته، صبر، داری؟



متین که با حرفهای کوروش لبخندش را 
 جمع کرده بود

 .جدی به او و بعد به من نگاه کرد 

 .دارم -

کوروش یک قدم فاصله گرفت و صدف 
 پشت سر من

 .ایستاد 
باید مسخره بازی رو بذاری کنار و یه -

 زندگی درست و

 .حسابی برای خودت درست کنی 

اگر منظورتون از مسخره بازی شوخیهامه -
 هیچ وقت

جمع نمیشه؛ و اگر منظورتون از زندگی 



 درست کردن کار و
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حساب بانکیه تامین خونه و ماشین و 
 .شدهست 

منظورم جدی نگاه کردن به زندگیه، نه -
 .حساب بانکیت 

جدی بودم که تو این سن میتونم از -
 حساب بانکی حرف

 .بزنم 
اخمهای کوروش کم کم باز میشد و متین 

 .جدیتر



 خواهرت از تصمیمت خبر داره؟-

فقط خبر داره، ولی اگر میخواید بدونید -
 موافقه یا نه

ونم، چون نپرسیدمنمید . 

 .باز هم کوروش اخم کرد 
 چرا؟-

چون چند سال پیش یه قراری با هم -
 گذاشتیم، قرار

گذاشتیم وقتی یکی رو انتخاب میکنیم 
 دیگری دخالت

 .نکنه
کوروش متفکر به او خیره ماند و متین 

 چشم از چشمش



 .برنداشت 
باشه، فعال تا خان اول بگذره سه سال و -

 نیم فرصت دارید،
 .ازش لذت ببرید 
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از کنار متین گذشت و من ماندم که با او 
 .صحبت کنم 

دو قدم که از متین دور شد، یک قدم 
 برگشت و دستش را

 .روی شانهی او گذاشت
 .بدون آبروریزی -



متین چشم در چشم صدف سر تکان داد و 
ههاکوروش از پل  

 .باال رفت 
 .متین نفسش را آزاد کرد و خم شد

 آخیش، داشتم سکته میکردم-
N.Najmi 

 ۱۶۷_پارت#

 .صدف خندید و من جدی نگاهش کردم 

 .ایستاد و رو به من کرد 
 !یکی نیست به این بگه معقول حرف بزنه-

 کدوم حرفش نامعقول بود؟-

 .نزدیک شد و صدایش را پایین آورد 
- ه سال با یکی نامزد آخه کدوم احمقی س

 میمونه و حداقل
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 تو خفا مایهی آبروریزی نمیشه؟
 .کمی عقب رفت و صدایش را باال برد 

 خودت بگو اصال ممکنه؟-

از اینکه تحت هر شرایطی صادق بود خوشم 
 .میآمد

 .واقعا جوابی نداشتم بدهم 
- بفرمایید چاره چیه؟ خب شما  

 .سادهست، عقد میکنیم-

 .خندیدم

کی شما خواستگاری کردی و جواب بله -



 گرفتی که نقشهی

 عقد کردن میکشی؟

 .زد روی پیشانیاش 
ببخشید، ترتیب رسوم رو فراموش کردم. -

 اول
خواستگاری میکنیم، بعد عروسی میکنیم، 

 .بعد عقد
 درست شد؟

رفتم زدم روی شانهاش و به سمت پلهها  . 

تو بیا خواستگاری تا بهت بگم بعدش -
 عروسیای در کار

 .هست یا نه 
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 .منم که دارم تهدیدت میکنم، بفهم دیگه -

 .ایستادم و چرخیدم طرفش 
این یعنی میام خواستگاری، اگر اکی شد -

 که عقد میکنیم،

میکنیم که بعدش اکی شه  اگر نشد عروسی
 .عقد کنیم 

 .با اینکه خندهام گرفته بود اخم کردم
شما جرات کن عروسی کنی، بعد بهت -

 میگم عقد میکنی

 .یا راهی دادگاه میشی 
 .خندید 

 .نمیکنی این کار رو -



 .میکنم. پس حواست رو جمع کن-

 .رو کرد به صدف 
خانم شما نمیخوای وارد صحبت بشی؟ -

یدهمهاش من با  

 زور بزنم که بشه؟

 .صدف خندید و آمد سمت من 

 .زور نزن، کاری کن که بشه -
 .متین دوید سمتش

بدو بریم یه کاری کنم بشه، بابات خونه -
 نیست؟
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دستم را روی سینهاش گذاشتم و هولش 
 .دادم

 !آتیشت خیلی تنده، نسوزی -
 .اخم کرد 

آقا عروسی که نمیذاری بکنیم، عقدم که -
 نمیذاری

 بکنیم؛ پس ما چیکار کنیم؟
 .دست صدف را گرفتم و از پلهها باال رفتیم 

شما برو با خواهرت صحبت کن، آخر -
 .هفته منتظرتونیم 

همینطور که به سمت در میرفت صدایش 
 .را بلند کرد 

میگن شوهر پیدا نمیشه همینهها، یک -



ه گفتم سالمکلم  

 .مدل لباس عروسشم انتخاب کرد 

 .در را باز کرد و وقتی بیرون میرفت داد زد 

من باید فکر کنم، بعدا بزرگترتون تماس -
 بگیره جواب

 .میدم. شاید بخوام ادامه تحصیل بدم 

 .در را به هم کوبید و بلندتر فریاد زد 

 .هی، صدف، دوستت دارم خانومی -

ای عشق پاک صدف سرخ شد و من به صد
 هر دو لبخند

 .زدم
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صدف یکسره به اتاقش رفت و من کنار 
 .عزیز نشستم 

هنوز هم گرمای حضور کوروش را حس 
 میکردم و

 .بیحواس لبخند میزدم 
 .عزیز سرم را باال گرفت 

- شدی با خودت استغفرلله، دیوونه 
 میخندی؟

سرخوش با صدای بلند خندیدم که بابا در 
 را باز کرد و با

ابروهایی که هر روز بیشتر گره میخورد وارد 



 .خانه شد 

 .سالم عزیز -

 .عزیز جوابش را داد و از جا بلند شد 

یهبارکی نیا خونه، فک نمیکنی دلشوره -
 میگیرم؟

حداقلش وختی نمیخوای بیای خونه اون 
و جوابگوشیت  

 .بده 
بابا کالفه دستی میان موهای روشنش 

 کشید و خودش را

 .روی مبل انداخت
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گفتم امروز کار دارم عزیز، االن هم -
 سرشبه. دیر نکردم،

در ضمن من سی و نه سالمه، مگه بچهام 
 که برام چوب خط

؟حضور غیاب میکشید  

مات ماندم به دهانش که همینطور نق 
 میزد، هیچکس

جرات نداشت اینطور با عزیز صحبت کند، 
 اما بابا نشان

داده بود که راحت خط قرمزها را رد میکند؛ 
 نباید تعجب

 .میکردم 

 .عزیز چند قدم به طرف بابا رفت 



شتره وختی میخواد یه چیزی بخوره هفت -
 بار نشخوار
ف بزنی مزهمزه میکنه، وختی میخوای حر 

 کن. فهمیدی؟

 .کالفهام عزیز -

 .عزیز به طرف اتاقش رفت

 .گند این کالفگیت کی دربیاد خدا عالمه-

بابا صدایش را باال برد و من ناخودآگاه 
 .ایستادم 

چرا همتون بند کردید به من؟ کی براتون -
 بار شدم که

میکروسکوپ به دست راه افتادید دنبال 
 زندگی من؟



د به خدا خستهام کردی . 
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عزیز جلوی در اتاقش ایستاد و با چشمهای 
 دقیق و ریز

شده نگاهش کرد. رنگش پریده و دستش 
 میلرزید. کنارش

 .ایستادم و دستش را گرفتم 
 .بریم تو اتاقتون عزیز -

 نگاهی به سراپای بابا انداختم و در اتاق
 .عزیز را باز کردم 

مثل اینکه حال ایشون خوب نیست، --



 .شما ببخش 

پیش از این که عزیز حرفی بزند صدای بابا 
 جوری در خانه

 .پیچید که صدف را هم به سالن کشاند 
تو ساکت باش که هر چی میکشم از -

 دست توئه. انقدر

احمقی که نمیفهمی دارن بازیت میدن. راه 
 افتادی دنبال

مسن منه، خون مامانت رو تف یکی که ه
 کردی و من رو

تهدید میکنی. اگر میدونستم انقدر بیشرفی 
 که میری تو

بغل قاتل مادرت خیلی وقت پیش قیدت 



 .رو میزدم 
آب دهانش را روی زمین انداخت و با 

 نفرت به من چشم
 .دوخت. چند قدم جلو آمد 

تف به تو که انقدر بیعاطفهای. هم به من -
 پشت کردی و

م مادرت. دخترهی ه ... 
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صدای سیلی پیچید و دست بابا روی 
 صورتش ماند. عزیز

 .نفس نفس میزد و لب هایش میلرزید



بیعاطفه تویی که اون دسته گلو کردی زیر -
 .خاک

بیشرف تویی که به دختر خودت افترا 
 میزنی. تف به تو

همه رو حروم کثافت کاریای خودت که 
 .میکنی

دست را روی قلبش گذاشت و بینفس به 
 .دیوار تکیه داد

 .نگاه بابا بین عزیز و من چرخید 
 !به عزیز بگو دارم تهمت میزنم یا نه -
پوزخندی زد و کمی عقب رفت و من 

 مبهوت ماندم چطور

آنقدر نسبت به حال عزیز بیتوجه است. 



 حرفهایش برایم

بود، زندگی یادم داده بود روی دوم مهم ن
 آدمها را به

سادگی بپذیرم. دیگر باور این که کسی 
 خوب باشد سخت

 .بود 
چرا نمیگی؟ بگو عزیز بدونه داره از شرف -

 کی دفاع

 .میکنه 

نمیدانستم چه باید بگویم. نمیتوانستم منکر 
 کوروش

 .شوم
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دهانم را که باز کردم حرفهای عزیز، نفسم 
 .را برید 

 به خیالت کوروشم مثه تو سرخوده؟-
اون بچه پیش از این که بره حرف دلشو به 

 این بچه بزنه
 .اومد پیش منو همه چیو گفت 

دهان بابا باز ماند و من چنگ زدم به بازوی 
 .صدف 

چرا کوروش پیش نمیتوانستم هضم کنم که 
 از اینکه



 .حرفی به من بزند پیش عزیز رفته 

 یعنی آنقدر از جواب من مطمئن بود؟
چی به خیالت رسیده؟ فک کردی همه -

 عینهو خودت

 میرن حرومی میکنن؟

اون بچه خیلی وخت پیش حرف دلشو به 
 .من زد 

صدف دستم را فشرد و صدایش زمزمه شد 
. 

 .تو زودتر از من عروس میشی -
صلهی خندیدن نداشتم، برای عزیز نگران حو

 بودم که هر
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لحظه رنگش سرختر میشد و لبهایش 
 .سفیدتر 

 دستش را گرفتم

 .کافیه عزیز، حالتون بد میشه-

 .نه، این شازده باید ملتفت کاراش بشه -
 .رو کرد به بابا 

- زنتو که خودت ریختی میخوای خون 
 بندازی گردن کی؟

برای لحظهای نبضم ایستاد، اگر بابا تصمیم 
 میگرفت حرف

 .بزند عزیز سکته میکرد 
 د بگو دیگه، چرا میگی کوروش زنتو کشته؟-



نگاه بابا بین من و عزیز چرخید و کمی بعد 
 به سمت اتاقش

 .رفت 
هنوز وقتش نیست عزیز، ولی وقتش -

 میرسه و واسه اون

زیز دردونهتون خیلی بد میشه؛ خیلی ع . 

در اتاقش را کوبید و عزیز نیمهجان دستش 
 را به پشت مبل

 .گرفت و خودش را جلو کشید. نشاندمش 

 .صدف به طرف آشپزخانه دوید 

 .االن قرص فشارتون رو میارم -
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 .جلوی پایش نشستم

 آخه چرا انقدر به خودتون فشار میارید؟-
 .سرش را بین دستش گرفت 

 .هنوز دستهایش میلرزید

یه چیکه آب بده مادر، گلوم چوب کبریت -
 .شده 

 .صدایم را بلند کردم 

 کجا موندی صدف؟-

صدف با قرص و آب از آشپزخانه بیرون آمد 
 .که در را زدند

در را باز کرد و بیتوجه به کسی که پشت در 
ود به سمتب  

 .عزیز آمد 



 .صدای عمو بلند شد 

 صاحبخونه، مهمون نمیخوای؟-

 .بیاید تو عمو -
گفتم و لیوان آب را از صدف گرفتم و روی 

 لبهای عزیز
 .گذاشتم 

کوروش با دیدن حال عزیز سریع جلو آمد و 
 عمو اخمآلود

 .صدف را کنار کشید 
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 چی شده؟-



 .صدف صدایش را بلند کرد 

چی میخواید بشه عمو، اون آقا هر چی از -
 دهنش دراومد

 .گفت و حال عزیز به هم خورد 

کوروش کمی مکث کرد و یک باره سمت 
 .اتاق بابا رفت

در را باز کرد و صدای خوردن در به دیوار 
 پیچید و بعد

 .صدای بابا بلند شد 

- صلهات رو ندارم برو بیرون، حو . 

وقتی به خودت اجازه میدی کاری کنی که -
 عزیز به این

 .حال بیفته یعنی حوصله داری 



کمی جلو رفت و من سریع رفتم و جلوی او 
 .ایستادم 

بابا با پوزخند نگاهم کرد و کوروش مرا 
 عقب زد، ولی از جا

 .تکان نخوردم 
هر کاری میخواید بکنید از این خونه برید -

 بیرون،
 .نمیخوام حال عزیز بدتر بشه 

کوروش کنار ایستاد و به بابا اشاره کرد 
 .بیرون بیاید 

از دعوا کردنشان میترسیدم، اما 
 نمیتوانستم جلوی چیزی
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 .را بگیرم 
میترسیدم دفاع از هر کدامشان صدای بابا 

 را بلند کند و

یزهایی را بگوید که نبایدچ . 

N.Najmi 
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بابا روی تختش نشست و پا روی پا 
 .انداخت 

 .من حرفی با تو ندارم -

 .کوروش به دیوار تکیه داد 

 مطمئنی؟-

بابا فقط سر تکان داد. کوروش برگشت و 



 در حالیکه از در

 بیرون میرفت گفت
باشه، میخواستم بین خودمون حلش -

 کنیم، ولی صبر

یکنم تا صدات دربیاد و اونوقت م ... 

 .چرخید و چشم در چشم بابا دوخت 

 .برات خیلی بد میشه پدرام-
 .تهدید نکن، چیزی نمونده ازم بگیری -
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 .کوروش خندید و سر تکان داد 

 .مونده، وقتی ازت گرفتم میفهمی -



- ن کوروش کوتاهی نک . 

 .مطمئن باش -

در را به هم کوبید و به سمت عزیز رفت و 
 من به استقبال

 .نادیا رفتم
عزیز بهتر شده بود و با در حال صحبت با 

 عمو بود. صدف

گوشی به دست وارد اتاقش شد و من به 
 .آشپزخانه رفتم

استکانهای چای را پر کردم که کوروش کنارم 
 .ایستاد 

-  . چی شده عسل؟ تو فکری

 .تو فکر نیستم، نگرانم -



 برای کی؟-
سینی را روی کانتر گذاشتم و نگاهش کردم 

. 

برای زنعمو که نمیخواد جراحی شه، برای -
 عزیز که بین

ما گیر کرده، و نگران کارهایی هستم که بابا 
 .میکنه 

انگشت سبابهاش را آرام روی کانتر کشید و 
 نهایتا

 انگشتش حلقه شد دور انگشتم
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مامان با من، عزیز رو بیشتر میبریم باال -
 که گیر پدرام

نیفته. در مورد پدرامم یه چیزهایی فهمیدم 
. 

 .ابروهایم باال پرید 
 .پس واقعا یه چیزی هست -
 .سر تکان داد و نزدیکم شد 

مگه نگفتی به بابات مشکوکی؟ خب باید -
ه کاریی  

 .میکردم 

 چیکار؟-

با پشت دستش کشید روی دستم و 
 صدایش را پایین

 .آورد 



 .فکرت رو مشغول نکن، درست میشه-
سریع از من جدا شد که جواب سواالتم را 

 ندهد و من
مشکلی نداشتم. اگر میتوانست یکی از 

 مشکالت را حل

کند و من بیخبر باشم خوشحال هم 
 میشدم. ولی مشکلی

م باید حلش میکردم بود که خود . 

سینی چای را روی میز گذاشتم و به سمت 
 .در رفتم 

 .من یه سر به زنعمو بزنم بیام -
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سریع از خانه خارج شدم و به طبقهی باال 
 رفتم. زنعمو

خواب بود و اخم داشت. دلم برایش 
 سوخت. تاثیر داروها

 .کم شده و هر روز دردش بیشتر میشد 

کمی بعد کوروش هم آمد و نگران به 
 .مادرش نگاه کرد 

 .باید باهاش حرف بزنم -
 .درسته -

از جا بلند شدم و برای گرفتن آب پرتقال به 
 آشپزخانه

رفتم. وقتی برگشتم کوروش با زنعمو 
 .صحبت می کرد 



نمیتونی از زیرش در بری مونس خانم، -
حی شیباید جرا . 

 .اگر نمیخوای بیای مشکلی نیست، همینجا
صدای زنعمو نیامد و من وارد سالن شدم. 

 کوروش نگاهی

 .به من انداخت و برگشت سمت زنعمو 
 باشه مامان؟-

 .باشه مادر، چند روز دیگه -
 .کوروش از جا بلند شد 

من با دکترت صحبت میکنم، هر وقت -
 دکترت وقت داد،

 .نه هر وقت شما خواستی 
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به آشپزخانه رفتم و لیوانی آب پرتقال 
 ریختم و به سالن

برگشتم. خبری از کوروش نبود. لیوان آب 
 پرتقال را به

 .زنعمو دادم و کنارش نشستم 
اذیت نکن زنعمو. هر روز که میگذره -

 بیماریتون تشدید
ما فکر کنید میشه. یک کم به  . 

 .لبخند غمگینی زد
 .من که گفتم باشه-

 .کمی خودش را جلو کشید و دستم را گرفت

 .فقط هوای بچهام رو داشته باش عسل -



بغضم را قورت دادم و لیوان را از دستش 
 گرفتم و روی لب

 .هایش گذاشتم 

 .به این چیزها فکر نکنید -
بغضم را پشت لبخند تصنعیام پنهان کردم 

. 

- وش باید از ما مراقب کنه، سی و کور 
 هشت سالشه

 .زنعمو، بچه که نیست 
 .سرش را کنار کشید 

مطمئن باش تو رو هم دست اون -
 .میسپرم 
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سرم را پایین انداختم و زنعمو آب پرتقالش 
 را خورد و

 .دراز کشید

از خانه بیرون رفتمرویش را انداختم و  . 

N.Najmi 

3 

][5:14:55 AMعقشقت را دار می زنم: 

 عقشقت را دار می زنم<

خودش را جمع کرد و جلو ۱۱ _پارت< #
عصبانی-آمد.   

نشو، باشه. نفس عمیقی کشیدم و به طرف 
 .کابینتها رفتم



 کمکت میکنم، بدو دیر شد. آقا-

 ۱۲_پارت#

 ...تو معلم ماهری مثل پدرام داشتی و من-
حرفش را قورت داد و در جا لبخند از لب 

 کوروش رفت و

گرهی محکمی به ابروهایش افتاد. سرم را 
 پایین انداختم و

لبم را گزیدم تا حرف نزنم. نگویم به چه 
 حقی با شنیدن

اسم پدرم، پسر عمویش، رفیق قدیمیاش 
 این عکسالعمل

 .را نشان میدهد 
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بدون حرف و لبخندی تصنعی روبروی عزیز 
 که سرش را به

تسبیحش گرم کرده بود و دانه نمیانداخت 
 نشست و

دستهایش محکم گره خورد دور دستههای 
 .آبنوس مبل

 عزیز روزی چند تا صلوات میفرستی؟-

 .عزیز با ابروهای گره خورده نگاهش کرد 

- ستغفار استغفار میکنم پسر جون؛ ا . 

شما چرا؟ مگه آزارت به کسی هم رسیده -
 گل بیخار؟

عزیز سری تکان داد و اینبار شروع کرد به 



 دانه انداختن

 .تسبیح 
 .به قدِ تموم اخمایی که تو کردی پسر جون -
لبخند تصنعی کوروش از لب پرید و من 

 دلم میخواست از

 .صمیم قلب عزیز را بغل کنم

* 

به میز کوروش روی صندلی نشست و 
 رنگارنگی که صدف

 .چیده بود نگاه کرد 

 .به زحمت افتادی-
 .صدف لبخندی زد و نشست 
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 .خواهش میکنم، نوش جان -

غذای زنعمو را جلویش گذاشتم و روبروی 
 کوروش

نشستم. با اولین قاشقی که در دهانش 
شگذاشت ابروهای  

گره خورد. صدف حواسش نبود، ولی من به 
 خوبی به هر

حرکت صورتش نگاه میکردم. مطمئن بودم 
 غذای صدف به

خوش طعمی غذای مامان است و همین او 
 را به یاد گذشته

 .انداخته؛ یاد سپیده 



تا قاشق آخر حرفی نزد و وقتی از جایش 
 بلند شد نگاهی

 .به صدف انداخت و لبخند تلخی زد 
- ا چهرهات، که دستپختت هم مثل نه تنه

 .مادرته

3 

][5:15:42 AMعقشقت را دار می زنم: 

 عقشقت را دار می زنم<

تو معلم ماهری مثل پدرام ۱۲ -_پارت< #
 ...داشتی و من

حرفش را قورت داد و در جا لبخند از لب 
 کوروش رفت و

 .گرهی محکمی به ابروهایش افتاد

ندهاشتباه نویسنده که پارت دوازدهم جامو  



  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

682 

--- Sunday, September 13, 2020 

--- 

][1:08:59 AMعقشقت را دار می زنم: 

Forwarded message: 

 Sep 7, 2020] ��کانالرسمینرگسنجمی ��

2:37:34 PM] 2 

 ۱۷۱_پارت#
به محض خروج از خانه دستم کشیده شد و 

مترسیده چش  

به کوروش دوختم که مرا چسبیده به 
 سینهاش نگه



 .داشت 

 !ترسوی کوچولو -
مشت محکمی به سینهاش کوبیدم و او 

 دستش را میان

موهایم برد و سرم را روی سینهاش 
 .گذاشت

 .زمزمه کرد 
وقتی میترسی چشمات مثل گربههای -

 وحشی برق

 .میزنه 

 فقط از من بترس، باشه؟
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 .خندیدم

خب بگو چشمات رو دوست دارم، چرا -
 لقمه رو دور سرت

 میچرخونی؟

 .سکوت کرد و سرم را بلند کردم 

چرخید و سر نردهها نشست و دستهایم را 
 .گرفت

 برنامهات چیه؟-
کوروش رو همینطور جدی، حامی و در 

 سکوت دوست

 .داشتم

احتی بگوید دوستم دارد فکر کردم اگر به ر 
 چه احساسی



 پیدا میکنم؟
 .دوست نداشتم 

دستهایش، نگاهش، حتی لحنش برای 
 اثبات چیزی که در
 .دلش بود کافی بود

لحظهای از اینکه به این راحتی باورش کرده 
 بودم، ترسیدم
 .و عقب رفتم 

 .دستش را جلوی صورتم تکان داد 

 .با شما هستم -
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 .نفس عمیق کشیدم 
 .برم سراغ طرحم -

 بعد از اون؟-
 منظورت نصف شبه؟-

 .برخالف انتظارم سرش را تکان داد 
 .دقیقا-

 .متعجب و کمی ترسیده نگاهش کردم 

 .خ... خواب -

 .خندید و سر تکان داد 

 .ایستاد و دستش را روی صورتم کشید 
- پیام میدم و تو میای  ساعت یک بهت

 جایی که بهت

 .میگم 



 .آب دهانم را به سختی فرو دادم 
 کجا مثال؟-

جدی نگاهم کرد و دستهایم را کشید، سینه 
 به سینهاش
 .ایستادم 

گفتم از من بترس، نگفتم از با من بودن -
 !بترس 
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بوسید و عقب رفت  پیشانیام را . 

 .بهم اعتماد کن -
 .خیره به چشمهایش ماندم



چشمهای زالل و مشکیاش که هیچ ظلمتی 
 .در آن نبود 

صدای مادرم که در سرم پیچید، سریع سر 
 تکان دادم تا

 .نشنوم
 .اخم آلود نگاهم کرد 

 چی شده؟-

سر تکان دادم و ناخودآگاه بغض گلویم را 
 .خراشید

را تحمل میکردم؟ تا کی باید این صدا  

چرا هر وقت کوروش بود، صدای مادرم 
 تمام اعتماد و

 !عشقم را فرو میریخت

N.Najmi 



 ۱۷۲_پارت#

 .عسل، هی چی آزارت میده بهم بگو -

 .سرم را باال گرفت

باید بهم اجازه بدی بهت نزدیک شم، واال -
 چطور میتونم
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 ازت محافظت کنم؟
 چطور باید مراقبت باشم؟

 .بهم بگو مشکلت چیه
سرم را تکان دادم و دستش را گرفتم و روی 

 گونهام



 .گذاشتم 

 .حل میشن، فقط زمان میخواد -

 .با شستش شقیقهام را نوازش کرد 
محرم شو عسل، بپرس، بگو، داد بزن، -

 .ولی غریب نباش

آزارت بوده  اگر بفهمم چیزی بوده که باعث
 و بهم

 ....نگفتی
 .سکوت کرد و من چشم بستم 

 .زمان بده-
نه برای پرسیدن، برای چیزهایی که -

 میتونی جوابش رو از

 .خودم بگیری بهت زمان نمیدم 



 .خندیدم و سرم را کج کردم 

باشه خب، سوالی بود میپرسم آقای -
 .مستبد 

موهایم را به هم ریخت و محکم پیشانیام را 
 .بوسید 
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بدو برو سر طرحت، منم برم بیرون یک -
 .کم کار دارم 

از پلهها سرازیر شد و صدایش در راهرو 
 .پیچید 

 .شب میبینمت -



 .سرم را به دیوار تکیه دادم و زمزمه کردم

 خدایا چیکار کنم؟-

 .صدای نادیا از پایین بلند شد 

 عسل دیر شد، نمیای پایین؟-

موهایم را مرتب کردم و از پلهها پایین رفتم. 
 بعد از ارائهی

طرح باید فکری به حال سردرگمیهایم 
 .میکردم

تا آخر شب کل طرح را تکمیل کردیم و نادیا 
 نقشهاش را به
 .عهده گرفت

گردنم درد گرفته بود. دستم را دور گردنم 
 حلقه کردم و



ه چشمم به ساعت افتادسرم را چرخاندم ک . 

از دو و بیست گذشته بود و خبری از 
 .کوروش نبود

گوشی را از روی میز برداشتم و نگاهی به 
 پیامها انداختم،

 .ولی خبری نبود 
گوشی را روی میز انداختم و به اتاق عزیز 

 .رفتم 
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به قبله خوابیده بودمثل هر شب رو  . 

رویش را مرتب کردم و آرام در را بستم و 



 .بیرون رفتم 
نادیا سر پا ایستاده بود و و بدنش را 

 .کشوقوس میداد 

 .ببخشید، خیلی خسته شدی -
 .صدای شکستن رگهای گردنش بلند شد 

اسم من رو بزن پای طرح بیحساب -
 .میشیم 

 .خندیدم و جلو رفتم 

 .چشم -

گوشی بلند شدصدای پیام  بیا پشت " .
 "بوم

 .همین 

 .متعجب به پیام نگاه کردم و بعد به نادیا



 .با بدجنسی خندید 
 چی می گه؟ بری تو اتاقش؟-

 .نخیر خانم، پشت بوم -
 .با صدای بلند خندید 

خدا بخیر کنه. فضای آزاد و شعلههای -
 سرکش عشق و

 ...سوسوی ستارهها و
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 .یکی زدم روی پیشانیاش و بلندتر خندید
به سمت اتاقم رفتم و بارانی و شالم را 

 برداشتم و به سمت



 .خروجی رفتم 

 .برو بخواب، فردا نقشه رو کامل میکنیم -
 چشم، شما صبح میای دیگه؟-

 .در آستانهی در برگشتم و ابرو باال انداختم 

 .شاید-

N.Najmi 

 ۱۷۳_پارت#

 .در را بستم و از پلهها باال رفتم 

شال را روی شانههایم انداختم و موهایم را 
 .مرتب کردم

آرام از جلوی واحد عمو رد شدم و دو ردیف 
 پله را باال

 .رفتم
 .در آهنی پشت بام باز بود



دستم را روی شیشهاش گذاشتم و فشردم و 
 وارد پشت بام

 .شدم
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در را که بستم به نظرم آمد ستارهها روی 
 پشت بام ما خانه

 .کردهاند

آنقدر نزدیک بودند که اگر دست دراز 
 میکردم میتوانستم

 .لمسشان کنم 
کمی جلو رفتم و با دیدن ریسهی ستارهای 



 .خندهام گرفت

چرخیدم و با دیدن کوروش که به دیوار 
یه دادهپشت در تک  

 .بود جلو رفتم 
 چی شده؟ ستاره بارون کردی؟-

نزدیکم شد و دستم را گرفت و دنبال 
 .خودش کشاند 

از جلوی در رد شدیم و به سمت دیگر پشت 
 .بام رفتیم 

ردیف شمعهایی که روی زمین تا میز چیده 
 شده بود را

 .سست و هیجانزده طی کردم

میز بزرگی که وسط پشت بام بود، پر از 



ههای کوچک وجعب  

بزرگ کادو بود که وسط گلهای رز چیده 
 .شده بودند 

صدای قلبم را میشنیدم و چشمهایم با 
 رقص شعلهی

 .شمعها حرکت میکرد

صدای موزیک پیچید و من چشم چرخاندم 
 تا منبعش را

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

691 

 .پیدا کنم 
ی دستم را رها کرده کوروش که نفهمیدم ک



 بود کنار
سیستم صوتی ایستاده بود و دست به 

 .سینه نگاهم میکرد

دستم را دراز کردم، آرام جلو آمد و دستم را 
 .گرفت

 .دستم میان دستهایش گرم شد

چشمم در چشمش ماند و نفسم زیر 
 بوسهای که روی

 .پیشانیام کاشت سنگین شد 
 .دستش را پشتم گذاشت و جلو رفتیم 

دیدن میز کوچکی که کنار میز اصلی با 
 گذاشته بود

 .نتوانستم خنده ام را کنترل کنم



 .میز پر از پشمک صورتی بود 

دستش را دور شانهام حلقه کرد و نزدیک 
 شدم. سرم را

 .روی شانهاش گذاشت
از پونزده سالگی تا االن میدونی چقدر -

 هدیه بهت

 بدهکارم؟
که  هر بار که مدرسهات تموم شده، هر بار

 شروع شده،

قبولی دانشگاهت، فارغالتحصیلیت و هر 
 .تولدت 
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 .جلوی میز رفت و کنارش ایستادم 

اولین جعبه را که دستم داد لبخند زدم و 
 گذاشتمش روی

 .میز 

 میشه ببرم بعدا باز کنم؟-

 چرا؟-

را روی گردنش  نزدیکش شدم و پیشانیام
 گذاشتم و عطر

 .تلخش را عمیقاً نفس کشیدم 
 .من، تو...آرامش. االن همینها برام کافیه-

N.Najmi 

 ۱۷۴_پارت#

یک دستش را دور کمرم حلقه کرد و با 



 دست دیگرش

 .دستم را گرفت

 .زمزمه کرد 
به جای تمام روزهایی که باید میبودم و -

 نبودم تا برات
صی؟جشن بگیرم، با من میرق  

 .سر تکان دادم و چشم در چشمش دوختم 

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

693 

با هر حرکتش مثل موج میان دستهای 
 قویاش مهار

شدم، تب کردم، خروشیدم و بغض کردم و 



 خندیدم و آرام

 .شدم

 .آنقدر آرام که دیگر حس نکردم میرقصم
 . همه چیز ساکن بود، بیحرکت

فقط او بود و نبض قلبم برای داشتنش، 
 .خواستنش 

دستش روی کمرم، پشتم، گردنم حرکت 
 کرد و

 .انگشتهایش گره خورد بین موهایم
 .چسبیدم به سینهی ملتهبش 

صورت استخوانیاش گونهام را گرم کرد و 
 زمزمهاش زیر

 .گوشم نشست 



 .صدای چشمات خیلی بلنده -

تا گردنم  بیاختیار بود اشکی که سرخورد و
 .راه گرفت

توان لذت بردن از رویاهایی که فقط در 
 خواب دیده بودم را

 .نداشتم 
 .ناخودآگاه و ناخواسته لب زدم 

 .میترسم -
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مرا به سینهاش فشرد، امن بود، گرم و 
 .پرتالطم



 .یادت میره -
 ترس؟-

بیشتر میان موهایم پیچید و انگشتهایش 
 سرم را باال

 .کشید

سیاهی چشمهایش تمام سیاهیها را از یادم 
 .برد 

 .هر چیزی رو به جز ما -

چشمهایش نزدیک شد و دستهایم حلقه شد 
 دور

 .گردنش 

 .قلبم بی سر و سامان کوبید و چشم بستم
 .تمام وجودم آتش شد



بینفس عقب رفتم و او لبهایش را روی 
ذاشت وگونهام گ  

نفس گرمش دستهایم را دور گردنش 
 .محکمتر کرد 

 .لب زد 
 خواستنت گناهه؟-

 .بیفکر سر تکان دادم 
فشار دستهایش آنقدر زیاد بود که فاصلهای 

 بینمان
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 .نماند 



 .ازم دور شو عسل -
ر به متعجب کمی عقب رفتم، اما محکمت

 سینهاش خوردم و

 .خندیدم 

 باالخره چیکار کنم؟-
 .نرو، بمون -

 .در آغوشش احساس دلتنگی کردم

دلم برای تک تک لحظاتی که باید میبود و 
 .نبود پر کشید 

اگر بود هیچ وقت شش سال از عمرم حرام 
 .نمیشد

 ...اگر بود
 .دلم برات تنگ شده -



محکم بین موهایم چنگ زد و سرم را باال 
ید کش . 

آنقدر عمیق نگاهم کرد که اینبار خودم 
 سرش را جلو

کشیدم و حل شدم میان بازوهایش. 
 بینفس رهایم کرد و
 .دو قدم عقب رفت 

برو عسل، بعدا خودم هدیههات رو میارم -
. 

 .نزدیکش شدم 
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 .نمیرم -
 .محکم نگاهم کرد 

 .برو-
N.Najmi 
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 .دستش را گرفتم و به لب بام کشیدم

 .نشستم و کشاندمش کنار خودم 
 .باهام حرف بزن کوروش -
 .کنارم نشست و سکوت کرد

باید فرصت میدادم به خودش بیاید، خودم 
 .هم

 .کمی از او فاصله گرفتم و چرخیدم طرفش

 .از باال به کوچهی خلوت نگاه کردم 
- گمت کردم، فقط  نمیدونستم کجا



 میخواستم پیدات

 .کنم 

 .نگاهش کردم 
دستهایش در هم قالب شده و به شمعها 

 خیره مانده
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 .بود 
امیدوارم بودم وقتی برگردم و باهات -

 حرف بزنم همه چیز

حل شه، اما تو همون فرودگاه فهمیدم 
تر ازموضوع عمیق  



 .اینه که بخوام با دو تا کلمه حلش کنم 
 از کجا فهمیدی؟-

نگاهم کرد و شستش را روی چشمم کشید 
. 

 .چشمات -

 .ابرو باال دادم و کنجکاو نگاهش کردم 
از همون بچگیت همینطور بودی، -

 چشمات به جای لبات

 .حرف میزد 

ته اون نگاهت حسرت بود، عالقه بود، اما 
 خشمت خیلی

 . واضح بود

 .خندیدم و دستش را گرفتم

 .تو هم که بازی رو دوست داری -



 .خندید و دستم را نوازش کرد 

 .گفتم که، خودت بازی رو شروع کردی-

فقط میخواستم بندازمت سر لج که حرف 
 بزنی بفهمم از
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 .چی انقدر ناراحت و عصبی هستی 

 .دستش بیحرکت شد 

 ...فکرشم نمیکردم-
 .انگشتم را روی لبهایش گذاشتم

 .هیچی نگو-

 .پوزخند زد 



 یعنی دیگه به اون قضیه فکر نمیکنی؟-
نمیخواستم دروغ بگویم و در عین حال 

 نمیخواستم
 .احساسی که داشتم و داشت را خراب کنم 
بهم زمان بده کوروش، من شش سال -

 تمام با این باور
ی کردم تو با مادرم رابطه داشتی زندگ . 

اگر بهت فرصت بدم فراموش میکنی یا -
 حلش می کنی؟

باید حلش میکردم، من آدمی نبودم که 
 بتوانم روی چیزی

 .سرپوش بگذارم به خاطر احساسم 

نمیدونم. تو گفتی نبوده، منم دارم سعی -



 میکنم باور

 .کنم 

 مطمئنی؟-
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 یعنی چی؟-
 یعنی حرف من کافیه؟-

چشم در چشمش دوختم و به کارهایش 
 .فکر کردم

خانهای که فقط برای من ساخته بود و شبی 
 که برایم

 .ساخت 



 .کافیه -

 .نفس عمیقی کشید و بلند شد
 .قد بلندش سرم را باال کشید 

 .میخندید 

 چیه؟-

 .دستم را گرفت و کشید

شدم  بلند . 

امشب راحت میخوابم. تو هم برو بخواب -
. 

 .نگاهی به ساعتش انداخت و سر تکان داد 
ساعت چهار و نیمه. دو ساعت دیگه باید -

 .بری شرکت
 .تو هم که راحت میخوابی -
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 .خندید و بغلم کرد 

 .نه، خودم میرسونمت-
N.Najmi 

--- Friday, September 18, 2020 --

- 
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*** 



 .نادیا تکانم داد 
برنمیگشتی بهتر بود، یک ساعته دارم -

 .صدات میزنم 

 .به سختی چشم باز کردم 
- ده؟ساعت چن  

 .هفت -

چشم بستم و نشستم. حرکتش را در 
 اطرافم حس

 .میکردم 
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 .دارم میمیرم برای خواب-



چیزی محکم به صورتم خورد و چشم باز 
 .کردم 

 .منم میمیرم برای تو -

پالتو را از روی پایم برداشتم و مستأصل 
 .نگاهش کردم

 .حاضر و آماده روبرویم ایستاد 

اینجوری نگاه نکن وقتی تا صبح پشت بوم -
 متر میکنی

 .باید فکر صبح رو میکردی 
 .یاد شب قبل لبخند روی لبم کاشت 

تو رو خدا نگاهش کن. میخوای من برم -
 تو بری پشت بوم

 بقیه سریال رو دنبال کنی؟



بالش را برداشتم و پرت کردم سمتش. 
وابالش را در ه  

گرفت و قهقهه زد. به سختی از جایم بلند 
 شدم که صدف

 .وارد اتاق شد 
 .صدف جون من در بزن بیا تو -

 .هیجانزده جلو آمد 

 .متین کارت داره -

 این موقع صبح؟-
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برس را از روی میز برداشتم و در حالیکه 



انهموهایم را ش  

 .میزدم نگاهش کردم 

آره، اومده من رو برسونه دانشگاه گفت -
 حاال که خونهای

 .به سر بری پیشش. تو حیاطه 
سری تکان دادم و وارد دستشویی شدم. 

 صدای صحبت

کردن نادیا و صدف را میشنیدم و فکرم در 
 شب قبل قفل

شده بود. در آینه به چشمهایم خیره شدم و 
 جای دستش

لمس کردم و دلم برایش  روی گونهام را
 تنگ شد. سریع



 .آبی به دست و صورتم زدم و بیرون رفتم
لباس پوشیدم و بعد از خداحافظی از عزیز 

 .به حیاط رفتم
متین دستهایش را پشتش قالب کرده بود و 

 طول و عرض

حیاط را با قدمهای بلند رژه میرفت. 
 سرخوش صدایم را

 .باال بردم 
 .خبردار -

پا کوبید و دستش را روی  در جا ایستاد و
 پیشانیاش
 .گذاشت 

 .من سرباز منفی صدف در خدمت شما -
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 .لبخند زنان از پلهها پایین رفتم 
اتفاقا صدف خونت زیادی رفته باال، این -

 چند وقته

 لحظهای رو بدون صدف گذروندی؟
مانطور چشم به جلو دوخته تکان نخورد و ه

 و اخم کرده

 .بود 
 .آزاد -

 .دستهایش را انداخت و نفس عمیق کشید 

 آخیش. خب چی میگفتیم؟-
 گفتم لحظه ای رو بدون صدف گذروندی؟-



 .چهرهی متفکری به خودش گرفت

 قبل از رابطه با بعد از رابطه؟-

 .ابروهایم باال پرید 
 کدوم رابطه؟-

- و تانژانت رابطهی سینوس، کسینوس 
 زوایای داخلی صدف

با مجموع زوایای خارجی دور کمر من به 
 .پایین 

صدای قهقهه زدن صدف و نادیا که بلند شد 
 از متین رو

 .گرفتم و به آنها نگاه کردم 
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 این داره چرت میگه شما میخندید؟-
- منظورت از بودن با  آخه اینم سواله؟

 صدف قبل از ذلیل

 شدن من بدبخته یا بعدش؟

 !بستگی داره از کی ذلیل شده باشی-
 .محکم روی پیشانیاش کوبید 

رفیقم گفت برنگرد تهران، من برگشتم و -
 .افتادم تو هچل

 .خب پس، بعدش -

شروع کرد به قدم زدن، به صدف که رسید 
 لبخندی زد و

 .پیشانیاش را بوسید 
- م نمیاد یاد . 



دوباره طول و عرض حیاط را طی کرد و 
 رسید به صدف و

 .گونهاش را بوسید 

یادم نمیاد، بذار خوب فکر کنم یه وقت -
 دروغ نگفته

 .باشم 
باز حیاط را چرخید و تا رسید به صدف و 

 نزدیکش شد
 .جلویش ایستادم 

 .فریاد زد 
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مذهبت رو شکر، هر چی خورده بودیم -
 پرید. مخمون کار

 .نمیکنه دیگه
محکم زدم به سینهاش و عقب رفت. به 

 .صدف نگاه کرد 

این وحشیتر از اون سرسلسلهی -
 .هخامنشیه

-FATME 

 ۱۷۷_پارت#

 .صدای کوروش بلند شد 

وقتی تو دست و لبت زیادی تکون بخوره -
 یکی باید جلوت

ه رو بگیره بچ . 

 .متین صاف ایستاد و زمزمه کرد 



 .یا خدا، صاحبش اومد -
نادیا و صدف همینطور میخندیدند و من 

 سعی میکردم

 .خندهام را قورت دهم

 .کوروش جلوی متین ایستاد 

 .مراقب حرکاتت باش بچه -

 .متین سر خم کرد 
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- ی میخواستم بگم هوای پشت چشم، ول
 بوم، مخصوصا

شبا خیلی باحاله، افتخار میدید یه شبم با 



 ما جشن

 بگیرید؟
کوروش با ابروی باال رفته و چشمهایی دقیق 

 نگاهش کرد و
 .لبخند من جمع شد

انگشت سبابهی کوروش سینهی متین را 
 .هدف گرفت

این رو میذارم پای یکی از اون شوخیهای -
 بیدر و
 .پیکرت

لی اگر منظورت طعنه زدنه خوب حواست و
 رو جمع کن،

شاید شبهای پشت بوم رو برای ابد جمع 



 کنم تا چشم یه

نامحرم که نمیدونه کی باید چی بگه رو کور 
 .کنم 

 .متوجه شدی؟ نامحرم 

 .متین خجل سر پایین انداخت 

 .من منظوری نداشتم -

همینکه سر و کلهات جایی پیدا میشه که -
 نباید و خیلی

راحت در موردش حرف میزنی یعنی منظور 
 .داری

 .متین سر بلند کرد و جدی نگاهش کرد 
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من عذر میخوام فقط به خاطر اینکه این -
 حرف رو

 .بیموقع زدم و باعث سوء تفاهم شدم
ولی عسل مثل خواهرمه و شما هم مثل 

 .برادرم
طمئن باشید حریم شما حریم منهم . 

وقتی داشتید پشت بوم رو آماده میکردید 
 دیدمتون و

دیگه باال نیومدم چون میدونستم عسل 
 .میاد پیشتون

انقدر غیرت دارم که حتی اگر محرم هم 
 باشم چشم به

 .چیزی ندوزم که حریم خصوصی عزیزمه 



چشم از هم برنداشتند و نهایتا کوروش رو 
 .به صدف کرد 

 .از این بچه خوشم میاد، مراقبش باش-
 .از کنار متین گذشت و به من اشاره کرد

 .دیر شد -

 .متین روبرویم ایستاد 

 .باید باهات صحبت کنم -
 .عصر میبینمت-

باشه. ولی جلوی این کوروش هخامنشی -
 رو بگیر،

همینطور بخواد هی ادبم کنه میزنم به سیم 
 .آخر 
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 .پر اخم نگاهش کردم 
 چی میشه اونوقت؟-

 .دست صدف را گرفت و کنارش ایستاد 

من حق دارم باجناقم رو انتخاب کنم، آقا -
 انتخاب من

 .نادره، از این میکروسکوپ خوشم نمیاد 
 .نادیا وارد صحبت شد 

اگر کسی حق داشته باشه باجناقش رو -
اونانتخاب کنه،   

 .کوروشه؛ مراقب باش اوت نشی

به خندههای نادر هم دل خوش نکن، انقدر 
 تعصبی هست



که بعد از ازدواجشون مجبور شی از دور 
 برای عسل دست

 .تکون بدی 
متین با چشمهای درشت شده به نادیا نگاه 

 .کرد

این برادرت چقدر موذیه، اون شب یه -
 جوری حرف زد که

ار کنه فکر کردم میتونه امروزی رفت . 

 خب تا امروزی رو چی بدونی-

 .متین رو کرد به من 

 .جون من دور نادر رو خط بکش -
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من تا روزی ده بار دورت نگردم روزم شب 
 .نمیشه 

 .خندیدم و دستم را روی بازویش کشیدم 

 .کوروشم دست کمی نداره -

- ن کمتر وحشیه، میذاره از نزدیک نه، ای
 .سالم کنم 

 .نادیا قهقهه میزد و من دستش را کشیدم 
 .دیرمون شد-

N.Najmi 

 ۱۷۸_پارت#

سوار ماشین کوروش شدیم و وقتی دور 
 شدیم کوروش

 .خندید 



 .بچهی خوبیه -
آره، بچهی خوبیه، حاال چه جور مردی -

 ازش درمیاد
 .نمیدونم 

- اداره کنه. مطمئن باش میتونه صدف رو 
 .تحقیق کردم

تو محیط کارش همه ازش تعریف میکنن، 
 جالب اینه که

 .همه ازش میترسن 
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متعجب نگاهش کردم و نادیا با کنجکاوی 



 خودش را وسط

 .صندلی کشید و سر جلو آورد

 راجع به متین حرف میزنید؟-

- رو فرستادم به بهانهی سفارش  بله، یکی
 جنس، دوستم

میگه اسم متین که میاد همه خودشون رو 
 .جمع میکنن

 .خیلی با احتیاط حرف میزنن

آخر دوستم مجبور شده بگه برای تحقیق 
 رفته، یکیشون

گفته متین خیلی مرد درستیه، ولی کمی 
 .جدیه 

 .چشمهایم درشتتر از آن نمیشد



 .نادیا بلند خندید 
- به برادر من میگه موذی  اونوقت . 

 .کوروش از آینه به نادیا نگاه کرد 

 برای چی؟-
سریع به نادیا نگاه کردم و او بیخیال به 

 پشت صندلی
 .تکیه داد 

متین اصرار داره خودش باجناقش رو -
 .انتخاب کنه 

 .ابروی کوروش باال رفت 
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 و نظرش اینه که برادرتون موذیه؟-

 .بله، چون بهش گفتم خیلی تعصبیه -
 .بهشون نمیاد -

 .سر جایم جابهجا شدم 

هر لحظه منتظر بودم حرف به جایی بکشد 
 که باعث

 .ناراحتی کوروش شود 
خیالم از نادیا راحت بود، ولی برای کوروش 

 همینکه اسم

ه نادر کنار اسم من بیاید کافی بود. ترسید
 به او نگاه کردم و

او بدون این که نگاهم کند دستم را گرفت و 
 .فشرد 



 .نادیا ادامه داد 
متاسفانه نادر هم خیلی تعصبیه و هم -

 .لجباز 
دست کوروش روی دستم بیحرکت شد و از 

 آینه به نادیا
 .نگاه کرد 

دلیلی داره که جلوی من دارید اینطور از -
 برادرتون صحبت

 میکنید؟

ناراحت شدن نادیا برگشتم و  نگران از
 .نگاهش کردم 

 .خونسرد به بیرون نگاه میکرد 
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بله، دلیل دارم. با تمام احترامی که برای -
 برادرم قائلم و

دوستش دارم و دوست دارم به هر چیزی 
 که میخواد

درخواست  برسه، ولی باید بدونید نه از
 ازدواجش از عسل

 .خبر داشتم و نه تاییدش میکنم 

قطعا عسل هم به طور جدی به نادر فکر 
 .نمیکنه 

 .گفتم که نگران برادر من نباشید 

کوروش نیم نگاهی به من انداخت و لبخند 
 .زد 



 .نگران نیستم -
 .جواب لبخندش را دادم 

 .نادیا سرش را جلو آورد 
- ماد به نفس عدم نگرانیتون بابت اعت

 باالتونه یا از احساس
 عسل مطمئنید؟

 .به حساس و توانایی خودم ایمان دارم -
 .رو کرد به من و نفسش را آزاد کرد

اول صبحیه با دو تا حاضر جواب محترم -
 برخورد داشتن

 .واقعا نیرو میبره 
 .نادیا دوباره تکیه داد 
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شاید یاد گرفتیم چطور باید باهاتون -
 صحبت کنیم که

 .جواب بگیریم 

کوروش خندید و من نفس راحت کشیدم. 
 مسیر بدون

 .ناراحتی طی شده بود و جای شکر داشت
N.Najmi 

 ۱۷۹_پارت#

کوروش یکسره به اتاقش رفت و من و نادیا 
 به اتاق نقشه

 .کشی

به کار کرد نادیا طرح من را باز کرد و شروع 



 و من سراغ

 .نقشهی خانهی ویالیی سفارشی رفتم 
نیم ساعت بدون هیچ حرفی گذشت که بابا 

 با ورودش
 .سکوت را شکست 

 .سالم، خسته نباشید -

سریعتر از همه شهابی جواب داد و دست 
 از بررسی

 .نقشهها کشید و جلو رفت 
 .خوش آمدید آقای کاردان-
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بابا سری تکان داد و بیاهمیت به شهابی رو 
 .به من کرد 

 .بیا بیرون، کارت دارم -
 مداد را روی میز گذاشتم و از سکو پایین و

 .به دنبالش از اتاق بیرون رفتم
 بله؟-

 .بریم اتاق من -
به سمت اتاقش که کنار اتاق کوروش بود 

 رفتیم و وقتی

م جلوی در ایستادم وارد شدی . 

 .سریعتر لطفا، خیلی کار دارم -

پشت میزش نشست و انگشتهایش را در 
 .هم قالب کرد 



حاال که کار داری سریع میرم سر اصل -
 .مطلب 

جلو آمد و آرنجهایش را به میز قهوهای 
 چوب روس تکیه

 .داد 

من میخوام سهامم رو بفروشم، ولی عمو -
 مخالف فروش

 .سهام به غریبهست

 .فکر کردم شاید بخوای بخری 
 .مبهوت نگاهش کردم 
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برای پدر بلند پرواز من فروش سهام 
 شرکتی که میزان

اعتبارش زبانزد بود، یعنی دست شستن از 
 .زندگی 

 اتفاقی افتاده؟-
 .خندید و صندلیاش را گرداند و بلند شد

- رهای خوب. ولی اول بهم بگو میخوای خب
 سهام رو بخری

 یا نه؟
 .پول ندارم، خودت خوب میدونی -

 .شانه باال انداخت 

پس مجبورم پیشنهاد خانم صحرایی رو -
 .قبول کنم 



 .خشم تا پشت لبهایم باال آمد و فریاد زدم 

برای رسیدن به چیزی که میخوای هر -
 کاری میکنی، نه؟

زخند زد روبرویم ایستاد و پو . 

مشکلی با خانم صحرایی داری؟ نکنه -
 رقیبته؟

 .واقعا حرفی برای گفتن نداشتم 
 .از اتاق بیرون رفتم و در را به هم کوبیدم 
جلو رفتم و با حرص لگد محکمی به دیوار 

 زدم و درد در

 .پایم پیچید
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ق بلند شد، برگشتم و با دیدن صدای در اتا
 کوروش لنگ

 .لنگان جلو رفتم 
 .باید باهات حرف بزنم -

داخل اتاق شدم و پشت سرم وارد شد و در 
 .را بست 
 .بشین -

طول اتاق را جلو رفتم و جلوی پنجره 
 ایستادم. اصال

نمیفهمیدم بابا برای چه میخواهد سهامش 
 .را بفروشد

ترسیده به زنگ خطر پر صدا میکوبید و من 
 دالیل



احتمالی بابا فکر میکردم تا ذهنم نرود 
 سمت پررنگترین

 .احتمال 
دستم را گرفت و مرا عقب کشید و نشاند 

 روی مبل و

 .روبرویم نشست 
 .آروم باش، هر چی باشه حلش میکنیم -
آرام بود، نمیدانست چه خطری تهدیدش 

 .میکند 

 .بیاختیار بغض کردم 
- ش رو بفروشه میخواد... میخواد سهام . 

 .اخم کرد و دستش را بین موهایش کشید 
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 .پس جدیه -
 خبر داشتی؟-

 .تکیه داد و پا روی پا انداخت 
 .دو روز پیش از شیدا شنیدم -

اسمش را میآورد، اسمش... نه فامیلیاش یا 
 حداقل لقب

اسمشخانمی چسبیده به  . 

N.Najmi 

 ۱۸۰_پارت#

 شیدا خانم بهتون گفتن میخوان بخرن؟-

حس کردم لبخندش را پشت دستش پنهان 
 .کرد 



 .پول این میزان سهام رو نداره -
 .پر حرص نگاهش کردم 

 بابا که گفت شیدا پیشنهاد خرید داده؟-
 .بله، درسته -

 .با فک منقبض شده پوزخند زدم 
- فته که تو حتما هم شیدا خانم به شما گ

 خرید کمکش
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 .کنی 

آرنجهایش را سر زانوهایش گذاشت و 
 چانهاش را به



 .مشتهایش تکیه داد 

 !اگر اینطور باشه چی میشه؟-
از نگاه پر خندهاش فهمیدم فقط میخواهد 

 حسادت مرا

 .ببیند
دادم شانه باال انداختم و تکیه  . 

 .هیچی، اتفاقا خوبه. باالخره دوستته -

 .لبخند زد و سر تکان داد 
عسلک، چند بار بگم چشمات حرف میزنه -

 سعی نکن

 دروغ بگی؟

 .از جا بلند شدم و سمت در رفتم 
من اعصابم خورده تو داری ازم تست -



 .شخصیت میگیری

 .ببخشید که حوصلهاش رو ندارم
شیده هر دو بازویم اسیر شد و عقب ک

 شدم. بین

 .دستهایش چرخیدم و نگاهش کردم 

اگر آروم میشی باید بهت بگم همون -
 موقع که شنیدم به
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مریم پیشنهاد خرید دادم، ولی چون 
 میدونیم بابات سهام

رو به مریم نمیفروشه از شیدا استفاده 



 .کردیم 

نگاهش کردم و منتظر شدم ادامه کنجکاو 
 .دهد 

شیدا سهام رو میخره و بعد به نام مریم -
 .میکنه

 و اگر نکنه؟-

 .خندید و به سمت مبل رفت 

 .شیدا؟ سالمتر از این دختر ندیدم -

خوشبختانه پشتش به من بود و خشمم را 
 .ندید 

تا پشت میزش رسید توانستم کمی خودم 
 .را کنترل کنم 

- دارم. فعال  باشه، من کار . 



 .در را که باز کردم صدایم زد 

 بله؟-
شیدا دختر خوبیه، تیپ متفاوتش نباید -

 باعث بشه بد
 .قضاوت بشه 

 .شانه باال انداختم

من کسی رو قضاوت نمیکنم، فقط از -
 صمیمیت بیش از

 .حد شما خوشم نمیاد 
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- فرین، همیشه شفاف حرف بزن آ . 



من شیدا رو از آلمان میشناسم، همکار 
 بودیم. چهار سال

پیش برگشت ایران و من به بابا سفارش 
 کردم استخدامش

 .کنه چون کارش خوبه 

با شنیدن اینکه در آلمان با هم بودهاند 
 خونم به جوش

 .آمد 
 .در را بستم و جلو رفتم 

 و چطوری آشنا شدید؟-

 مهمه؟-

- له... نه ب ... 

نمیخواستم حساسیت نشان دهم، ولی 



 .غیرممکن بود 

 .جلو آمد و دقیق نگاهم کرد 

بین من و شیدا هیچ وقت چیزی نبوده، -
 فقط دوست بودیم

 .و هستیم. همین 
قلبم آرام نشد، ولی نباید بچگانه برخورد 

 میکردم. به

 .سختی لبخند زدم 

- م؟باشه، حاال میشه اجازه بدید برم سر کار   
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 .سر تکان داد و به سمت میزش رفت 



 .برو عزیزم-
N.Najmi 

--- Tuesday, September 22, 2020 

--- 

][11:37:48 PMعقشقت را دار می زنم: 
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 ۱۸۱_پارت#
**** 

 .با خاله و نادیا از شرکت بیرون رفتیم 
 .خاله به سمت ماشینش اشاره کرد 

روی صندلی جلو نشستم و کمربندم را 
 بستم که صدای



 .بوق ماشین پشت سرمان بلند شد 
به آینه بغل نگاه کردم و با دیدن متین که 

 پشت فرمان
 .ماشینش نشسته بود پیاده شدم 
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سریع به سمت ماشینش رفتم تا دستش را 
 از روی بوق

 .بردارد
 .در ماشین را باز کردم و خم شدم 

 بیماری مگه؟-
 .دستش را برداشت و چرخید سمتم 



بیمار، مریض، هر چی که تو بگی، بپر باال -
. 

 .کالفه و خسته نگاهش کردم 

- قط میخوام برم خونه به خدا خستهام، ف
 .بخوابم 

منم میرسونمت خونه، به دلت صابون -
 نزن، نمیبرمت
 .خوش گذرونی 

به سمت ماشین خاله رفتم و بعد از 
 برداشتن کیفم رو به

 .نادیا کردم 
شما برید خونه، منم برم ببینم این چی -

 .میگه 

نادیا از وسط صندلیها خودش را روی 



 .صندلی جلو کشید 

- زود بیا خونه امشب شب آخره بهتر، فقط 
 .که پیشتم 

 .بیخود -
نگذاشتم جواب دهد، در را بستم و سوار 

 ماشین متین
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 .شدم

 .بریم ببینم چی میگی -
 .باشه، دقیق به دهنم نگاه کن -

 .پشت سر خاله راه افتاد 



- کنم؟برای چی به دهنت نگاه   

میگی ببینم، مگه حرف دیدنیه؟ باید بگی -
 .بشنوم 

 .وای ولم کن متین، حرفت رو بزن -
از آینهی بغل کنارش را نگاه کرد و یک باره 

 از خاله سبقت
 .گرفت 

وقتی گفتن به زنها گواهینامه میدن -
 منظورشون

گواهینامهی بینالمللی آشپزی بود، نه 
 رانندگی؛ سوءتفاهم

 .چه کرد با ما 

 .حرف میزنی یا همین االن بخوابم -



 .به کوچهی فرعی پیچید و پارک کرد 
پیشانیام را تکیه دادم کف دستم و آرنجم را 

 به لبهی
 .پنجره 

 .من خوابیدم -
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میخوام اول از خود صدف خواستگاری -
 .کنم 

 .خب بکن -

- مثل این ژیگوال زانو بزنم  خب نمیخوام
 جلوش،



نمیخوامم مثل همه بگم عشقم، میخوام تا 
 آخرین نفس با

من باشی آیا حاضری؟ اه اه... حالم به هم 
 .خورد 

شقیقهام را به مشتم تکیه دادم و از الی 
 پلکهای

 .نیمهبستهام نگاهش کردم 
 حرف بزن، میخوای چیکار کنی؟-

 .میخوام ببرمش اتاق فرار-

ز سرم پریدخواب ا . 

 .ناخودآگاه صدایم باال رفت 
میخوای ببریش اتاق فرار ازش تقاضای -

 ازدواج کنی؟



 .حتما هم میبریش اتاق فرار وحشت 

 .با سرخوشی و لذت سر تکان داد 
 .دقیقا -

با دهان باز مانده و مات زده نگاهش کردم 
. 

من به چه جراتی خواهرم رو بسپرم دست -
 تو آخه، تو
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 .دیوانهای

 .قهقهه زد 
به جون تو اون هیجان رو هیچ وقت -



 .یادش نمیره 
هیجانش کجا بود؟ صدف میترسه، -

 اونوقت انتظار داری
وسط ترس و وحشتش به تو بله بگه؟ تو 

 گوشت نزنه خانمی

 .کرده. روشن کن بریم 

جلو خیره  محکم سر جایش نشست و به
 .شد 

 .من میبرمش، تو و اون نقنقو هم میاید-

 منظورت از نقنقو آقای کوروش کاردانه؟-

 .دقیقا -

 .زدم روی فرمان
 .راه بیفت حوصله چرند و پرند ندارم -



 .زد روی شانهام و خندید 
بگو میترسم جوجو، الکی صدف رو بهانه -

 .نکن 
 از چی بترسم آخه، یه مشت اسکلت؟-

باال پرید ابروهایش  . 

 .مگه تونل وحشته؟ اتاق فراره بچه -
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 .شانه باال انداختم و چشم بستم 

 .چشمهایم از بیخوابی میسوخت 

 .هر چی، نمیترسم -

 .ثابتش کن -



 .تحریک نمیشم، وقتی میگم نه، یعنی نه-
 .ماشین را راه انداخت 

- ز تو نظر نخواستم، گفتم در این لحظهی ا
 تاریخی با ما

 .باشی؛ دلت نمیخواد یا میترسی نیا
چشم باز کردم و با دیدن چهرهی جدیاش 

 فهمیدم در

 .تصمیمش مصمم است
صدف بینهایت ترسو بود و باید میرفتم تا 

 .مراقبش باشم 

 کی؟-

 .فردا -
 .وای خدا-



صدای خندهاش پیچید و من نفهمیدم کی 
بم بردخوا . 

N.Najmi 
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 ۱۸۲_پارت#

 .با تکان دستی بیدار شدم 
 .نادیا خم شده بود روی من 

 .بیدار شو دختر، بریم تو خونه بخواب -
سر چرخاندم و با دیدن متین که به ماشین 

 تکیه داده بود
 .پیاده شدم 



- م کی خوابم برد ببخش متین، نفهمید . 

 .با چشمهای ریز شده از آفتاب نگاهم کرد
 .از ترس بیهوش شدی، مشکلی نیست -

 .نادیا دستم را گرفت
 .بریم بخواب -

وارد خانه که شدیم یکسره به اتاقم رفتم و 
 لباسهایم را

 .در آوردم و افتادم روی تخت و خوابم برد 

 .با صدای صدف بیدار شدم 
- شب خوابش نمیبره بیدارش کنید بابا،  . 

اتاق تاریک بود و نور چراغ حیاط تنها 
 روشنی بخش اتاق

 .بود 
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روی تخت نشستم و سعی کردم ساعت را 
 ببینم، ولی هنوز

 .گیج بودم و چشمهایم تار میدید 

 .صدای کوروش از جا پراندم

 .ساعت هشته-

دایش را دنبال کردم و نشسته روی خط ص
 شزلون پیدایش

 .کردم 

 اینجا چیکار میکنی؟-
 .ایستاد و جلو آمد 

اومدم بیدارت کنم، دیدم انقدر عمیق -



 خواب بودی که دلم

 .نیومد
با پشت دست چشمهایم را ماساژ دادم 

 شاید واضحتر

 .ببینمش 
 .بلند شو دیگه دختر، مهمون داریم --

و نگاهش کردم.  دستهایم را انداختم
 تصویرش کم کم

 .واضح شد 
 کی؟-

 .دستش را دراز کرد و دستم را گرفت 
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بگو کی نیست. مریم، مژگان، متین و -
 مهمتر از همه آقا

 .نادر اومدن دنبال نادیا
 .سریع از جایم بلند شدم

شتم و از آن باالتر هنوز به نادیا نیاز دا
 .نمیخواستم برود 

 .حضورش برایم غنیمت بود 

چراغ را روشن کردم و برس را از روی میز 
 .برداشتم 

از آینه به کوروش که به پنجره تکیه داده و 
 نگاهم میکرد

 .چشم دوختم 

 چی شده؟-



 .هیچی، فقط لباستم عوض کن -

نگاهی به بلوز قرمز و شلوار مشکیام 
ارهانداختم و دوب  

 .نگاهش کردم 
 برای چی؟-

 .چروک شده -

 .سر تکان دادم 

 .تشریف ببرید بیرون-
 .به سمت در رفت 
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از کنارم که رد میشد تازه متوجه لباسش 



 .شدم 

 چرا پلیور پوشیدی؟ سردته؟-

دستی به یقه اسکی پلیور سرمهایش کشید 
لبخند زد  و . 

 .شیکتره -

با لبخند از اتاق خارج شد و به سمت کمد 
 رفتم. لباسم را

عوض کردم و موهایم را پشت سرم جمع 
 کردم و بیرون

 .رفتم 
 .نادر با دیدنم از جا بلند شد 

 .سالم. صحت خواب-

لبخند زنان جلو رفتم و دستم را بین دست 



 جلو آمدهاش

گاه گذاشتم و از گوشهی چشم به کوروش ن
 کردم که با

 .ابروی باال رفته نگاهم میکرد 
 .خوش اومدی، ببخشید نمیدونستم میاید -

 .دستم را رها کرد

 .اومدم دنبال نادیا -
 .به نادیا لبخند زدم و به سمت مبل رفتم 

 .نادیا حق خروج نداره-
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N.Najmi 



_پارت# ۸۳۱  

 .نشست و پا روی پا انداخت
اتفاقا آقای کاردان هم داشتن همین رو -

 .میگفتن

تصمیم با نادیاست، اگر بخواد میتونه چند 
 روز دیگه

 .مزاحمتون باشه 

 .کنار نادیا نشستم

نادیا رحمته، من دوست دارم بمونه، ولی -
 نمیخوام

 .مجبورش کنم 

 .به نادیا نگاه کردم 
در دوخته شده بود و نگاهش با نگرانی به نا



 او اخمآلود
 .نگاهش میکرد

 .لبخند نیمبندی روی لب نادیا نشست 
 .باشه، فقط دو روز -

 .نادر سر تکان داد و از جایش بلند شد
 .کت شیریاش را مرتب کرد و سر خم کرد 
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 .پس من رفع زحمت میکنم -
تادم و کوروش هم بلند شد ایس . 

 چرا انقدر زود؟-

 .باید یه سری هم به مامان بزنم -



 .رو به نادیا کرد 
 .شما بیا کارت دارم -

خداحافظی کرد و از در بیرون رفت و نادیا 
 .دنبالش رفت

 .در را که بستم صدای کوروش بلند شد 

این یه چیزیش هست، قبل از اینکه بیاد -
 تو نیم ساعت

با نادیا حرف میزد جلوی در  . 

نگاه و لبخند مضطرب نادیا خبر از اتفاق 
 .بدی میداد

 .بیاد ازش میپرسم -
 صدف و عزیز کجان؟

 .باال -



 .در را باز کردم

 .بریم -
هنوز بیرون نرفته بودم که دست کوروش 

 دور شانهام حلقه
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دستش را گرفتم شد و من  . 

بیرون که رفتیم با دیدن نادر که تکیه داده 
 بود به دیوار

روبروی در و با نادیا صحبت میکرد پایم 
 .سست شد 

نگاهش روی ما چرخید و روی دست 



 کوروش ثابت ماند و

 .در آن صورتش سرخ شد 

نگاه مضطرب نادیا بین کوروش و نادر 
 چرخید. من کمی از

ی او محکمتر مرا به کوروش فاصله گرفتم، ول
 خودش

 .چسباند 

 .نادر لبخندی تصنعی زد و سر تکان داد 
 .شبتون بخیر-

از پلهها پایین رفت و صدای نفس نادیا که 
 آزاد شد لبخند

 .به لب کوروش آورد 
عجببه که انقدر از برادرتون میترسید. به -



 نظر مرد
 .معقولی میان 

 .نادیا به دیوار تکیه داد 
- ، ولی وقتی پای تعصبش اکثرا معقوله

 وسط باشه نمیشه
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 .کنترلش کرد 

 .کوروش مرا به سمت پلهها کشاند 

انقدر معقول هستند که متوجه باشند -
 نباید روی عسل

 .تعصب داشته باشن 



نادیا سری تکان داد و پشت سر ما از پلهها 
 باال آمد

N.Najmi 

 ۱۸۴_پارت#

صدا همهمه آنقدر زیاد بود که فکر کردم 
 افرادی بیش از

 .کسانی که کوروش گفت در خانهاند 

وارد سالن که شدم جز شهابی که انتظار 
 حضورش را

نداشتم، همه همانهایی بودند که کوروش 
 .گفت 

 .صدا بلند کردم 

 چه خبره؟-

متین چشمک ریزی زد و با ابرو به صدف 



د اشاره کر  . 

اومدیم تست پیش از آزمون، خودمون رو -
 به یه شام

خوشمزه دعوت کردیم تا ببینیم دستپخت 
 .کی بهتره 
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 .نگفت صدف، اما همه به صدف نگاه کردند
سمت شهابی که غریبانه گوشهای ایستاده 

 .بود رفتم 
- شهابی  خوش اومدید آقای . 

 .لبخند زد



ممنونم، ببخشید جمع خانوادگیه، با -
 کوروش کار داشتم و

... 

 .کوروش حرفش را قطع کرد 

 .دروغ میگه، با تو کار داره -

 .شهابی میان خنده اخم کرد 

کوروش، من کی گفتم با خانم کاردان کار -
 دارم؟

کوروش خندید و ضربهای به شانهی شهابی 
 .زد

- زی از من بپرسی که اومدی اینجا یه چی
 آخرش من میگم

خیلی خوبه و چون عادت داری با واسطه 
 حرف بزنی



 .مجبوری بری سراغ عسل 

شهابی بلند خندید و من گیج به آنها نگاه 
 .کردم 

االن چی شد؟ با من کار دارید یا با -
 کوروش؟

کوروش دستش را روی شانهی شهابی 
 .گذاشت 
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فعال بشین از علت حضورت لذت ببر تا -
 .بعدا حرف بزنیم 

 .شهابی نشست و کوروش مرا کنار کشید 



 .بعدا خودت میفهمی-
 .باشه-

به سمت مژگان جون که خیلی وقت بود 
 ندیده بودمش

 .رفتم
 .محکم بغلم کرد 

 .دلم برات تنگ شده بود شاگرد بیمعرفت -

- ان جون، سرم خیلی شلوغهببخشید مژگ . 

 .میدونم عزیزم، شوخی کردم -

 ...من همیشه حالت رو از

 .کمی مکث کرد و ادامه داد 

 .از متین میپرسم -
متین که کنار مژگان نشسته بود و با عمو 



 صحبت میکرد

 .سریع وارد بحث شد 

چرا دروغ میگی؟ تو کی حال عسل رو از -
 من پرسیدی؟

و من  صورت مژگان کامال سرخ شد
 خندیدم. مژگان
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 .صدایش را باال برد 

 نپرسیدم متین؟-
 .متین اخم آلود نگاهش کرد 

نه. من اصال تو رو میبینم؟ تو وقت -



 نمیکنی حال من رو
 !بپرسی

هر دو جبهه گرفته بودند و من دلیلش را 
 .نمیفهمیدم
N.Najmi 

--- Sunday, September 27, 2020 

--- 

][3:36:55 AMعقشقت را دار می زنم: 

Forwarded message: 

 ,Sep 23] ��کانالرسمینرگسنجمی ��

2020 

3:57:57 PM] 3 

 ۱۸۵_پارت#

 .با ابرو به متین اشاره کردم ادامه ندهد 
به هر حال از اینکه میبینمتون خوشحالم -



 .مژگان جون 

لند شد و به سمت لبخند کمرنگی زد و ب
 .خاله رفت 
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 .صدایم را پایین آوردم

 متین تو چته؟-

کی گفته همه جا باید انقدر صادق باشی که 
 همه چیز رو

 خراب کنی؟

 .شانه باال انداخت

 .مجبور نیست دروغ بگه -



نگران شدم، آنچنان جدی بود که حس 
 کردم موضوع فراتر

 .از یک شوخی نابهجاست 
 مشکلی پیش اومده متین؟ مسئله صدفه؟-

 .سرش را نزدیک کرد 

نه، ولی این روزها بدجور کالفهام کرده و -
 مثل نقل و نبات

 .دروغ میگه 

دلیلش رو نمیفهمم و تا نفهمم رفتارم 
 .همینه 

اگر تو سواالت خصوصی نپرسی مجبور -
 نمیشه بهت دروغ

 .بگه 



 .خشمگین نگاهم کرد 

هیچ چیز دلیل نمیشه آدم دروغ بگه، -
 میتونه بگه
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 .نمیگم، منم دیگه نمیپرسم 
خودت من رو می شناسی، تو چیزی که به 

 من مربوط

 .نیست دخالت نمیکنم
نمیدانستم چرا مژگان باید دروغ بگوید و 

باید متینچرا   

حساس شود، اما با شناختی که از متین 



 داشتم میدانستم

حتما خیلی تخت فشار بوده که اینطور جبهه 
 .گرفته 

یک کم آروم باش و بذار زمان خودش -
 مشکالت رو حل

 .کنه 

 .پوزخند زد
زمان دادن برای حل مشکالت فقط از سر -

 استیصاله
 .عسل

اگر یه چیزی حل شدنیه باید حلش کرد، 
گر نمیشه بایدا  

 .انداختش دور



زمان فقط باعث میشه تو به درد و فشاری 
 که مشکالت

باعثش میشن عادت کنی و فکر کنی یا حل 
 شدن، یا

 .فراموش؛ همین
حرفش باعث شد سکوت کنم و هر چقدر 

 فکر کردم
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 .فهمیدم درست میگوید
ن هیچ چیز را حل نمیکردزما . 

 .باید راهی برای حل مشکل پیدا کرد 



 .خاله وسط من و متین نشست

شنیدم برادر نادیا پایین بوده، اتفاقی که -
 نیفتاد؟

 مثال چه اتفاقی؟-

خندید و سرش را آنقدر نزدیک کرد که 
 ندیدمش و چشم

دوختم به نادیا که با زنعمو در حال صحبت 
 .بود 

- ، مشتی، لگدی مثال خونریزیای . 

 .خندیدم و عقب رفتم 

 .نه بابا، نادر مرد محترمیه -
 .ابرو باال انداخت 

میخوای بگی اگر دعوا نشده به خاطر -



 نادره، نه کوروش؟
 .چشمم روشن 

 .دقیقا منظورم همینه-

فکر میکنی اگر نادر حرفی میزد کوروش 
 میایستاد و

 نگاهش میکرد؟
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 این خوبه یا بد؟-
به کوروش نگاه کردم که با عمو و شهابی 

 صحبت میکرد و

 .گاهی نگاهش از روی من رد میشد



 .نمیدونم-
اشتباه میکنی، کوروش هیچ وقت دعوا رو -

 شروع

نمیکنه، اون مشکالتش رو با گفتمان حل 
 میکنه. اگر نشد

 ...خب

داد خندید و مشتش را نشان . 

:FATEME:star2 دوستم تو اکانته تبا رو
 /:میزنه

 ۱۸۷_پارت#

 .متین خندان سمت عزیز رفت 

 .آی قربون دهنتون عزیز جون -
 .عزیز اخم کرد



توام اگه میخوای داماد این خونواده بشی -
 باید حواستو

جمع کنی و انقده جلوی مردا با دختری که 
 محرمت نیست

 .شوخی نکنی 
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متین سر جایش ایستاد و کوروش خندان 
 کنار متین

 .ایستاد
 .آرنجش را به شانهی او تکیه داد 

 رو حرف عزیز که حرف نیست، هست؟-



متین سر تکان داد و جلوی عزیز تعظیم 
 .کرد 

 .من غلط بکنم -

 .کوروش صاف ایستاد 

 .خوبه، پس بیا -

تین که هنوز در حال تعظیم بود را یقهی م
 .گرفت و کشید 

 .بیا بریم-
متین دنبال کوروش کشیده شد و 

 دستهایش را به سمت

 .من دراز کرد 

بیا این رو بگیر، قاتل میشه تنها میمونیا، -
 به خدا من



 .ارزشش رو ندارم 
 .صدای قهقهه که پیچید نفسم آزاد شد 

 .خدا رو شکر -

د متین از جلوی در داد ز  . 
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به خدا ارزشش رو ندارم سر سلسله، -
 طناب دار میفته

گردنت اونوقت میگی غیرت کیلو چنده، 
 بذار برم به بازیم

 .برسم بابا 
صدای در پیچید و عزیز لبخند زنان سر 



 .تکان داد 
 .خدا بخیر کنه -

 .رو به مژگان کرد 
 این به کی رفته؟-
 .مژگان لبخند زد 

 .واال نمیدونم-
بابامون انقدر جدی بود که جرات نداشتیم 

 جلوش نفس

 .بکشیم 
مادرمون رو هم که میشناختید، اصال شوخ 

 .نبود 
 .عوضش جوون میمونن -

باز همه شروع به صحبت کردند و من و 



 نادیا به آشپزخانه
 .رفتیم 

بود  صدف رنگپریده روی صندلی نشسته . 

 چته؟-
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 .ایستاد و به سمت گاز رفت 
داشتم سکته میکردم، گفتم االن دعوا -

 .میشه 

نادیا خندید و قابلمهی غذا را از صدف 
 گرفت و روی میز

 .گذاشت 



 .خب میومدی کمکش -

صدف قابلمهی خورشت بادمجان را روی 
ذاشت ومیز گ  

 .مالقه را به دست نادیا داد 

 .اگر پدرام بود میومدم، ولی کوروش نه -
هیچ وقت دلش با بابا صاف نمیشد، 

 مطمئن بودم و حاال

میدانستم حق دارد که حتی بابا صدایش 
 .نکند

:FATEME:star2نتم داغان است 
--- Friday, October 2, 2020 --- 
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 ۱۸۸_پارت#

 .تازه یاد بابا افتادم 
کفگیر را در سینی گذاشتم و به سالن 

 برگشتم و یکسره
 .رفتم سمت عمو 

 عمو جون؟-

بود، حرفش را  مشغول صحبت با شهابی
 قطع کرد و با

عذرخواهی از شهابی همراهم آمد. جلوی در 



 ورودی

 .ایستادم و روبرویم ایستاد 
 بابا کجاست عمو؟-

نمیدونم دخترم، گفت زود میاد، ولی دیر -
 .کرده 

سر تکان دادم و از عمو جدا شدم و به 
 .آشپزخانه برگشتم 

غذاها را کشیدیم و سینی برنج را برداشتم و 
سمت به  

سالن رفتم که کوروش و متین دوش به 
 دوش هم و خندان

 .وارد شدند 
 خندیدم و گفتم



 .به حساب هر دوتاتون میرسم -
  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

746 

متین صورتم را قاب گرفت و به کوروش 
 .نگاه کرد 

 این یکی رو که اجازه میدی؟-
تکان داد کوروش خندید و سر  . 

متین محکم پیشانیام را بوسید و به سالن 
 .رفت

 .متعجب به کوروش نگاه کردم 

 االن چی شد؟-
 .صدایش را پایین آورد 



چیزی نشده عزیزم، بهش گفتم تنها -
 دختری که تو این

 .خونه محرمشه تویی 

چرا اونوقت؟ چراغ غیرتت رو من -
 خاموشه؟

سینی را از دستم گرفت و گرمای نفسش 
وی گوشمر   

 .نشست 
 ...نه، چون دوستت-

قلبم زیر و رو شد و حرارت بدنش و بوی 
 ادکلنش حالم را

 .بدتر کرد 
در انتظار شنیدن ادامهی جملهاش چشم 



 بستم. صدایش را
 .پایینتر آورد 
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دوستت...دوستت داره، ولی مثل -
 .خواهرش 

 .پرخشم نگاهش کردم
برای اولین بار از ته دل قهقهه زد و به 

 .سمت سالن رفت 

 .نمیشنویش عسل، هیچ وقت -
بیحواس دنبالش راه افتادم و صدایم را بلند 

 .کردم 



 .میگی کوروش، همیشه -

با دیدن نگاه متعجب همه به خودم آمدم. 
 کوروش

 .میخندید و من حرص میخوردم 

م ایستاد متین لبخند زنان کنار  . 

 جون متین بگو چی رو باید همیشه بگه؟-

اینکه تو مثل یه برادر محترم و مقید به -
 اصول دوستم

داری و هیچ وقت سوالی نمیپرسی که 
 مجبور شم در

جوابش دروغ بگم، چون انقدر میشناسمت 
 که بدونم اگر

 .بهت بگم نمیگم، دیگه نپرسی 



 .مبهوت نگاهم کرد 

- دم پس میدی؟حرفهای خودم رو به خو  

خندیدم و ابرو باال انداختم و به آشپزخانه 
 .برگشتم

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

748 

شام با شوخیهای متین و تعاریف مژگان از 
 دستپخت

صدف گذشت. هنوز میز را جمع نکرده 
 بودیم که بابا وارد

 .خانه شد

N.Najmi 
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یرینی در دستش بودجعبهی بزرگ ش . 

هر حرکتی که میکرد برای من اضطراب و 
 نگرانی به همراه

 .داشت 

فکرش را هم نمیکردم روزی برسد که من به 
 هر حرکت بابا

 .با شک و تردید نگاه کنم
مردی که ایمان و آرامشم را برایش به باد 

 داده بودم، این

روزها مثل غریبهای میرفت و میآمد و ترس 
 به جانم

داختمیان . 



جعبهی شیرینی را از دستش گرفتم و 
 برخالف این چند

 .وقت به رویم لبخند زد 
 .گونهام را بوسید و به سالن رفت
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 .سالم به همگی -

به آشپزخانه برگشتم و در جعبهی شیرینی را 
 باز کردم و

را در ظرف نادیا شیرینیهای مجلسی 
 .گذاشت

سینی چای را دست صدف دادم و به بابا 



 فکر کردم. حتی از

این که از او بپرسم برای چه آنقدر خوشحال 
 است

 .میترسیدم

 .به سالن که برگشتم کنار زنعمو نشستم 
 قربونت برم، شامت رو کامل خوردی؟-

برخالف روزهای گذشته حالش بهتر بود. 
 لبخندی که زد

رد که بابا را از یاد بردم آنقدر خوشحالم ک . 

 .خوردم دخترم -

 .صدای متین بلند شد 

 .بیا دخترهی سرتق، دستم افتاد-
 .همه به او نگاه کردیم



با دیدن کیک بزرگی که در دستش بود از 
 .جا بلند شدم 

تولدته که تولدته، به من چه که باید -
 حمالی کنم کیکت رو

بیارم، تهشم میخوای صد گرم کیک بدی 
رم بخو . 
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کال روز تولدم را یادم رفته بود، سالها بود 
 فراموشش کرده

بودم و کسی جز صدف نبود که یادم بیاورد 
. 



 .جلو رفتم و متین کیک را روبرویم گرفت 

تو رو خدا سلیقه رو. هی میگم این -
 سرسلسله مال پونصد

ال پیش از میالده باور نمیکنیو شصت س . 

هی به ریخت و قیافهی جذابش نگاه میکنی 
 و فکر میکنی

ورژن جدید کوروش کبیره دلت ضعف 
 .میره 

 .لب گزیدم و خشمگین نگاهش کردم 
از خجالت در حال آب شدن بودم. خاله 

 .کنارم ایستاد

به روی خودت نیار، ولی کسی نیست که -
 ندونه کجای



 .کاری

یدند و من عصبی به کوروش هر دو خند
 .نگاه کردم 

 .جلو آمد و کیک را از دست متین گرفت 

سلیقهی من از تو که میخوای بری اتاق -
 فرار خواستگاری

 .کنی خیلی بهتره بچه 

کیک را روی میز گذاشت و تازه توانستم آن 
 .را ببینم 

گلدان بود. گلدانی که تازه جوانه زده بود و 
 با سنگهای ریز
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 .زینت شده بود
فقط من و خودش میدانستیم این گلدان 

 .چه معنایی دارد 

با اشکی که سعی میکردم کنترلش کنم 
 .نگاهش کردم 

شمع را در کیک فرو برد و روشنش کرد و 
 من به گرمای

دستانش، معنای چشمهایش، هرم قلبش 
نی کهو تمام ایما  

بیخجالت دستش .به او داشتم لبخند زدم 
 را دور شانهام

 .حلقه کرد و زمزمه کرد 

اون گل باید تو دلت جوونه میزد، نه توی -



 .خاک سوخته 

چشمات میگه تولد جوونته، میتونیم با هم 
 جشن

 .بگیریم 
به شمع اشاره کرد و من چشم بستم و آرزو 

 کردم که

 .عشقش ماندگار باشد 

خاموش کردم صدای دست زدن  شمع را که
 پیچید و من

 .چیزی نشنیدم جز صدای کوروش 

 امشب با من میمونی؟-
 .اینبار بیهراس زمزمه کردم 

 .امشب تا هر وقتی که تو بخوای-
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 .متین دستهایش را بلند کرد 

- ساکت باشید  آقا همتون . 

 .همه سکوت کردند 

 .رو به عزیز کرد 
عزیز جون االن این اشکال نداره که این -

 نوهتون یه جوری
چسبیده به اون یکی نوهتون که آدم هوس 

 میکنه بره

 بچسبه به اون یکی نوهتون؟



عزیز تسبیحش را روی میز گذاشت و با 
 .خنده جواب داد

 .به روی خودم نمیارم پدر صلواتی -
ین محکم کوبید پشت دستش مت . 

میبینید تو رو خدا؟ به این آقا که میرسه -
 همه زیر میز

قایم میشن، نوبت من که میرسه همه 
 میکروسکوپ

 .میشن. چقدر بدبختم من 

پیش از اینکه کسی جواب دهد صدای بابا 
 .بلند شد 
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- کردیم متین جان، شما هم کم  ما عادت
 کم عادت

 .میکنی 

در جا به کوروش نگاه کردم که بیاهمیت به 
 بابا چاقو را
 .دستم داد 

امشب شب توئه، هیچ چیز و هیچکس -
 حق نداره خرابش

 .کنه. اهمیت نده 

چاقو را در کیک فرو بردم و باز صدای متین 
 .بلند شد 

دخترهی وحشی، زد گلدون به این -
رو تار و مارخوشگلی   



 .کرد 

 .مژگان دست متین را گرفت و او را نشاند 

یک کم ساکت باش، تخم کفتر خوردی -
 مگه؟

متین سکوت کرد و عزیز از جایش بلند 
 .شد 

 .به مبارکی دخترم، صد ساله شی ایشالله -
دستش را بوسیدم و با دستهای ناتوانش 

 بغلم کرد و در
 .گوشم زمزمه کرد 

- گذاشتم، بعدا ورش  زیر تختت یه چیزی
 .دار

 .سر تکان دادم و عزیز رو به جمع کرد 
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 .من برم بخوابم. شبت بخیر -

 .همه بلند شدند و عزیز رفت

 .به یک ساعت نکشید که همه رفتند
جعبههای کادو اطراف میز وسط هال را 

 گرفته بود و صدف

حال جمع کردنشان بود در  . 

هدیهها را برداشتیم و بعد از خداحافظی از 
 زنعمو و عمو

به سمت خروجی رفتیم. کوروش دستم را 
 .گرفت 

 .یه لحظه صبر کن -



نادیا و صدف با بدجنسی خندیدند و از پلهها 
 پایین
 .رفتند 

 خوابت میاد؟-

 .سر تکان دادم 

 .پس هر وقت راحت بودی بیا باال -
 .باشه-

ز پلهها پایین رفتم و وارد خانه شدم ا . 

صدف در حال چیدن هدیهها روی تختم 
 .بود

با دیدن هدیههای قدیمی کوروش مبهوت 
 .ماندم 
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همه را کنار گذاشته بودم تا بعدا بازشان 
 کنم و وقت نشده

 بود
-FATME 

 ۱۹۱_پارت#
ندید صدف خ . 

کار نادیاست، میگه امشب باید همه رو -
 .باز کنی

نشستم روی تخت و هر دو کنجکاو به من 
 .نگاه کردند 

 .باز کن دیگه -
بین تمام هدایایی که باز کردم هدیهی 



 متین باعث خندهام

 .شد 

عروسک زشتی بود که چشمهایش چپ 
 شده بود و

مشخص بود متین خودش حلقهی دار را 
 دور گردنش

اختهاند . 

 .کاغذی روی سینهاش چسبانده بود 

 "از عوارض عشق کوروش "

نادیا از شدت خنده روی تخت افتاد و 
 صدف قربان
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 .صدقهاش رفت 

 .عروسک را روی شزلون، کنار گیتار گذاشتم

 .هدیهی نادیا یک ست طراحی بود 

هدیهی عزیز افتادم  یک باره یاد . 

خم شدم و کمی که دقت کردم جعبهی 
 مخمل را پیدا

 .کردم 

 .صدف دستش را روی جعبه کشید 

 این چیه، چرا انقدر کهنهست؟-
 .شانه باال انداختم 

آرام درش را باز کردم و برق نگین انگشتر 
 قدیمی مامان

 چشمم را زد،



 .نفس بریده چشم بستم 
به او ارث رسیده  انگشتری که از مادر مادرم
 بود و تنها

چیزی بود که بابا در خریدش دخالتی 
 .نداشت

بارها به شوخی این انگشتر را از او خواستم 
 و هر بار با

لبخندی مهربان قولش را به من داد. چطور 
 این انگشتر به

دست عزیز رسیده بود را باید از خودش 
 .میپرسیدم 
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 .چشم باز کردم 

صدف آرام گریه میکرد و نادیا متعجب به ما 
 .نگاه میکرد 

صدف را در آغوش کشیدم و عجیب بوی 
 تنش مرا یاد

مادری انداخت که حاال برای تمام حسهای 
 بدی که به او

 .داشتم خجالت میکشیدم

صدف سرش را روی پایم گذاشت و 
 موهایش را نوازش

 .کردم 

مادرم خائن بود، ولی حاال دیگر خوب 
 میدانستم برای



مردی مثل پدرم وفاداری فقط شوخی 
 مستهجنی بود که با

آن دست و پای همسرش را بسته بود و 
 خودش این واژه را

کنار کمبودهایش گذاشت و مهر تایید به 
 .آن زد

قلبم، روحم، تربیتم رابطهی نامشروع مادرم 
 را تأیید

اینکه به مردی جز پدرم  نمیکرد، ولی برای
 دلداده بود

نمیتوانستم شماتتش کنم. آنهم مردی مثل 
 کوروش که هر

لحظه حمایتش کرده بود و جای خالی هر 



 آنچه که در
 .زندگی نداشت را برایش پر کرده بود

صدف نشست و اشک هایش را پاک کرد و 
 به سختی لبخند
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 .زد و آرام جعبه را برداشت 
 چقدر سر این انگشتر دعوا کردیم، یادته؟-

پر بغض و پر حسرت برای نداشتن مادری 
 که خودش

 .انگشتر را دستش کند خندیدم 
 .یادمه، بچه که بودی یه بار دزدیدیش -



صدف هقهق زد و انگشتر را در مشتش 
 .فشرد 

- هاش چهار می... میترسیدم بده به تو. هم
 .سالم بود 

 .موهایش را نوازش کردم 

 .باالخره هم رسید به من دردونهی مامان -
دستم را گرفت و انگشتر را در انگشتم فرو 

 .برد 
 .مبارکت باشه همزاد مامان -

 خندیدم و موهایش را به هم ریختم. د

 .یدن ناراحتیاش در توانم نبود 
 .همزاد مامان تویی، نه من -

- گرفتی، دلم براش تنگ  جای اون رو



 میشه، ولی هر

لحظهای که تو رو میبینم یادم میفته تو رو 
 برام گذاشت و

 .رفت و خدا رو شکر میکنم برای داشتنت 
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حاال که این انگشتر دستته میفهمم انتخاب 
 مامان درست

 .بوده 
یدم و محکم بغلش کردم پیشانیاش را بوس

. 

 .عزیز دردونهی مامان تو بودی -



 .عزیز انگشتر رو داد به من، نه مامان

مطمئنم عزیز میدونسته که مامان -
 میخواسته این رو بده

 .به تو 
کمی از او فاصله گرفتم و به انگشتری که 

 انگار تازه آب طال
 خورده بود و برق میزد چشم دوختم

N.Najmi 
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 .صدای نادیا بلند شد 

 .خدا برای هم حفظتون کنه -

یدرابطهی قشنگی دار . 

خندیدم و بالش را به سمت صدف که هنوز 
 گریه میکرد

 .پرت کردم و بغضم را فرو دادم
جز زمانی که این خانم بچه بازی درمیاره، -

 که کل روز رو

 .شامل میشه البته 

صدف بالش را گرفت و پرت کرد سمت 



 .من 

 .خیلی بدجنسی-

 .نادیا مسیر صحبت را عوض کرد
 .نوبت هدیههای کوروشه، بدو-
 .جعبهی اول را خودش باز کرد

در جعبه را برداشتم، تاریخی که روی کارت 
 تبریک بود،

 .برای دومین سالی بود که از ایران رفته بود
با دیدن عروسک سگ هاسکی چشمهایم 

 .درشت شد 

همان نژادی که دوست داشتم و قول داد 
 برایم بخرد؛ البته

 .واقعیاش را 
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دستم را که زیر شکمش گذاشتم صدایش 
 بلند شد و

 .چشمهایش روشن خاموش شد

 .با صدای بلند خندیدیم 
با دیدن هدیهی اولش تصمیم گرفتم بقیهی 

 هدایایش را به

تنهایی باز کنم، واال آبرویم میرفت و حرف 
 صدف مهر

 .تایید زد به تصمیمم 
 .آخی کوچولو-

ک را به طرفم گرفت عروس . 



 .بیا بغلش کن بخواب-
 .عروسک را پشت سرم روی تخت گذاشتم 

 .بلند شید برید بخوابید --
یک باره یاد چیزی افتادم و رو به صدف 

 .کردم 

مگه فردا با متین قرار نداریم؟ برو بخواب -
 .دیگه 

 .وقتی از اتاق بیرون رفت رو به نادیا کردم 
- بهم میگی؟ یه چیزی بپرسم راستش رو  

 .سر تکان داد 

 .مطمئن باش -
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نادر که اومد دنبالت حالت طبیعی -
 نداشتی، اتفاقی

 افتاده؟
سرش را پایین انداخت و ناخنهایش را روی 

 روتختی

 .کشید 

 .سکوتش که طوالنی شد دستش را گرفتم

 !نادیا -
شمم دوخت چشم در چ . 

ازم خواست بمونم و بفهمم چیزی بین تو -
 و کوروش هست

 ...یا نه. یعنی
کالفه سر تکان داد و موهای مشکی و 



 بلندش را در یک
 .دستش جمع کرد و روی شانهاش انداخت 

 .میخواد بدونه دوستش داری یا نه -

شانه باال انداختم و انگشتش را که دائم دور 
 موهایش تاب

 . میخورد گرفتم

 خب تو چته؟ چرا انقدر مضطربی؟-

من چیزیم نیست، فقط نمیدونم وقتی -
 بهش بگم دوستش

داری چیکار میکنه و کال نمیفهمم چی در 
 مورد من فکر

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی



763 

کرده که میتونه ازم بخواد جاسوسی کنم. 
 فقط هم این

 ...نیست
ش کردم و خودم را جلو کنجکاو نگاه

 .کشیدم 

 دیگه چی؟-

میخواد... میخواد اگر چیزی هم بینتون -
 هست، خرابش

 .کنم 

گفت و عصبی چنگ زد به روتختی و بلند 
 شد و جمعش

 .کرد 

حیرتزده به نادر فکر کردم که این روی 



 شخصیتش برایم

 .باورپذیر نبود
 دوباره روبرویم نشست

- ازم بخواد باورم نمیشه چنین کار کثیفی 
 .عسل 

هر دو دستش را گرفتم و گونهاش را 
 .بوسیدم 

 .ممنون که بهم گفتی -

برای اینکه حال و هوایش عوض شود 
 .خندیدم

 حاال میخوای بینمون رو به هم بزنی؟-

باید راهش رو نشونم بدی، من از این -
 کارها بلد نیستم
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 .آخه 
دستهایم را باز کردم و در آغوشم جای 

 گرفت. از صمیم

قلب خندیدم و برای داشتن او خدا را شکر 
 .کردم

N.Najmi 
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کمی بعد صدای نفسهای منظم نادیا خبر از 
 خوابی عمیق

 .میداد

آرام پالتو را روی شانهام انداختم و در را باز 



 کردم که با

 .صدایش میخکوب شدم 

فکر صبح رو بکن، نکنی مثل دفعهی پیش -
 که به زور از تو

 .تخت کشیدمت بیرون 
خندیدم و از دور بوسهای برایش فرستادم و 

 بیرون رفتم و
 .آرام در را بستم 

کورمال کورمال سمت در رفتم، ولی با 
 دیدن عزیز که روی

تک مبل نشسته بود و سرش را به پشت 
 مبل تکیه داده

 .بود به سمتش رفتم 
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 حالتون خوبه عزیز جون؟-

 .سرش را بلند کرد و لبخند زد 

 خوبم مادر، داری میری باال؟-

نمیخواستم دروغ بگویم و نمیتوانستم 
 حقیقت را بگویم،

برای همین فقط سری به عالمت مثبت 
 .تکان داد 

- بنداز سرت سرما  برو مادر، فقط یه چیزی
 .نخوری 

گفت و باز چشمهایش را بست و سرش را 
 به مبل تکیه



 .داد 

کوروش هیچ چیز را از عزیز پنهان نمیکرد و 
 خجالتش

 .برای من میماند
پلهها را سریع باال رفتم و وارد پشت بام 

 شدم. باز هوا سرد

شده بود و سوز برای لحظهای بدنم را 
 .لرزاند 

 .بیا اینجا -
از پشت خرک پشت بام میآمد صدایش . 

به آن سمت که رفتم با دیدن تخت سنتی 
 که زنعمو در

 .هال کوچک باال میگذاشت مبهوت ماندم 



 چطوری این رو آوردی باال؟-
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 .خندید و دستم را کشید 

 .یواشکی-
ن دست روی تخت نشستیم و دستم را میا

 .گرمش گرفت 

 .دستات سرده-

 .هوا سرده -

پالتواش را درآورد و روی شانههایم انداخت 
 و کنارم

 .نشست 



 .چشمات سرخه -

 .چند شبه درست نخوابیدم -

 .با لبخند نگاهم کرد 
 .دراز بکش، حرف میزنیم -

خودش را تا سر تخت باال کشید و من دراز 
 کشیدم و سرم

 .را روی پایش گذاشتم
ی بیجان ستارهها تنها روشنی بخش سوسو

 .بود 
 .زمزمه کردم 

ما چون دو دریچه روبروی هم... آگاه ز هر -
 .بگو مگوی هم

انگشتانش میان موهایم نشست و صدای 



 خش دارش بلند
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 .شد

یک روز سالم و پرسش و خنده... یک روز -
وزقرار ر   

 .آینده 
اکنون دل من رمیده و خسته است... زیرا -

 یکی از
 .دریچهها بسته است 

نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد... لعنت -
 به سفر که هر چه



 .کرد، او کرد 

 .رو گرداندم و از پایین نگاهش کردم 
 .خم شد و نرم پیشانیام را بوسید

N.Najmi 
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- تی؟چرا رفتی؟ چرا انقدر دیر برگش  

 .نفس عمیقش را آزاد کرد
گفتم که. بابات خواست، خودت خواستی -

. 

من نخواستم، اگر نمیرفتی شاید خیلی -
 وقت پیش

 .مشکالت حل میشد 
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 .با انگشتهایش موهایم را شانه میزد 
حاال که هستم تونستم مشکالت رو حل -

؟کنم  

اینکه من اینجا هستم یعنی مشکالت حل -
 .شدن 

 .لبخند زد و سر تکان داد 
ته دلت عسل، اون ته دلت هنوز به خیلی -

 چیزها شک

 .داری 

میخواستم توجیه کنم، بگویم برایم مهم 
 نیست، بگویم کم

کم فراموش میکنم، ولی میدانستم 



 .نشدنیست. ادامه داد
انتظار ندارم یک باره حل شه، ولی -

 میخوام باهام حرف

بزنی. تو هیچی نمیگی، من از این سکوت 
 .میترسم عسل 

دستم را روی تهریش همیشه مرتبش 
 کشیدم و انگشتم

 .تمام زوایای صورتش را لمس کرد 
 .کوروش من از هیچی نمیترسه -

دستم را گرفت و روی گونهاش ثابت نگه 
 .داشت 

نترسیدن شجاعت نیست. این افتخار منه -
زکه بگم ا  



صدمه خوردن تو میترسم. چه خودم باعثش 
 باشم، چه

 .دیگری و چه آگاهانه باشه و چه ناآگاهانه 
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چرخیدم و دستم را دور کمرش حلقه کردم 
 .و چشم بستم 

 .تو هیچ وقت به من صدمه نمیزنی -
- ی این جواب من نشد، باید بذار

 .مشکالتت رو حل کنم 

 .تو فقط یه کار میتونی انجام بدی -
دستش مشت شد بین موهایم و سرم را 



 .باال کشید 
 چه کاری؟-

 .خیره به چشمهای سیاهش لب زدم 

 .دوستم داشته باش -

 .لبخند زد و نزدیک شد و زمزمه کرد 
 .بیشتر از این در توانم نیست دختر -

پردم. چشم بستم و خودم را به رویا س
 بینفس سرم را روی

پایش گذاشتم و آنقدر دستش میان 
 موهایم بازی کرد تا

 .چشمهایم سنگین شد

* 
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جلوی سالن بزرگ اتاق فرار به حرکات 
 صدف نگاه

 .میکردم. چنگ زد به بازوی متین 

 .وای، خیلی هیجان دارم -
لند خندیدمتین ب . 

بذار بری اون تو، بهت میگم هیجان یعنی -
 .چی 

 .کوروش اخمآلود نگاهش کرد 

 چرا دوست داری بترسونیش؟-

 .نگاهی به سرتا پای متین انداخت
این چیه پوشیدی؟ تیشرت اسکلتی -

 مناسب سن توئه؟



متین تیشرتش را از بدنش جدا کرد و 
 نگاهی به اسکلت

 .فریاد زن رویش انداخت 
- ی خوشگله، جون میده برای لحظات خیل

 .وحشت
پیش از اینکه کوروش جواب بدهد در باز 

 .شد و وارد شدیم

البی با مبلهای مخمل و فرش کوچکی 
 .پوشیده شده بود

 .پسری خوشرو به سمتمان آمد
 .سالم. من توکلی هستم، گیم مستر شما-

-FATME 
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 ۱۹۵_پارت#

**** 

با کوروش و متین دست داد و تعارف کرد 
 .بنشینیم 

 .وقتی نشستیم نگاهی به اطراف انداختم
 .هیچ چیز برای ترسیدن وجود نداشت 

آقای توکلی شروع به تعریف داستان اتاق 
 فرار کرد و من

تازه متوجه شدم اتاق فرار مربوط به فیلم 
 .حلقه است 

انستمکل جریانش را مید . 

به کوروش نگاه کردم که به صدف و متین 



 چشم دوخته بود

و به آنها که با دقت و هیجان به آقای توکلی 
 گوش

 .میدادند، میخندید 

حرفهای آقای توکلی که تمام شد به هر کدام 
 از ما چهار

 .چشمبند دادند

چشمبندها را زدیم و من سعی کردم با 
 دستم کوروش را

دایش کردم ما را پیدا کنم، ولی وقتی پی
 راهنمایی کردند

 .که وارد یک اتاق شویم. متین خندید 

  

@mahbookslibrary 



 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

772 

آقا بریم اون تو باید چشمبند رو برداریم -
 دیگه؟

 .صدای آقای توکلی را شنیدم 

 .بله -
وارد اتاقی شدیم و در پشت سرمان بسته 

 شد. سریع

دم را برداشتم و همزمان بقیه هم چشمبن
 چشم بندها را

 .برداشتند 
 .متین دستهایش را به هم کوبید

 خب از کجا شروع کنیم؟-

هنوز کسی جواب نداده بود که صدای 



 .تلویزیون بلند شد
فیلم حلقه در حال پخش شدن بود و من 

 خودم را کنار

کوروش کشیدم و به هر جایی نگاه کردم جز 
 .تلویزیون

انتخابی فیلم که تمام شد صدای زنگ تکهی 
 موبایل بلند

 .شد 

کوروش به سمت میز کوچکی که کنار 
 تلویزیون قرار داشت

 .رفت و آن را برداشت 
پیام اومده، شصت دقیقه فرصت داریم از -

 اینجا بریم



 .بیرون
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ا کلفت کرد متین خندید و صدایش ر  . 

واال مثل اون دختر تو چاه میفتیم و -
 هیچکس جنازمون رو

 .پیدا نمیکنه
 .صدف محکم به بازویش کوبید 

 .بس کن-
کوروش به سمت میز چند کشوئه که کنار 

 .اتاق بود رفت 
 .بهتره شروع کنیم -



 .هر کدام یک سمت دیوار را گشتیم

کنار دیوار درب آهنی کوچکی دیدم که قفل 
ررمزدا  

 .داشت

خب بچهها فکر میکنم باید این قفل رو باز -
 کنیم تا بتونیم

 .بریم اتاق بعدی 
 .صدای صدف بلند شد 

 .اینجا یه سری مجلهست -
 .متین از سمت دیگر اتاق صدا بلند کرد 

اینجا هم چند تا نقاشی، بیچاره نقاشیشم -
 خوب نبوده،

 .خط خطی کرده 
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کوروش به سمت متین رفت و من رفتم 
 .سراغ صدف 

مجلهها را ورق زدم، یکبار، دوبار، هیچ چیز 
 .پیدا نکردم 

 .کوروش و متین کنارمان آمدند 

 چیزی پیدا کردید؟-

 .نه -
کوروش یکی از نقاشیها را سمت من گرفت 

. 

 چیزی تو این میبینی؟-

ردیم، ولی من و صدف کمی نگاهش ک



 .چیزی نفهمیدیم 

پنج دقیقه مشغول چرخاندن صفحات 
 نقاشیها بودیم که

صدف کاغذی را که دست کوروش بود قاپید 
 و دستش را

روی خطی گذاشت که واقعا فرقی با بقیه 
 .نداشت 

 .اینجا چهار تا عدده که طراحی شده-
 !ببینید 

وقتی اعداد را نشانمان داد تازه متوجه 
 .شدیم 

لند خندید متین ب . 

اگر هنر خوندن تو یه جا به درد بخوره، -



 .همینجاست 

 .صدف قهرآلود اخم کرد 
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کوروش به سمت در رفت و اعداد را وارد 
 کرد و قفل باز

 .شد

در را که هول داد چراغ خاموش شد، 
 متعجب به اطراف نگاه

 .کردم 

 چی شد؟-

از راهرویی که پشت در باز شده بود نور 



 قرمز روی زمین

 .افتاد 
 .بیاید برید تو -

همه وارد راهرو شدیم و در پشت سرمان 
 .بسته شد
N.Najmi 
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یک دیوار راهرو چوب کاری شده بود، ولی 
 به فاصلههای

 .معین درهای آهنی کوچکی قرار داشت

بیرون  سمت یکی از درها رفتم و آن را
 کشیدم و با چیزی

 .که دیدم جیغ بلندی کشیدم 

کوروش به سمتم دوید و متین سمت کشو 



 .رفت
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در اصل آن در نبود، بلکه مثل کشوهای 
 سردخانه مخصوص

جنازه بود و داخل کشویی که من بیرون 
 کشیدم یک

م داشت و انگار زل زده جمجمه بود که چش
 .بود به من 

 از این ترسیدی؟-
متین جمجمه را روی هوا گرفته بود و 

 .میخندید 



 .کوروش اخم کرد 

 .بذار سر جاش -
 .رو به من کرد 

 خوبی؟-

 .انتظارش رو نداشتم، برای همین ترسیدم-
 .متین جمجمه را در کشو گذاشت 

 .همینش قشنگه -

نگاهی کوروش به شش کشوی تعبیه شده 
 انداخت و به

طرف دیوار مقابل که یک تابلوی نقاشی 
 تعبیه شده بود

 .رفت
 .همه جلوی نقاشی جمع شدیم 



 .متین روی تابلو دست کشید
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 .چقدر نقاشی میکشن اینا -

 .صدف خندید و با دقت به نقاشی نگاه کرد

اغها خاموش شد و من که تازه یک باره چر 
 حالم خوب شده

 .بود ترسیده به کوروش چسبیدم
از انتهای راهرو صدا بلند شد، میان تاریکی 

 شبحی سفید

 .پوش با سر و صورتی سیاه نزدیک شد 
چراغها روشن شد، صدف به متین چسبیده 



 .بود
شبح که برای یک ثانیه در تاریکی فرو رفته 

 بود ده قدم
بود و دو قدم با ما فاصله نزدیکتر شده 

 .داشت 

 .از کوروش جدا شدم و عقب رفتم
چراغ خاموش شد و هنوز روشن نشده بود 

 که دستی دستم

 .را گرفت. جیغ زدم 
 .چشمات رو باز کن، تموم شد -

کوروش روبرویم ایستاده بود، متین 
 میخندید و صدف

 .رنگپریده از بازوی متین آویزان بود 



 .دستم رو گرفت -

ین جوابم را دادمت . 
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کوروش بود، نه ما حق داریم به اونا -
 دست بزنیم، نه اونا به

 .ما 

نفس عمیقی کشیدم و با پاهای لرزان 
 .سمت نقاشی رفتم

 .بیاید زودتر از اینجا بریم بیرون -
 .باز هم جلوی نقاشی جمع شدیم 

ه به تصویر زن نگاه کردیم هیچ چیز هر چ



 عجیب و غریبی

 .ندیدیم 
بعد از ده دقیقه سکوت کوروش به سمت 

 کشوها رفت و و

 .دوباره به نقاشی نگاه کرد 

 .بیاید هنری نگاهش نکنیم-
متین نگاهی به نقاشی انداخت و شانه باال 

 .انداخت 
مثال باید از دید یک خلبان به نقاشی نگاه -

 کنیم؟

میزد و من شروع به شمردن  او حرف
 دکمههای لباس زن

 .کردم 



 .گردنبندش روی دکمهی چهارم افتاده بود 

به سمت کشوها رفتم و از سمت راست 
 شمردم و کشوی

چهارم را بیرون کشیدم، پر از استخوان بود 
. 
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و فرو بردم و با انزجار دستم را در کش
 استخوانها را جا به

جا کردم و پیدایش کردم. یک کلید به یک 
 زنجیر وصل بود

 .که انتهای زنجیر به یک حلقه ختم میشد

N.Najmi 
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کوروش کنارم ایستاد و متین کلید را از من 
 گرفت و لبخند

 .زد 
 .دختر باهوش -

 .صدایش را پایین آورد 

- ف ولی این رو میدیم دست صد . 

 .متعجب به کلید و بعد به متین نگاه کردم 

چشمک ریزی زد و کلید را سمت صدف 
 .گرفت

 .صدف از تابلو فاصله گرفت 

 خب حاال این کجا رو باز میکنه؟-

 .همه به هم نگاه کردیم



کوروش به انتهای راهرو رفت و صدایش را 
 .بلند کرد 
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 .اینجا یه دره، ولی اصال جای کلید نداره -
 .متین صدایش را بلند کرد 

 .پس باید از همینجا بازش کنیم -
دوباره مشغول وارسی اتاق شدیم که صدف 

 هیجانزده

 .فریاد زد 
 .روی کشو رمز الکترونیکیه -

 .متین به سمتش رفت 



 .ولی ما یه کلید داریم -
از صدف گرفت و زیر متین با خنده کلید را 

 و رو کرد و

 .سراغ حلقه رفت

 .داخل حلقه یک عدد شش رقمی بود

کوروش حلقه را گرفت و عدد را وارد کرد و 
 صدای در

 .انتهای راهرو بلند شد و کمی باز شد 
 .کوروش چشم از حلقه برنداشت 

 .عجیبه، تاریخ امروزه -

 .متین کلید را گرفت و دوباره به صدف داد 

وش در حالی که به سمت در من و کور 
 میرفتیم به هم
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 .نزدیک شدیم
 .کوروش زمزمه کرد 

قول میدم این کلید یه ربطی به سورپرایز -
 .متین داره 

 .متین در را باز کرد

فکر میکنم همون دریه که آیتم زنده ازش -
 استفاده کرد تا

رو زهرهترک کنه عسل  . 

نگاهی به راهرو انداختیم، مثل کانال کولر 
 بود و واقعا

 .نمیتوانستیم وارد آنجا شویم



صدای گوشیای که در اتاق اول پیدا کرده 
 بودیم و دست

 .کوروش بود بلند شد 

 .پیام را باز کرد 
 .نوشته فقط یه نفر میتونه بره تو -

در کمال ناباوری صدف دستش را بلند کرد 
. 

 .من میرم-

 .متین سر تکان داد و من دستش را گرفتم 

 مطمئنی؟-

صدف خندید و وارد کانال شد، تا سرش را 
 برگرداند که ما
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 .را ببیند در بسته شد
 .ترسیده محکم به در کوبیدم 

 خوبی؟-

 .صدای خفهاش پیچید 

- بینم اینجا چیه آره. بذار ب . 

 .با ما حرف بزن -
کمی در سکوت گذشت که صدایش بلند 

 .شد 

 .اینجا یه دره که روش نوشته باز کن-
 .کنارشم یه قفل الکترونیکیه 

 .به همدیگر نگاه کردیم
 .متین صدایش را بلند کرد 



 .بگرد ببین چیز دیگه ای اونجا نیست -
 .کمی گذشت و صدای صدف بلند شد 

 .نه -
ش کمی فکر کرد و نزدیک در شد کورو . 

 صدف دقیقا روی در چی نوشته؟
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 .باز کن -
کوروش موبایلش را درآورد و نفهمیدم چه 

 چیزی را حساب

 .میکند

صدف اعدادی که میگم وارد کن ببین باز -



 .میشه 

 .باشه -
عداد کرد و وقتی کوروش شروع به گفتن ا

 تمام شد صدای
 .جیغ صدف بلند شد 

 .باز شد -
 .ولی نیازی به گفتنش نبود 

 .درب جلوی ما هم باز شده بود

 .تک تک وارد شدیم
N.Najmi 

 ۱۹۸_پارت#

آرام خودمان را به صدف رساندیم. متین 
 پیشانی صدف را

 بوسید



آفرین خانم شجاع من. بعضیها باید از -
 .شما یاد بگیرن 
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 .هم خنده ام گرفت و هم اخم کردم

 .خوبه یه بار ترسیدم -

در حالیکه در را فشار میداد تا باز شود با 
 دست دیگرش

 .عدد دو را نشانم داد

بخار پر فشار از در بیرون زد و با دیدن یک 
 سر که موهایش

من و صدف  روی صورتش ریخته بود



 همزمان جیغ زدیم و

 .متین خودش را عقب کشید 

 .خاک بر سرت مرتیکه، زهره ترک شدم-

 .با وجود ترس از لحنش خندهام گرفت
 .تا تو باشی بقیه رو مسخره نکنی -

 .جوابم را نداد و سرش را کمی داخل برد 

بچهها اینجا یه چاهه، یه نردبون هم -
 هست. باید بریم

 .پایین 
ع به پایین رفتن کرد. حس خودش شرو

 کردم از پشت سرم

باد سردی وزید، روبرگداندم و با دیدن شبح 
 که اینبار دور



دهانش خونی بود خودم را جلو کشیدم و 
 بیاختیار جیغ

 .زدم 
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چراغها شروع به خاموش و روشن شدن 
 کرد و من دست

وش را گرفتم کور  . 

 .زود باشید از اینجا بریم -
وقتی لب چاه رسیدم پایم را روی نردبان 

 گذاشتم و دو پله

پایین رفتم که سر شبح از ورودی بیرون آمد 



 و صدای

فریادش در چاه پیچید و با صدای جیغ 
 .صدف ادغام شد

محکم نردبان را چسبیدم و صورتم را به 
 .دیوار چسباندم 

م میلرزید و دلم میخواست واقعا تمام وجود
 هر چه زودتر

 .از اینجا بیرون بروم 
 .صدایم را بلند کردم 

متین بالیی به سرت بیارم که داغ ازدواج -
 با صدف به دلت

 .بمونه 
 .صدای خندهاش در چاه پیچید 



 .آرام پلهها را پایین رفتیم
 .آخرین نفر بودم که پایم به زمین رسید

 .صدای صدف پیچید

- رو نمیبینه چشم چشم  . 
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 .یک لحظه اتاق روشن شد
دو نقاشی از صورت آیتم زنده به دیوار بود 

 و یک تخت

 .گوشهی اتاق و یک کمد 

 .چراغ خاموش شد 

 .آنقدر تاریک شد که هیچجا را نمیدیدم 



سرعت خاموش روشن شدن چراغها آنقدر 
شد که زیاد  

 .چشم بستم. متین فریاد زد 

 .آقا بس کن، چشمم شده مثل فالشر -
در یک لحظه که چشم باز کردم شبح را کنار 

 صدف دیدم و

 فریاد زدم

 .صدف مراقب باش-

صدای جیغ صدف همزمان شد با خاموش 
 .شدن چراغ

دوباره روشن شد و شبح روی تخت ایستاده 
 .بود 

 .باز متین فریاد زد 



- نفرید یا اداش رو درمیارید؟شما چند   

صدای خندهی کوروش پیچید و من عصبی 
 صدایش را

 .دنبال کردم
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پایم به چیزی خورد و وقتی چراغ روشن شد 
 صورت آیتم

 .را زیر پایم دیدم 
برای یک آن قلبم ایستاد، باال پریدم و با 

ن جیغتمام توا  

 .زدم



N.Najmi 
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کوروش شانههایم را گرفت و اینبار بعد از 
 روشن شدن

 .چراغ، دیگر خاموش نشد 

 .کوروش اخم آلود به متین نگاه کرد 

اگر عسلم باهات کاری نداشته باشه، من -
 در خدمتت

 .هستم 

 .متین خندید 

 آقا به من چه اینا ترسو تشریف دارن؟-
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 .صدای صدف در نمیآمد

در حالیکه میان دستان کوروش می لرزیدم 
 دنبالش

 .گشتم

چسبیده به دیوار دستبه سینه ایستاده بود 
 و رنگ به رو

 .نداشت 
 .رو به متین کردم 

ببین، رنگش شده مثل گچ دیوار، -
 اینطوری میخواستی
 سورپرایزش کنی؟

شنیدن حرف من صاف ایستاد صدف با  . 

 چه سورپرایزی؟-



 .متعجب به او نگاه کردم 

 .متین قهقهه زد 
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 .ببینش، عین خودمه -
 .کوروش از من فاصله گرفت 

زود باشید بیست دقیقه بیشتر وقت -
 .نداریم

سمت هر کدام به سمتی رفتند و من به 
 .کمد رفتم

اولین معما را پیدا کرده بودند و مشغول 
 .حلش بودند



به کمد نزدیک میشدم. نور اتاق خیلی 
 .ضعیف بود 

در کمد را باز کردم و با دیدن لباسهای 
 آویزان شدهی

 .شبح فهمیدم آنجا چیزی پیدا نمیکنم

یک باره چراغ کمد روشن شد و صورت 
 شبح از بین

 .لباسها بیرون زد
عت و جفت پا عقب پریدم، ولی دیگر به سر 

 صدایم در

 .نمیآمد
دو دستم را روی لبهایم گذاشتم، واقعا دلم 

 میخواست



 .گریه کنم 
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کوروش از پشت سر بغلم کرد و من به 
 جای خالی سر شبح

 .خیره ماندم 

 .تو رو خدا از اینجا بریم -
 .یک گوی را جلوی من گرفت 

 .اولیش رو پیدا کردیم -
دنبالش رفتم تا زودتر معماها را حل کنیم و 

 .برویم 
روی زمین یک چهار گوش بود که چند 



 تکهاش فرو رفته
 .بود 

 .کوروش گوی را باال گرفت 

باید چیزی که به این جاهای خالی میخوره -
 .رو پیدا کنیم

ین گذاشت و گوی را در گودی گوی مانند زم
 زیر چراغ
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 .روشن شد 
 .متین لبخند زد 

 .بریم دنبال بقیهاش -



یک مثلث زیر تخت و یک مستطیل در کمد 
 بود. ولی هر

چه گشتیم شیای که شبیه کف دست و 
 انگشت باشد را
 .پیدا نکردیم 
مانده بود ده دقیقه به پایان بازی  . 

 .متین کالفه چرخید 

 .از باختن متنفرم -
 .دور خودش چرخید و صدف خندید

متین یک باره ایستاد. جلو رفت و خم شد و 
 دستش را

جای کف دست گذاشت و صدای تق از 
 داخل کمد بلند



 .شد
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باسها را عقب در کمد باز شد و کوروش ل
 .زد. متین خندید

 .بفرمایید، این هم ورودی شبح محترم -
همه از در پشت کمد بیرون رفتیم و وارد 

 اتاقی شدیم که
 .فقط یک تلویزیون داشت

تلویزیون روشن شد و صحنهی انتهایی فیلم 
 حلقه پخش

 .شد



از اینکه میتوانم به خانه بروم، نفس راحتی 
 کشیدم

N.Najmi 
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فیلم که تمام شد متین دستش را دور 
 شانهی صدف حلقه

 .کرد 

 بریم؟-
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 .صدف لبخند زد 

 .بریم -
همه به سمت خروجی رفتیم که صدای 

 .متین بلند شد 

 .وایسا -
کرد صدف به متین نگاه  . 

 چرا؟-

 .من که چیزی نگفتم -

لبهای متین بسته بود، ولی صدایش در اتاق 
 .پیچید 

 .بیا اینجا -
همه برگشتیم و مسیر صدا که به تلویزیون 

 ختم میشد را



دنبال کردیم. با دیدن چهرهی خندان متین 
 در تلویزیون

 .همه جلو رفتیم 

کلی تمرین کرده بودم که باید چی بگم، -
ادمولی همهاش ی  

 .رفت 
سکوت کرد و ما به متین که کنار صدف 

 ایستاده بود نگاه
 .کردیم. باز صدا از تلویزیون پخش شد

خب بذار اینجوری بگم. میای با هم پیر -
 بشیم؟ چه

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی



794 

میدونم، تو فشارت بره باال من برات قرص 
 زیر زبونی

 .بیارم 
یا قرصهای من رو اشتباه بخوری مسموم 

 شی برسونمت

 .بیمارستان 
به صدف نگاه کردم که با ذوق و چشمانی 

 اشکآلود به
صفحهی تلویزیون خیره مانده بود و برای 

 اولین بار عشق را
در چشمان متین که به او چشم دوخته بود 

 .دیدم 

 .صدف با خنده زد روی پیشانی متین 



- ی میگی؟چرا همهاش از مریض  

 .صدای تلویزیون ادامه داد 

دوست دارم تو یه خونهی صمیمی -
 روزهامون رو شب

کنیم. دوست دارم وقتی ناراحتی اولین 
 کسی که یادش

 .میفتی من باشم

دوست دارم انقدر با هم دوست باشیم که 
 برات جای خالی

هر کسی که نداشتی رو بگیرم. دوست دارم 
 مادرم باشی،

سرم و حتی بچهام. خواهرم، رفیقم، هم
 حاضری؟



من و کوروش به صدف نگاه کردیم. صدف 
 روبروی متین
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ایستاد و با اشک و لبخند سر تکان داد. 
 متین اشکهایش

 .را پاک کرد 
 .کلید پیشته -

صدف با تعجب دست در جیبش کرد و 
 .کلید را درآورد

ن کلید را گرفت و حلقه را از انتهای متی
 .زنجیر بیرون آورد



تازه فهمیدم چرا تاریخ حلقه برای امروز بود. 
 حلقه را در

انگشت صدف کرد و آرام پیشانیاش را 
 .بوسید 

اشک بود یا لبخند؟ بغض بود یا حسرت 
 نمیدانم، فقط حس

کردم یک حجم سنگین روی سینهام 
 .نشسته 

کی روی گونهام  کوروش اشکی که نفهمیدم
 نشست را پاک

 .کرد 

 .خوشبختانه خوب تموم شد-
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 ۲۰۱_پارت#
و رو به سر تکان دادم. متین چرخید 

 .کوروش کرد 

خب دیگه با اجازه میریم که آبروریزی رو -
 .شروع کنیم 

کوروش خندید و متین و صدف از در بیرون 
 رفتند. با

 .تعجب به کوروش نگاه کردم 



 کجا رفتن؟-

 .دستم را کشید و به سمت خروجی رفتیم 

تو دوست داری تو این لحظات مزاحم -
 داشته باشی؟

 .قطعا نه-
وار ماشین شدیم و از صمیم همراه هم س

 قلب برای

 .خوشبختی صدف دعا کردم

* 

وارد شرکت شدم. سکوت سنگین باعث 
 شد به نادیا نگاه

 .کنم
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 .انگار هیچکس نیومده -
به سمت اتاق نقشهکشی راه افتادیم که در 

 سالن جلسات

ارج شد باز شد و عمو خ . 

 .با دیدن ما لبخند زنان به سمتمان آمد 
 .بیاید تو جلسه -

 .نادیا سوال مرا پرسید
 مگه ما هم باید تو جلسات شرکت کنیم؟-

عمو دستش را پشتم گذاشت و به جلو راند 
. 

 .بیاید میفهمید-
تا وارد شدیم همه ایستادند و شروع کردند 



 .به دست زدن 
 .متعجب به عمو نگاه کردم

- شده؟ چی  

 .عمو خندید و پیشانیام را بوسید 

روسفیدم کردی دخترم، طرحت تو -
 .مناقصه برنده شد 

 .از خوشحالی تپش قلب گرفتم
 .نادیا بازویم را چنگ زد 
 .وای عسل، عالی شد -
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 .لبخندم جمع نمی شد 



ن بیتوجه چشم بابا به طرفم آمد و م
 گرداندم تا کوروش را

 .ببینم، ولی نبود 
 .بابا کنارم ایستاد 
 .تقلب خوبی بود -

میدانست کوروش فقط یکبار نقشه را مرور 
 کرده و

تاییدش کرده، ولی حاال داشت طعنه میزد 
 که کال او طرح

 .را به من داده 
 .همانطور با لبخند سرم را نزدیکش کردم 

- کر میکنی بابا جون برام مهم نیست چی ف . 

 .شیدا کنارم ایستاد و دستش را جلو آورد 



 .بهتون تبریک میگم خانم کاردان -
 .دستش را فشردم 

 .ممنونم خانم صحرایی -

بعد از نیم ساعت که همه مشغول خوردن 
 شیرینی و چای

بودند و خوش و بش میکردند همه سر 
 .کارمان برگشتیم

N.Najmi 
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 .وارد اتاق که شدیم تلفن نادیا زنگ خورد 



 .خط را آزاد کرد و از اتاق بیرون رفت 

 .کمی بعد که برگشت اخم داشت 

 چی شده؟-

سکو را باال رفت و سرش را در نقشه فرو 
 .برد 

 .نادر میاد دنبالم-
 .خندهام گرفت 

 خب تو چته؟-

- برات دردسر شه عسل، دوست  میترسم
 .ندارم اذیت شی

 .مداد را برداشتم و مشغول کار شدم 

نگران من نباش، نادر مرد محترمیه، فکر -
 نمیکنم قصد



 .آزار داشته باشه که تو نگرانشی
چشمم به شهابی افتاد که زیر چشم به نادیا 

 نگاه میکرد و
 .متوجه حرف نادیا نشدم 

 چی گفتی؟-
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گفتم با وجود اینکه میدونی چی ازم -
 خواسته؟

 .شانه باال انداختم 

مهم نیست چی خواسته، مهم اینه که فکر -
 نمیکنم به



 .خودش اجازه بده بیشتر از این پیش بره 

باز هم به شهابی نگاه کردم و وقتی متوجه 
 نگاه من شد

 .سریع چشم دزدید

 .لبخند زدم و نزدیک نادیا شدم 
 حواست به اطرافت هست؟-

وقتی نگاهم کرد، با ابرو به شهابی اشاره 
 بدون اینکه.کردم 

 .نگاهش کند سرش را پایین انداخت 
 .انقدر که الزمه توجه میکنم -

 .نگران نباش 
روی میز خم شدم و دستم را زیر چانهام 

 .زدم 



 مطمئنی؟-

 .چشم از نقشهاش برنداشت 

 .بلند شو عسل، توجهش جلب میشه -
 .ایستادم و سرگرم نقشهام شدم
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ساعت ناهار که رسید نقشه را جمع کردیم 
 .و پایین رفتیم 

 .در آسانسور که باز شد شهابی جلو آمد 

ببخشید خانم کاردان، مدیریت با شما کار -
 .دارن

 .نگاه سریعی به نادیا انداختم و لبخند زدم 



نادیا سرش را پایین انداخت و دو قدم 
 .عقب رفت

 .بعدا میبینمت -
 .رو به شهابی کردم 

 عمو یا بابا؟-

نگاه سریعی به ورودی سالن غذاخوری 
 .انداخت

 .هیچکدوم، خودم باهاتون کار دارم -

متعجب از دروغی که گفته بود با هم از 
رجساختمان خا  

 .شدیم 

به آن طرف خیابان که فضای سبز کوچکی 
 داشت اشاره



 .کرد

 .لطف میکنید؟ اینجا تردد زیاده -
همراهش به آن سمت خیابان رفتم و روی 

 اولین نیمکتی که
 .دیدیم نشستیم
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ید دستهایش را به هم سای . 

 .کالفگی از سر و رویش میبارید 

بارها عینکش را عقب زد و دوباره جلو 



 کشید. دلم برایش

 .سوخت

آقای شهابی، خواهش میکنم راحت باشید -
. 

باز هم دست سایید و من روی نیمکت 
 .آهنی جابهجا شدم

یک باره هوا گرم شده بود و من با پالتویی 
 که به تن داشتم

ا تحمل کنم نمیتوانستم هرم آفتاب ر  . 

 ...خانم کاردان... حقیقتش... حقیقت-

باز هم حرفش را قطع کرد و من کالفه 
 حرفش را ادامه

 .دادم 

 .میخواید در مورد نادیا صحبت کنید-
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متعجب نگاهم کرد و باز عینکش را تا 
 انتهای بینیاش سر

 .داد 

- عنی انقدر مشخصه؟ی  

خندیدم و کمی روی نیمکت چرخیدم تا از 
 .روبرو ببینمش 

 .نه خیلی -
خب... خب اول میخواستم نظر ایشون -

 .رو بدونم
 .برای همین اومدم که با شما صحبت کنم 



 .ابروهایم باال پرید
صدای بوق ممتد ماشین باعث شد 

 .صدایش را نشنوم 

 وقتی صدا قطع شد در سکوت نگاهم می
 .کرد 

ببخشید متوجه نشدم، چرا از خودش -
 نمیپرسید؟

 از اینکه جواب منفی بده ناراحت میشید؟
 .سریع سرش را تکان داد 

اشتباه نکنید، نه این که جواب منفی -
 ایشون ناراحتم

نمیکنه، ولی من بیشتر به فکر ایشون 
 .هستم
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اگر من درخواستم رو عنوان کنم و ایشون 
 به هر دلیلی این

درخواست رو رد کنه، شاید همکاری ما 
 براشون مشکل ساز

 .بشه
به هر حال نه تنها در یک شرکت، که در 

 یک سالن کار
 .میکنیم 

نظرش درست بود و من خجالت زده از 
 قضاوت عجوالنهام

 .لبخند شرمگینی زدم 



- ابی، فکر کردم من رو ببخشید آقای شه
 غرورتون اجازه

 .نمیده از خودش جواب رد بشنوید 
 .ابروهایش را در هم کشید 
 یعنی نظر ایشون منفیه؟-

من هیچی نمیدونم، به من فرصت بدید -
 تا باهاش صحبت

کنم. سعی میکنم در اولین فرصت بهتون 
 .خبر بدم

باشه، اگر میشه فقط نظر ایشون رو -
 بپرسید. نگید من
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 .باهاتون صحبت کردم 
سری به عالمت موافقت تکان دادم که 

 نفهمیدم چطور از
جا کنده شد و روی زمین پرت شد. شتابزده 

 و ترسیده

ایستادم و به او خیره ماندم که صدای نادر 
 .بلند شد 

 چند تا چند تا؟-

ه از این که رویم آنقدر جلو آمد که ترسید
 دست بلند کند،

 .دو قدم عقب رفتم
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چشمهایش به خون نشسته بود و فریاد 
 میزد. حرف هایش

برایم مهم نبود، ولی باور این شخصیت از 
 کسی که استاد

 .دانشگاه بود واقعا سخت بود 

من رو بگو خواهرم رو فرستادم خونهی -
 کی. از یه طرف تو

دسی که جای باباته، از این بغل اون مهن
 طرفم با یکی دیگه

 .گل میگی و گل میشنوی 
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خودش را به من رساند که شهابی میان ما 
 .ایستاد 

 ...آقا مودب باش، شما اصال-
نادر بدون توجه زد روی سینهی او، ولی 

 اینبار شهابی از
کان نخوردجایش ت . 

 .دستش را محکم گرفت و غرید 

 .اینجا چاله میدون نیست -
برای اینکه وضع خرابتر از این نشود رو به 

 .شهابی کردم 

 .برادر نادیا هستن-
برای لحظهای تعجب را در نگاهش دیدم، 

 ولی در جا



 .ابروهایش گره خورد 
اصال مهم نیست، ایشون با برخوردشون -

 نشون دادن قابل
نیستن  احترام . 

 .نادر زیر دست او زد و فریاد زد 
 از کی داری دفاع میکنی؟-

 .با انگشت به من اشاره کرد 
این خانوم ارزشش رو نداره، صد نفر رو -

 ...تو آب نمک
 .بغض کرده و مچاله شده بودم 
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بدی به ما  هر که از آنجا رد میشد نگاه
 میانداخت و

 .میرفت 

یکباره عقب عقب کشیده شد و من مبهوت 
 به او که

 .سکندری خوران عقب میرفت خیره ماندم

محکم به درخت کوبیده شد و من تازه 
 .متین را دیدم 

 .یقهی نادر را گرفت و روبرویش ایستاد 
وقتی حرف میزنی قشنگ دو دو تا چهار تا -

 کن ببین اصال

ندازهی دهنت هست یا نه اون حرفها ا . 

نادر زیر دست متین زد و متین مجال نداد 



 و مشت

 .محکمش روی چانهی او نشست

سر نادر که برگشت تمام صورتش غرق 
 .خون بود

 .شهابی همپای من به سمتشان دوید 

 .دست متین را گرفت و عقب کشید 

آقا متین خواهش میکنم ولش کنید. به -
 اندازهی کافی
 . آبروریزی شده

تا آن لحظه متین را آنقدر عصبی ندیده 
 بودم، ولی با همان

صورت سرخ شده از خشم به شهابی لبخند 
 .زد 
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 .چشم، فقط یه لحظه به من فرصت بدید -

 .به سمت نادر رفت و یقهاش را مرتب کرد
اک میکرد نادر با دستمال بینیاش را پ . 

تمام پیراهن کرم رنگش از خون قرمز شده 
 .بود 

آقای مثال با شخصیت، از همون دفعهی -
 اول که دیدمت

فهمیدم ته اون رفتار مثال متینت یه آدم 
 سطح پایین

بیفرهنگ داره وول میزنه که یه خودی 
 نشون بده، ولی



 .جاش رو اشتباه انتخاب کردی 

کوب یک دفعه نادر را جلو کشید و میخ
 .نگاهش کرد 

فقط یه بار دیگه، هر جایی، با هر کسی، -
 تو هر شرایطی

ببینمت، کاری میکنم اسم عسل یادت بره 
. 

 .عقب رفت و چرخید سمت شهابی 

 خب داداش، کجا بودیم؟-

 .با ابرو به من اشاره کرد که همراهش بروم
N.Najmi 
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نیم نگاهی به نادر انداختم و ترسیده از نگاه 
 خیرهی او، از

 .روبرویش رد شدم
همراه متین و شهابی به سمت شرکت 

 .رفتیم 
 .شهابی در ساختمان را باز کرد 

 شما اینجا چیکار میکنید؟-

با کوروش بودم، خدا رو شکر اون زودتر -
 رفت باال، واال االن

نادر رو هم میزدیم داشتید حلوای آقا . 

 .چه حظی هم میبردیم خدایی

شهابی خندید، ولی من هنوز دست و پای 



 لرزانم را به
 .سختی جلو میکشیدم 

جلوی آسانسور که رسیدیم نادیا را کز کرده 
 جلو در ورودی

 .سالن غذا خوری دیدم 

 .سریع جلو رفتم 

 چی شده؟-

 .سرش را باال آورد

 .تمام صورتش خیس از اشک بود 
یک دفعه بغلم کرد و صدای گریهاش در 

 .البی پیچید 
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 .پشتش را نوازش کردم
 چطوری فهمیدی؟-

 .سکسکه میکرد و حرف میزد 

 .از... از اینجا دی... دیدمتون -
 .سرش را در گردنم فرو برد 

- شید حرفای بدی زد؟ ببخشید عسل، ببخ . 

 .نفهمیدم متین و شهابی کی کنار ما آمدند 
 .خودت رو ناراحت نکن نادیا-

 .رفتار برادرت هیچ ربطی به تو نداره 
نادیا از من جدا شد و زیر چشم نگاهی به 

 شهابی انداخت و

 .گریهاش شدت گرفت 

در آسانسور باز شد و با دیدن کوروش 



 دست و پایم را گم

 .کردم

رفت و روی شانهی  متین مهلت نداد، جلو
 .کوروش زد 

 .بابا کجایی تو؟ یه ساعته اینجا منتظرتم -
چشمهای کوروش زیر ابروهای به هم گره 

 خوردهاش بین ما

چرخید و روی صورت نادیا که هنوز گریه 
 میکرد ثابت
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 .ماند 



 چی شده؟-

نبال قصهای میگشتم که گیج و سردرگم د
 .قابل باور باشد 

 .متین پیشدستی کرد

هیچی، نادیا خانوم دلش برای مامانش -
 تنگ شده، آقا

مسعود داشت دلداریش میداد که عسل 
 عین اجل معلق

 .افتاد وسطشون و نذاشت آبروریزی کنن 
 .منم اومدم کمک عسل که تو اومدی 

کوروش دستش را باال آورد و متین سکوت 
 . کرد

یا همین االن یکیتون جریان رو واو به واو -



 تعریف میکنید،
 .یا میرم دنبالش که بفهمم

 .و وقتی بفهمم خوب نمیشه 
 .رو به من کرد 

 .رنگ لبت کبوده، داری میلرزید-
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 .رو به نادیا کرد
- تی که از تو دارم محاله اینطور با شناخ

 وسط جمع گریه



 .کنی

 .چرخید سمت شهابی 

 .سر تا پات خاکیه-

 .متین باال پرید و داد زد 

 من چی داداش؟ من چی؟-

 .یقهاش را مرتب کرد و صاف ایستاد 
 .منم روانشناسی شخصیت کن-

 .مطمئنم مثل این تازه کارها سوتی ندادم 

 .کوروش پوزخند زد 

- ی حرف میزنی یا از چیزی خیلی وقتی زیاد
 خوشحالی یا

 .خیلی ناراحت 

 .اآلنم داری مغز من رو میخوری 



خوشحال که نیستی، زیاد حرف زدنت رو 
 بذاریم کنار

رگهای شقیقهات که بیرون زده و پیشونی 
 سرخت، یعنی

 .هم عصبی هستی، هم ناراحت

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

813 

 .شانههای متین افتاد و به من نگاه کرد

 .کوروش عقب رفت و صدایش را باال برد 

 .یکیتون حرف بزنه -
اگر حرف میزدم حداقل اتفاقی که میافتاد به 

 هم خوردن



دوستی من و نادیا بود و از دست رفتن کار 
 .نادیا 

هر چند که همین االن هم شک داشتم که 
 نادر اجازه دهد

کارش در شرکت ادامه دهد که نادیا به  . 

صدای شهابی که بلند شد، من و نادیا چشم 
 به لب هایش

 .دوختیم 

برادر خانم کاشفی من رو با خانم کاردان -
 دیدن و براشون

 .سوء تفاهم شد 

ابروهای کوروش بیشتر از آن گره نمیخورد 
. 

 .چه سوء تفاهمی -



شهابی نیم نگاهی به من انداخت و من 
ارهسعی کردم با اش  

 .ساکتش کنم، ولی او ادامه داد 

 ...فکر کردن من با خانوم کاردان... واال-
 .رنگ کوروش کم کم سرخ میشد 
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 .سریع دستش را گرفتم

 .دستم را پرت کرد و رو به متین کرد 

تو که انقدر ادعای دل و جرات داری حرف -
ن بز  . 

متین ابرو باال انداخت و دوباره روی جدی و 



 کمیابش باال

 .آمد 
ادعا ندارم، واال االن بینی نادر سرجاش -

 .بود 
صدای هق هق نادیا بلند شد، ولی کوروش 

 بیاهمیت به او
 .فریاد زد 

 .چی گفته؟ مثل آدم حرف بزن -

 به عسل توهین کرده؟
هیچکدام جرات نکردیم حرف بزنیم، حتی 

 .متین 

کوروش، شهابی و متین را عقب زد و با 
 قدمهای بلند سمت



 .در رفت 

 .متین آمد کنارم 

جلوش رو نگیری باید بری پای چوبهی -
 دارش فاتحه

 .بخونی؛ از من گفتن 
به سرعت دویدم و پیش از این که سوار 

 ماشینش شود
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زدم صدایش  . 

 .کوروش، صبر کن -

سوار شد و ماشین را روشن کرد. مشت 



 کشیدم به شیشهی

پنجره و او بیتوجه گاز داد و ماشین از جا 
 کنده شد. گرد و

 خاکی که در هوا پخش شد دیدم را تار کرد
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لرزان روی جدول جوی نشستم و به مسیری 
 که رفت خیره

 .ماندم 

ر کنم نمیدانستم باید چکا . 

 .زنی که از کنارم رد میشد نق زد 
 .مد شده دخترا دنبال پسرا میدوئن -

بیتوجه به او سعی داشتم راهی پیدا کنم تا 
 حداقل نادر را



از هر جایی که ممکن بود کوروش آنجا 
 پیدایش کند دور

 .کنم 

 .متین کنارم ایستاد 
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 خونشون رو بلده؟-

 .ناامید شانه باال انداختم 
 .نمیدونم -

 تو چی میدونی؟-
 هیچی، فقط بگو االن چیکار کنم؟-

 .نگاه جدیاش را به چشمانم دوخت 



 نگران نادری یا کوروش؟-
 .عصبی فریاد زدم 

 .نادر بره به جهنم -
 .از جایش بلند شد 

-  تو برو خونه، نادیا رو هم ببر. من کوروش
 .رو میارم 

 .سریع از جا بلند شدم

 قول؟-

قول متین قول بود، نمیدانستم چکار 
 میخواهد بکند، ولی

مطمئنم بودم کاری را که بخواهد انجام 
 .میدهد 

 .دستش را روی صورتم کشید 



 .قول خواهرم-
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بان پر تردد وارد شرکت شد و من به خیا
 .نگاه کردم

باید به نادیا میگفتم به نادر خبر دهد که 
 کوروش دنبالش

 .میگردد

به سمت شرکت که رفتم متین سریع 
 بیرون آمد و

همینطور که برای تاکسی دست بلند میکرد 
 .فریاد زد 



برو خونه، هیچکس جز صدف خونه -
 در رو.نیست 

 .هیچکس باز نکن

 . سوار شد و من وارد شرکت شدم

شهابی در حال صحبت با نادیا بود و تمام 
 صورت نادیا سرخ

 .شده بود 

 .وقت دل دادن به دل نادیا را نداشتم 
 .نادیا بیا بریم -

 .سریع خداحافظی کرد و به سمتم آمد 

 .میرم کیفها رو بیارم -

 .من تو ماشینم-

نادیا نشست و کیفها را روی صندلی عقب 



 انداخت. هم
ش سرخ بود. راه صورتش و هم چشمهای
 .افتادم
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 .با نادر تماس بگیر -
 برای چی؟-

 .برای اینکه کوروش رفته سراغش-
اصال نمیدونم آدرسش رو میدونه یا نه، ولی 

 از کوروش
 .بعید نیست 

پیچیدم به خیابان اصلی و پا روی گاز 



 .گذاشتم 

خر توانستم از چراغ سبز عبور لحظهی آ
 کنم. نفس راحتی

 .کشیدم، اعصاب ترافیک را نداشتم 

 .میگم تماس بگیر -

آخه زنگ بزنم بگم کوروش داره میاد -
 سراغت فرار کن؟

 .رویش را برگرداند و شیشه را پایین کشید
 .نترس، اون میتونه از خودش دفاع کنه -

آنقدر عصبی بودم که بیتوجه به حال خراب 
 نادیا فریاد

 .زدم 
میگم تماس بگیر. یه جوری بکشش -



 بیرون، نمیخواد
 .بگی کوروش دنبالشه 
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کیف را از صندلی پشت برداشت و 
 .گوشیاش را درآورد 

 .بیفایدهست-
N.Najmi 

 ۲۰۸_پارت#

 .شماره را گرفت و گذاشت روی بلندگو 

 .هر چه زنگ خورد نادر جواب نداد 

قطع کرد و من عصبی مشت کوبیدم به 



 .فرمان 
 .نگران نباش عسل -
 .کوروش عصبی بود -

عصبانیت نادر لحظهایه، االن هم از اون -
 .تب و تاب افتاده

مطمئن باش کوروش که بره سراغش با 
 صحبت کردن

 .مشکل رو حل میکنن

دوار تا جای ممکن سریع میرفتم، شاید امی
 بودم وقتی

 .میرسم کوروش را ببینم

 .جلوی در پارک کردم 

وارد خانه شدیم و یک سر به اتاق صدف 



 .رفتم 
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 .از روی تخت بلند شد 
 خوبی؟-

 .جلو آمد و بغلم کرد 

 .خیلی ترسیدم عسل -

 .عقب کشیدم 

- حرف زدی؟ من خوبم، با متین  

 .آره -
 کوروش رو پیدا کرده بود؟-

 .داشت میرفت سراغ آقا نادر-



نگاهی به نادیا که سرش را پایین انداخته 
 بود کرد و رفت

 .سمتش 

 .ناراحت نباش نادیا، لطفا-
نادیا روی صندلی کوچک میز آرایش 

 نشست و چشم به من
 .دوخت

از بیتابی و نگرانی تپش قلب گرفته بودم، 
نادیاولی حال   

 .بدتر از من بود
احساسش را درک میکردم، اگر صدف در 

 مقابل دوستان و
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همکارانم رفتاری دور از شأن و شخصیت 
 یک خانوادهی

اصیل نشان میداد، واقعا باعث خفتم 
 .میشد 

 .روبرویش روی زمین نشستم 
- یزم، مطمئن باش قربونت برم عز

 هیچکس رفتار نادر رو

 .پای تو نمینویسه 
کالفه دستی میان موهایش کشید و صاف 

 .نشست 
نمیدونم بعد از این چی میشه، اینه که -

 .نگرانم میکنه



نگرانی من هم در مورد نادیا همین بود، 
 ولی شانه باال

 .انداختم و خندیدم 
 .نمیذارم اتفاقی بیفته -

داره و میدونم نادر مادرت من رو دوست 
 لجاجتش رو از

مادرت به ارث برده. پس میرم و روی 
 فیروزه خانم کار

 .میکنم 

 .لبخند نیمبندی زد و به ساعتش نگاه کرد 
 به نظرت کوروش تونسته نادر رو پیدا کنه؟-
صدف به سمت تختش رفت و نشست و 

 من میان آن دو،



 .دقیقا روی گلبرگ سرخ فرش ایستادم 
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 .صدف جواب نادیا را داد 

کوروش هم پیدا نکرده باشه، متین -
 .پیداش کرده

 .رو به نادیا کردم
 به متین آدرس دادی؟-

 .آره، هم خونه و هم محل کارش -
 .سری تکان دادم و کالفه از اتاق بیرون رفتم

N.Najmi 
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رخیدم، باید کاری میکردم. دور خودم چ
 شمارهی کوروش

را گرفتم و جواب نداد. شمارهی متین را 
 گرفتم و او هم

 .جواب نداد 

با دلشوره طول و عرض سالن را طی کردم 
 و تعداد گلهای

قالی را شمردم. یکبار، سه بار، ده بار. چشم 
 از گوشی

 .برنمیداشتم 
صدای صحبت کردن نادیا و صدف به گوش 

 میرسید و

 .نمیفهمیدم چه میگفتند 
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با باز شدن در روی گل هفتم ایستادم و با 
 دیدن بابا که وارد

 .خانه میشد دور زدم و باز شمردم 

 چته؟-

 .بدون اینکه نگاهش کنم سالم کردم
 .جوابم را داد و روبرویم ایستاد 

هارم را برای صدمین بار نتوانستم گل چ
 بشمرم. عصبی
 .نگاهش کردم 
 .برو کنار بابا -

 .متعجب نگاهم کرد 



 چیکار میکنی؟-

 .گل میشمرم. لطفا برو کنار-

خودش را کنار کشید و من پایم را روی گل 
 چهارم گذاشتم

 .و بابا قهقهه زد 
 کوروش ولت کرد؟-

 .متعجب به صورت خاندانش نگاه کردم 

ش رهایم میکرد آنقدر یعنی اگر کورو
 خوشحال میشد؟

برایش مهم نبود که من چه حسی پیدا 
 میکردم؟
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 .چرخیدم و رو روبرویش ایستادم 

 این خوشحالت میکنه؟-
 .دستش را میان موهایش فرو برد 

رگههای خاکستریاش او را جذابتر نشان 
 .میداد 

 مگه اتفاق دیگهای رو پیش بینی میکنی؟-

تو یادت رفته با مادرت چیکار کرد، من که 
 .یادم نرفته 

دندانهایم آنقدر روی هم ساییده شد تا فکم 
 .درد گرفت

 .ادامه داد 
نمیخوام ضربه بخوری دخترم، ولی خودت -

 .خواستی 



به سمت اتاقش رفت و من صدایم را بلند 
 .کردم 

 تو باور میکنی؟-
 .چرخید و به سمتم آمد 

 چی رو؟-

 .چیزهایی که در مورد کوروش میگی رو -

 .شانه باال انداخت

من نگفتم، یادت رفته هر دو حرف مادرت -
 رو باور کردیم؟

 .پوزخند زنان جلو رفتم 
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فکر میکنم تو باور کردی برای اینکه -
ست داشتیدو  

کشتن مامان رو موجه جلوه بدی، و من باور 
 کردم چون

 .احمق بودم 
آنقدر نزدیک شد که حتی سایهی مژههای 

 بلندش را روی
 .گونههایش میدیدم 

خب اثبات این کاری نداره، خیلی راحت -
 میتونی کاری

بکنی که بفهمیم مادرت دروغ گفته یا 
 کوروش دروغ

 .میگه 



سپیده هر چیزی هر چند که من مطمئنم، 
 بود جز

 .دروغگو 

دهان باز کردم که بپرسم چه کاری که 
 متوجه منظورش

 .شدم

N.Najmi 

--- Saturday, October 31, 2020 --
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 .خیره نگاهم میکرد 

 صدای گوشی بهتم را شکست

 .یورش بردم سمت گوشی، متین بود
بابا به سمت اتاقش رفت و من خط را آزاد 

 .کردم 

 جانم متین؟-

 .چند دقیقه دیگه خونهایم -

 کوروش باهاته؟-

 .هر دو -

 حالشون خوبه؟-



 .خوب خوب -

طع کردم و هیجانزده به اتاق گوشی را ق
 .صدف رفتم 

 .دارن میان-

 .نادیا خندان به طرفم آمد 
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 حل شده؟-

 .نمیدونم، فقط میدونم هر دو خوبن -
نادیا نفس راحتی کشید و صدف خندید و 

 من هنوز به

 .حرف بابا فکر میکردم



نکه بابا این سالها فریبم داده بود، با تمام ای
 با وجود

قساوتی که این روزها خرجم میکرد 
 پیشنهادش وسوسهام

 .کرد 

 .باید به اتاق کوروش میرفتم
میرفتم و برای یکبار هم که شده همه چیز را 

 به بابا و
 .خودم ثابت میکردم 

دوبار تا جلوی در رفتم و برگشتم، ولی نهایتا 
 شکهایم

ن دوان و پابرهنه به طبقهی غلبه کرد و م
 باال و یکسره به



 .اتاق کوروش رفتم
دقیقا نمیدانستم باید دنبال چه چیز بگردم، 

 ذهنم را زیر و

رو کردم و چند دقیقه بعد چیزی که 
 میخواستم را در

جیب شلوارم پنهان کردم و از پلهها سرازیر 
 .شدم 

در خانه باز بود، کوروش تکیه زده به در به 
اهاطراف نگ  
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 .میکرد 



 .با دیدن من جلو آمد 
سریع به سمتش رفتم و صورتش را نگاه 

 کردم. کوچکترین

 .اثر ضربهای روی صورتش نبود
نفس راحتی کشیدم، ولی وقتی چشمم به 

 ابروهای درهم
شده و صورت غمگینش افتاد، قلبم فرو 

 .ریخت 
 اتفاقی افتاده؟-

خیره نگاهم کرد، از حالت نگاهش ترسیدم 
 و قدمی عقب

 .رفتم و فقط توانستم اسمش را زمزمه کنم 
دستش را روی صورتش کشید و انگشت 



 هایش قالب شد

 .دور گردنش 

 .بریم پایین -
 .صدایش خش داشت و حق داشت 

اگر از اول من آنقدر با نادر راحت برخورد 
 نمیکردم، امروز

خودش اجازه نمیداد که وسط خیابان آن  به
 حرفها را

 .بزند
N.Najmi 
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 .به دنبالش از پلهها پایین رفتم

آهسته پایین میرفت، آنقدر آرام که حس 
 کردم درد

 .دارد 

 .دستش را گرفتم که دستش را کشید

ش حجم بزرگی از ترس، از برخورد تند
 بغض و نگرانی در
 .سینهام نشست 

 کوروش چی شده؟-

 .جوابم را نداد و در را باز کرد و وارد شد 

به دنبالش وارد خانه شدم و با دیدن نادر 
 در جایم خشک



 .شدم 

چشم چپش کبود بود و آنقدر ورم داشت 
 که نمیتوانست

 .پلکش را باز کند
ایین با دیدن من ایستاد و سرش را پ

 انداخت. متین روبروی
صدف ایستاده بود و آرام با او صحبت 

 میکرد و نادیا چشم

 .از نادر برنمیداشت 
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 .بغضش را حس میکردم



 .آرام کنارش نشستم
نادر با سر پایین افتاده نشست و کوروش 

 دست به سینه

تاد و صدایش را بلند کرد میان سالن ایس . 

 .خب آقا نادر، منتظریم -

 .نمیدانستم منتظر چه چیزی است 
چشمهایم بین آنها چرخید و نهایتا روی نادر 

 که بیصدا

 .لب میزد ثابت ماند 
 ...من... من-

 .نفس عمیقی کشید و سرش را باال گرفت 
من واقعا متاسفم. حرفهایی که زدم واقعا -

 در شأن شما



میخوام توجیه کنم، ولی عصبانی نبود. ن
 شدم و میدونم

 .حق نداشتم 

 .کوروش قدمی جلو رفت 

 حق چی رو نداشتی؟-

نادر نیمنگاهی به کوروش انداخت و باز هم 
 سرش را پایین

 .انداخت 
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نه حق داشتم عصبانی بشم و نه حق -
ورداشتم اونط  



 .برخورد کنم 
خاطرات سه سالی که با هم گذرانده بودیم 

 جلوی

 .چشمهایم جان گرفت 

نادر هر زمان که دل گرفته بودم و نزد نادیا 
 میرفتم تا

میتوانست سعی میکرد آرامم کند. با تمام 
 قبح

حرفهایش دلم نمیخواست بیشتر از آن خرد 
 .شود 

 .مشکلی نیست -

نگاه کرد، از جایش بلند شد و به کوروش 
 کوروش سری



تکان داد و او با خداحافظی زیر لبی از در 
 .بیرون رفت 

نادیا متعجب و با چشمهایی درشت شده به 
 کوروش نگاه

 .میکرد. نهایتا طاقت نیاورد

ببخشید، میتونم بپرسم چی بهش گفتید؟ -
 نادر آدمی

نیست که عذرخواهی کنه، حتی در بدترین 
 .شرایط 

در نیمهباز خیره کوروش که نگاهش روی 
 مانده بود سر

 .گرداند 

 .کمی گیج به نظر میآمد
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 .چیز خاصی نبود، یه کم حرفهای مردونه-

 .فهمیدم نمیخواهد حرفی بزند 
 .رو به متین کرد

دارم میرم بیرون، لطفا تا اومدن مامان و -
 .بابا بمون 

نگاهم میکرد و نه با من صحبت میکرد. نه 
 نفسم تنگ و
 .تنگتر میشد 

متین سری تکان داد و کوروش از در بیرون 
 .رفت

 .دنبالش دویدم و صدایش زدم 



شنید، ولی بیاهمیت وارد حیاط شد و هیچ 
 عکسالعملی به

فریادهایم که پی در پی اسمش را صدا 
 .میزدم نشان نداد

N.Najmi 
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م را گرفت و کشید داخل و در را متین دست
 .بست 

 .تنهاش بذار -
 .تمام خشمم را سر متین خالی کردم 

برای چی؟ مگه چیکار کردم؟ یکی دیگه -
 اومده آبروم رو

  

@mahbookslibrary 



 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

833 

جلوی شرکت برده، من باید تاوانش رو پس 
 .بدم 

ا باال برد عصبیتر از من صدایش ر  . 

تو بیخود کردی اصال به اون یه نفر انقدر -
 میدون دادی که

بخواد توهم رابطه برداره که امروز به 
 خودش اجازه بده

 .اونطوری باهات حرف بزنه
مبهوت نگاهش کردم. یعنی کوروش هم 

 همین فکر را

میکرد که اینطور برخورد میکرد؟ صدایش 
 .باالتر رفت 



- میکنی اگر به یکی مشکل تو اینه که فکر 
 دوستانه نگاه

 .کنی، اونم همین حس رو داره 

از بهت بیرون آمدم، هر لحظه عصبیتر 
 .میشدم 

تو من رو نمیشناسی؟ تا حاال با خود تو -
 برخوردی داشتم

که فکر کنی میتونی باهام اینطور که نادر 
 برخورد کرد،
 برخورد کنی؟

دقیقا چون میشناسمت میگم اشتباه -
انقدرکردی. تو   

عاقل هستی که از برخورد هر کسی 



 احساسش رو بفهمی،
نگو نفهمیدی نادر چه حسی بهت داره که 

 اصال باورم
نمیشه. وقتی فهمیدی چرا ادامه دادی؟ اصال 

 چرا صراحتا
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جواب خواستگاریش رو ندادی که برای 
یخودش خیالباف  

 نکنه؟
نشستم و سرم را میان دستهایم گرفتم. 

 حقیقت را



 .میگفت

میدانستم نادر چه حسی دارد؛ ولی هیچ 
 وقت آنقدر جدی

نگرفتمش که بخواهم حرکتی کنم یا حرفی 
 بزنم که بفهمد

 .حسی به او ندارم

 .سرم را بلند کردم و نگاهش کردم 

 خب حاال باید چیکار کنم؟-

 .نادیا کنارم نشست
- ی من باهاش حرف بزنم؟میخوا  

نه، کوروش از اون آدمهایی نیست که -
 بخواد با واسطه از

 .چیزی بگذره 



همه در فکر بودند که عزیز در را باز کرد و 
 .وارد شد

 .ایستادم 
 .سالم عزیز جون-
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 .سالم مادر -

لنگ لنگان جلو نگاهش روی ما چرخید و 
 .آمد 

 پیشآمدی شده؟-
متین نشست و با ابرو اشاره کرد صدف 

 کنارش بشیند و رو



 .به عزیز کرد 
 .بله، یه اتفاق بد افتاده عزیز -

چشم غره رفتم که چیزی نگوید، ولی او 
 بیاهمیت ادامه

 .داد 

 .عسل خانم گل کاشته-

 .عزیز با لبخند نگاهم کرد و سر تکان داد 

- دی؟چی کار کر   

 .هیچی عزیز-

 .متین صدا بلند کرد 

دروغ میگه عزیز، زد خواستگار به اون -
 .خوبی رو پروند

یک ساعته داریم دعواش می کنیم. شما 



 بگو، آدم میاد
 خواستگاری مثل نادر رو رد میکنه؟

عزیز کیفش را کنار پایش روی زمین 
 گذاشت و تسبیحش
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 .را درآورد 
حتمنی دلش باهاش نیست، چی کاره -

 بچم دارین؟
قبل از اینکه متین به شوخیهایش ادامه 

 دهد صدایم را باال

 .بردم 



متین خواهش میکنم تمومش کن، -
 حوصلهی شوخیهات

 .رو ندارم
 یکسره به اتاقم رفتم و دراز کشیدم

N.Najmi 

 ۲۱۳_پارت#

میکردم، ولی تا باید با کوروش صحبت 
 صبح فردا که در

شرکت دیدمش خبری از او نشد و حتی 
 تماسهایم را

 .بیجواب گذاشت
پشت میز نقشهکشی دقایق را میشمردم تا 

 ساعت ناهار

 .شود و سراغ کوروش بروم



نادیا در حالیکه چشمهایش برق میزد وارد 
 سالن شد و

 .پشت میزم آمد 
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نادر با کار کردنم مشکل نداره، باید برم از -
 کوروش بپرسم

چیکار کرده که نادر دست از لجبازی 
 .برداشته 

خوشحال شدم، ولی نگرانی از برخورد 
 کوروش نمیگذاشت

 .فکرم را متمرکز کنم 



 .خوشحالم -

 .فقط قرار شد فردا برگردم خونه -
 .نمیشه که -

انداخت ابرو باال . 

 چرا؟-

 .پس فردا تولد کوروشه، باید باشی -
 .باشه -

تا زمان ناهار به ساعت نگاه کردم، وقتی 
 ساعت یک شد

سریع مداد را روی میز گذاشتم و از سالن 
 .بیرون رفتم

پشت در اتاق کوروش ایستادم و تقهای به 
 .در زدم 



 .صدایش بلند شد 

 .بفرمایید-
ز نشسته بود، آرام در را باز کردم. پشت می
 وارد که شدم
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چشمم به شیدا افتاد که کنار ماکتها ایستاده 
 .بود 

 .اصال انتظار دیدنش را نداشتم 
هنوز به خودم نیامده بودم که بابا وارد اتاق 

 شد، نگاهی به

 .ما انداخت و رو به کوروش کرد 



- ؟چی شده  

متعجب به کوروش نگاه کردم، با بابا چه 
 کاری داشت که

 شیدا هم سهمی در آن داشت؟

یک باره یاد سهام بابا افتادم که ورود خاله 
 مریم حدسم را

 .تایید کرد 
 .خاله مرا بوسید و به سمت کوروش رفت 

شیدا دست روی پروندهای که روی میز بود 
 گذاشت و رو به

 .بابا کرد 
- رو به من فروختید ممنونم.  از اینکه سهام

 از اینجا به بعد



موضوع خانوادگی میشه، حضور من 
 مناسبتی نداره، فقط

 .خواستم ازتون تشکر کنم 

بابا در حالیکه دقیق به خاله و کوروش نگاه 
 میکرد فقط

 .سری تکان داد 
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کنارم رد شد و از اتاق  شیدا با لبخند از
 .بیرون رفت 

 .بابا صدایش را بلند کرد
 .چی کار داری کوروش؟ من کلی کار دارم -



کوروش پرونده را باز کرد و با انگشت روی 
 .برگه زد 

 .بابا جلو رفت و من پشت سرش 
شیدا به قولش عمل کرده بود و کل سهام 

 را به نام خاله زده

 .بود 
کردم و او گونهام را با شادی به خاله نگاه 

 .بوسید 
هر سه منتظر بودیم بابا عصبی شود، ولی 

 او با خونسردی
 .رو به خاله کرد
 .مبارکت باشه -

یک لحظه بهت را در چشم کوروش دیدم، 



 ولی سریع

 .خاموش شد

 .میز را دور زد و روبروی بابا ایستاد 

فقط میخواستم مطلع باشی سهام به نام -
 مریم شده، نه

رایی خانم صح . 

بابا پوزخند زد و دست به سینه به کوروش 
 .نگاه کرد 
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فکر میکنی برام مهمه؟ هر کاری دلتون -
 میخواد بکنید،



من میخواستم سهامم رو بفروشم که 
 .فروختم و تمام 

سری به سمت خاله تکان داد و بدون 
من از در نیمنگاهی به  

 .بیرون رفت
N.Najmi 
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 ۲۱۴_پارت#

کوروش پرونده را جمع کرد و در کشوی 



 پروندهها
 .گذاشت 

 پشت میزش برگشت و نشست و سرش را
 در تنها پروندهی

 .باز روی میزش فرو برد 
اگر کار واجبی داری بگو، اگر نه من کلی -

 .کار دارم 
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باورم نمیشد آنقدر عکسالعملش شدید 
 باشد، ولی او

کوروش بود؛ مردی که به سختگیری معروف 



 .بود 
- نمباید باهات صحبت ک . 

بدون اینکه سرش را باال بیاورد، یا 
 خودکارش بیحرکت

 .شود با سر به مبل اشاره کرد 

 .بشین -
 .از جایم تکان نخوردم 

آنقدر در سکوت به او نگاه کردم تا سرش را 
 .باال آورد 

 میخوای حرف بزنی یا نه؟-

با بغض، نفس تنگ و حسی غریب جلو 
 .رفتم 

 میخوای حرفهام رو بشنوی یا نه؟-



 .سرش را پایین انداخت 

 .برای حرف زدن خیلی دیره-
این بیاعتنایی، خونسردی، اضطراب و 

 نگرانی از اینکه در
 .موردم چه فکری میکند صدایم را باال برد 

 یعنی حتی حاضر نیستی توضیح بدم؟-
انقدر من رو سطح پایین دیدی که فکر 

 کردی مخصوصا
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نادر رو ناامید نکردم تا دنبالم باشه؟ چه 
 فکری در مورد من



 میکنی؟

سرش را باال آورد و به پشت صندلی تکیه 
 داد و خودکار را

 .روی میز پرت کرد
 .با همان خونسردی پوزخند زد 

اشتباه میکنی، از دیروز اصال بهت فکر -
 نمیکنم که بخوام

تحلیل کنم  دلیل کارهات رو تجزیه . 

دو دستش را روی میز کوبید و سر پا ایستاد 
 .و خم شد 

تو برای من مردی عسل، نه به خاطر نادر -
 یا هر کسی که

تو زندگیت بوده یا بعدا میاد، به خاطر 



 ...اینکه 
سکوت کرد و محکم دستش را روی 

 صورتش کشید و

 .چرخید رو به پنجره 

 .دیگه حرفی نمونده عسل، برو-

یلی تو این دنیا نمیتونه چیزی رو که هیچ دل
 دیدم توجیه

 .کنه 

 .با بغض فریاد زدم 
 چی دیدی لعنتی؟-
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جز اینکه یه آدم متوهم به خودش اجازه داد 
 من رو

 لگدکوب کنه چی دیدی؟
بدون اینکه رو برگرداند انگشتش را سمت 

ت در گرف . 

 .برو بیرون -
 .بهتزده در جایم میخکوب شدم 

باورم نمیشد تاوان کار شخص دیگری را از 
 .من بگیرد

تمام بغض و نگرانی و اضطرابم میان یک 
 حجمهی عصیان

 .خشم از بین رفت 

جرات داشته باش کوروش، بگو دلت رو -



 زدم، بگو دیگه تو

 .رو نمیخوام 
چیزی انقدر مرد باش که برای بریدن از من 

 رو بهانه نکنی

 .که در اون کوچکترین تقصیری نداشتم 

وقتی برگشت چنان خشمی در چهرهاش 
 دیدم که برای

 .لحظهای لبهایم چفت شد و صدایم خفه 
میز را دور زد و روبرویم ایستاد و با صدای 

 خشدار و آرام

 .لب زد 
پیش از اینکه حرفی بزنم که پشیمون -

 بشم برو بیرون، تو
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 .برای من مردی عسل، مردی
 .آب شدم، آوار شدم از لحن تحقیرآمیزش
قدم به قدم عقب رفتم، ناباور و گیج و 

 .بیحس 
پشتم به در خورد و بدون اینکه چشم از 

 چشمش بردارم

 .دست بردم پشتم و در را باز کردم

کرد و من خط میخکوب و بیحس نگاهم می
 به خط

دورهاش کردم؛ حرفهایش، کارهایش و 
 صدای بابا در



 "کوروش ولت کرد؟"گوشم پیچید 

در را نبستم و طول راهرو را با تمام توان 
 دویدم

N.Najmi 

 ۲۱۵_پارت#

کی به خانه رسیدم را نفهمیدم، فقط خودم 
 را در آغوش

 .عزیز دیدم

 .عزیزی که همیشه مرهم بود 

- فدات؟ چی شده مادر به  

 ...عزیز... عزیز-
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موهایم را نوازش کرد و با دستهای بیجانش 
 محکمتر بغلم

 .کرد 

 .آروم باش دردونه-
برو یه آب به دست و صورتت بزن بیا ببینم 

 .چی شده

وارد دستشویی شدم، از خودم، از زندگی، 
 از اینهمه

میدی و بدتر از همه از این که حس کردم ناا
 فریبم داده

 .متنفر شدم 

وقتی روبروی عزیز نشستم و همه چیز را 
 برایش تعریف



 .کردم ناباور چشم به من دوخت 

نمیشه که، کوروشم اینجوری نیس، بایس -
 پیش آمدی

 .شده باشه که ازش خبر نداری 

هر چی پیش اومده باشه باید بیاد ازم -
 .بپرسه عزیز

 .حق نداره اینطور باهام رفتار کنه 

 .سر تکان داد 

 .بایس یه جوابی داشته باشه-
تو صبور باش تا بیاد ببینم حرف حسابش 

 .چیه 

از جا بلند شدم، حاال دیگر هر حسی بود 
 خشم بود و غرور
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 .زخمخوردهام 
م بدانم چه شنیده و چه حتی نمیخواست

 دیده، دیگر برایم

 .مهم نبود 

نیازی نیست عزیز، حماقت از خودم بود -
 که بهش اعتماد

 .کردم

شما هم چیزی بهش نگید، دیگه مهم 
 .نیست 

 .خیره نگاهم کرد تا وارد اتاقم شدم

لباس عوض کردم و برای دیدن زنعمو به 



 طبقهی باال

 .رفتم 
رگشتم پایین. قرصها و غذایش را دادم و ب

 نادیا زودتر
برگشته بود و صدف تازه از راه رسیده بود. 

 نادیا سریع به
 .طرفم آمد 

داشتم از نگرانی میمردم، چرا گوشیت رو -
 جواب نمیدی؟

 .شانه باال انداختم 

 .گوشیم تو کیفمه و تو شرکت جا مونده -

 .فقط سوییچ تو جیبم بود 
- ؟کیفت با من بود، چرا صداش رو نشنیدم  
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 .بیصداست حتما -
صدف بازوهایم را گرفت و خیره نگاهم کرد 

. 

 ...چی شده؟ چرا انقدر-

 .نگاهش کردم 
انگار ذهنم به کل از کار افتاده بود، تنها 

 چیزی که حس

میکردم سنگینی روی سینه و گلویم بود که 
 حتی

م اسمش را بغض بگذارم، چون نمیتوانست
 اصال دلم



 .نمیخواست گریه کنم 
 انقدر چی؟-

 .نمیدونم... چشمات بیحسه -
 .بازوهایم را آزاد کردم و سمت اتاقم رفتم 

 .من خوبم -

وارد اتاق شدم و روی تخت افتادم و چشم 
 .بستم 

مثل هر زمانی که خیلی عصبی میشدم 
 .خوابآلوده بودم

گر چیزی نفهمیدمچشمهایم را بستم و دی . 

N.Najmi 

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی



848 

 ۲۱۶_پارت#

 .با صدای در از خواب پریدم 
نوری که از سالن به اتاق افتاد چشمم را زد 

 و دوباره چشم

 .بستم 
 .لطفا در رو ببند نادیا -

در را نیمه بسته گذاشت و سایهاش نزدیک 
 .شد 

- شو دیگه، ساعت از شش گذشته، بلند 
 چهار ساعته

 .خوابی 

به سختی از تخت جدا شدم، هیچ انگیزهای 
 برای بلند



 .شدن نداشتم 

 .باشه -
 .خودم را به سمت حمام کشیدم

آبی به دست و صورتم زدم و وارد سالن 
 شدم. متین با

دیدنم اخم کرد و بابا سری تکان داد و رو 
 .برگرداند 

حتی نگاهم نکرد کوروش اما بیاهمیت . 

 .نادیا لیوان چای را به دستم داد
  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

849 

 .بخور یک کم هوشیار بشی -



لیوان را گرفتم و روبروی صدف که بیصدا 
 نگاهم میکرد

 .نشستم 
 عزیز کجاست؟-

 .صدف جواب داد 

 .تو اتاقشه -
و چای داغ را بخار چای روی صورتم نشست 

 به سختی فرو
دادم و تا معده ام سوخت. بیاهمیت، 

 جرعهی بعدی و بعدی

 .تا صدای متین بلند شد 
 .مگه دیوونه شدی؟ بس کن دیگه -

سرم را بلند کردم، انگار از یک تونل عمیق 



 و تاریک و

 .طوالنی نگاهش میکردم 

 .نمیفهمیدم چه میگوید 
 .به لیوان اشاره کرد 

- ، مجبوری اینطوری بخوری؟داری میسوزی  

نگاهی به بخار چای انداختم و جرعهی بعدی 
 و باز هم

سوختم، ولی داغ نشدم، نمیشدم، تمام 
 وجودم یخ بسته
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 .بود 



وقتی کوروش از خانه بیرون رفت هم هیچ 
 حسی نداشتم،

 یا وقتی بابا گفت
- خره به حرف من رسیدیباال  

و رفت در اتاقش و در را محکم به هم 
 .کوبید 

حسی نبود، هر چه بود حجمهای از فریاد 
 بود که خفهاش

کردم تا خودم را خفه کند و کسی را آزار 
 .ندهد

 .صدف کنارم نشست 

 تو چت شده؟-
از پشت بخاری که روی صورتم مینشست 



 .نگاهش کردم 
با هیچ  حرفی نداشتم، دیگر هیچ حرفی

 .کس نداشتم 

عزیز از اتاق بیرون آمد و به سمت مبل 
 .رفت 

 .راحتش بذارین -
صدف سرش را پایین انداخت و متین 

 عصبی و کالفه به

 .سمت در رفت که صدایم را باال بردم 

 .متین-

 .برگشت و نگاهم کرد 
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- د کوروشه، یادت نره به مژگان فردا تول
 .جون بگی بیاد 

همه متعجب نگاهم کردند، میدانستم حتی 
 اگر ندانند چه

اتفاقی افتاده، ولی میدانند هر چه هست 
 مربوط به کوروش

 .است 
 .متین سری به عالمت تاسف تکان داد

 .باشه، ولی یک کم به خودت بیا -
 .لبخند زدم و سرم را پایین انداختم 

دف مثل جیغ در گوشم نشستصدای ص . 

تو زده به سرت، من که نمیدونم چی شده -
 ولی هر چی



هست زیر سر این آقاست، اونوقت 
 میخوای براش تولد

 بگیری؟
 .رو به نادیا کردم

لین مدت خیلی اذیتت کردم، تولد -
 کوروشم که تموم بشه

 .میتونی بری 

 .لبخند نیمهجانی زد و از جا بلند شد 
- یکنی؟داری بیرونم م  

 .جواب ندادم 
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همین چند جمله را هم به سختی گفته 
 بودم و انگار تمام
 .توانم تمام شد

 .احساس ضعف و خستگی میکردم
 .از جا بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم
میرم قرصهام رو بخورم، لطفا بیدارم -

 .نکنید 
ز خواب بیدار شدم ساعت از یک وقتی ا

 نیمه شب گذشته
 .بود 

خانه در سکوت مطلق فرو رفته و من انگار 
 از خوابی بیست

ساله بیدار شده بودم که ذهنم زودتر از 



 چشمهایم شروع

 .به کار کرد 
از اتاق بیرون رفتم و به اطراف نگاه کردم. 

 خبری از نادیا

 .نبود، آرام در اتاق صدف را باز کردم 
ر دو آرام خوابیده بودنده . 
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فضای تاریک، صدای ساعت، سکوت و 



 فریادی که هنوز

 .قلبم را چنگ میزد بیتابم کرد 
 .بدون فکر راهی پشت بام شدم
ام پایم را که روی پشت بام گذاشتم تم

 لحظاتی که آنجا با
کوروش سر کرده بودم جلوی چشمم آمد و 

 .آوار شدم 
زانوهای خم شدهام روی زمین فرود آمد و 

 سجده کردم، به

ناباوری، به بیعدالتی، به اعتمادی که 
 شکست، به

دروغهایش و تمام خاطراتی که باید آنها را 
 میان



سجادهای متبرک میپیچدم و سالهای بعد 
ماز این با خود  

حمل میکردم تا یادم نرود هیچ وقت 
 نمیشود از کوچههای

بنبست راهی باز کرد. سالها پیش من و 
 کوروش اعتمادی

که به هم داشتیم را خاک کردیم و فقط یک 
 مشت خاطرهی

خاک خورده را مثل حسرتهای دست 
 نیافتنی با خودمان

 .کشیدیم تا دوباره همدیگر را دیدیم

او هستم و  نفهمیدیم نه من عسل خاطرات
 نه او مردی که



آرزوی داشتنش برایم تاولی شد پر سوز که 
 هر روز سر باز

 .میکرد و تار و پود هر نفسم را میسوزاند
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اشک نبود، فریاد نبود، خستگی بود و 
 ناامیدی که تا صبح

رد سوزاندم و وقتی خورشید طلوع ک
 خاکسترم را به باد داد

تا بتوانم بیحس و بیرمق سر پا بایستم و 
 تن دهم به
 .نبودش 



 .بیجان از پلهها پایین رفتم 
 .نادیا مشغول گردگیری بود 

با دیدن من متعجب به در بستهی اتاقم 
 .نگاه کرد 

 .فکر کردم هنوز خوابی -
 .به سمت آشپزخانه رفتم 
 نه. آب پرتقال میخوری؟-

داد و من وسایل صبحانه را آماده جواب ن
 کردم و روی میز

 .چیدم 

عزیز پشت میز نشست و چای داغش را 
 میان انگشتان

 .ظریفش گرفت 



بیا خودتم یه لقمه بخور، رنگ به روت -
 .نیست

 .پشت میز نشستم و نادیا روبرویم نشست 
چرا داری این کار رو میکنی؟ حالت خوب -

 نیست و داری
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 به تولد کوروش فکر میکنی؟
دلیلی نداره بفهمه کار منه. من یه تولد -

 بهش بدهکارم و از
قبل هم برنامهاش رو چیدم. مشکلی ندارم 

 .نادیا 



عزیز به سختی جرعهای از چایش را فرو داد 
 .و لب زد 

 .استغفرلله-
نان، چای را دستم نرفت برای حتی لقمهای 

 خورده و

 .نخورده بلند شدم
میز را که جمع کردیم صدف هم آمد و همه 

 به طبقهی باال
 .رفتیم تا خانه را برای شب آماده کنیم
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ساعت از یازده شب گذشته بود و من 
 خسته و آشوب روی



 .تخت افتادم و چشم بستم
 .صدف کنارم نشست 

- روش که میشه ناراحت نباشی؟ کو
 نمیدونست براش
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 .جشن گرفتی، حتما کار داشته که نیومده 

 .ساعدم را روی چشمهایم گذاشتم 

اگر نمیدونست میومد. تو این چند ماهه -
 کی دیدی نیاد

 خونه؟

حرکاتش را باالی سرم حس کردم و فهمیدم 



 با نادیا صحبت
 .میکند 

میشه برید بیرون به پانتومیمتون ادامه -
 بدید؟

 .یک باره دستم کشیده شد و نشستم
نوری که از پشت سر روی نادیا افتاده بود 

 باعث شد
چهرهاش را نبینم، ولی خشم صدایش را به 

 خوبی حس

 .کردم 

تو چت شده؟ از کی تا حاال دنیای تو حول -
 محور یک نفر

ش اینطور از پا میگرده که حاال با نبودن



 دراومدی؟

صدف سر پا ایستاد و نگاه من بین آن دو 
 .حرکت کرد 

خسته و دلزده خواستم دوباره دراز بکشم که 
 نادیا دستم را

 .گرفت و کشید و به دنبالش تا سالن رفتم 

عزیز روی مبل نشسته بود و طبق معمول 
 ذکر میگفت و
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 .رنگ پریده بود 
 .بیحرکت روبروی نادیا ایستادم 



یه نگاه به خودت بنداز عسل، داغون -
 شدی، دو روزه حرف

 .نمیزنی 
داری برای عشق از دست رفتهات عزاداری 

 میکنی؟

 .شانه باال انداخت 

خب بکن، ولی نه به قیمت فراموش -
 .کردن خودت 

همی حتی یه نگاه که به خودت بندازی میف
 برای خودتم

حال به هم زن شدی، چه برسه برای 
 کوروش که هجده

سال ازت بزرگتره و حوصلهی بچهداری 



 .نداره 
عصبی خندیدم و چشم به برگهای ریز 

 گلدان روی میز

 .دوختم 

مصنوعی بود و براق، پژمردگی نداشت، 
 چون... چون

 .مصنوعی بود 

 همه چیز، مصنوعیش موندگاره نه؟-

نداد و عزیز استغفرلله گفت و  صدف جواب
 .سر تکان داد

 .نادیا روبرویم نشست 
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برای همینه که چیزهای مصنوعی مراقبت -
 .نمیخوان 

 .عصبی نگاهش کردم 

میخوای بگی از اونی که سر تا پاش ادعا -
 بود باید مراقبت
 میکردم و نکردم؟

نخیر، دارم میگم باید از خودت مراقبت -
 .کنی 

 .سری تکان دادم و به سمت اتاقم رفتم 

 .حوصلهی نصیحت ندارم -

 .دستم را کشیدم 

ولم کن نادیا، خسته شدم از حرف... -
 حرف... حرف... فقط



یه مشت شعار کردید تو مغزتون که هر 
 وقت یکی زمین

 .خورد آوار کنید سرش 

؟ آره میکنم میگی عزاداری میکنم . 

نه برای اونی که رفته، برای قلب واموندهام 
 که هیچ وقت

نتونست بفهمه اونی که روبروش وایساده 
 دروغه، ذاتش،

 .حرفهاش، سلول به سلولش دروغه

 .بلندتر از من فریاد زد 
دنیات رو بر پایهی همین دروغ ها -

 ساختی. خودت
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خواستی. کور که نبودی، بودی؟ همه چیز رو 
 در مورد

پدرت و کوروش میدونستی. تا پونزده 
 سالگی نفهمیدی

 بابات چطور با مادرت رفتار میکنه؟
تا این سنت نتونستی بفهمی کوروش روی 

 چه چیزهایی

 حساسه؟

تو چطور آدمی هستی که چشم میبندی و 
 خودت رو

میگی غرق نمیشم؟میندازی تو دریا و   

 حاال که غرق شدی داد میزنی دریا مقصره؟



روبرویم ایستاد و انگشت اشارهاش سینهام 
 .را هدف گرفت

N.Najmi 
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تو، خود تو مقصری، پس الکی دست و پا -



 نزن. اگر
 .میخوای بزنی برای نجاتت بزن 

عقب رفتم، آنقدر عقب که به دیوار خورده 
 .و ایستادم 

نجات؟ از چی؟ مادر کشته شدهام؟ پدر -
 قاتلم؟ یا مردی که

ل اعتماده؟فکر میکردم قاب  

صدای در بلند شد. نگاهی به هم انداختیم 
 و صدف در را باز

 .کرد و کوروش وارد شد

 .رو برگرداندم و آشپزخانه رفتم 
داشتم میسوختم و برای بار اول واقعا 

 نمیخواستم او را



 .ببینم 
 .عزیز باهاتون کار دارم -

 .میخوای بیا تو اتاقم -

- ری نه، نیازی نیست. فقط اومدم یه خب
 .بهتون بدم و برم 

لیوان آب در دستم لرزید و آب سر ریز شد 
 و در ظرفشویی

ریخت و ریخت و دستم نرفت برای بستن 
 .شیر 

 .بعد از جراحی مامان میرم -
چشم بستم و لیوان از دستم در ظرفشویی 

 .افتاد
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که سکوت شد و فقط  کسی شیر را بست
 صدای ضربان

قلبم را شنیدم و کر شدم از فریاد 
 .بیصدایش

 کجا به سالمتی؟-

خودتون میدونید عزیز، من به خاطر -
 مامان برگشتم، حاال

هم کار دیگهای ندارم که به خاطرش بمونم. 
 بعد از جراحی
 .مامان میرم

 .نادیا بازویم را گرفت و روبرگرداندم 
ایستاده بود  کوروش روبروی عزیز . 



 .عزیز آرام بلند شد 

وختی اومدی خیلی توفیر داشت با حاالیی -
 که میخوای

 .بری 
االن نمیخوام صحبت کنم عزیز، فقط -

 بدونید تصمیمم
 .قطعیه

به سمت در رفت و با هر قدمش قلبم 
 کنده شد و زیر پایش

 .لگدکوب 
جلوی در مکث کرد و برگشت نگاهم کرد، 

 چشمهایش پر از

ی خونآلود بود و به نظر چقدر خسته و رگها



 شکسته

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

862 

 .میآمد 

ته ریش همیشه مرتبش بلند شده بود و 
 برای یک آن فکر

کردم نگاهش چقدر مهربان است، تا وقتی 
 .که لب باز کرد 

و اما تو خانوم، من برات قابل اعتماد -
این حرفها نبودم، با  

 .برای خودت مرثیه نساز
اگر قابل اعتماد بودم امروز پشت سرم 



 نبودی. این تو بودی
 .که اعتماد رو شکستی، نه من

 .صدای در بارها و بارها در سرم تکرار شد 

دستم را به کانتر گرفتم و آرام نشستم. 
 کوروش برای

همیشه از دستم رفته بود و مطمئن بودم 
 هیچ راه برگشتی

تنیس . 

نادیا دستم را گرفت و یه سختی بلندم کرد. 
 آرام به سمت
 .اتاقم رفتم 

 ...میرم قرصهام رو بخورم، واال -

هنوز گیج حرفش بودم، صدای خودم را 



 میشنیدم و ذهنم

 .حالجی میکرد 

 .سریع سمت عزیز چرخیدم 
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- ش گفت بعد از خوب شدن عزیز، کورو
 زنعمو میره؟

بدون اینکه نگاهم کند سر تکان داد و چه 
 اخم غلیظی

داشت. به راهم ادامه دادم، باید 
 میخوابیدم، عمیق و

 .طوالنی
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یک هفته بدون نفس، بدون این که ببینم، 
 بدون اینکه

 .بشنوم، تنها با کار گذشت
دم و هر جا من هر جا کوروش بود من نبو
 بودم او دود

 .میشد و به هوا میرفت

نادیا نرفت، میگفت حال من خوب نیست، 
 خواستگاری

شهابی را عقب انداخت تا حال من خوب 
 شود، ولی من که

 .خوب بودم 



نمیفهمیدم چرا میگفت حال من بد است! 
 نفس

 میکشیدم، غذا میخوردم، ساعتهای طوالنی

تی گریه میخوابیدم، سر کار میرفتم و ح
 .نمیکردم 
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شب متین و مژگان برای خواستگاری 
 میآمدند و من حالم

خوب خوب بود و خوشحال بودم؛ چون 
 صدف خوشحال

 .بود 



خانه را مرتب کردم، هر میوهای که دیدم 
 خریدم و هر

شیرینیای که صدف دوست داشت را 
ش دادم سفار  . 

 .دنیا قشنگ بود، حتی بدون کوروش 

برای صدف، برای نادیا که هر روز با مسعود 
 حرف میزد و

حتی برای شهابی که آخر موافقت نادر را 
 گرفت هم سهمی

 .از شادی وجود داشت
حتی برای بابا که این روزها لبخند از لبش 

 .دور نمیشد

زندگی برای همه در جریان بود و شاید فقط 



دم کهمن بو  

خودم را به آغوش خاطراتی که نمیگذاشتم 
 بمیرند سپردم

 .تا بتوانم سر پا بایستم و زندگی کنم 
 .صدف سینی شیرینی را دستم داد 

 میذاریش رو میز؟-

سینی را روی میز گذاشتم و نگاهی به 
 ترکیب میز
 .انداختم 
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ه چیز مرتب و سر جایش بود هم . 



عمو و زنعمو خواستند مراسم خواستگاری 
 طبقهی باال

باشد تا زنعمو راحت باشد و من میتوانستم 
 برای چند

دقیقه استراحت پایین بروم. هنوز در را 
 نبسته بودم که

مژگان جون و متین از آسانسور بیرون 
 آمدند و بابا

 .همراهشان بود 

 .خیلی خوش آمدید -

را داخل بردم  سرم . 

 .صدف بیا-

جعبهی شیرینی را از مژگان جون گرفتم و 



 .داخل شدم

صدف و عمو جلوی در آمدند. صدف سبد 
 گل را از متین

 .گرفت و عمو با او دست داد 

 .متین آنقدر جدی بود که خندهام گرفت 

 .بیا برو بشین از این اداها درنیار-
به سمت سالن رفتند و همه جلوی پایشان 

ستادند ای . 

کوروش جایش را به مژگان داد و روی تک 
 مبل روبروی او

 .نشست
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متین سفت و سخت به چهرهی جدیاش 
 .چسبیده بود 

خاله مریم به صدف اشاره کرد که شربت 
 .بیاورد 

 .صدف رفت و من روبروی متین نشستم 

صحبت کرد و متین جدی  عمو شروع به
 جوابش را میداد و

 .هر لحظه گرهی کراواتش را شالتر میکرد

چشمش که به من افتاد نفس کالفهاش را 
 بیرون داد و لب

 .زد 
 .دارم خفه میشم-

آمده بود یک دانه خواهرم را ببرد و من با 



 اینکه می
شناختمش دلم مثل سیر و سرکه 

 .میجوشید 

آب را پر کردم و  به آشپزخانه رفتم و لیوان
 الجرعه سر

 .کشیدم

 .نادیا خندان نزدیک شد 
 تو چته؟-

 .شانه باال انداختم 

 .هیچی، یک کم دلشوره دارم -

صدف شربتها را برد و من با نفسی عمیق 
 پشت سرش
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 .وارد سالن شدم 
کنار خاله نشست  سینی را گرداند و نهایتا . 

مژگان جون زیر چشم نگاهش کرد و نهایتا 
 رو به عزیز

 .کرد 

عزیز جون مستحضر هستید که ما برای -
 چی مصدع اوقات

 .شدیم 

 .به صدف لبخند زد 
شما بهتر از من از وضعیت شغلی متین -

 خبر دارید و با

اخالقش آشنا هستید، پس من گزافه گویی 



 .نمیکنم 
مون صدف جون رو برای میخوام دختر عزیز 

 برادرم
خواستگاری کنم. تنها چیزی که میتونم 

 اضافه کنم اینه که
در صورت موافقت شما قول میدم متین 

 برای خوشبختی
صدف هر کاری از دستش بربیاد رو انجام 

 میده. حاال ما

 .منتظر نظر شما هستیم 

صدف سر به زیر انداخته بود و متین 
 ایستاد. همهی

ن باال کشیده شد چشمها با متی . 



ببخشید، من این کت رو در بیارم که دارم -
 .خفه میشم 
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عمو بلند خندید و بابا با لبخند سر تکان 
 .داد 

 پس تو عروسیت میخوای چیکار کنی؟-
 .واال نمیدونم، شایدم بذارمش زمستون -

و گرهی کراواتش را تا وسط کتش را درآورد 
 سینه پایین

 .کشید 

 .عزیز رو به مژگان جون کرد 



متین پسر خوبیه، منم با عموش و باباش -
 حرف زدم، اونام

 .حرفی ندارن. میدونم صدفم مشکلی نداره 

 .رو به صدف کرد 
 درسته دخترم؟-

صدف سرش را تا جای ممکن پایین 
 انداخت و چیزی

 .نگفت 
د متین صدا بلند کر  . 

 خب این یعنی چی؟-

 .عزیز لبخند زد 

 .از قدیم گفتن سکوت عالمت رضاس -
 .مژگان جون لبخند زد 
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پس با اجازهتون دهنمون رو شیرین -
 کنیم و بعد بریم

 .سراغ مسائل جانبی 

صدف سینی شیرینی را جلوی عزیز گرفت. 
که عزیز  

شیرینی کوچک را در دهانش گذاشت همه 
 .دست زدند 

چقدر راحت و بدون مشکل همه چیز حل 
 .شد 

مژگان جون از کیفش جعبهی مخمل را در 
 آورد و رو به



 .عزیز کرد 

 .پس با اجازهتون -
عزیز سر تکان داد و مژگان از جعبه گردنبند 

 ظریفی را

بیرون کشید و دور گردن صدف انداخت و 
را کهگونهاش   

بوسید همه خندان باز هم دست زدند و 
 جالب این بود که

 .بابا از همه خوشحال تر به نظر میرسید
N.Najmi 
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مژگان جون هنوز درست ننشسته بود که 

 .بابا شروع کرد 
خب حاال که همه چیز به خیر و خوشی -



 انجام شد
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 .میخواستم همینجا یه مطلبی رو بگم 

برای یک لحظهی ناتمام قلبم از تپش افتاد. 
 بیاختیار به

کوروش که تا آن لحظه در سکوت به جمع 
 نگاه میکرد

 .چشم دوختم 

 .با پوزخند به بابا نگاه میکرد
میدانست، او میدانست بابا میخواهد چه 

 .بگوید 



 .عزیز متعجب سر تکان داد 

- و مادربگ . 

میدونم شاید کمی عجیب باشه که اینجا -
 این مطلب رو

میگم، ولی انقدر با هم آشنا هستیم که فکر 
 میکنم رسم و

 .رسوم نباید دست و پامون رو ببنده 
 .رو به مژگان کرد و لبخند زد 

میخواستم بگم من از مژگان تقاضای -
 ازدواج کردم و

 .ایشون هم موافقت کردن
ه به بابا و بعد به مژگان با دهان باز ماند

 .نگاه کردم 



حتی صدای عمو نتوانست خط نگاهم را از 
 لبهای خندان
 .مژگان ببرد 
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خب پسرم فکر نمیکنی بهتر بود بعدا این -
 مسئله رو

 عنوان کنی؟

 .مژگان جای مادرم؟ نمیفهمیدم 

نقدر به هم نزدیک شدند؟کی این دو آ  

گفتم عمو جان، انقدر سنمون باال رفته که -
 دنبال رسم و



رسوم نباشم، میخواستم حاال که همه 
 جمعند بهتون اطالع

بدم. فکر نمیکنم هیچکدومتون مشکلی 
 .داشته باشید 

و من میخکوب به چشمهای مژگان نگاه 
 .میکردم 

 باز هم صدای عمو بلند شد
- خیلی هم خوشحالیم،  مسلما از انتخابت

 کی بهتر از مژگان

 ...خانم، ولی

حرکتی را کنارم حس کردم. سر گرداندم، 
 کوروش داشت از

 .سالن بیرون میرفت



 .بابا صدایش را بلند کرد 
ولی و اما رو بذاریم کنار عمو جان، فکر -

 میکنم متین هم

دوست داره خواهرش سر و سامان بگیره و 
 .نگرانش نباشه 

ل من متعجب به خواهرش متین هم مث
 .نگاه میکرد
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کوروش در آستانهی در مکث کرد و یک باره 
 .برگشت 

یعنی تو نگران دلواپسیهای متینی که االن -



 داری اینها

 رو میگی؟

 .بابا اخم کرد 
 .این یکیشه -

 .کوروش پوزخند زد و جلو رفت 

 پس چرا چند سال پیش نگفتی؟-
بابا مبهوت نگاهش کرد و عمو با اخم از 

 جایش بلند شد و

 صدایش در سرم پیچید

 منظورت چیه کوروش؟-

کوروش بدون اینکه نگاهش را از بابا بردارد 
 .ادامه داد 

پدرام خوب میدونه دارم راجع به چی -



 .حرف میزنم 

یه سوال سادهست، چرا چند سال پیش به 
گفتی کهمتین ن  

 خواهرش سر و سامون گرفته؟

رنگ بابا پرید، خاله سرخ شد و عزیز 
 دستش روی تسبیح

بیحرکت مانده بود و من میفهمیدم و 
 .نمیخواستم بفهمم

N.Najmi 
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 .یک باره خاله از جا بلند شد و داد زد 
 کوروش، این اونه؟-

کوروش سری به عالمت مثبت تکان داد و 
 من توان نداشتم

 .تا به چشمهای مژگان، یا بابا نگاه کنم
 .کوروش جلوتر رفت 

 خب پدرام، چرا نگفتی؟-

 .متین صدا بلند کرد 



 جریان چیه؟-

 .کوروش با پوزخند نزدیک بابا شد 

 خودت میگی یا من بگم؟-
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 .االن وقتش نیست -
کوروش دستش را روی شانهی بابا گذاشت 

. 

- ق پس کی وقتشه؟ نه ساله همه رو احم
 .فرض کردی 

اگر این کاررو نمیکردی هیچ وقت حرف 
 نمیزدم، ولی حاال



میخوام ازت بپرسم کی میخوای به همه 
 بگی نه ساله
 ازدواج کردی؟
 .بابا فریاد زد

 .دروغه -

کوروش خندید و چند بار آرام روی شانهی 
 بابا زد و عقب

 .رفت 
باشه، پس حتما رییس زندان لیست -

 .اشتباه نشونم داده
گان نبوده که تمام که این شش سال به مژ 

 عنوان همسرت

 .میومده مالقاتت



یا حتما ثبت احوال اشتباه میکنه که نه سال 
 پیش اسم

 .مژگان رو زده تو شناسنامهات 

مژگان رنگ به رو نداشت، از آن بدتر متین. 
 صدف به دیوار

چسبیده و دستهایش جلوی سینهاش قالب 
 شده و با
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 .وحشت به بابا نگاه میکرد
خاله دستهای مشت شدهاش را کنار 

 شقیقهاش گذاشته



بود و میفشرد و من میخکوب شده بودم به 
 مبل و فقط

چشمهایم میچرخید و حتی نمیتوانستم 
 درست نفس

 .بکشم 
خاله یورش برد سمت بابا و کوروش او را 

 .گرفت 

لب زد و صدایی از حنجرهاش بیرون خاله 
 .نیامد 

یک باره صدای هقهقش در سالن پیچید. 
 صدای عزیز بلند

 .شد 

 .پدرام -



بابا برگشت سمت عزیز و من در 
 چشمهایش همه چیز را

دیدم، تمام چیزی که در این شش سال 
 ندیده بودم؛ آن

همه دروغ از سر ترس در نگاهش بیداد 
 .میکرد

 .بله عزیز -
سالها عزیز بدون اینکه پشتش خم  بعد از

 شود و یا لنگان

راه برود به سمت بابا رفت و روبرویش 
 .ایستاد 

تو چشام نیگا کن و حرف بزن. تو پیش از -
 مردن سپیده
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 این دخترو عقد کردی؟
روی بابا سرش را پایین انداخت و عزیز آرام 

 .سینهاش زد 

 .سرتو بگیر باال -

بابا آرام سرش را باال آورد و از باالی شانهی 
 عزیز به مژگان

 .نگاه کرد 
 .عاشقش شدم عزیز -

عزیز فرصت نداد و صدای سیلی در فضا 
 پیچید و من از جا

 .پریدم 



 .عمو فریاد زد 

 ...عزیز-

عزیز از بابا رو برگرداند و خم شد، لرزید و 
 به سمت مبل

 .رفت 
از اینجا برو بیرون، این خونواده دیگه تو -

 .رو نمیشناسه 
 .وقتی نشست صدایش را باال برد 

هر کی از این خونواده بخواد تو رو ببینه -
 باید اول گیس

 .سفید منو کفن کنه 
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ه گفت و بینفس و رنگ پریده سرش را ب
 پشت مبل تکیه

 .داد

N.Najmi 

 ۲۲۳_پارت#

صدای گریهی خاله نمیگذاشت تمرکز کنم، 
 اصال

نمیخواستم بفهمم چه شنیده و چه 
 فهمیدهام. بابا با نفرت

به کوروش نگاه میکرد و او خونسرد چشم از 
 چشمش

 .برنداشت
خودت خواستی پدرام، به قول تو همه -



 همدیگر رو

سنگین بود میشناسیم، ولی برای من خیلی 
 که تو حتی

عزیز رو آلت دست کنی و صاف تو چشم 
 بزرگترهات نگاه

 .کنی و دروغ بگی

نزدیکتر شد و خونسردیاش کم کم پر کشید 
 و صدایش

 .باال رفت 
سپیده رو بفرستی زیر خاک و انقدر -

 خونسرد و بیخیال

به روی خودت نیاری دو تا بچه رو یتیم 
 .کردی 
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 .صدایش به آخرین درجه رسید 

مغز عسل رو یه جوری شستشو بدی که -
 از همهی عالم و

آدم بیزار شه، حتی از مادرش و تو بشی 
 ربالنوع شرافتی

 .که نداری 

بابا همانطور با نفرت به او نگاه میکرد و 
 .جواب نمیداد

ه سمت متین آهسته از جایش بلند شد و ب
 خروجی رفت

 .که صدای بابا بلند شد



 .صبر کن متین -

 .متین ایستاد و روبرنگرداند

بابا به کوروش چشم دوخت و قلبم... قلبم 
 از چیزی که در

چشمهایش دیدم آنچنان تپید که صدایش 
 در گوشم

 .پیچید 
زنگ خطر مثل ناقوس مرگ در سرم 

 .میکوبید

 بابا صدا بلند کرد
- ت داره افشاگری کنه حاال که کوروش دوس

 باید پاش
 .بایسته 



 .جلو رفتم و فقط توانستم زمزمه کنم 
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 .نه بابا... نه -
 .جلو رفت و روبروی کوروش ایستاد 

سنگ کی رو به سینه میکوبی؟ سپیده زن -
 ...من یا

 .جلو دویدم و بین آن دو ایستادم 

 .بابا نه، تو رو خدا -
من را عقب زد و چشم از کوروش 

 .برنداشت 
بهت گفته بودم عسل، گفتم یه روز حرف -



 میزنم. خودش

 .خواست 

کوروش میخندید و کاش میدانست چه چیز 
 در انتظارش

 .است
 .یقهی بابا را گرفتم و زار زدم 
 ...بابا به من فکر کن، اصال -

مژگان را  دور خود چرخیدم، دویدم و دست
 گرفتم و

 .کشاندمش تا روبروی بابا 

بهش میگم مامان، قبولش میکنیم، -
 .همهی ما 

 .دویدم سمت عزیز 



بگو عزیز، جون عسل، بگو مژگان رو قبول -
 میکنی. زن
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 .خوبیه، مامان من در حد بابام نبود 

نگاهم میکرد عزیز بهتزده  . 

 .دویدم سمت مژگان 

 .هیچ کس اذیتت نمیکنه، قول میدم -

چرخیدم و دستهای بابا را گرفتم و برای 
 اولین بار در

 .عمرم التماس کردم 

 .بابا... جون عسل نکن -



 .دستهایش را از دستم بیرون کشید 

اونی که داغون میشه تو نیستی، اونیه که -
 روبروم

 .ایستاده 
 .هق زدم 

دیا بلندم کرد و عقب کشید و من داد نا
 .زدم 

بابا نکن. تو رو قسم میدم به روح پدرت -
 .نکن

 .کوروش فریاد زد 

 .بس کن عسل -
 .الل شدم و خرد شده زانو زدم 

 صدای کوروش پایین آمد
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 .نترس، میدونم چی میخواد بگه -
دانست، هیچ کس جز من و بابا نمی

 .نمیدانست 
 .بابا جلوتر رفت 

خب آقا کوروش، شما که صداقت برات -
 حرف اول رو

 ...میزنه چرا نمیگی

سرم را روی زمین گذاشتم و دستم را روی 
 دهانم گذاشتم

 .و جیغ زدم 
 ...نه-



 چرا نمیگی صدف دختر توئه؟-

N.Najmi 

--- Saturday, November 21, 2020 
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 .با صدای زن عمو سر بلند کردم 



 .یا قمر بنیهاشم -
 .عمو فریاد زد 

- ی؟هیچ میفهمی چی میگ  

و اما کوروش خونسرد به بابا نگاه میکرد، 
 آنقدر خونسرد

که کم کم صاف نشستم و نتوانستم چشم 
 .از او بردارم 

 .کوروش به سمت خروجی رفت 

 .دو دقیقه فرصت بدید تا بیام -

بابا بهت زده به راهی که کوروش رفت 
 .چشم دوخته بود

 .مژگان کنار بابا ایستاد 

 .همه چیز درست میشه -



له یورش برد سمت مژگان خا . 

ای کفتار، تو خواهر من رو به کشتن -
 دادی. تو نابودش

 .کردی 

بابا بین او و مژگان ایستاد و خاله را هول 
 .داد 

 .درست حرف بزن -

صدای هقهق صدف از پشت سرم روی 
 اعصابم خط
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ا نهایتا صدف را نابود کرده میانداخت. باب



 بود و من
نمیدانستم باید چطور خواهرم را آرام کنم. 

 عمو طول و

 .عرض سالن را راه میرفت 

پدرام اگر حرفی که زدی تهمت باشه خودم -
 از خجالتت
 .درمیام 

 .دروغ نیست عمو، از عسل بپرسید -

همه به من نگاه کردند. صدای بغض آلود 
 .زنعمو بلند شد 

- دخترم، بگو دروغه  عسل، . 

نمیتوانستم حرف بزنم، چه میگفتم؟ صدای 
 مامان در



 "دارم میرم پیش پدر صدف " .ذهنم پیچید

 .بابا پوزخند زد و سر تکان داد 
 .حرف بزن عسل، فقط دروغ نگو -

به شدت سر تکان دادم و جلوی دهانم را 
 .گرفتم 

 .نه... نه-
صدای هقهق زن عمو و صدف در سرم 

کرد بیداد می . 

کوروش وارد سالن شد و پاکتی که در 
 دستش بود را سمت

 .من گرفت. چشم از بابا برنمیداشت 

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی



884 

 .بخونش -
نادیا فشاری زیر بازویم آورد و ایستادم و 

 آهسته به سمتش
رفتم. آرم بیمارستان روی پاکت بود. آن را 

ردم و باباز ک  

دست لرزان برگه را درآوردم و باز کردم. 
 کلمات جلوی

 .چشمم دودو میزدند 

به سختی تمرکز کردم و اول از آن همه 
 اصطالح چیزی

به " .نفهمیدم، ولی کم کم ذهنم باز شد
 احتمال نود و نه

درصد نسبت پدر و فرزندی بین کوروش 



 کاردان و صدف

 "کاردان وجود ندارد 

هایم میرقصیدند و صدای کلمات جلوی چشم
 مامان رهایم

 .نمیکرد. نگاهم چرخید روی کوروش
باالخره چشم از بابا برداشت و به من نگاه 

 .کرد

تو اتاقم دنبال چی میگشتی عسل؟ مگه -
 برای همین

 فیلتر سیگارها رو برنداشتی؟

بلند و عصبی خندید و من یخ زده بر جای 
 .ماندم 

- یین دیدمت، اومدم بهت بگم نادر پا



 منتظرته، ولی داشتی

فیلتر سیگارها رو میذاشتی توکیسه. باورم 
 نمیشد بعد از
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 .اونهمه قول و قرار تا اینجا پیش بری 
صدف دوید و کاغذ را از دستم قاپید. 

 چشمهایش سریع از

روی خطوط رد شد و ذهن من از آن روز 
 کذایی که کوروش

را از دست دادم. کوروش فهمیده بود هنوز 
 شک دارم و



 ...رهایم کرده بود. وای بر من
صدف کاغذ را به سمت بابا انداخت و فریاد 

 .زد 
بیا برش دار، هیچ نسبتی بین ما نیست. -

 نیست لعنتی
N.Najmi 
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بابا گیج و گنگ به کاغذی که روی زمین 
 افتاده بود خیره

نده بود. مژگان سریعتر از او کاغذ را ما
 .برداشت و خواند

 .بهتزده به بابا نگاه کرد 
جریان چیه پدرام، تو که میگفتی سپیده -

 گفته صدف



 دختر کوروشه؟

بابا گیج و گنگ به کوروش و به من نگاه 
 .کرد 

 .زیر سر اینهاست -
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 .خاله جلو رفت 

یعنی چی سپیده خودش گفته؟ اگر پدرام -
 این رو بهت

 .گفته فقط چرت و پرت گفته 

 .بابا داد زد 
 .از عسل بپرس -



جلو آمد و شانههای مرا گرفت و به شدت 
 .تکانم داد 

 .حرف بزن -

نگاهم بین همه چرخید. کوروش دقیق 
 نگاهم میکرد. فقط

 .به خاطر او لب باز کردم
- میگه، خودش گفت. گفت... گفت  راست

 میرم پیش پدر

 .صدف. میرم پیش کوروش 

باز هم نگاهها چرخید سمت کوروش. بابا 
 .فریاد زد 

 .دیدید، این تو آزمایش دست برده -

خفه شو پدرام. یادت رفته تا سالها بعد از -



 به دنیا اومدن
صدف شما مشکل نداشتید؟ این تو بودی 

 که گند زدی به

چرا باید سپیده به تو خیانت رابطهتون. 
 میکرد وقتی

 عاشقت بود؟
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 .خاله روبروی بابا ایستاد 

اون شب چه اتفاقی افتاد، چرا دعواتون -
 شد؟

 .بابا شانه باال انداخت 



 چه فرقی میکنه؟-

فرق میکنه، باید بفهمم چرا این حرف رو -
ه زد . 

 .چرخید سمت من 

 تو بگو عسل، دعوا سر چی بود؟-
من... من نمیدونم. وقتی رسیدم پشت -

 در دعوا شروع

شده بود و طبق معمول بابا داشت مامان 
 .رو تحقیر می کرد

مامان... مامان هیچی نگفت فقط آخر 
 حرفهای بابا گفت

 .میره پیش کوروش، میره پیش پدر صدف 

کوچک روی خاله دست انداخت و گلدان 



 میز را برداشت و

پرت کرد سمت دیوار و گلدان مسی با 
 ضرب روی زمین

افتاد و قل خورد تا جلوی پای زنعمو که 
 بیجان هقهق

 .میزد و سر تکان میداد

امکان نداره. سپیده دروغ نمیگه، حاال که -
 گفته حتما یه

 .دلیلی داشته 
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یک باره همه چیز جلوی چشمهایم نقش 



 بست. از لحظهای
که وارد خانه شدیم تا وقتی که وارد سالن 

 کذایی شدم و

 .جنازهی مادرم را در آغوش کشیدم 

 .مامان، مامان گفت بابا داره کار میکنه -

 .خاله دوید سمتم 

 یعنی چی؟-
 .به بابا نگاه کردم 

- گاه کرد و از پنجرهی ورودی سالن رو ن
 گفت بابا داره کار

میکنه و نذاشت ما بریم پیشش، گفت بریم 
 .اتاقمون 

 .صدف کنارم ایستاد 



درسته. عسل هر چی گفت نذاشت بابا -
 .رو ببینه 

 .کوروش جلو رفت و رودرروی بابا ایستاد 

فکر میکنم االن تو باید بگی تو اون سالن -
 .چه خبر بوده 

یان دستهای خاله غرق در فکر بود و من م
 لرزان مادرم که

ما را به طبقهی باال هول میداد قفل شده 
 بودم

N.Najmi 
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 ۲۲۶_پارت#

چشمم به مژگان افتاد و از چیزی که به 
 ذهنم رسید

 .لرزیدم
 .آرام و لرزان سمتش رفتم 

- رزید، برای با تو بود، آره؟ برای همین میل
 همین نذاشت ما

 .بریم تو سالن
چرا تمام این سالها نفهمیده بودم، چرا به 

 آن حالت مامان
 شک نکرده بودم؟

چرا به خاطر چیزی که شنیدم حتی برای 
 یکبار خاطراتم را



 درست مرور نکردم؟ چرا؟

 .و این چرایی که مرا میخورد فریاد شد 
 تو بودی؟-

و  یک قدم عقب رفت و متین آسیمه
 عصیان زده جلویش

 .ایستاد
میدونستم دروغ میگی، ولی نمیدونستم -

 حاضری پای

 .جون یه آدم بایستی و بازم دروغ بگی
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آنقدر به خواهرش نزدیک شد که فاصلهای 



 .بینشان نماند 
برای یه بارم که شده جرات داشته باش و -

 حقیقت رو بگو،

 .بگو اون شب تو اونجا بودی یا نه 
اشکهای مژگان روی گونههایش ریخت و بابا 

 .فریاد زد 
 .آره، مژگان اونجا بود -
 .صدای عزیز بلند شد 

 .دست زنتو بگیر از اینجا برو بیرون -

 .خاله مهلت نداد و رودرروی مژگان ایستاد 

 باهات حرف زد؟-
نفی تکان  مژگان فقط سرش را به عالمت

 .داد



 .بابا جواب خاله را داد 
 .یک کلمه هم حرف نزدن -

 .خاله عصبی خندید 

حتما انقدر اون صحنه مشمئزش کرده که -
 برای انتقام از

تو، برای اینکه نشونت بده خواهانی جز تو 
 داره اون دروغ

 .رو گفته 
 .کوروش جلو رفت 
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تو واقعا نفهمیدی؟ نفهمیدی اون فقط -



 میخواسته آزارت

بده؟ میخواسته انتقام سالها تنهایی و 
 خیانت رو ازت

 بگیره؟
 .بابا سرگشته سر تکان داد 

 .امکان نداره-
 .خاله فریاد زد 

داره، یه کم به اون مغزت فشار بیار -
 لعنتی، سپیده حتی

کردی  بدون تو آب نمیخورد، چطور فکر
 بهت خیانت

میکنه، اونم با کوروش؟ چطور باور کردی و 
 کشتیش



 !لعنتی، چطور باور کردی؟
روی مبل افتاد و صدای هقهقش سالن را پر 

 .کرد 

متین روبرگرداند و به سمت در رفت و 
 اینبار هیچکس

 .جلویش را نگرفت 

مژگان بیصدا اشک میریخت و خاله مثل 
 آونگ تکان

و صدف در آغوش  میخورد و مویه میکرد
 .نادیا میلرزید 

کوروش کاغذی که به بیگناهیاش مهر تایید 
 میزد را از

 .دست مژگان کشید 
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 .برات متاسفم مژگان، خیلی ارزون بودی -
به سمت در رفت که صدای زنعمو بلند شد 

. 

 کجا میری پسرم؟-

یستاد و برگشت کوروش ا . 

میرم یه جایی تا به خودم تلقین کنم اگر -
 پدرم به من

 .شک کرده حتما تقصیر من بوده 

 .زنعمو هقهق زد 
 .شک نکرده پسرم -

به سمت زنعمو رفت و خم شد و دستش را 



 .بوسید 
نگران نباش مادرم، یه کم زمان میخوام تا -

 این چیزها رو
 .هضم کنم 

رد و عمو سرش را ایستاد و به عمو نگاه ک
 .پایین انداخت 

گفتید اگر حرفهای پدرام تهمت باشه... -
 ...گفتید اگر بابا

حتما اشتباهی تو زندگیم کردم که بهم شک 
 .کردید 

باز هم دست زنعمو را بوسید و عقب عقب 
 .رفت

اگر میرفت دیگر نمیتوانستم با او صحبت 



 کنم. دنبالش

 .دویدم و میان پلهها به او رسیدم 
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 .کوروش -

چقدر نگاهش زخم خورده بود، سختتر از 
 من! لبخند

 .غمگینش قلبم را آتش زد 

ازت خواهش کردم بذاری مشکالت رو با -
 هم حل کنیم،

روز قبلش ازت خواستم اگر سوالی داری 
 ازم بپرسی عسل،



از چشم من برای  ولی تو چیکار کردی؟ دور
 اثبات

حرفهای پدرت رفتی تو اتاق من و دنبال 
 .مدرک گشتی 

 .دو پله را لرزان رفتم پایین 

رفتم دنبال مدرک که ثابت کنم حرفهای -
 بابا اشتباهه، نه

 .اینکه درسته، باور کن 
 .پوزخند زد و دستش دور نرده قالب شد
اگر به من اعتماد داشتی میومدی از -

ی،خودم میخواست  

 .میدونی که میومدم و آزمایش میدادم 

 پلهها را باال آمد و روبرویم ایستاد



خودت رو گول نزن عسل، تو به من شک -
 .داشتی 

باز هم چرخید و از پلهها پایین رفت، نباید 
 میگذاشتم

 .برود، نباید 
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- حرفها تو سرم دوره شش سال تمام اون 
 شد، فکر

میکنی ساده ست از مادری که روی 
 صداقتش قسم

میخوری حرفی به این سنگینی بشنوی و 



 شک نکنی؟ تو

 بودی شک نمیکردی؟
شک میکردم، ولی قبل از اثباتش دل -

 نمیدادم، اگر دادم
صادقانه حرف میزدم و ازش میخواستم بهم 

 .ثابت کنه 
پله فرود  پلهها را پایین رفت و من روی

 .آمدم
N.Najmi 
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نادیا و صدف دو طرفم نشستند. نادیا دستم 
 را گرفت

 .عسل-

 .صدف سرش را روی شانه ام گذاشت



 فکر میکردی دختر... دختر کوروشم؟-

 .موهایش را نوازش کردم

وای بر من اگر به بابا شک نمیکردم و 
 میرفتم دنبال

نقشهای که شروع نشده تمامش کردم. 
ت چطورآنوق  
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 میتوانستم به صورت صدف نگاه کنم؟

من رو ببخش خواهری، به خاطر همه -
 .چیز 

دستم را محکم فشار داد و از گرمای 



 دستهایش جان

 .گرفتم 

صدف مرا بخشیده بود، به خاطر آن همه 
 سال دروغ، با قلب

ده بود بزرگش مرا بخشی . 

 .دستم را دور شانهاش حلقه کردم 

تو خیلی بزرگتر از منی صدف، من کور -
 بودم، کر بودم. تو

 .یه دنیا مهری، من سراپا کینه بودم 
سرش را بلند کرد و با دیدن چشمهای 

 سرخش بغض کرده

 .لب زدم 
هیچوقت گریه نکن، از این به بعد برای تو -



 .شادی میاد 

 .یاد متین لرزاندم 
 متین کجا رفت؟-

 .باز هم اشکهای صدف جاری شد 
 .رفت-

باید کاری می کردم، باید اوضاع را پیش از 
 اینکه خراب تر
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 .از این شود درست میکردم
من از دست رفته بودم، دیگر بین من و 

 کوروش هیچ چیز



ف تنهایی نبود درست نمیشد، ولی حق صد
. 

سریع وارد خانه شدم و مانتو و روسریام را 
 .برداشتم 

 .نادیا آمد کنارم 
 میری سراغ متین؟-

سر تکان دادم که صدف هم مانتو و 
 روسریاش را

 .برداشت 
 .جلویش ایستادم 

من میرم که بدونه من موضوع مژگان رو -
 به دوستیمون

 ربط نمیدم، تو برای چی میای؟

انداخت و من سرش را باال  سرش را پایین



 .کشیدم 

انقدر دوستش داری که حتی برای یکبار -
 رفتار خواهرش

 رو تو سرش نزنی؟

 .نگاهم کرد
آخه واقعا همینه، مژگان ربطی به متین -

 .نداره 
دقیق نگاهش کردم، صادق و بیقرار بود. 

 لبخند زدم و
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 .دستش را گرفتم 



دستی را که سالها به خاطر دختر کوروش 
 بودن با شک و

تردید گرفته بودم را محکم گرفتم و دنبال 
 .خود کشاندم 

 .بریم زندگیت رو نجات بدیم-
از میان ما اگر کسی واقعا مستحق 

 خوشبختی بود، صدف

بود که بیگناه در بهترین روز زندگیاش 
 سوخت و کنار

 .گذاشته شد 

از پلهها که پایین میرفتم صدایم را باال بردم 
. 

 نادیا مراقب زنعمو و عزیز باش تا بیام-
N.Najmi 



 بودم_خواب_من#
 ۵۱_پارت#

 .اما افسر نگذاشت افکارم شکل بگیرد 
 شما ایشون رو پیدا کردید؟-

باید چه میگفتم؟ نه دنبال دردسر بودم و نه 
 میتوانستم

 .چیزی نگویم 
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نیمنگاهی به صبا انداختم و او سر تکان داد 
 .که حرف بزنم 

خیالم راحت نشد، به آقای جاوید نگاه کردم 



 که با ابروهای

 .گره خورده به موتور خیره مانده بود

بدون اینکه نگاهم کند سرش را پایین 
 .انداخت 

شد  دستهایم جلوی لبهایم قفل . 

بله... میشه بریم بیمارستان؟ کجا -
 بردنش؟

 .افسر پلیس بیاهمیت به سوالم ادامه داد 
 ایشون رو میشناسید؟ ضارب رو دیدید؟-

 .دلم میخواست فریاد بزنم 

من فقط میخواستم برگردم پیش بابا و این 
 سوالها نشان

 .میداد این آخر قصه نیست 



- ف من از آینه دیدمشون. با گاردریل تصاد
 کردن و منم

 .رفتم کمکشون 
افسر نگاه مشکوکی به من انداخت و سر 

 .تکان داد 
افسر راهنمایی رانندگی نزدیکش شد و چند 

 لحظهای با هم
 .صحبت کردند 

مامور برگشت و با اخم بیشتری روبرویم 
 .ایستاد 
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- ً کارت شناساییت ون لطفا . 

به دست دراز شدهاش نگاه کردم و با 
 نگرانی به صبا و آقای

 .جاوید 

آقای جاوید جلو رفت و کارت شناساییاش را 
 جلوی افسر

 .گرفت 

من آرکا جاوید هستم، مدیر عامل بانک -
 خصوصی... اگر

 .اجازه بدید ایشون بعداً خدمتتون برسن 
میبینید که نه شرایط جسمی و نه روحیشون 

زه نمیدهاجا  

 .بخواید وسط خیابون بازجوییشون کنید 



افسر نگاهی به کارت شناسایی و کارت 
 شخصی آقای

 .جاوید انداخت و سر تکان داد 

میتونید برید بیمارستان... بیمار رو بردن -
 .اونجا 

مثل اینکه آرکا جاوید بیشتر از آنچه فکر 
 میکردم برش

داشت که افسر بدون هیچ سوال و جواب 
رفت دیگری . 

دست صبا روی پشتم نشست که افسر 
 برگشت و نگاهم

 .کرد 

 .تا بیمارستان همراهیتون میکنیم-
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برای لحظهای قلبم فرو ریخت، اگر بالیی 
 سر مراد میآمد

 .پای من هم گیر بود 
 صبا تا کنار ماشین آقای جاوید همراهیام

 کرد. وقتی روی

صندلی نشستم در را بست و خودش کنار 
 آقای جاوید

 .نشست و برگشت سمت من 
سرم را به شیشه تکیه دادم و چشم به 

 پرایدی که نجات
 .دهندهام بود دوختم تا از کنار آن گذشتیم



 .نگران نباش نجوا، من دیدم که دزدیدنت -
سرم را از سرمای شیشه جدا کردم و 

 .نگاهش کردم
ک در کاسهی چشمهایش نشسته بود اش . 

از آینه دیدم دست و پا میزنی و دنده -
 عقب گرفتم، اما

 .اون فرزتر از من بود و پیچید تو یه کوچه 
 .رفتم دنبالش، اما گمش کردم
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به سرعت خودم را به خانهی متین رساندم. 
 در باز بود و به

رودی راحتی وارد شدیم. چند تقه به در و
 زدم و وارد خانه
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شدم. هیچکس نبود. از اتاق متین صدا 
 میآمد. به آن طرف

رفتیم و از میان در چمدان را روی تختش 
 دیدم. به صدف

نگاه کردم که با دیدن چمدان پایش سست 
 .شد و ایستاد

تاق متین شدم. دستش را رها کردم و وارد ا
 عصبی لباس

هایش را روی تخت انداخت و به سمت 
 .دراورش رفت 



برای چی اومدی اینجا؟ اومدی بگی احمقم -
 که خواهرم رو

 نشناختم؟
شلوارکش را در چمدان انداخت و 

 پیراهنهای مچاله
شدهاش را روی هم در چمدان ریخت و 

 فشرد. روی تخت

 .نشستم و نگاهش کردم 
- رم قاتل مادرته؟ میدونم اومدی بگی خواه . 

شیشهی اودکلنش را از روی میز برداشت و 
 .نگاهش کرد 

اومدی بگی بابات به خاطر خواهر من -
 شما رو یتیم کرد؟



شیشه به آینه خورد و صدای شکستن آینه و 
 فریاد پر درد

 .متین پیچید 

 .میدونم، میدونم -

 .رو به من کرد، از چشمهایش خون میبارید 
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میدونم، من بیپدر و مادر دلم رو خوش -
 کردم که اگر کس

و کاری ندارم خواهرم مایهی افتخارمه، ولی 
 ....ببین

 .دستهایش را باز کرد 



 .ببین هیچی ندارم، هیچکس رو ندارم -
چشم از چشمش برنداشتم، در حقیقت با 

 تمام قلبم حسش
درک میکردم و میدانستم من مرهمش  را

 .نخواهم بود
 .ایستادم 

خیلی بیشتر از این حرفهاست آقا متین. -
 مژگان باعث

شد مادر من سه سال تمام خون گریه کنه، 
 افسرده شه،

 .آرزوی مرگ کنه 
 .تخت را دور زدم و روبرویش ایستادم 

اون روزها ما هفتهای یکی دوبار پدرمون -



 رو میدیدیم،

گان فقط مادرمون رو نگرفت، پس مژ 
 پدرمون رو هم

 .گرفت 

عصبی مشت محکمی به سرش کوفت و 
 دوباره مشغول

 .جمع کردم وسایلش شد 

 .میدونم، بگو... انقدر بگو تا خالی شی -
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میدونم میدونی، فقط من یه چیز رو -
منمیدونم و میخوا  



 .برام روشنش کنی 
 .شلوارش را روی تخت کوبید و نگاهم کرد 

 .من هیچی از اونها نمیدونم -

 .سوال من در مورد اونها نیست -

 .با ابروهای گره خورده نگاهم کرد 
تو به من بگو، روزی که عاشق صدف -

 شدی به پدر و

 مادرش، به خواهرت فکر کردی؟

 .جواب نداد و من ادامه دادم 

- از صدف خواستگاری کردی  روزی که
 صدف گفت تو رو به

 خاطر اینکه برادر مژگانی قبول میکنه؟

 .ابروهایش بیشتر در هم میرفت 



بس کن عسل، هر دو میدونیم حتی اگر -
 من بخوام صدف

قبول نمیکنه کنار برادر هووی مادرش 
 .زندگی کنه 

 .هیستریک و عصبی بلند خندید 

 .هووی مادرتون -

وهایش فرو برد و چنگ دستش را میان م
 .زد 
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چرا انقدر کور بودم؟ چرا نفهمیدم اون -
 خواستگارها رو



 .برای چی رد میکنه؟ چرا نفهمیدم 
 .گذشته متین، تو جواب من رو بده -

شلوار را از روی تخت برداشت و روی 
 وسایل دیگرش در

ذاشت و به سختی در چمدان را چمدان گ
 .بست 

جوابت رو دادم، من حتی روم نمیشه تو -
 صورت تو نگاه

کنم، چطور میتونم دست صدف رو بگیرم یا 
 بیام تو

 خونهتون و توروی عزیز نگاه کنم؟

چمدانش را از روی تخت برداشت و به 
 .سمت سالن رفت



 .همراهش رفتم 

صبر کن. میگم مژگان، نمیگم خواهرت؛ -
همبف . 

با دیدن صدف که روی مبل نشسته بود و 
 گریه میکرد

 .قدمهایش سست شد
N.Najmi 
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 .مرهم او صدف بود، نه من



 .باید اطمینانش را از صدف میگرفت 
- ی کنم ببخش صدف، هر چقدر عذرخواه

 نمیتونم مادرت
رو برگردونم، نمیتونم زخمی که خواهرم 

 بهتون زده رو
 .جبران کنم 

 .به سمت در رفت و دستگیره را گرفت 
فقط یه روز که آرومتر شدی سعی کن من -

 .رو ببخشی 
در را که باز کرد صدای پر نالهی صدف بلند 

 .شد 

 .نمیبخشمت متین، هیچ وقت نمیبخشم-
 .حق داری-



- خاطر اینکه مژگان این کارها رو  نه به
 کرده، برای اینکه تو

 .بدترین روز زندگیم تنهام میذاری
 .جلو رفت و اشک ریخت و ناله زد 

وسط اون آشفته بازار که برای یک لحظه -
 فکر کردم که

کل دنیام، حتی اسم پدرم عوض شده، 
 گریه کردم،

شکستم، ولی زمین نخوردم، چون تو پیشم 
 بودی، حاال به

همین راحتی و با یه عذرخواهی داری 
 میری؟ داری تنهام
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 میذاری؟

 .متین رو برنگرداند 

صدایش بغض داشت و من دست به 
 دامان خدا شدم که

میان این آدمهای عصیان زده فقط همین 
 دو نفر را نجات

 .دهد 

- ر که من رو ببینی یاد نشدنیه صدف، هر با
 .مادرت میفتی

 .هر بار که دستت رو بگیرم یاد امروز میفتی

 .پا که از در بیرون گذاشت صدف فریاد زد 
فقط به من بگو چطور بدون تو زندگی -



 کنم. عادت کردم

بدون مادرم، بدون پدرم زندگی کنم. از 
 سیزده سالگی

شدی همهی زندگیم، همه چیز رو یادم 
دمدادی، ولی یا  

 .ندادی بدون تو چیکار کنم 
 .یاد میگیری. زندگی مجبورت میکنه -

 .صدف روی زمین افتاد

نباید میگذاشتم برود، نباید سهم صدف هم 
 مثل من

 .تنهایی میشد؛ تابش را نداشت 
 .دویدم و دست متین را گرفتم 
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- ول دادی، حاال تو چشمام نگاه تو به من ق
 .کن 

 .سرش پایین بود و تکان نمیخورد

 .مشت محکمی به سینهاش زدم 

 .میگم من رو نگاه کن -

وقتی چشمهایش را دیدم قلبم در هم 
 .پیچید 

چرا این کار رو میکنی؟ چرا داری به خاطر -
 یکی دیگه

 .خودت رو تنبیه میکنی 

بغض چشمهایش دستهایم را سست کرد و 
ستش را رهاد  



 .کردم و صدایم را پایین آوردم

صدف بدون تو نمیتونه متین، تو تنها -
 مردی بودی که

دیده و شناخته، چرا انقدر راحت از عشق 
 میگذرید؟

فکر میکنی من میتونم؟ اصال نمیدونم کجا -
 دارم میرم،

 .نمیدونم چطور میخوام ادامه بدم 
پس نرو، امتحان کن، شش ماه، یکسال، -

د میتونیدببینی  

 .یا نه
تو عاشقشی، اونم همینطور، تو رو خدا 

 انقدر ساده از هم



نگذرید. نذارید بیشتر از این زندگیتون رو 
 .خراب کنن 
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رو به صدف چرخید و برای اولین بار اشک را 
 در

 .چشمهایش دیدم

و آمد و چمدان را از صدف آرام و گریان جل
 .دستش گرفت 

این کار رو با ما نکن. ما رو به اونها -
 .نفروش متین 

متین چند لحظه مکث کرد و بعد محکم 



 بغلش کرد و سرش
را روی سینه گذاشت و موهایش را بوسید و 

 .چشم بست 

نفسی از سر آسودگی کشیدم و آرام از خانه 
 بیرون رفتم و
 .در را بستم 

هق آرام صدف و نجوای هنوز صدای هق
 متین را میشنیدم

 .که از پلهها پایین رفتم و وارد خیابان شدم 

با دیدن آمبوالنسی که جلوی در خانهی ما 
 ایستاده بود سرا
 .پایم سوخت 

 فریاد زدم



 .عزیز -

آنچنان دویدم که پایم به جدول گرفت و 
 محکم زمین

 .خوردم 

بیاهمیت به دستهایم که میسوخت چهار 
پا جلو دست و  
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رفتم و سر پا ایستادم و باز هم دویدم و 
 اینبار خدا را صدا

 .زدم 
 .دیگر توان از دست دادن نداشتم 



برانکارد از خانه بیرون آمد و من از روی 
 جدول پریدم و با

دیدن زنعمو که بیهوش روی برانکارد بود 
از بدنم جان  

 .رفت 
بابا دستم را گرفت و عقب کشید و عمو 

 پشت سر زن عمو
 .وارد آمبوالنس شد و راه افتادند 

 .آروم باش عسل -
برگشتم و با تمام خشمی که تمام این سالها 

 در قلبم خانه

 .کرده بود فریاد زدم 

تقصیر توئه، تو با اون ذات هوسبازت، تو -



 با اون کینهی
 .کثیفت 

شرد و هولش دادم و صدای درد دستم را ف
 تمام نشدنیام

 .در کوچه پیچید 

تا عمر دارم نمیبخشمت بابا. تو قاتلی. -
 قاتل مادرم، قاتل

همهی آرزوهای من، قاتل روزهای صدف و 
 قاتل زنی که
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 .مثل پسرش بزرگت کرد 



و در بغلش زار زدم عزیز دستم را کشید . 

 .ضجه زدم و مشت کوبیدم به سرم، به قلبم

 .بهش بگو بره عزیز، نمیخوام ببینمش -
عزیز محکمتر بغلم کرد و صدای رسایش 

 .بلند شد
خودشم میدونه دیگه هیچکی نمیخوادش. -

 میره

 .دخترم

N.Najmi 
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نه به این سادگی، نه پیش از اینکه هر چه 
 حس میکردم را

ویم بگ . 

دستی مرا از عزیز جدا کرد و با دیدن متین 



 .فریاد زدم 
 ...کوروش رو پیدا کن متین، زنعمو-

 .سریع سمت صدف چرخید 

 .گوشیم رو از خونه بیار -

 .صدف دوید و من برگشتم سمت مژگان 
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- ک کردی شش سال کنارم بودی، بهم کم
 برای چنین
 روزی، نه؟

 .چقدر تو خبیثی، چقدر کثیفی 

 .جلو رفتم و متین شانههایم را گرفت 



 .ارزشش رو نداره عسل -
 .خودم را آزاد کردم و جلوتر رفتم

معلومه که ارزش نداره، نه این زن، نه -
 .اونی که کنارشه 

رو به بابا کردم. بغض و ترس از دست 
 دادن زنعمو وجودم

ده بود و از من فقط فریاد باقی مانده را کوبی
 .بود 

اگر برای زنعمو اتفاقی بیفته میرم و -
 شهادتم رو پس

میگیرم بابا، حتی شده خودم رو ببرن 
 زندان، میرم و

 .میگم تو مادرم رو کشتی، به عمد کشتیش 



رو به نادیا که در آستانهی در ایستاده بود 
 .کردم 

-  . سوییچ رو بیار، میریم بیمارستان

به سمت ماشین رفتم و انگشتم را طرف بابا 
 .گرفتم 

 .دعا کن اتفاقی براش نیفته -

نادیا به طرفم دوید و سوییچ را طرفم گرفت 
. 

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

912 

عزیز پیش از همه سوار شد و نادیا عقب 
 نشست و من پا



 .روی گاز گذاشتم 
ت سرم میدیدم متین را پش . 

 کدوم بیمارستان عزیز؟-

همین بیمارستان خودمون، دکترش -
 .اونجاس 

وقتی پارک کردم سوییچ را برای نادیا 
 انداختم و به

 .بیمارستان دویدم 
 .عمو در سالن انتظار راه میرفت 

صدای زنی که اسم دکتر سخاوت را پیج 
 میکرد قدمهایم

 .را سست کرد 
مد، صورتش خیس عمو با دیدنم به طرفم آ



 .از اشک بود 
میخوان عملش کنن، ولی نمیذاره، میگه -

 باید کوروش رو
 .ببینه 

یعنی... یعنی چی؟ خب بعد از عمل -
 .ببینتش 

سر تکان داد و شانههایش لرزید. درد 
 داشت اشک بیصدا

 .و مردانهاش 
 .متین دستم را کشید 
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 .گوشیش خاموشه-

درمانده سرم را بین دستهایم گرفتم. نادیا 
 دست روی

 .شانه گام گذاشت 

 .فکر کن عسل -
دور خود چرخیدم، مشت میزدم به سرم تا 

 کار بیفتد و کار

 .نمیکرد 
 .نمیدونم، نمیدونم -

با دیدن خاله که شتابان از پلهها باال میآمد 
 فهمیدم کجا

ع رو به عمو کردمپیدایش کنم. سری . 

بگید زنعمو رو آماده کنن، من کوروش رو -



 .میارم

دویدم سمت خروجی و دست خاله که برای 
 گرفتنم پیش

 .آمده بود را پس زدم 
 .برید پیش عزیز، میام -

 سوار شدم و پا روی گاز گذاشتم

N.Najmi 
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دعا کردم همانجایی باشد که حدس میزدم. 
 سه ربع بعد



که هیچ تماسی را پاسخ ندادم به بهشتزهرا 
 رسیدم و یک

 .سر به سمت قبر مامان رفتم 

از دور دیدمش، نشسته بود سر خاک و 
 بیحرکت مانده

 .بود
 .ماشین را پارک کردم و دویدم سمتش 

 .کوروش -

 .سرش را باال آورد، ولی روبرنگرداند

نفس زنان کنارش ایستادم و دستهایم را 
 روی زانوهایم

 .ستون کردم تا از فشار سینهام کم کنم 

اومدم ازش معذرت بخوام، در موردش -



 .کوتاهی کردم 

 .سر پا ایستادم، االن وقت این حرفها نبود 

 .روبرگرداند و راه افتاد، دستش را گرفتم 
ولم کن عسل، نمیخوام هیچ کدومتون رو -

مببین . 

گفت و دستش را کشید و با قدمهای بلند 
 .دور شد 

 حتی مادرت؟-

 .سریع چرخید سمتم 
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 مادرم چی شده؟-



همانطور که نزدیک میشدم صدایم را باال 
 بردم که بداند

اگر دنبالش آمدم برای خودم نیست، برای 
 زنی است که

در لحظات بحرانیاش مادرانه هایش حتی 
 .بیداد میکرد 

باید جراحی شه، گفته پیش از دیدن تو -
 نمیره تو اتاق

 .عمل 

دوید سمت ماشینش و پیش از اینکه به او 
 برسم از ماشین

 .فقط گرد و خاک بر جای ماند
 .یک باره تمام توان نداشتهام پر کشید



دستم را روی سقف ماشین گذاشتم تا 
حفظ تعادلم را  

 .کنم 

به سختی در را باز کردم و نشستم و به 
 دسته گلی که روی

 .قبر مامان بود خیره ماندم
ازت خجالت میکشم مامان، شرم دارم -

 مامان صدات

 .کنم 

هقهق نفسم را بند آورد. ولی باید حرف 
 میزدم، با کسی

که بشنود و حاال میدانستم هیچکس نیست 
 که واقعا
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دردهایم را ببیند جز مادری که روزی از سر 
 کینه به اسم

 .صدایش میزدم و حاال از سر شرم 

سپیده، دخترت داره میسوزه، دیگه -
 هیچکس براش باقی

 .نمونده 
مشت محکمم روی داشبورد نشست و درد 

 تا آرنجم پیچید
 .و فریاد زدم 

 .نفهمیدم، ببخش-
نفهمیدم چی دیدی، نفهمیدم چی کشیدی، 



 نفهمیدم چقدر
 .تنهایی 

کبوتری کنار قبر مامان نشست و به دسته 
 گل نوک زد و

 .گلبرگی را جدا کرد و رها کرد 

میگن زندگی مادر، میراث دختره، حاال -
 ببین. ببین مثل تو

 .تنها موندم
مثل تو بیکس و تنها تو این بیابون، میون 

 اینهمه سنگ
ام و آرزوی مرگ میکنم. نبخش.. منم زنده

 ...ببر
گلبرگ دیگری از نوک پرنده جدا شد و روی 



 سنگ افتاد و

 .من هق زدم 
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 .منم ببر مامان، دارم جون میدم-

دارم ذره ذره میمیرم، نذار بیشتر از این 
 .عذاب بکشم

ندارم... تحمل بیکسی رو  من قدرت تو رو
 .ندارم 

به سختی از ماشین بیرون آمدم و دو زانو 
 روی خاک افتادم

 .و جلو رفتم



بذار مامان صدات کنم، بغلم کن، -
 .خستهام، درموندهام 

خودم را جلو کشیدم و انگار پرنده مرا 
 نمیدید که

 همینطور گلبرگها را جدا میکرد و روی سنگ

 .میانداخت
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دیگه هیچ کس جز تو نیست. صدف -
 میره، کوروش میره

و من میمونم و یه دنیا خاطرهی زشت از 
 .خودم 

کف دستهایم با زخمهایی که داشت و به 
 شدت میسوخت



 .را روی خاک کشیدم 
 .به سنگ رسیدم و پرنده پر کشید
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گ پر شده بود از گلبرگهای سرخ. تمام سن
 سر گذاشتم

 .روی سنگ و چشم بستم
گرگ و میش شده بود و هیچکس نبود جز 

 من و مادری که

از او فقط اسمش مانده بود که آنهم زیر 
 گلبرگها مدفون

 .شده بود 



بغلم میکنی مامان؟ نبخش، فقط برای بار -
 .آخر بغلم کن 

و باد پیچید و هر چه گلبرگ بود را برد 
 اسمش جلوی

 .چشمم با خط طالیی برق زد

 .دستم را روی اسمش کشیدم

تنها گلبرگ باقی مانده که روی اسمش 
 نشسته بود با باد

بلند شد و رقصید و فرود آمد و روی گونهام 
 .نشست 

گلبرگ را از روی گونهام برداشتم و نگاهش 
 .کردم 

دارم میرم مامان، برای یکبار هم که شده -



 .میخوام برم 

همیشه بقیه رفتن و من موندم و لحظههای 
 آخر رو بارها و

بارها مرور کردم، ولی اینبار نمیتونم، 
 میخوام انقدر دور

 .شم که حتی اسمم فراموش بشه 

گلبرگ را نوازش کردم و آن را به دست باد 
 سپردم و باز
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ی دستم نشست چرخید و رو . 

گیج به آن نگاه کردم و ایستادم و رو به 



 .سنگ کردم 

اگر تونستی من رو ببخشی برام دعا کن -
 مامان. برای

زنعمو دعا کن، تو دستت به خدا نزدیک تره 
 .مظلومم 

گلبرگ را به آسمان انداختم و خسته به 
 سمت ماشین

 .رفتم 
جای بخششی نبود، من به پاکی مادرم، به 

بودنش، مادرانه  

به زن بودنش شک کردم و این بیکسی، 
 این تنهایی سهم

 .کوچکی از تاوان گناهم بود 



 .باد پیچید، شالم را به سختی نگه داشتم 
پشت فرمان که نشستم چشمم به گلبرگ 

 افتاد که به برف
پاک کن چسبیده بود و دست باد هم 

 نمیتوانست تکانش
 .دهد؛ مادرم مرا بخشیده بود

**** 

ر بیمارستان پارک کرده و به جلوی د
 ساختمان نگاه

میکردم و جرات نداشتم وارد شوم. چند بار 
 کوروش و
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متین و صدف را دیدم و نتوانستم بروم، 
 خبر بد

 .نمیخواستم
سرم را به پشت صندلی تکیه دادم و از 

 اعماق قلبم دعا
زنعمو باید میماند، به خاطر کوروش،  کردم،

 به خاطر
 .صدف و به خاطر من که با آسودگی بروم 

ساعت چهار صبح گوشیام زنگ خورد و با 
 دیدن نام خاله

 .خط را آزاد کردم و چشم بستم 

 .خبر خوب بده خاله -

 .عزیزم، جراحی تموم شد، حالش خوبه -



به جای اینکه نفسم آزاد شود، گرفت و 
قصدای هقه  

 .آرامشم در گوشم پیچید 
 .گریه نکن عزیز خاله -

 .راستش... راستش رو بگو خاله -
میدیدمش، جلوی در بیمارستان راه 

 .میرفت 

دکترش گفت همه چیز خوبه، فقط باید -
 منتظر باشیم به

هوش بیاد، بعد هم یه دوره پرتو درمانی 
 .داره. همین 

سرم را روی فرمان گذاشتم و به ظلمات زیر 
یم چشمپا  

  



@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

921 

 .دوختم 

 .باشه، ممنون خاله -
 تو کی میای؟-
 .چشم بستم 

 .نمیدونم -
 ...یعنی-
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 .گوشی را قطع کردم 

 .خاله به گوشی خیره مانده بود

همه چیز خوب بود، زنعمو درمان میشد، 



 بابا رفته بود،
تین و صدف با هم بودند و من... من باید م

 .می رفتم

فقط باید از تنها کسی که هیچ وقت تنهایم 
 نگذاشت و

شانه به شانهی خاله ایستاده بود خداحافظی 
 .میکردم 

 .شمارهاش را گرفتم 

 .سالم نادیا -
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- ره مردم دختر معلومه کجایی؟ دلشو . 



به قدمهای سریع و اضطرابش لبخند زدم. 
 چقدر تصویر

یک دوست واقعی خوب بود، فقط کاش 
 .کافی بود 

من خوبم عزیزم، فقط... فقط تماس -
 گرفتم ازت تشکر

 .کنم 

ایستاد و سریع چرخید سمت خاله و به 
 .سمتش رفت 

 .خوب مرا میشناخت، لبخندم عمیقتر شد 

- ی تشکر کنی؟یعنی چی عسل؟ از چ  

از اینکه همیشه همراهم بودی، از اینکه -
 .تنهام نذاشتی 



کوروش کنار نادیا ایستاد و خاله به عالمت 
 سکوت دست

 .روی بینیاش گذاشت 
 .صدای نادیا لرزید 

 عسل، کجایی؟-

 .من خیلی دوستت دارم نادیا، تا همیشه-

 .فقط همین رو یادت بمونه 
 .جیغ زد 

 عسل کجایی؟-
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کوروش گوشی را از دستش گرفت و فرصت 



 نکردم از او که
خواهرم بود خداحافظی کنم. گوشی را که 

 روی گوشش

 .گذاشت قطع کردم و خاموش 

دست کوروش با گوشی افتاد و روبروی نادیا 
 ایستاد و من

 .ماشین را روشن کردم 

نادیا را گرفت ماشین را از وقتی شانههای 
 پارک بیرون

آوردم و وقتی از جلوی آنها میگذشتم 
 چهرهی کوروش را

 .در ذهنم قاب گرفتم و زمزمه کردم 

 .خداحافظ -



میدانستم هیچ کس خانه نیست، خودم را 
 به خانه رساندم

 .و یکسره به اتاقم رفتم 
چمدان کوچکم را جمع کردم و به اطراف 

 نگاه کردم که
به سقف خورد چشمم . 

چه شبهایی که به عکسشان خیره شدم و 
 دعا کردم

روزی بتوانم این عکس را از سقف جدا کنم 
 و دلم نلرزد از

 .خاطرات

حتی نتوانستم به چشمهای صامت بابا نگاه 
 کنم، چقدر دیر
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بودم زیر شناخته بودمش و چقدر شکسته 
 بار سنگینی بتی

 .که شکست و روی شانههایم آوار شد 

 .چمدان را برداشتم و از در بیرون رفتم 

باید چند روزی خلوت میکردم تا فکر کنم 
 برای زندگی

 .تهی شدهام چه کار کنم
ساعتها رانندگی کردم و فکر کردم کجا بروم 

 که هیچ جا

نباشد و ساعت نه صبح خودم را جلوی 
یدم،خانهام د  



خانهای که کوروش برایم ساخته بود و شاید 
 دست

حسرتهایم مرا به آنجا کشاند که پر بغض از 
 ماشین پیاده

شدم و به در سفیدش که قرار بود با دست 
 همدیگر بازش

 .کنیم چشم دوختم 

دسته کلیدم را از کیفم درآوردم و به 
 کلیدهایی که کوروش

 .به من داده بود نگاه کردم 
می خرید میکردم تا بتوانم چند اول باید ک

 روزی را سر

 .کنم 



سریع به سوپر مارکت رفتم و هر چه غذای 
 کنسروی بود

خریدم و برگشتم و ماشین را داخل برده و 
 وارد خانه
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 .شدم 

 .فیوز های برق را زدم 
گذاشتم و وارد  کیسهها را جلوی در آشپزخانه
 سالن شدم

و با دیدن عکس خانوادهام جلو رفتم و قاب 
 را برداشتم و



 .لبهای خندان مادرم را لمس کردم 
این یک روز به اندازهی تمام این شش 

 سال برایش دلتنگ

شده بودم؛ بیشتر از کوروش، بیشتر از 
 پدری که روزی تمام

امیدم بود و بیشتر از عشقی که میسوزاندم 
ترمو خاکس  

 .میکرد 

قاب را سر جایش گذاشتم و پرده را عقب 
 زدم و به

درختهایی که تازه جوانه زده بودند نگاه 
 .کردم 

فردا بهار شروع میشه مامان، بهار من -



 .خزون شد

با انگشت خطهای فرضی را روی شیشه 
 کشیدم و

زهرخندم مزهی تلخ روزهای پیش رویم را 
 در دهانم

رد چرخاند و صدایم را بلند ک . 

 .تو خوب باش -
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برگشتم و مانتو و روسریام را درآوردم و به 
 آشپزخانه

 رفتم، باید خوب فکر میکردم
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**** 

قوطی کنسرو را در کیسهی زباله انداختم و 
 روبروی

سه تلویزیون بیصدا نشستم و مثل تمام 
 روز گذشته به آن

 .خیره شدم 

 .فردا برای همیشه از این شهر میرفتم 
تمام خرده ریزهایم را جمع کرده و در 

 چمدان گذاشته

 .بودم 
کانال را عوض کردم و چشم به تصویر 

 آهوی رمیده دوختم



 .که صدای کلید پیچید

با ترس از جا پریدم و از سالن بیرون رفتم. 
 کوروش در

اد آستانهی در ایست . 

با دیدن ریشهای بلند و چشمهای خستهاش 
 با نگرانی جلو

 .رفتم 
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 زنعمو خوبه؟-

 .در را بست و جلو آمد 

 خوبه، مگه از نادیا نمیپرسی؟-



همین یک ساعت پیش حالش را پرسیده و 
 گوشی را

 .خاموش کرده بودم 

- ی اومدی؟پس برای چ  

پشتش به من بود و به طرف سالن میرفت، 
 نمیخواستم

ببینمش، حتی صدایش را بشنوم، باید 
 فراموشش

 .میکردم 

 پرسیدم برای چی اومدی اینجا؟-
بیاهمیت وارد سالن شد و به طرف پنجره 

 .رفت
 .دنبالش رفتم و وسط سالن ایستادم 



 .فردا خونه خالی میشه، میتونی بری -
خستهاش را به چشمهایم چرخید و نگاه 

 .دوخت 

 کجا به سالمتی؟-

 .شانه باال انداختم 

 .یه جایی که بتونم زندگی کنم -
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دقیق نگاهم کرد و سعی کردم عمیق 
 نگاهش نکنم که قلبم

 .نلرزد 
 .لطفا برو -



 .روی مبل نشست و پا روی پا انداخت 
 .زیاد مزاحمت نمیشم -

 .روبرویش نشستم و سرم را پایین انداختم 
 .بگو -

 کجا داری میری؟-

 .سرم را بلند کردم

جوابت رو دادم کوروش، یه جایی که -
 بتونم همه رو
 .فراموش کنم 

دستش را میان موهایش که به نظر میآمد 
 رگههای

 .سفیدش بیشتر شده کشید 

- ای یک میتونی؟ من شش سال رفتم و بر 



 لحظه هم
 .فراموش نکردم 

عصبی بودم، سه روز خفه شدن مرا تبدیل 
 به یک عاصی

 .بیقرار کرده بود 
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 .میتونم -

 عزیز؟-

دوستش دارم، مگه تو که رفتی فراموشش -
 کردی؟

 پدر و مادرم، صدف؟-



 .اونا هم -
 پدرت؟-

ندیدم، ناخودآگاه و عصبی بلند خ . 

 .ندارم، من پدر ندارم -
 .ایستاد و نزدیک شد و عقب رفتم 

ایستاد و دست به سینه سرش را به یک 
 طرف خم کرد و

 .نگاهم کرد 
پس مسئله منم، این منم که باید -

 .فراموش بشم 
نزدیکش شدم، اشتباه کرده بودم که 

 نپرسیده بودم، ولی
تمام زندگیاش با تاوان بیاعتمادی کسی که 



 زهر پر شده

 .بود به آن سنگینی نبود که رها شود 
قبل از اینکه فراموشت کنم باید دو تا کار -

 .انجام بدم 
 چه کاری؟-
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 .کم کم جلو رفتم 

میخوام بهت بگم که میخواستم چیکار -
 کنم که بیشتر از

ازم متنفر بشی، البته نقشهی بابا بود، این 
 ولی به قول تو



 .من که بچه نبودم، پونزده سالم بود 

خب حاال مادرم گفته بود با تو رابطه داره به 
 جهنم، مهم

نیست که، باید چشم بسته بهت اعتماد 
 .میکردم 

یک پایم را عقب گذاشتم و با لبخند 
 .نگاهش کردم 

- پدرم بود و  یا اصال چرا باید به مردی که
 همیشه پشت و

پناهم بود و خیانت دیده بود اعتماد 
 میکردم؟

باز هم جلو رفتم، انگار تمام مویرگهای سرم 
 را



 .میکشیدند

برای همین وقتی بابا گفت قبول کردم. -
 جونم برات بگه

قرار بود یه کاری کنیم با صدف، یعنی دختر 
 خودت ازدواج

 .کنی، به همین راحتی
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چشمهایش دو دو زد. مبهوت و گیج نگاهم 
 میکرد و پلک



 .نمیزد 
 چی؟-

شنیدی چی گفتم، حاال میتونی آتیشم -
 .بزنی 

دستهایش دور گردنش قالب شد و 
 آرنجهایش به هم

 .چسبید

 من... از من بدت میومد، خواهرت چی؟-

زیبای صدف جلوی چشمهایم نقش صورت 
 .بست 

به خاطر همون این کار رو نکردم، اون -
 .نباید تاوان میداد 

 .نفس عمیقی کشید و سر تکان داد 



 .باورم نمیشه پدرام تا اینجا پیش رفته -
 .پدرام نه، من... من -

 .نزدیک شد و چشم از چشمهایم برنداشت 
 چرا سعی داری عصبیم کنی؟-

 .سر تکان دادم 

نه، فقط دارم همه چیز رو بهت میگم، -
 .همین

 گفتی دو کار، اون یکی؟-

  

@mahbookslibrary 

 عشقت را دار میزنم نرگس نجمی

932 

چرخیدم، نباید میدیدمش، نباید حسش 
 میکردم. مثل



همیشه بوی اودکلن نمیداد، آراسته نبود، 
 آشفته و خسته

بود و همین از او مردی دست یافتنی 
خته بود وسا  

نمیخواستم دست دراز کنم، نمیخواستم 
 دوباره برایم آرزو

شود. لبهای خشکم را تر کردم و زمزمه 
 .کردم 

 .عشقت رو دار میزنم -

حرف نزد، نزدم. تکان نخورد، نخوردم. 
 صدای نفس عمیقش

 .نفسم را برید 
 .نمیتونی، نمیذارم -



 .حتی برنگشتم نگاهش کنم 

 .میتونم -

ستم را گرفت و ایستادم. هرم جلو رفتم و د
 بدنش را پشتم

 .حس کردم و چشم بستم

بابات همه چیز رو برام گفت، اینکه چقدر -
 مادرت رو سیاه

کرده، اینکه از کوچکترین رابطهی من و 
 مادرت برات یه

تصویر کریه ساخته، خیلی چیزها گفت که 
 فهمیدم حق

حق داشتی تا این حد شک  .داشتی عسل
 .کنی 
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دستم را آزاد کردم و جلو رفتم تا صدای 
 .قلبم را نشنود 

دیگه مهم نیست کوروش، یه بار من -
 اعتماد نکردم، یه

بارم تو به من حق ندادی. تموم شد، هیچ 
 دینی به گردن

 .هم نداریم 

تمام توانم را جمع کردم و برگشتم و 
کردم نگاهش  . 

برگرد پیش مادرت، سالها من باهاشون -
 بودم، حاال نوبت



 .توئه 
جلو آمد و بازوهایم را گرفت و رو 

 .برگرداندم 
 .ولم کن -

فقط یه بار ازت میپرسم عسل، اگر بگی -
 نه برای همیشه

میرم و بهت قول میدم هیچ کس مزاحمت 
 .نشه 

 .ولم کن -
سرم را باال کشید و چقدر چشمهایش را 

ست داشتمدو . 

چقدر محتاج آغوشش بودم و چقدر دور 
 .بود 



 بپرسم؟-
 .بپرس -

بازوهایم را رها کرد و دستش را در جیبش 
 فرو برد و با
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دیدن چیزی که در دستش بود نفسم 
 گرفت. حلقهی

پالستیکی پوسیده را جلوی چشمهایم گرفت 
. 

از همون روزی که تو بیمارستان -
 گذاشتیش و رفتی تو



 .جیبمه 

دستم را گرفت و جلو کشید و بغضم سر باز 
 .کرد

 .نکن کوروش، خستهام، میخوام برم -
دستهایش که دور بدنم پیچید فهمیدم 

 آنقدر خستهام که
حتی توان رفتن ندارم. توان زندگی کردن 

 ندارم، بدون او،
ی که هر روزم بدون چشمهایش، بدون کس
 را با وجودش،

حضورش و آرزویش ساخته بودم بیمعنا 
 .بودم 

 .دیگه نمیذارم بری، دیگه نمیرم عسل -



مشتهای ناتوانم را به سینهاش کوبیدم و زار 
 .زدم 

 .گفتی برات مردم. چرا نمیذاری برم -

 .محکمتر به سینهاش فشرده شدم

 .چون نمیتونم، چون نمیتونی -

شست صدایش زیر گوشم ن . 

بذار یه بار با هم شروع کنیم، یه بار تا -
 .همیشه
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سرم را بلند کردم و از پشت پردهی اشک 
 .نگاهش کردم



بدون او نه تنها آیندهام، که گذشتهام 
 .بیمعنا میشد 

 .باید برام طال بخری -
م. لبخند زد و آزاد شدن نفسش را حس کرد

 پیشانیام را
 .بوسید 

 .با یه گلدون که هر سال شکوفه بده -
سرم را در سینهاش فرو بردم و بعد از 

 سالها خستگی،

دویدن و نرسیدن، با کینه عاشق بودن، 
 احساس آرامش

کردم؛ آرامشی از جنس امنیت میان بازوان 
 مردی که عشق



 .ازلی و ابدیام بود
N.Najmi 

 ۲۳۶_پارت#

ی آینه نشستم و به صدف که شکمش روبرو
 نصف آینه را

 .پر کرده بود نگاه کردم 
 مطمئنی دوقلو نیست؟-

دستش را به کمرش گرفت و آرام روی 
 .تخت نشست
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نگو تو رو خدا، اصال نمیفهمم بچه پنج -



 ماهه چرا انقدر

داره خفهام میکنه از بس باید بزرگ باشه، 
 .لگد میزنه 

 .چرخیدم و دستم را روی شکمش کشیدم 

 .مثل باباش شیطونه --

 .متین وارد اتاق شد

من کجام شیطونه؟ من به این آقایی، سر -
 به زیری،

 ...محجوبی

بلند شدم و به سمت کمد رفتم و مانتوی 
 مجلسیام را

 .بیرون کشیدم 
- شما یه  دقیقا همینطوره آقا متین، اصال



 پارچه جنتلمنی،
برای همین تا بهت گفتن بچه دختره تمام 

 کوچه رو دویدی

 .و مثل دخترها جیغ زدی 
بلند خندید و دستش را روی موهای صدف 

 .کشید 

خب یه دختر میخواستم مثل مادرش -
 .خوشگل 

کوروش وارد اتاق شد و کراواتش را محکم 
 .کرد 

 حاضری؟-

وی موهایم سر تکان دادم و روسریام را ر 
 .مرتب کردم 
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 .بریم-
 .صدف دنبالم راه افتاد 

خوب با این شیدا خانم جور شدید، نادیا -
 و مسعودم میان

 دیگه؟

 سرم را به عالمت مثبت تکان دادم و

کفشهایم را پوشیدم و دست صدف را 
 .فشردم 

- ن یه بالیی سرت نیاره مراقب باش متی
 دچار زایمان

 .زودرس بشی 



کوروش به چهرهی اخمآلود متین خندید و 
 من در را

 .بستم 
 .سوار ماشین که شدیم دستم را گرفت 

ممنون که قبول کردی بیای، شیدا برای -
 .من خیلی مهمه

N.Najmi 

 ۲۳۷_پارت#

 .دستم را روی ته ریش مرتبش کشیدم 

- هر کی برای دوست دارم همراهت باشم. 
 تو مهم باشه

 .برای منم مهمه 
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ماشین را روشن کرد و دستم را گرفت و 
 روی دنده گذاشت

 .و دستم زیر دستش پنهان شد 
حاال که داره ازدواج میکنه خیالم راحت -

 شد، بعد از مرگ

اگر برادرش پدر و مادرش خیلی تنها بود، 
 اینجا نبود و

کمکش نمیکرد معلوم نیست آخر و 
 .عاقبتش چی میشد 

چشم بستم و سرم را به پشت صندلی تکیه 
 .دادم 

 .کار خوبی کردی راضیش کردی بیاد ایران -



اگر اونجا میموند افسردگیش شدیدتر -
 .میشد 

 .دستم را فشرد

 تو خستهای؟-
 .چشم باز کردم

- م؟ یه ماهه یه نه عزیزم، چرا خسته باش
 شب راحت

نخوابیدم، روز کار کردم، شب درس خوندم 
 چون آقا دوست

 .داره من فوق لیسانس بگیرم 

 .بلند خندید و دستم را بوسید 
جر نزن، از وقتی بچه بودی بهت گفتم -

 .شرطم چیه 



خیلی بدی کوروش، حداقل بذار یه روز -
 درمیون بیام سر
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 .کار 

پس من سرکار خانوم رو کی ببینم؟ شب -
 که سرت تو

 کتابه، اگر نیای سر کار کجا ببینمت؟

 .مشت آرامی به شانه اش زدم

اصال سهامدار منم، تو فقط مدیر عاملی، -
 کی میگه تو باید

 .دستور بدی؟ از فردا نمیام 



 .صدای خندهاش در ماشین پیچید 

- اری کردم سهامم رو به اسمت عجب ک
 کردم. میگن زنها

 .جنبهی مال و منال ندارن همینهها 

 .من بیجنبهام، سر کار هم نمیام -

 .حاال میبینیم-

 .چشمهایم را بستم 

 .تا اونجا بخواب -
نفهمیدم جوابش را دادم یا نه، وقتی چشم 

 باز کردم وسط
 .جاده بودیم. گیج و گنگ جابه جا شدم 

- یم؟هنوز نرسید  

 .یه ساعت دیگه میرسیم -
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در تاریکی اتاقک ماشین سعی کردم 
 عقربههای ساعتم را

ببینم. حتما چشمهایم اشتباه میدید، به 
 ساعت ماشین

نگاه کردم و با دیدن ساعت که از دوازده 
 شب گذشته بود

 .چشمهایم درشت شد 

- روش... ساعت از دوازده گذشته یا من کو
 اشتباه میکنم؟

 .درست میبینی عزیزم -

متعجب به جاده نگاه کردم، جادهی 



 .چالوس بودیم 

دوباره به او که خونسرد رانندگی میکرد نگاه 
 .کردم 

حاال من یه چیزی گفتم، میام سر کار، چرا -
 داری

 میدزدیم؟

 .خندید و محکم کف دستم را بوسید 

- میریم شمال عزیزم داریم  . 

 .شمال؟ ما داشتیم میرفتیم عروسی شیدا -

وقتی برگشتیم میریم دیدنشون. خانمم -
 خستهست، به

چند روز استراحت نیاز داره، منم به تنهایی 
 .با شما 



 میشد از زندگی چیز دیگری خواست؟

سرم را روی شانهاش گذاشتم و زمزمه 
 .کردم 
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اگر میدونستم تو پاداش تمام عذابهای -
 منی، به هر

 .لحظهاش میخندیدم 
دستش را دورم حلقه کرد و موهایم را 

 بوسید و من چشم
بستم و لبخند زدم، به زندگی، به عشق و به 

 هر چه



خوشبختی بود و تنها مرد واقعی زندگیام به 
 من هدیه داده

 .بود 
 پایان

شق را میان پستوی قلبم نهان کردمو ع  

تا تو از دور دست بیایی و ترانه شوم میان 
 بازوانت

این روزها ترنم عشق را میان گلبرگهای 
 هستیام زمزمه

میکنم و تنها یک جمله از آن بر جای 
 .میماند 

ها را دار میزنم با عشقت تمام غصه  

 



 

  

 


