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غزال دختر یه تاجر معروف به اسم همایون رادمنشه 

که به خاطر مشکل پدرش و درگیری اون با پدر 

نیا ی خسروملکشه مدتی همخونهنامزدش، مجبور می

خاطر مرموزی که مادرش بهبشه. مرد جذاب و 

اتفاقات گذشته قراره دمار از روزگار غزال دربیاره و 

 این بین خسرو خان...
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 سیصدونودونههزارماهتیر#

 

 

 مقدمه#

در مدار منطقی یک گیت منطقی روی یک یا دو ورودی 

دهد و یک خروجی منطقی عملیات منطقی انجام می

 کند.میمنطقی تولید 

توان دو خروجی را با هم به یک ورودی متصل نمی 

نمود. چرا که در این صورت سطوح ولتاژی به وجود 

 ی منطقی خواهد بود.خواهد آمد که خارج از محدوده
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در صورتی که این اتفاق به طور ناخواسته انجام گیرد، 

تواند باعث از شود که میبه آن اتصال کوتاه گفته می

 شی از مدار گردد.بین رفتن بخ

 

 درگوش:

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 1پارت#

 

هاست که رو از آسمان گرفته، ها و دقیقهخورشید ثانیه

 آغوش در را آسمان روشنی رحمی،بی و خاکستریِ

 . است کشیده

ها و بوی دود و غربت شهر امان ماشینصدای بوق بی

ه چجوری آویزان افکارم شده، که حتا قدرت تحلیل آن

 بر من گذشته را ندارم.
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 آهنیِ  حفاظ به چسبانممی را شکمم ایستم.ی پل میلبه

.  هاماشین سیال جریان به شوممی خیره و کنارش،

 چراغ مثل درست گذشته، ساعت چند عجیب اتفاقات

 خاموش و روشن ذهنم در مسیر انتهای راهنمای

 بهت در پیش از بیش تکرارش بار هر با و شودمی

 کند.عمیقی غرقم می

میان آن همه هیاهو در ذهنم، پژواکِ صدای خالی از 

هایش، حکم زدن فندک احساس امین و آخرین جمله

 آتش به است ممکن آن هر که دارد را کنار انبار باروت

 . بکشاندش
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ی آهنی حفاظ پل آرنج هر دو دستم را روی لبه

به  که موهایی میان باد دهم،گذارم و اجازه میمی

  تازگی قدش تا سرِ گوشم رسیده، خوش رقصی کند.

آورم و از زیر شالی که چیزی تا رها دستم را باال می

کنم. میان آن سوز شدنش نمانده، گردنم را لمس می

 ی آتشم.سرما، کوره

نشیند، از نمناکی روی گردنم که روی سر انگشتانم می

 "چرا؟"پرسم: خودم می

امیدی برای رسیدن به  چرایی؛ که در آن لحظه هیچ

  پاسخ برایش ندارم.

وار و بدون وقفه روی های صدای امین چکشپالس

 دیوار و در به که بار هر و شودباورهایم کوبیده می

 بیشتر بار هزار را اشطعنه درد کند،می برخورد مغزم

 .نشاندمی جانم به
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 گفته بود: 

 "داری دم رفتن بازی در میاری غزال"

سفارته، بعد تو یهو پاس و مدارکتو گم  نوبت فردا "

 "کردی؟

 "منو چی فرض کردی؟"

 "ی دوست داشتنت همین بود؟همه"

 "همایون نامزد منه، یا تو؟ "

 

ی چشمان جراحی دانم سیاهی از سوی رفتهنمی

 که چه هر ولی. شب چیرگی ینتیجه ام است، یاشده

 وار مورچه که هاییماشین ردیف به دیدم دیگر هست،

روند، تار شده و در ترافیک زیر پل پیش می
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 در ذره ذره که بینممی قرمزی مات هایحباب تنها

 .شوندمی حل ترافیک کندی

 ناچار به من و شده میدان پیروز موهایم با جنگِ در باد

 کشممی دست و دارمبرمی حفاظ روی از را آرنجم

 .زنممی شانپس و شانآمده جلو سرکش تارهای میان

 

 مسیر خورد  رویایستم ، نگاهم سر میست که میرا

 .رفتنش

آید، روی پل، تا جایی که از چشمان ناسورم برمی 

 انگار که جوری. نیست رنگش کاربنی اثری از ماشین

 . است نکرده تجربه را گذرش هرگز جاده این

دستم را روی گلویی که بغض متورمش 

 "همین؟": پرسممی خودم از و کشممی کرده
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جوابی که هزار پاسخ برایش دارم و حتا یکی هم به کارِ 

 آید.ام نمیآن لحظه

 

میان بهت و گیجی که ذهنم را احاطه کرده، با صدای 

شود، بوق ماشینی که درست از پشت پاهایم بلند می

 کشم. جیغ خفیفی می

 را شبی سر خیابانیِ مزاحم یک تنها ام،لحظه این حال

 .دارد کم

دن به پشت سر، شالم را تا نزدیک بدون نگاه کر 

های بلند در مسیر کشم و با قدمپیشانی جلو می

 کنم.او حرکت می "رفتن"

 

 هایچراغ نور ی پیش آمدن ماشین و انعکاسسایه

 را امبینایی حواس تمام سیاهش، سپر در پل یحاشیه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دقیقه چند هر که پل خلوتی میان و انداخته کار به

 جانم به را کند، ترسآن عبور می از سرعت با ماشینی

 .است کرده سرریز

 

 ماشین، یراننده که کنممی امین نثار لبی زیر "لعنتی "

 رسیدنش با زمانهم و کندمی بیشتر را سرعتش

 . کشدمی پایین را شاگرد سمت یشیشه کنارم،

ام صدای آشنای مردی را از عمق ی شنواییحافظه

 گوید:میکشد که خاطراتم بیرون می

 !همایون دختر بشین تو ماشین، -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 2پارت#
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 متوقف نیست، دویدن به شباهتبی که را هایمقدم

 . چرخممی صدا صاحب طرف به گنگ و گیج و کنممی

 

چند سال است که ندیدمش، ولی نه پختگی و تغییر 

 ام،افتاده گیر آن در که افتضاحی موقعیت ظاهرش و نه

شود که من صاحب آن صدای محکم و مانع از آن نمی

 نابسامانم حال میان های مرموز سیاه را نشناسم.چشم

 امقراریبی به که گذردمی دلم از اضطراب از موجی

 .زندمی دامن

 

ام، به سالِ کنکورم آخرین باری که او را دیده

گردد؛ وقتی با اصرار همایون برای چند روز قید برمی
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ندن را زدم و همراه او و شعله در امالک درس خوا

 اش گذراندم.موروثی

 

ای یادآوری آن روزها به قدر کفایت حس تلخ و گزنده 

 ناخوشی حالِ به برسد چه ، کندرا به جانم سرریز می

 .امشده گرفتار آن در که

 

شوم و با دست موهای ریخته توی صورتم را خم می

انم، صورتش چشم زنم. میان تاری و سوزشپس می

بینم اما حس برندگی چشمان را به وضوح نمی

 سیاهش کار سختی نیست.

 

 .شمنمی شما مزاحم ممنون، خیلی سالم. -
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کشد. به جای جواب سالم یا تعارفم، خودش را جلو می

کند و جوری با تحکم می در ماشین را برایم باز می

 گوید:

 

 بیا بشین، کارت دارم. -

روی صندلی ماشین آیم، که وقتی به خودم می

ام. از این همه مطیع بودن، از خودم لجم نشسته

 یلنگه است یکی که آدمی برابر در هم آن گرفته؛

 .همایون

 

روی صندلی به طرف من چرخیده و با چشمانی که 

اش، یک راز سر به مهر به اسارت انگار در پس سیاهی

کند. پیش از این که چیزی بگویم و درآمده، نگاهم می

ای توجیه کنم، درست مثل یک جا بودنم را با بهانهآن
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زند و بدون مقدمه ای به هدف میتیروکمان باز حرفه

 پرسد:می

 

 گفت این پسر برقیه؟چی می -

شوند و ناباور هایم به قدر دو گوی گرد میچشم

 پرسم:می

 گید؟امین رو می -

 

نگاهش نه نشانی از شوخی دارد و نه ردی از مالطفت. 

آنکه جواب من برایش انگار فقط آمده تا بپرسد، بی

 مهم باشد.

 حاال هر .... -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گذارد. اش را صدای زنگ تلفنش ناتمام میجمله

برد و دستش را سریع به طرف گوشیِ روی استند می

انگار که بخواهد شماره و اسم نقش خورده روی 

دارد. صفحه را از دیدم پنهان کند، فورا آن را بر می

 کنم:ز حضور و حرکت آخرش زمزمه میگیج ا

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 3پارت#

 

 

 چیز مهمی نبود. -

گیرد و وقتی می ی گوشینگاهش را با تاخیر از صفحه

 گوید:آورد، خیره در صورتم میسرش را باال می
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یعنی هر وقت چیز مهمی نباشه، نامزدشو این  -

 کنه به امان خدا؟ساعت از روز سر پل ول می

 

ام نه حال ام. با وجود اتفاقاتی که از سر گذراندهکالفه

کنم اش را. سعی میچانه زدن با او را دارم و نه حوصله

 به کنهمی ول"ی محترمانهتوجه به عبارت اندکی نابی

 همایون سراغ زودتر و کنم باز سرم از را او "خدا امان

 .بروم

 

یش ی لفظی بود، که برای همه پفقط یه مشاجره -

 آد.می

دارد.  "خودتی"نگاه پر از استهزایش تماما معنای 

شود تا نگاهم را از صورت و چیزی که باعث می
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ی جلو به خیابانی بدوزم هایش بگیرم و از شیشهچشم

 که سیاهی شب، روشنی دقایق پیشش را به یغما برده.

ام را ی انرژیی حرف زدن ندارم. باید همهحوصله 

همایون ذخیره کنم و برای این کار و  برای چانه زدن با

 حل کردن ماجرا فقط تا فردا فرصت باقی مانده.

 

 خسرو خان، من باید برم خونه. -

ام است و چند حرکت نرم ماشین جوابش به خواسته

راند، لحن محکم ی بعد، وقتی در الین سرعت میثانیه

 نشیند:اش در گوشم میو جدی

 تونی!نمی -
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قدر صورتش چرخانم. آنطرفش سر میبا تعجب به 

تفاوت است، که انگار از سیاه شدن آسمان عادی و بی

زند. همین اندازه بدیهی و و رسیدن شب حرف می

 پرسم:تکراری! گیج می

 

 تونم؟منظورتون چیه؟ چرا نمی -

 دهد:بدون این که نگاهم کند، جواب می

 چون همایون گفته. -

ی که از وقتی یادم همایون گفته؟ آن هم به خسرو؟ کس

رفت و است، هیچ وقت آبشان با هم در یک جوب نمی

 شک ندارم تا آخر عمرش هم نخواهد رفت.

 

 برید؟پس ... االن کجا دارید منو می -
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 دهد:به راحتی جواب می

 ی من.خونه -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 4پارت#

 

اش را به طرف ام، نگاه جدی شدهبلند و کشیده "چی"

اند، هایش جوری در هم گره خوردهچرخاند. اخممیمن 

ترین حرف ممکن را زده و من به که انگار او ساده

 ام.ترین حالت جوابش را دادهادبانهبی

 

 نیاز داری دوباره تکرار کنم؟ -
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آید، ی سیاهی که از وقتی یادم میام. از سایهخسته

 جان سال چند این تمام من ام افتاده وبرسر زندگی

کنده بودم تا راهی برای رهایی از آن پیدا کنم. موهای 

دوباره سر خورده در صورتم را با بخشی از شال پشت 

فرستم. صدایم لرزش محسوسی گرفته که گوشم می

 کند.ام میعصبی

 

کنید؟ من باید منظورم این بود که دارید شوخی می -

 برم خونه.

 

در  ایمبه بزرگراه رسیده ایم و مثل همه غرق شده

 و محبت که شهری درندشت؛ شهر این رحمِ دریای بی

 به محکوم پرخروشش هایفشارموج زیر انسانیت

 :گویدمی رحمانهبی و خونسرد. است نیستی
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بار اوال که من با تو شوخی ندارم. دوما رو هم یک -

 همایون. گممی بار آخرین برای و گفتم. دوباره

 .خونه بری نباید گفته

 

آید، ام برمیخواهد تا جایی که از تارهای صوتیمیدلم 

برسرش فریاد بکشم. ولی درد این است که همایون را 

 او از که کارهایی و شناسم وها میبیشتر از این حرف

 .برم از را آیدبرمی

 

 چرا؟ -

 گوید:با همان خونسردی می

 چراشو بعدا از خودش بپرس. -
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 گیرم.نفس عمیقی با حرص می

ده. االن نه که از صبح جواب تلفنشو نمیمسئله ای -

 به من .پیچیده نسخه برام دور راه از هم که

 رو شما خان، خسرو ندارم کاری همایون یگفته

 بهش زحمتبی هم خودتون کرده، واسطه

.  خونه اون توی برگردم دوباره نیست قرار .بگید

 .رممی و دارممی بر رو چمدونم و مدارک کیف فقط

 

دهم، ی پیغامم به همایون قرار میرا واسطه به عمد او

 به صورتش. شودمی هم همین تا لجش را در بیاورم.

 به دل در .شده برزخی لحظه در باوری غیرقابل طرز

 .کنممی کجیدهن حالش این

رسد اگر از همایون شک ندارم، منفعتی که به او می 

 تر هم نیست.بیشتر نباشد، کم
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هایش طرح ماتی از یک لبکند، روی نگاهم که می

 پوزخند نقش خورده.

 

 ی همایون. فقط ...رسونمت خونهمی -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 5پارت#

 

کند. صدای بوق و چراغ ماشین پشت سری مکثی می

ای از آینه به عقب چشم بدوزد. شود، لحظهباعث می

دهد و نه سرعتش تفاوت به تقالی راننده، نه راه میبی

 یگوشه از کند.می را زیاد
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اندازد و با خونسردی نگاهی به صورتم میچشم نیم 

 گوید:اعصاب خرد کنی می

 

ی حرف گوش اگه به در بسته خوردی مثل بچه -

 کن، با من میآی.

 

تهران این روزها عجیب به چشمم بزرگ آمده. 

گیرد تا از خفقان ماشین قدری که راه، جانم را میآن

 مقصد برسد.خسرو نجاتم دهد و به 

 

ام. ای است که جلوی در بزرگ خانه ایستادهچند دقیقه 

ی کلیدی که بیست و سه سال در قفل این خانه

انگیزی با آن غریبگی درندشت چرخیده، به طرز غم
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کند. جوری که انگار من هیچ روز و ماه و سالی می

 ام.ساکن آن نبوده

 

گذارم و با تمام دستم را برای بار صدم روی زنگ می

تر با ژست دهم. خسرو کمی آن طرفشارش میتوان ف

خاصی، در حالی که یک پایش را روی پای دیگر 

انداخته به جلوی ماشینش تکیه زده و در سکوت نگاهم 

 کند. می

 

 دور و دیدنش با افتم که هر بارهای شعله مییاد حرف

 از کمی همایون کاش ای" گفت،می همایون چشم از

ی دورش رو به ارث خاله پسر این خاص هایژن

. ولی چه کسی است که نداند، این هیبت تمام "بردمی
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و کمال از ملک نیای بزرگ به او ارث رسیده ، نه آن رگ 

 مشترکش با همایون!

 

شود در بعد از آخرین فشار انگشتانم روی زنگ باز نمی

مانم با فکر فردایی که امین به خاطر نوبت و من می

 سفارت التیماتوم داده.

 

 یعنی تا این حد به معجزه اعتقاد داری؟ -

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 6پارت#
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 حرف لحن از این و آمده سر اشحوصله و انگار صبر

 جوابِ و او به کردن نگاه جای به .است معلوم زدنش

 دوربین روبروی درست و روممی عقب عقب سوالش،

 .آن به شوممی خیره و ایستممی در باالی

 

 کنی؟کار میچیداری  -

 کنارم و آیدمی که وقتی تا کنم،می حس جلو آمدنش را

 .ایستدمی

 بریم؟ -
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 که گویدمی جوری .امریست تماما اشسوالی "بریم"

 نیست قرار حرفش تایید جز به جوابی هیچ انگار

 .بشنود

 و بازیلج این بیشتر نیم که دانممی خودم فقط و من

ه خاطر این اتفاق ب که ستخجالتی سرِ از اصرارم،

ام. همایون عمال من را جلوی چشمان خسرو از کشیده

 خودش دختر رادمنش، غزال من؛. کرده بیرون اشخانه

 !را

 

دهم. هر قدر هم که بخواهم آب دهانم را سخت فرو می

توانم بغض و اشکی که به روی خودم نیاورم، باز نمی

 اند را انکار کنم.هایم بست نشستهپشت پلک
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ی وجودم درست مثل روزهای دخترک دلشکسته

 در و گرفته غمگینِ بعد از رفتن مادرش، زانوی غم بغل

 .کندمی نگاهم بااندوه و کرده کز کنجی

 

صاف کردن گلو هم اثری در از بین بردن لرزش  

تک هجای کلماتی که از تارهای صدایم ندارد. میان تک

 ت.رسد، بغض خانه کرده اسام به گوش میصوتی

جا ست. این ساعت هیجدونم ماهی خونهمی -

 داره تراس ره. شاید رفته باشه حموم، یا توینمی

 .رسهمی گلدونا به

 

 یگوشه که بکوبم در روی باراین و خواهم جلو بروممی

 .گیردمی را مانتوام آستین

 ای؟تو مگه بچه -
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ای روی دنیای چرخم، انگار پردهبه طرفش که می

 بینم.فتاده که همه چیز را تار میمقابل چشمانم ا

 

 و شد خراب امروز همین هم خونه حتما قفل در -

 !کردن عوضش که بگن بهت رفت یادشون

زمان در خود دارد. دوست لحنش تحقیر و استهزا را هم

 ندارم به صورتش نگاه کنم.

 دوست ندارم به صورت هیچ آدمی در دنیا نگاه کنم.

 

دگی که مطمئنم دوست ندارم کسی شکست و سرخور

 در چشمانم قابل خواندن است، ببیند.

 منو ببین. -
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دوزم به رود و چشم میاختیار باال میسرم بی

های زیادی سیاهش، که در تیرگی شب مثل دو مردمک

 درخشند.گوی براق می

 

تقریبا بیست دقیقه است اینجاییم. زنگ زدی، در  -

زدی، نه تلفنشونو جواب دادن، نه درو باز کردن. 

 پس دیگه نه وقت خودتو بگیر، نه وقت منو!

 

 کردمخداآرزورادرگوشتو#

 7پارت#

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 توپم:با غیظ به او می

 فکر ده. چرا؟ولی همایون جواب تلفن شما رو می -

 که بود همایون ماشین توی نشدم متوجه کردید

...  بفهمم؟ من نخواستید شما و زد زنگ بهتون

 تشنه هم خون به دیروز همین تا دونفر شما مگه

 امینِ شدین شما االن حاال؟ شد چی نبودین؟

 همایون؟

 

و انگار چیزی در وجودم آتش  "امین "می گویم 

گیرد. بعد از آن اتفاق حتا تماس نگرفته تا حالم را می

بپرسد و ببیند چه بالیی سرم آمده. یعنی رفتنم 

 همراهش، بیشتر از خوم برایش ارزش دارد؟
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 را صدایم خواهدمی فقط حوصله و انگاربیخسرو 

 جای به و اندازدمی باال را ابروهایش کند، خاموش

 :گویدمی سوالم جواب

 

جا. اگه قرارمون از اول همین بود. من بیارمت این -

 به در بسته خوردی با من بیای ... بریم؟

اند. چند تار هایش بیشتر از همیشه در هم فرو رفتهاخم

اش و در اند در پیشانیش سر خوردهاز موهای صاف

تر به اش عمیقتاریک و روشن کوچه خطوط چهره

 بعد و کنممی نگاهش حرفبی ایلحظه آید.چشم می

 جاهمین تا. کنم عبورش کنارش از تا دارمبرمی قدمی

. آمدممی همراهش نباید اصال. کردم اشتباه هم

ود که ب فکرم به کی بود؟ کرده پدری برایم کی همایون

بار دومش باشد؟ حتا نگذاشته بود، روز رفتن  این
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مادرم به شب برسد. دست شعله را گرفته بود و بدون 

 هیچ توضیحی آورده بودش خانه. اگر ماهی نبود....

 

کشد و حتا صدای شکستن قلبم را بغضم بیشتر قد می

 شنوم. آخ ماهی، تو دیگر چرا؟می

سرو با دستش رسد. خام به دومی نمیقدم برداشته

 کند.راهم را سد می

 کجا؟ -

 

 دهم:مثل خودش جواب می

 هر جا؟ -

 گوید:با جدیت وحشتناکش می
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 درست جواب خواممی پرسم،می سوالی یه وقتی -

 .بشنوم

 

ام به کنم. امید بستهآورم و نگاهش میسرم را باال می

سیاهی کوچه که راز شکسته شدن بغضم را نگه دارد. 

های کرده؟ که من هم مثل آدمپیش خودش چه فکری 

ملکِ ملک نیا منتظرم تا حرف از دهانش بیرون بیاید و 

 بگویم؟ چشم بله و

 رو چه حسابی؟ -

 فکر کن برای ارضای حس کنجکاوی. -

 انعطافش مثال این داند،شک ندارم که خودش هم می

 .کندمی ترشترسناک حد چه تا
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 8پارت#

 

 

انگیزی ی وجودم شده قلبی که به طرز غمهمه

شکسته. نگاه بانفوذ و رنگ شبش جوری به چشمانم 

 هر برای موظفم لحظه آن در من دوخته شده، که انگار

 .بدهم توضیح او به حرکتم

و من معلقم؛ انگار یکهو و ناغافل میان زمین و آسمان 

 ام و دستم به هیچ جایی بند نیست.آویزان مانده

 

رم یه جایی تا صبح تکلیفم رو با همایون روشن می -

 کنم.
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ایستد. قدش دارد و درست مقابلم مییک قدم برمی

قدری از من بلندتر است که برای دیدنش مجبورم آن

ها میان روایت ی این سالسرم را باال بگیرم. در همه

ام و دخترانش ، به او گیر عشق و نفرتِ عمه

زند به کند و زل مییم خم کمی را سرش ام.افتاده

هایی که با وجود تظاهر کردنم، شک ندارم چشم

 ترینند.غمگین

 

ی اون خوای بری خونهیه جایی دقیقا کجاست؟ می -

بته که وسط خیابون ولت کرد؟ یا دوره ی بیپسره

 بفهمونی همه به ی فامیل و آشنا وبیفتی خونه

 زده؟ رکب بهت همایون
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در این چند ساعت از شوم. حجم فشاری که داغ می

ام، تاب و تحملم را به یغما برده. روی سر گذرانده

کند. ی یک کوه سنگینی میهایم وزنی به اندازهشانه

روند که دیگر باال نیایند. کارم به کجا هایم مینفس

نیا این طور طلبکارانه بایستد رسیده؟ که خسرو ملک

 بان بیاورد!دانه به زهایم را دانهمقابلم و شرح بدبختی

 

ام، خودم را از های زندگیی سالمنی که در همه

ام، همایون و هر چیزی که به او مربوط بوده، جدا کرده

هایش. با ام وسط یکی از بازیحاال انگار درست افتاده

ام را پشت قراری موهای صاف و سرکش جلو آمدهبی

 را خودم که خلوتی و دارم نیاز هوا به زنم.گوشم می

 کنم:طاقت زمزمه میان این بلوا پیدا کنم. بیمی

 رم هتل.می -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

نشاند میان ام را میخندد و همین هم نگاه تیز شدهمی

 های سیاه چشمانش.مردمک

خوای دخترجان، تو انگار تو این دنیا نیستی! می -

 بری هتل؟ دقیقا با کدوم مدارک؟

 که ام،قدر در مشتم فشار دادههایم را آنناخن

کنم. فریاد تا پشت دستم حس میرا کف سوزشش

دهم. لب هایم باال آمده، روی هم فشارشان میلب

 زنم:می

 

 به خودم مربوطه. -

دانم منفعتی که از دانم آدم کوتاه آمدن نیست. میمی

 چشم قدر زیاد هست کهبرد، آناین بازی می

. خانواده دو میان یساله ده چند دشمنی روی بسته
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ماجرا هر چه هست به پول ربط دارد.  این ته دانممی

 ام.ی همایون شدهبار من بازیچهدانم اینمی

 

شود. به جای چانه زدن با من به طرف در همین هم می

کند و خیره در رود.  بازش میجلوی ماشینش می

 گوید:صورتم می

تونی با گوشیت چک ی حسابات مسدوده. میهمه -

دتو ضایع ی هرکی بری فقط خوکنی. امشب خونه

 خودتو شخصیت این از بیشتر نظرم به کردی.

 .نیار پایین

 

قدر سنگین شده که روی سرم به دوران افتاده و آن

کنم. آب دهانم را قورت گردنم به سختی تحملش می

 خواهدمی آرام کنج یک دهم. حالم خوب نیست. دلممی
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 تنها که ارقامی و اعداد میان شدن غرق هاساعت و

هاست. همیشه مهری آدمموش کردن بیفرا هنرشان

همین بوده. هر بار که دلم تنگ شده یا گرفته، خودم را 

انتهای اعداد و یادم رفته که ام در دنیای بیغرق کرده

 آید.کسی بیرون از آن کاغذها قلبش برایم به رحم نمی

انگار نرم شدنم را حس کرده. نفسش را عمیق رها 

اش، طنزی زیرپوستی هی آمرانکند و میان جملهمی

 نشاند.می

 

بشین تا قمر خوابش نگرفته، برسیم. وگرنه رد  -

شدن از ایست بازرسی اون کم از فرار از زندان 

 نداره.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 9پارت#

 

ی پشتم با یادآوری خاله دروغ است اگر که نگویم تیره

نیامده. ها به لرز در اش از رادمنشی قدیمیقمر و کینه

 زند:بیند، طعنه میتردیدم را که می

 

 خوای یا چی؟استخاره می -

که از حجم دلتنگی سرم  باریحالم مثل آن سالی یک

پرسد: گذارم و او با غصه میرا روی دامن ماهی می

بد است. پاهای  "چی دختر قوی منو از پا انداخته؟"

شوند و راه خیانت کارم مغلوب تحکم نگاه او می

فتند سمت در ماشین و جایی که او ایستاده. با امی

کشد و من روی صندلی نزدیک شدنم کنار می

 نشینم.می
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گاه صندلی ام به تکیههاست که سرم را چسباندهدقیقه

هایم را روی حقیقتی که در حال وقوع است و چشم

ای ام. نیمی از راه به انتظار زنگ خوردن گوشیبسته

م گذشته، و حاال ناامید از آن، اکه در جیب مشتش کرده

 کنم.هایم را مرور میبرای خودم داشته

اگر خسرو راست بگوید و همایون حسابم را مسدود  

هایی که همه جا دارد از او دانم با آدمکرده باشد، که می

جز پیدا کردن مدارکم بعید نیست، یک دردسر دیگر به

 در انتظارم است.

 

 شام خوردی؟ -

شود و سوالی صدای او شکسته می سکوت ماشین با

که جوابش بدیهی و واضح است. کدام آدم احمقی اول 
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هم با خورد که من خورده باشم، آنغروب شام می

 ام.بلوایی که پشت سر گذاشته

 زنم:بدون این که چشمانم را باز کنم، لب می

 نه. -

 

خوری بگو برات بگیرم. وقتی برسیم اگه چیزی می -

جز احتماال قمر شامش رو خورده. بهدیر وقته و 

 چشمش جلوی زیاد رو امشب حداقل نظرم اون به

 .بهتره خودت برای نباشی

 

 

چرخم و با کنم و به طرفش میهایم را باز میچشم

 گویم:حرص می
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 امشب رو؟ -

های خیابان هر نگاهش هنوز به روبروست و نور چراغ

دم است، بار نیمی از صورتش را که در دیچند ثانیه یک

 کند.روشن می

آم تا فردا منظورتون چیه؟ من فقط امشب رو می -

 تکلیفمو با همایون روشن کنم، همین.

 

کند و با تمسخری که نه در ی چشم نگاهم میاز گوشه

 گوید:اش جاریست، میحالت گفتنش، که در روح جمله

 کنی!شرمنده می -

 

دارند در ی دنیا حق اصال حق دارد. همه حق دارند. همه

ام این لحظه من را به سخره بگیرند و به ریش نداشته
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تر از این هم بخندند. به قول خودش مگر مسخره

شود که دختری دم رفتن از پدر خودش رکب می

 بخورد؟

سابقه و بغض در گلویم آب شده و صدایم لرزش بی

 دردناکی دارد.

 

 نه همایون نه شما، نه من به هیچی کار ندارم. -

 دزدی جرم به رممی فردا ای.دیگه کسهیچ

 کردن مسدود بابت. کنممی شکایت ازش مدارکم

 از شده طور هر من. طورهمین حسابمم دلیلبی

 هم رفیقتون اون به اینو. خان خسرو رممی ایران

 .بگید
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انگار دستم را خوانده که دیگر برای نسبت دادن رفیقِ 

ونسردی دهد. با خهمایون به او، واکنش نشان نمی

اش چرخاند و با آرامش دیوانه کنندهفرمان را می

 گوید:می

 شم.خوشحال می -

 

ی شوم به کوچهگیرم و خیره مینگاهم را از او می

هایش خبر ی خانهای که اگر چه دیوارهای تازهطوالنی

های جدید دارد، اما هوا پر است از هویت از کوچ آدم

سم که، چرا پریک کوچه باغ قدیمی و از خودم می

 اینجا؟

 

یعنی خسرو تا این اندازه از شهر و مرکز دنیایی که 

چرخد، گریزان است؟ همه چیزش بر مدار قدرت می
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من مگر خودش هنر را فدای پول نکرده تا یک بیزینس

موفق شود؟! که هست. مگر روزی از دنیایی که به 

بهای بودن او در جهان، قلب دو زن شکسته و 

نیا دفن شده، ارهای عمارت ملکروحشان میان دیو

 فرار نکرده؟

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 10پارت#

 

اش را های شهر اجدادیکوچه حال و هوای کوچه باغ

تر است و بهتر با دل آدم کنار ندارد. اینجا هوا نرم

آید. حتا دلِ منِ از اینجا رانده و از آنجا مانده را هم می

 کند.اندکی آرام می
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کند و من چشم خسرو شیب کوچه را طی می ماشین

های درختان دوزم به سمفونی رنگی که میان شاخهمی

 خسرو جلوتر کمی چنارِ دوطرف جاده راه افتاده.

 هیچ بدون و کندمی متوقف بزرگی در مقابل را ماشینش

 شود،می باز که در. ماندمی در شدن باز انتظار به حرفی

رود. م به یغما میه ایمدقیقه چند آرامش همان

 نیاها نیست.ساختمان روبرویم شبیه مِلک ملک

ام هم نیست. یک چنانی عمهی آنشبیه خانه 

های ساختمان دو طبقه مدرن با نمای سفید و پنجره

سرتاسری دودی تصویریست هزار بار دورتر از 

نیاها سراغ ای که من در ملکی رگ اشرافیسلیقه

 دارم.
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رود و با م از رمپ جلوی در پایین میماشینش نرم و آرا

ی وجودم ایستد. همهی کمی از ساختمان میفاصله

زند. دلم شور امان نبض میمثل قلب گنجشک تند و بی

 گردد.افتاده و ذهنم دنبال یک راه برای گریز می

 

هایم از میان صدها عیبی که ماهی وقتی یکی از عیب

 نبودنم بازشمارد، رفیق سر حوصله است برایم می

 کسل زندگی توانستهمی ماهی نظر از که چیزی .است

 این کننده؛ کسل. کند دخترانه و هیجان پر را امکننده

 با مواجهه در اطرافم هایآدم یهمه که است تعبیری

 در شدن غرق دانند،نمی و برندمی کار به کارم و رشته

 در نظیریبی آرامش چه شانومحاسبه مدارات و اعداد

 ود دارد.خ
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ی ام. من همهولی حاال به حرف ماهی ایمان آورده

ام با دو نفر صمیمی بودم که یک نفرش را سال زندگی

کنکورم بخاطر مهاجرت از دست دادم و دیگری را 

 عصر امروز، روی پل.

 

زند کند، بوی خاصی میخسرو که در ماشین را باز می

ماشین شناسمش. یک پایش را از ام که نمیزیر بینی

گذارد و نگاهش به جای من به ساختمان بیرون می

 شود.روبرو دوخته می

 

 این مدتی که اینجایی با قمر کنار بیا. -

 از باشد من جواب منتظر اینکه بدون بعد فقط همین و

 عجیبی طرز به. بنددمی را در و رودمی بیرون ماشین

 منی. مستاصل و رفته فرو خود در و تنها. اممانده تنها
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ام الکی به اسم تنهایی برای خزیدن ی زندگیکه همه

 .دلگیرم تنهایی این از ایسابقهداشتم، حاال به طرز بی

 

 از و ایستاده آمدنم منتظر ماشین از جلوتر کمی خسرو

 هایمداشته مغزم در من و کند،می نگاهم جلو یشیشه

 خودم با که هاستسال. کنممی دوره خودم برای را

کنم. بروم یک روز از اینجا فرار میام که یککرده عهد

نقطه از دنیا که درست به قدر مغرب و مشرق از زندگی 

.  زمین یکره سویآن در جایی باشد، مادر و پدرم دور

 این و بنددمی را اشمشکی پالتوی نیم یدکمه خسرو

 استخاره فرصت خودش قول به و شده سردش یعنی

 .ندارم کردن
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کنم و او همین که از آمدنم مطمئن ی باز میدر رابه آرام

رود. دست و دلم به چشم ها میشود به طرف پلهمی

 امآمده مگر" ماهی، قول به رود.چرخاندن در حیاط نمی

 "پاتختی؟

 

میلی برداشته هایی که با بیپشت سر خسرو با قدم

ای که به یک در های سنگیشود، به طرف پلهمی

روم. شود، میدی منتهی میهای دومشکی با شیشه

ها از شنیدنِ ذهنم افتاده در یک دور باطل و بعد از سال

خواهد ربط پاتختی این جمله از دهان ماهی، انگار می

را به دید زدن خانه ی مردم بفهمد و این یک جور 

گریز ناخودآگاه از شرایطی است که در آن 

 ام.گرفتارشده
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رسم. نزدیکش که خسرو جلوی در ایستاده تا به او ب

می شوم در را باز نگه می دارد تا جلوتر از او وارد 

 شوم.

 

حالم بد است. چیزی در معده ام چرخ می خورد و تا 

 پشت حلقم باال می آید. 

 وسایلت باالست. _

خواهم به عقب بچرخم تا از او بپرسم، کدام وسایلم می

را می گوید؟ که میان دید تار شده ام درست مثل 

لنز دوربین تصویر زنی با موهای بلوند تازه فوکوس 

 چایی لیوان با و نگاهی باریک می نشیند که رنگ شده

 می نگاهم آشپزخانه کانتر کنار از دارد دستش در که

 .کند
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واز کِ ای دختره سرخود معطل رَ دنبال خودِت را _

 اِنداختی اینجی.

 

ف اش را بلد نیستم حردلم از هول و وال آب شده. لهجه

ی همایون خوب بزنم اما به لطف زندگی در خانه

 فهممش.می

 

 رسد:صدای خونسرد خسرو از پشت سرم به گوش می

کنی بهتره عینکتو بزنی مامان.  اونی که فکر می_

 نیست، دختر همایونه.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 11پارت#
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بار با دقت بیشتری شود و ایننگاه قمر روی من تیز می

 دلنشینی و مالحت صورتش زیباست؛ کند.نگاهم می

 منکرش توانمنمی هم شرایط وجود با که دارد خاصی

 .شوم

 

 ی همایون؟قَطی اَمِده زِدی به گِله -

 

 به آمدنم و خسرو با همراهی حقارت اگر تا آن لحظه

 دیگر قمر حرف این با بودم، کرده تحمل را اشخانه

 روی تا آمده سالمِ .نبود پذیر امکان برایم اشادامه

 و شودمی خورده فرو بارشاهانت یجمله با زبانم

 مانده باز هنوز که دری از و بچرخم عقب به خواهممی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 خسرو دست اسیر سر پشت از بازویم که بروم بیرون

 :گویدمی مادرش جواب در و شودمی

 

 خواستی؟آره. قحطی شده. مگه خودت همینو نمی -

های اند و چشمدرشت شدههایم تا آخرین حد چشم

عسلی روشن قمر هم تعجب را از این جواب پسرش 

 زنند.فریاد می

 

آورد و با تحکم خسرو سرش را تا کنار گوشم پایین می

 گوید:می

ی باال، آخرین اتاق توی راهرو. وسایلت برو طبقه -

 اونجاست.
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 گذردمی هیاهویم پر ذهن از باز و "وسایل"گوید باز می

 "وسایل؟ کدام" که،

 نگاه او به حرص چرخانم و باسرم را به عقب می

 فشار هم روی را هایمدندان قدرآن عصر از .کنممی

 قبل از انگار او من برعکس .کندمی درد فکم که امداده

 . کرده آماده هادرگیری این یهمه برای را خودش

 

 کند:بار با تحکم بیشتری تکرار میخسرو دوباره و این

 باال.برو  -

ترین کار دنیا تصمیم گرفتن در آن لحظه برایم سخت

شده. یک طرف همایون و حساب مسدود شده و درِ 

ای که به رویم باز نشد و طرف دیگر توهین قمر و خانه

اش همایون ی دشمنیبودن در جایی که باز بهانه

 است. 
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 چشمان سیاهی پس در ام شده که انگارجوری خیره

ی هست. چیزی که معنایش ساده چیز تحکمش، از پر

و سرراست نیست ولی باز مثل تصمیم سر شب وادارم 

 کند، به خواستش عمل کنم.می

 

با حرص و خیره در نگاهش، دستم را از میان 

کشم و بدون نگاه کردن به قمر که انگشتانش پس می

هنوز با تعجب به من و پسرش خیره مانده به طرف 

 روم.ایی قرار دارد میپذیر یگوشه در که هاییپله

 

کند. دستم به حفاظ ی اول مکث میهایم روی پلهقدم

ی پله چنگ شده. جواب خسرو همان تیر چوبی و تیره
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خواهد به گوشم خالص است. بلند و جوری که انگار می

 برساند می گوید:

خواستی از همایون و ها نمیی این سالمگه همه -

 خواهرش انتقام بگیری؟

 

ی چستر سدری چرخم. نشسته روی کاناپهمیبه عقب 

ست که از دقایقی پیش قمر و نگاهش به جهتی

 ایستاده بود.

 خوام تو رو به آرزوت برسونم.می -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 12پارت#
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 بشه، برعکس که دنیا کار"گوید، ماهی همیشه می

 "شهمی غریب و عجیب هاشاتفاق همه

مان آوردم. این که ای در این لحظه به حرفش

 قمر از که هاییحرف وجود با رادمنش غزال من،

 از یکی تخت روی خسرو، زیرپوستی هشدار و شنیدم

 که چمدانی به امزده زل و نشسته او یخانه هایاتاق

 و عجیب اتفاق همان بودم کرده آماده رفتن برای

 .گویدمی او که است غریبی

 

دیگر نماندم تا  خسرو هایبعد از شنیدن آخرین حرف

اش را بشنوم. با آخرین سرعتی که از پاهای بقیه

ها باال آمدم و اینجا، در اتاقی آمد، از پلهام بر میخسته
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ای روبرو شدم که اش را داد با منظرهکه خسرو نشانی

 کند.بیشتر از قبل سردرگمم می

 

کنم و روی تخت شالم را از دور گردنم باز می

ام با هر نفس به یم درد دارند و ریههااندازم. نفسمی

ام. درست وسط افتد. بازی خوردهجز جز می

قدر هایم انگار کسی به من نارو زده. آنخیالیخوش

مبهوتم که قدرت تشخیص دوست و دشمن را از 

 ام.دست داده

 

کشم. از عرق قراری میان موهایم میدستم را با بی

ام را گذاشته نمناک است و هنوز بوی رنگی که دیروز

 دهد.می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 یادآوری و امکرده بار است که موهایم را رنگاولین

 گلوله گلویم در را بغض دیدنم، از بعد امین واکنش

 تمام راحتی همین به بودنش شودمی مگر .کندمی

 ولی ساختم او با را فردایم و دیروز یهمه من شود؟

م گ محاسباتم کجای دانمنمی که امروزم یک لنگ حاال

 شده.

 

ایستم. از شوم و کنار پنجره میاز روی تخت بلند می

تر از آنی است ی دودی پنجره، دنیا سیاهپس شیشه

خیالم کنم. البد به قول الی من خوشکه فکرش را می

های دنیا ندارم، کنم اگر من کاری به کار آدمکه فکر می

 ها هم قرار نیست کاری به کارم داشته باشند.آن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ام را که امروز مثل برم و گوشیرا توی جیبم میدستم 

چسبانم آورم. کمرم را میخودم غریب مانده بیرون می

 شوم.به دیوار کنار پنجره و وارد اینستاگرام می

 

 dr mahtab fayaziاسمش را سرچ می کنم 

اش باال بیاید. عادت دارم به مانم تا صفحهو منتظر می

 هایشعکس به شوممی. هر وقت که ناامید این کار

 در که امدختری همان من بیاید، یادم تا کنممی نگاه

 سهم مادری مهر از ایذره قدر به حتا بزرگ دنیای این

 .امنداشته

 

آخرین عکسش در جایی شبیه کتابخانه است. پشت 

 تخصصی ایمجله یک میز چوبی نشسته و در حالی که

وقت زند. هیچمی لبخند دوربین به دارد، دست در
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ام. اینکه مادری بعد از هایش را نخواندهکپشن پست

تواند داشته هایی میرها کردن فرزندش چه دغدغه

های من نیست. ولی در عوض همیشه باشد، جزو سوال

خوانم و میان هایش را میصدها کامنت زیر پست

هایش، به شمار دنبال کنندههای بی"استاد"و  "دکتر"

 عناوین این کنم که ارزشم برای او ازری میخودم یادآو

 .هست و بوده کمتر

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 13پارت#

 

 روزهای به و ملیحش لبخند به اممانده هنوز خیره

 به را لبخندها این وقت هیچ که کنم؛می فکر امکودکی

 با دختری دانشگاه هایکالس سر وقتی که زده؟ رویم
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افتد؟ که بیند، یادم میمی کوتاه همیشه صاف موهای

 را کرده رهایش که دختری هوای وقتدلش هیچ

 کند؟می

 

ای اشک از چشمم سر شکند. قطرهمقاومتم می

افتد. با پشت دست ام میخورد و روی گونهمی

کنم. من آدم شکستن نیستم، آدم رحمانه پاکش میبی

جا زدن هم نیستم. درست است که کنج آرامم را به هر 

دهم اما به این معنی نیست که ی در دنیا ترجیح میچیز

 دهم حقم را پایمال کنند.اجازه می

 

گذارم و با دو دست دو ی پنجره میگوشی را روی لبه

کنم دهم و در ذهنم مرور میطرف صورتم را فشار می
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ام و این کار توانم، من همیشه توانستهمن می"که، 

 "امروز و دیروزم نیست.

 

کشد تا آرام شوم، تا نفس یک در میان یکمی طول م

ام منظم شود و تصمیم بگیرم تا با ماهی تماس شده

دانم او هم این میان یک بازیچه بگیرم. هر چند که می

 تر نیست.بیش

ها که به ماند و عدد بوقجواب میتماسم به ماهی بی

اش رسد، صدای اپراتور و پیغام تکراریپنج می

خسرو است. و تمام احتماالتم برای گوید، که حق با می

خیالی خانه نبودن ماهی یا نشنیدن صدای زنگ خوش

 بیشتر نیست.

 

 نویسم:نشینم و برایش میی تخت میلبه
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 )ازت انتظار نداشتم ماهی(

اش را نداشتم و حاال هم انتظار جواب وفاییانتظار بی

 رسد:دادنش را ندارم. ولی جوابش می

بار چه غزال. معلوم نیست این)همایون دیوانه شده 

 گندی باال آورده(

 

مهری همایون برایم مهم نیست. رنجم بیشتر از بی

 نویسم:خودش است. در جوابش می

 )این رسم مادری نبود ماهی(

 

آنکه منتظر جواب یا توجیهی از طرف بعد گوشی را بی

 رها تخت روی پشت از را خودم و کنماو باشم قفل می
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ها که پشت جه به صدای دنگ دنگ پیامتوبی. کنممی

 بندم.هایم را میرسند، چشمسر هم می

 

جایی باید این بند از دست و بَسم است. باالخره یک

ها پیش مادرم برید و پایم رها شود. مثل بندی که سال

 خود را از شر همایون رها کرد.

 

ولی دلم قرص نیست. یک چیزی سر جایش نیست که 

چیزی که یک سرش به قلب زبان شناسمش. خوب می

نفهمم وصل است و یک سرش رها شده انگار. به 

گیرد. چیزی در وجودم رسم باز قلبم گر میاینجا که می

 افتد.هایم به سوزش میکشد و چشمزبانه می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 14پارت#

 

شود، دیگر پای هر منطق و حرف حرفِ دل که می

زند. کم که نیست. حساب پنج سال میتوجیهی لنگ 

ی چشم رسیده و پشت باهم بودن است. سوز به گوشه

 جوشد.ام اشک میهای بستهپلک

 

های دانشگاه شریف درست به همان اندازه که صندلی

اش هم کند، تنها و منزویی آدم را پر از باد میکله

هایش کند. اصال انگار بعد از نشستن روی صندلیمی

مانی و شود، و تو میبه طرز غریبی خالی میجهان 

دنیایی که باور داری آن بیرون، حتا خوابش هم برای 

 ها محال است.خیلی
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ها به من مضاعف بود؛ من تنها بودم، ظلم این صندلی

تنهاتر شدم. الی درست یک هفته قبل از شروع 

های دانشگاه همراه مادرش و یک سال بعد از کالس

مهاجرت کرده بود و من مانده بودم و پدرش از ایران 

ی خالیِ اتاق او و امید قبولی در رشته و دانشگاه پنجره

 ام.مورد عالقه

 

دیدن امین همان روز اول اتفاق افتاد. وقتی میان پانزده 

نفر ورودهای جدید برق، تنها یکی مثل من موهایش را 

یک سانتی کوتاه کرده بود تا تمرکزش تمام و کمال 

 س باشد.روی در

فرق ندارد در یک کشور غریب باشی یا یک شهر یا 

کنند های شبیه هم زود همدیگر را پیدا مییک دنیا؛ آدم

 و برای ما هم همین اتفاق افتاده بود.
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 خودش و گیردمی راه ی چشممباز اشک از گوشه

 .کوتاهم موهای به رساندمی را

. است هایم گذشتهسوزد. از وقت قطرهچشمم می

 و باشم تفاوتبی سوزشش به نسبت کنممی سعی

 را امبسته هایچشم شوم،می مجبور هم آخر .شودنمی

 روی. بخرم جان به را بیشتری درد و کنم باز

 دارم، جیبم توی که دستمالی با و نشینممی تخت

 .کنممی پاک را چشمم

 

 روی از. آورده ضعف را دلم سوزش و درد ندارد؛ فایده

 یگوشه در طرف به و شوممی بلند تخت

 سرویس به متعلق دهممی احتمال که روممی اتاق

 بار هر و جوشدمی ضعف و درد از امخالی یمعده. باشد

 .آوردمی باال گلویم حوالی تا را اممعده مایع
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 درون دختر بتوانم تا پاشممی چقدر آب به صورتم

نم که حال دامی تنها! دانمنمی ببینم، مات و مه را آینه

 و است تنگ دلم که. نیست قلب و چشمانم باهم خوب

 کشیده قد بغضِ . دارد خود در غربت دنیا دنیا چشمانم

 و کج چتری. کرده درهم را صورتم خطوط گلویم، تا

 هایمچشم از یکی و چسبیده صورتم از نیمی به خیسم

 .است پوشانده را

 

تا  آیندها که انکار شدنی نیستند؛ وقتی که میغم

کنند. پنهانی، ی آدمی را نسوزانند، رهایش نمیریشه

 در سکوت و با تمام قوا.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 15پارت#

 

ای به در ام که صدای ضربهتازه صورتم را خشک کرده

رسد. به خودم در آینه نگاه از بیرون به گوش می

کنم، چشمانم سرخ است و صورتم سفید. شبیه می

نی چشمانم استیصال و بت دیده، میان نیهای مصیآدم

 در به ترمحکم باراین ضربه. است کرده خانه درماندگی

 آینه درون دختر تصویر از را نگاهم من و خوردمی

 .گیرممی

 

هنوز پانچوی نوک مدادی که از صبح وقتِ بیرون آمدن 

ام را به تن دارم. به طرف در اتاق از خانه پوشیده

کنم. خسرو یک دستش را به روم و بازش میمی

چهارچوب در قائم کرده وبا نگاهی که پایین دوخته 
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شده، پشت در است. با باز شدن در، دستش را با 

 زمانهم و آوردمی باال دارد، آن در که ی کوچکیکیسه

 .را نگاهش

 

 که دوزممی دستش حرکت به و گیرمنگاهم را از او می

دارم حال و روز ن دوست .گیردمی مقابلم را کیسه

 چشمانم را ببیند.

 یادم رفت اینو بهت بدم. -

 

 گوید:ام که میهنوز نگاهش نکرده

 ات اصرار داشت که حتما بهت برسونم.دایه -
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ای خونسرد کنم. جور دیوانه کنندهاختیار نگاهش میبی

خواهد قدرتش را داشتم تا قدر که دلم میاست. آن

 دارش بکویم و دلم را خنک کنم.زاویهمشتم را در فک 

 

 کند:ای به صورتم میبا سر اشاره

به نظرم خوب شد عمل کردی... با اون عینک  -

 افتضاح بودی!

باز دست گذاشته روی یکی از نقاط ضعفم. عضالت 

شود و همان لحظه به خودم قول صورتم منقبض می

دهم روزی که خیلی هم دور نیست، مشت درهم می

 اش بنشانم.کنار تنم را روی چانهی فشرده

 

 باال با و دهدمی تکان مقابلم کیسه با را دستش

 :گویدمی اشچانه کشیدن
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 خاطر به حتما که مونه قرمزی چشماتفقط می -

 .ایناست مصرف توی تاخیر

 

گیرم. جسارتش رود و کیسه را از او میدستم باال می

ام وانهبیشتر از شرایط مزخرفی که در آن گرفتارم، دی

 کنم:گذارد که صدایش میکند. قدمی به عقب میمی

 خسرو خان؟ -

 

هایی که توی جیب شلوار ایستد و با دستمی

کند. باز همان اش فرو برده منتظر نگاهم میراسته

 حالت در چشمان و نگاهش هست.

ی همایون نیستم. ی گلهبه کاهدون زدین. من بره -

جناب  سفید و خاکستری رو اشتباه گرفتین،

 نیا.ملک
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بینم که میان سیاهی چشمانش برقی به چشم می

 .خوردمی کوچکی ی لبش تکاندرخشد. گوشهمی

کنه، پاره یه سگ اصیل و نژاددار فقط پارس نمی -

 کنه!می

زدنی در  همزند و در چشم بهگوید و آتشم میمی

 شود.انتهای راهرو ناپدید می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 16پارت#

 

ای که ها با زانوهایی که در بغل گرفته و چانهساعت

 یپنجره به خیره و تخت روی ام،داده تکیه رویش
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 سیاهی تا طوالنی قدرآن. نشینممی اتاق یپرده بدون

 وجود با نور و داردبرمی آسمان سر از دست شب

 .کندمی پیدا را راهش اتاق، دودی هایشیشه

 

آمد که به همه چیز فکر قدر کش این چند ساعت آن

ی هایی که به خودم برای امشب وعدهکردم. از نت

 به باید که اینواختنشان را داده بودم تا جزوه

 البد که ویزایی و امین به گرداندم،برمی امهمکالسی

 و همایون ینقشه به شد،می اکی سفارت در صبح

 زیر که شبی به بود، انداخته راه که ایبازی از هدفش

 ک سقف با قمر و پسرش صبح شده بود.ی

 

ی سه هفته  برای هایی که من فقط به اندازهبه کالس 

از دست ندادنش وقت داشتم. به خسرو و همکاری 
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 غیر های دو پهلویعجیبش با همایون و جمله

 کنار ایستادن به سازم؛ به نهایت در و اشمحترمانه

ه آرش کشیدن و ها،سیاهی روی بستن چشم و پنجره

های ویولن و غرق شدن در آرامشی شبیه روی سیم

 انتها.پرواز ، آرام و سبکبال و بی

 

 از امان چشمانم، و سوزدمی عجیب امگلو و معده

. بینممی میان در خط یک را جا همه دیگر که چشمانم

 با ماهی که هاییلباس جای به و کنممی باز را چمدانم

ق خودم را ذو و شوق چیده، آن در حوصله و دقت

باران شهریور بینم. وقتی با امین درست وسط آتشمی

مال خریدم، یا هیجانم آن پلیور یقه اسکی را از ایران

اش ی مردانههای چرمی که لنگهحین انتخابِ دستکش

 باید در چمدان امین باشد.
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نه، انگار محتویات چمدان به جز دامن زدن به حال 

بندم و با همان رش را میآید. دبدم، به کار دیگری نمی

ی لباسی که از شب پیش به تن دارم مقابل آینه

ایستم و در ذهنم کارهایی که باید انجام کنسول می

 کنم.بدهم را مرور می

 

دانم شک دفتر همایون است که میی شروع بینقطه 

اگر پایش گیر ماجرایی باشد، دفترش بهترین جا برای 

 تحت فشار گذاشتنش است.

 

بینم که لرزد و به چشم میی در جیبم میگوش

زند. های دختر درون آینه از اضطراب دو دو میچشم

شوم آورم و با غم خیره میگوشی را از جیبم بیرون می
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آید که برای اش، و یادم میبه اسم الی روی صفحه

 امروز چه قراری با او گذاشته بودیم.

 

 نوشته:

 نره.()پیام دادم قرار بعدازظهر یادتون 

 

های تک کلمات پیام و عکسبهنگاهم مانده روی تک

آپارتمانی که الی برایمان فرستاده پیش چشمم 

 رقصد.می

 

 )اه سین شد که. مگه سفارت نیستی؟(
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آید. گوشی را هایم باال میهق گریه تا پشت لبهق

اندازم توی جیبم. به طرف تخت کنم و میقفل می

پیش روی تخت رها چرخم. شالم را که از شب می

ام چنگ دارم. به بند کیف کوچک دستیام، برمیکرده

 روم.ای درنگ به طرف در میزنم و بدون لحظهمی

 

 روز آیدایستم به نظرم میترین پله که میروی باالیی

 نرمی، و آرامش همه این. دارد فرق شبش با خانه این

 تجربه خانه این در پیش شب که خفقانی و سنگینی با

روم و انگار ها پایین میخوانی ندارد. از پلهکردم، هم

 ها پیش منتظر حضورم نشسته است.قمر از ساعت

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 17پارت#
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روی صندلی بلند کنار کانتر نشسته و از باالی عینک 

خیره شده به چشمانم. سالمم آرام ولی محکم است. 

ای با هیچ دشمنیشاید چون من برخالف او و پسرش 

 ها ندارم.آن

 

گذارد. شنود، تبلتش را روی کانتر میسالمم را که می

دهد به صندلی کشد و تکیه میخودش را کمی عقب می

 گوید:و با اشاره به روبرویش می

خوریم، امروز ما هر روز ساعت هفت صبحانه می -

اسثتنائا تا این ساعت میز رو جمع نکردم. ولی از 

 ر بیدار شدی، میز صبحانه پای خودته.فردا اگه دی
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 برخالف شب پیش نه در صدا و لحنش اثری از لهجه

 حتا این و دارد و نه در نگاهش ردی از نفرت و انزجار.

 نیاملک خسرو یخانه سقف زیر حضورم شب یک از

 باال امشانه روی را کیفم بند. است ترعجیب هم

 :گویممی مصمم نگاهی با و کشممی

 

کنم. ی ممنون. ولی من دارم رفع زحمت میخیل -

 منو هم اومدنم سرزده و بابت مزاحمت دیشب

 کارامو زودتر چه هر باید مسافرم، من .ببخشید

 .بدم انجام

 

 چشمان برق خورند وابروهای نازک و بلندش تابی می

. دارد خود در "باش خیال همین به" یک اشعسلی

ام. را نباخته خودم مقابلش در بگویم اگر است دروغ
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ام، گردد به حقی که همیشه به او دادهشاید این برمی

 غیرممکن برایم هم تصورش حتا که به گذشته سختی

 .است

 

 با"دهد که هنوز همان طعنه در نگاهش جوالن می

 از دیگری توضیح هیچ بدون و گویممی ای" اجازه

 مانعم نه .روممی در طرف به و کنممی عبور مقابلش

کند. حتا از توهین و تحقیر شب و نه تعارف می شودمی

 و گویدمی ی"سالمت به"پیش هم خبری نیست. تنها 

 شب از رفتارش تغییر این که کنممی فکر این به من

 !چرا؟ و باشد نفر یک کار تواندمی تنها پیش،

 

خورد و درست وقتی این چرایی در ذهنم چرخ می

 باز در فشارش با و نشیندمی دری دستم روی دستگیره

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 عقب به هول با را سرم. رسدمی جواب به شود،نمی

 پیش، دقایق نرمش جای به که او به و چرخانممی

 لذت غرق اشچهره خطوط من هراس از انگار

 .کنممی نگاه شده

 

 در... قفله! -

 از شک او خودشست که بیام حامل خبریجمله

ینش را از روی چشمش بنزدیک عینک. دانستهمی قبل

 گوید:دارد و با تکان سر میبرمی

 

 خسرو قفلش کرده. -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 18پارت#

 

 

آورند کنم. هزار فکر و حرف به ذهنم هجوم میاخم می

 کند.هایم را پیدا میو تنها یکی راه لب

 چرا؟ -

 گوید:اندازد و میاش را باال میقمر شانه

 از خودش بپرس. -

 

های ام و تمام حسدارم. ترسیدهقدمی به جلو برمی

ضد و نقیض دنیا انگار به جانم سرریز شده. با صدایی 

 گویم:لرزد، بلند میکه به طرز واضحی می
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یعنی چی که از خودش بپرسم؟... خودش  -

 کرده؟ زندونی اینجا منو حقی چه به کجاست؟

شود. دیگر میان خطوط قمر از روی صندلی بلند می

های نرم و سرخوش ای اثر از حسورتش حتا ذرهص

 دقایق پیش نیست.

 

 مادرت و پدر .دختر ی من صداتو نبر باالتو خونه -

 ندادن؟ یاد بهت اینو

 

اش درست به دهم. تیرِ تیز کنایهآب دهانم را فرو می

قلب هدف خورده. حرفش مثل خنج روی روحم کشیده 

و بیشتر  بیشتر صدایم کند.اش میشود و زخمیمی

 لرزد.می
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ی شماست که ی شما؟ اگه اینجا خونهخونه -

 مسئول این در بسته هم شمایید.

 

انگار لجش بیشتر از حدی که باید درآمده. جلوتر 

 کند:ای به من میآید و با تحقیر اشارهمی

ی همایون بیشتر از این انتظاری از تخم و ترکه -

 نیست.

هایم ی لبخواهم جوابش را بدهم که صدای محکممی

 دوزد:را به هم می

 

 چه خبره اینجا؟ -
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ها در ی راهروی کنار پلهدورتر از مادرش و در آستانه

ی دیدم است. با لباس ورزشی سفید و موهای زاویه

 .کندمی چکه آن از آب هایقطره که خیسی

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 19پارت#

 

 

نشیند، تندی و زهر کالمش نگاهش که روی من می

های ملتهبم و شود انگار. خیره در چشمگرفته می

 پرسید:بار مستقیما از من میاین

 چه خبر شده؟ -
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جای منی که انگار زبانم به کام چسبیده و ذهنم به

دنبال عصبانیت لحظات پیش کلمات را برای گفتن پیدا 

 گوید:کند، قمر مینمی

از مهمونت بپرس. ولی قبلش بهش بفهمون اینجا  -

 داد و فریاد زدن نداره.حق 

 

کشد از سینه بیرون نفسش را همراه با پوفی که می

آید و هنوز نگاهم در چشمانش مانده فرستد. جلو میمی

 گوید:آنکه به مادرش نگاه کند، میو او بی

 مامان شما لطفا چند دقیقه برید توی اتاقتون. -

انتظار این حرف را نداریم. هم من و هم قمر که 

پر بهت است. خسرو به طرف  "چی؟"ک واکنشش ی

 کند:چرخد و با یک مکث کوتاه تاکید میمادرش می
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 گفتم لطفا. -

اش به رو گرفتن قمر و دور شدن پر تحکم محترمانه

شود و در نهایت خودش است که حرصش منتهی می

 گوید:ایستد و با خونسردی میروبرویم می

 خب؟ -

 کشم.قرار بند کیفم را روی شانه باال میبی

 باید برم مشکلمو حل کنم. -

 

دهد در جیب شلوار هایش را دوباره سر میدست

 پرسد:اش و با تکان سر میورزشی

الخروجت هم دقیقا چطوری؟ همایون تا حاال ممنوع -

 کرده.
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کنم و پوست پشت لبم از نفس داغم را از بینی رها می

 زنم:سوزد. طعنه میاش میگرمی

 ی!چه اطالعات دقیق و کامل -

 

 گوید:هایم میکند. صاف و مستقیم در چشمانکار نمی

شم وقت بدون اطالعات وارد بازی نمیمن هیچ -

 دخترجان.

روم. درست وسط کاسه سرم انگار قدم جلوتر مییک

هایش یک آتشفشان فوران کرده. آتشفشانی که گذاره

وقت اند. من هیچانگار روی قلب و روحم داغ گذاشته

وقت رویاهای دخترانه را نبودم. هیچ خیالیدختر خوش

ام. همیشه همانی را ام راه ندادهبه زندگی واقعی

ام که مقابل چشمانم بوده. برای آرزوهای بزرگم دیده

هایم فدا ها و جزوهالی کتابشب و روزم را البه
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تواند من را از پا ای نمیام. این یعنی هیچ نامردیکرده

های ترین آدمهایش نزدیکمرد مثال بیندازد. حتا اگر

 ام باشند.زندگی

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 20پارت#

 

الخروجم کنه، پس اگه قرار بود نذاره برم یا ممنوع -

 چرا مدارکمو دزدیده؟

هایی که معنادار اندازد و با چشماش را باال میشانه

 گوید:ریزش کرده، می
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بشی... ای از کشور خارج شاید ترسیده جور دیگه -

اینا چیزایی نیست که من بخوام بهت بگم. خودت 

 آد.کم بهش فکر کنی دستت مییه

 زنم.لبخند تلخی می

یعنی اگه کسی بتونه منو غیرقانونی از کشور خارج  -

 تونه برام مدارک جعلی دست و پا کنه؟کنه، نمی

 

چرخد در کند و نگاه من میجای جواب نگاهم میبه

 با که آرامشی و سکوت از است پر که ایخانهفضای 

 .است تضاد در من یلحظه آن حال

این مورد رو قراره شما با زندونی کردن من حل  -

 کنید؟
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حرف خورد. بیهایش نقش میلبخند مرموزی روی لب

گذرد و چند لحظه بعد صدای آید، از کنارم میجلو می

 شیند.نهایم میچرخش کلید و باز شدن در، توی گوش

 

چرخم و از بازی در، به دنیای بیرون نگاه به عقب می

ای همه چیز را در ذهنم کنم. این حبس چند دقیقهمی

ام. کند. من هنوز زندانیانگیزی معنادار میبه طرز غم

تر است و فقط مقیاسش کمی فرق دارد. کمی بزرگ

 تر.تر و درست به همان اندازه ترسناککمی ناشناخته

 

 گویم:نامطمئن می باراین

 باید برم دفتر همایون. -

خورش خوب نیست. تا یه جایی اینجا ماشین -

 رسونمت!می
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بعد از رفتار تند دیشبش، انتظار این حد نرمش را از او 

کند. ولی به شکل عجیبی ندارم و این بیشتر گیجم می

ی این رفتارهای ضد و  نقیضش کنم، همهاحساس می

آیم او رفته و اثری از ه میست. به خودم کعمدی

بینمش که روم و میحضورش نیست. از در بیرون می

رود. زمان و فرصت تحلیل ندارم. به طرف ماشینش می

گذرم و قدم روی ای جلوی خانه میاز تراس نیم دایره

 گذارم.ها میپله

 

زند و نگاهم ام میباز همان بوی دیشبی زیر بینی

که به زیباترین شکل طراحی  ایاختیار میان محوطهبی

ام که چرخد. هنوز منبع آن را پیدا نکردهشده می

آورم و به لرزد. گوشی را بیرون میگوشی در جیبم می

شود، اش روشن و خاموش میاسمی که روی صفحه
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ی کنم. از مکثم است یا صدای ریز ویبرهنگاه می

گوشی که خسرو درست از کنار ماشینش به عقب 

کند. و من با حس و حالی ملتهب نگاهم می چرخد ومی

 دهم:تماس را جواب می

 سالم حاج خانوم. -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 21پارت#

 

 گن؟غزال جان؟ اینا چی می -

اختیار صدایم، لحن او ی بغض بیدرست به اندازه

ناباور است. باز همان حسرت همیشگی به دلم چنگ 

این حس خموده  زند و روحم انگار در کش و واکشمی
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 درست. نیست دیروز و امروز مال حسرت این شود.می

 .است من با دیدمش باراولین برای که ایلحظه از

 

بعد از آن بود که فهمیدم مادر در ذهن من همیشه 

معنایی داشته شبیه چیزی که او بوده و هست. یک زن 

ی کوتاه و کمی اضافه وزن، که با موهای رنگ شده

هایش را از بر است. کسی که بعد ی بچهی همهسلیقه

هایش و زند به دهان بچهها غذا پختن زل میاز ساعت

شود. کسی که ها غرق شعف میبا لذتِ غذا خوردن آن

توانی آرزوهایت را بهتر از خودت بلد است و تو می

که خستگی را در آنها کنارش بنشینی و بیساعت

 رفی کنی.نگاهش ببینی برایش پرح
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رحمانه فشارش برم و بیپوست لبم را زیر دندان می

 کنم:دهم. زمزمه میمی

 دونم حاج خانوم.من نمی -

گذرد به چقدر مثل صدها باری که از آن اولین دفعه می

 گوید:خورم وقتی با نگرانی میامین غبطه می

 

ها مادر؟ مگه زندگی بچه یعنی چی این حرف -

ذاره بری، مگه ت نمی؟ یعنی چی که پدربازیه

 امروزه؟ و دیروز مال ماجرا این

 از که هم پدرت همینه، امین و تو یبرنامه سالهیک

 بود خدامون از ما که وگرنه. بود ماجرا موافق اول

 دیگه وقتاون. بشید محرم رسما رفتن از قبل

 خودتون دوتا شما .بود شوهرت اختیاردارتم
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بستون که تا واسه بمونه عروسی و عقد گفتید

 اونجا جا بیفتید.

 

ام چنبره زده انگار. نه صدا بغض روی تارهای صوتی

دارم و نه حرفی برای گفتن. باز خودش است که 

 گوید:می

 در مو زبونم گفتم، رو اینا انقدر فهمیدم که دیشب از -

 و اول امینم، هم غریبی اونجا تو هم وقتی آخه. آورده

جوری ختین که ایناندا عقب چرا عقده، همین آخرشم

 بشه؟

 

گیرم. وقت ناز و گریه کردن ندارم و نفس عمیقی می

 هزار البته نازکشی هم نیست.
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چی حاج خانوم. گفت فعال که امین زده زیر همه -

 ره، چه من باشم یا نه.ی سفارت رو میجلسه

شود و با توجیهی مادرانه تر میلحن حاج خانم مالیم

 گوید:می

 

 زوکردم خداآرتورادرگوش#

 22پارت#

 

همه امین از دست پدرت عصبانیه. دلش واسه این -

سوزه. وگرنه مگه امین زحمتی که کشیدین می

روزه که یه  کنه؟ مگه حرف شما حرف یهولت می

 .آدمیزاده عمر یه سال پنج روزه هم تموم بشه؟
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. گذشته یک عمر آدمیزاد؛ چقدر کوتاه و پرامید برایم

 :گویدمی

شه. اصال  یه . همه چی درست میغصه نخوریا -

 حسابی هست بین فتاح و آقای رادمنش که...

 

شود و حاج خانم اختیار و در لحظه باریک مینگاهم بی

 گیرد.سریع حرفش را درز می

فهمن. منظورم اینه مردا حرف همدیگرو بهتر می -

کنن. زنن، حلش میحاال خودشون با هم حرف می

ه زده بیرون. بذار بیاد، ی سحر از خونامینم از کله

پرسم ببینم راه و چاهش چیه و خودم ازش می

م از غصه تا خود شه کرد. دیشب که بچهچیکار می

 رو رفت.صبح تو حیاط قدم
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 امدلداری باز کشد و در مقابل سکوت سنگینمآه می

 :دهدمی

شااهلل همین امیدت به خدا باشه غزال جان. ان -

 شه.راه می به رو کارا روزه سه دو

 اینجا انگار که آسمانی به و گیرممی باال را سرم خدا؟!

 .کنممی نگاه است تهران یهمه از ترآبی

کند؛ این جمله را ماهی، هزار بار خدا هست و نگاه می

 هایم در گوشم خوانده.از بچگی

اش ادامه دارد؛ که خدا و همیشه در ذهن من جمله

که جوابی به آنبی کند.هست ولی گاهی فقط نگاه می

 هایت بدهد!صدا زدن

 

 گیرم. با من کاری نداری مادر؟دیگه وقتت رو نمی -
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کلماتش انگار پر است از بوی عطر مالیمی که همیشه 

اش. انگار زند و نرمی دستان همیشه کرم خوردهمی

شود عطر غذاهایش را از میانشان شنید و شاید می

 هایی که تمامی ندارد.نگرانی

 

 . ممنون حاج خانوم.نه -

 سپارمت. مواظب خودت باش غزال جانم.به خدا می -

 خسرو که است ایثانیه چند کنم،تلفن را که قطع می

 روی کنارش جسمم. روممی جلو .نشسته فرمان پشت

 سالپنج خاطرات مغزم و نشیندمی ماشین صندلی

 و کندمی حرکت به شروع ماشین .زندمی رج را گذشته

شود، کالمی که در ماشین پخش مییقی بیموس صدای

 کشاند به یکی از همان روزهای دور.من را می
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 23پارت#

 

ها و ی آن روزها به قدر ماهدور؟ چطور یک شبه همه

ها از من فاصله گرفته بودند که هر چه در ذهنم سال

 رسیدم؟کردم به آن نمیدست دراز می

جای زجر دهم و بهی پنجره تکیه میهسرم را به شیش

رسد، هایی که به گوشم میمرور آن روزها، میان نت

کنم؛ برایش آهنگ ساخته صدای ویولن را دنبال می

 را هایموقت خرده یهمه که کارهنیمه ملودی بودم. یک

 که شود آنی بمش و زیر تا بودم کرده سپری پایش

هایم نفیر گوش در ذهنم پس از امین صدای. خواهممی

 کند.هایم را از درد جمع میاختیار چشمکشد و بیمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 «ذاری گوش کنم دختره؟چرا نمی»

 «اههه، االن نه»

یعنی چی االن نه؟ مگه برای من نساختیش؟ »

 «کنم گوش بذار

 با و گذاردمی اشجعبه توی را ویولن هایمغزال خاطره

 :گویدمی غصه

 

نیومده. انگار یه چیزی کم داره. اونی که می خوام در »

 «یه نت، یکی انگار سر جاش نیست

 ایستد:امین مقابلم می

ی آهنگو بخوری. ولش کن، باالخره فقط مونده غصه»

شه. منم چشمم کور تا اون خوای مییه روز اونی که می

 «کنم.موقع صبر می
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روز چه سرخوشانه لبخند زده بودم و آن

 .کردممی فکر لبخندها از بالهت به غمگینانه چه حاال

 

های زرد ریخته کند و برگماشین از خم کوچه عبور می

شود. هوا عجیب روی زمین به دنبال ماشین کشیده می

بوی پاییز دارد. حالِ یک چمدان پر از خاطره و 

اش فرو کنی و بگذاری و ای که سرت را توی یقهبارانی

 بروی.

 

ی خزان شوم به جادهکشم و خیره میی مینفس عمیق

ی چشم خسرو چیزی ی روبرو. نگاهِ از گوشهزده

 اش را حسش نکنم.نیست که سنگینی
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اش را خرج کالس شش ساله بودم. مهر ماه سه هفته

اولم کرده بود. با سرویس سفارشی همایون رسیده 

داد و رد نارنجی هایم بوی نارنگی میبودم خانه. دست

اش ی سفیدی که چانهش مانده بود روی مقنعهکمرنگ

 ی لبم کج شده بود.تا گوشه

ای ثبت ام بزرگ. شعله مدرسهقدم کوتاه بود و کوله

العاده داشت. نامم کرده بود که تا خرخره کالس فوق

رسیدم که خواب ظهرش را هم کرده بود. از وقتی می

الم دنب هاپله روی را کیفم و های تراس باال رفتمپله

 کشیدم.می

 

آمد. پر ی ماهی میدر را که باز کردم، صدای زمزمه

 خواند:حسرت می
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 صد بار گفتم همچی مکو ننه گل ممد»

 زلفای سیا ر قمچی مکو ننه گل ممد

 صد بار گفتم پالو مخار ننه گل ممد

 «ور دور کوه ها تاو مخار ننه گل ممد

 

از بغض فهمیدم اما ها معنی این کلمات را نمیوقتآن

نشست الی کلمات، انگار غم عالم میتنیده شده البه

ی راه رها کردم و رفته بودم روی قلبم. کیفم را میانه

توی آشپزخانه. ماهی پشت به من مقابل گاز ایستاده 

زد. عطر زعفران زادگاهش فضا بود و چیزی را هم می

 را پر کرده بود.

 «ماهی؟»مظلومانه صدایش زده بودم: 
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ی چشمش را با پر بود سمتم. گوشهچرخیده 

اومدی؟ برو دست و » اش خشک کرده بود: روسری

 «صورتت رو بشور که از امروز منم و تو

 

نگاه پرسشگرم بعد و بعدتر به جواب رسیده بود، وقتی 

خبر، اند سفر، بیفهمیده بودم همایون و شعله رفته

 دلتنگی.خداحافظی، بیبی

 

ی شود و به همهمیدستم دور گوشی بیشتر مشت 

 مانده جواببی که همایون های از دیروزم بهتماس

 گوشی جای به که وقتی بعد دقیقه چند و کنممی فکر

 آرامش شود،می بلند خسرو گوشی زنگ صدای من،

 . کندمی کج پوزخندی را صورتم
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گذارد و پیش از اینکه چیزی گوشی را کنار گوشش می

لتهاب یک زن سکوت گفتن پر ا "خسرو"بگوید صدای 

 شکند.ماشین را می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 24پارت#

 

کند و توی خسرو با عجله گوشی را دست به دست می

 گوید:گوشی می

 یه لحظه. -

ای که انگار کشاند کنار دیوار قدیمیبعد ماشین را می

های کوچه باغ است. خودش از از آخرین بازمانده

نگاه من با کرختی مسیر شود و ماشین پیاده می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 من به پشت ترطرفآن کمی کند.رفتنش را دنبال می

 شنود،می تلفن پشت انگار که چیزی با و ایستدمی

 .نمناکش هنوز و مشکی موهای میان کشدمی دست

 

ای که در زنم به کوچهگیرم و زل مینگاهم را از او می

هایی که از خیابان عبور ی ماشینانتهایش سایه

شود. دلم آشوب است. حال کسی را کنند، دیده میمی

 هیچ و شده خالی پایش زیر یکهو دریا توی دارم که

 باز در که کشدنمی دقیقه پنج به. نیست دستاویزی

 با باراین و نشیندمی فرمان پشت خسرو و شودمی

 .راندمی بیشتری سرعت

 گویم:که نگاهش کنم میآنکمی جلوتر بی

 

 رسونید...یه جایی که ماشین خوره میگفتید منو تا  -
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ام را کامل کنم. از ماشینی که دهد جملهاجازه نمی

گیرد و راندش، سبقت میکنان میفساش فسراننده

 گوید:با لحن محکمی می

 

 رسونمت.خودم همون حوالی کار دارم. می -

همین و دیگر حرفی نیست. نه تا وقتی که ماشینش را 

دارد و پیش از اینکه نگه می جلوی در ساختمان شرکت

از ماشین خارج شوم، کارتی از روی داشبورد بر 

 گیرد:دارد و به طرفم میمی

اینو داشته باش. کارت که تموم شد باهام تماس  -

 بگیر بهت بگم چطور برگردی.
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کنم. با اخمی که از بهتم نشات گرفته، نگاهش می

اش سرزنش و پوزخند را های باریک شدهچشم

 مان دارد.زهم

 ی شرایطت نیستی!تو انگار دقیقا متوجه -

نگاهی به ساختمان بلند برد و نیمسرش را باال می

 گوید:اندازد و با حالت مرموزی میمقابلش می

 

 شی.ی دیگه متوجه میاشکال نداره. تا چند دقیقه -

 دستم قبلش ولی شوم ،از ماشین پیاده می

ام. شاید ش گرفتهدست از را کارت و رفته پیش ارادهبی

 با خسرو  که است هاییحرف تاثیر تحت حرکت این

 یک ینتیجه شاید و آوردمی زبان به عجیبی اطمینان

 پرشتاب و بلند هایقدم با. بودن خانمانبی روز و شب

 جلوی هایپله به را خودم و کنممی عبور خیابان از
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 در امعاصی و خسته روی آن.  رسانممی ساختمان

 م قد کشیده و شده تمام من.وجود

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 25پارت#

 

ها آدم به جلوی آسانسور چند برابر ظرفیت کابین

روم کنم و میاند. نفسم را از بینی رها میانتظار ایستاده

ی ذهنی ساده هایی که با یک محاسبهسمت پله

صدوهشتادتایش را دانم برای نه طبقه حدودا باید می

 طی کنم.
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ترین واحدهای مجتمع دفتر همایون یکی از لوکس

ها و بلند ی نام رادمنشاست. چیزی که در حد و اندازه

ایستم نفسم های خودش باشد. پشت در که میپروازی

ی پشتم ی درشت عرق از تیرهبه شماره افتاده و دانه

رم و گذاکند. دستم را روی زنگ کنار در میشره می

 کنم.را زمزمه می "رادمنش"زیر لب 

 

 سر و پدربزرگم دراز و دور آرزوهای از فامیلی نام این

 که است نیاملک الدیننظام با اشهمنشینی یصدقه

 ملک چشم گوشه اگر که.  خورده نقش امشناسنامه در

 امشناسنامه در را اسم این من نه نبود، بزرگ نیای

جالل و جبروت را در محل  همه این پسرش نه و داشتم

 کارش.
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شود و من نفسم را عمیق رها در با صدای تیکی باز می

شوم. اینجا شبیه آخرین باری که کنم و وارد میمی

های تند و گرم دکور، ام نیست. تمام رنگدیده

اند تا اصالت جایشان را به سفید و طوسی مالیمی داده

شم دنبال میز و اطمینان را به مخاطب القا کنند. با چ

گردم که سر جای قبلی نیست. و وقتی به آن منشی می

 رسم که حتا خود منشی هم عوض شده است.می

 

 سالم. امرتون رو بفرمایید. -

 یسلیقه در چیزی یک لباس، زیباست و خوش

 مانتوی روی از نگاهم و روممی جلوتر. همایون

 درشت آرایش با هایچشم تا آیدمی باال روشنش

 ش.اشده
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 سالم وقتتون بخیر. با آقای رادمنش کار دارم. -

کنم زیر آن زند و من احساس میدخترک لبخند می

روکشی که روی صورتش نشانده چقدر کم سن و سال 

 است.

وقت مالقات داشتید؟ آخه آقای رادمنش نیستن.  -

 رفتن سفر خارج از کشور.

 

فرستم و با ایستم ابروهایم را باال مینزدیک میزش می

 گویم:تعجب می

 از کی؟ -

شود و بعد با تسلط به نگاه دخترک کمی گیج می

 گوید:خودش می
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ی قرارهاشون رو یه هفته هست. این چند روز همه -

 کنسل کردن. شما با خودشون در تماس بودید؟

 گویم:خندم و میبا حرص می

دونستم از دیروز صبح تا االن یه هفته حساب نمی -

 شه.می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 26پارت#

 

 کند.دخترک باز ناخوانا نگاهم می

باهاشون تماس بگیرید. بگید تا شب وقت داره  -

 مدارکمو برگردونه وگرنه...
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ام کامل نشده که صدا باز شدن دری به گوش جمله

 گوید:رسد و پشت بندش صدای مردی که میمی

 

 سالم خانم رادمنش. -

داده. دخترک خودش را جمع و انگار گرای درست را 

 عقب به. کندمی نگاهم بیشتری تعجب با کند وجور می

 مصلحتی عجیب پژوهان هایلب روی لبخند. چرخممی

 .است

 

 بودین؟ خاصی شخص منتظر سالم. انگار -

زند و من گریز نگاهش را به ساعت پشت لبخند می

 بینم.سرم روی دیوار می
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بیارید دفتر من  نه. چه کسی بهتر از شما. تشریف -

 بگم ازتون پذیرایی کنن.

 

تالشش برای دک کردنم از آنجا واضح است. اینکه 

وقت نه کند و چه مناسباتی دارد، هیچهمایون چه می

 پرسم:برایم مهم بوده و نه هست. می

 پژوهان؟ آقای همایون کجاست -

 پیچاندم.به صراحت منشی نه، اما با وضوح کمتری می

 

ن چند روز نمیآن. همه نیستن شرکت. گفت -

 قرارهاشون رو هم کنسل کردن.

 پرسم:روم و میجلوتر می

 باهاش در تماس که هستین؟ -
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 دهد: زند و جواب میلبخند سرسری می

شما که باید پدرتون رو بهتر بشناسید. با تلفن  -

ی خوبی نداره. از هر صدتا تماس اگه یکی میونه

 رو جواب بده!

 

شناخت من از پدرم. گوید، درست مثل دروغ می

افتد. سنگینی همایون گوشی موبایل از دستش نمی

 :گویممی کنم.نگاه منشی را روی خودم حس می

من باهاش کار واجب دارم. باید همین امروز  -

 ببینمش.

 

 :گویدمی و کندمی شرکت فضای به ایاشاره پژوهان

 بینید دیگه. نیستن.می -
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های خانوادگی وقت حرفهیچزنم. لبخند معناداری می

کس حتا وقت برای هیچام. هیچرا بیرون از خانه نبرده

 ام. اما آن لحظه...امین درددل نکرده

 

اختیار کمی بلندتر از صدای کنم و بیمکث می

 گویم:ام میهمیشگی

ها جوابتون رو داد، اگه توی اون صدتا یکی تماس -

بهش بگید من تا آخر وقت امشب مدارکمو 

 بار با دفعات قبل فرق داره.خوام. بگید اینیم

گذارم و از نگاه متعجب آن دو را پشت سرم جا می

فهمم دقیقا چه بالیی آیم تازه میشرکت که بیرون می

سرم آمده. توی کیفم کمتر از صد هزارتومان پول دارم 

و با مسدود شدن حسابم حتا برای یک شکایت ساده 

گذرم و ر آسانسور میآورم. از کناهم پول کم می
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روم شود، میتوجه به درش که همان لحظه باز میبی

 را زنی یسایه چشمم یگوشه از ها. ولیبه طرف پله

 با انگار و گذاردمی کابین از بیرون قدم که بینممی

 چندبار هول با و کابین توی گرددبرمی دوباره دیدنم،

 .چرخممی عقب به کوبد،می پنل یدکمه روی

 

 که بینممی را زنی تارم چشمان با آخر یلحظه و در

 .شودمی بسته رویش به کابین درهای من به پشت

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 27پارت#
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کنم، تصاویری چند ثانیه مبهوت به در بسته نگاه می

 یک و کشدمی زبانه مغزم از امدیده شرکت در که

منشی . شودمی تربزرگ و بزرگ ذهنم پس در حدس

 بود؟ گرفته اشتباه کسی چه جدید من را با

 

شود، پلک خیره به عددهایی که یکی یکی کم می

. هاپله طرف دومزنم و با یک تصمیم ناگهانی میمی

 چشمانم تاری میان که زنی سایه اما دانمنمی درست

 .آشناست ذهنم در عجیب دیدم،

 

 ساق یماهیچه انقباض هایم یک در میان شده ونفس

 سرعت همان با را طبقه چند. کرده طاقتمبی پایم

 را دستم .ایستممی پنجم یطبقه پاگرد روی. امدویده

 هایپله به زناننفسنفس و گیرممی نرده به
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 یمحاسبه یک. دوزممی چشم مانده باقی انتهایبی

 .رسمنمی آسانسور به بفهمم تا است نیاز کوتاه منطقی

 

بار با سرعتی بیشتر از اینکشم و چند نفس عمیق می

ی روم. در البی طبقهها پایین میحد معمول از پله

وقتی همکف همه چیز مثل قبل است. همان هیاهو و بی

هایی که با عجله در گذرند. قلبم از اضطراب و طی آدم

کوبد. دستم را روی وقفه میکردن آن همه پله تند و بی

 ها.یان آدمچرخانم مگذارم و چشم میام میسینه

 

ام باال بعد با سرخوردگی بند کیفم را روی شانه

روم. همایون و کشم و به طرف در ساختمان میمی

دانم که بارها دردسر جدیدش برایم مهم نیست. می

درروها را هایی داشته و به قول خودش اگر راه درگیری
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 را خودم ربط فقط بلد نباشد که اسمش همایون نیست.

های کند. از پلهام میفهمم و این دیوانهنمی کارش به

دوزم به آفتاب روم. چشم میجلوی ساختمان پایین می

رمقی که آسفالت خیابان را در آغوش کشیده و با کم

گوید که چیزی تا ظهر نمانده و من زبانی میزبان بی

ام را از دست های زندگیترین فرصتیکی از بزرگ

 ام.داده

 

آورم و بعد از نیمه ن ساعت باال میدستم را برای دید

اندازمش توی جیبم. دلِ شوم و میراه پشیمان می

وفایی امین و رفیق دیدن ساعت را ندارم، دلِ باور بی

 و همایون رحمیبی قبول نیمه راه بودنش را، دلِ

 .را خوردم تنهایی
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ایستم. باید تا قبل از پایان وقت اداری کنار خیابان می

بانک برسانم و پیگیر مسدود شدن حسابم خودم را به 

زند و من سرم را شوم. تاکسی زرد از دور چراغ می

دهم. هنوز مانده تا رسیدنش به من، پیش تکان می

ای کند و من مات بنز کوپهپای مرد جوانی ترمز می

 با و آیدمی بیرون مجتمع پارکینگ از جلوتر شوم کهمی

و با سرعت دور  مخالف الین در پیچدمی باال سرعت

 شود.می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 28پارت#

 

. امدیده خانه در جلوی این ماشین را صبحِ دیروز

 دیدن برای همایون، با بحثم و جر از بعد وقتی درست
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 همین با و کرد حرکت یکهو شدم، خارج خانه از امین

 .شد محو خیابان در سرعت

 

راننده ماشین که به مبهوتم و گیج و ناباور و تنها به 

 زنگ صدای کنم.رسد که یک زن باشد، فکر مینظر می

 را گوشی. دهدنمی افکارم به رویپیش یاجازه تلفنم

 انگار همایون اسم دیدن با و کشممی بیرون جیبم از

 تمام و بکشم فریاد خواهدمی دلم. زندمی آتشم کسی

گار ان ولی کنم، آوار برسرش را ساعتم چند این غریبی

 دهد.او آتشش تندتر است که مجال نمی

 

 چته دوره راه افتادی دنبال من؟ -

 لرزد.هایم میلب
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خوای بگی که قبال نگفتی و من جوابتو چی می -

 ندادم؟

هدف راه کشم و بیخودم را لب خیابان عقب می

 رو.افتم توی پیادهمی

 مدارکمو بهم برگردون همایون. -

 

 گوید:رحمانه میبی

خوای که چه غلطی کنی؟ ها؟ آقا من مدارکتو می -

خوام دخترم از کشور خارج بشه، تو چی اصال نمی

گی؟ اعتراض داری؟ برو شکایت کن ببین حق می

 با کیه.

ی اشک اهلی لرزد، صدایم و حتا آن قطرههایم میلب

 هایم.ی این دو روز در چشمشده
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 کنی.داری زندگیمو خراب می -

 

 کشد:داد می

 هست؟ نیست، فتاح پسر که ورت از زندگیمنظ -

 داری االنم همین تو که خوندنه درس منظورت اگه

 ولی. خونیمی درس کشور این دانشگاه بهترین تو

 بهت هم دیروز که ست،پسره اون منظورت اگه

 .دمنمی جماعت حکومتی به دختر من گفتم،

رود و چرخش چند جفت چشم را تن صدایم باال می

 کنم.می روی خودم حس

 

 تو نبودین شما دونستین؟نمی حاال تا دیگه؟ االن -

 افتاد؟نمی زبونتون از حاجی حاجی خواستگاری
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 دارین که کرده گیر کارتون کجا باز االن؟ شد چی

 ذارین؟می مایه من از

 گوید:و او بلندتر از من می

 

گفتم؟ پشیمون شدم. قرآن خدا رو که غلط نکردم!  -

 گی تو؟چی می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 29پارت#

 

 داد می کشم.

داری با زندگی من بازی می کنی. داری گند می زنی -

تو پنج سال زحمتم. پول و مدارکمو برداشتی، حسابمو 
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مسدود کردی، ممنوع الخروجم کردی. قراره تهش چی 

بهت برسی همایون؟ از آتیش زدن زندگی من چی 

 دستتو می گیره؟

 

ه تند و بی رحم است و اینبار انگار زبانش مثل همیش

چیزی مثل استیصال هم در البه الیش تنیده شده. 

استیصالی که باعث شده دیوانه بازی در بیاورد و آتش 

 بکشد به زحمت این همه سالم.

جلوی من، پولِ من پولِ من نکن. اون ارزها رو خودم -

بهت دادم، خودم هم پس گرفتم. اجازه ی خروج هم 

انون بهم می ده. برو داد و دعواهات رو با اونا حقیه که ق

 مدارکت کن ثابت تونستی اگه بکن. همون جا که رفتی

 !منه دست
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صبرم سر آمده انگار. اشکم می چکد و روی گونه ام از 

 سوزد.داغش می

 چرا با من این کارو می کنی؟-

صدایم آرام و پر درد است. انگار بغض سنگینش کرده. 

داد نمی زند ولی من هنوز رگه های همایون هم دیگر 

 استیصال را در صدایش می شنوم.

 

می خوای همه چی درست شه؟ تو می خوای بری -

دیگه غزال مگه نه؟ پس به حرفم گوش کن. فقط یکی 

دو هفته. همایون نیستم اگه همه چیزو برنگردونم سر 

 جای اولش .

 

 لب می زنم:
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 چطوری آخه؟ وقتی همه چیز خراب شد؟-

 ن می گوید:مطمئ

تو فقط به حرف من گوش کن. با خسرو برو خونه -

اش. هیچ جا آفتابی نشو. نهایتش دو هفته! فقط دو 

هفته غزال. بی شرفم اگه همه چی رو برنگردونم سر 

 جای اولش.

 

دست می کشم روی گونه ی خیسم. یک رهگذر با 

 تعجب نگاهم می کند.

 دانشگاهم...امین!-

. تو که می دونی من خرم همه چی رو درست می کنم-

بیش تر از این ها می ره. بهت قول می دم سر 

 هم فتاح پسر. باشی دانشگاهت توی تو تاریخ

 تو اگه ولی. نده تله به دم خواد می مردک. همینطور
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 تو بدون پسره این. شن می مجبور باشی، من طرف

 می قول ...کانادا به برسه چه ره، نمی قبرستونم تا

 رفم گوش کن!ح به. غزال دم

 

ام به تقاطع خیابان و زل می زنم به چراغ قرمز رسیده

 عابر پیاده و می گویم:

 و اگه نکنم؟-

ایش به یغما می باز گردباد می شود و نرمش چند ثانیه

 رود. تهدید کنان می گوید:

فقط می خوام نکنی! فقط می خوام به حرفم گوش -

ندن و نکنی غزال... اون وقت آرزوی رفتن و درس خو

زندگی درست و حسابی و این پسره رو به گور می 

 بری.
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گوشی را پایین می کشم و به تماسی که قطع شده 

نگاه می کنم. یادم می آید، یک روز میان کودکی هایم 

شبیه این حرف ها را از زبانش خطاب به مادرم شنیده 

 ام.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 30پارت#

 

 

آیم، مغزم مثل بازار مسگرها بیرون میاز در بانک که 

های دردناک و نخراشیده. چندبار پر است از کوبش

زنم تا تصاویر روشن بیرون در قاب نگاهم پلک می

 شعبه رئیس کارِ واضح شود. صدای بم و لحن محافظه
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 و خوردمی مغزم هایدیواره به ناقوس صدای مثل

 برد.می فرو ناباوری عمق به بیشتر را من هربار

 

 حقوقی و قانونی دست من نیست خانم. این روال»

 حل رادمنش جناب خودِ با رو مسئله باید شما. کاره

 «.کنید

 

خوردم و برای زند. تلو تلو میکسی به من تنه می

گیرم. حق دارم. فقط چند نیفتادن، دستم را به دیوار می

 امروز مال من، با دقیقه است که فهمیدم بازی همایون

 اول نقش بدانم کهآنبی هاماه من و نیست وزدیر و

 و باز سرم پشت شعبه درِ. امکرده ایفا را نمایشش

 را اپراتور صدای ها،آدم یهمهمه میان  و شودمی بسته

 :نشاندمی گوشم در

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 «شماره چهارصد و بیست و پنج به باجه پنج.»

بار از هجوم اشک کشم و چشمانم ایننفس عمیقی می

 عدد رویش که کاغذی با را دستم سوزد.است که می

 به و آورممی باال خورده نقش پنج و بیست و چهارصد

 .کنممی نگاه آن

 

. است نقصبی طورهمین های همایون همیشهنقشه

 برای تا بچیند را هایشمهره باید چطور داندمی خوب

 درست. نباشد خالی دستش روزهایی همچین

 بهای که به من، یلحظه این درماندگی مثل

 به پدرانه مهر حساب به خودش که چکی برگه وصول

 خرید خرج اشهمه که چکی .شده نصیبم داده، دستم

 .است خودش دست در حاال که شده ارزهایی
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 مغایرت بر مبنی کارشناس تایید و سرقت اعالم با ولی

 کارمند هم و شده مسدود من حساب هم امضا، جعل و

 جنگ به زنممی غمگینی لبخند .کار از معلق بانک

 در آگاهانه همه و افتاده راه به که عیاری تمام زرگری

 روبروی سبز فضای طرف به .کردند سکوت برابرش

 با .نشینممی هایشصندلی از یکی روی و روممی بانک

 الخروجممنوع مورد در خسرو هایحرف حساب این

 عمال من و است درست همایون تایید و شدنم

رحمی تمام زندانی در و پیکر با بیهر بیش این میان

 ام.شده

 

آورم و زل می زنم به کارت خسرو را از جیبم بیرون می

های التین رویش. مثل شکاری که در تله افتاده نوشته

دهم و نه راه پس دارم و نه پیش. آب دهانم را فرو می
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کنم. معده از کارت را کنارم روی نیمکت رها می

و قلبم عجیب در تالش است تا  گرسنگی می جوشد

 منطقم را برای زنگ زدن به امین مجاب کند.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 31پارت#

 

شد، زنگ بزنم و او مثل همیشه بگوید: ای کاش می

 «چطوری دختره؟»

خیال نامردی همایون با لبخند جواب بدهم: بعد من بی

 «خوبم، فقط دلم برات تنگ شده.»
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بندم. ای کم کردن سوزشش میهایم را برچشم

صحبت شده بودم، همان باری که با او هماولین

 حال در های کالسروزهای اول دانشگاه بود. بچه

 هایچشم توی بود افتاده ما نگاه که بودند بندیگروه

 "سالم "بود زده لب فاصله همان از امین و هم

 خوای؟خانوم گل می -

 

ی دخترکی که دستهکنم و به هایم را باز میچشم

هایش کنم. لباسنرگس را به طرفم گرفته، نگاه می

اش از زیر کهنه است، موهای بلند درهم گره خورده

روسری بیرون زده و پوستش هنوز داغ آفتاب تابستان 

را به تن دارد، ولی چشمانش میان این کدری ها 

کنم و زمزمه ها نگاه میعجیب براق است. به گل

 کنم:می
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 ود فصل نرگس شد.چه ز -

 گوید:خندد و میمی

 خرین؟خیلی وقته خانوم. می -

اش دلم وریی یککنم و چال گونهبه لبخندش نگاه می

 خواهری خواستآید همیشه دلم میبرد. یادم میرا می

 اجباری هایخواب وقت که خواهر یک. باشم داشته

 به باریک حتا .بزنم دخترانه هایحرف او با شبی، سر

گی این را به شعله گفتم. جوابش هنوز یادم ساد

مگه »هست. برایم پشت چشمی نازک کرد و گفته بود: 

 «مغز خر خوردم؟

 

 گویم:در جواب دخترک با صدای آرامی می
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 خرم.می -

گذارد. خندد و دسته نرگس را روی کیفم میباز می

هایش پژمرده است و هیچ عطری ندارد انگار. کیف گل

 از اول کنم. نگاهمآوردم و بازش میپولم را بیرون می

 جیب از که امبانکی کارت یلبه روی نشیندمی همه

 آن و پا این دخترک کشد،می طول که مکثم. زده بیرون

 :گویدمی و کندمی پا

 

 قابل نداره خانوم. -

هایم یکی را گیرم و از میان پولنگاهم را از کارت می

پول نگاه  گیرم. بهکشم و به طرفش میبیرون می

 گوید:کند و با لبخندی کاسبکارانه میمی

 باید ده تومن بهتون پس بدم. -
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اش را هایم. معنی جملهزند توی چشمبعد منتظر زل می

 زنم:فهمم و لب میمی

 خواد. مال خودت.نمی -

دود سمت پسر گیرد و میخندد، پول را از دستم میمی

 به دورتر نیمکتی کنار که ایبچه

 به را پول رسد،می که کنارش ایستاده. انتظارش

 بغل جیب توی گذاردشمی پسرک و گیردمی طرفش

 در که آکاردئونی روی نشیندمی اما من نگاه. پیراهنش

 است دستش

که بد و ناشیانه آهنگ ی بعد درحالیو چند دقیقه 

 شود.نوازد از من دور میمحبوب مرا می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 32پارت#
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رود به ی آهنگ میهنم سوار بر ریتم خارج و مبتدیانهذ

 های دور؛گذشته

ده ساله بودم. غصه در دلم آب شده بود و به قول ماهی 

 سرِ. گریه زیر بزنم تا بشنوم "پق"فقط کافی بود یک 

 .باریدمی زمانهم باران و برف. بود زمستان سوز

شعله  پیشنهاد به همایون که شدمی کوتاهی مدت 

برایم ویولن خریده بود. سازم را برداشتم و ایستادم 

پشت پنجره. بلد نبودم خوب صدایش را در بیاورم. 

 گفت:ماهی می

 

کشی انگار لوالی زنگ زده صدا وقتی چوبشو می»

 «ده.می
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دلم پر بود. حق داشتم. از در مدرسه بیرون آمده بودم 

ین بار و یکهو دیده بودم که آنجاست! چند سال از آخر

 داد. گذشت. همایون اجازه نمیدیدنش می

 طوق شو ول کرد به امان خدا،زنی که بچه»گفت: می

 «.کرده باز گردنش از رو مادری

 

گفت. این حرف خودش نبود. ولی دروغ می

 گوشش در فرح عمه چطور که بودم دیده بارها

 که ثروتی و افاده و فیس یهمه با چون البد. خواندمی

ای توانست ذرهنیا برایش بجا مانده بود، باز نمیملک از

 مثل مهتاب باشد.

 

داد. فریاد های باران تق تق روی شیشه صدا میدانه

 خورد:همایون در مغزم پیچ می
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 مردک اون وقتی مهتاب خواست باهات حرف بزنه،» 

 «کرد؟می غلطی چه ناموسبی

 روی کشیدم را آرشه گفت.ی سرویسم را میراننده

های ویلون. سکوت اتاق جایش را داد به اصوات سیم

 خراش. گفته بود:ناموزون و گوش

 

 «غزالم»

و تا امروز داغش روی دلم مانده بود. بغضم شده بود 

های برف و باران اشک و میان تاری دیدم و دانه

 سوی کوچه. ی خالیِ آنکامیونی ایستاد جلوی خانه

از میان  ای چشمم را بستم و شعلهبرای لحظه

خدایا عجب »های دورم با صدای بلند غر زد: خاطره

 «غلطی کردم گفتم براش ویولن بخره، سرم رفت.
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 نفس. شودمی پژواک هنوز صدای فالش ساز در ذهنم

. افتاده راه سرم در که هیاهویی از کشممی پرسوزی

 و آیدمی هاکاج پشت از دختر چند یخنده ریز صدای

خیال دنیا دارد ه مردی جوان بیک ایتخمه گلپر عطر

 شکند.می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 33پارت#

 

اختیار به گوشی چنگ جوشد. بیفکری در ذهنم می

روم سمت شوم و میزنم. از روی نیمکت بلند میمی

 خیابان.
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 تابد.آفتاب نرم و نازک پاییز درست از وسط آسمان می

های یامکنم. اسم الی و پقفل گوشی را باز می

ی بندد. صفحهاش روی صفحه نقش مینخوانده

گذارم روی کنم و انگشتم را میهایم را باز میپیامک

 .شده ثبت پنج اسم ماهی که کنارش عدد

 

دوزم به هایش مال دیشب است. چشم میپیام

توانم حرکات کندِ دست تپلش را ها و حتا مینوشته

زد تصور لغاش میوقتی روی کلیدهای گوشی قدیمی

 کنم.

 

دونم همایون سر تو فقط هارت و پورت ولی اینو می»

 «الکیه

 «منو که فرستاد والیت»
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 «تو هم به حرفش گوش کن بذار شر بخوابه»

 «خواد.باالخره هر چی نباشه پدرته. بدتو که نمی»

 «گم؟دی چی میغزال؟ گوش می»

 

صدای کشیده شدن الستیک یک ماشین روی آسفالت 

رسد و بعد صدای یک کوبش. برای ماهی میبه گوش 

 نویسم:می

 

 «باید برم خونه. وسایل شخصی ندارم. پولم ندارم.»

ی ام. میان همهمهزند زیر بینیبوی الستیک می

دهد. می ها، مردی با صدای بلند فحشناگهانی آدم

آید. هشدار پانزده درصد باتری روی صفحه می
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صلوات "گوید: ی بلند میام به خیابانِ شلوغ. یکرسیده

 "بفرست حاجی. ماشینو بکش کنار راه ملت باز بشه

ی آشنا و رندی با لرزد و شمارهگوشی در دستم می

اش. هنوز افتد روی صفحهچهار صفر در پایان، می

 دهد:است که ماهی جواب مینگاهم روی شماره

 

همایونو سر دنده لج ننداز. نباید بری خونه مادرِمن. »

 «خوای به خسرو بگو.ی میهر چ

 نویسم:شود و من میتماس قطع می

خوام یا مثال گی به خسرو بگم لباس زیر مییعنی می»

 «لوازم بهداشتی؟
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دانم. البد االن لب پایینش را هایش را میحساسیت

 دانشگاه اون توی»: زندمی غر و زیر دندانش برده

 «!دن؟می یاد بهتون چی شده خراب

 افتد.ام میشماره روی گوشیباز 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 34پارت#

 

حیا بار من کی تو رو انقدر بی»دهد: ماهی جواب می

 «آوردم؟

ی دوزم به حلقهبرم و چشم میسرم را باال می

هایی که دور دو ماشین تصادف کرده ایجاد شده و آدم
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ها ترافیک پشتش. انعکاس نور آفتاب روی تن ماشین

 زند.مم را میچش

 

نکنه منظورت از خسرو، قمره؟ »نویسم: برای ماهی می 

منو انداختین تو دهن شیر، خودتون معلوم نیست کجا 

 «رفتین قایم شدین

 

شود و یک عدد به زنگ تماس دوباره قطع می

آید که این شود و من یادم میها اضافه میکالمیس

کارت خسرو ی پیش روی شماره را همین چند دقیقه

 ام.دیده
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تو فکر »خندم: رسد، از غصه میپیام ماهی که می

 رو تو دادمکردی اگه اون نبود من اجازه می

 «کاره؟همه مردک اون یخونه بفرسته

شود و من برای اولین تاکسی که چراغ راه باز می

کنم. وقتی روی صندلی عقبش زند دست بلند میمی

 کنم:نشینم برای ماهی تایپ میمی

 

از قمر خیالت راحته؟ کسی که عمه فرح از پسش »

 «آد؟برنمی

 دهد:جواب می

 «ت کم بهش بدی کرده؟مگه عمه»

ایستد و من فورا راننده جلوی پای مسافری می

 گویم:می
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 رم.آقا سوار نکنید دربست می -

 پرسد:کند و میاز آینه نگاهم می

 کجا؟ -

زشی که هایم را روی سوو چشم "شریعتی"گویم می

 ام،گرفته آتش قلب از ام، بلکهنه از چشم جراحی شده

 .بندممی آیدبرمی

 

شوم، موجودی جلوی در خانه که از تاکسی پیاده می

سوم هم کمتر شده. دلم را به کیفم از یک

 امکرده خوش دیگرم بانکی کارت دو حساب یتتمه

 خانه روبروی. اندمانده استفاده بال شودمی هامدت که

های کیپ زنم به پردهایستم و از همان فاصله زل میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی پذیرایی از پس شیشه. رفتن تا کیپ کشیده شده

 ماهی را باور نکرده بودم و حاال...

 

ی پذیرایی را بکشد. ها پردهماهی عادت دارد صبح

کند. چقدر شعله اعتقاد دارد، نور انرژی منفی را دور می

وقت هم نتوانسته در هیچ ولی از این کارش بیزار است،

. روممی عقب عقب این مورد خاص حریفش شود.

 را تراس کنممی سعی و ایستممی پایم نوک روی

 در ماهی حضور از نشانی هیچ نیست، خبری هیچ. ببینم

 .کنممی رها عمیق را نفسم. خانه

 

 لطف از اینکه به. کنممی فکر به آوردن کلیدساز

ام، دزد و تصرف به شده امضا جاعل که حاال همایون

ام از گرسنگی مالش ملک شخصی هم رویش. معده
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گذارم و فشارش ام میرود. دستم را روی معدهمی

لرزد. با دست دیگر از دهم. باز گوشی در جیبم میمی

ی رند است. پیام آورمش. همان شمارهجیبم بیرون می

 فرستاده و نوشته:

 

ئن باشه سرحرف موندن وقتی خوبه که آدم مطم»

بعدش دست از پا درازتر قرار نیست برگرده سر 

فرستم. قبل از پنج ی اولش. آدرس رو برات میخونه

 «اینجا باش.

 

اش روند. پیام بعدیاختیار درهم فرو میهایم بیاخم

بینم و رسد، تنها لواسان و اسم خیابان را میکه می

 شود.ام خاموش میگوشی
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 35پارت#

 

 

هایم جفت پوچند. مثال در خانه را باز کنم و ی ایدههمه

 و ساختمان اصلی در با ها را به جان بخرم.شر دوربین

 چه دانممی را دقتش و طراحی که ایمنی سیستم

 پا از دست است قرار مردک آن قول به باز کنم؟می

 سر از را هایملپ اول؟ یخانه سر برگردم دارازتر

زنم: کنم و بعد با حرص لب میباد می استیصال

 "لعنتی"

 

 که خورشیدی به شوممی خیره کنم وسرم را بلند می

 و شناختهمی را من همایون. شده پنهان ابرها پشت
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 ایذره اگر. دانممی بعید آورده؟ در سرم را بازی این

 گوسفند آن من دانستمی شناخت،می را دخترش

 نخواهم بود. و نیستم کندمی فکر که رامی

 

 آب. آمده باال حلقم پشت تا ام،معده مایع جوشش

 و است خشک هایملب. دهممی فرو محکم را دهانم

 خشک هایمرگ در خون انگار گرسنگی از .تلخ دهانم

 بیشتر دلم و گیرممی عمیقی نفس. است شده

 کشممی باال امشانه روی را کیفم. رودمی ضعف قبل از

ام وقت در زندگیخیابانی که هیچ در افتممی راه و

 ام.هدف و بالتکلیف از آن گذر نکردهطور بیاین

 

شعله که آمده بود، من هنوز رفتن مادرم را باور 

نداشتم. مهتاب اهل جار و جنجال نبود. حتا وقتی که 
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فهمیده بود همایون جایی بیرون از خانه با کسی سر و 

لیاقت 》سری دارد فقط چشم در چشمش گفته بود:

 《کنه اینه که رهاش کنی!مردی که خیانت می

 

بعد چمدانش را بسته و برای همیشه رفته بود. همین 

قدر که شعله تر کرده بود شاید! آنهم همایون را جری

 اش.را بیاورد ور دل من و ماهی و بکندش خانم خانه

 

دارترین کنج ذهنم؛ جایی و من همیشه جایی در زاویه

ی غمگین از رفتن ترک پنج سالهکه ردپایی از دخ

. کردممی تحسینش شهامت این برای نبود، مادرش

 دل»: گفتمی و داشت دیگری نظر ماهی که چند هر

 و اون تفاوتیبی سر!... نبود همایون با وقتهیچ مهتاب

 «.رسید نوا و نون به خانوم شعله این، لجبازی
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بودن خانه همه سال همماهی شعله را حتا بعد از این

ام: دوست ندارد. این حرف را هزار بار از زبانش شنیده

ی زندگی یکی دیگه خونه بسازه کسی که رو ویرونه»

 «ارزه.به لعنت خدا هم نمی

 

زند: ام که پشت سر صدایش میدرست مثل عمه

البد چون منشی شرکت همایون بود و « زنک غربتی»

بلد  قاپش را دزدید یا شاید چون پدرش مثل پدربزرگم

نبود از آب کره بگیرد و خودش را بچسباند به یکی مثل 

 نیا و از قِبلش به نان و نوایی برسد.ملک

 

چرخانم و به تابلوی بزرگ و قرمز سر خیابان چشم می

کنم. فکرهایی در ذهنم قل فود نگاه میسردر فست
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این جمله را  "همیشه یک راه میانبر هست."خورند. می

ام. از خیابان عبور همایون شنیده بارها از زبان خودِ

 شود.تر میکنم و فکرها در ذهنم بزرگ و بزرگمی

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 36پارت#

 

نشینم. سالن پشت یکی از میزهای کنار شیشه می

های پسر ام به دستخلوت است و من خیره شده

کند. چند ام را تمیز میجوانی که با سرعت میز کناری

گیرد و بوی برگر و سینی غذا مقابلم قرار می دقیقه بعد

که حتما تا کند. ایننان تازه به فکرهایم دهن کجی می

االن امین کارش در سفارت تمام شده. البد بعد از 

چیند برگشتنش حاج خانم مثل همیشه برایش میز می
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دهد، با هایش گوش میکه با دقت به حرفو درحالی

 کند.لذت به غذا خوردنش نگاه می

 

دارم و با بغضی که انگار آب شده و ساندویچ را برمی

زنم. در دلم با درد لرزاند به آن گاز میام را میچانه

کنم، که من هم یک روز مثل برای خودم تکرار می

 روم. با امین یا بدون او!مادرم از اینجا می

 

های سه دختری که میز کناری را صدای سرخوش خنده

کند. نگاهم اند، توجهم را به خود جلب میکردهاشغال 

خورد شان سر  میغمهای شاد و به ظاهر بیاز صورت

ای که درست مثل نشیند روی پاور بانک و گوشیو می

 مال من است.
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گذارم. میان گفتن و ی ساندویچ را در سینی میلفافه 

کنم هایم را با دستمال پاک میام. لبنگفتن مردد مانده

ام. یاد گیرم. انگار با خوردن غذا زنده شدهنفسی می و

سیر چه »گوید: افتم که میی همیشگی ماهی میجمله

 «خبر داره از شکم گرسنه!

 

شوم. دخترها در حال حرف زدن از جایم بلند می

گوید و بعد هر سه با شان چیزی میهستند. یکی

د کنند. سر معدوصدای بلند و القید شروع به خنده می

چرخد و من معذب های توی سالن به طرفشان میآدم

روم و درست مقابل کنم. بعد میمکث کوچکی می

ایستم و دانم صاحب گوشی است میدختری که می

 گویم:می

 ببخشید عزیزم! -
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آمیز سخت در دهانم عبارات محبت "عزیزم؟"

خیالی آورد و با بیچرخند. دختر سرش را باال میمی

 کند.خاصی نگاهم می

 با منی؟ جونم؟ -

 

ی خاصی با عشوه "جونم"هایش را حین گفتن لب

گیرد. ام میکند که میان همان حال هم خندهغنچه می

 گیرم تا توجهش جلب شود.ام را باال میگوشی

ام. گوشیم خاموش شده. منتظر یه تماس ضروری -

 ممکنه از شارژرتون استفاده کنم؟

 

 گوید:خنده میکند. دوستش با با مکث نگاهم می

 باز پانی کپ کرد. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 معنی تازه انگار و آیدمی خودش به دختر خندند.و می

 و کندمی جدا شارژر از را اشگوشی. فهمدمی را حرفم

 :گویدمی و گیردمی طرفم به را آن

 فقط سریع. ما پیتزامونو بخوریم رفتیم. -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 37پارت#

 

 مکث با را دستم و زنمرویش میرنگی به لبخند بی

 را قصدش که کاری انجام برای هنوز. برممی پیش

 یکله روی شودمی حد چه تا دانمنمی. دلم دو ام،کرده

 ...ولی کرد باز حساب همایون، خرابِ ماهی قول به
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گیرم و نگاه مشکوکش را با شارژر را از دست دختر می

پشتش  کشانم تا میزی که دقایقی پیشخودم می

کنم و منتظر نشسته بودم. گوشی را به شارژر وصل می

 تاریکی در تیری حکم کارم این مانم تا روشن شود.می

. است هزار به یک خوردنش هدف به احتمال که دارد را

 خیال خوش ینیمه و شودمی روشن گوشی یصفحه

 که هاییکالمیس و هاپیام میان امین اسم پیِ وجودم

 گردد. نیست!ید، میآمی صفحه روی

 

ی وقت نقش اسمش صفحهجوری که انگار هیچ

ام را تجربه نکرده است. هنوز یادم است؛ آن گوشی

بدون  "امین"اوایل وقتی فهمیده بود اسمش را یک 

ام، چقدر سر به ام ثبت کردهپیشوند و پسوند در گوشی

هایش حرصم داده بود. سرم گذاشته بود. چقدر با حرف
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من دوست دختر گرفتم به عشق :» بود  چقدر گفته

مو عشقم ثبت کنه تو گوشیش. تو دیگه اینکه شماره

 «احساسای عالمی دختره.خدای بی

 

 چشمانم. آیدنمی باال و شودمی نفس در گلویم گلوله

 را دهانم آب. افتاده جانش به سوزش باز و شده تار

 عوضش در و نیست امین از خبری. دهممی فرو سخت

 کند.الی باالی صفحه به من دهن کجی می پیام

 

من دیگه رفتم بخوابم. البته اگه خوابم بگیره. جواب »

 از وای .هست حواسش گفت زدم حرف امین با ندادی

 خوادمی دلم روبرویی آپارتمان توی دیدنت روز هر فکر

 «.غزال بکشم جیغ
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گذارم و هایم را برای آنی با درد روی هم میچشم

کنم میان واحدهای ناچیزِ ادبیاتی که پاس میسعی 

ام، معنی تراژدی را به خاطر بیاورم. تراژدی حال کرده

 ام نیست؟این لحظه

 

رود و هر بار با دستم چند بار برای تماس با او پیش می

شود. های شب پیشش، پس کشیده مییادآوری حرف

کنم حتما تا حاال مادرش هم به ساعت گوشی نگاه می

 او حرف زده.با 

 

کنم یا کارم درست است یا نه؟ دارم اوضاع را بدتر می

 دهممی انجام داشتم را قصدش که کاری ولی نه؟

 :نویسممی همایون برای و
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 38پارت#

 

با امین تموم کردم، برای همیشه. از من بهت نفعی »

 «رسه. رو من حساب نکن.نمی

سی روی آتشِ از دیروزِ دلم آب نویسم و انگار کمی

شود. سوی چشمان ناسورم ریزد. راه نفسم باز میمی

کینه و انتقام »گوید: گردند. ماهی همیشه میانگار برمی

 «کنه.قلب آدمو سیاه می

ام را ببیند و بفهمد، که این کجاست تا حال این لحظه

ها فقط شعار است. پیام همایون همان لحظه حرف

آورم روی خوانمش. سرم را که باال میرسد. نمیمی

هایم یک لبخند حقیقی دارم. دختر هنوز مشکوک لب

کند. احتماال نگران شارژر و پاوربانکش نگاهم می
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پاشم. از جایم است. امتداد لبخندم را به صورتش می

نشیند و شوم. پیام دوم همایون روی صفحه میبلند می

پر از حرصم  پشت بند آن تماسش روی صفحه. لبخند

کنم و خیره شود. شارژر را از گوشی جدا میتر میعمیق

 کنم.به اسم همایون گوشی را خاموش می

 

رنگ روم. با لبخندی که کمی بیبه طرف میز کناری می

کنم و وقتی از رستوران بیرون شده از او تشکر می

انگیزی را روی ی لبخندم طرح غمآیم که ته ماندهمی

 زده!هایم نقش لب

 

رسم به لواسان. رود که میهوا رو به تاریکی می

گیری نیست. نه هایم عدد دندانموجودی حساب

 قدری که دلم را به آن خوش کنم.آن
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چسبانم به شیشه و به آسمانی که دیگر سرم را می

دوزم. تا پیش از این خاکستری شده چشم می

های پاییز را حس نکرده بودم. وقت غربت شبهیج

ییز برای من مفهوم عطر کتاب و دفتر تازه داشت و پا

وقت دوستش ای که هیچچند ساعت رهایی از خانه

 نداشتم.

 

کند. سرم را از شیشه جدا راننده از آینه نگاهم می

 پرسم:کنم و میمی

 خیلی دیگه مونده برسیم آقا؟ -

 گوید:می

 نه. -
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 یگوشه کنم و بازام فکر میو من به کاری که کرده

 گیرند.ایم به باال قوس میهلب

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 39پارت#

 

 جلو یشیشه از نگاهم و کندراننده سرعتش را کم می

 هم فاصله همان از که سیاهی ماشین به شودمی دوخته

 با .است غمگین و تلخ لبخندم! آشناست چشمم به

 :گویممی راننده به آرامی صدای

 شم.میسر خیابون پیاده  -
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سنگینی نگاه مرد را از آینه روی خودم حس 

 جاده کنار کشدمی را ماشین حرفی گفتن بدون کنم.می

 شوم، پیاده ماشین از اینکه از قبل. کندمی متوقفش و

 بیرون آن از خودش و شودمی باز خسرو ماشین در

 .آیدمی

 

ام انگار تیرم به هدف خورده و آب را درست ریخته

کنم و زیر ها. در ماشین را باز میمورچهی وسط النه

. گویممی حوصلهبی یراننده به خطاب ی"ممنون"لب 

 نیمه در کنار جانب به حق و جیب در دست خسرو

 زانوانم بگویم اگر است دروغ. ایستاده ماشینش باز

. نیستم عاصی بالتکلیفی و تنش همه این از یا لرزدنمی

ای برگشتن به لحظه آرزوی دلم بگویم؛ اگر است دروغ

روزهای گذشته و خوردن یک لیوان چای دارچین ماهی 
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 رویاهایم از امین با پایانبی هایزدن حرف یا را نکرده

 .را

 

روم. هوا کشم و جلوتر میام باال میکیفم را روی شانه

دیگر کامال تاریک شده. صورتش میان سایه روشن 

رسم و می اشخیابان ناخواناست، ولی وقتی به نزدیکی

آورد و با خم کردن دستش را از جیبش بیرون می

 گوید:گیرد و میی ساعتش را مقابلم میمچش صفحه

 

 من نگفتم قبل از پنج اینجا باش؟ -

الی های عصبانیتی که سعی دارد، البهتوانم رگهمی

هایش پنهان کند را ببینم. به جای نگاه کردن به کلمه

 گویم:شمانش و میزنم میان سیاهی چساعت زل می

 شما گفتین، من که نگفتم باشه. -
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ام هایی که باریک شده خیرهزند و با چشمپوزخند می

 شود.می

 شجاع شدی! -

 دونید قبال نبودم؟از کجا می -

ها حرص دارم و از او بیشتر؛ از او که ی آدماز همه

ام سبز شده و من برایش حکم یکهو سر راه زندگی

یون را دارم. از او که مادرش قمر سیبل نفرتش از هما

ام نیا است، که عمهالدین ملکاست، که پدرش نظام

آرزوی داشتنش را داشته و به همین دلیل از او متنفر 

هایش هایم نفشسان بند نفساست، که دختر عمه

 است و جرئت ابراز ندارند.
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کنم. باد افتاده میان موهایم و هنوز خیره نگاهش می

 سرم سر خورده است. پسِ تا شالم

نه احتماال. وقتی تونستی همایونو این جوری  -

دیوونه کنی که هرکاری کنه تا فقط تو رو پیش 

 خودم نگه دارم.

کند و نگاهم با سر به صندلی عقب ماشینش اشاره می

ی ویلونم. رسد به ساک چرمی و جعبهدر امتدادش می

 ارم.ها کارِ ماهی است، شک ندشود. ایندهانم تلخ می

 

ی های معتادی که با دیدن مخدر همهشبیه آدم

هایم به گزگز کشد، انگشتوجودشان فریاد می

کنم تا افتند. دستم را بیشتر دور بند کیفم چنگ میمی

 ی لمس ویولنم غلبه کنم.به وسوسه
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 گوید:لحنش پر کنایه است، وقتی که می

 باشن!ها ساز زدن بلد کردم بچه خرخونفکر نمی -

چرخانم. تندی زبانم دست خودم سرم را به طرفش می

 نیست.

 

 تر از دالل شدن هنرمندا که نیست!عجیب -

حرف قدری که چند ثانیه بیخورد. آنآشکارا جا می

ی لبش و کشد به گوشهکند و بعد دست مینگاهم می

 گوید:با استهزا می

 همون آد و درست بهاز زنای جسور خوشم می -

 گذاشت کاله سرشون شهمی که اندازه از زنایی

 کنار تناقض همه این با چطوری خودت تو. بیزارم

 میای؟
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 40پارت#

 

 

 هاییسیاهی. مانده خیره چشمانش سیاهی میان نگاهم

 جایی. انتهاستبی و عمیق چالهسیاه دو مثل انگار که

حد اعالی خواستن هر  که امخوانده هایمکتاب الیالبه

 .کنیم حس را دادنش دست از ترس که زمانیست چیز

 

 مرز روی ایستادن ام کهدرست مثل حال این لحظه

 همیشه از بیشتر انگار آرزوهایم، به نرسیدن و رسیدن
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 دور پیچدمی پیچک مثل پاییزی باد .است کرده تابمبی

 .نشاندمی جانم به را لرز و تنم

ا چطور با خودتون کنار اومدید خودِ شما چی؟ شم -

 یهمه که حاضر شدید به همایون کمک کنید؟

 پول؟ چیه؟ خاطربه اینا

 

شود. این سیاهی آرام چشمانش در لحظه طوفانی می

 طلب همیشه؟منم؟ همان غزال آرام و صلح

 زند:پوزخند می

 

 هیچ جون؟ دختر کردی فکر چی خودت با تو پول؟ -

ه من بخوام به همایون شنمی باعث دنیا توی رقمی

 کمک کنم.
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شود و وقتی نگاهش یک دور روی من پایین و باال می

 گوید:رسد به چشمانم، میدوباره می

 به فقط کنم،می رو کار این دارم بینیمی اگه و -

 این از بیشتر خیلی همایون با حسابم اینه خاطر

 دارم عمرم توی بار اولین برای که هاستحرف

 پس گندی که زده بربیاد. از کنممی آرزو

 

 و اگه نتونه. -

 

اش عجیب برایم خط و نشان های باریک شدهچشم

 کشد:می

 آد!دونه چه کارهایی ازم برمیخودش می -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 گویم:آورم و میبه رویش می

 

 پس کار هر دو نفر شما لنگ منه؟! -

توانم خندد، ناگهانی و بلند. جوری که نمیمی

تفکیک کنم. یک وانت باری هایش را به درستی حس

 گذرد و کمی آنلکنتی، قرقر کنان از کنارمان می

 دوست ایستد. حس نگاهش را در آن لحظهتر میطرف

 مدت این در که آنی با متفاوت است چیزی. ندارم

 .دارم سراغ او از کوتاه

 

 رود.ی لبش به پوزخندی باال میگوشه

 الحق که دختر همایونی! -
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کنم، آیا زند و با خودم فکر میتر میچیزی به قلبم نیش

جز من دختر دیگری در دنیا هست که از بودن شبیه 

پدرش واهمه داشته باشد؟ با سر به ماشین اشاره 

 گوید:کند و میمی

 

 زنیم.بشین تا خونه حرف می -

کنم. به این که و من به قمر فکر می« تا خونه»گوید می

بر دارد که یعنی او هم از حساب همایون و خسرو خ

خانه شود؟ یا حاضر شده چند روزی با دختر همایون هم

های شب پیش خسرو از انتقام جنگ زرگری بوده حرف

 برای گول زدنش؟

 

 و ویولن یجعبه روی دیگر دور یک نگاهم

 باز را خودش سمت در که خسرو. چرخدمی ساکم
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 یروانه را هوا سوز و گیرممی عمیقی نفس کند،می

 کنم.یم هایمریه

 

اگر این ساک کار خودِ ماهی باشد، پر است از چیزهایی 

جاست. جایی زیر ام و این یعنی ماهی همینکه خواسته

ی وقت بودن من در خانهسقف آسمان تهران! و آن

 گیرد!نیا هزار و یک معنای دیگر میخسرو ملک

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 41پارت#
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نشینم، تازه انگار روی صندلی جلوی ماشینش که می

پیچد. حالم شبیه درد شکسته شدن قلبم در تنم می

ست که از ارتفاع سقوط کرده و برخالف انتظارش آدمی

 درد هاساعت تا حادثه شوک از تنها و زنده است

 .کندنمی حس را هایشاستخوان شکستگی

 

ام، سوزش قلب و زخمی که حاال که از بهت در آمده

 محکم را دهانم آب افتاده، امانم را بریده.روی روحم 

 پس را جوشدمی گلویم در که بغضی تا دهممی فرو

 و کشممی را کمربند او به کردن نگاه بدون. بزنم

 .بندممی را قفلش

 خب؟ -
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آورم و به جای نگاه کردن به او، خیره سرم را باال می

 سوسو آن در ایستاره هیچ که آسمان شوم بهمی

 .زندنمی

 خواید کمکتون کنم، بهم بگید جریان چیه؟اگه می -

لرزد و گرمای ته صدایم حین گفتن زیر و بم کلمات می

ی لرز کردن را هم از من گرفته. برخالف ماشینش بهانه

 دهد.من او به راحتی جواب می

 چه فرقی برات داره؟ -

 

ی چپش را تکیه چرخانم که شانهبه طرفش سر می

کند. با حرص و نگاهم میی ماشین زده به شیشه

 گویم:کنم و میخندم. با دست به خودم اشاره میمی

ست. چون اون چیزی که به بازی گرفتین و ساده -

 کنین، زندگی منه!دارین خرابش می
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 گوید:اندازد و با استهزا میابروهایش را باال می

کنی خراب شدن یا نشدن زندگیت تو که فکر نمی -

 برام مهمه؟

تم از حرص و فشاری که به خودم عضالت صور

 اند.آورم منقبض شدهمی

 

معلومه که نه. شما هم یکی هستین مثل همایون،  -

 غیر از اینه؟

کشد. به تفاوتش، آتش زبانه میاز چشمان سیاه بی

 گوید:کند و میمن اشاره می
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شرفه که به هم خون خودم اگه منظورت انقدر بی -

نیستم.  همایون مثل من نه هم رحم نکنم؟

شاهدشم همین لحظه است که حاضر شدم تو رو 

 ام راه بدم.توی خونه

 باز لب که این از پیش و فهممنمی درست منظورش را

 میان که غلیظی هایاخم با بپرسم، چیزی و کنم

 خورده نقش اشکشیده هم در مورب و مشکی ابروهای

 :گویدمی

 

دونه اگه گندی که زده درست نکنه ولی خودش می -

 تر بشم!!شرفتونم هزار بار ازش بییم

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 42پارت#
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ی پشتم کند که تیرهگوید و خیره نگاهم میجوری می

ام و با این وجود لرزد. به طرز آشکاری ترسیدهمی

کنم تا زل بزنم در نگاهش و ی شهامتم را جمع میهمه

 بگویم:

 

فرقی داره که تون نرسید، چه اگه به خواسته -

 تر بشید یا نه؟شرفبعدش بی

 پرسد:کند و میهایش را باریک میچشم

 خوای بگی؟چی می -

 من. گیرممی چشمانش مطلق سیاهی و نگاهم را از او

 !مدیونم درونم تنهای غزال و خودم به را این. روممی
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خوام بگم، واسه دختری که پدرش همایونه و می -

ولش کرده، آرزو و رویا مادرش تو پنج سالگی 

معنی نداره! من اگه چشم ببندم رو همه چی، نه 

گید زده رو پاک تونه گندی که شما میهمایون می

رسید. تهشم دیگه تون میکنه و نه شما به خواسته

 تره.شرففرقی نداره کی بی

 فهمد.با زیرکی پیام حرفم را می

 

 خوای؟در ازاش چی می -

توانم که در همچین شرایطی میام احتماال دیوانه شده

گیرم، به روبرو نگاه لبخند بزنم. نگاهم را از او می

 گویم:کنم و میمی

 گم بهتون!می -
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اندازد. کند و با تاخیر ماشین را راه میمکث کوتاهی می

کنم؟ شاید چون ایمان دارم چرا دارم به او اعتماد می

ست، شرف نیی همایون بیبه این حرفش که به اندازه

ام کرد همین حاال عمهخواست و اراده میکه اگر می

ماند که در وصیت ای میباید منتظر مقرری ماهیانه

 نیای بزرگ برایش تعیین شده بود!ی ملکنامه

 

کند و من مثل بار در پارکینگ متوقف میماشینش را این

کنم تا از تیر رها شده از کمان با سرعت در را باز می

 زند:ام که صدایم میهنوز در را نبسته آن خارج شوم.

 دخترجان. -

خیال چرخم. لم داده روی صندلی و بیبه طرفش می

خیالی خاصی نگاهم های چند دقیقه پیشمان با بیحرف

 کند.می
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 خدمتکار مخصوصت رفته مرخصی. -

 

شوم. نگاهم ی منظورش میکند و با تاخیر، ولی متوجه

ویولنم. لحن  نشیند روی ساک ورود و میعقب می

 کند:مرموزش گوشم را پر می

 ی خوبی داری.چه دایه -

کنم، برق یک شیطنت موذیانه دوباره که نگاهش می

 درخشد.میان سیاهی چشمانش می

 

تونی صدای سازت رو در بیاری. تا قمر نیست، می -

 دم که اتفاقی براش نیفته!بعدش تضمین نمی

تا »اش: جملهشود از بخش اول گوید و ذهنم پر میمی

 «قمر نیست
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 43پارت#

 

 

دارم و در عقب را باز با تانی نگاهم را از او برمی

 تاریک میان درختان برگ و شاخ حرکت سایه کنم.می

 یدسته و کنممی دراز دست .رقصندمی حیاط روشن و

 دست یک همان با را ساکم بند و ویولن یجعبه چرمی

 شود که بپرسم:حس ناخوشایندی باعث می .گیرممی

 کجا رفتن؟ -
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 یک لرزد و چقدر از این حال بیزارم.صدایم باز می

 و کناری صندلی گاهتکیه روی گذاردمی را دستش

 سردی لحن با و زند می طرفم به چرخینیم سرش

 :گویدمی

دونم با دوستاش کجا رفته. خرید، دقیقا نمی -

 آرایشگاه، تئاتر!

 

 به. نیست خودم به متعلق نگاهم در شده شیننته غمِ

 استیصال و رنج با البد که روزهایی و است قمر حال

 که را ماشین در. لحظه این به برساندش تا گذشته

 وجود با حتا که امنیتی و کنممی فکر خودم به بندم،می

 امنیتی و قمر به و. دارم اشخانه در خسرو تهدیدهای

 که بار هر ماهی م نداشت.ه خودش یخانه در حتا که

 گفتن،می االیام قدیم از»: گویدمی افتدمی گذشته یاد
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 دور رو استخوونش و خورهمی آدمو تن گوشت فامیل

 «!انوجدانیبی چه اینا ببین دیگه ریزه،نمی

ام و چند قدم از اندازم روی شانهبند ساک را می

 کند:شوم که سر ضرب صدایم میماشین دور می

 

 ؟غزال -

آید تا این لحظه اسمم را صدا زده باشد. این یادم نمی

 که هم این از پیش و بودم "دخترهمایون"چند روز که 

 !نبودم زدنش صدا الیق البد

طرفِ ماشینش ایستاده و انگار چرخم. آنبه عقب می

برای گفتن حرفی مردد است. با مکث کوتاهی ماشین 

ام. ند قدمیرساند به چزند و خودش را میرا دور می

ی ظلمت بی هایش درست به اندازهموها و چشم

اند. ملودی ناقص آهنگی ی آسمان سیاه و تیرهستاره
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اختیار پیچد. دستم را بیام در ذهنم میکه ساخته

 دهم.بیشتر دور بند چرمی فشار می

 

 گوید:فرستد و میخسرو نفسش را عمیق بیرون می

 که متاسفه بگم، بهت داشت اصرار شیرین خیلی-

 !بده جواب تلفنتو نتونست

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 44پارت#
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تواند از برج نیا به خاطر خواهرش میپس خسرو ملک

عاجش پایین بیاید و دختر همایون را به اسم صدا کند. 

 دهم:آرام جواب می

 .نیست مهم بهش بگید -

ام؛ به شیرین یا ها. غبطه خوردهروم به طرف پلهو می

 و خواست خاطر به هر آدمی که کسی را دارد، تا

 یهمه به. نیست دلخواهش که بکند را کاری آرامشش

 به. بود نخواهند و اندنبوده  نیستند، تنها که هاییآدم

 را هایشقدم آمدن پیش صدای رسممی که هاپله

 حس کنارم را حضورش یسایه هاپله باالی و شنوممی

 .کنممی

کند. اندازد و در را باز میید را در قفل میجلوتر از من کل

شوم. چشم و قلب و اش میحرف وارد خانهبی

سوزد. صدایی مثل فرود آمدن هایم با هم مینفس
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توجه نشیند و بیهایم میدسته کلید روی میز در گوش

ی های گوشهبه آن، زیر سنگینی نگاه خسرو از پله

سانم به اتاقی که رروم و خودم را میپذیرایی باال می

 ام.شب پیش در آن خوابیده

 

ای که به آب رسیده باشد. با ورودم به مثل آدم تشنه

ای رها کشم. ساک را گوشهاتاق، شالم را از سرم می

گذارم. بازش ی ویولنم را روی تخت میکنم و جعبهمی

 امشده گم خودِ برای دلم که فهمممی کنم،که می

 .است تنگ عجیب

ام و گذارمش زیر چانهآورمش. میبیرون می از جعبه

 دوزم.ی بلند کنسول به خودم چشم میدر آینه
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شاید کسی باورش نشود، اما یکی از آرزوهای 

 ته و سربی هایسریال میان کردن زندگی امکودکی

 هر که نقلی آپارتمان یک در زندگی .بود هشتاد دهه

ا یک دست ب ایخانه. بود رنگ یک دیوارهایش از کدام

ای که رو به یک کوچه راحتی چوبی کرم رنگ و پنجره

 شد.خلوت باز می

 الی از گشتم،برمی خانه به مدرسه از وقتی و مادری که

. زدمی لبخند رویم به و کردمی نگاهم آشپزخانه در

 و دادمی آرکو سبزِ در کرم بوی هایشدست که مادری

  زد.یم قل قل گاز روی که را غذایی عطر لباسش

 بندم.هایم را میچشم

های ویولن و اشک از کشم روی سیمآرشه را می

 کند.ام شره میهای بستهچشم
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دست دلم  یکی از آن پدرهای جدی همیشه کنترل به

خواست، که وقتی چشمش مات هم می

 چایی یه بابا،»: زدمی صدایم بود، خبر یگوینده صورت

 «آری؟می برام

 

 و لرزدمی دستم در آرشه ام.به اوج آهنگ رسیده

 .انگار کشدمی خنج روحم روی ویولن جیغ صدای

و یکی از آن برادرهای روی اعصاب بازیگوش، حتا اگر  

 کرد.کشید یا عروسکم را خراب میموهایم را می

ی همان روزها دلم یک ام؛ درست به اندازهبچه شده

یم الی موهاخواهد و دستی که البهخواب و بیداری می

 ."عزیزم" حرکت کند و صدایم بزند
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، "دختره"زد امین از همان روزهای اول که صدایم می

ای به شنیدم! ضربهآمیز میی محبتمیانش هزار کلمه

افتد. چشم باز خورد و دستم با آرشه پایین میدر می

زنم. سفیدی کنم و به خودم در آینه زل میمی

 ی خون است.هایم دو کاسهچشم

 

 خداآرزوکردم ادرگوشتور#

 45پارت#

 

 دختر توی آینه را با حال زارش دوست ندارم.

 جای به وقتی مادرم رفتن از بعد روزهای یادم است،

 کردم،می کز اتاق یگوشه سکوت در تابی،بی و گریه

 :گفتمی. سراغم آمدمی ماهی
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 آسمون، طاق زیر برو گرفت دنیا از هر وقت دلت»

طرف دهنت و آرزوهاتو توی گوش  دو بذار رو دستت

 «خدا بگو.

 

حرف دلتو که به خدا بگی هم تو آروم »گفت: می

 «شه.گیری و هم آرزوت برآورده میمی

چند بار رفته بودم زیر طاق آسمان تا آرزویم را برای 

خدا بگویم؟ چند بار دست گذاشته بودم دو طرف دهانم 

ی و نگفته پشیمان شده بودم؟ آن روزها با همه

دانستم که آرزوهایم محال است. هایم هم میکودکی

 وقت خودم را بند رویاهای محال نکرده بودم.من هیچ
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شکند، انگار که سکوت اتاق را دیگر هیچ صدایی نمی

ام بوده. ویولنم را آن ضربه به در حاصل توهم شنوایی

 اش.نشینم لبهگذارم و خودم میروی تخت می

تش ده روز! و من به فرداهای همایون گفته بود، نهای

کنم که دیگر قرار نیست مثل بعد آن ده روز فکر می

 مدت پایان که روزی ده به روزهای قبلش باشد.

 بینمان خواستگاری روز امین پدر که است محرمیتی

 .دارد را حسابش من از بهتر همایون انگار و خوانده

  

کشاند سمت پنجره. صدای باز شدن در نگاهم را می

گیرد میان تاریک و رمقی که پس شیشه راه مینور کم

کند. پشت پنجره روشن اتاق، از روی تخت بلندم می

ایستم. در ورودی حیاط باز است و ماشینی که می

نوری فضای حیاط رنگش را میان تاری دید و کم
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ها پیش توانم درست تشخیص دهم، تا کنار پلهنمی

بینم که زنی را میی شود، سایهآمده. در که باز می

 کشم.شک ندارم قمر است. از پشت پنجره عقب می

 

های ترین آدمحاال که خودم هم از طرف نزدیک

 هر از بهتر را نفرتش حس ام،ام بازی خوردهزندگی

 بیرون جیبم از را خاموشم گوشی. فهمممی کسی

 ساک طرف به. گذارممی کنسول روی و آورممی

کنم و با دیدن چیزهایی که یم باز را زیپش و روممی

 !ماهی آخ .خندممی حرص درونش است، بلند و پر

های قدیمی را ی تکراری و مبتذل فیلمزیر لب جمله

 «!بگردیم تا بگرد» کنم:تکرار می
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ام که صدای بلند و هنوز میان خواب و بیداری

. اندازدمی کار به را امشنوایی ایآمیز زنانهاعتراض

های دردناکم که شب پیش روی چشم کشممی دست

دمای صبح از سوزشش خواب را بر من حرام تا دم

 فقط ثانیه چند شود،می باز که هایمچشم. بود کرده

 را اجسام و کند عادت نور به چشمم تا بینممی سفیدی

 تخت روی و کشممی باال را خودم .دهد تشخیص

 به زدن ایمیل از. دارم کار یک و هزار. نشینممی

 با زدن حرف تا پزشک چشم از گرفتن وقت و دانشگاه

 کرده نگرانش تلفنم بودن خاموش دانممی که الی

 دیدن به دارم هم امید ذهنم هایته آن شاید. است

 و آیممی پایین تخت از. امگوشی روی امین یشماره

 .زنممی شارژ به را گوشی
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رسد. صدای گنگ حرف زدن چند نفر هنوز به گوش می

کنم. کسی توی روم سمت در اتاق و بازش مییم

کشم روی موهای شانه راهرو نیست. دست می

 روم.ها پیش میام و تا کنار پلهنخورده

 

 غزال کاری به کارت نداره. -

 گی.چی قِشِنگَم اسم دخترِ همایون رَ می -

برم. در زاویه دیدم کسی نیست سرم را کمی پایین می

 شنوم.ولی صداها را واضح می

 اسمش غزاله چی صداش کنم؟ -

 

 هزار بار بِئت گُفتُم اسم ای لعنتیا رَ پیش مو نِیار. -
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ریزد روی کنم. موهایم میسرم را بیشتر خم می

نشید در سیاهی الیش نگاهم میهایم و از البهچشم

های خسرو که با ابروهای باال رفته، معنادار نگاهم چشم

 کند.می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 46پارت#

 

 

نگاهی که با مکث و انگار برای جلب نشدن توجه 

دارد و من خودم را فورا عقب مادرش، از روی من برمی

ای های آب نکشیدهکشم. در دل یکی از آن فحشمی

 کنم.ام را نثار خودم میکه بارها از زبان همایون شنیده
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 همه چی حله؟االن اگه من غزال صداش نکنم،  -

 تو نِمِفَمی مُو چی مُوگَم، هااا؟ -

زمان دارد. ی چشمم خارش و سوزش را همگوشه

ای از دردش بند کنم نفسم برای لحظهلمسش که می

 آید.می

 

 کلیدای ببرمش؟اکی، اینجا از خوای؟دقیقا چی می -

 .اونجا برمشمی بده، آپارتمانتو

ی زنده ست که تمام مرده وی بعدی قمر فحشیجمله

روم. هم کند. عقب عقب میها را مستفیض میرادمنش

طور به من برخورده و هم به طرز عجیبی از این که این

 برم.آید، لذت میمیها دراز خجالت رادمنش
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تونم مثل گی؟ من که نمیخب پس دیگه چی می -

ده روزو فکر کن -اوشین ببندمش به پشتم. این نه

 این از ایونو کم کنم.گرو نگه داشتمش تا روی هم

 خوای؟می چی دیگه بهتر

 

گردم به اتاقم و اول از همه نگاهم از آینه روی برمی

افتد. دو روز است که همین شلوار جین و خودم می

بافت را به تن دارم. موهایم درهم و برهم شده 

 دیگر بود، شده عاشقش امین که ایطرفه یک بلندی و

 .نیست چشم در

 

ام را از روی آن روم و گوشیمیبه طرف کنسول 

هایی که دارم. مثل شاگرد تنبلبرمی
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 کردنش روشن برای دارند، واهمه نمره دیدن از

 را گوشی من و شودمی قطع بیرون صداهای. مرددم

 تا گذردمی امیدم و بیم میان ثانیه چند. کنممی روشن

 و پیام از سیلی با من و شود روشن گوشی

نشیند، مواجه وار روی صفحه میلسی که هاییکالمیس

گذرم های الی میشوم. از اسم همایون و ماهی و پیام

 رسم به یک اسم آشنا.تا می

 

 یک "امین"زنم و مثل زوم لنز دوربین، اسم پلک می

 اسمش روی که را انگشتم. شودمی واضح و تار دور

 به اختیاربی سرم و خوردمی در به ایضربه گذارم،می

 چرخد.می طرف آن

ی دوم دهم. ضربههایم فشار میگوشی را میان انگشت

بار دیگر نگاهم را به خورد، با تردید یککه به در می
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 پیامش خواندن برای را صفحه و دوزماسم امین می

 «ببینمت باید»: نوشته. کشممی پایین

ام که دوباره ی چتم با او نشدههنوز وارد صفحه

از فکرِ این که همایون چه  .خوردمی در به ایضربه

اش را از بر است، با های بازیخوب حرکت مهره

کشم. انگار دیگر هیچ آدم و هایم را تو میحرص لب

 واقعیتی را باور ندارم.

 

ام، به طرف در کالفه از موقعیتی که در آن گیر افتاده

هایم هم ریخته است یا چشمروم. این که موهایم بهمی

ی دو توپ تنیس پف کرده، اصال مهم اندازهدرست به 

 به شرایطی در پیش یدقیقه چند همین خسرو نیست!

 .است دیده مرا هااین از بدتر مراتب
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 و حرص از تنم یهمه که کنم می باز حالی در در را

 .است آتش هرم هایمنفس و گرفته گر هیجان

درست پشت در ایستاده، با اخمی میان ابروها و نگاهی 

 گوید:ق به جانب میح

 ایه؟این چه قیافه -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 47پارت#

 

 

بندش دوباره منتظر جوابم نیست انگار و پشت

 گوید:می

 طوری ورم کرده؟چشمات چرا این -
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ی هایش به زمان نیاز دارم. همهبرای درک حرف

آمیزش که حواسم مانده پیش پیام امین و لحن تحکم

 ایند است.عجیب برایم ناخوش

 اختیاربی من و خوردمی تکان هایمچشم مقابل چیزی

 سوزشش از نفسم .زنممی هم به را دردناکم هایپلک

 .آید می بند

 گفتم؟ چی شنیدی هپروت؟ تو رفتی چرا یهو -

کنم و آرام ام نگاهش میهای پف کردهاز الی پلک

 زمزمه می کنم:

 

 چشمام ورم کرده. -

 زند:طعنه می

 !خوب شد گفتی -
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 این میان کردنم رها تنها خبری وبعد از دو روز بی

 باید که فرستاده دستوری پیام یک الظالمینقوم

 !همین؟ ببیندم؟

 

طوری شده؟ کِی چشماتو ازت پرسیدم چرا این -

 عمل کردی؟

 انگار فشارم.تر میان انگشتانم میگوشی را محکم

 به را خسرو که است خراب حد از بیش چشمانم اوضاع

 واکنش واداشته.

 باید برم پیش دکترم! -

 

کند. با دست آزادم موهای خیره و در سکوت نگاهم می

بینم که زنم و میام را عقب میدرهم و برهم جلو آمده
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آید و باز نگاه باریک شده و متفکرش تا موهایم باال می

 هایم.گردد روی چشمدوباره برمی

 مطبش کجاست؟ -

 سمت میرداماد. -

 

کند و بعد انگار دلش به رحم آمده کوتاهی میمکث 

 :گویدمی باشد،

 دارم دیگه ساعت نیم تا شو آماده. ضرر و جهنم -

 .فرستممی هابچه با هم رو تو نمایشگاه، رممی

 پرسم:تند و پرحرص می

 ها؟با بچه -
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دهد در اندازد و دستش را سر میابروهایش را باال می

 اش.جیب شلوار راسته

زبونت باز شد. داشتم نگرانت چه عجب.  -

 گرویی من نداری انتظار که تو شدم...می

 .بدم دست از راحتی همین به همایونو

 فهمم.معنی حرفش را درست نمی

 .همایون شرکت رفتم تنهایی دیروز من ولی -

 گوید:مرموز می

 

روز اول یعنی حرکت اولِ بازی!... تو تا حاال شکار  -

 کردی؟

 گوید:بیند، میه میک را گیجم سکوت و نگاه
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پس همینه که قواعدشو بلد نیستی. شکار کبوتر  -

ماده با شیر نر فرق داره! واسه یکی باید یه کفتر 

پاپری جلدو هوا بدی تا بکشونتش پایین، واسه 

 اون یکی باید از خیر آهو بگذری.

 

هایش و تصویر ام به سیاهی غریب چشمخیره مانده

اش رت پدریشکارهایی که روی دیوارهای عما

 که امشنیده است یادم تا رود.ام، در ذهنم رژه میدیده

 بدهد ربط عمارت آن به را او که چیزی هر از خسرو

 قدم یک او.لرزدمی موهوم ترسی از دلم ته .است بیزار

 رسیده، هدفش به انگار که جوری و داردبرمی عقب به

 :گویدمی رضایت با
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پیش قمر نباشی اتفاقا واسه امروز بهترم هست.  -

خوام آهو رو فدای حمله و تره. نمیخیالم راحت

 شاخ گوزن کنم.

زند در ایستد و زل میقصد رفتن دارد که یکهو می

هایش نقش چشم هایم. چیزی شبیه لبخند روی لب

 پرسد:ای میخورد و با لحن موذیانهمی

شه دیگه، درست معنی اسمت همون آهو می -

 گم؟می

 

 رزوکردم خداآتورادرگوش#

 48پارت#
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پرسد یا این ترسی که قصد دارد به جانم بدیهیات می

 اش است.بیندازد هم بخشی از قواعد بازی

آورد و نگاهی به ساعتش مچ دستش را باال می

 اندازد.می

 

. نکشه طول آماده شدنت بیشتر از نیم ساعت -

 از بعد نمایشگاه ریممی اول. دارم کار خیلی امروز

 .فرستمتمی نگین با بگیر وقت دکتر

 کسی زبان از لحظه آن تا را اسم این نگین؟

 جور و جمع ایسابقهبی طرز به ذهنم .امنشنیده

 داغ سرب درونش انگار که هایمچشم درد و شودنمی

 به را نگاه آخرین خسرو .شده علت بر مزید اند،ریخته

ها لهپ طرف به کهحالی در بعد و اندازدمی چشمانم

 گوید:رود، میمی
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سر و صدا و چراغ خاموش تو نیم ساعت دیگه بی  -

حیاط باش. بهانه دست قمر ندی برای خودت 

 بهتره.

نگاه تارم راه رفتن شق و رقش را تا جایی که در دیدم 

شود، ها گم میکند و وقتی در پیچ پلهاست دنبال می

کنم و می باز را قفلش. آورممی باال دستم را با گوشی

شوم به پیام دیگری که امین فرستاده: خیره می

 «گم.ساعت و جاشو بهت می»

 

زنم. از کی امین تا این حد کم هوش لبخند تلخی می

دانستم؟ صدای آهنگ مالیمی نگاهم شده بود که نمی

کشاند به انتهای راهرو. انگار کسی تارهای را می

ه در گوشم ام را به دست گرفته باشد، با هر نتی کاراده
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 شوممی کشیده بازیشب خیمه عروسک مثل نشیندمی

 متصل بزرگی تراس به که ایشیشه بزرگ در طرف به

 .است

 

کنم و به امید کشف منبع صدا وارد تراس در را باز می

 امایستاده که جایی شوم.ای میبزرگ و نیم دایره

 ساختمان  مرکز انگار که دارد اشراف جا همه به جوری

نگاهم از درختان کوچک و بزرگ محوطه  .است

رسد به استخر مربعی کوچکی که با چند گذرد و میمی

پله از کف حیاط فاصله دارد و در نهایت به ماشین سیاه 

ها پارک شده خسرو که برخالف شب پیش نزدیک پله

ی تمام و است. تصویر سبز و نارنجی مقابلم وعده

قرار گذاشته بودم  خودم با که پاییزی کمال پاییز است.

 سرنوشتم را جور دیگری بنویسم!
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کنم و یادم تر میهایم را دور گوشی محکمانگشت

هایی که ماهی را با شب و روز درس آید وقتمی

چرا من انقدر »زد: کردم، غر میخواندنم کالفه می

خورم؟ تو اگه فقط یه رگ از همایون به ارث حرصتو می

 «من بسی!برده باشی، واسه دق دادن 

 

گیرد و در ذهنم دانه دانه کم نظم میافکار درهمم کم

کشم ی تراس عقب میشوند. از لبهها روشن میچراغ

 طرف به بلند هایقدم با صدا، منبع کردن پیدا بدون و

 همایون از رگ یک اگر من ماهی قول به. روممی اتاقم

 !است بس برایم باشم، داشته

ام در دی آهنگی که شنیدهتمام مدتِ آماده شدنم ملو

روم های چوبی که پایین میشود. از پلهذهنم تکرار می
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نه خبری از قمر است و نه خسرو. ساعت درست روی 

همان نیم ساعتی ایستاده که خسرو گفته بود. پایین 

ایستم و به آرامش خانه چشم ای میها برای لحظهپله

از هایی که زند به حرفدوزم. ذهنم گریز میمی

وقت نفهمیدم وقتی ام؛ هیچهای دور شنیدهگذشته

ی پانزده ام و همایون با دوز و کلک، دخترخالهعمه

 دقیقا نیا درآوردند،الدین ملکشان را به عقد نظامساله

 !گذشتمی چه فکرشان در

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 49پارت#
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چرخانم. درست با شنیدن صدایی سرم را به عقب می

ها راهرویی قرار دارد که به یک در چوبی پلهپشت 

شود. به نظرم روز قبل وقتی با قمر بحث بزرگ ختم می

کردم، خسرو از همین راهرو خارج شده بود. نگاهم می

ای که مشخصا اتاق خواب نیست مکث روی در تیره

کند. به طرز عجیبی دوست دارم کشفش کنم ولی با می

شک ارث یزش که بییادآوری خسرو و زبان تند و ت

شوم. کیفم را روی اش است، پشیمان میمادری

 روم.کشم و به طرف در میام باال میشانه

تر از جایی که از روی تراس ماشین خسرو عقب

ام پارک شده و خودش از پشت فرمان نگاهم دیده

روم در را با ریموت باز کند. از پله که پایین میمی

ی صندلی ماشینش کند و به محض اینکه رومی

گیرد و از خانه خارج نشینم با سرعت دنده عقب میمی

 شود.می
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 قمر ندیدت؟ -

ای است که بعد از خارج شدن به زبان این اولین جمله

ام به مسیر و بدون نگاه آورد. با اصرار چشم دوختهمی

رخم حس کردن به او که سنگینی نگاهش را روی نیم

 گویم:کنم، میمی

 نه. -

 

االن نه، امشب... باالخره که یه دور باید از زیر  -

 تیغش بگذری!

 

جمله و لحن منظوردارش نگاهم را به سمتش 

اش را زده به صندلی و با دستی که کشاند. تکیهمی
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روی فرمان گذاشته، در آرامش اعصاب خرد کنی 

 پرسم:راند. با اخم میمی

 چرا؟ -

 

کند و با ی کوتاه بین من و خودش مینگاهی به فاصله

 با و گیردمی من از نگاه ی لبشلبخندی مرموز گوشه

 :گویدمی تحکم

 برای این مدت بهش عادت کن. -

فرستم. چقدر کار نفسم را پر حرص از بینی بیرون می

برای انجام دادن دارم. حسم درست مثل مسافری 

فهمد. ها را نمیغریب است که راه گم کرده و زبان آدم

ایم به انتهای خیابان فرعی. با دستمال روی رسیده

 گویم:کشم و آرام و در عین حال محکم میچشمم می
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 تونستم بیام.خودم می -

 :گویدمی استهزا پر پیچد توی خیابان اصلی ومی

 جان؟ -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#.

 50پارت#

 

کنم، با حرکت چشم و های تارم نگاهش که میبا چشم

 وید:گدستش می

تو باغ نیستی تو اصال، نه؟ من این همه حرفو واسه  -

خودم گفتم؟ خونه عمه جانت مهمونی که نیومدی 

ی من و پدرت حل دخترجان؟ اینجایی تا مسئله

 بشه!
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 چند. کشدمی قد ذهنم در "پدرت"هایش از میان حرف

 و من بین نسبت برای را کلمه این کسی است وقت

ون از وقتی که یادم است همای نبرده؟ کار به همایون

آمد که بابا فقط همایون بوده. خودش بدش می

بار از سر بغض صدایش کنم. مهتاب که رفته بود، یک

کودکانه بابا صدایش کرده بودم و او جوری سرم داد 

کشیده بود که عطای آن را به لقایش بخشیده بودم. 

زد. و من درست برعکس امین که حاجی را بابا صدا می

 جواب در هم حاجی کردم که گاهییفی میچه ک

 .چسباندمی اشجمله به بابا یک هایشحرف

 

شود یک نفس عمیق و آهی که فرو ی حسرتم میهمه

 زنم:دهمش و جای آن مثل خودش کنایه میمی
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ی عمه جانمم مال تا اونجایی که خبر دارم، خونه -

 شماست.

 

 پرسم:چرخانم و میبعد به طرفش سر می

 از اینه؟غیر  -

کند و بعد از میان ای مکث مینگاهش روی من لحظه

 گوید:هایش میدندان

جرئت داری اینو جلوی قمر بگو تا حکم تیرتو  -

 صادر کنه.

 

کنم. چرا به کسی که قمر را که بله، ولی او را درک نمی

دانم اگر در موقعیتی مجبور نباشد حتا امکان ندارد می

 لطفی کرده.جواب سالمش را بدهد، همچین 
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ام و منتظر یک فرصت هنوز جواب پیام امین را نداده

 ام و بعد...مناسبم. باید بفهمم سر چه معامله شده

 

توانم به جای کنم. بعد میرخ خسرو نگاه میبه نیم

 طعمه، خودِ شکارچی شوم.

 قلبم چرا دانمنمی رسیم به ترافیک نرم پاسداران.می

 پرسد:کوبد. میمی امانبی و تند گنجشک قلب مثل

 

 ری؟معموال ساعت چند می -

 پرسم:کنم و میگیج نگاهش می

 کجا؟ -

 اندازد.ابروهایش را باال می
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 51پارت#

 

خواهد چیزی بگوید که در لحظه پشیمان انگار می

 گوید:جای آن میشود، بهمی

االن واسه چی تو بامنی؟ مگه نیومدی بری مطب  -

 دکتر؟

برم و بعد آرام لب پایینم را با حرص توی دهانم می

 دهم:جواب می

 

 .چرا -

 ری؟خب. همون. معموال ساعت چند می -

 اندازم.ام را باال میشانه
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 دکتر منشی. نه گاهی بستگی داره. گاهی پنج، -

 .کنم هماهنگ بزنم زنگ باید. میاد سه ساعت

ی از پنجرهزند و به جای نگاه کردن به من راهنما می

 زند:دوزد و غر میکنارم به بیرون چشم می

 

 .امروز کارمون در اومد -

 در جلوی و چپ سمت فرعی پیچد در اولینبعد می

 .ایستدمی بزرگی برقی

 مونی تا مطب باز بشه.جا میهمین -

رود. پیش زند و در پارکینگ به آرامی باال میریموت می

خارجی پارک  های اسپورترویم ردیف به ردیف ماشین

 گوید:شده. تند و پراخم می
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 به من دستور ندید. -

رود و در اولین از رمپ جلوی در به آرامی پایین می

 گردد طرفم.دارد. برمیجای خالی ماشین را نگه می

 دست نوازش بکشم سرت دوست داری؟ -

 بازش و روددستم به طرف در ماشین می

دتر از او از زو و "شعوربی" زنممی لب صدابی .کنممی

هایم عمیق درهم گره روم. اخمماشین بیرون می

 دانمنمی. شودمی خارج ماشین از تاخیر با اند.خورده

 :گویدمی بلند صدای با مردی. نه یا امگفته چه فهمیده

 

 سالم آقا. -

که کتش را انداخته روی یک دستش، او در حالی

 کند.ریموت ماشینش را به طرف مرد پرت می
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ها باکشو پر کنن. بعد برو دفتر بده بچهاینو  -

ده، صحیح و سالم... محمدی یه پاکت بهت می

گم صحیح و سالم. نشه مثل ببین علی دارم می

 شرکت بریمی گیریمی تحویل ازش. دفعه اون

 تمام؟. دیمی هادی تحویل

 

شود با حرکت سر به آید طرفم و نزدیکم که میمی

 کند.مسیر اشاره می

 چشم. -

 های منحنیها به طرف پلهالی ماشیناهش از البههمر

شود. روم که احتماال به نمایشگاه و دفترش ختم میمی

ها و انتهای پارکینگ یک باالبر ماشین هست و کنار پله

 اند.های بزرگ و کوچکی تا سقف چیده شدهجعبه
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زند توی آمیزی میشود، نور اغراقپیچ پله که تمام می

جا روی بندم و همانم را از درد میهایچشمم. چشم

 ایستم.باالترین پله می

 پیشش مونیبیا باال ببینم نگین اومده یا نه. می -

 ...تا

کند که به جای جوابِ سالم مرد انگار مکثم را حس می

آید به عقب کت و شلوار پوشی که با لبخند طرفمان می

 چرخد.می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 52پارت#
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دو طرف نمایشگاه تا سقف بلندش از شیشه است 

 رنگ در آن انعکاس و سفیدش و زرد نورپردازی و

 با زیرکانه بازی یک. زندمی چشم در عجیب هاماشین

 مقهور ورود یلحظه در را ببینده که هارنگ و نور

 را هجوم این تاب ناسورم هایچشم. کندمی

 و دهممی فشارشان هم روی ترمحکم آورند.نمی

 :شنوممی

 

 چی شدی تو؟ -

کنم و تالشم برای باز کردن نزدیک شدنش را حس می

هایم ماند. کف دستم را روی چشمثمر میهایم بیچشم

بار صدای خسرو رو را درست از روبرویم گذارم. اینمی

 شنوم.می
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... وقت!دستتو بردار ببینم چی شده. پکور نشی یه -

 با توام دخترجان. 

 

 دستم می،شود، حائل حضورش که میان من و منبع نور

 چند برخالف هایمپلک پشت .آورممی پایین تردید با را

 و لرزندمی هایمپلک. نیست نور از خبری پیش یدقیقه

 دقایق اختیاربی و عصبی واکنش از گرفتن فاصله با

 .شوندمی باز آرامی به پیش،

 

تا دنیای مقابلم معنادار شود و بفهمم آن کشد طول می

های هایم، چشمهای خیره مانده در چشمسیاهی

 اوست!

 بینی؟منو می -
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میان ابروهایش گره کوری خورده و من با هر پلک زدن 

 شوم.میرم و زنده میاز سوزش چشمانم می

 

 مشکلی پیش اومده آقا؟ -

چرخاند، از ترس کنار رفتن به جهت صدا که سر می

اش و هجوم نور هر دو دستم را روی دو طرف هسای

ی چشمش را از گذارم. نگاه از گوشهچشمانم می

 جواب در تنها خورد وکنم. تکانی نمیواکنشم حس می

 :گویدمی مرد

 اومده؟ نگین .نیست چیزی نه -

 بله. باال تو دفترشونن. -

 

 .برس کارت به شما خوبه. ممنون. -
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کند. رف نگاهم میحای بیرود. لحظهمرد که می

هایم را با گذشت همین چند دقیقه انگار کمی چشم

 گوید:روشنی فضا تطبیق داده. با اخم می

 تونی تا باال بیای؟می -

 

ی هایی است که از گوشهمنظورش از باال، احتماال پله

ای با شود و به نیم طبقهانتهایی نمایشگاه شروع می

را در جوابش تکان رسد. سرم ای میهای شیشهدیواره

 گوید.ای می"خوبه"دهم و او زیر لب می

 

به دنبالش با سری که برای رهایی از شر نور تا آخرین 

افتم. پا که روی اولین پله ام راه میحد پایین انداخته

لرزد. لرزشی که راه گذارم گوشی در جیببم میمی

اختیار های تنم انگار. بیگیرد میان تک به تک سلولمی
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کنم. آورم و به خسرو نگاه میایستم. سرم را باال مییم

رود. دستم ها باال میهای آرام از پلهمثل همیشه با قدم

کنم. صدای برم و گوشی را لمس میرا توی جیبم می

بینم. من را به حرف زدن چند مرد از جایی که نمی

 روم.ها باال میآورد. از پلهخودم می

 

 رسد.ها میباالی پلهخسرو زودتر از من به 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 53پارت#

 

 آم.بمون. می -
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 که دفتری طرف به و بدون توضیح دیگری

. رودمی شده پوشیده سفید هایکرکره با هایششیشه

 به و آورممی بیرون جیبم از تردید با را گوشی

 .دوزممی چشم اشصفحه

 نوشته:

 «گی.تا یه ساعت دیگه بیا همون جای همیش»

 ام خودِ خود بغض است.خنده

 

 نویسم:لغزد و برایش میدستم روی صفحه می

 تونم.به لطف تو و همایون دیگه نمی»

 «گمهم خودم جاشو بهت میفقط امروز عصر. اون

. به جایش "چرا؟"گوید، . نمی"باشه"گوید نمی

 نویسد:می
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 «دونی کجایی!!!می»

 

ال ساکت مانده. داند کجا هستم و تا حااین یعنی می

اش پر است از تحقیر و داند که میان جملهیعنی می

گوید من حکم استهزا. یعنی خسرو حق دارد که می

 ها دارم.همان طعمه را برای تک تک این آدم

شود و من در دفتری که خسرو واردش شده باز می

 و آورممی باال امین پیام و ی گوشینگاهم را از صفحه

دوزم. قد بلند و خسرو ایستاده می کنار که زنی به

کشیده است. کت آبی نفتی و شلوار مشکی به تن دارد. 

نوازی که رنگ فندقی موها و سیاهی شال با تضاد چشم

تر پوست روشنش ایجاد کرده، صورتش را دلنشین

بیند لبخند گرمی روی کرده است. من را که می

 بندد.هایش نقش میلب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

شونه. از حاال تا ای نگین، خانمی که گفتم -

 و دکتر مطب ببرش هم بعد. مهمونته بعدازظهر

 .گردون برش بشه، تموم کارش تا بمون

آید. نگین میان حرف زدن خسرو قدمی به جلو می

جای من در جواب کند و بهدستش را به طرفم دراز می

 گوید:خسرو می

 

 وقتی اصال! گیمی بار چند. چشم چشم، چشم، -

 نه بهش شهمی مگه چیزی بخواد، یه خسروخان

 گفت؟

گذارم و او با دستم را به کندی در دستش می

 گوید:خوشرویی می
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ای که خسرو انقدر سالم عزیزم. پس مهمون ویژه -

 به خاطرش اصرار داره شمایی!

 

نشیند. های برزخی خسرو مینگاهم به جای او در چشم

شده های امین روی دلم تلنبار ی غیظی که از حرفهمه

 گویم:هایم و میگیرد میان جملهراه می

نیا نیستم خانم. من فقط یه من مهمون آقای ملک -

وقت کور بشه و به آهوام که ایشون نگرانن نکنه یه

 درد شکار شیر نخوره!

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 54پارت#
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دود زیر پوستش و تا خودِ خون به طرز آشکاری می

 آتش و تیز هایچشم اگیرد. بهایش رنگ میگوش

 را گرفتنش خیال که نگاهی در شودمی براق گرفته

 و گوشه با مگر نبود؟ خودش حرف این مگر .ندارم

 حکم فقط شانهمه برای که بود نفهمانده من به کنایه

 بود؟ نگفته برایم را شکار قواعد مگر دارم؟ را طعمه

 

دهد ای روی هم فشار میهایش را برای لحظهدندان

 هایلب پشت تا انگار که حرفی گفتن جای به بعد و

 به رو و چرخاندمی سر آمده، پیش اشفشرده همبه

 :گویدمی نگین
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 چیزی دیشب از .باشه بهش حواست لطفا -

 غش عصر تا بده سفارش صبحونه براش .نخورده

 .نکنه

 کرده مات و کیش حرفش این با را نگین و من همین؟!

 میان ای کهان من و فاصلهچشم دوی دو از این. انگار

 اخم خسرو. است مشخص افتاده، نگین ابروهای

 ساعتش به نگاهی من حضور به توجهبی و کندمی

 :اندازدمی

 

 سه، برگردم و برم دارم، کار جایی یازده طرفای -

 ازش رو دکتر مطب تماس شماره. شده نیم و سه

! بگیری نوبت وقت اول واسه تونیمی ببین بگیر،

 خوام قبل از پنج و نیم اینجا باشید.می

 گوید:نگین که می
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 باشه. -

دهد و به طرف یکی از درهای سرش را تکان می

 نیم ایستد،می آن رود. چند قدم مانده بهای میشیشه

 و است کبود صورتش هنوز. زندمی عقب به چرخی

 .کشدمی شراره آتش چشمانش سیاهی میان

 

 اسمشم غزاله. -

شود و در را کنم تا وارد دفتر میرفتنش نگاه میمات به 

ی نگین، نگاه بندد. صدای ریز خندهپشت سرش می

های رژ چرخاند. روی لبهاج و واجم را به طرفش می

اش لبخند زیبایی نشسته. آرام و با احتیاط خورده

 گوید:می
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جوری خسرو رو عصبی کنه، کسی که بتونه این -

 م دختر!دست مریزاد داره. دمت گر

کنم، لبخند گرمش را بیند تنها نگاهش میوقتی می

گیرد و پاشد روی صورتم. به آرامی زیر بازویم را میمی

 گوید:می

 

نیاها به قول خودشون خون انقدر تعجب داره؟ ملک -

هاشونه. کسرِ شانشونه که کسی اربابی تو رگ

 شون کنه.بتونه عصبانی

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 55پارت#
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 دهد:کشدم به طرف دفترش و ادامه میمی

ولی امان از وقتی که عصبانی بشن. تا زمین و  -

 شن.خیال نمیزمانو بهم ندوزن بی

 

خاطر یادآوری خسرو است یا تمام شدن تاب و به

کنم زانوهایم دیگر قدرت توانم، از گرسنگی حس می

خواهد دست نگین نگه داشتن وزنم را ندارند. دلم می

ز زیر بازویم پس بزنم و روی پاف چرمی وسط را ا

رسیم، دستم سالن فرود بیایم. جلوی دفتر نگین که می

 کند تا جلوتر از او وارد شوم.را رها می
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بفرمایید عزیزم. چند ساعت مجبوری اینجا بد  -

بگذرونی تا وقت دکتر رفتن بشه... برای صبحونه 

 چی میل داری؟

 

گردم به طرفش. و برمی ایستمچند قدم جلوتر از او می

از من بزرگتر است و زیباتر. صورت دلنشینی دارد. به 

 گوید:اندازد و میای باال مینگاهم شانه

 دستور رئیسه. -

 

 پرسم:کشم و بعد میای تو میهایم را برای لحظهلب

 شناسید؟نیاها رو میشما ملک -

لبخند و نگاهش عجیب اصالت دارد، گرم است و 

 گوید:دهد و میتکان می صمیمی. سرش را
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 شناسم.بله. می -

 پرسم:دوباره می

 شناسیدشون؟ چقدر می -

 دانم!تعجب کرده، می

 خیلی زیاد. -

 

 شناسید؟!من رو چی خانم نگین؟ من رو هم می -

 

شود. گیج شده انگار و هایش محو میخنده از روی لب

هایی که در ذهن دارد دنبال نشانی از یا شاید میان آدم

 :گویممی شود،می طوالنی که مکثش گردد.میمن 
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 شناسید؟من دختر همایونم. همایون رادمنش. می -

بینم که چطور بهت و ناباوری در نگاهش گویم و میمی

 کند.خانه می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 56پارت#

 

 

قدر از حرفم جا خورده که برای چند ثانیه نگاهش آن

آید . وقتی به خودش میماندماتِ صورت و چشمانم می

ی زند و با اشارهای میهویت و دستپاچهلبخند بی

 گوید:دست به مبل کنارم، می
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 چرا ایستادی؟ بشین عزیزم. -

کند و ای به پشت سرش میبعد با همان دست اشاره

 گوید:می

یه کاری دارم. تا فکر کنی برای صبحونه چی میل  -

 گردم.داری، برمی

 

شود. روی همان ی از دفتر خارج میزدنهمو در چشم به

 ایلحظه برای را هایمچشم و نشینممبلی که گفته، می

 سفیدی و سبزی از ستترکیبی که فضا روشنی روی

 هم روحم و قلب درد چشمم، سوزش به. بندممی

 هر با قلبم، شکسته هایتکه تیزی انگار. شده اضافه

ار ب هر و شودمی کشیده روحم روی اتفاقی یا حرف

 و گذشته ایدقیقه چند کند.اش میبیشتر از قبل زخمی

 قول به بودن همایون دختر انگار. نیست نگین از خبری
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 بینوا دختر که یزید عاقبت از بدتر کرده را دنیایم ماهی،

 .بود خورده جا طورآن شنیدنش با

 

ام که از گرسنگی مالش کف دستم را روی معده

شود و ای دفتر باز میهشیش در. دهممی فشار رود،می

 شنوم که:قبل از دیدن نگین صدایش را می

برات کیک و نسکافه سفارش دادم. اگه چیز  -

 ای هم میل داری...دیگه

 

کنم. چرخانم و نگاهش میسرم را به طرفش می

فهمم. کند که نمیای در سکوت جوری نگاهم میلحظه

حالت ای که یک آن بیشتر نیست و سریع به لحظه

 گیرد:ی حرفش را پی میگردد و دنبالهقبلش برمی
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 حتما بگو. -

 کنم:با صدای آرامی زمزمه می

 ممنون. -

. نشیندمی آن پشت و سفیدش رود سمت میز اداریمی

 گردممی پیش دقایق تعجب و بهت دنبال رفتارش در

 که نیست مهم برایش چنانآن موضوع یا. نیست و

ا خوب بلد است به خودش ی و باشد دارادامه واکنشش

کند و تاپش را باز میمسلط شود. با لبخند درِ لپ

 گوید:می

 

در هر حال با من اصال تعارف نکن. من خودم هم  -

 آدم تعارفی نیستم.

کند و انگار برای خودش تاپش تایپ میچیزی در لپ

 گوید:می
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نویس قراردادو واسه خسرو تا یادم نرفته پیش -

نیم مطب دکتر ببینیم چه بفرستم. بعد زنگ بز

 ده یا نه.ایم. اصال کسی جواب میکاره

چرخد و نگاهم برای پیدا کردن ساعت روی دیوار می

 با نقاشی بزرگ قاب یک رسد بهجای آن میبه

 بلند دامن باد که رفتن حال در زنی از تند، هایرنگ

 زنده قدرآن نقاشی. درآورده رقص به را رنگش قرمز

صدای جینگ جینگ خلخالی که به پا  شودمی که است

دارد را شنید. تصویر در عین زیبایی به طرز عجیبی غم 

 دلم ریزد انگار. جوری کهعالم را به دل آدم می

 .شوم رفتنش مانع و کنم دراز دست خواهدمی

های زن است که نگاهم خیره به هیاهوی قدم

 شنوم:می
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 تو هم از این نقاشی خوشت اومده، نه؟ من که -

زور ازش گرفتم. حاال عاشقشم. کار خسروئه. به

 ...یکی که داره کاری براش انگار

های زنگ زده، دندههای گردنم مثل حرکت چرخمهره

 چرخد.کند و دردناک به طرفش می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 57پارت#

 

 

زند بیند، لبخندی از سر شوق مینگاه متعجبم را که می

 گوید:و می
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کسی کنی؟ حق داری. فکر کنم هیچنمیباور  -

 باورش نشه.

 

زنم و باز سر های خندانش پلک میخیره در چشم

چرخانم به طرف نقاشی روی دیوار. آن همه سرخی می

با تم سبز و سفید اتاق تضاد عجیب و به همان اندازه 

گیری دارد. درست مثل تضادهایی که در وجود چشم

 خالقش هست.

 

نیا مد خوندن، نه کردم آقای ملکمی فکر من -

 نقاشی!

کنم و به رخم حس میسنگینی نگاهش را روی نیم

ی کنم. تعجب چند دقیقهعمد با تاخیر نگاهش می

های او سرایت کرده. پیش در نگاه من انگار به چشم
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نگاهش پر از سوال و حیرت است. ابروهایم را باال 

 گویم:اندازم و میمی

 

دونید که آقای اسیدشون، پس میشناگه خوب می -

ی نیا تا قبلِ از ایران رفتنشون توی خونهملک

 کردن.ی من زندگی میعمه

رود. در جایش آید و میدر نگاهش حس ناخوانایی می

 گوید:شود و با لبخندی سرسری میجا میجابه

 

گی، این مسئله رو یادم نبود... خسرو درست می -

 ودیم یاد گرفت.نقاشی رو هم وقتی ایتالیا ب

گوید از قدیم بودیم! پس بلف نیست و حق دارد که می

خورد شناسد. تلفن دفتر زنگ مینیاها را میملک

 چرخانممی سر باز نگین گفتن "بله" با زمانهم و
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 یدردانه عزیز که این. نقاشی به شوممی خیره و

 برایم سرسوزنی کرده، چه اشزندگی در نیاهاملک

کند، ولی اینکه االن دارد چه کاری می ندارد اهمیت

رسد به من و آرزوهایم برایم کاری که یک سرش می

 مهم است.

 قدر که حاضر شوم سرش با او معامله کنم!آن

 

های زن و ذهنم با ام میان رقص دامنانگار گیر افتاده

 کشد به روزهای دور.اش پر میهر حرکت خیالی

الم بود که رفتنش را به یاد دارم. پنج، شش س

نیا حکم کرده بود به رفتنش! گفته بود، الدین ملکنظام

های شهرزاد خسرو باید برود، همین! نه التماس و گریه

و شیرین اثری در حکمش کرده بود و نه جار و جنجال 

ی قمر که کارش شده بود بست نشستن در خانه
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هوویش. خسرو قرار بود برود، که رفته بود، بدون بحث 

ض. رفته بود ولی آنی برنگشته بود که پدرش و اعترا

 آرزویش را داشت.

 

 خاک خاطرات قعر از را من نگین صدای تن بلند

 هایشحرف میان از. کشدمی بیرون روزها آن یگرفته

 به "تکنسین" و "سازنده کمپانی" ، "هاماشین برق"

 راه به و زنممی تکیه مبل پشتی به. آشناست گوشم

کنم. رای دیدن امین پیدا کنم فکر میب باید که گریزی

ست بفهمم گیر همایون چه ارتباطی به حاجی و کافی

 وقت است که...امین دارد، آن
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بندش در به آرامی باز خورد و پشتتقی به در می

شود و شود. مردی با یک سینی در قاب در ظاهر میمی

 زند به نگین.جا برای کسب اجازه زل میاز همان

اش با دست به میز ن قطع کردن مکالمهنگین بدو

اندازم و کند. سرم را پایین میجلوی من اشاره می

ام. تا اینجا های الک نخوردهدوزم به ناخنچشم می

ای که همایون الخروج کردن و پروندهشکایت و ممنوع

خاطر پیش بردن کارهایش و برایم ساخته فقط به

 دانم!ترساندن من است، می

 

کنم. اما بعد از کاری ی مقابلم نگاه میده شدهبه میز چی

 چه رادمنش همایون از خواهم انجام دهم،که می

 .داندمی خدا فقط را آیدمی بر کارهایی
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 58پارت#

 

 بخور عزیزم. -

گیرم و به نگین که نفهمیدم کی سرم را باال می

کنم. نگاه میتماسش را تمام کرده و زل زده به من، 

نگاهش سنگین است یا من این روزها توهم برم 

 را سکوتم کنند؟می نگاهم دیگری داشته که همه جور

 هایمشانه روی از را نگاهش وزن بیند،می که

 دسته هم روی را شده پرینت کاغذ چند. داردبرمی

 :گویدمی و کندمی
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 مبتال سرطان هامون متاسفانه بهیکی از فنی -

 و تایید جدید کادر تا تونه کار کنه.ه نمیدیگ شده،

 .کاسه همین و آشه همین روز هر بشه جایگزین

زند ای حرف میزنم در مورد جزییات مکالمهحدس می

 ام.که به جز چند کلمه چیزی از آن نشنیده

 

پیدا کردنشم که از فوق تخصص قلب  -

 دی؟می من به مطبو شماره راستی تره...سخت

 "االن"کنم و زیر لب ام را تر میهای خشکیدهلب

 و داردبرمی را رویش پیش کاغذهای نگین. گویممی

 آورممی بیرون کیفم جیب از را دکتر ویزیت کارت وقتی

 ایستاده مقابلم و شده بلند اشصندلی روی از که

 :گویدمی گیرد،می دستم از که را کارت .است
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. جا استراحت کن..ات رو خوردی، همینصبحونه -

جوری پف کرده انگار کل دیشبو چشمات یه

نتونستی بخوابی. راحت باش. چیزی هم خواستی 

 من تو اتاق خسروام.

 

ی ترین لحظهرود و من میان پرتعلیقمی

 دوریک را باریکم هایچشم. شوممی رها تنها امزندگی

 به رسممی باز و چرخانممی فضا آرامش و روشنی میان

 بیشتری وضوح با انگار ن بارای. دیوار روی نقاشی

 مثل درست رفتن، حس از است پر نقاشی. بینمشمی

 !من

 

دارم و از روی مبل بلند لیوان کاغذی نسکافه را برمی

 باز فرعی خیابان به که ایپنجره پشت شوم.می
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 قاب به چسبانممی را امشقیقه. ایستممی شود،می

م. نوشمی لیوان محتویات از جرعه چند و پنجره

تابم چه کنم؟ چطور شود ولی با قلب بیام آرام میمعده

درد و سوزشش را به روی خودم نیاورم و چشم ببندم 

 ساله دارد؟ روی رویاهایی که عمری پنج

 

نشیند را از پس ای که روی شیشه میچند قطره

بینم. ی اشکی که روی چشمانم افتاده، تار میپرده

ی ا بر شانهانگار آسمان هم مثل من بغضش ر

 دل تهران، پاییز ابتدای در اینجا،. است شکسته پنجره

 با همیشه است، یادم تا که آسمانی همدلی به امبسته

 .باردمی خساست
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 که آدرنالینی حجم این دلیل ام؟ نه! پساسیر و زندانی

ار و هز روی برده را قلبم ضربان و شده ترشح خونم در

هایم را مثل یک آهو تیز و تند کرده سرعت قدم

 چیست؟

 پنج یهمه باشم توانسته شود کهخودم هم باورم نمی

 متوقف لحظه یک برای حتا که هاییقدم با را طبقه

 به و ایستممی رسم،می که همکف به. بدوم نشده،

 آمد و رفت در هایآدم جایبه. کنممی نگاه سرم پشت

جلوی آسانسور به انتظار  که هاییآن یا

. بینممی را نگین حیران نگاه اند،ایستاده رسیدنش

 هرچه ولی نه؟ هنوز یا امزده دورش فهمیده دانمنمی
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 باعث وجدان عذاب یا شرم مثل چیزی هست، که

 مشتم در را کیف بند بیندازم، پایین را سرم شود،می

 .بروم در طرف به بلند هایقدم با و دهم فشار

 

ایستم و نگاهم را برای ای میوی ساختمان لحظهجل

چرخانم. ماشین کاربنی رنگش که پیدا کردن امین می

دانم هنوز سندش به نام حاجی برخالف ادعایش می

 تر زیر تاللوی نور خورشید درطرفاست، کمی آن

 درخشد.های باران، مثل خدایان رومی میدانه

 

 که عجله دارد ودمخ مثل مالقات این برای انگار او هم

 چند فحش و بوق روی گذاردمی را دستش دیدنم با

 دویدن با فرقی که هاییقدم با .خردمی جان به را نفر

 را خودم و کنممی عبور هاماشین الیالبه از ندارد
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 را جلو در ماشین به نرسیده. ماشینش به رسانممی

ب عق سرم پس تا که را نمناکم شال. کندمی باز برایم

کشم و با همان شتاب روی صندلی جلو رفته جلو می

 گویم:آیم و قبل از هر چیزی میفرود می

 

 برو! -

هایی که باالی کند و بعد با اخمای مات نگاهم میلحظه

خورد، با لحن تندی های پر خونش در هم گره میچشم

 گوید:می

 مگه اومدی دزدی؟ -

 

گذرد این میکنم و اولین چیزی که از ذهنم نگاهش می

 "طور دوستش دارم؟هنوز همان"است، 
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های البد دارم که چشمانم از تمام صورتش، چشم

 خرد.بیند و سوزش اشک را به جان میقرمزش را می

احساس و بی"آورم گاهی که غیظ ماهی را درمی

جز کند و معتقد است، من بهخطابم می "فناتیک

 "صاحاب شدهبی"هایم و آن مدارهای به قول او کتاب

 را املحظه این حال تا کجاست !فهممنمی چیزی هیچ

 چه احساسم و غرور میان ببیند که کجاست ببیند؟

 !است؟ جریان در نابرابری جنگ

 گویم:می

 خوای حرف بزنیم، فقط برو.اگه می -
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 ینیمه با من که بود آمده دیر قدریآن نگین

وجودم کنار بیایم. پیش از ورودش به  یدلشکسته

اتاق برای چند دقیقه صدای حرف زدن خسرو و مرد 

دیگری را درست از پشت در شنیدم و بعد رفته بودند 

 خودش قول به خبر با بعد یدقیقه چند نگین انگار و

 :آمد خوبی

 

 و شاید باورت نشه، ولی واسه ساعت سه -

 .گرفتم نوبت برات نیم

. پیچیدمی همبه دوریک ام با شنیدن حرفشرودهدل و 

 فرق هم با آسمان تا زمین انگار نگین خوبِ و من خوبِ

 .تند دور روی افتدمی قلبم شنیدنش با که دارد
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 االن؟ -

 قید از که را حالتش خوش فندقی موهای خندد ومی

 به و زندمی گوشش پشت شده، رها شال

 :گویدمی شوخی

 

. نداره نشد من برای کار ختی.نشنا منو هنوز تو -

 آچار گهمی بهم همیشه خسرو همین خاطربه

 .فرانسه

 :گویدمی میزش، طرف به که می رودبعد در حالی

 

داد، زنگ زدم به شماره مطب رو کسی جواب نمی -

 ...جراحی مرکز توی یکی از دوستام که
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ی رسد. همهصدایش کند و نخراشیده به گوشم می

رسانی که ی گوشی و آیکون پیامصفحهوجودم شده 

مان. برای امین پر است از خاطرات پنج ساله

 نویسم:می

 

 مطب ساختمون پایین چهار، تا سه ساعت بین»

 «.دکترم

 نگین به و گیرمشود سرم را باال میپیام که ارسال می

 در که صمیمیتی و محبت برق خاطربه. کنممی نگاه

کشم. میان جالت میخ خودم از درخشدمی چشمانش

هایش یکهو انگار چیزی را به یاد آورده باشد، حرف

 پرسد:می

 

 راستی تو برق خوندی، آره؟ -
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لرزد. در جوابش سرم را تکان گوشی در دستم می

کشانم به ام را میدهم و مثل گربه دزده نگاه رمیدهمی

 ی گوشی. نوشته:صفحه

ت فقط تا چهار غزال... بعدش هر چی که شد خود»

 «خواستی.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 شریف؟ -

کنم، خودم آنجایم و ذهنم میان موج نگاهش که می

هایش، سفر کرده به چند صفحه نرم لبخند روی لب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

و  ها درس خواندنتر از تقویم، به ساعتعقب

 قدم و جمعه هایصبح به های بعدش،شیطنت

 هایبوسه و درکه مسیر هایزدن

 کندن جان شب و روز و بلند رویاهای به اش،پنهانی

 قلب، تند هایتپش به عاشقانه، هایزمزمه به برایش،

 ...به

 

کند و من نگین هنوز منتظر جواب نگاهم می

 دهم:ترین جواب ممکن را میربطبی

 سرویس کجاست؟ -

 تالشی با افتد.از سرِ حیرت میان ابروهایش فاصله می

دارد با سر به طرف در  لبخندش برگرداندن برای که

 گوید:کند و میاشاره می
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 انتهای راهرو سمت چپ. -

دهم. از جایم بلند گوشی را بیشتر میان مشتم فشار می

ترین حالت روم. با دردناکشوم و به طرف در میمی

ام از خودی خوردن شبیه سقوط ناغافل ممکن فهمیده

ت به تنها ی اولاز ارتفاع است. سقوطی که در لحظه

گذرد جای ضرب گز گز است و ناباوری. کمی که می

کند و بعدترش این درد است که امانت کند، ورم میمی

 برد.را می

 

 قلبم شکستگی جای .روممی بیرون کنم ودر را باز می

 .انگار رسیده ورم به و گذشته گز گز از

توی راهرو کسی نیست. یک سکوتِ سفید که متاثر 

جا را فرا گرفته. سکوتی که مهاست از طراحی داخلی ه
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 حرکت تا من روح دارد انگار و چشم دوخته به

 .ببیند را امبعدی

 

 و هست دیگر در چند روم.به طرف انتهای راهرو می

 واردش پیش ساعتی خسرو که دری به رسممی بعد

 بقیه برخالف که دفترش یشیشه پشت .بود شده

ایستم. می ایلحظه برای شده، کشیده اشپرده

های دفترش ترکیبی است از سیاهی میز و صندلی

چرمی و سفیدی دیوارها. روی دیوار پشت میزش، 

ی مشکی با آرم عکس بزرگی از یک ماشین کوپه

پر نصب شده که ابهت خاصی به فضای ی سهستاره

ی دفترش داده است. چیزی مثل هویت واقعی ساده

 خودش!

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

را از دفترش با صدای کشیده شدن دری نگاهم 

آنکه به عقب بچرخم و منبع صدا را کشف گیرم و بیمی

کنم، به طرف راهروی کوچکی که در سمت چپ قرار 

کنم. من از این دنیا هنوز یک رفتن دارد، قدم تند می

 طلبکارم!

 

 

 

های نگین برای به ی تالشچند ساعت گذشته و همه

حرف آوردنم، با شکست مواجه شده و سکوت این 

اش پشت فرمان، حکم همان پرچم سفید تسلیم لحظه

 را دارد.
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دهم و چشمانم را سرم را به پشت صندلی تکیه می

ی جلوی ماشین را مه و های بارانی که شیشهروی دانه

 بندم.مات کرده، می

 

 دادنی دست از هر داده، یادم مادرم رفتن بعدِ ماهی از

ه همیش .شود عادت به تبدیل که است سخت وقتی تا

تر از فراموشی به آدم خدا هیچ نعمتی بزرگ»گوید: می

 جای به کنم.و من به رنج عادت کردن فکر می« نداده.

 بلعیدن توان که هاییحفره و دادن دست از بعدِ خالی

 .دارند را آدم

کجا پارک کنیم حاال؟... اینجاها رو خوب  -

 شناسم.نمی
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اشین را م سرعت که او به کنم والی چشمانم را باز می

کنم. پایین آورده و با دقت زل زده به بیرون نگاه می

چرخد روی ساعت ماشین که فقط نگاهم دزدانه می

چند دقیقه تا سه مانده و ذهنم برای پیدا کردن راه دور 

 افتد.زدنش به تقال می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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ی چند دقیقه بودن میان ترافیک نرم و باران زده

ها را هم به بلبشوی ذهنم باز کرده. ابان پای خاطرهخی

که کشد و در حالینگین پوفی از سر کالفگی می

 گوید:دارد، زیر لب میاش را از کنار دنده برمیگوشی
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 ها باید یه پارکینگ باشه!باالخره این طرف -

 و خودم. انگار اندگرفته هایم زیر باران جانخاطره

از بعدازظهرهای داغ تیر ماه.  یکی در بینممی را امین

های ماشینش را در جای دنجی که به لطف ویزیت

ایم، پارک کرده و بعد در مداوم دکتر کشف کرده

 گوشم کنار گرفته، دستش در محکم را دستم کهحالی

 .گویدمی نیامده روزهای از

 

ی جلو و تصویر مه و مات دختر و نگاهم را از شیشه

گیرم و مثل خود نگین زمزمه می روبرویم خیالی پسر

 کنم:می

 جلوتر بپیچ سمت چپ. -
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رخم حس سنگینی نگاه متعجب نگین را روی نیم

کنم و بعد باال رفتن سرعت ماشین و پیچیدنش به می

ام. این هم از همان خیابان فرعی سمت چپی که گفته

 رحمانه!قدر حقیقی و بیها، همینخاصیت خاطره

 

گاه و های گاه و بیمطلق من و نگاهتا مطب در سکوت 

دانم عجیب و غیرطبیعی گذرد. میپر از سوال نگین می

تواند طبیعی ام. اصال چه کسی در شرایط من میشده

 باشد، که من باشم؟!

جز من و نگین مراجع دیگری مطب در آن ساعت به

اخالق دکتر هم تازه رسیده و  ندارد. حتا منشی خوش

ای که عادت دارد در مطب به پا یطب هایهنوز کفش

 انتظار سالن چرمی هایمبل از یکی روی کند، نپوشیده.

 نگاهم. نشینممی ورودی راهروی روبروی درست و

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اممچی ساعت هایعقربه روی نشیندمی زیرچشمی

 کنار نگین. اندشده منطبق هم روی سه، از بعد کمی که

دن دکتر آم ساعت درمورد او از و ایستاده منشی میز

 پرسد. می

زنم به تابلوی هدف زل میگیرم و به بیسرم را باال می

بزرگ آناتومی چشم انسان که روی دیوار نصب شده، و 

تر و دری که ی حواسم حولِ راهروی کمی آن طرفهمه

 زند.در انتهایش قرار دارد، چرخ می

 نشیند:لحن شوخ منشی در گوشم می

ساعت اومدن دکتر  دیگه تا اینجاش دست من بود.»

 «تونه تضمین کنه.رو فقط خدا می

 ی نگین:و صدای پراز خنده

ولی من برعکست، حتا ساعت آب خوردن رئیسم رو »

 «دونم.هم می
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 «تو دیگه باریکال داری!»

رئیسش یعنی خسرو؟ اگر منظورش او باشد که به نظر 

 دارد.  "باریکال"من هم 

قراری باز به بی با من آید وزنگ در به صدا در می

گوش کنم. صدای تیک باز شدن در بهساعتم نگاه می

رسد و چند ثانیه بعد خانم مسنی با عینک آفتابی در می

شوند. که دختر جوانی دستش را گرفته وارد میحالی

نشاند و خودش به دختر جوان زن را روی اولین مبل می

خورد. رود. تلفن نگین زنگ میطرف میز منشی می

ی بزرگ انتهای سالن جواب دادن به طرف پنجرهبرای 

 با شوم واختیار از جایم بلند میرود و من بیمی

 .دارمبرمی قدم ورودی راهروی طرف به آرام هایقدم

بیندم. پرسشگرانه نگاهم نرسیده به راهرو نگین می

گویم درست کند و من بی آنکه بدانم چیزی که میمی
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بودن نگین نسبت به فضای مطب است یا نه، از غریبه 

 زنم:صدا لب میکنم و بیاستفاده می

 

 سرویس. -

بندد و باز بار میهایش را برای راحتی خیالم یکچشم

کند و در ادامه حرف زدنش به طرف پنجره می

های کنم. با قدمچرخد. از فرصت استفاده میمی

 های مادر و دختریِ تازه واردها ازپرشتاب و میان زمزمه

 شوم.گذرم و از مطب خارج میراهرو می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 63پارت#
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 چرخاند.زند و فرمان را میپوزخند صداداری می

 خود سر که ترسی؟ از اون یارو زورواز کی می -

 بین خداشه از که پدرت... اش؟خونه رفتی پاشدی

 !بشه صفا و صلح ما

را با این شک خسرو است. حاال چمنظورش از زورو بی

های غالبا اسم خطابش کرده، یا به خاطر لباس

دزد شده و قرار است به سیاهش است و یا اینکه شاه

 ی دزدها بزند.دار و دسته

 

گذارد و ماشین با امین پایش را با حرص روی گاز می

گذارم روی شود. دستم را میشتاب از جا کنده می

 گویم:داشبود و در جواب توهینش می
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اش؟ انتظار داشتی پا شدم رفتم خونه سرخود -

وقتی وسط خیابون ولم کردی، شبو زیر پل 

 بخوابم؟

 

های دریده و پیچد در اولین فرعی و با چشممی

 کند.اش نگاهم میبرزخی

تو مگه خونه نداری؟ مگه مسئولیتت با اون پدر  -

 شرفت نیست؟ چطور روز خواستگاری...بی

هم فحش نداده لحظه بهپرم میان حرفش. تا این می

 .شد نصیبم همایون یسرصدقه از بودیم که این هم

 حرف دهنتو بفهم امین. -
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کنان در  فسخندد. از ماشینی که فسبلند و پرغیظ می

گیرد و راند، سبقت میی فرعی میطرفهخیابان یک

 گوید:می

 نه بابا! -

ای که با تکان محکم ماشین، به دستم را روی شانه

 گذارم.نجره خورده میی پشیشه

گفتی با من کار داری، اومدم. ولی اگه فکر کردی  -

ام مونم تا هر چیزی از دهنت درمیاد به خانوادهمی

 بگی و غیظتو خالی کنی، خیلی اشتباه کردی.

پیچد در خورد و انگار میباز ماشین تکان محکمی می

 یک فرعی دیگر.

 

یمون، زنه به زندگیت، به زندگپدرت داره گُه می -

 زنه که نه، زده!فهمی؟... میمی
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با دختر غمگین وجودم که با این حرف امین قصد کرده 

جنگم. االن وقت کم آوردن در خودش فرو برود می

 نیست، وقت کوتاه آمدن نیست، وقت وا دادن نیست!

 

همه زحمت کشیدیم، شب و روز درس این -

 ویزای خوندیم، جون کندیم واسه پذیرش و اون

که بکنیم از این خراب شده بریم. چی شد؟  کوفتی

واسه کی حرف دهنمو بفهمم؟ واسه آدمی که به 

 ی خودش هم رحم نکرد؟ی بچهسالهزحمت پنج

 گوید:کند و با حرص میبعد نگاهم می

 

 رم.من که کارم درست شده می -

 سوزاند.لرزد. آتش حرفش تا بن قلبم را میلبم می
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 خوای؟پس دیگه چی می -

 

 خداآرزوکردم رگوشتوراد#

 64پارت#

 

 

 دندان به که لبی لرزش نشیند روینگاهش می

 و بینممی را دهانش آب دادن فرو. امگرفته

. شودمی دوخته مسیر به و دزدمی من از که نگاهی بعد

 اگر گریه؟ و خانمحاج پسر. امندیده را بغضش امروز تا

اشک  که باشم مرده مگه": گفتمی حتما بود اینجا

 "هام.بشینه تو چشم بچه
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 شده بحثش شوهرش با الهه که روزی این جمله را از

 واردیوانه سرعت همان با امین .دارم درخاطر بود،

 چاه اعماق از انگار صدایم. اصلی خیابان در پیچدمی

 :پرسممی که وقتی آیددرمی

 گی امین؟چرا چیزی نمی -

 

تش چند بار کشد کنار خیابان و با کف دسماشین را می

 کوید روی فرمان.محکم می

 لعنتی، لعنتی، لعنتی! -

 فهمم؟!من چرا تو رو نمی -

 فهمی!معلومه که نمی -
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ام وسط یک ترین سکانس زندگیانگار از اکشن

ام. جایی که انگار از پیش ی ملودرام فرود آمدهصحنه

 دانم یک پایان تلخ در انتظارم است.می

کنم و تری خون را روی آن پوست لبم را با حرص می

 کنم.احساس می

 

 تو بگو که بفهمم. -

 .کنم ولت باید بابام گفت -

خورد و ی سرضربش مثل سیلی به صورتم میجمله

الیش تنگ شده البه نفسم از حجم حقارت تنیده

هایش شبیه هزیان است، آرام و ی حرفشود. بقیهمی

 های تندش.زیرلبی و گنگ میان نفس

ده، نه حمایتم نکنم نه پول سفرمو میگفت اگه  -

 کنه.می
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پرد. مبهوت به ام میپلکم از شوک چیزی که شنیده

 ام.رخش زل زدهنیم

 دونی غزال...تو که اوضاع منو می -

 

چرخاند میان اجزای گردد طرفم و نگاهش را میبرمی

 صورتم.

من یه دانشجوام مثل خودت! اگه بابام کمکم نکنه  -

اندازم حتا تا آرزوهامو بزنم... پسباید قید رفتن و 

 تحصیل و زندگی هایهزینه. رسهنمی هم آلبرتا

 ...و

 گوید:دهد و میباز آب دهانش را فرو می

من یه راهی پیدا کردم، شاید بشه از اون طریق از  -

ایران خارجت کنیم. ولی بابام نباید بفهمه تو 

 بامنی. ببین غزال...
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یم را بگیرد. خودم را هادستش را جلو آورده تا دست

های آخرش توجه به حرفکشم و بیعقب می

 پرسم:می

 

 چرا حاجی خواسته ولم کنی؟ -

 خواهد مجابم کند.می

ببین، االن این اصال مهم نیست. مهم اینه که تو  -

شه اش رو میبتونی از ایران خارج بشی، بقیه

 .بفهمه نباید پدرم درست کرد. فقط...

کنم. بلند با تمام وجود حس میسرریز شدن صبرم را 

 گویم:می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 65پارت#

 

 

 

 

دیوونه شدی؟ من مدارک ندارم. پدرم  -

 درست کیفری یپرونده الخروجم کرده. برامممنوع

 تونمنمی نخواد همایون اگه قبرستونم تا. کرده

 خارج ایران از جوریچه. پریده سفارتم نوبت .برم

 شم؟

 گوید:آورد و میرا پایین میتن صدایش 
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من که نگفتم قراره قانونی خارج بشی. وقتی بهت  -

جوری که گم نباید پدرم بفهمه، یعنی یهمی

 کس نفهمه تو با منی.هیچ

 

 :کندمی شره چشمم یگوشه از اشک و زنمداد می

همه زحمت غیرقانونی خارج شم؟ آره امین؟ این -

ایران برم؟ کشیدم که عین فراریا غیرقانونی از 

خوره؟ وقتی جوری رفتن به چه دردم میاصال این

نتونم سر کالسام بشینم و درس بخونم رفتن به 

 خوره؟!!!چه دردم می

 

 گم.گوش کن ببین چی می -
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آورد تا روی صورتم بگذارد که با دستش را جلو می

ای میان زمین و زنم. دستش لحظهدست پسش می

گذاردش روی ند و میکماند. بعد مشتش میآسمان می

 پایش.

 شیم؟ جدا باید گفته چرا حاجی -

ی ی دست دیگر گوشهبا انگشت شست و سبابه

 گوید:کند و میچشمش را لمس می

 

 گوش کن غزال... -

دم تا نگی چرا دم. به هیچی گوش نمیگوش نمی -

 حاجی گفته باید جدا شیم.

 کند خودش را آرام کند.گیرد و تالش مینفسی می

 گوش بده... اول -
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ی در و با پشت گذارم روی دستگیرهیک دستم را می

 زنم.هایم را پس میدست دیگر اشک

 رم.یا میگی یا می -

 زند:هایش کشیده اسمم را صدا میاز میان دندان

 غزال. -

 

خواهم از ماشین خارج شوم که کنم و میدر را باز می

شود. صدای فریادش در بازویم اسیر دستش می

 نشیند:ها در گوشم میی هیاهوی گذر ماشینزمینهپس

. بگیره دامنشو پدرت گند ترسهمی چون -

. ماجرا وسط بکشه منو پدر پای خوادمی پدرت

 با تونهمی بازم کرده فکر .بگیره باج ازش خوادمی

 باراین. باطل خیال زهی ولی .بره در قسر بند و زد

ه گیر گُ تو خرخره تا بابات .داره فرق اوضاع
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 واسش هم خدا دست از بشه متهم اگه کرده.

 بشی، خارج ایران از کافیه فقط تو. برنمیاد کاری

 پذیرش و سیاسی پناهندگی تونیمی بعدش

 .بگیری

 

های لرزد. مویرگهایش میی پشتم با حرفتیره

هایش مثل مواد مذاب، سرخ و ی میان چشمبرجسته

کشم و او قب میع زنان نفسنفس را بازویم دارند.تب

کند. صدایم فشار انگشتانش را دور بازویم بیشتر می

 لرزد:می

 اگه پدرت ریگی به کفشش نباشه چرا باید بترسه؟ -

 شود.وحشیانه در صورتم براق می

 .غزال نگو چرند -
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گذارم و با خشونت یک پایم را از درِ باز بیرون می

 کشم.بازویم را از میان انگشتانش عقب می

 

گم؟ چون پدرت کنی دارم چرند میمی فکر چرا -

 چون بنده؟می ته تا پیراهنشو یدکمه چون حاجیه؟

 قضا نمازش و داره مهر داغ پیشونیش روی

 چرا؟ آره؟ ست،کارههمه من پدر وقتاون شه؟نمی

 از کدومهیچ پدرم چون کنم؟ قبول حرفتو باید چرا

 نیست؟ داره، پدرتو که اونایی

 

 وکردم خداآرزتورادرگوش#

 66پارت#
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هایش کبود. دست قرمز شده و لبپوست روشنش یک

گیرم کنار انبار باروت هر آن به انتظار کبریت را می

 آیم.ام و نه کوتاه میانفجارش هستم. ولی نه ترسیده

 ترسیده؟ پدرت کنممی حس دارم من پس چرا -

 تا بده فراریت و کنه جدامون خوادمی انگار چرا

ن ماجرا پاک کنه؟ چرا اگه پاش ای کل به ربطشو

کنه؟ مگه از گیر نیست حساب منو از بابام جدا نمی

دونست؟ مگه هزار بار نگفته بود که اول نمی

حساب غزال از همه جداست؟ از همه یعنی کی؟ 

 کرده ولم که مادرم یعنی ام...یعنی خانواده

 و دزدی شماها قول به کارش که پدرم یعنی ...رفته

 .بنده و زد
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اند که با وجود آتشی هایم آمدهچه بالیی سر اشک

 آن از ایقطره حتا سوزاندمی را هایمچشم که

 .چکدنمی

 یه فراریِ دختر با پنهونی عمرت آخر تا قراره تو بعد -

 جیب به چشمت خودت قول به که تویی باشی؟ متهم

 کشور از غیرقانونی منو خوایمی ترست از و باباته

ش خودت فکر کردی امین. که انقدر پی چی کنی؟ خارج

ای احمقم؟ یا شاید فکر کردی مثل اون دخترای دیوونه

 تو رممی تو طناب با دارهمی برشون عشق توهم که

 چاه؟

 

روم و در را محکم گویم و از ماشین بیرون میمی

هایش را بشنوم که شنیده کوبم. آمده بودم حرفمی
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. حاال دیگر با بودم. حتا چیزهای بیشتری هم فهمیدم

 حسابم.ی ته دلم بیخودم و آن حس دخترانه

 صدایم پرحرص و بلند آید ودنبالم از ماشین بیرون می

 :کندمی

 غزال؟ -

 چرخم.و به طرفش می

 

 همایون سر داره بالیی چه فهمیتو انگار نمی -

 !آدمی

طرف ماشین، درست دارم و اینیک قدم به جلو برمی

 ایستم.میروبرویش 

 تو بهم بگو تا بفهمم. -
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کشد روی صورتش و با دستش را باکالفگی می

شود اش را از این فاصله هم میهایی که داغینفس

 گوید:فهمید، می

 

 ماجرا دونممی فقط. دونمنمی هیچی جزییات از من -

 برای که توقیفی یمحموله یه به شهمی مربوط

یه واحد  یپروانه از بند و زد با سفارشش ثبت

... شده استفاده تعطیله هاستسال که تولیدی

 افتاده بازرسی که چیه ربطش دونمنمی دونم،نمی

 .پدرت شرکت واردات یسابقه پی

 

 گویم:زنم و معنادار میلبخند تلخی می

 !پدرتو کاری یحوزه توی دقیقا -
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جای تب و تاب گذارد پشت گردنش و بهدستش را می

 کند.اهم میی پیش در سکوت نگلحظه

 چیده، پدرت هم رو غیرقانونی خروج یبرنامه این -

 بعدا بری و بذاری االن منو داره وعده بهت... نه؟

 هم اینجوری! آره؟ برمیگردونه، بهت تولیلی قاقا

 ماجرا از پاشو هم بزنه، دور همایونو تونهمی

 .بیرون کشهمی

دارم برمیزند. یک قدم به عقب مات به صورتم زل می

 دهم.و سرم را از روی تاسف تکانی می

 کنم.من ولت نمی -

 

تر ی لبم و باز یک قدم عقبنشیند گوشهپوزخندی می

 گوید:روم. با داد میمی

 کنم غزال.من ولت نمی -
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طرف ماشین ایستاده و حتا حاضر کند ولی آنولم نمی

 ول از منظورش البد نیست سنگرش را ترک کند!

 پیشه عاشق هایزن مثل باید ت کهاس این نکردن

 هایمدندان رنگ موهایم تا بنشینم انتظارش به قدرآن

 یعنی عاشق زن »: گویدمی همیشه ماهی .شود سفید

 باشه عاقل اگه آدم» گوید،می «.شده تموم زن

 «.شهنمی عاشق وقتهیچ

 با و چرخممی دارم. بعدیک قدم دیگر به عقب برمی

آید، در خیابانی هایم برمیقدم از که سرعتی بیشترین

 .دوممی شناسمکه نمی

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 67پارت#
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 رسم.روم و نمیمقصد شده سراب؛ می

 بردمشمی و گرفتممی شد دست خودم راکاش میای

 از دورتر دقیقه و ساعت و روز هزاران قدر به جایییک

ام رهایش زندگی هایآدم یهمه بند از و لحظه این

های کردم. جایی که خودم باشم و دنیایی بدون آدممی

 ام.گذشته

 

ایستم و به اطراف شناسم میسر چهارراهی که نمی

کنم. هیچ رد و نشان آشنایی نیست. شهر در نگاه می

تیرگی یک شب پاییزی در حال غرق شدن 

 آب دادن فرو با را گلویم در شده گلوله بغض است.

رحم و ام و این تهران بیزنم. من ماندهمی پس دهانم

 انگیز.ای که ندارم؛ ترکیبی سیاه و غمخانه
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کشم روی چشمی که اشک پشتش بست دست می

 هایدست با امروز نشسته ولی میل باریدن ندارد.

 امزندگی هایآدم وجودی حقیقت از پرده خودم

 بوق صدای. نبود ایساده یتجربه این و برداشتم

کشاند سمت ماشینی که ار ماشینی نگاهم را میدکش

اش با لبخندی پهن و کنار خیابان ایستاده و راننده

اندازم و کند. دستم را پایین میمعنادار نگاهم می

کشد و روم سمت خیابان. راننده خودش را جلو میمی

کنم. به کند و من به ماهی فکر میدر جلو را باز می

افتم که یاد این حرفش می ها ونبودنش بعد از سال

 گوید:همیشه می

من عمر و جوونیمو توی این خونه پوچ کردم تا تو »

 این مثل نانجیبی یه نشی تهش و مادری نکشیبی

 خوب من و گویدمی را شعله و همایون دوتا، این «.دوتا
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 وصال به وقتهیچ که داشته عشقی جوانی در دانممی

 ت.اسبهانه من مادریبی و نرسیده

 

شود. با تر میرسم لبخند مرد پهنلب خیابان که می

کنم، کجاست تا پناه بردنم به یک مرد و خودم فکر می

 ام را ببیند!به قول خودش نانجیبی

گذارم روی آسفالت نمناک خیابان و از کنار قدم می

گذرم. صدای ماشینی که هنوز درش برایم باز است می

ی نرم یک سر هدار ماشین خلسبوق یکسره و کش

برد. دستم را برای اولین شب پاییزی را به یغما می

آید، ماشین زردی که با سبز شدن چراغ به طرفم می

گویم ایستد، میکه کنار پایم میکنم و همینبلند می

گیری دربست و بدون اینکه به راننده فرصت تصمیم

 نشینم.کنم و میبدهم، در عقب را باز می
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کند و با اشاره به ب به عقب نگاه میراننده با تعج

 گوید:مسافر صندلی جلو می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 68پارت#

 

 رم.مسافر دارم خانم. دربست نمی -

 گویم:دهم و میبه صندلی تکیه می

اشکال نداره، من عجله ندارم، اول ایشونو  -

 برسونید بعد منو.

 کند:بار از آینه نگاهم میگردد و اینبرمی

 سیرتون کجاست؟م -
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لرزد. سرم ر هزارم زیر دستم در کیف میگوشی برای با

های بسته ی کنارم و با چشمچسبانم به شیشهرا می

 کنم:زمزمه می

 پاسداران. -

 

تاکسی که بعد از یک نیم دور در شهر به پاسداران 

شود. رسد، عضالت شکمم از استرس منقبض میمی

ها هم ه حتا رستوراندانم اینجا آمدنم، در ساعتی کمی

در حال تعطیل کردن هستند، کاری عبث است. تاکسی 

رود، باخودم که در خلوتی خیابان با سرعت پیش می

 تواند باشد.ام کجا میکنم انتخاب بعدیفکر می

 

 اینجاست خانم؟ -
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کشانم. روی ی ماشین مینگاهم را به طرف شیشه

 ردیف هایمچشمکنم. شیشه را با کف دست پاک می

 همچنان راننده. کندمی دنبال را پایین هایکرکره

 :گویدمی

 

خاطر شما تا اینجا اومدم وگرنه این طرفا به -

 مسیرم نیست.

 کنم:زیر لب زمزمه می

 دستتون درد نکنه. -

خواهد تالفی سکوت طول مسیرش را در انگار می

 در نشندمی عمیق افسوسی و دریغ با بیاورد. صدایش

 هایم:گوش

 جماعت مرد ساعتی یه از بد تهرانی شده. اینجا -

 روز یه خدابه... هازن به برسه چه نداره، امنیت
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 این توی جنازه یه نشنویم صبحش سر نیست

 ارزش که چیزی شهر این تو... شده پیدا هاخیابون

 !آدمیزاده جون نداره،

 

ی های بلند و پایین کشیدهرسد به کرکرهنگاهم می

ی امیدم مثل افول آخرین ستاره رو . ته ماندهنمایشگاه

 رود.به خاموشی می

 رد نشیم آبجی. -

 کوچک یکرکره روی ام چه بگویم که نگاهممانده

 و هول. است باز نیمه تا که نشیندمی ورودی

 :گویممی بلند

 

 دار آقا.نگه -
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 را ماشین. کندمی نگاهم آینه از تعجب با راننده

آنکه در تاریک و روشن من بی و خیابان کنار کشاندمی

ماشین به خوبی تشخیص بدهم، چند اسکناس 

گذارم روی کنسول کنار دستش و از ماشین بیرون می

 روم.می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 69پارت#

 

 روی را نگاهش سنگینی تعجب راننده و

 روممی پیش قدم چند. کنممی حس هایمشانه

ز نمایشگاه با نیمه یکرکره روبروی درست و

 پاهایم. زندمی سیلی صورتم به سرما سوزِ ایستم.می

 اینجا دانممی. اندمانده مردد رفتن پیش برای
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 این هم را این ولی نیست انتظارم در خوبی هایلحظه

 دست بقا و منفعت خاطربه هاآدم که امفهمیده روزها

 یک معامله؛ شده اشهمه دنیا کار. زنندمی کاری هر به

گیرند. اصال هم دهند و چیز دیگری میی میچیز

شان برایشان مهم نیست چه چیز را در مقابل خواسته

 و امین کنند، درست مثل کاری که همایون وخرج می

 .اندکرده من با فتاححاج

 

ی شب پاییزیِ ی ماشینی خلسهصدای بوق یکسره

آیم. به قول ماهی: زند. به خودم میخیابان را برهم می

 «رومی روم، یا زنگی زنگ یا»

جز کفپوش براق روم. از بازی کرکره بهجلوتر می

 و کنمشود. کمرم را خم مینمایشگاه چیزی دیده نمی

 دیدم مقابل ترگسترده ایدامنه با قبلی تصویر همان
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 کنم،می رها اضطراب سر از که نفسی. گیردمی قرار

 .سازدمی سفیدی ابر صورتم مقابل

 

که در هم باز شود، چه تضمینی است که  اصال بر فرض

کار احمقی تا خسرو اینجا باشد؟ آخر کدام صاحب

ماند؟ پوست لبم را با حرص وقت شب سر کار میاین

جای کنم. باید بهرحمانه میبرم و بیزیر دندان می

رفتم لواسان. دیدن و تحمل قمر که اینجا آمدن می

 بدتر از آوارگی در خیابان نبود، بود؟

 

چرخم. خبری از تاکسی و مرد با این فکر به عقب می

ای نرم و راننده نیست. جایش یک ماشین اسپرت نقره

کند. حال و روزش شبیه آرام کنار خیابان ترمز می

هایی که گاهی های شبانه است. از آنشکارچی
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خبرهایش را ماهی از بخش اجتماعی روزنامه برایم 

 خواند.می

 

چرخم و با اختیار دوباره به طرف در نمایشگاه میبی

بار. سرِ بار، دوبار، سهکوبم روی در. یککف دست می

کند و من ی زیر دستم حرکت میبار کرکرهچهارمین

 شوم.حرکت شاهد اتفاقی که در حال وقوع است میبی

 

رود، من همان پسر سر صبحی ی در که باال میکرکره

 بینم.ای میطرف در شیشهنآ مقابلم را درست

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 70پارت#
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اختیار دست کند که بیجوری عجیب غریب نگاهم می

کشم. در را با ریموتی که در برم و شالم را جلو میمی

کنم. پا میپا و آناختیار اینکند. بیدستش است باز می

بدهم. هنوز ام چطور دلیل آنجا بودنم را توضیح مانده

کند. لب طور عجیب نگاهم میمقابلم ایستاده و همان

 را امناگفته نطق صدایی که بگویم چیزی کنم تاباز می

 .کندمی کور

 

چرا مثل مجسمه وایسادی سر راه. بکش کنار بذار  -

 بیاد تو.

 

قدر وحشتناک هست که لحنش در عین خونسردی آن

ای ام دستم بیاید. علی لحظهحساب کار کرده
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 راهم سر از بعد و دهدمی فشار هم روی هایش رالب

 آورد،می هجوم چشمم به که نور از حجمی. رودمی کنار

. بسوزند باید که افتدمی یادشان هایمچشم انگار تازه

 کمی را هایمچشم. شودمی تر اشک از چشمم یگوشه

 من از زیادی یفاصله با. ببینمش تا کنممی باریک

هایش را پشت کمرش درهم گره کرده تدس. ایستاده

 و مستقیم زل زده به من.

 

 ی درها رو قفل کن، بعد به سالمت.علی همه -

 

 گوید:علی آرام می

 آقا... -
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 .شود کامل اشجمله دهدنمی اجازه خسرو

تونی رانندگی کنی نشنیدی چی گفتم؟... نگین می -

 یا بگم علی برسوننت؟

 

بینم. این ه میوقت است کحضور نگین را تازه آن

ام است از هایی در زندگیلحظه جزو محدود زمان

ام. محتاطانه و آرام کسی عمیقا خجالت کشیده

 گوید:می

 

 خسرو جان؟! -

 گوید:چرخد و میخسرو به طرفش می

 زنم نگین.یه حرفو دوبار نمی -
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 گوید:بعد رو به علی هشدارگونه می

چک ی دیگه همه درها رو خوام تا دو دقیقهمی -

 کرده و رفته باشی!

 

زدنی هر دو همگوید و در چشم بهعلی آرام چشم می

شوند که انگار از اول هم دیدنشان در جوری محو می

هایش را از آنجا خواب و خیال بوده. خسرو قفل دست

 صدای یزمینهآید و با پسکند. جلو میپشتش باز می

 وید:گمی شود،می کشیده پایین که کرکره موتور وزوز

 

 ری؟شی در میکه آهو می -

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#
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 71پارت#

 

 

کنم و ام را دور بند کیفم مشت میزدهانگشتان یخ

ترسم، ترسم و نمیمانم. از او میی چشمانش میخیره

ی کوتاهی همین اندازه متناقض و عجیب! با فاصله

بار با لحن ایستد و اینمقابلم می

 وید:گمی تریترسناک

 

ی ری سراغ اون پسرهذاری میکه منو قال می -

 برقی؟
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دانم و ام، نمیاز کجا فهمیده برای دیدن امین رفته

 پنهانی چیز برایم مهم هم نیست. این اتفاق قرار نبود

 دهانم توی ایلحظه برای را خشکم هایلب. باشد

 و سوزدمی هنوز اششده کنده پوست جای. کشممی

 .دهدمی خون طعم

 

های اکشن هم خیلی جز کتابات، به فیلمانگار به -

 عالقه داری خانم جیمز باند!

 

زنم. امروز به موهای جلو آمده توی صورتم را پس می

ی روزهای عمرم با خودِ درونم و احساسات قدر همه

نیا انگار غول ام و خسرو ملکدست و پا گیرش جنگیده

ا از میان چند ی آخر است. اینکه چرا اینجایم، چرمرحله
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کنند، سراغ میلیون آدمی که در این شهر زندگی می

 !هیچ و دارد ذهنم در دلیل هاده ام،این آدم آمده

 

من بیشتر از همه به غریزه اینجایم. بر طبق این اصل 

 که دشمنِ دشمنِ تو، دوست توست.

 گویم:آرام می

 

 دیدمش.باید می -

کمی کج گذارد پشت گوشش و سرش را دستش را می

 کند و پرسد:می

 

 چی؟ نشنیدم. -
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ام و حاال های ناسورم دنیا را تار دیدهتمام روز با چشم

آمیز نمایشگاه، برق به طرز غریبی در روشنایی اغراق

کشد را به آتشی که در سیاهی چشمانش زبانه می

 بینم.وضوح می

 

 این حقم بود. -

داد صدایم بلند است ولی نه بلندتر از صدای او که با 

 گوید:می

ی کله حقت چی بود؟ گدایی کردنِ عشق؟ دختره -

 !زندگیت زنی بهفهمی داری گند میخراب چرا نمی

 

 از چشمم یگوشه و آیدمی باال گلویم در ی بغضگلوله

 من که کنممی تکرار خودم با. سوزدمی اشک نیش

 .امنکرده گریه کسی مقابل وقتهیچ
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 کنم.عادت ندارم از کسی چیزی گدایی  -

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 72پارت#

 

ی لرزد و فریاد او این لرزش را در همهصدایم می

 کند.های تنم فراگیر میسلول

 پس امروز دقیقا کدوم گوری رفته بودی؟ -

 کنم.هایم را از سر سوزش باریک میچشم

 رفته بودم حسابمو با یکی تسویه کنم. -

 پرسد:با مسخرگی می

 

 تسویه کردی؟ -
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لغزد روی ی چشم چپم مییک قطره اشک از گوشه

خورم که این اشک از درد ام. پیش خودم قسم میگونه

 !دیگر چیز هیچ چشمانم است نه

دهم. بغضِ بند کیفم را بیشتر میان انگشتانم فشار می

ی اصواتی را که از چنگ انداخته در گلویم، همه

 .کرده دارخشام خارج می شود گرفته و حنجره

 

 وسط انداختین منو نامردی با تونهمه وقتی -

 مهم هم براتون و ندارم خبر ازش که ایبازی

 حق پس بیاد، زندگیم و من سر قراره چی نیست

 .ندارین ازم بازخواست و سوال

 

آورد و آشغال زند. دستش را جلو میپوزخند بلندی می

 پراند.ام میخیالی را با تلنگر از روی شانه
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 دست و من یشانه روی هنوز نگاهش کهدرحالی بعد

 :گویدمی است خودش

 

ای کنی دخترخانم. هر بازیداری تقالی الکی می -

 همایون بود کافی فقط امروز قوانین خودشو داره.

 با تا حاجیه پسر یارو، این سراغ رفتی بفهمه

 آفتاب صبح فردا کرده، علم برات که ایپرونده

 تگاه دربیاری!بازداش از سر نزده

 

ی درشت اش است، دانهاز اطمینانی که میان جمله

خورد. یعنی ی پشتم سر میعرق، نرم و زجرآور از تیره

ممکن است روزی همایون با من همچین کاری کند؟ به 

گویم: می "نه"گویم: غزالِ پیش از امروز باشد، می

ولی غزالِ این  "همایون هر چه که باشد،  پدرم است"
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و باورهایش به طرز افتضاحی ی اطمینان لحظه همه

 اند. ترک برداشته

 دهد:می ادامه

 کنی واسه اینکه ادبت کنه؟!فکر می-

بار با اطمینان بیشتری کند و اینمکث معناداری می

 گوید:می

 نه!... خیلی بیشتر از این! -

 

 شود.صدایم انگار از ته چاه شنیده می 

 

نقش شما این وسط چیه؟... چی قراره بهتون  -

سه که به خاطرش قاطی بازی همایون و حاجی بر

 شدین؟
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شود. سکوت های سیاهش قفلِ چشمان من میمردمک

 پرسم:کند و من دوباره میمی

 

ی ی توقیفی؟...صاحب اون محمولهاون محموله -

 گم؟توقیفی شمایید، درست می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 73پارت#

 

 

د روی آتش نگاهش عمیق و ناخواناست و من مثل اسپن

 قرار و آرام ندارم.
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باهاش معامله کردین؟ واسه همین با همایون  -

ی جیک و پیکش خبر همدست شدین و از همه

 دارین؟

 

 گوید:ابروهایش را باال فرستاد و با لحن ترسناکی می

 آفرین. خوشم اومد... دختر زرنگی هستی! -

هایم مثل گذارم. کلمهاختیار یک قدم به عقب میبی

 چکدمی هجایشان هر از خودم بغض دارند و اشک

 .کنممی اشاره خودم به دست با .انگار

 

ی شما با همایونو من باید وقت تاوان معاملهاون -

 چه شما االن اصال دخترشم؟ چون بدم؟ چرا؟

 هاییآدم با دارید فرقی چه همایون؟ با دارید فرقی

 آتیش به رو زندگیش مادرتون قول به که
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مگه غیرِ اینه که دارید منو با زندونی که  کشوندن؟

 یه ترسونید؟ مگه اونادونید حقم نیست میمی

 اینه نیاوردن؟ مادرتون سر رو بال همین روزی

 زدید؟می دم ازش که شرفی

 

تر از تمام این مدتی است که سیاهی چشمانش تیره

اش تیر کشیده تا شناسمش. رگ روی پیشانیمی

گیرد و از میان م در دستش میموهایش. بازویم را محک

 غرد:هایش میدندان

 

 !خانوم آهو ریداری تند می -

 بازویم دور انگشتانش گره تا کشمخودم را عقب می

 یک خلوتیِ و چشمانش خشم از ام؛ترسیده. شود باز
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! سیاه جنایت یک برای دهدمی جان که پاییزی شب

 .فشاردمی انگشتانش میان بیشتر را بازویم

 

 ؟کجا -

 دستمو ول کنید! -

هایم دیده، یا آن لرزش البد وحشت را در چشم

 محسوس صدایم که جایی برای پنهان شدن ندارد.

 .گیریمی جوابشو مونیمی زدی، حرف نشد! -

لرزاند. ی پشتم را میتیره« جواب»اش روی تکیه

خواهم باز دستم را به عقب بکشم که فشار می

 دهد.انگشتانش اجازه نمی
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 اومدی صاف آدم همه این بین از امشب وقتی -

 کسی بیرون اون دونیمی خودتم یعنی من، سراغ

 ...پس! نیست منتظرت

 

هایم نشاند در چشمکند. نگاه سنگینش را میمکث می

 گوید:و با جدیت می

 باهم لحظه این توی تو و من هست هم حسابی اگه -

 .حسابیمبی

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 74پارت#
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کسی، از سرپناه و امنیتی که چقدر بیزارم از این بی

 ندارم!

 نیستم، همایون با معامله آدم که هرقدر من -

 پوئن گیرم،می پوئن. کنم معامله تو با حاضرم

 !بیزینس همینه، کارم. دممی

 

هایش رو به آرامش رفته. دیگر شبیه آن طوفان چشم

ی مادرش گفتم آتش در آن ای که از گذشتهلحظه

 کند.هایش را باریک میکشد. چشمشراره نمی

 یادمه. ستساده چهارتای دوتا دو یه حسابِ  -

 .بودی گفته چیزایی یه معامله مورد در قبال

مثل موشی که افسون جادوی چشمان مار شده، خیره 

های سیاهش. با صدایی لرزان ام به مردمکمانده

 پرسم:می
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 خواین؟از من چی می -

 هیچی! -

 گوید:کنم، مینگاهش میگیج که 

کنی دقیقا هیچی، یعنی این مدت هیچ کاری نمی -

 که خارج از برنامه باشه. همین!

 

دهم. روح سرکشم این هایم را روی هم فشار میلب

 آورد انگار.سکون را تاب نمی

 رسه؟در مقابل چی به من می -

انگشتانش بعد از تمام این مدت از دور بازویم شل 

 کشم.م را کمی عقب میشود و من خودمی
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 خوای بری دیگه، غیر از اینه؟تو فقط می -

 چرا باید بهتون اعتماد کنم؟ -

 گوید:به راحتی می

 ی بهتری سراغ داری؟گزینه -

دهم. منتظر جواب من هایم را روی هم فشار میدندان

بار قفل انگشتانش را از دور بازویم باز ماند و ایننمی

کند در جیب شلوارش و رو میهایش را فکند. دستمی

 گوید:با جدیت می

 

دردسر مونی پیش قمر. بیدردسر میاین مدت بی -

گم، یعنی قرار عاشقانه و زیرآبی رفتن و که می

کنی، باهات دودره بازی نداریم. با من رو بازی می

کنم. همایون چوب دو سر طالست. چه رو بازی می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ه ری جایی کتهش سقوط کنه یا نه، تو می

 خوای!می

 

کند. جای فشار انگشتانش روی بازویم گز گز می

گوید برای من تماما برد است ای که میمعامله

 .انگار نیست جایش سر چیزی ولی

 اون محموله... -

 

گیرد. به طرف جای جواب نگاهش را از من میبه

 گوید:رود و میانتهای نمایشگاه می

 نکن!امشب جلوی قمر رو من هیچ حسابی باز  -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 75پارت#

 

 

تر ام نیست. چیزی هزاربار بزرگقمر مشکل این لحظه

. است الوقوعم با او ذهنم را درگیر کردهاز جنگ قریب

 نمایشگاه یگوشه چرمی مبل روی از را کتش خسرو

 و تیره نگاهش. آیدمی طرفم به و داردبرمی

میان ابروهایش  پیش دقایق اخم رد هنوز .ناخواناست

کنم. ام را با زبان تر میهای ترک خوردهجا مانده. لببه

 از را خوردن غذا روزها این دهانم خشک است و تلخ.

 .انگار امبرده یاد

 

ی چالنم. همهبند کیف را بیشتر میان انگشتانم می

 گویم:کنم و با اندکی تردید میهمتم را جمع می
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 شه؟مدارکم چی می -

اندازد روی ساعد دست گیرد و میمییقه کتش را 

 دیگرش.

 اون با من! -

 

 هم اطمینانش، همهاین از کنم.پر سوال نگاهش می

 رویم به امید از ایدریچه هم و گرفته لجم

 روی که ایکشیده اتو کت خیالبی. شده گشوده

 در کندمی فرو را دستش دو هر افتاده، ساعدش

 .هایشجیب

 رکت دستم باشه؟خوای فردا صبح همه مدامی -

 ایذره حتا چیز هیچ یعنی این و «دستت»گوید نمی

 بند دور از را امکرده عرق دست .نیست قبل از ترساده

 پس را صورتم در ریخته موهای و کنممی باز کیف
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 خودم دست. اندشده ملتهب و داغ هایمنفس. زنممی

 نامطمئنی هایکلمه هم و لرزدمی صدایم هم که نیست

 اند روی زبانم.مغزم راه گرفته از که

 

چطوری آخه؟... مگه همین االن نگفتید همایون حتا  -

ممکنه به خاطر پیش بردن کارش منو بندازه 

 زندون؟

 :گویدمی جدیت با

به اونش کار نداشته باش... تو پول و مدارک  -

دم. وقت و انرژی اضافی خوای که من بهت میمی

شه گم مییخودی تلف کنم. اگه مهم ندارم بی

 شه، تمام!یعنی می
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شود. با های امید روشن میته دلم از سوسوی روزنه 

 گوید:کند و میهای باریک شده نگاهم میچشم

 چینم.هامو اشتباه نمیوقت مهرهمن هیچ-

کنم منظورش از مهره خودِ به طرز عجیبی احساس می

ام و هم قرار است بازی منم. منی که هم بازی خورده

 بازی!شبکنم. چیزی درست مثل عروسک خیمه

آنکه توضیح دیگری بدهد، به طرف مسیری که از بی

 گوید:رود و میصبح در خاطرم مانده می

 

بیا که فقط تا لواسون وقت داری به مغزت  -

 استراحت بدی.

 تهدید شود.اختیار به دنبالش کشیده میهایم بیقدم

الم ندارد. من ح در اثری هم اششرورانه و زیرپوستی

رسم، او با ها که میاز ترس و نگرانی اشباعم. به پله
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شود و چند ثانیه بعد های بلندش در پیج آن گم میقدم

آور فرو فضای پشت سرم در یک تاریکی خلسه

چرخانم. جایی اختیار سر به عقب میرود. بیمی

ام تاریکی توان این را دارد تا حقیقت هر چیز را خوانده

 خواه ما تغییر دهد.به دل

 های از روی اراده!تاریکی و آرامش و چشم بستن

ها به ی آدماین همان چیزی است که در حقیقت همه

 گردند.دنبالش می

 

مانم. انعکاس صدای ای خیره به تاریکی میلحظه

دزدگیر ماشین در پارکینگ نگاهم را به کندی از فضای 

 گیرد. نیمه تاریک پشت سرم می
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های روم و میان سایه روشنِ چراغها پایین میاز پله

کم نور پارکینگ به طرف ماشین روشنش قدم 

دارم. به محض نشستنم در ماشین نیم نگاهی به برمی

زمان با خارج شدن از پارکینگ اندازد و همطرفم می

 گوید:می

 کنی؟می فتوسنتز ای؟...نکنهتو اصال چطوری زنده -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 76پارت#

 

 یک که شودمی این سوال خودم هم هست. چند روز

. امزنده هنوز و نخورده غذا حسابی و درست یوعده

 برده یاد از را خوردن غذا بلبشو این میان اممعده انگار

 سرمان پشت پارکینگ درِ. دهمنمی را جوابش .است
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 خیابان شبانگاهی خلوتی در شتاب با او و شودمی بسته

 سنگینی و دوزممی رو روبه به تعمدا را نگاهم .راندمی

 انگار .آورمنمی خودم روی به را نگاهش گاهبی و گاه

 پیش حتما. بوده منتظرش که نیست چیزی آن سکوتم

 لواسان خود تا حرفش این با باز بود کرده فکر خودش

 متلکی میان در یکی او و گیرممی تیشه و دهممی اره

کند. ولی من حال چانه زدن ءم میآبا و جد و خودم نثار

ی با او را ندارم. به نظر خودم همین که مثل همه

ای کز نکرده و دخترهای شکست خورده گوشه

ام، شاهکار ی باریدنند را رها نکردههایی که آمادهاشک

 خلقتم!
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رسیم، آشکارا به طرف من که به انتهای خیابان که می

چرخاند. م، سر میادر صندلی چرمی ماشینش فرو رفته

 :گویدمی بعد و کندمی نگاهم عمیق و ای خیرهلحظه

 دارو سری یه برات گفت، دکتر به اوضاعتو نگین -

 .گرفت

اختیار و مثل کشف یک حقیقت از تیرگی نگاهم بی

رسد به ساک شود و میخیابان جلوتر کشیده می

کوچک دارویی که روی داشبورد قرار دارد. کار دنیا باز 

 شده انگار! برعکس

 

 هماهنگ هم کرد فردا تلفنی مشاوره بگیری. -

 دختر. دوزدمی مسیر به و داردبرمی من از نگاهش را

 .شودنمی امعاصی روح حریف وجودم یدلشکسته

 کنید؟چرا این کارو می -
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بدون اینکه دوباره نگاهم کند، گوشی را از کنار دنده 

دار کند. معنااش را روشن میدارد و صفحهمیبر

 گوید:می

 کنی؟تو چی فکر می -

اند هایی که این لحظه را برایم رقم زدهچقدر از آدم

 شود،می رفتنم حرف که وقت هر ماهی بیزارم.

. نیست زمینی هیچ بندِ پاش وطن بدون آدم»: گویدمی

 بخواد ور هر اونو باد که خزون توی برگ عینهو شهمی

کنم، به ام فکر میلحظه این خودِ به من و «.کشونهمی

وطنی در وطن، به غربتی که اینجا داغش بیشتر بی

 و گوشش کنار گذاردمی را گوشی است انگار. خسرو

 :گویدمی نکشیده ثانیه چند به

 

 .اونجام دو دقیقه دیگه-
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گوید که دانم شخص پشت خط در جوایش چه مینمی

 خورد.هایش نقش میلبخند بعیدی روی لب

 کنی.کار میببینم چی -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 77پارت#

 

چند دقیقه بعد ماشین را درست کنار رستوران بزرگ و 

های نیمه دارد که ازچراغپرزرق و برقی نگه می

اش ها از زمان تعطیلیخاموشش معلوم است مدت

 ساختمان کشد که در جلوییگذشته است. به ثانیه نمی

رقی به طرف ماشین ق مثل جوانی پسر و شودمی باز

کشد و من ی پنجره را پایین میآید. خسرو شیشهمی

 گوید:شنوم که بلند میصدایش را می
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 سالم آقا. -

کند و ساکی که در و با همان چابکی در عقب را باز می

گذارد. خسرو به دست دارد، روی صندلی عقب می

 چرخد.عقب می

 چطوری عطا؟ -

 دهد:پسر جواب می

 خوبم آقا. -

 

سانتی کوتاه اختیار با دیدن موهای یکمن بیو 

کاش گذرد ایافتم و از ذهنم میاش یاد امین میشده

 شد که این روزها خواب باشد!می
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بندد و با بیرون آمدن مرد پسر در ماشین را می

کند و سالی از رستوران خسرو در ماشین را باز میمیان

رم و از گیمی پسر صورت از رود. نگاهم رابیرون می

پرسم، یعنی قلبم جایی برای یک حسرت خودم می

 جدید دارد؟

 

بینم چیزی در جیب پسر رود و میخسرو جلو می

سال همراه گذارد. حرکتی که با اعتراض مرد میانمی

است و خسرو در جواب از همان فاصله برایش دست 

هایشان را به درستی ی حرفدهد. زمزمهتکان می

از روی صندلی عقب حالم را بد  شنوم. بوی غذانمی

ام دهم. انگار معدههایم را روی هم فشار میکرده. لب

تنه ام را یکهای زندگیخیالیجهد کرده تمام خوش

باال بیاورد. حال بدم از قبل هم بدتر شده. میان انقالبی 
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که در معده و فکرم در حال وقوع است، صدای پیام 

ی صفحه کشاند بهگوشی خسرو نگاهم را می

اش که پیش از رفتن آن را کنار دنده گذاشته گوشی

است. قفل گوشی باز است انگار. نقش اسم آشنایی 

شود چشمانم کلمات متحرک روی روی آن باعث می

 خسرو»: نوشته برایش شیرین صفحه را دنبال کند.

 «...نفهمه غزال وقتیه

 

گذارد. دستم خاموش شدن صفحه خواندنم را ناکام می

خورد، اما با باز اختیار به قصد لمس صفحه تکانی میبی

کنم. شدن در توسط خسرو روی پاهایم مشتش می

ام، نشیند و در جواب نگاه خیرهخسرو پشت فرمان می

با شرارتی که این روزها کم در او سراغ ندارم، 

 گوید:کند و میای به صندلی عقب میاشاره
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 78پارت#

 

 برات غذا گرفتم، جون بگیری واسه دیدن قمر. -

ی شیرین هایش دنبال مفهوم جملهانگار در چشم

 و بفهمم نباید که مانده چیزی چه دیگر گردم. اینکهمی

 را چشمانش آمیزشیطنت برق جای تعجب چرا؟

 ذهنم. دارمبرمی صورتش از را ممتدم نگاه .گیردمی

کند. هربار که ترش میبآشو شیرین پیام و بود آشوب

کند و ای قد علم میفهمم، نادانستهچیزی از ماجرا می

 شوم.باز انگار میان زمین و آسمان معلق می

شب کند از نیمهماشین را که در حیاط خانه متوقف می

های روشن خانه چند ساعتی هم گذشته است. چراغ
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کند. امیدم را برای خواب بودن قمر نقش بر آب می

روی در ی روبهکنم قمر با رنده روی کاناپهمیحس 

ی صبرم را ریز ریز نشسته و منتظر است تا ته مانده

 کنم.کند. در ماشین را به آرامی باز می

 

 غذا! -

خواهد به خودن آن غذاها که بویش بارها حتا دلم نمی

 ام را تا بیخ گلو باال آورده فکر کنم.مایع معده

 زنم:صدا لب میبی

 ممنون. -

فهمد انگار. شاید هم مثل موارد معنی حرفم را نمی

چرخد و از دیگر برایش مهم نیست. به عقب می

دارد. در ی دو صندلی جلو، ساک غذا را برمیفاصله

 گوید:همان حال با تحکم می
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 بمون. -

کنم. به یک پایم را از ماشین بیرون گذاشته، مکث می

م و هایزند در چشمچرخم، زل میطرفش که می

 گوید:می

کس از ماجرای امروز و دیدن این پسره، به هیچ -

گم یعنی مطلقا کس که میگی. هیچچیزی نمی

 کس.هیچ

زمان با باز کردن در کند و همبعد مکث کوتاهی می

 گوید:می

 

امیدوارم بعد از دیدنت حداقل یه جنمی از خودش  -

 نشون بده.
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بهوت را برجا رود و منِ مگوید و از ماشین بیرون میمی

 بود؟ بازی اشهمه یعنی این گذارد.می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 79پارت#

 

شوم، حال چتربازی را دارم از ماشین که خارج می

 آنکهبی خسرو ی سقوط.درست در بیم و امید لحظه

 با را من و رودمی ساختمان طرف به بماند، منتظرم

گذارد. پای می تنها افتاده جانم به خوره مثل که شکی

هایی که تا ی قدمرفتن ندارم و به طرز غریبی به همه

 ام نامطمئنم.آن لحظه برداشته
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افتد به تصویر بیندم و نگاهم میدر ماشین را می

 که است زنده قدرآن تصویر. استخر آب در ماه رقصان

 پذیرامکان لمسش تا کنم دراز را دستم کافیست انگار

 ین! چیزی درست مثل روزگارم.دروغ حقیقت یک. باشد

 

 غزال؟ -

گیرم و به خسرو که از باالی نگاهم را از آسمان می

کنم. با سر به در خانه اشاره ها صدایم زده، نگاه میپله

 گوید:کند و میمی

بیا منتظرِ معجزه نباش. امشب خودِ خدا هم بیاد  -

 ده.پایین جواب نمی

 

زده، اثری از لحنش مثل دفعات پیش که از قمر حرف 

انعطاف، درست مثل شوخی ندارد. جدی است و بی
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لحن چند ساعت پیشش در نمایشگاه. نفس عمیقی 

های سوزد. با قدمام میکشم و تا ته معده خالیمی

 را کلید خسرو روم.ها میمیل به طرف پلهسست و بی

 زمزمه کنارش رسیدنم با زمانهم و اندازدمی قفل در

 :کندمی

 

 کر بلدی؟ذکر مِ -

رخش چشم گیرم و پرسشگرانه به نیمسرم را باال می

اندازد. با ی چشم به من میدوزم. نگاهی از گوشهمی

وجود گره عمیق میان ابروهایش، در نگاهش چیزی 

 .دارد مثل سرخوشی جریان

تواند در لحظه هم جدی گذرد چطور میاز ذهنم می

 .بگیرد شوخی باشد و هم عالم و آدم را به
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ماند تا من جلوتر کند و منتظر میر را به آرامی باز مید

 خانه درون به قدم تردید کمی با از او وارد شوم.

 :شنوممی گوشم کنار از و گذارممی

 

 کنی!ببینم با این جریان فشار قوی چه می -

 روزهااین شقکله غزال. لرزدمی زانوهایم از ضعف

ریخته، گم  جانم به خسرو که تردیدهایی پس در جایی

 شده است انگار.

 اوقور بخیر. -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 80پارت#
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 خانه هایچراغ تمام چرخانم.سرم را به طرف صدا می

 در مدت تمام که ایکاناپه کنار قمر و است روشن

 و تلخ لحن .ایستاده کردم، تصورش آن روی ذهنم

 .دارم انتظار او از که است چیزیهمان درست تندش،

 

 جلوتر کمی را غذا ساک کند.سرو از کنارم عبور میخ

 :گویدمی و گذاردمی کنسول روی

 بیداری؟ هنوز چرا سالم. -

 بعد و گیردمی نشانه را پسرش اول نگاه تیز قمر

 و ماندمی جواببی املبی زیر سالم .من روی نشیندمی

 :گویدمی معنادار صورتم در خیره او

 !دیِه مِماندین صُب میامَدین -
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 خسرو هشدارگونه میگوید:

 مامان؟! -

 گوید:شود و با حرص میطرف او بُراق میبه

 چیَه؟ اونجی که بودین تا صُب جا نِداشتک؟ -

 مقصود که چیزی تصور از و افتد به جانمرعشه می

 .آیدمی بند نفسم است، قمر هایحرف

 غزال. -

 

 را ماشین ریموت چرخانم،می سر طرف خسرو کهبه

 :گویدمی جدیت با زند ومی

 .گذاشتی جا ماشین توی داروهاتو -

زنم و تصویر کند. پلک میو با ابرو به در اشاره می

 شود.خسرو مقابل چشمم تارتر می
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 مِفرِستی؟ کّجُی به -

 

 گوید:بار با تحکم بیشتری میخسرو این

 برو داروهاتو بیار غزال. -

 .اِنداختَه را چی غِزال غِزالم -

 

چالنم و در یک حرکت به د کیفم را توی مشتم میبن

 چرخم.عقب می

 درگوش:

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 81پارت#

 

 شنوم:و درست حین بیرون رفتن از در می
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چی جادویی مَندو گوشِت خوندَه که از ایوَر به اووَر  -

 شدی؟

 توضیح برات دیروز من مگه گی؟چی داری می -

 ندادم؟

 

کنم، گذارم و با خودم فکر میبیرون میپایم را از در 

گفت که روزی قرار اگر پیش از این کسی به من می

 دهد، نجات قمر دست از را من نیااست خسرو ملک

 کردم؟می باور

 

هاش حرفای تو بِدرد او گوربگوری فرح و بیچِه -

اُم که سرم با ای مُخُرِه. تو خیال کِردی مُو بیچه

با همایون بهم زِدَن تو حرفا شیرَه بِمَالی؟... 
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 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 
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اُوردیش اینجیی تا حال همایونَ بیگیری بعد 

 ایجوری غِزال غِزال از دهنت نِمُفتَه.

 

 زدهیخ ای از هوایایستم و نفس پر غصهپشت در می

 .سوزدمی اممعده ته تا و گیرممی

 چرا ایطوری نِگام مِنی تو؟ -

 !کنم با چه زبونی بگم که متوجه بشیدارم فکر می -

 گوید:انگار آرامش خسرو لجش را درآورده. با غیظ می

 

. دَارَن مِندازَنت مَندُو دَارَن گولِت مِزنَن پسرجان -

. اینا به خودی رحم نِمینَن . ای قومِ مُو مِشناسُمدام

 هاشانِه پنبَه کِردی.چه برسَه به تو که همه رشتَه

 باز سکوت خسرو و صدای پر از حرص قمر:
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ز خودشانِه. ای همه وقت نتونستن ای دختِرَم ا -

 پات کنن. ای راه جدیدشانِه.کله

 

 ی خسرو:ی دیوانه کنندهو تک جمله

 .دیدی فیلم زیاد تازگیا به نظرم -

ایستم تا رسد دیگر نمیصدای داد قمر که به گوش می

روم و از ها پایین میهایش را بشنوم. از پلهبقیه حرف

تواند دختر آدمی می گذرد، حق دارد! چه کسیذهنم می

 اش را نابود کرده به عنوان مهمان بپذیرد.که زندگی

 

 ام،ساده رینگ سختی .کنممی مشت بیشتر را دستم

 یادم را بودنش این و آوردمی درد به را انگشتانم

 کنممی باز را انگشتانم. آورممی باال را دستم. اندازدمی
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 چهارمم شتانگ میان فلزِ تکه برق به شوممی خیره و

 .ماه نور زیر

 

ای به انگشتم حلقه درست مثل یک جنس عاریه

ای کند. حسم به آن شبیه هیچ روز و لحظهسنگینی می

نیست، غریب است و متناقض و ناآشنا. انگار درست 

 جایی نشسته که نباید.

 

افتم و آتشی شدنش در روز یاد ماهی می

واسته ام. وقتی حاجی از همایون اجازه خخواستگاری

بود تا محرمیتی بین من و امین خوانده شود، دادش 

 عقد محرمیت گفتین آقازاده به حاجی،»درآمده بود که: 

 یعنی خودی، یعنی محرم گفتین بهش نداره؟ صیغه و
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 و خیر به رو تو بگه دیگه روز چهار نشه عیال؟ و اهل

 «!سالمت؟ به مارو

های پراخم بعدش میان نطق حاجی و لب گزیدن

یون آمده بود توی آشپزخانه و زیر گوشم گفته بود: هما

دونم از این پسر برات شوهر من هنوز بعید می»

 «دربیاد.

 

کند و اش در انگشتم سنگینی میحاال که حلقه

اش روی دلم، چقدر به حرف آن روز ماهی مهریبی

آورم. روی ام. حلقه را از انگشتم بیرون میایمان آورده

کشم و ی روز و شب با او بودن خط میخاطرهپنج سال 

 هشت به فقط محرمیت این بند .جیبم در اندازمشمی

 !همین است، بند روز هشت و شب
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صدای هیاهوی حرف زدن هنوز از داخل خانه به گوش 

رسانم. درش را رسد. خودم را به ماشین خسرو میمی

شوم تا ساک داروها را از روی کنم. خم میباز می

بورد بردارم که صدای تق افتادن چیزی در گوشم داش

نشیند و من میان تاریک و روشن حیاط، برق فلزی می

خورد و جایی در بینم که از کنار پایم قل میرا می

 شود.سیاهی شب گم می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 82پارت#

 

 آخرین شدن خاموش به حرکتمسخ شده و بی

کنم که ین فکر میا به و دوزممی چشم سوسوهایش

ام. ی چند روز از کجا به کجا رسیدهفقط به فاصله
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آید و بغضی که این روزها اهلی گلویم شده باز باال می

کشم روی گلوی کند. دست  میراه نفسم را تنگ می

 یگلوله متورمم که انگار چیزی در آن آماس کرده. البد

 میان همیشه ماهی که است غمبادی همان دستم زیر

 گوید.هایش میرفح

 

نگاهم را از سیاهی مطلقی که دیگر هیچ درخششی در 

دارم گیرم. ساک داروها را برمیزند، میآن سوسو نمی

های روشن خانه، در ماشین و با نگاه غمگینی به پنجره

 روم.ها میبندم و به طرف پلهرا می

 

امروز زمین برایم به کندترین حالت ممکن چرخیده و 

ها که باال ی اول. از پلهرسانده به نقطه باز من را

 شنوم:روم صدای قمر را میمی
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 .کِردُم باور مُواَم تو گفتو -

 مقابل در را آرامشش یهمه انگار وصدای خسرو که

 .است گرفته کار به مادرش

 

 چرا نباید باور کنی؟ مگه چشماشو ندیدی؟ -

دهم. تر میان انگشتانم فشار میساک داروها را محکم

 و نیست نازکشی که اندفهمیده هم هایمگار چشمان

 .اندبرده یاد از را درد

ی دختر همایونو و یعنی مِخوای بیگی تو شدی لَلِه -

 تا ای وقت شب بردی دوا دِرمونش کِردی، ها؟
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من نبردم، نگین باهاش رفت. اصال چه فرقی داره،  -

شه. چون دختر همایونه وایسم نگاه دختره داره کور می

 م؟!کن

 چقد از ای دختِرَ بَدُم میِه! -

 

 برای میلی پاهایم کنم.ای مکث میپشت در لحظه

 داده یادم روز چند این یتجربه ولی ندارند رفتن پیش

 .کنم خراب را سرم پشت های پل یهمه نباید که

 االن بحث ما نگینه که پاشو کشیدی وسط؟ -

 گوید:قمر با صدای بلندتری می

 

 کِهیر مُو میِه که اسمش اصال. هس وسط اوپای  -

 ...دختره ای. مُزنُوم
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ایستم و حس حضورم نگاه قمر را ی در میدر آستانه

اش ناتمام کشاند به پشت سر خسرو و جملهمی

 به رسدمی و گیردمی را مادرش نگاه رد خسرو ماند.می

 از گلویم توی یغده کنممی حس که منی به. من

های ترک و دردناک،تر شده. لب تربزرگ همیشه

کنم و با صدایی که به گوش خودم ام را تر میخورده

 کنم:شود، زمزمه میهم سخت شنیده می

 

 ببخشید. -

پرند و قمر خلع سالح ابروهای خسرو از حیرت باال می

طرفه ریخته کند. موهای یکشده و گیج به من نگاه می

صدایی که  زنم و با هماندر صورتم را با دست پس می

 گویم:بغض انگار آن را ساییده، می
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 من نباید مزاحمتون می شدم. -

ی دیدی که به شدت سنگینی پلک باال و پایینم و زاویه

دهد. تعلل محدود شده، خبر از شدت ورم چشمانم می

کنم و با اصرار نگاهم قمر را برای جواب دادن حس می

د. به دارم تا موضعش را مشخص کنرا روی او نگه می

 ، هست؟«باالتر از سیاهی که رنگی نیست!»قول ماهی 

 

گیرم، باز مثل چند روز گذشته وقتی مخاطبش قرار می

 اش نیست. خبری از لهجه

 ببین دختر... -

اش را بگوید که ی جملهخواهد بقیهکند. میمکث می

رود. یکه ناگهان کل خانه در خاموشی مطلق فرو می

زمان با دارم که همجلو برمیخورم. از هول قدمی به می

شود گفتنِ قمر، بازویم اسیر انگشتانی می« چی شد؟»
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که جای فشارش را از چند ساعت پیش هنوز روی 

 کنم.پوستم حس می

 کند.گفتن او خفه می« غزال»کشم را که می« هینی»

 کند:آرام ولی با تحکم کنار گوشم نجوا می

 خوری!از کنار من جم نمی -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 83پارت#

 

برم و با چشمانی که بعد از چند بار پلک سرم را باال می

ای از حضورش را در زدن به تاریکی عادت کرده سایه

روشنایی اندکی که از در باز روی نیمی از صورتش 

 بینم.نشسته می
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 گوید:قمر دوباره می

 

 برقا چرا رفت؟ -

نگاهم  دهد،چرخیدن سرش و جوابی که به مادرش می

 کشاند سوی در.را می

 احتماال کنتور زده باال. بیرون برق داره. -

. پیداست خانه بلند دیوارهای فراز نور تیر چراغ برق از

 :گویدمی که خسرو

 

 کنم.االن حلش می -

 او سن به پسری برای که ایقمر با نگرانی مادرانه

 :گویدمی فورا نامانوس، و است غریب

 نه، تو دست نزن! -
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صدای ظاهرا پرشیطنت خسرو را درست از کنار گوشم 

شنوم. صدایی که انگار طنز میان کالمش تنها برای می

 پرت کردن حواس قمر است و بس.

 هم تو دل که بده انجام غزال دیممی .نباش نگران -

 .بشه خنک

 

که با فشار خفیف دستش من را به طرف در بعد درحالی

گم کردن و توجیه قمر کند، انگار برای رد هدایت می

 گوید:می

 بیا ببینم تو اون دانشگاه چیا بهت یاد دادن! -

ماهی گاهی که روزش پر از اتفاقات ناخوش است، 

بعضی روزا از همون اول واسه شب نشدن، »گوید: می

 «شن.شروع می
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امروزِ من هم انگار برای شب نشدن شروع شده. 

چراغش  آورد وجلوی در گوشی را از جیبش بیرون می

کند. با وجودی که مسیر کامال روشن شده را روشن می

ی دستش را از دور بازویم جدا ولی حلقه

 وجود با حتا دارم حرکتش این از که حسی کند.نمی

 .نیست ناخوشایندی احساس پیشش یدقیقه شوخی

 

 کند:آرام زمزمه می

 سیستم امنیتی خونه فعال نیست. -

 شود.یم میخ زمین میهامانم و قدمای مات میلحظه

 کنید؟دارید با من شوخی می -
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دهد و با تن صدای پایین فشار خفیفی به بازویم می

 گوید:ولی جدی می

 نه. -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 84پارت#

 

کند، که هر ای که من را مبهوت جدیت اتفاقاتی مینه

 شوم.رو میلحظه بیشتر با عمقش روبه

 مچین کاری کنه؟چرا و کی باید بخواد که ه -

ی کنتور بازویم را رها توجه به سوالم مقابل جعبهبی

اندازد روی آن و اش را میکند و نور گوشیمی

 پرسد:می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 تو بلدی سیستم امنیتی رو غیرفعال کنی، نه؟ -

برد، فیوز را دهم، دستش را پیش میجواب که نمی

های پارکینگ و زمان با روشن شدن چراغزند وهممی

 گوید:حیاط با تاکید می

ای هم ممکنه بتونه، چه برسه به پس هر کس دیگه -

 ی بدون دزدگیر.اومدن توی خونه

 این جواب کی بود. جواب چرامو ندادین! -

 

های باریک شده از گیرد و با چشماز من فاصله می

جایی که مشرف به کل حیاط است، فضا را از نظر 

راحت شده باشد، به  گذراند، بعد انگار که خیالشمی

 چرخد.طرفم می
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جز تو هیچ چیز بدرد بخوری توی این خونه به -

 شه.براشون پیدا نمی

هایی که با وجود پف پلک باال و پایینش تا با چشم

های آخرین حدی که امکان دارد، گشاد شده. چرا آدم

 پرسم:اند؟ میاطرافم یکهو تا این حد خطرناک شده

 

 من؟ -

دهد. برای منی که یکهو و ناگهانی تمام نمیجوابم را 

درها به رویم بسته شده، این بیشتر شبیه شوخی و 

رسد. بهت جایش را به دست انداختن به نظر می

 گویم:دهد، وقتی که میحرص می

 نیا!جنگید جناب ملکدارید با دشمن فرضی می -

 اش سر ضرب و گویاست.ی بعدیجمله
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 وجوده؟بی یعنی باور داری تا این حد -

کند؟ چرا چرا حرف زدن با این آدم تا این حد گیجم می

 رسند؟ام با او به جواب نمیی محاسبات ذهنیهمه

 دونستید من قراره ببینمش!شما امروز می -

گویم و او هم انگار دلیلی برای انکارش سوالی نمی

 ندارد.

 

 دونستین و باز با من بازی کردین؟!می -

اختیار کمی باال رفته. ایم بیلحنم تند است و تن صد

اش چیزی است درست شبیه رفتار آرامش این لحظه

 ی پیشش مقابل قمر.ی چند دقیقهدیوانه کننده
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ی پیش که جلوی قمر موش شده بودی! چند دقیقه -

 چی شد دوباره؟!

 

 زنم.موهایم را با حرص از روی صورتم پس می

دم نمیچه ربطی داره؟ اگه جواب مادرتون رو  -

دم. چیزی که به خاطر اینه که بهش حق میبه

 نظرم شما اصال الیقش نیستید.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 85پارت#

 

 

 کند.آرام و مرموز نگاهم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خوای یه کلمه از حرفاتو جلوی قمر بگم تا حکم می -

 تیرتو صادر کنه؟

ی تند و تیزم و نه نه سکوت بعیدش در مقابل جمله

 انگار که هاییحرف شودنمی باعث کالمش،طنز پنهان 

 ترینناامن در من .نیاورم زبان به را اندشده سرریز

 مثل درست. امگرفته قرار امزندگی در ممکن حالت

 و بند هیچ فهمدمی رهایی از بعد که چتربازی

 .نیست آویزیدست

 من امشب خواستم به حرفاتون اعتماد کنم. -

 کند.ترم میسکوتش جری

 

دونم داره شه به حرف کسی که میچطور می ولی -

 کنه، اعتماد کنم؟باهام بازی می
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کند. نور زرد هایش فرو میهر دو دستش را در جیب

های پارکینگ درست افتاده روی سرش و چراغ

 اش قد کشیده تا کنار پاهایم.سایه

اعتماد توی شرایط سخته که اعتماده. وگرنه  -

 بهم هم دنیا کل که باشه رو هامبرگه یهمه وقتی

 !کننمی اعتماد

کنم و با صدایی که با دست به پشت سرش اشاره می

 گویم:اختیار باالتر رفته میبی

 

 زد فیوز خاطرشبه که بود برق نوسان یه فقط -

 کاراتون و هاحرف این با فهمیدمی اصال شما ...باال

 گانگستر من دید؟می ناامنی حس من به چقدر

معمولیم، یه دانشجوی ساده. قرار  دختر یه. نیستم
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بود برم از اینجا زندگیمو بسازم، همین!... االن 

 دم؟رو پس میدارم تاوان چی

ی طغیانم اندازد و منتظر ادامهابروهایش را باال می

 ماند.می

آد شه میخاطر من پا میکنید امین بهشما فکر می -

کنید آدمیه که همچین سر توی این خونه؟ فکر می

گم نه! اون رسی داشته باشه؟ من بهتون مینت

مونه ببینه چی شده. کنه هم نمیوقتی تصادف می

 ره تا وکیل حاجی مسئله رو حل کنه.می

 

 گوید:با طعنه می

 چه لعبتی رو هم انتخاب کرده بودی! -

 :گویممی و کوبممی زمین روی را پایم یک حرص با
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 تو رو خدا، االن وقت شوخی نیست. -

ی صبرم سر آمده و چیزی تا یده کاسهانگار فهم

هایش را از جیب انفجارم باقی نمانده است. دست

 آید.آورد و قدمی جلوتر میشلورارش بیرون می

کاره نیست، باشه قبول! ولی گی این پسره اینمی -

ها تو دم و دستگاش نداره! باباش کم از این آدم

مخصوصا با آتیشی که همایون انداخته به جون 

 این بچه.

 

تواند مبهوتم کند، کردم دیگر هیچ چیزی نمیفکر می

کردم انتظار هر اتفاقی را دارم و باز با شنیدن فکر می

ها در مورد حاجی صدایم از اوج فروکش این حرف

 پرسم:کند و زیر لب میمی

 چه آتیشی؟ -
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 86پارت#

 

 

 گوید:جای جواب سوالم میبه

ره تنها آس همایونه واسه رو کردن دست این پس -

ی دستیشه، که از دم همهلک و هماون حاجی لک

 رد و نشونشو از پرونده پاک کرده.

دهم. امروز وقتی خودم این را سر آب دهانم را فرو می

زدم عصبانیت به امین گفتم، حتا یک درصد حدس نمی

 حرفم درست از آب دربیاید.

 زنم:لب می
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 !شهباورم نمی -

 با که شنودمی را صدایمبی صدای دانم چطورنمی

 :گویدمی تحکم

باور کن... حرف یه محموله و یه تخلف ده بیست  -

ای که رفته بازرسی یه میلیاری نیست. پرونده

سرش به امروزه، یه سرش به چند سال فعالیت 

دستی این مردک با همایون شرکت پدرت. اگه هم

که عرب نی جایی فرستنش یهثابت نشه، می

 انداخت.

 

 گید؟چرا اینا رو به من می -

چون چیز پنهون کردنی نیست باالخره خبرش  -

 شه.پخش می
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صدایم میان هیاهویی که در ذهنم به راه افتاده، گم 

لرزند و صدا گنگ و مرتعش از هایم میشده انگار. لب

 شود.آن خارج می

خاطر اون بهکنید؟ چرا دارید به همایون کمک می -

 محموله؟

 

اگه یه درصد از واردات سر در بیاری،  -

 شرکت یه مجوز با و اسم به چیزی وقتی دونیمی

 در .شرکته اون پای هاشمسئولیت تمام بشه، وارد

 داراییمو تمام بودم حاضر بود، من به اگه ضمن

 یقبیله به کنن تبعیدش فردا همین همایونو تا بدم

 .خواراآدم
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در « اگر به من بود»هایش آن ی حرفهاز میان هم

 شود.ذهنم مثل فالشر روشن و خاموش می

 اگه به شما بود؟ به شما نیست پس به کیه؟ -

« خسرو»رسد که صدای قمر از جایی دور به گوش می

زند. البد تاخیرمان برای بازگشت روی آن را صدا می

ی ظن عجیب دقایق پیشش صحه گذاشته است. جمله

 خسرو جواب سوالم نیست.بعدی 

 

جای اینکه بیارمت اینجا و توی تونستم بهمن می -

این بلبشو با تو و قمر اره بدم و تیشه بگیرم، 

بفرستمت تو یه آپارتمان واست یه بپا هم بذارم و 

 خالص!

 شود.تر میصدای قمر بلندتر و نزدیک

 کنید؟پس چرا این کارو نمی -
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ز چیزهایی هست، کند. انگار هنوقمر باز صدایش می

 گوید:کشاند به سوی دیگر و میکه حرف را می

 

جلوی قمر با همون فرمونی که پیش گرفته بودی،  -

ی عکس درازی کنی نتیجهبرو. واسه قمر زبون

کنم، داره. بذار فکر کنه من دارم بهت ظلم می

 آد.وقت دلش برات به رحم میاون

ا حرکت رسد به جایی حوالی پارکینگ. بصدای قمر می

 کند که بروم.سر و ابرو اشاره می

 گویم:آرام می

 بازیتون نیستم.شبمن عروسک خیمه -

 دهد.کند و با جدیت جواب میاخم می
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من حرفم حرفه غزال. بهم اعتماد کن سرت کاله  -

 ره.نمی

 

گیرم. دروغ چرا، هایش مینگاهم را از سیاهی مردمک

هایی غزال ام و این میان بهبیشتر از همیشه ترسیده

کنم که امشب جای دخترِهمایون را در فکر می

 اند.هایش گرفتهجمله

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 87پارت#
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ایستم و اجازه های بسته زیر دوش حمام میبا چشم

ام بلغزند. حال های آب روی تن خستهدهم قطرهمی

روحم خوش نیست. رنج این روزها عجیب رویش 

 باز آرامی به را امکرده ورم هایکپل کند.سنگینی می

 فرا را حمام فضای که بخاری میان. کنممی

 کجا به کجا از. بینممی ناواضح و تار را جاهمه گرفته،

 شوق و خانه امنیت از روز، سه عرض در!  امرسیده

 .خسرو یخانه در ایعاریه اتاقی به امرسیده رفتن،

 

کنم. میبا کف دست روی شانه و گردنم را لمس 

پوست تنم زیر داغی آب، آتش گرفته انگار. آتشی که 

 اشکی درشت یدانه رسد.هرگز به پای داغ قلبم نمی

 که قطراتی الیالبه جوشیده، چشمم یگوشه از که

 پر ذهنم باز. شودمی گم خورد،می سر صورتم روی
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 انگار عالم غم و امین با عصرم دیدار به کشدمی

میان شرشر آب روی . قلبم روی نشیندمی

های کف حمام، شنیدن صدای ضرب چیزی سرامیک

 حرکت بی لحظه چند. کندمی تیز را گوشم ازبیرون

 صدای هیچ چون خیال، و بوده وهم گویی. مانممی

 .شنومنمی دیگری

ای که از کمبود اکسیژن بندم و با سینهشیر آب را می

شود به پایین میمیان بخار غلیظِ حمام، با شتاب باال و 

پوشی را که از ساک فرستاده کنم. تنطرف در نگاه می

دارم و به تن ام از آویز برمیشده توسط ماهی برداشته

آنکه آب موهایم را بگیرم به طرف در می کنم و بیمی

 چسبانم رویش.روم و گوشم را می
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آن بیرون هیچ خبری نیست انگار. در را به آرامی باز 

گردانم میان اتاق. همه الی در چشم می کنم و ازمی

طوری است که لحظات پیش از ورود به چیز همان

ی لخت بدون پرده، همان ام. همان پنجرهحمام دیده

های ریخته ساک رها شده روی تخت و لباس

 ثابت اینقطه در نگاهم و چرخانممی چشم باز کنارش.

به  کنسول روی که غذایی ساک جز چیزی همه. ماندمی

 کند!من دهن کجی می

 

ای که کنم. از همان لحظهنفسم را با غصه رها می

بیندش، بوی تندی که در ماشین حالم را چشمانم می

ام. بویی که مخلوطی زند زیر بینیدگرگون کرده می

های دم است از بوی گوشت پخته و زعفران و برگه

 هایم را برایی آلومینیومی. لبی کاهو در لفافهکرده
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دهم و از اتاق بیرون عق نزدن روی هم فشار می

ام آوردن غذا کار کدام یکی از روم. ماندهمی

هایم است. قمر با آن اخم و تخم دقایق آخرش خانههم

گذرد، کمتر یا خسرو، که هر چه بیشتر می

 شناسمش انگار.می

 

ی کنم. مقابل آینهتر میپوش را محکمگره بند تن

به منِ درون آن با پوست قرمز و ایستم و کنسول می

ی دوزم. در حاشیههای ورم کرده چشم میچشم

دانم از تصویر درون آینه ساک غذایی هست که نمی

 سر لطف خسرو نصیبم شده یا ترحم قمر.
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کنم. به قول کشم و به ساک نگاه مینگاهم را پایین می

حرکت خالف جهت هر جریانی اسمش »ماهی،

 «دیوونگیه!

 

هایم کنم. بوی تند غذا انقباض ماهیچهباز می ساک را

ام در پی دارد. را از ترس باال نیاوردن مایع معده

دهم. یکی از هایم را بیشتر روی هم فشار میلب

ی آورم. لفافهها را از ساک بیرون میظرف

های بسته عق دارم. با لباش را برمیآلومینیومی

 جان دارم.ی ظرف برمیزنم. قاشق را از گوشهمی

 حال دیدنش با که قسمتی همان از درست و کنممی

 به و کنممی پر را قاشق شود،می آشوب بیشتر اممعده

 .برممی دهان
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 88پارت#

 

 من کنم؛ مرور خودم با تا خرمزجر را به جان می

 از بعد روزهای غزال همان من کنم، مرور. توانممی

 شعله آمدن روزهای غریبِ دخترک همان .مهتابم رفتن

 به وقتی همایون، برای اشاحمقانه هایلوندی تحمل و

 .شدممی گرفته نادیده مادرم جرم

 

کنم روی دهم و قاشق را رها میآخرین لقمه را فرو می

گیرد ی چشمم راه میخورده. اشک از گوشهغذای نیم

ب دانم چقدرش از عذاام. اشکی که نمیروی گونه

ی اش ثمرهخوردن آن غذای جهنمی است و چه اندازه

 یادآوری روزهای کودکی.
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زنم. لبه های ریخته روی تخت را کنار میلباس

 که شوممی خیره پایم ساق کبودی به و نشینممی اش

 شده ایجاد کجا و کی روزها این هیاهوی در دانمنمی

 .است

ر آخرین ام درست به همان اندازه پر اراده. انگاخسته

بندها هم از دست و پایم باز شده و دیگر به هیچ 

ای از این خاک وصل نیستم. با دست روی نقطه

کشم. درد ملسی که های ورم کرده و خیسم میچشم

کشاند سمت افتد، نگاهم را میبه جان چشمانم می

ی کوچک داروها که پیش از حمام روی پاتختی کیسه

ی دارو را وم. کیسهشام. از جایم بلند میگذاشته

ایستم. سرم را باال ی کنسول میدارم. مقابل آینهبرمی

دانم از سوزشش دنیا پیش ای که میبرم و قطرهمی
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چشمم تیره و تار خواهد شد، مثل یک عذاب 

 چکانم.هایم میخودخواسته در چشم

 

هاست، دراز کشیده روی تخت خیره ها و ساعتدقیقه

ها و به رهایی فکر عقربه ام به سرنوشت محتومشده

کنم. یک پارادوکس بزرگ و غیرممکن. خودم را می

ی هایم بعد از استفادهکشم. چشمروی تخت باال می

داروها و تحمل سوزش اولیه، حتا میان تاریک و روشن 

ام را از بیند. گوشیدم صبح اشیا را با وضوح بهتری می

کنم و های ریخته روی تخت پیدا میجایی میان لباس

 کنم.با کمی تردید اسم همایون را در گوگل سرچ می

ام. از خالی شدن ته دلم که از شب از تردیدم کالفه

ی های خسرو مثل یک حفرهپیش، با شنیدن حرف
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کند. از اینکه نکند سیاه و عمیق به من دهن کجی می

 هنوز بندهایی به دست و پایم باشد و ندانم.

 

آید، قابل روی صفحه می اطالعاتی که با سرچ اسمش

توجه است. از مراسم تقدیر وزیر صنعت 

 فالن با شرکت تاقراردادهای سال، برتر واردکنندگان از

. اینستاگرامش یصفحه و شرکت سایتوب و سازمان

 و باال جدید اطالعات دیدن امید به را صفحه بار چند

 چیز همه انگار. نیست خاصی خبر هیچ. کنممی پایین

طوری است که پیش از آن. حتا اسم انهم درست

کنم و هیچ خبری از نوعی حاجی و امین را هم چک می

 که خسرو ادعایش را دارد نیست.
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کنم. پسِ سرم را به گوشی را کنارم روی تخت رها می

ام زنجیر دهم و به عادت همیشگیتاج تخت تکیه می

ام. مدال کوچک کشانم روی چانهی ماهی را میهدیه

بندم و هایم را میلغزد چشمام میه که روی چانهفرشت

کنم که باید برای خودم کاری انجام به این فکر می

دانم ولی ماهیتش را نه! بدهم. کاری که لزومش را می

شود و درست مثل سقوط در یک هایم گرم میچشم

 شوم.هایم غرق میچال، در تاریکی پشت پلکسیاه

 

 

ام، و برخورد جایی در نزدیکینوای مالیم موسیقی از 

ام ی پنجره حواس شنواییهای تند باران به شیشهدانه

 اندازد.کار میرا به
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 89پارت#

 

 

نوای موسیقی به گوشم آشناست. انگار نت به نتش 

 قبلی روز دو از ترراحت باراین هایمپلک. امزیسته را

شود. دیگر خبری باز می گشودم، چشم اتاق این در که

 خودم به حرکتی اینکه بدون. نیست پشتش از سنگینی

 روی نگاهم و اتاق فضای در چرخانممی چشم بدهم،

 .ماندمی ثابت دیشب غذای ساک خالی جای

 

ام را به نشینم و درد عضالت خشک شدهبا هول می

کنم و خرم. با خیال اینکه شاید اشتباه میجان می

ام باز نگاهم را جای دیگری گذاشته دیشب ساک غذا
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چرخانم. خبری از ساک غذای نیم خورده را در اتاق می

هایی که کنم لباسگونه حس مینیست. حتا وسواس

 نظم با امریخته بیرون ساک دیشب با شلختگی از

 .اندشده جمع تخت یگوشه محسوسی

 

 به که سفیدی تیشرت یلبه شوم.از روی تخت بلند می

کشم. این خانه رم را کمی روی شلوارم پایین میدا تن

ی وقایعی که ناغافل به ی همهدرست به اندازه

ام سرازیر شده، برایم نا شناخته است. دستم را زندگی

 لرز به را تنم اشگذارم. سردیروی دستگیره می

 در برق جهش. کنممی باز آرامی به را در الی. نشاندمی

ی را به فضای پشت سرم برانگیز خوف روشنی آسمان

ی رعد باعث فاصلهکند و بعد هیاهوی بیتحمیل می

 هین بلندی بکشم و تکانی بخورم. شودمی
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هایی که تند گذارم و با نفسام میدستم را روی سینه

 ایستم.ی در میدرپی شده میانهو پی

 را پیش دقایقی نوازگوش نوای رگبار باران جای

برم و با احتیاط به بیرون نگاه می جلو را سرم .گیردمی

ی یک روز بارانی فرو رفته کنم. همه جا در خلسهمی

 است.

 

بندم، دیگر حتا گردم و در را میبار که به اتاق برمیاین

خبری از نوای موسیقی هم نیست، جوری که انگار 

هایم بوده. نوایی که انگار اش حاصل توهم گوشهمه

 از خواب است، همین! من کردن بیدار تنها رسالتش

 

ها یکی کنم و سوالدوباره به جای خالی ساک نگاه می

کشد. سوال هایی که برای رسیدن یکی در ذهنم قد می
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به پاسخشان امید آنچنانی به خسرو ندارم. جلوتر 

زده به جایی که خسرو ی بارانروم و از پشت پنجرهمی

 کنم.شب پیش ماشینش را پارک کرده بود، نگاه می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 90پارت#

 

 تنها اضطراب این و نیست خبری از ماشین خسرو

. کندمی قرارمبی و جانم به نشاندمی را قمر با بودن

. ندارم ایایده هیچ بعدی حرکت برای و اممانده حیران

 حسی تنها که پرده بدون و لخت یپنجره از را نگاهم

گیرم. من هنوز حسابم با می است ناامنی کندمی القا که

دانم این مادر و پسر درست و سر راست نیست. نمی
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باید در تیم خسرو باشم یا نه. باید با قمر راه بیایم یا 

 نه. باید این قفس بدون بند را تحمل کنم یا نه!

 

نشاند. صدای زنگ کوتاهی، نگاهم را روی گوشی می

پیش چشمم « الی»اش روشن شده و اسم صفحه

ی دارم و لبهرقصد. گوشی را از روی پاتختی برمیمی

قدر برایم عجیب نشینم. این دو روز آنتخت می

ام. گذشته که او و تماسش را به کل فراموش کرده

 .کنممی باز را پیامش و کشمانگشتم را روی صفحه می

 

 نوشته:

 «بد شدی غزال!»

زنم به ی تخت و با آهی عمیق زل مینشینم لبهمی

دانم از دلگیری عمیقش از من نشات کلماتی که می
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اند. حتا روی گفتن حقیقت را به او هم ندارم. الی گرفته

ام با امین را جز رابطهتنها کسی بوده که پنج سال جزبه

 ام و حاال...برایش گفته

 تا مانده منتظر انگار و امدیده را پیامش بیند کهمی

 م.ندار دفاعی من، و کنم دفاع خودم

 نویسم:می

 «دونم!می»

 

 سر درد دلش باز میشود:

سه روزه منتظرم تماس بگیری. دلم ترکید! هر روز »

بینم، بیشتر دلم ازت های واحدتون رو میپنجره

 «گیره.می
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اندازد. چیزی مثل بغض گلویم را به خارش می

 واحدمان؟!

 نویسم:می

 «تو که مهربون بودی.»

 

 کند:جوابش مبهوتم می

دا اگه امین شرایطتت رو بهم نگفته بود، امکان خبه»

 «نداشت باهات قهر نکنم.

 تایپ برای انگشتم و پردابروهایم با تعجب باال می

 روی مردد خورده نقش ذهنم در که سوالی

 .ماندمی کیبورد

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 91پارت#

 

دانم چطور شود. نمیوجور نمیها در ذهنم جفتکلمه

رسم که از امین چه شنیده و منظورش از شرایط باید بپ

آید که من چیست! حس خوبی ندارم. به نظرم بعید می

رسد به پدر امین در مورد ماجراهایی که یک سرش می

 خودش، برای الی حرفی زده باشد.

 

 نباید ببخش غزال. من»نویسد: بیند، میمکثم را که می

 «!بگی خودت موندممی باید گفتم،می

زنم. هر طور که حساب کنم باز و حیران پلک میگیج 

خوانی ندارد. حس کلماتش با اتفاقاتی که افتاده هم

آیند، دنبال روند و میمیان جمالتی که در ذهنم می
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هایش از گردم که مسیر حرف را به شنیدهچیزی می

 امین بکشاند.

 

 نویسم:می

 «نیستی غریبه که تو مهم نیست.»

 دهد:خورد و الی فورا جواب میمیتیرم به هدف 

 «االن بهتری؟ مشکلی نداری؟»

 

 بندش:و پشت

غزال من واقعا از آقای رادمنش انتظار نداشتم. »

ی امین خوام بدونی هر قدر که به بابات و خانوادهمی

دم، تو رو به خاطر کاری که کردی تحسین حق نمی

 «کنم. می
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 تک رقصد،خیره به کلماتی که مقابل چشمانم می

 :گویممی حرص با و زنممی ناباوری یخنده

 چی بهش گفتی احمق؟! -

 نویسد:الی باز می

 که جور هر داری حق تو. غزال خودته این زندگی»

 حس درستت تصمیم خاطربه نباید. بسازیش خوایمی

 تونهمی بچه یه شرایط این توی. باشی داشته بدی

 «.کنه خراب چیزو همه

 

ام و زیر لب روی صورت آتش گرفتهکشم دستم را می

 کنم:نجوا می

 وای...وای. -
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 تواندمی چطور وگرنه. ندارم شک امین دیوانه شده،

 از را هدفش چرا؟ اصال و ببافد همبه را خزعبالت این

 جانم به را عمیقی ناامنی حس این و فهممنمی کار این

 سوال راحتی به الی از توانمنمی که این از. ریزدمی

هایم سنگین م یا همه چیز را توضیح بدهم، نفسبپرس

 شود.می

ی خواهد با امین تماس بگیرم و همهدلم می

ام را ای که از همایون یادگرفتههای آب نکشیدهفحش

نثارش کنم، ولی یاد آوری دیشب و آن حس لعنتی 

شود به سختی جلوی خودم را بازی خوردن باعث می

 بگیرم.

 

 نویسم:برایش می

 «باهات حرف بزنم. باید»
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 او ذاتی مهر و گرمیخون روی آنجا، سرد هوای انگار

 را امجمله در تنیده اضطراب که گذاشته اثر هم

 :دهدمی جواب و فهمدنمی

ی ی رستوران دارم. تا چند دقیقهها برنامهبا بچه»

رسن. فردا صبحِ ما باهات دیگه می

 «باشه؟... گیرممی تماس تصویری

 

از شدن دری نگاهم را از روی کلمات پیام صدای تقِ ب

ی اتاق. صدا از نشاند روی در بستهدارد و میالی برمی

هاست. جایی مثل اتاق کناری. با هول از همین نزدیکی

شوم و با وجود اینکه جای خالی روی تخت بلند می

ام، ولی باز امید دارم خودش ماشین خسرو را دیده

 باشد.
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ب پیام آخر الی را بدهم، روی آنکه جواگوشی را بی

روم. روی موهای کنم و به طرف در میتخت رها می

 در و کشممی دستی پف کرده و درهم برهمم

 در کسی. کنممی باز را در ممکن حالت ترینصدابی

 اتاق در امزده حدس که طورهمان ولی نیست، راهرو

 را دستم احتیاط با. روممی جلو. است باز نیمه کناری

دهم گذارم و به آرامی هلش میی در میوی دستگیرهر

جای خسرو، قمر آنجا بود متوجه حضورم که اگر به

خواهم از الی ام برگردم. مینشود و من از راهی آمده

در به داخل سرک بکشم که ناگهان در کامل باز 

 شود و با دیدن زنی که مقابلم ایستاده، یکهمی

ودم بیایم، زن از ته دل خورم و پیش از اینکه به خمی

 کشد.جیغ می
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 کردم آرزوخدادرگوشتورا#

 92پارت#

 

 

های دانم از ترس نیش زبان قمر است یا کنایهنمی

 گویم:ربط میی پسرش، اما با هول و بیکشنده

 نترسید خانوم. منم! -

 

 بیچاره دختر که هستم معروفی آدم چه من حاال انگار

کند ولی با فریادش را قطع می. بشناسد مرا باید

 گوید:آید به عمد باال برده مینظر میصدایی که به

 کنی؟کار میتو اصال کی هستی؟ اینجا چی -
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 خانه این هایآدم با نسبتم گفتن و برای جوابِ سوالش

 کنم،می پایین و باال را کلمات ذهنم در چه هر و مانممی

ن ما دقیقا بی نسبت که رسممی نتیجه این به بیشتر

 باید دلیل اینجا نبودنم باشد، نه توضیح بودنم.

 

کند و وقتی با اخم یک دور سرتا پایم را ورانداز می

رسد که انگار طلبکار و حق به دوباره به صورتم می

 باز حرفی گفتن برای هایشلب جانب هم هست.

 باال هاپله از لحظه همان که قمر صدای ولی شودمی

 کند.اش را کور میناگفته نطق آید،می

 

 چه خبره اینجا؟ -

ها سر طرف پله دارم و بهقدمی به عقب برمی

های شب پیشش را در چرخانم. دیدنش کنایهمی
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اختیار لب پایینم را زیر دندان کند. بیخاطرم زنده می

 نازک بافت و دارد تن به مشکی جذب شلوار برم.می

نش را چشما و پوست روشنی که رنگی استخوانی

 آورد.بیشتر به چشم می

 

 زد؟ داد بود کی -

 کِردُم،می کارامِه داشتُم مُو تقصیر مُو نُبود خانُم جان. -

 .اتاق مندو آمد انداختُ چی عین کلَشه یهو

 قدرآن دیدنش با چرخانم.حیران به طرف او سر می

 نه و بودم فهمیده را اشلهجهته نه که بودم شده هول

مر اخم غلیظی میان ابروهایش ق. را سالش و سن

 نشاند.می
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خاب، ای که ای همَه هیاهو و قیل و قال  -

 آقا مِخوای زِدَنه؟ حرف طرز چه ای بعدشم نِدارَه.

 بیچینَه؟ واسِت ته از زُبونتو

دخترک که حاال به نظرم فقط چند سالی از من بزرگتر 

ی چشمش کند. نگاه از گوشهپا میپا و آنآید، اینمی

 پرسد:کنم. با تردید میی خودم احساس میرا رو

 

 مگه ای کیِه خانُم جان؟ -

 گوید:هایش و میزند در چشمقمر زل می

 

 کردم آرزوخدادرگوشتورا#

 93پارت#
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 فَمیدی؟! باشیا دِشتَه بِش کاری نِبینُم. آقاست مهمان-

اش را «سمی»های به قول ماهی دختر یکی از آن نگاه

 کند:کند و زیر لب زمزمه میمیام حواله

 

 پِرچیَم آمد.* -

دهد و با غیظ به اتاق بعد سرش را برای قمر تکانی می

کند. هنوز از گردد و پر سر و صدا شروع به کار میبرمی

ام حیرانم. نگاهم را که به طرف قمر چیزی که شنیده

. دارد هایشلب روی عجیبی لبخند گردانم،برمی

برم و م را پشت گوشم میدرهم موهای قراربی

 شنوم که:می
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رعیت جماعت عادت داره عاشق اربابش بشه و  -

 دونهمی که وقتی حتا ببافه، واسه خودش رویا

 .بشه عایدش چیزی نیست قرار هم تهش

 دختر آخر کالم تنفر حس ربط حرفش را به خودم و

 روشنش هایچشم کنم،می نگاهش که گیج .فهممنمی

 دهد:ادامه می و کندمی باریک را

 

 همین بوده تا. نیست هم دیروز و امروز یاین قصه -

 .بوده

 تیزی. شودمی پشیمان خواهد برود کهانگار می

 را ابرویش تای یک. هایمچشم در نشاندمی را نگاهش

 :گویدمی و اندازدمی باال

ات کارشو خیلی خوب درست مثل فرح... فقط عمه -

 بلد بود!
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 به مانم.ح است که مبهوت میاش واضقدر کنایهآن

 یزمینهپس با او رفتن به ایلحظه. رودمی هاپله طرف

 رسد،می گوش به روبرویی اتاق از که تقیتق صدای

 زند،می حرف آن از قمر که ایگذشته. کنممی نگاه

. باشد بلند داستان یک جنجالی یسوژه تواندمی

تار و  در زمانهم خیانت و درد و عشق که داستانی

 طوالنی راهرو میان ایستادنم پودش تنیده شده است.

 طرف به امشنیده الی از که چیزی یادآوری با شود،نمی

 .روممی اتاقم

 

 بعد که پیامی کلمات دارم و بهگوشی را از تخت برمی

 :کنممی نگاه رسیده، اتاق از رفتنم بیرون از
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. شهمی درست چیز همه. خوشگلم دوست غصه نخور»

 دوتاتون واسه رو خونه این و عاشقته م اینه امینمه

 ولی داره زود و دیر شما، خانم ماهی قول به. گرفته

 «!نداره سوز و سوخت

 

شود. به های دیشب خسرو در ذهنم تداعی میحرف

ی چیزهایی که خواهد دربارهطرز عجیبی دلم می

 ام و کاری که امین کرده با کسی حرف بزنم.شنیده

 

 

 

 

__________________________________ 

 *ازت بدم اومد.
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 کردم آرزوخدادرگوشتورا#

 94پارت#

 

 

 روی و دارممی نگه گوشی را محکم میان انگشتانم

 با امزندگی در چیز همه .نشینممی تخت

 که اطرافم به .است تغییر حال در آوردلهره سرعتی

 هاآدم ارانگ. شودمی بیشتر دلهره این کنممی نگاه

 ماراتن باهم چشمانم از سقوط برای

 برم و دور هایآدم از کدامهیچ با حسابم .اندگذاشته

 را دشمن و دوست جایگاه و نیست سرراست و صاف

 .انگار امکرده گم
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بندش کوبش رگبار باران لرز به تن صدای رعد و پشت

اش و نوری شدیدی که اندازد و باز عریانیپنجره می

 برای. شودمی کند خار چشمانمتحمیل میبه اتاق 

 برایش که تحلیلی و امین عجیب کاراهای از زدن حرف

. هست هم آخرینش دقیقا ذهنم انتخاب اولین ندارم،

. شوممی بلند تخت روی از و کشممی پرحرصی پوف

 از پیش که است چیزی از ترسخت قمر با بودن تنها

رفتار و  تغییر برای توضیحی. کردممی تصورش این

دانم بگذارمش به نرمش دقایق پیشش ندارم. نمی

حساب آبروداری جلوی غریبه یا درست درآمدن 

بینی خسرو از اینکه اگر حس کند پسرش اذیتم پیش

 کند، کوتاه خواهد آمد.می

چیزی که شب پیش با رسیدن قمر به پارکینگ به 

ی خسرو اتفاق افتاده بود و من به خودم که آمدم اراده

 اش شده بودم.خشی از بازی شرورانهب
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ایستم. ی کنسول میدارم و مقابل آینهشانه را برمی

 هر با کجم و بلند هایچتری و دارد پف موهایم اندکی

. پوشانندمی را صورتم از نیمی و آیندمی پیش حرکت

 خودش از بال اومدن ترس» گویدمی همیشه ماهی

 ام.ایمان آورده جمله این به پرهزینه چه من و «.بدتره

ترین ترین و بدبینانهپیش از این حتا در دوردست

زدم روزی بیاید که امین نباشد. افکارم هم حدس نمی

کردم روزی بند محبت باشد و کنار من نه. باور نمی

طور پاره شود و من در ذهنم ی میانمان اینسالهپنج

دنبال کسی بگردم که کارهای ضد و نقیض امین را 

 تحلیل کند. برایم

فرستم پشت گوشم و به ام را میهای شانه شدهچتری

. کنممی نگاه افتاده، چشمانم زیر که کبودی هاله

 بلندی جیغ صدای که کنم لمسش دست با خواهممی
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 روی را شانه فورا. چرخاندمی در طرف به را سرم

 اتاق از که صدا منبع طرفبه و کنممی رها کنسول

 .روممی است کناری

ماند. دروغ چرا، هایم نزدیکی در نیمه باز ثابت میقدم

ی اخم و تخم و ناز و ادای دخترک را ندارم و در حوصله

موقعیتی هم نیستم که جوابش را بدهم. صدای ریز 

رسد، جلوتر گریه و آه و ناله که از اتاق به گوش می

 روم.می

 

 کردم آرزوخدادرگوشتورا#

 95پارت#
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 شده؟ دوباره چه خبر -

آید کمتر از یک چرخم و یادم میها میطرف پلهبه

بار تکرار شده است. ساعت پیش این صحنه یک

دارم. ام را به عقب برمیاختیار قدم جلو رفتهبی

ی این های قمر جوری درهم است که انگار حوصلهاخم

 تکرار را ندارد.

 گویم:کنم و میبا دست به اتاق اشاره می

 از تو اتاق صدای داد اومد.دونم، یهو نمی -

رساند و حین عبور های تند خودش را به من میبا قدم

 زند:دهد و کنایه میاز کنارم با تاسف سری تکان می

 که خدا اون روزو نیاره کسی محتاج تو بشه! -

کنم که با همان جدیت و از پشت سر به او نگاه می

ی شود. به فاصلهمیکند و وارد اتاق شتاب در را باز می

کنم. اخم میان چند قدمی خودم تا در اتاق نگاه می
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خورد. صدای گریان دختر همان ابروهایم نقش می

 گوید:رسد که با دیدن قمر میلحظه به گوش می

 خانُم جان! -

 واز چی رِفتَه؟ -

 ایستم.روم و کنار در باز اتاق میبا احتیاط جلو می

 دَاری؟تو بَرِ چی اُقذَر دردسر  -

دختر انگشتان یک دستش را توی مشت دست دیگر 

دهد. سرخی خونی که از گرفته است و محکم فشار می

 آوَرد. چکد، دلم را ضعف میالی مشتش می

 دستِتِ وَردار کو بیبینُم. -

کند و دختر مشتش را با گریه مقابل قمر باز می

 گوید:می

 دستُم پَاره پَاره رَفت. -
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مُو نِمدانُم!... آمِدی جنگ یا از دستت. حواسِت کُجایه  -

 تمیزکاری؟ با چی برُندی؟

کنان میان کوهی از لوازم که از کمد  فیندخترک فین

کند و با بغض می بیرون ریخته بود، به چیزی اشاره می

 گوید:

 اش تیز بیدَه، نِدیدُم.او لَبَه -

وخی بریم بُشورش، بِرات بِبَندُمش. هیچی نِرَفته،  -

 .بیخود تِرسیدی

کشد. خون دست دختر را همراه خودش به طرف در می

اختیار خودم رسد. بیهای قمر میراه گرفته و به دست

کشم. دختر با حرص و گریه را از جلوی در عقب می

 نالد:می

 چی رِه هیچی نِرَفته. انگُشتُم از وِسط نصف رِفتَه._

 گوید:کند و میاش میچپی حوالهقمر نگاه چپ
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بازی دِرآوُردی نسا؟... وقتی بئت مُوگُم باز قُشمال  -

 هیچی نِرَفتَه، یعنی نِرَفته دیگَه.

خواهد او را به طرف سرویس ببرد که با صدای می

خفیف بوق ماشین از بیرون ساختمان، دخترک دستش 

های پرشتاب کشد و با قدمرا از دست قمر بیرون می

رود و من و قمر را پشت سرش جا ها میبه طرف پله

 گذارد.یم

 

 کردم آرزوخدادرگوشتورا#

 96پارت#
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 زیرلبی غرولندی با .آیدمی خودش قمر زودتر از من به

 شده درشت چشمانی با من و رودمی هاپله طرف به

 با چیزش همه خانه این. مانممی افتاده که اتفاقی مات

 آنی از فرسنگ هزاران قمرش، حتا. دارد فرق تصوراتم

 ذهنم در و شنیده او از هاسال این تمام در که

 .است دورتر ام،داشته

 

 نگاه ی دیواریهای چند تکهبه تصویر خودم در آینه

 نقیضی و ضد هایحس تمام با غزال چندین به. کنممی

 .است شده گرفتارش روزها این که

 

رسد، صدای باز شدن در ورودی که به گوش می

شوم و به شلورام میشرت و خیالِ عوض کردن تیبی

ی رویارویی خوام صحنهروم. نمیی پایین میطبقه
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دانم شاید خسرو را با دخترک از دست بدهم. نمی

ی دقایق پیشم در مورد قمر، منتظرم مثل تجربه

 خسروی جدیدی را هم ببینم.

 

 نه و است شوم نه اثری از دخترکوارد پذیرایی که می

ه در فضای خانه کوران ک سردی باد و باز درِ ولی. قمر

کشاند. این سو پیش میهایم را به آنکرده، قدم

هیجان حس سرخوشی زیر پوستم دوانده که برای این 

 ایدایره نیم تراس روی روزهایم غریب است و دور.

 ماشینش باز در کنار که خسرو به و ایستممی خانه

 گوش دخترک هایحرف به درهم هاییاخم با و ایستاده

 کنم.د، نگاه میدهمی
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 بخیَه حتما بیبین آقا. سر انگشتام نصف رِفتَه. باید -

 .مِرَه تمام خونم همه واِال بِرَه

 در را خودم. گذارممی بازوهایم روی دست سرما از

 نمایشی مظلومیت به پنهانی لبخند با و کشممی آغوش

 رساندمی حیاط به را خودش قمر .کنممی نگاه دخترک

 ید:گومی تشر با و

 

 ای یَرزَه زخمَه چی به بخیَه؟- 

 با و گیردمی قمر طرف به را اشزخمی دست دخترک

 :گویدمی لرزان صدایی

 یِه؟ای یَرزَ  -

 

 کردم آرزوخدادرگوشتورا#
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 97پارت#

 

هایی کند و با چشمو بعد دوباره رو به سمت خسرو می

 ادامه وارمسلسل ولی پرناز که حالت گریه به آن داده،

 دهد:می

 

اصال هم نصف نِرِفتَه آقاجان. خیلی هم سالمَه...  -

 حاال ی شما ایجوری نِشدَه...اصال هم تو خَانه

 شدین؟ راضی جان؟ خانُم شد خوبتان

 

 رود.قمر جلوتر می

 مُو کی همچی گُفتُم؟ -
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 خواهدمی. کندمی رها را نفسش کالفگی با خسرو

 لبخند و من روی نشیندمی نگاهش که بگوید چیزی

نقش بسته روی صورتم. چشمان سیاهش برای 

 تر.شود و لبخند من کمی پررنگای باریک میلحظه

 

نیاها با آن همه الدروم بلدرومش ی ملکدیدن دردانه

فهمد در همچین شرایطی کم لذت ندارد. حالم را می

 آورد.بازد و نه به روی خودش میولی نه خودش را می

 

 و گوید: بنددمی محکم در ماشینش را

برو بشورش ببینم چی شده. با این همه خون که  -

 .نیست معلوم چیزی روشو گرفته
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همَه خون آمَیَه. مُو که گُفتُم خوبَه خودتان مِگین ای -

 نصف رِفتَه.

 

که به طرف کند و بعد درحالیای به او نگاه میلحظه

 گوید:دارد میها قدم برمیپله

 

 ببرتت درمانگاه. بیاد یکی زنممی زنگ باشه. -

 با شودمی زمانهم دختر یغصه و گفتن پر بهت« آقا»

 را دختر دست که قمر و ها،پله به خسرو رسیدن

 نرمش با حالش و حس درک با انگار و گیردمی

 :گویدمی

 

 با مُو بیا دخترجان. -
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کند. سرما تا مغز استخوانم خسرو تعمدا پا کند می

از سرما منقبض ی عضالتم نفوذ کرده انگار. همه

. بازویم یزدهکشم روی پوست یخاند. دست میشده

 .نگوید چیزی و کند صبر هاآن رفتن تا تواندنمی انگار

 

 مگه مجبوری با این لباس وایسادی اینجا؟ -

سنگینی نگاه زیرچشمی قمر را روی خودم احساس 

 کنم.می

 باهاتون کار دارم. -

 

 خداآرزوکردم. گوشتورادر#

 98پارت#
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توجه به اندازد و بیابروهایش را با حالت خاصی باال می

رخش دوخته شده، زل ی دخترک که به نیمزدهنگاه غم

اختیار زیر سنگینی نگاه قمر دست و زند به من. بیمی

کنم و قدمی نامحسوس به عقب پایم را جمع می

 دارم.برمی

 

ا ماند تا نسا و مادرش وارد خانه شوند و بعد بمنتظر می

 کند.نگاهم را دوباره مال خودش می« خب؟»گفتن 

وقت صبح چه کاری تونم حدس بزنم ایننمی -

 تونی با من داشته باشی؟می
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اش سرخوشی نرمی میان سیاهی چشمان باریک شده

هایم را درهم اختیار اخمدر جریان است. چیزی که بی

پرسم، من به این آدم اعتماد کند. از خودم میمی

 دارم؟

جوابش برای خودم هم واضح و سرراست نیست. 

 گویم:هوا میام بیجای حرف اصلیبه

 

 در مورد اتاقمه. -

کند در جیب شلوارش و به هر دو دستش را فرو می

دهد. انگار که با نگاهش رنگی از ناباوری می

ام این داند حرف اصلیهایش بخواهد بگوید میچشم

 نیست.

فرستم و حق به گوش میهدف پشت موهایم را بی

 دهم.جانب ادامه می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

اگه قراره یه مدتی اینجا بمونم، باید یه  -

 هایی رو داشته باشم!حداقل

 جوابش مثل همیشه سرضرب و معنادار است.

 ها رو برات فرستاده.ات حداقلکردم دایهفکر می -

 

هایم را روی هم فشار ای از حرص دندانبرای لحظه

 گویم:ی معنادارش میجملهتوجه به دهم و بیمی

اتاقی که به من دادین پرده نداره. هم نور اذیتم  -

 کنه، هم من اونجا احساس امنیت ندارم.می

 را خودش. گیردمی اشخنده حرفم از کنمحس می

 نگاهی موذیانه اتاق یپنجره به و کشدمی عقب کمی

 .اندازدمی
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 ی اتاقت که از جایی دید نداره.پنجره -

کشد. سرش را پایین م کلمات را تعمدا میکنحس می

 دوزد به من.آورد و نگاهش را میمی

شب طناب انقدر هم بلند هست که کسی نتونه نیمه -

 بندازه بیاد باال.

 

 خداآرزوکردم. گوشتورادر#

 99پارت#
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خواهم تند و تیز جوابش را بدهم که کیش و ماتم می

 گوید:کند و میمی

ه، تمرکزتو بذار رو در اتاقت... جای پنجرنظرم بهبه -

 مخصوصا وقتایی که حمومی!

شود. از حرص نفسم را عمیق رها ی تنم داغ میهمه

ای دیدم را به صورتش تار کنم. بخار سفید لحظهمی

 کند.می

 

 خسرو؟ -

هایی چرخانیم. قمر با اخمهر دو به طرف در سر می

 روی جای منبهبار غلیظ کنار در ایستاده و نگاهش این

 .است پسرش

 فکری یه بیا جای اینکه اینجا وایسی و حرف بزنی،به-

 .سرش رو ذارهمی رو خونه داره. بکن دختر این واسه
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کند قدر مصر نگاهش میبیند، آنمکث خسرو را که می

 گوید:تا او حین رها کردن نفسش می

 گم بیان ببرنش.بگو لباسشو بپوشه، می -

 میان کالفگی با خسرو که ی بگویدخواهد چیزقمر می

 :رودمی حرفش

 

خیال شو مامان. یه کوه کار سرم ریخته. منو بی -

 اومدم فقط لباس عوض کنم برم.

پرند. دست خودم نیست که ابروهایم از تعجب باال می

شود. هیچ تازه توجهم به لباس اسپرتش جلب می

نم داحدسی در مورد اینکه از کجا آمده ندارم. اصال نمی

هایش را عوض کند. گره کی رفته که حاال آمده تا لباس

 شود.اخم قمر کورتر می
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 صبحانه نخورده؟ -

 خوردم یه چیزایی. -

کند و باز به ی چشم نگاهی به من میقمر از گوشه

 گوید:پسرش می

پس اول یه سر و سامونی به این دختر بده بعد  -

 برو.

 

با اخم به مسیر  شود. هنوزچرخد و وارد خانه میبعد می

 کنم.رفتنش نگاه می

 .کنن نصب پرده اتاقت یپنجره برای گممی-

زنم باز توی چرخد. حدس میسرم به طرفش می

هایش آن موج سرخوش دقایق پیش را ببینم، چشم
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احساس. ولی خبری نیست. نگاهش آرام است و بی

 .شناختممی روزها این از پیش مثل اویی که

 

هایی که در دلم د و من ناآرام از حرفروطرف در می به

کنم. جلوی کند، در جایم این پا و ان پا میسنگینی می

چرخد و ایستد. با مکث کوتاهی به عقب میدر می

 گوید:می

 

وقت بهتر... االن اون حرف اصلیتم بذار برای یه-

 گم!وقتش نیست. به خاطر خودت می

 اند؟بخو را دستم تواندمی همیشه لعنتی. چطور

 

 خداآرزوکردم. گوشتورادر#
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 100پارت#

 

 

گردد انگار. نمی،دانم با این حرفش جسارتم برمی

ترساندنم از قمر چه لذتی برای او دارد. هنوز کل این 

دانم چرا در معامله برایم الینحل مانده و درست نمی

ام. پیش از اینکه دوباره این نقطه از دنیا گیر افتاده

دارم، خانه شود، با قدمی که به جلو برمیبرگردد و وارد 

 گویم:می

 همایون تهرانه؟ -

اند کامل به طرفم با ابروهایی که از تعجب باال پریده

چرخد. حرف نگاهش خواندنی نیست. اگر هم می

 :گویدمی جوابم جای به هست، من بلدش نیستم.

 تصمیم گرفتی یخ بزنی؟ -
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ور که جوابم طخورد. اینهایم عمیقا در هم گره میاخم

و  دهد، بیشتر از لحن تند و تیز گاهربط میرا بی

 ام می کند.گاهش عصبیبی

 من دقیقا تا کی باید اینجا بمونم؟ -

 .اندازدمی امراحتی هایلباس نگاه معناداری به

 .ستودنیه اعتماد به نفست -

ام بیشتر از این انتظار ندارم. ی عمهاز دست پرورده

 اشخانه یمسخره هاینهنوز هم یکی از قانو

 در .است برق و زرق پر و رسمی هایلباس پوشیدن

 ختم خواب اتاق به تنها خصوصی حریم فرح نظر

 .بس و شودمی

خواد ببرمت دکتر داری بازی نکنه تو هم دلت می -

 درمیاری؟
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اش را خواهد حواسم را پرت کند. گول بازیمی

پیچانده، عقب خورم. موهایی که باد در صورتم نمی

هایم را روی هم فشار ای دندانزنم. با حرص لحظهمی

 :گویممی و کنممی بلند را صدایم بعد و دهممی

 قدر هر بپیچونید، منو خوادمی دلتون قدر هر -

 زود خیلی باشید مطمئن ولی بدید، بازیم خوایدمی

 .ستمعادله این کجای شما جای فهمممی

یم، از زن آشنایی که در گواز پیام شیرین چیزی نمی

های عجیب امین به ام و حرفشرکت همایون دیده

 ذهنم ته روزن یک مثل او از امناامیدی وجود با الی، که

 رها و بروم. بروم خواهممی تنها که منی. زندمی سوسو

 .من با غریبه هزاربار وطن این از شوم

 .کنیم معامله بیا با هم -
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ام را به ا بینیهو سوز و شده هایم تندترنفس

 از .کندمی خم کمی را سرش خسرو. درآورده سوزش

 شناسم؟می را آدم این چقدر من گذردمی ذهنم

 کشف معادله این توی منو جای تو به قول خودت -

 .دممی بهت بخوای چی هر من کن،

این یعنی قصد وا دادن و گفتن حقیقت را ندارد. نه حاال 

 با تر می شود.یظهایم غلوقت دیگر. اخمو نه هیچ

 :گویممی پوزخند

 

 خداآرزوکردم. گوشتورادر#

 101پارت#
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 البد نذر دارید به من و همایون کمک کنید! -

 گوید:آورد و با تاکید میاش را باال میانگشت اشاره

خوای به جواب برسی به هیچ وجه همایونو اگه می -

 با خودت جمع نبند.

نکردن با همایون این اصرارش را برای همکاری 

ی کارهایش در جهت که همههم درحالیفهمم. آننمی

 منافع او است.

گیرد. نگاهم سرو صداها از داخل خانه کمی باال می

زند. صدای ریز نسا گریز کوتاهی به پشت سرش می

های قمر که انگار مثل تمام دقایق آید و تک جملهمی

قدر با خواهد آرامش کند. نگاه خسرو آنگذشته می

 ماند تا دوباره نگاهش کنم.اصرار روی صورتم می

 عصر حواست به گوشیت باشه. -

 که چی بشه؟ -
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 دهد:کند و جواب میحرف نگاهم میای بیلحظه

 گم بهت.می -

 چند. شودمی خانه وارد و کندمی پشت من به همین و

 در را نفسم حرص با بعد و کنممی نگاه رفتنش به ثانیه

 کنم.ی شمالی فوت میزدهیخ و سرد هوای

فضای خانه به لطف چندین دقیقه باز بودن در، سرد 

است. نسا شال و کاله کرده که برود و قمر با نرمشی 

که تا پیش از این در او سراغ ندارم، سعی دارد 

روم. لرز هنوز بر تنم مانده و منصرفش کند. جلوتر می

م نگاهی ی چشاند. قمر از گوشههایم یخ زدهاستخوان

اندازد و بعد انگار که کالفه شده باشد می به من می

 گوید:

 دیَه خودت مِدانی و آقا. -

 گردم. خبری از او نیست.با نگاهم دنبال خسرو می
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مَگَه براشان مهمَه؟ اصال نسا چندتا انگشتُم  -

 نِداشتَه باشَه به کجِی ای دنیا برمـُخورَه؟

م دلم حسم نسبت به این دختر ضد و نقیض است. ه

سوزد و درست به همان اندازه حرصم برایش می

گیرد از حماقتش. صدای باز شدن دری نگاهم را می

ی بعد خسرو کشاند به طرف منبع صدا و چند دقیقهمی

پله اند از راهروی کنار راههایی که عوض شدهبا لباس

آنکه شود. در حال بستن بند ساعتش بیخارج می

 گوید:نگاهی به اوضاع کند، می

زنگ زدم به نگین، هنوز لواسونه. چند دقیقه دیگه  -

رسونه برتت درمانگاه، بعد میرسه. اول میمی

 خونه.

شود. های نسا با کیف کوچکش به آرامی شل میدست

 نمایشش جواب نداده. واکنش قمر در لحظه است.
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 تو واز با ای دختِرَه بودی؟ -

 زند:خسرو با اخم تندی تشر می

 مامان! -

حرفی که قمر روز اول آمدنم به خسرو زده بود یاد 

توانم حدس بزنم که افتم. بدون دیدن خودم هم میمی

کردم صورتم شبیه عالمت سوال شده است. فکر نمی

 قمر که باشد هم دیگری شخص هابه غیر از رادمنش

 .بزند حرف موردش در نفرت و غیظ از حجم این با

 

 خداآرزوکردم. گوشتورادر#
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اسم نگین اتفاقات روز پیش و شرم قال گذاشتنش را 

اختیار لب پایینم را توی کند. بیدر ذهنم تداعی می

کنم. ی نسا نگاه میی وا رفتهکشم و به قیافهدهانم می

اش از بغض چند چین افتاده و چشمانش روی چانه

برخالف دقایق گذشته محزون است. خسرو بدون هیچ 

آید. وقتی به من طرف در میتوضیح دیگری به 

 گوید:ایستد و با جدیت میای میرسد، لحظهمی

 

 برو باال. -

 مثل درست است؛ کدر و تیره غریبی طرز به نگاهش

 موج هرگز انگار که رنگی سیاه احساسِبی یتیله دو

 توانممی .اندنکرده تجربه را پیش دقایقی سرخوش

و جلوگیری  قمر خاطر به تاکیدش این دلیل بزنم حدس

از اصطکاک میان ماست، ولی مثل همیشه همین 
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 انگار شنوم،می را اشمابانه ارباب و دستوری لحن که

 .کندمی فعال را مغزم لجبازی سنسورهای کسی

 

 چرا؟ پایین ممنوعه؟ -

کند که به تصور خودش حساب جوری با اخم نگاهم می

 من کنار از دیگری حرف هیچبی بعد کار دستم بیاید.

رسد تنها که به نظر می« خداحافظ»گذرد و با یک یم

 شود.مخاطبش قمر است، از خانه خارج می

 

میان رفتن و ماندن مرددم. اولین بار است که بودن در 

ی ناآشنا را به تنهایی اتاق ترجیح یک جمع زنانه

کند و با اخمی که دهم. قمر کارم را راحت میمی

بروهایش خط همیشه وقت حرف زدن با من میان ا

 پرسد:اندازد، میمالیمی می
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ی همایون صبحونه خوردن رسم نیست یا تو خونه -

 ی جدید دختراست؟اینم جز فیس و افاده

ی او مال برخالف پسرش، تیزی لحن تند و پرکنایه

زخم زدن نیست انگار. چیزی مثل یک چاقوی کند و 

 خورد و بس.زده که تنها به درد ترساندن میزنگ

 

کشم و با نیم نگاهی به نسا که روی عمیقی مینفس 

ها در خودش فرو رفته، به طرف میز کوچک یکی از مبل

 ثابت او روی هم قمر متاسف نگاه روم.آشپزخانه می

 صداترینبی در. کندمی بیشتر را تعجبم این و مانده

 میز پشت و کشممی عقب را صندلی ممکن حالت

د. ساک کوچکی را از رومی نسا طرف به قمر. نشینممی
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دارد و پیش پاهای او ها برمیی یکی از مبلکنار پایه

 گوید:گذارد و با دلجویی میمی

 

 خسرو گفت الَان میِاد. -

 کند:نسا با صدایی خفه نجوا می

 باشه خانوم جان. -

کنم. این جمله را جوری با با تعجب نگاهش می

، گوید که اگر به چشم خودم ندیده بودممظلومیت می

توانستم باور کنم، جار و جنجال دقایقی پیش هرگز نمی

 کار خودش باشد.

 

 خداآرزوکردم. گوشتورادر#

 103پارت#
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 و ماهی دلتنگ و چسبانمهایم میلیوان شیر را به لب

 حال. کنممی بغض پنهانی اش،صبحگاهی هایزدن غر

 قدر بیماری وقت به که است آدمی حکایت روزم و

همد و من به طرز غریبی دلتنگ چیزهای فمی را عافیت

توجه از کوچکی هستم که همیشه به راحتی و بی

 گذشتم.کنارشان می

 

شکند، لیوان صدای زنگ آیفون که سکوت خانه را می

گذرام و با کنجکاوی به خورده را روی میز مینیم

 بلند مبل روی از اکراه کشم. نسا باپذیرایی سرک می

انگار میل رفتن ندارد. شاید حاال که  که جوری. شودمی

تیرش به سنگ خورده از جنجال بیخودی که راه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 پیش دقایق هیاهوی یادآوری با انداخته پشیمان است.

 کشیده دوطرف به هایملب اختیاربی آشکارش دلیل و

 که شنوممی و دهدمی دستش به را ساک قمر. شودمی

 :پرسدمی

 

 خودت مِتانی بری؟ -

هیچ حرف دهد و بیسرش را تکان میو نسا آرام 

 چانه زیر که دستی با رود.دیگری به طرف در می

 به پنجره پشت از که قمر به اممانده خیره ام،گذاشته

 و زن این ولی چرا، دانمنمی. کندمی نگاه بیرون

 چرا بدانم خواهدمی دلم و شده جالب برایم رفتارش

 !نیست هایمشنیده شبیه
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ام چند دقیقه متصل به او خیره مانده حواسم نیست که

کند. گردد و نگاهم را شکار میکه یکهو به عقب برمی

دزدم. زنم و نه نگاه میبازم. نه لبخند میخودم را نمی

گیرم و برای عادی نگاهم را با مکث و آرامش از او می

دارم و رویش کره ای از نان برمیجلوه دادن خودم تکه

 مالم.می

 

کنم و سنگینی نگاهش را که از حس می آمدنش را

سوی کانتر به من دوخته شده است. گاز کوچکی به آن

کاش شرایطی گذرد، ایزنم و از ذهنم میام میلقمه

خاطر رفتار روز پیشم شد تا از نگین بهمهیا می

 عذرخواهی کنم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ای سنگینی حضور قمر افکارم را متشنج کرده. لحظه

کنم و با حس نگاه یحین جویدن لقمه مکث م

اش گیرم. نگاه خیرهمستقیمش، سرم را باال می

هایی که عجیب برای کشف و ها دارد انگار. حرفحرف

 شنیدنشان کنجکاوم.

 

بیند، خواهد که تا نگاهم را میانگار همین را می

 گوید:می

خواستن بدنش به زور میسیزده سالش که بود، به -

 بیامرزش. یه مردی همسن و سال بابای خدا

 

 خداآرزوکردم. گوشتورادر#

 104پارت#
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فهمم، ولی وقتی نگاهش ای معنی حرفش را نمیلحظه

زند به جای خالی نسا روی مبل پذیرایی، گریز می

 پرند.ابروهایم از تعجب باال می

 کرد.از ترسش عین ابر بهار گریه می-

 

 های متعجب من.نشاند در چشمنگاه کدرش را می

ه مادر زمین گیر و یه برادر معتاد و یه به جز ی-

پدربزرگ پیر هیچ کسی رو نداشت... مردک قول چند 

 میلیون داده بود به برادرش...
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کشد. هم برایم شنیدن حرف هایش در آه پر سوزی می

مورد نسا جالب است و هم گیجم از اینکه چرا دارد 

 گوید.ها را برای من میاین

ادم، تا رضایت بده دست از اون پولو من به برادرش د-

 سر این طفل معصوم برداره.

 

کنم. چیزی مثل یک چراغ ته لقمه را روی میز رها می

ذهنم روشن شده. کشف حس همدردی قمر با نسا و 

ای دلیل رفتار نرمش با او، حالی دارد درست مثل لحظه

 رسند. هایم به جواب میکه فرمول

ربط به کند و بعد بینگاهش را در صورتم باریک می

 گوید:اش میهای قبلیحرف
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ات پز دختر و داماد ا نمونده بود که عمهآدم تو دنی-

 ی برادرشو پیشش نداده باشه.نخبه

 زند.کنم چیزی به قلبم نیشتر میحس می

ست... حاال شنیده بودم پدر داماد حسابی کله گنده-

چی شد که یهو جای خارج رفتن، دختر همایون 

سوزنچی رو پس فرستادن که دست به دامن پسر 

 ش بشه؟!هووی عمه

 

 گوید:اندازد و میاش را باال مینهشا

 حکایت همون گرد بودن زمینه!-

ی خاندان ی ممنوعههاست که کلمهسوزنچی، سال

 رادمنش است.
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 خداآرزوکردم. گوشتورادر#

 105پارت#

 

رود. رسم زبان درازم آب میدانم چرا به او که مینمی

شوند. از کلمات برای گفتن روی زبانم جفت و جور نمی

حرفش مصداق همان « حق دارد؟»پرسم که: ودم میخ

هایش گاه ماهی میان حرفچوب خدایی است که گه

گوید، یا انرژی کائنات که اثر کارهایمان را به می

 ثابت صورتم روی هنوز قمر نگاه گرداند.خودمان برمی

 خودم با و کشممی دهانم توی را هایملب. مانده

 «!نه» :گویممی
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لنگد. من چوب خدای ستدالل میجای این ایک

 آن مثل درست هستم یکی من همایون نیستم.

 .امشده همایون طلبی جاه قربانی که خودش، هایسال

 خودش پیش البد. ندارد انگار انتظارِ سکوت کردنم را

 خودم از و پرممی او به پیش روز چند مثل کردهمی فکر

 برای حرفی لحظه آن در من اما. کنممی دفاع

 دادنِ به حقیقت از گفتن حقارت نظرم به و ندارم فتنگ

 .ارزدنمی توهینش جوابِ

 

گیرم و به میز مقابلم هایش مینگاهم را از چشم

 خودم زندگی از ایلحظه هیچ در آیدنمی یادم دوزم.می

 آن از بیشتر و حقیقت باور گاهی اما، باشم زده گول را

یغ روی ت گرفتن قرار حکم درست آوردنش زبان به

 شاهرگ را دارد، برنده و منتهی به نیستی!
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قمر انگار از گرفتن جواب ناامید شده. بدون هیچ حرف 

شود و خودش را با چیزهایی دیگری وارد آشپزخانه می

 بیزارم کند. حالم خوب نیست.بینم سرگرم میکه نمی

 باز مغزم. شدن سربار و بودن منفعل حس این از

ام نکه باید برای خودم و زندگیای تاب و تب به افتاده

 کاری کنم.

 

شوم و لیوان نیم خورده را کنار از پشت میز بلند می

گذارم و زیر چند تکه ظرف نشسته توی سینک می

 زنم:سنگینی نگاه قمر لب می

 ممنون. -
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ی هدف پشت پنجرهروم. چند دقیقه بیو به اتاقم می

 یهمه راهی دنبال به و ایستممی اتاقی باران خورده

 از خالی و عادی زندگی مسیر .زنممی رج را امزندگی

 اندازدست به ایسابقهبی و عجیب طرز به هیجانم

 پای. اندشده مرموز و غریب امزندگی هایآدم و افتاده

 .لنگندمی انگار امزندگی هایحقیقت یهمه

 

ی چشم به و از گوشه گیرملب پایینم را زیر دندانم می

جایی کنم. باید از یکام روی پاتختی نگاه میگوشی

شروع کنم. بین تصمیم برای زنگ زدن به ماهی یا 

 شیرین مرددم.

 

دانم ماهی اگر نخواهد سرش هم برود حرف از می

ام از آید و شیرین، با وجود دلخوریدهانش بیرون نمی
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ی ادهاو و پیام عجیب شب پیشش، تنها عضو خانو

 .دارم راحتی احساس ام است که با او کمیعمه

 

هنوز در شیش و بش درستی کارم هستم که صدای 

دارم. خسرو شود. گوشی را برمیام بلند میپیام گوشی

 برایم نوشته:

 

خواستی بهم بگی در مورد این پسر اگه چیزی که می»

 «ست، هیچ کاری نکن تا بگمبرقیه

 

م. کارم به جایی رسیده که کننفسم را کالفه رها می

برای مسائل شخصی هم باید امر و نهی 

 میان پایم شدن کشیده وسط. قراربی و نگرانم بشنوم.
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 کافی حد به دانم،نمی آن از چیزی که ایمعرکه

 .است ترسناک

 

 زنم:با حرص لب می

 لعنت بهت! -

شوم. حتم دارم خبر این وارد لیست مخاطبینم می

رسد، با باد به گوش خسرو میتماس با سرعت برق و 

 لمس را شیرین اسم روی انگشت سر با این حال

 .کنممی

 

 خداآرزوکردم گوشتورادر#

 106پارت#
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 دانمنمی درست هنوز گذارم.گوشی را کنار گوشم می

 دانممی تنها .بگویم چه اصال و کنم شروع کجا از باید

از  چیزی نباشد نیاز که کسی. بزنم حرف کسی با باید

 جزییات حقارت بار این روزها برایش تعریف کنم.

 

شود صدای بوق تماس در گوشم پژواک می

 روزهای خاطرات به زندمی گریز اختیاربی ذهنم و

 از پیش را شیرین متبسم و آرام همیشه صورت و دور،

 کنم باور شد باعث که اتفاقی .آوردمی یاد به اتفاق آن

های دنیا از سختی بیشتری سهم همیشه خوب هایآدم

 شود.نصیبشان می

ماند، گوشی را از روی جواب میپنجمین بوق که بی

 نگاه سیاهش یصفحه به و آورمگوشم پایین می
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 طرز به و شکستهدل کمی ام،سرخورده کمی .کنممی

 .کالفه ایکننده دیوانه

 

دهد زنم شیرین عمدا جوابم را نمیبا اینکه حدس می

توانم از او متنفر باشم و این حس نمیولی باز هم 

آید، متعلق به امروز و دیروز نیست. از وقتی که یادم می

ام برای من همیشه حساب شیرین از شهرزاد و عمه

 جدا بوده و هست.

 

 یگزینه باز. کنممی رها با حرص گوشی را روی تخت

 انگار که خودخواهی مرد همان شودمی آخرم و اول

 قواعد بازی را از بر است. تصوراتم از بیش

 روی شده ریخته برهم و درهم هایلباس از را نگاهم

 یگوشه ویولنم یجعبه به و گیرممی تخت
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 غرق و صدایش آوردن در یوسوسه. دوزممی دیوار

 مخدر به معتاد یک کشش مثل هانت دنیای در شدن

 پیش برداشتنش برای را دستم .روحم به زندمی چنگ

برم، ولی با یادآوری هشدار خسرو درهم مشتش می

اندازم. بیشتر کنم و خودم را طاقباز روی تخت میمی

ی خواهم آرامش قمر را در خانهاز حرف خسرو نمی

 خودش بهم بزنم.

 

: پرسممی خودم از بندم وهایم را میچشم

 دوش به از بعد قمر مثل زن یک یعنی ...«آرامش؟»

 تواند به آرامش برسد؟م میه رنج همه آن کشیدن

 با را خودم تمام مدت تا زمانی که خسرو گفته بود،

 کرده سرگرم هایملباس و وسایل کردن جور جمع

 غرق افکارم در قدرآن گرفت تماس که وقتی و بودم
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 زدنی پلک قدربه ساعت چند شدنمی باورم که بودم

 .است گذشته

 

 خداآرزوکردم گوشتورادر#

 107پارت#

 

دهم، خانه مثل تمام ساعات اس را که جواب میتم

گذشته در سکوت دلخواهی فرو رفته است. جوری که 

کردم که کسی جز اگر به چشمم ندیده بودم شک می

 من در خانه باشد.

 الو؟ -

رود سر اصل ای مستقیم میبدون هیچ حرف و حاشیه

 مطلب.
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ی دیگه، یه جوری که قمر آماده شو بیست دقیقه -

 دم در. نفهمه بیا

 گویم:روند و با لحنی طلبکار میهایم درهم فرو میاخم

 جوری بیام که مادرتون نفهمه؟چطوری یه -

 دهد.سرضرب جواب می

 پرسی؟تو که در رفتنو خوب بلدی از من می -

 

 احساس امین هایحرف و از یادآوری کار روز پیشم

 باز آید،می کش ثانیه چند که سکوتم. کنممی حماقت

 گوید:می خودش

 جور بیا دردسر نشه!کنم، یهدر پایینو باز می -
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با اخالقی که از او سراغ دارم، این کوتاه آمدن و 

ای آرام «باشه»فهمم. احتیاطش در برابر قمر را نمی

خواهم گوشی را از کنار گوشم کنم و میزمزمه می

 کند:پایین بیاورم که دوباره صدایم می

 

 غزال؟ -

دارم. گوشی را پیش گوشم نگه میحرف دوباره بی

 فهمد که هنوز پشت خطم.هایم میانگار از نفس

 

 کم به سر و وضعت برس.یه -

 گویم:جوری می

 چی؟ -
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کنم صدایم مثل انفجار یک بمب در که حس می

کند. حق به جانب و پر سکوت خانه انعکاس پیدا می

 گوید:اخم در جوابم می

و روزه تنت چی داره؟ یعنی باز اون طوسیه که د -

طوری لباس کنی، نپوش. تو قبال هم همینمی

 پوشیدی؟می

 

 دهم:با حرص جواب می

 ببخشید که کمد لباسامو با خودم نیاوردم. -

 گوید:بدون اینکه توضیح دیگری بدهد، می

 ی دیگه جلوی در باش.بیست دقیقه-

 کند.و تماس را قطع می
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 108پارت#

 

 

مانم. حرکت باقی میای بیهوا که چند ثانیهبی قدرآن

 با و کنممی بعد با عصبانیت گوشی را روی تخت پرت

 شده گلوله پانچوی به امزده کمرم به که هاییدست

 .دوزممی چشم صندلی روی

 

 چه بر سرم آمده؟

 هم پوشیدن لباس برای که رسیده جایی به کارم چطور

 بشنوم؟ نهی و امر باید
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برم و پوست نازکش را لبم را زیر دندان می با حرص

 ...ولی خواهد،می کردن لجبازی عجیب دلم کنم.می

 

روم و با ام به طرف کمد میهای ذهنیمیان خط و نشان

 کنم که، فعال مجبورم!خودم مرور می

هایی که ماهی برایم فرستاده، به طرز واضحی لباس

جوری که انگار اش دارد. ردی از دیکتاتوری همیشگی

ی اش را در چشمم فرو کند، درست همهبخواهد سلیقه

 آن چیزهایی را فرستاده که او دوست داشته و من نه!

 

ای که به نظرم هنوز برای این هوا زیادی پالتوی پاییزه

 و مهر توانممی دارم.گرم است، را از روی آویز برمی

نم، حتا ببی هاپارچه تکه این الیالبه را هایشنگرانی

 هایم باشد.هایش بدترین لباساگر انتخاب
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 لباس ایم گذشته کهنیمی از فرصت بیست دقیقه

. کنممی نگاه خودم به کنسول آینه مقابل پوشیده،

 ترروشن شده، جمع موهای و زرشکی شال با صورتم

 را کوچکم کیف. رسدمی نظر به دیگری وقت هر از

زم آرایشم تنها لوا کل از. کنممی خالی کنسول روی

یک رژ و مداد و مرطوب کننده همراهم دارم. مداد را بر 

دارم و حین کشیدنش پشت پلکم، با خودم فکر می

ترین کارهای تواند عادیکنم که عذاب واقعی میمی

 ی ما باشد وقتی که اسم اجبار به خود بگیرد.روزانه

 

ترین حالتی که در خودم سراغ دارم آماده در سریع

دارم و با عجله به ام را برمیوم. کیف و گوشیشمی

 و کنمصدا بازش میروم. آرام و بیطرف در اتاق می
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 امفهمیده امروز همین که ایبسته در به شوممی خیره

 .است قمر اتاق

 

روم. بیشتر از اصرار خسرو با احتیاط از اتاق بیرون می

ر دور دیگخواهم گزگ به دست قمر بدهم تا باز یکنمی

طور که خانواده و جد و آبائم را مستفیض کند. همان

ی اتاق است، به ی چشمم به در بستهنگاه از گوشه

دانم چرا باید تا این حد روم. اصال نمیها میطرف پله

 در تغییری هیچ ندانستن این از او حساب ببرم؟! ولی

 .دهدنمی ماجرا اصل

 

ی آتش دود و تنم کورههیجان غریبی زیر پوستم می

های شود. انگار درست وسط سکانس یکی از فیلممی

روم و ها را دوتایی پایین میام. پلهتریلر فرود آمده
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کند، وقتی گوشی در دستم شروع به زنگ خوردن می

کنم و در گوشی با زده فورا تماس را برقرار میوحشت

 زنم:لحن تندی پچ می

 آم.صبر کنید دیگه... دارم می -

 شود.ای سکوت میپشت خط لحظه

 

 کردمآرزوخداتورادرگوش#

 109پارت#

 

 

با تصور قطع شدن تماس، گوشی را از کنار گوشم 

کنم. برخالف اش نگاه میکشم و به صفحهپایین می

ای که با انتظارم تماس هنوز برقرار است، ولی شماره
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آن تماس گرفته شده، خط رند همیشگی نیست. 

 خورد. روهایم نقش میاختیار گره اخم میان اببی

 

خواهم گوشی را دوباره کنار گوشم بگذارم تا می 

سوی خط خودش است یا مطمئن شوم که مخاطب آن

ی باال، من را از نه، که صدای بسته شدن در از طبقه

 اندازد.صرافت کاری که قصد انجامش را دارم می

 

کنم و به طرف در با هول گوشی را در دستانم مشت می

کوبد و از هیجان امان میدوم. قلبم تند و بیمیورودی 

هایم یک در کاری که در حال انجامش هستم، نفس

 آید.میان باال می

دارم و به دست کفشم را از روی جاکفشی کنار در برمی

 شوم.زدنی از خانه خارج میهمگیرم و در چشم بهمی
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پوشم و به طرف در را با عجله می ها کفشباالی پله

 کنم. خانه پرواز می

ام که زندگی همین اندازه عجیب و غیرقابل باور کرده

اندازه که روزی برسد من برای بینی است؛ همینپیش

 همراهی با خسرو، قمر را قال بگذارم.

هایی که از زور هیجان باال تمام طول حیاط را با نفس

 کنم.زند طی میآید و نبضی که دقیقا در گلویم مینمی

 

نشیند روی سنسور و ای مینزدیک در نگاهم لحظه

فهمم که چرا خسرو گفته تا دوربین باالی در. تازه می

 کند. برسم در را برایم باز می
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باز است و به محض باز کردنش، خسرو را در خانه نیمه

دنم بلند و با بینم. با دیپشت فرمان ماشینش می

 گوید:جدیت می

 بدو دختر. -

 

آنکه بدانم این هیجان چرا و از کجا آمده، در من بی

طوری که گفته به طرفش بندم و همانحیاط را می

 نشینم.روم و روی صندلی کنارش میمی

ام و ترشح ی هیجانی که از سر گذراندهلذت تجربه

انده آدرنالین با مکث او و نگاهی که روی من ثابت م

 گویم:کنم و با اعتراض میخوانی ندارد. اخم میهم

 افتید؟چرا راه نمی -
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ی وسط ماشین به پشت سرمان جای جواب از آینهبه

شود که کند.انگار خیالش از چیزی راحت مینگاه می

اندازد و با ابروهایی یکهو و با سرعت ماشین را راه می

 زند:باال رفته کنایه می

 

 جوری استقبال کنی.ره ایندونستم قرانمی -

 

 کردم آرزوخداتورادرگوش#

 110پارت#

 

ای که با چرخم و به کوچهبا تعجب به عقب می

خودنمایی پاییز، رنگ زرد و نارنجی به خود گرفته نگاه 

 کنم.می
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ای از سفیدی یک ماشین در انتهایش هیچ جز سایهبه

نشینم و در ای نیست. روی صندلی صاف میچیز ویژه

 گویم:جوابش به تندی می

 

استقبالِ چی؟ کی ماجرایی رو جنایی کرده بود؟ من  -

 یا شما؟

بینم و ی چشمش را مینگاه معنادار و مرموزِ از گوشه

آورد، چرت ظهرگاهی بعد با فشاری که به پدال گاز می

ایم به زنم رسیدهکند و پلک که میکوچه را پاره می

 خیابان.

 

ز منتظرم حرفی بزند. چیزی که چند دقیقه گذشته و هنو

 ام بیاید.به هیجان لحظاتی که از سر گذرانده
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شود و من کالفه، موهای ریخته وارد خیابان اصلی می

 برم.روی صورتم را پشت گوش می

 

 خب؟ -

 خب چی؟ -

چرخم و ! انگار خیال حرف زدن ندارد. به طرفش مینه

 زنم.رخش زل میبه نیم

 

 واسه چیه؟یعنی این بازیا  -

 اندازد.باز از آینه نگاه کوتاهی به پشت سر می

 گی دیگه بازی!خودت داری می -

گذارم روی گیرد. دستم را میاش لجم میاز خونسردی

 گویم:ی در و لحن تندی میدستگیره

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آدمتونو اشتباه گرفتید جناب. من خیلی وقته اسباب  -

بازیامو دادم به کاسه بشقابی. دیگه از سنم 

 خوام پیاده شم.... نگه دارید میگذشته

 

توانم از نگاهم به طرفش نیست اما لبخندش را می

 لحن صدایش بفهمم.

 باشه خانم بزرگ. صبر کن! -

چرخم. برخالف لحنش، در نگاه و به طرفش می

 صورتش هیچ اثری از لبخند نیست.

 

 گویم:آورم و هشدارگونه میام را باال میانگشت اشاره

 ید، خب؟با من بازی نکن -
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اندازد و با حالتی که یک تای ابرویش را باال می

گذارد، سرم میست یا دارد سربهدانم جدینمی

 گوید:می

 خوام تو رو بیارم تو بازی!اتفاقا می -

 

 کردم آرزوخداتورادرگوش#

 111پارت#

 

بیند، لبخند پنهانش اندکی رنگ نگاه نامطمئنم را که می

ای کشش شود لحظهقدر اندک که بگیرد. آنمی

ی لبش را دید و بعد... با جدیت تمام چشمانش گوشه

ی مسیر است، که خیرهگیرد و در حالیرا از من می

 گوید:می
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 خبر داری این پسره بلیتشم گرفته؟ -

 

ها، با وجود ی اینخبر نداشتم ولی اطمینان چرا. با همه

فشار ام از او، باز هم انگار مشتی قلبم را ناامیدی

 دهد.می

گوید که نگاه گذرایش روی صورت صامت من، می

 قصد آزار و کنایه ندارد. 

 

 ره ولی به این راحتی نباید بره!داره می -

 لرزد. کنم باز ته صدایم میهر کاری می

 یعنی چی؟ -

 کند.اندرسفیه نگاهم میبار با نگاهی عاقلاین
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اگه قرار بود به همین راحتی بذاره بره، پس  -

کرده که تو رو فرستاده پیش ون چه غلطی میهمای

 من!

 

شود و قلبم انگار تا گلویم باال فشار مشت بیشتر می

های امین در مورد تنها راه بردنم و آید. حرفمی

ام در گوشم چیزهایی که از الی در مورد خانه شنیده

 زند.زنگ می

 

کشم. طعم شکالتی رژم هم لبم را توی دهان می

 تلخ دهانم را از بین ببرد.تونم مزه نمی

 دوزم.گیرم و به جاده مینگاه لرزانم را از چشمانش می

 زنید.دونم در مورد چی حرف مینمی -
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 گوید:شنوم که میمی

 دونی!خیلی خوب هم می -

شود. مسیر حرکت ماشین را چند ثانیه سکوت می

 رویم و چرایش را نه!دانم کجا میشناسم. میمی

 آید:گویم که خودش به حرف مینمیقدر چیزی آن

 گفت.ای میهمایون یه چیزای دیگه -

ام را جلب کند. نگاه پرسشگرم شود تا توجهموفق می

 گوید:بیند، میرا که می

 در مورد آتیش تندِ این پسره! -

 

 کنم. داغ شدن صورتم را حس می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خاطرش پای تو رو بکشه انقدر مطمئن بود که به -

سازه که بتونه ممنوع وسط و برات پرونده ب

 الخروجت کنه.

 

شود. همایون کی حساب و لبم به پوزخندی کج می

کتابش در مورد من درست و پدرانه بود که این دومین 

 بارش باشد؟!

 گفت.ای هم مییه چیزای دیگه -

 

 دوزد به صورتم.و باریکش را می نگاه تیره

 در مورد محرمیت و غیرت و مردونگی و... -

ی بیست و سه سال ی همهبار به اندازهبرای اولین 

 شوم.سنم از زن بودنم، از غزال بودنم بیزار می
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 112پارت#

 

کند و قرار از اینکه حتا پدرم به چشم طعمه نگاهم می

. گیردمی عقم است برایش نقش پرستو را بازی کنم،

هایم را با سبتن یهمه و زندگی این خواهدمی دلم

 باال را دستم. کنممی خفگی احساس ها باال بیاورم.آدم

 .کشممی پایین گردنم دور از را شال و برممی

 

همایون این چند روز باقی مونده رو از دست  -

 ده.نمی

 گویم:خندم و میتلخ می
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 کنه؟مثال چیکار می -

 گردم طرفش.برمی

 

مینو به ا غیرت تا زندان فرستهبا شکایتش منو می -

 مومهریه یجوش بیاره؟ یا اون چندتا دونه سکه

 فکر بعد بگیره؟ رفتنشو جلوی تا اجرا ذارهمی

 بذاره دست رو دست که احمقه انقدر حاجی کردین

 همایون؟ دام تو بیاد پسرش تا

 

ها و ام قمر سی و چند سال پیش! با همان ترسشده

آن  از هایشتعریف میان ماهی که همانی ها.تنهایی

 «امان از ترس که برادر مرگه.» گفت، روزها همیشه می
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 بسته کنیمی فکر که هم اونقدرا دست همایون -

 جاها اون به که کرد کاری یه شهمی ولی نیست،

 .نرسه

 

 روی انداخته وزن درست انگار سنگینی نگاهش

 انتها تا و گذارممی شیشه باالبر روی را دستم .امسینه

 آتش صورت به هوا سرد سوز .دهممی فشارش

 و امین هایحرف .زندمی سیلی امگرفته

 جایبه ولی آیدمی هایملب پشت تا پدرش ینقشه

 :گویممی آن، گفتن

 

 اونجاها دقیقا کجاست؟ -

با رسیدن به ترافیک نرم جاده سرعت ماشین را کمتر 

چرخد و یکی از آن کند. سرش به طرف من میمی
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ند تا عمق افکار آدم را تواهایی که انگار مینگاه

 کند.بخواند، نثارم می

 

ی اصلی اینه که اول تکلیفمو با خود تو مسئله -

 روشن کنم.

دوزم. نگاهش را با گیج و پرسشگرانه به او چشم می

 گوید:دارد و با لحنی جدی میتاخیر از صورتم برمی

 

 حسابت با خودت چند چنده؟ -

 فهمم.منظورتون رو نمی -

کنیم قدر که از پیچ و تاب جاده گذر میکند. آنمیمکث 

 برد.تواند باال میو او سرعت ماشین را تا جایی که می
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طور، ولی... شه. قولم هم همینمن حرفم دوتا نمی -

اینا فقط تا وقتیه که طرفم قصد دور زدن منو 

نداشته باشه. بهت قول دادم ته این ماجرا چه 

تو رو بفرستمت مشکل همایون حل بشه چه نه، 

 بری. فقط...

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 113پارت#

 

 کند.با جدیت نگاهم می

 خوام.پرسم یه جواب مییه سوال می -

 اش را بزند.هنوز خیره به او و منتظرم حرف اصلی
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فکر کن به جوابی که میخوای بدی. چون بعدِ این  -

 شه.ماجراها دیگه هیچ چیز مثل قبلش نمی

 واید بدونید؟خچی می -

 پرسد:صاف و مستقیم می

 

 تو هنوز این پسره رو دوست داری؟ -

 

را بارها در این چند روز از  کنم. این سوالنگاهش می

 ام و جوابش؛خودم پرسیده

ی ام نتیجهحسی که دچارش شدهدانم این بینمی

شوک اتفاقات این مدت است یا ته کشیدن عشق پنج 

 تن آرزوهایم.ام یا ترسِ از دست رفساله
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دانم چرا و چطور، ولی دیگر نه خودم، نه قلب و نمی

ی باورم ماندهمان نیستیم. انگار تهاحساسم، خودِ قبلی

ها جوری فرو ریخته که به هیچ طریقی عالج به آدم

 نخواهد شد. 

 

گیرم و مثل دقایقی پیش به جاده نگاهم را از او می

 ایم. دوزم. به تهران رسیدهپیش رویم می

آیند. دلیل به چشمم آشناتر میها بیشهر، خیابان، آدم

 تر است.ها دلم قرصانگار میان این مرزبندی

 گویم:زیر لب می

 

 اگه بگم دیگه نه؟ -

 گوید:هشدارگونه می
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 اگه پشیمون بشی؟ -

دانم قرار است با این چرخم. نمیدوباره به طرفش می

 انتخاب به کجا برسم.

ی ادعاشون با یه ببخشید، شناسم. همهمن زنا رو می _

 دوستت دارم بادهواست.

 خوام از این خراب شده برم.ولی من فقط می -

دارد و بعد ای نگاه عمیقش را در چشمانم نگه میلحظه

ی که این روزها نیایشود همان خسروی ملکمی

 گوید:ام. با ابروهای باال رفته معنادار میشناخته

 

ت بدک نیست... حداقل پنج هیچ از ی دایهسلیقه -

 خودت جلوئه!
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 کردم آرزوخداتورادرگوش#

 114پارت#

 

 

دهد، روی لباسی هایم سر میبعد نگاهش را از چشم

 آید.دانم چقدر به من نمیکه می

ت کن با نگین برید هر چی نیاز داری لیس -

 آیمی من با صبح روز هر فردا از چون بخرید.

 .گردیبرمی خودم با عصرم نمایشگاه،

 

 پرسد:توجه به نگاه گیج و پرسشگرم میبی

 مدارک دانشگاهت دست همایونه؟ -

 زنم.موهایم را با حرکتی عصبی از روی صورتم پس می
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فهمم. چرا باید هر روز باهاتون بیام من نمی -

 شگاه؟نمای

 

با مهارت ماشینش را بین دو ماشین مدل باال پارک 

 را ایمنی کمربند بیندازد، من به نگاهی آنکهبی کند.می

 :گویدمی و کندمی باز

من از صبح درست و حسابی چیزی نخوردم، بریم  -

 گم.موقع غذا خوردن بهت می

 

شوم به سردرِ طالیی گیرم و خیره مینگاهم را باال می

 در پیش شب از غذایش بوی رستورانی که هنوز

 با ایلحظه برای شودمی باعث که چیزی. مانده مشامم

 دهان با و شود آشوب اممعده دیشبم یتجربه یادآوری

 .بزنم عق بسته

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

خسرو زودتر از من از ماشین خارج شده و درست کنار 

های ورودی به انتظار رسیدنم ایستاده است. در پله

شوم. میل از آن خارج میکنم و بیباز میماشین را 

جای قرارم و انگار روحم در یکحالم خوش نیست. بی

کنم جایی در تنگ و تاریک اسیر شده است. حس می

عمق وجودم که هنوز رد و نشانی از دختر عاشقِ 

 .امترسیده انتخاب این از روزهای گذشته هست،

 

تر از من از گیرد و جلوشوم، از من رو مینزدیک که می

کنم. یک دستش رود. از پشت نگاهش میها باال میپله

ورق از اش فرو داده و شقرا در جیب شلوار راسته

 !دخترکش جذاب هاییرود. از آن ژستها باال میپله
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کنم. نفسم را در هوای خنک پاییزی به بیرون فوت می

کنند تا هر هایم میل همراهی ندارند. انگار جان میقدم

 پله را باال بروند.

 

 غزال؟ -

های درهم ایستاده ها با اخمکنم. باالی پلهنگاهش می

 های سستم چشم دوخته است.و به من و قدم

 کم تندتر بیا.یه -

 

 کردم آرزوخداتورادرگوش#

 115پارت#
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بدون هیچ تالشی برای تندتر قدم برداشتن، مابقی 

ایش هنوز هاخم. رسممی کنم و به اوها را طی میپله

درهم است و نگاهش به جایی در خیابان پشت سرم. 

گذرم که در توسط مرد کت و یک قدم از او می

ی شود و میان همهمهشلوارپوش با احترام باز می

 روی پالتو پس از ایلحظه را دستش کف ذهنم، فشار

 به تندی به در یمیانه درست. کنممی حس کمرم

، که از میان بگویم چیزی تا گردمبرمی طرفش

 گوید:ترین حالت ممکن میصداهایش در بیدندان

 

 هیچی نگو، فقط برو تو. -

پرند. به طرز عجیبی اختیار ابروهایم از حیرت باال میبی

خواهد به عقب بچرخم و به جایی که دقایقی دلم می
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پیش چشم دوخته بود نگاه کنم. ولی خسرو با فهمیدن 

 گوید:کند و میقصدم، فشار دستش را بیشتر می

 

 گند نزن به همه چی! -

شویم و او مستقیم من را به طرف میز وارد رستوران می

 مثل درست برد که میان شلوغی رستورانای میخالی

 پیش که ایصندلی روی. است ناجور یوصله یک

 کشدمی بیرون برایم رسیدنمان محض به خدمت

نارم ک دودی یشیشه به دوزممی را نگاهم و نشینممی

که بیشتر از خیابان انعکاس تصویر خودم را در آن 

 بینم.می

 

 انقدر تابلو نباش! -
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با اخم و جدیت گفته، و من با ناباوری به طرفش 

 پرسم:چرخم و میمی

 واقعا کسی دنبالمونه؟ -

 کنه؟من شبیه آدمیم که داره شوخی می -

 

کنم. میام را زیر میز در هم مشت زدههای یخانگشت

تمام کرختی دقایقی پیش از وجودم پر کشیده و باز 

 زند.انگار قلبم دارد توی گلویم می

 

 دونین؟ کیه؟ شما می -

هایش میان روشنایی اغراق آمیز سالن رستوران، چشم

 آید.تر از همیشه به چشمم میتر و براقتیره

 خودشو یا اونی که فرستاده؟ -
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مانعم  کسی صدای که بپرسم خواهم چیزیمی

 شود.می

 سالم آقا. -

 

 کردم آرزوخداتورادرگوش#

 116پارت#

 

 

 خیلی موهای همان همان پسر جوان دیشبی است، با

 شلوار و کت. افتممی امین یاد دیدنش با باز که کوتاهی

 پر خسرو به نگاهش و دارد تن به را رستوران فرم

 .احترام و ارادت از است
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 چطوری عطا؟ -

ی شرایطی که از استرس همه لبخند پهن خسرو در

خونم انگار کشیده شده، همان اندازه عجیب است که 

 کل اتفاقات این روزها.

 دادید؟ سفارش خوبم آقا. خوش اومدید. -

خسرو خودش را روی صندلی راحت رستوران عقب 

قراری آشکاری به کشد و با نگاهی به من که با بیمی

 گوید:ام، میاو چشم دوخته

 

دونم چی همون همیشگی، ولی خانم نمیمن که  -

 میل دارن.

کنم تا ابروهایم به سختی عضالت صورتم را کنترل می

از این تغییر موضع و لحنش باال نپرند. ولی نگاهم از 

شود در های بلند روی میز میخ میالی شمعدانالبه
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ی نورهای سالن هایی که انگار انعکاس همهبرق چشم

 اند.کردهرا در خود جمع 

 

 گوید:عطا فورا می 

ها بیاد. اگه کار گم یکی از بچهچشم، االن می -

 جا توی سالن هستم.ای هم بود، من همیندیگه

 ممنون پسر. -

اش به خسرو یعنی یک حسابی میان خدمتیاین خوش

ها وجود دارد، چیزی مثل تالفی یک لطف. با رفتن آن

نفسم را رها شود. ام تمام میعطا تمام خودداری

 و کشممی جلو صندلی روی را خودم بعد کنم.می

 :پرسممی
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 جریان چیه؟ -

 کند.طور نشسته است و خیره نگاهم میهنوز همان

 مسیر کل. داشتم انتظار اینا از بیشتر خیلی ازت -

 جریان پرسیمی تازه اومد ما سپر به سپر یارو

 چیه؟

و  دهمای زیر دندان فشار میلب پایینم را لحظه

 گویم:ی کالمش میتوجه به طعنهبی

 

کردم... یعنی، چرا باید کسی ما من اصال فکر نمی -

 رو تعقیب کنه؟

کشد و با مثل من خودش را روی صندلی جلو می

 گوید:جدیتی بیشتر می
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چون از اولم برنامه همین بود. قرار بود آبو بگیریم  -

ها که اون اصل کاری رو بکشیم ورچهی متو لونه

 بیرون.

 پرسم:گیج می

 

 ست این وسط؟کارهامین؟ امین چه -

 گویم:زنم و میموهایم را با حرص پس می

. کرده اکی شمخونه کارای ره.تازه اون که داره می -

 گفتید پیش یدقیقه چند همین خودتون که بلیتم

 دستش از کاری چه باشه، اصال. گرفته
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 وقتاون. نداره هم رو خودش اختیار اون ؟آدبرمی

 بکنه؟ همایون برای ایمعجزه چه قراره

 

 چیزی خواهدمی و کندمی باریک را هایشچشم خسرو

 با. شودمی منصرف خدمتپیش آمدن با که بگوید،

 من، و شودمی گرفته من طرف به منو خسرو یاشاره

نم توانمی حتا که است برهم و درهم افکارم قدرآن

 فکربی. شوم متوجه مفهوم کلمات نوشته شده در آن را

 گذارممی چشمم، به آشنا یکلمه اولین روی را انگشتم

 راهی کند،می ثبت که سفارشی با را او و

 پیچیده همبه ذهنم در دشمن و دوست حساب .کنممی

 .کنمنمی پیدا را امنم یمنطقه و

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 مورد در بگی!خواستی یه چیزی به من تو امروز می -

 درسته؟ بود، پسره این

 و بلند و کوتاه هایشمعدان روی نشانممی نگاهم را

 نه؟ یا بگویم او به باید دانمنمی. روشنش هایشمع

 کنم اعتماد ادعاهایش و او به لوحانهساده باید دانمنمی

 اشدیرینه یکینه آن با قمر پسر به امیدی منطقا یا

آورم و به او که با اخم و ال میبا را سرم باشم؟ نداشته

جدیت به انتظار شنیدن جواب سوالش است نگاه 

 کنم.می

 

 گویم:دانم چرا، ولی مینمی

 امین برای بردن من برنامه داره. -

پرند. حس نگاهش ابروهایش با حالت خاصی باال می

رضایت. با کالفگی نگاهم را  چیزی است بین تعجب و
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شود که قرار چند ساعت پیش گیرم. باورم نمیاز او می

ام و دارم این چیزها را برای با خودم را زیر پا گذاشته

 گویم.او می

 هم بردنم، هم... پناهندگیم! -

 

اختیار با لحن هشدارگونه و تند و تیزش اندکی بی

ی جسارتم، جایی آن ته کنم. با همهنشینی میعقب

های وجودم به طرز واضحی از این مرد حساب مه

 برم.می

 

رم، که بعد از کنید دارم تند میتنده؟ واقعا فکر می -

خوام بدونم چرا اصال پام باز شده چند روز تازه می

وسط این ماجرا؟ االن منو باهاتون ببینن چی 

شه؟ یا هر روز ب اشما بیام نمایشگاه و با شما می
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کنه افته؟ امین فکر میبرگردم چه اتفاق خاصی می

آد کنه؟ میحساس ترس میا چیزی بینمون هست؟

جلو که منو پس بگیره؟ خب، بعدش؟ همایون که 

هاش مطمئنه فکر بعدش رو هم گید به برنامهمی

 کرده؟ یا این که...

 

وارم کشد و میان نطق مسلسلخودش را جلو می

 گوید:می

 فکر جان؟ تو در مورد من چی فکر کردی دختر -

یه  غیرت تحریک خاطر به که بیکارم انقدر کردی

دخترش تئاتر بازی کنم؟ فیلم  پسر بچه با دوست

 ام؟دونی من کیبینی یا چی؟ تو اصال میزیاد می
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گیرد. چند نوای پیانو جای صدای آرام موسیقی را می

ی دیگر سالن پشت نفری به آرامی مردی که در گوشه

کنند و بعد، تنها نت است و پیانو نشسته را تشویق می

 شود.هایم مین گوشآرامش محض که مهما

 

 شما دونمنمی اصال من بگم که اینه نه... درستش -

 !خواینمی چی زندگیم و من جون از و هستین کی
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های دست انتظار دارم عصبانی شود و یکی از آن جواب

اش را نثارم کند ولی او با همان به نقد پر از کنایه

 کند.گاهم میژست آرامش ن

گیرد از آرامشی که او دارد و من این روزها حرصم می

 گردم.در به دنبالش میدربه

 ام؟خوای بدونی من دقیقا کیمی -

 دهد.کشد و تکیه میبا کمی مکث تنش را عقب می

 ام.من دقیقا شاکی خصوصی این پرونده -

گوید و من، از حجم را با مکث و تاکید می« دقیقا»

 .زنممی پلک گیجی

 از سال چند این تمام همایون که ایکارخونه مالک -

 .منم کرده سواستفاده مدارکش و اسناد
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میان اطالعات ریز و درشتی که از او دارم، دنبال رد و 

 شنیده که آیدمی یادم گردم.اش مینشانی از گفته

. داشت مشهد حوالی ایکارخانه پدرش بودم

نیا چند سالی ملکالدینمرگ نظام از بعد که ایکارخانه

شهرزاد و شوهرش مدیریت آن را برعهده داشتند و در 

هایم هاست که متروکه مانده است. لبنهایت سال

شود، اما میان برای پرسیدن سوالی نیمه باز می

 کنم.ی ذهنم انگار کلماتم را پیدا نمیهمهمه

با  کنه، پیدا بیخ همایون کار اگه که آدمیم همون من -

کشم وسط. االنم شکایتم پای خیلی چیزا رو می

ی بین من و ها دنبال کشف رابطهاگه این آدم

ای که توان، به خاطر اون دلیالی دخترانه و صورتی

خوان بفهمن چرا من دختر گفتی نیست. می

همایونو آوردم پیش خودم... همایون چی تو دست 

و بالش داره که منو ساکت کرده و حاضر شدم 
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خوان بفهمن ما دقیقا داریم چیکار کش کنم. میکم

کنیم. و البته اون دلیلی هم که گفتی،... اونم می

 های همایونه.بخشی از برنامه

شود، ولی هنوز تا ته ذهنم چند چراغ کم نور روشن می

ها چراغ نیاز است. واضح شدن پازل این معما ده

 رسد:صدایم انگار از ته چاه به گوش می

تر از قبل برام سوال شده که چرا دارید به االن بیش -

 کنید؟همایون کمک می

تر از همیشه میان ابروهایش بینم که خط اخم غلیظمی

تر از تمام این چند دقیقه خورد و جدینقش می

 گوید:می

اینش هیچ ارتباطی با مسائلی که بهت مربوطه  -

 ی کامال شخصیه.نداره. یه مسئله
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تر معماهایش یک معمای پیچیدهی چرا همیشه ته همه

خواهم اعتراض کنم که با برای گیج کردنم دارد. می

ی ساکت ماندنم باال آمدن غذا ابروهایش را به نشانه

 اندازد.می

کشم و با نفسی که از استیصال رها خودم را عقب می

 کنم، تکیه می دهم به صندلی.می
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دمت میز را با آرامشی مثال زدنی و دیوانه کننده خپیش

خواهد به کمکش بروم تا چیند، جوری که دلم میمی

زودتر تمامش کند و برود. از حرص به جان پوست لبم 

جومش که طعم خفیف خون را زیر ام و آنقدر میافتاده

رود، فورا کنم. پیش خدمت که میزبانم حس می

 گویم:می

 متنفر بودید. ولی شما از همایون -

زمان با آورد و هماش را جیب کتش بیرون میگوشی

 گوید:باز کردن قفلش می

 ات اشکال داره. بودم نه، هستم!فعل جمله -

فهمم؟ مشکل از من است یا ها را نمیچرا من این آدم

ها که نه فامیل بودنشان مثل آدمیزاد است و نه این

 شان.دشمنی
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 غذا برای من به و ردگیای را میبا گوشی شماره 

 شده چیده غذاهای به نگاهی. کندمی اشاره خوردن

 خشک کبریت چوب مثل دهانم. اندازممی میز روی

 وقتی تا نه حداقل. ندارم خوردن غذا برای میلی و شده

 .لولندمی ذهنم در طوراین ساماننابه افکار که

 گوید:در گوشی می

 آی؟عطا یه دقیقه می -

هیچ حرف دیگری که قطعا مثبت است، بیبا جواب عطا 

آورد و از من که گوشی را از کنار گوشش پایین می

 پرسد:رود میدستم برای خوردن پیش نمی

 امروز با قمر ناهار خوردی؟ -

ی تصویرش، آمدن زمینهآورم. در پسسرم را باال می

خواهد دانم از این سوال به کجا میبینم. نمیعطا را می

 اش یا...هدیدهای زیر پوستیبرسد. باز ت
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 جانم آقا؟ -

گیرد و به طرف عطا سر نگاهش را با مکث از من می

 و بردمی فرو کتش جیب در را دستش چرخاند.می

 :گویدمی

 یه کاری برات دارم. -

 دهد:عطا فورا جواب می

 شما جون بخواه. -

که ریموت زند و درحالیخسرو لبخند آرامی می

 گوید:گیرد، میماشینش را به طرف او می

گی گیری، میکم زبون بریز بچه... یه ماشین می -

نیم ساعت دیگه در پشتی باشه. ماشین منم تا آخر 

 شب آخر بعد مونه جلوی رستوران،وقت می

 فرستممی رو علی صبح. پارکینگ تو ذاریشمی

 .ببره بیاد
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هایش نفهمیده باشد، عطا انگار که چیزی از حرف

 کند.یای گیج نگاهش ملحظه

 الزمه دوباره برات توضیح بدم؟ -

دارد و زند و بعد یک قدم به عقب برمیعطا پلکی می

 گوید:می

نه... نه فهمیدم. ماشین شما تا آخر وقت بمونه  -

 جلوی رستوران، بعد بیارمش تو.

 گوید:دهد و با جدیت میخسرو سرش را تکان می

 آفرین پسر. -
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 کند که خسرو با گفتن:عطا هنوز این پا و آن پا می

 سوال دیگه؟ -

 و کندمی راهی لبانش روی زدهاو را با لبخندی خجالت

 امروز همین امگرفته تصمیم که من به رسدمی باز

 .کنم مشخص هاآدم این با را تکلیفم

 شما نگفتی؟ ناهارو با قمر بودی؟ -

گذارم روی میز و مثل خودش میآرنج هر دو دستم را 

که برای مرموز جلوه کردن، عادت دارد نگاهش را 

 کنم.هایم را جمع میباریک کند، چشم

چرا فکر کردین هر بار با ترسوندنم از  -

 کنین؟ پرت حواسمو تونینمی مادرتون
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رود، با حال آن آید و میلبخندی که در نگاهش می

 مان در تناقض است.یلحظه

کردی هر بار با پیش کشیدن کر میتو چرا ف -

 زیر از چیزو همه تونیمی موضوع نفرتم از همایون

 بکشی؟ زبونم

کشم و یک آرنجم را از روی میز پوف محکمی می

 دارم.برمی

 منطقه چون من بخشی از این ماجرام.حرفتون بی -

 دهد:اندازد و سر ضرب جواب میابروهایش را باال می

حسابش با خودش صاف بخشی از ماجرا که هنوز  -

خواد خدا رو نگه داره و هم نیست. یکی که هم می

 خرما رو از دست نده.

ی جوری با سر به شیشه« خرما»حین به زبان آوردن 

کند، که بفهمم منظورش از خرما کنارمان اشاره می
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دانم امین چه هیزم تری به او فروخته امین است. نمی

 دهد.ب قرار میکه هر بار او را با لقبی مورد خطا

 شما به من اعتماد ندارین؟ -

 گوید:راحت و قاطع می

نه... چون خودت اینو خواستی. من بهت فرصت  -

دادم که به من اعتماد کنی. بهت قول دادم ولی 

 تهش تو چشمام نگاه کردی و گفتی...

 روم:میان حرفش می

دین؟ من از همایون و حتا ماهی چرا به من حق نمی -

 مونه؟ه چیزی از اعتمادم باقی میخوردم، دیگه چ

اگه قرار بود به نسبت خونی باشه که نباید قمر  -

 زد.ی همایون و فرح رو با تیر میسایه
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قدر آشکار که حس شود. آنام درهم میآشکارا چهره

دانم چرا کند. نمینگاه او هم به همان وضوح تغییر می

گذرانده چه که از سر هر وقت که بحث به قمر و آن

شود و تمام و کمال از موضعم رسد، قلبم فشرده میمی

 کنم:آیم. آرام نجوا میکوتاه می
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ای شود از ناباوری و بعد با تک خندههایش پر میچشم

 گوید:می

 متاسفی؟ چرا تو -

ام. شاید زیستهام تقدیر قمر را شاید در زندگی گذشته

 و پسرش از دوری رنج را، اشعروسی شب عذاب

 چه هر. امکرده زندگی را اشزندگی یپرغصه یقصه

 و کنممی پنداری همذات او با عمیقا هست، که

 .فهممشمی

دانم، موهای خیالیِ با اضطرابی که مرجعش را نمی

 گویم:برم و میریخته روی صورتم را پشت گوشم می

 همایون پدر منه.خب... خب  -

 گوید:می

 ی اون چه ربطی داره به تو؟باشه.گذشته -
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 گویم:کنم و میبا غصه نگاهش می

چطور نداره؟ من هر قدر هم که ازش عصبانی  -

باشم، بازم ته دلم برام مهمه و نگرانشم. اصال... 

شما تا حاال آدمی رو دیدین که پدرشو دوست 

 نداشته باشه؟

گرداند د نگاهش را میکند و بعای سکوت میلحظه

 گوید:جایی در فضای پشت سرم و با اطمینان می

 آره... دیدم! -

ی مهرم را به همایون به ماندهاین یادآوری انگار ته

 گویم:قرار میآورد. بیجوشش در می

 همایون االن کجاست؟ هنوز تهرانه؟ -

هایم. حس نشیند در چشمآید و مینگاهش پیش می

ای غریب است و ناخوانا. لحظه شناسم.نگاهش را نمی

 گوید:کند و بعد میبا مکث نگاهم می
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همایون همین دور و وراست ولی، دایه و نامادریتو  -

 ی پدریم.فرستادم خونه

 خاطرات پس از نیاملک بزرگ باغ و عمارتتصویر خانه

 حیرت با. شودمی پررنگ ذهنم یگرفته خاک

 :پرسممی

 ی پدریتون تو مشهد؟خونه -

دهد، یاد پیام شب پیش شیرین بم را که نمیجوا

 افتم.می

ی خصوصیتون که گفتید، به شیرین اون مسئله -

 مربوطه، درسته؟

بینم که ابروهایش از حیرت کمی از بار میبرای اولین

 گیرند.هم فاصله می
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 دونستنش چه فرقی به حالت داره؟ -

 تیرگی پردردم، هایچشم به سالن یمیان هجوم نورها

 گریز اختیاربی ذهنم. امنند ینقطه انگار او هایچشم

 نگاه به. این از پیش روزهای خاطرات به زندمی

 فکر سال پنج این یهمه که ایسوخته ایقهوه

 .بینممی را خودم اشآینه در کردممی

 کند.خسرو هنوز منتظر پاسخ به من نگاه می

خاطر کاری که وقت دیگه بهاینه که اونفرقش  -

تونید سرم منت بذارید. کنید نمیدارید برام می
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فرقش اینه که من و شما هر دو به هم احتیاج 

داریم. فرقش اینه که دیگه هر دقیقه منو با 

 کنید. کافیه یا بازم بگم؟مادرتون تهدید نمی

کنم و او اش را دوست ندارم. اخم مینگاه شرورانه

 گوید:می

چه دل پری!... اگه این فکر بهت اعتماد به نفس  -

 طوری فکر کن. کنه، اینده و حالتو خوب میمی

 خودش و من زمین در انداخته باز هم با زرنگی توپ را

 از. کنممی رها حرص با را نفسم .کرده خالص را

 !نه خسته اما امکالفه باطل دور این

ود، دوئل شصدای زنگ مالیم تلفنش که بلند می

ماند. خسرو نگاهی به صفحه سرانجام مینگاهمان بی

اندازد و با مکثی کوتاه تلفن را جواب اش میگوشی
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 که گویدمی چه خط پشت شخص دانمدهد. نمیمی

 .روندمی فرو درهم عمیق طورآن هایشاخم

 از بکشن بگو. ندارم رو بازیا ببین من اعصاب این -

 .بیرون من

شود. با تر میاه مستقیم من، کالفهکنم زیر نگحس می

کند و دو انگشت شست و سبابه دور لبش را لمس می

 گوید:تر از بار قبل میجدی

 جاشم بیشتر از کوپنت خرج کردم.تا همین -

رود سمت همایون و با این حرف اولین حدسم می 

های شود. خیرگی نگاهم گره اخمنگاهم تیزتر می

ی باالی برد و دکمهمی کند. دستخسرو را کورتر می

خواهد بازش کند کند. انگار میپیراهنش را لمس می

 شود.که پشیمان می

 همینم از صدقه ی سرِ... -
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آورد. سرش را بیشتر از آن تاب نگاه مستقیمم را نمی

هایم. نشاند در چشمکند و نگاه پراخمش را میبلند می

 کنم.طور مستقیم نگاهش میروم و هماناز رو نمی

بیند خیال کوتاه آمدن ندارم در گوشی وقتی می

 گوید:می

ایناش دیگه به من ربطی نداره. من قبال حرفامو  -

 زدم.

 

 کردم آرزوخداتورادرگوش#
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کند و وقتی گوشی با یک خداحافظی مکالمه را تمام می

آورد، با اشاره به غذایم را از کنار گوشش پایین می

 گوید:معنادار می

 خوای غذاتم بخور!یم -

آورم. ظرف غذا را جلو اش را به روی خودم نمیکنایه

 پرسم:کشم و کنجکاوانه میمی

 همایون بود؟ -

ای گره میان ابروهایش شل ام برای لحظهاز پررویی

 شود.می

 شه؟کی تموم می -

 پرسم:با تعجب می

 چی؟ -

 سواالت. -
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 کنم.اخم می

 کنید.میتا وقتی بفهمم دارید چیکار  -

ی گناهان من در زندگی شک ندارم که این آدم نتیجه

 :زندمی کنایه. است امقبلی

 !خدمتتون در هستیم فعال پس -

بعد انگار که بخواهد جلوی سوال دیگری را بگیرد. 

 تحکم با و اندازدجدی و پراخم نگاهی به ساعتش می

 :گویدمی

 یارو این باید که بخور غذاتو زودتر -

 نیم.بپیچو هم رو

کنم و مثل خودش با هایم را در هم قفل میدست

 گویم:جدیت می

 آم.ولی من کوتاه نمی -
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 گوید:کشد و میظرف غذایش را جلو می

تونی از همین لحظه تالشتو شروع خیلی خوبه. می -

امروز سر این  کنی. یادت که نرفته؟ ما همین

 موضوع باهم معامله کردیم. در ضمن...

 اندازد.ینگاهی به من منیم

 بهت ارفاق هم کردم. -

خورد روی غذای خوش آب و رنگ نگاهم سر می

 انگار. است کرده ماهی هوایی را دلم عجیب که مقابلم

 شده،جای دور من از کیلومترها امفهمیده که همین

 .آیدمی چشمم به بیشتر اشخالی

هایی که سر کیف بود برایم از یادم هست، وقت

از روستای کوچک خودشان  زد.هایش حرف میکودکی

 نیاها.و ملک بزرگ ملک
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اش برای ی دخترکان هم والیتیاز آرزوی بچگی همه

هایش. ی آدمنیاها و قصهکشف عمارت اربابی ملک

ای که برخالف ظاهر رنگارنگ طمع تلخ ی پرغصهقصه

 و سیاهش کرده بود.

 خوری؟چرا نمی -

 لحنش گذشته، دقایق بار در طولی اولینبرا

 حتا را او نگاه سنگینی اما کنمنمی نگاهش. ندارد کنایه

. کنم حس توانممی هم امافتاده پایین هایمژه روی
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 روی کند،می پیدا بروز او در گاهگه که رو این دانمنمی

 چه هر. بینممی او از همیشه که آنی یا است اشواقعی

ارم به او گیر کرده و مجبورم تحملش ک فعال هست، که

 کنم.

 کنم:آرام زمزمه می

 خورم.می -

ای از کباب را در دهانم و چنگال را برمی،دارم و تکه

اش اصال شبیه غذاهای گذارم. برخالف ظاهر مزهمی

 هزار انگار بودن ترخوشمزه وجود با ماهی نیست.

 هنوز نگاهش سنگینی. برسد آن به تا دارد راه فرسنگ

 شنوم:روی من است که می

خوام اسم تو رو به عنوان مدیر بخش فنی ثبت می -

 کنم.
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آورم شود. با تعجب سر باال میلقمه در دهانم سنگ می

 کنم.و نگاهش می

بذار فکر کنن از تصمیمت واسه رفتن منصرف  -

 خوای بمونی.شدی و می

 توانم چیزی نگویم:نمی

 ولی نشدم. -

ثابت و مستقیمش را از روی من بعد از چند دقیقه نگاه 

 دارد.برمی

 مثال... بدونن رو حقیقت یهمه قرار نیست همه -

 .نشستی من رویروبه که االن همین

مان آشکار است که قدر به شام دونفرهاش آناشاره

اختیار دست و پایم توانم خودم را به آن را بزنم. بینمی

 روم.کنم و کمی در خود فرو میرا جمع می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 گوید:کند و میز به غذایم اشاره میبا

 .بریم باید شلوغه، اینجا تا وقت نداریم. -

ام تحلیل رفته انگار. حس و حال اره دادن و انرژی

ی تیشه گرفتن و حل معمای جدید ندارم. چند لقمه

خورم تا وقت رفتن شود. دیگر از غذا را در سکوت می

د را از دانم چطور قرار است از فردا این مرهنوز نمی

صبح تا شب تحمل کنم و هیچ دورنمایی هم در ذهنم 

کنم شاید این بین بتوانم نیست. تنها به این فکر می

 چیزهایی بفهمم.

 

 کردم آرزوخداتورادرگوش#
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هایی که مرد پشت فضای سالن هنوز آرامش نت

 کشیده آغوش در را نوازدمی ماهرانه پیانو

ی که روح آدم را نوازش اروشنی و آرامش .است

 کند.می

 بریم؟ -

گیرم و به او ی سالن مینگاهم را از پیانوی گوشه

 چراغ هزاران انگار هایشچشم سیاهی دهم که درمی

 .زندمی سوسو

دارم و انگار که عجله داشته کیفم را از روی میز برمی

های ایستم. نتشوم و میباشم، زودتر از او بلند می

 نگاهش منتظر من و اندخود رسیدهموسیقی به اوج 

 بلند صندلی روی از زدنی مثال آرامشی با. کنممی
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 از که را حریرم شال یدسته .ایستدمی مقابلم .شودمی

 به و گیردمی سرانگشتانش با سرخورده امشانه روی

 آرامی صدای با کنم،می نگاهش واج و هاج که من

 :گویدمی

و پا شکسته  اگه یه کلمه از چیزایی که دست -

شم هزار بار فهمیدی جایی درز کنه که نباید، می

جوری که تو خواب شبتم تاب بدتر از همایون. یه

 دیدنشو نداشته باشی. ولی...

کند و با مالیمتی که فرق دارد با لحن مکث کوتاهی می

ام ی شال را با احتیاط روی شانهو کلماتش، دسته

 اندازد.می

که کفتر جلد همین بومی، ولی اگه بهم ثابت کنی  -

تونی رو من رفتن که هیچ، برای بعدهاش هم می
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حساب کنی. باور کردنشم برات نباید سخت باشه، 

 چون فقط کافیه دور و اطرافت رو خوب نگاه کنی!

اش هایش ارث و میراث پدریتنها برداشتم از حرف

ام و دخترانش قرار هاست در اختیار عمهاست که سال

 دارد.

 گویم:ایی خفه میبا صد

تا اونجایی که یادمه قرار بود آهو باشم نه کفترِ  -

 جلد.

کشد و در جیب دستش را با تانی از روی شال پس می

 کند.شلوارش فرو می

واسه اونی که باید، آهو باش. واسه من کفتر جلد  -

 پاپری.

شود، صدای کشیده شدن اش تمام میهمین که جمله

کوبیده شدنش به چیزی، از الستیک ماشینی و بعد 
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ی بلندِ رستوران به گوش های پنجرهپس شیشه

شود و میان رسد. نوای پیانو ناگهان قطع میمی

ها، مبهوت لبخند های از سرِ کنجکاوی آدمزمزمه

 خورد.هایش نقش میشوم که روی لبمرموزی می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

  127پارت#

 

 

 :گویدمی آرام

 .آدمی خوشم بازی ینا از داره -

 طرف به نفری چند .کنممی نگاهش نامفهوم و گیج

 هستند که هم هاییآن و روندمی ورودی در
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 بیرون به دودی هایشیشه پس از

 بوق و همهمه صدای با .کشندمی سرک

 بلند  یپنجره طرفبه ماشین چند بلند

 بینممی که چیزی تنها و چرخانممی سر کنارمان

 مان است.یویر دونفرهتص انعکاس

 آقا؟ -

 نفرماندو هر سر عطا هیجان و اضطراب از پر صدای

 :پرسد می خسرو. چرخاندمی عقب به را

 شده؟ چی -

 و رساندمی ما به را خودش بلند قدم چند با عطا

 :گویدمی هایشزدن نفسنفس میان

 در و شما ماشین به کوبید عمد از انگاری یکی -

 .رفت
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 را دستم کف و کشممی بلندی هین رست از و اختیاربی

  .گذارممی دهانم روی

 این تا که است آنی از ترپیچیده انگار چیز همه

 من به نگاهی خسرو. کردممی را فکرش لحظه

 :گویدمی تحکم با و اندازدمی

 مونی تا بیام.همین جا می -

های بلند به طرف در ورودی بعد به همراه عطا باقدم

گذارد. به دقیقه یان بهت برجا میمی رود و من را م

 فضای دوباره پیانو بخش آرامش نوای کشد تانمی

 در را هاآدم یزمزمه نرمک نرم و کندمی پر را سالن

 برگشته، قبلش حالت به انگار چیز همه .بلعدمی خود

 را اتفاق این هضم قدرت که من یزدهشوک ذهن جزبه

یران میان آن همه ح و تنها آیم،می که خودم به. ندارد

اختیار به دنبال سوال ذهنم هایم بیام. قدمآدم جامانده
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های ورودی شود. باالی پلهبه بیرون کشیده می

هایی که کیپ تا کیپ کنار هم ایستم و میان آدممی

کنند، برای پیدا کردن ای نگاه میاند و به نقطهایستاده

رفتن بینمش. برای جلو . نمیچرخانمخسرو چشم می

 مرددم ولی کنجکاوی هم امانم را بریده.

صدای آژیر آمبوالنس و نور گردان ماشین پلیس 

کند و وقتی حواسم را از پیدا کردن خسرو پرت می

ای از شنوم نفسم لحظهصدایش را کنار گوشم می

 شود.ترس حبس می

 بازم که سر خود شدی؟ -

 پرسم:جای جوابش میبه

 آمبوالنس واسه چی اومده؟ -

گذارد. خسرو فورا جواب میالم را آمدن عطا بیسو

 پرسد:می
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 دیده؟ کسی عطا؟ ماشینش بود چی -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

    128پارت#

 

 

 

 .اشکرده عرق یچانه روی کشدمی دست عطا

 یکی ولی کنن، چک رو دوربینا رفتن هابچه -

 .بوده کاربنی آبی مگان یه دیده گفتمی

شود. خسرو با حدس هایم تا آخرین حد گشاد میچشم

 گیرد.گونه میصاحب ماشین، آرنجم را محکم و هشدار

 این یارو رو که زده دیدی؟ اوضاش چطوره؟ -
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 پرسم:گیج و ترسیده می

 به کی زده؟ -

مخاطبم عطاست و او پیش از جواب 

ا که جوری.چرخاندمی ما رامیان نگاهش دور یک دادن،

 آن در خسرو آرامش درک از نگار

 :گویدمی مانده، عاجز من آشکار حیرت و  لحظه

بد نیست. احتماال فقط دست و پاش شکسته. تابلوئه  -

این یارو از عمد کوبیده به ماشین و بعد از هولم این 

 بنده خدا رو زیر گرفت.

 سیاه بازیه! -

شین کنیم که نور قرمز ماهر دو به خسرو نگاه می

پلیس درست افتاده روی 

 معلومی نا ینقطهبه اششده باریک نگاه و صورتش

 .است مانده خیره
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 شه؟می داره چی -

ص روی نمایشی لبخندی و من روی چرخدمی نگاهش

 روشن و تاریک در حتا که نشیندمی ورتش

 .کرد حس را بودنش ایعاریه شودمی هم

 !هیچی !شه؟می داره چی -

 د:بعد از عطا می پرس

 کجاست؟ بودم خواسته که ماشینی -

 .کندمی کوتاهی مکث عطا

 حتما تا حاال رسیده آقا. باید جلوی در پشتی باشه. -

 .بیان باهامون بذار دارن اصرار انقدر که حاال خوبه. -

رسد صدای آژیر آمبوالنس دوباره به گوش می

 نفهمیده درست را حرفش مفهوم انگار که عطا و

 سد:پرمی فورا باشد،
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اگه در مورد مالک ماشین شما پرس و جو کردن،  -

 بگم؟ بهشون چی

ها سوال  پشت جوشد و دهدلم مثل سیر و سرکه می

اند. خسرو هایم به انتظار فرصتی مناسب نشستهلب

فهمد انگار حالم را می

 به هایشانگشت فشار با و گیردمی را آرنجم باز که

 .کندمی دعوتم سکوت

 حقیقتو بگو... بگو ماشین مال صاحب رستورانه. -

 رنگ لبخندش کند،می نگاهش متعجب که عطا

. گیردمی خود به حقیقت

 همان در و شوم همراهش تا کشدمی کمی را دستم

 :گویدمی شرارت با حال

 .شده قولنامه امروز همین البته، که -
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 129پارت#

 

 

 

 عطا متعجب می پرسد:

 خواین؟یعنی شما خسارت نمی -

زند که با رفتن نگاه خسرو گریزی به محل حادثه می

 گوید:تر شده و میآمبوالنس خلوت

 آد؟می کی فرید یه درصد فکر کن نخوام... -

 .شب آخر همیشه، مثل -

 نیست الزم فقط. بود قبال خوبه. برنامه همونه که -

 ماشین اینا رفتن از بعد دقیقه ده کنی، صبر شب آخر تا
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. پارکینگ تو بذار رو

 .کنممی هماهنگ فرید با چیزو همه زنممی زنگ خودم

 .آقا باشه... -

 به.  ندارد را پیش دفعات اطمینان عطا باراین جواب

 واکش کش  در که فهمید شودمی خوبی

 خسرو یخواسته به را اتفاق این ربط افکارش

 .کندنمی درک

 دیگری سوال پرسیدن مجال عطا به آنکهبی بعد

 امشده .کندمی اشهمراهی به راوادار من بدهد،

 اراده بدون کوکی عروسک یک مثل

 که همین و شودمی تمام طاقتم. کندمی امدیوانه این و

 پرسم:یم، میشومی رستوران وارد دوباره

 گرفته زیر رو یکی واقعا یعنی چی؟ بازیه یعنیسیاه -

 بازیه؟ اونم یا و
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 گوید:به راحتی می

 تونه واقعی باشه.می -

 :کنممی نجوا پربهت و لب زیر

 نه؟ مگه شوخیه، اینا یهمه -

 درست .کندمی نگاهم برنده و تیز چشم یگوشه از

 م ابروهایش میان که اخمی تندی مثل

 استهزا با .است هخورد نقش

 گوید:می

 بلند صدای تونی باآره عزیرم شوخیه. می -

 !بخندی بهش

 شود،می منتهی آهنی در یک به که کوتاهی راهروی از

. نیست خوش حالم. کنیممی عبور
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 درست مغزم در و است آشوب دلم

 .اندافتاده هم جان به صدا هزاران مسگرها بازار مثل

 .نیست هاحرف این اهل اصال امین آخه -

هوش سیلی مثل سرد باد و کندمی باز را در حرفم میان

 .بازگرداند من به را ازسرم پریده 

 میان از باحرص که شنوممی فضا روشن و تاریک میان

 :گویدمی هایشدندان

 ...باید رو نخبه گفته تو بهدهن اونی که اولین بار  -

 فشار با و گذاردمی ناتمام را ی پر حرصشجمله

 کوچک تراس هایپله از خودش پایهم را من دستش

 .بردمی پایین ورودی

کارکن به متعلق رسدمی نظر به که ماشین چند میان از

 دو آهنی در به و کنیممی عبور باشد، ان

 .رسیممی ایلنگه
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دن من قراره به کجا از تحقیر و گیج کر -

 من به که چیزی برعکس کنم برسین؟...فکر

 .دارین دوست فیلم خیلی خودتون گفتین،

 

 ماشینی شدن، خارج محض به

 .                            دهدمی چراغ کرده پارک  دیوار  کنار که

 پیش یدقیقه چند همین یادمه -

 .کنه کشف چیزو همه بود گرفته قاطع  تصمیم یکی

 و نشینممی .کندمی باز برایم را ماشین عقب در

 :گویممی گیرد،می قرار کنارم هم او که همین

کنید. من ترم مینه در  حالتی که هر لحظه گیج -

 هم شما نیست، عادی وضعیتم ترسیدم، نگرانم،

 .کنیدمی طرح برام جدید معمای یه لحظه هر
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جای  به خسرو و گویدمی سالم روییخوش با راننده

 آدرس من جوابِ

 خیره رخشنیم به منتظر ماشین تاریکی در  .دهدمی

 که قدرآن .دهدنمی جواب و فهمدمی را نگاهم. اممانده

 به و گذردمی رستوران پشت بلند یازکوچه ماشین

 به اختیاربی نگاهم .رسدمی خیابان

 بینم، که چیزی تنها فاصله آن از و چرخدمی  عقب

 .است پلیس ماشین نگردا هایچراغ

 .نرفتن هنوز پلیسا -

 در خیره و دهدمی تکیه صندلی به ترراحت

 :گویدمی هایمچشم

 از چی هر. بشناسی نو از رو هاآدم بخوای اول باید -

 ساده برات معماها تا دور بریز دونیمی کی هر

 !نخبه خانم بشه،
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 کردم آرزوخداتورادرگوش#

 130پارت#

 

 

 

 یا خود او را؟ها را بشناسم آدم

 را کسی یشماره من، یخیره توجه به نگاهخسرو بی

 را «فرید الو» یک تنها هایشحرف از. گیردمی

 پنج از بعد روزهای به کنممی سفر بعد و شنوممی

 .امسالگی
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ی فرح ی آخرین باری که او را در خانهذهنم خاطره

گرفته  خاک یخاطره ام از زیر خروارها تصویر ودیده

 آورد.کشد و پیش چشمم میبیرون می

 رفتن از بعد ماه چند و بود عمرم بهار ترینسیاه 

 مهتاب؛

 رفتن خارج خاطر به مهمانی بودم فهمیده که وقتی از

 کرده بغض دلیلبی است، شیرین و شهرازد برادر

 رفتن مثل خسرو رفتن روزها آن غزال برای. بودم

 اندوه. از پر و انگیزغم بود، مهتاب

های ماهی و شعله شنیده مخصوصا که از میان حرف

 دنیای در نیا او را مجبور به رفتن کرده است.بودم، ملک

 هایچشم آن با ترسیدم،می نیاملک از امکودکانه

 هر که پرصالبتی صدای و پرپشت سیبیل و نافذ مشکی

 .کردمی اشخواسته از اطاعت به مجبور را کسی
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نیا از بعدِ مردن زن یده بودم که ملکبعدها از ماهی شن

 او از را من بیشتر این و بود شده تلخ طورآن اولش

 .بود کرده متنفر

 و دارم خاطر به را بلندش قد از خسروی آن روزها،

 حس شب تمام که ایگلوله و را، اشخورده ژل موهای

 و باال گلویش در کشدمی که نفسی هر با کردممی

درست شبیه همانی از بعدِ رفتنِ  چیزی. رودمی پایین

 مهتاب اهلی گلویم شده بود.

تازه جوان بود. به قول ماهی هنوز پشت لبش کامل 

 روی بود نشسته سکوت در شب تمام سبز نشده بود.

 زده زل و امعمه یخانه بزرگ پذیرایی هایمبل از یکی

 .پدرش به بود

 و دانشگاه اش برایریزینیا از برنامهآن شب ملک

محل زندگی خسرو تا ملک مطبش حرف زد و خسرو در 
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سکوت تنها نگاهش کرد. حتا وقتی آخر مهمانی، قمر 

حرف فقط به آمد و آن جنجال به راه افتاد، بازهم بی

 پدرش نگاه کرد.

انداز عبور ماشین با سرعتی که دارد از روی یک دست

هایش من را از قعر خاطرات بیرون کند و تکانمی

 کشد.می

 

 کردم آرزوخداتورادرگوش#

 131پارت#
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ام حبس شده نفسی که انگار تمام این مدت در سینه

کنم و در تاریکی فضای ماشین که هر از گاهی رها می

شود، متوجه های کنار جاده روشن میبا نور چراغ

شوم که با شرارت به من های سیاه و براقی میچشم

 اند.دوخته شده

 یشه کار دستم داده!این همه جذابیت هم -

هنوز به طور کامل از خاطرات گذشته جدا 

 یخانه یخاطره در مانده انگار من از نیمی ام.نشده

 نگاه آدمی به دیگرم نیم و پیش سال هجده در امعمه

 .نیست روزهایش آن خودِ شبیه ایذره حتا که کندمی

 کوتاهی گریز هایشچشم بیند،نگاه پرسوالم را که می

زنند و با شرارتی بیشتر زمزمه هایم میستد روی

 کند:می

 خوبه سیب و چاقو دم دست نیست. -
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رو کنم و سرم را به روبهبا فهمیدن منظورش اخم می

 چرخانم.می

 آرید؟این همه اعتماد به نفسو از کجا می -

 گوید:سر ضرب می

 تجربه. -

 کنم.ی چشم نگاهش میاز گوشه

 که بسوزه پدرش! -

ای جریان دارد که لحنش سرخوشیدر نگاه و 

ی فهممش. انگار نه انگار که همین چند دقیقهنمی

 .است آمده نازنیش پیش آن بال سر ماشین

 زل او، به دادن جواب جایبه گیرم ونفس عمیقی می

 مثل که هاییماشین چراغ و جاده شبِ به زنممی
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 انگار. شوندمی دیده سیاهی دل در روشن هاییحباب

 پرسم:ی شوخی ندارم. مید که حال و حوصلهفهممی

 کنید کار امین بود؟واقعا فکر می -

 کنی؟تو چی فکر می -

های کند و برخورد دانهها را رد میماشین یکی از پیچ

کند. پوزخند باران روی شیشه دیدم را به بیرون تار می

 گویم:زنم و میمی

 .نیست کاره این امین کال -

 ستی؟بندی هاهل شرط -

چرخانم. ابروهایش را کمی باال میدوباره به طرفش سر

 گوید:اندازد و میمی

 سر بلیت رفتنت. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کردم آرزوخداتورادرگوش#

 132پارت#

 

 

 

 گویم:زنم و میپوزخندی می 

 کدوم بلیت! -

دهد و صدایش از جایی خودش را روی صندلی سر می

 نشیند.هایم میتر در گوشنزدیک

 ام که به من داری.عاشق اعتمادی -

 کنم.ی چشم نگاهش میاز گوشه
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خونم، آخرش چهار ساعت واست روضه می -

 .مرد یا بود زن پرسی لیلیمی

زمان دارد، بعد با لحنی که شرارت و استهزا را هم

 گوید:می

 چک سفید امضا بدم خدمتتون بانو؟ -

 

 و ماشین افتاده در ترافیک سرشبی اتوبان. حرکت نرم 

 رسد،می گوش به پخش از که ایخواننده زیر صدای

 بکشد خط خواهدمی دلش آدم که ساخته ایخلسه

 ...ولی ببند، را هایشچشم و هانگرانی یهمه روی

 

کشم. دلم مثل سیر و سرکه ای تو میهایم را لحظهلب

جواب در ذهنم ال بیجوشد و هزار فکر و سومی

 رقصند.می
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که بعدش وقتی چکو پاس کردم یه پرونده هم  -

 برداری واسم بسازید؟شما واسه جعل امضا و کاله

جای عصبانیت با لبخند ابرویش را برخالف انتظارم به

خواهد چیزی بگوید که با زنگ اندازد. میباال می

شود. از زیر چشم اسم خوردن تلفنش منصرف می

خوانم و در مقابل مکث و اش میروی صفحه فرید را

ام را به رویم رخم که کنجکاوینگاه معنادار او به نیم

رو و واکنشی نشان زنم به روبهآورد، زل میمی

 دهم.نمی

 

 جانم فرید؟ -

 ساعت نشیند روی ساعت جلوی ماشین کهنگاهم می

 فرید کنممی فکر خودم با و دهدمی نشان را هشت
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مرد میانسال دیشبی است که دم  همان احتماال

 ام.رستوران دیده

 رو قولنامه کارای گممی هابچه به فردا پس من -

 . بدن انجام

گوید که خسرو با سوی خط چه میدانم مرد آننمی

 دهد:خنده جواب می

 نه به جان خودم.-

 گوید:کند و میمکثی می

 تو اگه دوست داری اینجوری فکر کن. -

روند. شاید درهم فرو می اختیارهایم بیاخم

 من مورد در کنممی فکر اما ام،شده حساس بیخود

 مردانه هایشوخی یسوژه اینکه از و زنندمی حرف

 :گویدمی خنده با باز خسرو. بیزارم شوم
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 کردم آرزوخداتورادرگوش#

 133پارت#

 

 

 .بپرس نگین خودِ از برو ندارم حرفی من. آقا باشه -

کنم. سوی شیشه باریک مییکی آنهایم را به تارچشم

ی اطالعاتم را کنار هم بگذارم به زمان نیاز دارم تا همه

 این حل ام.و ببینم درست وسط این معرکه چه کاره

 نیست، ترسخت دیورژانس یمحاسبه از که معادله

 کنارمان از که ماشینی بلند موزیک صدای هست؟

 .کندمی پر را ماشین فضای ایلحظه گذردمی
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 مکالمه ابتدای از که خیالیخسرو با همان لبخند بی

 کهدرحالی و کندمی قطع را تماس دارد، هایشلب روی

 پایین را گوشی است، من روی نگاهش سنگینی

 .آوردمی

کنم از سکوتم تعجب کرده، و یا شاید از این حس می

در خود فرو رفتنم. هنوز چند دقیقه از تماسش 

بار خورد و اینتلفنش زنگ میگذرد که باز نمی

 دهد.بالفاصله جواب می

 

 الو؟ -

ای لبخند در خود لحنش برخالف دقایقی پیش حتا ذره

ندارد. سفت و سخت است، درست مثل مواقعی که با 

 زند.من حرف می

 گفتی حواسشون بهش باشه؟ -
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تفاوت بمانم و نگاهش توانم بیکنم نمیهر چه می

 کنم.می

 

پسره خیلی عجله داره که گور خودشو انگار این  -

 زودتر بکنه.

پرد. میان ابروهای ابروهایم از تعجب و حیرت باال می

 او هم اخم غلیظی نقش خورده است.

 فقط حواست باشه ما رو گم نکنی. -

 

خواهم به عقب بچرخم که های درشت شده میبا چشم

دارد. زل گیرد و نگهم میدر یک حرکت بازویم را می

 گوید:های حیرانم و توی گوشی میدر چشم زندمی
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سر خود کاری نکن. حاال که انقدر اصرار داره بذار  -

 .بیان با پای خودشون

 

 کردم آرزوخداتورادرگوش#
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زند. چه قلبم انگار باال آمده و درست توی گلویم می

طور مثل آرامم آمده که این بالیی سر من و زندگی

 ام؟اسیر دست طوفان شدهزده برگی خزان
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نگاهم در تاریک و روشن ماشین میان چشمانش چرخ 

 پرسم:خورد و با صدای آرامی میمی

 کی دنبالمونه؟ -

کند. بعد با شنیدن ای خیره به من مکث میلحظه

 گوید:چیزی پشت خط می

 باشه، فعال. -

آورد و آن اخم گوشی را که از کنار گوشش پایین می

 خورد.وهایش نقش میآشنا باز میان ابر

خواهم آب دهانم را فرو بدهم که با تکان محکم می

اختیار جیغ انداز، بیماشین حین عبور از روی دست

 کشم.خفیفی می

سر باال آوردن و نگاه متعجب راننده را از آینه حس 

پرحرصی که خسرو از الی  "غزال"کنم و می

 کند.هایش زمزمه میدندان
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 : گویمبا درماندگی می

 های همایون یا...آدم -

طور با اخم ی ناتمامم را فهمیده که آنمقصود جمله

 گوید:می

کنه؟  تو مگه همین چند چه فرقی برای تو می -

 ی پیش موضعتو مشخص نکردی؟دقیقه

شود با خودش چه فکری کرده؟ که به راحتی می

بندناف پنج سال دوست داشتن و خاطره و عادت به 

 لحظه برید و تمام؟حضور کسی را در 

کند که سکوت من، خراشی که از چرا درک نمی

کند. که مهری به روحم افتاده را خوب نمیهمه بیاین

من حتا اگر به روی خودم نیاورم هم، آن زخم هست و 

شاید فقط گذشت زمان بتواند مرهمی روی دردش 

 باشد.
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خواند که دوباره به ها را در نگاهم میی اینشاید همه

 گوید:دهد و میدلی تکیه میصن

 نگران نباش، من حواسم به همه چیز هست. -

 پس اون چیزی که گفتید در مورد... -

اش کند. خطوط عمیق چهرهی چشم نگاهم میاز گوشه

 دهد.خبر از جدیتش می

 در مورد پسرِحاجی؟ -

 کنم. به جای جواب تنها نگاهش می

کشیده  ها واسه این بود که پاشی این برنامههمه -

 آد.بشه وسط ماجرا، که با پای خودش داره می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 زنم.لبخند تلخی می

 ی من.پس قمار موفقی بود!... سر زندگی و آینده -

 کند.انکار نمی

 این بخشش به همایون ربط داره نه من. -

خواهد در جواب سوال دقایقی پیشش بگویم، دلم می

که نه، اتفاقات این چند روز با امین و  حسابم را من

 احساسم به او مشخص کرده است. 

رود. ی پر پیج و تاریک پیش میماشین میان جاده

ها نیست و همین دیگر خبری از ترافیک و حضور آدم

شود به نشاند. اینجا، میترس را بیشتر به جانم می
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راحتی آرزویی را سربرید، رویایی را خفه کرد یا نبضی 

 را خاموش!

 طلبی پدرم شدم.منم مثل تو یه روزی قربانی جاه -

گیرم و به نگاهم را با تعجب از سیاهی بیرون می

چرخانم. با مکث و عجیب نگاهم طرفش سر می

 کند:می

قرار بود باعث افتخارش بشم... تا شصت  -

 سالگیمم برنامه ریزی کرده بود.

جریان کنم یک همدردی نامحسوس میانمان حس می

شود و صدایم پیدا کرده است. بغض در گلویم آب می

 خش دار.

 شما که آخرش کار خودتونو کردید! -

 زند.ای میتک خنده
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 هام. من عاشق شکستن کلیشه -

کنید که باعث واسه همین دارید به کسی کمک می -

 بدبختی مادرتون شد؟

 کند. مکثش من را از گفتن پشیمان می

مادرمو اول ازهمه پدرم بدبخت کرد، بعد خودش...  -

های دیگه تا یه چون تقدیر و سرنوشت و آدم

تونن زندگی ما رو تو دستشون بگیرن. جایی می

کنیم شکار بعدش دیگه این ماییم که انتخاب می

 باشیم یا شکارچی.

 گویم:فهمم و درجا میمنظورش را می

پس منم باید اول از همه با شما بجنگم که  -

 خواید منو طعمه کنید.می

 جهد.بینم که در نگاهش برقی میمی
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 شه یه جور دیگه هم بهش نگاه کرد.ولی می -

 پرسم:می

 چطور؟ -

ترین لحنی که از او سراغ دارم جواب با مرموزانه

 دهد:می

 اینکه به جای طعمه بودن، نقششو بازی کنی! -

زنم. خستگی و استرس و گاهش پلک میبا تعجب در ن

هایم را هایم درد چشمتاخیر در مصرف قطره

 بینمش.بازگردانده و تار می

 خودتو واسه یه جنگ زرگری آماده کن! -

کنم و با پیچیدن ماشین، به مسیر نگاهش را دنبال می

رسم. با تصور اینکه اش میی بلند منتهی به خانهکوچه

 :گویممنظورش قمر است می
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دید، به من جواب مادرتونو امشب خودتون می -

 هر...

 گوید:میان حرفم می 

شنبه با بهت نگفته بودم که قمر شبای پنج -

 آد؟دوستاش دوره داره و نمی

تق تق برخورد باران روی شیشه با صدایش در هم 

 آمیزد.می

 منظور من قمر نبود! -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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دقیقه.ی بعد که ماشین جلوی در خانه متوقف تا چند 

شود، همچنان در شیش و بش اتفاقات امشب و می

 باور این از پیش تا. امشنیده او از که هستم هاییحرف

 آرزوهایش به رسیدن و رفتن خاطر به امین که داشتم

 سراپا حاال و زندمی را اش عالقه و من قید راحتی به

 .تعجبم

شوم باران تندتر از قبل شده میاز ماشین که پیاده 

 خانه سردر زیر را خودش عجله با است. خسرو

 می ام،ایستاده باران زیر هنوز که من به و کشدمی

 :گوید

 بیا غزال.-

هایی لحنش با وجود تلخ و تند نبودن پر است از ناگفته

 طرف دو به اختیاربی. برم از خوبی به را هاآن دیگر که
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به طرز وسواس گونه.ای فکر  .کشممی سرک کوچه

اند. با کنم هزاران چشم ما را زیر نظر گرفتهمی

هایی که نه از خیس شدن هراس دارد و نه قدم

روم. هیجانی برای زودتر رسیدن دارد، به طرفش می

کنم آرامشم کالفه.اش کرده که در را بیشتر حس می

کند و با لحن حرص درآور مخصوص به خودش باز می

 گوید:می

 آد هوس شب رمانتیک کردی؟به نظر می -

کنم و با دیدن ی دو پهلویش اخم میبا شنیدن جمله

 را دلم ته موهوم حسی های خاموش خانه،چراغ

 تاریکی نیمه حیاط وارد خسرو از جلوتر .لرزاند.می

 کوچک های.چراغ به متعلق نورش تنها که شوممی

 .است دیوار روی حباب چند و سردر

 ه نیست؟مادرتون خون-
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کنم. در را حضورش را درست پشت سرم حس می

 .شود.می نور در ی بعد حیاط غرقبندد و چند ثانیهمی

شنبه با دوستاش دوره گفتم که بهت، شب.های پنج-

 آد.داره. خونه نمی

 تنها از. شودمی سست رفتن پیش برای هایمقدم

 هم حال عین در و ندارم خوبی حس او با بودن

 .ترسمنمی

 کنی دختر؟تو چرا هی گریپاژ می-

کنم که دیگر باران موهایش را خیس کرده نگاهش می

 .است گرفته راه اش.پیشانی یگوشه از و آب

 من نمی دونستم.-

فهمد و بی آنکه به روی خودش دلیل تعللم را می

 گوید:بیاورد، از کنارم میکگذرد و با کمی تحکم می
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 .بیا تر سریع! فهمیدی که حاال -

های بلند به طرف خانه خودش جلوتر از من با قدم و

 رود.می

 

این روزها فهمیده ام که ترس های بزرگ می توانند 

ترس های کوچک را ببلعند و منعفت کالن، سود های 

ناچیز را. در مقابل این قانون هیچ ارزش و 

 .کند مقاومت تواند نمی هم اصولی

خیس اولین چیزی که بعد از ورودم می بینم، کت 

خسرو است که روی کاناپه ی نزدیک ورودی رها شده 

و بعد خودش را،  در حالی که در آشپزخانه پشت به من 

 مشغول کاری است.

 با قهوه چطوری؟-

 .دهم می فشار مشتم میان محکم را کوچکم کیفم
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 ممنون. میل ندارم. شبتون بخیر.-

به طرفم می چرخد و قوطی قهوه ای که در دستش 

اندازد نتر می گذارد. نگاه گذرایی به من میدارد روی کا

 و باز سرگرم کارش می شود.

حداقل بیست سال به این طرف یادم نمی آد این -

 ساعت خوابیده باشم.

به ساعت روی دیوار نگاه می کنم. هنوز چند دقیقه ای 

به نه مانده است. می خواهم چیزی بگویم که گوشی 

خسرو می اندازم. در کیفم می لرزد. نیم نگاهی به 

نگاهش به من نیست. گوشی را از کیفم بیرون می 

آورد. آورم. اسم امین روی صفحه نفسم را بند می

 نوشته:

 «از اون خونه بیا بیرون غزال.»

 خسرو بدون نگاه کردن به من می پرسد:
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 دونی؟ چقدر از روال کار همایون-
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شود. هایم برای رفتن سست میسوالش قدمبا این 

ی رنج این چند روز در گوشی را که درست به اندازه

دهم. کند، میان انگشتانم فشار میدستم سنگینی می

ی درشت قلبم افتاده روی دور تند و سر خوردن دانه

 کنم.ی پشتم حس میعرق را روی تیره
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و  گیردبیند سرش را باال میخسرو که سکوتم را می

تواند تا ته افکارم را کند. جوری که انگار مینگاهم می

 کند.ام میبخواند و این دستپاچه

 گویم:کنم و میهایم را با زبان تر میلب

دونم کار اصلیش وارداته... ولی از خب... می -

 جزییات کارش خبر ندارم.

لرزد و انگار با لرزشش جانم را گوشی باز در دستم می

شود و نگاه خسرو تر از قبل میخشک کشد. دهانممی

ام ی گوشیتر. شک ندارم صدای ویبرهروی من عمیق

 در سکوت خانه به گوشش رسیده است.

روی خودش کند و بعد به صندلی روبهمکث کوتاهی می

 گوید:کند و میسوی کانتر اشاره میاین

 بشین! -
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قدر دوستانه به زبان آورده که اش را آنفعل امری

ای که گفته روم و روی صندلییار جلو میاختبی

ام را کنارم روی کانتر نشینم. کیف و گوشیمی

کنم که در حال کاری با حرف نگاهش میگذارم و بیمی

 سطح روی را گوشی بعد دقیقه چند اش است.گوشی

 :گویدمی و دهدمی سر طرفم به کانتر

 این خبرها و تاریخشون رو ببین! -

 از چند خبرگزاری معروف.لینک چند خبر است 

ی قضاییه برای رسیدگی ی رئیس قوهدستور ویژه»

 «های وارد کننده.های قضایی شرکتفوری به پرونده

آغاز بررسی پرونده متخلفان ارزی در دادستانی »

 «تهران.

 الزام بازرسی کاالهای وارداتی در گمرک و بررسی...»
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اش را در هو چندین و چند خبر دیگر که هزاران بار نمون

ی تکراری ام و درست به اندازهخبرها دیده یا شنیده

 ام.خیال از کنارش گذشتهبودنشان بی

کنم و خسرو ها را لمس میروی یکی از لینک

 گوید:رود، میکه به طرف قهوه ساز میدرحالی

 به قانونی ورود برای کاالیی هر فکر کنم بدونی که -

کنه فرقی هم نمی. بشه سفارش ثبت باید کشور

 یا لوکس آالت صنعتی باشه یا خودرویماشین

 .گردته سوزن

ی واضحی هست و نه اسم اختصاری در خبر نه اشاره

گویی گفته چیز با یک کلیاز شخص یا شرکتی. همه

شده، جوری که شاید اگر قبل از این ماجراها 

 گذشتم.خواندمش باز هم به راحتی از کنارش میمی
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گذارد و آن یکی ها را مقابل من میز ماگخسرو یکی ا

 مقابلم صندلی روی دارد.را در دستانش نگه می

 :گویدمی و نشیندمی

آالت صنعتی وارد بشه یا خودرو اما اینکه ماشین -

 لوکس یا سوزن ته گرد...
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از ای اندازد و با نوشیدن جرعهابروهایش را باال می

 گوید:اش میقهوه
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 اش زمین تا آسمون با هم فرق داره.قصه -

دوزم. حاال که لب باز به آرامش صورتش چشم می

کرده، امیدوارم چیزهایی بفهمم که حسابم را با 

اطرافیانم روشن کنم. سنگینی نگاه پرسشگرم لبخند 

آورد و من باز غبطه هایش میرنگی روی لبکم

طور اند در هر شرایطی اینتوحالش که میخورم بهمی

 آرام و مسلط باشد.

ربط بوده. از قدر بیکار همایون دقیقا همین -

 گرد!آالت صنعتی تا سوزن تهماشین

 سر با او و گیرندمی فاصله هم از حیرت سر از ابروهایم

 پایین را سرم. کندمی اشاره دستم کنار ماگ به

ی شده سیاه یصفحه به ماگ جایبه و اندازممی

 کنم.اش نگاه میگوشی
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آنکه به قهوه لب گذارم و بیگوشی را روی کانتر می

 پرسم:کنم و میبزنم باز نگاهش می

 یعنی دلیل خاصی داشته؟ -

درخشد و با تکان سرش هایش میبرقی در چشم

 گوید:می

 ده اصلی. شه گفت پوشش فعالیت سودمی -

انی دهم. اینکه شبی بارآب دهانم را به سختی فرو می

ی خسرو مقابلش بنشینم و روی صندلی آشپزخانه خانه

ترین با او از کار همایون حرف بزنم، حتا در دوردست

 گنجید.تصوراتم هم نمی

این که همایون تخلفی کرده باشه واسم چیز دور  -

 از ذهنی نیست ولی...

خواهم باز اسم خودش و امین را کنم. نمیمکث می

اطل. خسرو انگار دلیل نیمه بیاورم و بیفتم در یک دور ب
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فهمد که خودش بدون هیچ ام را میکاره ماندن جمله

 دهد:سوالی توضیح می

 داخلی تولیدی شرکت یه اسم به هاثبت سفارش -

 وارد عنوان به همایون شرکت و شدهمی انجام

 خارجی یواسطه شرکت یه از رو خرید کننده

فاده است دولتی ارز از هم طوراین. دادهمی انجام

 زدن.ها رو دور میکردن هم تحریممی

نگاهم هنوز روی صورت آرام او ثابت مانده، که 

نوشد و بعد با پایین اش را میای دیگر از قهوهجرعه

 پرسم:کند. میآوردن ماگ نگاهم را شکار می

 کجای این کار تخلفه؟ -

گذارد و به آرنجش ماگ را با آرامش روی کانتر می

 زند.میتکیه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اونجایی که یا کاالی ثبت سفارش شده با قیمت  -

رسه یا کال آزاد به دست مصرف کننده اصلی می

 شه.وارد کشور نمی
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خاطر چیزهایی نظرم این همه التهاب و ماجرا باید بهبه

ای که میان ابروهایم افتاده، بیشتر از این باشد. با گره

 زنم.وهای نمناکم را با شالم پشت گوش میم

 صورت اون شرکت خریدار...خب... در این -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اش درهم قفل هایش را مقابل چانهمیان حرفم دست

 گوید:کند و میمی

 صوریه! -

شود و با تعجب نگاهش گره میان ابروهایم شل می

کشد و کنم. خودش را روی صندلی فلزی عقب میمی

 کند:در جواب تعجبم تکرار می

ی صوریه، هم شرکت خریدار، هم شرکت واسطه -

 خارجی.

 سوال از پر نگاهی با و زنممی پلک میان نگاه آرامش

 :پرسممی

 ی اداری متخلف.گید یعنی یه زنجیرهاینی که می -

 گوید:دهد و میسرش را با اطمینان تکان می
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طور مغزتو به کار آفرین. اگه از اول همین -

زودتر از اینا به جواب سواالت نداختی خیلی می

 رسیدی.می

خواهم جوابش را بدهم که کنم و میاختیار اخم میبی

بار بلندتر در گوشم ی گوشی اینصدای ویبره

کنم ماسد. حس مینشیند. حرف در دهانم میمی

حرف و طور بیها کیست که اینی پیامداند فرستندهمی

بیرون  محکم کند. نفسم رادر سکوت نگاهم می

شوم. جا میقراری روی صندلی جابهفرستم و با بیمی

ی خورد روی گوشی او و ماگ قهوهنگاهم چرخ می

 گویم:ام و زیر لب میدست نخورده

 پس پای حاجی خیلی گیره. -

کنم ابروهایش را با حالت جالبی بار که نگاهش میاین

 باال فرستاده.
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 چطور این همه وقت مشکلی نبود و حاال... -

 گوید:خیالی خاصی میاندازد و با بیای باال میشانه

تونه عاملش باشه از حساسیت قوه خیلی چیزها می -

 خیلی و وزیر تغییر تا جناحی هایدرگیری و قضاییه

 .دیگه چیزای

 گوید:بعد با جدیت بیشتری می

این بخشش به من و تو ربطی نداره. ما فقط  -

دیم. بعد مثل کنیم که باید انجام بکاری رو میاون

گذریم، بدون اینکه حتا یه رهگذر از کنارشون می

 پر لباسمون به این ماجرا گیر کنه.

کنم او نقشه و قصدی سوای آنی که با چرا حس می

ی این همایون هماهنگ شده دارد؟ چرا به نظرم همه

ست؟ چرا دارم ایمان هایش عمدیگفتن و نگفتن
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شروع کرده خوب بلد ای را که آورم که او بازیمی

 است؟

 

. کردن استفاده شما یکارخونه مدارک و اسناد از ولی -

 .کنهمی ماجرا قاطی رو شما خودخودبه این

 استفاده نه. سواستفاده! -

 گویم:زنم و میلبخند ناباوری می

نمی تونم بپذیرم شما وایسادید تا ازتون  -

 سواستفاده بشه.

کند ه نگاهم میزند و بعد کی سرخوشی میتک خنده

 گوید:با چشمکی می

 .داری قبولم خیلی معلومه -
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اش که خیالیهمه خودشیفتگی و بیکنم به ایناخم می

انگار همین چند ساعت پیش ماشین انگارنه

قیمتش تا صندلی عقب جمع شده و احتماال یکی گران

زند و هزاران سیاهش را چوب میبیرون خانه دارد زاغ

خاطرش عصبی و نگران و شود بهدلیل دیگر که می

 بداخالق بود.

شود، خنده روی ی گوشی که باز بلند میصدای ویبره

 پرسد:تری میبازد و با صدای آرامهایش رنگ میلب

 خوای جواب بدی؟نمی -

جوابم نفسی است که از سر استیصال از بینی رها 

دارد و بیند ماگش را برمیکنم. سکوتم را که میمی

تری رود و با صدای آرامه به طرف سینک میکدرحالی

 گوید:می
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من اگه جاش بودم، کل این خونه رو به آتیش  -

 کشیدم.می

دهم و از پشت سر به سرم را با حیرت تکانی می

گذارد و کنم. ماگ را توی سینک میحرکاتش نگاه می

 پرسم:کند. میبعد شیر آب را رویش باز می

من، اینا رو بهم  چرا بعد از این همه سر دوندن -

 گفتید؟
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دانم چرا، ولی در این لحظه انگار هیچ چیز با نمی

بینم تر از پاسخ این سوال نیست. مکثش را میاهمیت

و بعد حرکت دستش را که روی اهرم شیر آب قرار 

چرخد کند. به طرفم میگیرد و جریانش را قطع میمی

 د:گویو می

چیز خاص و عجیبی نگفتم. اینا چیزاییه که اگه  -

کردی، خیلی کم حواستو به دور اطرافت جمع مییه

 فهمیدی!بیشترش رو هم می

 گویم:با زرنگی می

 چیزای خیلی هست؟ هم ایدیگه چیزای پس -

 !دیگه

اش فرو هایش را در جیب شلوار راستهخیال دستبی

 آورد.بیشتر به چشم میکار قد بلندش را کند و اینمی
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 و من به مشترکا که من فقط در مورد چیزایی -

 .زنممی حرف باشه، مربوط تو

 و گویدمی یکی دارد باز کند.باز دارد کالفه و گیجم می

 فکر این به .زندمی نقش ذهنم در جایش به سوال هزار

 سقوط کجا تا است قرار برم و دور هایآدم که کنممی

 از این؟ بیشتر چقدر. کنند

ی لرزد و نگاه من، از گوشهگوشی باز روی میز می

های روز نشیند. یاد حرفچشم روی اسم امین می

پیش و پیشنهادش حال بد این روزهایم را بدتر 

کردم که قرار است به همین کند. کِی فکرش را میمی

 زودی به این لحظه برسیم؟

 تونی همین االن باهاش بری!اگه بخوای می -

برم. هنوز ایستاده و ا کند و سنگین باال میسرم ر

زنم و تاری اندک کند. با تعجب پلک مینگاهم می
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شود. خسرو بدون اینکه تغییری در دیدم کمی، بهتر می

 دهد:حالت ایستادنش بدهد، ادامه می

کنم که کسی شم. حتا کمکت هم میمن مانع نمی -

 اون بیرون مزاحمتون نشه.

 وید؟گفهمم چه میچرا نمی

ولی اگه موندی، اگه نرفتی، اگه قیدشو زدی، راه  -

 برگشت نداری.

 گوید:کشد و میاش را باال میچانه

 دونم بعدها دیگه بخوای برگردی!یعنی بعید می -

 رژم طعم. کشممی دهانم توی ایلحظه را هایملب

 که لبخندی و داده لبم هایترک و خشکی به را جایش

 صه و نامتقارن است.پرغ آید،می لبم روی بعدش

 پس اون چیزای دیگه، چیزای خیلی مهمی هستن. -
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اندازد و با همان آرامش و اش را کوتاه باال میشانه

 گوید:خیالی میبی

هر چیزی که باشه، حرف من اینه اگه با من  -

 مونی.موندی، تا آخر این ماجرا می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 141پارت#

 

 

 آخرش کجاست؟ -

 گوید:سرضرب می

 خوای؟رفتنت. مگه همینو نمی -
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خورد و عکس امین روی صفحه بار زنگ میتلفنم این

شود. عکسی با کاپشن و شال گردن و عینکی ظاهر می

 در هایش دارد. این عکس راکه همیشه روی چشم

 میان بودم؛ گرفته او از درکه هایکوچهپس کوچه

تی که شیطن و آب شرشر صدای و صبح اول خلوتی

های او را درخشان کرده بود و هر چند دقیقه چشم

 نشست.هایم میشد و کنج لبای میبوسه

 گویم:زیر لب می

 خوام!می -

 خوبه. باید یه کارایی بکنیم. -

گیرم. گره میان ابروهایش یعنی نگاهم را آرام باال می

 او در این مورد جدی است.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

باید بقیه رو مجبور کنیم که پاشون بلغزه... فردا با  -

آی کالنتری که موضوع تصادفو پیگیری من می

 کنیم. بعدش هم دفتر. 

خواهم چیزی بگویم که یک دستش را به نشانه ی می

 آورد.سکوتم باال می

 ...ولی گممی بهت بدونی باشه الزم که هر چیزی -

فهمم نمیاش را کند و با نگاهی که معنیمکث می

 گوید:می

 شاید الزم باشه یه چیزایی رو خودت بفهمی. -

ماند. انگار مانده تا من تصمیمم بعد منتظر واکنشم می

خورد. را برای رفتن یا ماندن بگیرم. تلفنم باز زنگ می

ها و تعللش از کنم، این نگفتنطرز عجیبی حس میبه

اعتمادی است که هنوز به من ندارد. از روی صندلی 

طرفش شوم و بدون اینکه دیگر نگاهی بهلند میب
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دارم. نیم نگاهی به ماگ بیندازم گوشی و کیفم را برمی

اندازم و بدون حرف دیگری ام میدست نخورده

 روم.ها میطرف پلهبه

چک بارانی که از سنگینی نگاهش هنوز هست و چک

گذارم چکد. پایم را که روی اولین پله میناودان می

 شنوم.ا از پشت سرم میصدایش ر

 چند روز مونده؟ -

پرسم که از چه چیزی گوید از چه و نه من مینه او می

 :کنممی زمزمه او به پشت طورهمان زند.حرف می

 هفت روز. -

 گذارم.ی دوم میبا تانی پا روی پله

 بذار قمر هرطور که خواست فکر کنه. -
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 142پارت#

 

 

 

 

افتد. ترس از قمر یا حرف و به گزگز می زیر پوستم

اش نیست، زندگی کنار همایون تنها چیزی که کنایه

توجهی به حرف دیگران است. خوب یادم داده بی

هاست. شبیه چشم دوختن در چیزی بیشتر از این

 ای که ویرانی من را به نمایش گذاشته است.آینه

را  کند و من چرایشانگار خسرو هم دارد خودزنی می

های جهد و شیشهفهمم. رعدی در آسمان مینمی
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روم. گوشی هنوز در لرزاند. چند پله باال میپنجره را می

لرزد و ذهنم مانده پیش چیزهایی که دستانم می

ام. شرکت داخلی صوری که دقایقی پیش شنیده

شک به خود همایون ربط دارد و شاید شهرزاد، که بی

نیا استفاده کنند ی ملکنهاند از اسناد کارخاتوانسته

 ولی شرکت خارجی...

ایستم. رگبار باران روی باالترین پله پیش از پاگرد می

کوبد. جوری که ها میتندتر از قبل به سقف و شیشه

انگار بغض آسمان ترکیده است. با مکثی کوتاه به 

هایی جا ایستاده و با دستچرخم. هنوز همانعقب می

 کند.در جیب نگاهم می

 اون شرکت خارجی که گفتید... -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 پردازش ام را کامل کنم و من در حالمنتظر است جمله

 این در را حاجی ردپای تا هستم امذهنی هایداده

 .کنم پیدا ماجرا

ظاهرا که سهام اصلیش متعلق به یه ایرانی مقیم  -

 امارات بود.

مان به ی سفرهایشود. خاطرهگزگز پوستم بیشتر می

مان به گیرد. روزهای رفتنذهنم رنگ میدبی در 

سفارت کانادا، گشت و گذار در بازارها و اقامت در 

سوییت مخصوص هتلی که صاحبش یکی از دوستان 

 نزدیک حاجی بود.

شود و قلب من ام قطع میصدای ویبره و لرزش گوشی

کنم زند. حس میای شور میبه طرز دیوانه کننده

ام و همه برایم نشناخته وقتهای اطرافم را هیچآدم

اند. حتا ماهی که من روی زانوهایش بزرگ غریبه شده
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 یک حتا امافتاده غریب اینجا که حاال و بودم شد

 .کندمی دریغ من از هم را تماس

 کنم؟ چیکار باید من -

یک دستش را در جیب شلوارش فرو کرده و با آن 

کند. جوری با ی ابروهایش را لمس میدیگری گوشه

کند در امش که اگر هر کسی او را ببیند فکر میآر

 ترین حالت ممکن قرار دارد.ئالایده

ریم کالنتری. همون که قبال گفتم. فردا باهم می -

بعد هم دفتر. باید بفهمن با این تهدید و ترسوندن 

زنی. یه مدت هم که گذشت چراغ خاموش جا نمی

ازت  ای که تو داریبا دانشگاه مکاتبه کن. با رزومه

 گذرن، نگران نباش!نمی

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 143پارت#

 

 

 

نیا پیش از اینکه چند روز قبل روی آن پس خسرو ملک

ی من هم خبر پل کذایی ببینمش از جزییات رزومه

 داشته.

 پس از نور بندشپشت و غردمی باز رعدی در آسمان

 نیمه فضای در کشدمی تیغ شده کشیده هایپرده

دهم و آرام ک خانه. سرم را برایش تکان میتاری

ها خواهم بچرخم و از پلهکنم. میای زمزمه می«باشه»

 گوید:باال بروم که می

 پرده بدون امشب اتاقو یکلید روی دره. پنجره -

 .ندازهمی شوپرده میاد یکی فردا گفتم کن، تحمل
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خیال نگاه حیران من با همان آرامش از کنار بعد بی

 راهرو انتهای بزرگ گذرد و به طرف درمیها پله

 از را موسیقی صدای روزآن که جاییهمان. رودمی

 .امشنیده بازش نیمه درهای پشت

آنکه چراغ را روشن کنم با شوم و بیوارد اتاق می

زنم به نشینم و زل میی تخت میها لبههمان لباس

 کند.کلیدی که روی قفل به من دهن کجی می

خورد و طرز غریبی دیگر نه زنگ میا که بهام رگوشی

 نفس با و کنممی رها تخت روی دارد، جدیدی پیام نه

 حیاط هایچراغ نور. افتممی تخت روی بازطاق عمیقی

 .افتدمی صورتم روی سوکم و مات

هایم بندم و هزار خاطره پشت پلکهایم را میچشم

 رقصند.می

* 
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ارم که هنوز قمر روم شک نداز اتاق که بیرون می

است؛ وگرنه جایی برای این آرامش و سکون که نیامده

ماند. کل شب را اشیا را در آغوش کشیده نمی

ام. انگار مغزِ خسته از این همه هیاهو و جنجالم خوابیده

عاری. چشم که باز کردم، نور زده است به در بی

ی بدون پوشش روی صورتم شفافی که از پنجره

باران و هوای صاف ی یک صبح بیهتابید، وعدمی

داد و برای من شروع یک روز عجیب بعدش را می

 دیگر.

چرخانم. برخالف روز قبل روی نگاهم را در اطراف می

میز آشپرخانه خبری از صبحانه نیست و این یعنی 

 از دلم روزگار خوش بودن کنار ماهی به سر آمده.
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 و شوممی واردآشپرخانه .رودمی ضعف گرسنگی

 چرخانم.هدف نگاه میبی

 ته؟گرسنه -

 چرخم.کشم و به عقب میای میهین خفه

 

 کردم آرزوخداتورادرگوش#

 144پارت#

 

 

 

ای مکث ام لحظههای پف کردهنگاهش روی چشم

آنکه منتظر پاسخی از طرف من باشد کند و بعد بیمی
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شود. در یخچال گذرد و وارد آشپزخانه میاز کنارم می

 پرسد:طور پشت به من میکند و همانباز میرا 

 

 شیر یا آب پرتقال؟ -

 با و دهممی فشار ی دردناکمکف دستم را روی معده

 آرامی به ه خورد،می نقش ابروهایم میان که اخمی

 :گویممی

 آب پرتقال، لطفا. -

 

 گاز اجاق روی کوتاهی گریز امنگاه حسرت زده

 ماهی ندارد. صبحانه چای از نشانی هیچ که زندمی

 آن در صبحانه یوعده که ایخانه گوید،می همیشه

 در من و. نیست باهم هایشآدم دل یعنی نشود خورده
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 همایون و شعله کنار که هاییصبحانه تمام به دل

 .زنممی پوزخند امخورده

 

 مطمئنی؟ -

جای چرخانم. بهبا نگاهی پر از سوال به طرفش سر می

گذراند و بعد از نظر میجواب یک دور سرتاپایم را 

 و گیردپر آب پرتقال را به طرفم میلیوان نیمه

 :گویدمی موذیانه

 

 ت شبیه بچه خرخونا نیست.سلیقه -

هایم اختیار به لباسجای گرفتن لیوان از دستش، بیبه

کنم. یکی از پانچوهای کوتاهم را به تن دارم و نگاه می

تر است رهبافت یقه سه سانتی که چند درجه رنگش تی

 و جین تیره، تیپ مورد عالقه و راحت من!
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گیرم و با اخم و جدیت لیوان را از دستش می

 پرسم:می

 پوشن؟طوری لباس میمگه بچه خرخونا چه -

 کشد.خورد، لبش را باال میبا لبخندی که آشکارا می

های رسمی چیزی باشه بین لباسقاعدتا باید یه -

 هنری تیپ ا اینت بود بی دایهدیشب که سلیقه

 .خودته یسلیقه آدمی نظر به که

کنم. حتا از تصور هایم نزدیک میلیوان را به لب

 افتد.ام به عزوجز میخوردنش هم معده

 

فکر کنم آخرش باید از شما بخوام برام یه لباس  -

 طراحی کنید که دیگه انقدر لباسای منو نقد نکنید.
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پدرش انتخاب کرده دانم که این رشته را فقط از لج می

و هرگز در آن فعالیتی نداشته است. به همین 

 ولی کند، بارم چیزی و بخورد حرص دارم انتظار دلیل

 جان دوباره اشخورده فرو لبخند تعجبم کمال در

 که من به و اندازدمی باال را ابروهایش. گیردمی

 یمعده یروانه را پرتقال آب رحمانهبی

 وید:گمی ام،کرده سوزناکم

 

 قبوله! -

 پردمی حلقم به پرتقال آب امشنیده که از شوک چیزی

 با و گذارممی میز روی را لیوان. افتممی سرفه به و

 نگاهش شده، خیس ثانیه چند همان در که هاییچشم

 .کنممی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

و چون پیشنهاد خودته، هر چی که بود باید  -

 بپوشیش.

ند و بلندتر کخیال نگاه ناباورم از کنارم عبور میبعد بی

 گوید:می

 تر. امروز خیلی کار داریم.کم سریعیه -

 

دانم از ی بعد روی صندلی ماشینی که نمیچند دقیقه

نشینم. اش درآورده، میکجا سر از پارکینگ خانه

برخالف ماشین اسپرت قبلی، این یکی یک تویوتای 

 شخصیت به لندکروز مشکی است که به نظرم بیشتر

 آید.ن عینک سیاهش میآ با نیاملک خسرو

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 145پارت#

 

 

 

آسمان انگار بغض مهر ماهش را شب پیش تمام و 

درخشد و نورش لک میکمال باریده و حاال صاف و بی

کشم روی چشم پف زند. دست میچشمم را می

ام که هنوز رد خواب عمیق شب پیش را در خود کرده

 دارد.

هایم را بهتر کرده و دیگر مصرف داروها حال چشم

خبری از درد و سوزش روزهای پیش نیست. ماشین 

شود، کالفه از مسیر خسرو که وارد خیابان اصلی می

 پرسم:طوالنی که در پیش است، می
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رید تا سختتون نیست هر روز این همه راهو می -

 تهران؟

اش روی خودم توانم نگاهش را با وجود عینک تیرهمی

 گوید:و مختصر می حس کنم. کوتاه

ها هم رم، بعضی شببعضی روزها تهران نمی -

 آم.اینجا نمی

دانم مادرش آپارتمانی حوالی ولنجک دارد که بعد از می

نیا، خسرو برایش خریده و او را از عمارت مرگ ملک

دانم منظورش از پدرش به تهران آورده است. حاال نمی

ای دیگری ی مادرش است یا جنیامدن به لواسان خانه

 و مهم هم نیست.

جا بهاختیار روی صندلی جابا یادآوری قمر بی

 و فرستممی گوشم پشت شال با را موهایم شوم.می

 .چرخممی طرفش به کامال
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 مادرتون... دیشب نیومدن؟ -

بینم و چند چین ناواضح که باال پریدن ابروهایش را می

 افتد.روی پیشانی بلندش می

تونستیم ود، االن من و تو میبه نظرت اگه اومده ب -

 سالم و ترکش نخورده بریم تهران؟

ی مسیر نشینم و خیرهدوباره روی صندلی صاف می

ام اهل جار و شوم. قمری که این روزها شناختهمی

ی کینه و نفرتش شده جنجال نیست ولی انگار همه

باز ماهر نیش زبانی که درست مثل یک تیروکمان

کند که تا های آدم پرتاب میچشمحرفش را جوری در 

 سوزاند.ترین نقطه را میعمیق

 گویم:کنم و زیر لب میآشکارا اخم می

 برید!چقدرم که شما ازشون حساب می -
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های خنده را در صدایش حس کنم اما رگهنگاهش نمی

 کنم:می

برم یا تو که تا چشم برگردوند با من حساب نمی -

 شاخ شمشادش از خونه زدی بیرون؟

آید تا صورتی که اگرچه رنگ شوخی و اخمم کش می

شود شرارت خوابیده در پسش را لبخند ندارد اما می

 فهمید.
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 من خواستم که بیام؟ -

 به راحتی میگوید:

 هر در. کنهنمی ایجاد توی قوانین قمر هیچ فرقی -

 !مقصری براش تو صورت

ای هست که روزی کاخ ان تجربهقمر حق دارد! این هم

 آرزوهایش را ویران کرده.

اینجا زن بودن یعنی گناهکار بودن. یعنی دیوار کوتاهی 

تواند به راحتی از آن باال برود. فرقی هم که هرکسی می

ی دانشگاهی باشی یا یک کند که تو یک نخبهنمی

 صد چند یپشتوانه دختر ساده دل روستایی! اینجا به

 رسد.کس نمیاالری صدایت به گوش هیچس مرد سال

شکند صدای زنگ گوشی خسرو سکوت میانمان را می

ی گوشی او که روی نشیند روی صفحهو نگاهم می

 استند کنار فرمان قرار دارد.
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 گوید:گذارد و میخسرو تماس را روی اسپیکر می

 بگو علی. -

 رسد.زنان به گوش میصدای علی نفس

صبحتون بخیر. زنگ زدم بگم رسیدم. سالم آقا.  -

 شما هنوز نیومدین؟

زند و بعد با نگاه خسرو گریز کوتاهی روی گوشی می

 گیرد.باالتر بردن سرعت از ماشینی سبقت می

آم. مدارکی که خواسته بودم تو راهم، دارم می -

 کامله؟

 به را سرش انگار شود،می دور ایصدای علی لحظه

 گوشی فاصله گرفته است. از دهانش و چرخانده جهتی

طور که خواستید. از ساعت شش کاملِ کامل. همون -

 دیم.داریم با نگین خانم کارا رو انجام می
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 گوید:زند و میبندی میخسرو لبخند نیم

 باشه حاال. کمتر بازارگرمی کن. -

ی محجوب و آرام علی در فضای ماشین صدای خنده

 پیچید.می

 کالنتری منتظرتونم.من اینجا جلوی در  -

 خوبه. بمون تا بیام. -

گوید و خسرو با کشیدن انگشتش ی می«چشم»علی 

کنم، که کند و من به دنیایی فکر میتماس را قطع می

ام برای شکایت از ی عمهوادارم کرده با پسرخوانده

 امین همراه شوم.

ی جلوی چیزی حدود بیست دقیقه بعد، از شیشه

تابلوی سبز و سفیدی که ام به ماشین زل زده

 ۱۰۱کالنتری _فرماندهی انتظامی تهران بزرگ»

 روی آن نقش خورده است.« تجریش
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آید و روی ی تابلو پایین مینرمک از نوشتهنگاهم نرم

تر کنار موتور علی طرفنشیند که کمی آنخسرو می

او است. کالفه از ایستاده و در حال حرف زدن با 

ای که امانم را بریده، روی صندلی دلشوره

 .کنممی رها عمیق آهی با را نفسم و شوممی جابهجا

ای را که علی به طرفش گرفته از دست او خسرو پوشه

 پیش علی و گویدمی او به چیزی تاکید با بعد گیرد.می
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 مطیعانه بگذارد سرش روی را کاسکت کاله اینکه از

گذارد دهد. خسرو قدمی به عقب میتکان می را سرش

گذارم تا از ی در میو من دستم را روی دستگیره

ماشین خارج شوم. ولی ماشین آشنایی که همان لحظه 

شود، دست و نگاهم کنار دیوار بلند کالنتری متوقف می

 کند.زمان خشک میرا هم

 از حتا نگاهش هشدار .چرخدمی طرفم به فورا خسرو

 کافی قدربه هم های دودی ماشینشهشی پشت

 !گویاست

تپد انگار. حاجی قلبم باال آمده و درست پشت حلقم می

 را موضعش ولی ام،را از بعد اتفاقات این مدت ندیده

 کمال و تمام همایون و امین هایحرف بین از

 و شودمی باز خیابان سویآن ماشین عقب در .دانممی

کنم. اختیار مشت میبی را امزدهیخ هایدست من
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 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

حاجی با کت و شلواری که همیشه به تن دارد از 

شود و با سری باال گرفته، بدون اینکه ماشین خارج می

طرف در اش بهبه اطراف نگاهی بیندازد، همراه راننده

 رود.کالنتری می

شود و خسرو به من که هنوز به در کنارم نرم باز می

 گوید:ام میجهت رفتن او خیره مانده

 بیا پایین -

چرخانم. برخالف تعلل و سرم را با تانی به طرفش می

ترساندم. سستی من نگاه او پر است از جدیتی که می

اندازد و با تحکمی که در دستش را زیر بازویم می

کند از ارتفاع بلند ماشین رفتارش دارد، مجبورم می

 پایین بیایم.

 گویم:آرام و جوری که شک دارم به گوشش برسد می

 من چرا باید بیام؟ -
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ی چشم نگاهم حالیکه از گوشهشنود و درصدایم را می

 دهد:کند، جواب میمی

 خوای حقتو از زندگی بگیری؟مگه نمی -

حقم را از زندگی بگیرم یا از اطرافیانی که کم از دشمن 

 اند؟برایم نبوده

هایم را تندتر کنم و آورد تا قدمبه بازویم فشاری می

 گوید:تری میبا لحن آرام باراین

توی این دنیا نزنی خوردی! اینو همیشه یادت  -

 باشه.
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 جایش پیش شب تند باران. انگار اش گرفتهپاییز بازی

 یفاصله همان در صورتم که داده رحمیبی باد به را

 اتاقک در .ماندنمی امان در اشسیلی از هم کوتاه

 دهممی بداخمی سرباز دست به را امگوشی در جلوی

. است گردش در خسرو و من بین مدام نگاهش که

 درست میانمان چیزی انگار که کندمی نگاهمان جوری

 آن درک قدرت صبحش دم آلودگیخواب در او و نیست

. روممی بیرون اتاقک از خسرو همراه. ندارد را

 ثشود.اختیار به دنبالش کشیده میبی هایمقدم

ای کالنتری، دیدن حاجی و جنگ زرگری

 کند را هایمقدم زده، حرف آن از پیش شب خسرو که

 عضالت و زندمی میان در یکی اضطراب از قلبم .کندمی

 .اندشده منقبض شکمم
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 کنی؟فس میچرا انقدر فس -

کنم و با جلو کشیدن نفس ملتهبم را محکم رها می

 گویم:لم میشا

 خب، من تاحاال کالنتری نیومدم. -

ایستد و با اخم ی جلوی ساختمان میروی باالترین پله

 چرخد:به طرفم می

 ترسی!نگو که از پلیس می -

کنم و جلوتر از او وارد ساختمان چپ نگاهش میچپ

شوم. میان صدای همهمه و فریاد مردی که کسی را می

د روی زن جوانی که نشینبه باد فحش گرفته نگاهم می

های دستبند خورده کنار دیوار با چادری گلدار و دست

ایستاده. سرش پایین است و نگاهش دوخته شده به 

هایش زیر ی مژههای مرمری کف راهرو و سایهسنگ

 لرزد.اش میها روی گونهنور چراغ
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غیرت عالم نبودم که دِ تخم سگ من اگه بی -

و تو و اون مردک ذاشتم کار به اینجا برسه نمی

 ریش به و بکشین باال ندارمو دارو چیزهمهبی

 .بخندین من ینداشته

لرزند و من از تصور شکایت های دخترک باز میمژه

همایون و باز شدن پایم به همچین جاهایی عرق سرد 

 لغزد.ی پشتم میروی تیره
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ی دختر و تنِ در خود مچاله شدهام به اختیار زل زدهبی

جا رود. چادرش کهنه است و جابهپاهایم پیش نمی

اش را روی هم های ترک خوردهکن شده. لبقلوه

 نحیف دستبند یحلقه میان هایش،دست و کرده چفت

 .آیدمی چشم به ناتوان و

ام تا پشت ای که خوردهمیوهترشی مایع معده و آب

ی ی است تا عق بزنم و همهکاف و آیدحلقم باال می

 هایم را باال بیاورم.ترس

دونستم دارم مار تو آستینم من احمق چه می -

 زاده...ی حرومدم. آخه دخترهپرورش می

هیاهوی اصوات و رنج تصاویر نفسم را بند آورده انگار. 

ی دست دو مرد که مرد در حلقهطرف راهرو، جاییبه

م. برخالف داد و چرخانکشد، سر میدیگر فریاد می

ای هوارش ظاهر موجهی دارد. کت و شلوار تیره
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ی پوشیده و عینک بدون فرمش من را یاد کارمند شعبه

اندازد که چک همایون را برایم وصول کرده. بانکی می

دست همایون بوده و همانی که بعدها فهمیدم هم

خاطر این کار مدتی از کارش معلق شد و جریمه به

 شده است.

هایش را دارد و باز همراهانش دستمرد باز خیز برمی

گیرند تا مانعش شوند. همان دم در اتاقی باز محکم می

 شود و با خروج افسر و تشرش که:می

 چه خبره اینجا؟ -

کوبد و انگار صدای این سرباز کنار در پا می

 پژواک ذهنم در کالنتری فضای مثل درست کوبش

 .شودمی

 گوید:گوشم میخسرو درست از کنار 

 بیا غزال. -
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صدایش اخم دارد و خودش، وقتی به طرفش نگاه 

کنم شده همان خسرویی که چند شب پیش در می

کنم و ام. جهت نگاهش را دنبال مینمایشگاه دیده

ی حاجی که کنار در افسر ایستاده و رسم به رانندهمی

شناسم و او هم قطعا اش را میکند. رانندهنگاهمان می

 مرا.

 .بیا دنبالم و سرتو بگیر باال -

و بدون اینکه مثل دیشب یا دقایقی پیش بازویم را 

کند و بگیرد و من را همراهش کند، از کنارم عبور می

 رود.طرف راهرو میبه
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 را امین هایپیام خودم با آمدن کنار شب پیش بعد از

ستور داده بود و در نهایت د بود، کرده خواهش. خواندم

دانم چرا تنها با غصه تهدیدم کرده بود و من نمی

خواست برای خندیده بودم به این نمدی که هرکس می

 خودش کالهی بدوزد از آن.

کند. انگار پیش خسرو خودش را به سرباز معرفی می

خواست تشکیل شده و ای که میاز رسیدن ما پرونده

کند از دیدن حاجی و دو می وقتی که سرباز در را باز

اند، های مقابل میز افسر نشستهمردی که روی صندلی

 شود.ی آب بدنم هم خشک میماندهته

های توانم مثل آدممن آدم این روزها نیستم. نه می

ای بنشینم و گریه کنم، و نه تاب چاره گوشهبی
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هایی را دارم که هیچ خط و ربطی به من ی لحظهتجربه

 ندارند.

 گوید:افسر با لحن محکمش می

 بفرمایید. -

کنم، خطابش به خسرو است و در نهایت نگاهش می

 چشم نشیند روی من که هنوزامتداد نگاهش می

 بدون وقتی. ابروهایش میان اخم و حاجی به امدوخته

 پایم زیر کنممی حس و گیردمی من از را نگاهش حرف

 .ندارم ایفاصله سقوط تا و شده خالی

د عادت کنم. عادت به اینکه حاجی دیگر آن مرد بای

ای دوست قدیم نیست که حتا لک قهوهمهربان عروس

داشتنی بیاید. باید اش به چشمم دوستروی پیشانی

جای آن مرد کت وشلوار پوش عادت کنم او را به

همیشگی در هیئت یک متهم ببینم. باید عادت کنم به 
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های هزار رنگی که ها نه آن نقابدیدن روی حقیقی آدم

 نشانند.شان مییبا تزویر روی چهره

اش برایم عقب ای که خسرو با توجهروی صندلی

 من اما، کشدمی طول دانم کمینشینم. میکشد میمی

 .کنم پیدا زندگی هایطوفان میان را خودم چطور بلدم

شاهلل خود حاج آقا فتاح هم که تشریف آوردن، ان -

ه و به دادسرا و شورا جا حل بشمسئله همین

 کشیده نشه.

ام کنم. مایه معدهاش نگاه میبه افسر پشت میز چوبی

 آید.جوشد و تا پشت حلقم باال میباز می
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مردی که کنار حاجی نشسته چیزی به آرامی کنار 

کند و با تکان سر او، در جواب افسر گوشش زمزمه می

 گوید:می

فرمایید. در نهایت هم باید با توافق حل درست می -

 و فصل بشه. حاال چه اینجا چه جای دیگه.

شان فرقی جوری دست باال گرفته که انگاری برای

جا حل و فصل شود یا کار بکشد به ندارد مسئله همین

 گوید:کند و میدادگاه. با دست به میز افسر اشاره می

خدمت رضایت کتبی مصدوم که  -

 ...مونهمی فقط شماست.

 :دهدمی ادامه و اندازدمی خسرو به نیم نگاه معناداری
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 کارشناس قدر هر که ماشین، صاحب با توافق -

 .نداریم مشکلی ما کنه، خسارت برآورد معتمد

رخ مرد چشم هایم را درهم مشت میکنم و به نیمدست

 به او انگار شناسمش،دوزم. برخالف من که نمیمی

 افسر اتاق در داند دلیل اصلی حضورشمی خوبی

 یک خسارت تعیین به ربطبی حد چه تا شیفت

 .است ساده تصادف

آید وکیل خسرو باشد، در رد مرد دیگری که به نظر می

 گوید:حرف او می

درمورد توافق حق باشماست، ولی نه در حالتی که  -

ی فراری حتا زحمت یه عذرخواهی کوچک راننده

ده. در این صورت شائبه نمی رو هم به خودش

 آد که نکنه مشکلی هست!پیش می
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 اضطراب از و کشم می پاهایم را زیر صندلی

 .کنممی منقبض را هایمماهیچه

اندازد و افسر نگاهی به کاغذهای پیش رویش می

 گوید:می

 درسته؟ آقا، حاج شمایید مالک خوردو -

 دهد:حاجی با لحنی جدی جواب می

 دست دادم کاری برای دیشب نه.م مال ماشین بله. -

 از و آقا این ماشین به زده انگار که سرایدار پسر

 .کرده فرار ترس

 گوید:امان میوکیل خسرو سر ضرب و بی

. آقا حاج گنهای رستوران که اینو نمیولی دوربین -

 فرمان پشت آقازاده نداشتید اطالع که نگید لطفا

 .بودن
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رو ف درهم های حاجی بیشتر از قبلاخم

 به کشدمی شراره چشمانش از که آتشی با روند.می

 او به پوشیپرده بدون و کندمی نگاه خسرو وکیل

 :توپدمی

خوام پسر من فقط چند روز دیگه ایرانه. نمی -

خاطر یه تصادف ساده که ممکنه برای هر کسی به

اتفاق بیفته، مشکلی براش پیش بیاد و پاش به 

 پاسگاه و دادگاه باز بشه.

 گوید:بار خسرو به حرف می آید و معنادار مینای

تصادف ساده مال وقتیه که هیچ سوقصدی نباشه.  -

 طور نیست جناب فتاح؟این

 

چرخد. نگاه حاجی کند و با اکراه به طرف خسرو می

کند و بعد وقتی از ای چشم در چشم نگاهش میلحظه
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شود یک دنیا نفرت را رسد میگذرد و به من میاو می

 ای چشمانش دید.هوهدر ق

 گوید:زند و در جواب خسرو میپوزخند می

 

مثل اینکه شما خیلی دوست داری جریانو ناموسی  -

بند دندون لقی که کندیم و کنی. ولی ما پشت

 نداریم.انداختیم دور، تفم نمی

 از. است بد حالم رسد.ترشی مایع معده تا دهانم می

ها، میان این همه آدم این میان که پرسممی خودم

 را خسرو پوزخند صدای کنم؟تحقیر و توهین چه می

 :شنوممی بدم حال میان

به نظرم مثل جریان پسر سرایدارتون نیاز به  -

ویدئو چک دارید جناب. چون قطعا ماشین پارک 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تونسته با ته بکوبه به جلوی ی من نمیشده

 ماشین شما.
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صدای همهمه پشت در اتاق دوباره باال می گیرد، 

درست مثل ذهن به هم ریخته ی من که پر شده از 

 اعتراض و فریاد هایی که سر خودم می کشم.

حقیقت چیزیه که جلوی چشم منه. با قیاس شما البد -

 این هم خطای دیده.
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لحن حاجی پر است از تمسخر و تحقیر و اشاره اش 

چشم دوخته ام. نیم دانم سر  به منی است که به او

زبان درازم چه بالیی آمده، سر غزالی که این روزها کم 

از یک ماده شیر ندارد. به جای من خسرو است که 

 جوابش را می دهد:

نمی تونم درجه ی انحراف بینایی شما رو حدس بزنم -

ولی... خانم مهندس از پرسنل جدید من هستن. 

داشتیم تا در مورد  دیشب من و ایشون قرار شام کاری

جزییات قرارداد و مسئولیت هاشون باهم حرف بزنیم و 

 به توافق برسیم.

بعد چانه اش را باال می کشد و چشم در چشم او می 

 گوید:

شما که از این قرارا زیاد داشتید جناب فتاح. این طور -

 نیست؟
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 تا و شود می رنگ صورت حاجی در لحظه تیره

سرو آنقدر خصمانه است خ به نگاهش. کبود بناگوشش

که من بی اختیار دست و پایم را جمع می کنم. اشاره 

 حاجی سکوت آن از بدتر و پشتش ی خسرو و منظور

 ام زده شگفت فهمیده خوبی به را او منظور انگار که

 .است کرده

صورت مهربان حاج خانوم، با لبخند همیشگی اش می 

می  آید و بست می نشیند پشت پلک هایم. می ترسم؛

ترسم از روزی که بت مادرانه های او هم درست مثل 

 همین لحظه در ذهنم سقوط کند.

وبه جای حاج آقا که انگار دهانش دوخته شده است، 

 مرد همراهش با اخم می گوید:

آقای ملک نیا، شما دارید موضوع بحث رو به بیراهه -

 می کشونید.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ه، خسرو راحت تر از وقتی که کنایه اش را به حاجی زد

 جواب می دهد:

من یا ایشون، که تاوان اختالفات خانوادگی شون رو -

 اموال من داده!

 مرد فورا گفت:

 من که عرض کردم برآورد خسارت...-

 افسر میان حرفش می پرد و از حاجی می پرسد:

 اصل جریان تصادف چی بوده حاج آقا؟-

وقتی نگاه پر اخم او را می بیند، حرفش را تصحیح می 

 ی گوید:کند و م

 

به این دلیل می پرسم که راحت تر بتونم ماجرا رو -

 حل و فصل کنم.
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صدای جیغ زنانه ای از راهرو به گوش می رسد. افسر 

 بلند می شود و با صدای بلند و پر صالبتی می گوید:

 فرهمند؟-

در باز می شود و هیاهوی راهرو واضح تر گوش هایم را 

نگاه من بی اختیار می پر می کند. سرباز پا می کوبد و 

 همین در نشیند روی سیاهی چشمانی که سنگینی اش

 .است آورده بند را نفسم ثانیه چند

 بله جناب سروان.-

 بیرون چه خبره؟-

خواهر این دختر اومده جناب سروان. با شاکی درگیر -

 شده.

افسر از پشت میز بیرون می آید و در حالی که به طرف 

 در می رود می گوید:
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 این همه آدم اون بیرون چی کار می کنید؟پس -

نگاهم را به کندی از چشم های پر حرفش می گیرم و 

به سنگ سفید کف اتاق می دهم. با خروج افسر از 

 اتاق غائله می خوابد انگار. 

 :گوید می مرد همراه حاجی با صدای آرامی

 بیخودی دارید کارو سخت می کنید.-
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 گوشم به در سوی آن سکوت در زنی صدای جیغ مانند

 می حق از انگار ولی. نیست واضح کلماتش.رسد می
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 آب. است شده دوخته نامردی با که پاپوشی و گوید

 سوزش و است تلخ. دهم می فرو محکم را دهانم

 ایجاد ام معده مایع آمدن باال با که را گلویم

در مورد تهدید  خسرو های حرف. کند می بیشتر شده،

همایون در ذهنم بزرگ و بزرگ تر می شود. ترسیده 

ام! ترسی که بخشی از تصمیم شب پیشم برای همراه 

 نشدن با امین بند آن بوده است.

 خسرو باتمسخر می گوید:

 اینجا تا آقا حاج که هست سخت کافی اندازه به کار -

 .کردن رنجه قدم

را می  تحقیری که در کالمش دارد تیره ی پشتم

لرزاند. تا آن لحظه ندیده ام کسی با حاج آقا این طور 

غیر محترمانه حرف بزند. جواب حاجی تنها نگاه آتش 

 گرفته ای است که به او دوخته شده است.
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شما رقم بگید آقای ملک نیا. اول و آخر این ماجرا -

همینه. مگه اینکه بخواید الکی کار خودتونو طوالنی 

 کنید.

است که مرد همراه حاجی می گوید. این جمله ای 

بیرون از اتاق باز همهمه به راه افتاده. صدای گریه و 

فحش و داد پس زمینه ی دوئل محترمانه ی مردان 

داخل اتاق شده. و من، درست وسط این بلوا چه می 

 کنم؟

افسر در نیمه بسته ی اتاق را باز می کند و پیش از 

 ورودش بلند و محکم می گوید:

؟ متهم می ره بازداشتگاه... شما هم هر حرفی رسولی-

 دارید توی دادگاه به قاضی پرونده بزنید.

 بعد به سرباز کارش با صدای آرامی می گوید:

 فرهمند راهرو رو خلوت کن!-
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بعد وارد اتاق می شود و در را روی اصوات 

 ناخوشایندی که هنوز به گوش می رسد می بندد.

 بودیم؟ کجا ببخشید.-

طرف میزش می رود و پشتش می نشیند. پیش از و به 

اینکه دوباره جنگ لفظی دقایقی پیش راه بیفتد، وکیل 

خسرو با دسته ای کاغذ که در دستش دارد روبه 

رویش می ایستد. کاغذ ها را روی میز مقابلش می 

 گذارد و می گوید:

این ها مشخصات و قیمت روز خودروی آقای ملک -

ی بودن تولیدش، تعداد نیاست که با توجه سفارش

انگشت شماری ازش وارد شده. ولی مسئله ی اصلی 

قرارداد فروششه که دیروز با خریدار منعقد شده و در 

حقیقت شب پیش آقای ملک نیا خودرو رو برده بودن 

 و. بدن تحویل جدید مالک به اداری کارهای برای تا
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 نمی رو دیده آسیب خودروی دیگه خریدار طبیعتا خب

و با توجه به بندی از قرارداد که به جهت فسخ یا  خواد

عدم تامین مورد قرارداد خسارت تعیین شده، ادعای 

 مصالحه با خسارت کرده ن. موکل من در صورتی

 این خودرو خسارت بر عالوه که کنن می موافقت

 .بشه تضمین ضارب طرف از هم خسارت

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 154پارت#

 

 

کنم. این یک جنگ زرگری تمام عیار مات نگاهش می 

است. همانی که دیشب خسرو وعده اش را داده بود و 
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من شک ندارم کل ماجرا برای این است که تو دهنی 

 محکمی به حاجی بزند.

دستم را روی دسته ی صندلی می گذارم و بی اختیار 

بلند می شوم. نگاه اخمو و جدی خسرو با من کش می 

اینکه قدمی بردارم، بدون ظاهرسازی می آید و قبل از 

 پرسد:

 کجا؟-

از خانم مهندس محترمانه ی دقایقی پیشش تا این 

 تک کلمه ی پر عتاب چند ثانیه هم نگذشته است.

 آرام زمزمه می کنم:

 حالم خوب نیست. می رم بیرون.-

 را ها چیزی نمی گوید و من در حالی که سنگینی نگاه

 ق بیرون می روم.اتا از کنم می حس خودم روی
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بعدها وقتی هنوز روی یکی از صندلی هاب فلزی سالن 

کالنتری نشسته ام و دلیل بودنم را در آن نقطه از دنیا 

در ذهنم رج می زنم، سایه ی حضور خسرو سر پایین 

افتاده ام را باال می کشد. نگاهش تند است و اخم 

 دارد. درست مثل خودم.

با صدای قدم هایی انگار می خواهد چیزی بگوید که 

که به ما نزدیک می شود، حرفش را درز می گیرد و با 

 همان لحن تند نجوا می کند:

 با من بیا.-

گره میان ابروهایم از لحن رئیس مآبانه ی او کورتر می 

شود و او بی توجه به حرص و عصبانیم، جلوتر از من 

به طرف در می رود. نفسهایم هرم آتش است و قدم 

پر از غیظ. فریاد پشت لب های بسته ام  هایم محکم و

 به انتظار نشسته اند.
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تا بخواهم پشت سرش به در ورودی برسم، او با قدم 

های بلندش از ساختمان خارج می شود. دستم را روی 

در آهنی ای که بعد از هر ورود و خروج سنگین بسته 

می شود می گذارم و با فشار بازش می کنم. میانه ی 

 که کسی از پشت سر می گوید:در رسیده ام 

 وایسا ببینم دختر.-

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 155پارت#

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شنیدن صدایش حس را از پاهایم می برد. با هر جان 

کندنی است یک قدم دیگر برمی دارم و آن طرف در به 

انتظار می ایستم. در دوباره باز می شود و می بینمش 

 ج می شود.که با اخم های گره کرده از آن خار

پر « دخترم»خنده دار است که به فاصله ی چند روز از 

پر از تحقیر نزول کرده « دختر»محبت همیشگی به این 

 همان ی اشاره انگشت. ایستد می مقابلم حاجی ام.

 آویزان عقیقش تسبیح آن الی به ال از که را دستی

 :گوید می تشر و تندی با و گیرد می صورتم جلوی شده

موقع که امین حرف تو رو پیش کشید و همون -

فهمیدم از تخم و ترکه ی چه جور آدمایی هستی، 

بهش گفتم تو بدردش نمی خوری. ولی عاشقیه و 

خریت؛ که هر چی به گوشش یاسین خوندم نفهمید 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دختری که ننه بابای دست و حسابی باال سرش نباشه 

 زن زندگی نمی شه. ولی حاال...

و زن من می گذرد و در نگاهش از چشم های دو د

محوطه ی کالنتری گریز کوتاهی روی مقصدی می زند 

 .بزنم که نادیده هم می توانم حدس

 خانواده بند حداقل تو مغزش فرو رفت، دختری که -

 مرد ی خونه تو سرشو شب که هرزه انقدر اش

 هم واسه هیچ، که زنیت به ذاره، می زمین غریبه

 !کمه هم صحبتی

جمله ی سراسر تحقیرش، گوشه  بعد از گفتن آخرین

ی لب هایش با اکراه کج می شود. حالم بد است و دلم 

آشوب. نفس های تندم که به پشت لب هایم می خورد 

 خود آتش است.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آنقدر جواب برای این همه بی احترامی و بی انصافی 

اش دارم که از حجمش زبانم نمی چرخد انگار. تا این 

ف نزنه، با اخم نگاهم لحظه حتا یک بار با من تند حر

نکرده و بی مادری ام را در چشمم فرو نکرده و حاال 

مدعی است که از ابتدا معتقد بوده من به درد پسرش 

 نمی خورم.

لب هایم می لرزد و اصوات آرام و ناخوانا از گلویم 

خارج می شوم. عادت ندارم توهین کسی را به خودم 

توهین  بی جواب بگذارم ولی در این لحظه از حجم

 هایش شوکه و حیرانم.

 شما... شما حق ندارین...-

 جدی خسرو صدای که نشده کامل جمله ام هنوز

 .گذارد می ناکامش خسرو

 غزال؟-
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حاجی با تندی به طرفش می چرخد. در ساختمان باز 

می شود و چند نفر در حالی که با صدای بلند باهم 

 حرف می زنند از آن خارج می شوند. حضور خسرو را

نزدیک خودم حس می کنم. از لحن صمیمانه و 

طلبکارش، وقتی همین چند دقیقه ی پیش در معرض 

 تهمت حاجی قرار گرفته ام، کالفه ام.

به طرفش سر می چرخانم. نگاهش اخم آلود است و 

 پر هشدار.

 داره دیرمون می شه!-

پوزخند پر طعنه ی حاجی هزار حرف و طعنه در خود 

ا با حضور خسرو ذره ای عقب حت که آن بعدبی دارد.

 نشینی کند. توی چشم هایم می کوبد:
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 156پارت#

 

 

 

 دیگه دور و ور امین نبینمت.-

نمی ماند تا جواب تند و تیزی که تا روی زبان آمده، 

بگویم. با قدم های تند از کنارمان می گذرد و از پله ها 

ماسد. گلوله ی توی پایین می رود. حرف در دهانم می

گلویم چیزی است میان بغض و غیظ. نه می توانم باال 

 بیارمش و نه آن را فرو دهم.

 بگه؟ بهت خواست دلش همین طور وایسادی هر چی-

براق می شوم در صورتش. این لحظه و توهین هایی 

ی او و که شنیده ام را مدیون برنامه های مسخره
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ا اینجا کشانده. همایونم و اینکه من را با خودش ت

موهایم را با حرص می فرستم پشت گوشم و لب پاییم 

 را توی دهانم می کشم.

 .گفتم می حتما« غزال!»اگه نمی اومدین صدام کنین -

باید می  تازه می خواستی بگی؟ با همون اولین کلمه-

 زدی تو دهنش.

 نفسم را با عصبانیت از بینی بیرون می فرستم.

 که سن پدرمه؟بزنم تو دهن کسی -

انگار عصبانیت و جدیت دقایقی پیشش رفته که 

 ابروهایش را با آرامش باال می اندازد و می گوید:

خوبه تو خونه ی همایون بزرگ تر کوچک تری رو یاد -

 می دن!
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حس می کنم اگر لحظه ای دیگر ان جا بمانم کاری 

دست خودن و او می دهم. با قدم هایی که بی اختیار 

وبیده می شود، از او می گذرم و در همان روی زمین ک

 حال می گویم:

 همایون از گرفتم یاد هم خیالتون راحت. هر چی-

 .شما و خودش عین بودم یکی منم االن وگرنه. نبوده

گیرم و از در اتاقک جلوی ام را از نگهبان میگوشی

کالنتری بیرون می روم. با همان قدم های تند از کنار 

صدایش که من را به نام می ماشینش می گذرم. 

خواند، می شنوم. بر نمی گردم تا نگاهش کنم. صدای 

 آید و بعد صدای خودش:باز شدن در ماشینش می

 اگه لوس بازیات تموم شد، بیا سوار شو دیر شد.-
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طاقتم طاق شده. به عقب می چرخم و می بینمش که 

با چند قدم فاصله کنار در نیمه باز ماشینش ایستاده و 

 اهم می کند. بلند می گویم:نگ

 می خوام قدم بزنم.-

باشه. تو خیلی عصبانی هستی. حاال مثل دخترای -

خوب بیا سوار شو. توی این هوا تاکسی سخت گیر می 

 آد.

حس می کنم آتش درونم دارد از چشم هایم بیرون می 

زند. یک قدم به عقب بر می دارم و با مسخرگی می 

 گویم:

نگران من نشیدا. به لطف همایون تو رو خدا یه وقت -

و همه ی این اتفاقات اصال نه پول نقد دارم و نه کارتم 

فعاله که بخوام تاکسی بگیرم. هنوز هم که با شما 

قراردادی امضا نکردم بخواید به خاطر تاخیر توبیخم 
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کنید. می خوام قدم بزنم.می خوام فکر کنم. می خوام 

 تنها باشم. حق اینم ندارم؟
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 با کنایه می گوید:

نمی دونم چه حکمتیه که زبونت فقط واسه من درازه -

 می موش بزنی حرف باید که جایی اون وگرنه

 .خوردش
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یادآوری اش بی رحمانه است و این نیش اشک را در 

 و کند می اشاره ماشینش به سر با چشمم می نشاند.

 می گوید: بیشتری تحکم با بار این

 بشین بریم. -

کوتاه نمی آیم. عقب عقب می روم و در همان حال می 

 گویم:

. آم می خودم االن می خوام قدم بزنم. بعدش -

 .ندارم رو ای دیگه جای. بیام که مجبورم یعنی

دستش را از روی در باز برمی دارد و قدمی جلو می آید. 

 به را او که وکیلش صدای ولی می خواهد چیزی بگوید

 به درست ام جمله م می خواند، دهانش را می بندد.اس

 می سنگینی روحم روی روزها این که رنجی ی اندازه

 بیرون کالنتری از وکیلتازه. دارد خود در درد کند،

 و حاجی سرش پشت. رود می خسرو طرف به که آمده
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 ماشین در جلوی حاجی. شوند می خارج همراهانش

 دیگر نگاهم می کند. اخم با فاصله همان از و ایستد می

. بدهم او به نگاهش با را تحقیرم فرصت تا مانم نمی

 کمی. شوم می دور او از تند های قدم با و چرخم می

 دانم نمی. گذرد می کنارم از حاجی سیاه ماشین جلوتر

 حس که ام مالیخولیایی افکار ی ثمره یا است درست

 .شد کمتر رسید کنارم به وقتی ماشین سرعت کردم

دنیای این روزهایم عجیب ترسناک است. منِ بی خیالِ 

همیشه در خود، به همه چیز و همه کس شک دارم و 

حس می کنم سایه ای در هر قدم تعقیبم می 

 خودم پاییزی صبحگاه یک شلوغی میان را خودم کند.

 می هدفی پی انگار کدام هر که مردمی الی به ال را

شوم در جریان  می غرق و کنم می گم را خودم دوند،

 سیال آدم ها.
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آنقدر که وقتی چیزی حدود یک ساعت بعد، خسته و 

بی رمق روی یکی از نیمکت های فلزی فضای سبز 

 واقعی خود دنبال کوچک کنار خیابان می نشینم، هنوز

 این از پیش غزال خیالی خوش نه که آنی. گردم می ام

 این غزال اضطراب و ترس نه و باشد داشته را روزها

حظه را. غزالی که جنگدگی اش را از دیروز و واقع ل

 بینی اش حاصل تجربه ی امروزش باشد.

نفسم را در هوای سرد رها می کنم و از پس بخاری که 

جلوی صورتم ایجاد می شود به تهران هزار رنگ نگاه 

می کنم. زیر پوست این شهر چه کثافت هایی که در 

 ست!لفافه های رنگارنگ و زیبا در جریان نی
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مثل همه ی وقت هایی که نیاز به یک محرک دارم، 

وارد اینستاگرام می شوم و پیج مهتاب را با سرچ چند 

 .کنم می باز حرف اول آیدی اش

باز م پست جدیدی گذاشته. تصویری از یک دست که 

چیزی به فارسی روی کاغذ می نویسد. دستبند ظریفی 

چش بسته شده که پر است از نگین های فیروزه دور م

 ای.

می دانم اصالتا اهل نیشابور است. می دانم هنوز خانه 

ی پدری اش جایی در کوچه پس کوچه های نیشابور 

متروکه مانده. می دانم دلش بند اینجا نیست و این 

سنگ ها را که نشان از اصالتش دارد به مضحکه 

 گرفته.
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کامنت های پستش. میان مثل همیشه می روم سراغ 

چند صد کامنتی که به انگلیسی دارد، یکی فارسی 

 برایش نوشته:

 «خانم دکتر از مهاجرت از راضی هستید؟»

 و جالب است که به کامنتش جواب داده و نوشته:

 «خوشبختی جایی ست که دل آن جا باشد.»

بی توجه به اطراف با صدای بلند و پر غصه می خندم. 

این خودآزاری رها نمی کنم؟ چند سال  چرا خودم را از

است سایه وار صفحه اش را دنبال می کنم و هر بار با 

دیدن خوشبختی و رضایتش زخم روی روحم عمیق تر 

 تر؟ نازک پوسیدگی وابستگی بند این و می شود

 تکه شیطنت با شوند می رد کنارم از که جوانی پسر دو

اینستاگرام  از ها آن به توجه بی من و پرانند می ای

بیرون می آیم و به طرف خیابان می روم. جلوی اولین 
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تاکسی دست بلند می کنم و بیشتر از نیم ساعت بعد 

 .ایستم می شدن باز انتظار به جلوی در برقی نمایشگاه

در که باز می شود، اولین نگاه آشنا متعلق به علی 

است. لبخند روی لب هایش صمیمانه است. به طرفم 

ن زیر نگاه چند مرد کت و شلوار پوش که می آید و م

کنار یکی از ماشین ها ایستاده اند، موهای ریخته توی 

 صورتم را پس می زنم.

 سالم. خوش اومدید.-

جوری می گوید که انگار سال هاست من را می 

شناسد. به زور لب ها را کش می آورم و لبخند بی 

 حس و کج و معوجی روی لب هایم می نشانم.

 لک نیا هستن؟آقای م-
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نمی دانم از لبخند زورکی ام است یا لحنم که لبخندش 

گَل و گشادتر می شود. با سر به پله ها اشاره می کند و 

 می گوید:

 بله باال ان.-

به پله ها و بعد نیم طبقه ی شیشه ایِ امپراتوری که 

برای خودش به راه انداخته نگاه می کنم. هنوز قدمی 

 ه که علی می گوید:که برداشته ام کامل نشد

 نگین خانم هم از صبح منتظر شمان.-

با مکث سرم را تکان می دهم و به طرف پله ها می 

 روم.
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ام فضای سالن باال درست مثل اولین باری که آمده

غرق در سکوت است. سکوتی که انگار در هر 

است. پشت در اش آرامش و سکون تنیده شده لحظه

 اتفاقی خاطربه ایستم.ای میی دفتر نگین لحظهبسته

 بدهکارم عذرخواهی یک او به افتاده پیش شب چند که

 و گذرممی بسته در کنار از. گفتنش از ندارم هم ابایی و

 هایمسنگ همه از اول باید. روممی خسرو دفتر طرفبه

را  وظایفش شرح حتا که اینجا در کردن کار برای را

 دانم، وابکنم.هم نمی
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های سفید دفترش تا پایین کشیده شده و درش پرده

روم، صدای ملیح و اندکی نیمه باز است. جلوتر که می

 گوید:شنوم که پرمهر و غلیظ میای را مینازک زنانه

 .برم قربونت من که الهی -

دانم از سر تعجب پرند. نمیابروهایم از حیرت باال می

ام با حقیرهای این مدتش سر رابطهاست یا تالفی ت

امین اما، دستم برای کشف صاحب صدا روی 

 دهم.نشیند و به آرامی هلش میی در میدستگیره

 را خسرو همه از اول میان سیاه و سفید دکور اتاق

 به پشت که زنی به و میز یلبه به داده تکیه که بینممی

ند. کمی نگاه نشسته، چرمی های مبل از یکی روی در

چرخد و با طرف من میشود سرش بهدر که باز می

 کند.ابروهای باال رفته بی هیچ حرفی نگاهم می
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گیرد و به چند ثانیه بعد زن مقابلش رد نگاه او را می

چرخد. از دیدن شیرین آنجا حس خوشایندی عقب می

اجازه وارد اتاق برادرش ندارم. از این که مقابل او بی

ام. اولین واکنش را بین م عصبانیام از دست خودشده

اش دهد. لبخند همیشگیما سه نفر شیرین نشان می

زمان با بلند شدن از روی مبل کند و همتر میرا عمیق

 گوید:می

 سالم غزال جان. چه خوب که اینجایی! -

قرار و کالفه جوابم به او بیهای بیبا یادآوری تماس

کنم با ی میزنم و سعموهایم را روی صورتم پس می

 زن که کنم تکرار خودم با باید آرامش جوابش را بدهم.

 این از که امعمه یا شهرزاد نه است، شیرین مقابلم

 .باشد داشته خاصی منظور جمله
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دونستم کسی سالم. ببخشید که در نزدم نمی -

 داخله.

آید و نگاهش پر های خسرو نامحسوس کش میلب

جای آباد ماند بهشود از شرارتی که به من می فهمی

ام. شیرین با همان لبخند کردن بدتر خراب کرده

 بوی آغوشش. کشدمی آغوش در را من و آیدمی جلو

 میان شودمی انگار. دهدمی مانده ناکام هایمادرانگی

. کرد حس و شنید را آن زده، خودش به که شانلی عطر

 من و شودمی پایین و باال پشتم روی بار چند دستش

کنم که از میز قدمی اش به خسرو نگاه میاز شانهفر از

هایی که حاال در جیب شلوارش فاصله گرفته و با دست

 کند.فرو برده با نگاهی باریک نگاهم می

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 160پارت#

 

 

 

دونی از کی چقدر دلم برات تنگ شده بود. می -

 ندیدمت؟

گوید: بیند، میمیماهی هر وقت زبان تند و تیزم را 

دست « ای.ی همون عمهجون به جونت کنن برادرزاده»

 گویم:خودم نیست که میان این اوضاع و احوال می

 دادی؟واسه همین جواب تلفنم رو نمی -

کند و حرکت دست شیرین روی خسرو آشکارا اخم می

آیم و شود. از آغوشش بیرون میپشتم متوقف می

 خسرو نالقی نداشته باشد.کنم نگاهم با نگاه سعی می
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 غزال جان... -

دهد. میان خواهد چیزی بگوید که خسرو اجازه نمیمی

 گوید:حرفش می

 شینین؟نمی حاال چرا -

شیرین که انگار راهی برای نجات یافته، لبخند گرمی 

آورد و زند. فشاری به پشتم میبه روی برادرش می

 بنشینم.ها کند که روی یکی از مبلوادارم می

 گه. بیا بشین عزیزم.ای وای. خسرو راست می -

آورم و درست بند کیف کوچکم را از گردنم بیرون می

کنم. معنادار و پرحرف. مثل خودش به خسرو نگاه می

که گوشی تلفن شکند و درحالیخط نگاه را خسرو می

 پرسد:دارد، میرا برمی

 دارین؟ میل چی خب. -
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 گوید:شیرین با لبخند می

 های مخصوصتون لطفا.اون نسکافه از -

 کوتاه میز روی که ایخورده نیمه هایماگ به و من

 از باید انگار خب، .زنممی پوزخند دارد، قرار مقابلمان

 نقش بازی. کنم شروع را کردن بازی نقش جاهمین

 روی لبخندی است کافی تنها! نیست سخت ابله آدم

 :بگویم و بنشانم هایملب

 ر.طومن هم همین -

ای کند و بعد شمارهای عمیق نگاهم میخسرو لحظه

شوم حدسم در مورد ربط گیرد و من مطمئن میمی

 .است درست خواهرانش به این ماجرا

 درگوش:

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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سنگینی نگاهم آنقدر معنادار است که حرف نگفته اش 

 را بفهمد و شک ندارم دلیل نگاه نکردن هایش هم

دقیقا همین است. یله کرده روی مبل و میان قربان 

صدقه های یکی در میان شیرین با خواهرش حرف می 

زند. جوری که انگار خسروی عصبانی امروز صبح در 

کالنتری یا آنی که جماعتی از او حساب می برند، این 

 مرد جوان سرخوش نبوده و نیست!

 غزال جان؟-

شیرین شکار شده نگاه خیره و ممتدم به خسرو توسط 

و من که نمی دانم چرا صدایم کرده، در مقابل نگاه 

 شوخ و پر شیطنتش گیج و پر سوال نگاهش می کنم.
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می خندد و ردیف دندان های سفیدش میان تندی رنگ 

 رژ می درخشد. با متانت دوباره توضیح می دهد:

خسرو گفت هفته ی دیگه می ره به عمارت سر بزنه، -

 شک خاله ایم. باید ببردمون.منم گفتم ما آش ک

یی که می گوید قطعا من نیستم. «ما»ما؟ یکی از آن 

من چه صنمی دارم با این خاندان پرمدعا که بخواهم 

وقت سرکشی از امالک موروثی شان همراه شان 

باشم؟ لبخند نچسبی به رویش می زنم و اینبار که به 

خسرو نگاه می کنم، برخالف همه ی دقایق پیش 

به من است. ارتباط من با خانواده ی عمه ام، نگاهش 

همیشه در حد مهمانی های خانوادگی و اجباری ای 

 ها آن در بوده که از نظر همایون حق شرکت نکردن

 برگشتن از بعد و ها سال این تمام در. ام نداشته را

 .ام ندیده جا آن را او وقت هیچ هم خسرو
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 خب. غزالم که راضیه!-

 م و فورا می گویم:سرم را تکان می ده

 نه!-

 شیرین حرفم را تکرار می کند:

 نه؟ غزال دلت می آید؟ االن اون جا بهشته.-

 فقط کنم؟ چه خواهم می را بهشت اوضاع وسط این

 پا لنگه یک جنجال همه این میان وقتی مانده همینم

 می حس خودم روی را خسرو نگاه. سفر بروم ام مانده

اصرار شیرین را بگذارم  و هیجان کنم می سعی. کنم

به حساب دلتنگی او برای زادگاهش و بی حوصلگی ام 

 را برای همراهی اش پنهان کنم.

 ممنون ولی من خیلی کار دارم.-
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ابروهای خسرو باال می پرند و تعجب نگاه شیرین که 

با لبخندی پنهانش می کند، می گوید همه از اوضاعم 

ل این روزهای حا. باشند داشته خبر بایدم خبر دارند.

 من حاصل زیاده خواهی و طمع همین آدم هاست.

 

 دستش را روی دستم می گذارد و با محبت می گوید:

بهانه نیار دیگه. همه ش دو روزه. خسرو به کاراش -

 می رسه، من وتو هم به خوش گذرونی مون.

از من بزرگتر است، خیلی بزرگتر. چیزی بیشتر از 

ا را گذاشته و رفته بود، م مهتاب که وقتی پانزده سال.

سال دوم دانشگاه بود وتازه ازدواج کرده بود. 

همسرش انتخاب پدرش بود. درست مثل همسر 

 شهرزاد.

 نفسم را محکم رها می کنم. خسر با جدیت می گوید:
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تو اول ببین من خودتو می برم بعد مهمون دعوت -

 کن.

می دانم دارد سر به سرش می گذارد. خسرو به 

نه نمی گوید، همان طورر که آن دو نفر  خواهرهایش

جانشان برای این تنها اوالد ذکور ملک نیای بزرگ در 

 می رود.

 شیرین که می گوید:

 می بری قربونت برم.-

حس می کنم لحظه ای نگاهشان در چشم های هم 

طوالنی می شود و لبخند شیرین بعدش نمایشی. 

م چیزی در دلم می جوشد و باال می آید. نمی خواه

فرصت و روزها را از دست بدهم. نمی خواهم شانس 

رفتن و رهایی ام را بسوزانم. تا اینجا را هم فقط به 

 امید وعده های همایون و خسرو تاب آورده ام.
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شیرین هنوز دارد مابین حرف هایش یکی در میان 

قربان صدقه ی برادرش می رود و من با یادآوری حرف 

شعله به خانه ی خسرو در مورد فرستادن ماهی و 

 پدری اش، با چشم های باریک شده نگاهش می کنم.

همایون این همه تالش کرده تا من بشوم طعمه ی 

این دام و حاال انگار یکی این وسط قصد زیرآبی رفتن 

 دارد!

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 162پارت#
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شیرین که ساعتی بعد می رود، دیگر می دانم که باید 

ماجرا و آدم هایش حق خواهی کنم. می دانم کار از این 

این عزیز دردانه ی خاندان ملک نیا یک جایی لنگ من 

است. رفته تا خواهرش را بدرقه کند و پیش از رفتن به 

 من با لحن آمرانه ای حکم می کند:

 بمون تا بیام.-

و من می مانم نه به این دلیل که مثل روز اول وحشت 

ام. می مانم چون فهمیده ام  زده و بی پناه و شوکه

چیزی که به من وعده داده شده، از سر لطف و مرحکت 

 هیچ کس نیست.

از روی صندلی بلند می شوم و به طرف پنجره ی بزرگ 

اتاق که با پرده ی کرکره ی سفید پوشانده شده می 

رم. دستم را الی کرکره های افقی پنجره می گذارم و 

چیزی که در قاب نگاهم به بیرون نگاه می کنم. اولین 
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می نشیند، برگ های زرد و سبز درختان چنار است که 

 باد آن را به رقص در آوره.

صدای باز و بسته شدن در را از پشت سرم می شنوم 

و با تانی به عقب می چرخم. حاال که خواهرش رفته 

انگار هیچ کداممان به نقاب هایمان نیاز نداریم و او، 

 بیشتر از همیشه خودش است.انگار اینبار 

 بی مقدمه می گویم:

اگه هر جایی حس کنم سرم کاله رفته و زیر پام -

 خالی شده، زیر پای بقیه رو خالی می کنم.

نه تعجب می کند و نه عصبانی می شود. تنها قدمی 

جلو می آید و با دست هایی که می سُراند در جیب 

 شلوارش می گوید:

 به چه قیمتی؟-

 منو با آرزوهام تهدید نکنید. خب؟هیچ وقت  -
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 دستم را می گذارم روی شیقیه ام و می گویم:

سرمایه ی من اینجاست. نه هیچ وقت تموم می شه -

 و نه گم!

لبخندش آنی نیست که انتظارش را دارم. می آید و 

روی مبل رو به روی من می نشیند و با ابروهای باال 

 رفته نگاهم می کند.

آرزوهاتو ازت بگیرم. ما فقط ولی من قرار نیست -

قراره با هم همکاری کنیم و تهش هم هر کدوم از ما 

سهم و منفعتی که از این ماجرا نصیبمون می شه، 

 بگیریم. همین!

دست هایم را روی سینه چلیپا می کنم و با جدیت 

 بیشتری به صورتش چشم می دوزم.

 ولی این یه بازی ساده نیست.-

 د و با تاکید می گوید:راحت تر روی مبل می نشین

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 163پارت#

 

 

 

 نقش تا دو. ایم محرکه نیست! ولی ما فقط نیروی-

 ازمون داستان پایان توی نیست قرار حتا که فرعی

 .بشه برده اسمی

داغ امروز و توهین های حاجی هنوز روی دلم انقدر 

 سنگین است که بگویم:

ن بردید کالنتری؟ فقط به چرا امروز منو با خودتو-

خاطر اینکه توهین هایی رو بشنوم که حقم نبود؟ خود 
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حاجی هم می دونست وقتی پسرش بهم پشت کرد و 

همایون در خونه رو به روم بست مجبور شدم برم 

 خونه ی...

بقیه ی حرفم را می خورم. اگر طعنه و کنایه هایش را 

ی ندیده به حساب نیاورم، در این چند روز بی حرمتی ا

 ام که بخواهم اهانتی به او بکنم.

به حرف نیمه کاره ام واکنشی نشان نمی دهد. دست 

دراز می کند و چندین برگه ی به هم منگنه شده را از 

روی میز برمی دارد و در حالی که آن را ورق می زند 

 می گوید:

بردمت تا با چشم های خودت ببینی آدم ها تا چه حد -

 ن که فکرش رو می کنی.می تونن اونی نباش

برگه ها را روی میز می گذارد و به طرف من هلش می 

دهد. نگاهم از چشم های سیاهش پایین می آید تا میز 
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کوتاه میانمان. تصویر صفحه ی اول شناسنامه ام روی 

رویش به من « برابر با اصل»صفحه ی او و آن مهر 

 دهن کجی می کند.

 برای من کار کن!-

اال می آید تا مردمک های زیادی سیاه نگاهم با مکث ب

 چشمانش.

 از من پول بگیر، بدون اینکه منتی سرت باشه.-

گره دستانم از روی سینه شل می شود و جایش را به 

گره میان ابروهایم می دهد. تا آن لحظه حتا ریالی در 

 نیاورده ام ولی...

فکر کردید معطل شغلم؟ من اگه مدارکم دستم بود -

االن می تونستم از بهترین مراکز تحقیقاتی همین 

 پیشنهاد کار بگیرم.

 ما در مورد شرایط ایده ئال حرف نمی زنیم غزال.-
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و من بی اختیار به آهنگ صدایش فکر می کنم وقتی که 

 اسمم را به زبان می آورد.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 164پارت#

 

 

 

 

ی که من چندین بار تالش کردم چشات رو به حقیقت-

هیچ وقت ندیدی و حاال هم انگار به عمد نمی خوای 

 این از قبل تا که ببینی باز کنم. خواستم بفهمی هر چی
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. کنار بذاری باید رو داری که کردی می فکر یا داشتی،

 ...وایسی خودن پاهای روی باید بعد به اینجا از

دستش را به تقلید از من می گذارد روی شقیقه اش و 

 می گوید:

 ه واقعا معتقدی که سرمایه ات اینجاست.اگ-

دست هایم دو طرف بدنم رها می شوند و نگاهم پر از 

تردید. اگر بگویم سد ذهنی ای که خسرو از حرف می 

زند در مغزم ندارم، دروغ گفته ام. من در تمام این 

چند روز جایی ته ذهنم امید بسته بودم به برگشتن 

راه نجاتم  ورق های این بازی و رو شدن آسی که

 باشد.

حس آدمی را دارم که سرخوشی رفتن به مهمانی 

محبوبش را آمدن سرزده ی کسی به باد داده 
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 چرخانم می کاغذها روی دیگر دور یک را نگاهم است.

 :گویم می لب زیر حال همان در و

 من اصال نمی دونم اینجا چه کاری ازم برمی آد.-

مبل بلند از گوشه ی چشم می بینم که خسرو از روی 

می شود و به طرف میزش می رود. خودنویسش را از 

روی میزش برمی دارد و در حالی که به طرفم می 

 چرخد، می گوید:

 شرح قرار نیست کار سختی انجام بدی. -

 اگه بازم ولی .شده نوشته قرارداد توی وظایفت

 برات بخوای نگین از امضا از قبل تونی می بخوای

 .بده توضیح رو جزییاتش

ه دستش که با خود نویس به طرفم دراز شده، نگاه ب

 مدل کارها هیچ وقت آرزویم نبود، بود؟ می کنم. این
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هنوز دستم بین جلو رفتن و نرفتن مردد مانده که می 

 گوید:

پدرم وقتی فهمید دانشکده پزشکی رو ول کردم و -

دارم طراحی لباس می خونم، مقرری ماهانه ای که از 

می فرستاد قطع کرد. خودشم طریق وکیلش برام 

فرستاد، گوشمو بگیره و هر طور می تونه منو بنشونه 

روی یکی از صندلی های هر دانشکده ای که تهش ازم 

 دکتر در می آره.

 می لمس را گوشش دیگر دست با خیره در صورتم

 .کند

 ولی انگار گوش من سُر بود واسه انگشتای وکیلش.-

 شیده می شود.بی اختیار نگاهم به طرف گوشش ک
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جواب که نداد، التیماتوم داد برگردم. هنوز نیومده -

داشت برنامه می چید، چطور ازم یه دکتر وطنی 

 بسازه.ولی من ... نیومدم!

 نگاهم که گوید می کلمه ی آخر را آنقدر با قاطعیت

 به شود می دوخته و اول ی خانه سر گردد برمی باز

 .چشمانش

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 165پارت#
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روزا می رفتم دانشکده، عصرا توی میدون ونتزیا -

 واسه توریستا نقاشی و پرتره می کشیدم.

 پلک می زنم و میان چشمانش انگار برقی می درخشد.

چند وقت بعدش هم مجبور شدم خونه ای که برام -

 گرفته بود رو تخلیه کنم.

ز عجیبی دلم می منتظر نگاهش می کنم. به طر

 می را حسم انگار. بشنوم را اش قصه ی بقیه خواهد

 ولی. آید می کش قدری لبش ی گوشه. فهمد

 را خودنویس ماجرا، ی بقیه از گفتن جای به بدجنسانه

 :پرسد می و دهد می تکانی مقابلم

 تو تا کجا دووم می آری؟-

 و گذرد می خودنویس از بار چند. افتد می نگاهم پایین

. گردد می بر دوباره و رسد می رگه های روی میزب به

. شد می خالصه ارقام و اعداد و معادله در من زندگی
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 حتا .ام نکرده تجربه را زندگی روی این وقت هیچ

 به همایون های کمک روی هم مهاجرت از بعد برای

 چیده برنامه دانشگاه تحقیقات مرکز از حقوقم جز

 .بودم

از تصویر تابلویی که در اتاق ذهنم بی اختیار پرمی شود 

نگین دیده ام. دستم پیش می رود و خودنویس را از او 

می گیرم. می خواهد چیزی بگوید، ولی صدای تقی که 

 به در می خورد، منصرفش می کند.

 اجازه هست؟-

 صدای نگین است. خسرو قدمی به عقب برمی دارد.

 بیا تو نگین.-

بخندی که به نظر ل با نگین و شود می در به آرامی باز

 کمی نمایشی می آید در قاب نگاهم جای می گیرد.

 مزاحم که نشدم.-
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 خسرو پشت میزش برمی گردد و به راحتی می گوید:

اتفاقا االن می خواستم صدات کنم. لطفا غزال رو با -

خودت ببر اتاقت و براش بندهای قرارداد رو توضیح 

 بده.

ن دوخته می لبخند نگین این بار عمیق و واقعی به م

شود. می توانم حدس بزنم که به محض تنها شدن با 

او می خواهد حرف را بکشاند به فرار چند روز پیشم. 

در جواب خسرو با چشمکی که نثارم می کند، می 

 گوید:

 چشم رئیس!.. بریم غزال جان.-

به طرف خسرو می چرخم. پشت میزش نشسته است 

یدن ادامه ی و نگاهم می کند. نیمی از ذهنم برای شن

 .انگار جامانده ونتزیا میدان در قصه ی او
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 166پارت#

 

 

 

 می پرسد:

 چیزی هست که بخوای بگی؟-

حرف که زیاد دارم ولی اینکه مخاطب حرف 

 عمیقی نفس .دانم نمی هنوز را نه، یا باشد خسرو هایم

ذهنم در . کشم می دهانم توی را پایینم لب و گیرم می

حال پردازش اطالعات و تحلیل شرایط است. بارها 

شنیده ام که گاهی آدم ها برای بقا مجبورند از آرمان 
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هایشان کوتاه بیایند. دیده ام که چطور برای رسیدن 

 به هدف هر وسیله ای را توجیه می کنند.

و حاال خودم دارم با پوست و گوشتم لمسش می 

 :گوید می که نگین کنم.

 جان؟ نمی آی؟غزال -

نگاه ثابتم را با تانی از خسرو برمی دارم. خوش 

اخالقی این دختر و متانتش بیشتر خجالت زده ام می 

کند. لبخندم به دهن کجی شباهت دارد. در را کامل باز 

می کند و همین که نزدیکش می شوم، دست روی 

 کتفم می گذارد و به خسرو می گوید:

 س؟با من کار دیگه ای نداری رئی-

جواب خسرو را نمی شنوم و به جایش صدای زنگ 

تلفنش گوشم را پر می کند. بی اختیار جلوی در به 

عقب می چرخم. نگاه خسرو به جای نگین که منتظر 
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. اش گوشی ی صفحه به شده دوخته است جوابش

 می راه اعصابش روی که هایی وقت مثل هایش اخم

جواب  را تلفن که آن بی. است رفته فرو درهم روم

 دهد، سرش را باال می آورد و تنها یک کلمه می گوید:

 نه.-

بعد انگار که منتظر باشد تا ما زودتر از اتاقش بیرون 

برویم، نگاهمان می کند. نمی دانم چرا ولی این 

حرکتش بیقرارم کرده. یاد تماس های شب پیش می 

افتم و حرف هایی که از زبان او شنیده ام. انگار کسی 

ت می شوید و با هر نفس دلم یک دور زیر و در دلم رخ

 رو می شود.

از اتاق بیرون می آییم و قبل از بسته شدن در صدای 

ی جدی و بدون انعطاف خسرو را می شنوم. نگین «الو»
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دستش را از روی کتفم می سُراند تا روی کمرم و با 

 شیطنت می گوید:

 پس اینجا موندگار شدی آهوی گریزپا.-

. حواسم هنوز مانده در اتاق و تماسی لبخندم نمی آید

که برای فهمیدن مخاطب آن سوی خطش وسواس 

 گونه حاضرم یک سال از عمرم را بدهم.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 167پارت#

 

 

 کی فکرشو می کرد؟-
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هنوز چند قدم از در اتاق خسرو دور نشده ایم. به طرف 

آن  نگین سر می چرخانم و او با چشمانی که شیطنت از

می بارد، چشمکی به رویم می زند. معنی حرفش را 

 نمی فهمم. نگاه بی حسم را که می بیند، می گوید:

 کجایی شما خانم مهندس؟-

بقیه اش دست خودم نیست؛ می ایستم و دست نگین 

از پشتم سر می خورد و با تعجب نگاهم می کند. زیر 

 لب زمزمه می کنم:

 «ببخشید.»

طر اتفاق دو روز پیش از او احتماال فکر کرده به خا

عذرخواهی می کنم که دوباره لبخند رفته اش عمیق 

 می شود و شیرین می خندد.

 فدای سرت. من عاشق هیجانم.-
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یک قدم به عقب می روم و ابروهای او از حیرت باال 

می پرند. قدم دوم و صدای بلند خنده اش در گوشم 

 گوید:می نشیند. فهمیده قراری کاری کنم که می 

دیگه این همه رو قلبم طاقت نمی آره! می خوای چی -

 کار کنی؟

 قدم سوم و هشدار پر شیطنت او:

همه اش انقدر که امروز دیدی خوش اخالق نیستا. -

 می زنه جفتمونو ناقص می کنه دختر!

 بزنم دفتر در به ای ضربه می چرخم و بدون اینکه

باال  را سرش زدن حرف حال در خسرو. کنم می بازش

می آورد و با تعجب نگاهم می کند. تنها یک لحظه و 

بعد گره میان ابروهایش کورتر می شود. به مخاطب 

 پشت خط می گوید:

 یک ساعت دیگه اونجام.-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 و بعد همانطور که میز را دور می زند، دوباره می گوید:

 حواسم هست.-

در جایم جا به جا می شوم. حضور نگین را پشت سرم 

اما این که چرا جلو نمی آید را نمی حس می کنم، 

فهمم. خسرو تماس را قطع می کند و حق به جانب می 

 گوید:

فکر نمی کنی قبل از رفتن توی اتاق کسی باید اول -

 در بزنی؟

 بی توجه به لحن عتاب آلودش با جسارت می پرسم:

 کی بود بهتون زنگ زد؟-

صدای ریز خنده ی نگین روی اعصبابم خنج می کشد . 

 رو با حرص و عصبانیت می گوید:خس

 عمه ت!-
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 168پارت#

 

 

 

از شوک و حیرت جواب سر ضربش زبانم بند می آید و 

با ناباوری نگاهش می کنم. خسرو این لحظه آنی 

نیست که دقایقی پیش در اتاقش دیده ام. عصبانی 

 است و کالفه و طلبکار. نگین با خنده ای که سعی دارد

 خفه اش کند، بازویم را می گیرد و می گوید:

 بیا بریم غزال جان.-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

به خودم می آیم و بازویم را به آرامی از حصار انگشتان 

نگین خارج می کنم. یک قدم به جلو برمی دارم و با 

 لحنی تند، درست مثل خودش می گویم:

 من با شما شوخی دارم؟-

را اخم خسرو تیر کشیده تا پیشانی اش و خطوطش 

 آن در دیگر که صدایی با نگین عمیق تر کرده است.

 دانم نمی. زند می صدا را اسمم ندارد، خنده از نشانی

 از حد این تا که ها، آن بین است دوستی چه این

 :دهم می جواب خسرو. برد می حساب خسرو

چرا فکر کردی من انقدر بیکارم که بخوام باهات -

 شوخی کنم؟

که در دست دارد می زند.  نگاهم گریزی به گوشی ای

نمی دانم با چه دلیلی اما، یقین دارم تماسش به من و 

 این روزهایم ربط دارد.
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 پس چرا نمی گید کی بود که بهتون زنگ زد؟-

 جسورانه های جواب آن از یکی با منتظرم دروغ چرا؟

 :گوید می وقتی ولی، کند آچمزم اش

اگه تو دوست جوابتو دادم و گفتم عمه ت بود. حاال -

داری فکر کنی من دارم باهات شوخی می کنم، دیگه 

 مشکل خودته!

 همان یعنی. خودش عمه ام یعنی فرح. یعنی نامادری

 موفق تالش ها سال از بعد وقتی دانم می که کسی

 قمر از قولی به و گرداند باز اش خانه به را او نشد

 .افتاده لج سر او با خورد، شکست

یقراری موهایم را از روی صورتم ب های وقت به عادت

 پس می زنم.

 چی کارتون داشت؟-
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به جای جواب در سکوت نگاهم می کند. سکوت نگین 

هم می گوید که دارم زیاده روی می کنم. صدای قدم 

هایی از راهرو که هر لحظه به در نزدیک تر می شود، 

 بیشتر کالفه ام می کند.

 ت، آره؟به من... یعنی به این ماجراها ربط داش-

اگر امروز شیرین را اینجا نمی دیدم و مطمئن نمی 

شدم که خانواده ی عمه ام با مشکل 

 پیدا را جسارتی همچین بود بعید دارند، ارتباط همایون

 می متوقف در پشت درست ها قدم صدای. کردم می

 کمال در خورد، در به که ای ضربه با زمان هم و شود

 :آید می حرف به خسرو حیرتم

 م بازداشت همایون صادر شده. دنبالشن.حک-
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لحظه ای انگار برق فشار قوی از تنم عبور می کند. 

 صدای نگین را از جایی فرسنگ ها دورتر می شنوم.

 «علی، بیا.»

و بعد صدای بسته شدن در مثل سکوت پر خش پایان 

 نوارکاست، گوش هایم را پر می کند.

 است؟کج-

 یک قدم جلوتر می روم و دوباره می پرسم:

خودش کجاست؟ به من گفتید همین دور و وراست، -

 .تهرانه توی هنوز پس یعنی

 :گویم می قبل از تر تاب بی من و کشد می تو لبش را
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واسه همین با شیرین برنامه چیدید منو دست به  -

 سر کنید، آره؟

را نفسش را عمیق و محکم رها می کند. گوشی اش 

 می گذارد لبه ی میزش و به من نزدیک تر می شود.

اگه همایون خودشو معرفی نکنه، احتماال از تو و بقیه -

هم بازجویی می کنن. اینطوری تا بازداشت همایون 

 افتید.تر به دردسر میکم

ته دلم با این حرفش می لرزد. تصویر دختر 

 جان چشمانم مقابل ام دیده درکالنتری که ای ترسیده

 می گیرد. با ناباوری می خندم.

 من؟ از چرا -

 به خاطر اینکه جای همایونو پیدا کنن.-

 ی کوره هایم نفس و هزار روی رفته تپش های قلبم

 .است شده آتش
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 ای نیستم.من اصال این وسط کاره-

دخترش که هستی! تو فکر کردی من الکی بردمت -

مدت، خونه ی خودم؟ در ضمن مطمئن باش تمام این 

 .شده می خودت، تلفنت، رفت و آمدات هم کنترل

روی زبانم آمد بپرسم، چرا؟ ولی لب هایم را محکم 

دهم. همه چیز جوری در هم پیچیده روی هم فشار می

که سر هر رشته را می کشم چند گره کور دیگر رخ می 

نمایاند. برای نجات از این مخمصه باید همه ی وجودم 

 چشم و گوش شود انگار.

نگاهش را از من که هاج و واج نگاهش می کنم، می 

گیرد و به طرف آویز کنار دیوار می رود و کتش را برمی 

 دارد.

 پیش نگین باش تا آخر وقت خودمو می رسونم.-
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با همه ی تالشش برای آرامش، عجله ای که برای 

رفتن دارد را می شود احساس کرد. غزال سرکش 

می زند و محکم می  درونم ترس و نگرانی هایم را پس

 گویم:

 منم باهاتون می آم.-

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 170پارت#

 

 

 

حین پوشیدن کت لحظه ای مکث می کند. به گوش 

هایش شک کرده انگار. سرش را به طرف من که 
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محکم مقابلش ایستاده ام می چرخاند و با اخمی غلیظ 

 می پرسد:

 چی؟-

ی تنم از ترس دروغ است اگر بگویم همه ی سلول ها

مسیری که نمی دانم تهش قرار است به کجا منتهی 

 شود، نمی لرزد.

 گفتم منم باهاتون می آم.-

 در یک حرکت کتش را به تن می کند.

حالت خوب نیست؟ وسط این اوضاع هوس مهمون -

 بازی زده به سرت؟

 اون جا خونه ی عمه ی منم هست.-

 بی رحمانه توی صورتم می کوبد:
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ای بری خونه ی آدمایی که درو روت یعنی می خو-

بستن و مجبورت کردن توی خونه ی کسی زندگی کنی 

که همه ی عمرت حتا قد انگشتای یه دست هم درست 

 و حسابی ندیدیش؟

انگار سیلی خورده ام، صورتم داغ می شود. ولی حاال 

 پا است مانده من که فهمیده ام کار این آدم ها لنگ

ره ی کور این بازی مه خواهم نمی .کشم نمی پس

باشم. چیزی مثل عروسک خیمه شب بازی که در 

دستان ماهر دیگران بچرخم و آنی را نمایش دهم که 

 آن ها می خواهند.

 اگه منو با خودتون نبرید تنهایی می رم.-

جلوتر می آید. سرش را مقابل صورتم خم می کند و با 

چشم های آتش گرفته اش زل می زند در مردمک 

 تالش دارم آینه ی ترس و وحشتم نباشد.هایی که 
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 تو تا حاال مامورای اطالعات رو از نزدیک دیدی؟-

 تصویری ترین واضح خنده دار است اگر به او بگویم

 برای را دستم. دانشگاست انتظامات دارم ذهنم در که

 .کنم می مشت تنم کنار لرزشش بردن بین از

ولی... ولی هر چی می دونم باید خیلی ترسناک باشه -

که هست ترسش از خطرای مهاجرت غیرقانونی که 

 بیشتر نیست.

چشم هایش تهدیدوار باریک می شود. خودم را از تک 

 و تا نمی اندارم.

 .رم می امین با کنید، می بازی باهام دارید اگه بفهمم-

شوکه شده یا عصبانی، درست نمی دانم. ولی سکوتش 

 تا بگویم:این جسارت را به من می دهد 
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درسته کارم سخت می شه اما به خاطر مشکل -

 را فکرش که چیزی از تر همایون خیلی راحت

 ...هم دانشگاه.بگیرم پناهندگی تونم می بکنید

با حالتی عصبی موهایم را از روی صورتم پس می زنم. 

و تکرار می از این که دارم برنامه های امین را برای ا

 کنم حال خوشی ندارم.

طول می کشه ولی خودتون گفتید، اونا از آدمایی مثل -

 من راحت نمی گذرن!
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منتظرم داد بکشد یا چیزی بارم کند ولی او نگاه 

سنگینش را روی صورت و چشم هایم نگه داشته و 

 این بیشتر کالفه ام می کند.

 تهدیداتو کردی؟-

به نظر می آید. لب سوالش بعد از آن سکوت ترسناک 

 پایینم را توی دهان می کشم و تَرَش می کنم.

 هوم؟ تموم شد یا بازم هست؟-

نگاهم در چشم هایش دو دو می زند. سرش را از 

مقابل صورتم عقب می کشد و با اشاره ی دست می 

 گوید:

 بفرمایید.-

انقدر حرکتش دور از انتظارم است که مات نگاهش می 

 کنم.
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 مه ت تنگ نشده؟مگه دلت واسه ع-

جمله ی دو پهلویش کنایه و استهزا را هم زمان دارد. 

نگاهم را با تاخیر از چشم هایش برمی دارم. خودم 

 شروع کرده ام و جای گالیه ای نیست.

بند بلند کیف را روی شانه ام باال می کشم و جلوتراز او 

 به طرف در می روم.

 فقط ...-

 قم می تپد.می ایستم. قلبم انگار درست پشت حل

 هر چی شد، هر چی شنیدی...-

 از گوشه ی چشم نگاهش می کنم که به طرف می آید.

 خودت خواستی!-

تنه ای به من می زند و با قدم های بلند از کنارم می 

 گذرد.
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سالم گرگ »گفت: ماهی حق داشت که همیشه می

 «طمع نیست.بی

.  آورممی ایمان رسیممی امی عمهوقتی به خانه این به

 اتفاقی و حرکت هر از که بود هاآدم دست آن از خسرو

 چندبار مسیر طول در. کردمی استفاده خودش نفع به

 هایحرف از هایشمکالمه در .بود خورده زنگ تلفنش

 گمرک از هایشماشین ترخیص مورد در کاری و ساده

کردم باز به هرطور حساب می که هاییدیالوگ تا بود
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 ربط حال درعین و آمدمی معنادار و عجیب نظرم

 .فهمیدمنمی همبه را هایشحرف

ی فرح آمده بودم را به روز و آخرین باری که خانه

 ماهی و من. آوردمنمی یاد به ماه

 خالی وقت ته و سر دانستممی اما آمدیم،می کم

به قول  هم شعله. شودمی سپری اینجا همایون

 را او امعمه. بود چادریبی از اشنشینی خانه ماهی،

 بدش او که وگرنه کرد،نمی حساب آدم داخل رقمه هیچ

 به را خودش و بچسبد را همایون تنبان بند آمدنمی

 .بچسباند نیاملک خاندان

 وقتی خسرو ریموت در بزرگ و آهنی خانه را داشت.

زاد ه خانهک شریف شویم،می خانه بزرگ حیاط وارد

شود و جواب نیاهاست تا کمر برای خسرو خم میملک
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خسرو تنها تکان سری است که اخم را میان ابروهای 

 نشاند.من می

ی این خانواده منشانهچقدر همیشه از رفتارهای ارباب

ام و این چند روز زندگی کنار او و قمر یادم بیزار بوده

های پر فیس و نیابرده بود که او هم یکی از همین ملک

 افاده است.

های مرمری ساختمان متوقف ماشینش را نزدیک پله

آنکه چیزی بگوید یا تعارفی بکند، از کند و بیمی

ای مردد و بالتکیف به او رود. لحظهماشین بیرون می

ها طرف پلههای بلند بهکه بدون توجه به من با قدم

دی رها بلن پوف با را نفسم بعد کنم.رود، نگاه میمی

 بیراهی و بد او به که زیر لبکنم و درحالیمی

 .شوم می خارج ماشین از گویممی

 خوش اومدی آقا. سالم غزل خانوم. -
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شریف است که تقریبا دویده تا خودش را به آقایش 

آید اسمم را به جای غزال، برساند. از وقتی یادم می

زند و هربار در جواب اعتراضم با خنده غزل صدا می

 «چه فرقی داره خانوم.»گوید: می

رسد زمزمه درست مثل همان لحظه که وقتی کنارم می

 کنم:می

 غزل نه، غزال. -

 دهد:زند و جواب مینمایی میلبخند دندان

 

 کنی؟کنه خانوم که دعوام میحاال چه فرقی می -

 بندد.اش را میصدای خسرو نیش شل شده

 بیا غزال. -
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هم همراهش چه عجب که باالخره یادش آمد من 

جا حتا هستم. از بعدِ اتمام حجتش در دفتر تا همین

یک کلمه هم با من حرف نزده است. نگاه آخرم را به 

صورت شریف که از تشر غیر مستقیم خسرو درهم 

 روم.ها باال میاندازم و از پلهشده می

گذارد و در ی در میخسرو دستش را روی دستگیره

 گوید:همان حال زیر لب می

 خوری!پیشم تکون نمی از -
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 همچین پرتحکم لحن این دومین باری است که با

 نیم به و برم می باال را سرم. گوید می را ای جمله

 که شناسمش می قدری آن دیگر. کنم می نگاه رخش

 و عصبانیت حد چه تا آرامش مثال ظاهر پس در بدانم

 فشار را در طالیی ی دستگیره خوابیده است. کالفگی

 می خانه وارد من از جلوتر در کردن باز با و دهد می

 .شود

 کند می دنبال چشم های بادامی شریف قامت بلند او را

 می ای خانه به قدم تردید با بار اولین برای من، و

 ذهن در عمر تمام که است همانی تصویرش که گذارم

ها و رنگ های طالیی که فضا  برق و رزق همان. دارم

 .است کردده اشرافی آمیزی اغراق طرز را به
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به محض ورود خسرو از خدمتکاری که برای استقبالش 

 آمده می پرسد:

 خانم کجاست؟-

نگاه زن به جای خسرو روی من می نشیند و با من و 

 من می گوید:

 توی سالن منتظر شما هستن.-

هم می کند حس نگاهش را دوست ندارم. جوری نگا

که به من بفهماند کسی منتظرم نیست و بی اختیار اخم 

 هایم در هم فرو می رود.

 شیرین اومده؟-

زن نگاهش را به طرف خسرو می چرخاند و من در یک 

تالش عبث سعی می کنم اسمش را از آخرین باری که 

 به این خانه آمده ام به یاد بیاورم.
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 بله آقا. چند دقیقه می شه.-

ای زمزمه می کند و بی هیچ « خوبه»لب  خسرو زیر

حرف دیگری به طرف سالن شرقی خانه می رود. زن 

 انتظار یعنی من به فرح تند نگاه خدمتکار حق دارد.

 .ندارد خسرو همراه را دیدنم

 قبال بیشتر از اینا حرمت حرف مادرتو نگه می داشتی!-

محکم و پر اخم خسرو « سالم»این جمله را در جواب 

د و خیره نگاهم می کند. جلوتر می روم و می گوی

درست کنار خسرو می ایستم. جایی برای سکوت 

نیست و من در این لحظه از همه ی آدم های روی 

 زمین مدعی ترم.

شما هم قبال حداقل یه خوشامد به من می گفتید عمه -

 جان.
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 از لحنش. کند می هم در بیشتر را هایش اخم کنایه ام

 است. تر تلخ و تند همیشه

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 174پارت#

 

 

 ما االن تو شرایط مهمون بازی نیستیم عمه جان.-

عمال دارد به حضورم در خانه اش اعتراض می 

 می فرح روی به رو های مبل از یکی روی خسرو کند.

 راحتی به و اندازد می دیگر پای روی را پایش. نشیند

 :گوید می

 غزال که غریبه نیست.-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

فرح در جایش جا به جا می شود. با دست به من برای 

نشستن اشاره می کند ولی نگاه و مقصد حرف هایش 

 خود خسرو است.

برادرزاده ی منو توی این شرایط آوردی اینجا که به -

 من دهن کجی کنی؟

پوزخند خسرو گره اخم های فرح را کورتر می 

 :گوید می او و نشینم می خسرو کناری مبل روی کند.

 برادرزاده ی شما خودش یه پای این ماجرا هست.-

 تو چرا شدی کاسه ی داغ تر از آشش؟-

خسرو مچ دستش را باال می آورد و صاف کردن صفحه 

 ی ساعتش صاف می کند.

 فکر کنید برای رضای خدا.-
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آنقدر حالت گفتن و آرامشش حرص درآور است که با 

عمه  وجود خودداری می توانم تغییر رنگ را در صورت

 ام ببینم.

فرح که انگار می داند حریف خسرو نمی شود، به طرف 

 من سر می چرخاند و طلبکارانه می گوید:

می دونی اوضاع پدرت خرابه، اون وقت عین خیالت -

 نیست؟

نمی دانم از کدام گناهم حرف می زند. هر چه که هست 

 انتظار ندارد جوابش را بدهم که وقتی می گویم:

ی شما رو من فکر نمی کنید جور همهعمه جان -

 کشیدم.

ابروهایش از هم فاصل می گیرد و با تعجب نگاهم می 

کند. تعجبی که فقط چند ثانیه عمر دارد و جایش را به 

 لحن تند و صدای بلندش می دهد.
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تو اگه پای اون مردک رو به زندگی همایون باز نکرده -

 بودی، هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتاد.

 مثل خودش تند می شوم و البته بی مالحظه.

فکر نمی کنم همایون و البته شما، تو این مدت ضرر -

 کرده باشید.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

   175پارت#

 

 

لب هایش از حرص کبود شده و نگاهش تیز. سابقه 

ندارد کسی این طور مقابلش بیرون بیاد و با این لحن 
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ن چند دقیقه ی پیش با او حرف بزند. البتهکه همی

 فهمیده ام، هر کسی به جز خسرو!

 داری به من توهین می کنی غزال، حواست هست؟-

 خودی من انگار که «حواست هست؟»جوری می گوید، 

 به دست با. غریبه و نامحرم کنارم نشسته مرد و باشم

 :گویم می قبل از تر محکم و کنم می اشاره خودم

مه. نکنه باید مثل من واسه گفتن این حرفا محقم ع-

 و زندگی احمق ها به روی خودم نیارم چه بالیی سر

 آوردید؟ هام برنامه

انگار با جمله ی آخرم آتشش زده ام که خودش را 

 روی مبل جلو کی کشد و بلند می گوید:

 کی سر زندگیت بال آورده؟ من؟-

انگار اتهامی که به او وارد کرده ام را باور 

 مقابلش در بقیه مثل هم من شتدا انتظار انگار ندارد.
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 می فکر خودش پیش انگار. بیایم کوتاه و کنم سکوت

 همیشگی حرفِ کم و ساکت غزال همان هنوز من کرد

 .ام

 بس کنید عمه. من همه چیزو می دونم.-

بلف زده ام و این را فقط مرد کناری ام می داند. فرح 

فورا سرش را به طرف خسرو می چرخاند که سکوتش 

 می چشم به همین چند دقیقههم عجیبدر 

 می انگار. متالطم و است سنگین او به نگاهش .آید

 نشدن بدتر ی مالحظه به ولی بگوید چیزی خواهد

 زبان ندارد اطالعی چونش و چند از هنوز که اوضاعی

 یا. است آرام خسرو مقابل در. است گرفته کام به

 .کند می وانمود طور این شاید

 .من مادرتم خسرو-
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میان آن حجم از عصبانیت ناباورانه می خندم. نمی 

فهمم چرا برای گرفتن آخرین حق یک زن دیگر انقدر 

 اصرار دارد.

 خسرو تنها می گوید:

 حلش می کنم.-

 تو که نمی خوای...-

فرح جمله اش را ناتمام می گذارد و به من نگاه می 

کند. به منی که همه ی نگاهم را دوخته ام به نیم رخ 

 .کند می تکرار قبل از تر جدی بار این و.خسر

 گفتم که حلش می کنم.-

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 176پارت#
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 طاقتم طاق می شود.

 چی رو حلش می کنید؟-

 :پرسم می دوباره دهد، نمی که را جوابم خسرو

 با شمام. گفتم چی رو می خواید حل کنید؟-

که  با مکث به طرفم سر می چرخاند و با اخم هایی

 می زل انگار از ازل میان ابروهایش نقش خورده است،

 .من به زند

حساب تو جداست. هر قولی بهت دادم عملی می -

 شه.

 می و شوم می بلند جایم از پوزخندم صدادار می شود.

 :گویم
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اونی که به گند کشیدین زندگی منه، آرزوهای منه. -

چطور پیش خودتون دو دوتا چهارتا کردین که حساب 

 جدا شد؟ من

 غزال؟-

شما امروز توی کالنتری نبودین؟ ندیدین به خاطر -

کاری که نکردم و ازش خبر هم نداشتم، چه توهین 

 هایی شنیدم؟

 بلند می شود و مقابل می ایستد.

 تو زدی می باید گفتم بهت هم اونو که همون موقع-

 !دهنش

موهایم را از روی صورتم پس می زنم. سرم را باالتر 

 تا نگاهم را میخ چشم هایش کنم.می گیرم 

مگه دروغ گفته؟ مگه عقل آدما به چشمشون نیست؟ -

مگه غیر از اینه که خانواده ام در خونه رو به روم بستن 
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تا من مجبور شم تو خونه ی کسی زندگی کنم که همه 

ی عمرم قد انگشتای یه دست هم درست و حسابی 

 ندیدمش؟

برگردانده ام ولی فقط ظاهرا حرف خسرو را به خودش 

خدا چقدر این که توی صورت عمه ام زده ام که با من 

چه کرده اند، راضی ام. خسرو هنوز با اخم نگاهم می 

کند ولی عجیب حس می کنم هدفش از آوردنم از ابتدا 

همین بوده است. همین که حرصم را در بیاوردند تا این 

 /بگویم چیزها را

 مدی پیش ما.من از اول گفتم باید می او-

صدای مالیم شیرین وقتی با بغض همراه می شود، 

معجون عجیبی می سازد. چیزی شبیه یک ملودی غم 

انگیز. این را وقت هایی که از بچه اش حرف می زند 
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کشف کرده بودم و حاال صدایش درست همان ملودی 

 را در گوشم می نشاند.

ن سرم را می چرخانم و به او که انگار تازه وارد سال

 اش شانه روی را بلندش موهای شده، نگاه می کنم.

 سفیدش پوست رنگش عنابی بلند پیراهن و کرده رها

 .کشد می رخ به را

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 177پارت#

 

 

 خسرو اعتراضش را به حضور او نشان می دهد.
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چرا اینجایی؟ مگه نگفتی سرت درد می کنه می خوای -

 بی؟بیای خونه قرص بخوری بخوا

 شیرین پر غصه به من نگاه می کند و می گوید:

 با این اوضاع؟-

نفس هایی که خسرو با کالفگی رها می کند را می 

شنوم. شیرین خودش را به من می رساند. نگاهش پر 

 روی احتیاط با را دستش. نگرانی است از شرمندگی و

 میان چرخاند می را نگاهش و گذارد می بازویم

 .چشمانم

 نمی خواستیم اذیت بشی!ما -

مایی که می گوید دیوانه ام می کند. شاید اگر خودش 

 را با بقیه جمع نمی بست آن طور از کوره در نمی رفتم:

 خودت از حرفی که زدی خنده ت نمی گیره؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گفتن پر عتاب خسرو بیشتر عصبانی ام می « غزال؟»

کند و یا شاید دلگیر. دلگیر از این که من حتا مثل 

ن برادر ناتنی ای ندارم تا وقتی حق با من نیست شیری

 هم از من حمایت کند.

نگاهم که به او می افتد بغض می کنم. حتا دست خودم 

 نیست که صدایم می لرزد.

 نخواستنشون اگه گم؟ می دروغ کنید؟ می صدام چیه-

 چطوره؟ خواستنشون وقت اون اینه،

 ببین غزال جان...-

گوید و من این بار به  این را شیرین میان حرفم می

 جای خسرو به او می گویم:

شیرین جان من االن توی یه شرایطی هستم که نمی -

 تونم مالحظه ی هیچ چیزی رو بکنم.
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پیام حرفم آنقدر واضح است که با آهی عمیق دستش 

را از بازویم عقب بکشد و سکوت کند. فرح که می 

 گوید:

 االن بحث ما این نیست.-

می زند. این آدم ها آنقدر خودخواه و انگار کسی آتشم 

جاه طلبند که حتا وقتی مقابلشان ایستاده ام هم ذره 

ای به خاطر کاری که کرده اند عذاب وجدان ندارند. 

 طرف به نگاهش می کنم که از روی مبل بلند می شود و

 .آید می مان

 نگاهش به خسرو است و مقصد خودخواهی این بارش.

باید بکنیم؟ صبح اومدن اینجا.  با این مامورا چی کار-

. گرفتن من از به حساب خودشون کلی زهر چشم

 .برم بیرون شهر از نباید ندادن خبر تا گفتن آخرشم
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خسرو ره دو دستش را در جیب شلوارش فرو می کند و 

صاف مقابلش می ایستد. این طور ایستادنش من را 

عبور یاد ملک نیا می اندازد. نگاهم بی اختیار از فرح 

می کند و پشت سرش روی قاب عکس بزرگ روی 

دیوار می نشیند. انگار عکس و تصویر دورنش زنده 

است. با آن چشم های مشکی نافذ و سیبیل پر پشت 

 زل زده است به خسرو که درست روبه رویش ایستاده.

چیزی نیست که انتظارش رو نداشته  -

 می اول از رو اینا ی همهمه همایون خود باشین.

 .کنیم دور اینجا از رو زنش خواست ست کهدون

از این فاصله انگار می توانم از پس نقابی که فرح روی 

 حرف این با صورتش زده ترس و نگرانی اش را ببینم.

 .شد درهم اش چهره خطور خسرو
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اون نکبت رو که به خاطر دهن گشادش فرستادیم -

 شوهرش خالدون رفت. می موند اینجا با یه پخ تا فیها

 و می ذاشت کف دست اینا.ر

 

 خسرو باز با اطمینان می گوید:

 اگه اونی که می خوایم نشه، سراغ همونام می رن.-

حاال دیگر به راحتی می توانم رگه های ترس را در نگاه 

 فرح ببینم.

 می خونه دور مشکوک آدم شریف می گه از صبح یه-

 .نشستن بست که همایونم ی خونه جلوی. گرده

های او انگار به من سرایت می کند. ترس از چشم 

عضالت شکمم بی اختیار منقبض می شود و نگاهم 

برای ذره ای اطمینان می نشیند روی صورت خسرو. و 

 او می گوید:
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 اعالم وزیر استیضاح. هست فرصت روز چند فقط-

 خورده ته با همایون و رفته در قسر یارو نشه، وصول

 .زمین

باز می شود. فرح  حس می کنم چشم هایم تا انتها

وحشت کرده انگار. نگاهش در چشم های خسرو دو دو 

 می زند.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 178پارت#

 

 

حق می دهم که ترسیده باشد. همه چیز بیشتر از آنی 

 حتا .است ترسناک و حساس کردم می که فکرش را
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 قلبم ضربان تواند می بازجویی و اطالعات مامور تصور

 هزار، چه رسیده به تجربه اش. روی ببرد را

 فرح زیر لب می گوید:

اون تخم شر جا پاش محکم تر از این حرف هاست -

که به راحتی زیر پاش خالی بشه. یه جوری هم کار 

کرده که هیچ مدرکی ازش نیست. اول تا آخر همایونه و 

صرافی ای که ارزا رو منتقل کرده. عبدی می گه می 

 تحویل و کنه از قراردادا اطالعی بی ادعای راحت تونه

 و سمت از عزل حکمش نهایت .کاالها ترخیص و

 جای یه افتاد آسیاب از ها آب که هم بعد. ست جریمه

 .شه می پیدا ش کله سرو دیگه

عبدی را می شناسم. وکیل خانوادگی ملک نیاهاست که 

گاهی کارهای همایون را هم انجام می دهد. از آن 
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ه و برای هر مشکل دست آدم های رندی که همیش

 راهکاری توی آستین دارد.

خسرو یک دستش را از جیب بیرون می آورد و چانه 

 تشویش همه آن اش را لمس می کند. آرامشش میان

 .است غریب اضطراب و

به این راحتی ها هم نیست. رد پوال رو بزنن باالخره -

 دارایسهام اینه یه جایی دستش رو می شه. تنها راه

رجی رو پیدا کنیم. فقط این جوری می خا شرکت اون

شه به خاطر پروفرم های صوری که صادر شده پای 

فتاح رو کشید وسط. اون وقت جرمش اگه از همایون 

 بیشتر نباشه، کمتر هم نیست!

 حفظ سختی به را ظاهرش فرح قدمی جلوتر می آید.

 از که را عرق ریز های دانه شود می ولی کرده،

 شسته، دید.ن هایش لب پشت اضطراب
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اگه باز هم دم به تله نداد، اگه یه راهی واسه تبرئه ی -

 خودش پیدا کرد، چی؟

 خسرو با لحنی مطمئن می گوید:

 از کاری شهمی زیاد حساسیت وقت اون نمی تونه.-

 .برهنمی پیش

 لحن با و شیرین و فرح میان گرداند می را نگاهش بعد

 است، می گوید: شیرین با خطابش بیشتر که مالیمی

 ضرر به که گیری دندون چیز. کنین مدارا مامورا این با-

 .کنن نمی پیدا باشه کسی
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 فقط انگار حس می کنم به چیز خاصی اشاره دارد که

 نگاه و فرح سکوت را این. اطالعم بی آن از من

تیار اخ بی هایم چشم. گوید می او به شیرین مستقیم

باریک می شود. نمی دانم کدام خسرو را باید باور کنم. 

خسروی روزهای اول را که با اطمینان گفته بود هرگز 

هم دست همایون نمی شود یا خسروی این لحظه را، 

که دنبال راهی برای نجات همایون می گردد. نمی دانم 

خسرویی که شب پیش می گفت باید به جای شکار 

کنم، واقعی است یا اینی که در بودن نقشش را بازی 

 نگاهش به شیرین انگار هزاران حرف نهفته دارد.

 .بمونه ما پیش غزال بذار حداقل پس-

 من به این را شیرین می گوید و اولین واکنش متعلق

 و حرف قدر آن. صورتش در شوم می براق که است
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 کنم باز لب اگر کنم می حس که دارم دلم در اعتراض

وران خواهم کرد. هنوز دهانم را باز ف آتشفشان مثل

 نکرده ام که خسرو می گوید:

 غزال که اصل کاریه...-

به طرفم سر می چرخاند و نگاه تیره اش را می دوزد به 

 مردمک های من.

 فعال پیش من می مونه. -

سوال نگاهم جای همه ی کلمه های نیامده روی زبانم 

ها و کارهایش را می گیرد. می دانم که می داند با حرف 

چطور گیج و کنجکاوم می کند. می دانم که هر حرکتش 

با برنامه است و او درست مثل یک بازیکن حرفه ای 

حرکت هایش را از پیش طراحی کرده است. می دانم 

که او چیزی بیشتر از ان چه که نشان می دهد از این 

بازی می خواهد. تنها نمی دانم این اطمینان نیم بندم 
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کجا آمده. نمی دانم چرا دارم نقشی را بازی می  به او از

 کنم که او می خواهد.

 همایونم با قرارت کار درستی می کنی. از اول هم-

 .بود همین

جمله ی فرح در آن لحظه همه ی فریادهای فرو خورده 

 ام را احیا می کند.

منم ترجیح می دهم هر روز وقتی از قمر حرف می -

هش حق بدم، تا پیش خورم بابت اتفاقات گذشته ب

 شما باشم و هر لحظه یادم بیاد چه بالیی سرم آوردید.
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 می خوب ندارد، فحش از کم فرح برای این حرف

 و است خسرو ساتور زیر دستش که همین ولی .دانم

 را درونم ی شده تحقیر غزال کمی سکوت، به مجبور

 هایم حرف برخالف که هم وخسر سکوت .کند می آرام

 این از یعنی کند، نمی «غزال» «غزال» دائم شیرین با

 .است راضی جواب

بعد از این ماجراها باید مفصل در مورد تو با همایون -

 حرف بزنم.

 اخم و حالت مغرورش به خنده ام می اندازد.

تو رو خدا منو به خنده نندازین عمه. بعد از این -

یست چه بالیی سر کی بیاد، اون ماجراها اصال معلوم ن

 کنین؟ می تهدید منو پیش پیش دارید شما وقت
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فرح می خواهد چیزی بگوید ولی خسرو با نگاهی که به 

 تشر ماست، دوی هر به حقیقت در من است و خطابش

 :زند می

بسه دیگه. برای جر و بحث وقت بهتر از این پیدا -

 هاست؟ حرف این جای شرایط این توی نکردین؟

لب هایم را توی دهانم می کشم و خسرو بی آن که 

سکوت ناگهانی فرح را به روی خودش بیاورد به 

 شیرین می گوید:

 خبر بهت وسایلتو آماده کن. هر وقت الزم باشه بریم،-

 .دم می

شیرین آرام سرش را تکان می دهد و خسرو به طرف 

 فرح می چرخد.

 ست؟ آماده چیزی که خواسته بودم-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

لحظه ای خیره نگاهش می کند و بعد با قدم هایی فرح 

آرام به طرف میز گوشه ی دیوار می رود. از کشوی میز 

پاکتی را بیرون می آورد و با اکراه به طرف خسرو می 

گیرد. حرکاتش طوری است که انگار علی رغم میل 

باطنی اش مجبور به کاری شده است. جوری که انگار 

 ی دانم از او باج می گیرد.خسرو دارد برای چیزی که نم

خسرو پاکت را از دستش می گیرد و بی توجه به حس 

 نگاه او می گوید:

 .نکنید تر سخت کارو از اینی که هست-

هشدارش هر چه که هست، فرح معنایش را به خوبی 

می فهمد. سرش را آرام تکان می دهد و با نگاه 

 گذرایی به من می گوید:

فتم بیای که با هم در مورد عبدی داره می آد اینجا. گ-

 وضعیت همایون حرف بزنیم.
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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تلویحا می گوید که آمدن من مزاحم جلسه ی مهم 

 شان شده است.

 که نیست جدیدی خبر باهاش تلفنی حرف زدم.-

 .ندونم

 فرح قدمی جلوتر می آید.

اده من نگرانم خسرو. می ترسم توی آتشی که راه افت-

 همایون جای همه بسوزه!
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 گلویم راه و شود می فشرده ترس و قلبم از خوف

 شال زیر از و آورم می باال را دستم اختیار بی .تنگ

 می ام خفه دارد بغض انگار.گذارم می گلویم روی

 زندگی و خودم برای همایون، برای. ام ترسیده .کند

 نمی و بوده جریان در کثافت همه این روی که آرامی

 دانستم.

 خسرو بی انعطاف می گوید:

 رو هیزمش همایون خود که آتشیه همون این ولی-

 .بود چیده

 می بندش پشت و اجازه ی دفاع به فرح نمی دهد

 :گوید

فعال تنها راه اینه که صبر کنیم تا این مردک دم به -

 به رسیدگی دادگاه به شده ارجاع پرونده وقتی تله بده.
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ه راهی برای برگشت نیست. دیگ یعنی اقتصادی جرائم

 مجبوریم صبر کنیم.

لحظه ای سالن بزرگ و پرزرق و برق خانه در سکوت 

فرو می رود. سکوتی که درتار و پودش انگار ترس و 

استیصال تنیده شده است. حاال بیشتر از خودم نگران 

دانم تهش به چه ختم همایونم و اتفاقاتی که نمی

 خواهد شد.

قطار سرنوشت آدمی که »ماهی همیشه می گوید، 

برسه به خونه ی آخر خودش اول از همه سوت پایانشو 

 «می شنوه.

 قطار پایان سوت صدای عجیب لحظه این و من در

 شاید .شنوم می هایم گوش در را همایون سرنوشت

 !خودش از زودتر
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 خانه در از خسرو از جلوتر که هم بعد ی دقیقه چند حتا

 در گوش هایم است. صدا این باز روم می بیرون

 داره ازت خوشم می آد.-

این را خسرو به محض خروج از خانه با صدایی آرام 

می گوید و من با اخم هایی درهم به طرفش می 

 زند در نگاه معترضم.چرخم. مقابلم می ایستد و زل می

 پررو و طلبکاری ولی خوب بلدی حرفتو به موقع بزنی.-

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 سرم راحتی این به که انقدراحمقم پس فکر نکنید-

 !بترسید من از لطفا. بره کاله

 که است حرفم را زده ام و می دانم زرنگ تر از آنی

 طرف به و چرخم می. باشد نفهمیده را حرفم مفهوم

 انگار. داغم داغ سرما، سوز آن در. روم می ها پله

یان است. هر جر در پوستم زیر مذاب مواد از جریانی

 می ترسناک قبل از بیشتر چیز چه پیش می روم، همه

 برای سال سه و بیست عرض در که دنیایی. شود

 این و است شده رو و زیر روزه چند ام ساخته خودم

 .نیست کمی چیز

شریف پایین پله ها منتظر نگاهمان می کند. البد آنجا 

ایستاده تا خسرو را بدرقه کند. از این ژست های 

 رافی حال بهم زن!اش
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قدم روی پله ی دوم گذاشته ام که خسرو از پشت سر 

 صدایم می کند.

 غزال؟-

قاعدتا باید یکی از آن جمله های تا بیخ سوزاننده اش 

را نثارم کند ولی صدایش حین خواندن اسمم 

. ایستم می پله همان روی.خنده و شرارت از است پر

ی چشم  گوشه از و چرخانم می عقب به کمی را سرم

 انگار ولی زده صدایم چرا دانم نمی نگاهش می کنم.

 :گویم می که افتاده کار به تازه درازم زبان

 انگار به جز خودم از اسمم هم خیلی خوشتون اومده.-

می گویم و با قدم های تند بقیه ی پله ها را طی می 

 کنم و به طرف ماشینش می روم.
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ماهی راه به راه برایم در آزمون سمپاد قبول شده بودم. 

اسپند دود می کرد و صدقه می گذاشت و همایون، 

انگار داشت میخ رادمنش بودنش زا محکم تر می 

 کوبید که با غرور عجیبی نگاهم می کرد.

و من در روزهای دوازده سالگی ام به این فکر می 

 مثل شد؟ می خوشحال بود مهتاب اگر که یعنی کردم

ی کرد؟ مثل ماهی راه به راه م نگاهم غرور با همایون

قربان صدقه ام می رفت؟ یا مثل فرح برایم مهمانی 

 می گرفت؟

اصال مگر همه نمی گفتند مهتاب همه ی زندگی اش 

درس بود و درس؟ مگر نمی گفتند شوهر و دخترش را 

فدای همین درس کرد؟ پس چرا نگاه من نه آن روزها، 

، یک قربان که ماه ها و سال ها بعد هم برای یک نگاه

 صدقه، یک تبریک به راه خشک شده بود؟
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ماشین خسرو که از در بزرگ خانه بیرون می رود، 

چشم هایم را روی شیشه ای که نم نم باران تارش 

کرده می بندم. هنوز هم یک گوشه از قلبم از رنج ان 

نوای انتظار درد می کشد. حرکت نرم ماشین و 

 رسد می گوش به موسیقی ای که با صدای ضعیف

 و ریز اتفاقات ی همه روی بستن چشم ی وسوسه

 و خبری بی دنیای در شدن غرق و روزها این درشت

 .نشاند می جانم به را خواب

 سنگینی نگاه خسرو پشت پلک هایم سنگینی می کند.
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یاد صبح های جمعه در خاطرم زنده می شود. یکی از 

محدود تفریحاتم با امین که هیچ وقت ترک نمی شد، 

چون امین معتقد بود بعد از یک هفته کار کشیدن 

مستمر از مغز نیاز به تنفس داریم تا به رکود ذهن دچار 

 نشویم.

می رفتیم درکه، توچال و هر جایی که می شد باهم 

 آن حرف بزنیم، شیطنت کنیم و به هر چیزی بخندیم.

توی ماشین می نشستم، دلم خواب  که همین هم روزها

می خواست. انگار می خواستم آرامش و خوشبختی آن 

لحظه ام را با خودم بکشانم به خواب و رویاهایم. و 

حاال دنبال ذره ای آرامش دست به دامان همان خواب 

 و رویا شده بودم.

صدای خفیف زنگ موبایلی الی چشم هایم را باز می 

نم خیابان فرعی و ناآشنایی کند. اولین چیزی که می بی
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 کردن پیدا برای بعد و راند ست که خسرو در آن می

 ی بسته در روی نگاهم و چرخانم می چشم صدا منبع

 .ماند می ثابت داشبورد

خسرو ماشین را کنار می زند. در داشبورد را باز می کند 

 آن و گوشی ای که هیچ وقت در دستش ندیده ام را از

م را کمی روی صندلی باال می خود. آورد می بیرون

کشم و کمربند را کمی از شانه ام فاصله می دهم. 

خسرو بدون هیچ حرفی با گوشی ای که هنوز زنگ می 

خورد از ماشین بیرون می رود و در را می بندد. نگاه من 

می ماند روی جلد سرخ پاسپورت و مدارکی که انگار 

 همه ی سنسور های مغزم را فعال کرده است.

فکر این که نکند خسرو بخواهد میان این همه بلوا از  از

ایران برود، وسوسه ای مثل خوردن سیب سرخ حوا به 
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جانم ریخته می شود. دست هایم را یک بار مشت و باز 

 می کنم.

بی اختیار برای پیدا کردنش به عقب می چرخم. سایه 

ای از حضورش را از شیشه ی پشت می بینم. دستم را 

و می برم و انگشتان مرددم را می رسانم به به آرامی جل

جلد پاسپورت. قبل از اینکه برش دارم باز از شیشه 

های دودی ماشین دنبال خسرو می گردم. هنوز همان 

 جاست و البد دارد با تلفن حرف می زند.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 184پارت#

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نمی دانم چرا تصور رفتنش برایم تا این حد ترسناک 

 را حرفش که کردنی بازی نقش ت؟ شاید از فکراس

 شاید یا. ام ترسیده باشد، دیگر بازی یک خودش زده،

 !بدهم دست از را روزهایم این امن ی نقطه ترسم می

 شک که ام بوده معلق این روزها آنقدر میان بیم و امید

. کنم اعتماد دیگری آدم به بتوانم عمر آخر تا دارم

 حرکت و هول با برمی دارم و داشبورد از را پاسپورت

 از دارد قرار آن زیر انگار که ای شناسنامه و پاکت تندم

 سر شده، چپانده داشبورد در که چیزهایی حجم روی

 .افتد می زمین روی پایم کنار و خورد می

خم می شوم و پاکت و شناسنامه را برمی دارم. آدرس 

و اسم خسرو روی پاکت جایی برای تردیدم باقی نمی 

گذارد. آب دهانم را محکم فرو می دهم و پاسپورت را 
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 این و پیش دیروز باز می کنم. تمدیدش کرده. همین

 .است ترسناک عجیب برایم

حرکت کسی را از پشت شیشه های دودی ماشین می 

بینم و انگار دیگر ابایی ندارم از این که ببیند به 

وسایلش سرک کشیده ام. نمی دانم چرا باید به این 

م تا این حد اعتماد داشته باشم که فکر کنم آد

 کنم فکر باید چرا .ندارد نقشی کثافت همه این در او

 انقدر چرا اصال است؟ درست هایش وعده ی همه

 داغم نفس ام؟ ترسیده طور این حاال که دارم قبولش

 .کنم می رها محکم را

پاسپورت را روی پایم می گذارم و شناسنامه اش را باز 

جدید است انگار. عکسش درست شبیه خودِ می کنم. 

این روزهایش است. با همین موهای صاف مشکی و 
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چشم هایی که حتا از میان عکس کوچک پرسنلی هم 

 به صاف و مستقیم به چشم هایم دوخته شده است.

در ذهنم هزاران فکر و سوال ضد و نقیض در هم می 

 لولند. سایه اش رسیده به شیشه ی پنجره ی راننده و

نگاه من از روی نوشته های شناسنامه یک به یک و با 

تانی سر می خورد و روی بعدی می نشیند. و در نهایت 

 روی نام مادر ثابت می ماند.

بهت، غم، تاسف و هزار حس دیگر می شود تلخندی 

 که روی لب هایم می نشیند.

در ماشین باز می شود و من بی آن که به طرفش سر 

به عنوان مادر در « فرح»اسم  بچرخانم هنوز خیره ی

شناسنامه اش هستم. حاال دلیل اصرارهای امروزش را 

به اینکه مادر خسرو است، می فهمم. دلیل اصرار همه 

 .را قمر انتهای بی دلیلنفرت و ی این سال هایش را
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نشستنش را روی صندلی از گوشه ی چشم می بینم. 

م می نه سرم داد می زند، نه طعنه می زد و نه تحقیر

 کند. تنها بعد از سکوتی کوتاه می گوید:
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 چیه؟ -

ی باران دوزد به شیشهنشیند و نگاهش را میصاف می

 گذرد،می فکرم از و زنممی زل رخشنیم به منتظر زده.

 !مادریم و پدر با هاییتیم ما
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زودتر زنه این پسره رو ی زورشو میفتاح داره همه -

 .بره ایران از از موعد بفرسته

ی میان گلویم دهم. گلولهآب دهانم را سخت فرو می

کند. دست خودم نیست که با باز اعالم حضور می

ی این موضوع قلبم دوباره و دوباره یادآوری هرباره

 شکند.می

 کند.ی چشم نگاهم میکنم، از گوشهسکوت که می

 تتش دبی.برای دوشنبه بلیت گرفته که بفرس -

ی گلویم نگذارم و کنم تا روی گلولهدستم را مشت می

نظر نیایم. خسرو در چشم خسرو مفلوک و بیچاره به

ای حس سابقهطرز بیکشد و بههایش را تو میلب

 کنم برای گفتن چیزی مردد یا معذب است.می

 نباید بره غزال. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شود تر میزنم و تصویر او واضحبا تعچب پلک می

طرفم کج طور که نشسته سرش را بههمان انگار.

 کند.می

 تو نباید بذاری بره. -

 چطوری؟ -

اش از حجم آن کشد و سینهنفسش را عمیق به ریه می

 رود.باال و پایین می

یه نیمچه پرونده سر جریان تصادف براش  -

ساختیم. ولی تا این پنج شش روز لعنتی تموم 

 نشه، دستمون به هیچ جایی بند نیست.

 گویم:گذارم و با کالفگی میستم را روی بازویش مید

تو رو خدا انقدر شل کن سفت کن در نیارید.  -

 ساختین؟ پرونده واسش چی برای بره؟ نباید امین چرا
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چون اون باید توی ایران بمونه. چون اگه بره کانادا  -

 هم مدارک اگه بعدش چون. پریده ازدست ما و دادگاه

شه کرد. فتاح همه چی ینم کاری هیچ بشه کامل

 منع قوانین خاطربه و پسرش گردن ندازهمی رو

 .ایران گردونهنمی بر رو اون کانادا استرداد،

ها در ذهنم روشن ی چراغحاال انگار دارند دانه دانه

 لرزند:هایم آشکارا میشوند. لبمی

 امین چی کار کرده؟ -

شکند. قلبم صدای زنگ تلفنش سکوت میانمان را می

قدر چیزی ترکد انگار. آندارد از حجم تپش می

 شود.گوید تا تماس قطع مینمی

 گین چیکار کرده؟چرا نمی -

ی هایم، مثل همههایم، مثل لبصدایم هم مثل دست

 لرزد.وجودم می
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ی سهام اون شرکت خارجی با یه واسطه مال بقیه -

 این پسره است. 

 شودمی مگر. حیران و ناباورام، ترسیده، گیج مانده

 تا شناختمشمی بیشتر هم خودم از سال پنج که کسی

 .نامحرم قدراین دور؟ همه این باشد؟ غریبه حد این

 هایم تند است و داغ.نفس

 اینایی که گفتین چه ربطی داره به محرمیت ما؟ -

شود. انگار از گفتن هایش باریک میبینم که چشممی

 دارد راضی نیست.چیزی که قصدش را 

پرسه چرا یه شب وقت قانون ازش نمیچون هیچ -

دونستی زنت جایی نداره بره، اونو وسط وقتی می

ی یه خیابون ول کردی تا اون مجبور شه بره خونه

 غریبه یا...

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 یا؟ -

جای من زل زده است به کند و بهدیگر نگاهم نمی

 ای که باران کامال خیسش کرده.شیشه

تی باهاش رابطه داشته باشی وقتی یا چرا خواس -

خواست! توی قانون همیشه حق با ما اون نمی

 مرداست.

 خندم.با ناباوری می

زنین؟ کدوم رابطه؟ شماها قراره با از چی حرف می -

 من چیکار کنین؟

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#
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سکوتش سنگین و خوف آور است. ولی وقتی با تاخیر 

و نگاهم می کند، انگار می توانم خودم را در برمی گردد 

 چشم هایش ببینم.

قرار نیست کسی باهات کاری بکنه... یعنی من نمی -

 ذارم.

با ناباوری می خندم و دانه ی اشکی که نمی دانم 

چطور حریف مقاومتم شده، از یک چشمم سر می خورد 

 و روی گونه ام می افتد. فورا با دست پاکش می کنم.

 زنید؟ می حرف چی از دداری پس-

بیشتر به طرفم می چرخد و سرش را نزدیک تر می 

 آورد.
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همایون از همون اول مطمئن بود این پسره بدون  -

 هر ولی. دونم نمی من تو جایی نمی ره. از کجاشو؟

 .کرد می فکر درست بود که چی

انگار تب کرده ام. صورتم، تنم، سلول به سلول وجودم 

سوزد. نمی دانم باید خوشحال انگار دارد در آتش می 

باشم که امین هنوز دوستم دارد یا ناراحت از این که او 

هم بخشی از دنیای کثیف این آدم هاست؟ نمی دانم 

 بدم باید بخندم، گریه کنم یا فریاد بزنم. انگار حالم

 از رنگی او نگاه بار اولین برای که است آشکار آنقدر

نه، این هم یکی از  هم شاید. گیرد می خود به همدردی

حقه های این آدم هاست که دیگر هیچ چیزشان را باور 

 ندارم.

نقطه ضعف فتاح پسرشه. این پسر یه مهره ی -

خاموشه که هیچ رد و نشونی ازش تو معامله ها نیست. 
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فتاح همه چیزو یه جوری چیده که پای پسرش وسط 

نیاد. از دور اون فقط یه بچه خرخونه که برای ادامه ی 

حصیل داره از ایران می ره. همین! ولی در اصل اون ت

 .شده پدرش سهم وسط این که ارزاییه امین

 گذاشته پسرش برای هم مسمایی امین؟ چه اسم با

 .است

 چرا االن؟-

منظورم را می فهمد و نفسش را محکم رها می کند. 

خودش را کمی عقب تر می کشد. ولی من حالم بد 

 .است، بدتر از تمام این مدت

چون من نمی تونستم تو رو پیش بینی کنم. نمی -

دونستم انتخابت چیه. هر آن ممکن بود با این پسره 

بری و دست ما رو بذاری تو پوست گردو. همین االنم 
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 به فتاح های آدم برداریم ازت چشم اگه شک ندارم

 .کردن بلندت پسره این دهن بستن خاطر

اند توی شالم از سرم افتاده و موهایم سر خورده 

 می صدایم و صورتم. نفس هایم هرم آتش اند

 .دارد برمی صورتم از را نگاهش .لرزد
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برنامه ی همایون این بود که توی بیای پیش من تا -

شاخک های این پسره رو تکون بده. اگه تو دختر خونه 
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 از وعید پدرشی همایون می موندی، اونم با وعده 

 می هم تو بعد وقت چند اینکه امید به رفت می ایران

 .شه می قبلش مثل چیز همه و پیشش ری

یاد حرف های الی می افتم و خانه ای که امین برای هر 

دوی ما گرفته بود. لب های لرزانم را تو می کشم و 

منتظر زل می زنم به دهان او. سنگینی نگاهم انگار 

 کالفه اش می کند.

 حکم و شکایت با. کرد الخروجت ممنوع همایون -

 به تا نری پسره این سراغ که کرد تهدیدت جلب

 به که بود این موند فتاح برای که راهی تنها !وقتش

 که چیزی همون .بده رو تو بردن قول پسرش

 .گفت خودت به پسره این

 تلخ می خندم و لرزان و بلند می گویم:
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ک من واسش پاپوش کم با خواین می وقتش االنه؟-

 اول درست کنین،آره؟ کاری که با خود من کردین...

 هم بعد گود، تو بیارینش که کردین تحریک غیرتشو

 یه بشه اونم که بزنین تجاوز و دزدی آدم انگ بهش

 می حرف ازش که ای بازی اینه .من مثل ای بیچاره

 که پاپری کفتر و آهو و شکار ی قصه اون زدین؟

 د؟بو این گفتینمی

سکوت می کند، می بینم که عضالت صورتش منقبض 

می شود و استخوان چانه اش از فشار دندان 

 امان بی و محکم باران. زند می بیرون هم روی هایش

 نفس صدای و کوبد می ماشین سقف و شیشه به

 را فضا سنگین سکوت که است صدایی تنها هایمان

از  که اصواتی ی همه گلویم در بغض تیزی .شکند می

 .انگار کرده زخمی را حنجره ام خارج می شود
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 چرا هیچی نمی گین؟-

 این پسر مثل تو نیست!-

همین؟ کل جوابش برای نطق بلند باالیم همین یک 

دانم این را باید به حساب تاییدش از جمله است. نمی

خودم بگذارم یا چه. ولی انگار داغ دلم  با این حرفش 

 دوباره تازه شده است.

 آمیزد.نده ی تلخم در هم میبغض و خ

ام؟ من دونین؟ یادتون رفته من دختر کیاز کجا می -

اگه فقط یه ژن از همایون به ارث برده باشم برای 

 عوضی بودنم کافیه.

 دهد:مثل خودم تلخ جواب می

ی من از پدرش متنفر فکر نکنم هیچ آدمی به اندازه -

قدر که ازش متنفرم، باشه. ولی من همون
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ش باشم. حتا اگه قد یه سر سوزن شبیه خوامنمی

 هاشو ارث برده باشم!ی ژنهمه

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 189پارت#

 

 

 

 

کند و میان سیلِ باران از گوید و در ماشین را باز میمی

ی روزهای بعد از شود. دلم به قدر همهآن خارج می

رفتن مهتاب و شاید هم بیشتر گرفته است. سرم را 

شود به چسبانم به پشتی صندلی و نگاهم دوخته میمی
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رو تار کرده ای که دیدم را به روبهی باران زدهشیشه

گذرد ای که انگار هرچه میاست. درست مثل آینده

 رود.بیشتر در مه فرو می

های خسرو پیدا جواب چراهایم را از میان حرف

م اش را به رویام. اینکه چرا همایون در خانهکرده

الخرجم کرد و یا چرا این روزها بست، چرا ممنوع

 و خواستن میان امین چرا گیرد.سراغم را نمی

 بخواهم خودم آنکهبی من و مانده سرگردان نخواستنم

 مانده هم چندتایی. امشده نیاهاملک پسر تک آویزان

 اینکه مثال. نیست مهم برایم قدرهاآن دیگر جوابش که

ان قرار است به خسرو برسد می این چیزی چه بفهمم

 هایم.رفته است ته الویت

سوزد کنم. چشمم میهای داغم را باز و بسته میپلک

 بارد.از خشکی چشمانی که اشک دارد و نمی
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نشیند شود و صدای واضح باران میدر ماشین باز می

هایم. صورت و پیراهنش خیس است. آب از در گوش

را روی صندلی  کند. خودشاش چکه میموهای مشکی

 اش.دهد به پشتیکشد و مثل من تکیه میعقب می

خاطر این ماجراهاست یا دانم بهحالش بد است. نمی

بیند، اش. نگاهم را که روی خودش میمرور گذشته

کند و صورتش را خشک یک برگ دستمال از جعبه می

کند. جوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، با همان می

 گوید:یشش میلحن دقایقی پ

 ریم عمارت.چند روز دیگه می -

ی لبم را به گوید، گوشهای که میچند روز دیگه

 کند.زهرخندی کج می

 گم.زنه... این پسره رو میبهت زنگ می -
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 جدیت آن هایشچشم در چرخاند.طرفم سر میبه

 دارد فاصله هافرسنگ که چیزی. زندمی موج همیشگی

 .پیشش دقایقی حال با

مونه به امید پدرش. به گوشش برسه نمیخبر  -

زنگ که زد بهش چراغ سبز نشون بده. یه کاری 

 کن دوشنبه نره یا اگه هم رفت برگرده.

کنم و با صدایی که از زور هایم را با زبان تر میلب

کنم، انگار تحلیل رفته است، فشاری که تحمل می

 گویم:می

 اگه نخوام؟ -

کند تا ند و نه تالش میزشود، نه داد مینه عصبانی می

مجابم کند. تنها جوری که انگار شک ندارد من به 

 گوید:حرفش گوش خواهم کرد، می

 خوای!می -
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 ماند تا اعتراض کنم.نمی

مگه اینکه دلت بخواد فتاح تو رو بذاره تو طبق و  -

دستخوش بده به پسرش. چون اگه به حرفم 

وقت یه دارم و اونکنی، حمایتمو ازت برمیگوش ن

بینی یه جایی هستی کنی و میروز چشم باز می
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چند هزار کیلومتر دورتر از اینجا ولی نه مثل آدم و 

 قانونی و به خواست خودت!

قدری که گوید ترسناک است ولی نه آنچیزی که می

 خودم را راضی کنم تا به امین نارو بزنم.

کند و با ماشین را روشن میهیچ حرف دیگری بی

داند این راند. شک ندارم خودش هم میسرعت می

کند که هایش تا چه حد ترسناکش میحرف نزدن

داند که من را میان جای توجیه من سکوت کرده. میبه

 راند.حرف میهزار فکر و خیال رها کرده و بی

ام سخت و سنگین گذشته است. خسرو روز سگی

بینم گردد و وقتی که مینمایشگاه برنمیدیگر به 

هایم را از حجم اضطراب رود، چشمطرف لواسان میبه

ام، خسته، غمگین، ولی بندم. گرسنهو سردرگمی می
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هو وجدانی که یکپای عذابها بهکدام از این حسهیچ

 رسد.سر برآورده نمی

گوید من شاید خسرو حق دارد که با آن اطمینان می

دهم. شاید خودم هم ته گفته را انجام میکاری که 

خاطر ذهنم اطمینان دارم که این کار را خواهم کرد و به

 طور وجدانم به درد آمده است.همین است که این

 گوید:مقدمه میی لشکرک بیدر پیچ و تاب جاده

اگه اون پوالیی که از ایران خارج شده برنگرده،  -

ی رد مال همایون از پس حکم اولیه دادگاه یعن

 آد.برنمی

خواهد بگویم، خب که چه؟ تو چرا ناراحتی؟ دلم می

ها ی این سالمگر نباید خوشحال باشی؟ مگر همه

 اید؟ی هم را با تیر نزدهسایه
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کنم. چه بگویم وقتی هنوز ته ولی باز هم سکوت می

 کنم.ذهنم مطمئن نیستم که به خواستش عمل نمی

جوری خاکستری شده رسیم آسمان اش که میبه خانه

که انگار چیزی تا غروب زودهنگام روزهای پاییز نمانده 

جای زدن ریموت ماشین را جلوی در است. وقتی به

 گوید:دارد، در جواب نگاه پرسشگرم مینگه می

 گردم.تو برو خونه، من جایی کار دارم برمی -

کنم. بند کیفم را میان نفسم را آرام و عمیق رها می

 کنم:دهم و زیر لب زمزمه مییمشتم فشار م

 باشه. -

کنم. منتظر مانده تا زنگ را بزنم وارد خانه در را باز می

آید که بعد از رود یادم میشوم. دستم که روی زنگ می

رو شوم. تنها و بدون اتفاق روز پیش باید با قمر روبه

ای روی زنگ مکث های خسرو. دستم لحظهحمایت
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ام پوزخندی ه از سر گذراندهکند و با یادآوری آن چمی

 دهم.زنم و زنگ را فشار میمی

 مواجهه با قمر از آنچه پیش رو دارم که بدتر نیست.

شود. بدون اینکه به پشت سر در بی هیچ حرفی باز می

شوم و در را پشت سرم نگاه کنم وارد خانه می

روند انگار. سرم را باال هایم پیش نمیبندم. قدممی

کنم. پشت ساختمان پیش رویم نگاه می گیرم و بهمی

ی قمر را ی پایین سایههای طبقهیکی از پنجره

قدرها هم برای سروکله زدن با من بینم. پس آنمی

 حوصله نیست.بی

دارم. قدم اولم گیرم قدمی برمیبا نفسی عمیقی که می

خورد ای که به در میرسد که صدای ضربهبه دوم نمی

گرداند. با تصور اینکه خسرو سرم را به عقب برمی
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طرف در می روم و بازش برگشته است، دوباره به

 کنم.می

نشیند در صورت جدی مردی که به محض و نگاهم می

 پرسد:باز شدن در می

 خانم غزال رادمنش؟ -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 191پارت#

 

 

 حلقم پشت درست انگار قلبم و دهد دلم گواهی بد می

م بی اختیار به برای پیدا کردن خسرو به نگاه. تپد می
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 او حضور از نشانی هیچ انتهای کوچه کشیده می شود.

 !نیست

 خانم؟-

لحنش آنقدر با تحکم و سنگین است که به قول 

 می کیسه را ماستم و آید می دستم کار حساب ماهی

 که صدایی با و دهم می تکان آرامی به را سرم .کنم

 گویم: می است غریبه هم خودم برای

 بله.-

مرد کیف کوچک چرمی اش را مقابل صورتم نگه می 

دارد و انگار که دارد از روی یک متن آماده می خواد، با 

 بی حس ترین حالت ممکن می گوید:

 همایون آقای ی پرونده به رسیدگی افسر به دستور-

 ما همراه باید توضیحات از ای پاره برای رادمنش،

 .بیاید
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 کارت روی های نوشته به شود به آرمنگاهم دوخته می 

 می پلک مرد ی تیره های چشم در بعد و اش شناسایی

 :کنم می زمزمه لرزد می کهآشکارا هایی لب با .زنم

 این وقت شب؟-

ابروهای پر پشت مرد با تعجب باال می رود و با حالتی 

نمایشی مچ دستش را می چرخاند و به ساعتش نگاه 

 کوتاهی می اندازد.

 هنوز سه نشده خانم. ساعت-

سرم را باال می برم و به ابرهای خاکستری ای که 

آسمان را مثل یک غروب پاییزی کدر کرده اند، نگاه 

 چند این آنقدر. انگار ام کرده گم را شبم و روز می کنم.

 دلم فقط که کشآمده برایم ها ساعت و ها دقیقه روز

 شد.با گذشته روز یک و ببندم را هایم چشم خواهد می

 .هستیم شما منتظر اینجا ساعته چند ما -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 و زور ی مانده ته کنم می حس و حالم خوش نیست

 ام خشکیده های لب .است رسیده پایان به ام انرژی

 :دهم می تکان را

 فکر کنم می تونم باهاتون نیام.-

 عقب به بیشتر جدیتی با صورت مرد سخت می شود و

 :گوید می بلند و چرخد می

 رضاییان؟-

صدای زنانه ای در گوش هایم می نشیند و چند دقیقه 

ی بعد زنی قد بلند و چادری کنار مرد ظاهر می شود. 

کاغذی که در دستش دارد را به طرف مرد می گیرد و 

نگاه من میخ می شود روی درجه ای که روی آستینش 

 چسبیده است.
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همه ی جسارتم انگار بر باد رفته است. عجیب ترسیده 

 بنشیم ای گوشه ها مرده مادر مثل خواهد می دلم وام 

 .کنم گریه های های و

 

 می باالیش را قضاییه ی قوه آرم تنها که را کاغذ مرد 

 :گوید می و گیرد می مقابلم بدهم تشخیص توانم

 می تونید به اهالی خونه اطالع بدید.-

 عقب به این یعنی راهی برای رد خواسته اش ندارم.

سایه ی قمر که هنوز پشت پنجره  به و چرخم می

ایستاده و نگاهی می کنم. دست خودم نیست اگر در 

 ان لحظه از همه ی آدم های دنیا متنفرم.

 

به سستی قدمی به جلو برمی دارم. زن برای سرعت 

دارن به قدم هایم دستش را پشتم می گذارد و فشار 
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خفیفی به آن می دهد. چشم که برهم می زنم نشسته 

ندلی عقب پژوی سیاه رنگی که با سرعت در ام روی ص

 کوچه باغ خزان زده می راند.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 192پارت#

 

 

 

اینجا خودِ برزخ است بی شک! این حجم ترس و 

 جز به دوخته، هم تردید و ناامنی که لب هایم را به

 .باشد تواند نمی این برای
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 نمی دانم دقیقا کجایم. شب و شیشه های دودی

ماشین و تاری دیدم که دوباره برگشته، هیچ تصویر 

 از دانم می تنها و آشنایی را به مغزم مخابره نمی کند

 !همین ایم، شده خارج لواسان

 یاد اختیار مراحل اداری آنقدر زود انجام می شود که بی

 رو ساخته سال هزار»: گوید می همیشه. افتم می ماهی

 «.کنه می خراب کوچیک تکون یک

همراه همان افسر لباس شخصی وارد اتاق تاریک و 

کم نوری می شوم که کم از صحنه ی اعتراف گرفتن 

متهم در فیلم ها ندارد. یک میز چهار گوش و دو 

صندلی چوبی رو به روی هم و یک مهتابی کم نور روی 

سقف. وقتی روی صندلی می نشینم و مرد از اتاق 

تمام روزها و بیرون می رود، حس می کنم تنهاتر از 
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سال های زندگی ام هستم و اینکه نمی دانم به چه 

 جرمی مجازات می شوم رنج مضاعفی دارد.

 در که ای پوشه با دیگری کمی طول می کشد تا مرد

 و است هیکل درشت. شود می اتاق وارد دارد دست

 چهره در که مالیمتی رد تنها شاید. اخمو و چهارشانه

لحظه ی اول است.  همان به متعلق بینم می اش

 زل و نشیند می مقابلم صندلی روی که ای لحظه همان

 بیند می چه صورتم در دانم نمی .صورتم به زند می

 بعد و شود می نرم ای ذره تنها ای، ذره کهنگاهش

 .باشد داشته را نرمش این نباید که آید می یادش انگار

پوشه را باز می کند و از صفحه ی اولش عکسی از من 

ه نمی دانم کی و کجا انداخته شده، بیرون می کشد را ک

و به طرفم روی میز سُر می دهد. ذهنم جوری قفل شده 
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که نمی توانم تشخیص بدهم عکس متعلق به چه 

 روزی و کجاست. می گوید:

غزال رادمنش، تنها دختر همایون رادمنش. بیست و -

سه ساله. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ی 

شگاه شریف و دانشجوی آینده ی دانشگاه برق از دان

 آلبرتا. درسته؟

پاهایم را بهم جفت میکنم تا لرزش تنم را پنهان کنم. 

به جای جواب سرم را به نشانه ی تایید تکان می دهم. 

مرد آرنج هر دو دستش را روی میز می گذارد و پنجه 

 هایش را در هم قفل می کند.

 لطفا به سوال هام واضح جواب بدید.-

 :گویم می نیست، خودم دست لرزشش که با صدایی

 بله.-

 پس چرا از رفتن منصرف شدید؟-
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گیج شده ام با بهتر بگویم به عمد گیجم کرده است. 

منی را که فکر می کردم قرار است از همایون و 

 کارهایش بپرسد با این سوال غافلگیر می کند.

 درم مخالف رفتنم بود.چون... پ-
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حقیقت را گفته بودم. هر چند که همه ی حقیقت این 

نبود. مرد نگاهش را از من می گیرد و من آشکارا نفس 

 حبس شده ام را رها می کنم.

 چرا؟-

ذهنم دنبال پیدا کردن جواب به تقال می افتد. دنبال 

جمله ای می گردم که نه دروغ باشد و نه همه پایم را 

این ماجراها کند. مرد پوشه را دوباره باز می بیشتر گیر 

کند و عکسی دیگر برمی دارد، لحظه ای جلوی 

صورتش نگه می دارد و به آن نگاه می کند و بعد به 

 طرف من می گیردش.

 چون از پدرت دزدی کرده بودی؟-

یخ می کنم. نگاهم از چشم های مرد سر می خورد 

رفته روی دهانش و بعد روی عکسی که به طرفم گ

است. باز هم عکسی از خودم است ولی این بار می 
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دانم کجاست و در چه حالی بودم. جلوی در بانک، 

وقتی که فهمید بودم چرا همه ی حساب هایم مسدود 

 تن شده و همایون چطور ممنوع الخروجم کرده است.

 .شود می داغ انی به ام زده یخ

 من از هیچ کس دزدی نکردم.-

می شود و می بینم که در نگاهش  لحنم بی اختیار تند

 برق رضایتی می درخشد.

 برای ادعات مدرکی هم داری؟-

جوابی ندارم، چون مدرکی ندارم. اگر داشتم که خودم 

را تبرئه می کردم و حاال بلیت رفتنم را هم گرفته بودم. 

عکس دیگری برمی دارد و این بار بدون نگاه کرد به 

م می گذارد. عکس عکس آن را روی دوتای قبلی مقابل

باز هم از من است، جایی نزیک خانه ی خودمان 

احتماال روزی که برای اطمینان از نبودن ماهی رفته 
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بودم. می فهمم که این عکس ها برای تحت تاثیر قرار 

 دادن من و یک جور نمایش قدرت است.

شما به درخواست و شکایت همایون رادمنش مبنی بر -

د میلیون از حسابش با جعل امضا و برداشت چند ص

 حکم قاضی پرونده ممنوع الخروج شدید. درسته؟

نگاهم با حسرت از روی پارچ و لیوان روی میز می 

گذرد. گلویم خشک خشک است و صدایم گرفته و 

 خش دار.

من این کار رو نکردم. پدرم فقط می خواست مانع -

 رفتنم بشه.

 داشت؟ مشکلی شما رفتن چرا؟ مگه قبلش با-

دستم را مشت می کنم. طول کشید ولی کمی به خودم 

 آمده ام.

 نه ولی بعدش پشیمون شد.-
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 دونید؟ می رو این از کجا-

 خودش گفت.-

شما که از اون روز ندیدینش، چطور باهاش ارتباط -

 دارید؟
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اینجا خودِ برزخ است بی شک! این حجم ترس و 

 جز به دوخته، هم منی که لب هایم را بهتردید و ناا

 .باشد تواند نمی این برای
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نمی دانم دقیقا کجایم. شب و شیشه های دودی 

ماشین و تاری دیدم که دوباره برگشته، هیچ تصویر 

 از دانم می تنها و آشنایی را به مغزم مخابره نمی کند

 !همین ایم، شده خارج لواسان

 یاد اختیار ی شود که بیمراحل اداری آنقدر زود انجام م

 رو ساخته سال هزار»: گوید می همیشه. افتم می ماهی

 «.کنه می خراب کوچیک تکون یک

همراه همان افسر لباس شخصی وارد اتاق تاریک و 

کم نوری می شوم که کم از صحنه ی اعتراف گرفتن 

متهم در فیلم ها ندارد. یک میز چهار گوش و دو 

یک مهتابی کم نور روی  صندلی چوبی رو به روی هم و

سقف. وقتی روی صندلی می نشینم و مرد از اتاق 

بیرون می رود، حس می کنم تنهاتر از تمام روزها و 
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سال های زندگی ام هستم و اینکه نمی دانم به چه 

 جرمی مجازات می شوم رنج مضاعفی دارد.

 در که ای پوشه با دیگری کمی طول می کشد تا مرد

می شود. درشت هیکل است و  اتاق وارد دارد دست

 چهره در چهارشانه و اخمو. شاید تنها رد مالیمتی که

. است اول ی لحظه همان به متعلق بینم می اش

 زل و نشیند می مقابلم صندلی روی که ای لحظه همان

 بیند می چه صورتم در دانم نمی .صورتم به زند می

 بعد و شود می نرم ای ذره تنها ای، ذره کهنگاهش

 ار یادش می آید که نباید این نرمش را داشته باشد.انگ

پوشه را باز می کند و از صفحه ی اولش عکسی از من 

را که نمی دانم کی و کجا انداخته شده، بیرون می کشد 

و به طرفم روی میز سُر می دهد. ذهنم جوری قفل شده 
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که نمی توانم تشخیص بدهم عکس متعلق به چه 

 گوید:روزی و کجاست. می 

غزال رادمنش، تنها دختر همایون رادمنش. بیست و -

سه ساله. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ی 

برق از دانشگاه شریف و دانشجوی آینده ی دانشگاه 

 آلبرتا. درسته؟

پاهایم را بهم جفت میکنم تا لرزش تنم را پنهان کنم. 

به جای جواب سرم را به نشانه ی تایید تکان می دهم. 

رد آرنج هر دو دستش را روی میز می گذارد و پنجه م

 هایش را در هم قفل می کند.

 لطفا به سوال هام واضح جواب بدید.-

 :گویم می نیست، خودم دست لرزشش که با صدایی

 بله.-

 پس چرا از رفتن منصرف شدید؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 193پارت#

 

 

 

 

گیجم کرده است. گیج شده ام با بهتر بگویم به عمد 

منی را که فکر می کردم قرار است از همایون و 

 کارهایش بپرسد با این سوال غافلگیر می کند.

 چون... پدرم مخالف رفتنم بود.-
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حقیقت را گفته بودم. هر چند که همه ی حقیقت این 

نبود. مرد نگاهش را از من می گیرد و من آشکارا نفس 

 حبس شده ام را رها می کنم.

 چرا؟-

ذهنم دنبال پیدا کردن جواب به تقال می افتد. دنبال 

جمله ای می گردم که نه دروغ باشد و نه همه پایم را 

بیشتر گیر این ماجراها کند. مرد پوشه را دوباره باز می 

کند و عکسی دیگر برمی دارد، لحظه ای جلوی 

صورتش نگه می دارد و به آن نگاه می کند و بعد به 

 طرف من می گیردش.

 چون از پدرت دزدی کرده بودی؟-

یخ می کنم. نگاهم از چشم های مرد سر می خورد 

روی دهانش و بعد روی عکسی که به طرفم گرفته 

است. باز هم عکسی از خودم است ولی این بار می 
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دانم کجاست و در چه حالی بودم. جلوی در بانک، 

وقتی که فهمید بودم چرا همه ی حساب هایم مسدود 

 تن یون چطور ممنوع الخروجم کرده است.شده و هما

 .شود می داغ انی به ام زده یخ

 من از هیچ کس دزدی نکردم.-

لحنم بی اختیار تند می شود و می بینم که در نگاهش 

 برق رضایتی می درخشد.

 برای ادعات مدرکی هم داری؟-

جوابی ندارم، چون مدرکی ندارم. اگر داشتم که خودم 

ال بلیت رفتنم را هم گرفته بودم. را تبرئه می کردم و حا

عکس دیگری برمی دارد و این بار بدون نگاه کرد به 

عکس آن را روی دوتای قبلی مقابلم می گذارد. عکس 

باز هم از من است، جایی نزیک خانه ی خودمان 

احتماال روزی که برای اطمینان از نبودن ماهی رفته 
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ر قرار بودم. می فهمم که این عکس ها برای تحت تاثی

 دادن من و یک جور نمایش قدرت است.

شما به درخواست و شکایت همایون رادمنش مبنی بر -

جعل امضا و برداشت چند صد میلیون از حسابش با 

 حکم قاضی پرونده ممنوع الخروج شدید. درسته؟

نگاهم با حسرت از روی پارچ و لیوان روی میز می 

 گذرد. گلویم خشک خشک است و صدایم گرفته و

 خش دار.

من این کار رو نکردم. پدرم فقط می خواست مانع -

 رفتنم بشه.

 داشت؟ مشکلی شما رفتن چرا؟ مگه قبلش با-

دستم را مشت می کنم. طول کشید ولی کمی به خودم 

 آمده ام.

 نه ولی بعدش پشیمون شد.-
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 دونید؟ می رو این از کجا-

 خودش گفت.-

ارتباط  شما که از اون روز ندیدینش، چطور باهاش-

 دارید؟
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 کالفه چنگ می زنم به اندک موی آمده در پیشانی ام.

 بهم تلفن کرد.-

 کی؟ چند روز بعد از این اتفاق؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

روی زبانم می آید شما که باید بهتر از من خبر داشته 

 باشید. ولی به جایش می گویم:

 همون روز اول.-

 سر ضرب می پرسد:امان نمی دهد و 

 کردن اگه این طوره پس چرا به جز ممنوع الخروج-

 و کرده مسدود رو هاتون حساب هم شما،

 .داشته دادگاه از جلب حکم درخواست هم

سر خوردن دانه ی درشت عرق را روی تیره ی پشتم 

 از که است چیزی کارش این دلیل. کنم می حس

ظه کارانه محاف ولی. همایون خودِ نه بودم شنیده خسرو

نمی خواهم اسم او را به میان بیاورم. صدایم باز می 

لرزد و نگاه عمیق مرد مقابلم می گوید که در حال 

 تحلیل کوچکترین تغییر در حالتم است.
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نمی دونم... شاید... شاید می ترسید غیر قانونی از -

 ایران برم؟

ابروهای مرد باال می پرند و من لب پایینم را زیر دندان 

گیرم. لعنت به من. گاف داده ام انگار. ذهنم با می 

سرعت شروع می کند به چیدن و باال و پایین کردن 

کلمات تابهانه ای برای این حرفم پیدا کنم. مثال بگویم 

این را خود همایون همان روز اول به من گفته. یا مثال 

 ماهی در تماسش یا...

ون از بعد از ذهنم می گذرد نکند همه ی مکالمات همای

 همان ابتدا شنود می شده.

 از غیرقانونی شما ممکنه که رسید نتیجه چطور به این-

 بشید؟ خارج ایران
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محاسبات سریع ذهنم در لحظه متوقف می شود. برای 

این جواب سوالش باید از امین بگویم و حاجی و رابطه 

 :زنم می لب اشان با اتهام همایون.

 نمی دونم!-

 همایون رادمنش کجاست؟-

سوالش آنقدر بی ربط است به بحث قبلی که با تعجب 

 پلک می زنم تا سوالش را بفهمم.

 من نمی دونم.-

 یعنی می گید ممکنه غیرقانونی از ایران خارج شده؟

 بی هوا می گویم:

 نه! -

نه من برای این است که حدسش را به من نسبت داده 

 است. ولی انگار او کارش را خوب بلد است.
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 یعنی هنوز ایرانه. کجاست؟نه؟ پس -

 

 با کالفگی می گویم:

 من نمی دونم.-

 اگه نمی دونید کجاست، پس چطور می گید ایرانه؟-

 من نگفتم.-

شما همین االن در جواب من که پرسیدم غیرقانونی -

 از ایران خارج شده، گفتید نه!

همه ی درماندگی ام می شود یک قطره اشک که از 

خورد و روی گونه ام می گوشه ی چشمم سر می 

 :گویم می لرزان و شمرده افتد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

من نمی دونم پدرم کجاست. به جز همون روز اول -

هم باهاش حرف نزدم. خبری هم ازش ندارم. ولی فکر 

 نمی کنم از ایران خارج شده باشه.

بدون این که نگاهم کند یا نشان دهد که حرفم را باور 

رون می آورد و به کرده یا نه. کاغذی از میان پوشه بی

 طرفم می گیرد.

چند ماه پیش یه حساب جاری ارزی به اسم شما  -

 افتتاح شده. چرا؟

نفس داغم را رها می کنم. آتش زیر پوستم می دود 

 انگار.
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 همایون خواسته بود.-

نگاه مرد باال می آید و خیره می شود در چشم های تار 

 بی و ضرب تک اخم دارد و شاید کمی تعجب!شده ام. 

 :پرسد می انعطاف

 برای چه کاری؟-

. کنم می مشت هم در پایم روی را دست یخ زده ام

 دارد تناقض این و یخ ی تکه انگشتانم و است داغ تنم

 .گیرد می را جانم

 بود اومده پیش هم قبال. نیازه گفت نمی دونم،-

قت هایی که و مثال. کنم باز جاییحساب بخواد که
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حساب اصلی شرکت رو تغییر می داد، این کارو می 

 کرد تا پرداخت ها راحت تر باشه.

 از حسابتون استفاده می کردید؟-

به جای زبان سنگین شده ام، سرم را به آرامی تکان 

 چیزی. گذارد می مقابلم دیگری کاغذ مرد می دهم.

 و واریز های ردیف از است پر که حساب پرینت شبیه

 داشت.بر

 نداشتید؟ اطالع هیچی از باز هم می خواد بگید-

. روحم روی شوند می آوار انگار دیوارهای تیره ی اتاق

 آب. دانم نمی هم خودم که آید می سرم دارد بالیی چه

 از که ندارم شک دیگر. دهم می فرو محکم را دهانم

. داشت نخواهم رهایی آور خوف ی تیره اتاق این

وی خطوط روی کاغذ که صدای مرد ر مانده هنوز نگاهم

 در گوش هایم می نشیند.
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 همایون رادمنش کجاست؟-

ده دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت! نمی دانم زمان 

سیاهی که در آن اتاق گذراندم به قرار و قاعده ی 

عقربه های ساعت چقدر طول کشیده است. ولی 

درست در لحظه ای که حس می کنم آخرین توانم هم 

جواب دادن به سوال های مرد به انتها رسیده، از برای 

جایش بلند می شود و حین برداشتن آن پوشه ی 

 کذایی از روی میز می گوید:

بچه ها اظهاراتت رو مکتوب می آرن، بخون امضا کن. -

می تونم همین االن به خاطر تناقضاتی که توی حرف 

هات داشتی، قرار بازداشت موقت برات صادر کنم 

 ولی...

 به منِ از تک و تا افتاده نگاهی می کند:
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می فرستمت بری، به شرط اینکه کوچکترین خبری -

 از پدرت داشتی به ما اطالع بدی!

آب دهانم را محکم فرو می دهم. احمق نیستم که 

نفهمم این هم یک بازی جدید است. به طرف در می 

 رود و پیش از باز کردنش می گوید:

تکرار نمی کنم که نمی چون ممنوع الخروجی دیگه -

تونی تحت هیچ شرایطی از کشور خارج بشی. هر وقت 

هم که احضار بشی کمتر از بیست و چهار ساعت وقت 

 داری تا خودت رو معرفی کنی.

در را باز می کند و صدای تقِ در آهنی سکوت سنگین 

 اتاق را می شکند.

 

یه شماره به همکارام بده، زنگ بزنن یکی از اعضای -

 ده ات بیاد دنبالت.خانوا
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ی لبم به پوزخندی کج دست خودم نیست که گوشه

ی چشم مرد آن را شکار شود و نگاه از گوشهمی

 کند.می

نفرینی که دامن آدمو نگیره، »ماهی همیشه می گوید: 

 «به اوالد آدم ارث می رسه.

آن وقت ها چقدر به خاطر این حرف سربه سرش 

نظریه اش را زیر گذاشتم و با هزار و یک دلیل می

سوال می بردم. و او، نمی دانم آن هم داستان از 

والیتش را از کجا پیدا می کرد تا به من ثابت کند که 

 گناهگار های آدم های بچه همیشه و درست می گوید

 .دهد می پس را مادرشان و پدر ظلم تاوان

شاید هم حق داشت، شاید من هم درست به اندازه ی 

ناه آدم های پیش از خودم سهیم رادمنش بودنم در گ

 بودم و این روزها عذابم بود.
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 افسر همان وقتی بعد از امضا پای برگه ی اظهاراتم،

 بدهم، او به تماس برای ای شماره خواست من از اولی

 عین اشباره هر تکرار و نداشتم. ندارم را کسی گفتم

 .بود خودآزاری

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 196پارت#

 

 

 

 ساختمان آهنی در از که شده هوا گرگ و میش

 دیگر انگار که است سنگین قدرآن روحم. آیممی بیرون
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 فهمدمی هم در جلوی سرباز را این. نیست جسمم عیار

 :پرسدمی صورتم به خیره نگاهی با که

 بگیرم؟ تاکسی براتون -

دهم و با نفسی عمیق در جوابش سرم را تکان می

 کشم.یزی تهران را به سینه میهوای دود گرفته و پای

هایی کشم و با قدمام باال میبند بلند کیف را روی شانه

دانم من را به کدام رمق در خیابانی فرعی که نمیبی

 ام؛خسته روم.رساند، پیش مینقطه از تهران می

 اطالعاتی از حجم آن تحلیل توان ذهنم حتا که قدرآن

های یابان روی صندلیخ سر. ندارد را آورده دستبه که

دوزم به اندک نشینم و چشم میایستگاه اتوبوس می

ی نانی خواب برای لقمههایی که در این تهران بیآدم

 روند.سو میسو و آناین
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زنم و اختیار هق میدر ذهنم بی« ی نانلقمه»با تکرار 

گذرد متعجب مردی که با نان سنگک داغ از مقابلم می

 کند.نگاهم می

خاطر یک لقمه نان همه حرص و طمع همایون به آن

 نبود، بود؟

چرخاند و رود و دوباره سر میمرد چند قدم جلوتر می

های های خیابانکند. شبیه دختر بلند کننگاهم می

برهای پایین شهر هم باالی شهر نیست. شبیه جیب

ها که نه! بیشتر شبیه مردهای خانه است. از آن مدل

کردم کرد و من همیشه فکر میتوصیف میماهی برایم 

 اش هم همین شکلی بوده.البد نامزد قدیمی

شود و بعد انگار که مرد یک قدم دیگر از من دور می

آید. طرفم میپشیمان شده باشد با مکثی کوتاه به

ام را دهم تا بغض و گریههایم را روی هم فشار میلب
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سمند زرد رنگی زمان با رسیدنش پشتش خفه کنم. هم

هم به هوای اینکه مسافر دم صبح پیدا کرده، کنار 

 کند.خیابان توقف می

کند و نرسیده به من هایش را تندتر میمرد قدم

 گوید:می

 آبجی؟ -

گذرد که این لفظ تا چه حد در ذهنم غریب از ذهنم می

 روی گذاردمی را دستش تاکسی راننده است و دور.

خواهم یا نه. د که ماشین میپرسمی سر تکان با و بوق

بینم که زیر لب اندازم و میسرم را در جوابش باال می

شود. گوید و ماشینش پر گاز از جا کنده میچیزی می

 پرسد:آید و میمرد جلوتر می

 حالتون خوبه؟ اینجا منتظر کسی هستین؟ -
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 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 197پارت#

 

 

 

م. حرفش را برعکس کنحرف نگاهش میای بیلحظه

پرسم که کسی در این شهر کنم و از خودم میمی

بزرگ منتظر من است یا نگران نبودنم؟ همایون اصال 

داند چه بالیی سرم آمده یا ماهی که با تفکرات می

دختری که شب بیرون از »گوید: اش همیشه میسنتی

 رویِ داد و «خوره.درد زندگی نمیخونه باشه دیگه به

 آورد.را درمی فمنیستم

ام را رود و گوشیطرف جیب کیفم میاختیار دستم بهبی

 کنم:آورم و زمزمه میاز آن بیرون می
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 ام.آره. منتظرم کسی -

دهد و با مکث کوتاهی مرد با تردید سرش را تکان می

ها ی ساعتاش معدهشود و بوی نان تازهدور می

 آورد.ام را به چرخ میخالی

هایی که روی توجه به پیامکنم و بیگوشی را روشن می

ی خسرو را لمس آید. روی شمارهگوشی می

 این حال «شو کشته یا بکش» و جنگل قانون کنم.می

 ایعده کمتر، کمی ایعده تنها. ماست یهمه روزهای

 .بیشتر کمی

ها برایش لوکیشن جایی که هستم ی پیامو در صفحه

 فرستم. همین!را می

های ایستگاه و سرم وم در کنج صندلیشبعد مچاله می

اش و سرمایش را تا مغز ی فلزیچسبانم به میلهرا می

هایم را روی هم خرم. پلکجان می استخوانم به
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ام هر لحظه تندتر های بستهگذارم و از پشت چشممی

 کنم.ها را دنبال میها و ماشینشدن حرکت آدم

 بدون هم ر شکارآید. باید بیاید. اصال مگدانم میمی

 شود؟می طعمه

شود، صدای میان اصواتی که هر لحظه بلند و بلندتر می

ی عمیقی هایم را با غصهی لبترمز ماشینی گوشه

 کشد.پایین می

کردم دارم را بدهم و به حاضرم هر چه که فکر می

ی گرم، یک خواب راحت و امنیتی که جایش یک خانه

 م.فهمم همه چیز است بگیرحاال می

صدای باز و بسته شدن محکم در ماشین به گوشم  

های بلندی که نزدیک و رسد و در نهایت ضرب قدممی

کشم و عطرش ام را باال میشود. بینیتر مینزدیک
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زودتر از بوی دود اولین اتوبوسی که در ایستگاه متوقف 

 زند.ام میشود، زیر بینیمی

هایم را باز دهد تا چشملرزد. امان نمیهایم میپلک

کشد و بالحن تندی طرف خودش میکنم. تنم را به

 گوید:می

 ی دیوانه.دختره -

 اش.چسباند به سینهسرم را محکم می

 ات کنم غزال.خواد خفهدلم می -

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 198پارت#
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مثل گمشده ای که بعد از مدت های به مامن آشنایی 

ای کاش زندگی میانبر رسیده باشد، بغض می کنم. 

داشت؛ کوره راهی که می شد حادثه را دور زد و به 

آرامش بعدش رسید. ای کاش می شد همان لحظه 

چشم هایم را ببندم و وقتی باز کنم که روزها و ماه ها 

 از این لحظه دور شده باشم.

سرم را عقب می کشم. و باصدایی که بغض غریب و 

 محزونش کرده می پرسم:

 عذاب یدید طعمه از قفس پریده باشه یاچرا؟ ترس-

 دارید؟ وجدان

نگاهم را از بافت تیره اش باال می کشم و به چشم 

 هایش چشم. کند می نگاهم حرف بی هایش می دوزم.
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 ام خودداری ی همه با. ناخواناست همیشه سیاه همان

 .لرزد می ام چانه کنم می حس

ر به خاطر اون منفعتی که نمی دونم چیه، به خاط-

چیزهایی که باعث شده قاطی این بازی بشید و هر 

 کاری می کنید تا من نفهمم.

این بار نگاهش را باتانی از من می گیرد و زل می زد به 

رفت و آمد اندک ماشین ها. انگار خودش هم فهمیده 

که دوره ترساندن و بازی کردن با من گذشته است. 

یم انگار فهمیده منِ بعد از دیشب همه ی ترس ها

 ریخته و چیزی برای از دست دادن ندارم.

از سر شب که فهمیدم بردنت هزارجا زنگ زدم، -

 .کجایی بفهمم فقط هزارنفرو واسطه کردم تا

تلخ و هیستریک می خندم و اشک بی هوا می چکد 

 روی گونه ام. خسرو عجیب نگاهم می کند.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نگید نگرانم شدید که خنده ام می گیره. من حتا  -

 هم نگران من نمی شن!خانواده ام 

 لحنش تند می شود.

 رفتنی باهاش و کسی اینو وقتی راه افتادی دنبال هر-

 .کردی می فکر بهش باید

انگشت لرزانم را به طرف خیابانی تمام شب در اتاق 

تاریک و مخوف یکی از ساختمان هایش گذرانده ام، 

 می گیرم و می گویم:

ستم باخودشون حکم داشتن. من چی کار می تون-

 بکنم؟

می « ها»بلند می شود و نفسش را محکم به بیرون 

کند. کالفه است و انگار به شدت دارد تالش می کند تا 

سرم داد نکشد. اشاره می کند به کیف کوچکم و با 

 حرص می گوید:
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اون تلفن بی صاحاب رو دقیقا برای همچین لحظه -

هایی گذاشتن. یه زنگ، یه پیام... تو حتا انقدر به 

دت زحمت ندادی که به قمر بگی داری باهاشون می خو

 ری.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 199پارت#

 

 

 

مقابلش می ایستم. همه ی تنم از سردی فلز صندلی 

 منقبض شده است. صدایم می لرزد و می گویم:

 مگه واسه کسی مهمه؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 می غرد:

 چرت نگو غزال.-

تجربه ی شب نفس هایم تند شده و داغ. انگار شوک 

پیش تازه از بین رفته و فهمیده ام که چه از سر 

 در و برد می دندان زیر را لبش خسرو گذرانده ام.

 :گوید می کند حفظ را آرامشش دارد تالش که حالی

 بشین بریم.-

لحظه ای نگاهش می کنم. نمی دانم چطور؟ خسته، 

ترسیده یا بیقرار. هر چه که هست، با کالفگی نفسش 

 می کند و بعد دست می اندازد زیر بازویم.را رها 

بریم اول یه چیزی بخور. از دیروز درست و حسابی -

 غذا نخوردی.

و من به آخرین باری فکر می کنم که یک وعده غذای 

 کامل با دل خوش خورده ام.
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دل خوش که نباشه، ثروت » ماهی همیشه می گوید: 

 «قارون رو هم به کار آدم نمی آد.

است نشسته ام در تراس نیم دایره ی چند ساعت 

 خانه ی خسرو و به همین یک جمله فکر می کنم.

 فامیلی همان به این که اگر من به جای رادمنش

 همایون قول به که همانی داشتم، را سوزنچی معمولی

 بیرون کنارش و گوشه از جبروت و جالل و نبود شیک

 نداشتم؟ خوش دل هم باز ریخت نمی

پدر بزرگم با دوز و کلک مباشر ملک نیا به این که اگر 

نمی شد و همیشه همان کارگر ساده می ماند، باز هم 

مهتاب زن همایون می شد تا یکی مثل من را در این 

 دنیای بی سر و صاحب پس بیندازد؟
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به این که اگر زن اول ملک نیا سر زا نمی رفت تا فرح 

یی خودش را به ریش او ببندد، باز هم من می شدم آهو

 که قرار است گند و کثافت یک خاندان را پاک کند؟

پتوی نازکی را که با خودم از اتاقم آورده ام بیشتر دور 

تنم می پیچم. تب دارم، مثل همه ی دو روز گذشته تنم 

دارد در تب می سوزد و سر به قدر یک کوه سنگین 

 شده است.

 چرا اینجا نشستی؟-
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بینم که ی چشم میچرخم ولی از گوشهبه عقب نمی

نشیند. این دو روز آید و روی صندلی کناری میمی

هایش. به اینکه ام به این مدل ناپرهیزیعادت کرده

 گاه به من سر بزند و حالم را بپرسد.گاه و بی

دانم شاید حال و اوضاعم بیشتر از چیزی که نمی

ترسد بمیرم و شاید میکنم بد است. فکرش را می

هایش نقش بر آب شود. اصال شاید به ی نقشههمه

همین دلیل است که شب پیش دلش به رحم آمده و 

 «ات حرف بزنی؟خواد با دایهدلت می»پرسیده بود: 

 .نخوردی هم گه سوپتوقمر می -

قلمکاری است که منظورش از سوپ همان آش شله

که با وجود نسا با تشر برایم آورده بود. همانی 

تشرهای نسا گرسنگی هزار بار شرف دارد به 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ساز هم هنوز که است کسی تنها نسا خوردنش.

 هم را قمر حتا نزارم و زار حال وگرنه زند،می را خودش

 .است برده رو از

که نگاهش کنم آنکشم و بیام را در پتو پایین میچانه

 گویم:نجواگونه می

 میل نداشتم. -

 گوید:با اخم غلیظی می

 نه؟ نداری، انگار خیال خوب شدن -

ام به طرفش کج سرم را در همان حالتی که نشسته

زنم به صورتش. ابروهایش را کنم و پرحرف زل میمی

 گوید:اندازد و هشدارگونه میباال می

 باز شروع نکن. -
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ام را از بر شده است. چه های نگفتهچه خوب که حرف

ها را رار آن حرفتک عذاب بار هر نیست نیاز خوب که

به جان بخرم و بپرسم که چرا نگران دختر همایون 

 و تب در انگار امجنگده روح چون هستی؟ چه خوب،

 را من انگار » ماهی، قولبه و سوخته روز دو این هزیان

 «.اندآورده جایم دیگر غزال یک و اندبرده

گیرم و باز به هوای ابری آخرین نگاهم را از او می

 شوم.هر خیره میروزهای م

 امین زنگ زده بود. -

کشد و سکوت قلبم با گفتن همین یک جمله هم تیر می

او یعنی حرفم را ته خوانده است. لب پایینم را توی 

کنم. سنگینی نگاه او را روی کشم و ترَش میدهانم می

 گویم:کنم و با صدایی گرفته میرخم حس مینیم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کنم که  خوام برم. حاضرم هر کاریمن فقط می -

خوام بشم برم و دیگه پشت سرمم نگاه نکنم. می

 ی شماها. بشم یکی مثل مهتاب.یکی مثل همه

 گیرد.کنم و بغض در گلویم حجم مینگاهش می

برامم مهم نیست بعدش چه بالیی سر بقیه  -

 آد...می

 کنم:تر زمزمه میو آرام

کس واسش مهم نبود چه طوری که هیچهمون -

 آد.می بالیی داره سر من

 که سکوتی فهمم.دلیل سکوت ناگهانی خسرو را نمی

 تیشه و دادن اره صدای اشزمینهپس

 شاید. است پایین یطبقه از نسا و قمر دائمی گرفتن

 دو مثل درست. امافتاده هزیان به باز کرده فکر خسرو
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 ماهی بیداری و خواب میان صبح خودِ تا که پیش شب

 .زدم صدا را مهتاب و

 

هایش را  در شود و دستنی از جایش بلند میبا تا

کند. باز لباس تیره به تن اش فرو میجیب شلوار راسته

 دارد، درست مثل همیشه.

کند و جوری که انگار برای گفتن حرفی مردد مکث می

 گوید:است، می

 ریم عمارت.اگه تا فردا خوب شدی، می -

 کرده خوش جا حجم فرستادن پایین برای را آب دهانم

 شود انگار.دهم ولی حریفش نمیدر گلویم فرو می

 من خوبم. -

 خوب نیستی. -
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کنم بر خالف نرمش نسبی این دو روز نگاهش که می

 گوید:مالحظه میتند و بی

داری ی مریضکنم، چون حوصلهاینو من تعیین می -

 ندارم.

دارد طرف در برمیملتهبم، داغ و مستاصل. یک قدم به

 گویم:یادآوری چیزی میو من با 

 اون مرده...-

 کند.ایستد و پرسشگرانه نگاهم میمی

کرد، گفت باید نزدیک همونی که ازم بازجویی می -

تهران باشم تا هر وقت که خواستن خودمو معرفی 

 کنم.

خورد. همان روز بار گرهی کور میمیان ابروهایش این

فاقات جز اتبهاول میان حال بدم از من خواسته بود جز

آن شب را برایش تعریف کنم، همه چیز را بدون کم و 
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کاست. بعد هم چند ساعتی از خانه بیرون رفته و وقتی 

آمده بود که دکتری همراهش بود و من از حجم تب 

 گفتم.هزیان می
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 ای لحظه و خیره و در فکر لبش را زیر دندان می برد

 گوید: می تنها بعد

 نگران نباش.-
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با پتویی که هنوز دور شانه ام پیچیده شده از روی 

صندلی بلند می شوم ومقابلش می ایستم. ضعف دارم 

 و با همین حرکت انگار دنیا دور سرم می چرخد.

 همین؟ نگران نباشم؟-

 توضیح اهل دانم می .کند می رها کالفگی با نفسش را

جواب تند و تیزی نمی  که همین دانم می. نیست دادن

 دهد یعنی مراعات حالم را کرده است.

 مشکلی هیچ دم می قول حساب اون مورد در ببین،-

 حجم نه وگرنه .بترسوننت خواستن فقط. پیشنیاد برات

 واریز بهش دالرا که حسابی نه شده، منتقل که پولی

 من... کنه ایجاد مشکل برات که نیست چیزی شده

 ی پرونده چون حضارت کنن،ا نداره امکان گم نمی

 باشه که هرچیزی برای ولی .نیست دوتا یکی همایون

 .نداره حساب او به ربطی
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سرم گیج می رود و برای حفظ تعادل دستم را می 

 که حسابی از خواهد می دلم گیرم به برجستگی دیوار.

 دیگر های پرونده از بپرسم، شده منتقل آن به ها پول

که ممکن است به خاطرش  «هرچیزی» آن از همایون،

 باز احضار شوم.

بیا برو تو اتاقت استراحت کن. می گم نسا یه چیز -

 درست و حسابی برات آماده کنه.

دشمنی نسا با من آنقدر آشکار است که انگار او هم آن 

اش فهمیده. قدمی به عقب برمی را آش بد رنگ و مزه

م جمع دارد و از سر راه کنار می رود. پتو را دور شانه ا

می کنم و با نگاهی که پایین افتاده از مقابلش عبور می 

کنم و به طرف اتاقم می روم. ماهی همیشه می گوید 

که وقتی مریضم مظلوم می شوم یه جوری که دل همه 

 برایم به رحم می آید.
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سرم را کمی باال می آورم و از میان آینه های چند تکه 

هی حق دارد، ی روی دیوار به خودم نگاه می کنم. ما

مظلوم به نظر می رسم و غمگین! شاید هم دلیل 

 نرمش این روزهای خسرو همین است.

دستم را روی دستگیره ی در اتاق می گذارم. سنگینی 

نگاه و حضور خسرو درست پشت سرم باعث می شود 

پیش از باز کردن در نگاهش کنم. مکث کوتاهی می 

 کند و می گوید:

 زد، جوابشو بده.اگه این پسره بازم زنگ -

حس می کنم چیزی درونم فرو می ریزد. چیزی مثل 

باور به خود، یا همان شرافتی که همیشه از ان دم زده 

ام. نمی دانم در نگاهم چه می بیند که دستش را باال 

می آورد ولی پیش از اینکه به مقصد برسد با صدایی 

 که او را می خواند در هم مشت می شود:
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 آقا؟-

برخالف وقت هایی که با من حرف می زند ناز 

خوشایندی به صدایش داده که اگر هر وقتی غیر از 
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این بود، با صدای بلند به آن می خندیدم. دست خسرو 

 پایین می افتد اما نگاه سیاهش از چشم های من، نه!

 خانم جان می گن چرا نمیاین؟-

ی زنم و خط نگاه او به چشمانم شکسته می پلک م

شود. همان دستش را در جیب شلوارش فرو می کند و 

 می گوید:

 بهش بگو االن می آم.-

نسا برای رفتن این پا و آن پا می کند و وقتی دست 

من دستگیره ی در را پایین می کشد، خسرو با لحن 

 جدی تری به او می توپد:

 کار دیگه ای هم هست؟-

دن نسا را ندیده هم می توانم تصور کنم. لب ورچی

عادت دارد مقابل خسرو خودش را به موش مردگی 

 بزند.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 چرا دعوام مُکنید. مو که کاری نکردُم آقا.-

خسرو نفسش را محکم رها می کند و هرمش می 

 نشیند روی صورتم.

 دعوا نکردم. برو.-

در را به آرامی باز می کنم و پیش وارد شدن به اتاق 

 می کنم:نجوا 

مطمئن نیستم بعد از این اتفاق ها دیگه خودم رو -

 دوست داشته باشم.

می گویم و با بستن در، او را که هنوز نگاهش روی من 

 مانده پشت در جا می گذارم.

با همان پتو روی تخت می نشینم و چشم می دوزم به 

سینی داروهایم رو پاتختی. اتاقم به لطف پرده ی تیره 

پشت پنجره اش نصب شده، تاریک و ای که روز پیش 
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روشن دلخواه و پر از آرامشی دارد. چیزی هزار بار 

 متفاوت از روح درمانده و ترسیده ی من.

نگاهم از سینی دارو ها سر می خورد و جلوتر از آن، 

روی گوشی ام می نشیند. دلم با یادآوری کاری که قرار 

انه است انجام بدهم، آشوب می شود. پتو را از دور ش

کشم. دست دراز می کنم و گوشی را هایم پایین می

 برمی دارم.

تماس های الی را در این چند روز جواب نداده ام. 

چون نمی دانم در این شرایط باید حرف های امین را 

تایید کنم یا تکذیب! قفل گوشی را می زنم و با دیدن 

اسم امین روی صفحه، گوشی را از حال سایلنت برمی 

عد مثل چیزی ممنوعه کنارم روی تخت پرتش دارم وب

 می کنم.
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از این روی خودخواهم می ترسم. از این روی بی رحم 

 و منفعت طلبم.

 ام کرده تب باز با بیقراری از روی تخت بلند می شوم.

 شدت از هایم چشم و کند می درد تنم ی همه. انگار

 برمی را ویولونم ی جعبه. بیند می تار را جا همه تب

. درش را باز می کنم. باید خودم را آرام کنم. باید دارم

این روح پریشان و عذاب وجدانی که از همین حاال 

 گریبانم را گرفته آرام کنم.

 آرشه .ام چانه زیر ویولن را برمی دارم و می گذارمش

 من که گویم می خودم به و یگرم می دیت به را

 .ندارم تقصیری

 ببازم. را خودم نباید می گویم

 گره ها سیاهی با جایی ها آدم ی همه روح می گویم

 .کرد نمی هبوط انسان نبود اگر که است، خورده
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آرشه را می کشم روی سیم های ویولن. کمی طول می 

کشد تا نت هایم را پیدا کنم. چشم هایم را می بندم و 

 باید همه ی ذهنم را می سپارم به نت هایی که

 را هیاهوی ذهنم ملودی ام میان باالخره. بنوازمشان

 .را نتش به نت. کنم می پیدا

 

 

. 
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تمام شب را با وجود مسکن های قوی میان خواب و 

 دانستم نمی شدم، که بیدار بیداری سپری کرده بودم و

 ملودی شنیدن و گوشی ی صفحه شدن روشن بارها

شنیده ام. تنم را به  و دیده حالت کدام در را مالیمش

طرف لبه ی تخت می کشم. بعد از یک تب سخت و 

طوالنی همه ی عضالتم درد می کند. گوشی ام را برمی 

دارم. پیش از روشن کردن صفحه اش ضربه ای به در 

 اتاقم می خورد.

 با همان تن پر درد از روی تخت بلند می شوم.

 بله؟-

حرف زدن  در باز می شود و نسا با اخمی که تنها وقت

 با من میان ابروهایش می نشیند، می گوید:

 آقا گفتن بیا پایین کارت دارن.-
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 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مثل خودش اخم می کنم. حوصله ی هر کس و هر 

چیزی را داشته باشم، این دخترک خیال پرداز جزو آن 

 ها نیست.

 باشه. بهشون بگو االن می آم.-

 متلک می پراند که:

 کش، بعد.مخوای اول یه دستی به اون موهات ب-

نمی دانم به این خل بازی هایش بخندم یا گریه کنم 

 از شنیدن متلک به کارم شده باعث که روزی و حال از

 می خودم به اتاق قدی ی آینه در نگاهی نیم. بکشد او

 طوری آن نه ولی کردهاند، پرواز کمی موهایم. اندازم

 چرخم می طرفش به. بیاورد رویم به بخواهد کسی که

 ه می دانم حرصش را در می آورد می گویم:ک جوری و

 این مدلشه عزیزم. البد شما تاحاال ندیدی!-
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 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

چشم غره می رود و زیر لب جوری که من هم بشنوم 

 می گوید:

 ای که عین پشم بِختَه های خونه ننه مه.-

 :زنم می لب حرص با بندد، می که را در

 بی شعور.-

کنم. این به طرف آینه می روم و به خودم نگاه می 

روزها عجیب خودم را گم کرده ام، آنقدر که به سختی 

در چهره ی دختر درون آینه نشانه هایی از خود 

همیشگی ام را پیدا ی کنم. دستی روی موهایم می 

 که خوشایندی تاب آن و دارم دوست را کشم. رنگش

 دستی نسا قول به .را است داده انتهایش به آرایشگرم

باس هایم را با یکی از بلوز و ل. کشم می موهایم به

شلوار جین عوض می کنم و با سُراندن گوشی در جیب 

 شلوارم از اتاق بیرون می روم.
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 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

باید با خودم برای جواب دادن به تماس های امین کنار 

بیایم، آن هم حاال! حاالیی که دیگر نه به خودش 

 اعتماد دارم و نه به عشق و عالقه اش.

 

 دم خداآرزوکرتورادرگوش#

 205پارت#

 

 

 

 

این روزها جایی در انتهای دل و ذهنم به انتظار معجزه 

نشسته ام. یک گریزگاه و یا برآورده شدن آرزویی که 

حتا خودم هم به اجابت نشدنش یقین دارم. اینکه یک 
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 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شب چشم هایم را ببندم و وقتی که بازش می کنم، 

 همه ی این اتفاقات خواب بوده باشند!

سی نیست و تنها صدایی که به گوش طبقه ی پایین ک

می رسد تق تق آرامی است که از آشپرخانه شنیده می 

شود. رد صدا را می گیرم و جلوتر می روم. نسا است 

که پشت به من چیزی را در کابینت ها جا به جا می 

 کند.

در این چند روز فهمیده ام که نسا یک جورهایی 

بهانه  خدمتکار مخصوص خانه ی قمر است. یا شاید

ای که قمر بتواند از آن طریق زیر پر و بال او را بگیرد. 

آمدنش به خانه ی خسرو فقط در مواقعی است که قمر 

هم حضور داشته باشد. انگار یک همدردی عمیق میان 

او و قمر در جریان است. چیزی که باعث می شود قمر 
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 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

روی دیوانه بازی ها و چک و چانه زده های دائمی اش 

 د.چشم ببند

خسرو نیست و صدا زدن این دختر زبان دراز و 

پرسیدن از او، آخرین کاری است که دلم می خواهد 

انجام دهم. پوفی می کشم و دست هایم را در جیب 

تنگ شلوار جینم فرو می کنم. نسا انگار حضورم را 

حس می کند به عقب می چرخد و با دیدنم، نگاهش 

گذراند و در می یک دور از سر تا نوک پایم را از نظر

 نهایت انگار چیزی باب میلش نباشد رو ترش می کند.

لب باز می کند تا چیزی بگوید که کسی با صدای بلند 

 صدایم می زند.

 غزال جان؟-

بیچاره نسا این بار را کامال حق دارد، چون خودم هم 

 طرف به. رود می باال دارد امکان که جایی ابروهایم تا
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 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ای راهروی کنار پله ها می انته از. چرخم می صدا

بینمش که به طرفم می آید. یک دست لباس ورزشی 

 تحرک اثر در انگار موهایش مشکی به تن دارد و

 آمده آن از که مسیر به. اش پیشانی روی اند ریخته

 :گوید می و کند می اشاره

 بیا اتاقم کارت دارم.-

بعد به نسا که تا کنار کانتر پیش آمده با لحنی جدی 

 گوید:می 

هیچی نمی خوام. چای، آب، قهوه، کیک. هر چی -

 بخوام خودم صدات می کنم. اکی؟

آخر حرف هایش کم از توپ و تشرهای « اکی»آن 

همیشگی اش ندارد. مکثم را که می بیند همان نگاه 

جدی اش را می نشاند در چشم هایم و با کنار 

کشیدنش از راهرو به من می فهماند که زودتر حرکت 
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 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 
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نگاهم را را از چشم هایش می گیرم و در حالی کنم. 

که به طرفش می روم از ذهنم می گذرد که چقدر به 

این روی بداخالقش بیشتر به خسروی ملک نیایی که 

 می شناسم می خورد.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 204پارت#

 

 

تمام شب را با وجود مسکن های قوی میان خواب و 

 دانستم نمی شدم، که داربی بیداری سپری کرده بودم و

 ملودی شنیدن و گوشی ی صفحه شدن روشن بارها

 به را تنم. ام شنیده و دیده حالت کدام در را مالیمش

 و سخت تب یک از بعد. کشم می تخت ی لبه طرف
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 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 برمی را ام گوشی. کند می درد عضالتم ی همه طوالنی

 در به ای ضربه اش صفحه کردن روشن از پیش. دارم

 خورد. می اتاقم

 با همان تن پر درد از روی تخت بلند می شوم.

 بله؟-

در باز می شود و نسا با اخمی که تنها وقت حرف زدن 

 با من میان ابروهایش می نشیند، می گوید:

 آقا گفتن بیا پایین کارت دارن.-

مثل خودش اخم می کنم. حوصله ی هر کس و هر 

پرداز جزو آن چیزی را داشته باشم، این دخترک خیال 

 ها نیست.

 باشه. بهشون بگو االن می آم.-

 متلک می پراند که:
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 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 مخوای اول یه دستی به اون موهات بکش، بعد.-

نمی دانم به این خل بازی هایش بخندم یا گریه کنم 

 از شنیدن متلک به کارم شده باعث که روزی و حال از

 می خودم به اتاق قدی ی آینه در نگاهی نیم. بکشد او

 طوری آن نه ولی ندازم. موهایم کمی پرواز کردهاند،ا

 چرخم می طرفش به. بیاورد رویم به بخواهد کسی که

 :گویم می آورد می در را حرصش دانم می که جوری و

 این مدلشه عزیزم. البد شما تاحاال ندیدی!-

چشم غره می رود و زیر لب جوری که من هم بشنوم 

 می گوید:

 های خونه ننه مه.ای که عین پشم بِختَه -

 :زنم می لب حرص با بندد، می که را در

 بی شعور.-
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 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

به طرف آینه می روم و به خودم نگاه می کنم. این 

روزها عجیب خودم را گم کرده ام، آنقدر که به سختی 

در چهره ی دختر درون آینه نشانه هایی از خود 

همیشگی ام را پیدا ی کنم. دستی روی موهایم می 

 که خوشایندی تاب آن و دوست دارم را کشم. رنگش

 دستی نسا قول به .را است داده انتهایش به آرایشگرم

 و بلوز از یکی با را هایم لباس. کشم می موهایم به

 جیب در گوشی سُراندن با و کنم می عوض جین شلوار

 .روم می بیرون اتاق از شلوارم

باید با خودم برای جواب دادن به تماس های امین کنار 

ایم، آن هم حاال! حاالیی که دیگر نه به خودش بی

 اعتماد دارم و نه به عشق و عالقه اش.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 205پارت#

 

 

 

 

این روزها جایی در انتهای دل و ذهنم به انتظار معجزه 

نشسته ام. یک گریزگاه و یا برآورده شدن آرزویی که 

نکه یک حتا خودم هم به اجابت نشدنش یقین دارم. ای

شب چشم هایم را ببندم و وقتی که بازش می کنم، 

 همه ی این اتفاقات خواب بوده باشند!

طبقه ی پایین کسی نیست و تنها صدایی که به گوش 

می رسد تق تق آرامی است که از آشپرخانه شنیده می 

شود. رد صدا را می گیرم و جلوتر می روم. نسا است 
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 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 
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ها جا به جا می که پشت به من چیزی را در کابینت 

 کند.

در این چند روز فهمیده ام که نسا یک جورهایی 

خدمتکار مخصوص خانه ی قمر است. یا شاید بهانه 

ای که قمر بتواند از آن طریق زیر پر و بال او را بگیرد. 

آمدنش به خانه ی خسرو فقط در مواقعی است که قمر 

هم حضور داشته باشد. انگار یک همدردی عمیق میان 

و قمر در جریان است. چیزی که باعث می شود قمر او 

روی دیوانه بازی ها و چک و چانه زده های دائمی اش 

 چشم ببندد.

خسرو نیست و صدا زدن این دختر زبان دراز و 

پرسیدن از او، آخرین کاری است که دلم می خواهد 

انجام دهم. پوفی می کشم و دست هایم را در جیب 

نم. نسا انگار حضورم را تنگ شلوار جینم فرو می ک
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حس می کند به عقب می چرخد و با دیدنم، نگاهش 

گذراند و در یک دور از سر تا نوک پایم را از نظر می

 نهایت انگار چیزی باب میلش نباشد رو ترش می کند.

لب باز می کند تا چیزی بگوید که کسی با صدای بلند 

 صدایم می زند.

 غزال جان؟-

بار را کامال حق دارد، چون خودم هم بیچاره نسا این 

 طرف به. رود می باال دارد امکان که جایی ابروهایم تا

 می ها پله کنار راهروی انتهای از. چرخم می صدا

 ورزشی لباس دست یک. آید می طرفم به که بینمش

 تحرک اثر در انگار موهایش و دارد تن به مشکی

ن آمده آ از که مسیر به. اش پیشانی روی اند ریخته

 اشاره می کند و می گوید:

 بیا اتاقم کارت دارم.-
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بعد به نسا که تا کنار کانتر پیش آمده با لحنی جدی 

 می گوید:

هیچی نمی خوام. چای، آب، قهوه، کیک. هر چی -

 بخوام خودم صدات می کنم. اکی؟

آخر حرف هایش کم از توپ و تشرهای « اکی»آن 

بیند همان نگاه همیشگی اش ندارد. مکثم را که می 

جدی اش را می نشاند در چشم هایم و با کنار 

کشیدنش از راهرو به من می فهماند که زودتر حرکت 

کنم. نگاهم را را از چشم هایش می گیرم و در حالی 

که به طرفش می روم از ذهنم می گذرد که چقدر به 

این روی بداخالقش بیشتر به خسروی ملک نیایی که 

 می شناسم می خورد.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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هنوز حال و روزم خوش نیست. هنوز نتوانسته ام با 

 خودِ این روزهایم کنار بیایم. هنوز...

ولی هیچ کدام از این ها دلیل نمی شود که وقتی زیر 

 نگاه سنگین نسا از کنارش می گذرم، زیر لب نگویم:

 دارید از من استفاده ی ابزاری می کنید.-

حرفم را شنیده و آنقدر تیز است که کنایه ام را بفهمد. 

با قدمی فاصله درست پشت سرم می آید و نرسیده به 

 :گوید می در بزرگ انتهای راهرو
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 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 
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فکر می کنی واسه من کاری داره یه کاری کنم تا عمر -

 داره از چند متریم جلوتر نیاد؟

شک ندارم به این توانایی اش. چون همه ی آدم های 

و ورش، حتا همایون و فرح با آن همه دبدبه و  دور

 کبکبه از او حساب می برند.

جلوی در نیمه باز اتاق می ایستم. اخم عمیقی روی 

 .چرخم می طرفش به و صورتم می نشانم و

 مادرتون کجاست؟-

نگاه سرخوشش از حال دیروز و روزش پیش مان 

عجیب فاصله گرفته است. دست هایش را در جیب 

 زشی اش فرو می کند و موذیانه می گوید:شلوار ور

 انگاری دلت واسش تنگ شده!-
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اخمم عمیق تر می شود. حوصله ی جنجال ندارم. 

حوصله ی متلک گویی هایش را وقتی که ببیند در اتاق 

 پسرش هستم.

خسرو از کنار تنم دستش را روی در اتاق می گذارد و 

 بازش می کند. با سر به داخل اشاره می کند و می

 گوید:

 تو قاعدتا باید از من بترسی، نه از قمر.-

انگار از اینکه در ذهنم تا این حد کبریت بی خطر به 

نظر می رسدخوشحال نیست. بدون این که جوابی به 

 او بدهم از در باز اتاق وارد می شوم.

بعد از من داخل می آید و در را پشت سرش می بندد. 

 وید:در حالی که از کنارم می گذرد، می گ

 باید با هم حرف بزنیم.-
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هنوز نزدیک در ایستاده ام و نگاهم را در فضایی که 

اصال شبیه تصوراتم نیست می گردانم. سوییت روبه 

رویم کامال مردانه است. پر از رنگ های تیره و آرام. 

انگار می شود خودِ خسرو را در رنگ بندی این اتاق 

ناخوانا. ولی قسمت عجیب دید. همان اندازه مرموز و 

 حیاط تصویر که است سرتاسری آن دیوار شیشه ای

 میهمان را جورش و جمع ی غچه با و کوچک خلوت

 درجه هشتاد و صد با چیزی. کند می اتاق فضای

 ست نیم رنگش، طوسی و بزرگ تخت نزدیک. اختالف

 به که تردمیلی تر طرف آن کمی و دارد قرار اسپرتی

نی موهایش حاصل چرخ های نقاله پریشا رسد می نظر

ی آن است. و عجیب تر از همه به چشمم بوم بزرگ 

نقاشی است کنار دیوار. یک صفحه ی بزرگ و سفید با 

خطوط درهم و ناخوانایی که به نظر می رسد اتود اولیه 
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ی یک طرح باشد. خسرو به طرف مبل ها می رود و 

 همان طور که پشتش به من است می گوید:

 .بشین اینجا بیا د زدنت تموم شد،اگه دی-

 

 

. 
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از پشت سر نگاهم می کنم که ابتدا از کشوی میز 

تعدادی کاغذ بیرون می آورد و بعد روی نزدیک ترین 
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مبل می نشیند. نگاه منتظرش را که می دوزد به من، با 

 قدم های آرام جلو می روم و روی مبل مقابلش می

نشینم. اینکه خسرو به جای یکی از اتاق های طبقه ی 

باال، این جای دنج و متفاوت را برای خودش انتخاب 

کرده، می تواند نشان دهنده ی یک روی متفاوت دیگر 

 از او باشد.

نگاهم هنوز به صورت او است که سرش را از روی 

 کاغذها باال می آورد و بی مقدمه می گوید:

 هات حرف بزنه.همایون می خواد با-

حس می کنم حسی شبیه خشم یا شاید هم ترس با 

سرعت نور میان رگ هایم می دود و به ثانیه نمی کشد 

که تنم داغ می شود. خسرو همان طور که کاغذها را 

روی زانویش نگاه داشته تکیه می دهد و با نگاهی که 

 انگار می تواند تا ته افکارم را بخواند می گوید:
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هتر می دونی که اگه بهت زنگ نمی زنه دیگه خودت ب-

 برای چیه!

 سنگینی دلم روی که ای گوشه های لبم از حجم غصه

 می لبخند غمگینانه و آید می کش پایین به کند، می

 در کمتر را خسرو انعطاف بی و جدی روی این. زنم

 می ای شیشه دیوار از را نگاهم. ام دیده اش خانه

گل های رونده تا  های ساقه که ای باغچه به دوزم

باالی دیوارش کش آمده اند. چیزی شبیه گل های 

 کاغذی یا اقاقیا.

 ای کاش می شد هیچی ندونم.-

قرار نیست همیشه زندگی بر مدار خواسته های ما -

 حرکت کنه.
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بدون اینکه نگاهش کنم هم می توانم سنگینی چشم 

های تیره اش را روی صورتم حس کنم. تلخ لبخند می 

 زنم.

 ی کوتاه اومدن از خواسته ها یعنی باختن!ول-

خودش را روی مبل جلو می کشد و کاغذهای توی 

 دستش را می گذارد روی میز کوتاه میان مان.

 قرار نیست کسی از خواسته هاش کوتاه بیاد.-

نگاهش می کنم که درست مثل لحن مطمئن جمله 

 پایین بعد .هایم چشم به است دوخته را نگاهش اش،

ی دوزم به کاغذها. دسته ی اول برگه های م چشم تر

را می شناسم. همان قراردادی است که چند روز پیش 

 در دفترش از من خواسته بود امضا کنم.

من هنوزم می خوام تو با من کار کنی. ولی چیزهای -

 مهم تری هم هست که باید در موردشون بدونی.
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دستم برای برداشتن کاغذها پیش می رود، ولی صدای 

گ تلفن میانه ی راه متوقفش می کند. خسرو گوشی زن

ای که چند روز پیش در داشبورد ماشینش دیده ام را 

از جیبش بیرون می آورد و با مکثی کوتاه به طرف من 

 می گیرد.

نگاهم از همه ی دنیا آن چند رقم را با پیش شماره 

 .بیند می نودوهشت ی

 

. 
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 کنم:صدا زمزمه میبی

 پس هنوز ایرانه؟ -

 من که بهت گفته بودم. -

آورم و به او که منتظر است گوشی را از سرم را باال می

 گویم:دستش بگیرم می

دونه اینجا موندن کنه؟ چرا وقتی میچرا فرار نمی -

آبروییه، مثل خیلیای بیتهش دادگاه و زندان و 

 ذاره بره؟دیگه نمی
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 روزه دو رکود یک شود و ذهنم بعد ازنگاهم باریک می

 کردنم عجله برای خسرو. افتدمی تقال به دوباره

 :گویدمی اخم با و کشدمی جلوتر کمی را خودش

ی روزو وقت ندارم غزال. اول جوابشو بده بعد همه -

 هر سوالی داشتی ازم بپرس.

زمان با دستی که برای گرفتن گوشی یم همابروها

اش همه دست و دلبازیپرند. اینرود، باال میپیش می

را چطور باور کنم؟ اویی که تا همین دو روز پیش جان 

ی درست و حسابی در جواب داد تا یک جملهمی

ی ی جواب دادن به همههایم بگوید، حاال وعدهسوال

 دهد.هایم را میسوال

رسد که انگشتم را به بوق پنجمش میزنگ گوشی 

سوی کشم. حسی که به مرد آناش میروی صفحه

 هیچ ذهنم در همایون نقش خط دارم دخترانه نیست.
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 حقیقت انگیزترینغم این و ندارد پدرانگی از رنگی

 .هست امزندگی

 بله؟ -

 غزال؟ -

هایم را به قدر که باید گوشصدایش دور است. آن

صدایش را بشنوم. شاید هم این  گوشی فشار دهم تا

خطای ذهن من است که از او تا این حد دور و غریب 

 شده است.

بندش دهد جوابش را بدهم، پشتهمایون امان نمی

تند تند، جوری که انگار برای مکالمه با من وقت 

 گوید:محدودی دارد، می

دونستم باالخره از اتفاقایی که افتاده خبر دارم. می -

کشونن وسط. ولی نگران نباش. م میپای تو رو ه

شه. تو فقط به حرف من گوش چیزی نمی
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 امین کنیم کاری یه باید. خسرو حرف به یعنی کن.

 االن. گممی بهت بعدا چراشو. بره ایران از نتونه

 بگیره اگه که دارم توپ یبرنامه یه. شهنمی وقت

 ...واسه بیفته پام به فتاح باید

کنم و میان حرفش مینفس داغم را محکم رها 

 گویم:می

 شی؟تو اصال نگران من می -

دانم این سوال از کجای ذهنم سر برآورده؟ کجای نمی

هایم قلبم؟ کجای روحم؟ هرچه که هست بعد از آن لب

 دهم.را محکم روی هم فشار می

 

 

. 
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ای سکوت چند ثانیهخورد. این را همایون آشکارا جا می

گوید و سکوت و نگاه سنگین سوی خطش میآن

 خسرو...

 دانم باید به چه حسابی بگذارم.این را نمی

کشد تا همایون میان سیل جمالتش، چند ثانیه طول می

ام را هضم کند. و من تمام این چند ثانیه سوال ضربتی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دارم تا باال نگاهم را میخ کاغذهای روی میز نگه می

 یند و به نگاه سیاه و سنگین او دوخته نشوند.نیا

دونی من االن وقت این حرفاست؟ تو اصال می -

ی زندگیم، آبرو و االن تو چه شرایطیم؟ همه

همه سال کِشتم، داره به اعتبارم، هرچی که تو این

ره. بعد تو داری تو این شرایط واسه من ناز باد می

 آی؟و ادا می

گوشم بلند و واضح  برعکس لحظات اول صدایش به

دهم تا رسد. جوری که گوشی را به گوشم فشار میمی

صدای همایون به خسرو نرسد. شاید این هم خطای 

ذهن من است، چون همایون خودخواه این لحظه 

 عجیب برایم آشناست.

 ات نیستم.من بازیچه -

 تو غلط کردی! -
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خورد و نفسم را جوابش مثل سیلی توی گوشم می

 بُرد.می

اهات شوخی ندارم غزال. کاری که گفتم انجام ب -

بندم رو اسمت توی دی وگرنه چشم میمی

 .کنممی نباید که رو کاری اون ام وشناسنامه

 خندم.بلند و هیستریک می

کنی؟ بهم اگه به حرفت گوش ندم چیکار می -

مو خراب ندازیم زندون؟ آیندهزنی؟ میتهمت می

 کنی؟ مگه همین االن نکردی؟می

 کشد:همایون داد می 

نه هنوز نکردم. هنوز اون کاری که تو رو به غلط  -

 کردن بندازه نکردم.

دانم منظورش همان جریان شکایت و دادگاه و نمی

دانم که الخروج است یا چیز دیگری؟ نمیممنوع
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تواند همایون رادمنش، پدرم از این هم می

 انگیزتر باشد یا نه!نفرت

شود و دستم کشیده می خواهم چیزی بگویم کهمی

میان فریادهای گنگ و ناواضح همایون خسرو گوشی 

گیرد. از روی مبل بلند شدنش را را از دستم می

های داغی که برم و با چشمام. سرم را باال مینفهمیده

کنم. گوشی را بیند نگاهش میجا را تار میهمه

 گوید:گذارد کنار گوشش و به همایون میمی

ی راضیش کنی، نه اینکه داد و دعوا خواگفتی می -

 راه بندازی.

سوی ی آنزنم به منظرهچرخانم و زل میسرم را می

شیشه. جایی که نور مالیم اول صبح نرم و مالیم در 

 آغوشش کشیده انگار.
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شنوم ولی لحن خسرو مثل روز صدای همایون را نمی

 انعطاف است.اولی که دیده بودمش سخت و بی

زور گفتنه که من خیلی بهتر از تو بلدم اگه قرار به  -

 زور بگم.

 برم.پوست لبم را زیر دندان می

 شرط من که برای کمک بهتون یادت نرفته؟ -

چرخانم و همان لحظه نگاهم به طرفش سر میبه

خورد. شک دارم؛ به او، به هایش گره میچشم

همایون، به امین، به عالم و آدم. من این روزها حتا به 

 عجیب شک دارم.خودم هم 

 

 

. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 210پارت#

 

 

 

برم و طعم خون می زند پوست لبم را زیر دندان می

زیر زبانم. چهره ام از انزجار در هم مچاله می شود. 

نگاه خیره ی خسرو تغییر زاویه ی خطوط چهره ام را 

 دنبال می کند.

فکر نمی کنی اینایی که می گی هیچ ربطی بهش -

 ره؟ندا
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حتما پوزخندم را می بیند و نگاهی که پر از تلخی شده 

را. خودخواهی های محض همایون را می شناسم و 

 تالشی که برای بزرگ کردن آن فامیلی عاریه ای دارد.

 تلفن رو می ذارم روی بلندگو بهش بگو.-

حدس خواسته های همایون سخت نیست. زمزمه 

البد قرار است  هایش را قبال از زبان خسرو شنیده ام و

این بار گوشهایم با وقاحت بیشتری مهمان خودخواهی 

 های این آدم ها باشد.

تو که انتظار نداشتی با اوضاعی که براش ساختی -

 بپره بغلت؟

نمی دانم همایون آن سوی خط چه می گوید که تند تر 

 از قبل جواب می دهد:

 خب. پس مهم اینه که حرفاتو بشنوه.-
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نشیند روی تک مبل کناری ام. بعد از لمس بعد می 

بلندگو روی صفحه، گوشی را می گذارد روی دسته ی 

 پهن مبل و می گوید:

 بگو همایون!-

صدای همایون مثل اصوات گوشخراش آرامش فضا را 

 در هم می شکند.

ببین غزال جان. من عصبانی ام. زندگیم از هم -

یه جا.  پاشیده. خودمون رو ببین، هر کدوم پرت شدیم

تو این شرایط از من چه انتظاری داری تو؟ من و دارو 

ندارم زیر تیغیم. می فهمی اینو؟ این همه سال من کار 

کردم شماها خوردین. حاال نوبت شماست... نوبت 

 تا وگرنه. بشه خوام می که اونی بذار بیا راه من با توئه!

 و خوردن چیزو همه بشه، شروع دادرسی ی پروسه

ی یه ناکجاآبادی دارن به ریش من و تو می تو و بردن
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 کن قبول .بده نشون سبز چراغ پسره این به خندن.

 فهمی می .برو پیش شد الزم که جا هر تا. بری باهاش

 کاسه زیر زنی می وقتش به بعد دیگه؟ گم می چی

 چزوندن واسه میشه پر دستم منم .چی همه ی کوزه

کامل بشه.  دادگاه مدارک تا پسرش داشتن نگه و فتاح

این وسط هم اگه وزیر استیضاح بشه که دیگه نور علی 

نوره. به حرفام گوش می دی غزال؟ تو تا قبل از این 

اتفاق ها هم شب و روز با این پسره بودی. غیر از اینه؟ 

فکر کن االنم مثل قبل. فکر کن چیزی عوض نشده. 

من مدارک جعلی و رد آدم هایی که قراره تو رو از مرز 

 به چسبونم می که اتهامه یه آخرشم. خوام می کننرد 

.... بیفته کردن غلط به زرنگش بابای تا پسره این... ک

 ...غزال ببین
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 همه کسی کنم می حس دیگر صدایش را نمی شنوم.

 می توان آخرین با و گرفته مشتش در را روحم ی

شده قلبی که تلخ و پر اندوه می  من ی همه. فشارد

نوازد و گلوله ای که هر لحظه در گلویم بزرگ و بزرگ 

 آشوب هایم چشم حال و داغ تنم تر می شود.
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 گریه خسرو سنگین نگاه مقابل خواهم نمی .است

 «دونستی؟ نمی »: پرسم می خودم از .کنم

شم. باید یه کاری جز به جز باهات هماهنگ می -

وای باهاش بری. نباید حتا قد یه خکنی باور کنه می

 سر سوزن شک کنه.

 گوید:ای میراحت و بدون هیچ مالحظه

بهش بگو سر تو با خسرو توافق کردم که  -

شکایتشو پس بگیره و کوتاه بیاد. پیاز داغش هر 

جور می دونی زیاد کن تا باور کنه. تو رگ خوابشو 

 بلدی. 

 ماهی هر وقت که یاد رابطه ی گذشته ی شعله و

 با لجبازیش و لج سر»همایون می افتد می گوید:

 انگار حاال و «.بود کشیده کثافت به رو خدا حالل مهتاب

 دیگری جور را خودش روزهای آن ی نسخه خواهد می
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 اتاق سکوت در باز همایون صدای .بپیچد من برای

 .شودمی پژواک

خسرو گوشی را از حالت بلندگو خارج می کند و کنار 

رد. انگار حرف های همایون تمام شده گوشش می گذا

 یا همان برنامه ریزی دقیقش.

بی اختیار از جایم بلند می شوم و خسرو حین حرف 

زدن در گوشی خودش را جلو می کشد و مچ دستم را 

 می گیرد.

تنم تب کرده و حس می کنم درد از منفذ پوستم به 

بیرون سرریز شده است. خودم را به عقب می کشم و 

ت خسرو دور مشتم محکم تر می شود. به فشار دس

 سیاهی بی انعطاف چشم هایش نگاه می کنم.

در این لحظه به طرز عجیبی رنج زنان تن فروش و 

اجباری که وادارشان می کند به گذشتن از جسم و 
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 خودش طرف به را دستم خسرو روحشان را می فهمم.

 همان .دارم برمی جلو به قدمی اختیار بی و کشد می

که مستقیم به من نگاه می کند، چیزهایی در  طور

گوشی به همایون می گوید و بعد با قطع تماس گوشی 

 را کنارش روی مبل پرت می کند.

 .غزال بزنیم حرف هم بشین. با-

حرف، جمله، کلمه! برای نشان دادن حس بدی که در 

مغز و قلبم دارم ناتوان است. روی همان مبل قبلی می 

مچ دستم هنوز در درستش  نشینم و در حالی که

 :گویم می فشرده می شود،

 ام!من یه قمر دیگه-

 

. 
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هیچ کس به اندازه ی او مفهوم حرفم را نمی فهمد. 

هیچ کس رنجی را که در تار و پود این چند کلمه تنیده 

شده درک نمی کند. می بینم که رگ روی شقیقه اش 

برجسته می شود و صورتش کبود. دسته ی منگنه شده 

ی کاغذها را که مربوط به قرارداد است از روی بقیه ی 

 کاغذها برمی دارد و در همان حال می گوید:

 نمی ذارم. -
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چطوری؟ من مطئنم ماجرا به همین سادگی که -

همایون می گه نیست. می شناسمش. می دونم چطور 

 بشه. عادت داره از روی آدم ها رد

 بدون خسرو صدایم می لرزد و این دست خودم نیست.

. گذارد می مقابلم را کاغذها مابقی کند، نگاهم اینکه

 در دوزد می را نگاهش وقتی و کند می مکث ای لحظه

 در را ناخوانا حرف هزاران توانم می هایم، چشم

 .ببینم هایش چشم سیاهی

ن قبال هم بهت گفتم. حساب من و تو از همه ی ای-

 آدم ها جداست.

 روی کنارش که ای گوشی به لحنم تلخ و تند می شود.

 .کنم می اشاره افتاده مبل
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 حرف همین اصال مطمئنید؟ انقدر چی حساب رو شما-

 جرم فراریه دونید می که حالی در همایون با زدن

 نیست؟

خودش را روی مبل عقب می کشد و تکیه می دهد به 

 پشتی اش.

 چی می خوای بگی؟-

ی خوام بگم منفعتتون حتما اون قدری هست م-

 .کنید می ریسکی همچین دارید که

 گفتن برای انگار لب باالیش را زیر دندان می برد.

 کاش ای کنم، می آرزو دل در من و است مردد حرفی

 از دهد نجاتم کاش ای. کند باز لب کاش ای. بگوید

 پیوند خط آخرین شد؟ تمام! رنج پر روزه ده برزخ این

 ن و امین به همین راحتی به پایان رسید؟م
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من آدم آرزوهای اجابت شده نیستم، هیچ وقت نبودم. 

این را وقتی مطمئن می شوم که نگاهش را از من می 

گیرد. دستش را دراز می کند و اولین کاغذ را برمی 

 دارد.

بهتره از یه چیزایی خبر داشته باشی. نمی گم حتما، -

طی قرار بگیری که ازت ولی ممکنه بازم توی شرای

 .چیه به چی بدونی باید سوال بپرسن.

نگاهم را به کندی از چشم های پایین افتاده اش می 

 گیرم و به مثل او به نوشته های کاغذها می دوزم.

این پرینت چند ماه اخیر حسابته. در مورد حسابایی -

که خودت ازش استفاده می کردی، حرف نمی زنم. اما 

اب جاری ارزی... حسابت گردش این حساب... حس

 مامورای که هست قدری اون هم عددش و مالی داره

 .کنه حساس رو بازرسی
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کاغذها را به طرفم می گیرد و من با نگاهی که چند 

لحظه روی صورتش توقف می کند، سرم را پایین می 

 آورم و خطوط و نوشته های روی کاغذ دنبال می کنم.

 

 

. 
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همه ی واریز ها از حساب خود همایونه، ولی پرداختی -

 ها متعلق به چند تا حساب خاصه.

کاغذ را با دستی که به سختی سعی دارم مانع 

 لرزشش شوم از دستش می گیرم.

سه تا حساب خاص! هاشم صنیعی، محمدرضا فخر و -

 مهران فیاضی.

پشت حلق حس می کنم چیزی در قلبم می جوشد و تا 

باال می آید وو بعد در همه ی سرم منتشر می شود. 

 آرام نجوا می کنم:

 مهران فیاضی!-

 خسرو بی رحمانه می گوید:

 درست حدس زدی. برادر مهتابه. داییِ تو!-

 با ناباوری می خندم و با نگاهی مبهوت می گویم:
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 مگه ایرانه؟ مگه... همایون باهاش در ارتباطه؟-

که درست هایم دیگر آشکارا می خسرو کاغذها را 

 لرزد، می گیرد.

االن این مهم نیست. مهم اینه بدونی از حسابت به -

حساب کیا ارز منتقل شده و چقدر. اگه خودت باهاش 

همکاری نکرده باشی، باالخره دیر یا زود میشه 

 سواستفاده از حسابت رو ثابت کرد.

رادر ب. بودم مهران را از بعد رفتن مهتاب دیگر ندیده

دوقلوی مهتاب بود و مثل خودش عشق درس 

 شاید نبود او های اصرار و حمایت اگر اصال خواندن.

 .نداشت رفتن و کردن رها شهامت وقت هیچ مهتاب

مبلغ این انتقال ها زیاد نیست ولی با یه رقم مساوی -

 شک این خب و توی چند ماه به توالی تکرار شده.

 .برانگیزه
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 ج بوده؟منظورتون اینه که با-

 :گوید می و اندازد می باال را ابروهایش خسرو

 زبلی، خوشم اومد.-

کاغذها را روی میز برمی گردانم. خودم را روی مبل جلو 

می کشم و تالش می کنم ذهنم را از خواسته ی کثیف 

 همایون و امین و هر چیزی شبیه آن دور کنم.

مطمئنم شما از زیر بم همه چیز خبر دارین. نگین  -

 نه!

 لبخند بی رنگ روی لبهایش کم کَمَک رنگ می گیرد.

 من کنی می فکر خودت پیش نکنه-

 هوم؟. ام بازرسی سازمان جاسوس

 به چشم هایش خیره می شوم و در ذهنم می گویم:
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 می من ای کاش بودی! ای کاش بودی، حداقل»

 «.طرفم کی با دونستم

خسرو نگاهش را با تانی از من می گیرد و بی آن که 

ظر جواب من باشد، چند کاغذ دیگر را پیش می منت

 کشد.

 برای زیادی مبالغ همایون شرکت سال چند توی این-

. گرفته وام وارداتشون و اساسی کاالهای ارز خرید

 کاالهای خرید و کشور از خروج جای به که ارزهایی

 ...آزاد بازار توی شده ریخته شده، سفارش ثبت

 ان او عجیب نیست؟این همه مدارک و جزییات در دست
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یعنی با پول دولتی ارز دولتی گرفته و فروخته به -

 مردم.

 آب دهانم را با غصه فرو می دهم و می پرسم:

 اوضاع همایون خیلی خرابه؟-

خسرو شانه اش را باال می اندازد و با آرامشی که حس 

 انگیزد، می گوید:حسرت را در من برمی 

 آد می دولتیا پای هم وقتی همایون یه نفر نیست.-

 .شه می تر پیچیده چیز همه وسط
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در همین چند دقیقه یک طیف از حس های متضاد و 

متفاوت را تجربه کرده ام. از ترس و انزجار تا نگرانی 

و غم. آخرین کاغذ مانده روی میز را برمی دارم و خیره 

 انمش، زیر لب می گویم:به کلماتی که نمی خو

چقدر دلم می خواست مثل هر دختری نگرانش می -

شدم. دلم براش تنگ می شد. زمین و زمانو به هم می 

 دوختم تا کمکش کنم.

 سرم را آرام باال می برم و در نگاه عمیقش می گویم:

 دونم می که کردم می رو کاری اون حتا از ته دل-

 ودم نگاه کنم.خ به آینه توی تونم نمی دیگه بعدش

 آرام تر زمزمه می کنم:

می ترسم، می ترسم امین هم این وسط کاره ای -

 نباشه و بازیچه ی پدرش شده باشه... درست مثل من!
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خسرو نفسش را محکم رها می کند و با اشاره به 

 کاغذی که در دست دارم می گوید:

یکی از ده ها مورد تخلفشون. با سندسازی چندین -

 ملک از چند تا بانک وام گرفتن. برابر قیمت کل

نگاهم کلمات نوشته شده روی کاغذ را دنبال می کند. 

رونوشت یک معرفی نامه برای بهسازی دستگاه های 

کارخانه ی پدری خسرو است. کارخانه ای که عمال 

سال هاست متروکه مانده و از چرخه ی تولید خارج 

 شده. در حقیقت در خواست وام برای هیچ!

 حرف از پر نگاهش روی مبل بلند می شود. خسرو از

. آید نمی هایش لب روی چرا دانم نمی که ست هایی

 تعبیه یخچال میان از و کند می باز را کوتاهی چوبی در

 من به پشتش هنوز. دارد برمی قوطی دو آن در شده

 :پرسم می هوا بی که است
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 شهرزاد کجاست؟-

و به طرفم می مکثش را می بینم. با تانی در را می بندد 

چرخد. کاغذ را روی میز می گذارم و از جایم بلند می 

 شوم.

 .خوابیده اش خونه توی احتماال االن-

هر قدر هم بخواهد وانمود کند، باز هم نمی توانم 

بپذیرم آدمی مثل او از کاری که همایون زیر گوشش با 

 امالکش کرده، بی خبر مانده باشد.

 واستفاده کنن؟چرا ساکت موندید تا ازتون س-
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انحنای بیرنگ لب هایش همان لبخند تلخی است که 

تالش دارد روی لب هایش ننشیند. چیزی که این 

 روزها بارها و بارها تجربه اش کرده ام.

نگاهش را از من می گیرد. در قوطی ها را با دست 

 آزادش باز می کند.
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کدومشون همون چیزی رو دادم که می من به هر -

خواستن و فکر می کردن حقشونه.  به فرح خونه ی 

 تهران رو، به شهرزاد کارخونه رو، به شیرین...

اش ی دارییالدین ملک نیا تقریبا همهدانم که نظاممی 

ی را پیش از مرگ به اسم تک پسرش کرده است. همه

ها دوخته ها چشمان همایون و فرح به آنآنچه سال

 شده بود.

نگاهش را باز باال می آورد و بی آن که جمله اش را 

ادامه بدهد یکی از قوطی های آب میوه را به طرفم می 

 گیرد.

روی قول من حساب کن غزال. نمی ذارم کسی -

 اذیتت کنه یا آرزوهاتو ازت بگیره.
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پشت لب های بسته ام ناکام از گفته شدن « چرا؟»یک 

می ماند. دستم را دراز می کنم. قوطی را از دستش می 

 گیرم.

 

 

دردی که در معده ام می پیچد، شک ندارم که عصبی 

رفته و با است. انگار کسی معده ام را در مشتش گ

تمام قدرت می فشارد و هر بار که نگاهم به صفحه ی 

 گوشی می افتد این درد بیشتر و بیشتر می شود انگار.

ساعتی پیش که از اتاق خسرو بیرون آمده بودم، قمر و 

نگاه پر از اخمش به استقبالم ایستاده بود. واکنشی که 

تنها به همان اخم غلیظ ختم شد و برخالف انتظارم به 

 ای گفتن هر کنایه ای گفته بود:ج

 برو صبحانه تو بخور. نسا می خواد میز رو جمع کنه.-
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روی تک مبل اتاق می نشینم و به خودم در آینه ی 

قدی نگاه می کنم. خنده دار است اما حرف زدن با 

امین به طرز عجیبی برایم سخت شده است. انگار من 

را با او نبودم که به قول همایون پنج سال روز و شبم 

 گذرانده بودم. حس گناه داشتم، عذاب وجدان و ترس!

ترس از اینکه نکند همایون بلف زده باشد و امین این 

بین تقصیری نداشته باشد، نکند او هم مثل من بازیچه 

ی دست پدرش شده باشد. نکند دارم گور آرزوهایش 

 را با این کارم می کنم!

مبل بلند  خواهم از روینفس عمیقی می گیرم و می

 شوم که گوشی ام زنگ می خورد.

 

. 
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انگار هزاران رشته از اضطراب یکهو و ناغافل به جانم 

متصل می شود. نگاهم، دستم، دلم، همه ی سلول های 

 می گوشی طرف به وجودم بی امان به رعشه می افتند.

 زیر را لبم اش، صفحه روی امین اسم بادیدن و چرخم

 محکم باشد حواسم که آن بی و برم می دندان

 .دهم می فشارش

همه ی عمرم به پایان های شرافتمدانه اعتقاد داشتم، 

به خداحافظی های پر از آرزوی خوب، به جدا شدن 

یه رابطه از همون »های پر از احترام! همیشه می گفتم: 
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لحظه ای که باعث رنج طرف مقابل بشیم تموم می 

 «شه.

و ماهی همیشه در برابر شعارهایم گره می انداخت 

 «بس که بی احساسی!»میان ابروهایش و می گفت: 

ولی من بی احساس نبودم. فقط من آدم کثیف بازی 

 کردن، آدم دروغ گفتن، آدم حقه زدن نبودم.

گوشی را که برمی دارم شک ندارم بعدها هر وقت در 

ک آینه نگاه کنم به خاطر این رد تاری

 .بخشید نخواهم را خودم صورتم روی

 صدایم می لرزد:

 بله؟-

 غزال؟ چرا چند روز تلفنتو جواب نمی دادی؟-
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نمی دانم فهمیده صدایم می لرزد یا نه؟ ولی من 

گرفتگی صدایش را فهمیده ام. آب دهانم را محکم فرو 

می دهم. برخالف این مدت لحنش تند و طلبکار 

جواب ندادن هایم  نیست. خوشبینانه فکر می کنم،

نگرانش کرده است. گوشی به دست به طرف پنجره 

می روم و پشتش می ایستم و دست آزادم را دور تنم 

 حلقه می کنم.

 مگه واست مهمه؟-

چرند نگو غزال. می دونی چند بار بهت زنگ زدم؟ اگه -

نمی دونی و سختت نمی شه می تونه به گوشیت نگاه 

 کنی تا بفهمی.

دانه ی تماس های این مدتش را. سرفه دیده ام. دانه 

ی خفیفی می کنم. این بغض لعنتی نه پایین می رود و 

 نه باال می آید.
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 کارم داشتی؟-

صدایم ضعیف است و بی حس. درست برخالف او که 

 انگار با این حرفم بُل می گیرد.

 کارت داشتم؟ کارت داشتم غزال؟ من کی توی توام؟-

یند. از پس حاج فتاح که چه خوب که پوزخندم را نمی ب

نگران دست گرفتن ما و گناهش بود، عجیب است که 

 یادش رفته باشد دیگر هیچ کَسم نیست.

با خودم تکرار می کنم که نباید خودم را لو بدهم. نباید 

 با او تندی کنم.و هر چه نباشد من آهوی همایونم و ...

مکث می کنم و لحن پر اطمینان خسرو در گوشم 

نمی ذارم کسی اذییت کنه یا »شود: پژواک می 

و در ذهنم جمله ام را کامل می « آرزوهاتو ازت بگیره.

 کنم: ...یا کفتر پاپری خسرو؟
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اگر بخواهم با خودم صادق باشم، من دیگر من غزال 

روزهای پیش نیستم. آرزویم هم آرزوی روزهای پیش 

نیست. غزال این لحظه تنها ذره ای آرامش می خواهد 

 امن. همین! و یک جای

 می گویم:

 من نمی دونم تو بهم بگو.-

 

 

. 
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بغضم را می فهمد و با صدایی که حسش عجیب 

 آشناست می گوید:

 داری گریه می کنی؟ آره غزال؟-

از گریه کردنم تعجب کردی؟ می دونی شماها چه -

 بالیی سرم آوردین؟

 ثانیه تند می شود.لحنش در کسری از 

از اون خونه بیا بیرون. بیا یه جا با هم حرف بزنیم. -

نمی دونم چرا بند کردی به اون خراب شده و ازش 

بیرون نمی آی. سه روزه سی بار تا جلوی درش اومدم 

و برگشتم. هزار بار بهت زنگ زدم. پیام فرستادم. تو 

 مجبورت غزال؟ خوای می چی عوضی تو خونه ی اون

 اون از کَنی نمی که شده چی کنه؟ می ؟ تهدیدتکرده

 جا؟
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تن صدایش لحظه به لحظه باالتر می رود و به آخرین 

کلمات که می رسد رسما فریاد می زند. گوشی را از 

کنار گوشم عقب می کشم. پنج سال مثل آدم زندگی 

 و کرده بودیم. قهر بود، دلخوری بود، تشر بود، ولی داد

ید هم بود و من سرم را مثل کبک شا! نه نارو !نه دعوا

زیر برف کرده بودم و نمی فهمیدم. درست مثل همین 

حاال که فهمیده بودم میان چه لجنزاری زندگی می 

 کردم و خودم نمی دانستم.

سر من داد نزن امین! اگه اینجام به خاطر اینه که -

 همایون خواسته.

 داد می کشد:

 گور بابای همایون!-
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رده ام. دستم را از دور تنم باز حس می کنم سیلی خو

می کنم و انگار که او می بیندم، انگشت اشاره ام را 

 باال می آورم.

 حق نداری به پدرم توهین کنی!-

می گویم و تلخ می خندم از فحش هایی مردم در 

کوچه و خیابان به همایون و امثالش می دهند. لحنش 

 ککمی نرم می شود.

باشه؟ باید باهات حرف بزنم. باید بیا بیرون ببینمت. -

حرف هامو بشنوی. هیچ چیز اون جور که فکر می کنی 

 نیست غزال.

 تلخ می خندم.

ما قبال حرفامونو زدیم. یادت رفته؟ من گفتم، تو حاشا -

 کردی. دیگه چی مونده که ندونم؟

 مثل روزهای قبل نرم می گوید:
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من  دونی می تو. بزنیم حرف هم با بیا بیا عزیزم.-

 چقدر دوستت دارم، مگه نه؟

لبم را زیر دندان می برم و بی رحمانه پوستش را می 

 کَنم.

 همایون. مادرش یا هست خودش یا. تونم نمی -

 .بیام بیرون خونه از خسرو با جز به کرده قدغن

 بیچاره قمر!

 تو که ساعتی هر. بیرون بیا خونه اون از جوری یه -

 وقت نداریم غزال! خیلی. ببینمت کن جور فقط. بگی

 آرام لب می زنم:

 باشه.-

 و امین مصرتر قول می گیرد که ببینَدَم.
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تماس را قطع می کنم. انعکاس تصویر دختری که در 

 شیشه ی پنجره می بینم عجیب غریبه و نا آشناست.

 

. 
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دیوارها اتاق حرف هایم با امین که تمام می شود انگار 

سنگینی شان را روی سینه ام انداخته اند. نفسم نه 

درست باال می آید و نه پایین می رود. داغم از عذاب 
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گناه ناکرده. خودم را به تراس می رسانم و مثل همه ی 

این دو سه روز روی صندلی سفیدش می نشینم و 

 نگاهم را دخیل می بندم به تصویر باران زده ی حیاط.

 

روم و به خسرو از حرف هایم با امین بگویم، اما باید ب

حس می کنم کلمات آماس کرده اند در گلویم و بیرون 

نمی آیند. تن داغم را می سپارم به سردی هوا و بی 

 هدف زل می زنم به روبه رو.

 چرا بازم اینجا نشستی؟-

آنقدر در خودم فرو رفته ام که با شنیدن صدایش 

را باال می گیرم و به او که آشکارا یکه می خورم. سرم 

از کنارم می گذرد و پشت به من کنار حفاظ سنگی 

تراس می ایستد نگاه می کنم. ساعت دقیق را نمی 
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دانم ولی به نظرم باید حوالی ظهر باشد و همین هم 

 حضورش را در خانه تعجب برانگیز می کند.

 

لحظه ای پشت به من می ایستد و به تصویری که 

آن نگاه می کردم چشم می دوزد. حتما  دقایقی پیش به

سنگینی نگاهم را حس می کند که ناغافل به عقب می 

 چرخد و نگاهم را شکار می کند.

 صاف تر می نشینم و می گویم:

 کجا باید باشم؟ تو اتاقم؟-

کنایه ام را به روی خودش نمی آورد. تکیه می دهد به 

 حفاظ تراس و کمی پاهایش را جلو می کشد.

 

 با خودت کنار نیومدی یا دلیل دیگه ای داره؟ هنوز-
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این خسرو بدون متلک و کنایه را تنها چند روز است 

که کشف کرده ام و عجیب است که همان روز تند و 

تیزش را ترجیح می دهم. با آن خسروی بی مالحظه و 

 بداخم حداقل حسابم را بهتر می دانم.

نوک  نگاه را از صورتش می گیرم و چشم می دوزم به

شاخه های درختی که تا تراس خودش را باال کشیده و 

 با هر نسیم به لبه ی نیم دایره ی آن برخورد می کند.

 

 مهمه؟-

 مهمه.-

 جوابی که نمی دهم بی ربط می گوید:

 عشق نوجوونی داشتی؟-
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 خیره سوال پر چرخیدن نگاهم دست خودم نیست.

این  از دقیقا داند می که انگار او و شوم می اش

 سوالش چه می خواهد می گوید:

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 219پارت#

 

 

من داشتم. یه دختر هم سن و سال خودم توی -

 آموزشگاه زبانی که دوره ی دبیرستان می رفتم.

ذهنم عقب می رود و روزهای دبیرستانم را دوره می 

کند. برخالف او من هیچ حس پر شوری در نوجوانی 

بود و درس. من همه ی حس های نداشتم. فقط درس 
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تند را با امین از سر گذرانده بودم. با او دوستی را، 

وابستگی را و بعدها تندی حسی که فکر می کردم 

 اسمش عشق است از سر گذرانده بودم.

 

یه مدت باهاش دوست بودم و بعد مثل اکثر عشق -

 االن .شد تموم واقعا های دوره ی نوجوونی تموم شد.

می کنمحتا دیگه یادمم که کیفیتش  فکر بهش که

 چطور بود.

نمی دانم از گفتن این حرف ها می خواهد به چه چیزی 

 برسد.

ولی برای قمر تا آخر عمر اون حس مسخره ای که -

توی چهارده پونزده سالگی داشت، یه عشق بزرگ 

 ناکامه.
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لب پایینم را زیر دندان می برم. قصه ی قمر را بارها از 

یده ام. بارها و جزء به جزئش را. دوست زبان ماهی شن

دارم بپرسم گذشته را از زبان چه کسی شنیده است؟ 

 به و دارم می نگه را زبانم ولی پدرش؟ قمر؟ فرح یا

 :پرسم می آن جای

می خواید بگید حسم به امین فقط یه توهم بود که -

 بعدها قراره بفهممش.

 

 لبخند بعیدی روی لب هایش می نشیند.

 یب هوشیت چند بود؟گفتی ضر-

 اخم می کنم و او راحت تر از قبل می گوید:

می خوام بگم وقتی رابطه ای ناکام می مونه بی -

 کردنش تجربه فرصت اگر ولی. شه می مقدس دلیل

 ...باشه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

قمر که او را صدا می زند جمله اش را ناتمام می گذارد 

و از تراس بیرون می رود. الزم نیست بقیه ی حرفش 

ید تا منظورش را بفهمم. من عیار رابطه ام را با را بگو

امین همان شبی که رهایم کرد فهمیده ام. ولی هیچ 

کدام از این ها باعث نمی شود بی عذاب وجدان با او و 

 زندگی اش بازی کنم.

 

 چند دقیقه ی بعد برمی گردد و موذیانه می گوید:

 بیا انگار غذا آماده است. حداقل امروزو به خاطر گل-

 روی من یه غذای درست و حسابی بخور.

خوب است که خودش می داند دخترک دیوانه در این 

چند روز هر چه سوپ و آش بی مزه بود به خوردم داده 

 می مقابلش و شوم می بلند صندلی روی از است.
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 را زبانم اختیار همیشه از بیشتر روزها این. ایستم

 .ندارم

 حاال تا چطوره کارنمی دونم با این لردی رفتن سر -

 نشدین؟ ورشکست

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#
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 با و آورددرخشد. دستش را باال میبرقی در نگاهش می

 برخورد صورتم به انگشتانش نوک که جوری و احتیاط
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 گوشم پشت را صورتم در ریخته موهای نکند،

 .فرستندمی

این همون غزالیه که روز اول دیدم.  -

آد و زیر درازی که به راحتی کوتاه نمیزبون دختر

 ره.بار زور نمی

 

ام اش به حال بد و سکوت سه روزهاشاره

 زیر تا کنممی تالش حد چه تا داندمی خدا من، و است

 عقب دستانش زیر از را سرم و نزنم دستش

 این مغبون آدمِ  نیستم، خوردن بازی آدم من .نکشم

اختیار مشت ا بیر دستم. هم شدن هادلبری نوع

دهم. خسرو هایم را روی هم فشار میکنم و دندانمی

 پشت به شده هدایت موهای از دستش را به آرامی
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. ندارم شک فهمیده، را نگاهم حال. کندمی جدا گوشم

 .اشورزشی شلوار جیب در سُراندمی را دستش همان

 

 گوید:دوپهلو م

 اشه.ب خودش مدیون که اونیه بازنده نهایت در -

 فکر همیشه. فهممنمی درست را حرفش معنی -

 و. خوشبختم نباشم، وجدانم مدیون وقتی تا کردممی

 زندگی پرتگاه یلبه درست کنممی حس عجیب حاال

 سقوط بعد و ستکافی تلنگر یک تنها و امایستاده

 .آزاد

رود و در طرف در میمثالش دوباره بهبعد با آرامش بی

 گوید:همان حال می
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 بیا تا دوباره قمر نیومده دنبالمون! -

کند تا های راست و منظمش را دنبال مینگاهم قدم

ام. از ی راهرو. با خودم که تعارف ندارم. ترسیدهمیانه

ام بعد اتفاقاتی که در شرف وقوع است و از خود بازنده

کند. به عقب از آن. همراهی نکردنم را حس می

ریزد در آورد، میان نمیچرخد و سوالی را که به زبمی

 هایش.چشم

کنم و با صدایی آرام نجوا نفس داغم را از بینی رها می

 کنم.می

 

 جواب امین رو دادم. -

آید و هنوز میان ابروهایش ننشسته محو اخمی می

نظیری در کنترل دانم قدرت بیشود. میمی
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احساساتش دارد و این لحظه درست یکی از آن 

 هاست.موقعیت

 ید منو ببینه!گفت با -

گردد و باز در اش را برمیهای رفتهخسرو یکی از قدم

 هایم را بگویم.ی حرفماند تا ادامهسکوت منتظر می

 

تونم. گفتم شرایط اینجا طوریه که بهش گفتم نمی -

 اجازه ندارم از خونه بیرون بیام.

کشم و با مکثی کوتاه ام را توی دهانم میلب پایینی

 گویم:می

 

 

. 
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ولی اصرار کرد که باید حتما ببینمش. گفت وقت  -

 نداریم.

ام تا درست مثل سربازی سرسپرده منتظر ایستاده

 شاید. بدهد دهانش را باز کند و حکمی که باید را

 خوره مثل که عذابی از کمی تنها کمی، خواهممی

 .کنم کم را است افتاده روحم جان به

 

 گوید:کند وقتی که میولی سوال او بیشتر حیرانم می
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ای ای بود، به هر دلیل دیگهاگه موقعیت طور دیگه -

شد و بعد اون ات با این پسره تموم میرابطه

 کردی؟خواست تو رو ببینه، قبول میمی

 کنم.سردرگم نگاهش می

 

 سوالم انقدر عجیبه؟ -

ریزند در یاند و مموهایم باز بنای بازیگوشی گذاشته

صورتم. با یادآوری حرکت مهرآمیز دقایقی پیش 

اندازم و رحمانه چنگم را میانشان میخسرو، بی

 زنم.پسشان می

شدم و اون ای ازش جدا میاگه به هر دلیل دیگه -

 رفتم ببینمش.خواست منو ببینه، حتما میمی

 گوید:دهد و میخسرو سرش را به تایید تکان می
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ر عجیب و غریبی بکنی. فقط پس قرار نیست کا -

 از ذهنیت تصویر مثل درست ری ببینیش.می

 !جدایی از بعد ارتباطتون

 

 گویم:اختیار میفورا و بی

 اما... -

 پسش در حرف هزاران انگار ولی ندارد دنباله که امایی

 .است خوابیده

به بعدترش االن فکر نکن. برو ببین ازت چی  -

 جا.همینخواد و بعد برگرد می

زند. بازی انگار شروع هایش دو دو مینگاهم در چشم

 شده است!
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 نویسم:برای امین می

 «امروز عصر شاید بتونم.»

اش حجم بغض خوابیده در گلویم را جواب بدون فاصله

 کند.تر میبزرگ و بزرگ

 «این عوضی که هنوز تو خونه ست!»

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 222پارت#
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م های خیسم را با غصه باال می کشم و به نوری چش

که از البه الی شیار های پرده خود را به اتاق نیمه 

تاریکی می رسانند می دوزم. گیر افتاده ام میان دو 

راهی ای که هر دو انگار به جهنم ختم می شوند. 

برخالف نظر خسرو، برده و باخته ی من در این بازی 

آنی نبوده که پنج سال می  بازنده است. چه بفهمم امین

شناختم و چه نه، باز منم که یک تکه از قلب و وجدانم 

 را این بین می بازم و تمام.

 

نمی دانم این دروغ را از کجای ذهن سرگردانم بیرون 

 کشیده ام که می نویسم:
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 اش آتلیه تو داره صبح از داری؟ اون به کار چی»

نمی  بیرون شبم تا گه می مادرش. کشه می نقاشی

 «آد.

 «عوضیِ دزدناموس مگه نقاشی هم بلده؟»

می شود حرص و عصبانیتی که از البه الی کلماتش 

شره می کند را دید و حس کرد. در ذهن من خسرو هر 

چه که هست دزد ناموس نیست! لب هایم را توی 

 هایم لب پشت که عرقی نرم دهان می کشم و

 .کنم می پاک دست با را جوشیده

مسئله ی من و تو اینه؟ به ما چه که چی کار می االن »

 «کنه!

 

 جوابش سریع و بی فاصله می رسد:
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به من یکی خیلیم ربط داره. براش یه برنامه ای چیدم »

 «که کیف کنه.

دو خط پیام را با ناباوری چند بار دوره می کنم. اگر او 

امین پیش از این اتفاق ها بود با خودم فکر می کردم 

نیت بلف زده است. فکر می کردم دارد از سر عصبا

هارت و پورت الکی می کند. ولی حاال و در این لحظه، 

امینی که شریک پدرش در خارج کردن ارزهای 

 .ناآشناست و غریبه عجیب شده دزدی

 

 «می خوای تا شب با من چت کنی؟»

 «زنگ بزنم؟»

 فورا می نویسم:

 «نه!»
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ی را. می خواهم نقشم را انگار یاد گرفته ام و قواعد باز

کاری کنم که فکر کند شرایطم در این خانه سخت 

است. می خواهم حس ترس و اضطراب را به او منتقل 

 کنم.

پس دقیق بگو کی می تونی بیای. زمان درست بهم »

 «بگو. به ساعت و دقیقه. باید به باباخبر بدم. 

اضطرابی که می خواستم با کلماتم به جان او بریزم، 

همه ی وجودم را احاطه می کند. و با پیام  برمی گردد و

 بعدی اش:

 

 

. 
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یه ماشین می فرستم، همین که از در بیرون اومدی »

 «سوار شو و بیا.

تیره ی پشتم می لرزد. اینکه هیچ دورنمایی از آنچه 

پیش رویم است ندارم، نفسم را بند می آورد. با صدای 

به در اتاقم می خورد به آن طرف سر می تقی که 

 به دارم شک که ای زمزمه می کنم«بله»چرخانم. آرام 

 .باشد رسیده است در پشت که کسی گوش
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 از جلوتر خسرو ی سایه و شود می باز آرامی به در ولی

 از. اتاق ی تیره ی قالیچه روی کشد می قد خودش

 می توضیحی هیچ وبدون شوم می بلند تخت روی

 :گویم

 

 می پرسه ساعت چند.-

صدایم گرفته است. درست مثل نگاه خسرو که حتا در 

تاریک و روشن اتاق هم می توانم گرفتگی اش را 

 حس کنم. پیام بعدی امین همان لحظه می رسد:

 «نگفتی؟»

پوست لبم را زیر دندان می برم و می کَنم. خسرو با 

همان سکوت وارد اتاق می شود و در را پشت سرش 

 می امین پیام از را نگاهم آید می که جلوتر بندد.می 

 گرفتن برای را دستش خسرو. دوزم می او به و گیرم
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 بود، این از غیر وقتی هر اگر. کند می دراز گوشی

 ...حاال ولی داشتم او به گفتن برای نقد به دست جوابی

 

زبانم را روی لبم می کشم و جای پوست کنده شده 

ثانیه بیشتر طول نمی کشد. اش می سوزد. مکثم چند 

گوشی را به طرفش می گیرم و نفس جامانده ام را رها 

 می کنم.

انگار در آن لحظه به همراهی کسی نیاز دارم. به یک 

شانه برای تکیه زدن، حتا اگر صاحبش خسرو ملک نیا 

 باشد.

نگاه خسرو از پیام باالی صفحه کم کم پایین می آید. 

او داده را می بیند و در حتما فحش هایی که امین به 

نهایت بدون اینکه واکنشی داشته باشد چیزی تایپ 
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 می طرفم به را گوشی شودمی کند. کارش که تمام می

 :گوید می و گیرد

سه می ری، چهار و ربع توی این اتاق برام تعریف -

 می کنی باهات چیکار داشت.

 

گوشی را از دستش می گیرم و با کنجکاوی به پیامی 

 ی امین فرستاده نگاه می کنم. نوشته است:که برا

ساعت سه جلوی درم. فقط یک ساعت وقت دارم »

امین. امشب قراره همایونو ببینم. نمی خوام از دستش 

 «بدم.

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#
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 که دانیممی خوب هردویمان و است زده حقه با زیرکی

داختن همایون از ان گیر برای را موقعیتی همچین هاآن

 باال او سیاه هایچشم تا را داغم نگاه دهند.دست نمی

 :گویدمی و گیردمی طرفمبه را دستش خسرو. آورممی

آدم اگه بهترین پدر و مادر دنیا رو هم داشته باشه،  -

 شه.گاهی فقط با یه دوست حالش خوب می

 

طرفم دراز شده و خورد تا دستی که بهنگاهم سُر می

حرکتی از جانب من است. گوشی را محکم میان منتظر 

 دهد:دهم و او ادامه میانگشتانم فشار می
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 ما که پدر و مادر خوب هم نداشتیم. -

حسم به او ضد و نقیض است. من درست به همان 

 این و شناسمش، به او اعتماد دارمای که نمیاندازه

 و آیدمی باال تردید با دستم. کندمی سردرگمم بیشتر

رنگش را حتا در آن نشیند. لبخند کمدستش می کف

توانم ببینم. دستم را میان تاریک و روشن هم می

 دهد.مشتش فشار می

 

تا وقتی بلیت رفتنتو دستت ندادم، مثل سایه  -

همراهتم. حتا اگه توی روشنی نور منو نبینی. پس 

 از هیچی نترس. باشه؟

ی همهدانم او با فهمم. تنها میمنظورش را درست نمی

مرموز بودنش قابل اعتمادترین آدم این روزهایم است. 

دهم و او انگشتانش را از دور سرم را تکان خفیفی می
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کند. قبل از جدا شدن دستانمان دستم به آرامی باز می

 کنم:نجوا می

 

 شما هم داشتین؟ -

دهد. لبم را با زبان تر پرسشگرانه سرش را تکان می

 کشم.میان دستش بیرون میکنم و دستم را از می

دوست!... همونی که گفتید گاهی آدم فقط با  -

 .شهمی خوب حالش اون

کند در جیب اش را فرو میاو هم دست رها شده

داند یا نه، که این دانم خودش میشلوارش. نمی

 کند.عادتش آرامش عجیبی از وجودش ساطع می

 داشتم... وقتی توی ایتالیا تنها موندم. -
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 هم ثانیه چند مکثش قدر کافی پرسوال است.نگاهم به

 :بگوید تا کشدنمی طول

 

 نگین! -

آید که نگین وقتی در مورد نقاشی خسرو و من یادم می

 حس نگین به زد از ایتالیا بودنش گفته بود.حرف می

 همانی من برای او خسرو نظر در اینکه از و دارم خوبی

 .گیرممی آرام اندکی او، برای نگین که شده

 

 

. 

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#
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 225پارت#

 

 

 

 گوید:کند و میخسرو با سر به پشت سرم اشاره می

تا ساعت سه استراحت کن. نگران هیچی هم  -

نباش. قرار نیست هیچ کار سختی بکنی. فقط 

اش برای تو چیه. بعد هم به ری ببینی برنامهمی

بیاد و بهانه دیدن همایون و اینکه شاید کوتاه 

 جا.گردی همینمدارکت رو بهت پس بده، برمی
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ایستد. میان رود و نرسیده به آن میطرف در میبه

چرخد و با لحنی طرفم میروشن اتاق دوباره به سایه

 گوید:دلگرم کننده می

 جریان سایه رو فراموش نکن. -

ی رود و من با قلبی که انگار کمی آرام گرفته لبهمی

 نشینم.تخت می

دلم عجیب برای ماهی و آغوش گرم و تپلش تنگ 

هایی که پایان و حرفشده است؛ برای غرهای بی

ی چشمم اند یا متلک. گوشهمعلوم نبود قربان صدقه

ام. خورد روی گونهی داغ اشک سر میسوزد و قطرهمی

شود که ده روز است ندیدمش و بدتر از آن ده روز می

 ام.صدایش را نشنیده
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دانم تماس دهم، میگوشی را بیشتر در مشتم فشار می

ترسم به نگرفتنش با من به دستور همایون است. می

 او زنگ بزنم و همایون اذیتش کند.

شد یادم است گه گاه که از دست همایون عصبانی می

زاد همون اسیریه که طوق بردگیشو آدم خانه»گفت: می

 «نامرئی کردن.

 

شوم. وقتی خانه خارج میدرست راس ساعت سه از 

بندم، خسرو روی کاناپه چستر در را پشت سرم می

طوری اتفاق کند. همه چیز هماننشسته و نگاهم می

اش گفته. وقتی در های بعدیافتد که امین در پیاممی

کنم، ماشین سیاه بزرگی جلوی در ترمز حیاط را باز می

کنم ان میهایی که جبندم و با قدمکند. من در را میمی

طرف در عقب نظر بیایند بهجای لرزیدن، مشتاق بهبه
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کنم. و بعد در کسری از ثانیه روم و بازش میمی

ی بلند پاییزی واری از کوچهماشین با سرعت دیوانه

جا هایش را روی آسفالت بهکند و رد چرخعبور می

 گذارد.می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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هاست. با هزاران نقاب و مان شهر فرنگ قصهتهران ه

رنگی که صورتش را با آن بزک کرده است. از پس 

ی ماشین خیابان، تابلوها و زرق و برق ی تیرهشیشه

کنم مسیر حرکت گذرانم. سعی میها را از نظر میمغازه

 خاطر بسپارم.را کشف کنم و آن را به

 

بلند. ماشین ایم. در یک خیابان فرعی جایی در قیطریه

 یهمه کنممی حس ایستد،می بلندی که کنار ساختمان

 و اندشده منقبض و سفت اضطراب از تنم عضالت

 .حبس نفسم

 گوید:آنکه به عقب برگردد، میراننده بی

ی پنجم، با البی هماهنگ شده. تشریف ببرید طبقه -

 واحد نوزده.
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گذارم و از ی در میدست سردم را روی دستگیره

کنم. دنیای آرامم چه ر به راننده نگاه میپست س

شبه زیر و رو شده است. انگار که یک شب یک

هایم درست وسط خوابیده باشم و صبح چشم

 ترین سکانس یک فیلم مافیایی باز شده باشد.هیجانی

 

کنم و از ماشین آنکه چیزی بگویم در را باز میبی

هایم د. قدمانروم. پاهایم انگار از کار افتادهبیرون می

کنم و روند. دستم را دور بند کیف محکم میپیش نمی

ی جلوی ورودی باال گیرم از چند پلهبا نفسی که می

های دهد، بوی پاییز و برگروم. هوا بوی کاج میمی

 ی گوشه و کنار خیابان.پوسیده
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 آنکهبی و البی خلوتی میان و آورممی در به فشاری

ایستم. زم جلوی آسانسور میبیندا منالبی به نگاهی

 چون شده، انگار سیبلش بیشتر از حدی که باید چرب

 را حضورم هم او کنمنمی نگاهش من که طوریهمان

 یدقیقه چند و شوممی آسانسور وارد .گیردمی نادیده

 .امایستاده نوزده واحد در پشت بعد

گذارم. جایی در اعماق دستم را روی زنگ کنار در می

یمان دارم امینِ بعد از این دیدار دیگر در ذهنم وجودم ا

شبیه امینِ پنج سال پیش از آن نخواهد بود. در به 

فتاح از میان جای امین، حاجشود و بهآرامی باز می

 کند.چهارچوب در نگاهم می

 

 صورت مات خورده رکب هایآدم مثل و زدهشوک

تحلیل شرایط  به سرعت با ذهنم و مانممی او آلوداخم
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 دور و فرار به. کنممی فکر آمده مسیر به پردازد.می

 و قلب در او از خوبی حس هیچ دیگر که اویی از شدن

 .است نمانده باقی ذهنم

 

تر هایش غلیظتواند افکارم را بخواند که اخمانگار می

کند و خودش را از مقابل در شود. در را کامل باز میمی

 :گویدمی دستوری لحن با کشد وعقب می

 بیا تو. -

 

به خودم می آیم. اخم هایم درست مثل خود او در هم 

می رود. باید برگردم. باید همه ی مسیر آمده را یک 

نفس طی کنم و خودم را برسانم به امنیت خانه ی 

 خسرو ملک نیا. بی اختیار قدمی به عقب برمی دارم.
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نسبتا حرکتم را که می بیند تکانی می خورد و با صدای 

 بلندی می گوید:

 امین؟-

به قدر یک پلک زدن هم طول نمی کشد. جشم که باز 

می کنم، امین از پشت سر او به من نگاه می کند. 

ی حضور کسی را درست پشت سرم حس می سایه

 کنم.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 227پارت#
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به ثانیه نمی کشد که برق بخشی از راهرو و راه پله 

د و همین هم به خوف و وحشتی که در خاموش می شو

دلم افتاده دامن می زند. با حرکتی کند و کرخت به 

عقب می چرخم. صدای کوبش بی امان قلبم را در 

گوش هایم می شنوم. دیدن مرد هیکلی و قدبلندی که 

پشت سرم ایستاده صدای تپش های قلبم را در 

مولکول های هوا فراگیر می کند. جوری که شک ندارم 

 ر سه شان می توانند صدایش را به وضوح بشنوند.ه

 

 غزال، چرا نمی آی تو؟-

امین هنوز پشت پدرش سنگر گرفته و سوالش در این 

شرایط به جای تعارفی صمیمی بیشتر به دهن کجی 

شباهت دارد. یعنی بیا، یعنی مجبوری که بیایی! در دل 
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 لعنتی نثار همایون می کنم و با زانوانی که جان می کنم

 خم نشوند و نلرزند جلو می رم.

 

 کنار از شود، می راحت من آمدن از خیالش که حاجی

 بسته محض به. شود می خانه وارد و گذرد می امین

 که آغوشی. شوم می اسیر امین آغوش میان در شدن

. کند می تحمیل روحم به را جبر عذاب لذت، جای به

 :کند می نجوا آرام گوشم کنار

 ره؟تو کجا بودی دخت-

 

دست هایش را دور تنم محکم تر حلقه می کند و کنار 

گوشم را می بوسد. برخالف دست های او، دست های 

من بالتکلیف آویزان مانده اند. دست خودم نیست! من 

بلد نیستم از روحم برای آدم ها مایه بگذارم. امین 
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لحظه ای بی حرف و حرکت می ماند و بعد به آرامی 

خیره نگاهم می کند. انگار  سرش را عقب می کشد و

سردی ام را فهمیده که این طور با ناباوری نگاهم می 

 کند.

 

سرش را تکان کوچکی می دهد و با به آرامی لب می 

 زند:

 این یعنی چی؟-

نگاهم را از چشم های کالفه اش پایین می کشم تا 

. است شده اصالح پیش دقایقی انگار صورت براقیکه

بگویم، دیگر نه خودش، نه آغوشش  خواهد می دلم

دلم را گرم نمی کند. دلم می خواهد بگویم دیگر به 

اویی که در برابر ترس من از آن غولتشن پشت در 

 سکوت کرده، اعتماد ندارم. دلم می خواهد بگویم...
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 چرا این جوری شدی ؟-

تنم را کمی عقب می کشم تا از آغوشش جدا شوم. 

 دور شانه ام جدا می کند.می فهد و دست هایش را از 

 چه جوری ام؟-

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 228پارت#

 

 هنوز به چشم هایش نگاه نمی کنم.

 منو ببین! کجا رو نگاه می کنی تو؟-

چشم هایشم را باال می کشم و به همان نقطه ای که 

می خواهد زل می زنم. به چشم هایی که حس می کنم 
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که در او کشف کرده درعین عصبانیت و شاید دورنگی 

 ام، جایی در عمقش ترسیده هم هست.

 

 چه فرقی برات می کنه که به کجا نگاه کنم؟-

 می غرد:

فرقی نداره؟ برای من فرقی نداره غزال؟ پس تو االن -

 اینجا چی کار می کنی؟

تا پشت لب هایم می آید که بگویم من به اجبار 

 همایون اینجایم. ولی به جای آن می گویم:

 هنوز خودمم نمی دونم چرا اینجام.-

اخمش در لحظه پر می کشد. انگار حرفم را به حساب 

ناز کردنم می گذارد یا چیزی شبیه این. دستش روی 

شانه ام قرار می گیرد و من را به طرف سالن بزرگ 
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خانه هدایت می کند. آرام و طوری که تنها خودم 

 بشنوم، می گوید:

 

 ره.خیلی هم خوب می دونی دخت-

بعد از راهروی نسبتا بلند ورودی وارد پذیرایی بزرگی 

 خوری ناهار و مبل دست می شویم که به جز یک

. نیست حاجی از خبری. نیست آن در دیگری چیزی

 قرار خورده نیمه قوطی و پیتزا ی جعبه چند میز روی

 چمدان هشت هفت، راهرو نزدیک دیوارِ کنار و دارد

جا مکث می کند و فشار  هان هایم قدم. آماده مشکیِ

دست امین روی شانه ام کمتر می شود. چمدان ها را 

خوب می شناسم. خودم برای بستن شان کمکش 

کرده بودم. به یاد می آورم که قبل از احضارم و آن تب 
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کذایی خسرو گفته بود، برای دوشنبه به مقصد دبی 

 بلیت دارد و امروز دوشنبه است.

 

نبال می کند و به چمدان های نگاه امین رد نگاهم را د

 می رسد. می دانم ولی می پرسم:

 جایی می خوای بری؟-

 امین جلوتر می آید و به نیمرخم نگاه می کند:

 من در حقیقت رفتم.-

حرفش آنقدر دوپهلو است که بی اختیار تنم به رعشه 

ی خفیفی دچار می شود. دستم را محکم مشت می کنم 

 چرخانم.و به طرفش سر می 

 همه فکر می کنن رفتم. حتا حاج خانوم.-
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 پس چرا هنوز اینجایی؟-

کامل به طرفم می چرخد. با نگاهی که حس ناآشنایی 

 گوید:دارد می

 چون من بدون تو حتا قبرستونم نمی رم.-

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 229پارت#

 

 

چرا قلبم دیگر با شنیدن این جمالت و لحن و مثال پر 

تند نمی زند؟ چرا لبخند همیشگی کنج لب  احساسش

هایم خانه نمی کند و چرا به جای آرامشی که کنار او 

 داشتم تا این حد آشوبم؟
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نگاه امین با دقتی بیشتر میان اجزای صورتم می 

چرخد. با مکثی معنا دار از روی لب هایم عبور می کند 

 می باال را دستش بعد و دوباره می رسد به چشم هایم.

د؛ نه با احتیاط سرانگشتان خسرو، که با حسی آور

مالکانه موهایم ریخته توی صورتم را پشت گوشم می 

فرستد. ولی عجیب است که میل پس زدن دستش 

 همانی است که امروز روی تراس در وجودم داشتم.

 

لحنش مهربان است و آرام. انگار اثری از پسر حق به 

ه سعی دارد جانب این روزها در وجودش نیست یا اینک

 پنهانش کند.

چشمات خوب شده، آره؟ دیگه مثل اون دفعه که -

 دیدمت پف نداره.
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 او، با مسالمت برای من این جمله اش با وجود تالش

 آخر تا .کشد می پیش ابروهایم میان را اخم

 با روز چند این در که کسی تنها ماند می یادم عمر

 های چشم فکر به تندش لحن و تشر و توپ وجود

جراحی شده ام بوده، خسرو است نه او یا همایون و 

 حتا ماهی!

تکانی به سرم می دهم تا دستش را از بند موهایم رها 

کند ولی برخالف خواسته ام دستش سر می خورد روی 

 گوشم و پایین تر از آن، روی گردنم می نشیند.

 

 دارو استفاده کردم، یه کم بهتر شده.-

 با چه نسخه ای؟! نمی پرسد کی، کدام دارو یا

 خوبه. پس تو این چند روز نگرانی اینو نداریم.-
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ترسیده ام! از این چند روزی که قرار نیست نگرانی 

 هراسی با را لبم. باشد داشته نگرانی بابت چشمان من

 .کشم می دندان زیر پنهان

 من چرا اینجام؟-

 

 که با خودم ببرمت.-

حرکت دستش روی گردنم حس بدی به جانم می 

ریزد. خودم را آشکارا عقب می کشم. می فهمد و می 

گذارد به حساب اعتراضم از حرفش. دستش را پس 

 می کشد و من برای نشان دادن موضعم می گوبم:

چطوری می بری؟ من ممنوع الخروجم، مدارکمم -

 همایون گم و گور کرده.
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 نشیند روی لب هایش. می استرسی پر لبخند

 تو به اونش کاری نداشته باش.-

قدمی به عقب برمی دارم و با صدایی که دیگر مالحظه 

 ی حاجی را نمی کند، بلند می گویم:

چطور کاری نداشته باشم؟ من قبال هم بهت گفتم که -

 به هر قیمتی از ایران نمی رم.
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صدای امین هم از نرمش چند دقیقه ی قبل فاصله می 

. انگار می خواسته با این لحن من را تحت تاثیر گیرد

 بگذارد و تیرش به سنگ خورده است.

 یعنی می خوای قید منو بزنی؟آ-

می دانم نباید از خودم ناامیدش کنم، چون من آهوی 

همایونم. ولی دست خودم نیست. من آدم کوتاه آمدن 

نیستم و امین این را بهتر از هر کسی می داند. حتا اگر 

تاب این لحظه شک نبرد، کمی که بگذرد برایش تب و 

 سوال برانگیز خواهد بود.

 چه ربطی به هم داره؟-

 

ربط نداره؟ من دارم می رم. دیگه هیچ وقت هم -

 .بیای باهام خوام می االن من برنمی گردم.

 شاخک هایم تیز می شود.
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 چرا دیگه هیچ وقت برنمی گردی؟-

خودش را مکثش می گوید که جا خورده است. ولی 

 نمی بازد.

چی می گی تو؟ مگه من و تو قرار نداشتیم بریم برای -

 همیشه؟

 

این فرق می کرد با چیزی که او گفته بود. شاید هم نه، 

 و این تصور حاصل نگاه بدبینانه ی من بود.

 چطور می خوای منو با خودت ببری؟ قاچاقی؟-

نفسش را با پوفی کالفه بیرون می فرستد و دستش را 

 موهای خیلی کوتاهش می کشد. روی

 نه اون جوری که تو فکرشو می کنی؟-
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حاال هر دو بی خیال حضور حاجی تقریبا داریم داد می 

 کشیم.

 

پس چطور؟ تو به من بگو. چطور می شه بدون -

 مدارک و وقتی ممنوع الخروجی از کشور رفت.

چیزی که نمی گوید، به او پشت می کنم تا به طرف در 

هنوز حرفی که می خواهم یگویم از دهانم بیرون بروم. 

نیامده که یقه ی مانتو ام را از پشت می گیرد و می 

 گوید:

 !شده خراب اون تو برگردی نیست قرار دیگه-

 درگوش:

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 عقب به او هایدست قدرت با و کشممی بلندی جیغ

زمان با نم و همکمی تقال بیشتر. شوممی کشیده

 فریادم:

 ولم کن عوضی! -

کند و درد ی دیوار راهرو برخورد میکمرم محکم به لبه

اش کرده است برد. داد و تقالیم جرینفسم را می

شود در صورتم و با هر دو دست انگار. براق می

 کند.هایم را میخ دیوار میشانه
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 من فکرکردی خفه شو. فقط خفه شو غزال. -

 که غیرتمبی و اسکل انقدر یعنی بری؟ ذارممی

 کنم؟ کثافت اون تقدیم دستی دو نامزدمو

. کنممی رها صداداری و بلند «ها »ام را با نفس رفته

. قلبم به رسدمی و آیدمی باال هایممهره از نمکنم درد

 توهینش از که درد، سرِ از نه را قلبم شکستن صدای

 .شنوممی

 

 امین؟ -

ی امین با مشت روی سینه توجه به حضور حاجیبی

 کوبم.می

تو خودت باعث شدی. تو با دستای خودت منو  -

 فرستادی اونجا.
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زند و بار با لحن تندتری امین را صدا میحاجی این

که با یک دستش هر دو دستم را روی امین درحالی

تر از گیرد تا مانع مشت زدنم شود. بلنداش میسینه

 گوید:قبل می

 

 .دخالت نکن بابا -

بار امین با حاجی آید که حتا یکتا آن لحظه یادم نمی

مان تند حرف زده باشد. انگار در این چند روز همه

ایم. به بلوغ هر آنچه در درونمان بودیم پوست انداخته

ایم و آن روی پنهانمان از پرده بیرون افتاده رسیده

 است.

امین آید و کند. جلو میحاجی به تشر امین توجهی نمی

 گوید:با همان لحن تحقیرآمیز می
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برای تو که بد نشد. انگار حسابی بهت خوش  -

 گذشته.

 

قدر محکم آورد و امین آنسوز اشک دلم را ضعف می

 کنممی مچ هر دو دستم را گرفته که هر چه تقال

 .بکشم هایمچشم روی و کنم آزادشان توانمنمی

دش تا از کشگیرد و به عقب میحاجی آرنج امین را می

 من جدایش کند.

 

 ترسونی دختر مردمو!ولش کن پسر. داری می -

هایی که دیگر لحنش پر است از مصلحت و اشاره

کند. شناسمشان. چیزی که امین را دیوانه میخوب می

هایم را رها کند و بچرخد طرف پدرش قدر که دستآن

 وار فریاد بزند:و دیوانه
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 دخترِ مردم؟ این زن منه بابا. -

 

. 
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کشم روی ام را محکم میهای آزاد شدهدست

زنم. حاجی با هایم و اشک و سوزش را پس میچشم

 گوید:لحنی جدی و محکم می

 زنی؟حواست هست داری سر من داد می -

 زند:و امین به همان شدت قبل فریاد می
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فتم اگه آره. آره، تو به من قول دادی بابا. بهت گ -

 زنم زیر همه چی!غزال نباشه می

 به حقیقت در و چرخدمی هاآن میان ناباوری با نگاهم

 هر که منی به. کنممی نگاه خودم یاحمقانه زندگی

 .امشده صیادی یطعمه کنم،می نگاه طرف

 

ی راهرو فاصله ای به در میان همهمهصدای ضربه

آید. یاندازد.حاجی زودتر از امین به خودش ممی

قرار و مستاصل های بیکه نگاهش در چشمدرحالی

 گوید:امین است می

 بله؟ -

 گوید:صدایی از پشت در تنها یک کلمه می

 آقا؟ -
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 دهد:همین! حاجی فورا جواب می

 

 چیزی نیست. تو به کارت برس. -

 کند.تر زمزمه میو بعد با صدای آرام

یه احمقی اینجا زده به سرش و داره همه چیزو  -

 کنه.خراب می

طرف کند و با درماندگی بهنشینی میامین آشکار عقب

هایم قرارش که در چشمچرخد. در عمق نگاه بیمن می

توانم رد دوست داشتن روزهای زند، میدو دو می

هایی که تا همین چند روز گذشته را ببینم. رد خاطره

ی چیزهایی که پیش برایم همه چیز بود. همه

 حاال هایش بسازم.ام را روی پایهوادهخواستم خانمی

 بارها که نفرتی و عشق مرز روی درست امایستاده
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 یک قدربه را اشباریکی مانتالسانتی هایجمله میان

 .اندکرده توصیف مو تار

 

 زند:امین لب می

 تو باید با من بیای. -

 گوید:پدرش با تحکم می

 امین! -

 کند:میتوجه به او باز زمزمه امین بی

 مجبوری با من بیای. -

مانم و برای جلوگیری از هایش میخیره در چشم

سقوط ناشی از لرزش زانوهایم، نامحسوس خودم را 

دهم. ماهی همیشه کشم و به دیوار تکیه میعقب می

ی خوش خط و خاله. همون دنیا یه فاحشه»گوید: می
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ه رقصه، اون دارکنی داره به ساز تو میوقتی که فکر می

 «کشه.تخم خیانتو به تنش می

 

شکند. وقتی ی حاجی میخط نگاه من و امین را جمله

 گوید:می

 تر داریم.ما االن یه کار مهم -

 

 

. 
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 کردن ورشعله دوباره همین یک جمله انگار برای

 .کندمی کفایت امین آتش

 حرفشو نزن بابا. -

لرزد یا دانم صدایش از سر استیصال است که مینمی

 طرفبه را او و گیردمی را امین بازوی حاجی بغض.

 :گویدمی چشمش در چشم درست. کشاندمی خودش

ات چیه؟ تو اصال بهش گفتی برنامه -

 و بکنه فکراشو بدی فرصت بهش خواینمی

 بگیره؟ تصمیمشو

های منرمش کالمش، نگاه خیره و معنادارش در چش

گویند حرفش انتخاب و امین و درماندگی او، همه می

طور تصمیم من نیست. حرفش این نیست که امین این
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ی کند. نیم نگاهی از گوشهبا بیچارگی نگاهش می

اندازم. اگر شک نداشتم آن چشم به در ورودی می

 چشم است، نشسته بست مردک لندهور پشت در

ز شر این لحظات ا را خودم و چیز همه روی بستممی

 دادم.بار نجات میخفت

ی عرق کشد روی صورت و چانهامین دست می

 .کندمی شره حرکتش هر از استیصال اش.کرده

اول براش توضیح بده جریان رفتن شما چیه و  -

چطوره. بعد وقت بده فکراشو بکنه. اینجا یا هر 

خواد. هر وقت تصمیمشو جایی که خودش می

 گرفت...

 گوید:و با لحنی خاص می کندمکثی می

 خوای؟خوای مجبورش کنی ، میتو که نمی -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

زیرکانه قصد دارد با ذهن من و روان امین بازی کند. 

خواهد من را برای اعتراض تحریک کند و از سوی می

دیگر دهان امین را ببندد. ولی از شانس بدش من آن 

انگیز ماجرا کند نیستم و قسمت غمهالویی که فکر می

ی صد و هشتاد است که دلیل تغییر رویهاین 

 دانم.زنم که میدانم. یا حدس میایش را میدرجه

 طرفمبه امین که است مانده دیوار به امهنوز تکیه

 درهم صورت به دارم ناآشنایی حس.چرخدمی

 هست هرچه که حسی. اشطوفانی هایچشم و

 .نیست عشق و خواستن

 گرسنه نیستی؟ -

ر بدترین شرایط ممکن. غمگین ترین سوال دافتضاح

 به تلخ لبخندی با هایملب یگوشه و کنمنگاهش می
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 نظرمبه که ایپدارنه لحن با حاجی.آیدمی کش پایین

 :گویدمی. آیدمی ایعاریه عجیب

 خدا .بزنید حرف باهم بشینید جای داد و هواربه -

 قبل. اینکرده تحصیل و عاقل دوتاتون هر بخواد

ود برید یه مملکت دیگه و تنهایی ب قرار هم این

 زندگی کنید.

 دهد.دوزد و ادامه میبعد نگاهش را به امین می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 234پارت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 

براش توضیح بده برنامه چیه و چطوره. اگه قبول  -

کنم. تون میکرد که طبق برنامه همین امشب راهی

بره  بذار ولی اگه وقت خواست واسه فکر کردن

 فکراشو بکنه...

توانم فکر حس نگاهش را به امین دوست ندارم. نمی

های هشدار نکنم که این پوئن دادنش به من، نگاه

اش به امین و آن لحن آرامی که او را به چشمم گونه

 ربطبی کند،می ترسناک مثل یک مار خوش خط و خال

 .باشد خسرو یحقه به

های من و نشاند در چشممیبار نگاهش را این

 گوید:می
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فقط باید حواسش باشه که وقت زیادی برای فکر  -

 کردن نداره.

انگیز تنها رود و من و امین را در آن راهروی نفرتمی

 تا مانیممی سکوت در و حرکتگذارد. چند لحظه بیمی

 :گویدمی آرام امین

 دی؟هنوزم چیزبرگرو به همه چیز ترجیح می  -

کنم. آید و نگاهش میآرام باال میسرم آرام 

هایش از بغض براق شده است و لحنش تلخ. چشم

انگار پلک زده بودیم و گردباد افتاد بود میان 

 تنها و داشت دراز سر قصه این نه، که یا مان.زندگی

 .نداشتم خبر که بودم من

کنم و با صدایی گرفته نفسم را با آه عمیقی رها می

 گویم:می

 ام عوض شده باشه؟گذشته که سلیقهمگه چقدر  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 خندد.تلخ و پرغصه می

 جوری شده؟اگه خیلی نگذشته پس چرا نگات این -

شک خودش بهتر از هرکسی جواب سوالم را بی

داند که ماند. میداند که منتظر جوابم نمیداند. میمی

آید و مثال در مقابل خط و نشان نگاه پدرش کوتاه می

 ی او فکر کنم.برنامه دهد تا من بهفرصت می

زنم بیارن. تو این فاصله هم به حرفام زنگ می -

 گوش بده.

ام را در دستش زدهآورد. انگشتان یخدستش را جلو می

فشارد و من را با گیرد. حریصانه میان مشتش میمی

برد. حس تلخ های پذیرایی میطرف مبلخودش به

 کند. طعمه بودن عجیب روی روحم سنگینی می

ها های کنار دیوار روی یکی از مبلره به چمدانخی

ام. حاجی باز روییبهنشینم و امین هم روی مبل رومی
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هم ما را تنها گذاشته و اثری از او نیست. امین هر دو 

گذارد. سرش را میان آرنجش را روی زانوهایش می

های شود به سرامیکگیرد و خیره میهایش میدست

وشی چند بار کوتاه در جیبم بدون فرش زیر پایش. گ

اختیار عضالت ها، بیی پیاملرزد. از حدس فرستندهمی

 شود.تنم منقبض می

 

. 
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دست هایم را روی زانو محکم مشت می کنم. از ته دل 

دعا می کنم اگر حدسم در مورد فرستنده ی پیام ها 

تا صدای وز وز خفیف درست است، سر عقل بیاید و 

ویبره به گوش امین نرسیده از صرافت پیام فرستادن 

بیفتد. آنقدر امین را می شناسم که بدانم تنها آدمی که 

می تواند آن روی وحشی اش باال بیاورد فقط خودِ 

 خسرو است.

مستجاب الدعوه شده ام انگار. چون هم زمان با باال 

یبم حس آمدن سر امین دیگر لرزش گوشی را در ج

 نمی کنم.

 می ریم جنوب...-
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آنقدر بی مقدمه می گوید که چشم هایم از تعجب گرد 

می شود. آب دهانش را سخت فرو می دهد و سیبک 

 گلویش آرام و به کندی باال و پایین می شود.

 هم بعدش. کویت ریم می کشتی یه با بندر. از اون جا-

همه  بعدش. همینجاست تا فقط مون سختی. امارات

 چی جوره.

لبش را زیر دندان می کشد و فشارش می دهد. 

نفسش را محکم رها می کند و تکیه می دهد با پشتی 

 مبل.

نگاهم پشت سر امین روی سایه ی حاجی در راهرویی 

که به احتماال به اتاق خواب ها ختم می شود می نشیند. 

لب هایم به پوزخندی کش می آید. پوزخندی که 

 .خودش های حرف حساب به گذارد می را آن امین

 بابات چطور راضی شد منو با خودت ببری؟-
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امین انگار انتظار هر حرفی را از من دارد اال این. لحظه 

ای مبهوت نگاهم می کند. اگر قرار به بازی کردن با 

من است، کاری می کنم که بعدها در دلش به هنرمندی 

تا روی ام اعتراف کند. به امین برای گفتن حرفی که 

 :گویم می و دهم نمی امان زبانش آمده

 بهت نگفت تو کالنتری چیا بهم گفته؟-

 غزال من به هیچ کس کاری ندارم.-

 کمی بلند تر از قبل و مثال بدون پرده پوشی می گویم:

 خوان می چی واسه بدونم خوام می. دارم کار اما من-

. بندازن خطر به خودشونو اعتبار هم و تو ی آینده هم

ی دونی اگه لو بریم چی می شه؟ می دونی اگه م

 همایون بفهمه چه بالیی سرمون می آره؟

امین خودش را روی مبل جلو می کشد. انقدر که 

زانوهایش می رسند به زانوهای من. دست هایم را از 
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روی زانو برمی دارد و انگار که بخواهد راضی و ساکتم 

 :گوید می پایین صدایی تن با کند،

 خاطر به فقط باشی؟ داشته کار من قط بهمی شه ف-

. دارم خبر گفته بهت که هم چیزایی از خب؟من. من

 می سازی ظاهر جوری یه باید. بود مصلحتی ش همه

 فراری به نشه متهم رفتیم تو و من وقتی که کرد

 اسم با من. کنیم خطرناکی کار نیست قرار ما .دادنمون

ین... آره، تو بب... هم تو شم، می خارج کشور از خودم

مدارکت مال خودت نیست. ولی... ببین، همه چیز 

 مطمئنه. خیالت راحت باشه.

بغض در گلویم ورم کرده انگار. دلم به حال خودم، 

امین و همه ی بچه هایی که با لطف پدرانشان بی راهه 

 کشیده می شوند می سوزد.

 من با مدارک یکی دیگه بیام کویت و امارات چی کار؟-
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ت هایم را بیشتر در دستش فشار می دهد. امین دس

اصرارش برای راضی کردنم به من می فهماند، حقه ی 

خسرو حداقل روی او اثر ندارد و او تنها می خواهد 

خودخواهانه من را با خودش ببرد. آنقدر خودخواهانه 

که حتا برایش مهم نیست این رفتن ممکن است به 

 تمام شود. قیمت سوختن همه ی آرزوها و زحمت هایم
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 نشنیدن یا است من دادن قرار تاثیر تحت برای 

 :آورد می پایین را صدایش تن پدرش،

 بهت من. بریم اینجا از درست می شه. فقط کافیه ما-

 می تو که شه می جوری همون چیز همه. دم می قول

ی بهت قول می ول بکشه طول کم یه شاید فقط. خوای

دم درست می شه. وقتی برسیم دبی اول ازدواج می 

 .دیم می انجام رو کنیم، بعدم کارای اقامت تو

دست هایم را محکم تر میان انگشتانش فشار می 

 دهد.

من اون خونه رو واسه دوتا مون گرفتم. به صاحب -

خونه گفتم ما دو نفریم. گفتم قراره با همسرم اینجا 

 زندگی کنم.
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اد آوری چیزهایی که به الی گفته بود. گره اخمی با ی

 انگشتانش میان از را دستم و میان ابروهایم می نشیند

 .کشم می بیرون

 خبر دارم از چرت و پرت هایی که به الی گفتی.-

حاشا نمی کند و با تندی ای که بی شباهت است به 

 لحن نرم این دقایقش، می گوید:

 اونا رو مجبور بودم.-

هر چه فکر می کنم اجبارش را برای گفتن دروغ و من 

در مورد بارداری من و بعد سقطش به خواست همایون 

 دارد او ندارم شک دیگر حاال هست چه نمی فهمم. هر

 را حاجی که چیزهایی. کند می پنهان من از را چیزهایی

 با را من و بندازد خطر به را موقعیتش کرده مجبور

 رستد.بف امین همراه جعلی مدارک

 من باید فکر کنم.-
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 آرامش امین انگار ته می کشد. بی هوا فریاد می زند.

فکر چی؟ بهت می گم همه چی جوره. همه چی امنه. -

تو دیگه چی می خوای؟ ما باید فردا عصر بندر باشیم. 

می فهمی؟ باید امشب راه بیفتیم. باید! من حتا واسه 

ته تو هم ساک جمع کردم که چیزی کم و کسر نداش

 باشی.

خیره به صورت برافروخته اش نگاه می کنم. روی دلم 

درست به اندازه ی حجم اعتمادی که روزی به او 

داشتم و حاال به جز سراب چیزی از آن باقی نمانده 

سنگین شده است. حضور حاجی را در حاشیه ی نگاهم 

به امین می بینم. مردک رند هر بار سر بزنگاه سر و کله 

 د.اش پیدا می شو

من یه کار مهمی دارم. قراره یه جایی برم. شاید -

 بعدش الزم نباشه هیچ کدوم از این کارا رو انجام بدم.
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پیام را درست به گوش آنی که باید رسانده ام. حقه ی 

 خسرو را، و بهانه ی رهایی ام را از این گرداب.
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ای حفظ آرامش ظاهری اش نمی امین دیگر تالشی بر

کند. از روی مبل بلند می شود. چشم های برزخی اش 

 را می دوزد به من.
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تو نمی فهمی من چی می گم، نه؟ من باید برم. تو -

هم مجبوری با من بیای. می فهمی؟ شاید بعدها دیگه 

 هیچ وقت نتونم با خودم ببرمت.

ده مقابلش می ایستم. به همین سادگی خودش را لو دا

و من، خدا می داند که چه جانی می کنم تا جلوی 

 لرزش دست و زانوهایم را بگیرم.

 

چرا انقدر اصرار داری توی این شرایط باهات بیام؟ -

می دونی همایون به خاطر چکایی که خودش بهمون 

 داد ازم شکایت کرده؟ اگه نشه بریم و بفهمه...

طرفم اجازه نمی دهد جمله ام را کامل کنم. قدمی به 

 برمی دارد و من همان قدم را به عقب می روم.

 اگه .ترسم می من چرا به من حق نمی دی امین؟ -

 جور و جفت کارم تا بکشه طول و بیام تو با قراره
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 بشه درست اوضاع تا جا همین مونم می خب شه،

 .آم می بعد

 

انگار با شنیدن این حرفم ته مانده ی صبرش هم ته 

 می کشد. توی صورتم غرد:

 پس من چی؟-

نگاهم از گوشه ی چشم حرکت حاجی را دنبال می کند 

که به طرف کانتر آشپزخانه می رود و گوشی اش را از 

روی آن برمی دارد. دست خودم نیست که وقتی به 

امین نگاه می کنم، انگار غم عالم چنگ می زند به دلم. 

من چه فکر می کردم و اطرافم چه خبر بود! از خودم 

 می پدرم دست هم بودم او جای من اگر که پرسممی 

 از یا بود خودش دلخواه به دستی هم این اصال شدم؟
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 مجبور من که ی لحظه همین مثل درست اجبار؟ سر

 .کنم بازی همایون برای را نقشآهو ام شده

 

دیگر حکایت رفتنش را می دانم. دلیل این همه 

استیصال و ترسی که باعث شده حاجی برای راضی 

 کردن امین من را به او باج بدهد. لذ

 تن صدایم پایین تر می آید. با غصه می گویم:

 چرا فکر می کنی اگه اومدنم دیر بشه ولت می کنم؟-

امین با درماندگی نگاهم می کند. دلم می خواهد چشم 

 همین!« می دانم.»ببند روی همه چیز و بگویم: 

چشمان هم صدای حرف زدن حاجی خط نگاهمان را به 

می شکند. امین هراسان به عقب می چرخد و ناباورانه 

 به دهان پدرش چشم می دوزد.
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پایینی؟... تا ده دقیقه ی دیگه جلوی در ساختمون -

 که آدرسی همون به برسون رو خانم باش. آره.

 .آوردیش

 

بعد تماس را قطع می کند و در جواب نگاه حیران و 

عنادار زل می زند به ناباور پسرش با نگاهی سنگین و م

 او.
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 بابا؟-

 حاجی جلوتر می آید و مقابل پسرش می ایستد.

 ما که نمی خوایم دختر مردمو...-

فورا حرفش را اصالح می کند و با تمان دستش می 

 گوید:

زن تو، هر کی!... ما که نمی خوایم بزور ببریمش. -

 واد که همرات بیاد.خودش باید بخ

به قول خسرو جنگ زرگری است. خوب می دانم. بی 

خبر از من ساک سفرم را هم بسته بودند و حاال 

ناگهان متحول شده اند و به این نتیجه رسیده اند که 

 من هم باید بخواهم!
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 شما به من قول دادید.-

بغضی که از ابتدا در صدای امین بود حاال به چشم 

ن می توانم برق قطره ی سرگردان هایش رسیده و م

 اشک را زیر نور لوستر بزرگ پذیرایی ببینم.

 به رو کسی توین نمی بفهم، االنم زیر قولم نزدم. اما-

 شدم حاضر تو خاطر به من. امین ببری خودت با زور

 رو نفر هزار به تو خاطر به کنم، غیرقانونی کار

 ...ولی زدم

من می دوزد. من و او نگاهش را از امین می گیرد و به 

بهتر هم دیگر را می شناسیم. شاید هم نه، این فقط 

منم که او را خوب شناخته ام و او هنوز هم فکر می کند 

من همان دختر عشق کتاب و مدار و ریاضی ام که زیر 

گوشم آن همه کثافت در جریان بوده و من حتا بوی 
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که تعفنش را هم نفهمیده ام. حتما همین فکر را کرده 

به حسابش می خواهد گولم بزند و با کمک من همایون 

 را به هچل بیندازد.

 

... خودش باید بخواد. من حاضرم به خاطر -

خوشبختی شما از اعتبارم بگذرم اما فقط وقتی که 

 خودش بخواد.

 بعد هشدارگونه می گوید:

هر چند وقتی هم نیست. شاید یکی دو روز. بعدش  -

تش هم می سوزه. دیگه تو می ری و همین فرص

اصال ما از کجا می دونیم. شاید دلش بخواد با 

اوضاعی که پدرش داره، رفتن رو برای همیشه 

 ببوسه و بذاره کنار.

 لب هایم را روی هم فشار می دهم تا نگویم:
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شاید تنها من نیستم که قرار است به خاطر همایون -

رفتن را ببوسم و بگذارم کنار. این پسر خودت است 

خاطر تو قرار است ایران را برای همیشه ببوسد  که به

 و پشت سرش جا بگذارد.

 

 

. 
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بند بلند کیف را روی شانه ام باال می کشم. حاال که 

فهمیده ام امین همانی است که خسرو می گوید، نه 

 دلم رفتن با او را می خواهد و نه کمک به همایون را.

 به بودم بسته امید جایی در پس کوچه های ذهنم انگار

. بودم شنیده موردش در آنچه هر بودن دروغ و او پاکی

 آن روی عجیب ناامیدی رنج که هایی شانه با

 بعد دانم نمی. روم می در طرف به کند می سنگینی ها

 اتفاقی چه بگذارم بیرون خانه این از را پایم اینکه از

 .افتد می

 با و دهد می نشان روی ناپدرش را همایون باز آن 

 شنیدن با خسرو یا شوم می تهدید دارد که جلبی حکم

. کند می رو را جدیدش سناریوی مالقات این جزییات

 یا شود می محاکمه ماند، می رود، می امین دانم نمی
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 ی لحظه حدس از بار اولین برای من. کند می فرار

 .ام مانده وا ام زندگی بعدی

اهرو می رسم که صدای امین قدم های به ابتدای ر

کندم را متوقف می کند. خطابش به حاجی است و 

 لحنش تند:

 

 من می برمش. الزم نکرده با راننده بره.-

بی اختیار به عقب می چرخم. امین با قدم های بلند به 

 :گوید می عصبانی و بلند حاجی طرفممی آید.

 .پسر بشین سر جات-

کند. دستش را برای امین توجهی به پدرش نمی 

برداشتن کاپشنش از روی جا رختی دراز می کند و 

 حاجی این بار با تحکم بیشتری می گوید:
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 گفتم بشین سر جات. مگه با تو نیستم؟-

امین کاپشن را در دستش می گیرد و غیظ به طرف 

 پدرش می چرخد.

 

سر من داد نزن بابا. انگار یادتون رفته کی کارش -

 یکیه؟لنگ اون 

خفه شو پسر. می خوای گند بزنی به همه چی؟ تو -

 پات بیشتر از من گیره احمق.

آب دهانم را به سختی فرو می دهم. نگاه حیرانم میان 

شان می چرخد. ای کاش باز جلوی من محافظه کارانه 

رفتار می کردند. ای کاش دهان شان را می بستند تا 

 جایی برای انکار باقی می ماند.

دستم را می گیرد و من را با خودش به طرف  امین مچ

 در ورودی می کشاند.
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 بیا بریم.-

با پا هایی که اختیارش به جای اراده ی من، در دست 

 امین است به چند قدم پیش می روم.

 گفتم وایسا.-

حاجی کاپشنی که در دست دیگر امین است را می 

 گیرد تا مانع رفتن مان شود.

 

 

 . 
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 امین دستم را رها می کند و به طرف پدرش می چرخد:

ولم کن. بهت گفته بودم من به هیچ کثافت دیگه ای -

 .نزنی دور منو بودم گفته کار ندارم.

 

 حاجی بیشتر کاپشن را می کشد:

 خفه شو پسر. خفه شو امین.-

بی اختیار یک قدم به عقب برمی دارم. با صدای ضربه 

که پشت سرم به در می خورد، از ترس یکه ای می ای 

 خورم و جیغم را در گلو خفه می کنم.

پسره ی االغ. تو باید امروز رفته باشی. می فهمی -

 ...نرفتی واقعا وقتی تا. خطرناکه برات بیرون اون اینو؟
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هنوز یک طرف کاپشن در دست حاجی است و طرف 

 :کشد می داد حرفش میان امین دیگر در دست.

نه، نمی فهمم. من هیچی نمی فهمم. من این چیزا رو -

 بلد نیستم.من هیچی بلد نیستم. دست از سرم بردار.

صورت حاجی لحظه به لحظه کبودتر می شود. امین 

کاپشن را با خشونت از دست او بیرون می کشد. می 

خواهد بچرخد و به طرف من بیاید که حاجی بازویش را 

عقب هلش می دهد. پای امین به محکم می گیرد و به 

لبه ی قالیچه ای که کف راهرو پهن شده گیر می کند و 

در کمال حیرت من و پدرش با سر به دیوار راهرو 

 برخورد می کند.
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گفتن حاجی لحظه « امین»صدای جیغ بلند من و فریاد 

ای در هم می آمیزد. امین درست پیش پای پدرش به 

قدر چند ثانیه هم  زمین می افتد. لحظه ای که به

 کلید چرخش با سرم پشت نیست، سکوت می شود. درِ

. پهلویم به خورد می محکم و شود می باز

 صدایی با و نشیند می زانو روی زده وحشت حاجی

 محکم را دستم دو هر کف. زند می صدا را امین لرزان

 مرد. نکشم فریاد ترس از تا دهم می فشار دهانم روی

ش در راهرو دیده ام هلم می دهد پی دقایقی که هیکلی

 و وارد خانه می شود.

 

 چی شد آقا؟-

حاجی دستش را زیر سر امین می برد و آن را کمی باال 

 می آورد. قلبم درست توی دهانم می زند انگار.
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 امین؟ امین بابا؟ چشماتو باز کن.-

چشم هایم را تا جایی که امکان دارد باز می کنم تا 

م و بتوانم لحظه ی باز شدن پرده ی اشک را پس بزن

چشم های امین را ببینم. مرد هیلکی دستش را زیر تن 

 امین می اندازد.

 باید ببریمش بیمارستان آقا.-

 

 

. 
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حاجی سرش را باال می گیرد و از فراز شانه ی مرد به 

ای من نگاه می کند. نگاه من اما دوخته شده به دست ه

 مرد که سر و شانه ی امین را روی زانویش می گذارد.

 تو چرا هنوز اینجایی؟-

جوری بلند فریاد می زند که از ترس یکه ی آشکاری 

می خورم. دست هایم از روی لبم سر می خورد و مات 

 نگاهش می کنم.

 

 آقا نبضش ضعیفه باید ببریمش بیمارستان.-

می شود و رو  حاجی به جای جواب مرد از روی زانو بلند

 به من فریاد می زند:
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 مگه با تو نیستم؟-

مثل ماهی بیرون مانده از آب بی صدا اسم امین را لب 

 می زنم. مرد باز می گوید:

 آقا؟-

 حاجی به طرف من می آید.

 

 دیدی هم چی هر یااهلل با توام. گمشو از اینجا بیرون.-

 می پاک مغزتو برات خودم وگرنه کنی می فراموش

 کنم.

 

در حاشیه ی تصویر او می بینم که مرد امین را روی 

دست بلند می کند. حاجی به طرفم خیز برمی دارد. 

 قدمی دست هایش محکم می خورد تخت سینه ام و با
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 صورتم توی در دارم، برمی عقب به زده وحشت که

 .شود می بسته

آنقدر شوکه ام و ترسیده که لحظه ای نمی دانم کجا 

 می مشت ام سینه روی را دستم .کنم چه هستم و باید

 قدم به قدم استیصال سرِ از و تند های نفس با و کنم

 که راهرو های نیمه به. روم می عقب بسته در مقابل از

 مغزم از نه از که پاهایی با و چرخم می رسم، می

 سینه در وار دیوانه که قلبی از نه از و گیرند می فرمان

 ا می دوم.ه پله طرف به کوبد می ام

 

فرار می کنم،از خودم، از وحشت مردن امین، از ترس 

مردی که همه ی این پنج سال حسرت پدرانگی هایش 

 را خورده ام.
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پنج طبقه را یک نفس و بدون مکث می دوم و به خودم 

 ها ماشین دود و بوق میان که می آیم در خیابانی ناآشنا

می  را دستم و زنم می نفس نفس .ام مانده سرگردان

کشم روی صورت عرق کرده ام. مغزم تازه به کار 

 چشم با امین تصویر افتاده انگار و میان پرکاری اش،

 .رود نمی عقب چشمانم مقابل از ای لحظه بسته های

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 و زنده چرا اینجایم؟ چرا فرار کردم؟ چرا نماندم تا

 بفهمم؟ را بودنش مرده
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می شوم و برای پیدا کردن مسیری که آمده  پشیمان

ام نگاهم را دور تا دور می چرخانم. با لرزش گوشی در 

جیب شلوارم پلک های داغم با حالتی هیستریک به هم 

 می خورد.

 

گوشی را از جیب شلوارم بیرون می آورم. چشم هایم 

صفحه ی گوشی را نمی بیند. مثل گمشده ای که برای 

چنگ می زند، تماس را وصل  نجات به هر ریسمانی

 می کنم.

چی شده غزال؟ بچه ها چی می گن؟ چرا فرار کردی؟ -

 چه بالیی سرت اومده؟

 

با نفس هایی که از زورشان سینه ام تند باال و پایین 

 می شود، بریده بریده می گویم:
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 تو رو... خدا کمک... م کن.-

 صدای دادش ته مانده ی نفسم را هم می بُرد.

م چی شده؟ چه بالیی سرت آوردن که بهت می گ-

 اونجوری فرار کردی؟

 

و جواب من به سوال هایش قطره ی اشک سرگردانی 

است که از لحظه ی برخورد سر امین به گوشه ی 

 دیوار در چشم هایم بست نشسته است.

خسرو انگار حال خرابم را از پشت تلفن هم می تواند 

 بفهمد. تند و عجله می گوید:

که هستی بمون. از جات تکون نخور، همون جایی -

خب؟ علی همون جاست. می آد دنبالت. نه هیچ حرفی 

می زنی، نه هیچ کاری می کنی. باهاش می آی پیش 

 من، خب؟
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ماشینی درست کنار پاهایم می ایستد. سرم را بلند می 

کنم و پیش از دیدن راننده در ماشین برایم باز می 

 شود.

 گوید:خسرو همچنان توی گوشی می 

 داری گوش می دی چی می گم؟-

 

نفس داغم را در گوشی رها می کنم و با زانوهایی که 

عجیب می لرزند به طرف در باز ماشین می روم. حاال 

بخش بزرگی از ذهنم را چیزی به جز سالمتی امین پر 

کرده است. این که اگر همه چیز را گردن من بیندازند، 

 چه؟!
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وحشت همه ی وجودم را احاطه می کند و تیره ی 

 عقب پشتم از تصورش می لرزد. خودم را روی صندلیِ

 با ماشین ببندم، کامال را در اینکه از قبل و اندازم می

. تند و است داغ هایم نفس .شود می کنده جا از شتاب

 ریه وارد بار هر که اکسیژنی حجم از ام سینه ی قفسه

 سنگینی زیر م می شود به سوزش افتاده است.های

 شده، دوخته من به جلو ی آینه از که علی نگاه

 و دهم می تکیه صندلی پشتی به را سنگینم و گنگ سر

 .بندم می را هایم چشم ای لحظه برای
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تصویر بیهوش امین انگار چسبیده است به پلک هایم. 

تکیه ی با وحشت دوباره چشم هایم را باز می کنم و 

سرم را برمی دارم. نفس داغم را با بیقراری بیرون می 

 می مشت سینه روی را دستم و فرستم

 و نگرانی و ترس از است ای مجموعه حالم .کنم

 می کفایت کردنم دیوانه برای کدامش هر که درماندگی

 .کند

 

 حالتون خوب نیست؟-

سرم را باال می برم و به تصویر او در آینه نگاه می 

 دنیا انگار و شده مات و مه چشمانم همه جا پیش کنم.

 این و نیست خوب حالم .بینم می غلیظی مه پس از را

 .ندارد گفتن که است آشکار آنقدر بد حال
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علی بی آن که منتظر جوابی از طرف من باشد از 

 طرفم به و دارد برمی آبی کنسول کنار دستش بطری

 .گیرد می

ی پریده. االن می یه کم آب بخورید. رنگتون خیل-

 رسیم.

بطری آب را از دستش می گیرم. در بطری را با 

دستانی که آشکارا می لرزند باز می کنم و حین خوردن 

 من با دنیا. لباسم و چانه کندروی می شره بخشی از آن

 مسخره شوخی یک. انگار گرفته اش شوخی

 هم تصوراتم ترین دست دور در حتا که کثیف و

که در این لحظه بزرگترین آرزوی  آنقدر. گنجید نمی

زندگی ام، نه رفتن به روزها و ماه ها قبل، که برگشتن 
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به همین یک ساعت پیش در اتاق نیمه تاریک خانه ی 

 خسرو است.

 

صدای زنگ تلفن بلند می شود و علی با عجله جواب 

 می دهد:

 جانم آقا؟-

 آنقدر قلبم دستم را روی لب و چانه ی خیسم می کشم.

وحشیانه می کوبد که انگار علی و همه ی دنیا می  و تند

توانند صدای کوبش های بی تابانه اش را 

 :گوید می گوشی در تردید با علی بشنونند.

 حالشون؟-
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. 

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 244پارت#

 

 

 سنگینی نگاهش را باز روی خودم حس می کنم.

 اونجام.چشم آقا... چند دقیقه ی دیگه -

احتماال نمایشگاه را می گوید، چون میان تاری دیدم 

هم می توانم تصاویر آشنای مسیر پاسداران را 

 و گوید تشخیص بدهم. خسرو چیزی آن سوی خط می

 یک تنها نهایت در. دهد می گوش سکوت در علی
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 را گوشی و کند می قطع را تماس تردید پر ی «باشه»

 .آورد می پایین گوشش کنار از

 

تصاویر لحظه به لحظه آشنا تر می شود و من بی 

قرارتر. دستم را به طرف دستگیره ی در می برم تا به 

محض رسیدن بازش کنم. خسرو تنها آدمی است که 

 در این لحظه می توانم به او پناه ببرم.

به نزدیکی نمایشگاه که می رسیم، علی اجازه ی باز 

که دستگیره ی کردن در را به من نمی دهد. پیش از این

 در را به طرف خودم بکشم می گوید:

 

 صبر کنید. آقا خسرو تو پارکینگ منتظر شماست!-

نفس داغم را محکم رها می کنم. انگار همان چند 

دقیقه تا گذشتن از مقابل نمایشگاه و رفتن به خیابان 
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فرعی کناری، قرار است به اندازه ی همه ی عمرم 

 طول بکشد.

 

تگیره عقب می کشم. در تصویر پر دستم را از روی دس

نور جلوی نمایشگاه چیزی به چشمم آشنا می آید. 

چیزی که نه توان تحلیلش را دارم و نه درآن شرایط 

دلیلش را. علی با سرعت کنار ماشینی که با سرعت کم 

در حرکت است می گذرد و با همان سرعت می پیچد 

 در خیابان کناری.

 

کند. جانم را می گیرد تا زمان انگار افتاده روی دور 

همان فاصله ی کوتاه طی می شود و می رسیم به 

درهای برقی پارکینگ. علی پشت در بوق کوتاهی می 
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زند. در به آرامی باز می شود و با وارد شدن ماشین 

 سایه ی بلند مردی همه ی قاب نگاهم را پر می کند.

 

 

. 

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 245پارت#

 

 

 

بغضی که تمام این مدت چسبیده بود بیخ گلویم با 

هقی که می زنم می ترکد. به قدر چشم برهم زدنی 
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علی از ماشین بیرون می رود و خسرو در عقب را باز 

 می کند و کنارم می نشیند.

 

 چی شده غزال؟-

لحنش تلخ و بی انعطاف است. بغض و گریه اصواتی 

 ده می کند.که از گلویم خارج می شود را بریده بری

 ...وای ...امین من... امین...-

 برای ام ناتوانی از است، استیصال از آخرم «وای»

 را صورتم و گیرد می را ام چانه خسرو. زدن حرف

 .دارد می نگه خودش روی به رو درست

 

به من نگاه کن. بهم بگو چی شد، چی کارت کردن که -

 اون جوری فرار کردی؟
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و باز چشم هایم پر می  چانه ام زیر دستش می لرزد

شود. تکرار لحظه به لحظه ی آن اتفاق و رسیدن به 

احتمال های ترسناک آخرش شبیه جان کندن است. 

خسرو ناتوانی و ترسم را می فهمد که برخالف لحن 

 تند لحظه ی اولش کمی مالیم تر می گوید:

 

حرف بزن دختر. فقط بهم بگو چی کار کردن تا -

 م.دودمانشونو به باد بد

اشک بیشتر از قبل در چشم هایم می جوشد. تازه انگار 

جای خالی این نوع حمایت به چشمم می آید. چیزی 

 که شاید همیشه کمبودش را داشتم و نمی دانستم.

 با دست روی چشم و گونه ی خیسم می کشم.

امین... امین گفت... برنامه چیدن که منو با خودش از -

 راه دریا بفرستن کویت.
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ایم آنقدر تند و نامنظم است که اصوات صدایم نفس ه

به سختی میان باال و پایین شدن نفس هایم قابل 

تشخیص است. اخم های خسرو عمیق تر از قبل درهم 

 فرو می رود و فشار دستش دو چانه ام بیشتر می شود.

 خب؟-

 

لب هایم را بی رحمانه لحظه ای زیر دندان می برم. 

تقدم و تاخرش را برای  مغزم پر است از تصاویری که

 گفتن پیدا نمی کنم.

خب، بقیه اش؟ چرا اون جوری از ساختمون زدی -

 بیرون؟

 به روی خودم نیاورم که همه چیزو می دونم...-
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 هق می زنم.

یه جوری رفتار کردم که دو دلم واسه رفتن... ولی -

 تا... تا برگردم خواست حاجی. گرفت ات حقه حقه...

. ولی معلوم بود به خاطر گیر ..ولی. بکنم فکرامو

 انداختن همایونه.

 

 لب در تاریک و روشن پارکینگ می بینم که خسرو

 صورتم به منتظر و دهد می فشار هم روی را هایش

 .دوزد می چشم

حاجی خواست... با راننده اش برگردم... امین... -

 امین...
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. 

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 246پارت#

 

 

 نفسم لحظه ای می رود.

 با پدرش درگیر شد. پا... پاش گیر کرد به فرش...-

خسرو نفسش را محکم رها می کند و داغی اش می 

نشیند در صورتم. انگار که بقیه ی اتفاق را حدس زده 

باشد، دستش را دوز چانه ام برمی دارد و من انگار 

خالی شده باشد، مچ همان دستش را می گیرم. پشتم 

 با گریه می گویم:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

جلوی چشمم سرش خورد به دیوار. بیهوش شد، -

 مرد، نمی دونم.

 آروم باش.-

همان اندک روشنی هم در نظرم خاموش می شود و 

تنها چیزی که می بینم، پیراهن تیره ی خسرو است. 

دست آزادش را پشت سرم می گذارد و من 

 حس کند، می رها کلماتش الی به ال که سینف سنگینی

 .کنم می

 

 چی بگو جزییات با برام بعد. باش آروم کم یه باشه،-

 .شده
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سرم را از روی سینه اش عقب می کشم و او فشار 

دست هایش را برمی دارد. زل می زنم در چشم هایی 

 که با فاصله ی کمی به من دوخته شده است.

 

می لرزند. چشم های لب و چانه ام از ترس و گریه 

پرم تصویر او را تار می بینند و قلبم دیوانه وار خودش 

 را به در و دیوار سینه می کوبد.

یهو افتاد... بیهوش شد. حاجی هر چی صداش... زد -

 چشماشو باز نکرد.

 تو چرا فرار کردی؟-

حاجی بیرونم کرد. هلم... هلم داد گفت هر چی دیدی -

ترسیدم. فرار کردم، فراموش کن. من... من اولش 

 ولی بعد...
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 با هول و گریه می گویم:

اگه بندازن گردن من؟ اگه بگن من هلش دادم و بعد -

فرار کردم؟ اگه... اگه... ساختمون حتما دوربین داره. 

همه جا دوربین داره. من... من قبلش امینو هل دادم. 

 اثر انگشتم... حتما...

م می بندد و خسرو برای لحظه ای چشم هایش را محک

بعد با ظاهری که در تالش است آرام به نظر 

 :گوید می و برد می دندان زیر را لبش بیاید،

 

 باشه. باشه. بذار اول ببینیم چی شده... منو بیین...-

 صورتم را با دست مقابلش نگه می دارد.

آدم های من هنوز اونجان. هر چیزی بشه می  -

چیزو درست فهمم. من فرستادمت، خودمم همه 

 می کنم.
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 اطمینان آن هایش جمله برای اولین بار حس می کنم

 هایش برنامه ریختن بهم که انگار. ندارد را همیشگی

 .است کالفه

 

 

 . 

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 247پارت#

 

 

 منو ببین غزال. -

 چشم های پرم را به چشم های سیاهش می دوزم.
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ون فرق قبال هم بهت گفتم، خط من با همای-

 رو چی همه خودمم اونجا، فرستادمت خودم داره.

 . خبره چه ببینیم اول بذار خب؟ کنم، می درست

 

دستش را از میان دستم بیرون می کشد و در ماشین را 

باز می کند. از آن بیرون می رود و منتظر پیاده شدنم 

می ماند. با وجود ترسی که حتا ذره ای هم از حجمش 

لم کمی قرص می شود. خودم را به کم نشده، اما ته د

طرف در ماشین جلو می کشم. عضالتم بعد از یک 

انقباض طوالنی و عصبی با هر حرکت انگار کشیده می 

 شوند.

 

از ماشین که بیرون می روم، هنوز چشم هایم پر است. 

هنوز قلبم از تب و تاب نیفتاده و نفس هایم یک 
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چشم های  درمیان باال می آید. هنوز تصویر امین با

بسته پشت پلک هایم به انتظار یک پلک زدن نشسته 

 است.

خسرو دستش را روی یک طرف صورتم می گذارد. می 

خواهد آرامم کند می دانم. ولی در عمق نگاه خودش 

 دهد.هم نگرانی آشکاری جوالن می

 

همه چیزو بسپار به من. خب؟ بریم باال، یه کم -

ه تعریف کن چی استراحت کن. بعد برام کلمه به کلم

شده. منم تو این فاصله ببینم اوضاع اون خونه چطوره. 

می خواستم بعد از این ماجراها بفرستمت عمارت پیش 

 دایه ات. پیرزن بیچاره دق...

 

 خسرو؟-
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دست خسرو هنوز روی صورتم است که نگاه هر 

دویمان به طرف صدا می چرخد. فضای پارکینگ هنوز 

قدر که میان ردیف به ردیف نیمه تاریک است. ولی نه آن

ماشین های پارک شده، صورت و صدای شهرزاد را 

 نشناسم.

 

نگاهش به من پر از حیرت است و شاید هم ترس. 

خسرو دستش را از روی صورتم برمی دارد. قدمی جلو 

 می رود و با تندی تشر می زند:

 تو اینجا چی کار می کنی؟-

 

آشنایی که همین شهرزاد من و من می کند. تصویر 

چند دقیقه پیش جلوی در نمایشگاه دیده ام پیش 
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چشمم جان می گیرد. یادم می آید من آن بنز کوپه را 

 همان روز اول جلوی شرکت همایون دیده ام.

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 248پارت#

 

 

نگاه شهرزاد از کنار شانه ی خسرو گریز کوتاهی روی 

رار و نگرانم که حل کردن صورتم می زند. آنقدر بیق
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معادله ی چشمان او آخرین کاری است که میلِ انجام 

 دادنش را دارم.

 خسرو خواهش می کنم.-

 

آرام می گوید، ولی همین یک جمله هم برای انفجار 

خسرو کافی است انگار. خسرو قدم پیش رفته را 

دوباره به عقب برمی گردد. بازویم را می گیرد و با کمی 

 را به کنار خودش می کشد.خشونت من 

چی رو خواهش می کنی؟ ببین حال و روزشو. این -

 .ده می پس دختر یه تنه داره تاوان حماقت شماها رو

 چشم های شهرزاد پر از اشک می شود.

مگه بهت نگفتم بشین تو خونه ات دوره نیفت تو -

 خیابون؟
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پیش از اینکه شهرزاد جوابی به تشر خسرو 

من می چرخد و این بار به من  طرف به خسرو بدهد،

 می گوید:

تو ببین! اینه اون منفعتی که ازش می پرسیدی. هیچ -

خبری از پول و امتیاز و موقعیت نیست. من مجبورم 

گند یه خانواده رو جمع کنم فقط چون اسمم ملک 

 نیاست.

عضالت شکمم از اضطراب منقبض می شود. تصویر 

 و می بازد امین برای لحظه ای پشت پلک هایم رنگ

 زده بیرون رگ و کبود راصورت نگاهم قاب ی همه

 .کند می پر خسرو پیشانی ی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 شبیه چیزی میانش از و لرزد می شهرزاد لب های

 دور از خسرو دست فشار .آید می بیرون «خسرو»

 می بیرون دستش از را بازویم. شود می کم بازویم

 برای ظرفیتم کنم می حس و نیست خوش حالم. کشم

وز دیگر پر شده است. خسرو با صدای بلند صدا می امر

 زند:

 

 علی؟-

 ماشین از پر و بزرگ صدایش در پارکینگ

 که کشد نمی ثانیه چند به. شود می پژواک نمایشگاه

 :گوید می فورا و آید می بیرون ها پله پیچ از علی

 بله آقا.-

 برو نگینو صدا کن بیاد غزالو ببره باال.-
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نگرانی میان ما می چرخاند و بعد با علی نگاهش را با 

 گفتن:

 

 چشم.-

دوباره به جایی که از آن بیرون آمده برمی گردد. خسرو 

دست می کشد روی صورتش. صدایش عجیب گرفته 

شود استیصال را و خش دار است و برای اولین بار می

 در آن حس کرد.

برگرد برو خونه ات. کارم تموم بشه می آم حرف -

 ار مهم تری دارم.بزنیم. فعال ک

 چانه ی شهرزاد از بغض و گریه چین می خورد.

 کار مهم ترت چیه؟-
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تن صدای خسرو باز باال می رود و من حس می کنم 

هر آن ممکن است زیر زانویم خالی شود و با سر به 

 زمین بیفتم.

کار مهم ترم االن این دختره که همه تون با هم -

 زندگیش. دست به یکی کردین واسه گند زدن به

 

دستم را می گیرم به بدنه ی ماشین اسپرتی که کنارم 

پارک شده است. خون درون رگ هایم منجمد شده 

انگار. آنقدر سردم که بدنه ی ماشین به نظرم داغ می 

 آید.

برو خونه، اوضاع رو راست و ریست کنم خودم می آم -

 پیشت.

 .خسرو تو رو خدا -
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را به خسرو نمی  شهرزاد خواهش و این همه درماندگی

فهمم.شهرزاد کپی برابر اصل عمه ام است با این 

تفاوت که عشق خواهرانه اش به خسرو کم از شیرین 

 چشم مقابل دارد فرح اصل برابر کپی این حاال و ندارد.

 می التماس دانم نمی که چیزی برای خسرو به هایم

 .کند

 

 چی شده خسرو جان؟-

ه ی نجات را آمدن نگین برای من حکم نزول فرشت

دارد. اشک داغی که از شوک دیدن شهرزاد مجال 

باریدن پیدا نکرده بود، با یادآوری اتفاقی که برایم 

افتاد روی گونه ام جای می شود. نگین با قدم های بلند 

به طرفم می آید. زانوهایم برای لحظه ای خم می شود 
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و پیش از افتادن دست خسرو به دادم می رسد و زیر 

 را می گیرد.بازویم 

 

 :"تو را در گوش خدا آرزو کردم"

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 249پارت#

 

 

 

می توانم در نگاه و حرکاتش نگرانی و تعجب را ببینم. 

بازوی دیگرم را می گیرد و میان آن هول و وال آرام می 

 گوید:

 تو چی شدی دختر؟-
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 خسرو تند و تلخ می گوید:

شربت، آب قند، چیزی بهش بده ببرش باال نگین. یه -

 غش نکنه. منم االن می آم.

با رو شدن این ورق جدید دیگر آنقدری می شناسمش 

که بدانم، پشت این تلخی اش تا چه حد حمایت 

خوابیده است. درست مثل تشرش به شهرزاد که 

 بیشتر از تندی می شود نگرانی را حس کرد.

 

د و من در می گوی« باشه»نگین با لحن اطمینان بخشی 

حالی که با قدم های لرزان همراهش می روم به این 

فکر می کنم که تا چه حد جای همچین دوستی در 

 زندگی ام خالی است.

 های گام با را هایش قدم دیگری سوال هیچ بی نگین

 سرکه و سیر مثل هنوز دلم. کند می هماهنگ من آرام
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پد. از ت می گلویم در و امده باال انگار قلبم و جوشد می

پله ها باال می رویم. نگین من را روی پاف چرمی وسط 

سالن می نشاند و خودش با عجله به طرف انتهای 

راهرو می رود. سعی می کنم به خودم بیایم. سعی می 

کنم غزال همیشگی را در خودم بیابم، ولی دریغ! ترس 

 انگار همه ی شهامتم را مثل موریانه جویده است.

 

ای که با شتاب باال و پایین می رود  دستم را روی سینه

 مشت می کنم. اگر امین مرده باشد...

. انگیز غم هم و است ترسناک هم حدس این ی ادامه

 نمی که است شده تنیده هم در جوری حس دو این

 نگین کفش ی پاشنه ضرب صدای. کرد تفکیکش شود

 این بعد و شنوم می سالن تمیز های سرامیک روی را
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مقابلم می ایستد و لیوان را به لب  که است خودش

 هایم می چسباند.

 بخور داری پس می افتی.-

 

دستش ر ا پس نمی زنم. جرعه ای از محتوی زیادی 

شیرین لیوان می خورم. همان هم انگار جان رفته را به 

تنم باز می گرداند و خون را به رگ هایم. باز زمان 

کشم.  افتاده است روی دور کند. سرم را کمی عقب می

 نگین می فهمد و لیوان را از لب هایم دور می کند.

 

 نگین؟-

 جانم.-

 میان نفس های تندم با بی قراری می گویم:
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 چرا نمی آد؟-

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 250پارت#

 

 

 

سر نگین به عقب می چرخد. نگاهی به در سالن می 

 :گوید می که شنوم می و اندازد

 دتون می آرید اخه؟این چه بالییه دارید سر خو-

نمی دانم نگین چیزی از موضوع می داند، یا نه؟! نمی 

دانم از دلیل بودن من در خانه ی خسرو و بیشتر از آن 

 نمی از شهرزاد و نقشش در این ماجرا خبر دارد یا نه؟!
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 ایم خسرو و من بسته جمع که فعلی از منظورش دانم

 نه؟ یا

 

 نمی دانم و مهم هم نیست؛

لحظه هیچ چیز به جز حال امین و خبر زنده در این 

بودنش برایم اهمیت ندارد. صدای کوبش قدم های 

محکم خسرو روی پله ها که به گوش می رسد، انگار 

 کنار ستون خدا دنیا را به من داده باشد، دستم را به

 بعید هم خودم برای که سرعتی با و گیرم می دستم

به مسیر  زنم می زل و شوم می بلند جا از است

 آمدنش.

نگین هم از صرافت دادن آب قند به من می افتد و مثل 

من چشم می دوزد به در سالن که همان لحظه خسرو 

 با گوشی که کنار گوشش دارد وارد می شود.
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اخم هایش در هم است و نگاهش تیز. چشم هایش 

تنها گردش کوتاهی روی صورت من می کند و بعد در 

ی بلند به طرف دفترش می حالی که با همان قدم ها

 رود، در گوشی می گوید:

مثل سایه پا به پاش می ری. چشم ازش برنمی -

داری. یه جوری که انگار زندگیت دست اون آدمه و اگه 

 گمش کنی باید قید زنده بودنو بزنی!

سر منو نگین همراهش می چرخد. می شنوم که نگین 

 آرام می گوید:

 

ماجوج همه ی  آخرشم به خاطر این قوم یاجوج-

 زندگیشو خراب می کنه.
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باید بدم بیاید ولی در آن لحظه عجیب به او حق می 

دهم. خسرو پا به دفترش می گذارد و قدم های من بی 

اختیار به دنبالش کشیده می شود. حرکتم نگین را 

 هشیار می کند. آرنجم را می گیرد و فورا می گوید:

 کجا دختر. بمون یه کم حالت جا بیاد.-

دستم را تکان خفیفی از دستش بیرون می کشم و تنها 

 لب می زنم:

 

 نمی تونم.-

در دفترش نیمه باز است و صدای حرف زدنش به 

گوش می رسد. بی اجازه وارد اتاقش می شوم. پشت 

به من و روبه روی میز کارش ایستاده و با دست هایی 

که میان موهایش فرو برده نگرانی اش را به رخ می 

 نزدیک مبل ها پیش می روم. کشد. تا
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 اون از کسی هر. نداره زنده و مرده به بچه ها بگو-

 .خوام می خبرشو من اومد بیرون خونه

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 251پارت#

 

 

 و با تاکید می گوید:

 هر کسی! مفهوم بود؟-

دستم را به تکیه گاه مبل می گیرم. تاکید و اصرار 

مان چیزی می ترسد که خسرو یعنی او هم درست از ه

 .چرخد می عقب به ناغافل خسرو من می ترسم.
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به صورتش زل می زنم. جوری که انگار می خواهم 

 جواب سوالم را ال به الی خطوط چهره اش پیدا کنم.

 

 اگه الزم باشه این کارو هم می کنم.-

نه توان تحلیل جمله اش را دارم و نه خواندن خطوط 

 همان مبل می نشینم.چهره اش را. روی 

 

تلفن من بازه. امشب باید با این موضع حل بشه عطا. -

 همین امشب.

عطا برایم تنها کلمه ی قابل فهم از میان حرف هایش 

 آن در را اهمیت کمترین شنیدنش که اسمی است.

 تماس. گوید می دیگر ی جمله چند خسرو. دارد لحظه

رف در می ط به بلند های قدم با بعد و کند می قطع را

رود. نای بلند شدن ندارم. آرزو می کنم بماند و حرف 
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بزند. آرزویم مستجاب می شود. نرسیده به در نگین را 

 با صدای بلند صدا می زند:

 

 نگین؟-

 به چند ثانیه نمی رسد که صدای نگین را می شنوم.

 بله؟-

به علی بگو بچه ها رو بفرسته برن. کرکره ها رو هم -

 بکشه پایین.

ی نگین را خوب نمی شنوم. تنها جواب خسرو صدا

 است که واضح در گوش هایم می نشیند:

 من هستم.-
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بعد در را می بندد و در برابر نگاه منتظرم به طرفم می 

آید. روی میز کوتاه مقابلم می نشیند و مثل خودم خیره 

می شود به من. گریه نمی کنم. سوال نمی پرسم. داد 

 ف و انتظار.نمی زنم. اما پرم از حر

می فهمد. نفسش را محکم به بیرون پرتاب می کند و 

در حالی که دست می کشد به چانه و گردنش می 

 گوید:

 

 هنوز فتاح و پسرش از اون خونه بیرون نیومدن.-

این خبر خوبی است. همین که مرده ی امین از آن خانه 

بیرون نیامده یعنی امید به زنده بودنش. دم عمیقی می 

 هنوز بازدمم را رها نکرده ام که ادامه می دهد:گیرم و 

 .رفت اونجا از بزرگ چمدون یه با اش راننده ولی...-

 یک آدم در یک چمدان بزرگ. حدس خوفناکی است.
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 252پارت#

 

 

های کند که اخمدانم حالت صورتم چه تغییری مینمی

 رود.خسرو عمقا درهم فرو می

 هنوز فتاح که همین. دختر بد فکر نکنبه چیزای  -

 .نیست بد خیلی اوضاع یعنی است، خونه اون تو

شود همه چیز مثل یک طور باشد؟ میشود اینمی

کابوس در یک لحظه به بیداری و رهایی ختم 

 نباشم؟ لحظه این غزال و کنم باز چشم شودمی شود؟
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فهمم با مینشیند، تازه دست خسرو که روی مشتم می

ام و ی مانتو را میان مشتم گرفتهی قدرتم گوشههمه

 فشارم.می

ات. برو به هیچی فکر فرستمت بری پیش دایهمی -

نکن، خب؟ من حواسم به همه چیز 

 بشی آروم باید اول ولی .کنممی درستش هست.

 .شده چی کنی تعریف برام کلمه به کلمه

 

طور زی اینکردم روام فکر میکدام لحظه از زندگی

ام شوم؟ لبم را با زبان دست به دامان پسرِ هووی عمه

کنم تا از کنم و با صدایی که انگار جان میتر می

 گویم:ام خارج شود، میحنجره

 فرستیم؟چطوری... می -
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 دستم روی از را دستش لرزد.صدایم عجیب می

 .شودمی بلند میز روی از و داردبرمی

اش. برو چند روز تا تو به اونش کاری نداشته ب -

 تکلیف این ماجرا معلوم بشه.

 

هایم از حجم گیرم. چشمسرم را برای دیدنش باال می

 در گردباد یک مثل حسرت سوزد واشک و گریه می

 در خسرو مثل یکی داشتن حسرت. خوردمی پیچ دلم

 !پدر یک یا مادر یک برادر، یک .امزندگی

 کنی؟ ...می چیکار و همایون... -

 

رود که باال هایی که از سر بغض میمیان نفس صدایم

 نگاهم باال از رسد.نیاید، بریده بریده به گوش می

 :گویدمی غیظ با و کندمی
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گور بابای همایون. از اولم قرار نبود بذارم پات تا  -

 اینجاها تو این کثافت کشیده بشه.

 پاکت میزش باالی کشوی رود و ازطرف میزش میبه

  آورد.می بیرون را بزرگی

 

 را آن و رسدمی مقابلم وقتی که قدرآن پاکت آشناست،

 .است شده اشتباهی کنممی حس گیردمی طرفمبه

 بازش کن ببین. -

 

. 
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 پاکتی که چند روز پیش با قلدری از فرح گرفته را؟

گیرم. زیر کنم و پاکت را از دستش میدستم را دراز می

 به و خورندمی سُر حجم چندین انگشتان لرزانم

 صورت به نگاهم هنوز. روندمی پاکت دیگر یگوشه

. کنم باز را پاکت تا زده زل من به که است او آلوداخم

 آمده سرش که بالیی و امین از ایلحظه برای حواسم

یی که ممکن است سر خودم بیاید بال آن، از بیشتر و

کنم. ی پاکت را باز میشود. در چسب خوردهپرت می

ی محتویات برم و وقتی با همهدستم را درون آن می

هایش را خواهد دنیا و آدمکنم، دلم میپاکت خارج می

 باال بیاورم.
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گم اعتماد کن، لطفا به حرفم گوش وقتی بهت می -

 کنم.چیکار میدونم دارم بده. من می

لرزند و بعد با صدایی که به حرف و کلمه میهایم بیلب

 گویم:شود، میسختی شنیده می

 کرد؟می ...چیکار فرح پیش مدارک من... -

 

اش دوباره زنگ خواهد چیزی بگوید که گوشیمی

خیالی بر من حرام خورد. همان چند دقیقه بیمی

های کند و با قدمشود. تماس را برقرار میمی

 برابر هزار را فضا در معلق اضطراب ضربش که محکم

 گوشی در و رودمی اتاق پنجره طرفبه کند،می

 :گویدمی
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 بگو عطا. -

ها ها و ماهقدر دقیقهچند ثانیه سکوتش برای من به

آید. با همان تن نیمه جان از روی مبل بلند کش می

شوم. پاکت از روی زانوهایم به زمین سقوط می

 را مدارکم حریصانه هم ناتوانی همان با د، ولیکنمی

 .دارممی نگه مشتم میان

 

باید بفهمیم اون تو چه خبره. چی و چطورشو  -

دونم عطا، فقط تا شب باید تکلیف این ماجرا نمی

 روشن بشه.

ی عضالت تنم سخت و منقبض شده کنم همهحس می

 است.

ن برد و پاییهای پرده میخسرو دستش را میان کرکره

 کشد تا وسط اتاق.کشد. نور از کنار دستش قد میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ی وجودم شده گوش که از میان وز وز نامفهومی همه 

که از آن سوی خط به گوشم می رسد، خبری از امین 

 بشنوم و قلب بیقرارم را آرام کنم.

ی بعدی خسرو آخرین چیزی است که انتظارش جمله

 را دارم.

 شاید مجبور بشم برم پیش پلیس! -

 

 

. 
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قدمی به جلو برمی دارم. ته مانده ی صبرم هم سرآمده 

انگار. بی اختیار دستم را باال می برم تا روی بازویش 

بگذارم و وادارش کنم به طرفم بچرخد که شاید 

معجزه ای شود و رها شوم از این اضطرابی که دارد 

 جانم را می گیرد.

 بازویش به ثانیه نمی کشد. به عقب می چرخد.لمس 

 چی می گه؟-

نفس هایم انقدر تند و داغ است که با همین دو کلمه 

هرمش لب هایم را می سوزاند. خسرو به جای جواب 

 من می گوید:
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 .دی می خبر من به جا در هر چیزی شد-

 در که هایی چشم با گوشی را پایین می آورد و از

 پرسد: می شده، باریک صورتم

 گفتی چطور می خواستن از ایران خارجت کنن؟-

لب پایینم را زیر دندان می کشم و با نفسی که تند از 

 بینی رها می کنم، می گویم:

 چی شده مگه؟-

 جواب منو بده.-

امین گفت... گفت از طریق دریا می ریم کویت بعد -

 هم امارات.

 ابروهای خسرو باال می پرند.

ار بود راه بیفتین، وگرنه پسره یعنی از همین امشب قر-

 با باباش درگیر نمی شد؟
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موهایم را با حرکتی تند از روی صورتم عقب می زنم. 

صدایم با یادآوری دقایقی که از سرگذرانده ام باز می 

 لرزد.

آره. حتا امین گفت واسه من یه ساک آماده کرده که -

 .باشم نداشته مشکلی راه تو

 می پرسم: چیزی که نمی گوید، بی قرار

 شما دنبال چی هستین؟-

 یه مقصد.-

نگاه پرسشگرم به جواب نمی رسد چون تلفنش باز 

زنگ می خورد و همین که گوشی را کنار گوشش می 

گذارد با شنیدن آن چه پشت خط گفته می شود، فورا 

 می گوید:

 اومدم. -
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بعد با قدم های بلند به طرف در می رود. نگین را صدا 

 که می گوید:می زند و می شنوم 

. دنبالش آم می خودم شب غزالو با خودت ببر خونه.-

 .نگین باشه بهش حواست

دستم را محکم روی صورتم می کشم و بعد می 

گذارمش روی قلبم. تپش های تند و وحشیانه اش را 

که زیر انگشتانم حس مس کنم، زیر لب نجوا می کنم. 

 آروم باش، آروم باش، آروم باش.

 

 

. 
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 و شود می خاموش رفته رفته در هیاهوی آن سوی

 کند، می پیدا جریان پوستم زیر تپش هر با که آتشی

 !نه

چشم هایم را لحظه ای می بندم و وقتی بازش می کنم 

 که نگین از میان در باز دفتر نگاهم می کند.

 بیا بریم غزال جان.-

است که ناخودآگاه روی آدم در لحن صدایش نرمشی 

اثر می گذارد. چیزی که باعث می شود بی اختیار بغض 

کنم. نگین آهی می کشد. جلوتر می آید و در حالی که 

حس می کنم صدایش دچار ارتعاش محسوسی شده، 

 می گوید:
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فکر نکن فقط تویی که به خاطر اطرافیانت این بالها -

 سرت اومده. مثل تو زیاده دختر.

یش را باور کرده ام. آشناست، درست آینه بغض صدا

 ی گلوله ای که در گلویم دارم.

چند دقیقه از خارج شدنمان از پارکینگ نمایشگاه می 

گذرد و افتاده ایم در ترافیک عصرگاهی پاسداران. 

باران شروع شده و برخالف همیشه به جای اسنکه 

صدای حرکت برف پاک کن ماشین من را به خلسه 

 به اضطرابم دامن می زند.ببرد بیشتر 

 کنار از را گوشی شود، می وقتی سومین تماسم هم رد

 :گویم می تابانه بی و آورم می پایین گوشم

همیشه وقتی می دونه یکی داره اون ور خط می میره -

 تماسشو ریجکت می کنه؟

 گوید:چرخاند و مینگین به طرفم سر می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کی؟ خسرو؟-

 دهد:بیشتری ادامه میکند و با مالیمت مکثی می

شم ولی... خودتو خسته دونم حالت بده مانعت نمیمی-

نکن. تا نخواد خدا هم بیاد پایین جواب کسی رو 

 ده.نمی

پوفی می کشم و با حرص گوشی را می اندازم روی 

 داشبورد.

طوری فقط  خودت دونم بخدا. حق داری. ولی اینمی-

 خوری.بیشتر حرص می

 

 

. 
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 زنم:کنم و لب مییی عمیق رها می«ها»نفسم را با 

 دونی.نمی -

شود به کند و خیره مینگین پشت ترافیک ترمز می

 .امدوخته چشم روروبه به منی که

ی این چند روز از وقت تو زندگیم به اندازههیچ -

 خودم ناامید نشدم.
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طرفش سر شود بهدار میادامهسکوت و نگاه نگین که 

گیرم تا بغض نکنم و چرخانم. جلوی خودم را میمی

 صدایم نلرزد.

ی این چند روز بیچاره وقت به اندازههیچ -

 .رفت و گذاشت منو مادرم که وقتی اون حتا نبودم،

تواند های کسی میگوید، آدم فقط در چشمماهی می

باشد.  خودش را ببیند که جنسش خرده شیشه نداشته

دانم این منطق را از کجا آورده ولی من عجیب در نمی

 بینم.های نگین خودم را میچشم

 نگاه خط شود و با بوق ماشین پشت سری،راه باز می

 به را ماشین کهدرحالی. شکندمی چشمانم به نگین

 :گویدمی آرام که شنوممی آورد،درمی حرکت

 خسرو که همچین اعتقادی نداره. -
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ی هوش و حواسم را سم خسرو باز همهشنیدن ا

قرار روی صندلی کشاند به اتفاق تلخ امروز. بیمی

 زنم:شوم و لب میجا میجابه

 ره؟!چرا ساعت جلو نمی -

رود. کندی زمان و ترافیک دست به دست هم و نمی

رسیم، از اضطراب ی نگین میدهند تا وقتی به خانهمی

 حتا نای ایستادن نداشته باشم.

 خوری؟بخش میچیز بیار بخور. آرامن برات یهبشی -

اندازد و وارد کیف و سوییچش را روی کانتر می

جای نشستن بالتکلیف و معلق شود. بهآشپزخانه می

 گویم:ایستم و میوسط هال می

خوام نگین. فقط تو رو خدا بیا یه من هیچی نمی -

 زنگ بهش بزن شاید جواب تلفنتو داد.
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طرفم دارد و بهداروها را برمی نگین از کابینت سبد

 چرخد. نگاهش پر است از تاسف و همدردی.می

 زنه.کم صبر داشته باش. خودش زنگ مییه -

زنم به نشینم و چنگ میترین مبل میروی نزدیک

 موهای کج ریخته در صورتم.

خدا. حاال اگه شم بهکی دیگه؟ دارم دیوونه می -

 شه؟تلفنشو جواب بده چی می

 

 

. 
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ی قرصی که از کند و با بستهنگین یک لیوان آب پر می

آید. سرم را دارد، از آشپزخانه بیرون میسبد برمی

های هندسی فرش زیر اندازم و خیره به طرحپایین می

 گردم.پایم دنبال راهی برای آرام کردن خودم می

یستد. لیوان و ورق قرص اآید و مقابلم مینگین جلو می

 گوید:تری میگیرد و با لحن مالیمطرفم میرا به

 کنه.بیا یکی از این قرص بخور آرومت می -

ی بغض در گلویم دهم. گلولهآب دهانم را فرو می

گیرم. هنوز دستش لغزد. سرم را با مکث باال میمی

 طرفم دراز است.به
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آدمو  تونهقوی نیست. مال وقتیه که فقط خواب می -

 از دیوونه شدن نجات بده.

رود. لیوان و قرص را از دستش دستم با تاخیر جلو می

گیرم. حرفش عجیب دردناک است ولی در آن می

 جز امین فکر کنم.توانم به هیچ چیز بهلحظه نمی

 دونی؟تو می -

کند. لیوان را روی میز کوتاه کنارم نامفهوم نگاهم می

نگشتانم محکم فشار گذارم و ورق قرص را میان امی

 دهم.می

 خسرو چرا قبول کرده قاطی این ماجرا بشه؟ -

 نشیند.زند و روی مبل مقابلم میلبخند تلخی می

 به همون دلیلی که تو قاطی این جریان شدی؟ -
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اندازم و شالم را از دور زنم و دست میپوزخندی می

 کشم.گلویم پایین می

ه ای نداشتم وگرنمن؟ من مجبورم. راه دیگه -

 رفتم که...جوری مییه

خوردم. شاید ی همایون را میکنم. شاید غصهمکث می

کردم. ی دختران دنیا برای نجاتش دعا میمثل همه

اش از دفتر این وکیل به آن یکی شاید دنبال پرونده

دویدم، ولی اینکه خودم را بیندازم در جریان می

ن شویی و هزار و یک خالف دیگر کار ماختالس و پول

 نبود.

 خسرو هم مجبوره. -

 کنم.پرسشگرانه نگاهش می

 اش مجبوره.خاطر خانوادهبه -
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کنم تا چیز بگویم که صدای آیفون بلند لب باز می

طرف راهرو شود و بهشود. نگین از روی مبل بلند میمی

شنوم که با تعجب رود. نرسیده به آیفون میمی

 گوید:می

 خسروئه. -
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کند و من مثل تیر از کمان رها شده نگین در را باز می

 شوم و زل میزنم به در ورودی.از روی مبل بلند می

 کشه.بشین غزال. تا بیاد باال طول می -

اش را از تن بیرون گوید و شال و مانتونگین این را می

فهمد که . نمیکندآورد و روی جالباسی آویزان میمی

 اگر به من باشد، اگر در این شرایط تحمل غرولندهای

های چهار طبقه را برای خسرو را داشتم، تمام پله

 دویدم.گرفتن خبری از امین می

ی بین شود و من ناآرام فاصلهنگین وارد آشپزخانه می

کنم. های بلند طی میهای هال تا راهرو را با قدممبل

باال آمده و نبضش درست در گلویم  قلبم دوباره انگار

 زند.می

شود و خسرو در حالی وارد ی بعد در باز میچند دقیقه

ی کتش را میان مشتش گرفته شود که یقهخانه می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هایی که بعد از است و موهای خوش حالتش مثل صبح

 اش.اند در پیشانیبینمش، ریختهورزش می

 گوید:به محض دیدنم می

 ی؟چرا اینجا وایساد -

 که اولی روزهای مثل درست اخم دارد و لحنش

 در جلوی را کفشش. انعطاف بدون و است تلخ دیدمش

 از بدهد، را نگرانم نگاه جواب آنکهبی و آوردمی در پا از

 .کندمی عبور کنارم

اندازد و خودش کتش را روی اولین مبل سر راهش می

 نشیند.روی مبل دیگر می

؟ این که باز داره چرا چیزی بهش ندادی بخوره -

 افته.پس می
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هایش من. نگین خطابش به نگین است و مقصود حرف

از کنار کانتر نگاهش را یک دور بین من و خسرو 

 چرخاند. می

ترافیک بود، تازه رسیدیم. االن یه چیزی واسه هر  -

 کنم. دوتاتون آماده می

 گردد. خسرو که نگاهمو دوباره به آشپزخانه برمی

 کند،می

تواند حال خرابم را از صورتم بفهمد یا نه. دانم میینم

فهمم مردی که مقابلم روی مبل ولی من خوب می

نشسته است، آن آدم سخت و تلخ بیرون از این خانه 

نیست. انگار اینجا، در این آپارتمان نقلی پر از رنگ 

 بینم که کمتر نمود بیرونی دارد.خسروی دیگری را می

 گوید:کند و میرویش اشاره میبا سر به مبل روبه 

 بیا بشین. -
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ی کنم. لبهشنو به حرفش عمل میهای حرفمثل بچه

زنم به صورتش. نشینم و زل میمبل در مقابلش می

ی باالی برد و حین باز کردن دکمهدستش را باال می

 گوید:پیراهنش می
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 کنی...میفردا وسایلتو جمع  -

 گوید:کند و میمکثی می

ات جمع نکردی هم نکردی. یه مدت پیش دایه -

 باش تا بهت بگم.

 پرسم:روم و میصبر میان حرفش میبی

 امین چی شد؟ -

دهد و با لحنی ی پیراهنش را از گردنش فاصله مییقه

 گوید:سنگین می

ی فتاح، یه لندکروز با دو تا بعد از رفتنِ راننده -

ت تو پارکینگ ساختمون. نیم ساعت سرنشین رف

 بعدشم با فتاح اومد بیرون.

خورد ولی هیچ صدایی از آن بیرون هایم تکانی میلب

 آید.نمی
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گیرد و خودش را روی مبل عقب خسرو نفسی می

 کشد.می

 پسره زنده است. -

 اون با حاجی فقط گیدمی که شما از کجا مطمئنید؟ -

 .اومد بیرون خونه از دوتا

 کند.سفیه نگاهم میاندرلرزد و خسرو عاقلم میصدای

 خونه تو شوبچه یجنازه که رگهبی انقدر یعنی -

 چیزو همه راحتی به تونهمی وقتی یا بره؟ و کنه ول

 نیستش به سر ببره چمدون یه با تو، گردن بندازه

 بینی؟می زیاد مافیایی فیلم یا زدی چیزی کنه؟

طق من من با کنم دو دوتایشهر کار می

 از زیاد من هم شاید. رسدنمی چهارتا به

 امیدی هیچ اطرافم هایآدم به دیگر و بدبینم حد

 دلم هم هنوز. شوممی جاجابه جایم در قراربی .ندارم
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 از را اشتکیه. فهمدمی را حالم خسرو. نیست آرام

 به دوزدمی را سیاهش نگاه و گیردمی مبل پشتی

 .من زن دو دو هایچشم

 زنده است. پسره -

 نالم:می

 خب از کجا مطمئنید؟ -

 گوید:کند و آرام میمکثی می

 ای توی اون خونه نبود!چون هیچ جنازه -
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 را سرش خسرو دوزم.نگاهم را با ناباوری به او می

 نگاهم چشم زیر از و مبل پشتی به دهدمی تکیه

 :کندمی

جوری که توی ذهن خیالباف توئه. من اوننه  -

ی گنگستر نیستم که یه اسلحه دستم بگیرم همه

درهای بسته رو باز کنم. بعدشم دوربینای 

ساختمون رو هک کنم و هیچی به هیچی. من فقط 

کنم. که اونم با پول کنم راهشو پیدا میفکر می

اش یه بسته هیچ کاری نشد نداره. اینم مایه

بود تا سرایدار با کلید یدک در رو  اسکانس صورتی

 باز کنه و ببینیم اون تو چه خبره.
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کنم و خیره در نگاهش که هنوز نفسم را محکم رها می

طور به من چشم دوخته است، دستم را روی همان

 کشم.گردن نمناک از عرقم می

 شه؟حاال چی می -

ی سرش را کند و بعد تکیهحرف نگاهم میای بیلحظه

توانم خستگی را پشت هر دارد. میبل برمیاز پشتی م

 حرکتش حس کنم.

مونه یه لغو حکم تو که مدارکت دستته. فقط می -

جوری همایونو الخروجی، که واسه اونم یهممنوع

 راضی کنم.

دانم امین زنده دهم. حاال که میآب دهانم را فرو می

است، راه نفسم باز شده است انگار. با صدای آرامی 

 گویم:می

 کنید؟چرا این کارو برای من می -
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 شود.ی لبش کمی به باال کشیده میگوشه

معامله کردیم دیگه. از اولم بهت گفته بودم که من  -

 .دممی پوئن یه گیرم،می پوئن ام. یهاهل معامله

دانم چرا بعد از پشت سر گذاشتن آن همه هیاهوی نمی

 ها برایم مهم شده است.درونی و استرس این سوال

 چیکار کردم؟ مگه همه چیز خراب نشده؟ من -

ی این دقایق در نگاهش برق لبخندی بعد از همه

کشد و آرنجش را درخشد. خودش را جلو میمی

 گذارد روی زانوهایش.می

دونی مشکل چیه؟ مشکل اینه تو هنوزم به من می -

ذارم پات تو اعتماد نداری. بهت گفته بودم نمی

اعتماد داشتی این ماجرا باز بشه. اگه بهم 

فهمیدی قرار نیست به حرف همایون عمل می

. بری ایدره جهنم هیچ پسره این با نبود قرار کنی.
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 حرکت دقیق زمان یه و مقصد یه فقط من

 باشه زنده پسره این اگه .کردم پیدا که خواستممی

 چون. داره نگهش کنهنمی ریسک فتاح هست، که

بدی. و این  لو پلیس به امروزو جریان تو ترسهمی

هاش برای ی برنامههم خوردن همهیعنی به

 فرستادن پسرش.
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دهم و بعد با ای روی هم فشار میهایم را لحظهلب

 پرسم:تردید می

 منظورتون از مقصد چیه؟ -

مقصد امن. جایی که یکی وقتی از کشورش فرار  -

 اونجا.کنه بتونه بره می

 :پرسممی ولی بدهد را شک دارم که جوابم

 شما دنبال کی هستین؟ -

کند ی لبش را لمس میخسرو با انگشت شست گوشه

 گوید:و برخالف انتظارم می

 داماد منتخب پدرم. -

پرند. داماد منتخب پدرش ابروهایم از حیرت باال می

 یعنی دکتر صبوحی. یعنی شوهر شهرزاد. یعنی...
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هایش در توضیح فعالیت کارخانه و حاال کمی حرف

قراری شهرزاد برایم معنادار های کالن و بیگرفتن وام

 شود.می

ی اختیارات کارخانه را نیا، خسرو همهبعد از مرگ ملک

با وکالت بالعزل به شهرزاد داده بود. هرچند همه 

ی کارخانه شوهرش دانستند که عمال همه کارهمی

ش آنچنان دوام پیدا نکرده ای که فعالیتاست. کارخانه

 شد تعطیل و متروکه مانده بود.بود و چند سالی می

طور که هنوز نگاهم به چشمانش دوخته شده، لبم همان

 جوم.برم و میرا زیر دندان می

 صبوحی دکتر که زد حدس توانمی های خسروبا حرف

 خودش و انداخته زنش گردن را ها مسئولیت یهمه

ماند این است که ها سوالی که میتن. است کرده فرار

 شوهر شهرزاد چه ربطی به حاجی و امین دارد!
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دارم و با آمدن نگین نگاهم را از چشمان خسرو برمی

به حرکت دست او که دیس و سبد نان را روی میز 

ام که همین کند. با خودم عهد کردهگذارد نگاه میمی

 هایم را از خسرو بگیرم.ی سوالامشب جواب همه

ها روی میز کمرش را صاف نگین بعد از گذاشتن آن

نشاند و هایش میکند. لبخند پراستهزایی روی لبمی

 گوید:به خسرو می

 منم عروس منتخبش بودم، یادت نیست؟ -

که از خندد. درحالیعجیب است که خسرو بلند می

 گوید:دارد، میها را برمیدیس یکی از فیله سوخاری

 تخاباش افتضاح بود.پدر من همیشه توی ان -

ی ی خسرو چه دامنهکنم که جملهبه این فکر می

تواند داشته نیا میالدین ملکای برای نظامگسترده

باشد. از انتخاب همسر برای خودش و فرزندانش تا 
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هایش بعد از مباشری که بوی تعفن کثافت کاری

 شود.ها هنوز شنیده میسال
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نگین دوباره به طرف کانتر می رود. بطری دلستر و 

لیوان را از روی آن برمی دارد و وقتی کنارم می نشیند 

 در جواب خسرو می گوید:

 !خب آره،-

بعد ظرف الویه را از داخل سینی به طرف من می کشد 

 و با محبت می گوید:

 البته ه دوست نداره...الوی خسرو. عزیزم تو بخور-

 !است سلیقه بد که بس.نیست عجیب

 به شوخ ای می توانم حس کنم جمله ی آخرش کنایه

 به بند نیم لبخندی با را سرم. است خسرو ی جمله

 نمی ولی ندارم خوردن به میلی. چرخانم می طرفش

 این رخ به مدام را خرابم حال یاس ی آیه مثل خواهم

 .بکشم آن و

 س کجاست؟ باید دستامو بشورم.ببخشید سروی-
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نگین لبخند گرمی به رویم می زند و با اشاره به راهرو 

 می گوید:

 توی راهرو.-

جواب لبخندش را می دهم و بی آنکه نگاهی به خسرو 

 یک از کردن گذر مثل بیندازم از جا بلند می شوم.

 اند رفته تحلیل عضالتم ی همه سخت نقاهت دوران

ظه هیچ چیز به اندازه ی اطمینان لح این در ولی. انگار

 به نرسیده. نیست مهم برایم خسرو از زنده بودن امین

 :گوید می که شنوم می را نگین صدای راهرو

 مانتوتو در بیار غزال جان، راحت باش.-

آرامی در جواب زمزمه می کنم و وارد « ممنون»

 سرویس می شوم.

سرویس و چند دقیقه است که مانده ام جلوی آینه ی 

به خودم نگاهم می کنم. صورتم خیس است و روی 
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دست هایی که هنوز زیر شیر نگه داشته ام رقص 

 خوشایند قطره های خنک آب را حس می کنم.

یازده ساله بودم که شعله حامله شد. یک روز تا شب 

عق زده بود و صبح فردا جواب آزمایشش خانه را 

بچه نمی تبدیل کرده بود به میدان جنگ. همایون 

 به هم غزالو بود گفته دعواهایش و داد میان و خواست

 خودت که تو. اومدم کوتاه اش خونواده و مهتاب خاطر

 !ای دیگه یکی آویزون

دست روی ابروهای خیسم می کشم. حقیقت این بود 

که من با طمع همایون به دنیا آمده بود، چون خانواده 

مهتاب به مهتاب سرشناس بودند و ثروتمند. چون پدر 

زور دو دوزه بازی مال و منال دست و پا نکرده بود. 

 .نبود دروغین و ای عاریه اش فامیلی چون
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دستم را روی اهرم شیر فشار می دهم و جریان آب را 

قطع می کنم. حتما به همین دلیل است که من خسرو و 

 پیوند خانوادگی اش را نمی فهمم!
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از سرویس که بیرون می آیم صدای حرف زدن آرام 

 می جلب را توجهم خسرو و نگین اولین چیزی است که

 این میان ی رابطه کشف بود دیگری زمان هر اگر. کند

. باشد ذهنم های درگیری از بخشی توانست می دو

 از و کنم می آویزان جالباسی روی را شالم و مانتو

 .آیم می بیرون راهرو

حس حضورم نگین نگاهی به من می اندازد و با با 

شیطنتی که همیشه در حرف هایش دارد، بلند تر از قبل 

 می گوید:

من اگه جای غزال بودم با تو تا سر خیابونم نمی -

 اومدم.

می روم و کنارش روی همان مبل قبلی می نشینم. 

 خسرو راحت و بی انعطاف می گوید:

 تو اگه جاش بودی نیا.-
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گاه خسرو را روی خودم حس می کنم ولی سنگینی ن

سرم را باال نمی برم تا نگاهش کنم. نگین دست روی 

 زانویم می گذارد و می گوید:

بخور دیگه. به شکل و قیافه اش نگاه نکن، به خدا -

 آشپزیم خوبه.

 یک تکه از نان برمی دارم و لب می زنم:

 می خورم.-

 ند.و هزاران خوره انگار دارند روحم را می خور

 کی می رید؟-

 دهان به را لقمه بی آن که به هیچ کدامشان نگاه کنم،

 :گوید می خسرو. برم می

 اگه کارامو جفت و جور کنم فردا.-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

حین جویدن، لحظه ای مکث می کنم. دیدن ماهی بعد 

از این دو هفته ای که انگار دوسال برایم گذاشته شبیه 

 خواب است.

 منظورت کدوم کاراست رئیس؟-

نگین شیطنت دارد و خسرو انگار که منظورش را  سوال

 می فهمد می گوید:

 باشه، همه می دونن تو آچار فرانسه ی نمایشگاهی.-

 کم لطفی می کنی رئیس. فقط نمایشگاه؟-

لقمه را با چند بار جویدن فرو می دهم و همین که سرم 

 خسرو های چشم در نشیند می نگاهم گیرم، می باال

 بی بعد حرکت من کمین کرده بود. این برای انگار که

 ی کاناپه طرف به و شود می بلند بگوید چیزی آنکه

 .رود می تلویزیون روی روبه
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 کنه خوش دلتو تونم می بدی، بهمون هم اگه یه قهوه-

 .جا همه بگم

 نگین بلند می خندد و می گوید:

 بدجنس!-

چند دقیقه ی بعد در حالی که کنترل به دست کانال ها 

 و پایین می کند از آشپزخانه می گوید:را باال 

 اوه. چه بارونی شد. امسال پاییز چرا اینجوری شده!-

 کند.خسرو روی یک کانال مکث می

 بگو کی می خواد تو این هوا تا لواسون بره.-

آخرین تکه ی لقمه ام را هم فرو می دهم. نگین به 

 گوید:چرخد و میطرف خسرو می

جا. مادرت که تنها نیست. خب امشب بمونید همین -

 فردا برو وسایل خودت و غزالو بردار.
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 گوید:خسرو پر خنده و موذیانه می

مگه از زندگی سیر شده باشین که من شبو با دوتا  -

 دختری که قمر روشون حساسه تو یه خونه بمونم!

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 264پارت#
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ه حتا تغییری آنکخندد و من بینگین به این حرفش می

طرف پنجره در خطوط صورتم ایجاد شود، سرم را به

 آسمان در که برقی چرخانم که همان لحظه بامی

 جایم از حرفبی و ارادهبی. است شده روشن جهد،می

 .روممی پنجره طرفبه و شوممی بلند

 در حرکتم این با که را توانم سکوت معناداریمی

م. پشت پنجره کن حس شودمی حاکم خانه فضای

 هایدانه زنم بهایستم و از آن باال زل میمی

 .آیدمی فرود شهر برکسر رحمانهبی که بارانی درشت

ی دیگر نیمی از ذهنم مانده پیش امین و آن نیمه

. است مانده معلق گمان و سوال و حدس هاده میان

 بودنش زنده از و بزنم زنگ امین به خواهدمی دلم

 ولی «.چرا؟»خواهد از او بپرسم می دلم .مطمئنوشوم
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 مانعم مانده، ذهنم در حاجی از که تصویری آخرین

 .شودمی

 روی که ایمه با و کنممی رها پرغصه و نفسم را محکم

. شودمی تار زده باران خیابان به دیدم نشیندمی شیشه

. کنممی احساس سرم پشت درست را کسی حضور

شود از عطر می پر امبینی و کشممی عمیقی نفس

ام تلخی که این روزها بارها و بارها در نزدیکی

 ام.شنیده

 گوید:نگین که می

 .کنید صدام داشتید کاری. اتاقمم تو من هابچه -

خواهد تنهایمان بگذارد. توانم حدس بزنم که میمی

چسباند به دیوار اش را میآید. شانهخسرو جلوتر می

ستش را در جیب که هر دو دکنار پنجره و درحالی

شود به صورتم. نگاهم را با شلوارش فرو برده خیره می
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دارم. سوی شیشه نگه میاصرار روی تصویر خیس آن

 گوید:کنم تا میقدر نگاهش نمیآن

 گفت سرتق و چموشی!همایون می -

اراده به طرفش دست خودم نیست اگر سرم بی

ی گوشه که بوده همین دقیقا هدفش انگار چرخد.می

 گوید:کند و میآید. مکثی میلبش کمی کش می

گفت سرت بره کاری رو که نخوای، امکان می -

کردم داره اغراق نداره انجام بدی!..اولش فکر می

جای آه و ناله و گریه کنه، ولی بعد وقتی دیدم بهمی

 .گفتمی درست فهمیدم دی،نمی وا و زاری

 گویم:زنم و آرام میلبخند کجی می

 که خاطر همین این بازی رو راه انداخت؟الحقهب -

 تونست آخرشم چون. شناختمی منو خوب
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 انجام براش خوادمی که رو کاری کنه مجبورم

 .بدم

 

 

. 

 

دارد. کمی اش را از دیوار برمیی شانهخسرو تکیه

 چرخد.بیشتر به طرفم می

 .بود فرح پیشنهاد و نقشه این ولی -

 چشمانی با بعد کنم وهایم شک میگوشای به لحظه

 صورتش در را نگاهم شده درشت ناباوری از که

 قدریآن دیگر ولی. است آرام ظاهرا. چرخانممی
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 هایحس یهمه آرام ظاهر این بدانم که شناسمشمی

 .نیست او

 انتظار هستن که چیزی ها بیشتر از اوناز آدم -

 .باش نداشته

چرخانم به طرف سر می زنم و دوبارهلبخند تلخی می

 از که مالیمی موسیقی صدای سوی شیشه.تصویر آن

 یشیشه روی باران رقص با شودمی پخش تلویزیون

 .دارد نواییهم عجیب پنجره

 مورد در که چیزایی تونمنمی هنوزم آره واقعا... من -

 .کنم باور شنیدم امین

 گیرد و با یکخسرو پرده را از جایی باالتر از دستم می

 پرده. کشدمی بیرون انگشتانم الیالبه از را آن حرکت

 به که کندمی وادارم کار این با و شودمی رها

 .کنم نگاه هایشچشم
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ها رو باور کن. چون باور نکردن تو حقیقت آدم -

 ده.تغییر نمی

برم و پشت گوشم دستم را میان موهایم می

 فرستمشان.می

ن بودید م جای اگه شما خود به حرف راحته. -

 باهاش و کنید باور چیزو همه راحتی این به تونستیدمی

 بیاید؟ کنار

کنم که دورم بیشتر از این که دارم به کسی کمک می -

 زده؟

 

 

. 
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 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 265پارت#

 

 

 

منظورش به شهرزاد است و تخلفی که با اسناد 

 توانم نمی هم هنوز. بود کارخانه اش اتفاق افتاده

 بی بپذیرم که خسرو از اتفاقاتی که کنار گوشش افتاده

 .باشد مانده خبر

 دوپهلو می گویم:

 جای به کردین پیدا مقصدو که حاال فکر می کردم-

 .دنبالش برین کردن تلف وقت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اشاره ام را به راحتی و بی خیالی ظاهری اش می 

فهمد. به آرامشی که همخوانی ندارد با حال پر تب و 

عت پیشمان. ابروهایش را باال می فرستد تاب چند سا

 و می شود همان خسرویی که از روز اول شناخته ام.

از کجا می دونی دارم وقتمو تلف می کنم و دنبالش -

 نیستم؟

نگاهم را از صورتش می گیرم. نمی دانم چرا 

اینجاست، چرا درست رو به روی من ایستاده و با 

 با زیادی منعطف استلحنی که برای خسرو ملک نیا 

 زند؟ می حرف من

 از نگاهم را روی تیرگی پارچه ی پرده باریک می کنم.

 ی شیشه به گاهش بی و گاه تق تق جز به باران

 .است نمانده باقی تصویری پنجره
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برام جالبه که اصال نگران نیستید پاتون وسط -

همچین ماجرای حساسی باز بشه. اونم در حالی که 

ی رفت و آمدای من تحت نظرشون دیدین حتا همه 

 بود.

خسرو کمی جلوتر می آید. آنقدر که به خاطر رهایی از 

این نزدیکی و تسلطش روی خودم، قدمی به عقب 

 برمی دارم.

 منتظر اینا از زودتر ساکت بودنت برام عجیب بود.-

 .پرسیدن سوال به کنی شروع بودم

از گره اخم میان ابروهایم نقش می خورد. این حس که 

 چلنج و درگیری با من لذت می برد، خوشایندم نیست.

 به خاطر همین نسیه حرف می زنید؟-

خنده ی بلندش نگاه متعجبم را روی صورتش می 

 :گوید می شود، می تمام که اش خنده نشاند.
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اعتراف می کنم از این که از رو نمی ری خوشم می -

 نشون بودنتو نخبه خواد می دلم واقعا گاهی ولی آد.

 بدی!

پوزخندی پنهانی می زنم که کامم را عجیب گس می 

 کند.

قرار نیست کسی که ضریب هوشیش باالست تو همه -

 ها معادله حل دنبال چیز پرفکت باشه. گاهی ذهن انقدر

 جلوی ی ساده چیزای که ره می پیچیده روابط و

 .بینه نمی رو چشمش

با گفتن این حرف نگاهم را یک دور در فضای ساده و 

لنشین خانه ی نگین می چرخانم. دکور آپارتمان پر د

است از رنگ های سبز و سفید و زرد. انگار یک دنیا 

آرامش اشیای خانه را در آغوش کشیده اند. چیزی که 

 در بدو ورود به دلیل حجم اضطرابم ندیده بودم.
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. 

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 266پارت#

 

 

 این موردو باهات موافقم.-

فهمم کنایه می زند یا نه؟ ولی خودم هر چه بیشتر  نمی

به گذشته و رابطه ام با امین فکر می کنم، بیشتر به 

نظرم می آید که در این سال ها آنقدر محو و درگیر 
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درس و تحقیق و تالش برای رفتن بودم که هیچ کدام 

 در حرکتش امتداد در نگاهم از نشانه ها را ندیده ام.

خورده ی روی میز می رسد. برای  نیم غذاهای به هال

تمام کردن بحثم با خسرو به طرف میز می روم تا آن 

 ها را به آشپزخانه ببرم. خسرو بی مقدمه می گوید:

 رفیع نازگلو بی خبر با خودش برده.-

 میانه ی راه می ایستم و با تعجب به عقب برمی گردم.

با بچه شهرزادو تهدید کرده تا ازش شکایت -

 هم. آخور از هم خورده، اد زرنگ ما هم توبرهدام نکنه.

 رو همایون فتاح با سرش پشت هم ساخته همایون با

 تو بودن برای دلیل چقدر من فهمیدی حاال... زده دور

 پیدا برای تالشم هم پلیس نظر از حتا دارم؟ ماجرا این

 .منطقیه رفیع کردن
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دلسوزی برای خسرو ملک نیا از آن حس های عجیب و 

 باید انگار ولی ست که خودم هم باورش ندارم.نادر ا

 به که نیستم آدمی اولین من که بپذیرم را نگین حرف

 هم آخرینش و کشیده عذاب اش خانواده خاطر

 .بود نخواهم

خسرو بی آن که دیگر نگاهم کند، دکمه ی باالی 

پیراهنش را می بندد. به طرف راهرو می رود و در 

 گوید:آستانه اش، بلند می 

 نگین ما داریم می ریم.-

ظرف غذا را روی کانتر می گذارم. نگین از اتاق بیرون 

 می آید و می گوید:

 پیش امشب چرا انقدر زود؟ حداقل می ذاشتی غزال-

 .بمونه من
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 آن بی و کشد می موهایش میان دستی آینه در خسرو

 :گوید می بیندازد نگین یا من طرف به نگاهی که

 دایه دست برسونمش فردا تا باشه منامشبم پیش -

 .کنم کار چی باید جماعت این با ببینم بعد ...اش

کتش را که از روی مبل برمی دارد نگاه من و نگین 

لحظه ای به هم گره می خورد. نمی دانم درست می 

بینم که این برق غم در نگاه او هم نشسته است یا 

درون  چشمان او تنها آیینه ای شده اند به حس غریب

 من.

روی صندلی هواپیما که می نشینم، ذهنم روی 

 محض به پیش شب. ندارد موضوعیتمرکز هیچ

 روز چند است ممکن بود گفته قمر به خسرو رسیدن

. برگردد خودش ی خانه به خواهد می اگر و نباشد
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 لحظه اخرین تا را قمر اخم پر و عمیق نگاه که چیزی

 .بود دوخته من به

دم و بی اختیار به خسرو نگاه می کمربندم را می بن

کنم. پسِ سرش را به پشتی صندلی تکیه داده و چشم 

 را ذهنم هایش را بسته است. هر چه تالش می کنم،

 سوال این به رسد می و چرخد می باز کنم چیزی درگیر

 دارد؟ دردسر او برای ماهی پیش من بردن که

 تا مشهد فرصت داری نگام کنی!-

 

 

. 

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#
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 265پارت#

 

 

 

منظورش به شهرزاد است و تخلفی که با اسناد 

 توانم نمی هم هنوز. بود کارخانه اش اتفاق افتاده

 بی افتاده گوشش کنار که اتفاقاتی از خسرو که بپذیرم

 .باشد مانده خبر

 دوپهلو می گویم:

 جای به کردین پیدا مقصدو که حاال فکر می کردم-

 رین دنبالش.ب کردن تلف وقت

اشاره ام را به راحتی و بی خیالی ظاهری اش می 

فهمد. به آرامشی که همخوانی ندارد با حال پر تب و 
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تاب چند ساعت پیشمان. ابروهایش را باال می فرستد 

 و می شود همان خسرویی که از روز اول شناخته ام.

از کجا می دونی دارم وقتمو تلف می کنم و دنبالش -

 نیستم؟

را از صورتش می گیرم. نمی دانم چرا  نگاهم

اینجاست، چرا درست رو به روی من ایستاده و با 

 با لحنی که برای خسرو ملک نیا زیادی منعطف است

 زند؟ می حرف من

 از نگاهم را روی تیرگی پارچه ی پرده باریک می کنم.

 ی شیشه به گاهش بی و گاه تق تق جز به باران

 ست.ا نمانده باقی تصویری پنجره

برام جالبه که اصال نگران نیستید پاتون وسط -

همچین ماجرای حساسی باز بشه. اونم در حالی که 
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دیدین حتا همه ی رفت و آمدای من تحت نظرشون 

 بود.

خسرو کمی جلوتر می آید. آنقدر که به خاطر رهایی از 

این نزدیکی و تسلطش روی خودم، قدمی به عقب 

 برمی دارم.

 منتظر اینا از زودتر برام عجیب بود.ساکت بودنت -

 .پرسیدن سوال به کنی شروع بودم

گره اخم میان ابروهایم نقش می خورد. این حس که از 

 چلنج و درگیری با من لذت می برد، خوشایندم نیست.

 به خاطر همین نسیه حرف می زنید؟-

خنده ی بلندش نگاه متعجبم را روی صورتش می 

 می شود، می گوید: تمام که اش خنده نشاند.
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اعتراف می کنم از این که از رو نمی ری خوشم می -

 نشون بودنتو نخبه خواد می دلم واقعا گاهی ولی آد.

 !بدی

پوزخندی پنهانی می زنم که کامم را عجیب گس می 

 کند.

قرار نیست کسی که ضریب هوشیش باالست تو همه -

ا ه معادله حل دنبال چیز پرفکت باشه. گاهی ذهن انقدر

و روابط پیچیده می ره که چیزای ساده ی جلوی 

 چشمش رو نمی بینه.

با گفتن این حرف نگاهم را یک دور در فضای ساده و 

دلنشین خانه ی نگین می چرخانم. دکور آپارتمان پر 

است از رنگ های سبز و سفید و زرد. انگار یک دنیا 

آرامش اشیای خانه را در آغوش کشیده اند. چیزی که 

 ورود به دلیل حجم اضطرابم ندیده بودم. در بدو
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. 

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 266پارت#

 

 

 این موردو باهات موافقم.-

نمی فهمم کنایه می زند یا نه؟ ولی خودم هر چه بیشتر 

به گذشته و رابطه ام با امین فکر می کنم، بیشتر به 

نظرم می آید که در این سال ها آنقدر محو و درگیر 
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و تحقیق و تالش برای رفتن بودم که هیچ کدام  درس

 در حرکتش امتداد در نگاهم از نشانه ها را ندیده ام.

 برای. رسد می میز روی ی خورده نیم غذاهای به هال

 آن تا روم می میز طرف به خسرو با بحثم کردن تمام

 :گوید می مقدمه بی خسرو. ببرم آشپزخانه به را ها

 خودش برده. رفیع نازگلو بی خبر با-

 میانه ی راه می ایستم و با تعجب به عقب برمی گردم.

با بچه شهرزادو تهدید کرده تا ازش شکایت -

 هم. آخور از هم خورده، توبره هم ما زرنگ داماد نکنه.

 رو همایون فتاح با سرش پشت هم ساخته همایون با

 تو بودن برای دلیل چقدر من فهمیدی حاال... زده دور

 پیدا برای تالشم هم پلیس نظر از حتا دارم؟ ماجرا این

 .منطقیه رفیع کردن
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دلسوزی برای خسرو ملک نیا از آن حس های عجیب و 

 باید انگار ولی نادر است که خودم هم باورش ندارم.

 به که نیستم آدمی اولین من که بپذیرم را نگین حرف

 هم آخرینش و کشیده عذاب اش خانواده خاطر

 .بود نخواهم

بی آن که دیگر نگاهم کند، دکمه ی باالی خسرو 

پیراهنش را می بندد. به طرف راهرو می رود و در 

 آستانه اش، بلند می گوید:

 نگین ما داریم می ریم.-

ظرف غذا را روی کانتر می گذارم. نگین از اتاق بیرون 

 می آید و می گوید:

 پیش امشب چرا انقدر زود؟ حداقل می ذاشتی غزال-

 بمونه. من
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 آن بی و کشد می موهایش میان دستی آینه در خسرو

 :گوید می بیندازد نگین یا من طرف به نگاهی که

 دایه دست برسونمش فردا تا باشه امشبم پیش من-

 .کنم کار چی باید جماعت این با ببینم بعد ...اش

کتش را که از روی مبل برمی دارد نگاه من و نگین 

د. نمی دانم درست می لحظه ای به هم گره می خور

بینم که این برق غم در نگاه او هم نشسته است یا 

چشمان او تنها آیینه ای شده اند به حس غریب درون 

 من.

روی صندلی هواپیما که می نشینم، ذهنم روی 

 محض به پیش شب. ندارد موضوعیتمرکز هیچ

 روز چند است ممکن بود گفته قمر به خسرو رسیدن

هد به خانه ی خودش برگردد. خوا می اگر و نباشد
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چیزی که نگاه عمیق و پر اخم قمر را تا اخرین لحظه 

 به من دوخته بود.

کمربندم را می بندم و بی اختیار به خسرو نگاه می 

کنم. پسِ سرش را به پشتی صندلی تکیه داده و چشم 

 را ذهنم هایش را بسته است. هر چه تالش می کنم،

و می رسد به این سوال  چرخد می باز کنم چیزی درگیر

 که بردن من پیش ماهی برای او دردسر دارد؟

 تا مشهد فرصت داری نگام کنی!-

 

 

. 

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#
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کند و از هایش را باز میگوید و یکی از چشممی

 کند.اش نگاهم میگوشه

 برای جلوگیری از دلتنگی احتمالی! -

ی لبش ناباورم را با لبخند کجی که گوشهی تک خنده

هایش دهد و دوباره چشمکشد، جواب میرا به باال می

 درست اشبندد. این مرد و آرامش دیوانه کنندهرا می

 یملکه باشد، نجاتم یفرشته تواندمی که ایاندازه

 .هست هم عذابم
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با آمدن مهماندار نگاهم را از او که آشکارا خودش را به 

گیرم. در جواب لبخند پررنگ مهماندار زده می خواب

 غزال بشوم کنم که خوشرو باشم.ی تالشم را میهمه

 که ذهنم در بزرگ سوال این بدون روزها، این از پیش

 شود؟ ختم کجا به ماجرا این ته است قرار

دهم به صندلی رود، مثل خسرو تکیه میمهماندار که می

ره به بیرون نگاه های هواپیما از پنجو میان تکان

کنم. هنوز شک دارم که این آرامش واقعی باشد. می

این لحظات حسی دارد مثل آرامش پیش از طوفان، 

 همان اندازه پر اضطراب و ترسناک.

های مختلف وقت آمدن تا فرودگاه خسرو تلفنی با آدم

حرف زده بود. از عبدی تا شیرین و کسانی که انگار 

شک ردند. خبرهایی که بیآوبرایش از جایی خبر می

 ربط داشت به امین و حاجی و دکتر صبوحی.
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بند دل خوش کنم ولی، توانستم به این آرامش نیمنمی

تصور دیدن ماهی بعد از دو هفته حسی داشت مثل 

 آمد نداشتمش.رسیدن به آغوش مادری که تا یادم می

 اخالق باشی!پس بلدی خوش -

ام که با شنیدن صدایش شدهقدر در افکارم غرق آن

 سویآن روشن تصویر از نگاهم خورم وای مییکه

 است باز کامال هایشچشم باراین. شودمی کنده شیشه

 زده زل کرده، گره درهم سینه روی که هاییدست با و

 .من به است

هایی هستی که همه چیزو نکنه تو هم از اون آدم -

 کنن.زنونه مردونه می

کنم. این مرد امروز یک ها مینفسم را محکم ر

 طوریش شده بود.
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. 

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 267پارت#

 

 

 

کند و از هایش را باز میگوید و یکی از چشممی

 کند.اش نگاهم میگوشه

 برای جلوگیری از دلتنگی احتمالی! -

ی لبش ی ناباورم را با لبخند کجی که گوشهتک خنده

هایش دهد و دوباره چشمب میکشد، جوارا به باال می
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 درست اشبندد. این مرد و آرامش دیوانه کنندهرا می

 یملکه باشد، نجاتم یفرشته تواندمی که ایاندازه

 .هست هم عذابم

با آمدن مهماندار نگاهم را از او که آشکارا خودش را به 

گیرم. در جواب لبخند پررنگ مهماندار خواب زده می

 غزال بشوم کنم که خوشرو باشم.ی تالشم را میهمه

 که ذهنم در بزرگ سوال این بدون روزها، این از پیش

 شود؟ ختم کجا به ماجرا این ته است قرار

دهم به صندلی رود، مثل خسرو تکیه میمهماندار که می

های هواپیما از پنجره به بیرون نگاه و میان تکان

د. کنم. هنوز شک دارم که این آرامش واقعی باشمی

این لحظات حسی دارد مثل آرامش پیش از طوفان، 

 همان اندازه پر اضطراب و ترسناک.
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های مختلف وقت آمدن تا فرودگاه خسرو تلفنی با آدم

حرف زده بود. از عبدی تا شیرین و کسانی که انگار 

شک آوردند. خبرهایی که بیبرایش از جایی خبر می

 ربط داشت به امین و حاجی و دکتر صبوحی.

بند دل خوش کنم ولی، توانستم به این آرامش نیمنمی

تصور دیدن ماهی بعد از دو هفته حسی داشت مثل 

 آمد نداشتمش.رسیدن به آغوش مادری که تا یادم می

 اخالق باشی!پس بلدی خوش -

ام که با شنیدن صدایش قدر در افکارم غرق شدهآن

 سویآن روشن تصویر از نگاهم خورم وای مییکه

 است باز کامال هایشچشم باراین. شودمی کنده شهشی

 زده زل کرده، گره درهم سینه روی که هاییدست با و

 .من به است
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هایی هستی که همه چیزو نکنه تو هم از اون آدم -

 کنن.زنونه مردونه می

کنم. این مرد امروز یک نفسم را محکم رها می

 طوریش شده بود.
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در این مدت فهمیده بودم که بحث با من یکی از 

شود. این را برق اش محسوب میتفریحات مورد عالقه

گفت و سرخوشی لبخندی که سعی چشمانش می

داشت پنهانش کند. ولی در این شرایط و میان این 

 کردم.همه اضطراب درکش نمی

 کنه؟ناراحتتون می -

ام، او خیلی راحت جواب برخالف گاردی که من گرفته

 دهد:می

 چی؟ -

فرض اینکه عادت داشته باشم اخالقامو زنونه  -

 مردونه کنم!

 گوید:خندد و زیر لب میاش میهای تیرهچشم
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 آد آخه.بهت نمی -

خورم به او که کنم و غبطه مینفسم را عمیق رها می

ی شوخی و ی فکرتواند میان این همه دغدغهمی

زند به همایون و شیطنت کند. ذهنم باز گریز می

دانم از اتفاقاتی که افتاده خبر دارد یا مشکلش. نمی

 خسرو؟ با آمدنم از نه؟

 تردید و مکث با و زنممی دریا به دل گذردکمی که می

 :پرسممی خسرو از

 داره؟ خبر افتاده که هاییاتفاق از همایون -

نی اونم خبر داره. البته دونه یعوقتی فرح می -

 جوری که فرح شنیده.همون

حرفش دوپهلو و پرمعناست. یعنی خسرو اتفاق دیروز 

خواسته برای فرح تعریف کرده است. را جوری که می

جوری که به نفع خودش باشد و شاید هم به نفع من! 
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کرد. از وگرنه تا این حد به اعتماد کردنم اصرار نمی

 و م میان این همه دروغپرسم حق ندارخودم می

 باشم؟ داشته اعتماد او به کلک

 مگه شما خودتون با همایون در ارتباط نبودید؟ -

چرخاند. طرفم میاش را کمی بهخسرو با مکث تنه

هایش را روی سینه درهم گره زده و جوری هنوز دست

راحت روی صندلی هواپیما نشسته است که انگار هیچ 

هایش را ندارد. چشم اشدغدغه و مشکلی در زندگی

 پرسد:کند و میپرسشگرانه باریک می

خوای غزال؟ دوست داری همایون تو دقیقا چی می -

 بده؟ کرده قسر در بره یا تاوان کاری رو که

بار از خودم برانگیز را هزاراناین سوال چالش

 یعاطفه میان اممانده معلق بار هزار ام.پرسیده
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حاال باز با سوالی که خسرو  و. منطقم و او به امدخترانه

 شوم.پرسد درگیر همین چالش میمی
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ی پدر و ی من و همایون مثل همهدانم اگر رابطهنمی

دخترهای دنیا پر از مهر و محبت بود، باز هم با منطقم 

سیاه را ی کردم؟ یا اگر او این دو هفتهاو را متهم می

 شدم یا نه؟برایم نساخته بود، تا این حد از او ناامید می

جای جواب سوالش کنم و بهعمیق نگاهش می

 گویم:می

 کاری براش نیست قرار دیگه کنم شماچرا حس می -

 کنید؟

من قبال هم بهت گفته بودم. فقط تا جایی با  -

 .باشه یکی باهاش خطم که هستم همایون

ام. از نبودنش، از جدا شدن خطش ترسیدهدروغ چرا 

ام بند این لحظهاز همایون... و من! منی که آرامش نیم

 گوید:خواند که میرا هم از او دارم. انگار ذهنم را می
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من سر قولم هستم دختر. تا وقتی بلیتت رو نذارم  -

 شه.کف دستت، خطم از تو جدا نمی

یی آمده از کند تا مهمانداری که برای پذیراسکوت می

 دهد:ما فاصله بگیرد و بعد ادامه می

برعکس پدر تو من هیچ خرده برده و خالفی ندارم  -

 که پام گیر باشه!

کنم. چقدر به او و اطمینانش غبطه رخش نگاه میبه نیم

 خورم.می

 

 

** 
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ماشین مدتی است که از مشهد خارج شده و هوا از آن 

فاصله  امگرما و خشکی که در فرودگاه حس کرده

 گرفته است.

ام. شوق کنم دوباره زنده شدهبعد از دو هفته حس می

دیدن ماهی و رهایی از آن همه اضطراب زیر پوستم 

 جریان پیدا کرده است.

کشم و هوای خنکی ی پنجره را کمی پایین میشیشه

کند را با ی باز در فضای ماشین کوران میکه از شیشه

 کشم.نفسی عمیق به ریه می

ای که موهاتو از ته تراشیدی دیگه جز اون دفعهبه -

 اینجا نیومدی، نه؟
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از اشاره ای که به موهایم می کند تعجب کرده ام. من 

سال هاست که موهایم را کوتاه می کنم ولی، چیزی که 

او از آن حرف می زند مال امروز و دیروز نیست. متعلق 

 .کنکورم روزهای به شش سال پیش است،به 

 قبال اومده بودم ولی بعدش دیگه نه.-
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نگاهش را از من می گیرد. از فاصله ی دو صندلی جلو 

 به مسیر رو به رو چشم می دوزد و می گوید:

 !بودی جوجه اون وقت ها-

 آن .رود می باال تعجب سرِ از و ابروهایم بی اختیار

م و خودش... به نیم داشت سال هفده فقط من ها وقت

رخش نگاه می کنم. از آن مرد جوان بیست و هشت، نه 

سال فاصله گرفته است. پخته تر شده و شاید جذاب 

 تر!

ماشین فرودگاه که پشت در بزرگ خانه باغ ملک نیا 

متوقف می شود، چیزی در دلم می جوشد. نه اینکه از 

، این خانه و باغ زیبا و قدیمی اش واهمه داشته باشم 

 قصه ترین انگیز غم از یکی لوکیشن ذهن در اینجا نه!

 .ام شنیده که است هایی
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در توسط مردی باز می شود و ماشین مستقیم در مسیر 

سنگفرش شده می راند. از کنار استخر خالی که رنگ 

خاکستری اش بوی کهنگی می دهد، عبور می کند و در 

نهایت مقابل ساختمان بزرگی می ایستد که رنگ 

 مرهایش در گذر سال ها کدر شده است.مر

گفتن راننده، در ساختمان باز « بفرمایید»هم زمان با 

می شود و زن مسنی با قدم هایی کند و در عین حال 

 پر هیجان است از پله ها پایین می آید.

خسرو با در تشکری کوتاه از در سمت خودش خارج 

 می شود و می شنوم که بلند می گوید:

 ؟چطوری خاتون-

و زن که تازه از آخرین پله ی جلوی عمارت پایین 

 آمده، جواب می دهد:
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دورت بگردم من. چرا انقدر دیر به دیر به ما سر می -

 .شد خشک راه به زنی؟ چشممون

دستم را روی دستگیره ی در می گذارم و به آرامی 

بازش می کنم. انگار غربت از همین لحظه روحم را 

بیرون می روم و آرزو می  سنگین کرده است. از ماشین

کنم خدا کند ماهی همین جا باشد. در همین لحظه، 

 همین آن.

راننده در صندوق عقب ماشین را باال می زند و خودش 

هم می آید تا ساک من و خسرو را تحویلمان بدهد. 

خسرو بی توجه با زن گرم حرف زدن است و به جایش 

سیاه  مرد جوانی با چشم های باریک و موهای کوتاه

 می آید تا ساک ها را از راننده تحویل بگیرد.
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 دستم را که به طرف ساکم دراز می کنم، فورا می گوید:

 شما برید خانوم. من براتون می آرم.-

اجازه نمی دهم. ساک را از دستش می گیرم و می 

 گویم:

 ممنون. خودم می برم.-
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راننده بعد از نشستن پشت فرمان با تک بوق کوتاهی 

دنده عقب می گیرد و همین نگاه خسرو را به عقب و 

 من می رساند.

 .باال بره می شاهد بده ساکتو -

بدون اینکه به حرفش عمل کنم، دسته ی ساک را 

 محکم تر در مشتم می گیرم.

 سنگین نیست خودم می تونم.-

رهم می شود. انگار اخم های خسرو با این جواب من د

رگ پر فیس و افاده ی اربابی اش این تمرد را تاب 

ندارد. زن که اسمش خاتون است با نزدیک شدن من 

قدمی جلو می آید و با ته لهجه ای که فارسی حرف 

 زدنش را با نمک کرده است، می گوید:

غزال خانم شمایی؟ بیا عزیزم که ماهی خانم دق -

 .خورد رو شما ندیدن ی غصه که بس کرد
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به سختی لبخندی روی لب هایم می نشانم و درحالی 

که سعی دارم نگاهم برای پیدا کردن ماهی به اطراف 

 .گویم می آرامی سالم نچرخد،

 سالم عزیزجان. خیلی خوش اومدید.-

خسرو دسته ی ساک را از دستم می گیرد و آن را به 

 طرف مرد جوان می گیرد.

 پشت در اتاق خانم.شاهد اینو ببر باال بذار تو 

اتاق خانم؟ به طرفم می چرخد و نگاهم را به نیمرخش 

 شکار می کند. بعد خطاب به خاتون می گوید:

 مهمونامون کجا هستن؟-

 خاتون لبخند پر مالحظه ای می زند.
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شعله خانوم که مثل هر روز انقدر گریه کرد از سردرد -

نیم یه قرص خورد و خوابید. ماهی خانمم تا همین 

 ساعت پیش منتظر شما بود ...

باز شدن دوباره ی در حواسم را از حرف های خاتون 

جدا می کند. سر دو نفر دیگر در جهت نگاه من می 

 چرخد و خاتون جمله اش را این طور تمام می کند:

 خودش اومد. -

 

 

. 
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دلتنگ. ماهی برای من از ماهی دلخورم و همان اندازه 

یعنی آدمِ امن. یعنی کسی که با وجود تندی گاه و 

گاهش ایمان داشتم به مهر و بودنش. حسی که این بی

 روزها سرخورده شده است و کمرنگ.

هایی که اختیارش را دلتنگی به دست گرفته مبا قد

روم. ها باال میگذرم و از پلهاست، از کنار خسرو می

 کردن باز آغوش وقت ان پیر ماهیچشم در برقی که

 را خودم .هایمحس روی است تاییدی مهر درخشد،می

 :زنممی لب و اندازممی آغوشش در

 ماهی؟! -
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بوسم و وقتی خودم را کمی عقب صورت گرمش را می

 زند:کشم تا ببینمش. تشر میمی

اوالد اگه خوب بود خدا یکی برای خودش کنار  -

 ذاشت.می

شود و ابروهای ماهی درشت میهایم از تعجب چشم

 کند.به سمت هم میل می

وجب بودی جوری نکن. نیماتو واسه من اونقیافه -

 که تو رو بزرگ کردم.

 و حسرت از است پر جز خنده دارد.لبخندم ماهیتی به

 و آورممی رویش به را اعتراضم. غم و دلخوری

 :گویممی

گ خبر ولم کردی رفتی و حتا بهم زنواسه همین بی -

 زدی؟هم نمی

 زند.ای میان کتفم میماهی با کف دست ضربه
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تو چه خبر داری من چه کشیدم از دست این  -

 دیوانه؟

دیوانه؟ احتماال منظورش شعله است. ماهی عادت دارد 

ی ادب خارج به متلک و کنایه گفتن. ولی وقتی از دایره

شود یعنی اوضاع بیشتر از چیزی که فکرش را بکنم می

 .خراب است

 سالم. -

صدای خسرو درست از پشت سرم خط نگاه من و 

شکند. خودم را از آغوش ماهی بیرون ماهی را می

بینم که طرف خسرو میکشم و پیش از برگشتن بهمی

 شود.هم نزدیک میابروهای ماهی بیشتر به

 سالم پسرم. رسیدن بخیر. -

شک ندارم که خسرو تغییر حالتش را فهمیده و به 

 آورد.روی خودش نمی
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مدت مشکلی که ممنون. حالتون خوبه؟ این -

 نداشتید؟

آید. نیم ماهی کمی تنها کمی از موضعش پایین می

 گوید:پوشی میپردهاندازد و بینگاهی به من می

 وصل شعله دهن به که داشتم اگه یه صدا خفه کن -

 ...اونم که .بچه این از دوری موندمی فقط کنم،

 

 

. 
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کشد و من، دست خودم نیست که لبخند ماهی آهی می

آورد. با خودم فکر می کنم اگر هایم را کش میلب

ماهی بداند در این مدت چه ها که از سرم نگذشته، باز 

 تنها نگرانی اش دوری از من می شود؟

 ساختمان داخل لبخند بیرنگی می زند. با دست به

 شاره می کند و می گوید:ا

متاسفانه برای مورد اول نمی تونم کاری کنم، حداقل -

 می تونید بابت مورد دوم خوشحال باشید.

ماهی نگاهی به من می اندازد و مثل مادری که بچه ی 

کوچکش را بعد از گم شدن پیدا کرده است، دستم را 

محکم در دست می گیرد و بعد از چند تعارف که با 

و بدل می کند، دنبال خودش داخل خانه می خسرو رد 

 کشد و به اتاقی که دراختیارش قرار داده شده می برد.
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اتاق ماهی جایی است در طبقه ی اول. اتاقی که از 

پنجره ی بلند و بازش می شود درختان قطور توت را 

دید و خس خس حرکت شاخه و برگ هایش را شنید. 

ی اتاق می خودم را با همان لباس روی تخت گوشه 

 اندازم و با این کار دادش را در می آورم.

باز که با لباس بیرون پریدی رو تخت؟ کی می خواد -

 این عادت زشت از سرت بیفته من موندم؟

 نفس عمیقی می کشم و آرام نجوا می کنم:

 ولم کن ماهی. اینجا که دیگه خونه ی ما نیست.-

ماهی کوتاه نمی آید و در حالی که نزدیک شدن 

 صدایش را می شنوم می گوید:

چون خونه ی ما نیست دیگه دستشویی هم نریم! من -

 تو رو اینجوری بار آوردم؟
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خودم را کمی باال می کشم و آرنجم را قائم سرم می 

کنم. ماهی تا میانه ی اتاق می آید و بعد انگار چیزی را 

به خاطر می آورد دوباره برمی گردد سمت در. باز 

را به رویم آورده و همین هم باعث  مادری کردن هایش

 می شود بگویم:

 می دونی این مدت چه بالهایی سرم اومد؟-

دست ماهی روی در خشک می شود. تعللش را حس 

 می کنم و ادامه می دهم:

می دونی چقدر ازت ناامید شدم وقتی تو هم منو ول -

 کردی و رفتی؟

از باز کردن در منصرف می شود و به طرف برمی گردد. 

می توانم در چشم هایش نگرانی را بینم. چیزی که در 

 همان نگاهش می ماند و روی لب هایش نمی آید.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ملک خسرو که برسه روزی هیچ وقت فکر نمی کردم-

 !بشه زندگیم مطمئن آدم تنها نیا

 

 

. 
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 تردید دارد ولی زبانش همان تند همیشگی است.
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کردی این مدت خوش خوشانم بوده که پسرِ فکر  -

دونی من چی کشی؟ تو مینیا رو به رخم میملک

کشیدم از نگرانی؟ فردای همون روزی که باهات 

 همایون گفت. گفت ازم موگوشی شعله حرف زدم

 که کاری و کنم هواییت حرفام با من ترسهمی

 این یآواره است هفته دو. ندی انجام رو خوادمی

در و پیکر شدم. هزاربار به شعله گفتم، بی یخونه

ی خوام برم خونهخوام. میمن خیر همایونو نمی

 پدر خودم و خالص.

 

 کنم:زنم و زمزمه میپوزخندی می

 خیرِ همایون! -

 دهد:ماهی که انگار سرِ درد دلش باز شده ادامه می
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شون سر و ته یه کرباسن. همایون و فرح اینا همه -

 .نداره هم خسرو و

دانم چرا با این همه غیظ خسرو را با همایون و نمی

فرح جمع بسته است. شاید چون اطمینانم به خسرو را 

ی ی پرغصهخاطر قصهام و شاید بهبه رخش کشیده

هاست. هرچه که هست، برای من خسرو شبیه گذشته

 همایون و فرح نیست.

 

 خسرو فرق داره. -

دهد ا باال میماهی یک تای ابروهای نازکش را با استهز

 گوید:و پرکنایه می

 اصل بد نیکو نگردد زآنکه بنیادش بد است. -

شوم به گذارم و خیره میسرم را دوباره روی تخت می

 ی سقف.های حاشیهآینه کاری
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 .زد دار باید منو باشه، اگه طوریاون -

 گوید:رحمانه میماهی بی

 

 طور.تو هم همین -

 توپد که:بعد می

و. از وقتی رسیدی داری پاشو جمع کن خودت -

نالی. پدرت بد، من بد، همه بد. با غمبرک زدن می

 پسره این ببینم برم منم کی زندگی رو برده؟

 سرای عینهو نیست، که خونه. برده کجا رو ساکت

 .بزرگیش از کنهمی خوف آدم شهمی که شب. اروح

گذارم. هایم را روی هم میرود و من چشمماهی می

شناسم. ماهی ماهی را خوب می این حالت دفاعی

 ترسیده است. 
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صدای حرکت باد میان شاخ و برگ درختان بلندتر به  

دانم اثر تلقین ماهی است یا رسد. نمیگوش می

لرزد. سنگینی فضا که ته دلم از ترسی موهوم می

دهم. باید از تر روی هم فشار میهایم را محکمچشم

 شته بگوید.ماهی بخوام یکبار دیگر برایم از گذ

 

 

 

سوی کنم، خبری از روشنی آنهایم را که باز میچشم

پنجره نیست. اتاق در تاریکی فرو رفته و تنها صدایی 

ایست که از پشت در رسد، همهمهکه به گوش می

 شود.شنیده می
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بی  قلبم شده، رها سخت کابوسی از مثل آدمی ناگهان

امان می کوبد و با حرکتی سریع پتوی نازکی را که نمی 

دانم چه کسی روی من انداخته کنار می زنم و می 

 نشینم.

میان نفس های تندم صدای ماهی را می شنوم که 

 انگار درست از پشت در تشر می زند:
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بهت می گم این بچه خوابه. معلوم نیست تو این -

اشت یه گذ سرشو تا که اومده سرش به مدت چی

 همین تو بعد. نخوابیده سال هزار انگار خوابید جوری

 بپرسی؟ سوال ازش کنی بیدارش که گرفته زورت االن

پاهایم را از تخت پایین می گذارم. تا آن لحظه به یاد 

ندارم ماهی با این لحن با شعله حرف زده باشد. نه 

اینکه از شعله حساب ببرد، نه! ماهی آدم کنایه زدن 

دی هایش را صرفا برای من کنار گذاشته است و تن

 است انگار.

تو نمی بینی اوضاع منو؟ معلوم نیست شوهرم -

کجاست. نه زنگ می زنه، نه خبر می ده. بعد تو نگران 

 خواب غزالی؟

 برو از خسروخان بپرس. به این بچه چی کار داری؟-
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صدای شعله را نزدیک تر و درست از پشت در می 

کنار زده و خودش را به در رسانده  شنوم. انگار ماهی را

 است.

خسرو خان؟ تو اگه دیدیش منم دیدمش. برو کنار -

 نمی کوتاه کجاست همایون نفهمم امشب تا من ماهی،

 .آم

دستگیره ی در به پایین کشیده می شود و هم زمان با 

بلند شدنم از روی تخت، در باز می شود و شعله با 

رو هم می توانم چشم هایی که حتا در روشنایی راه

 سرخی اش را بیینم مقابلم می ایستد.

 چه خبره؟-

شعله آشکارا جا می خورد. با پاهایی که از خواب 

 رفتگی به گز گز افتاده، جلوتر می روم.

 آدرس شوهرتو از من می خوای؟-
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این بار تعجب را صورت ماهی هم به وضوح می 

 زمین روی سختی به را ام گرفته و دردناک پای بینم.

نگاه می دارم و منتظر به شعله نگاه می کنم. محاسبات 

ماهی اشتباه از کار در آمده و من دیگر دلیلی برای 

مراعات ندارم. شاید هم جایی در ناخودآگاهم دلم به 

 حمایت خسرو گرم شده است.

 چی شد؟ مگه نمی خواستی بدونی؟-

شعله انگار به خودش می آید، اخم غلیظی روی 

نشاند و با تکانی که به تنه اش می دهد، صورتش می 

 نور راهرو راه می

 گیرد تا میانه ی اتاق.

 این چه طرز حرف زدنه؟-

 خیره در چشمش می گویم:
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به نظر من که خیلی هم خوبه برای دختری که دو -

 هفته از خونه بیرونش کردن!

ه ماهی خودش را کمی از گوشه ی چشم می بینم ک

عقب می کشد تا لبخند موذیانه ای که روی لب هایش 

 .دارد نگه دور آمده را از چشمشعله
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 سیاهش که روشنی موهای روی کشد می دست شعله

 .زند می ذوق توی هایش ریشه

من دو هفته است زندگی ندارم. پدرت ما رو فرستاد -

ه. اینجا گفت چهار، پنج روزه همه چیزو درست می کن

درست که نکرد هیچ، ده روزه تلفنشم خاموشه جوابمو 

نمی ده. تو از کارای پدرت خبر داری که می گفت، 

 پیش دست حاال. بکنه کارایی یه برام غزال قراره

 خسروخان ی خونه تو مگه؟ بودی کجا هفته دو گرفتی؟

 کنه؟ می فرقی چه. اینجا ما بودی

می  گفتن های پی در پی اش« پدرت»پوزخندی به 

 زنم. تا بود همایون، همایون بود و حاال شده بود پدرم؟

نمی دانم چرا در آن لحظه عجیب دلم می خواهد 

بچزانمش. شاید دارم غیظ این روزها را بر سر او خالی 
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می کنم و شاید، عقده ی همه ی سال هایی که همایون 

 را تنها سهم خودش می دانست از او بگیرم.

 .دارم خبر ازش من. گی می راست توآره، -

انگار با این حرفم آتشش می زنم که برمی گردد طرف 

 ماهی و می گوید:

 –دیدی؟ حاال هی بگو این بچه خودش آواره ی خونه -

 شوهرم بدونن باید همه. نداره خبر بگو. شده غریبه

 .زنشم که من جز به کجاست

انه بعد برمی گردد و به من نگاه می کند. ساده لوح

منتظر است جای همایون را به او بگویم و البد بعدش 

 او برود سراغ شوهر گم شده اش!

پوست لبم را زیر دندان می برم. دروغ نیست ولی 

 دلیلی هم برای مالحظه کاری ندارم.

 فرار کرده.-
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می گویم و صدای فریاد شعله در راهرو و گوش هایم 

 پژواک می شود.

 و است سر شعله ایستاده ماهی با لیوان آب قند باالی

 و چرخاند می لیوان در را قاشق بار یک دقیقه چند هر

 .شعله دهان جلوی گیرد می را آن بعد

 نمی خورم... نمی خورم...-

 خاتون پشت شعله را می ماند و می گوید:

 بخور خانم جان. رنگ به روت نمونده.-

 شعله باز زیر لب دم می گیرد:

آد؟ بدبخت شدم... اول آب قند به چه کارم می -

 جوونی بدبخت شده!
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شود و برای جلوگیری از اختیار درشت میهایم بیچشم

دهم. هایم را محکم روی هم فشار میخندیدن لب

طور که دوباره لیوان آب را به لب شعله ماهی همان

 کند.ای نثارم میفشارد، چشم غرهمی

 شه؟می حل همایون مشکل کنی تابیبی و اینجات -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دهد و من با حسی معلق شعله تنها سرش را تکانی می

وجدان و رضایتی شیرین از کاری که میان عذاب

 می. دهممی تکیه دیوار به و روممی عقب ام،کرده

 از یعنی همایون رفتن شعله، برای که کنم درک توانم

خاطرش وزی بهر که چیزهایی آن یهمه دادن دست

 به را بعدش بدنامی و کرده داریزن مرد آویزان را خود

 !باخت سر دو یمعامله یعنی. بود خریده جان

 زند:حوصله غر میبار بیماهی این

 بخور دیگه شعله، دستم افتاد. -

انگار شعله به همین نیاز دارد تا دست لرزانش باال 

شد. هر بیاید و لیوان را از دست ماهی بگیرد و سر بک

زنم و به آن تکیه دو دستم را پشت تنم به دیوار می

ام شده وجدان حس غالب آن لحظهدهم. عذابمی

 است انگار.
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 پرسد:صدای خسرو که می

 چی شده اینجا؟ -

چرخاند. با لباسی طرف در میسر هر چهارنفرمان را به

شود فهمید که تازه از بیرون آمده که به تن دارد می

 گوید:منتظر توضیح می و سوالی است.

 خاتون؟ -

 و نگاهش می نشیند روی من. خاتون فورا جلو می رود.

 سالم پسرم خوش اومدی.-

خسرو نگاهش را با تانی از من می گیرد و به خاتون که 

 مقابلش ایستاده می دوزد.

 چه خبره اینجا؟-

هیچی پسرم. یعنی شعله خانم خبر بد شنید یه کم -

 تابی می کنه.حالش بد شد و بی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

با این حرف انگار داغ دل شعله تازه شده باشد، های 

 های زیر گریه می زند.

 خسرو با نگاه باریکی می پرسد:

 خبر بد؟-

نگاه خاتون گریز کوتاهی روی من می زند و بعد با 

 مالحظه و آرام می گوید:

 غزال خانم گفت همایون خان فرار کرده...-

ی شوم، چون نگاه از توضیح خاتون دیگر چیزی نم 

ی حس رضایتم را هم به سنگین خسرو  آن ته مانده

 دهد.باد می

 

 

. 
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وقت ادعای معصومیت نداشتم و همیشه فکر من هیچ

کردم، آدم بودن یعنی نوسان میان خوبی و بدی. و می

ی خسرو انگار خودم را عجیب این که با نگاه خیره

 ای باخته بودم.ی لحظهبرا

هایش دهد تا اشکماهی دستمالی به دست شعله می

 که گویدرا پاک کند و در همان حال زیر لب چیزی می
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 کهحالیدر و آیدمی جلوتر کمی خسرو. شنومنمی

 :پرسدمی دید، را تاسف شعله به نگاهش در شودمی

 دونستین؟مگه اینو نمی -

های سرخ و پف کشد روی چشمشعله دستمال را می

هایش پر ی چشماش و به ثانیه نرسیده باز کاسهکرده

 شود.می

جایی وقتی شما رو فرستاد اینجا و خودش رفت یه -

 که ازش خبر نداشتین، یعنی چی؟

لرزد، عالوه بر های شعله که برای گفتن حرفی میلب

آید. با کالفگی عذاب وجدان دلم هم برایش به رحم می

چرخانم سمت کنم و نگاهم را مینفسم را رها می

انعطاف به شعله رخ خسرو که هنوز با جدیت و بینیم

 کند.نگاه می
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شعله با صدایی که از بغض و گریه به خوبی شنیده 

 زند.شود، لب مینمی

 داد.ولی تلفنشو جواب می -

داد چون اون موقع حکم بازداشتش نیومده بله می -

جدیدی نیفتاده، فقط باید صبر بود. االن هم هیچ اتفاق 

 کنین تا اوضاع درست بشه.

شعله که انگار منبع خبری موثقی پیدا کرده باشد، با 

ی اتاق جلو همان حال زار خودش را روی مبل گوشه

شود هایی که هر لحظه پر و خالی میکشد و با چشممی

 گوید:می

 رو من یعنی خسروخان؟ گینتو رو خدا راست می -

دونید کجاست؟ نذاشته فرار کنه؟ یعنی می اینجا

شما رو جون هر کی دوست دارین، فقط بهم بگید 

 زنم.کجاست. من دیگه الم تا کام حرف نمی
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کند و با ای مکث میخسرو برای جواب دادن لحظه

گذارد های بعدی نمیحالتی که جایی برای سوال

 گوید:می

ن ای. نشده عوض شرایط دونینمی االن مهم اینه -

مدت رو تحمل کردین، یه کم دیگه هم روش. 

 شه.درست می

اش گردد طرف خاتون و جوری که یک کالمیبعد برمی

اندازد و کشد، نگاهی به ساعتش میرا به رخ می

 گوید:می

شعله خانم رو آروم کردی، میزو آماده کن امشب  -

 خوریم. فردا صبح باید جایی برم.شامو زودتر می

 

 

. 
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 داآرزوکردم ختورادرگوش#

 279پارت#

 

 

 

نمی دانم چرا، ولی عجیب حس می کنم جایی که می 

گوید، به همایون ربط دارد و شاید شهرزاد. شعله که 

جواب دلخواهش را نگرفته باز ریز ریز گریه می کند و 

 خسرو حین خارج شدن از اتاق می گوید:

 غزال با من بیا کارت دارم.-

ین حرفش عمیقا در هم می بینم که اخم های ماهی با ا

می رود و با سرعت سرش را به طرف من می چرخاند. 
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همیشه می دانستم ماهی حس خوبی به خانواده ی 

 اجبار سر از فقط و ندارد بزرگ نیای ملک عمه ام و

 به خسرو روی حساسیتش ولی. کند می تحملشان

 .آید می عجیب و غلیظ کمس چشمم

را به من چشم به چشم با ماهی که تیزی نگاهش 

دوخته، نمی شوم و پشت سر خسرو از اتاق بیرون می 

روم. حداقلش این است که به جای شنیدن گریه های 

شعله و تحمل عذاب وجدان شاید بتوانم خبری از 

 اوضاع بگیرم.

از اتاق که بیرون می روم، تنها از گوشه ی چشم 

نگاهم می کند و بعد بی هیچ حرفی با قدم های بلند به 

تهای راهرو می رود. عمارت ملک نیا درست به طرف ان

اندازه ی قدمتش، پر است از وسایل آنتیک و تابلوهای 
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 به بیشتر را دیوارها بلندی که هایی بری گچ و نقاشی

 .آورد می چشم

هنوز پانچ کوتاهم را روی بافت پاییزه ام به تن دارم و 

شالم را که همان لحظه ی ورود به اتاق از سرم 

 ودم، نمی دانم کجا گذاشته ام.برداشته ب

همراه خسرو از پذیرایی بزرگی عبور می کنم و در ضلع 

دیگر آن وارد راهرویی می شویم که برخالف قبلی 

کوتاه است و تنها به یک در بزرگ ختم می شود. انقدر 

تند قدم برمی دارد که حتی فرصت نمی کنم به اطراف 

 نگاهی بیندازم.

ارد اتاق می شود و به خسرو همان طور در سکوت و

 محض ورودم پشت سرش، پشت به من می گوید:

 در و ببیند.-
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لحظه ای از تعجب ابروهایم را باال می اندازم و بعد در 

را پشت سرم می بندم. همین که به طرفش 

 گردم، می گوید:برمی

 تو چرا انقدر دردسر داری؟-

کنم که درست کنار میز بزرگ کار اتاق نگاهش می

 ایستاده و با جدیت به من چشم دوخته است.

 

 

. 
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 می انگار که است، تجمل و پرطمطراق آنقدر دکور اتاق

 چشمان و بلند های سیبیل آن با را نیا ملک خودِ شود

 .دید میزش پشت بانفوذ سیاه

 جیب در را دستم دو هر لبه ی باز پانچ را کنار می زنم.

 شوم می خیره خونسردی با شلوار جینم فرو می کنم و

 .صورتش به

 چی کار کردم؟-

از ژستی که گرفته ام یک تای ابرویش را باال می دهد  

 و با همان لحن می گوید:

 من واسه چی تو رو آوردم اینجا؟-

اثر خواب عمیقی است که بعد از دوهفته تجربه کرده 

صمیمیت نسبی ام ام یا دیدن آدم های آشنا و یا شاید 

 با خودش، که شانه ام را باال می اندازم و می گویم:
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نمی دونم، واقعا نمی دونم چه فرقی داره اینجا باشم -

 یا خونه ی شما.

 شرورانه می گوید:

 ی من بمونی!نمی دونستم دلت می خواد تو خونه-

نه خودم را می بازم، نه عصبانی می شوم و نه حتی 

عد از این دو هفته ایمان آورده ب انگار حرص می خورم.

 در. شود نمی گذشته برمن آنچه ام که هیچ چیز بدتر از

 گوشه حرکتم این و روم می جلوتر او، شیطنت جواب

 نمی هایش لب روی که لبخندی با را هایش چشم ی

 گردانمو برمی خودش به را حرفش .دهد می چین آید،

 :پرسم می

د بعد از فهمیدن شما چرا اینجایین؟... قاعدتا نبای-

چیزایی که می خواستین برید دنبال دامادتون و مدارک 

 برعلیه ش؟
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سرش را کمی خم می کند و با تکان کوچک سرش می 

 گوید:

چی می خوای بدونی؟ فکر کنم جواب این سوالتو قبال -

 بهت دادم، ندادم؟

اینکه دارید پیگیری می کنید و بی خیال نیستید؟ -

 ؟منظورتون از جواب اینه

به جای جواب منتظر ادامه ی حرف هایم نگاهم می کند 

 و من بی مقدمه می پرسم:

 همایون اینجاست؟-

 با بعد و رود می باال می بینم که ابروهایش از تعجب

 :گوید می استهزا

 اینجا؟-
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ساده است اگر فکر کند من هنوز همان آدم در شوک و 

هایش ناباوری روزهای پیشم که با پیچیده کردن حرف 

 دورم بزند.

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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منظورم از اینجا دقیقا همین نقطه نیست. اینجا، یعنی -

این اطراف، یعنی جایی که مثال شما فردا صبح بتونید 

 .بدید اوضاعش به سامونی سرو یه و برید

تک خنده ی بلندش آنقدر به نظرم عجیب است که 

 ی کنم از دیدنش.خودم هم لحظه ای شک م

 تاحاال کجا بودی آهو خانم؟-

کنایه اش را به روی خودم نمی آورم و به راحتی می 

 گویم:

 تا اینجا این شوی انسان دوستی تون که منو آوردین-

 غیر برام باشم، ماهی کنار مدت یه ها اتفاق اون از بعد

 کار جایی صبح فردا خودتونم که مخصوصا. باوره قابل

 دارین! مهم

لب باالیش را لحظه ای زیر دندان می برد. می بینم که 

 چشم های سیاهش سرخوشانه می خندد.
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بیا یه طور دیگه بهش نگاه کنیم. مثال اینکه من اینجا -

 توی قمر با یه کار مهم داشتم ولی نمی تونستم تو رو

 دو و تیر یه خواستم کار این با و بذارم تنها خونه

 ...ضمن در .بزنم نشون

 نگاهی به اطرافش می اندازد.

 زندگی توی این خونه باید برای هر زنی جذاب باشه.-

 تجمل از پر های خونه هر زنی به جز من. من از-

 .آد نمی خوشم

 را سرتاپایم خاص نگاهی با خودش را عقب می کشد و

 که است جوری نگاهش. گذرداند می نظر از دور یک

از جیب شلوارم  را دستم اختیار بی. کند می معذبم

 را صورتم در ریخته دارِ موج موهای و بیرون می کشم

 .زنم می عقب

 از لباسات معلومه مینیمالیستی.-
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می فهمم باز می خواهد حواسم را پرت کند. اخم می 

کنم و او به طرف صندلی پشت میز می رود. می خواهد 

 روی صندلی بنشیند که بی هوا می گویم:

 می آم. منم فردا صبح باهاتون-

حیرتش را می بینم و بعد اخمی ابروهایش را عمیقا 

 درهم می کشد.

فکر کردی قراره برم خونه ی عمه ات که تو رو هم با -

 خودم ببرم؟

ام که فقط به خاطر رساندن من حاال دیگر مطمئن شده

است. تیز و پیش ماهی این همه راه را تا اینجا نیامده

اینکه چیزی بگویم،  کند و پیش ازآلود نگاهم میاخم

خورد و عصبانیت خسرو نصیب آدم ای به در میضربه

 شود.پشت در می
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 280پارت#

 

 

 می انگار که است، تجمل و پرطمطراق آنقدر دکور اتاق

 چشمان و بلند های سیبیل آن با را نیا ملک خودِ شود

 .دید میزش پشت بانفوذ سیاه

 جیب در را دستم دو هر باز پانچ را کنار می زنم.لبه ی 

 شوم می خیره خونسردی با و کنم می فرو جینم شلوار

 .صورتش به
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 چی کار کردم؟-

از ژستی که گرفته ام یک تای ابرویش را باال می دهد  

 و با همان لحن می گوید:

 من واسه چی تو رو آوردم اینجا؟-

تجربه کرده  اثر خواب عمیقی است که بعد از دوهفته

ام یا دیدن آدم های آشنا و یا شاید صمیمیت نسبی ام 

 با خودش، که شانه ام را باال می اندازم و می گویم:

نمی دونم، واقعا نمی دونم چه فرقی داره اینجا باشم -

 یا خونه ی شما.

 شرورانه می گوید:

 ی من بمونی!نمی دونستم دلت می خواد تو خونه-

نه عصبانی می شوم و نه حتی نه خودم را می بازم، 

 آورده ایمان هفته دو این از بعد انگار حرص می خورم.
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 در. شود نمی گذشته برمن آنچه از بدتر چیز هیچ که ام

 گوشه حرکتم این و روم می جلوتر او، شیطنت جواب

 نمی هایش لب روی که لبخندی با را هایش چشم ی

نمو گردا برمی خودش به را حرفش .دهد می چین آید،

 می پرسم:

شما چرا اینجایین؟... قاعدتا نباید بعد از فهمیدن -

چیزایی که می خواستین برید دنبال دامادتون و مدارک 

 برعلیه ش؟

سرش را کمی خم می کند و با تکان کوچک سرش می 

 گوید:

چی می خوای بدونی؟ فکر کنم جواب این سوالتو قبال -

 بهت دادم، ندادم؟

ی کنید و بی خیال نیستید؟ اینکه دارید پیگیری م-

 منظورتون از جواب اینه؟
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به جای جواب منتظر ادامه ی حرف هایم نگاهم می کند 

 و من بی مقدمه می پرسم:

 همایون اینجاست؟-

 با بعد و رود می باال می بینم که ابروهایش از تعجب

 :گوید می استهزا

 اینجا؟-

ساده است اگر فکر کند من هنوز همان آدم در شوک و 

ناباوری روزهای پیشم که با پیچیده کردن حرف هایش 

 دورم بزند.

 

 

. 
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منظورم از اینجا دقیقا همین نقطه نیست. اینجا، یعنی -

این اطراف، یعنی جایی که مثال شما فردا صبح بتونید 

 .بدید اوضاعش به سامونی سرو یه و برید

آنقدر به نظرم عجیب است که تک خنده ی بلندش 

 خودم هم لحظه ای شک می کنم از دیدنش.

 تاحاال کجا بودی آهو خانم؟-

کنایه اش را به روی خودم نمی آورم و به راحتی می 

 گویم:
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 تا اینجا این شوی انسان دوستی تون که منو آوردین-

 غیر برام باشم، ماهی کنار مدت یه ها اتفاق اون از بعد

صوصا که خودتونم فردا صبح جایی کار مخ. باوره قابل

 مهم دارین!

لب باالیش را لحظه ای زیر دندان می برد. می بینم که 

 چشم های سیاهش سرخوشانه می خندد.

بیا یه طور دیگه بهش نگاه کنیم. مثال اینکه من اینجا -

 توی قمر با یه کار مهم داشتم ولی نمی تونستم تو رو

خواستم یه تیر و دو  کار این با و بذارم تنها خونه

 ...ضمن در نشون بزنم.

 نگاهی به اطرافش می اندازد.

 زندگی توی این خونه باید برای هر زنی جذاب باشه.-

 تجمل از پر های خونه هر زنی به جز من. من از-

 .آد نمی خوشم
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 را سرتاپایم خاص نگاهی با خودش را عقب می کشد و

جوری است که  نگاهش. گذرداند می نظر از دور یک

 شلوارم جیب از را دستم اختیار بی. کند می معذبم

 را صورتم در ریخته دارِ موج موهای و کشم می بیرون

 .زنم می عقب

 از لباسات معلومه مینیمالیستی.-

می فهمم باز می خواهد حواسم را پرت کند. اخم می 

کنم و او به طرف صندلی پشت میز می رود. می خواهد 

 ند که بی هوا می گویم:روی صندلی بنشی

 منم فردا صبح باهاتون می آم.-

حیرتش را می بینم و بعد اخمی ابروهایش را عمیقا 

 درهم می کشد.

فکر کردی قراره برم خونه ی عمه ات که تو رو هم با -

 خودم ببرم؟
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ام که فقط به خاطر رساندن من حاال دیگر مطمئن شده

است. تیز و هپیش ماهی این همه راه را تا اینجا نیامد

کند و پیش از اینکه چیزی بگویم، آلود نگاهم میاخم

خورد و عصبانیت خسرو نصیب آدم ای به در میضربه

 شود.پشت در می
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 جوری می گوید:

 بفرمایید.-

که من جای آدم پشت در دست و پایم را ناخودآگاه 

 حالی در شاهد آرامی باز می شود. به در. کنم می جمع

 به کند، می عبور من روی از آشکار مکثی با نگاهش که

 :گوید می خسرو

 ماشینو آوردن آقا.-

خسرو دوباره از روی صندلی بلند می شود و به طرف 

در می رود. با این کار آشکار به شاهد اجازه ی ورود 

 نمی دهد.

 نگرفتی؟ مگه تحویلش-
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 نگاهش حس روی من می زند. باز نگاه شاهد گریزی

 روی را پانچ ی لبه دو و کنم می اخم که است طوری

 با را دارد دست در که ریموتی شاهد. کشم می جلو تنم

 :گوید می و گیرد می طرفش به او شدن نزدیک

 چرا آقا؟-

خسرو درست مقابلش می ایستد و دیدم را به شاهد 

گیرد و در کور می کند. می بینم که ریموت را از او نمی 

 عوض می گوید:

 پره، باکش اگه کن چک من؟ واسه چرا آوردیش-

 .پارکینگ تو بذارش

 شاهد آرام می گوید:

 چشم. ببخشید.-

 پشت را در خسرو و رود می و در چشم به هم زدنی

 نگاه و گردد برمی من طرف به بعد. بندد می سرش
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 این از باید قاعدتا. صورتم به دوزد می را اش برزخی

و اخم بترسم ولی این طور نمی شود. من از او  نگاه

 عجیب حساب می برم اما ترس نه!

 بانو؟ فرمودید می چی شما-

 گفتم می خوام فردا باهاتون بیام.-

 جلوتر می آید و نزدیک تر به من می ایستد.

 بیای که چی بشه؟-

همین که از اتاق به بیرون پرتم نکرده، یعنی جا برای 

 چک و چانه زدن هست.

می خوام بیام جواب سواالمو بگیرم. خیلی چیزا -

هست که باید بفهمم و باور کنم. اینکه فقط بشنوم 

فالنی فالن کارو کرده یا این با او همدسته، نمی تونه 

 منطق و احساساتمو اقناع کنه.
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حق دارم! هنوز بخشی از من جامانده در رابطه ی پنج 

مال از آن ساله ام با امین و من برای کندن تمام و ک

 به رابطه باید با همه ی وجودم شنیده هایم را باور کنم.

 می که چیزی. هست هم وشرایطش همایون آن جز

 هم را ماهی حتی و شعله من، زندگی و آینده تواند

 .کند تغییر دستخوش
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میان ابروهایش را باال می اندازد و نگاهش می چرخد 

 اجزای صورتم.

 چرا از خودم نمی پرسی؟-

دست هایم را روی سینه درهم گره می زنم و با پررویی 

 می گویم:

 نسیه یا شما. خوره نمی دردم به شما جواب چون-

 خودش که پیچونین می حرفو انقدر یا زنین می حرف

 .بشه گشایی گره تا خواد می جواب چندتا

دانم و هم  اغراق می کنم. این را هم خودم می

 .شوند می نرم کمی صورتش عمیق خطوط او.
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اون وقت نمی ترسی همایون بیفته روی دنده ی لج و -

باز با حکم جلب و پرونده ای که برات ساخته تهدیدت 

 کنه؟

 صاف و بی تعارف می گویم:

 نه. چون شما هستین.-

 که این طور؟ یعنی تو تا این حد به من اعتماد داری؟-

 نو از من نخواسته بودین؟مگه خودتون ای-

خسرو سرش را با نگاهی معنادار تکان می دهد. 

ای زمزمه می کند و با فاصله ای کم از کنار منی « خوبه»

که وسط اتاق ایستاده ام عبور می کند و به طرف 

 میزکار می رود.

اگه جایی که من می خوام برم، چیزی که تو فکر  -

 توئه نباشه، چی؟
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رها می کنم و با تانی به عقب  نفسم را محکم از بینی

می چرخم. مقصد خسرو هر جا که باشد هزار بار بهتر 

 و من فقط که شعله، است از اره دادن و تیشه گرفتن با

 پیش تواند می کجاها تا هایش تابی بی دانیم می ماهی

 .برود

هر چیزی که به این ماجرا ربط داشته باشه، به منم -

 ن پام تا کجاها باز شده؟ربط داره. یادتون که نرفته م

خسرو بدون اینکه نگاهم کند، کشوی باالیی میز را با 

کلید باز می کند و دسته ای کاغذ از آن بیرون می آورد. 

منتظر نگاهش می کنم که کاغذها را با آرامش یکی 

یکی نگاه می کند و در نهایت همان طور خیره به 

 کاغذها می پرسد:

 همراهیتو برای دایه ات توجیه می کنه؟بعد کی این -
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با همه ی جسارتم حس می کنم زیر پوستم از اشاره 

اش داغ می شود. من با ماهی زندگی کرده ام و 

های او را وقتی خسرو توانم مفهوم رفتار و واکنشمی

شود بفهمم. ولی اینکه خسرو در همین نزدیکم می

ه زرنگی دوبار دلیل حرکات او را فهمیده است تنها ب

 اش برمی گردد.
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مکث که می کنم، از باالی چشم خیره ام می شود. 

اتفاقات این مدت انگار آب دیده ام کرده و جایی برای 

 مراعات کردن نگذاشته است.

 .من با ماهی-

خسرو ابرویی باال می اندازد. کاغذها را روی میز می 

 گذارد.

خوبه. فقط اینکه با زن همایون خودتو درگیر نکن. -

 بذار این مدتی که اینجاست بی دردسر بگذره.

 این ولی ام نداشته با شعله هیچ وقت درگیری آشکار

 حرف. کنم سکوت برابرش در بازهم که شود نمی دلیل

 می جلو قدمی اختیار بی. انگار کند می ترم جری خسرو

 :گویم می و روم
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 وقتی نشده حاال تا خودتون شما فرشته نیستم!من -

 ازش و بچزونین رو یکی بخواد دلتون دستتونه قدرت

 بگیرین؟ رو کرده باهاتون که کارایی انتقام

 می خم کمی را سرش و گیرد می را میز ی لبه خسرو

 .است معنادار و مرموز نگاهش. کند

 خیلی زیاد!-

و با تکان اشاره اش آنقدر واضح است که اخم می کنم 

سر دسته مویی که روی چشم هایم سر خورده را پس 

می زنم. می فهمد که منظورش را فهمیده ام که می 

 گوید:

ولی چزوندن و انتقام گرفتن از کسی که خودش -

نقشی توی ماجرا نداشته برام جالب نیست. من حتی 

اگه ادای انتقام گرفتن ازشو در بیارم فقط برای اینه که 

 ه ی کاری رو بزنم به اون کسی که باید!به وقتش ضرب
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لحظه ای مبهوت نگاهش می کنم. این حرفش یعنی 

گذشته ی مادرش را فراموش نکرده، یعنی کوتاه 

نیامده و قرار هم نیست کوتاه بیاید. دستش را از لبه ی 

میز برمی دارد و کمرش را صاف می کند و آمرانه می 

 گوید:

 راه ننداز. اکی؟ بچزون، انتقام بگیر، ولی جنجال-

نمی دانم چطور می شود شعله را بدون جنجال چزاند، 

وقتی او در حالت عادی هم سیستمش روی هیاهوی 

 بیهوده تنظیم شده است.

 لب هایم را توی دهانم می کشم و با تردید می گویم:

 باشه.-

 می تونی بری. فردا ساعت هشت تو ماشین منتظرتم.-

می شود و باز برمی ذهنم از شعله و چزاندنش دور 

 خسرو با همراهی برای. مشکالتش گردد به همایون و
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 بی و لحظه در را خواسته این و نداشتم ای برنامه هیچ

 .بودم آورده زبان به فکر

 و حاال... نگرانم، ولی پشیمان نه!

نفس عمیقی می گیرم و به طرف در می روم. دستم ر 

 د:که روی دستگیره ی در می گذارم صدایم می زن

 غزال؟-

لحنش برخالف لحظه ی ورودم نرمشی دارد که 

 متعجبم می کند. به عقب برمی گردم.
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 اینجا تهران نیست، مناسباتش هم با اونجا فرق داره.-

متوجه ی منظورش نمی شوم ولی لحن هشدار گونه 

لحنی حق اش باعث می شود، سرم را تکان دهم و با 

 به جانب بگویم:

 خب؟-

گوشه ی چشم هایش از خنده لحظه ای جمع می شود 

 و بی آن که توضیحی بدهد، تنها می گوید:

 گفتم که حواست باشه.-

سرم را تکان می دهم و بی هیچ حرفی دیگر از اتاق 

بیرون می روم. استرس فردا و دیدن احتمالی همایون 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

می کند. می دانم  از همان لحظه به ضربان قلبم را تند

 شاید و باشد ریسک تواند می حد چه تا ام خواسته

 همان به درست ولی. کند درست هم دردسر برایم

 را ماهیتش حتی که است گرم چیزی به دلم ته اندازه

 .دانم نمی درست

از راهرو خارج می شوم. نمی دانم ساختمانی به این 

ر بزرگ بزرگی به چه کار جد خسرو می آمده! اینجا آنقد

است که کشف همه ی گوشه و کنارش مدت ها طول 

می کشد. با دیدن خاتون که همان لحظه از راهروی 

 ضلع دیگر خارج می شود، فورا به طرفش می روم.

 خانمِ خاتون؟-

 تازه انگار متوجه ام می شود. می ایستد و می گوید:

 جانم؟ خاتون صدام کن غزال خانوم.-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

وهای یک وری و مجعدم را خودم را به او می رسانم. م

 که باز خزیده اند در صورتم، عقب می زنم.

 پس شما هم منو غزال صدا کنید.-

نگاهش از جلوی باز لباسم باال می آید و وقتی مقابلش 

 می ایستم لبخندی به رویم می زند.

 باشه... غزال جان. جانم امری داشتی بامن؟-

 شما می دونید ساک منو کجا گذاشتن؟-

به جهتی که پله های مرمری و قوس دار خانه با دست 

 قرار دارد اشاره می کند و می گوید:

آره جانِ مادر. یکی از اتاقای باال رو خسروخان گفت -

 واسه ات آماده کنیم.

 ابروهایم را باال می اندازم می پرسم:

 بعد اتاق شعله کجاست؟-
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راهرویی که از آن خارج شده را نشان می دهد و می 

 گوید:

 همین جا نزدیک ماهی خانم.-

 سکوت که می کنم، می گوید:

 بیا. خاتون عزیزِ اتاق مهمانشونو دادن به شما -

 خسرو به نیومد خوشت اگه بدم، نشون بهت بریم

 .کنیم می عوضش گم می خان

همراهش به طرف پله ها می روم. برای منی که از 

تخت همان لحظه ی ورود دخیل بسته ام به اتاق و 

ماهی فرقی ندارد وسایلم کجا باشد ولی برای ماهی و 

حساسیتی که در این چند ساعت از او دیده ام، بی 

 شک همه چیز طور دیگری است.
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گوید، همان اتاقی است که اتاق مهمانی که خاتون می

شش سال پیش شعله و همایون در آن اقامت داشتند. 

ی بلند چوبی که به بالکن رو به اتاقی بزرگ، با پنجره

قیمت و شود. وسایل اتاق قدیمی ولی گرانباغ باز می

پر زرق و برق است. جوری که با اغراق انگار سفر 

های سلطنتی قرن شانزده و ام به یکی از کاخکرده

 هفده فرانسه.
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 یدونفره تخت روی کشم.پانچم را از تنم بیرون می

طرف اندازم و بهاش میو روتختی آبی درباری اتاق

اش کشیده ی بزرگ اتاق که یک طرف پردهپنجره

روم. در سایه روشن باغ، حرکت شاخ و برگ است می

آیند. زیر درختان مثل اشباحی سرگردان به چشم می

 کنم:لب زمزمه می

 متنفره ازت که پسری داشتن این همه ظلم به -

 ارزید؟می

چند مرد خودم را از کنار پنجره عقب  یبا دیدن سایه

 تنها کشم. خسرو از مناسبات اینجا حرف زده بود ومی

 رسد،می ذهنم به حرفش این مفهوم از که حدسی

 یخانه در هم هنوز که است ایمسخره قواعد و آداب

 پایین پاف روی که را ساکم زیپ. شودمی رعایت فرح

ها شتن لباسبردا از پیش و کنممی باز قرارداد تخت
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 به پانچ جیب از که امنشیند روی گوشینگاهم می

 و امین به زدن زنگ یوسوسه. است سرخورده بیرون

 به توان یهمه با باز حالش بودن خوب از شدن مطمئن

 برایم هم شکل بدترین به اگر حتی امین. افتدمی جانم

 بخشی عمر آخر تا خوبش خاطرات و او ولی شود تمام

 ی من خواهد بود.ی شدهسپر عمر از

 اتاق در کنم،می خم گوشی طرفبه را خودم همین که

 داخل برزخی های چشم با ماهی. شودمی باز شتاب با

 .بنددمی سرش پشت را در و آیدمی

 چی شده ماهی؟ -

 چرا تو رو فرستاده اینجا؟ -

دهم در جیب پشت شلوارم و ابروهایم گوشی را سر می

 فرستم.را باال می
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اسه من ابرو نرقصون. این پسره تا دیروز عارش و -

اومد با هرکی به همایون ربط داره سالم و می

علیک کنه، حاال چش شده اسمت از زبونش 

 افته؟نمی

« این دو هفته کجا بودی؟»آید بگویم: تا روی زبانم می

 گویم:گیرم و میولی به سختی جلوی خودم را می

ن؟ تو که ناراحتی اتاق خوبه رو دادن به م -

 !خانوم ماهی نبودی حسود

آید و انگار شود. جلوتر میتر درهم میهایش غلیظاخم

 زند:میان تردید گفتن یا نگفتن، غر می

 پدر از تو. کرباسن یه ته و سر شوناینا همه -

 ببینی؟ اینا از که دیدی خیر خودت
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 از خوردنم گول از البد ام ترسیده است.بیچارهماهی 

 یاد! همایون جای به من از او انتقام شاید و خسرو

 افتم،می که پدرش کار اتاق در خسرو هایحرف

 واقعی خسروی من نظر به. گیردمی امخنده اختیاربی

 .دارد فاصله شود،می دیده که چیزی آن از کیلومترها

 خندی؟داری به من می -
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گیرم و روم. بدن نرم و تپلش را در آغوش مییجلو م

ای که به سختی سعی در فرو دادنش دارم با خنده

 گویم:می

 نه به جون خودم. -

کند ماهی با اخم و تخم دستم را از دور گردنش باز می

 زند:و تشر می

 ام کردی.ولم کن خفه -

زند به من و انگار بخواهد چیزی را از میان بعد زل می

هایم کشف کند، نگاهش را چند بار از مکسیاهی مرد

گرداند. برد و برمییک چشم به چشم دیگرم می

 کشد.هایم پر میی خنده هم از لبماندهته

 کنی؟طوری نگام میچیه، چرا این -

 پرسد:کند و با تردید میلبش را با زبان تر می
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 تو واقعا با امین تموم کردی؟ -

جای کلمات دردی عمیق انگار از هر هیک حس هم

کشاند به کند. چیزی که ذهنم را میسوالش چکه می

 سرنوشت خودش و عشقی که نیمه کاره مانده است.

روم. از طرف ساکم میکنم و بهخودم را از او جدا می

دارم و وقتی ام را برمیمیانش بلوز و شلوار راحتی

گردم که هنوز منتظر جواب به من طرف ماهی برمیبه

ت. اگر در دنیا یک نفر از روزهای خوبم چشم دوخته اس

 با امین خبر داشته باشد، آن شخص خودِ ماهی است.

 .نبودم من شدنش تموم دلیل تموم کردم ولی -

دانم برای او باور کند. میقرار نگاهم میکمی گیج و بی

 خوشم حال مادرانه که او دانمکردنش سخت است. می

دانم اویی که می .است شده نگرانم بود دیده امین با را
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ی من پذیرفته خاطر عالقهاز همان اول امین را تنها به

 بود حاال مبهوت این جدایی مانده است.

زند که قدر در چشمانم دو دو مینگاهش در سکوت آن

برای عوض کردن بحث لبخند مصنوعی روی لبم 

 گویم:نشانم و میمی

بذار برم لباسمو عوض کنم، بعد بشینیم تا صبح  -

 نیاها حرف بزنیم.هم پشت سر  ملکبا

ی ی داغی که از گوشهکنم و با قطرهبه او پشت می

 اتاق انتهای در طرفبه افتد،می امگونه روی چشمم

 .روممی

 

* 
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شب پیش تا دیروقت با ماهی حرف زده بودیم. 

 چیزهایی را هم نه!چیزهایی را به او گفته بود و 

ماهی از دنیا بی خبر بود. حق هم داشت، زندگی اش در 

خانه داری و بزرگ کردن من گذشته بود. نه از 

مناسبات کاری همایون سر در می آورد و نه می 

توانست بپذیرد پسری که به قولش از او برایم شوهر 

. باشد پیچانده را همایون و من طور این آمد، در نمی
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تاه پاییزه ام را به تن می کنم و در آینه به کو بارانی

 خودم می گویم:

 ماهی که هیچی، خودمم هنوز باورم نمی شه.-

گوشی ام را برمی دارم و روی صفحه ی سیاهش 

دست می کشم. شب پیش بعد از رفتن ماهی اجازه 

دادم، وسوسه ی تماس با امین و اطمینان از خوب 

نظر خودم این حق را بودن حالش به من غلبه کند. به 

 به زدن به زنگ برای توانست نمی داشتم و هیچ کسی

 محکومم ام نشده جدا او از رسما هنوز که نامزدی

 نفسی با و دهم می سُر کیفم جیب در را گوشی.کند

 خارج اتاق از و گیرم می دست به را کیفم و شال عمیق

 .شوم می

 گوشی امین از دسترس خارج بود و این استارت شده

 بود کنجکاوی هایم.
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پایین که می رسم چند دقیقه از ساعت هشتی که 

 دارم صبحانه به خسرو گفته بود، گذشته است. نه میلی

 داده، خوردم به ماهی دیشب که هایی خوراکی با نه و

 .خوردن به ای عالقه

برای اینکه با شعله برخوردی نداشته باشم با قدم های 

. می دانم فقط کافی بلند به طرف در ساختمان می روم

است بفهد چیزی از همایون می دانم یا همراهی 

امروزم با خسرو ربطی به همایون دارد تا باز آن رگ 

 دیوانگی اش باال بزند و کولی بازی راه بیندازد.

در اصلی ساختمان را که باز می کنم با خاتون سینه به 

 سینه می شوم.

 سالم غزال خانم جان.-

و من لبخندی از سر حرص « جان خانم»باز می گوید 

می زنم. هر قدر که من از این خانم و آقا بازی ها بدم 
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می آید انگار او ورد زبانش شده و نمی تواند ترکش 

کند که اعتراض دیروز و دیشب اثری رویش نداشته 

 است.

سالم. صبح تون بخیر. آقای ملک نیا می دونید -

 کجاست؟

ا تعجب از هم آنقدر تند می گویم که ابروهایش ب

 نه را دلیلش و فاصله می گیرد. عجله ام را می فهمد

 در تا که باغ های سنگفرش مسیر به دست با. انگار

 :گوید می و کند می اشاره دارد امتداد ورودی بزرگ

خسرو خان تو ماشینه. شما صبونه خوردی خانم -

 جان؟

لب هایم بی خودی کش می آورم تا شبیه لبخند شود. 

را برای تشکر روی بازویش می کشم و حین بعد دستم 

 عبور از کنارش می گویم:
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 ممنون. اشتها ندارم.-

 می شنوم که می گوید:

آقا گفته بِهتان بگم اول صبونه بخوری بعد بیای خانم -

 جان.
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دستم را با شالی که میان مشتم دارم برایش تکان می 

طرف ماشین نقره ای بزرگی می روم که کمی دهم و به 

 آن طرف تر پارک شده است.

نرسیده به ماشین در جلو از داخل برایم باز می شود و 

همین که روی صندلی می نشینم و سالم می گویم، می 

 پرسد:

 چشمات چرا انقدر پف کرده؟-

 می روشن را ماشین که چرخم می طرفش به باتعجب

راند. نگاهش به من نیست و  می باغ در طرف به و کند

نمی دانم در همان فاصله ی کوتاه چطور پف چشم 

هایم را دیده است. سرم را کمی خم می کنم و از آینه 

ی بغل ماشین به صورتی که با آرایشی مالیم و پف دور 

چشمم کمی پرتر از همیشه به چشم می آید نگاه می 

 کنم.
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 دیشب تا دیروقت بیدار بودم.-

کوتاهی از کنار مردی که در باغ را خسرو با بوق 

برایمان باز کرده می گذرد و با نیم نگاهی به من می 

 گوید:

 چون جای خوابت عوض شده بود؟-

به ظاهر عادی می گوید ولی من می توانم اشاره اش را 

 به شوخی روز پیشش در اتاق کار بفهمم.

ماشین وارد کوچه باغ عریض و زیبایی می شود و من 

به صندلی چشم می دوزم به سمفونی رنگ تکیه زده 

 هایش.

دیشب تا صبح داشتم در مورد جرم همایون و -

ها رو زیر و ها و خبرگزاریمحکومیت احتمالیش سایت

رو کردم. حتی زنگ زدم به یکی از دوستام که برادرش 

 وکیله و خواستم برام پرس و جو کنه.
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ر این گردد. جوری که انگار انتظاباتعجب به طرفم برمی

 گوید:کار را از من نداشت، می

 خب؟-

برای این خب که به نظرم بیشتر به دالیل کارم 

توانم حرف بزنم ولی به جای ها میگردد ساعتبرمی

 گویم:ها میآن

خب که، فهمیدم همایون اگه بتونه ارز و وام هایی  -

که گرفته رو پس بده یه محکومیت چند ساله در 

ه سری چیزا. اون دنبال انتظارشه و محرومیت از ی

ثابت کردن شراکتش با حاجیه هم به خاطر 

گرفتن پوال، هم کم شدن جرمش. شما هم پس

دنبال دکتر صبوحی تا جرم و تعهدمالی که افتاده 

گردن شهرزاد رو پاک کنید... تا اینجا به قول 
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خودتون خط شما و همایون یکیه، بعدش می خوام 

 اینجاییم! بدونم ما چرا وسط این همه بلوا
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صورتش مثل اکثر اوقات جدی و ناخواناست. ولی آن 

زند را حس غریبی که در عمق نگاهش سوسو می
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دانم باید به چه حسابی بگذارم. مثل دقایقی پیشِ نمی

شود به مسیر زرد و نارنجی پیش رویمان من خیره می

 گوید:و می

 بفهمی؟ که بیای من با نخواستیمگه  -

قول خودش با زرنگی توپ را در زمین من انداخته به

اما... غزالِ این لحظه بهتر از هرکسی ایمان دارد که 

 این بازی برای او یک بازی دو سر برد است.

 

باغ پدری خسرو تا خیابان شلوغ شهری ی خانهفاصله

قدر زیاد است که من که مقصدمان آنجاست، آن

های سرخم را ببندم و میان نوای موسیقی آرامی شمچ

رسد، کسری خواب که از پخش ماشین به گوش می

 شب پیش را کمی جبران کنم.
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ماشین که از سرازیری پارکینگ مجتمعی به آرامی 

کنم. میان سایه هایم را باز میرود، چشمپایین می

بینم که کنار روشن فضای پارکینگ مرد آشنایی را می

 .است ایستاده ما انتظار به ن مدل باالیشماشی

 

کند و پیش از خسرو درست پشت ماشین او پارک می

این که تعجبم از دیدن عبدی را به زبان بیاورم، 

 گوید:می

 کنی!آد سریع خودتو آپدیت میخوشم می -

آنکه منتظر جواب از طرف من باشد، کیف بعد بی

ین خارج دارد و از ماشچرمش را از صندلی عقب برمی

هایی که هنوز میل کشم روی چشمشود. دست میمی

کنم و نگاه متعجب و خوابیدن دارد. در ماشین را باز می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

طرف من معنادار عبدی حین دست دادن با خسرو به

 چرخد.می

 سالم سرکار خانم. -

 

زند و بعد نگاهم گریز کوتاهی به صورت خسرو می

کنم و با ام را پشت لبخندی ساده پنهان میحیرانی

 گویم:متانتی که سعی دارم به کلماتم بدهم می

 سالم. روز بخیر. حالتون خوبه آقای عبدی؟ -

 گوید:آورد و میعبدی تعجبش را به زبان می

 خوبم ولی انتظار دیدن شما رو اینجا نداشتم. -

دانم کجاست، باید جای مهمی اینجایی که هنوز نمی

 باشد.
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دی به زبانش خسرو بدون توجه به تعجبی که عب

رود و در همان حال طرف آسانسور میآورده، به

 گوید:می

غزال با منه جناب عبدی. تشریف بیارید زودتر به  -

 کارمون برسیم.

دارد و بعد ای روی من نگه میعبدی نگاهش را لحظه

کند و برد، به آسانسور اشاره میبا ابروهایی که باال می

 گوید:می

 بفرمایید خانم. -

 

هایی روم که با اخمطرف خسرو میجلوتر از عبدی به

درهم به انتظار آمدن ما کنار در باز یکی از آسانسورها 

ی بعد که عددهای صعودی ایستاده است. چند دقیقه

گذرانم، به حرف خسرو فکر روی نمایشگر را از نظر می
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 ایجمله به. خودش کنار من اسم چسباندن به کنم.می

ش یک معنای ساده ندارد و همین هم ظاهر برخالف که

 تعجب عبدی را به همراه داشته است.

 

 .روندمی پیش یکی یکی مانیتور عددهای روی

این بازی همانی است که خسرو از روزهای اول در 

موردش گفته بود. چیزی که روز قبل در اتاق کار 

پدرش قواعد آن را هم یادم داده بود تا با خواست 

 اش کنم.همراهیخودم 

 

ایستد. ی پنجم میآسانسور با اعالم اپراتور در طبقه

شوم. خسرو مقابل دری همراه دو مرد از آن خارج می

 شرکت اسم کنارش طالیی که روی تابلوی کوچک و

 در و ایستدمی شده نوشته توس یاقوت غذایی صنایع
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 و بزرگ واحد وارد بعد یدقیقه چند. کندمی باز را

شود شویم که از حال و هوایش میی میاتجاری

هاست هیچ فعالیتی در آن صورت نگرفته فهمید مدت

 است.
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 از این طرف. -

 بزرگی در طرفبه جمله این خسرو بعد از گفتن

 دست حرکت با عبدی و رودمی دارد قرار مقابلمان که

کند. لبخند آرامی به می تعارف رفتن جلوتر برای من به

ام از دلیل حضورمان زنم و کنجکاویرویش می

 .کنممی غالف ذهنم در را شرکت در

اتاق پیش رویمان دفتر مدیریت شرکت است. اتاقی با 

یک میز بزرگِ کار و یک دست مبل چرمی اداری با 

ای، درست به رنگ غالب دفتر. درست روکش قهوه

رار دارد که از درز ی بزرگی قپشت میز کار پنجره

هایش نور خورشیدِ اول صبح باریک میان کرکره

ی بازیگوشانه قد کشیده است تا سطح خاک گرفته

 میز.
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 میز کنار چوبی فایل طرفبه کاری هر خسرو پیش از

 :گویدمی و کندمی بازش کلید با. رودمی

بفرمایید. اسناد حسابداری اینجاست ولی بعید  -

 .بیاد ز دفتر کارخونه گیرتوندونم چیزی بیشتر امی

گذارد ها میعبدی کیفش را روی یکی از صندلی

 و رودمی خسرو کمک به نشستن جایبه و

 تقدیر لوح از است پر که بزرگی چوبی یقفسه کنار من

 .ایستممی اهدایی تابلوهای و تندیس و

دونم مثل پیدا کردن سوزن توی انبار کاهه ولی می -

 زی بر علیه دکتر پیدا کرد.امید دارم که بشه چی

 و آوردمی بیرون فایل از خسرو چند زونکن را

 و کج لبخند دهد،می عبدی دست به را هاآن کهدرحالی

 .زندمی ایپرکنایه
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های رفیع مشکلِ شهرزادو پیدا کردن دله دزدی -

 کنه آقای عبدی.حل نمی

 اندازد.عبدی از باالی عینک با مالیمت نگاهی به او می

کنید دونم شما دارید در حقشون برادری میمی -

 باهاش بتونیم شرایط این توی که چیزی هر ولی

 .نیاملک جناب خوبه کنیم، دعوی یاقامه

اندازد و عبدی حین انتقال خسرو ابروهایش را باال می

 گوید:ها به میز وسط دفتر میزونکن

ای که نامهجسارتا شما قرار بود یه رونوشت از وکالت -

 نیا داده بودید برام بیارید.ه خانم ملکب

ای که با نقض شروط ضمن عقد نامهوکالت -

خود باطل شده فقط به درد پیگیری تخلفات و خودبه

 باید خوره که من به عنوان مالکهایی میسواستفاده

 .باشم جوابگوشون
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آورد تا چیزی بگوید که صدای عبدی سرش را باال می

شود. گوشی را از جیب کتش میزنگ موبایلش مانع 

طرف در آورد و با عذرخواهی از خسرو بهبیرون می

 رود.می

 نیا. احوال سرکار علیه؟سالم خانم ملک -

 

 

. 
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 دارد خود در فروتنی و سرسپردگی قدرآن لحن عبدی

. است فرح خط سویآن مخاطب از تصورم تنها که

اندازم و با چرخاندن ام میچینی به بینی اختیاربی

های سیاه خسرو که خورد به چشمسرم، نگاهم گره می

برخالف جدیت دقایق پیش با شیطنت به من دوخته 

 شده است.

 کردی؟می ادعا دیروز که اینجا همون جاییه -

 ایستد.ی یک قدم از من میآید و به فاصلهجلوتر می

آید. رود و میمینگاهم از یک چشمش به چشم دیگر 

 کند و یا...دانم دستم انداخته یا دارد شوخی مینمی

ی چوبی قفسه، ی طبقهگذارد لبههر دو دستش را می

ام و سرش را درست جایی که کمرم را به آن تکیه داده

 کند.طرف من خم میبه

 قرار بود بیای بفهمی ما چرا اینجاییم، خانم نخبه! -
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جلو آمدن سر او عقب ی سرم را درست به اندازه

هایش را در بینی کشم، ولی عطر مالیم و هرم نفسمی

 گویم:کنم. آرام میو روی صورتم حس می

 فهمم.می -

 خندد انگار.هایش میچشم

 چقدر من این غزالو دوست دارم. -

هایی که با هر ی وجودم از این نزدیکی و نفسهمه

هم شود. نگانشیند روی پوست صورتم داغ میکلمه می

 زند.های مرموز و بازیگوشش دو دو میمیان چشم

 کنید!دارید بازی می -

ی لبش هم به هایش، گوشهزمان با چشمبار هماین

 کند.تر نجوا میشود. با صدایی آراملبخندی کشیده می

 دونی تو هم بازی کن.اگه اینو می -
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کنم. صدای حرف سرم را کمی بیشتر به عقب خم می

 آرام خودش مثل شود.ر میتزدن عبدی نزدیک

 :گویممی

 .نداره برام ایفایده که بکنم رو کاری باید چرا -

 تا حاال هیچ نفعی برات نداشته؟ -

دانم چطور از اگر منظورش به مدارکم است که نمی

فرح گرفته، یا حمایتش وقتی همایون با تهدید خواسته 

بودن بود همراه امین بروم، چرا! برای من تا این لحظه 

 کنار او کم منفعت نداشته است.

رسد و خسرو صدای خداحافظی عبدی به در دفتر می

انگار جوابش را از نگاهم گرفته باشد، یک دستش را از 

 کشد.دارد و کمی خودش را عقب میی قفسه برمیلبه

 کنی!ببینم چیکار می -
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کنم که های درشت شده از تعجب نگاهش میبا چشم

دارد و خودش را عقب برمیدست دیگرش را هم 

چرخد که عبدی طرف در دفتر میکشد. سرم بهمی

 کند.ی آن به ما نگاه میمبهوت از میانه
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خسرو برخالف جمله ی آخرش انگار انتظار هیچ حرف 

 عبدی بهت آنکه بی و راحتی به یا واکنشی از من ندارد.

ش بیاورد به طرف کیفش می رود و خود روی به را

 پوشه ای را از آن بیرون می آورد.

انگار همه ی حرف های دیروز و این لحظه اش تنها 

پیشنهاد همراهی در بازی ای است که پیش تر از این 

ها در موردش گفته بود. پوشه را باز می کند. کاغذی را 

 از میان آن برمی دارد و می گوید:

تنامه که خواسته بودین. هر چند این یه کپی از وکال-

 تامین مدارک برعهده ی موکل شماست، نه من!

 نمی. رود عبدی با لبخندی سردرگم به طرف خسرو می

 مقابل باید تعلیق و نمایش این چرا عبدی؟ چرا دانم

 کمترین باید قاعدتا که افتاد می اتفاق اویی های چشم

 .باشد داشته میان این در را نقش
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ا برای گرفتن کپی وکالتنامه جلو می عبدی دستش ر

 برد و با لحنی مصلحت جو می گوید:

هدف من و شما یکیه آقای ملک نیا. این بدیهی ترین -

حقیقت این ماجراست. هر دو طرف می خوایم پول ها 

برگرده تا مشکل خانم ملک نیا و کارخونه حل بشه، غیر 

 از اینه؟

سرو را باید نمی دانم لبخند پر کنایه ی کنج لب های خ

به چه چیزی ترجمه کنم. این که فهمیده ام خسرو از 

خواهرش شکایت کرده، آن هم در حالی که دقیقا به 

خاطر شهرزاد و حل مشکالتش وادر بازی همایون و 

 حاجی شده، به قدر کافی عجیب است!

خسرو با مکثی کوتاه به زونکن ها اشاره می کند و می 

 گوید:
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، همینه که در اختیارتون کل مدارکی که اینجاست-

 .باشه کارگشا گذاشتم. امیدوارم

یک جوری جواب عبدی را دوپهلو می دهد که نه تایید 

 مورد در او ادعای رد نه و است معلوم همکاری اش

 از یکی روی ساعت نیم از بیشتر. مشترکشان هدف

 و کند چک را اسناد عبدی تا نشینم می دفتر های مبل

 به کارش می آید را بردارد. نظرش به که چیزهایی

 و کند می تمام این مدت خسرو با جدیت همراهی اش

 کنارش من حضور دلیل پیش دقایقی که انگار نه انگار

 .است کشانده ای بیراهه چه به را

کار عبدی که پایان می رسد، ذهنم آنقدر از سوال 

اشباح شده که حس می کنم هر آن ممکن است منفجر 

 از گوش و چشمم بیرون بریزند.شود و سوال ها 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 294پارت#

 

 

 

اولین بار است که برای تنها بودن با خسرو تا این بی 

قرارم. جوری که اگر می توانستم با دست های خودم 

همه ی اسناد را جمع می کردم و در کیف عبدی می 

 چپاندم تا زودتر برود.
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جلوی در شرکت می  خسرو برای بدرقه ی عبدی تا

رود. من که انگار تاب همان چند دقیقه را ندارم به 

دنبالش می روم و همین که در را می بندد و به عقب 

می چرخد، سینه به سینه اش می شوم. نه نگاه تخس 

 من توانند نمی شرارتش از پر ی جمله نه معنادارش، و

 .کند پشیمان لحظه آن در بودن از را

 ین حد نقشتو دوست داری؟نمی دونستم تا ا-

 می پرسم:

 چرا جلوی عبدی؟-

این سوال بزرگترین دغدغه ی این لحظه ام است. 

انگار می خواهم همه چیز را از زاویه ی نگاه او ببینم. 

زاویه ای که به نظر می رسد مثل یک دانای کل قدرت 

 تحلیل بی نظیری دارد.
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 نگاهش از شیطنت فاصله می گیرد و پر از تحسین می

 شود انگار.

 من هر چی فکر می کنم نمی تونم دلیلشو پیدا کنم.-

خسرو سرش را کمی پایین می آورد تا نگاهش به 

صورت و چشم هایم احاطه ی بهتری داشته باشد. 

شک ندارم، خودش بهتر از هر کسی از قدرت نگاه 

 مستقیمش خبر دارد.

تا حاال به این فکر کردی شوک شنیدن و تردید در -

یزی که ازش وحشت داری چقدر می تونه مورد چ

 باشه؟ ازدیدنش تر سخت تر و دردناک

منظورش بی شک به فرح است. چون آن طور که در 

همین یک ساعت فهمیده بودم عبدی عبد و عبید فرح 

 بود و وکیل معتمدش.

 نگاهم را باریک می کنم و با تکان سرم می پرسم:
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ا؟ اگه وحشت داشت چرا من و فرستادن پیش شم-

مگه نگفتین این نقشه ی فرح بود؟ حتی مدارک منم 

دست اون بود، غیر از اینه؟ اگه همچین ترسی داشت، 

 کرد؟ می ریسکو این چرا باید

خسرو دستش را جلو می آورد. دسته ی رها و آویزان 

شالم را که سرخورده و دور گردنم افتاده به دست می 

شی ولی گیرد و می اندازد روی شانه ام. حرکتش نمای

شدیدا تاثیر گذار است. کارش که تمام می شود، 

نگاهش را از شانه ام باال می آورد و به چشم هایم می 

 رساند.

چون فرح به نفرت من از خودش و برادرش مطمئن -

 بود.

بی حرف و خیره نگاهش می کنم. دارد قواعد بازی اش 

را یادم می دهد، نه؟ دارد با زبان بی زبانی می گوید، 
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همه ی حرکات و حرف هایش بعد از این تنها در که 

 خدمت نمایشش است!

دستش را عقب می کشد و با چرخاندن مچش به 

 ساعت نگاه می کند.

 جمع کن بریم به قرار اصلی مون برسیم.-

 این مرد همیشه چیزی برای آچمز کردنم دارد انگار.
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مانم و به رفتن او به طرف دفتر نگاه می همان جا می 

کنم. هنوز با خودم برای پذیرفتن چیزی که او خواسته 

کنار نیامده ام. مکث و تردیدم را می فهمد که وقتی به 

در دفتر می رسد، می ایستد و به طرف من می چرخد. 

نمی دانم در صورتم چه می بیند که شانه اش را تکیه 

ا پوزخندی که روی لب می دهد به چهارچوب در و ب

 هایش می نشیند، می گوید:

ازت نخواستم نقش السا تو کازابالنکا رو برام بازی -

 کنی که این طور وا رفتی!

. کنایه و نیش از است پر لحنش در عین عادی بودن

. کنم می رحمانه بی و برم می دندان زیر را لبم پوست

 که سازد می مزخرفی ترکیب لبم سوزش و رژ طعم
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م را بدتر از قبل می کند. هنوز دو دوتای خودم به حال

چهارتا نرسیده که جوابی برای او داشته باشم. من این 

روزها پرم از باورهای ضدونقیض به آدم ها. شک و 

 درست گاهی که آمیخته در هم به ذهنم در یقین جوری

 .انتخاب از مانم درمی لحظه همین مثل

گیر شک کنم، من فقط می خوام این آدم ها رو در-

همین! یه جوری که تمرکزشون به هم بخوره و نتونن 

یه جواب صاف و مستقیم واسه شک و سوالشون پیدا 

کنن. پس در نتیجه هیچ تایید و تکذیبی از طرف من و 

تو در کار نیست که بعدها بخواد واست مشکلی ایجاد 

 کنه.

تکیه ی شانه اش را از چهارچوب برمی دارد. نگاهش 

 ی به خود می گیرد. جدی می شود و پر اخم.رنگ دیگر

 اگه توی این موقعیت به همچین چیزی فکر می کنی!-
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وارد اتاق می شود و یک چرای بزرگ در ذهنم باقی می 

گذارد. بی اختیار به دنبالش کشیده می شوم. زونکن ها 

را در جای قبلی شان می گذارد و از گوشه ی چشم 

 نگاهم می کند.

مثل یه معادله ی دیفرانسیل بدقلقی که شما واسه من -

 با ال پالس حل می شید و نه تو بعد زمان!

با صدای بلند به حرفم می خندد و بعد از بستن فایل به 

 من نگاه می کند.

 !رو ماجرا این منو، اومدی که کشف کنی دیگه؟-

با بیقراری سرم را تمان می دهم تا موهای افتاده روی 

هایم را در جیب شلوارم  چشمم را عقب بزنم. دست

 فرو می کنم و با نفسی که رها می کنم می گویم:

داده هام خیلی کمه. این طوری مسئله به جواب نمی -

 رسه.
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جلو می آید. دیگر مطمئنم چالشش با من عجیب برای 

 او جالب و جذاب است.
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رفتی! پیگیری و سرچ و تو که خوب داشتی پیش می -

 وکیل و... چی شد پس؟
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 با جدیت می گویم:

اونا سر جای خودش. االن می خوام بدونم این بازی -

 واسه شما چی داره؟

بعد از این مدت دیگر حاالتش را می شناسم. مثال آن 

برقی که در سیاهی چشم هایش می درخشد یا آن 

 کشش کوچک نامحسوس لب هایش!

 من دنبال موشم.-

ه اخم هایم از حیرت شل می شود و خسرو ادامه می گر

 دهد.

بهت ثابت می کنم هست کسی که از تو کثیف تر -

باهاش بازی کرده باشن. فکر می کنم با من هم عقیده 

 باشی که از خودی خوردن دردش خیلی بیشتره.

عجیب حس می کنم جمله ی دوم را در مورد خودش 

سم. کیفش را از گفته است. امان نمی دهد تا چیزی بپر
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روی مبل برمی دارد و در حالی که به من نزدیک می 

 شود، می گوید:

این واسه تو بهترین فرصته. همایون می دونه اون -

پولی که به خاطرش ازت شکایت کرده واسه من رقمی 

 واسه نیست. می مونه یه جرم جعل امضا که

 اتتبرئه جوری یه که دارم ورم و دو آدم انقدر اونم

. مخصوصا که همایون با اوضاعش نمی تونه پا به کنم

 پای من بیاد.

دلم می گیرد از ظلمی که همه به ناحق در مقابلش 

 سکوت کرده اند.

مگه جریان امین تموم نشده؟ شما که گفتین چیزی -

 که می خواستین رو پیدا کردین؟

مقابلم می ایستد و جوری عاقل اندر سفیه نگاهم می 

ماستم را کیسه می کنم. تا روی  کند که به قول ماهی
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زبانم می آید که بگویم به امین زنگ زده ام و تلفنش 

در دسترس نبوده ولی حرفم را غالف می کنم و به جای 

 آن می گویم:

نمی تونم بپذیرم شمایی که به خاطر شهرزاد حاضر -

 خودتون من، به حتی و شدین به همایون کمک کنین

 !باشین اش پرونده شاکی

 ف انتظارم به راحتی جواب می دهد:برخال

 انتقال واسه» گفتم دادم بهش رو کارخونه وقتی -

 مطمئن اگه کنم نمی تردید هم لحظه یه حتی قطعیش

 «.خودمم فقط» گفت «.خودتی فقط حسابم طرف باشم

 حرف ازش که شکایتی این «.کن ثابت» گفتم بهش

 گذاشته براش شرطیه تنها نقض ی نتیجه زنی می

قرار بود چند سال کارخونه رو سرپا نگه داره تا . بودم

بعدش من کارای انتقال قطعی رو انجام بدم. ولی از 
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 کارخونه و روز اول دور و وریاش افتادن به دله دزدی

 رو گند این اسناد جعل با بعدشم هیچ، شد که تعطیل

 اتفاق که تخلفیه از بخشی شهرزاد. آوردن بار به

نم ولی هم خودش می دونه ک حذفش تونم نمی. افتاده

و هم بقیه که آخرش قرار نیست به خاطر کاری که با 

 من کرده تنبیه بشه.

 که می توانم بفهمم چه دردی دارد نارو خوردن از آدمی

 می کسی هر از بهتر لحظه این در من! داری دوستش

 مردانه و محکم ظاهر به های حرف در تنیده رنج توانم

نباشد شهرزاد به خاطر  قرار اگر. کنم حس را اش

کاری که کرده تاوان بدهد، یک حاشیه ی امن برای 

همه ی آن هایی که در این ماجرا دست داشتند ایجاد 

 رفیع که هایی پول نتواند خسرو اگر می شود. این یعنی

 گردن به چیز همه بگیرد پس را اند برده همایون و

 .افتد می خودش
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روز اولی که نگین تو رو با من توی نمایشگاه دید، -

 بهش کاری نیست قرار اومد بهم گفت قسم بخور

 .بیاری در سرش رو گذشته تالفی و باشی داشته
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افتم و حیرتش از یاد اولین باری که نگین را دیدم می

همراهی من با خسرو. چیزی در دلم می جوشد و باال 

پر از سرخوردگی، چیزی مثل  و بد حس یک. آید می

احساسی که روزهای او از بودن در خانه ی خسرو 

 داشتم.

بهش حق می دادم به خاطر شک و تردیدش. چون -

هیچ کس به اندازه ی نگین از زبون من نفرتم رو از 

اتفاقات گذشته نشنیده. قبال به نگین گفتم، االن به تو 

کشی. می گم، تو قرار نیست جور رادمنش بودنش رو ب

 پس به این موضوع حتی فکر هم نکن!

می شود کسی با این اطمینان از چیزی حرف بزند و 

 دو آدم باز شک کند؟ پس چرا من ته دلم باز ناآرام و

 دلم؟
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خسرو جلوتر می آید. خودم را از میان قاب در عقب می 

 کشم و می پرسم:

 االن کجا می ریم؟-

 حین عبور از گوشه ی چشم نگاهم می کند.

مگه قرار نیست حلم کنی؟ بیا بریم شاید فهمیدی -

 چرا فرموالت رو من جواب نمی ده!

کمتر از نیم ساعت بعد در یک رستوران سنتی و مجلل 

با مردی مواجه می شوم که اگر چه هم سن و سال 

خسرو به نظر می رسد، ولی درست به اندازه ی دوری 

 مشرق از مغرب با او فاصله دارد.

 ن.سلطا دیر کردی-

خسرو با جدیتی که هیچ گونه شباهت به لحن مرد 

جوان مقابلش ندارد، دستش را به طرف او دراز می 

 کند.
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یه کم دیرتر به کارای مهمت برسی به جایی بر نمی -

 خوره.

معنی کنایه ی خسرو را نمی فهمم ولی از خنده ی 

سرخوش مرد مشخص است که خسرو با حاضر جوابی 

د جوان به طرف من می باز به هدف زده است. مر

چرخد. قد متوسطی دارد و موهای و چشم های روشن. 

نگاهش به من دوستانه و شاید بشود گفت ته مایه ای 

از کنجکاوی دارد. دستش را به طرف من دراز می کند 

 و با خوشرویی می گوید:

شما باید غزال باشید. حسام هستم خانم . خیلی -

 مشتاق بودم ببینمتنون.

لوی خودم را می گیرم تا تعجبم را از به سختی ج

دانستن اسمم نشان ندهم. می خواهم چیزی بگویم 

 .دهدنمی اجازه خسرو صدای که
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 بیخود!-
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چرخد که همان لحظه طرف خسرو میسر هر دوی ما به

نشیند و در جواب نگاه حسام ها میروی یکی از صندلی

 د:گویمی
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جا دیگه پهن کن. از این نمد واست کاله تورتو یه -

 آد.در نمی

ای زنم و حسام با صدایی که از خندهمتحیر پلک می

 گوید:دار شده میفرو خورده قدری خش

ی شما جناب ما رو چه به جسارت به محدوده -

 نیا؟ملک

خسرو انگار اتمام حجتش را کرده باشد، چند ثانیه 

دارد و های حسام نگه میچشمنگاهش را در 

 نگاهش خیره هنوز که منی طرفبه گرددبرمی بعد

 و کندمی اشاره اشکناری صندلی به سر با .کنممی

 :پرسدمی

 شینی؟نمی -

 با تفاوتش که جوری لحنش آرام است و کمی نرم.

 حسام. آیدمی چشم به حد از بیش پیش دقایقی
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، با تشک و قدیمی هایتخت شبیه طرحی که را صندلی

کشد و گاهی از مخمل سرخ دارد برایم عقب میتکیه

 نشینم.من با تشکر آرامی کنار خسرو می

دست خودم نیست اگر به امنیت حضور این مرد حس 

هایی که مثل یک جنتلمن واقعی دارم، چه وقت خوبی

اش باال زده کند و چه حاال که انگار رگ اربابیرفتار می

 است.

ی مقابلمان کاری شدهی کندهحسام روی صندل

هایش دارد خطاب به نشیند. با لبخندی که روی لبمی

 گوید:خسرو می

تر ماشاهلل روز به روز هم داری خوش اخالق -

شی رئیس. فقط موندم نگین چطور این همه می

 وقت تحملت کرده و هنوز کله پا نشده.
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های گذارد و با چشمخسرو یک دستش را روی میز می

 گوید:شده میباریک 

 زنه!چون نگین زیاد حرف نمی -

هایش را به نشان خندد و دستحسام به راحتی می

برد. بعد نگاهش را برای پیدا کردن تسلیم باال می

 چرخاند.خدمت در اطراف میپیش

خب پس منم برای اینکه کله پا نشم غالف  -

کنم... سفارش بدیم تا غذا رو بیارن در مورد می

 زنیم.تی حرف میچیزایی که خواس

کند و حسام دستش را برای جلب خسرو تایید می

 برد.خدمت باال میتوجه پیش

ها و کاریدهم و نگاهم را از آینهبه صندلی تکیه می

هایی که ها تا طرح سرستونبری رنگارنگ دیوارگچ

 دهم.نوازند حرکت میزیر نور زرد لوستر عجیب چشم
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ایم با چند پله از سالن اصلی رستوان جایی که نشسته

جدا شده است. چیزی مثل لژ یا بخش اختصاصی که 

های چوبی خوش نقش و نگار دورش با پارتیشن

 احاطه شده است.
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رود، خسرو انگار درگیری ذهنم را خدمت که میپیش

 گوید:فهمیده باشد، می

 حسام وکیلمه. -

کالنتری دیده بودم یا عبدی که من وکیلش را در 

هاست.  نگاهش که هاست وکیل خانوادگی آنسال

کند و انگار که کنم با دست به اطرافش اشاره میمی

 دهد:ذهنم را خوانده باشد، توضیح می

 برای دم و دستگاه اینجا. -

 زند:حسام با خنده و شیطنت کنایه می

نیای منظورش از دم و دستگاه اینجا، امپراطوری ملک-

 بزرگه.

کنم، مگر بینم و فکر میپوزخند خسرو را به چشم می

شود کسی از داشتن همچین موقعیتی ناراضی می

 باشد؟
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ی آید، ماهی همیشه از امالک و خانهتا وقتی یادم می

 جوانی و کودکی از. بود گفته برایم نیااربابی ملک

 از .بود نیاملک عمارت در کار آرزویش تنها که سختی

گیر و مادری که خرجشان را از کارکردن سر در زمینپ

سوی عشقی که ی کمآورد و از شعلهزمین به دست می

 فقر خاموشش کرده بود.

 گویم:کشم و به خسرو میدستی میان موهایم می

 کردم عبدی وکیلتون باشه.من فکر می -

جای او افتد و بهمیان ابروهای خسرو گره کوچکی می

 گوید:حسام می

ه همه چیز دست عبدی بود که دیگه چیزی از اگ -

تخت پادشاهی ایشون باقی نمونده بود. همین 

 حاال هم...
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رسد. جواب کند و نگاهش از من به خسرو میمکث می

کند. وقتی که خسرو به نگاهش عجیب منقلبم می

 گوید:می

 غزال مطمئنه! -

تواند با این جدیت از مطمئن بودن من چطور می

ام به او ایمان نوز خودم به وفاداریبگوید، وقتی ه

 ندارم؟

اندازد و با صورتی حسام ابروهایش را معنادار باال می

که دیگر شبیه مرد سرخوش لحظات پیش نیست، کیف 

دارد. حین باز سیاهی را از صندلی کنارش برمی

 گوید:کردنش می

ی اسناد مالی همون جور که خواستی من همه -

 شرکتو بررسی کردم.
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 300پارت#

 

 

دسته ای کاغذ و مدارک بیرون می آورد و مقابل خسرو 

 می گیرد.

 نتیجه چیزی نبود که انتظارشو نداشته باشی.-

خسرو با تانی دستش ا جلو می برد و کاغذها را از او 

می گیرد. نمی دانم این تصور من است یا نه! ولی 
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نِ همان چیزی که به عجیب به نظرم می آید این شنید

 قول حسام انتظارش را داشته برایش سخت است.

 خالصه اش کن.-

حسام کیفش را دوباره روی صندلی برمی گرداند و 

 تکیه می زند به پشتی مخملی صندلی.

خیلی تالش کردن حسابا تمیز و شفاف باشه، ولی -

خارج کردن اون همه پول از حساب کارخونه باالخره 

 و نشونی به جا می ذاره.یه جایی یه رد 

و با سر به کاغذهایی که در دست خسرو است اشاره 

 می کند.

اگه از رقم هایی که به اسم خرید مواد اولیه از حساب -

 وارد چیزی کارخونه تولید توقف باوجود و خارج شده

 حساب به سند بدون های واریزی و نشده انبارش

 ...بگذریم شرکت
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 که است جایی انهم احتماال منظورش از شرکت

 از که جایی. بودیم کرده مالقات را عبدی پیش ساعتی

 عنوان به بودم فهمیده عبدی و خسرو های حرف میان

 فروش، به مربوط کارهای کارخانه مجموعه زیر شرکت

 .است داشته برعهده را محصوالت بازاریابی و توزیع

 که کاغذهایی الی از و آورد حسام دستش را جلو می

سرو است، یکی را بیرون می کشد و روی خ دست در

 بقیه می گذارد.

 فکر کنم این چیزیه که دنبالش بودی!-

بی اختیار خودم را به طرف خسرو می کشم و به کاغذ 

پرینت شده ای که چند جای آن هایالیت شده نگاه می 

 کنم.
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از این بی توجهی ها همیشه اتفاق می افته. البد اون -

یه روزی ماجرا تا این حد بیخ موقع فکر نمی کردن که 

 پیدا کنه.

اسم فرح رادمنش روی خطوط مارک شده مثل خار در 

هایم از ناباوری درشت چشمم فرو می رود. چشم

 شود.می

 حسام باز می گوید:

 تولید توقف به توجه با که هست رقمشم انقدر باال-

 در چیزی یه کل در. باشه نداشته توجیهی هیچ کارخونه

م مبلغ وام هایی که به حساب کارخونه ده یک حدود

 اومده.

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 301پارت#

 

 

دست خودم نیست اگر ضربان قلبم باال می رود. انتظار 

دارم خسرو چیزی بگوید ولی او با اخم و آرامشی که 

عجیب فضا را سنگین کرده به نوشته های مقابلش 

 خیره مانده است.

دم خسرو، همون موقع که قبال هم بهت گفته بو -

خط تولید متوقف شد باید حسابای کارخونه رو 

 این گرفتی.مسدود می کردی و وکالتت پس می

 دردسر واست دادی فرصت بقیه به فقط طوری

 .کنن درست
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رخش رنگ گرفته اش نگاه می کنم. به چشم می به نیم

بینم که سیب گلویش چه سخت باال و پایین می شود. 

ناگفته ی خسرو را با توجه شناخت این همه ی دالیل 

 روزهایم از او از برم.

مکثش کوتاه ولی سنگین است. برای یک دل شدن با  

 خودش به زمان نیاز دارد انگار.

 دادخواستو براساس مدارک جدید تغییر بده حسام.-

 ابروهای حسام از تعجب باال می پرد.

 مادرتو؟می خوای از خانم رادمنشو متهم کنی؟ -

بی اختیار دندان هایم را روی هم فشار می دهم. آخ که 

من به جای خسرو از اینکه فرح را مادرش به حساب 

 می آورد حرصم می گیرد.

خسرو در سکوت نگاهش می کند و لبخند غمگین 

 حسام یعنی بهتر همه حالش را می داند.
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این همه سال دیدی و نخواستی جلو شونو بگیری، -

همه چیزو خوردن و بردن می خوای  چرا االن که

ازشون شکایت کنی؟ می دونی که درسته پای 

 بودن باطل خاطر به آخرش و اول ولی گیره، هم تو

 باید که خودشونن اسناد جعل و برداری بهره ی پروانه

 .بدن حماقتشونو تاوان

خسروی این لحظه عجیب شبیه مردی است که در 

جدی و در عین حال خانه ی فرح دیده ام. همان اندازه 

 پر از رنج.

چون تاحاال طرف حسابشون من بودم و ملک و -

 ناحق به اسمم شده بود.امالکی که به نظرشون به

بی هوا برمی گردد طرفم و عجیب و ناخوانا نگاهم می 

 کند.
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خودشون هم ولی االن افتادن به جون خودی ها و به-

 رحم ندارن!

ا کس دیگری هم نمی دانم منظورش از خودی ها منم ی

این میان از خودی خورده است. یاد حرفش در مورد 

 موش می افتم.

 این قصه سر دراز دارد انگار. 

 

 

. 
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ی نزدیکی بیش از حد خسرو و سنگینی نگاه خیره

جا قرار در جایم جابهحسام را دوست ندارم. بی

خودش را عقب شوم. خسرو با فهمیدن حالم می

ی کاغذها روی میز، به کشد و با قرار داد دستهمی

 دهد.پشتی صندلی تکیه می

 کاری رو که گفتم انجام بده. -

ی کاغذها را کشد. دستهاش را باال میحسام چانه

 گوید:دارد و در همان حال میبرمی

 

 از ی شکایتمونی اینا رو باید ضمیمهیعنی همه -

اینکه بعدش زیر بار بره یا  ولی. کنم نیاملک خانم

 دل ببنده به کوتاه اومدن تو...

 گوید:رود و با اطمینان میخسرو میان حرفش می
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 ره!می -

 کند.حسام نگاهش می

شهرزاد چیزی واسه از دست دادن نداره.  -

اش شوهرش معلوم نیست کدوم گوری رفته. بچه

 گیری رفیع...ی باجهم که شده وسیله

 گوید:کند و میمیمکث کوتاهی 

 

اگه تا پیش از اینا دلش به همایون خوش بود و با  -

 خرخره تا اونم االن که رفتطناب اون توی چاه می

 .موندم واسش من فقط فعال .گیره

 از را من که اندازدحسام زیرچشمی نگاهی به من می

 جریان هایمرگ در که خونی و بودنم رادمنش از پدرم،

ند. ولی این میان شهرزاد برایم کمی زدهخجالت دارد

 حل برای که را او توانمنمی ی الینحل است.معادله
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 آورده پناه زده، دورش که برادری همان به مشکلش

 :گویدمی که حسام. کنم درک است

 

 !رئیس چشم -

 کند.خسرو اخم می

 ادای نگینو در نیار. -

خدمت و چیده خندد و آمدن پیشحسام سرخوشانه می

ی کند. بوی غذا و ادویهث را تمام میشدن میز بح

 تازه برد.ی هوش و حواسم را میمخصوصش همه

 به دیشب ماهی که ایچرهشب از که آیدمی یادم

 .امنخورده دیگری چیزی داده خوردم
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میز که چیده می شود، بی اختیار ذهنم سفر می کند به 

 روزهای نه چندان دور. 

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 303پارت#

 

 

های من و امین و به رستوران گردی پنج شنبه شب

دار ها که قرار بود تا ادمونتون ادامهی کشف مزهبرنامه

 شود.
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شود و یک چرا باز در مغزم قد قلبم از درد فشرده می

ام از گرسنگی گیرم و معدهکشد. نفس عمیقی میمی

 رود.ضعف می

 

چیز دیگه خوری؟ اگه دوست نداری یه چرا نمی -

 سفارش بده.

طرف من خم کنم که سرش را بهبه خسرو نگاه می

قدر نزدیک که زند. آنکرده و آرام کنار گوشم حرف می

 کند.هایش پوست کنار گوشم را ملتهب میهرم نفس

 

پرسم این مرد از کجا و چطور درست از خودم می

های کوچک من پیدا شد و بعد از آن وسط خوشبختی

هایم در سیاهی و ی داشتهلحظه بیشتر از قبل همههر 

 کثافت فرو رفت؟
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 پراند.ام ابروهای خسرو را معنادار باال مینگاه خیره

 چیزی شده؟ -

 

کنم، آیم و با نفسی که از بینی رها میبه خودم می

 از حسام گیرم.های سیاه او مینگاهم را از چشم

د و زنمی شیطنتی پر لبخند. شودمی بلند جایش

 گوید:می

من یادم رفت دستامو بشورم. تا شما شروع کنید،  -

 منم اومدم.

های پر از نقش و ی بعد پشت پارتیشنو چند ثانیه

توانم حس شود. نمینگار از مقابل دیدمان محو می

یاس و سرخوردگی که در لحظه به جانم افتاده را پس 

 بزنم.
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چیز کمی هم نیست؛ پنچ سال از عمر بیست و سه 

ام. نگاه خسرو را روی ام را با او خاطره ساختهساله

کنم. برای اینکه با سوال و یک طرف صورتم حس می

هایش مواجه نشوم، ظرف غذا را کمی جلوتر جواب

برم اما کشم. دستم را به سمت قاشق و چنگال میمی

نشیند، روی میز گرمی دست او که پشت دستم می

 کنم.مشتش می

ی او به تبعیت از من مشتم را در انگشتان مردانه 

 کشند.آغوش می

 

 

. 

 

 :"تو را در گوش خدا آرزو کردم"
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گیرد درست تا حس غریبی از سرانگشتانم راه می

ام. حسی که در عین آرامش، ترسناک است وسط سینه

 خواهمش!و من نمی

شتانش تکان دستم را برای بیرون کشیدن از بند انگ

فهمد و با فشار دستش اجازه دهم که میمی

 را سرم کندمی مجبورم سکوتش و مکث با دهد.نمی

 .کنم نگاهش و بگیرم باال
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شک خودش بهتر از هر های سیاه بیصاحب این چشم

طور صاف و مستقیم به کسی داند وقتی اینکسی می

نوای  تواند روی او اثر بگذارد.کند تا چه حد مینگاه می

آرام آواز خواندن شجریان و رمز و راز دو گوی سیاه 

 چشمان او معجون عجیبی ساخته است.

 زند:آرام لب می

 باشه نداشته رو ارزشش که من هرگز روی آدمی -

 .کنمنمی گذاریسرمایه

کند. نه آن حس غریب دوباره و دوباره اعالم حضور می

 را سرم کالفه نفهمم.تجربه که حالم را ام و نه بیساده

 پس را چشمم روی خورده سر موهای تا دهممی تکان

 .بزنم

 اینو با خودت تکرار کن. -

 دهد؟ چه چیزی را؟دارد به من اطمینان می
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 غزال؟ -

آید و بعد هایش پایین میجای جواب نگاهم از چشمبه

رسد به اش، میاز گذر از بینی و ته ریش یک روزه

ار و محکمش. فشاری به دستم دی زاویهها و چانهلب

 هایش کند.آورد تا دوباره نگاهم را سهم چشممی

 شهمی که هرچی زندگی توی بعد به جایییه از -

 .ماست خود انتخاب

دانم حالم را به چه حسابی گذاشته که از انتخاب نمی

گوید ولی، من هنوز بخشی از خودم را در روزهای می

باید باشد تا دوباره ام. بخشی که گذشته جا گذاشته

 شناختم.همان غزالی شوم که همیشه می

کشم و بعد به آرامی خودش هایم را توی دهانم میلب

 گویم:می
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گید منطقیه ولی احساس آدم که منطق اینی که می -

 شه.سرش نمی

 باریک را هایشچشم و آوردمی جلوتر را سرش

 لحظه هر که هاییقدم صدای و تعللش. کندمی

کند. سرم را کمی به قرارم میشود، بیتر مینزدیک

 گوید:زمان با رسیدن حسام میبرم و او همعقب می

احساسی که منطق سرش نشه رو باید از ریشه  -

 سوزوند.

 

 

. 
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 کردم...گم رئیس داشتم فکر میمی -

ام دامن قراریاش به بیمکث حسام و سکوت ناگهانی

 کنم:اختیار و با کالفگی اسمش را نجوا میزند. بییم

 خسرو! -

درخشد و درست مثل آدمی که به چیزی در نگاهش می

های شوخ و متعجب هدفش رسیده باشد، مقابل چشم

کند و حسام با تانی مشتش را از دور دستم باز می

 چرخد.طرف او میبه

 چیزی گفتی؟ -
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صندلی حسام با یک تای ابروی باال رفته، روی 

 آشکاری شیطنت نگاهش حالت نشیند.مقابلمان می

 را عرق هایدانه سرخوردن و شده داغ تنم یهمه. دارد

 .کنممی حس پشتم یتیره روی

گفتم بیچاره عبدی! چه آها، آره. داشتم می -

خوره وقتی بفهمه به کاهدون زده و ضدحالی می

ی مدارکی که دنبالش بود قبل از خودش همه

 دست ماست.

کند به غذاهایی که بعد با همان شیطنت اشاره می

 گوید:دست نخورده مانده است و دو پهلو می

 به چیزی هم که دست نزدین رئیس! -

 کند.خسرو لیوان من را پر می

 کار بدی کردیم منتظر شدیم تا بیای؟ -
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 «خیر»زند و کشیده و منظوردار حسام چشمکی می

ی او را به روی خودش کنایهآنکه گوید. خسرو بیمی

 گوید:بیاورد به من می

 بخور بریم که کلی کار داریم. -

پرسم، حسام که جزو بازی ما نبود، و من از خودم می

 بود؟

روی صندلی جلوی ماشین در پارکینگ رستوران منتظر 

های خسرو و حسام کنار ماشین او ام تا حرفنشسته

شنیدن  بار نه میلی برایبه پایان برسد. این

ی چیزهایی اش را. همههایشان دارم و نه انگیزهحرف

که حین و بعد از غذا در مورد روند دادرسی پرونده 

ام کرده است. وقتی ی کافی عصبیام به اندازهشنیده

شکایت خسرو از همایون به جرم کالهبرداری و جعل 

تواند گرفتارش کند، ام میسند تا آن حدی که شنیده
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تواند به سرش اش چه بالیی میلیپس اتهام اص

 بیاورد!

ی جلو به خسرو دهم و از شیشهبه صندلی تکیه می

ی حسام را در دست کنم که دست جلو آمدهنگاه می

گیرد. فرح! هنوز و همچنان برایم کورترین مجهول می

اند با این معادله است. دو دختر که وارد پارکینگ شده

 اختیاربی کنند.حسام مکث میتعلل عمدی کنار ماشین 

 و لمس اثراتش از دلم در جایی هنوز که حسی یاد به

 .کنممی اخم است، لرزان

ها چیزی گردد و یکی از آنطرف دخترها برمیحسام به

 گوید که مخاطبش انگار خسرو است.می

 

 

. 
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ل چشم هایم چقدر دلم می خواهد خسرو همین جا مقاب

روی دله ای از خود به نمایش بگذارد تا همه ی حرف 

 ها و رفتارهایش برایم معنا شود.

با چشم های باریک شده می بینم که با جواب 

. کند می اخم داده قرار مخاطب را او که دختری خسرو،

 طرف به خسرو، آمدن با زمان هم و خندد می حسام

 .رود می دخترها
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یزی که برای هر کسی مقدر چ آن است معتقد ماهی

ما فقط می »افتد. همیشه می گوید:شده حتما اتفاق می

تونیم زمان و شکل مقدرات رو تغییر بدیم، نه حقیقتش 

 «رو. 

 

ولی برخالف او من هیچ اعتقادی به تقدیر ندارم. باور 

دارم، اگر در این لحظه، اینجا و در کنار خسرو ایستاده 

خودم است. همان طور  ام تنها به خواست و انتخاب

که مهتاب روزی موفقیت را به خانواده اش ترجیح داد 

 یا همایون ثروت را.

صدای زنگ گوشی نگاهم را ازخسرو که نزدیک رسیده 

می گیرد. گوشی را از جیب کیفم بیرون می آورم و هم 

زمان باز شدن در ماشین تماسی که از یک شماره ی 

 ناآشناست قطع می شود.
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که کسی شماره ام را اشتباهی گرفته با حدس این

 خسرو طرف است، گوشی را روی پایم می گذارم و به

. چرخم می نشیند می فرمان پشت لحظه همان که

 :پرسم می طاقت بی من و زند می استارت خسرو

 االن کجا می ریم؟ پیش همایون؟-

برخالف همیشه سخاوتمندانه اجازه می دهد لبخند 

بخورد. از گوشه ی چشم نگاهم روی لب هایش نقش 

 می کند و می گوید:

 امروز چه گیری دادی به همایون، دختر؟-

برای حسام چراغ می زند و ماشین را به حرکت در می 

آورد. پیش از خارج شدن از پارکینگ، نگاهم گریزی 

می زند روی حسام که هنوز کنار دخترها ایستاده و با 

سد کارتی را به حالتی که سعی دارد جذاب به نظر بر

 طرف آن ها گرفته است.
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ماشین که از پارکینگ خارج می شود، روی صندلی 

 صاف می نشینم و می پرسم:

 دون ژوانه؟-

 سکوت خسرو باعث می شود دوباره نگاهش کنم.

 حسام رو می گم!-

 خسرو اخم می کند.

 حدشو می دونه.-

 

 

. 
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ا باال می اندازم. یاد حرفش به حسام می ابروهایم ر

افتم و در دل به واکنش متعصبانه اش پوزخند می زنم. 

. صورتم روی تابد می نور خورشید صاف و مستقیم

 به نگاهی آینه در و کشم می پایین را ماشین آفتابگیر

 که است این ام ساده آرایش خوبی. اندازم می صورتم

و این خودم بودن  هستم خودم حالت همه در و همیشه

را همیشه دوست داشته ام. سنگینی نگاه خسرو را به 

 روی خودم نمی آورم.

وارد خیابان اصلی و پر ترافیک که می شویم، می 

 پرسم:
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 نگفتید کجا می ریم.-

 به جای جواب من می گوید:

 باز که زدی اون کانال؟-

پرسشگرانه نگاهش می کنم. پشت ترافیک می ایستد 

نار دستش بطری آب معدنی را برمی و از کنسول ک

 دارد.

کی با پارتنرش این طور رسمی حرفمی زنه؟ خسرو -

 شده بودم، چی شد باز؟

 اخم می کنم. چه انتظاری از من دارد؟

فکر کنم شما از اون آدمایی هستین که وقتی به بقیه -

دروغ می گین خودتون اول از همه دروغتونو باور می 

 کنین.
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خورد یا من این طور به نظرم می آید؟ خنده اش را می 

 با زرنگی می گوید:

اگه کلمه ی دروغ رو با نقش بازی کردن عوض کنیم، -

دقیقا من همونیم که گفتی! در ضمن این یکی از قواعد 

بازیگریه که اول از همه خود بازیگر نقشش رو باور 

 کنه.

 حق به جانب می گویم:

 من گفتم پیشنهادتون رو قبول می کنم؟-

 با انگشت شست گوشه ی لبش را لمس می کند.

 یعنی می خوای بگی قبول نکردی؟-

لجم می گیرد از اینکه هم حرفش را به کرسی می 

 نشاند و هم با رندی آن را به روی آدم می آورد.
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اگه مشکلی با این موضوع نداری می ریم کارخونه. -

 هم یه کاری دارم و هم...

 با مکثی موذیانه می گوید:

 رخونه خالیه می تونیم نقشمونو تمرین کنیم.کا-

شوخی و شیطنتش نه عصبانی ام می کند و نه خجالت 

زده ام. همه ی ذهنم پر شده از حدس اینکه نکند 

همایون در کارخانه مخفی شده باشد! جایی که با وجود 

 شکایت خسرو از او هیچ کس گمانش را نمی برد.

زنم و پیش  با نگاهش متفکر در چشم های او پلک می

از اینکه او حرفی که سر زبانش آمده را بگوید، گوشی 

 اش شروع به زنگ خوردن می کند.
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گوشی اش را از سطح جلوی ماشین برمی دارد و با 

نگاهی به صفحه ی آن اخم هایش عمیقا در هم می 

بینم، بی اختیار رود. تعللش را که برای جواب دادن می 

 و نگران می پرسم:

 چیزی شده؟-
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خسرو ماشین را به حاشیه ی خیابان هدایت می کند. 

دستش را به نشانه ی سکوت لحظه ای روی بینی اش 

 :گوید می تماس می گذارد و بعد با برقرار کردن

 شهرزاد؟ الو، چی شده-

دست خودم نیست اگر از تعجب چشم هایم گرد می 

ه. هیچ کس بهتر از من مناسبات شود و نگاهم خیر

سفت و سخت این خانواده و محافظه کاری شان را 

 تشنه هم خون به اگر حتی نیاها ملک نمی شناسد.

 خبر اختالفاتشان از کسی آید می عارشان باشند،

 فشای در که شهرزاد دار بغض صدای. باشد داشته

 .شود می درهم ام چهره پیچید، می ماشین

 خسرو، داداش؟-
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اینکه فهمیده ام مقصر بخشی از حال این روزهایم  با

شهرزاد است اما شنیدن صدای گرفته و پر التماسش 

 خوشایندم نیست.

سرم را می چرخانم و نگاهم را از شیشه ی جلو می 

دوزم به خیابانی که آفتاب خوش خیال پاییزی گرم و 

 از یا. بله جانم، بگوید، منتظرم روشنش کرده است.

اش بپرسد. اما خسرو تنها سکوت می  گرفته صدای

کند و شهرزاد با صدایی که انگار با سکوت خسرو 

 بغضش آب شده می گوید:

 مامان می گه رفتی کارخونه، آره؟-

حرکت خسرو را از گوشه ی چشم می بینم. دستش را 

با کالفگی می کشید روی صورتش. این همه التهاب 

غریب است که برای مردی که می شناسم آنقدر دور و 
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دلم می خواهد در ماشین را باز کنم و از فضای سنگین 

 آن بیرون بروم.

 کجاش ناراحتت کرده؟-

 صدای گریه ی ریز شهرزاد در ماشین می پیچد.

هر چی تو بگی خسرو، هر جور تو بخوای! ولی به خدا -

من چیزی دستم نیست. به جون خودم، به جون سوگل 

. ای کاش فقط این اصال قرار نبود این جوری بشه

 حرفمو باور کنی.

صدای خسرو شبیه حال ویرانش نیست. محکم است و 

 بی انعطاف!

من باور کنم مشکل حل می شه؟ باور من گندی که -

 می باور من باشه طوره زدین رو پاک می کنه؟ اگه این

 خوای؟ می چی دیگه. کنم
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یه می کند و من بی اختیار دستم را شهرزاد بلند گر

جوری مشت می کنم که فرو رفتن ناخن هایم در 

 گوشت کف دستم حس می کنم.

دایی که این پیشنهادو داد من و رفیع فکر کردیم اگه -

 بتونیم سهممونو دالر کنیم و بعد بریزیم تو بازار...
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چیزی روی سینه ام سنگینی می کند و از فشارش 

 جمع می شود.گوشه ی چشم هایم 

تو برادرمی خسرو. به جون بچه ام نمی خواستم -

 سرت کاله بذارم.

 صدای پوزخند آرام خسرو را می شنوم.

 دوباره چرا االن... شهرزاد گفتی بهم بار هزار اینا رو-

 کنی؟ می تکرارش داری

بچه ام خسرو، سوگل صبح باهام تماس تصویری -

د پیشم... گرفته بود. گریه می کرد که می خواد بیا

خسرو من جز تو کسی رو ندارم. پلیس کاری نمی 

 رفیع از هم مدرکی هیچ. پدرشه با بچه چون کنه،

 برنگرده سوگل... کنی کمکم تونی می تو فقط... ندارم

 جان به داری، قبول چی هر به رو تو... میرم می من
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 برگرد... داری دوستش چقدر دونم می که شیرین

 یدا کنم.پ امو بچه کن کمک .خسرو

صدای گریه اش انگار روی مغزم خنج می کشد. حس 

هایم مثل یک کالف سردرگم در هم پیچیده اند. نمی 

دانم باید برای شهرزاد ناراحت باشم یا از دستش 

عصبانی. نمی دانم باید به خاطر دختر همایون بودن 

خجالت بکشم یا همدردی کنم با مرد کناری ام که 

شانی اش برجسته شده صورتش کبود و رگ روی پی

 است.

باشه می آم بچه اتو برات پیدا می کنم. می دونی -

 چرا؟

مکث می کند و جوری دندان هایش را روی هم فشار 

می دهد که بیرون زدن استخوان فکش را به چشم می 

 بینم.
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چون یه وقتی به چشم خودم دیدم چطور یه زن واسه -

ا دیدن و پس گرفتن بچه اش جلوی در خونه ی شم

ضجه می زد. بچه اتو برات پیدا می کنم ولی... از کاری 

 که با من کردین نمی گذرم.

حس می کنم دنیا با همه بزرگی اش روی سینه ام 

سنگینی می کند. دستم را به طرف دستگیره ی در می 

 برم و از ماشین بیرون می روم.

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 310پارت#
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پشت ماشین و خودِ محزونم را دهم به در تکیه می

روز. صدای ماهی در ذهنم سپارم به آفتاب نرم نیممی

وقتی »گفت: شود، وقتی که با اندوه میپژواک می

اش یه زن کم سن و سال بود که اومد دنبال بچهمی

نیا با بهش تهمت زده بودن و دور از چشم ملک

 «کردن!هاش تهدیدش میسفته

 

هایم داغ. سرم شود و پشت پلکقلبم از غم مچاله می

بندم. هایم را میگیرم و چشمرا به سمت آفتاب می

ها ها و سالها به قدر روزها و ماهدنیای من از این آدم

 در که خونی یاندازه به انگاردرست فاصله دارد ولی

 .شریکم گناه این در هم من جوشدمی هایمرگ
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رسد. یصدای باز و بسته شدن در ماشین به گوشم م

کنم. هنوز تصویر صورت رنگ هایم را باز نمیچشم

 اش مقابل چشمانم است.گرفته

های یونانی چرا از ماشین اومدی بیرون مثل الهه -

 فیگور گرفتی؟

 

گوید، نه لحن صدایش شوخ ای که میبرخالف جمله

است و نه شرارت همیشگی را در خود دارد. نزدیک 

کشم. به ی میکنم. نفس عمیقشدنش را احساس می

 چرخم.طرفش می

 اومدم بیرون راحت حرف بزنید. -

 روی عصبانیت سرخی رد هنوز. ایستدمی نزدیکم

 .است اشپیشانی و گردن
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اومدم من اگه ناراحت بودم خودم از ماشین می -

 ذاشتم.بیرون، گوشی رو روی اسپیکر نمی

 حرف .شوممی اشخیره حرفبی و کنممی کج سرم را

 من خواستمی فهمم.این لحظه نمی در را حسابش

. امشنیده حاال که بشنوم شهرزاد با را هایشحرف

 به دهدمی را اشتکیه من مثل و آیدمی ترنزدیک

 .ماشین بلند یبدنه

 کند.مان را گرم میبار تن هر دویآفتاب این

تماس تصویری سوگل درست روزی که من توی  -

 ت؟شرکت با عبدی قرار داشتم، عجیب نیس

 

 اش نقشه است؟خواین بگین همهمی -
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کند. انگار خودش هم برای گفتن هر حرفی سکوت می

 دارمبرمی رخشنیم از غصه با را نگاهم تردید دارد.

 دقیقه چند هر که ایجاده به دوزممی او خود مثل و

 زیر. شکندمی را اشظهرگاهی سکوت ماشینی باریک

 :کنممی زمزمه لب

 درگوش:

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 311پارت#

 

 

 .شدم خسته دورویی و از این همه نقشه و توطئه -

 کند.صدای پوزخندش گوشم را پر می

 !راهی اول تازه که خسته شدی؟ تو -
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ای است که به اجبار راههکند، این بیخسرو اشتباه می

 ام.واردش شده

 راه من این نیست. من اشتباهی اینجام. -

چرخاند و نگاهش را روی من میطرف سرش را به

 دارد.صورتم نگه می

 

 قرار بود به دانشگاهت ایمیل بزنی، چی شد؟ -

کنم. لحنش اش تعجب میاز این تغییر موضع ناگهانی

احساس. انگار در دم از تلخ است و عجیب بی

زد، فاصله خسرویی که با من از حدسیاتش حرف می

 گرفته است. 

ای رنگ ی قهوهو بسته برددستش را در جیب کتش می

آورد. با ابروهایی باال رفته سیگار و فندک را بیرون می

 ام سیگار بکشد.کنم. در این مدت ندیدهنگاهش می
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کشد و با فهمد. یک نخ از جعبه بیرون میتعجبم را می

 پرسد:خونسردی حرص درآوری می

کنی؟ مگه تو خودت از این جوری نگام میچرا این -

 بچه؟ خالفا نداری

توانم خودخواه باشم. دست خودم نیست اگر نمی

 را دستم اختیاربی ام.گیر حمایت این مدتش شدهنمک

 میان را سیگار کرده قصد که دستی مچ روی گذارممی

 من مثل درست او هایچشم حال. بگذارد هایشلب

 .پرسشگر و حیران شود،می

 

که آورد کنید شهرزاد داشت ادا درمیواقعا فکر می -

 شما رو بکشونه تهران؟
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آورد. هایش پایین میدستش را با سیگار از کنار لب

هایش خانه کرده توانم رنجی که در سیاهی مردمکمی

 به وضوح ببینم.

 

درصد شک داشتم شهرزادو هم مثل اگه تا حاال یه -

 !مطمئنم تو طعمه کردن، االن دیگه

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 312پارت#
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انگشتان من که از دور مچش آزاد می شود، دستش 

مسیر رفته را دوباره برمی گردد. سیگار را گوشه ی 

لبش می گذارد و با فندک روشنش می کند. پک 

 که عمیقش درست حکم بغض فروخفته ای را دارد

 .است کرده باریک را هایش چشم

ه در بینی ام می پیچد، غمگین تلخی بوی دود و قهوه ک

تر به تنهایی اش نگاهش می کنم. به آغوشی که انگار 

 ندارد و جایش را با پک به سیگار پر کرده است.

 

از آدم هایی که دم به دقیقه می زنن زیر گریه بدم -

 می آد.

 بغضم را با آب دهانم فرو می دهم و می پرسم:
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 حاال می خواید چی کار کنید؟-

 ه سیگارش می زند.پک دیگری ب

خودت ببین دیگه! خواهر احمقمو خام کردن واسه -

همکاری با خودشون. بعد هم که کار باال گرفت، حتی 

حاضر نشدن از پوالی دزدیشون بگذرن. کردنش 

 وسیله تا من کوتاه بیام و جور گندکاریاشو بکشم.

 

سعی می کنم همه ی شنیده هایم را کنار هم بگذارم. 

هره ی اصلی این بازی است تا حاجی از همایون که م

که با رانت و رابطه ای که دارد توانسته کار را پیش 

ببرد. رفیع و شهرزاد هم هستند، زن و شوهری که حاال 

 دیگری و است فتاح جبهه در ظاهر به یکی از آن ها

 یکی این! فرح و. دیگران خطای مسئولیت بار زیر

 .است قصه این آدم ترین عجیب
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 آدم ی همه ا با شال پشت گوشم می فرستم.موهایم ر

 وصلند هم به تسبیح های دانه مثل قصه این های

. زند می سیگارش به هم را پک آخرین خسرو .انگار

 می هایم چشم از را ام ناگفته های سوال انگار خسرو

 .خواند

حرف پول و قدرت که بشه اینا به خودشونم رحم -

ملک نیا باشه،  بزرگ ندارن. چه طرف حسابشون دخترِ

 !همایون ی خونه ی خوشگله دختر چه

حیرت زده و متعجب نگاهش می کنم. منظورش از 

 منم؟« دختر خوشگله ی خونه ی همایون»
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بی آن که تعجبم را به روی خودش بیاورد سیگارش 

 کفش نوک با و اندازد می جاده داغ آسفالت روی را

 .کند می خاموشش

 برگردم باید بیا بریم.اگه آفتاب گرفتنت تموم شد، -

 .تهران

می گوید و به طرف در ماشین می رود. دلم می خواهد 

تمام گره های کور این معما را همین جا و در همین 

 لحظه باز کنم. بی اختیار صدایش می کنم:

 

 خسرو؟-

جلوی در می ایستد. با مکث به طرفم می چرخد و به 

 وید:جای اینکه منتظر حرفی از طرف من باشد، می گ
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 313پارت#

 

 

 

 با وقت هر این شل کن سفت کن و بس کن غزال.-

 !بپرس ازم خواستی چی هر اومدی کنار خودت

کنایه اش به صدا زدن بدون پیشوند و پسوند اسمش 

 دیگری حرف بی و کند می باز را ماشین در است.
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برم. روشنی  می باال را سرم. نشیند می فرمان پشت

 آسمان و انوار خورشید چشم هایم را می زند.

 

حرف های خسرو با یک دنیا انعکاس در ذهنم تکثیر 

می شود و حجم گلوله شده در گلویم را بزرگ تر می 

کند. این گلوله متعلق به امروز و دیروزم نیست. درست 

از بعدِ رفتن مهتاب اهلی گلویم شده و خیال رها کردنم 

 .را هم ندارد

بوق کوتاه ماشین قدم هایم را به طرف خسرو می 

 کشاند که پشت فرمان ماشینش در انتظارم است.

تا خانه باغ ملک نیا در سکوت سنگین و پر اخم خسرو 

می گذرد. حالی که فرق دارد با آنچه این روزها از او 

سراغ دارم و همه ی حواس من مانده پیش احتمال 

 ی پدری خسرو.پنهان شدن همایون در کارخانه 
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 :گوید می شویم، نزدیک کوچه باغ عمارت که می

می خواستم چند روز اینجا پیش دایه ات بمونی، اما -

مجبوری با من بیای. نمی خوام برات مشکلی پیش 

 بیاد.

بعد از سکوتی طوالنی به طرفش می چرخم. این 

حرفش یعنی این جا خبرهایی هست. چیزی که احتماال 

 ون!ربط دارد به همای

 

 نگاهم را می فهمد و نگاهم نمی کند.

باید برم تکلیف خیلی چیزا رو معلوم کنم. فکر کنم -

 زمان بی حساب شدن رسیده باشه!
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ماشین با سرعت در کوچه باغ بلند و خزان زده می 

پیچد و برگ های زرد و نارنجی ریخته روی جاده را به 

می دنبال خود می کشد. سرم را به طرف شیشه ی جلو 

چرخانم. تصویر پاییزی مقابلم عجیب به چشمم غم 

 انگیز می آید.

 

 

چشم های روشن شعله را هیچ وقت تا این حد دریده و 

 وحشی ندیده بودم.

آفرین بهت... خیلی زرنگی! تا دیروز یه جوری خودتو -

زدی به موش مردگی که آدم رو سرت قسم می

 خورد ولی االن...می

 چرخاند.من و خسرو میبا غیظ نگاهش را بین 
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 314پارت#

 

 

 

آنقدر حمله اش ناغافل و بی رحمانه است که شوکه و 

حیران مانده ام. انگار ساعت ها در راهروی عمارت به 

انتظار آمدن ما ایستاده که به محض ورودمان این طور 

 توپش پر است.
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د تورو واسه تا دیدی اون یکی تو زرد از آب در اوم-

این یکی پهن کردی... اشتهاتم که ماشااهلل داره، کمتر 

 از آقازاده و ارباب زاده دستتو نمی گیره.

 

 به خودم می آیم و به تندی می گویم:

 چی می گی تو؟ حالت خوب نیست؟-

با چشم های آتش گرفته جلوتر می آید. دستش را 

 محکم می زند به سینه اش.

اقا خیلی هم خوبم... تازه من حالم خوب نیست؟ اتف-

چشمام باز شده فهمیدم دور و ورم چه خبره. یه عمر 

یه جور با من رفتار کردی انگار من هیچی نیستم. یه 

الف بچه بودی، وقتی چوب الی چرخت می ذاشتم 

عارت می اومد به روی خودت بیاری. یه کاری می 

 جا گذاشتی پا شد چی االن کردی حس کنم یه کثافتم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ن؟ من اگه صیغه ی یه مرد زن دار شدم، تو که م پای

بدتر از من، هنوز صیغه ی اون یکی ای با این یکی می 

 پری!

 

حس می کنم تا پشت گوش هایم داغ شده است. 

آمدن خاتون و نگاه پرسشگر شاهد و سکوت معنادار 

خسرو بیشتر عصبی ام می کند. دلم می خواهد دست 

 توانم ببندمش. روی دهان شعله بگذارم و با همه ی

 جلوتر می روم و با حرص می گویم:

 

ببند دهنتو. حاال باید به همه بفهمونی چه گذشته ی -

 قشنگی داشتی؟

شعله با حرکتی عصبی موهای دو رنگش را پس می 

 زند.
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چیه می ترسی آبروت بره؟ نگران نباش اینجا همه -

خودتو و عمه اتو می شناسن. اونم همین طوری با 

 بلد خوب خودت مثل اشت تو این خونه وبهانه پا گذ

 خانم بشه و نیا ملک بغل تو بندازه خودشو چطور بود

 ...خونه

 

حس می کنم تک به تک سلول های تنم از عصبانیت و 

اضطراب می لرزد. دستم را محکم مشت می کنم تا 

 از که فرح به توهینش روی صورت سرخ شعله نکوبم.

االتر از گل به ب نداشت جرئت وقت هیچ همایون ترس

 او بگوید، یعنی زده است به سرش!
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 315پارت#

 

 

صدای خسرو حرف های مسلسل وار شعله را خاموش 

می کند. جلو می آید و درست کنارم می ایستد. سایه 

 ی حضورش می افتد روی سرم.

برفرض که این طور باشه، شما با این مسئله مشکل -

 دارید؟
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چیزی که می گوید، بیشتر بی قرارم می کند. با شتاب 

سرم را به طرفش می چرخانم. نیم رخش جدی و بی 

 روی تاییدی مهر عمال انعطاف است و با این حرف

 .زند می او های گفته

 شعله چشم در اشکی ی قطره زیر نگاه مستقیم خسرو

 پایین صدایی تن با. افتد می اش گونه روی و لغزد می

 تر می گوید:

 

 بیچاره شماها معلوم نیست چه بالیی سر شوهر-

 که کردین اش آواره کجا نیست معلوم. آوردین من ی

 معلوم .بده من به خودش از خبر یه تونه نمی حتی

 خوشان خوش پی بعد ...است مرده است، زنده نیست

 !نیست خیالتون عین هم کدوم هیچ خودتونید،

 گوید: خسرو تلخ و بدون انعطاف می
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 من مسئول شوهر شمام خانم؟-

 

اشک شعله تا روی چانه اش کش می آید. دست خودم 

نیست که کمی دلم برایش به رحم می آید. ولی او 

همان لحظه نگاهش را به طرف من می چرخاند و مثل 

 :پردمی من به ماده ببر وحشی

 بهم خودش... چرا؟ شما نه، ولی این که دخترشه،-

هم کمک کنه. بعد این خانم به جای ب قراره غزال گفت

اینکه به فکر پدرش باشه، دوره افتاده تا قاپ پسر 

 ملک...

 

قبل از اینکه دستم باال بیاید و روی صورتش بنشیند 

 صدای داد و تشر ماهی خفه اش می کند.
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 ساکتو بشی مجبور شعله؟ یه چیزی نگو که بعدش-

 .بری کنی جمع

هی با روسری بلند و چانه ی شعله از بغض می لرزد. ما

گلداری که روی موهای خیسش انداخته، خودش را به 

دهد. بوی شامپو و کرمی ما می رساند. بوی تمیزی می

 مالد.ها و صورتش میکه همیشه بعد از حمام به دست

 

 توپد:با اخم به من می

 گی؟تو چرا ساکت موندی هیچی نمی-

 

 

. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 316پارت#

 

 

 این در من گره اخم میان ابروهایم عمیق تر می شود.

 خسرو مقابل بیانش از شعله های حرف از بیشتر لحظه

 ریموت خسرو بگویم چیزی اینکه از پیش .ام عصبی

 هر که تحکمی با و گیرد می شاهد طرف به را ماشین

 :گوید می کند، می خفه نطفه در را صدایی

 

 ماشین رو بذار تو پارکینگ. -

شاهد لحظه ای مکث می کند ولی وقتی خسرو به طرف 

 خاتون می چرخد و به او می گوید:
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خاتون لطفا چیزایی که خواسته بودم رو برام آماده -

 کن. فردا صبح برمی گردم تهران.

هر دو به خوبی می فهمند که باید بروند سراغ ان نخود 

ا ریموت از عمارت بیرون می سیاه معروف. شاهد فورا ب

 :کند می زمزمه مصلحتی لبخندی با رود و خاتون

 

 چشم جانِ مادر.-

سرسرا که از حضور خاتون و پسرش خالی می شود، 

 خسرو برمی گردد طرف شعله و می گوید:

 خب؟ داشتین می گفتین!-

لحنش در عین محترمانه بودن آنقدر جدی است که 

ا جمع می کنم. شعله من به جای شعله دست و پایم ر

 که همین ولی به سختی بغضش را فرو می دهد

 .شود می آتش خود دوباره رسد می من به نگاهش
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 با من حرف حرف من باشما نیست آقای ملک نیا...-

 ...که غزاله

 خسرو می رود میان حرفش.

فکر کنم متوجه نشدین. هر حرفی در مورد غزال -

 .بگید من به دارید،

اینکه چشم هایم از حیرت درشت پیش از 

 به آخم گیرد می بازویم از ماهی که نیشگونی با شود،

 .رود می هوا

نگاه شعله در چشم های خسرو دو دو می زند. زیر لب 

 و با پوزخند می گوید:

 با غزال گفت می صبحی سر پس فرح حق داشت-

 .کرده خالی خودشو پدر پشت و هم رو ریخته شما
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توهین شعله و نه نگاه پر از اخم در این لحظه نه 

 شنیده که چیزی از را حواسم تواند نمی وعتاب ماهی

 .کند پرت خسرو معنادار رفتار دلیل و ام

تماس فرح با شعله آن هم اول صبح؟ مگر اینکه 

 آخرالزمان شده باشد!

 می پس خسرو حق دارد؛ احتمال رابطه ی ما تا این حد

به دامان شعله  دست که کند مستاصل را تواندفرح

 شود.

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 317پارت#

 

 

با این حال حتم دارم حتی وقتی برای راه انداختن این 

بلوا به شعله نیاز داشت هم آنقدر در حرف هایش او را 

 تحقیر کرده که شعله این طور به سیم آخر زده است.

خسرو هر دو دستش را در جیب شلوارش فرو می کند. 

 و البته بی تعارف می گوید:مسلط 

مورد اولی که گفتید یه مسئله ی کامال شخصیه -

خانم... اما مورد دوم، اگه قرار بود پشت همایونو خالی 

کنیم شما االن اینجا نبودید! اختالف های خانوادگی 

تون رو هم بذارید برای وقتی که برگشتید خونه ی 
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خودتون. اینجا زمان و مکان مناسبی برای حلش 

 نیست.

 

 این و است باز خودش را با من جمع بسته

 شعله به مودبانه آنقدر. کند می نصیبم را ماهی تند اخم

 راه هوار و داد اش خانه در ندارد حق که فهماند می

 .کنم فرار آنجا از خواهد می دلم او جای من که بیندازد

ولی شعله کوتاه نمی آید. چشم های خیس و وحشی 

 او و می گوید:اش را می دوزد به 

 

 از غزاله به مربوط چیزی هر گید می که باشه، حاال-

 و در این توی باید چرا بگید بهم فقط بپرسم، شما

 باشیم؟ اسیر دهات
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 حرف باهاش این رو باید از همونی که سر صبح-

 رو شما خودش خواست به من چون. زدیدبپرسید

 .اینجا فرستادم

 ی گوید:م بعد برمی گردد طرف ماهی وبا جدیت

فردا غزال با من برمی گرده. نمی خوام چند روز دیگه -

 .ببرم اینجا از رو اش شده پاره تیکه بیام مجبور شم

 

چهار زانو روی تخت اتاق ماهی می نشینم و قوزک هر 

 از هنوز ماهی. گیرم دو پایم را میان دستانم می

 آینه مقابل آلود اخم و کرده ترش رو پیش دقایق اتفاق

 ه و موهای سیاه و سفید بلندش را شانه می زند.ایستاد

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

انتظار داشتم به محض تنها شدن از حرف های شعله و 

تایید پنهان خسرو بپرسد ولی سکوت سنگینش همه 

 ی محاسباتم را اشتباه از آب در آورده است.

با نگاه حرکت آرام دستش را دنبال می کنم و بی 

 مقدمه می پرسم:

 

 گفت؟شعله راست می -

دستش در حال شانه زدن میانه ی راه لحظه ای متوقف 

می شود. از نیمرخش می بینم که اخمش غلیظ تر می 

 شود. به شانه زدن ادامه می دهد.

 راست و دروغ حرف شعله رو که تو باید بدونی نه من!-
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 318پارت#

 

 

 گویم:گیرم و با احتیاط مینفسی می

گفت. که رم اون چیزاییه که در مورد فرح میمنظو -

نیا بشه اومده بوده تو این قبل از اینکه زن ملک

 خونه!

 کند.ی چشم نگاهم میماهی از گوشه
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نیا ول چی شده از دیشب گیر دادی به ملک -

 کنی؟نمی

 

کند کشد و شروع میاش جلو میموهایش را روی شانه

اش را کنایهشناسمش که قدر خوب میبه بافتن. آن

 بفهمم.

 گویم:برم و میموهایم را پشت گوشم می

نیا آخه قبال گفته بودی بعد از مردن زن اول ملک -

 سر زایمان، فرح رو براش گرفتن!

بندد و بعد به عادت ماهی پایین موهایش را با کش می

 کند.همیشه پشت سرش جمعشان می

حاال چه خواجه علی چه علی خواجه. چه فرقی به  -

 کنه؟تو می حال
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ها را کنم. حاال که وجه سیاه شخصیت این آدماخم می

کند. صدای ام، معلوم است که برایم فرق میدیده

های مقابل فرشهای ماشین روی سنگحرکت چرخ

ی بلند اتاق ساختمان نگاهم را به طرف پنجره

گذارم و حین کشاند. پاهایم را از تخت پایین میمی

 گویم:زیر لب میرفتن به طرف پنجره 

 خواستم ببینم چرا؟!چون منو با فرح یکی کرد، می -

 

زنم. ماشین خسرو با سرعت پرده را با دست کنار می

 گویم:اختیار میرود. بیبه طرف در باغ می

 کجا رفت؟ -

شود از حرفش در مورد رفتن به کارخانه و ذهنم پر می

 حدس من از بودن همایون آنجا.
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 عجیب. چرخاندمی عقب به را سرم ماهیسنگینی نگاه 

 نگاهش سوال و حرف برای. کندمی نگاهم استهزا با و

 بودن ساده عین در چیز همه. ندارم و دارم جواب

 و برممی دندان زیر را باالیم لب. است پیچیده عجیب

 :پرسممی دوباره ماهی نگاه سنگینی از رهایی برای

 

 نگفتی ماهی؟ -

کند. انگار گریزم را ها میماهی نفسش را سنگین ر

آید. با تانی نگاهش را از من فهمیده که کوتاه می

دارد و ی صندلی برمیاش را از گوشهگیرد. روسریمی

 کشد.روی موهایش می

نیا شد سیل اومده بود. اون سالی که فرح زن ملک -

کلی خونه و باغو آب با خودش برد، یه جاهایی هم 
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ی دید. مثل خونه خاطر بارندگی زیاد آسیببه

 اهلل.فتح

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 319پارت#

 

 

نشینم و با احتیاط میان حرف دوباره روی تخت می

ام را دارم. اولین چیزی که توجهام را برمیماهی گوشی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی ناشناسی است که روی کند، شمارهجلب می

 ی گوشی نقش خورده است.صفحه

 نویسم:میفکر برای خسرو تند و بی

 «کجا رفتی؟»

جا کردن آورم، ماهی در حال جابهسرم را که باال می

قرار وسایلش است و حواسش به من نیست. بی

 گویم:می

 

 خب؟ -

 کند.ماهی از آینه نگاهم می

اهلل سوزنچی هم به نیا، فتحبا چراغ سبز ملک -

اش با پسر و دخترش اومد و ی تعمیر خونهبهانه

 ن!مقیم عمارت شد. همی
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 زنم.پوزخند می

 پس شعله راست گفته! -

 

راست که گفته، ولی چطور فهمیده خدا عالمه. تا  -

حاال که جرئت نداشت اسم فرح رو خالی و بدون 

طوری خانم به زبون بیاره، چه برسه بخواد این

سوسه بیاد. این خونواده هم که حاضرن بمیرن 

 حرف از زندگیشون جایی درز پیدا نکنه!

 

های زنم شعله در این چند روز دم آدممیحدس 

عمارت را دیده و از زبانشان حرف کشیده باشد. ماهی 

بیند، یک تای ابروهایش را باال سکوتم را که می

 گوید:اندازد و میمی
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ات چطور شد خانم حاال لنگ این بودی ببینی عمه -

این خونه؟ اصال تو بگو با نقشه، با کلک با حقه با 

 . مهم اینه االن کیه و کجاست!آبرویی..بی

های لرزد. نگاهم را با تانی از چشمگوشی در دستم می

دوزم. پیام از ی گوشی میگیرم و به صفحهماهی می

 طرف خسرو است. نوشته:

 

 «انگار خیلی تو نقشت فرو رفتی آهو خانم.»

 گوید:ماهی ناغافل می

 شی؟ات میخوای ببینی چقدر داری شبیه عمهمی -

 

 

. 
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کالفه به ماهی نگاه می کنم. نه می توانم از توافقم با 

خسرو حرفی به او بزنم و نه بگذارم در خطایش بماند. 

ماهی، فرح و عبدی و شعله نیست که افکارش برایم 

مهم نباشد. مخصوصا که موضعش را هم در برابر 

 می دانم.عزیزدردانه ی ملک نیاها به خوبی 

 با تردید و احتیاط می گویم:

 فرح داره همایونو دور می زنه!-
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 جواب ماهی قاطع و با اطمینان است.

 امکان نداره.-

 نگاهم را که می بیند، می گوید:

این برادر و خواهر خدای هم روی زمینن. امکان نداره -

پشت همو خالی کنن. بیست و پنج ساله دارم توی 

زندگی می کنم... قبلشم اینجا، توی خونه ی همایون 

عمارت. با چشم خودم دیدم چه کارا که برای هم 

 نکردن!

البد بالهایی است که سر قمر « چه کارا»منظورش از 

بیچاره در آورده اند. بیقرار دوباره از روی تخت بلند می 

 شوم.

 تو همه چیزو نمی دونی ماهی.-

 ید:یک تای ابرویش را باال می اندازد و می گو
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 بگو تا بدونم.-

منم کامل نمی دونم ولی دارم همه ی تالشمو می کنم -

که بفهمم. به خاطر خودم، تو، همایون، این اوضاعی 

 که داریم.

ماهی نمی داند، ولی من که می دانم اوضاع همایون تا 

چه حد خراب است و پایش گیر. که اگر پول های رفته 

که قادر به  را برنگرداند، خودش می ماند و تعهداتی

 پرداختشان نیست.

 نترس، من حواسم به خودم هست.-

نگاهش حرف دارد و درد. جوری که تا مغز استخوانم 

 نفوذ می کند انگار.

یه روزی بهت گفتم این پسره به دردت نمی خوره -

قیافه گرفتی، ادا اومدی که ماهی تو حالیت نیست! 

یادته چی می گفتی؟ من دوساله می شناسمش... 
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ال شد چهار سال، وقتی خواستی رسما نامزدش دوس

بشی هم بهت گفتم این پسر کِر تو نیست. بازم قهر و 

اخم و تخمت نصیبم شد. اون وقتا دلم می خواست زور 

داشتم مجبورت می کردم بشینی سرجات. 

 جایی همون رسیدی سال پنج بعد االن. نشد نداشتم،

د نذارم با خوا می دلم االنم. بودم گفته بهت اول از که

پسر ملک نیا قاطی شی ولی مجبورم ساکت بمونم و 

بذارم باهاش بری چون حوصله ی جنگ و جدل تو و 

 شعله رو ندارم.

تکیه می دهم به دیوار. حرف ماهی درد دارد و من نمی 

 خواهم دوباره رنج این روزها را دوره کنم.

 اگه شعله انقدر ناراحته، چرا نمی ره از اینجا؟-
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. 
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دسته ای از لباس های تا شده را از روی صندلی برمی 

دارد و از گوشه ی چشم عاقل اندر سفیه نگاهم می 

 کند.

این جوری نگام نکن. حتما تو این دوازه سیزده سال -

انقدر جمع کرده که تا آخر عمرش زندگی کنه. االنم که 

ه، متهم به اختالس و بهترین موقعیته. شوهرش فراری
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کاله برداری هم که هست. هیچ کسی هم ازش انتظار 

 نداره.

 ماهی در کمد را باز می کند.

تو انگار شعله رو هنوز نمی شناسی! اون االن باید تو -

بوتیکای باال شهر لباس های برند زمستونی رو شخم 

 می زد.

لباس ها را در کمد می گذارد و نگاهش می چرخد میان 

 ی و آینه کاری های سقف و دیوار.گچ بر

اینجا هم یه زمانی واسه خودش برو بیایی داشت. -

زمینای اینجا و همه ی آبادی های اطراف مال ملک نیا 

بود. آدمی نبود این حوالی که یا براش کار نکنه یا 

کارش ربطی به اون داشته باشه... آرزوی همه ی دخترا 

چشم ببینن... حاال بود یه روزی توی این عمارت رو به 

 چی شده؟ یکی عین شعله بهش می گه در و دهات.
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حس می کنم ماهی سفر کرده به روزهای جوانی 

خودش. به روزگار دختری که ساده دالنه عاشق باغبان 

خانه ی اربابی ملک نیا شده بود. به ماهدخت روزهای 

 جوانی اش.

ماهی خودش را با جمع کردن لباس های شسته شده 

سرگرم می کند و من از پنجره ی نیمه باز اتاق انگار 

 درست که می توانم برو بیای آن روزهای عمارت را

 .ببینم ام شنیده ماهی خاطرات در که طوری همان

بیشتر از یک ساعت است که کنار ماهی دراز کشیده ام 

و نفس های آرامش را می شمرم ولی دریغ از خواب 

غوش بکشد. به سختی که چشم های خسته ام را در آ

روی پهلو می چرخم و از پنجره ی بلند اتاق به روشنی 

چراغ های باغ که مثل حباب هایی معلق دیده می شود، 

 زل می زنم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خوابیدن کنار ماهی آن هم روی تخت یک نفره غیر 

ممکن است و شاید هم نه! انتظار خواب را از چشم 

د می هایم ربوده است. تن خشکم را از روی تخت بلن

کنم و به آرامی و در بی صداترین حالت ممکن گوشی 

ام را برمی دارم و از اتاق بیرون می روم. عمارت در 

 تاریکی و سکوت فرو رفته است.

تنها روشنایی فضا متعلق به نور زرد دیوار کوب هاست 

که یکی در میان روشن شده است. از راهرو بیرون می 

حظه ای می روم و درست وسط سالن اصلی عمارت ل

ایستم. دیوار های بلند سالن پر است از سر شکارهایی 

که نمایانگر روزگار قدرت مردان این خانواده است. 

 دیوار نگاهم می چرخد و روی سر آهویی که درستبر

 .ماند می ثابت است شده نصب سالن باالی
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پوزخندی می زنم و پیش از اینکه قدمی به طرف پله ها 

 تمان باز می شود.بردارم، در اصلی ساخ

 

 

 

. 
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پیش از اینکه در سایه روشن سرسرا ببینمش، 

 گوید:اش میشنوم که با لحن همیشگیصدایش را می

خوام حتی داری عطا. نمیچشم ازش برنمی -

 طرفی که نباید بیفته.اش جرئت کنه اونسایه

ام. سالن ایستادهترین نقطه از در کورترین و تاریک

 و آیدشک در دید خسرو نیست. جلوتر میجایی که بی

 :گویدمی تریآرام صدای با حال همان در

 بینمت!فردا صبح می باشه، پس -

توانم رود. نمیاختیار و با استهزا باال میابروهایم بی

ام از پس چیزی باور کنم آن پسرک مالیمی که دیده

. درست به ابتدای سرسرا خواهد بر بیایدکه خسرو می

ها هیچ حرفی به طرف پلهچرخم و بیرسد میکه می

کند. این را از توقف ضرب روم. دیدنم متعجبش میمی

 فهمم.های کف سالن میهایش روی سنگقدم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هنوز از پیامی که فرستاده و بیشتر از آن، از قراری که 

 ام را به رویشخواهم ناراحتیزیرش زده ناراحتم و می

 بیاورم.

رسم انگار تازه دیدنم را آن موقع ها که میپای پله

 کند.شب وسط سالن عمارت باور می

 چند ببینی منو وقتی داشتی عادت حداقل قبال -

 !بپرسی ازم سوال تا

ام به حضور او حسابی به رگ توجهیانگار از بی

اش برخورده است. دستم را روی حفاظ چوبی و اربابی

گذارم و با تانی به طرف او کاری شده میکنده

ای که سالن اصلی را از سرسرا چرخم. از تک پلهمی

 ایستد.گذرد و با فاصله مقابلم میکند میجدا می

توانم جزییات حاال درست زیر نور دیوارکوب می

 صورتش را ببینم.
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 کنی بارم درشت چهارتا سوال بپرسم که باز -

 برای ظرفیتم خشید کهبب ...بشه؟ راحت خیالت

 کشیدی، تو رو نقشه. شده تموم دیگه امروز

 نیست؟ کافی. خوردم من حرفشو

اش درهم گره بینم که ابروهای مورب و مشکیمی

توجه به اخمش دهد و من بیخورد. جوابم را نمیمی

 گذارم.چرخم و قدم روی اولین پله میمی

 خواهد بازیاگر قرار باشد نقشی را که او می

 که را هرچه و بیاید پایین عاجش برج این از باید کنم،

 خاطربه من نیست؟ که کم. بگوید است مربوط من به

 .امانداخته در فرح با را خودم او یخواسته

 وایسا غزال. -

ی چهارم است یا پنجم که ایستم. روی پلهنمی

رسد. بازویم را محکم های بلندش به من میقدم
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بار با فشار دست و کند. اینگیرد و متوقفم میمی

 چرخم.ی او به عقب میاراده

تر از من ایستاده ولی هنوز قدش از من یک پله پایین

 بلندتر است.

 

 

. 
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 یوسوسه کنهمی فرار آهو وقتی گفته بهت کسی -

 شه؟می بیشتر شکارش

داغی  های تند قلبم یاخواهد به تپشدلم نمی

رسد فکر کنم. هایی که هرمش تا صورتم مینفس

هایش زل تعارف به چشمگیرم و بیسرم را باالتر می

 زنم.می

خوام شکارچی آد، میاز شکار بودن خوشم نمی -

 باشم!

شود انگار. نوری هایش خاموش میطوفان میان چشم

هایش می درخشد را به وضوح که در سیاهی مردمک

 شود.م و اغواگر میبینم. لحنش مالیمی

 حیف نیست تو آهو نباشی؟ -

ام راضی نیستم. از شرایطی که در آن گیر افتاده

وقت شب و در تاریکی و سکوت عمارت سینه به آن
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ام و او با جسارت از حیف بودن ی مردی ایستادهسینه

 گوید.من می

دهم تا موهای بازیگوشم روی سرم را تکان می

 هایم سایه نیندازند.چشم

ی آخر سرنوشتش دیوارای آهویی که خونه -

 !نداره شدن حیف توئه، عمارت

 هنوز دارد.هایم نگه مینگاهش را چند لحظه در چشم

. هست نور درخشش آن هایشمردمک سیاهی در

 بازویم معطلیبی من و کندمی کم را انگشتانش فشار

 .کشممی بیرون دستش از را

 اینو. انطرفه دو قرارا ببری.قرار بود منو با خودت  -

 !نرفته یادت که

 کند.فهمد و دوباره اخم میام را میتهدید زیرپوستی

 دونی من کجا رفته بودم؟تو مگه می -
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نه، ولی مطمئنم هرجایی که بود به من و اوضاع  -

 ام ربط داشت.خونواده

دستی که از دور بازویم جدا شده را در جیب شلوارش 

از سر باز کردن من است یا آن روی با  سراند. برایمی

 گوید:ام، که میانصافی که از او شناخته

 کنم.من به ضرر تو کاری نمی -

روم و در همان حال یک پله را عقب عقب باال می

 گویم:می

من خودم فهم و شعور دارم. بذار خودم به این  -

 نتیجه برسم که چی به ضررمه.

های تند مابقی کند و من با قدمدر سکوت نگاهم می

رسانم. در را روم و خودم را به اتاق میها را باال میپله

بندم، انگار قلبم درست پشت حلقم که پشت سرم می

 زند.می
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دانم چرا منتظر آمدنش ماندم و در شب عمارت نمی

ام که حضورم را به رخ او کشیدم. دستم را روی سینه

 گذارم.د، میرودر اثر دویدن با شتاب باال و پایین می

افتد و دختری که از نگاهم در تاریکی اتاق به آینه می

های درخشانش دیده ی صورتش تنها چشمهمه

 شود.می

شب گذرد یعنی یک روز فرح هم در نیمهاز ذهنم می

 نیا آورده است؟این عمارت خود را به چشم ملک

 

 

. 

 

 جستجوی موزیک در آهنگیفای ��
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ای که مهتاب پست نگاهم را از عکس طلوع ستاره

طلوع کدام »کرده و زیر آن به فارسی نوشته: 

 دارمبرمی «! ام؟نشده اجابت آرزوهای آمین ای،ستاره

 آخرین افول و روشن نیمه آسمان به جلو یشیشه از و

نشده  اجابت آرزوهای و مهتاب. دوزممی ستاره

پارادوکسی است که حتی تصورش هم در ذهنم 

 گنجد.نمی
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 سمبل. است رسیدن و خواستن نماد من برای مهتاب

 و دور رویاهای به رسیدن و کوچک آرزوهای از گذشتن

 خاکی یکره این از جایی بپذیرم توانمنمی حاال و. دراز

 [۱.]باشد نشسته آمینش یستاره طلوع انتظار به

 نخوابیدی، نه؟اصال  -

گذارم و نگاهم را از آسمانی گوشی را روی زانویم می

 نداشتم خوابیدن فرصت گیرم.که دیگر روشن شده می

 گذشته شبنیمه از مگر. داندمی خوب را این خودش و

 چند فرستاد امپی را خاتون که پیش ساعت یک تا

 با که خودش مثل درست بود؟ گذشته زمان ساعت

شود هایش هم میی روی چشمتیره عینک وجود

 اش را فهمید.خوابیبی

 نه. -
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 تهران باید وقت اول بگیرم، ساعت این مجبور بودم -

 .کن استراحت خونه برو مستقیم تو رسیدیم... باشم

اندازم. نگاهش به ی چشم نیم نگاهی به او میاز گوشه

 سرعت با که مسیری به است من نیست و خیره

دروغ است اگر بگویم از شنیدن  .راندمی آور سرسام

ای که انگار میان ما مشترک شده، حس بدی «خونه»

 ام. ولی دیدن ماهی بدعادتم کرده انگار.پیدا کرده

هایم را دهم و چشمسرم را به صندلی تکیه می

 انتظار به تصویر دنیا هایم یکبندم. پشت پلکمی

 اصرار به وقتی پیش سال شش اند؛نشسته فرصتی

ها هایم کندم و با آنن چند روزی دل از کتابهمایو

کردم یک روز در این مسیر راهی شدم، هرگز فکر نمی

 نیا شوم.همسفر پسر بداخم ملک
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گذشت. نیا زمان زیادی نمیها از مرگ ملکآن سال

شاید چیزی کمتر از دو سال. با مالکیت خسرو پای 

و هنوز نیا افتاده بود همایون برای همیشه از امالک ملک

 همایون ایبهانه چه با و هم یادم نیست آن سال چرا

 یادم خوب ولی. بود آمده فرح همراه تعطیالت برای

 را عمارت شکار یبهانه به دیدنش با خسرو است

 .گذاشت فرح دل به داغ و کرد ترک

کنم. نه من حال تا تهران را در خواب و بیدار سپری می

اش را. و انگار حوصلهحرف زدن با خسرو را دارم و نه ا

نشینیم، روی صندلی تاکسی فرودگاه که کنار هم می

 گوید:می
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 آن، طلوع هنگام به که هست نیز ایستاره نام آمین

 [۱.]شودمی مستجاب دعا

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

  325پارت#

 

 

 

رسونه نمایشگاه، بعد تو باهاش تا منو اول می -

 لواسون برو.
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ای که هنوز برایم غریبه ماندن در خانه ی تنهاحوصله

 دخترک آن است را ندارم. احتمال حضور قمر و شاید

 جلو را دستم تا شودمی علت بر مزید هم نسا دیوانه

 .نگیرم دستش از را گرفته طرفم به که کلیدی و نبرم

تر در صندلی رود و من راحتابروهایش از تعللم باال می

 گویم:روم و میفرو می

 خوام باهات بیام.رم خونه. مینمی -

خواهم به معنی نگاه شوخش فکر کنم. با ابرویی نمی

رود و لبخندی که بعد از رخوت و که پرکنایه باال می

ی لبش. نشیند گوشهخواب آلودگی این چند ساعت می

کند و من با تانی سرم را کلیدها را در دستش مشت می

 کنم.یرون نگاه میی کنارم به بچرخانم و از شیشهمی
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کند. پاسدارن ترافیک نرم اول صبحش را تجربه می

معجونی از رخوت صبحگاه پاییزی و حرکت نرم 

 شنوم.ام میماشین و عطری که درست از نزدیک بینی

تاکسی فرودگاه که درست جلوی در نمایشگاه متوقف 

 :گویدمی راننده به شود، خسرومی

ها فرستم ساکرو می یکی االن وچند دقیقه صبر کنید-

 رو ببره.

رود و در را برای من نگه و خودش از ماشین بیرون می

دارد. دستش که با مالیمت روی بازویم می

 :زنممی طعنه نشیند،می

 رو؟ دیشبی یا کنم باور االنیه رو -

 چشم یگوشه از خندد.هایش میبینم که چشممی

ه زمزم آرامی صدای با خودم مثل و کندمی نگاهم

 کند:می
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دعوا تو تنهایی، لبخند جلوی مردم. این اصل رو  -

 هیچ وقت فراموش نکن.

خواهم جوابش را بدهم که بیرون آمدن علی از در می

 شود.برقی نمایشگاه مانعم می

 سالم آقا... سالم غزال خانوم. -

دلیل حس خوبی به این پسر دارم. چقدر من بی

ندِ نگاه زنم و برخالف من لبخلبخندی به رویش می

 گوید:دهد. به علی میخسرو جایش را به اخم می

ها رو از توی ماشین بردار، بذار تو ماشین ساک -

 من. گذاشتیش تو پارکینگ دیگه؟

 لحن همان با خسرو و کندرا زمزمه می« بله»علی فورا 

 :گویدمی من به خطاب باراین

 بیا غزال! -
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 326پارت#

 

 

 دیگر بار یک که حسی م هایم پیش نمی روند انگار.قد

 هایم قدم ام، کرده احساس نقطه همین در درست هم

 یا نگاه یک سنگینی مثل حسی. اند کرده زمین میخ را

 میان حس این منبع کردن پیدا برای را نگاهم. حضور

. چرخانم می حرکت حال در های ماشین و ها آدم
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ایستد و به عقب می  می نمایشگاه باز در جلوی خسرو

 چرخد.

 

مکثم کنجکاو و نگرانش می کند انگار. مثل خودِ من به 

اطراف نگاهی می اندازد و با پیدا نکردن دلیل تعللم می 

 پرسد:

 چی شده؟ چرا نمی آی؟-

 

با کندی به طرفش می روم و باز هزار فکر و خیال 

 نیست قرار انگار که افکاری. مغزم هجوم می آورند به

 پر را سرم جواب برسند و تنها آمده اند تا کاسه ی به

 از یکی ورود بدو همان در و شوم می وارد همراه. کنند

 طرفمان به نمایشگاه پوش شلوار و کت های فروشنده
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 ومنتظرش آمده عطا گوید، می خسرو به و آید می

 .است

 

دیدن عطایی که همان لحظه از روی نیم ست چرمی 

می شود، با آن هیبت بزرگ و انتهای نمایشگاه بلند 

ترسناک ابروهایم را از تعجب باال می پراند. بی اختیار 

 زیر لب زمزمه می کنم:

 عطا اینه؟-

 

 خسرو از گوشه ی چشم نگاهم می کند.

پس فکر کردی کیه؟... نکنه فکر کردی منظورم از -

 عطا برادر علیه!
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اولین بارِ برادر علی؟ یعنی آن پسر مالیمِ کم مو که از 

دیدنش جلوی رستوران جرقه ای از آشنایی در ذهنم 

 زده شد، برادر علی بود؟

 

 دفترش به درشت هیبت آن را او خسرو عطا با رسیدن

 بیاورم نه حرفش روی نتوانم که جوری و فرستد می

 .کند می حکم

 کن استراحت کم یه نگین اتاق تو برو هم تو-

 .بشه تموم حرفام تا

باز می خواهد دست به سرم کند، اخم می با فکر اینکه 

 کنم.

 

 .رم نمی اتاقش تو نیست وقتی خودش-
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 ری می که جایی قرار نیست که بری تو اتاق خوابش.-

 دفتر کار! You knoww. دفترکاره اسمش

 

چند قدم جلوتر در دفتر نگین را برایم باز می کند و در 

 برابر مقاومت نگاهم می گوید:

دی با من باشی، ولی انتظار که می دونم ترجیح می -

 نداری پیش این نرخر هم باهم نقش بازی کنیم؟

 

گوشه ی لبم از این حجم پررویی اش به پایین کشیده 

می شود و با بی میلی آشکاری پیش می روم و مقابل 

چشمان خسرو وارد اتاق می شوم. در که پشت سرم 

بسته می شود، روی مبل اتاق نگین رو به روی تابلوی 

 دختر قرمز پوش می نشینم.
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. 
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 مقابل انگار که چشم می دوزم به چین های دامنی

 در سوال هزاران حرکتش با و رقصند می چشمانم

 .گیرند می موج ذهنم

اینکه واقعا همایون در کارخانه است؟ که اگر آنجاست 

دهد تا هم انتقام چرا خسرو جایش را به پلیس لو نمی 
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گذشته ی مادرش را از او بگیرد و هم غرامت 

 ضررهایی که به او زده است؟

چرا و چطور آن مامورهایی که من دیده ام هنوز رد 

 همایون را نزده اند؟

 فکر بعدی چشم هایم را داغ می کند و تار!

اینکه امین هنوز اینجاست؟ حالش خوب 

بردن من  صرافت از اتفاق آن از بعد یعنی است؟

افتاده؟ یا آن پول هایی که خسرو و همایون از آن حرف 

 دیگر سوال هزار و... کرده؟ خارج ایران از را می زدند

 هجوم مغزم به حاال همین اند کرده جهد انگار که

 به کنم می سعی و بندم می را هایم چشم. بیاورند

 برم هایی آن سراغ اول و بدهم تاخر و تقدم ها سوال

 ان گره گشای معادله ای دیگرند.جوابش که

 سالم. رسیدن بخیر.-
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به طرف در سر می چرخانم. نگین دستش را روی کلید 

 برق می گذارد و اتاق نیمه روشن را غرق نور می کند.

 چطوری خانم مهندس؟-

جلو می آید و کیف دستی اش را روی میز می گذارد و با 

دارد با لبخند نگاهم می کند. باز هم کتی کوتاه به تن 

شلواری هم رنگ که قدش تا باالی قوزک پایش می 

رسد و کفش پاشنه داری که قدش را کشیده تر از 

 چیزی که هست نشان می دهد.

موهای موج دارم را پشت گوشم می برم که به ثانیه 

 نرسیده باز رها می شود و سر می خورد روی صورتم.

 سالم. ببخشید بی اجازه اومدم تو اتاقت.-

ه راحتی می خندد. به جای پشت میز، می آید و نگین ب

رو به رویم روی مبل می نشیند و با همان خنده می 

 گوید:
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 دیگه؟-

نه حال خندیدن دارم و نه دلیلش را. با این حال به 

 می دلش به دل سختی لب هایم را کش می آورم و

 .دهم

 تقصیر خسرو شد. منو به زور فرستاد اینجا.-

ی پرند و من بی آنکه واکنشش را ابروهای نگین باال م

 به روی خودم بیاورم می گویم:

 تو که خودت می دونی چقدر زورگوئه!-

خنده ی نگین به لبخندی دندان نما بدل می شود و با 

 شیطنت می گوید:

 درست می گی، خیلی زورگوئه.-
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. 
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 328پارت#

 

 

حالی که گوشی تلفن را  در و از روی مبل بلند می شود

 برمی دارد می پرسد:

 صبحونه خوردی؟-

یاد کافه ای خسرو در فرودگاه به خوردم داد می افتم و 

طعم افتضایش! به مبل تکیه می زنم و دست می کشم 

 روی معده ام.

 می شه گفت هیچی.-
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 نگین شماره ای می گیرد و در همان حال می گوید:

نیم دوتایی در مورد یه انگلیسی مهمون من. بعدم بشی-

سفرتون حرف بزنیم که به نظر می آد هر چی طولش 

 کم بود، درست همون اندازه عمقش زیاد بود.

لبخند بی رنگی به سرخوشی اش می زنم. نگین با 

تلفن حرف می زند و من دوباره چشم می دوزم به 

تابلوی مقابلم. باید از نگین بخواهم برایم از ایتالیا 

و از این تابلو و زن درونش که هنوز بودنش بگوید... 

 هم موج های دامنش زنده است انگار.

یک ساعت بیشتر از رسیدنمان گذشته است که به 

 و بلند قد عطای آن خواست خسرو به دفترش می روم.

 فهمیدن برای امیدم ی همه و رفته هیکل درشت

 خسرو میان در یکی و نسیه های حرف به امین شرایط

 .است شده بسته
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در را که باز می کنم، خسرو در حال تایپ در لپتاپش 

 لحظه ای سرش را باال می آورد.

 در و ببند.-

در نیمه باز را تا انتها می بندم و به طرفش می روم. 

 نرسیده به میز بدون اینکه نگاهم کند می گوید:

 بشین!-

این بار به حرفش گوش نمی کنم و همان طور مقابلش 

سرش را باال می آورد و نگاهم می می ایستم. با مکث 

 کند.

در سکوت نگاهش می کنم و او انگار که حرف نگاهم را 

خوانده باشد، دست از تایپ کردن می کشد. خودش را 

با صندلی عقب می کشد و دست به سینه به من نگاه 

 می کند.
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 که بگیرم جدید خط یه برات بود همایون ازم خواسته-

 .بزنه حرف باهات بتونه

ب و باال رفتن ابروهایم دست خودم نیست. خسرو تعج

 با همان آرامش می گوید:

 ای برنامه خوردن بهم و به خاطر اتفاق هایی که افتاد-

 به دست فعال... عصبانیه بود، چیده پسره این برای که

 تا کردن زوم روت پلیسا گفتم بهش و کردم سرش

 ...بیاد کوتاه

 میان حرفش می روم و می پرسم:

همین وقتی رفته بودی ببینیش منو با خودت  واسه-

 نبردی؟

صورت آرام و بی حسش پر از خطوط تند و عمیق می 

 شود.

 گیر دادی به موضوع و ول نمی کنی، نه؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 االن چرا داری اینا رو بهم می گی؟-

 

 

. 
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نفسش را محکم رها می کند. از کشوی باالیی میز 

کارت بانکی بیرون می آورد و روی میز مقابلم سر می 

 دهد.

 رمزش چهار رقم آخرشه.-
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 پرسشگرانه نگاهش می کنم.

تو یه دختری. شاید به چیزایی نیاز داشته باشی که -

 نتونی به من بگی!

از درون آتش می گیرم ولی کف هر دو دستم را می 

 گذارم روی میز و خیره می شوم به صورتش.

 ازت پول خواستم؟ من تاحاال-

 چشم هایش را لحظه ای باریک می کند.

غرورتو دوست دارم ولی معلوم نیست این شرایط -

چقدر طول بکشه. چند روز دیگه اولین دادگاه همایونه 

 و بعدش کی می دونه قراره چی بشه.

در دلم پوزخندی به این جمله اش می زنم. شک ندارم 

انتظار همایون بهتر از هر کسی می داند چه چیزی در 

 است.
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 کم حقوقت از آخرشو قرون تا نگران غرورتم نباش.-

 .کنم می

کار کردن برای او و بودن در همچین جایی هیچ وقت 

خواسته ام نبوده و نیست. ولی می دانم برای سرپا 

ماندن و کمک به خودم و ته مانده ی خانواده ام 

 مجبورم.

اری ازم هنوزم دلیل اصرارتون و اینکه دقیقا چه ک-

 .دونم رونمی برمی آد

از روی صندلی بلند می شود و مثل من کف دست 

هایش را روی میز می گذارد و با این کار کمی به طرفم 

 خم می شود.

اصرار می کنم چون وقتشه یاد بگیری اگه پول -

نداشته باشی کالت پس معرکه است. همین که االن 

از  کنی می بحث باهام داری و وایسادی جلوی من
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 کی تو و ام کی من که نرفته یادت گرنه و تاثیرات پوله

 انجام اینجا قراره که کاری... ضمن در !هستی؟

. هاست تکنسین برای ماشینا فنی سیستم تحلیل بدی،

 تنها کن، کار. آد برمی تو مثل یکی از دقیقا که کاری

 همایون پول روز یه اگه که بگیر یاد رو کردن زندگی

 ت رو از آب بکشی بیرون.گلیم بتونی نبود

کف دست هایم را برمی دارم و با نفسی عمیق خودم را 

عقب می کشم. خسرو با چشم هایی باریک شده 

 نگاهم می کند.

 مجبوریم حواسمونم بیشتر جمع کنیم.-

 نگاهم دوباره به سیاهی چشم های او گره می خورد.

 .نرفت این پسر برقیه-

ی سینه ام را  قفسه و چیزی در دلم فشرده می شود

 سنگین می کند.
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 !نرفت و پدرشو قال گذاشت-

 های چشم مرکز همه ی دنیا انگار می شود

 دانم، نمی. اند شده دوخته من به جدیت با که سیاهی

. برود امین خواست می دلم ذهنم پس در جایی شاید

 این از شوم رها من و برسد آرزوهایش به و برود

 ه لبم رسانده انگار.ب را جانم روزها این که تعلیقی

 

** 

 

 

. 
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 روزهای این از کردن گذر شاید امید بسته بودم به

 در آشنا نیمکتی به رسیدن و رنگ هزار ناشدنی تمام

 امین کنار که ای لحظه به. تر دور کیلومتر هزاران جایی

زبانش  از دیگری جور را روزها این حقیقت و بنشینم

بشنوم. جوری که او دیگر آن آدم سقوط کرده در ذهنم 

 نباشد!

 

 از کجا برگشته؟-

خسرو صاف می ایستد. نمی دانم پریدن پلکم را می 

 .شود می ناآشنا و سخت بیند یا نه، ولی نگاهش باز
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از بندر. اون جوری که بچه ها گفتن، انگار درست دم -

 رفتن پشیمون شد.

 ا دندان روی لب باالیم می کشم.با بی قراری چند بار ب

 

تو که می گفتی اگه بمونه پای خودش هم گیره، پس -

 چرا باید همچین خریتی کنه؟

چشم هایش رنگ تمسخر به خود می گیرد و گوشه ی 

 لبش به استهزا کج می شود.

 از باید دیگه اینو البد از عشق قلمبه شده اشه.-

 !بپرسی خودش

گوشم می فرستم و بی کالفه موهایم را با شال پشت 

 توجه به طعنه ی کالم او می گویم:
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من تو این دو روز چند بار بهش زنگ زدم، ولی کال -

گوشیش از دسترس خارج بود. فکر می کردم حتما از 

 ایران خارج شده که...

سکوت معنادار او باعث می شود که با حرص و 

 اعتراض بگویم:

 و خوب حالش گفتی چون فقط داشتیواقعا انتظار -

 .بودم نگرانش من بشم؟ خیال بی سالمه

 :گوید می انعطاف بی و جدی

 

 رفته یادت کنم فکر. بشی خیال بی داشتم آره انتظار-

 کرده؟ کار چی ات خانواده و تو با و کیه پسره این

 تونو رابطه که اونی کنم یادآوری بهت باید هم شاید

 ننه بچه ی پسره این نه ودیب تو حقیقت در کرد کات
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 از زودتر خبرش و نداره هم پیچوندن عرضه حتی که

 .آد می خودش

فشار روی سینه ام بیشتر می شود و پلک هایم داغ. 

این روزها کارم شده دست گذاشتن روی دهان 

 ی بهانه مبادا که کردنش خفه و ام بیچاره قلب

می  که ای خانه و هایم خاطره ی بهانه. بگیرد خواستن

 نبود قرار هرگز خواستم با امین بسازم. خانه ای که

 !باشد همایون ی خانه شبیه

 

 روی از را بانکی کارت خسرو سکوتم را که می بیند،

 .گیرد می طرفم به و دارد برمی میز
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 احتماال که دارم هم قرار یه. شلوغم خیلی امروز من -

کارم طول می کشه. تو با نگین باش، اگه  شب تا

چیزی می خوای یا برنامه ای داری هماهنگ کن بعد از 

. برگشتیم ندادم خبر قمر به .برو باهاش کار

 .ندارم اعصاب جنگ ی حوصله امشبو یه
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دستم برای گرفتن کارت پیش نمی رود انگار. می 

فهمد و با نگاهی خیره دستش را با کارت برای ترغیب 

کان می دهد. پوست گوشه ی لبم را می جوم و من ت

کارت را با بی میلی می گیرم. به طرف در می روم و 

ذهنم پر می شود از شماره ی ناشناسی که میس 

 کالش را چند بار روی گوشی ام دیده ام.

 

 غزال؟ راستی-

با ذهنی آشوب و نگاهی حیران به عقب می چرخم. این 

آشنایند. با سر  چشم های سیاه براق عجیب به چشمم

 به سمت نمایشگاه اشاره می کند و می گوید:

اگه بخوای می تونی یه ماشین برداری. قول می دم -

 .بردارم حقوقت از کم کم پول اون رو هم
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ذهنم در لحظه از هر فکر و احتمالی خالی می شود و 

جایش را برق پر شیطنت نگاه او پر می کند. با حرص 

 پول دادن پس برای خته؟اندا دستم نگاهش می کنم.

 او برای عمرم آخر تا احتماالباید ها ماشین این از یکی

 .کنم کار

لبخند که روی لب هایش می نشیند، حس می 

 :زنم می لب آرامی به .دارم را کشتنش آمادگی کنم

 

 عوضی!-

 پشت قدرت و زور ی همه با را در و بعد از بیرون رفتن

زنان خیره می  نفس بعد ی لحظه چند و بندم می سرم

شوم در چشم های درشت از تعجب نگین که از جلوی 

 در اتاقش با تعجب نگاهم می کند.
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 اگه یه روزی قاتل شدم، بدون چرا!-

نگین با مکث بلند می خندد. در اتاقش را باز می کند و 

با همان خنده به من برای جلوتر وارد شدن اشاره می 

 زند.

 

 

 

. 
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دومین شبی است که در این خانه همیشه در سکوت 

می گذرد. خانه ای که در آن نه خبری از بوی عود و 

 غذاهای عطر موسیقی آسیای شرقی شعله است و نه

 .اش لبی زیر خواندن «ممد گل ننه» و ماهی

 

در این دو روز و با نبودن قمر حتی خبری از دیوانه 

 بازی های نسا هم نیست!

روی پاف مقابل آینه می نشینم و بالم لب را از ساک 

خرید های روز پیش برمی دارم. دست خودم نیست 

اگر این روزها هر چه به زمان جلسه ی دادگاه همایون 

نزدیک تر می شویم، دلشوره با شدتی بیشتر به جانم 

 دارد؛ بستگی دادگاه حکم به چیز همه می ریزد.

ت همایون، آینده ی من و زندگیِ ماهی... و سرنوش
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امین، که به جز حرف های روز قبل خسرو هیچ خبر 

 دیگری از او ندارم.

 

به غزال درون آینه با لب هایی که در تاریک و روشن 

 است همیشه از الغرتر اتاق برق می زند، نگاه می کنم.

 می رسیدن و جنگیدن میل عجیب هایش چشم در ولی

وی پاف بلند می شوم و به طرف جعبه ی ر از. درخشد

 ویولنم می روم.

 

امروز از آن شماره ی ناشناس میس کالی نداشتم و  

وقتی هم که خودم با آن خط و خط امین تماس گرفتم 

 هر دو خاموش بود.

 از نیست؛ خانه خسرو .کنم می باز را جعبه ی ویولن

 هنوز و رفت کاری ی بهانه به برگشتیم هم با که عصر
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 مقابل درست م برنگشته است. سازم را برمی دارم.ه

 می را آرشه .کنم می مرور ذهن در را هایم نت آینه

 می که نتی هر با انگار و ویولن های سیم روی کشم

 .گذشته روزهای به کنم می سفر نوازم

 

به اولین قرار، که حقیقت اولینش نبود. بیشتر از یک 

را باهم ببینند. به سال بود که همه عادت کرده بودند ما 

الی می گفتم که ما فقط جاست فرندیم و خودم خوب 

می دانستم معنی آن نگاه ها، آن لبخندها و آن پیام 

 های صبح و شب چیزی غیر از یک دوستی ساده است!

 

چشم هایم را می بندم و تصویر نیمکت آشنای محوطه 

ی دانشکده پشت داغی پلکم زنده می شود. پیام 

 «می شه بیای پیش نیمکت خودمون؟»: فرستاده بود
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 تمرین حل میان روز یک بودم؛ اسمش را من گذاشته

 از بود پر که عوالمی در سیر و الکترومغناطیس های

 نیمکت بودم گذاشته را اسمش اعداد، محاسبه لذت

 .اول قرار میعادگاه بود شده نیمکت همان و! خودمون
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داغی قطره ای که از چشمم سر می خورد را نه فقط 

روی گونه، که تا عمیق ترین جای قلبم حس می 

 انعکاس ولی گیرم می سر از دوباره را ام ملودی کنم.

 .کند می متوقف آرشه با را دستم خانه زنگ صدای

 

چشم باز می کنم. دختر درون آینه با رد خیسی روی 

کنم. شک دارم که میان یکی از گونه هایش نگاهم می 

صدای سازم درست شنیده باشم. خسرو و حتی قمر 

درپارکینگ را با ریموت باز می کنند و به جز آن ها هم 

 در این مدت سابقه نداشته کسی اینجا بیاید.

 

صدای زنگ که دوباره در فضای خانه می پیچد مطمئن 

می شوم کسی پشت در به انتظار باز شدن ایستاده 
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را روی تخت می گذارم. گوشی ام را  است. ویولن

 برمی دارم و با تردید از اتاق بیرون می روم.

قدم روی پله ها که می گذارم برای سومین بار صدای 

زنگ سکوت خانه را می شکند. چند دقیقه ی بعد در 

حالی به تصویر فرح در نمایشگر آیفون نگاه می کنم 

ده که انگار از آن سوی در مستقیم به من خیره ش

 است.

 

 نمی دانم چرا اینجاست؟

چرا بی خبر آمده و چرا با آمدنش این طور ته دلم از 

 ترسی موهوم خالی شده است؟

برای چهارمین بار که صدای زنگ بلند می شود، بی 

اختیار دستم را جلو می برم و روی صفحه را لمس می 

 کنم.
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 فرح رسیدن از در حیاط باز می شود و من پیش 

و را می گیرم. چند بوق پی در پی می خسر ی شماره

 خورد و جواب نمی دهد.

 ناامید از خسرو به طرف در می روم و بازش می کنم.

 فرح درست پشت در ایستاده است.
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 فکر نمی کنی باید از جلوی در کنار بری؟-

 با و دهمدندان هایم را لحظه ای روی هم فشار می 

 دارد، شباهت کجی دهن به بیشتر که حس بی لبخندی

 خیره نگاه. روم می کنار راهش سر از و گویم می سالم

 می خانه وارد و گیرد می من از تاخیر با را مغرورش و

 .شود

این حالت طلبکارش را خوب می شناسم. اگر تا این 

لحظه شک داشتم که دلیل اینجا بودنش خودِ من 

 دیگر مطمئن شده ام.باشم، حاال 

چند قدم جلوتر می ایستد و نگاهش را یک دور در 

فضای خانه می چرخاند. پیش از اینکه حرفی بزنم به 

 طرف من می چرخد و غافلگیرم می کند.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 می دونم کسی خونه نیست!-

ابروهایم از تعجب اعترافش باال می پرند و او بی توجه 

 پذیرایی می رود می گوید:به آن در حالی که به طرف 

 خسرو که با خواهراشه... قمر هم که...-

درست وسط پذیرایی می ایستد و این بار با لحنی 

 خشک تر از قبل می گوید:

 من و تو باید با هم حرف بزنیم.-

در را با آرامشی ظاهری می بندم و به طرفش می روم. 

من در این لحظه به هیچ کس بدهکار نیستم و 

ر حرف دین باشد این منم که از تک تک برعکس، اگ

این آدم ها طلبکارم. مقابلش می ایستم و صاف و 

 مستقیم خیره می شوم در چشم هایش!
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 به براقم های لب و صورت از معنا مکثی نگاهش را با

 به دوباره وقتی و رساند می کراپ شرت تی روی طرح

 :پرسد می کند، می نگاه هایم چشم

این خونه داری چه غلطی می به من بگو دقیقا تو -

 کنی؟

 آتش حسی مثل برق از وجودم می گذرد و همه ی تنم

. را دلیلش نه و دارم مالحظه قصد نه. انگار گیرد می

 ی اشاره انگشت ولی کنم می باز لب دادن جواب برای

 بیاید بیرون ام حنجره از است قرار که اصواتی از او

بلم نگه می مقا تهدیدگونه را انگشتش. گیرد می پیش

 دارد و می گوید:

 !بده جواب بعد بشه تموم من حرفای صبر کن-

 امان نمی دهد و بی فاصله می گوید:
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 قمر بود قرار خونه، این توی فرستادیم رو تو وقتی-

 ازت همایون که بکنی رو کاری اون تو بود قرار!... باشه

 که کنی اینجا پابند رو پسره اون بود قرار!... خواد می

ه بره! بعد تو چی کار کردی؟ بدون اینکه حتی ذره نتون

ای اوضاع پدرت و خانواده ات برات مهم باشه پرش 

 دادی رفت! چرا؟

 سفیدش صورت چرایش پر است از حرص و استهزا.

 .است رفته باالتر همیشه از صدایش تن و گرفته رنگ
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ر خونده ی من که به چی دوره راه افتادی با پس-

 که حاال دیدی تری؟ نرم و چرب ی لقمه دنبال برسی؟

 این آویزون خودتو بیای نشد، یکی اون

 کی تو که کردی فکر خودت پیش اصال کنی؟ یکی

 که کردین سر به دست رو قمر کیه؟ اون و هستی

 ... خونه این تو بچپی باهاش

 بیشتر از این توهین هایش را تحمل نمی کنم.

 .عمه گین می من به حواستون باشه چی دارین-

چقدر تالش کرده ام تا صدایم نلرزد! که داد نزنم و هر 

چه در این مدت نفرت در دلم تلنبار شده بر سرش 
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خالی نکنم. فرح آشکارا از اوجش فرود می آید ولی 

 هنوز تحکم صدا و لحنش هست!

 وسایلتو جمع می کنی با من می آی!-

اف و مستقیم تنها نگاهش می بدون هیچ حرکتی ص

 کنم. 

 همین که گفتم!-

حاال می فهمم خسرو برای کارهایش تا چه حد حق 

دارد! آن چیزی که باعث شده فرح تا این حد از 

نزدیکی من و خسرو بترسد و خود را در حد شعله 

پایین بکشد. و بعد وقتی به نتیجه نرسد خودش دست 

 !به کار شود باید چیز خیلی مهمی باشد

حرف هایش را همان طوری که خسرو خواسته، نه 

انکار می کنم و نه تایید. با آرامشی دروغین دست های 

 یخ زده ام را در جیب شلوارم فرو می کنم و می گویم:
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 ببخشید عمه. ولی من با شما نمی آم.-

 های چشم را این. ندارد انتظار سرپیچی از حرفش را

 گوید: می بازش نیمه های لب و ناباور

تو اصال... می فهمی داری چه غلطی می کنی؟ به جای -

اینکه خجالت بکشی. توی چشمای من نگاه می کنی و 

می گی می خوای تو خونه ی پسرِ من بمونی... ماهی 

این همه سال اینو یادت داده؟ که خودتو به همین 

ی دست یه مرد کنی؟ ولی کور خوندی. راحتی بازیچه

بروی خانوادگی ما بازی بشه. این دم با آمن اجازه نمی

 ی ما...رفتار اصال در شان دخترای خانواده

 میان حرفش می روم و با جسارت می گویم:

ی اشتباه می کنید عمه. کافیه یه کم به گذشته-

 خودتون فکر کنید تا یادتون بیاد من به کی رفتم!
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 سکوت در نشیند می صورتم روی که ای صدای سیلی

کشد. در محکم و شود. به ثانیه نمیمی پژواک خانه

شود و من خیره در چشم های دریده و پرصدا باز می

ناباور فرح صدای خسرو را می شنوم که بلند و هشدار 

 گونه می گوید:

 مادر؟-

یک طرف صورتم داغ است ولی عجیب روی دلم 

 کنم. احساس خنکی می

 

 

. 
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دلم باد کرده بود را گفتم و تاوانش را هم حرفی روی 

 دستم اینکه بدون دادم. و حاال درست مثل آینه ی دق

 می مقابلش بیاورم، بیرون شلوارم جیب از را

 خیره و گیرم می باال را ام خورده سیلی صورت .ایستم

 و خسرو ناگهانی حضور با انگار که فرح به شوم می

 .است باخته را خودش او صدای شنیدن

 فرح نگاه ناباورش را به طرف او می چرخاند.

بعد از این همه سال به خاطر یه دختر حاضر شدی -

 دوباره به من بگی مادر؟
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صدای ضرب قدم های خسرو هر لحظه نزدیک تر می 

 بگیرد حمایتش چتر زیر را من بخواهد که انگار شود و

 مقابل من از جلوتر قدم یک کند، وانمود طور این یا

 ایستد و به جای جواب او می پرسد: می فرح

 چرا بی خبر اومدین اینجا؟-

چشم های حسرت زده ی فرح در صورت او دو دو می 

زند. می توانم به وضوح برق اشک را در کاسه ی چشم 

هایش ببینم. پوزخند تلخی می زند و دوباره تکرار می 

 کند:

 من به و کنار گذاشتی غرورتو دختر تو به خاطر یه-

 در؟ما گفتی

خطوط صورت خسرو تلخ و سخت می شود. به راحتی 

می توان فهمید از گفتن آن حرف که انگار بی اختیار از 
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دهانش خارج شده، خوشحال نیست. با همان تلخی 

 که همه ی اجزای صورتش را در بر گرفته می گوید:

 قرار ما این نبود!-

کردم تو  نمی فکر چون نبود، این قرارما آره... ما؟ قرار-

! بدی وا طوری این ات خونه تو دختر بودنیه با

 حتی پدرت !نیایی ملک پسر تنها که تو!... خسرو تو،

 کم و باکره دختر دنبال هم سومش و دوم ازدواج واسه

 گفت می .گشت می ندیده مهتاب آفتاب و سال و سن

 دیگه باشه گرفته ازش گاز یه یکی اگه سیبه، مثل دختر

 تا که دختری دنبال افتادی وقت تو اون ...گنده می

 ... و داشت نامزد پیش یکماه همین

 استخوانم مغز تا سیلی ای که با این حرفش می خورم

 مشتش میان را غرورم کسی انگار. سوزاند می را
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 ای گوشه به ارزش بی جنس یک مثل بعد و گرفته

 .کند می پرت

 :گوید می بلند حرفش میان خسرو

 هیچ من که باشید فهمیده حاال تا باید کنید...تمومش -

 !باشم پدرم شبیه نخواستم وقت

 

 

. 
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 فرح هم مثل خود او بلند می گوید:

نمی تونم. چون این دختر هر کسی نیست که بگم -

 ری می کنی می ولش بعد و تفریح یکی دو روزته

 رادر زاده ی منه. ب دختر این ...دیگه یکی سراغ

دست هایم را کنار تنم مشت می کنم تا جلوی لرزی که 

به جانم افتاده بگیرم. طرف بحث فرح من نیستم، شک 

من نیستم! ولی بی رحمانه از روح  ندارم که دردش هم

اش مایه گذاشته و جسم من برای رسیدن به خواسته

 است. یک قدم به عقب برمی دارم و می شنوم:

 .جداست بقیه از ل واسه منحساب غزا-

نگاهم را از پشت به خسرو می دوزم که هنوز مقابل 

من میان این »فرح ایستاده است و از خودم می پرسم: 

 «همه توهین چه می کنم؟

 فرح با ناباوری می گوید:
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 این دختر همایونه! -

 یک قدم دیگر به عقب برمی دارم.

ه تصمیم ک وقتی اون باید این به. افتاد دیر یادتون-

 گرفتین بفرستینش خونه ی من فکر می کردین!

 «! غزال برو »به خودم جواب می دهم: 

و نمی مانم. با قدم های بلند و بی آنکه حتی نگاهی به 

آن ها بیندازم، می چرخم به طرف پله ها می روم. 

 صدای بلند خسرو و فرح را پشت سرم جا می گذارم.

معطلی ساکم را از  ای لحظه وارد اتاق می شوم و بدون

کمد بیرون می آورم و با هر چیزی که دم دستم می آید 

ی پایین پرش می کنم. هنوز صدای جر و بحث از طبقه

 رسد.به گوش می

ی اندازم. جعبهام میبند بلند ساک را روی شانه 

دارم و پیش از رفتن از آینه به صورتی ویولنم را برمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

را ملتهب کرده  که هنوز رد انگشتان فرح یک طرفش

 نگاه می کنم.

ام در گوشم هایی که شنیدهی صداها و توهینهمه

 شود.پژواک می

بی اختیار یاد حرف نگین می افتم و به تصویر درون 

 زنم.آینه پوزخند می

اگه »روز قبل بعد از دیدن حرص و عصبانیتم گفته بود:  

به خسرو اعتماد کنی یه روز می بینی بهترین دوستی 

 «که تو همه ی عمر می تونستی داشته باشی! شده 
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 فرح هم مثل خود او بلند می گوید:

نمی تونم. چون این دختر هر کسی نیست که بگم -

 ری می کنی می ولش بعد و تفریح یکی دو روزته

 . منه ی زاده برادر دختر این ...دیگه یکی سراغ

دست هایم را کنار تنم مشت می کنم تا جلوی لرزی که 

به جانم افتاده بگیرم. طرف بحث فرح من نیستم، شک 

بی رحمانه از روح  من نیستم! ولی ندارم که دردش هم

اش مایه گذاشته و جسم من برای رسیدن به خواسته

 است. یک قدم به عقب برمی دارم و می شنوم:
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 .جداست بقیه از حساب غزال واسه من-

نگاهم را از پشت به خسرو می دوزم که هنوز مقابل 

من میان این »فرح ایستاده است و از خودم می پرسم: 

 «همه توهین چه می کنم؟

 با ناباوری می گوید: فرح

 این دختر همایونه! -

 یک قدم دیگر به عقب برمی دارم.

 تصمیم که وقتی اون باید این به. افتاد دیر یادتون-

 !کردین می فکر من ی خونه بفرستینش گرفتین

 «! غزال برو »به خودم جواب می دهم: 

و نمی مانم. با قدم های بلند و بی آنکه حتی نگاهی به 

ازم، می چرخم به طرف پله ها می روم. آن ها بیند

 صدای بلند خسرو و فرح را پشت سرم جا می گذارم.
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 از را ساکم معطلی ای لحظه وارد اتاق می شوم و بدون

 آید می دستم دم که چیزی هر با و آورم می بیرون کمد

 پایین یطبقه از بحث و جر صدای هنوز. کنم می پرش

 .رسدمی گوش به

ی اندازم. جعبهام میروی شانه بند بلند ساک را 

دارم و پیش از رفتن از آینه به صورتی ویولنم را برمی

که هنوز رد انگشتان فرح یک طرفش را ملتهب کرده 

 نگاه می کنم.

ام در گوشم هایی که شنیدهی صداها و توهینهمه

 شود.پژواک می

بی اختیار یاد حرف نگین می افتم و به تصویر درون 

 زنم.د میآینه پوزخن
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اگه »روز قبل بعد از دیدن حرص و عصبانیتم گفته بود:  

به خسرو اعتماد کنی یه روز می بینی بهترین دوستی 

 «شده که تو همه ی عمر می تونستی داشته باشی! 

 

 

. 
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نگین دیروز با دیدن حرص و عصبانیتم از خسرو گفته 

درسته که زبونش تند و تیزه، ولی اگه بهش » بود: 
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اعتماد کنی یه روز می بینی شده بهترین دوستی که تو 

 «همه ی عمرت می تونستی داشته باشی! 

ولی در این لحظه هیچ چیز به اندازه ی غرور له شده 

 ام مهم نیست.

 

صدای باز و بسته شدن محکم در که به گوش می 

گوشه ی پرده به  از و رسد، به طرف پنجره می روم

رفتن فرح با شانه هایی که انگار به سختی صاف نگه 

شان داشته نگاه می کنم. جلوی در حیاط لحظه ای 

مکث می کند و بعد بی آنکه به پشت سرش نگاهی 

 بیندازد، در را باز می کند و بیرون می رود.

برخالف انتظارم خسرو در پذیرایی نیست. 

باز خانه می روم. انگار باید  نیمه در طرف به تعلل بدون

هر چه زودتر از این خانه بروم تا رها شوم از رنج 
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 کنم می باز را در اهانتی که روحم را مچاله کرده است.

 در روی به رو درست که خسرو به افتد می نگاهم و

 می سیگار و داده تکیه تراس سنگی حفاظ به ورودی

 .کشد

 

او می گیرم و به  مکثم به ثانیه نمی کشد. نگاهم را از

 طرف پله ها می روم.

 اهای، کجا؟-

همزمان با این حرف بند ساک از روی شانه ام کشیده 

می شود و به دنبالش خودِ من. چشم به چشمش که 

 می شوم می گویم:

 

 نیست؟ معلوم دارم می روم.-
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سیگار را از کنج لبش برمی دارد و هم زمان با رها 

 کردن دودش می گوید:

 سالمتی؟ به کجا فقط هست. معلوم که-

با او دعوا ندارم. طرف دعوای من در این لحظه فقط و 

 فقط خودم هستم.

 

خونه ی نگین. دیروز خودش بهم گفت هر وقت -

نتونستم اینجا بمونم برم پیشش. نکنه می خوای مثل 

 همایون بگی درو به روم باز نکنن؟

ی بند کیف را به تندی و بی رحمانه از روی شانه ام م

 کشد و پرتش می کند گوشه ی تراس.
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 از غزال، هستم عصبی کافی ی اندازه به االن من-

 !نکن ترم سگ هستم که اینی

 

 

. 
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سنگینی روی شانه ام که برداشته می شود کمی خودم 

 و را بیشتر به طرفش می کشم و با همه ی حرص

 دارم می گویم: وجودم در که بغضی
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 فقط. نیا ملک پسر تک نکرد تو چرا؟ به تو که توهینی-

 سیب نه داشت دوست سالم سیب پدرت آورد یادت

 ...و زده گاز و خورده دست

 

 را من و برد می کتفم پشت را آزادش دست میان حرفم

 اش سینه روی که سرم. کشد می آغوشش طرف به

م هایم چش و شود می آب اختیار بی بغضم نشیند می

 خیس.

آرام گرفتنم در آغوشش چند ثانیه هم طول نمی 

 دستم کف و آید می بدم ضعفم خاطر به خودم از کشد.

 دور از را دستش فشار تا اش سینه روی کوبم می را

 .بردارد ام شانه

 

 از همه تون متنفرم... می شنوی؟ از همه تون!-
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 می خاموش حفاظ سنگی ی لبه روی سیگارش را

 می دست دیگرش را دور شانه ام بیشتر. فشار و کند

 :گوید

 

 باشه!-

و من در هر هجای کلمه اش به جای عصبانیتی که از 

 آن دم می زند تنها و تنها غم می شنوم.

 می پر را ام بینی ی همه بوی سیگار و عطر تلخش

 غیظ با و دهم می فشار اش سینه روی را دستم .کند

 :گویم می بیشتری

 

 بیشتر از بقیه متنفرم.  ولم کن... از تو-
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 درست و آورد می صورتم نزدیک میان تقالیم سرش را

 :گوید می گوشم کنار

بغل من خونه ی خاله نیست که هر وقت خواستی -

 بیای، هر وقت خواستی بری!

 

هرم نفس هایش که می خورد به گوش و گونه ام 

 نفسم در سینه حبس می شود.

بول کردی یه درست مثل زندگیم که اگه اومدی و ق-

کاری رو شروع کردی تا تهش می مونی! فرقی هم 

نداره طرف حسابمون فرح باشه یا فتاح یا همایون...  

شون رو فقط به نتیجه فکر کن. به وقتی که جواب همه

است که دی. اون لحظهخوای میاونجوری که می

 مهمه!
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سرخوردگی نه اینکه در دلم رنگ ببازد، حس اندوه و 

نه! با این حرفش تنها کمی کم رنگ تر می شود. این 

بار که تنم را عقب می کشم، مقاومت نمی کند و من 

زیر نور حباب هایی که تراس کوچک و نیم دایره ی 

جلوی خانه را درست به اندازه ی روز روشن کرده اند، 
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به من چشم  خیره ی صورت اویی می شوم که مستقیم

 دوخته است.

همان دستی که لحظه ای پیش دور شانه ام حلقه شده 

 و خورده سیلی صورت روی گذارد می را بود

 جا رد به و خورد می هایمسُر چشم از نگاهش .موهایم

 .رسد می فرح انگشتان از مانده

 رو مزخرفات همین فقط فرح های حرف از تو نگو که-

 وحشتش رس وت بگی خوای می یعنی!...شنیدی

 عالقه از زدن حرف وقت که حقارتی اون یا ندیدی،

 بود؟ کرده برانگیز ترحم رو اش قیافه پدرم های مندی

 ام ایستاده از لحن و لمسش حس غریبی دارم. انگار

 و آشنا اندازه همان. کنم می نگاه خودم به و آینه مقابل

 و فهمد می. دهم می کوچکی تکان را سرم. مانوس

ز روی صورتم برمی دارد. تنش را عقب می ا را دستش
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کشد و درست مثل دقایقی پیش تکیه می دهد به حفاظ 

تراس. یک نخ دیگر از پاکت سیگارش بیرون می آورد 

و حین روشن کردنش، با چشم هایی که باریک شده 

 می گوید:

 بنویسم تو پای همایونو گناه مدت این تو شد-

و از من می ر پدرم کارای و فرح حرفای تاوان که

 خوای؟

پک عمیقی از سیگارش می گیرد و دودش را به بیرون 

فوت می کند. حاال دیگر می دانم وقتی افکارش ناآرام 

می شود سیگار می کشد و با وجود قلدری هایش ال به 

 الی پک ها حق خواهی می کند.

موهایم را با شالی که چیزی تا سر خوردنش از روی 

می برم و با غصه و سرم نمانده است، پست گوش 

 تلخ زمزمه می کنم:
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 چرا این روزا تموم نمی شه؟-

سرش را باال می گیرد و خیره می شود به آسمانی که 

 می آرام من خودِ  مثل امشب عجیب پر از ستاره است.

 :گوید

تموم می شه... فقط امیدوارم همه چیز اون طوری که -

 فکر می کنم نباشه!

مغزم را فعال می  سنسورهای جمله ی آخرش همه ی

کند انگار. بی اختیار دست هایم روی کمرم می نشیند 

 و با نگاهی کنجکاو و طلبکار می پرسم:

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 مگه به چی فکر می کنی؟-

از گوشه ی چشم نگاهم می کند. می توانم رنگ 

نگاهش را که آشکارا شوخ و شیطان شده به وضوح 

دستش را دراز می کند. خم آرنجم را می گیرد و ببینم. 

به کنار خودش می کشد. جوری که مثل خودِ او تکیه 

بدهم حفاظ سنگی تراس. تداوم نگاهم را که روی نیم 

 رخش می بیند، می گوید:

 چی می گی تو بچه؟-

 !نداریم آبی زیر بمونم، قرارمون و قول اگه قراره سرِ-
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 خاکستر. خندد می بلند تعجبماین بار در کمال 

 .تکاند می رسیده نیمه به دیگر را سیگارش

 

 آخه تو چرا انقدر پررویی دختر؟-

 به طرفش می چرخم و می پرسم:

 نمی گی؟-

مقاومت نمی کند. پک دیگری به سیگار می زند و باز 

 برمی گردد به همان آرامش سنگین دقایق پیشش.

 اون... ولی کنمخیلی چیزا هست که بهشون فکر می -

 کرده، درگیر ذهنمو خیلی روز چند این که چیزی

 !همایونه
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همایون موضوع مشترک میان ماست. آدمی که سر و 

ته همه ی ماجراها به او ختم می شود. نفسش را همراه 

 با دود سیگار محکم بیرون می فرستد.

حس می کنم یه چیزی تو دست و بالش داره... یه -

و از خیلی چیزا جمع می کنه. برگ برنده که خیالش

وگرنه به جای اینکه مثل خیلیا یه شبه سر از اون سر 

دنیا بیاره، نمی موند تا من و عبدی مدارک علیه فتاح 

 جور کنیم.

تعجبم بیشتر می شود. من استیصال همایون را دیده 

 قدرتمندی مرد ترس نمود تواند می تنها ام و فرار؛ که

 .باشد او مثل

 م کردنش تو کارخونه است؟منظورت قای-

 دوباره از گوشه ی چشم نگاهم می کند.
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تو فکر می کنی اگه تو کارخونه بود و تو می فهمیدی -

 من بازم همون جا نگهش می داشتم؟

حاال کارخونه نه، انبار. انبار نه، شکارگاه پدرت. -

 شکارگاه پدرت نه،...

نگاه ثابتش را که روی خودم می بینم نطقم کور می 

ود و در ذهنم تصویر گاو صندوق پنهانی همایون موج ش

 می گیرد.

 

 

. 
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شود که از وجودش زیر کفیِ کمد اتاق ها میسال

 که کوچکی دیجیتالی گاوصندوق کارش خبر دارم؛

 من و شده تعبیه دیواری کمد کشوهای زیر درست

 .امشده خبردار آن از به اتفاقی

 کنی؟به چی فکر می -

ام را زنم و صورت خسرو جای تصاویر ذهنیپلک می

 گیرد.می

 ایه؟جور برگ برندهمنظورت چه -

 که انگار و کشدمی پایینش لب روی خسرو دندان

 بارک هایچشم با کند، تمرکز افکارش روی بخواهد

 کنار را آن بعد و زندمی سیگارش به دیگری پک شده

 کند.وش میخام حفاظ روی قبلی
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 حسابش کنه!تونه بییه چیزی که می -

فهمم. نگاه باریک و خطوط منظورش را درست نمی

آورد که نظر میطور بهعمیق صورت او هم این

اند. هایش به جواب روشن و واضحی نرسیدهحدس

خواهد سر از افکارش داند چقدر دلم میفقط خدا می

 در بیاورم.

 گوید:کند و با نگاهی به من میمینفسش را عمیق رها 

 از دونمنمی اصال که من... نه؟ نخوردی، شام -

 .روندم چطور رو اینجا تا رستوران

 پس خواهرهایش را برده بود رستوران.

 آد؟از کجا فهمیدی داره می -

 زند که بیشتر به پوزخند شباهت دارد.لبخند کجی می

 دست این آدما بیشتر از اینا برای من روئه. -
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دروغ نیست اگر بگویم  این روزها که حس تلخ رها 

ام کرده، حمایت او قلبم را شدن از همه طرف احاطه

 گیرد.اش را از حفاظ میکند. تکیهآرام می

بیا یه چیزی سر هم کنیم واسه شام. من از ظهر  -

چیزی نخوردم... مجبورم فردا به قمر خبر بدم بیاد 

م دهن اینا که هم یه فکری به حال خونه بکنه، ه

 رو ببندم.

بدون اینکه منتظر جوابی از طرف من باشد، به طرف در 

 زنم:اختیار صدایش میرود. بیمی

 خسرو؟ -

ایستد و با تاخیر به طرف من میان چهارچوب در می

 مشت درهم را سردم هایدست چرخاند.سر می

 .کنممی

 گی؟هامون میبهش همه چیزو در مورد برنامه -
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 م بیشتر به خواهش شباهت دارد.ای سوالیجمله

فقط کافیه یه کلمه ازش به قمر بگم تا شب نشده  -

 بره حقیقتو بکوبه تو صورت فرح.

 

 

. 
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 گوید:کند و میمکث کوتاهی می
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طوری صدا وقت یه مردو اینو یه چیز دیگه! هیچ -

ونم نزن... مخصوصا اگه باهاش تنها بودی و ا

 اوضاعش مثل من داغون بود.

 گیرد تا خودِ مغزم.هایم راه میموجی از گرما از گوش

 که را فندکش و سیگار پاکت رود و منخسرو می

 هایمچشم مقابل و دارمبرمی مانده جا حفاظ روی

 هایآدم ذهن کنترل در عجیبی قدرت خسرو. گیرممی

حرف  از بعد هم من حتی که قدریآن .دارد اطرافش

گردم دختر عصبانی که زدن با او هر چه در خودم می

 کنم.قصد رفتن داشت را پیدا نمی

دارم و بدون اینکه روشنش کنم یک نخ از پاکت برمی

دهم به حفاظ گذارم. شکمم را تکیه میی لبم میگوشه

مانم به سیاهی شب. اولین بار و آخرین و خیره می

لم بود. از تولد یکی باری که سیگار دود کردم پانزده سا
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ی ای با یک خانوادهاز دوستانم برگشته بودم. از خانه

ی عمر نقص که همهی خوشبخت! یک قاب بیسه نفره

 ام حسرتش را در ذهنم کشیده بودم.پانزده ساله

نیمه شب برای برداشتن سیگار به اتاق همایون رفته 

 .فهمیدم را صندوقش گاو جای اتفاقی بودم که

 

 

 نمایشگر و جلو یشیشه میان چندبارنگاهم 

 شنیدن و قبل شب از. گرددبرمی و رودمی سرعت

 به خوره مثل کاری انجام یوسوسه خسرو هایحرف

 در دادنش انجام برای روز یهمه که بود افتاده جانم

 .بودم چیده برنامه ذهنم
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پیچم در خیابان فرعی نزدیک خانه با همان سرعت می

دانستم کمی جلوتر با آن مواجه میتا ترافیکی که 

 شوم را دور بزنم.می

این فرصت را خودِ خسرو برایم فراهم کرده بود؛ وقتی 

پیش از رفتن سر قرارش حکم کرده بود که برای 

 هایم از پزشک وقت بگیرم.چشم

اش آنچنان سخت نبود. در معذورات گذاشتن بقیه

کمتر نگین و گرفتن ماشینش و رفتن به مقصدی که تا 

 ام بود.ماه پیش خانهاز یک

 گیرسرعت روی از نرمی به باال سرعت وجود ماشین با

 برای خسرو پیشنهاد یادآوری با من و کندمی عبور

 زمزمه ای«لعنتی» لب زیر نمایشگاه از ماشین برداشتن

 نگین که کنم فکر موضوع این به خواهمنمی. کنممی

فاقت با خسرو ر سر از را باالیی مدل ماشین همچین
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خواهم در ذهنم برای دوستی میانشان قدر و دارد. نمی

 قیمت بگذارم.

 

 و دارممی نگه خانه در از دورتر کمی ماشین نگین را

 آن باالی حفاظ و در روی بار چند را باریکم نگاه

 و خلوت همیشه مثل مانبستبن یکوچه .چرخانممی

هایش انهخ دیوارهای میان انگار که جوری .است آرام

 ای در جریان نیست.هیچ زندگی

های حفاظ به آخرینش نگاهم در امتداد ردیف نرده

های درهم پیچیده و رسد. جایی که با شاخهمی

گیرم. ی اقاقیا احاطه شده است. تصمیمم را میخمیده

آورم و با مهارت چسبیده به ماشین را به حرکت در می

زان روی دیوار های آویدیوار خانه و درست زیر شاخه

 کنم.پارک می
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شوم. نگاهم چند بار از سر تا ته از ماشین پیاده می

گردد و وقتی از نبودن کسی رود و برمیکوچه می

گذارم روی سپر ماشین و شوم، پایم را میمطمئن می

 «جون. ببخش نگین»زنم: حین باال رفتن از آن لب می

 

ها خبر حفاظ انتهای باز فضای ی کور دوربین واز نقطه

دارم. تنها باید روی سقف ماشین بایستم و خودم را از 

 ها روی دیوار بکشم.الی شاخهالبه

با وجود اینکه بعید است همایون مدرکی را در خانه نگه 

دانم چیست و از کجا داشته باشد، ولی حسی که نمی

 دیوار یلبه به را دستم کندسربرآورده من را وادار می

های یس از عرقم را با وجود شاخهخ تن و بگیرم

کند، باالی دیوار خشکی که به لباس و تنم گیر می

 برسانم.
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 244پارت#

 

 

روی دیوار که می رسم، از شدت ترس و اضطراب 

نفس هایم یک در میان شده اند. نمی دانم اگر یکی از 

موردشان می گفت همسایه ها یا مامورهایی که فرح در 

من را در این شرایط ببینند، چه توضیحی باید بدهم. 

تیزی یکی از شاخه ها در لبه ی لباسم فرو می رود و 
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همراه با خراشیدن دردناک پوستم، گوشه اش را پاره 

 می کند.

 

تنم را جلو می کشم و تا جایی که در دیدم است به 

که کف گوشه و کنار حیاط نگاه می کنم. اگر برگ هایی 

 همه نگیرم، نظر در را حیاط و روی استخر جمع شده

 چون تقریبا، گویم می. است همیشه مثل تقریبا چیز

 بیرون خانه این از را پایم که باری آخرین از بعد

 این دانم نمی و نچرخید قفلش در کلیدم دیگر گذاشتم

 !نه یا شود می هم ساختمان اصلی در شامل موضوع

 

تم را به لبه ی دیوار می گیرم و به پشت می چرخم. دس

سعی می کنم با کشیدن کف پایم روی دیوار خودم را 

 که پاهایم به سالمت از ارتفاع بلند آن به زمین برسانم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 رسما قلبم کند می لمس را حیاط کف های سنگفرش

 سر از های زدن نفس نفس میان. تپد می گلویم در

از  تا کشم می دردناکم پای مچ به دستی اضطراب

سالمتش مطمئن شوم. بعد با احتیاط از کنار دیوار به 

طرف حیاط کناری خانه می روم. نمی خواهم با امتحان 

کلید ریسک به صدا در آمدن دزدگیرها را به جان 

 باخبر خانه به آمدنم از را همایون آن از بیشتر و بخرم

 .کنم

 

جان می کَنم تا در آرام ترین حالت فاصله ی دیوار تا 

ط پشتی را در حالی که همه ی وجودم نبض می حیا

زند، طی کنم. دستم را به دیوار می گیرم و میان نفس 

 زمین زیر هایی که یکی در میان باال می آید به نورگیر

 عنوان به آن از که هاست سال که جایی کنم؛ می نگاه
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 رسیدن برای من و شود می استفاده انباری

گذشتن از همین  دارم که راهی تنها پنلدزدگیر به

 فضای کوچک مستطیلی است.

 

نگاهم در گوشه و کنار چند بار می چرخد و در نهایت 

روی قوس شکسته شده ی لبه ی باغچه ثابت می 

 شیشه طرف به قدرتم ی همه با و دارم می برش ماند.

 با نورگیر ضخیم ی شیشه .کنم می پرت نورگیر ی

 . ریزد نمی فرو ولی شکند می بلندی صدای

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 245پارت#

 

جلو می روم و کنار آن روی زانو می نشینم. با سنگ 

آنقدر روی شیشه می کوبم که تمام تکه های شکسته 

 که تاجایی ی شیشه از دور و اطراف قاب کنده شود.

 بعد کنمو می دور را ها شکسته شیشه توانم می

وی لبه ی قاب ر و آورم می بیرون تنم از را پانچوام

 نورگیر می گذارم.

 

این بار کارم به نسبت باال رفتن و پریدن از دیوار 

راحت تر است. چون نه ترس دیده شدن دارم و نه 

. باشم پایم و دست نگران که است زیاد ارتفاع آنقدر
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 شیشه ی شکسته های تکه به حواسم که همین فقط

 .است کافی باشد

 

نورگیر عبور می دهم تنم را به سختی از فضای کوچک 

و به کمک خرت و پرت هایی که کنار دیوار قرار دارد، 

خودم را پایین می کشم. از هیجان است یا ترس؛ که 

ضربان قلبم نامنظم می شود و همان ته مانده ی نفسم 

 هم دیگر باال نمی آید.

به لبه ی پاره ی آستین و سرخی خونی از کنار انگشت 

کنم. عجیب است که حتی کوچکم راه گرفته نگاه می 

سوزش و دردش را هم حس نمی کنم و همه ی وجودم 

 سر شده انگار.
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. آیم می خودم به لرزد، می شلوارم گوشی که در جیب

 به اتفاقی هر از قبل باید و ندارم زیادی وقت

 یک کمد طرف به بلند های قدم با. برگردم نمایشگاه

م. روی رو می دارد قرار دیوار ی گوشه که قدیمی در

 که دزدگیر پنل به چرخ هایش به کنار هلش می دهم و

 .رسم می دارد قرار آن پشت ی طاقچه روی

 

بی توجه به گوشی که دوباره و سه باره در جیبم می 

لرزد کد را وارد می کنم. با احتیاط و انگشتانی که از 

هایی که به برد دستگاه اند سیمهیجان به لرزش افتاده

کِشم و شماره های ثبت شده را پاک متصل شده را می 

 می کنم.
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بعد انگار که کوهی را جابجا کرده باشم، بی نفس کنار 

 دیوار سُر می خورم و به نتیجه ی کارم خیره می مانم.

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 346پارت#

 

 

ام را بازیابی چند دقیقه زمان نیاز دارم تا انرژی رفته

 از شدن بلند حین و گیرممی کمدکنم. دستم را کنج 
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 شوم مجبور روزی کردممی فکر کی پرسم،می خودم

 بگذارم؟ خانه این به پا دزدانه طوراین

 

سویش مطبخ ای مردد به درِ چوبی کوچکی که آنلحظه

دار است و کنم. در محکم و جانقرار دارد، نگاه می

طرف جز قفل خودش همیشه از آندانم که ماهی بهمی

ی جلوی در باال کند. از چند پلهفت و بستش میچ

 وقتی چرخانم.روم و دستگیره را چند بار با فشار میمی

 همان به دوباره کالفگی با و چرخممی افتد،نمی اتفاقی

 .کنممی نگاه امآمده آن از که مسیری

 

تنها راهی که برای وارد شدن دارم در اصلی ساختمان 

در اصلی را هم عوض  قفل همایون است. فقط اگر

 نکرده باشد!
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ایستم. روم و مقابل نورگیر میدست به کمر جلو می

هایم خرت و خرت صدا های شیشه زیر کتانیخرده

تر برگردم، میز دهد. برای اینکه مسیر آمده را راحتمی

دهم و درست زیر نورگیر به دیوار چوبی را هل می

را از فضای  ی بعد در حالی تنمچسبانم. چند دقیقهمی

کشم که کف هر دو مستطیلی قاب نورگیر بیرون می

 سوزد.های شیشه میدستم از اثر فرو رفتن خاکه

 

کشم. ام میکن شدهکف دستم را روی بلوز قلوه

کنم در با کلید باز شود، که خدا خدا میدرحالی

روم و جلوی ها باالی میزنم. از پلهساختمان را دور می

را برای بیرون آوردن کلیدهایم خالی در جیب شلوارم 

اش با ی گوشی که صفحهتوجه به صفحهکنم. بیمی

اندازم. شود. کلید را در قفل میلمس من روشن می
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کشد تا آن را لرزد و چند ثانیه طول میدستم می

 بچرخانم.

 

... بعد شود وای متوقف میزمین و زمان انگار لحظه

 موجی شود وی باز میکوچک تق با در انتظارم برخالف

 برای. آوردمی هجوم سمتم به تصاویر و خاطرات از

 روی محکم ایلحظه را هایمچشم خاطرات از رهایی

 .کنممی باز احتیاط با و آرام را در و دهممی فشار هم

فضای خانه همانی است که همیشه در خاطر دارم؛ 

های استخوانی و تابلوهای همان دکور روشن و مبل

 بوی و هوا دم کرده، تغییر که چیزی تنها یوار.روی د

 امبینی به چین ورود بدو در که است ناخوشایندی

 آب به است متعلق فهمممی دقت کمی با و اندازدمی

 !اشمرده هایماهی و آکواریوم کثیف
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 347پارت#

 

 

ید ها وقت ندارم. بابرای دل سوزاندن به حال ماهی

 وحشت هم قبل از رسیدن خسرو برگردم و از طرفی

 حرف هاآن از فرح که مامورهایی با شدن مواجه از دارم

 .زدمی
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 چوبی هایپله از بلند هایقدم با کشم ودر را جلو می

 سعی حال همان در .روممی باال پذیرایی یگوشه

 پول امکان که چیزی هر هایمداشته میان از کنممی

دارد و قبل از این ماجرا دالر نکردم، در ذهنم  شدن

 مرور کنم.

 

 طرف به همایون گاوصندوق وقت سر رفتن پیش از

 خسرو از که چیزی یوسوسه که درست. روممی اتاقم

 که حاال ولی کشانده اینجا به را من بودم شنیده

 خالی دست اگر است احمقانه امکرده ریسکی همچین

بندم کنم و چشم میتاب باز میش با را اتاق در .برگردم

هایش روی غزال روزهای پیش از این که ردیف کتاب

ی نتش کنار دیوار به من دهن کجی در کتابخانه یا پایه

 کرد.می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ی روم و صندوقچهمستقیم سراغ کنسول می

 دارم.ریزهایم را برمیخرده

دونم وقتی پول پدر من نمی»گفت: ماهی همیشه می

ره، چرا باید این آت و آشغاال رو باال میآدم از پارو 

 «بندازه تو دست و بالش!

 

 کنم.اش میروی میز خالی

قربونت برم اینا االن مده. کی دیگه به »گفتم: می

کنه که من دومیش خودش طال و جواهر آویزون می

 «باشم؟

 را هایم جعبه کوچک مخملاز بین خرت و پرت

 .دارمبرمی
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خالیق هر چه الیق. اون از »ند: زماهی در ذهنم غر می

 ...«شوهر پیدا کردنت، اینم از 

 

کنم. چند تکه طالی سبکی که تنها در جعبه را باز می

دارم. نگاهم را برای پیدا ی تالشم است برمیثمره

چرخانم. یک خواهم در اطراف میکردن چیزی که می

محتویات آورم. هایم را از کشو بیرون میلنگه از جوراب

چپانم کنم و بعد از گره زدن میجعبه را در آن خالی می

شود، سرم را باال در جیب شلوارم. کارم که تمام می

های دختر درون آینه خیره گیرم و نگاهم در چشممی

 ماند.می

 

 

. 
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 :"تو را در گوش خدا آرزو کردم"

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 248پارت#

 

 

دار ریخته روی صورتش و شالی دختری با موهای موج

ی بلوزش پاره که دور گردنش افتاده. دختری که لبه

جا نقش ساییدگی. دختری است و روی شلوارش جا به 

 که ظاهرش غریبه است و برق رضایت چشمانش آشنا!

 

 که چیزی. دارمبرمی کوتاهی بافت هایماز کمد لباس

ز اتاق ا و برگردم دیوار روی از را آمده مسیر بتوانم
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روم. هیجان و اضطراب حرکاتم را تند و بیرون می

دقت کرده. جوری که هنگام عبور از راهرو پایم به بی

کند و کشیده شدن ناخنم ی قالیچه گیر میلبه

 آورد.ی نفسم را هم بند میماندهته

 قدم چند و کنماز کنار اتاق همایون و شعله عبور می

 چرخم.می عقب به چیزی به فکر با جلوتر،

گذارم هایم از ماهی را پشت در اتاق میی آموختههمه

گذارم. فکر به ها میو تنها با یک فکر قدم به اتاق آن

 خودم!

 

دانم باید از کجا شروع کنم. شعله برعکس درست نمی

من عاشق طال و جواهر و هر چیز پر زرق و برقی است 

« کالغ»ی زمزمهکه بتواند به خودش آویزان کند. بارها 

 ام و حاال...گفتن ماهی را سر همین موضوع شنیده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 همهآن شعله روم. بعید استسراغ کشوی پاتختی می

 هم باز ولی باشد گذاشته دستدم جایی را جواهر

 روشن ذهنم ته که امیدی یجرقه خیر از توانمنمی

 تا ترس. برگردم زودتر باید. ندارم وقت. بگذرم شده

گاه گوشی در باال آمده انگار. لرزش گاه و بی گلویم بیخ

 زند.جیبم هم به این ترس دامن می

 

روم و با هول و هیجان سراغ میز آرایش می

ی پشتم های درشت عرق از تیرههایش. دانهطبقه

شود. هیچ چیز لغزد و جایی میان کمر شلوار گم میمی

اهم شوم و نگدرد بخوری نیست. از روی زانو بلند میبه

 .چرخانممی اتاق در دیگر باریک را
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دانم چقدر از وقتی که وارد ام. نمیزمان را از دست داده

ای روی در خانه شدم گذشته است. چشمانم لحظه

ی بعد در ماند. و چند دقیقهکشویی کلوزت ثابت می

اوج ناامیدی دستبند سنگینی که شعله چند ماه پیش 

ته را از روی میز کنار برای تولدش از همایون هدیه گرف

دارم و خیره به عکسش روی دیوار کاناپه برمی

 گویم:می

 

فهمی؟ ولی مطمئن باش پولشو بهت مجبورم، می -

 دم.پس می

 داخل از شعله یگرفته آتش نگاه تا مانمدیگر نمی

 دارم را انجامش قصد که کاری از را دلم ته عکس

 .جیبم ته اندازممی را دستبند. کند خالی
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 249پارت#

 

 

شوم. ام به خوان آخر. وارد اتاق کار همایون میرسیده

ی تنم نبض قلبم درست آمده پشت حلقم انگار. همه

ی نشینم. چشمم از همهزند. کنار کمد روی زانو میمی

 بیند و بس.اشیای اتاق تنها سیاهی چوب کشوها را می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ام. آمده در مرداد پانزده سالگی جا بودم.آن شب همین

کرده از پاکت سیگار  بودم تا به سبک دخترکان عصیان

 همایون چند نخ بردارم.

 

آورم. دو کشوی پایینی را از ریلش بیرون می

دانم لرزند. بهتر از هر کسی میهایم آشکارا میدست

که در ذهن همایون این کار چه گناه نابخشودنی 

 شود.محسوب می

دارم. ی چوبی کف کشو را به سختی برمیصفحه

شود نه خراشی که روی پوست انگشتانم ایجاد می

ی وجودم شده نگاهی بینم. همهکنم و نه میحس می

 .است مانده خیره کیبورد اعداد که روی
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یک لیست اعداد محبوب همایون در ذهن دارم که باید 

 ترینش را انتخاب کنم. چون بعد ازها محتملبین آن

شود. با چند خطا سیستم دزدگیر گاوصندوق فعال می

ام از هیجان با کشم. سینههایم میدست روی لب

چرخانم. باید شود. سرم را میشتاب باال و پایین می

چیزی پیدا کنم تا برای نماندن اثر انگشتم روی کیبورد 

 از آن استفاده کنم.

تر روی پارکت نگاه ناباورم میخ چیزی طرفکمی آن

توانم ساده از کنارش شود که با هیچ منطقی نمیمی

 بگذرم.

 

ی گِل را که انگار کشم و تکهتنم را روی پارکت جلو می

کنم. پوست از شیارهای بوت جامانده است لمس می

قدر تازه که کند. نه آناش را حس میدستم نمناکی
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قدر دور که بیست و متعلق به همان لحظه باشد و نه آن

 روز از عمرش بگذرد.چند 

شوم. یکی اینجا بوده. همین خیز میزده نیموحشت

 اواخر... و شاید همین امروز.

 

هایی که از وحشت و بهت گرد شده به گوشه و باچشم

های تند کنم. میان نفسکنار اتاق کار همایون نگاه می

 .کنممی حس را سیگار امانم بوی مالیمو بی

 

 

 

. 
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 کردم خداآرزوتورادرگوش#

 350پارت#

 

 

ترس از خشم همایون در مقابل حسی که در این 

 بزرگ هیچ یک شده ریخته جانم به لحظه

 دانم نمی که کسی با شدن رو روبه از وحشت .است

 .انگار کرده فلج را مغزم کیست،

این خانه هیچ راهی به بیرون ندارد و تنها مسیر ورود 

تفاع بلند همان در اصلی ساختمان است؛ نه با وجود ار

 آهنی پشتشان! ها و حفاظپنجره

ای بهم همه چیزِ اتاق مثل قبل است. بدون ذره

نظمی. این یعنی کسی که اینجا بوده و ریختگی و بی

 شاید هنوز هم باشد، آشناست.
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 شود.ته دلم از ترس خالی می

 برمی سرجایش را فکر و باعجله کفی زیر کشوهابی

به لبه ی قابی که  برخورد با دستم پوست. گردنم

گاوصندوق درون آن قرار دارد، کشیده می شود. خون 

می آید و من بی توجه به آن کشوها را سر جایش 

برمی گردانم. فقط همین را کم دارم که اتهام دزدی 

 هم به جعل امضا اضافه شود.

 تندم های قدم نه نیست؛ خودم دست دیگر هیچ چیز

ر آن جوالن می د خیال و حدس هزار که افکاری نه و

دهد. به چه قصدی این ترس را به جان خریده بودم و 

 چه دستم را گرفته بود. هیچ!
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 چند از بعد انگار روم می بیرون که ساختمان در از 

 می عمیقی نفس. رسد می هایم ریه به اکسیژن دقیقه

 زمان از که کلیدی. ندارم شدن معطل وقت. کشم

  خانم.چر می قفل در مانده در روی ورودم

گوشی چندباره در جیبم می لرزد. لرزی که مثل یک 

 سیال انگار راه می گیرد میان سلول های تنم.

 و برگردم زمین زیر به دوباره باید نفس نفس می زنم.

 .برگردانم قبل حالت به را چیز همه

نگاهم سرگردان میان حیاط پشتی و دیواری که باید از 

 چرخد.آن باال بروم می

 حظه نه قدرت تحلیل دارم و نه تمرکزش را. در این ل 

 

کنم تا با اتکا به شاخه های کمی بعد جان می

 ی لبه به را دستم ها سنگ میان شیار و درخت ترد
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 چند آرنجم و صورت .بکشم باال را تنم و برسانم دیوار

 کشیده دیوار سطح و شاخه به قوس و کش این در بار

 .شود می

خانه مانده ام که آسمان خاکستری نمی دانم چقدر در 

 می خم دیوار روی را تنم شده و رو به تاریکی می رود.

 جز به. کنم می نگاه اطراف به دقت با آن باالی از و کنم

 و ایستاده ها ساختمان از یکی در جلوی که ماشینی

 باید حداقل یا. نیست کسی است، در شدن باز منتظر

 !نیست کسی ظاهر در بگویم

می مانم تا ماشین وارد پارکینگ شود و بعد به منتظر 

آرامی از آن طرف دیوار پایین می آیم. با صدای تق 

کوبیده شدن پاهایم روی سقف ماشین چشم هایم را 

محکم می بندم. امان نمی دهم تا تصویر نگین پشت 

پلکم نبض بگیرد. بازشان می کنم و با سرعتی که تمام 
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م پشت فرمان می این دقایق در خودم کشف کرده ا

 نشینم و با همان سرعت از کوچه بیرون می روم.

 

. 

 

ها و پیام های روی بندم روی میس کالچشم می

صفحه ی گوشی و شماره ی نگین را می گیرم. به 

های هوا پر می شود از محض برقراری تماس مولکول

 اضطراب صدایش:

الو غزال؟ کجایی تو دختر؟ خسرو که هیچی، تو -

دق می دی به خدا! این دکتر رفتن تو  آخرش منم

همیشه باید دردسر ساز بشه؟ کجایی االن؟ چرا تلفنتو 

 زدم؟ زنگ بهت بار چند دونی می جواب نمی دی؟

 ...گوشی
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با مهارت از میان چند ماشین عبور می کنم. حاال که 

همین طور بدهی ام به نگین دارد باال می رود، این هم 

 رویش!

 نگین جون؟-

وارش ساکت می شود. های مسلسلنگین میان حرف

می توانم حدس بزنم آن طرف چه خبر است. ولی 

 را دندانم. امکرده که کاری نگران نگرانم؛ بیشتر از آن

 .کشم می باالیم لب روی بار چند

 می شه ببینمت؟-

پیام حرفم آنقدر واضح است که نگین با تردید می 

 پرسد:

 چی شده غزال؟-

اشینی با سرعت می پیچم و صدای بوق جلوتر از م

 کشدارش آرامش خیابان را برهم می زند.
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 شه تنها.ببینمت... بهت می گم. فقط اگه می-

نگین با همان مکثی که تردیدش را به نمایش 

 گذارد می گوید:می

دونی افتم. آدرسو میباشه. بیا خونه. منم االن راه می-

 دیگه؟

 آره یادمه.-

ین در گوشی می پیچد. حتما دارد صدای نفس عمیق نگ

 ام.به پیچاندن خسرو فکر می کند و خرابکاری احتمالی

ولی من فقط به کمی زمان نیاز دارم، کمی آرامش  

 برای فکر کردن... و یک دوست. همین!

 

. 
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 ��از بدهیم کم کنید

 ��نیا رو هم براتون گذاشتم.ایموجی مخصوص ملک

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 351پارت#

 

 

گیرد ام که تماس میی نگین رسیدههای خانهنزدیکی

 مثل فکرهایم گوید، جلوی آپارتمان منتظرم است.و می

 از که جوری. اندشده پیچیده درهم سردرگم کالف یک

 رسم می تنیده هم در ایتوده به کنممی شروع کجا هر

 .نیست راحتی کار کردنش باز که
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 خیابان سرباالیی در وسرعت ماشین را کم می کنم 

 .رانم می نگین ی خانه

 

حس دونده ای را دارم که به خاطر چند ثانیه تاخیر خط 

پایان را از دست داده است. بیست و چند روز فرصت 

داشتم تا برگ برنده ی همایون سند رهایی ام باشد. 

 به بیست و چند روزی که میان سردرگمی هایم

 !بودمش داده دست از راحتی

ی جلوتر نگین را کنار در ورودی ساختمان می از کم

بینم. فرمان را می چرخانم و ماشین را روی پل مقابل 

پارکینگ نگه می دارم. نگین ریموت در پارکینگ را می 

 زند و به من اشاره می کند که وارد شوم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 را ماشین اینکه از پیش ولی در پارکینگ باز می شود.

 ی شیشه به که ه ایضرب. بیاورم در حرکت به دوباره

 .پراندم می جا از خورد می کنارم

آنقدر در افکارم غرق شده ام که طول می کشد تا 

بفهمم، صاحب آن نگاه جدی و صورت بدون انعطافی 

که از آن سوی شیشه با تحکم به من چشم دوخته 

خسرو است. حضور ناغافلش را باور ندارم انگار. پلک 

بش با کیفیت بهتری جان به حق نگاه تصویر می زنم و

 به مغزم مخابره می شود.

 تعللم را که می بیند، در ماشین را باز می کند.

 بیا پایین!-

 

 صدای نگین را از جلوی ماشین می شنوم.

 خسرو جان؟-
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خسرو بی آن که جوابی به او بدهد، آن قدر نگاهم می 

کند تا با مکث، مقابل نگاه سنگین او از ماشین پیاده 

 شوم.

 می جلوتر می آید و با نگرانی گوید:نگین قد

 دونم نمی .نگفتم چیزی بهش من غزال جان به خدا-

 !چطورفهمید

نگاه خسرو از موها و شالی که دور گردنم افتاده پایین 

 بعد و کند می مکث ام چانه خراشیدگی می رود. روی

 در .ام شده کن قلوه بلوز و باز جلو بافت به رسد می

و زخمی شلوار متوقف می  ساییده ران روی نهایت

 شود.

 

 .بزنیم حرف باال بریم بچه ها-
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کلمات ناآرام نگین و تالشش برای درست کردن 

اوضاع به ثمر نمی رسد. خسرو در ماشین را بیشتر باز 

 می کند و با اشاره ی سر حکم می کند:

 

. 

 

 بشین تو ماشین من.-

 :گوید می معترضانه نگین

 خسرو خواهش می کنم.-

 دارد اخم خسرو بعد از چند دقیقه به طرفش می چرخد.

 .کند می ترسناکش عجیب که جدیتی و
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االن هیچی نگو نگین. نمی خوام یه حرفی بهت بزنم -

 که بعد پشیمون بشم.

نگین لب هایش را محکم روی هم فشار می دهد. در 

نگاهش نگرانی هست، دلخوری هست و چیزی شاید 

 شبیه استیصال!

 کند باز را راه هم تا دارد برمی عقب به مخسرو یک قد

 محکم را نفسم .کنم حرکت زودتر بفهماند من به هم و

 خیابان وسط که ماشینش طرف به و کنم می رها

 .روم می شده متوقف

 سپارم.ها میخودم را به دست لحظه

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 252پارت#

 

 

 بپرسم یا خودت می گی؟-

چراغ های ماشین جلویی را که به خاطر چشم هایم 

ترافیک هر چند ثانیه یک بار روشن می شود، تار می 

 بیند. قصد پنهان کاری نداشته و ندارم.

 رفته بودم خونه... خونه ی خودمون!-

 

مکث و سنگینی نگاهش را روی نیم رخم حس می 

کنم. پوست لب باالیم را با بی رحمی می کنم و 
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نگاهم می کند که انگار تا ته  جوری نگاهش می کنم.

 حرف هایم را خوانده است.

 کار داشتم.-

ابروهایش را باال می برد و می شود همان خسروی 

 روزهای اول. همان اندازه تلخ و پر از استهزا.

 کار؟!-

 

 خرده مثل چیزی بی اختیار دست می برم میان موهایم.

 .خورد می سُر انگشتانم زیر از چوب ی

 از خونه برمی داشتم. باید یه چیزی-

راه باز می شود. خسرو فرمان را می چرخاند و پیش از 

اینکه به فرعی بپیچد، به چانه ی خراشیده ام نگاه می 

 کند.
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خوام منظورت از یه چیزی که پول نیست، هست؟ نمی-

 فکر کنم به خاطر شوی غرور همچین کاری کردی.

سنگین می گلوله ی درون جیبم انگار حجم می گیرد و 

شود. معلوم است که پول برای او دلیل قانع کننده ای 

نیست. او که یک شب بدون پول و سرپناه وسط 

خیابان رها نشده تا ترسی که هنوز در وجودم زنده و 

بیدار است بفهمد. شاید حق دارد؛ من هم اگر غزالِ 

پیش از این روزها بودم باور نمی کردم روزی دست به 

 .همچین کاری بزنم

آب دهانم را فرو می دهم. گلویم خشک است و 

 دردناک. تازه یادم می آید که چقدر تشنه ام.

 

 پول هم بود!-
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سرعت زیاد ماشین اجازه ی تمرکز روی تصاویر را 

نمی دهد. با این وجود حتم دارم قبال هیچ وقت گذرم 

 به این خیابان نیفتاده است.

 نگین می دونست؟-

 می چرخم. ملتهب و بی قرار به طرفش

به اون ربطی نداره. نگین اصال خبر نداشت من می -

 فقط من .نداشت خبر کس هیچ خوام چی کار کنم.

 !همین بده، بهم ماشینشو خواستم ازش

 

خسرو ماشین را متوقف می کند. به طرفم می چرخد و 

با اخم هایی که موضعش را به وضوح نشان می دهد، 

 می گوید:
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. 

 

 کردم خداآرزوتورادرگوش#

 253پارت#

 

 

 بدون کلید چطور رفتی تو خونه؟-

 تن. کنم می رها محکم را نفسم بدیهیات می پرسد؟

 .آید می پایین اختیار بی صدایم

 .دیوار از رو-
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انگار آرامش ترسناکش با این حرفم به انتها می رسد. 

پوزخندش در فضای تاریک و پرتنش ماشین انعکاس 

رسد که انگار ی گوشم میهپیدا می کند و وقتی به پرد

 هزاران بار در خود تکثیر شده است.

 

عقلتو از دست دادی؟ بدون اینکه به کسی خبری بدی -

از روی دیوار رفتی توی خونه ی همایون؟ فکر نکردی 

ممکنه یه بالیی سرت بیاد؟ فکر نکردی داری یه بهانه 

دی؟ دلیل ممنوع الخروجیت رو ی جدید دستش می

دونی من چطور تونستم مدارکتو از فرح ییادت رفته؟ م

 بگیرم؟
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 ته نور کورسوی آن امید به من میان حرفش می روم.

 روزن ندارم شک حاال که چیزی. بودم رفته ذهنم

 .بودمش داده دست از من و بود رهایی

 غریبه ی خونه رفتم انگار همایون ی خونه یه جور نگو-

است. اونج وسایلم ی همه. مه خونه اونجا! دزدی

همایون که منو از خونه اش بیرون نکرده، کرده؟ مگه 

بقیه ی آدما وقتی کلید خونه شونو ندارن چی کار می 

 که رفتم یعنی... کردم می پیدا چیزی یه باید کنن؟

. بودن معلق همه این از شدم خسته .کنم پیداش شاید

 نباید چرا. بگیرن تصمیم برام بقیه تا وایسم چقدر

 اری بکنم؟ک یه خودم واسه

 

انتظار دارم جوابم را با همان تندی بدهد. ولی او 

 دستش را می گذارد روی در ماشین و می گوید:
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 پیاده شو.-

 بینم می چه آن نگاه سریعی به بیرون می اندازم.

 .شهر شمال در است دار شیب و بلند فرعی خیابان یک

 

 اینجا کجاست؟ -

تک کلمه در را باز می کند. نه فقط صورت که تک به 

 هایش اخم دارند.

 خونه ی قمر.-

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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چشم هایم با ناباوری گشاد می شود و لب هایم نیمه 

 می خودم به باز. می خواهد از ماشین بیرون برود که

 :پرسم می و گیرم می را دستش. آیم

 اینجا؟ آوردیم چرا-

 به ظاهرم اشاره می کند.

سرو وضع هر جا ببرمت فکر می کنن یه بالیی با این -

 سرت آوردم.
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 چیز هیچ اش سیاهی از نگاهم میان چشم هایی که

 پشت تا حرف .گردد برمی و رود می شود نمی خوانده

 .انگار ماسد می جا همان و آید می هایم لب

خانه ی قمر آخرین مقصدی است که در همه ی عمرم 

که قصه ی پر  می توانستم تصور کنم. خانه ی زنی

 .بود شده نوشته من پدر دست به غصه اش

 

انگشتانم هنوز دور مچ خسرو حلقه شده که صدای 

زنگ تلفن خط نگاهم را به چشم هایش می شکند. سر 

هر دوی ما به طرف گوشی که روی سطح جلوی دنده 

 قرار دارد می چرخد.

 می می یادم به را مشهد در دیدارمان دیدن اسم عبدی

 تصویر و فکر هزار روع بازی خسرو را.ش و آورد

 انگار که افکاری .آورند می هجوم ذهنم به همزمان
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 نمی که رنجی و. است قمر شان همه پایان ی نقطه

 نگاه خسرو رخ نیم به. باشم من دلیلش بار این خواهم

 .کنم می

 

 بگی؟ خوای می چی مادرت به-

 میان از را دستش کند، نگاهم اینکه بدون خسرو

 از قبل انگشتانم بیرون می کشد. گوشی را برمی دارد و

 :گوید می رفتن بیرون

 

 . لواسون رفته. نیست قمر. شو پیاده -

 صدای. نشیند می در ی دستگیره دستم با اکراه روی

. کرد می قمار پدرش»: کند می کوران ذهنم در ماهی

 «... بکنی رو فکرش که چی هر سر
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 آسانسور ی آینه در خسرو آلود اخم زیر نگاه

 شده قرمز. شوم می خیره ام رویچانه خراشیدگی به

 آن اضطراب و هیجان که حاال انگار. سوزناک و

 درد باید آمده یادش گذشته سرم از لحظات

 ی لحظه در که هایی زخم ی همه مثل درست .بگیرد

 هر و شود کهنه. بماند باید شود؛ نمی حس دردش اول

ای سرباز کند تا عمق دردش در جان آدم  بهانه به بار

 بنشیند.

 

سنگینی نگاه خسرو را درست روی همان نقطه حس 

 .سوزناک ی شده قرمز زخم همان روی می کنم.

خسرو در آپارتمان را با کلید باز می کند و منتظر می 

شود جلوتر وارد شوم. صدای ماهی از شبِ عمارت باز 
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 دونست می بهمایون خو»در ذهنم زنده می شود: 

 «...است کاره چی اش شوهرخاله

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 355پارت#

 

 

 از که نوری مقابل چشم هایم تاریکی است و تاریکی.

 خسرو و من ی سایه شود، می خانه وارد سرما پشت
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 تقِ با و روم می جلوتر. زند می نقش راهرو کف روی را

 شود. می غرق سفیدی و نور در جا همه کوچکی،

 

 می پذیرایی وسط و چند قدم دیگر برمی دارم

 هیچ شبیه. نیست تصوراتم شبیه قمر ی خانه .ایستم

 زندگی برق و رزق نه. ام دیده این از پیش که ای خانه

 مدرن و تیره فضای نه و دارد را نیا ملک عمارت و فرح

 خودِ عجیبی طرز به خانه این. را خسرو ی خانه

نج و رهایی در روح تک به ر حس انگار. است صاحبش

 تک اشیا دمیده شده است.

 

 دنبال چی رفتی تو خونه ی همایون؟-

آنقدر در خودم غرق شده ام که با شنیدن صدایش 

 همه انگار خسرو یکه می خورم و به عقب برمی گردم.
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. برسد لحظه این به تا بود کرده خرج را آرامشش ی

ه ی آنچه هم تا دارم نیاز زمان کمی به. کنم می مکث

در حفره های ذهنم جریان دارد به کلمه تبدیل کنم و به 

 زبان بیاورم. همه ی افکارم را.

 

 باید می رفتم.-

 به من بگو چرا؟ -

لب باالیی ام را زیر دندان می برم. جای پوست کنده 

 اش می سوزد.

 تو گفتی همایون خیالش از یه چیزی راحته...-

 کورتر می شود و نگاهش تیز.گره اخم میان ابروهایش 

 

 خب؟-
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 افکارم و ذهن کمی ای کاش می گذاشت کمی بگذرد.

 به را اضطرابی و ترس چه برود یادم کمی. شود جمع

 ...کمی. ام خریده جان

موهایم را با حالتی عصبی پشت گوش می زنم. خسرو 

آدم امن این روزهای من است اما... نمی دانم اگر کار 

خسرو باز هم همین اندازه  برسد شخصی منفعت به

 قابل اعتماد است؟

آب دهانم را فرو می دهم و خیره در چشم هایش می 

 گویم:

 

 من جای گاو صندوق مخفی همایونو می دونستم.-

با این حرفم آتش می گیرد انگار. هم نگاهش و 

 .شود می خارج گلویش از که یاصواتی همه هم
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وق دیوونه شدی؟ پاشدی رفتی دزدی از گاوصند-

همایون، بعد برای من تز می دی که اونجا خونه مه و 

 فهمی می تو اصال باال؟ رفتم چون کلید نداشتم از دیوار

 ماجرادور این از رو تو چطور من دونی می شرایطو؟

 داشتم؟ نگه

 

جلو آمده. آنقدر که سایه اش روی سرم افتاده و من 

برای نگاه کردن به چشم هایش مجبورم سرم را باال 

 یرم. این بیست و چند روز انگار یک سال کش آمده.بگ

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 356پارت#

 

 

 

 

دیگر نه خسرو برای من آن مرد مرموز غیرقابل اعتماد 

 است و نه من آن غزال خوش خیال درگیر رویاهایم.

 تغییر همه چیز در نگاهم پوست انداخته و بالغ شده.

اهی ذره ای شبیه خودِ گ حتی و شده رو و زیر. کرده

 قبلش نیست.
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من هیچی نمی دونم خسرو. مسئله ی من دقیقا اینه! -

گفتی بازی کنیم، گفتم باشه. ولی این انگار این بازی 

فقط جنگ قدرته. منم که شدم سیبل. از هر طرف... 

فقط خواستم یه برگ برنده داشته باشم. یه چیزی که 

تا ممنوع  باهاش بتونم همایونو تحت فشار بذارم

 الخروجیمو برداره.

خسرو چنگ می اندازد میان موهای سیاه و خوش 

 حالتش.

 

 پیدا کردی؟-

لحنش تحقیر نه ولی یک دنیا استیضاح در خود دارد. 

دندانم را روی لب پایین می کشم. سکوتم جواب 

 سوالش می شود.
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دیوانه ای... دیوانه ای... دیوانه ای تو دختر! اون خونه -

دوربین داره. همایون همونو می کنه اهرم فشار. نمی 

ذاره بری. برگ برنده ای که من گفتم، حدسی که زدم 

 به خود تو مربوطه. شک ندارم.

 .کنم می نگاهش شده درشت با چشم های

 

 نشیند می هرمش. کند می رها را نفسش عصبی خسرو

 به پشت. شود می دور من از قدم چند. صورتم روی

به کمرش می زند. جمله ی خسرو به  را دستش من

مغزم می کوبد و هربار با برخورد به دیواره های آن 

 دوباره . دوباره پژواک می شود.

چند لحظه همان طور پشت به من می ماند و بعد 

 دوباره می چرخد به طرفم.
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کاری که همایون می کرد مال امروز و دیروزش نبود. -

رافیانش مطمئن به خاطر همین انقدر به خودش و اط

بود... فکر نمی کرد به بهانه ی یه محموله ی توقیفی 

یهو همه چیز بریزه بهم. وگرنه که خیلی بهتر از فتاح 

بلد بود زیر و رو بکشه. هرچی دارع و نداره از کشور 

 خارج کنه.

صدای زنگ تلفنش سکوت چند ثانیه ای میانمان را پر 

 می کند.

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 357پارت#

 

 

 

خسرو گوشی را از جیبش بیرون می آورد. با چشم های 

سرخی که انگار به تب نشسته اند، لحظه ای خیره به 

 و کند می قطع صفحه اش می ماند. بعد صدایش را

 .من های چشم در نشاند می را اش برزخی نگاه

همایون نمی خواد بذاره تو بری. نه اون وقتی که به -

 که االن پسر فتاح می خواستت. نهخاطر گیر انداختن 

 این... آد برنمی ازت کاری و رفته پسره کنه می فک

 .مطمئنم ازش من که چیزیه

لب هایم « از کجا؟»نمی پرسم « چطور؟»نمی پرسم 

آرام تکان می خورند و تنها میان حیرت و آواری که 
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روی سرم فرود آمده تنها یک کلمه از میانش بیرون 

 می آید:

 چرا؟-

و روی لب ها و چانه اش دست می کشد. ناآرام خسر

 عجیب خوددار است و این حال در اویِ همیشه

 .رسد می نظر به ترسناک

 یه. هست چیزی یه مطمئنم چراشو نمی دونم. ولی-

 رو تو همین واسه اصال .تو به داره ربط که چیزی

 کاری به کنه وادارت بتونه که کسی. من پیش فرستادن

از طرفی حتم داشته باشن که درگیرت  و خوان می که

نمی شه... حاال فهمیدی اونی که این بازی بیشتر به 

 نفعشه تویی نه من؟

مغزم از فشار هیاهویی که در آن راه افتاده ورم کرده و 

انگار می خواهد کاسه ی سرم را بشکافد. من غزال 
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رادمنش کی و چطور برگ برنده ی همایون شده ام که 

 نمی دانم!

 خسرو جلو می آید بازویم را می گیرد و می پرسد:

 خونه؟ از چی برداشتی-

نگاهم در چشم هایش دو دو می زند. ولی حواسم 

پیش کلماتش نیست. مانده پیش گاو صندوقی که 

... و دیدم همایون اتاق بازش نکردم، جای پایی که در

. شد رها حال همان به التهاب و ترس از که دزدگیری

دندان می برم و بی رحمانه فشارش می  زیر را لبم

دهم. فشار دست خسرو با این حرکتم بیشتر می شود 

 و نگرانی سایه می اندازد روی نگاه و اجزای صورتش.

نمی خوام یه بهانه ی جدید بیفته دستش. می -

خواستم حاال که همه فکر می کنن من و تو باهمیم، سر 
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ی خوام نم. بری بتونی که کنم توافق باهاش شکایتم

 دردسر جدید درست شه غزال.

 می تار تصویر خسرو در قاب نگاهم موج می گیرد.

 ی گوشه از اشکی ی قطره لغزیدن با بعد و شود

 ام زندگی از لحظه کدام. شود می واضح دوباره چشمم

 کَسم ترین حامی ذهنم در آدم دورترین کردم می فکر

 !باشد؟

 گاوصندوق... شو باز... نکردم.-

ته ام و نامفهوم. گره کور میان ابروهای خسرو آرام گف

 .چرخانم می هدف بی را نگاهم کمی باز می شود.

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 358پارت#

 

 

 

 نشد!-

خسرو سرش را جلوتر می آورد. نگاهش کمی نرم 

 شده ولی چیزی از جدیتش لحنش کم نمی کند.

تش تا کجا پیش رفتی؟... می خوام بدونم مدرکی دس-

 دادی یا نه؟

اصال بهش دست نزدم... یعنی... جای مخفی شو باز -

 کردم ولی هیچ کاری نکردم.
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 می دندان زیر لبم چشم هایش پر از سوال می شود.

 :گویم می کوتاه مکثی با و برم

 چون... چون من، از قبل احتماال یکی تو خونه بود... -

 ترسیدم من .بود کلید ساختمون در رسیدم وقتی

 ت...وق یه

 می فاصله بی و تند نمی گذارد جمله هایم را کامل کنم.

 :پرسد

 از کجا فهمیدی؟-

جای پاش بود. کنار کمدی که گاو صندوق همایون -

 زیرشه.

خسرو چند ثانیه با چشم های ملتهب نگاهم می کند. 

 بعد می توپد که:

 گوشتو گذاشتی دم دست گربه.-
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 تکان تند را سرم فهمم.منظورش را از این حرف می 

 .دهم می

نه. قبل از رفتن تو ساختمون دزدگیرو از کار انداخته -

 بودم. فقط...

 فقط چی؟-

 فقط موقع برگشتن از ترس دوباره فعالش نکردم.-

خسرو حلقه ی محکم انگشتانش را از دور بازویم باز 

می کند. آنقدر دستم را فشار داده که به پوستم به 

 ودش را عقب می کشد و می گوید:گزگز می افتد. خ

 رسما گند زدی!-

 که ولی مطمئن شدم یه چیزی اونجا بود. یه چیزی-

 می. رسیدم دیر من فقط. باشه من مال شد می

 می تو که چیزی همون شاید. باشه نجاتم راه تونست
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 همایون به باهاش تونستم می. من به داره ربط که! گی

 .کنم معامله

می زند. گوشی اش را که  خسرو پوزخند معناداری

دوباره صدای زنگش بلند شده از جیبش بیرون می 

 آورد و می گوید:

بچه شدی؟ بدون داشتن رمز گاوصندوق چه کاری -

ازت برمی اومد؟ بجز اینکه بیشتر از این خودتو به فنا 

 بدی؟

خسرو به صفحه ی گوشی اش نگاه می کند و من تند 

 می آورم.هر آنچه در ذهنم می گذرد به زبان 

چندتا عدد و تاریخ هست که همایون همیشه ازشون -

استفاده می کنه. گاهی اول یا آخرشو. می تونستم رندم 

امتحان کنم. شانسه دیگه. شاید می شد. فقط نمی 
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دونم اونی که تو خونه بود... یعنی... اگه خودِ همایون 

 نبود...

 مکث می کنم و با تردید می پرسم:

 همایون بود؟-

ار جواب سرراست از او ندارم. اینکه بگوید انتظ

همایون تهران نیست که بتواند وارد خانه اش شود یا 

همین جاست و شاید خود او بوده باشد. تیر را در 

 تاریکی رها کرده ام.

و جواب من گوشی ای است که مقابل صورتم گرفته 

 می شود و اسم عبدی روی آن نقش خورده.

کدوم از اینا... حتی شاید  هر کسی می تونه باشه. هر-

 خودِ من!
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. 

 

 :"تو را در گوش خدا آرزو کردم"

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 359پارت#

 

 

 چرخانم.هایش مینگاه سرگردانم را میان چشم

توانست باشد. کسی که عجیب از نه، نبود. خسرو نمی

ته قلب امیدوام حس اعتمادم به او همیشگی باشد. 

کنم که صدای زنگ تلفن قطع می هنوز به خسرو نگاه

 زنم:صدا لب میاش سیاه. آرام و بیشود و صفحهمی
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 نبودی! -

شکفد انگار. هایش میچیزی در عمق سیاهی چشم

 گویم:بار با صدا میزنم و اینپلک می

 اون آدم تو نبودی. -

نیستی!... تو »دهم که، و جمله را در ذهنم ادامه می

« ای نیستی.اطرافم، آدم بدِ هیچ قصههای شبیه آدم

شود. خسرو بدون صدای زنگ تلفن دوباره بلند می

ی گوشی نگاه کند، خیره به من تماس اینکه به صفحه

 کند.را وصل می

 

 بله؟ -
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دهم. اوضاع از قبل هم بدتر است آب دهانم را فرو می

 و من بیشتر امیدوارم. این عجیب نیست؟

 کند.نگاه من باریک میهایش را در خسرو چشم

 چطور؟ -

های مخاطب پشت خط تنها وز وز نامفهومی از حرف

گوید، حتما مهم است که شنوم ولی هر چه که میمی

خطوط صورت خسرو درست مثل لحظات اول سخت 

 شود.می

 

 باشه، تا نیم ساعت دیگه اونجام. -

 پرسم: آورد، فورا میگوشی را که پایین می

 کی بود؟ -
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ای توی دهان می کشد و در جواب ا لحظهلب باالیش ر

 گوید:من می

 عبدی. باید برم دفترش. -

 گیرم.خواهد حرکت کند که دستش را میمی

 گفت؟می چی -

 .دانمنمی که جایی رفته حواسش انگار می،ایستد ولی

 

 پیدا اماراتی شرکت اصلی حساب از مدارکی یه گفت -

 .خبره چه ببینم برم باید... شده

شود. شرکت از اضطراب منقبض می عضالت شکمم

 یمانده ته اماراتی یعنی امین، یعنی حاجی، یعنی

 ! من باورهای

 لرزد.صدایم می
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 نگفت چه مدرکی؟ -

 بمون. زد حرف چیزا این از شهنمی که تلفن پشت -

 خرابکاری مورد در باید. گردمبرمی زود جاهمین

 . بزنیم حرف امروزت

 

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 360پارت#

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 گویم:فاصله میتند و بی

 آم.منم می -

 کند.به ظاهرم اشاره می

 جزبه بیای؟ خودتو دیدی؟ با این سرو وضع کجا -

 حرف جزییات از عبدی باشی تو کردی فکر اون،

 زنه؟می

 امکان. شوم رفتنش مانع تا دارمقدمی به جلو برمی

نم. در و دیوار این خانه همین بما قمر یخانه در ندارد

 خورند.حاال هم انگار دارند من را می

 مونم.من اینجا نمی -
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بچه شدی؟ االن وقت لجبازیه؟ این دیگه قرارم تو  -

 واسه شرکت نیست که تو رو با خودم ببرم

 جاهمین... جدیه موضوع. کنیم بازی نمایشو عبدی

 مورد در حرفامون هنوز. برگردم تا مونیمی

 کاری امروزت تموم نشده.خراب

 

رود. با یادآوری گذرد و به طرف راهرو میاز کنارم می

آن روز در شرکت و به قول خودش نمایشی که بازی 

 پشت. دانممی کند، پرت را حواسم خواهدکردیم می

 :گویممی بلند سرش

 رم خونه.می -
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دهم. پرسد کدام خانه و نه من توضیح مینه او می

تنها متعلق به یک نقطه از دنیاست. انگار این لفظ 

 قدر بدیهی و واضح. همین

 گردد.به طرفم برمی

ات کنه؟ اون االن با خوای تا برگردم قمر رندهمی -

سوهان بست نشسته تو خونه تا من و تو برسیم. 

 ده.قمر امید آخر فرحه. از دستش نمی

 

 زنم:با استیصال صدایش می

 

 خسرو؟ -
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تر از کند. اخم عمیقبینی رها مینفسش را محکم از 

خورد. انگار که مردد قبل میان دو ابرویش نقش می

 گوید:کند و بعد میشده باشد مکث کوتاهی می

یه امشبو به حرفم گوش کن. زمان ندارم. بمون  -

 جا تا برگردم.همین

بیند و ترس حتما دو دوی چشمان مضطربم را می

ی امروز با همهعمیقش را. چیزی که ثانیه به ثانیه 

 ام.وجودم آن را زیسته

گردم. باید در مورد دادگاه فردا باهم زود برمی -

حرف بزنیم. تو خونه قمر هست نمیشه. اگه 

خواستی درو از پشت قفل کن. ولی امشب کسی 

 آد.اینجا نمی
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. 

 

 :"تو را در گوش خدا آرزو کردم"

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 361پارت#

 

 

آخرین صدا، صدای تقِ بسته شدن در  رود وخسرو می

جا در سکوتی غریب فرو پشت سرش است. بعد همه

 انتها.صدایی ابدی و بیرود. یک بیمی

 عقب به و دهممی فرو سختی به آب دهانم را

 در اینجا. دردناک و است خشک گلویم. چرخممی

 مانده معلق زمانیبی یک در چیز همه انگار قمر، یخانه
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ی میان امروز و گذشته. چیزی درست مثل نوسان. است

 یک آونگ!

 

ایستم و به تصویر پسر های روی دیوار میمقابل قاب

های سیاه و صورت کنم با چشمای نگاه میبچه

کشد و به ها قد میگندمگون که انگار میان عکس

 انگار که ایبچه پسر. شودمی تبدیل قامت بلند مردی

کدام از . و در هیچخوشی با لبخند، با است غریبه

 درخشند.هایش از شادی و شیطنت نمیها چشمعکس

 

 آخرین در لبخندش بدون تصویر به محزونی لبخند

 مانده کال که ایساده هایمادرانگی به. زنممی عکس

 .دارد اصالت عجیب ولی
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 با مبارزه برای و گیرممی خانه کنار و گوشه از نگاهم را

 از هنوز قلبم نشینم.می کاناپه روی کشفش، یوسوسه

 تاب دیگر جسمم اما است ناآرام مداوم اضطراب

 و کاناپه پشتی به چسبانممی را سرم .ندارد هیجان

 هزاران هایمپلک پشت. بندممی را هایمچشم ایلحظه

 !ترس هزاران. دلواپسی هزاران. گیردمی نبض تصویر

 

کنم خسرو راست گفته باشد. کاش قمر نیاید. آرزو می 

بار به دلِ اش برنگردد. همین یکیک امشب به خانه

 دختر همایون کاری کند.

همایون واسه »گیرد: صدای ماهی باز در ذهنم موج می

پدر قمر تله گذاشته بود. چند نفرو فرستاده بود تا 

ن بهش ببازن. انقدر که شیرش کنه واسه قرض گرفت

 «اهلل و پسرش...از فتح
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 بندد.چیزی راه گلویم را می

بهش پول دادن. ازش چند برابر سفته گرفتن. هم »...

 «از خودش هم از دخترش!

 

 سوزد.ی چشمم میگوشه

دانم کنم نمیوقتی لرزش گوشی را در جیبم حس می

 ام. در گناه پدرم.چند دقیقه در گذشته غرق شده

 خوش هایمچشم در نگین پیام بددر آن حال 

 «غزال؟ خوبی»: نشیندمی

 خسرو، و او هایکالمیس میان و رودمی نگاهم باالتر

 با که ایشماره. بیندمی را روزها این ناآشنای یشماره

 .بزنم حدس را صاحبش توانممی انکارم یهمه
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 کاناپه روی را خودم. افتدمی تاب و تب به دوباره ذهنم

 شم.کمی جلو

 

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 362پارت#

 

 

کنم و روی زمین شال را از دور گردنم باز می 

 اندازم.می
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مردد میان تماس گرفتن و نگرفتن، انگشتم را چندبار  

گردم. دادگاه برم و برمیتا لمس شماره پیش می

ها فکر دیگر ی خودم، ماهی و دهفردای همایون، آینده

 باید. کنم کاری خودم برای باید روند.در مغزم رژه می

 درست. هست که چیزی. باشد داشته وجود راهی یک

 .بینمشنمی من و چشمم مقابل

 

شود. به یک تماسم باز هم به صدای اپراتور ختم می

ی چیزهایی سوی خط. به اثبات همهترس بزرگ در آن

 ام.که در مورد امین شنیده

کند. باال و پایین می های این مدت راذهنم مدام داده

کنم. ی تصاویر این بیست و چند روز را دوره میهمه

 جا، یک لحظه، یک آن!یک
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شود و درست روی یک تصویر فیلم عقب کشیده می

 ماند. یک اسم میان پرینت حسابم. مهرداد فیاضی!می

 

ی تنم از کاری که در لحظه تصمیم به انجامش همه

ا انگشتی که به درستی افتد. بام به رعشه میگرفته

ی شوم. صفحهکارش ایمان ندارد، وارد اینستاگرام می

 کنم.مهتاب را باز می

ی خالی از محبت به خودم قول داده بودم که آن حفره

مادری را با رسیدن به آرزوهایم پر کنم. با آرزوهایی که 

تراز آرزوهای مهتاب به نظر شکل و همعجیب هم

وقت نخواهمش. هرگز دم هیچآمدند. قول داده بومی

 حسرت نبودنش را نخورم...
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کنم. دستم روی عکس آخرین پستش را لمس می

 لرزد، تنم، روحم!می

های انگلیسی و آلمانی زیر پست، به میان کامنت

 نویسم:فارسی می

برای کسی که رویاهاش رو توی مشتش گرفته »

 «ی آمین بهانه است.ستاره

 gh-radخواهد بفهمداصال چطور میقرار. داغم و بی

 من هستم؟ از کجا؟

 

ای از ذهنم دلم را آرام ها در گوشهی این سالهمه

تواند پیدایم کند. که من کرده بودم که با اسمم نمی

کار  کجا غزال رادمنش نیستم. شاید به عمد این هیچ

کردم که غرورم خرد کردم. اسمم را خرد میرا می

 شوم.ی کاناپه بلند مینشود. عصبی از رو
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های اصال بگذار فکر کند من هم یکی از دنبال کننده

ی هایی که موقعیت و رتبهاش هستم. یکی از آنایرانی

 ی آمالشان است.علمی او کعبه

پرسم: روم. از خودم میچند قدم در پذیرایی راه می

 "شی؟بعد پیشمون نمی"

پشیمان؟ همین لحظه هم هستم. قدم رفته را 

 دارم تا کامنتم را پاک کنم.گردم. گوشی را برمیبرمی

 آید:همان لحظه پاسخش می

 «غزال»

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 363پارت#

 

 

چیزی مثل یک انفجار درونم اتفاق می افتد. بعد مواد 

مذابش راه می گیرد میان رگ هایم. دستم با گوشی 

 .تند هایم نفس و خشک می شود

بود؟ می شناخت؟ در تمام این مدت که من را شناخته 

به خودم دلخوشی می دادم هیچ نشانی از من ندارد، 

که تنها راه رسیدنش به من همایون است، او من را 

می شناخت. وگرنه امکان نداشت با این سرعت اسمم 

 را بگوید.
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دست خودم نیست اگر پشت پلک هایم داغ می شود و 

ش را در گلویم توده ی سرطانی بغض هزار بار خود

تکثیر می کند. دست خودم نیست اگر حفره ی خالی 

روحم تیر می کشد. اینجا میان تجسم مادرانه های 

 در اجازه پسرش آمدن دنیا به از بعد حتی زنی که

 بودند، کرده سلب او از را دادن شیر و کشیدن آغوش

 .رسد می نهایت بی توان به انگار مهتاب مهری بی

 

غ اشک از گوشه ی چشمم سر می اولین قطره ی دا

 زیر را دستم پشت. بعدی و بعدی بندش پشت خورد و

 پاک را چکیدن ی آماده های اشک و کشم می ام چانه

 مهتاب از انتظاری هیچ اینکه با چرا دانم نمی .کنم می

 .بازم می طور این را خودم هم باز نداشتم
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 را دستم کف .لرزد می کوتاه دستم در دوباره گوشی

ی صورت و چشمم می کشم. خودم این بازی را رو

شروع کرده بودم. خودم خواسته بودم که راهی برای 

دلیل بودن مهرداد وسط زندگی ام پیدا کنم. پس دیگر 

این ضعف و ناتوانی معنا نداشت. صفحه ی گوشی را 

 باز که در همین فاصله خاموش شده، لمس می کنم.

 «عزیزم؟ بزنیم حرف باهم ممکنه»: مهتاب جواب

 

آخرش خار می شود و « عزیزم»از همه ی آن کلمات 

 در چشم هایم فرو می رود انگار.

سیزده سالم بود. سه روز تمام درد کمر و زیر شکم 

امانم را بریده بود. از بچه های مدرسه چیزهایی شنیده 

 نداشتم را کسی. کرد می بودم که ترسیده و معذبم

شعله در عالم   .پرسیدن سوال برای زدن، حرف برای
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اش خودش غرق بود و ماهی که در سیستم تربیتی

 حرف زدن از بعضی چیزها زشت بود.

اجبارا رفته بودم سراغ معلم ورزشم. آن روز از میان  

« عزیزم»ی جمالت نرم و مالیم معلم ورزش تنها همه

های بی شمارش شنیده بودم. عزیزم هایی که داغش 

 تا همین لحظه انگار روی دلم مانده بود.

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 364پارت#
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از ته دل  از یادآوری غربت آن روزها دلم می خواهد

فریاد بزنم. نفس داغم را محکم از بینی رها می کنم. 

بی برنامه سراغ مهتاب رفته بودم. شاید تحت تاثیر 

مادرانگی های قمر به پسری که از او گرفته بودند. و 

حاال همه چیز سریع تر از آنی که فکر می کردم اتفاق 

افتاده بود. صفحه ی گوشی را قفل می کنم. برای 

ل مهتاب تا همین جا کافی بود. دوباره روی مادری مث

کاناپه می نشینم. گوشی را می گذارم روی دسته ی 

کاناپه. باید آرام پیش می رفتم. با طمانینه و هدفمند. 

مهتاب حتما می توانست شانزده سال دیگر هم منتظر 

 بماند!
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ساعت از نیمه شب گذشته بود. چشم هایم از نیش 

که در این چند ساعت لحظه اشک و فکر و خیال هایی 

ای رهایم نکرده بودند، می سوخت. خسرو هنوز نیامده 

بود و تلفنش را هم جواب نمی داد. آنقدر روی کاناپه 

نشسته و فکر کرده بودم که همه ی تنم خشک شده 

بود و درد می کرد. خسته بودم و گرسنه. ولی اضطراب 

نه اجازی بستن چشم هایم را می داد و نه سرک 

 یدن به آشپزخانه و خوردن چیزی را.کش

 

بارها فضای پذیرایی و نشیمن را می روم ومی آیم. 

پشت پنجره می ایستم و هر ماشینی که وارد خیابان 

 در جلوی اینکه امید به می شود با نگاه دنبال می کنم.

 این و خانه این غربت از را من و بایستد ساختمان

 .کند رها لحظه
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می ایستم و مشتی آب روی مقابل آینه ی سرویس 

صورتم می ریزم. آب از کنار ابروهایم سر می خورد و 

خراش روی چانه ام را به گز گز می اندازد. مژه هایم 

هنوز از اشکی که گاهی بی اراده چشم هایم را تر می 

 و سرخ های رگه از پر هایم چشم و است دار نم کند،

 .خون پر

 

دستم خیسم را روی موهای موج دارم می کشم و آن 

ها را پشت گوشم می برم. با دقت به چشم هایم در 

آینه نگاه می کنم. جوری که انگار بخواهم غزال 

جدیدی را از میان آن بیرون بکشم و مقابل چشمانم 

 بیاورم. 
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از سرویس که بیرون می آیم صدها فکر و حرف در 

 د. ذهنم به جان هم افتاده ان

آورم نگاهم خیره می ماند به مردی سرم را که باال می

که روی کاناپه دراز کشیده و با چشم هایی که 

 می نگاهم ام دیده ها آن در را شرارت برق همین بارها

 و چرخانده طرفم به کاناپه ی دسته روی را سرش .کند

 .است پیچانده دستش دور را شالم

 کی اومدی نفهمیدم؟ -

ن، به پهلو می چرخد و خودش م شدن نزدیک با

 .کشد می عقب کاناپه روی را

 انگار جاتو گرفتم!-
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 365پارت#

 

 

 به بعد و کنم می نگاه کاناپه روی به فضای خالیِ

 .ندارد رفتن وقت عصبانی مرد به شباهتی که خودش

خسرو همیشه آنقدر شوخی و جدی و طنز و کنایه اش 

 هم از خوبی به شود می نه که است آمیختهدر هم 

 دنیای .شد دلخور او از خاطرش به نه و کرد تفکیکشان

 است کوچکی خودمختاری مثل درست نیا ملک خسرو
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 آن در انگار سخت و سفت مناسبات از یک هیچ که

 .ندارد جایی

 

شاید به همین دلیل در برابر این مدل رفتارهایش آن 

دارم. لبه ی میز جلوی گارد بسته ی همیشگی را ن

کاناپه می نشینم و دست هایم را به هم می چسبانم و 

 و عاصی غزال دست خواهم می می گذارم بین پاهایم.

 تلخی ی همه از کنم دورش و بگیرم را ذهنم ی خسته

 .وجودش در کرده رسوب های

 انگار خبرا خیلی خوب بوده.-

ش روی روبه نشستنم طور آن خسرو نگاه معناداری به

 .اندازد می

 

 !باشه کی برای و چی تا منظورت از خبر خوب-
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 .کی برای خوبی خبر چه تو بگو...-

لحظه ای بی حرف نگاهم می کند. انگار می تواند در 

چشم هایم حال بدم را ببیند و تالشی که برای پنهان 

کردنش می کنم. انگار بلد است ذهنم را بخواند و 

از بند همه چیز رها  بفهمد که در این لحظه می خواهم

 شوم.

 دست هایش را روی سینه در هم گره می زند.

 داره؟ ربطی چه ما به بقیه خبر خوبِ-

لبخند بی حال و رنگی می زنم. حرفش درست به 

اندازه ی منطقی بودن، بی منطق است. حتی همین 

نشستن ما رو به روی هم به خاطر بد و خوب دیگران 

 است نه خودِ ما.
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که به گندخوردن زندگیمون ربط داشت.  خبر بدشون-

 خوبش چرا نداشته باشه؟

خودش را کمی باالتر می کشد. نفس عمیقی می کشد. 

حالش تغییر می کند. چیزی میان مرد عصبی سرِ شب 

 و سرخوشی دقایقی پیشش!

عمیقا به صورتم خیره می شود. انگار که بخواهد همه 

 ی حس هایم را بعد از گفتن خبرش ببیند.

حتماال تا االن باید قرار بازداشت موقت فتاح صادر ا-

 شده باشه.

 

 می خالی دلم سر لبم را زیر دندان می برم.

 خون داغی در معلق کننده، مشمئز و سرد حسی .شود

 ی همه زدنی بهم چشم در و گیرد می را هایم رگ راه

 .کند می احاطه را وجودم
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 366پارت#

 

 اتفاق این تصور و سقوط فتاح یعنی سوختن امین.

 .است ترسناک وقوعش ی اندازه به درست

در خیره در چشم های خسرو پلک می زنم. نمی خواهم 

مقابل نگاهی که این طورمصرانه به من دوخته شده 

فرو بریزم. با همه ی تالشم باز هم صدایم لرزش 

 ارد.محسوسی د
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 خبر بدِ ما چیه؟-

انگار انتظار ندارد به همین راحتی از ماجرا بگذرم. 

مکث کوتاهی می کند و می شود همان خسرویی که 

 چند لحظه ی قبل دیده ام.

 از برسیم بود منتظر. زد زنگ قمر بودم بیرون-

 نمی. خورد سنگ به تیرش نرفتیم دربیاد، خجالتمون

و کاناپه ی خونه ی ر باید من ی خونه جای به دونست

 خودش پیدامون کنه!

 

اخم می کنم و خسرو فارغ از همه ی فکر خیال هایی 

 که دارم و داریم بلند می خندد.
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می خواست مطمئن بشه حرف هایی که شنیده دروغه -

و محاله من با دختر کسی که مادرمو بدبخت کرده سر 

 و سری داشته باشم.

ریان سرد آب دهانم را قورت می دهم. هنوز آن ج

 همایون مهتاب، فکر هنوز. هست هایم وسیال میان رگ

 .نکرده رهایم امین و

 

 دل به دلش می دهم.

 تو چی گفتی؟-

خسرو ابروهایش را از این سوالم باال می برد. تکیه می 

دهد به پشتی کاناپه و انگار که دارد عادی ترین حرف 

 های دنیا را می زند، می گوید:

مشو از همایون بگیرم. می خوام گفتم می خوام انتقا-

دختر همایونو یه جوری عاشق خودم کنم که به خاطرم 
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خوام وقتی که وایسه تو روی فرح و پدرش. گفتم می

خوب به من وابسته شد ولش کنم برم. بعد اون بگرده 

دور دنیا دنبالم. بگرده ولی پیدام نکنه. یه جوری که 

ب و خیال انگار هیچ وقت نبودم. انگار همه چی خوا

 بوده. 

 

 کنیم.نگاه میهنوز خیره به هم

 

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 367پارت#

 

 

شوم و نه ته دلم خالی عجیب است که نه مضطرب می

 قرار وقتهیچ داریم ایمان نفرمان دو هر انگار شود.می

 روی ریخته موهای. بیفتد اتفاقی همچین نیست

 زنم.می گوش پشت را صورتم

 

 مادرت چی گفت؟ -

 کند.ام نگاه میجور خاصی به آرامش غریب آن لحظه

عصبی شد. زد اون کانال. شروع کرد داد و دعوا  -

گشت مثل این که بگه کردن. دنبال یه چیزی می

خاطر زحمتی که واسه کنه یا بهشیرشو حاللم نمی
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کنه. ولی پیدا بزرگ کردنم کشیده عاقم می

 کرد.نمی

 

کالمش تلخ است. تلخ و جگر سوز. چیزی که من طنز 

 کردم.ی وجودم درکش میبا همه

 پس جنگ شروع شده؟ -

کند و آرنج هر دو نشیند. تنش را خم میصاف می

 گذارد روی زانوهایش.دستش را می

 

 آری خانم کماندو!ترسی؟ تو که کم نمیاز چی می -

حتی همین شوخی ساده هم برای آن لحظه و اتفاقاتی 

 در حال وقوع است عجیب ناهمخوان است. که

 ما باید چیکار کنیم؟ -
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 گوید:کند و میبا سر به کنارش اشاره می

 من که پیشنهاد دادم، تو به حرفم گوش ندادی! -

 

کنم به نقش بازی کردنم ادامه بدهم. لبخند سعی می

توانست سراغم بزنم و به این فکر نکنم که مهتاب می

ی چیزها حقیقتی که انگار  همهخواست! بیاید... اگر می

نظر اهمیت به یا حداقل کماهمیت ی آن بیدر سایه

 آمدند.می

 

هویت است. لبخندم انگار بیش از اندازه مصنوعی و بی

گذارد. دانم خسرو حالم را به چه حساب مینمی

دارد. تنش را عقب نگاهش را با مکث از لبخندم برمی

 پشتی کاناپه. دهد بهکشد و باز تکیه میمی

 شه.نوبت این پسر برقیه هم می -
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طور خطاب کردن امین اصرارش را برای این

 یادم تا مانممی معلق خال در انگار ایلحظه فهمم.نمی

 مهریبی تراز هم حداقل یا ترمهم چیزهایی بیاد

 .هست دنیا در هم مهتاب

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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ترین حماقت برای بردن تو بزرگبا تالشش  -

 زندگیشو کرد.

افتد. آب دهانم را چند دلیل به خارش میته گلویم بی

 دهم.بار پشت سر هم فرو می

اگه با پروازش رفته بود، شاید همه چیز براش یه  -

 رفت.جور دیگه پیش می

هایی که در آن آپارتمان دیده بودم تصویر چمدان

 کند.مقابل چشمم قد علم می

 

 قانونی کرد؟ امین که از راه دریا همچه فرقی می -

 .بره خواستمی

 .گرفته و است سنگین صدایم از غصه
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نه وقتی قرار بود یکی رو با مدارک جعلی همراه  -

 لو که مسیرش و بردنت یبرنامه خودش ببره.

 واسه چیزا یبقیه و ناخدا آوردن مقر دیگه رفت،

 .نبود سختی کار مامورا

 

اش به قدر یک حباب ی بزرگییا با همهکنم دنحس می

 شود.تنگ می

 اون حساب که گفتی... -

خواهم بپرسم، همان حساب امین است؟ همانی که می

سهم حاجی از ارزها به آن منتقل شده؟ همانی که 

 ام را بازیچه کرده؟همایون به خاطرش زندگی و آینده

 

یه مدرک الزم بود تا ریز کارای فتاح بره زیر  -

ن که رفت. بعد هم این جریان غیرقانونی بیذره
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بردن تو و فراری دادن پسرش!  فتاح فکرشو 

 کرد دقیقا از جایی بخوره که انتظار نداشت. نمی

 

گذارمش برای بعد. برای پرسم از کجا و چطور. مینمی

فردا. برای هر وقتی بعد از گرفتن جواب سوالی که مثل 

 خوره به جان مغزم افتاده است.

 ام. کشم روی لب باالیینم را میدندا

 

 تو گفتی؟ -

 کند.نامفهوم نگاهم می

 تو لو دادی؟ -
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 رود.هایش درهم فرو میاخم

واسه همین از قبل اون اتفاق برنامه چیده بودی  -

 منو با خودت ببری مشهد، نه؟

مانم. با همان اخم میمنتظر حرف یا جوابی به او خیره 

اش را از کمر شود. پیراهن مردانهاز روی کاناپه بلند می

 گوید:کشد و میشلوار بیرون می
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خاطرش کسی ارزش اینو نداره که آدم بههیچ -

 خودش رو بفروشه!

 کند.ی سرآستینش را باز میدکمه

 امشب .وقته دیر خیلی دیگه .بگیرم دوش رممی -

 قمر تونی توی اتاق من بخوابی.می ...مونیممی جاهمین

. بدم بهت چیزی لباساش از تونمنمی نیست

 برمتمی صبح. کنی استفاده من مال از تونیمی ولی

 .خریممی خواستی چی هر

 

شوم. بازویش را ی میز بلند میخواهد برود که از لبهمی

 شوم.گیرم و مانعش میمی

رج بشه. خا ایران از نیست قرار امین دونستیمی -

کردی تونست بره، نه؟ فکر میحتی هوایی هم نمی

ممکنه انقدر احمق باشم که بخوام خودمو تو دردسر 
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بندازم!همایون گفته بود من باید تا لب مرز باهاش برم 

ذاری. گفتی نمیکه بتونم لوشون بدم. ولی تو از اول می

 اشبرنامه و قبل از اینکه اون اتفاق واسه امین بیفته

 من بذاری خواستینمی هم هم بریزهبردن من به واسه

 و صبوحی دکتر کردن پیدا خاطربه اشهمه اینا ...برم

 هست؟ هم ایدیگه چیزای یا شهرزاده؟ مشکل

 

 هایم.گردد به چشمنگاهش برمی

کنه؟ مهم اینه االن نهایت برای تو چه فرقی می -

درگیریت تو این ماجرا چندتا سوال و جواب ساده 

 همین!است. 

 

ماند. میان هایش معلق مینگاهم میان چشم

هایی که انگار یک دنیا حرف پشتش پنهان سیاهی
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رود و کند. به طرف راهرو میدارد. بحث را تمام می

 گوید:می

 استراحت اتاقم تو رم لباسامو بردارم. بعد برومی -

 .کن

 

ماند که وارد نگاهم از پشت سر روی قامت بلندش می

 بیرون هایمچشم قاب از انحنایش در و شودمی راهرو

 .رودمی

 

 

 

. 
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ام، چیزی بعد از لحظات پراضطرابی که امروز داشته

گذرد. حس خوب مثل نسیم نرم و آرام از ته دلم می

حضور کسی که بشود در این آشفته بازار به او اعتماد 

 دلیلی پشت این کارش باشد!کرد. حتی اگر 

 

 

 

 آد!ولی خیلی بهت می -

ی رو به کنم و از پشت پنجرهنفسم را محکم رها می

آیم. نگین پشت میزش نشسته خیابان کناری عقب می
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ای به حال و روز پراضطرابم و با لبخند دلگرم کننده

 کند.نگاه می

 

تمام این یک ساعت تالش کرده تا حواسم را از امروز 

 اقاتش پرت کند و این تیر آخرش است انگار.و اتف

 گویم:ی پنجره و میدهم به لبهکمرم را تکیه می

 ی رئیسته!سلیقه -

 

 خندد.می

 نگو که باز دیکتاتور بازی درآورد. -

گذرد انگار هزاران ای که میپرم از دلهره و هر دقیقه

شویند. امروز همه چیز تمام دست در دلم رخت می
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شود. برای پرت بگویم شروع میشود. یا بهتر می

 شوم.کردن حواس خودم با نگین همراه می

 

دیکتاتور بازی واسه یه دقیقه،اشه. کل فرایند  -

خریدمون پنج دقیقه هم طول نکشید. یه نگاه به 

ها. شلوار و بلوز و مانتو من کرد یه نگاه به رگال

برداشت داد دستم، گفت برو تو اتاق پرو بپوش. 

 همین!

 

 خندد.نگین بلندتر می

 اش خوبه. اینو قبول کن!ولی سلیقه -

خوای انقدر قربون دست و پای نگین جون می -

 بلوریش نرو.
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نشاند. از روی نگین اخم شوخی روی صورتش می

 آید.شود و به طرفم میصندلی بلند می

 

اش خیلی خوبه. ولی انصاف نباش. سلیقهدیگه بی -

ودش واست یه شنوی مجبورش کن خاز من می

لباس طراحی کنه. کار سختیه ولی فکر کنم تو از 

اش پسش بر بیای. بعد بیا باهم در مورد سلیقه

 حرف بزنیم.

 

 

. 
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یاد مکالمه ی چند وقت پیش مان در این مورد می افتم 

و شرطش برای آن. نگین روی مبل رو به روی من می 

یش را روی پای دیگر می اندازد و می نشیند. یک پا

 گوید:

 

 عین در تونه می چطور خسرو نفهمیدم وقت هیچ -

 !باشه هنرمند حد این تا بودن جدی

چقدر جلوی خودم را می گیرم تا سرنچرخانم و به 

تابلوی نقاشی روی دیوار نگاه نکنم. به تبعیت از نگین 

 همه لحظه این در نگین روی مبل مقابلش می نشینم.
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 لبخندش و آرامش ی آن چیزهایی است که من ندارم.

 .است روزهایم این حسرت

 

حلقه ی شال را از دور گردنم باز می کنم و برای پرت 

 کردن حواسم می گویم:

 قرار بود برام از وقتی ایتالیا بودین بگی.-

 نگین کمی دقیق تر نگاهم می کند.

 نگرانی؟-

گردنم می کشم و روی انکار نمی کنم. شال را از دور 

پایم می اندازم. از شب پیش که خسرو شالم را دور 

 دستش پیچیده، انگار عطرش چسبیده به تار و پود آن.

 

 می خوام حواسمو پرت کنم.-
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 فکر می کنی این جوری جواب می ده؟-

 دست می کشم میان موهایم.

راه حل بهتری ندارم. پدرم نیست. به جز خسرو تنها -

نم ازش در مورد اوضاع بپرسم عمه امه کسی که می تو

 که اونم با اتفاقای...

بی اختیار مکث می کنم. نمی دانم از دعوای من و فرح 

خبر دارد؟! یا اصال خسرو در مورد برنامه هایش چیزی 

 به او گفته است؟

 

 نفسم را محکم رها می کنم.

انقدر همه چیز بهم پیچیده که گاهی نمی تونم حس -

 وسط پیدا کنم. های خودمو این
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نگی با همان آرامش مخصوص به خودش لبخند دلگرم 

کننده ای می زند. پایش را از روی پای دیگر برمی دارد 

و زانوهایش را به هم می چسباند و کمی به یک طرف 

 خم می کند.

 

. کند می دنبال را حرکاتش ذهنم در یک گریز خودآگاه

نم درگیر ذه از ای گوشه التهاب و دلهره همه آن میان

این سوال بی ربط می شود که چرا من هرگز همچین 

 لباس هایی نداشته ام؟

اگه فکر می کنی تا اومدن خسرو این طوری حواست -

 پرت می شه، من مشکلی ندارم. برات تعریف می کنم.

 

 

. 
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نگاهم را که در امتداد پاهایش به پاشنه بلند کفش 

 نم.رسیده باال می آورم و به چشم هایش می رسا

ببخشید اما االن نمی تونم محترمانه رفتار کنم و بگم -

 .دیگه وقت یه اگه حوصله نداری بمونه برای

 نگین به جوابم بلند می خندد.

 

 تو خیلی شبیه خسرویی. اینو کسی بهت گفته؟-

هایم را که پر از حس ناباوری است به صورتش چشم

می دوزم. من و خسرو به اندازه ی همه ی مفاهیم 

ضاد دنیا با هم فرق داریم. و حاال درک نمی کنم که مت

 چطور می توانیم به چشم نگین شبیه به هم بیاییم.
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 گوید:می

اوایل دهه ی هشتاد آقای ملک نیا اسما منو برای -

 بودم فرستاده رسما ولی ادامه ی تحصیل بورسیه کرد.

 .کنم راه به سر رو پسرش

 

.. 
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از خنده ی رها و بلند دقایقی پیشش تنها لبخند سرد و 

بی حسی به جا مانده که به سختی روی لب هایش نگه 

 می دارد.

 آخر سال دو منم مثل تو عشق خارج رفتن بودم.-

 محض که بودم کرده خفه زبان با خودمو دبیرستان

 .برم ایران از دیپلم گرفتن

 

شال حریرش را بی دلیل روی موهای لختِ رنگ شده 

اش مرتب می کند. یک گریز آشکار از فکرهایی که 

 انگار ذهنش را مشغول کرده اند.

 اون اینکه اوضاع مالی پدرم خوب بود. یعنی تا قبل از-

 داشت، دفترخونه. بود خوب بیاد پیش واسش مشکل

 رگ من ولی بود سختی و سفت آدم .مشهد توی

 بفرسته دیپلم از بعد منو بود داده قول و بلد بودم.خوابش
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 یه فروش واسه سندسازی ماجرای سر ولی .برم

 ...ملک

 

 ای لحظه. شوند می کلمات انگار در دهانش سنگین

 :گوید می و کند می مکث

. شناخت می که بود سال خیلی رو نیا پدرم آقای ملک-

 .داد می انجام رو ثبتش کارهای

س می کنم چقدر حالش را می با هر مکث نگین ح

فهمم. چقدر رنجی که از گفتن خطای پدرش کلماتش 

را تلخ و سنگین می کند برایم آشناست! من سال 

هاست که این رنج را زیسته ام. اینسقوط اجباری از 

گناه دیگران را. آدم هایی که باور مقدس بودنشان مثل 

ده یک کلیشه ی فناناپذیر در تار و پود زندگی تنیده ش

 است. آدم هایی با اسم پدر و مادر!
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بعد از اون ماجرا پدرم یه سری مشکالت قضایی و -

بعد هم مالی پیدا کرد... پیشنهاد آقای ملک نیا بود که 

 خواستگاری پدرم از رو من ظاهر در من رو بفرسته.

 هزینه جای به و برم بود قرار اصل در ولی. بود کرده

که می خواد براش  رو کاری اقامتم و تحصیل های

 انجام بدم.

 

بی اختیار امروز خودم را با گذشته ی نگین مقایسه می 

کنم. انگار هیچ کدام از کارهای این خانواده بدون 

 مانع خواهد می دلم نقشه و نیرنگ پیش نمی رفت.

 ی کاره نیمه ی قصه شنیدنِ میل انگار. شوم گفتنش

 بود. شده خاموش ذهنم در باره یک به ونتزیا میدان
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البته پسر یکی از دوستای قدیمیش هم اونجا بود. -

اصال دلیل اصلی که خسرو رو فرستاده بود ایتالیا همین 

بود. ولی خب... خسرو هیچ وقت به حسام روی خوش 

 .طوره همون هم هنوز نشون نمی داد.

 

 ابروهایم بی اختیار و از سر آشنایی باال می پرد.

 .فکر کنم می دونم کی رو می گی-

 نگین چشم هایش را لحظه ای باریک می کند.

 مشهد که بودین دیدیش؟-

 آره. خودشه؟-

 می زنگ اتاق می خواهد جوابم را بدهد که تلفن

 میزش طرف به .شود می بلند جایش از نگین .خورد

 برای را چیزی که صدایش بعد ی دقیقه چند و رود می
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 حس ی همه جای دهد می توضیح خط پشت مخاطب

و سنگین دقایقی پیش را در فضای اتاق می  سرد های

 گیرد.

 

چند ساعت گذشته و من خبر از اتفاقاتی که دارد می 

افتد ندارم. با دلهره گوشی را از جبیم بیرون می آورم. 

پیام روی صفحه عضالت شکمم را از اضطراب منقبض 

 کند.می

 «باید ببینمت.»

 

 

. 
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مهره های گردنم درست از همان جایی که خم شده 

تیر می کشد. دیشب قبل از خواب نت گوشی را قطع 

کرده بودم تا همین چند دقیقه ی پیش. انگار که با 

روشن بودنش مهتاب می توانست از آن فاصله ی دور 

درگیر دست دراز کند و آن بخش از ذهنم را که همیشه 

 او بود لمس کند.

 

تمام ساعات امروز منتظر خبری از خسرو و دادگاه 

همایون بودم و حاال این پیغام از پیام رسان سبز و 

 شماره ای که حتی آن خط ناآشنای قبل هم نیست.
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 غزال؟-

سرم را باال می برم و با گنگی به نگین نگاه می کنم. 

 اخم ظریفی میان ابروهایش می نشیند.

 شده؟چیزی -

 

لب هایم را روی هم می کشم. حاال که شمه ای از 

گذشته اش را شنیده ام انگار حرف زدن برای او دیگر 

سخت نیست. گوشی را میان انگشتانم فشار می 

 .گیرند می پیشی هم از ذهنم در کلمات دهم.

 نمی دونم خسرو در مورد امین...-

گوشی که میان مشت بسته ام می لرزد، جمله ام را 

مه کاره رها می کنم. سرم را پایین می آورم و به نی

صفحه ی گوشی نگاه می کنم که به جای هر شماره ی 
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ناشناسی آشناترین و رندترین شماره ای که در گوشی 

 ام ثبت کرده ام را نشان می دهد.

 خسروئه!-

 خب جواب بده.-

 

نگین جلو می آید و منتظر مقابلم می ایستد. عجیب 

 که همایونم سرنوشت دخترانه اناست ولی آنقدر نگر

 می حس حلقم پشت درست را قلبم های تپش

 کشم می گوشی ی صفحه روی را شصتم انگشت .کنم

 می پر را گوشم خسرو صدای گفتن «الو؟» محض به و

 .کند

خیلی سریع با علی پا می شی می آی جایی که من -

 هستم. خودم بهش زنگ زدم. فقط عجله کن.
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له می گوید که حتی امان نمی دهد آنقدر تند و بی فاص

 من میان جمله هایش سوالی بپرسم.

 

 خسرو؟-

 .نداریم سریع غزال. وقت-

 و تلفن را قطع می کند.

 چی می گفت؟-

از جا بلند می شوم. اضطرابی که از لحن و صدای او به 

 معجون وجودم سرریز می شود و تپش های تند قلبم

 . سازد می غریبی

 

 

. 
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موهایم را زیر شال پشت گوشم می برم و دستم را 

 همانجا روی گونه ی داغم نگه می دارم.

ریع با علی برم جایی که نمی دونم... یعنی... گفت س-

 هست.

 نگین نگران جلوتر می آید.

 نگفت کجا؟-

سرم را تکان می دهم. نگین دستش را روی بازویم 

 می گذارد.
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 پس چرا واستادی؟ برو، حتما کار مهمی داره.

آخرین نگاه را به نگین می اندازم و بعد در حالی که 

گوشی را می گذارم در جیب پشت شلوارم به طرف در 

 روم. می

مثل همه ی دستورات خسرو همه چیز در سریع ترین 

حالت ممکن اتفاق می افتد. روی صندلی عقب ماشینی 

 فاصله و ام نشسته است حرکت حال در که با سرعت

 دانم نمی که کنم می نگاه مسیری به صندلی دو بین ی

 .برسد کجا به است قرار

 نگفت جایی که می ریم کجاست؟-

 

 آینه نگاهم می کند.علی لحظه ای از 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 فقط به من آدرس دادن غزال خانوم.-

حس خوبی به این پسر دارم. شاید چون در این مدت 

هر بار در شرایط پرتنش و اضطراب بودم با همین 

حضور آرامش همراهی ام کرده است. کالفه خودم را 

 عقب می کشم و به صندلی تکیه می دهم.

 نجا؟خب همون. نپرسیدی چرا باید بیایم او-

از »نیم نگاه معناداری به من می اندازد. انگار که بگوید: 

برای چندمین بار شماره اش « کی؟ از خسرو ملک نیا؟

را می گیرم. مثل دفعات قبل تلفن آنقدر بوق می خورد 

 تا تماس قطع می شود.

 

خودتونو اذیت نکنین. االن دیگه می رسیم. خسرو -

زنگ بزنین نمی خان نخوان جواب بدن، تا صبح هم 

 دن!
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 «خسرو خان! »نفسم را حرص رها می کنم. بله، 

 از پر خیابان یک در جایی حوالی پارک شهر هستیم.

 را خودم. گذر حال در و شده پارک های ماشین ازدحام

 راننده صندلی کنار از و ام کشیده جلو صندلی روی

 .ام دوخته چشم اطراف به خسرو کردن پیدا برای

 

 جان خسرو خان. اوناها. اون-

به جهتی که علی می گوید نگاه می کنم و در امتداد آن 

 ماند.نگاهم روی ساختمانی ثابت می

 

 

. 
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کند و بعد انگار افتاده باشد افکارم یک ایست کامل می

نهایت در روی دور تند یک دنیا حدس را با توان بی

خاطر ترافیک کند. سرعت ماشین بهذهنم تکثیر می

 قدر آرام است که فرق چندانی با متوقف بودن ندارد.آن

کشم. دستم هنوز خودم را به طرف در ماشین می

 :گویدمی فورا دستگره را نکشیده که علی

 صبر کنید غزال خانوم. -
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ر راند و من کالفه از هدر راهی که باز شده تندتر می

گذرد دستم ثانیه تاخیری که در رسیدنم به خسرو می

 دور دارم. علی کمی جلوتررا از روی دستگیره برمی

 نگه خسرو ماشین کنار درست بعد کمی و زندمی

 ایثانیه چند توقف همین. است شلوغ خیابان. داردمی

 .کندمی بلند را سری پشت هایماشین بوق صدای هم

 

شوم و اغ ندارم پیاده میبا سرعتی که در خودم سر

ام به مرد آشنایی که روی صندلی قبل از هر چیز توجه

شود. خسرو از داخل در عقب شاگرد نشسته جلب می

کند و در همان حال به علی که میان بوق را برایم باز می

 گوید:ها منتظر کسب تکلیف است میو اعتراض ماشین

 تو برو نمایشگاه غزال با منه. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رود و من روی دهد و میتکان می علی سرش را

نشینم. برای حضور صندلی عقب ماشین خسرو می

حسام در این لحظه دلیل دارم و ندارم. انگار منتظرم 

تر از این دلیل ساده که حسام وکیل خسرو چیزی مهم

ی خسرو ی عجلهاست بشنوم. چیزی که به اندازه

ی بودن نزدیک ساختمانی که برای آمدنم یا بهانه

 ی طالیی و نقش ترازوی روی آن مهم باشد.نوشته

 

چرخد. نگاه و لبخندش همانی حسام به طرف من می

 خاطر دارم.است که از مالقاتمان در رستوران به

 خوبید؟ سالم خانم. -

. است صمیمی و سالمش در عین رسمی بودن، گرم

 ذهنم در روز آن حال و حس ایلحظه برای که جوری

گیرد. فقط برای یک لحظه، چون آن را با می جان
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زنم و بعد از جواب سالمش از سرعت در ذهنم پس می

 کنم.ی وسط ماشین به خسرو نگاه میآینه

 

 جلسه ی دادگاه چی شد؟ -

 :دهدمی جواب که جای خسرو، حسام استبه

 اون که سر دراز داره. -

ای که نقش دو چشم سیاه نگاهم را بین حسام و آینه

 چرخانم.ر خود دارد میرا د

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 376پارت#

 

 

 یعنی چی؟ -

 گوید:باز هم حسام می

یعنی هم تعداد متهمین پرونده زیاده هم موارد  -

 چند حداقل حکم صدور تا تخلف و شکایت شکات.

 .کشهمی طول جلسه

به امید شنیدن یک حرف، یک جمله، یک جواب به 

خاطرش با آن ن دلیلی که بهدوزم. هماخسرو چشم می

همه عجله از من خواسته بود خودم را به اینجا برسانم. 

 گوید:مقدمه میچرخد و بیبه عقب می
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 به حسام وکالت بده. -

 چی؟ -

ی این کلمه پرسشی تنها جوابی است که در برابر جمله

چرخد. حسام چندین برگه را ربطش روی زبانم میبی

گذارد. بعد و روی داشبورد می آورداز کیفش بیرون می

 گوید:احتماال با درک شرایط می

گیرم و زنید من یه تماس میتا شما حرف می -

 گردم رئیس.برمی

 

قدر جدی است که خسرو حتی به موضوع انگار آن

 که ماشین در دهد.رئیس گفتنش واکنش نشان نمی

 :گویممی شودمی بسته

 داشته باشم؟چی شده خسرو؟ چرا باید وکیل  -
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 آید:و جواب او که مثل صاعقه برسرم فرود می

 بود؟ کرده نامت غزال همایون چیزی به -

آرام و « نه»زنم. و بعد هایش پلک میچندبار در چشم

 چرا فهممنمی شود.هایم خارج میجانی از میان لببی

 و اموال سر همایون .پرسدمی سوالی همچین

رد. حتی شعله هم با ندا شوخی کسیهیچ با اشدارایی

 نام به و بکَند وجود تالش زیاد نتوانسته چیزی از او

 .کند خودش

 

کشد روی لب و کند. دستش را میخسرو مکث می

 اش.چانه

به حسام وکالت بده. وقت نداریم. قبل از اینکه  -

های حسابتو همایونو بگیرن باید تکلیف واریزی

اید ادعا خوام تو دردسر بیفتی. بمشخص کنیم. نمی
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کنیم از حسابت سواستفاده شده. قبل از اینکه دادگاه 

 احضارت کنه باید دادخواست بدیم.

 مگه قراره همایونو بگیرن؟ -

 ترین سوالی است که در ذهنم دارم.این واضح

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 377پارت#

 

 

 هایم.زند در چشمزل می
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 بمونه؟ فراری عمرش آخر تا خواستمی دلت -

گوید هزار حرف و کنایه در خود که می« فراری»آن 

 این به اول همان از یعنی پرسممی خودم از دارد.

 ینقشه را، همایون پیشنهاد وقتی کرد؟می فکر لحظه

 خیانت او به که خواهری به کمک خاطربه را همایون

 به را همایون دختر شد راضی وقتی پذیرفت، بود کرده

اش ببرد تا پسر فتاح را در تله بیندازد، وقتی من هخان

اش برد، وقتی پیشنهاد کرد نقش را به عمارت پدری

دانست خبر از آنجا بهتر به گوش بازی کنیم و می

قدر به او رسد، وقتی همایون آنهایی که باید میآن

اعتماد کرده بود که از مخفیگاهش خبر داشت، دقیقا به 

ی او کرد. به وقتی که من در جبهههمین لحظه فکر می

باشم و او کسی که حتی برای لو رفتن همایون برنامه 

 دارد.
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هایی که بیند از روی داشبورد برگهسکوتم را که می

 گذارد.دارد و روی پاهایم میحسام گذاشته برمی

 

خوای بخونی اول بخون، بعد امضا کن. فقط می -

باید از سریع. وقت نداریم. تا دیر نشده حسام 

 دفتر دادستانی وقت بگیره.

 

اندازم. دست های روی کاغذ مینگاهی گذرا به نوشته

 لرزد. و دل و صدایم باهم می

دونی پرونده ای که همایون برام ساخته تو که می -

 هنوز بازه!

 

 ام؟ جواب واضح است.ترسیده
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 مستاصل و نگرانم؟ باید بگویم بله.

رنگ ام میان مهر کمماندهمن در این لحظه معلق 

ام به همایون و فردایی که شاید همین امنیت و دخترانه

 آرامش نسبی را هم دیگر نداشته باشم.

 

ای دستش را از بین دو صندلی جلو خسرو لحظه

آورد. انگار که بخواهد جایی از صورتم را لمس کند می

گاه صندلی گیردش به تکیهشود. میو بعد پشیمان می

 .شاگرد

نگران اون نباش. وقتی دستت جلوی همایون پر  -

باشه مجبوره کوتاه بیاد و شکایتشو پس بگیره. 

شی یکی از شاکیای جوری تو هم میاین

شه باهاش معامله کرد. مگه تو خصوصیش. می

جز واسه همین نرفته بودی سراغ گاوصندوقش؟ به
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فرستمش پیگیر اون به حسام که وکالت بدی می

رونده هم بشه. باالخره یه راهی پیدا ماجرای اون پ

کنیم که ثابت کنیم جعل امضا کار تو نبوده. من می

 خوام پات به دادگاه باز بشه. االن فقط نمی

 

هایم را پر و وفقه ریههایی که بیام از فشار نفسسینه

 .مرددم شود.کند باال و پایین میخالی می

 

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 ادعای ولی دانم قانون با کسی شوخی نداردمی

 شدن متهم به است قرار آخرش که ایسواستفاده

 .نیست ایساده کار شود ختم همایون

 

گفتی اون واریزیا انقدر عددش کمه تو که می -

 .آرهنمی پیش برام مشکلی که

دی؟ اون غزال تو اصال به حرفای من گوش می -

می نداره ولی اگه پای هر واریزا به خودی خود جر

شی به کدوم از اون آدما به پرونده باز بشه متهم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خوای؟ آره غزال؟ دستی با همایون. تو اینو میهم

 تونی همچین چیزی رو تحمل کنی؟می

 

اگه همایون لج کنه و قبل از اینکه ادعای ما ثابت  -

 بشه منو بندازه زندون چی؟

آورد. خودکارش را بیرون میخسرو از جیب بغل کتش 

 گوید:گیرد و میبه طرف من می

 

کنه. بهت قول وقت این کار رو نمیهمایون هیچ -

 دم.می

کنم. انگار هر دو هایش نگاه میبه خودکار و بعد چشم

کنیم. به دعوای روزهای اول دقیقا به یک چیز فکر می

در نمایشگاه که من را از حکم جلبی که همایون داشت 

 انده بود.ترس
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دهد تا گیرد. خودکار را تکان مینگاهش را از من می

 بگیرمش.

 به من اعتماد کن. -

 

ماه عادتم شده اعتماد کردن به او. در این کمتر از یک

قدر کیفیت این عادت زیاد است که انگار هیچ روزی آن

ام بدون اعتماد به او نگذشته و قرار هم در زندگی

 نیست بگذرد.

 

زیر پوست انگشتانی که با آن خودکار را  قلبم انگار

تپد. همان اندازه واضح و قابل لمس. به ام میگرفته

 خسرو. کنممی امضا و خوانممی را متن خسرو اصرار

 کمی که زندمی حسام برای درپیپی بوق چند
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. کندمی تایپ اشگوشی در چیزی و ایستاده ترطرفآن

 در که شودمی نیآ از ترجدی چیز همه و آیدمی حسام

 .امکرده تجربه مدت این

 لرزد.گوشی باز در جیبم می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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صدای بسته شدن در پشت سرم، میان کوران اصواتی 

که در ذهنم به راه افتاده گم می شود. دست سردم را 

به دیوار کنار در می گیرم. فشار و سنگنی کلماتی که 

ر شنیده ام انگار همه ی تاب و توانم را به پشت این د

 یغما برده.

 

 غزال خانم؟ خوبی؟-

پلک می زنم. هیاهوی اصوات در ذهنم جایش را به 

 زمزمه ی حرف زدن آدم های می دهد.

 رنگت پریده. حالت خوب نیست؟-

نگاهم در چشم های روشن حسام می ماند و در یک 

چرا تا حاال گریز خودخواسته به این فکر می کنم که 

 نفهمیده ام چشم هایش تا این حد روشن است؟
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 دندان می کشم روی لبم.

 خوبم.-

صدایم آنقدر ضعیف است که بعید می دانم به گوشش 

ی می « نچ»رسیده باشد. ولی می شنود و زیر لب 

 گوید.

 خوب نیستی که. می خوای سلطون سرویسم کنه؟-

 

ش موج نه لحنش و نه شیطنتی که در زمزمه ی آرام

. کند ایجاد بدم حال در تغییری می زند، نمی تواند

 شدن نزدیک با زمان هم و کند می نگاهم تر عمیق

 :گوید می ما به مردی

 جلوی در ایستادیم خانم رادمنش. از این سمت لطفا.-
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به مسیری که با دستش نشان می دهد نگاه می کنم. با 

ر د چکش ضربات مثل هر قدمی که برمی دارم کلمات

 کم ما وگرنه بشه ثابت ادعاتون باید» ذهنم می کوبد:

 یا رشوه پولشویی، برای شخص که مواردی نداشتیم

 مدارکدیگران یا حساب از قانون حواس کردن پرت

 «.کرده استفاده

 

متهم صبحِ امروز برای تفهمیم اتهام از بازداشتگاه »

 سایر قانونی روال طبق موقت به دادسرا منتقل شد.

 « اه اتهام

در صورت اثبات ادعا باید مرجع و مقصد این انتقال »

 «ها برای دادگاه مشخص بشه.

 

 االن کجا می ریم؟-
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تازه از در اصلی ساختمان بیرون آمده ایم. حسام به 

 و موها میان طرف من سر می چرخاند. آفتاب افتاده

 می باریک صورتم در را نگاهش. روشنش های چشم

 .کند

جایی بشینم در مورد پرونده با هم می خواستم یه -

 حرف بزنیم ولی فکر کنم خیلی حالت خوب نیست.

 

به عادت همیشه دست می برم تا موهایم را پس بزنم 

و وقتی مویی را لمس نمی کنم، دست می کشم روی 

 پیشانی ام.

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 380پارت#

 

 

 ای دیگه یخوبم. یعنی مجبورم که خوب باشم. چاره -

 .ندارم

حسام نفس عمیقی می کشد و به رو به رو نگاه می 

 کند.

. نیست خوبی شرایط اصال حق می دم. بهرحال-

 .پدرت برای مخصوصا
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چیزی مثل یک حباب در گلویم می ترکد. از عصر دیروز 

 بارها را حس این اند، گرفته را همایون که شنیده بودم

ن بغض، نگرانی و بی چیزی. بودم کرده تجربه بارها و

 ترس.

حسام گوشی را که چند دقیقه ی پیش از نگهبانی 

 تحویل گرفته، روشن می کند.

 جدید آش یه اگه اول زنگ بزنم به خسرو ببینیم-

 روند و پرونده مورد در جایی یه بریم نپخته برامون

 .بزنیم حرف دادرسی

 

نگاهم حرکت دستش را دنبال می کند که روی صفحه 

ه می شود. نفسم را از بینی رها می ی گوشی کشید

کنم. قبل از اینکه روی اسم خسرو را لمس کند می 

 گویم:
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شما وکالت خسرو رو فقط تو پرونده ی سواستفاده از -

 اسناد کارخونه به عهده دارید؟

 

. کند می مکث گوشی ی صفحه به نرسیده انگشتش

 می چشم من به پرسشگرانه و آورد می باال را سرش

 سم را این بار محکم تر رها می کنم.نف. دوزد

 چند تا سوال هست که می خوام ازتون بپرسم.-

 

حسام دستش را با گوشی پایین می آورد. مثل همیشه 

که فاصله ی جدیت و شیطنتش به چند ثانیه هم نمی 

رسد. حالت صورتش تغییر می کند. لب هایم را با زبان 

ون را تر می کنم. از دیشب وقتی خبر دستگیری همای

شنیدم و بعد جنجال پشت تلفن فرح با خسرو را، با 

خودم شرط کردم که روی پای خودم بایستم. به خاطر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خودم، آرزوهایم و ماهی؛ که جز من کسی را در این 

 دنیا نداشت.

 

اگه چیزی باشه که بتونم جواب بدم خوشحال می -

 شم کمکت کنم.

شرط و شروطش برای حرف زدن به اندازه ی کافی 

گیرم نگاهم را در روشنی اضح است. نفسی میو

 کنم.چشمانش قفل می

 

ای که فراری دادن... و بعد لو دادن متهم پرونده-

 شاکی خصوصیش هستید چه نفعی براتون داشت؟
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 381پارت#

 

 

حسام به جای جواب دستش را در جیب شلوارش فرو 

 کند.می کند و مستقیم نگاهم می 

واقعا برام سواله. چرا کمک توی فرار و بعد لو دادن؟ -

 چی هفته چند این توی چرا لو دادنش همون اول نه؟

 کرد؟ تغییرمی وسط این

 حسام با اخمی که میان ابروهایش نشسته می گوید:
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می دونی می شه بابت این ادعا درخواست تعقیب -

 کیفری کرد؟

 

 د گرفته ام.دیگر قوانین بازی این آدم ها را یا

 کرد؟ ثابتش بشه و اگه-

جوری که بخواهد جدیتم را بفهمد چند لحظه نگاهش 

را در چشم هایم نگه می دارد. بعد چشم می چرخاند به 

 جایی پشت سرم.

 پات تا بکنم تالشمو ی همه خسرو از من خواست-

 در. نشه باز پدرت ی پرونده ماجرای به این از بیشتر

 مدرک فکر به جای اینکه به هم خودش خواهر مورد

 باشه، اش سواستفاده اثبات برای

 همین آدم این .اشه تبرئه واسه ماده و تبصره دنبال 

 .عجیبه قدر
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آنقدر باهوش هستم که کنایه اش را 

 می فشار هم روی محکم را هایم دندان بفهمم.

 دهانم بخواهد من از کنایه با که دارد حق حسام .دهم

ا وجود کالهبرداری پدرم باز هم ب خسرو وقتی ببندم؛ را

 حمایتم می کند.

نگاه حسام جلوتر می آید و درست به پشت سرم می 

 رسد.

 

 سالم، کارتون تموم شد؟-

به عقب می چرخم. علی اول به حسام و بعد به من 

نگاه می کند. آنقدر بی اختیار به دندان هایم فشار 

 آورده ام که فکم درد می گیرد.
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از آن چه چند ثانیه ی پیش از او حسام با لحنی دور 

 شنیده ام به علی می گوید:

 پیش پای شما. رئیس کجاست؟-

 .نشیند می من روی دوباره نگاه علی پیش می آید و

 

 بیام گفتن من به رفتن، خودشون اومد پیش یه کاری-

 نرن دیگه که خونه ببرمشون خانوم غزال دنبال

 .نمایشگاه

ود. این ساعت از روز، ابروهایم بی اختیار باال می ر

 خانه؟

 خونه چرا؟ -

 علی شانه باال می اندازد.

 .گفتن همینو فقط نمی دونم. به من-
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 حسام از کنارم می گوید:

 که وقتی برای بمونه ما زدن حرف ی برنامه خب پس.-

 دفتر رم می هم فاصله این تو .شدم هماهنگ خسرو با

 .گیره می دستمو چی ببینم عبدی

همیشه بی حاشیه این اضطراب و شور افتادن برای منِ 

دل حتما طبیعی بود. این ترسی که قدم های آدم را 

 انگار میان زمین و آسمان معلق می کرد!

 

کمی بعد روی صندلی عقب ماشین در حالی به طرف 

خانه ی خسرو می روم که نگاهم خیره مانده روی 

خطوط درشت سایت یکی از خبرگزاری های معتبر: 

 «.شد دستیگر وزارت صمت دالل»
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 382پارت#

 

 

 کند.چشمم خطوط نوشته را دنبال می

ی دالالن مرتبط با معاون سابق وزیر صمت و شبکه»

وی که نقش زیادی در التهاب بازار و کمبود برخی از 

 بازداشت اندکاالهای اساسی در سال جاری داشته

رای رسیدگی به جرایمی نظیر ب هاآن یپرونده و شده

ارتشاء، خیانت در امانت، اخالل در نظام ارزی و 
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اقتصادی کشور و ... در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته 

 «است.

 

 تنها و تنها شود، این بارحجمی که در گلویم گلوله می

 یخانه در روز یک که منی برای. است خودم برای

 م.بود دیده را آرزوهایم یخانه فتاح

ی بزرگ و دلباز که محبت از خشت خشتش یک خانه

 کرد.چکه می

 

داد و یک مادر مهربان که دستش بوی کرم آرکو می

 اش بوی غذای گرم.آشپزخانه

« بابا»هایش یک ی حرفیک پدر درستکار که ته همه

 چسباند.می
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ی پدر و و یک پسر و دختر خوشبخت که سر سفره

 مادرشان بزرگ شده بودند.

 

زنم و سنگینی نگاه علی را از ند و پرغصه پوزخند میبل

کنم. جوری که ی وسط ماشین روی خودم حس میآینه

 ماهیت جای کلمات نقش خورده روی صفحهانگار به

 قفل را گوشی انزجار با بینم،می را هاآدم آن کثیف

 مرور خودم با و صفحه سیاهی به مانممی خیره. کنممی

اکستری هزاربار شرف دارند به در خ هایآدم که کنممی

هایی که یک دنیا سیاهی و تعفن را پشت ظاهر فرشته

 اند.هایشان پنهان کردهنقاب
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ی علی را آورم و از آینه نگاه دزدانهسرم را باال می

کشد. چون فورا کنم. انگار خجالت میشکار می

 کند.رو نگاه میگیرد و به روبهنگاهش را از آینه می

 خسرو نگفت چرا باید برم خونه؟ -

 اندازد.علی با تعلل نگاه کوتاهی به من می

 به من چیزی نگفتن غزال خانوم. -

 

 خوشم شدن خطاب «خانم» برخالف همیشه که از

 خاصی جور زدنش صدا نوع و علی لحن ولی آیدنمی

 .است شیرین

به من نگو غزال خانم. فقط غزال صدام کن. من و  -

گی سنی داریم که بهم می تو مگه چقدر اخالف

 خانوم؟
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 383پارت#

 

 

 

بار نگاه متعجبش بیشتر از بار قبل در آینه مکث این

حالت خوش »کند. انگار که بخواهد بگوید: می

نه! جوابم همین اندازه سر راست و بدیهی «... نیست؟
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بار های از سر اجاست. همیشه از این خانم و آقا بازی

 های ثروتمندی!آمد، از ادا و اصول و ژستبدم می

 

بست با دزدی و و حاال بیزارم از موقعیتی که از پای

 کثافت باال رفته است.

ی کنار مسیر کنم و از شیشهنفسم را محکم رها می

کنم. انعکاس ی لشکرک نگاه میپرپیچ و خم جاده

ی دودی ماشین و آن دسته موی تصویرم در شیشه

 کرده پیدا جوالن مجال ساعت چند از بعد داری کهموج

 را تلخی لبخند ریخته صورتم و پیشانی روی باز و

 .کندمی هایملب یروانه

 

های ارزشمند واقعی. بدون هیچ های واقعی! آدمآدم

نقاب دروغینی. کجای کارند که حتی برای دفاع از خود 
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و  های کمبودباید خودشان نباشند؟ خودشان با همه

 عیوب انسانی. ولی حقیقی و بدون ریا!

کنم که ی راه را جوری در دنیای خودم سپری میهمه

دارد، انگار از جهانی وقتی علی پشت در خانه نگه می

 ام.هزار بار دورتر به زمین هبوط کرده

 

بار از شوم و با نگرانی نگاهم را یکاز ماشین پیاده می

بخشی از ساختمان  های خانه وهمان فاصله روی دیوار

دانم چرخانم. نمیکه از بیرون مشخص است می

 آپارتمانش در که شبی از .نه یا هست خانه در قمر

 نیامده دیگر و رفته و کرده قهر خسرو یگفته به ماندیم

 .است
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گذارم. ته دلم امیدوارم قهرش دستم را روی زنگ می

ود. دار باشد و حداقل چند روزی اینجا پیدایش نشادامه

 شود.کشد، در با تیکی باز میچند ثانیه طول نمی

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 384پارت#

 

 

سرم را برای علی که منتظر است وارد خانه شوم تکان 

ی باز در و گذارم روی لنگهدهم. بعد دست میمی
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ی جز حیاط و باغچهکنم. اولین چیزی که بهبازش می

کند، ماشین خسرو ام را جلب میتوجهاش خزان زده

جای پارکینگ نزدیک ساختمان پارک شده. است که به

کشم. به نظر خودم همین که اختیار نفس راحتی میبی

رو نشوم جای شکر دارد. در این شرایط با قمر روبه

توانم همان بعد فکر کنم. در را پشت برای بعد می

 بندم.سرم می

 

ها کنم و نرسیده به پلهور میاز کنار ماشین خسرو عب

کند. با هایم را سست میای قدمصدای فریاد زنانه

روم. صدا گنگ است و ناواضح. ولی احتیاط جلوتر می

 توانم بشنومش.روم میها باال میوقتی از پله

خونه بهت چی  او روز اولی که آوردیش تو ای -

 گُفتم؟
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 روم.از آخرین پله هم باال می

 خر بزن.حرف اولتو آ -

 شنوم.ی پرحرص قمر را بلند و واضح میصدای خنده

گُفتم. هزار بارم بهت گُفتم. ولی تو گوشاتو گرفتی  -

نِمخواستی بشنوی. بهت گُفتم اینا برات دام پهن 

کردن. بهت گُفتم ای آدما رو مُو می شناسُمشان. 

گُفتم اینا یه عمر هر کاری تونستن کردن تا یه 

فتم حاال که تیرشان به چیزی از پدرت بکنن. گُ

سنگ خورد و همه چیز رسید به تو برات نقشَه 

 ...کنن پات کله مِخوان گُفتم کشیدن...

 

 کنم.گذارم روی در و آرام بازش میدستم را می
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اند. روی هم ایستادهبینمشان. وسط پذیرایی روبهمی

پشت خسرو به در است و از قمر تنها حرکت دستانش 

 بینم.یرا حین حرف زدن م

 پام کنن؟خوان کلهبا غزال می -

شود قمر از برده شدن اسمم توسط خسرو آتشی می

 انگار.

 

طوری برداشتیش از دست رفتی پسرجان. همی -

آوردی اینجا، فکر نُمُکنی فردا همی دختره هزارتا 

بهتون بهت مِزَنه. تو اینا رو نمِشناسی یا از عمد 

 چشماتو بستی؟

 کنم.در را تا انتها باز می

 شه؟اگه عقدش کنم مشکلت حل می -
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ای همه جا در مثل پایان یک سقوط، لحظه

 در چیز همه کمکم بعد .رودمی فرو محض سکوت

 از باالتر. آیدمی باال قلبم. گیردمی نبض هایمچشم

 آفریده انگار لحظه همان که کلماتی میان درست. حلقم

 .تپدمی اندشده

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 385پارت#
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در با حرکتی آرام به دیوار برخورد می کند. صدای تقِ 

آرامش در ضرب نبضی که گوشی را پر کرده گم می 

شود. خسرو به عقب می چرخد. با کنار رفتن او صورت 

 برافروخته ی قمر مقابل دیدم قرار می گیرد.

نمی کنم. انگار لب هایم را حتی برای گفتن سالم باز 

 فریادهای آن تمام و می ترسم بازش کنم

 .شوند رها فروخورده

 

 خوای؟ می تو واقعا پسر منو-

دستم را آرام و پنهانی مشت می کنم تا جلوی لرز تنم 

 را بگیرم. به خسرو نگاه نمی کنم.

 و عشق ماجرای این کنم باور داری؟ دوستش واقعا -

 چهار رار نیستق یعنی نیست؟ نقشه واقعیه، عاشقی
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 ور بشینی بری زندگیش به ریدی قشنگ که دیگه روز

 بخندی؟ ریشش به و گوریت به گور ی عمه اون دل

به جای من که هنوز از شوک چند دقیقه ی پیش در 

 نیامده ام، خسرو می گوید:

 

 می سوگند یه تهش االن عقد آریایی راه انداختی؟-

 تمامه؟ بگه، خورم

اه می کند من هم سرم را می قمر که به طرف خسرو نگ

چرخانم و به او که با آرامشی غریب بین من و مادرش 

 ایستاده نگاه می کنم.

 که چیزی چرا تو چرا حرف منو نمی فهمی پسر؟-

 بینی؟ نمی چشمته جلوی

 !کنی می اشتباه چون البد-
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اشک چشم های روشن و وحشی قمر را درخشان می 

روی گونه اش. با  گیرد می راه باریک رد یک بعد کند.

کف دست فورا پاکش می کند و با حرص و نفرت 

 بیشتری می گوید:

 

تو زندگی منو هم جلوی چشمت ندیدی؟ بدبختی منو -

ندیدی؟ دربه دری منو ندیدی؟ سی سال زندگی منو 

سیاه کردن. با دوز و کلک منو زن پدرت کردن با تهمتم 

تو خونه منو انداختن بیرون. پدرت نه طالقم می داد نه 

رام می داد. واسش ننگ بود. عارش می اومد. می گفت 

طالقت بدم که بری تو بغل یکی دیگه و بگی گور بابای 

 نظام؟ نذاشتن بچه مو ببینم.

 

 دستش را می کوبد روی سینه اش و می گوید:
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داغ بزرگ کردنت هنوز روی این دلمه. االن می گی -

 چی؟ من دروغ می گم؟ اشتباه می کنم؟

خسرو جوری محکم دندان هایش را روی هم فشار می 

دهد که بیرون زدن استخوان فکش را از همین فاصله 

 می توانم ببینم.

 تو می دونی من از دست اینا چی کشیدم، نمی دونی؟-

 خسرو گره اخم هایش را کورتر می کند.

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 386پارت#
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 داره.غزال با اونایی که می گی فرق  -

 با .چرخد می من طرف به قمر پوزخند بلندی می زد.

 هنوز ولی کرده پر را صورتش ی همه اشک اینکه وجود

 اش اشاره انگشت .است ایستاده قدتش موضع روی

 می تکان صورتم مقابل گونه هشدار و آورد می باال را

 .دهد

فقط می خوام دست از پا خطا کنی... فقط می خوام -

 دی نباشی! اونی که نشون می

 

 مامان؟-
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مکث می کند ولی کوتاه نمی آید. انگشتش را این بار با 

 حرص بیشتری تکان می دهد.

روزگارتو سیاه می کنم. یه کاری می کنم که اون -

همایون و خواهرش تو خواب شبشون هم جرئت 

 دیدنشو ندارن.

پوست داخلی لبم را محکم می کنم. فقط چند جمله تا 

تحقیر فاصله دارم. چند جمله ای که رهایی از این همه 

 درست پشت لب هایم به انتظار نشسته اند.

 

 فهمیدی چی گفتم؟ -

 وقتی آن فریادهایم را پس می زنم. از خودم می پرسم

 ماجرا اینجای فکر کردی قبول را خسرو پیشنهاد که

 بودی؟ نکرده را
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این مدت آنقدر «. نه»اگر صادق باشم باید بگویم، 

از انتظارم بوده که تا حد عصبانی  رفتار قمر دور

شدنش را فکر نمی کردم. خسرو صاف و مستقیم 

نگاهم می کند. حتما عصبانیت و اعتراض را در صورتم 

دیده. ولی برخالف شرایطی که در آن هستیم نه اشاره 

ای می زند و نه تالشی برای جلوگیری از خرابکاری 

 احتمالی ام می کند.

 

 و آرام جواب می دهم:لبم را روی هم می کشم 

 من نمی خوام اذیتتون کنم... هیچ وقت نخواستم.-

 قمر کوتاه نمی آید.

من گول این ادا اطوارا رو نمی خورم دختر. اینو به -

 اون عمه ات هم بگو!
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گفتن خسرو به طرف در « مامان»بعد بی توجه به 

خروجی می رود. نمی دانم مقصدش کجاست. حیاط یا 

 یا...بیرون از خانه 

 

خسرو به طرف راهروی کنار پله می رود و من بی تاب 

حرف و فریادی که دیگر تاب خفه کردنشان را ندارم با 

قدم های بلند به دنبالش می روم. هنوز آنقدر بدبخت 

 های داستان مفلوک نشده ام که مثل شخصیتهای

 دستم را ام شناسنامه واهی دالیل با چندم ی درجه

 همه چیز تمام قصه در بیایم. مرد عقد به و بگیرم

 

. است واقعی ممکن شکل انگیزترین غم به زندگیِ من

 .کدر و خاکستری اندازه همان

 خسرو بمون کارت دارم.-
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ابتدای ورودی راهرو به او می رسم. دستش را می 

 گیرم.

 خسرو؟-

 

 

. 

 

 :"تو را در گوش خدا آرزو کردم"

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 387پارت#
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 چرخی به طرفم می زند.نیم 

 نیم ساعت یه ساعت دیگه بیا حرف می زنیم. -

می خواهد دستش را از میان انگشتانم بیرون 

 باال کمی اختیار بی صدایم تن. دهم نمی اجازه بکشم.

 .رود می

 نمی تونم صبر کنم. همین االن باید حرف بزنیم.-

نگاهش لحظه ای روی صورت من مکث می کند. بعد 

زند به در نیمه باز خانه. جوری که انگار قمر را گریز می 

می تواند پشت آن در ببیند. به طرف در اتاقش می 

چرخد و در حالی که دستش را از میان انگشتان شل 

 شده ی من بیرون می کشد، می گوید:

 

 بیا.-
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 اتاقش به قدم مدت این طی این دومین باری است که

روزهایم با او هنوز همان  این راحتی وجود با گذارمو می

 حس ناخوشایند را دارم.

خسرو وسط اتاق می ایستد و به من که کنار در 

 ایستاده ام می گوید:

 در و ببند.-

در شیشه ای حیاط خلوتش باز است و باد مالیمی 

کوران کرده در فضای بزرگ اتاق. نفس عمیقی می 

کشم و بینی ام پر می شود از عطر آشنایی که بی 

نگاهم را آنی می کشاند به مسیر وزیدن  اختیار

 :گوید می بیند می را تعللم وقتی باد.

 

اگه با حضور قمر مشکلی نداری می تونیم بریم تو -

 پذیرایی حرف بزنیم.
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 در را می بندم و بی فاصله می گویم:

 چرا همچین چیزی گفتی؟-

دستش را می زند به کمرش و حق به جانب جواب می 

 دهد:

 ؟دقیقا کدومش-

 خیره می شوم در چشم هایش.

 

 تو فکر کردی کی هستی خسروملک نیا؟-

بیشتر از قبل اخم می کند. دستش را از روی کمرش 

 کمی صدایش. کند می بازش طرف دو به برمی دارد و

 .شود می بلندتر

 !بینی می که همینم من -
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 کدوم؟-

نگاهم را از روی او برمی دارم و در اتاق می چرخانم. 

کستری اتاق و بعد تابلویی که این بار انگار به تم خا

 در نقشش کمی واضح تر شده نگاهم می کنم و

 سایه و خلوت حیاط کوچک ی باغچه به رسم می آخر

 .هایش گل و درخت از ای

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 388پارت#
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 یه از و واستاده من روی به رو که اینی اینا؟ کدوم -

 اونی یا خطر می رسه به عقد؟ بی خودش قول به بازی

 دونی می گفتم بهش مدت این تمام که آدمی که

 تابلو؟ این نقاش یا کرد؟ انکار و کجاست همایون

 کدومش؟

دست هایش را در جیب شلوارش فرو می کند و با 

 آرامشی که دیوانه ام می کند می گوید:

 

 آخرش چون یا شدی ناراحت االن به خاطر پیشنهادم-

 برنامه بهم خورد؟

از درون منفجر می شوم انگار. یک قدم جلوتر می 

 روم.

 زندگی من بازیچه نیست.-
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 لب ها و چانه و صدایم از عصبانیت می لرزد.

 مگه نمی خوای بدونی من کی ام؟-

 

 سرش را کمی به جلو خم می کند.

. بلده رو بازی قواعد گفتم بهت که من همونی ام-

 دستای با بعد فراری داد رو پدرت اول که همونی

 واسطه که همونی ...بهمامورا داد تحویلش خودش

 معامله باهاش تا فتاح آدمای سراغ فرستاد

 و بلغزه فتاح پای کنه کاری یه تونست که همونی ...کنه

 !بزنن دبی تو پسرشو حساب رد

 

 مقصد به خودم از زودتر حسام به انگار حرف هایم

 ه می کوبد.وحشیان و تند قلبم.اند رسیده
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 حرف خاطر به من کرد می همایون ساده بود که فکر-

 می معامله باهاش بردن ازم که پولی کردن زنده و فرح

 کم جرمش ندازیم، می گیر فتاحو بود کرده فکر. کنم

 راه از منم. ده می اموال توقیف با هاشو جریمه. شه می

 !بره فرستمش می ترکمنستان

 

 یم می دود.خون با همان شدت میان رگ ها

 جور هر االن فقط مونده برگردوندن رفیع! بعدش هم-

 نمی همینو مگه. بری بفرستم رو تو خوام می باشه

 خواستی؟

دندان هایم را محکم را محکم روی هم فشار می دهم. 

 راه ی میانه از اینکه با !بود کرده بازی ای حرفه چه

 ...ولی بودم اش بازی هم دانسته

 دارم و می گویم: یک قدم به عقب برمی
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 می خوام برم ولی نه به هر قیمتی.-

نمی دانم آن سایه ی غمگینی که روی سیاهی چشم 

 هایش می نشیند خطای دید من است یا نه!

 

 

 

. 

 

آم در مورد داستان باهاتون حرف قبال گفته بودن که می

 زنم ولی متاسفانه فرصت نشد.می
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اتفاقات داستان توی چیز در مورد  فقط اینکه؛ همه

 ها هست.دیالوگ

جهان داستان، فضای مه آلود و کدرش، معلق بودن  

شخصیت دختر قصه و دست پا زدنش تا رسیدن به 

تعادل و بعد باالکشیدن خودش هدف من از 

طور که بعضی از شما بین پردازی بود. همونشخصیت

نظراتتون برام نوشتید و من چه حظی بردم از 

 خوندنش.

 

وی من اول شخصه، برای حفظ فضای داستان در را

پردازی نکردم و تنها اتفاقات ها صحنهبعضی از قسمت

روایت شد. چون در اون صورت داستان به سمت ژانر 

 خواستم این اتفاق بیفته.رفت که نمیپلیسی می
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خونم حتی در نهایت نقدها و نظراتتون رو با منت می

ایرادگیر گرفتن  اگه در بعضی موارد مشخصا به قصد

 ��❤باشه.

 

 لیالنوروزی#

 

 :"تو را در گوش خدا آرزو کردم"
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 387پارت#

 

 

 

 نیم چرخی به طرفم می زند.
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 نیم ساعت یه ساعت دیگه بیا حرف می زنیم. -

می خواهد دستش را از میان انگشتانم بیرون 

باال  کمی اختیار بی صدایم تن. دهم نمی اجازه بکشم.

 می رود.

 نمی تونم صبر کنم. همین االن باید حرف بزنیم.-

نگاهش لحظه ای روی صورت من مکث می کند. بعد 

گریز می زند به در نیمه باز خانه. جوری که انگار قمر را 

می تواند پشت آن در ببیند. به طرف در اتاقش می 

چرخد و در حالی که دستش را از میان انگشتان شل 

 ون می کشد، می گوید:شده ی من بیر

 

 بیا.-
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 اتاقش به قدم مدت این طی این دومین باری است که

 همان هنوز او با روزهایم این راحتی وجود با گذارمو می

 .دارم را ناخوشایند حس

خسرو وسط اتاق می ایستد و به من که کنار در 

 ایستاده ام می گوید:

 در و ببند.-

مالیمی  در شیشه ای حیاط خلوتش باز است و باد

کوران کرده در فضای بزرگ اتاق. نفس عمیقی می 

کشم و بینی ام پر می شود از عطر آشنایی که بی 

اختیار نگاهم را آنی می کشاند به مسیر وزیدن 

 :گوید می بیند می را تعللم وقتی باد.

 

اگه با حضور قمر مشکلی نداری می تونیم بریم تو -

 پذیرایی حرف بزنیم.
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 بندم و بی فاصله می گویم:در را می 

 چرا همچین چیزی گفتی؟-

دستش را می زند به کمرش و حق به جانب جواب می 

 دهد:

 دقیقا کدومش؟-

 خیره می شوم در چشم هایش.

 

 تو فکر کردی کی هستی خسروملک نیا؟-

بیشتر از قبل اخم می کند. دستش را از روی کمرش 

کمی  صدایش. کند می بازش طرف دو به برمی دارد و

 بلندتر می شود.

 !بینی می که همینم من -
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 کدوم؟-

نگاهم را از روی او برمی دارم و در اتاق می چرخانم. 

به تم خاکستری اتاق و بعد تابلویی که این بار انگار 

 در نقشش کمی واضح تر شده نگاهم می کنم و

 سایه و خلوت حیاط کوچک ی باغچه به رسم می آخر

 .هایش گل و درخت از ای

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 388پارت#
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 یه از و واستاده من روی به رو که اینی اینا؟ کدوم -

 اونی یا عقد؟ به رسه می خطر بی خودش قول به بازی

 دونی می گفتم بهش مدت این تمام که آدمی که

 تابلو؟ این نقاش یا کرد؟ انکار و کجاست همایون

 کدومش؟

رو می کند و با دست هایش را در جیب شلوارش ف

 آرامشی که دیوانه ام می کند می گوید:

 

 آخرش چون یا شدی ناراحت االن به خاطر پیشنهادم-

 خورد؟ بهم برنامه

از درون منفجر می شوم انگار. یک قدم جلوتر می 

 روم.

 زندگی من بازیچه نیست.-
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 لب ها و چانه و صدایم از عصبانیت می لرزد.

 ام؟مگه نمی خوای بدونی من کی -

 

 سرش را کمی به جلو خم می کند.

. بلده رو بازی قواعد گفتم بهت که من همونی ام-

 دستای با بعد داد فراری رو پدرت اول که همونی

 واسطه که همونی ...بهمامورا داد تحویلش خودش

 معامله باهاش تا فتاح آدمای سراغ فرستاد

 و بلغزه فتاح پای کنه کاری یه تونست که همونی ...کنه

 رد حساب پسرشو تو دبی بزنن!

 

 مقصد به خودم از زودتر حسام به انگار حرف هایم

 .کوبد می وحشیانه و تند قلبم.اند رسیده
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 حرف خاطر به من کرد می همایون ساده بود که فکر-

 می معامله باهاش بردن ازم که پولی کردن زنده و فرح

 کم جرمش ندازیم، می گیر فتاحو بود کرده فکر. کنم

شه. جریمه هاشو با توقیف اموال می ده. منم از راه  می

 ترکمنستان می فرستمش بره!

 

 خون با همان شدت میان رگ هایم می دود.

 جور هر االن فقط مونده برگردوندن رفیع! بعدش هم-

 نمی همینو مگه. بری بفرستم رو تو خوام می باشه

 خواستی؟

. دندان هایم را محکم را محکم روی هم فشار می دهم

 راه ی میانه از اینکه با !بود کرده بازی ای حرفه چه

 ...ولی بودم اش بازی هم دانسته

 یک قدم به عقب برمی دارم و می گویم:
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 می خوام برم ولی نه به هر قیمتی.-

نمی دانم آن سایه ی غمگینی که روی سیاهی چشم 

 هایش می نشیند خطای دید من است یا نه!

 

 

 

. 

 

آم در مورد داستان باهاتون حرف یقبال گفته بودن که م

 زنم ولی متاسفانه فرصت نشد.می
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چیز در مورد اتفاقات داستان توی  فقط اینکه؛ همه

 ها هست.دیالوگ

جهان داستان، فضای مه آلود و کدرش، معلق بودن  

شخصیت دختر قصه و دست پا زدنش تا رسیدن به 

تعادل و بعد باالکشیدن خودش هدف من از 

طور که بعضی از شما بین ردازی بود. همونپشخصیت

نظراتتون برام نوشتید و من چه حظی بردم از 

 خوندنش.

 

راوی من اول شخصه، برای حفظ فضای داستان در 

پردازی نکردم و تنها اتفاقات ها صحنهبعضی از قسمت

روایت شد. چون در اون صورت داستان به سمت ژانر 

 اتفاق بیفته.خواستم این رفت که نمیپلیسی می
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خونم حتی در نهایت نقدها و نظراتتون رو با منت می

اگه در بعضی موارد مشخصا به قصد ایرادگیر گرفتن 

 ��❤باشه.

 

 لیالنوروزی#

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 389پارت#

 

 

اگه می خواستم به هر قیمتی برم، همون اول که امین -

 رفتم!گفت همه رو قال می ذاشتم و باهاش می 

 موهایم را با همان حرص از روی صورتم عقب می زنم.
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 نمی مجبور امروز که بود این حداقلش می رفتم و-

 .کنم شکایت پدرم از برم شدم

 

دستم را می گذارم روی سینه ام و به خودم اشاره می 

 کنم. لعنت به انگشت اشاره ای می لرزد.

می تونی درک کنی چه حال مزخرفی دارم؟ همه -

 دیدم کردم باز چشم. بودم حباب یه توی انگار رعم ی

. کالهبردارن و دزد شون همه ورم و دور های آدم

 توی کردن تیتر اسمشونو !پدرش نامزدم، پدرم،

 شکایت من از پدرم چی؟ یعنی این دونی می .خبرا

 تو بذارم پا دزدکی شدم مجبور .اون از من .کرده

هه ولی ما یه اش همه. شدم بزرگ توش که ای خونه

 نمی باعث اینا از کدوم هیچ اما انگار یه قرن گذشته.

 .برم قیمتی هر به بخوام شه
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 .دهم می نشان را اتاق در دست همان با

تو چرا به هر قیمتی می خوای کمکم کنی؟ چطور می -

 تونی همچین حرفی رو به مادرت بزنی؟

 خطوط صورت خسرو عمیق می شود.

دت انتقام گرفتن از چرا از روز اول با اینکه قص -

 همایون بود کمکم کردی؟

 چون شیرین ازم خواسته بود.-

 

انگار کسی پارچ آب یخ را روی سرم خالی می کند. لب 

 هایم بی هدف برای گفتن حرفی تکان می خورد.
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گفت نذارم تو هم مثل ما سه تا قربانی طمع این -

 آرزوهات به و خانوده بشی. گفت کمکت کنم بری

 .برسی

آوایی که از بین لب هایم بیرون می آید می  همه ی

 که خسرو در جوابش می گوید:« چرا؟»شود یک 

 

 .بپرس خودش از برو جواب چراتو نمی دونم.-

خیره در چشم هایش پلک می زنم. هیچ وقت با 

شیرین آنقدر صمیمی نبودم که بخواهد به خاطر من از 

 برادرش همچین خواهشی بکند.

ورد. مثل انقباض ناگهانی خسرو تکان کوچکی می خ

عضالت شکم. شانه اش کمی به جلو خم می شود و 

صورتش جوری که انگار دردی داشته باشد در هم فرو 

 می رود.
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نگاهم هشیار می شود و حواسم از چیزی که شنیده ام 

 پرت!

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 390پارت#

 

 

 

 جاییت درد می کنه؟-
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 باز تالشش ی همه با کند. ولیشانه اش را صاف می 

 .است صدایش در کوچکی لرز

 نیست ای دیگه حرف اگه. ام خسته کم یه نه. فقط-

 با من البته .کنم استراحت خوام می

 دوباره و اومد قمر اگه ولی ندارم، مشکلی اینجا بودنت

 .نشو ناراحت بگم، کردنت عقد از شدم مجبور

 

ی توانم بمانم جوری معذب و جوابم می کند که حتی نم

و بیشتر از حالش بپرسم. با تردید نگاهم را از صورتش 

برمی دارم و در حالی که او هنوز ایستاده و نگاهم می 

 کند، از اتاقش خارج می شوم.

 

در هنوز همان طور نیمه باز است و کسی در پذیرایی 

نیست. با قدم های تند از پله ها باال می روم. خودم را 
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نم وپیش از هر کاری مانتو و شالم را به اتاقم می رسا

 روی تک مبل گوشه ی اتاق می اندازم.

الی پنجره از شب گذشته باز است و سرمای اتاق در 

همان فاصله ی کوتاه هم لرز خفیفی به جانم می 

نشاند. به طرف پنجره می روم و پیش از بستنش از 

 گوشه ی باز آن به حیاط نگاه می کنم.

سرمای هوا روی تخت فلزی کنار قمر با وجود سوز و 

استخرنشسته و به نقطه ای نامعلوم چشم دوخته 

 است.

 

دیدنش در آن حال و وضعیت عذاب وجدانم را هزار بار 

عمیقی رها می کنم. « آه»بیشتر می کند. نفسم را با 

 الی پنجره را می بندم و لبه ی تخت می نشینم.
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مه ام به گوشی را برمی دارم و به امید رسیدن پاسخ نا

دانشگاه ایمیلم را چک می کنم. بعد انگشتم با تردید 

روی آیکون اینستاگرام را لمس می کند. برنامه باز می 

شود. ذهنم به پیشواز می رود و هشت کلمه ی دایرکتی 

را که از چند شب پیش بارها مرور کرده ام پیش 

 چشمم می آورد.

 انگشتم اسمش را لمس می کند.

 

 «اهش کنم با من حرف بزنی؟عزیزم می شه خو»

 جواب می دهم:

 «سالم»

 درگوش:

 :"تو را در گوش خدا آرزو کردم"
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 391پارت#

 

 

هرجا دست و دلت لرزید بدون »گفت: ماهی همیشه می

شود یاد ماهی باعث می« یه گوشه از قلبت گیره.

 چه کجاست؟ االن اینکه فکر اختیار بغض کنم.بی

شود، قلبم را کند و بعد از این سرنوشتش چه میمی

 کنم:بار با غیظ بیشتری تایپ میکند. اینفشرده می

 «آنالینم. 9امشب ساعت »

 

. آیممی بیرون اینستاگرام از فرستم و فوراپیام را می

. امداده وقت او به پیامم دیدن برای کافی یاندازه به
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های و لوله داشتنی دوست هایکالس مابین حتما

کند تا آزمایشگاهی محبوبش وقت کوتاهی پیدا می

اش بیندازد و بفهمد دختری که یک نگاهی به صفحه

 روز رهایش کرده، جواب پیامش را داده است.

آید و به آسمانی ی گوشی باال مینگاهم از صفحه

 به تری دودی پنجره گرفتهرسد که از پس شیشهمی

های قمر برای سرتح به کردن فکر. رسدمی نظر

بزرگ کردن پسری که تنها پانزده سال با او اختالف 

ام اش با مهتاب بیشتر کالفهسنی دارد و مقایسه

شوم. دلم قرار از روی تخت بلند میکند. بیمی

ام های کودکیخواهد ویولنم را بردارم. مثل سالمی

 و مادر تصویر کنار پنجره بایستم و خیره شوم به

ست در دست هم با لبخند از کوچه د که دختری

 شود، رها نیست قرار وقتهیچ که دختری گذرند.می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 صبحی هیچ و بخوابد مادرش الالیی بدون شبی هیچ

 .کند آغاز را روزش او لبخند بدون

 

ام را تصویر مادری بار قاب پنجرهبا این تفاوت که این

پر کرده که خودش رها شده است. از این تصور سرم 

شود که حریصانه میل هایی میاز آوای نتپر 

شوم نواختنشان را دارم. از روی تخت بلند می

 گوشی خفیف لرزش و صدا .بردارم را ویولنم یجعبه تا

 از. گوشی یصفحه روی کشاندمی دوباره را نگاهم

 را پیامم زود قدرهمین مهتاب نکند اینکه اضطراب

ود. پلک شمی تار هایمچشم ایلحظه باشد، دیده

 شود.زنم. تصویر کند و با تاخیر واضح میمی
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خواند. چشمم چند بار حروف آن اسم چهار حرفی را می

گذارم روی ی امین است. دست میپیام از شماره

کوبد. آخرین تصویری قرار میاسمش. قلبم تند و بی

که از او دارم در آن آپارتمان کذایی است و استرسی 

بعد از آن را پر از کابوس  هایکه خواب تمام شب

 .کنممی باز را پیام کرده است.

 

 نوشته:

 به حتی زنش که این از بهتر چی برای یه مرد»

 .دهنمی هم جواب ناشناس هایپیام

 فقط بدیش اینه که...

 «بگذریم. کی ببینمت دختره؟

کشم. به سر هایم دست میروی داغی پشت لب

 زند.مم را میکنم. سرخی خون چشانگشتانم نگاه می
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. 

 

 ذارم. های فردا میآقا یکی طلبتون با پست

 

 فکر کردید دیگه امینی وجود نداره، نه؟ 

های در رو برای دونید حاجیتون چه تالشی کرد راهنمی

 ��داستان پیدا کنه.

 

شم اگه برای امروز چهلم مادربزرگم بود ممنون می

 ��آرامش روحش دعا کنید.

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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گیرم و به دختر درون آینه با رد پخش سرم را باال می

کنم. بندِ مهرم به امین ی پشت لبش نگاه میشده

! نیست عشقی هیچ و هاست که پاره شدهانگار سال

 دور هافرسنگ داشتنش دوست رنگیِ روزهای از انگار

ی کالمش را هطعن تنها برهوت، این در و امافتاده

 بینم و تهدید پنهانش را.می

 

مثل زنی که تنها کمی مانده به زایمان جنین 

کند؛ دوست داشتنم را در اش را سقط میالخلقهعجیب

 اندوه تنها حاال ی پردرد سقط کرده بودم.یک حادثه
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 پر ایمرده جنین هیچ با که خالی ایحفره و مانده

 .شودنمی

 

تش صادر شده و به همین دلیل دانستم قرار بازداشمی

 و این،طور آزادانه پیام دادنش به من جای شک

. شویممی را صورتم آید،می بند که خون. دارد تردید

 هاپله کخ تندی هایقدم همان با و دارمبرمی را گوشی

 .روممی پایین ام،آمده باال را

 

خواهم به خسرو بگویم. به او که حتی در بازی هم می

چیند. از آخرین پله یش را ناجوانمردانه نمیهامهره

 هاپله کنار راهروی طرف به تنم از نیمی روم.پایین می

 ولی ایستممی معذب. شودمی خانه وارد قمر که چرخید

 را مقصدم تواندمی راحتی به که است طوری حالتم
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 و است خون یکاسه دو روشنش هایچشم .بفهمد

 وه.اند از پر جدیت عین در صدایش

 

 بهت گفته بیا پیشم؟ -

تر از هر بار دیگری ایستد و عمیقدرست مقابلم می

دهم. باید کند. گوشی را میان مشتم فشار مینگاهم می

حرفی بزنم. چیزی مابین بازی دقایقی پیش خسرو و 

 حقیقتی که میان ما جریان دارد.

 خوشگل نیستی! -

 شود.اختیار درهم کشیده میابروهایم بی

 

جوری کی... حتما هم همین نمکت اینولی بانم -

 زنه.گیرش کرده که حرف از عقد کردنت مینمک
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گیرد و به نگاهش را با تانی از صورت متعجب من می

رود. احتماال باید این حرفش را با طرف آشپزخانه می

ها به حساب تعریف از اش با رادمنشوجود دشمنی

. سرش ایستدمی آشپزخانه کانتر جلوی خودم بگذارم.

 چرخاند.را به عقب می

 کنی؟ی منو میاالن داری مالحظه -

کشم. این زن تنها کسی است که تا نفس عمیقی می

 دهم.ته دنیا به او حق می

 

 خواستم بهش بگم.یه چیزی شد که می -

اندازد و وارد باال می« آهان»ابروهایش را به معنی 

دلیل باز بیشود. در کابینت را انگار آشپزخانه می

 کند.می
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 393پارت#

 

 

 فکر نکنم خسرو به پدرش رفته باشه. -

اندازم. ی اتاق مینگاهی به انتهای راهرو و در بسته

ی عجیب نیست که در همچین شرایطی به بهانه

استراحت ما را باهم تنها گذاشته؟ خسرو از روز اول 

ده بود ولی هر وقت نیاز بود بارها من را با قمر ترسان

 داد.میان ما ایستاد و اجازه بحث و جنجال نمی
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 پدرش مثل یه اسب وحشی بود! -

چرخانم که حاال کنار کانتر سرم را به طرفش می

 کند.ایستاده و نگاهم می

 اش.ذاشت به حساب قدرت مردونهاینو می -

شود. شنوم منقبض میعضالت شکمم از چیزی که می

گذارد روی کانتر. وزنش را دستش را میکف هر دو 

هایش. درهم شدن صورتم را اندازد روی دستمی

 بیند و باز به حرفش ادامه میدهد.می

 شب عروسی وقتی باهاش تنها شدم... -

 

 ادامه تا دهانش روی خواهد دست بگذارمدلم می

 .دارد گفتن میلِ  بخشلذت رنجی با انگار او ولی. ندهد
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دربزرگ تو مرگو جلوی صدقه سری پدر و پ -

 چشمام دیدم دختر جان.

دهم که حس قدر در دستم فشار میگوشی را آن

 شود.حس میکنم سر انگشتانم بیمی

فکر کن از ترس اینکه خودت و باباتو نندازن  -

زندون بری زیر یکی که عین سگ ازش 

کشی ترسی!... تمام مدتی که داری زجر میمی

کنی و نگاش  جرئت نداشته باشی چشماتو باز

کنی. جرئت نداشته باشی آخ بگی. جرئت نداشته 

 باشی گریه کنی. جرئت نداشته باشی جیغ بکشی!

شود که دلم می انقباض عضالتم به حدی زیاد می

 ام را باال بیاورم.خواهد هر چه خورده و نخورده
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به نظرت حق دارم اگه نخوام پسری که همیشه  -

سهم دختر همایون دعا کردم شبیه پدرش نباشه، 

 بشه؟

اش تماما معنایی معکوس دارد. انگار بخواهد جمله

بگوید، تو چرا نباید به تاوان کار پدرت سهم یکی مثل 

 تمام جاهمین را بازی شدمی کاشای نیا شوی؟ملک

 نیست قرار اصال من بگویم که شدمی کاشای. کنم

 را تنهایم خودِ. بروم خواهممی. شوم کسیهیچ سهم

 بردارم و از اینجا بروم.

 

ها با صدای آرامی جواب سوال ی اینجای همهبه

 دهم.ساعتی قبلش را می

 من دوستش دارم. -
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این جمله دروغ نیست. بازی نیست. نقش نیست. فقط 

 کند، نیست!به آن معنایی که او فکر می

 

 

 

. 

 

 :"تو را در گوش خدا آرزو کردم"

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 394پارت#

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هر قدر تالش می کنم که دست ذهنم را بگیرم و از 

امشب دور کنم، باز مثل فرزندی ناخلف سر و  ۹ساعت 

ته افکارم می رسد به مهتاب و حرف هایی که قرار 

است از او بشنوم. لبه ی ترس طبقه ی باال می ایستم 

 اش. و شکمم را تکیه می دهم به حفاظ مرمری

 

 توانست می اگر هر وقت دیگری بود نگاه آخر قمر

 و بود عمیق که نگاهی. کند درگیر را ذهنم ها ساعت

 های حرف به لحظه آن در که انگار. نگرانی از پر شاید

 رها به کرد، می فکر کردنم عاشق مورد در خسرو

 .ام تنهایی بعد و شدنم

و سردی هوا را با نفسی عمیق به ریه ام می کشانم 

سینه ام از سوزش به گز گز می افتد. از آن ساعت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

افتاده بود به جان کابینت ها و ظرف و ظروف آشپزخانه 

 و معلوم نبود از جانشان چه می خواست.

 

نگاهم گنجشکی را که از روی شاخه پر می زند دنبال 

می کند و به باغچه ی کنار دیوار می رسد. باغچه ای 

وت کنار ساختمان و که امتدادش می رسدتا حیاط خل

دیوار شیشه ای اتاق خسرو. این بار برای شنیدن آن 

 بوی هایم نفس ته عطر آشنا بینی ام را باال می کشم.

 بیرون اتاقش از هنوز خسرو .کنم می حس را ها گل

 می ترجیح امین تماس برای اضطرابم وجود با و نیامده

 .بمانم آمدنش منتظر دهم

 

رمی دارد و دوباره پرواز گنجشک چیزی از میان خاک ب

می کند. صدای زنگ تلفن نگاهم را می کشاند به 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

صفحه ی گوشی که روی حفاظ گذاشته ام. با دیدن 

 ممتد تنهایی یک از بعد اسم نگین مثل کسی که بعد از

 و دارم برمی را گوشی فورا باشد، رسیده آغوشی به

 می دادنم جواب محض به. کنم می وصل را تماس

 :گوید

 م غزال جان. خوبی عزیزم. خونه ای؟سال-

 تنم را از لبه ی تراس عقب می کشم.

 

 سالم. آره. علی بهت نگفت؟-

چرا. چرا گفت. فقط اینکه... نمی دونی خسرو -

 کجاست؟

ابروهایم را با تعجب باال می فرستم. از اینکه احتماال 

خسرو بی برنامه نمایشگاه را ترک کرده و خانه آمده 
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علی می دانست او کجاست و نه نگین بود، که نه 

 تعجب می کنم.

 

 خونه است.-

 تعجب نگین را حس می کنم.

جدی؟ قرار داشت که. پس چرا تلفنشو جواب نمی -

 ده؟

نمی دونم. چند ساعت پیش رفت تو اتاقش، گفت -

 خسته ام می خوام استراحت کنم.

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 396پارت#

 

 

 

ی خط سکوت می شود تا نگین می چند ثانیه آن سو

 گوید:

غزال جان... می گم می شه بری بهش بگی تلفنمو -

 جواب بده.

فکر اینکه باز قمر مچ من را پشت در اتاق پسرش 

 بگیرد کالفه ام می کند.

 

 ببین آخه...-
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لطفا غزال جان. باشه؟ اگه بازم با هم بحث کردین -

آشتی خواهش می کنم چند دقیقه به خاطر من باهاش 

 .دارم مهم کار باهاش کن!

نفسم را در گوشی رها می کنم. نمی داند که مشکل 

حضور قمر است وگر نه بحث من و خسرو که دیگر 

 چیز جدیدی نیست.

 باشه.-

 نگین با اصرار می گوید:

 

 یادت نره ها. همین االن برو لطفا... مرسی.-

احتیاط بعد با چند جمله مکالمه را تمام می کند و من با 

 چه نگین مهم کار دانم نمی. روم به طبقه ی پایین می

 ی همه با بگویم اگر نیست دروغ ولی باشد تواند می

 .بزنم حرف خسرو با که بودم فرصتی منتظر وجود
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صدای مالیم موزیک فضای خانه را پر کرده ولی خبری 

از قمر نیست. این بار اول با دقت به اطراف نگاه می 

ی بینمش به طرف راهرو می روم. چند کنم و وقتی نم

ضربه ی آرام به در اتاق می زنم و وقتی صدایی از آن 

سو به گوش نمی رسد، برای بار دوم همراه با تق تق 

 ضربه صدایش می زنم.

 

 خسرو؟-

 با فاصله ی چند ثانیه می گوید:

 بیا تو.-

دستم را روی دستگیره ی در می گذارم و به پایین 

برای احتمال دیده شدن توسط  فشارش می دهم. هم
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قمر عجله دارم و هم نمی خواهم قربانی تکه و کنایه 

 های خسرو شوم.

 به پشت در را باز می کنم. خسرو روی تختش

 که است پیراهنی پوشیدن حال ودر است نشسته من

 .داشت تن به امروز

 

 

. 
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هایی که با اسی تخت و لبی جمع شدهملحفه

دهد که تمام اند، نشان میشلختگی روی پاف رها شده

قدر این چند ساعت را در خواب بوده و این اتفاق آن

 کنم.عجیب است که با تعجب نگاهش می

های پیراهنش را ببندد از روی تخت بلند آنکه دکمهبی

 آید.شود و به طرفم میمی

اومدی نگام انقدر دلت برام تنگ شد که فقط  -

 کنی؟

هرقدر که این آدم شباهت ظاهری به قمر ندارد ولی 

زبان تند و تیزش کپی برابر اصل مادرش است. در را 

دهم به آن. خسرو تا وسط اتاق جلو بندم و تکیه میمی

هایش عجیب هم ریخته و لبآید. موهایش بهمی

 رنگ است.بی
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من نه. ولی انگار یکی هست که وقتی چند ساعت  -

شه که از من دی انقدر نگرانت میلفنتو جواب نمیت

 کنه بیام بهت بگم تلفنتو جواب بدی!خواهش می

شود. حالی کمی کشیده میی لبش با همان بیگوشه

اند ها نخوابیدههایی که ساعتصدایش مثل آدم

 دار و گرفته است.خش

 دوست داشتی تو جاش بودی؟ -

ین شده است. نیاها عجخودشیفتگی انگار با خون ملک

کنم که افتم و به این فکر میهایم با قمر مییاد حرف

چه « دوستش دارم»ام که اگر بفهمد به مادرش گفته

 کند.هایی که نثارم نمیمتلک

گیرم. باید در مورد پیام امین به او ام را از در میتکیه

اش به جانم هایی که از لحن پرکنایهبگویم و ترس

اضطرابم برای حرف زدن با ریخته شده است. از 
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مهتاب و پیدا کردن دلیل بودن اسم مهرداد در پرینت 

دانم ترین بخش ذهنم میحسابم، چیزی که در انتهایی

 ام نیست.ی بهانههمه

 زنی؟بهش زنگ نمی -

اون عادت داره به تلفن جواب ندادنای من. تو حرفتو  -

 بزن!

زدن با این کنم. چرا اطمینان حرف هایم را باد میلپ

ی خواهم؟ باید سر فرصت مثل یک معادلهآدم را می

 الپالس حلش کنم.

امین بهم پیام داد. با خط خودش. مگه... مگه  -

نگفته بودی قرار بازداشتش صادر شده؟ ممکنه 

فهمیده باشن که خودش تقصیری توی این ماجرا 

 نداشته و آزادش کرده باشن؟
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رد. خط گیرنگش آشکارا رنگ میصورت کمی بی

 افتد میان ابروهایش.عمیقی می

 کی؟ -

 تقریبا همون موقع که اومدیم. -

 بهت؟ گفته چی گی؟پس چرا االن داری به من می -

گفتم مادرت مچم را حین آمدن به اتاقت باید می

ام؟ لب ی حال و روز خرابش را کردهگرفته؟ یا مالحظه

نزدیک انگیز نیست که برم. غمپایینم را زیر دندان می

کند اال شدن امین به من هر حسی در دلم ایجاد می

 امنیت و خوشحالی؟

گفت باید منو ببینه ولی... بهم کنایه هم زد که  -

ی نصفه های قبلیشو ندیده گرفتم و یه جملهپیام

 هم گفت که...
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هایم دستش را میان موهایش خسرو میان حرف

ام هماند و جملای ثابت میکشد و نگاهم روی نقطهمی

 ناتمام.

 

 

. 

 

باید با عبدی حرف بزنم ببینم چطور تونسته بیاد -

بیرون. اونم که با ماجرای این چند روز احتماال بخواد 

 سوسه بیاد...

منظورش از ماجرای این چند روز دستگیری همایون در 

 می را دستش. است حال فرار، و جر و بحثش با فرح

ورد و جلویش خ می تا پیراهنش ی لبه ولی پایین آورد
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همان طور باز می ماند. نگاهم هنوز همان جاست. روی 

 آن خط باریک نه چندان کهنه زیر جناق سینه اش.

اصال ممکنه خودِ عبدی در جریان باشه. مثال کمکش -

کنن تا در ازاش این پسره یه کارایی براشون بکنه... 

رابطه ی این پسره با فرح چطور بود؟ انقدر نزدیک بود 

 اد...که بخو

انگار تازه متوجه ی ثابت ماندن نگاهم روی تن لختش 

می شود. عضالتش منقبض می شود ولی آشکارا جلوی 

خودش را می گیرد تا جلوی پیراهنش را نبندد. سرم را 

باال می گیرم و به چشم هایش نگاه می کنم. ذهنم 

 دارد شک میان دو جریان معلق است. اینکه چرا خسرو

  است ممکن که
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ی روی بخواهد کاری کند و آن رد به نظر تازهفرح 

تنش به خاطر چیست؟ تعلیق دومی به اولی می چربد 

 انگار.

 تو خوب نیستی، نه؟-

 خسرو با مکث کوتاهی می گوید:

 اگه خوب نباشم براش راهکاری داری؟-

 گول این جمله ی به ظاهر شیطنت بارش را نمی خورم.

ر. وقتی تو این رنگ و روت پریده. لباتم هم همین طو-

 اوضاع اومدی خوابیدی باید می فهمیدم.

 

 

. 
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 :"تو را در گوش خدا آرزو کردم"

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 397پارت#

 

 

 

دقتت رو در مورد رنگ لبام دوست دارم.  -

 براش؟ داری پیشنهادی

 کنم.اخم می

خوای حواس منو تو یه چیزیت هست. فقط می -

 این کار؟شی از پرت کنی. خسته نمی

 .انگار خنددهایش میچشم

 اش رو روی تو دوست دارم.نه. چون نتیجه -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شناسمش که بدانم وقتی نخواهد زمین هم قدر میآن

شود چیزی از زیر زبانش کشید. که به آسمان برود نمی

 پرسم:کنم. میهای داغم را با کالفگی رها مینفس

 تونه بهنگفتی؟ مگه با شرایطی که هست امین می -

 بشه؟ آزاد همین راحتی

جدیت و لحنش آن خشِ خوشایند نشسته روی 

های کند. نگاهش میان چشماثر میصدایش را بی

 دهد.آید. سرش را تکانی میرود و مینگران من می

دونم؛ شاید دادستان قرار منع تعقیبش نمی -

 که اونی مطمئنی اصال تو ...یا باشه کرده صادر رو

 ه بود؟پسر خودِ داد پیام بهت

هایش نگاه مطمئن؟ نه، نبودم! من چند سال در چشم

بینم نیست! کرده و نفهمیده بودم، او کسی که می
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شد از پس چند کلمه اطمینان داشت وقت چطور میآن

 ی پیام خود امین است؟که فرستنده

 را شرتشتی تخت پای پاف روی از با سکوتم، خسرو

 :گویدمی و داردبرمی

تی نیست. بذار اول زنگ بزنم فهمیدنش کار سخ -

 !باشه داشته خبر چیزی از اون به حسام، شاید

 به پشت و چرخممی کند. منشرتش را باز میتای تی

 یفاصله این از. ایستممی کاره نیمه تابلوی مقابل او

 جایشجای مداد با که رنگیکم خطوط توانممی نزدیک

ش پیشرفت دیدم که اولی یدفعه از تابلو. ببینم کشیده

اش را مشخص کمی داشته. ولی همان هم طرح اصلی

بینم تصویر ناقصی از یک دختر است کند. آنچه میمی

با موهای مواجی که نیمی از صورتش را گرفته است. 
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هایش یک در میان دختری با پیراهنی بلند که چین

 رنگ نخورده است.

های دختر مشخص نیست. تنها خطوط ها و لبچشم

داد است که طرح ماتی از یک صورت قلبی کمرنگ م

 قطع هالباس خش آرامآورد. خششکل را به نظر می

 .کنممی احساس را ترشنزدیک حضور بعد. شودمی

شون دستگیر شدن فکر می کردم حاال که همه -

ام حکم دادگاهشونه. ولی االن واقعا تنها دغدغه

 افته.دونم چه اتفاقی داره مینمی

ست. خیلی نزدیکزتر از چیزی که صدایش نزدیک ا

 زدم.حدس می

شاید حدس من درسته و همه چیز در مورد تو به  -

 همین سادگی نیست!
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کنم کشم روی خطوط لب دختر. حس میانگشتم را می

اش را زیر انگشتم حس ی کشیده نشدهتوانم خندهمی

 شود.کنم. لبم به لبخندی غمگین کشیده می

 با مهتاب حرف زدم. -

 

. 

 

 دهم.آب دهانم را فرو می

 خنده حرف که نه! ... زیر پستش کامنت گذاشتم. -

 .شناخت منو که داره

افتد به جانش باریک هایم را از سوزی که میچشم

 دست. کشممی عقب دختر لب از را انگشتم کنم.می

 .نشیدمی امشانه روی خسرو
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 غزال؟ -

 چرخم.به طرفش می

خوام بفهمم قراره امشب باهاش حرف بزنم. می -

 کنه.اسم مهرداد توی پرینت حساب من چی می

چرخاند و بعد های من مینگاهش را در صورت و چشم

 گوید:می

 کنی ارزشش رو داره؟فکر می -

منظورش به حال خراب من است. لبخندی 

 کسی کاشای. او هایلب رنگیبی به درست زنم،می

ود تا شمی مهربان و مالیم طوراین وقتی بگوید او به

 داشتنی و قابل اعتماد باشد.تواند دوستچه حد می

ی من است و نگاهش در دستش هنوز روی شانه

 هایم.چشم
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ترین ترس زندگیم ها بزرگی این سالتو همه -

 کار اصال که کردنش پیدا برعکس همین بود.

 انگار... بهش شدن نزدیک نبود، سختی

 دلم ته کوچیک دلخوشی یه واسه جا خواستممی

 تونه پیدام کنه!باشه که شاید نمی

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 398پارت#
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 به بعدش فکر کردی؟ -

 کشم.ام را باال میبا همان لبخند پرغصه چانه

 راضی خودم از اینه حداقلش... ناامیدی؟ از به بعد -

 .نکردم آرزو برگشتنشو وقتهیچ که شممی

 کند.هایم حرکت میچشمنگاه پرسشگر خسرو بین 

 

 پس آرزوهاتو خرج چی کرده بودی؟ رفتن؟ -

 آورم.ام را بیشتر کش میزدهلبخند غم

تونه گه اون چیزی که آدم میماهی همیشه می -

دستش رو دراز کنه و بهش برسه که اسمش آرزو 

 نیست.
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هایش بینم که حتی خندهخندد. به چشم میخسرو می

دستش را از روی آن صالبت همیشگی را ندارد. 

اش فرو دارد و در جیب شلوار ورزشیام برمیشانه

 کند.می

 تونه باشه!خیلی کنجکاوم بدونم آرزوت چی می -

قدر از زبان آرزوی من؟ روزهای بعد از رفتن مهتاب آن

خاطر درس و همه شنیده بودم که من و همایون را به

کردم اگر خوب موفقیتش گذاشت و رفت؛ فکر می

انم، اگر مثل او موفق شوم، اگر راهی که او درس بخو

 !بخواهدم او که رسدمی روزی حتما بروم رفته را

 

وقت ها تنها آرزویم مثل او شدن بود. ولی این خرده آن

وقت به قول قدر در دسترسم بودند که هیچآرزوها آن
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 که جوابی .نکنم آرزو خدا گوش در را هاآن ماهی

 گوید:گیرد. میهایم میچشم از را نگاهش دهم،نمی

در مورد اون ماجرا، همین که ثابت بشه از حسابت  -

سواستفاده شده کافیه. شاید حتی دادگاه دلیل 

 ها رو هم پیگیری نکنه!واریزی

 

کنم تا بگویم، برای خودم که مهم دهانم را باز می

خواهم بدانم این دایی هجده سال است! بگویم، می

ام اش وسط حساب بانکیکله سرو چرا و چطور غریبه

پیدا شده است، که با صدای شکستن چیزی کلمات 

ی تسبیح در دهانم گم ام مثل پاره شدن رشتهجمله

 شود.می

ی اتاق زمان به طرف در بستهسر من و خسرو هم

 گوید:آلود میچرخد. خسرو زیر لب و اخممی
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 صدای چی بود؟ -

 

ند از اتاق های بلآنکه منتظر من باشد، با قدمبعد بی

ی چند ثانیه صدای حرف زدن رود. به فاصلهبیرون می

هایم میل رفتن ندارند. این شنوم. قدماو را با قمر می

ی ای که باغچهاتاق خاکستری با آن دیوار شیشه

پشتش را قاب گرفته انگار، حس تعلق و آرامش 

 کند.عجیبی را در من ایجاد می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 399ارتپ#

 

 

ی ی جمع شدهنگاهم در مسیر حرکت روی ملحفه

یعنی قمر »پرسم: کند. از خودم میتخت مکث می

 فشار هم روی را هایملب «نفهمید خسرو حالش بده؟

 توانستمی هم مادری حس روی دوری انگار. دهممی

 .بگذارد اثر

کند. نگین گوشی لرزش کوتاهی در جیب شلوارم می

 نوشته:پیام داده و 

 «رفتی غزال جان؟»
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کند. تایپ این همه اصرار شکم را به یقین مبدل می

 کنم:می

 «آره. خسرو چیزیشه؟»

قدر واضح است که دستم مکثش برای جواب دادن آن

اش رود. پیام بعدیبرای تماس گرفتن با او پیش می

 رسد:می

 «نه! چطور مگه؟»

 برم.پوست لبم را زیر دندان می

 «حالش خوب نیست.آخه انگار »

 

 دهد:باز با تاخیر کوتاهی جواب می

نه چیزیش نیست. فقط بهش بگو حتما باهام تماس »

 «دونی که!تونم به خونه زنگ بزنم میبگیره. من نمی
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و چند ایموجی خنده که هیچ حس خندیدنی را منتقل 

نویسم. نگاهم را از ای در جوابش می«باشه»کنند. نمی

دارم ولی پیش از اینکه گوشی برمیی روی صفحه

نشیند برای بیرون رفتن از اتاق حرکتی کنم، نگاهم می

ی قرصی که زیر ملحفه افتاده است. جلو روی بسته

 زیر از را آن ی تخت وگذارم لبهروم. زانویم را میمی

 زدن حرف صدای شدن نزدیک .آورممی بیرون ملحفه

باز  در نیمه طرف به کشاندمی را نگاهم ایلحظه

 تخت روی را من قمر که مانده همینم فقط اتاق.

 را بسته روی انگلیسی ینوشته فورا .ببیند پسرش

 .گذارممی جاهمان را قرص و خوانممی

 

روم یک ساعت بیشتر تا قرارم با از اتاق که بیرون می

 مهتاب نمانده است. 
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دار بود. نه یکی مثل گفت: پدر مهتاب زمینماهی می

اندر جد ملک و آبادی داشتند. ولی هر  نیا که جدلکم

قدری زمین و دارایی داشت که همایون چه بود آن

اش. دانهقالبش را بیندازد روی دختر یکی یک

ها دیگر همایون سوزنچی نبود! شده بود وقتآن

گنده ها کلهی سرش با آدمنیا که از صدقهبرادرزن ملک

 کرد.نشست و برخواست می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 400پارت#
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ولی هیچ وقت این را نفهمیدم که ازدواج با مهتاب به 

قول خودش به جز پس انداختن چیز دیگری هم 

 برایش داشت؟

در را که باز می کنم مواجه می شوم با خرده شکسته 

های آینه ای که قبل از این روی دیوار راهرو نصب 

روی پارکت های کف راهرو شده بود و حاال جا به جا 

 می شد برق تکه هایش را دید.

قدم هایم به همان شدتی که در را باز کرده بودم، 

متوقف می شوند. قمر با جاروی دسته بلند به من 

نزدیک می شود. در حالی که درست از جلوی پاهایم 
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تکه های ریز و درشت آینه را جمع می کند، بدون نگاه 

 کردن به صورتم می گوید:

 مواظب باش عروس!-

ی که می گوید آنقدر معنادار و دوپهلو است «عروس»

 تر طرف آن کمی که بی اختیار نگاهم را باال می کشم و

 نگاه همان ولی خسرو نگاه. کنم می نگاه خسرو به

 حرفی مثل درست که همانی. است همیشه ناخوانای

 می بگویَدَش، تواند نمی ولی آید می آدم زبان سر که

 آن را ببینی ولی از فهمیدنش عاجز می مانی. توانی

قمر که تکه های شیشه را از جلوی راهم کنار می کشد، 

می گویم و از کنارش می گذرم. « ممنون»زیر لبی 

اینکه آینه ی کنسول راهروی اتاق خسرو درست وقتی 

که من در اتاق او هستم می شکند، نمی تواند اتفاقی 

 باشد.
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ا می گذرم و به طرف پله ها می بدون مکث از کنار آن ه

روم. با حجم استرسی که به خاطر پیام امین و حرف 

های احتمالی مهتاب دارم، تاب ماندن و شنیدن متلک 

های قمر را ندارم. میانه ی پله ها رسیده ام که خسرو 

 صدایم می کند.

 غزال؟-

می ایستم و پیش از هر چیزی از میان نرده ی های 

قمر را می بینم. فشار دستم را چوبی پله توقف دست 

روی نرده ها بیشتر می کنم و با مکث به طرف خسرو 

سر می چرخانم. خسرو درست ایستاده کنار پله ها و با 

دست هایی که طبق عادت در جیب شلوار ورزشی اش 

 فرو کرده با سری باال گرفته نگاهم می کند.

 با دایه ات که حرف زدی بیا نظرشو بهم بگو!-
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تیرو کمان باز ماهر یک تیر و دو نشان می  مثل یک

زند؛ هم مقابل قمر جوری وانمود می کند که انگار ما در 

اتاقش در مورد موضوع مهمی حرف می زدیم و هم به 

من می فهماند که او هنوز هست و برای لحظات 

ناامیدی بعد از حرف زدن مهتاب می توانم روی 

 حضورش حساب کنم.

 

. 

 

 زوکردم خداآرتورادرگوش#

 401پارت#
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ولی من یک چیز دیگر را هم این میان خیلی خوب می 

 فهمم!

که من و او با وجود همه ی تفاوت هایی که داریم، با 

وجود مشرق و مغرب بودنمان و دنیایی که هیچ 

 شباهتی بهم ندارد در یک چیز مشترکیم!

اینکه هر دوی ما به معنای واقعی کلمه تنهاییم. او 

 ز توجه خانواده اش و من، تنهای تنها!درست در مرک

شه گیرم ببینم چیکار میمنم با حسام تماس می -

 کرد.

سرم را آرام تکان می دهم و بی هیچ حرف دیگری 

بقیه ی پله ها را طی می کنم. حاال یک ساعت وقت 

دارم تا ذهنم با هر چیزی که به امین و مهتاب ختم 

 نشود مشغول کنم.
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را داغ کرده باعث می شود در  گرمایی که از درون تنم

همان بدو ورود الی پنجره را باز بگذارم و عطر مالیم 

 گل های باغچه ی اتاق خسرو را مهمان اتاقم کنم.

 

بعد از آن می روم سراغ موج های باز شده ی موهایم و 

 گرفته یاد آرایشگرم از سعی می کنم همان طوری که

بیهوده ای  تالش. بیاورم در قبل حالت به را آن ام

است چون نه موهایم مثل قبل می شود و نه ذهنم حتی 

 به اندازه ی یک خط فاصله از مهتاب و امین جدا.

و وقتی صدای پیام اینستاگرامم را می شنوم، می فهمم 

 بعد از یک ساعت دور باطل رسیده ام به سر خط.

کف دست سردم را روی شلوار جیبم می کشم و لبه ی 

نشینم. با نفس عمیقی گوشی را از روی تخت می 
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پاتختی برمی دارم. ماهی همیشه می گوید: 

 «. دارد هزار داشتن و درده یه نداشتن»

و من به این فکر می کنم که داشتن با کیفیت بعضی از 

چیزها چه درد لذت بخشی می تواند داشته باشد! قفل 

گوشی را باز می کنم و دست می گذارم روی نوار باالی 

اش انگار خار چشمم  Dr. Mahtab.fayaziفحه که ص

می شود. صفحه باز می شود و نگاهم می نشیند روی 

 پیام اولش که نوشته:

 

سالم عزیزم. نمی دونم چطور باید حرف زدن رو با تو »

شروع کنم. بگم: امیدوارم خوب باشی؟ یا بپرسم: 

خوبی دخترم؟ نمی دونم با این حال عجیبی که دارم 

بگم؟ انگار برگشتم به عقب. انگار االنم چی باید 
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فردای همون شبیه که چمدونمو بستم و از خونه 

 « کنی؟ می باور. عزیزم تنگه اندازه همون دلم رفتم.

 

تاری چشم هایم حتما به خاطر قطره هایی است که از 

صبح یادم رفته در چشم هایم بریزم. دستان سرم از 

متناقش در اضطراب عرق کرده و این حال عجیب و 

 تمام سلول های تنم تکثیر شده انگار.

انگشتم را روی کیبورد حرکت می دهم و یک کلمه ی 

 «نه.»دو حرفی با یک دنیا معنا را تایپ می کنم. 

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 402پارت#

 

 

مکثش برای جواب دادن آنقدر آشکار است که به 

ا از من راحتی می شود فهمید انتظار این صراحت ر

داشت. بعد از چند بار تایپ کردن و احتماال پاک کردن 

 آن، جوابش با تاخیر می رسد.

 ولی. عزیزم باشی دلخور ازم من بهت حق می دم»

 مجبور من. نبود من انتخاب افتاد که اتفاقاتی کن باور

 تن هاش خواسته به پدرت کردن راضی برای شدم

تازه از  رو پدرم. داشتم سختی خیلی شرایط. بدم

 با هم وپدرت نداشتم حمایتی هیچ دست داده بودم.

 رسیده.داد نمی طالقم کرد می بهم که خیانتی وجود
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 از هم رو دانشگاه پذیرش بود نزدیک که جایی به بودم

 جنگیدن برای زمانی .بودم تنها من .بدم دست

 .بودم مجبور. نداشتم

 

ع فقط تا جایی که تونستم سعی کردم شرایط رو به نف 

 «تو تغییر بدم.

چشم هایم داغ و تب دارم از میان همه ی آن کلمه ها 

قفل می شود. از اینکه به جای بردن اسم « پدرت»روی 

 رفتنش بعدِ از که بود داده نسبت منی همایون او را به

 «بابا» نداشتم اجازه دیگر بودن مهتاب دختر جرم به

 .انگار شود می تازه دلم داغ کنم، صدایش

حرف برای گفتن دارم که فقط آرزو می کنم ای  انقدر»

 « .بگم بهت رو همه تا بدی کاش فرصت
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از چه می خواست بگوید؟ از مادری که بعد از هجده 

 دادن دست از کردنم سال تنها توجیه اش برای رها

 اصال بشنوم؟ بود قرار چیزی چه بود، دانشگاه پذیرش

با پدر  را من آرزوهایش به رسیدن برای وقتی زن این

خیانتکارم تنها می گذاشت صدای دلتنگی هایم را 

شنیده بود که حاال از من انتظار شنیدن داشت؟ در همه 

 ی این سال ها چطور؟

 

انگشت اشاره ام را وجود لرزش خفیفش روی کلمات 

 کیبورد حرکت می دهم و می نویسم:

 می ازتون چی همایون به جز ندیدن من دیگه»

 « خواست؟

کنم از اینکه وسط دیالوگ های عاطفی  می توانم حس

اش بحث را به جهتی دیگر می کشانم تعجب کرده 
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 حل برای تنها من که داند نمی چون دارد حق است.

 .اینجایم ام زندگی وسط او برادر حضور معمای

 « همه ی زمین هایی که از پدرم بهم رسیده بود.»

پوست لبم را زیر دندان می برم و بی رحمانه می 

 عجیبی چیز رادمنش همایون برای خواسته این م.کَن

 و بود کرده گذاری سرمایه مهتاب با ازدواج سرِ. نبود

 مثل درست. رسید می خواست می که سودی به باید

 مقدمه وبدون مطلب اصل سر روم می! من زندگی

 :پرسم می چینی

 

 «برادرتون کجاست؟»

 «برادرم؟»

 بهت از سوالش شره می کند انگار.
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 «ایرانه؟ کجاست؟ االن. برادرتون بله.»

 

 

. 

 

. نیست من پیش. آلمان توی. اینجاست نه، مهرداد؟»

 و آد می بار یک سالی ولی. کنهمی زندگی شهر یه

 در چرا بپرسم تونم می شده؟ چیزی .گرده برمی

 «کنی؟ می سوال موردش

 به جای جواب سوال او، مثل خودش می گویم:

رتون وسط زندگی من چی من می تونم بپرسم براد»

 «کار می کنه؟

 پرسد:با حیرانی واضحی می
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 «من متوجه نمی شم. مگه مهرداد چی کار کرده؟»

روی لبم زبان می کشم. جای پوست کنده شده ی لبم 

 می سوزد.

 زیادی مقدار از حساب من سواستفاده شده خانم.»

 به متعلق ها حساب اون از یکی که شده جا به جا پول

است. من می خوام بفهمم ربط ایشون به شم برادر

 «ماجرای سواستفاده از حساب من چیه؟

 

 :دهد می جواب تنها یک کلمه

 «غزالم.»

و من نمی دانم این لفظ را که یادآور آخرین باری است 

گفتنم می گوید یا « خانم»که او را دیده ام به خاطر 

 نگرانی از ماجرایی که به برادرش مربوط است.
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 «این سوال رو می خوام!من جواب »

در مقابل جدیت من بعد از مکثی چند دقیقه ای با 

کلماتی که یاس و سرخوردگی عجیبی از آن ساطع می 

 شود می نویسد:

 موضوع این هم خودم برای االن باشه عزیزم. حتما.»

 «.شد مهم

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 405پارت#
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نمی فهمم. با آنقدر در خودم غرقم که آمدنش را 

صدایش یکه می خورم. نگاهم از عمیق ترین نقطه ی 

شب به تیرگی چشم هایش می رسد. خسرو وارد 

 تراس می شود و در را پشت سرش می بندد.

 چرا تو این سرما بیرون نشستی؟-

 

 می باال زیپ گرمکن ورزشی اش را تا روی چانه

 روی بماند من طرف از جوابی منتظر که آن بی .کشد

لی کناری ام می نشیندو دست هایش را روی صند

 سبنه در هم قفل می کند.

 چطور فهمیدی اینجام؟-

 از بعدِ شام منتظر بودم بیای حرف بزنی!-
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نگاهم از چشم ها و صورتش پایین تر می آید تا 

درست زیر سینه و جایی که دست هایش را در هم 

 قالب کرده است.

خودت دردسر  واسه کم تو گفتنش چه فایده ای داره؟-

 داری!

 

 ابروهایش از تعجب باال می پرد.

 از کی انقدر مهربون شدی؟-

 نگاهم .کشم می تنم پانچوی پشمی ام را بیشتر دور

 ی نقطه همان کردن پیدا برای و دارم برمی او از را

 شده غرق اش سیاهی در پیش دقایقی که تاریکی

 . کاوم می را شب بودم،
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که همین حاال نسبت به  مهربان؟ نمی دانم اسم حسی

حال و روز او دارم، مهربانی است یا مراعات یا 

قدرشناسی! نمی دانم دختری که هیچ وقت از پدر و 

مادرش مهربانی ندیده اصال می تواند مهربان باشد یا 

 نه؟

 غزال؟-

چانه ام را در یقه ی پانچو فرو می کنم. انگار یک دنیا 

آب دهانم  اشک درست پشت چشم هایم یخ زده اند.

را فرو می دهم. من حتما مهربانی را یاد نگرفته ام که 

وقتی آن طور سوالی اسمم را صدا می زند، زبان باز می 

 کنم و می گویم:

 

 با مهتاب حرف زدم!-

 .کنم می «ها» هوا سردی در را نفس داغم
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ازش پرسیدم که جریان برادرشو می دونه یا نه... -

 نمی دونست!

با او باز همان حس داغ را به رگ  یادآوری حرف هایم

 خون و نشیند می عرق به تنم باز هایم سرازیر می کند.

. کند می پیدا جریان هایم رگ در بیشتری شدت با

 را آرنجش دو هر. کند می جمع را بلندش پاهای خسرو

 تصور از اختیار بی من و. زانوهایش روی گذارد می

ایم را ه چشم آید می اش جراحی جای به که فشاری

 جمع می کنم.

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 فکر می کردی بدونه؟-

 .کنم می باز گردنم دور از لبه ی پانچو را

 اولین از تصوری هیچ من. دونم نمی واقعا نمی دونم...-

 هیچ انگار اصال. نداشتم ذهنم توی باهاش ام مکالمه

 ازش بشنوم. بخواد دلم که نبود چیزی هیچ وقت،

 

موهای ریخته روی صورتم را پشت گوشم می زنم. 

 خود با و ام کالفه پانچو از روی شانه ام سر می خورد.

 .درگیر درونم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
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 برای دلیل یه منتظر فقط شایدم همه ی این سال ها-

 .بودم زدن حرف

خسرو کف دست هایش را مقابل صورتش به هم می 

هش همان چسباند و خیره یه من نگاه می کند. نگا

سیاهی های ناخواناست؛ با این تفاوت که امشب کمی 

 نرم تر شده انگار.

 

می خواست برام توضیح بده چرا ولم کرده رفته، من -

 نخواستم بشنوم... خنده دار نیست؟

 خسرو دست هایش را پایین می آورد.

این که اون خواست توضیح بده یا تو نخواستی  -

 بشنوی؟ کدومش؟
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کنم. انگار ترکیب شب و سیاهی چشم نگاهش می 

های او جادویی ساخته است که من را وادار می کند تا 

از چیزهایی حرف بزنم که تا این لحظه حتی برای 

 خودم هم تکرارشان نکرده ام.

 دادی؟تو اگه جای من بودی به حرفاش گوش می-

دارد و به خسرو آرنج هایش را از روی زانو برمی

. عجیب است ولی انگار با این دهدصندلی تکیه می

کارش فشاری از روی عضالت شکم من برداشته 

 شود.می

 

تونم جای تو باشم، ولی تو همین جایی که من نمی-

کنم تو حق داری نخوای چیزی بشنوی، هستم فکر می

دم بخواد تالشش همون طوری که به اون هم حق می

 رو بکنه!
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 407پارت#

 

 

ام. همین حرف، ی عمرم منتظر همین بودهانگار همه

 همین تایید.

دونی چیش مسخره و خنده داره؟ اینکه هر می -

کنن همین که من توی رفاه دوتاشون فکر می

شون رو انجام دادن. زندگی کردم پس وظیفه
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جور، مهتاب هم بعد از این همه سال همایون یه

 جور!یه

انگیز های غمی واگویهنم و همهزپوزخند تلخی می

 آورم.ذهنم را به زبان می

 

خاطر از دست ندادن پذیرش گه بهبه من می -

های همایونو واسه دانشگاه مجبور بوده شرط

 طالقشو داده پدریشو ارث و من. کنه قبول طالق

 اینه هم مادریش یهمه !سادگی همین به. گرفته

 تغییر داده... من نفع به رو شرایط کنهمی ادعا که

های ام در چشمزدهگویم نگاه غمی آخر را که میجمله

شود. انگار هر دو داریم ی خسرو هشیار میباریک شده

 صندلی از را اشتکیه خسرو کنیم.به یک چیز فکر می

 .گیردمی
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 یعنی چی به نفع تو تغییر داده؟ -

در ذهنم هزاران عالمت سوال خاموش و روشن 

 شود.می

م. نپرسیدم. یعنی... اون لحظه اصال برام دوننمی -

 مهم نبود!

توانم تالشش را شود. میجا میخسرو در جایش جابه

ترین کلمات و حساس نکردن برای پیدا کردن خنثی

 من حس کنم.

 

های شاید منظورش دور کردنت از درگیری -

 احساسی باشه.
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 در رحمانهبی شوم واختیار از روی صندلی بلند میبی

 گویم:خودم می مورد

خواستن، شاید هم چون هیچ کدومشون منو نمی -

جاش همایون مهتاب زمینای پدریشو داده که به

 بزرگم کنه!

کند. بعد با طمانیه ای از پایین نگاهم میخسرو لحظه

ای از ی تنم در کورهکنم همهایستد. حس میمقابلم می

سوزد و هرمش از پوست صورت و تنم آتش می

 شود.متصاعد می

 

گی تو چیزی از ماجرای این زمینایی که می -

ها چیزی دونستی؟ منظورم اینه... تو این سالمی

 در موردش شنیده بودی؟

 گویم:دهم و میسرم را به دو طرف تکان می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 پدری یخونه دونستممی فقط نه. نه هیچی! -

 شنیدم ماهی از اینم .نیشابوره توی هنوز مهتاب

که ملک و زمینی توی  نگفت همایون هرگز وگرنه

 نیشابور داره!

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 408پارت#
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ی لبش دست خسرو با انگشت شست روی گوشه

 کشد. انگار برای گفتن حرفی تردید دارد.می

 آدم خاطرشبه کنی چیزی که همایونتو فکر می -

 باشه؟ همین به مربوط خونه تو بود فرستاده

شنیدن این حرفم در لحظه پر صورت متفکر خسرو با 

 شود.از اخم می

 

خوای از فکر اون خرابکاریت بیای بیرون؟ تو نمی -

دونی اگه همه چیز با این سرعت جفت و جور می

فهمیدن کسی وارد شد و همایون یا عبدی مینمی

خونه شده می،تونست چه دردسری واست درست 

 کنه؟
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ه سر قدر داغم کزنم. آنهایم را به کمرم میدست

ام در آن هوای ی بافت و بیرون افتادن شانهخوردن یقه

 ای از آتش درونم کم کند.تواند ذرهسرد هم نمی

 

االن چی؟ االن که همایون دیگه کاری ازش  -

 آد. شاید هنوز یه چیزایی توی خونه باشه!برنمی

 رود:صدای خسرو بدون مالحظه باال می

که تا ای خوای بری توی خونهدیوانه شدی؟ می -

 االن توقیف و پلمپ شده؟

 

 گویم:ام و میگذارم روی سینهام را میانگشت اشاره
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خوام دیگه بازی خسرو این زندگی منه. نمی -

بخورم. اگه چیزی این وسط هست که به من ربط 

 .بدم دستش از راحتی همین به خوامنمی داره،

ام از سرما است یا حرص، که حین حرف زدن چانه

گیرد. سرش را کمی خم سرو بازویم را میلرزد. خمی

 گوید:کند و با تحکم میمی

 

 ذاری!پاتو تو اون خونه نمی -

 هایش.زنم در چشممستقیم زل می

 کند.بار با تحکم بیشتری تکرار میخسرو دوباره و این

ری غزال! سر این ماجرا طرف اون خونه نمی -

 باهات شوخی ندارم.
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هایش ست که نفسقدر به من نزدیک اصورتش آن

 کند. پوست صورتم را لمس می

 تو نگران چی هستی؟ -

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 409پارت#
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معلوم نیست؟ االن دیگه فقط طرف حسابمون  -

همایون نیست که بگم دستش زیر ساطور منه و 

 جرمه، خونه اون توی رفتن بندم.دهنشو می

 فهمی؟می

ی نزدیک همان فاصلهگیرم و از سرم را باالتر می

 شوم.چشم در چشمش می

مطمئنی شیرین فقط ازت خواسته نذاری زندگی  -

ی این آدما بشه یا قراره تا آخر عمر منم بازیچه

 مواظبم باشی؟

 

ام شود، از کنایهتر میخطوط صورتش که عمیق

شوم. ولی این حجم نگرانی و حمایتش از پشیمان می

 من جای سوال دارد.
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 عقب فرستم و دستم رای به خودم می«تلعن» در دل 

 اجازه. شود رها انگشتانش حصار از بازویم تا کشممی

 .دهدنمی

 دوست داری خودت رو بندازی تو چاه؟  -

 کنم:اعتراف می

 

خواستم یه کارایی بکنم ولی من تمام این مدت می -

تونستم! دستم به هیچ جایی بند نبود. افتاده نمی

ونستم چرا باید از بین دبودم بین شماها و نمی

ام اعتماد ی عمههای دنیا به پسرخوندهی آدمهمه

کنم که اتفاقا با پدرم این همه مشکل داره. دروغ 

دونم چرا دارم این کارو چرا، حتی هنوزم نمی

خوای به دختر کسی که ازش کنم و تو چرا میمی

... من اون روزای اول از کنی!متنفری کمک 
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ترسیدم. بازداشت و زندان می شکایتِ همایون و

ترسم. ولی االن اگه حدسم درست هنوزم می

 ازشون حقمو خودم که دارم قدرت انقدر باشه

 .بگیرم

 

رحمی او که فشار ام است یا دلاثر اعتراف صادقانه

 شود.انگشتانش دور بازویم کمتر می

ای هم های دیگهبرای فهمیدن این ماجرا راه -

شه داشته باشه می هست. اگه اسنادی وجود

 جریان بپرسی مادرت از تونیمی استعالم کرد یا

 . بوده چی

گیرد انگار. دوباره آتشی که به جانم افتاده گر می

کشم و موهایم را با بازویم را از دستش بیرون می

 فرستم پشت گوشم.حرص می
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 EXCHANGE GROUP  از یکار

کنی حاضرم از مهتاب بپرسم منو چند واقعا فکر می -

 به همایون فروخت؟

 

کنی طوری که تو فکر میشاید ماجرا اصال اون -

 نباشه!

 

چسبد به حفاظ دارم و کمرم میقدمی به عقب برمی

ی بچه»گوید: سنگی و سرد تراس. ماهی همیشه می

تونه کمر آدم رو آدم، تنها کسی توی دنیاست که می

 .ببیند را املحظه این حال کجاست« بشکنه!

رح برای دور کردن ی خسرو و تالش فحاال دلیل نقشه

شود. فرح من از او بیشتر از قبل در ذهنم معنادار می

بهتر از هرکسی می داند که حریف خسرو نیست و 
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شود. همین هم بودن من کنار او را تا این حد نمی

 برایش ترسناک کرده است.

 

 

 

. 
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خوام هم ی قصه نیستم، نمیمن مثل تو آدم خوبه -

 بدی بهم که آدمایی به تو مثل تونمنمی که باشم.

. نگرفتم یاد رو کردن بازی من. کنم کمک کردن

 جوریاون چیز همه اگه ولی. نیستم بلد قواعدشم

 بازیم کسی ذارمنمی دیگه باشه، کنممی فکر که

 !بده

ای پیش بازویم را خسرو همان دستی را که تا لحظه

کند اش فرو میشلوار ورزشی سفت گرفته بود در جیب

 گوید:و با جدیتی که همیشه در او سراغ دارم می

 

گرفته بودی. « خوام برممی»تو که از روز اول ذکر  -

 چی شد پس؟
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 هست کارهایی یه قبلش ولی خوام برم.هنوزم می -

 باید .بفهمم باید که چیزهایی یه. بدم انجام باید که

 خورم.ن آدما بازی میای از دارم چطور و کی از بدونم

انگار در یک لحظه ذهن هر دوی ما از مهتاب و همایون 

 رسد به آدم اشتباه زندگی من!می

گفت ممکنه در صورت همکاری، دادگاه حسام می -

درخواست تغییر قرار بازداشت این پسره رو به 

 قرار وثیقه قبول کنه!

 جوم.برم و پوستش را میلبم را زیر دندان می

 ن امین آزاد شده؟یعنی اال -

 اندازد.اش را باال میشانه

دونیم. ولی چیزی که هست با حکم هنوز نمی -

توقیف اموال پدرش، اگه بیرون هم اومده باشه 

 وثیقه رو یکی دیگه براش گذاشته!
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 پرسد:بیند، میسکوتم را که می

 

 خواستی با این پسره ازدواج کنی؟تو واقعا می -

ام که حتی روزها دور شدهقدر از آن چرا در نظرم آن

 آید؟نمی کارم به هم یکی از دالیل خواستن امین

کف هر دو دستم را کنار تنم روی حفاظ سنگی تراس 

 افتد.اش لرز خفیفی به جانم میگذارم. از سردیمی

خواستم با یکی که مثل خودمه از اینجا من فقط می -

 برم!

 زند.پوزخند معناداری می

 

 کارهایی از قبل ودت بکن وخ حق در لطفی یه پس -

 !بشناس رو خودت اول گفتی، که
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 کنم.نفسم را در هوای سرد رها می

هام زن چطور تو جایی که قبل از استعداد و توانایی -

تونم خودم رو بشناسم؟ بینن میبودنم رو می

 یه با که اطرافت؟ و دور زنای مثل یکی بشم باید

م کفش هایپاشنه صدای و احمقانه رسمی تیپ

 ثابت کنم منم هستم؟

 از چرخد.دور روی صورت و تنم مینگاه گرمش یک

 تا درآورده رقص به صورتم در را هاآن باد که موهایی

 .عریانم یشانه و هاچشم

 

ای. تو باید نه! تو حیفی واسه این مدل کلیشه -

جای کفش پاشنه بلند به پات خلخال ببندی که به

خونه پیچید،  هر وقت صدای راه رفتنت توی این

 یادم بیاد من کجای این بازی رو به همایون باختم!
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. 

 

 :"تو را در گوش خدا آرزو کردم"
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 در شوممی رها انگار لحظه، ی یکبه فاصله

 صدای و تند هایرنگ میان. اشنقاشی تابلوی یقصه
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ن درون ز پای مچ به که هاییخلخال جینگ جینگ

 ولی رودمی دارد که زنی نقاشی بسته شده است.

 تکرار بار هزاران لحظه هر در انگار رفتنش یقصه

 .شودمی

 

دانم منظورش از بازی، همان نقشی است که باهم نمی

ای که با همایون و فرح ایم یا بازیقرارش را گذاشته

هایش به راه انداخته. هرچه که هست، حس میان حرف

شود، هایش ساطع میامواج ملتهبی که از چشمو 

 نشاند.گرمای غریبی را به جانم می

 

دارم و زیر نگاه مستقیمش دستم را از روی حفاظ برمی

 بگیرم را ذهنم دست باید کنم.در جیب شلوارم فرو می

 التهاب از صدایم .کنم دورش بعید و ناممکن افکار از و
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شود، لرز یم بیشتر لحظه هر که سرمایی یا است

 .گیردمی خفیفی

 آد.باختن بهت نمی -

 صورت روی از گذرا ایلحظه برای لبخند چیزی مثل

 .کندمی عبور او

 

 پس شهامتم رو برای این اعتراف تحسین کن! -

من در این مدت »آید که بگویم: هایم میتا پشت لب

 «ام.بارها تو را در ذهنم تحسین کرده

 «.امخورده غبطه آرامشت و تسلط و تو بارها به»

 «.باشم تو مثل بارها دلم خواسته»
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هایم را روی هم فشار جای هر حرفی لبولی به

. کندمی شکار را حرکتم این خسرو تیز نگاه دهم.می

 .فرستندمی باال پرمعنی حالتی با را ابروهایش

 

وقتی ساکت بمونی هر کسی اون چیزی رو از  -

 خواد.یم دلش که کنهسکوتت برداشت می

زند به گذارد و گریز میذهنم باز بنای نافرمانی می

خواهم. دست خودم نیست که همان افکاری که نمی

 تپد.آید و درست پشت حلقم میقلبم باال می

 

 ها باید ساکت موند.بعضی وقت -

 گوید:با زیرکی می
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خواد برداشت که طرف مقابل هر چیزی دلش می -

 کنه؟

 کنم.ر مشت میدستم را در جیب تنگ شلوا

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 412پارت#

 

 

 یزده خزان هایشاخه میان افتدمی باد تندتر از قبل

 و ترد هایبرگ خس خس و باغچه درختان
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 زدنمان حرف صدای یزمینهپس زردشان

 گوشم پشت همیشه عادت به را موهایم .شودمی

 . برممی

 

 گاهی این بهترین کاره! -

آنکه پی کند. بعد بیحرف نگاهم میای بیخسرو لحظه

 گوید:رد میحرف قبلی را بگی

 قمر اگه باراین. شده سرد دیگه خیلی هوا. بریم بیا -

 تا. دهنمی رضایت آینه شکستن به فقط برسه سر

 کوتاه پایین نکنه پرت تراس همین از رو جفتمون

 .آدنمی

 

ی دارد. باید از این اشارهقدمی به طرف در برمی

 برای یا بکشم؟ خجالت قمر افکار واضحش به
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 باید یا شود؟ آب قند دلم در اختب به اعترافش

 با نیاملک خسرو نگاه در که باشم خوشحال

 دارم؟ فرق اطرافش و دور زنان همه،ی

 ها نگرانم؟ی این حسپس چرا بیشتر از همه

 کنم.ای تراس رسیده که صدایش میبه در شیشه

 

 خسرو؟ -

چرخد. من هنوز ایستد و با مکث به طرفم میمی

ی ام. با همهی سنگی ایستادههاجا کنار حفاظهمان

ای که سعی دارم صدایشان را در نیامده افکار ممنوعه

 در پس ذهنم خفه کنم. 

 تو حالت خوبه دیگه، نه؟ -
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کند. حرف نگاهم میای عجیب و بیخسرو لحظه

 عجیب و بیشتر از همیشه ناخوانا!

 

پیام بعدی مهتاب خیلی زودتر از چیزی که فکرش را 

انگار این ماجرا برای او هم درست  رسد.کردم، میمی

 ی من مهم شده است.به اندازه

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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کند از حساب خواهد اطالعاتی که ثابت میاز من می

 ارسال برایش را شده منتقل ارز مهرداد حساب به من

 نه گیرم،می کلماتش میان از که حسی تنها من و .کنم

 .است عمیقش سرخوردگی کنجکاوی که

ایم ای که حرکت کردهبرای هزارمین بار از لحظه

ی گوشی را به امید رسیدن پیامی که منتظرش صفحه

 کنم و خبری نیست! هستم روشن می

 

های دیگری را امتحان با این فکر که شاید بتوانم راه

 پاییزی جان آفتابگیرم. شعاع کمکنم، سرم را باال می

هایم نشیند، چشمی جلو روی صورتم میاز شیشه که

 کنم.را به تصویر آشنای مقابلم باریک می
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جایی در اتوبان شهید بابایی هستیم و من فرصت کمی 

ای خواهم انجام دهم بهانهدارم تا برای کاری که می

لرزد، انگار خدا برای پیدا کنم. گوشی که در دستم می

کنم . قفل گوشی را باز میدهدای دنیا را به من میلحظ

و زیر سنگینی نگاه خسرو پیام روی صفحه را 

 خوانم:می

 

 «.اکیه چیز همه. پیشش برو سالم. آره غزال جان.»

کنم و فورا نفسم را از سر آسودگی خیال پله پله رها می

 نویسم:در جواب می

 «مرسی. کاش بتونم برات جبران کنم.»

ارف است، شک تعاش که بیمنتظر پیام بعدی

توانم بعد از انجام کارم تماس بگیرم و مانم. مینمی
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 زنممی را گوشی قفل خاطر کمکش از او تشکر کنم.به

 .چرخممی خسرو طرف به بیرون به گذرا نگاهی با و

 

منو سرِ میدون پیاده کن. یه کاری دارم باید انجام  -

 آم نمایشگاه.بدم. بعد خودم می

 گوید:اندازد و با کنایه میمیاش را باال ابروهای مشکی

 

 جان؟ -

ام بیفتد را روی رود روی شانهبا کالفگی شالی که می

 کشم.سرم باال می

 کار دارم. کار شخصی، خصوصی، زنونه! -

ام نشود. خسرو گویم که پاپیاز عمد چیزی می

 :گویدمی و گیردمی سبقت ماشینی از مهارت با
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توی ساعت  حتما باید رو اتزنونه و خصوصی کار -

 کاری انجام بدی؟

 

توانم توانم دلیل حساسیتش را درک کنم ولی نمیمی

 به آن تن بدهم.

بهم مرخصی ساعتی بده. تا قبل از ظهر  -

 گردم.برمی

 کند.ی چشم نگاهم میحین رانندگی از گوشه

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 414پارت#

 

 

کارم کردی که تو از وقتی با من قرارداد بستی مگه  -

 خوای؟مرخصی می

زند و کامل به پشت ترافیک نرم اتوبان روی ترمز می

 که است سوالی از پر نگاهش چرخد.طرفم می

 .آوردنمی زبان به سرسختانه

تاییدیه مدارک من که هنوز نیومده. اگه منظورت از  -

کار کردن نشستن تو اتاق نگین و حرف زدن پشت 

 سر توئه، از حقوقم کم کن!
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اش را بدون اینکه به حرفم واکنش نشان دهد، گوشی

اختیار کند. بیدارد و چیزی را در آن چک میبرمی

نشیند روی ساعت ماشین که نه و چهل و نگاهم می

دهد. نگرانم و در عین حال پنج دقیقه را نشان می

. بودم کرده مبادایم روز امیدوار. من این ریسک را برای

به سفارت و گرفتن ویزا و  رفتن هایهزینه برای

احتماال بلیت هواپیما. و حاال روز مبادایم شده بود 

 اوضاع نابسامان زندگی ماهی!

 

 ات کجاست؟کار زنونه -

 پرسم:گیرم و گیج مینگاهم را از ساعت می

 چی؟ -

گذارد و خیره به من اش را کنار میخسرو گوشی

 گوید:می
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 گفتی کار زنونه داری. منم پرسیدم کجا؟ -

 کشم.هوا شالم را جلوتر میز بیبا

 .برم تنها خودم باید -

 خوام باهات بیام. گفتم کجا.نگفتم می -

 

 زبانم زیر رژ شکالتی یمزه کنم.لبم را با زبان تر می

 در ماهی کردن مادری هاسال این یهمه بعد.رودمی

 برایش کاری خواهممی که است باری اولین این حقم

 .بدهم انجام

خواهم ماهی هم از خسرو کمک بخواهم. نمیخوانمی

بعد از این همه سال کار کردن حقارت کمک گرفتن از 

 این و آن را به دوش بکشد. 
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 رم.نیاوران... سر میدون نگه داری خودم می -

گیرد و کمی بعد خسرو با مکث نگاهش را از من می

دارد. های ایستگاه نگه میماشین را کنار ردیف تاکسی

 گوید:یاده شدنم می،شنوم که میپیش از پ

 

 گوشیت روشن باشه، قبل از ظهر هم دفتر باش! -

اش اما همین که زیاد با وجود لحن سخت و دستوری

ام نشده، حسی مثل رهایی دارم. از ارتفاع بلند پاپی

روم و در حال بستن در زیر لب ماشینش پایین می

 کنم:زمزمه می

 «نیای لعنتی.ملک»
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 415پارت#

 

 

نشینم روی صندلی عقب تاکسی می« دربست»با گفتن 

کنم. مسیر دور و ناشناخته نیست. و آدرس را سرچ می

قبال بارها از مرکز خریدی همان حوالی خرید کرده 

 بودم.

 از که تصاویری به خیره دهم به صندلی وتکیه می

ی ماهی را که سعی صدا نگرانی گذرد،می چشمم مقابل
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الی جمالتش بپیچاند تا من متوجه نشوم کرده بود البه

 کنم.در ذهنم مرور می

 

شناسمش که بدانم، نه غرورش اجازه قدر میآن

 درگیر را من بخواهد که اشمادرانه مهر دهد و نهمی

 زهر طعم لبم یگوشه رنگبی لبخند. کند مشکالتش

ست که مهتاب ا مادری همان دقیقا ماهی .دهدمی

 ایبچه هیچ نکرده، ازدواج وقتهیچ که کسی نیست!

 ایبچه دختر خرج را مهرش یهمه ولی نیاورده دنیا به

 فروخته درازش و دور آرزوهای به را او مادرش که کرده

 .بود

 

ایستم، کف پشت در کوچک که به انتظار باز شدن می

 در. است کرده عرق هر دو دستم از اضطراب و هیجان
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رنگی روی لبم شود. لبخند بیبا صدای تیکی باز می

 دنیا در آدمی هیچ که زنممی نهیب خودم به و کارممی

 شدمی اگر که نیست، بلد را دیگری ذهن خواندن

 نوازشگرشان دستان حتی و لبخند و ظاهر از را هاآدم

 را امین و همایون هااین از ترپیش خیلی من شناخت

 .شناختممی

نور و در گذرم و وارد سالن کمی باریکی میاز راهرو

شوم. یک تضاد هوشمندانه عین حال پرزرق و برقی می

های برای به رخ کشیدن برق جواهراتی که در ویترین

 گوشه و کنار سالن قرار دارد.

 

کنند به از بین دو مردی که با ورودم به من نگاه می

 ترلباستر و در عین حال خوشطرف آنی که جوان

 زنم که باید برادر آیدا باشد.روم و حدس میاست می
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 آقای جواهریان؟ -

اش نگاهش چرخی کوتاه با حفظ لبخند مشتری مدارانه

زند و بعد با رنگ بیشتری از آشنایی در صورتم می

 هایش.نشیند در چشممی

غزال خانم، درسته؟ عکسی که آیدا ازتون بهم  -

 نشون داد با عینک بود نشناختمتون.

 زنم.ای میخند به ظاهر صمیمانهلب

 

 زنم.چشمامو جراحی کردم. دیگه عینک نمی -

ی سالن ست چرمی گوشهخندد و با دست به نیممی

 :گویدمی کند واشاره می

 خواهر باهوش داشتن هم نعمتیه! -
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 416پارت#

 

 

ام و ندیدهگویم که من از بعد جراحی دیگر آیدا را نمی

دهم همین صمیمیت دروغین بین ما باقی اجازه می

داند نشیند و با وجودی که میبماند. روی مبل مقابلم می

 گوید:ام، با ژست جذابی میبرای چه کاری آمده

 

 جانم؟ من در خدمت شما هستم. -
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کنم و کشم. قفل کیفم را باز میدزدانه نفس عمیقی می

 آن در را طالها ای کهحین بیرون آوردن جعبه

 :گویممی ام،گذاشته

 

ی دونم آیدا بهتون گفته یا نه. من برای ادامهنمی -

رم. توی این مدت هرچی تحصیل دارم از ایران می

 که داشتم تبدیل به ارز کردم، فقط مونده اینا.

کنم هیچ چیزی از گذارم و آرزو میبسته را روی میز می

 ام نداند.من و شرایط خانواده

 ای هم در این مورد ندارم.تجربه هیچ -

. کندمی باز را جعبه چسبانم ته حرفم.و یک لبخند می

 تالشی چه من یساده ستنیم چند دیدن با که بینممی

 گردنبندها از یکی. نکند تغییر صورتش حالت تا کندمی

 جلب دستنبد به توجهش انگار بعد و آوردمی بیرون را
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گرداند و داخل جعبه برمی دوباره را گردنبند. شودمی

گیرد که نه دستبند جواهری را میان انگشتانش می

شبیه بقیه است و نه شبیه دختری که با لبخندی 

 پردلهره مقابلش روی مبل نشسته است.

 

شود، دستم را در که با تقی کوتاه پشت سرم بسته می

کنم که چک در ام مشت میروی کیف کوچک بندی

 اضطراب از تنم یهمه دارد. جیب پنهان داخلش قرار

 لرز صورتم به خوردمی که باد و است عرق از خیس

. دارم عجیبی حس. نشاندمی جانم به را دلخواهی

 .موفقیت لذت و گناه عذاب میان معلق چیزی

گیرم و با بند کیفم را محکم میان انگشتانم می

روم. اجازه های آرام به طرف سر خیابان میقدم

میان بازی شال میان موهایم بپیچد و  دهم باد ازمی
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وجدانم پوست نمناکم را نوازش کند. خیلی زود عذاب

شود خوشحالی کاری ی وجودم میبازد و همهرنگ می

 که با رقم روی چک قصد انجامش را دارم.

 

آورم تا به ماهی زنگ بزنم. گوشی را از جیبم بیرون می

م را باال سر ایلحظه دختر چند بلند یخنده صدای با

آورم. ولی نگاهم پیش از سه دختری که با خنده می

نشیند روی ماشین کنند، میعرض خیابان را طی می

روی من آن دست خیابان پارک آشنایی که درست روبه

 شده است.

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 417پارت#

 

 

قدر نگاهش آورم و آندستم را با گوشی پایین می

آورد. کمی جلوتر ماشین را به حرکت درمیکنم که می

 را سرم شود.زند و درست کنار پایم متوقف میدور می

 طلبکار لحنی با پنجره باز یشیشه از و کنممی خم

 :گویممی

 اس وصل کرده؟پیرئیست به من جی -

ای روی هم هایش را برای نخندیدن لحظهعلی لب

 دهد.فشار می
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اشتم پیام داد گفت بیام نه. من طرفای نوبنیاد کارد -

 دنبالتون.

. گیردمی حرصم بیشتر کنداز این که حتی حاشا نمی

 .کنممی ترمحکم را اخمم گره

کنی برو بهش بگو وسط راه حاال که دوجانبه کار می -

 منو گم کردی.

 شما به کاری من ضمن در شه غزال خانم.نمی -

 .دممی انجام خودمو کار. ندارم

رود که دلم جوری روی اعصابم میلبخند کنج لبش 

های او جدایش کنم. خواهد دست بیندازم و از لبمی

 زنم.برم و موهایم را با شال پشت گوشم میدست می

 

 ترسی رئیست دعوات کنه؟چرا؟ می -
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هایش هم بار چشمکند. اینعلی مستقیم نگاهم می

 خندند.هایش میهمراه لب

 زه!هم بریترسم رئیسم شهرو بهنه، می -

اش فکر کنم. خواهد حتی به شیطنت جملهدلم نمی

 گویم:دارم و با حرص میقدمی به عقب برمی

ی تالشت رو بکن کارت رو درست انجام پس همه -

 بدی.

 

دهم. گردم و در مسیر قبلی به راهم ادامه میبرمی

ی ذوق و گذارم در جیب شلوارم. همهگوشی را می

هایم ن برنامهحسم برای حرف زدن با ماهی و گفت

دارم و ذهنم هایم را تندتر برمیپریده انگار. قدم

شود به اینکه اگر علی فهمیده باشد کجا کشیده می

 ام بعید نیست که خسرو تا ته ماجرا را دربیاورد.رفته
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گویم. ساعت از یازده گذشته ای زیر لب می«لعنتی»

که ماشین ایستم و درحالیاست که کنار خیابان می

را در قاب نگاهم دارم، برای تاکسی خالی دست علی 

 قرار حسام با خسرو ناهار وقت که دانممی کنم.بلند می

 با امپرونده یا امین از خبری اگر خواهمنمی و دارد

 دست از را آورده دست به مهتاب هایزمین یا همایون

 .بدهم

 

ها به کارهایی که باید انجام خیره به خیابان و ماشین

کنم. آخرین باری که با ماهی حرف زده کر میبدهم ف

گفت، شعله بعد از شنیدن خبر دستگیری بودم می

همایون جفت پایش را در یک کفش کرده که 

خواهد به تهران برگردد. حتی انگار زنگ زده بود به می

فرح و هرچه غیظ از او ته دلش داشت را خالی کرده 
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رگردد او هم بود. ماهی گفته بود اگر شعله به تهران ب

اش! نگفته بود مجبور است ولی ی پدریرود خانهمی

ی دانستم فکرِ زندگی در آن خانهمن خوب می

ی موروثی که بعد از مرگ خواهر و برادرش فرسوده

هایش چیزی جز افتاده بود دست خواهرزاده و برادرزاده

 اجبار نبود.

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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کنم. تاکسی پشت ترافیکی نفسم را با کالفگی رها می

ها ایجاد شده، متوقف خاطر دور زدن ماشینکه به

هایی که از کنارمان هدف ماشینشود. نگاهم بیمی

. پرهیاهو و است شلوغ ذهنم. کندمی دنبال را گذرندمی

رسد. راننده به می خیابان وسط بریدگی به تاکسی

چرخاند تا دور بزند. نگاهم از ماشین آرامی فرمان می

نشیند روی ماشین گذرد میسفیدی که از کنارمان می

 مثل حسی دهد.سیاه بعدی. حسی در ذهنم آالرم می

. شودمی جمع امرفته حواس. آشنا تصویر یک دیدن

 ثانیه از کسری با و بینممی فرمان پشت را شریف

ای با موهای بلند که رسد به دختر بچهگاهم مین فاصله،

 هایگریه اش نشسته است.روی صندلی کناری
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 مشهد، به سفرمان تصاویر خسرو، هایحرف شهرزاد،

 .شودمی پایین و باال ذهنم در پازل هایقطعه مثل

 

زند. شریف از کنار ما راننده تاکسی بریدگی را دور می

تا آخرین حد گشاد هایی که گذرد. و من با چشممی

پیچد در اولین چرخم. ماشین سیاه میشده به عقب می

ی خیابان سمت راست که موازی است با خیابان خانه

 :گویممی راننده به و گردمبرمی عجله با فرح.

 دور بزن آقا. -

تاکسی همان لحظه وارد خیابان فرعی مقابل بریدگی 

 د.کنمی نگاهم آینه از تعجب با شود. رانندهمی

 

 چرا؟ -
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 دور بزنید باید برم دنبال اون ماشین. -

آورد. ماشین پشت راننده سرعتش را کمی پایین می

 زند.سری بوق می

 طرفه است.تونم خانم یهنمی -

 دارم.زنم و کیفم را از کنارم روی صندلی برمیچنگ می

 شم.پس نگه دارید من پیاده می -

 

ه محض کشد. براننده با تعجب ماشین را کنار می

شود چند اسکانس را به طرفش اینکه متوقف می

 شوم.گیرم و فورا از ماشین پیاده میمی

 با خیابان ابتدای. دوممی را چند متر تا سرِ خیابان

 کنار علی. کنممی بلند دست برایش علی ماشین دیدن
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 هایچشم مقابل و عجله همان با. ایستدمی پایم

 م.نشینمی کنارش صندلی روی متعجبش

 بجنب علی. باید بریم دنبال یکی. -

 

های پشت سری نگاه علی را از صدای بوق ماشین

کند و کشاند. حرکت میی ماشین میصورت من به آینه

های دو سوی این ی ذهنم را آدمکه همهمن درحالی

ی اند با دست به خیابانی که چند دقیقهبازی پر کرده

 گویم:کنم و میمیپیش شریف وارد آن شده اشاره 

 اون خیابون. پیچید توی اون خیابون. -

برد و با همان علی سرعت ماشین را کمی باالتر می

 پرسد:تعجب می

 کی؟ -
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 419پارت#

 

 

گذارم روی داشبورد و با همان هیجان دستم را می

 گویم:می

 گم بهت.برو می -

کنم. خودم حس میای روی سنگینی نگاه علی را لحظه

فهمد که بی هیچ سوال انگار حساسیت ماجرا را می

 تا دهد.ام را انجام میدیگری کاری که از او خواسته
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 از اثری هیچ. راندمی سرعت همان با را خیابان انتهای

 همان در نه .نیست سرنشینانش و مشکی ماشین

 مجبور را علی که اطراف، هایخیابان در نه و خیابان

 بودم هر کدام را چندبار تا انتها برود و برگردد. کرده

 

ی کوتاه ماشین و شریف و نیست! انگار در همین فاصله

 .اندرفته فرو زمین در و شده آب بچه دختر آن

ایستم و برای چندمین بار دست به کمر کنار ماشین می

گذرانم. صدای باز از سر تا انتهای خیابان را از نظر می

هایم را شنوم، چشمماشین را که میو بسته شدن در 

کنم. خسرو تماس شهرزاد را از هجوم افکار باریک می

روی بلندگو گذاشته بود. خودم شنیده بودم که چطور 

خاطر ترس از دست دادن دخترش به التماس افتاده به

 بود کشور از خارج رفیع کردن پیدا دنبال به خسرو بود.
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، کنار دست شریف فرح ماشین در را سوگل من حاال و

ی دیده بودم. اینجا؛ جایی با یک خیابان فاصله تا خانه

 فرح در تهران!

 

دونم دنبال کی هستین ولی هرکی که من نمی -

 .کرد پیداش شهنمی طوریاین هست

کنم و به طرف علی نفسم را محکم از بینی رها می

چرخم که کنار در ماشین ایستاده است. دوباره می

 گوید:می

خیابون خلوت بود، رفت. اصال ممکنه رفته باشه تو  -

 ها.هر کدوم از این خونه

 

دارم و موهایم را با یک دستم را از روی کمرم برمی

 فرستم پشت گوشم.کالفگی می
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طرفه بود و از خوش شانسی زیادم خیابون هم یه -

 رسیدم بهش.گرنه می

 گوید:کند و میآید. شیطنت میعلی قدمی جلوتر می

 که گفتم با من بیاید. خودتون نیومدین. من -

 

کنم سر و سامانی به افکارم بدهم. انگار تالش می

روزگار بازی خوردنم زودتر از چیزی که فکرش را 

 پوئن دو که منم این کردم به پایان رسیده و حاالمی

 که یکی این و همایون از یکی. امافتاده پیش ارزشمند

مشکل ماهی و دستبند  و شانس مدیون را تمامش

 ام، از فرح!شعله
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. 
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میل عجیبی به تالفی و انتقام از فرح در وجودم به 

توانم روی آن چشم طور نمیغلیان درآمده که هیچ

 دارم آتو او از فهمدمی وقتی خواهدمی دلم ببندم.

ی عل مقابل و روممی جلوتر .ببینم را صورتش

 توبیخم قبلی کار خاطربه خسرو اگر دانمایستم. میمی

 .آمد خواهد در خجالتم از حتما یکی این خاطربه نکند
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 ام.ی عمهمنو ببر خونه -

 تعجبی به دهدمی را های علی جایششیطنت چشم

 را صورتش اجزای تک به تک که ها،چشم فقط نه که

 .کندمی پر

شه مادر می ی مناشو بلدی دیگه؟... عمهخونه -

خسرو. مادر خودش که نه، مادر 

 شناسی؟می خواهراش.

 

 گوید:علی با تردید می

دونم. قبال خواهر خسروخان رو چند بار می -

 رسوندم...

روم و با عجله میان حرفش به طرف در ماشین می

 گویم:می
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 .نداریم وقت. کن عجله بدو پس عالیه. -

 خوای چیکار کنی؟می -

 کنم.می در ماشین را باز

 گم.بیا بهت می -

 کند.علی با هول صدایم می 

 

 غزال ببین... -

فهمد اسمم را بدون پیشوند و گوید و تازه انگار میمی

جای کند و بهاش را رها میپسوند صدا زده است. جمله

 گوید:آن می

 یعنی غزال خانم... -

 گویم:دهم و میدست آزادم را در هوا برایش تکان می
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علی. بهت گفتم الزم نیست منو خانم صدا ولم کن  -

 کنی.

 

نشینم. حتی تصور آنچه با فرح پیش روی صندلی می

برد. علی با مکث رو دارم آدرنالین خونم را باال می

نشیند. به تعللش برای حرکت کردن پشت فرمان می

 تپد.کنم. قلبم تندتر از حالت نرمال مینگاه می

 افتی؟چرا راه نمی -

هایش. تردید از تک تک کشد روی لبعلی دست می

 حرکاتش پیداست.

 کشه!خدا خسروخان ما رو میبه -
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کشم. حین بستن قفلش برم و کمربند را میدست می

 گویم:با هیجانی که زیر پوستم دویده می

 !نترس هیچی از منی با وقتی -

. دارد زمانهم را ناباوری و استیصال علی یخنده تک

شود از د و مغزم پر میآیدرمی حرکت به ماشین

تصاویر و اصواتی که برای رسیدن به یک جواب واضح 

 باید مثل قطعات پازل کنار هم بچینمشان.

 

 

. 
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ایستم پرم از اضطراب و ی فرح که میپشت در خانه

خشمی که انگار مال امروز و دیروز نیست. از جایی 

ی روزهایی که نادانسته به هت همهآید به عمق بالمی

 ایم.ها باختهاین آدم

گذارم. صدای باز شدن در دستم را روی زنگ می

 یک مثل علی هایچشم از که ایماشین و موج نگرانی

 متوقفم ایلحظه شودمی سرازیر وجودم به سیال

 لذت. کشدنمی طول قدرهاآن مکث این ولی. کندمی

دستم را با قدرت روی  .گذاردنمی فرح شکست دیدن

دهم و خیره در چشمی آیفون منتظر باز زنگ فشار می

 مانم.شدن در می
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شود و من بدون جواب در با تاخیر معناداری باز می

زند، وارد وار صدا میدادن به علی که اسمم را زمزمه

 شوم.خانه می

ی گوشه و کنار باغ را ی ورود همهنگاهم از همان لحظه

گردد. هیچ رد و نشانی نشانی از ماشین میبرای دیدن 

ی جدید و متفاوت به نیست. حاال چند فرضیه

هایی که در شود. فرضیهام اضافه میهای قبلیحدس

 یک چیز با هم مشترک هستند؛ فرح!

 

 خدمتکاری از و روممی باال ورودی مرمری هایاز پله

ایستاده  آمدنم انتظار به در جلوی است دقیقه چند که

 پرسم:می

 خانمت خونه است؟ -
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که نگاه کند و درحالیزن در را برایم تا انتها باز می

فهماند جو خانه آنچنان مناسب اش به من میخیره

 گوید:حضورم نیست، می

 

 بله. توی سالن هستن. -

 با بمانم منتظرش اینکه بدون و دهممی تکان سرم را

 این روم.یم خانه اصلی سالن طرف به بلند هایقدم

 به تجملش و برق و زرق از پر دکور و دیوار و در خانه،

 وقتی! دنیاست ینقطه ترینمتعفن و ترینسیاه چشمم

 به حتی بیشتر قدرت و ثروت قدری برای هایشآدم

 .ندارند رحم هم خودشان خونهم

 

 چی شد؟ سرت خورده به سنگ؟ -
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ب ترین مبل پذیرایی، درست زیر قافرح از روی باالیی

شود. یک تای ابرویش را نیا بلند میعکس بزرگ ملک

شود به اندازد و پر از تحقیر و استهزا خیره میبا باال می

 من.

 

 

. 
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ی خسرو و سیلی از آخرین برخوردم با او در خانه

ناحقی که هنوز درد حقارتش را روی روحم حس 

 دستگیری جریان در ندیده بودمش! حتیکنم دیگر می

 .بودم نشده روروبه او با هم خسرو با بحثش و همایون

 

ی روزها لبخند پر از آرامش و حرص درآورم ثمره

ی پالتوی کوتاهم را باال زندگی کنار خسرو است. لبه

کنم در جیب شلوارم. هایم را فرو میدهم و دستمی

یستادن در اصول و طور ادانم اینبهتر از هرکسی می

 قوانین او کم از فحش ندارد.

منتظر بودین سرم به سنگ بخوره؟ انگار پسر  -

 شناسین.تون رو اصال نمیخونده
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کشد. اش میفرح دستی روی کت و دامن زرشکی

 عصبانیتش کنترل برای رسدمی نظربه که حرکتی

 ضرب گزگز جای گونهوسواس. است داده انجام

کنم و این باعث م حس میاگونه روی را دستش

 به نگاهی نیم ام،اصلی هایحرف زدن از پیش شودمی

 :بگویم دادنش حرص برای و بیندازم نیاملک عکس

جوری که مادرش دم. چون اونالبته بهتون حق می -

 کنه، خسرو اصال شبیه پدرش نیست و...تعریف می

 

تواند در مقابل ی اقتدار و خودداری نمیبا همه

 گوید:تفاوت باشد. با حرص میگفتن من بی« مادرش»

 بهم رو خصوصیت روابط شرح اومدی با وقاحت -

 یمعشوقه شدی که بگیری جایزه ازم یا بدی

 پسرم؟
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دانم. ولی حساسیتش روی خسرو و بدجنسی است، می

اش از او من را برای کاری که قصد سهم خواهی

 کند.انجامش را دارم بیشتر ترغیب می

 گویم:کنم و میهایش نگاه میدر چشمصاف 

ی پسرم، همون عروسِ منظورتون از معشوقه-

 نیاهاست دیگه؟ملک

 

آید. سفیدی صورتش آشکارا رنگ فرح جلوتر می

 .شودمی تحقیر و توهین از پر صدایش لحن و گیردمی

 عروس دیوانگی؟ به زدی رو خودت یا احمقی تو -

 همچین ذارمیم من کردی فکر واقعا تو نیاها؟ملک

  بیفته؟ اتفاقی
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 گوید:کند و با تحکم میی باال اشاره میبا سر به طبقه

از همون روز گفتم یکی از اتاقا رو برات آماده کنن  -

که وقتی خسرو از خونه پرتت کرد بیرون توی 

خیابون نخوابی. بد هم نشد، حاال که خودت اومدی 

یره مونی تا اوضاع پدرت سر و سامون بگاینجا می

 تکلیفت رو مشخص کنم.

 

 

. 
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 گویم:زنم و پرکنایه میلبخند می

چقدر تکلیف هست که باید مشخص کنید!...  -

های همایون، تکلیف تکلیف من، تکلیف جریمه

 ی خسرو.کارخونه

کنم و با ابرویی که معنادار باال تعمدا مکثی می

 گویم:فرستمش میمی

 کلیف زندگی شهرزاد و دخترش!ت -

 

پرد. ولی برای تسلط بر بینم که زیر پلک چپش میمی

کند. یک دستم را از جیب خودش بیشتر از قبل اخم می

آورم. موهایم را که با سر خوردن شال بیرون می

 برم.اند روی صورتم پشت گوش میریخته
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 دونم عمه!از شانس بدتون من خیلی می -

 کنم:زند. تاکید میصورتم دو دو میهایش در چشم

 

 خیلی بیشتر از چیزی که فکرش رو بکنید! -

آید. صدا و لحنش آشکارا از آن اقتدار فرح جلوتر می

 گیرد.همیشگی فاصله می

 بگی؟ خوایچی می -

چنینی نبودم. قواعدش را هم های اینمن آدم بازی

دانستم. ولی حاال و در این لحظه، تنها این را نمی

دانم که نباید هرچه در چنته دارم رو کنم. باید می

جوری وانمود کنم که انگار بیشتر از چیزی که از ماجرا 

 دانم.ام میفهمیده
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 هایش.زنم در چشمزل می

خوام بگم برخالف ادعاتون شما هیچ قدرتی می -

 من ولی توی رابطه من و خسرو ندارید.

ادر م یرابطه یموندهته که هست پر انقدر دستم

 از که دونیدپسری شما و خسرو رو تموم کنم. می

 نه؟ زنم،می حرف دارم چی

 

ام. این وقت در خودم سراغ نداشتهاین غزال را هیچ

ی ترس و تواند همهبازیگر قهاری که می

هایش را پنهان کند و با صدایی که حتی اضطراب

لرزد مقابل فرح بایستد، منِ آشنای همیشه ای نمیذره

انگار در این مدت پوست انداخته و روی  نیست!

 دیگری از او نمایان شده است.
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فقط دو روز... دو روز وقت دارید تا همایون  -

الخروجی من شکایتشو پس بگیره و ممنوع

 برداشته بشه وگرنه...

 و آوردمی باال را اشاشاره انگشت آید.میان حرفم می

 :گویدمی کرده متزلزلش صدا لرزش که تحکمی با

 

 برای من شرط و شروط نذار دختر! -

 پایین کمی را صدایم تن دارم.یک قدم به عقب برمی

 .کنم القا او به را امتفاوتیبی تا آورممی

 اتفاق این اگه ولی. عمه خودتونه انتخاب دیگه -

 .شما پای شد که هرچی نیفته
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گذاشتن پدرت  فشار تحت برای تو که -

 .کردی شکایت ازش

دانم وقاحت و محق بودن این زن کی قرار است نمی

هایش تمام شود. حتی همین حاال که دارم در چشم

گویم باز هم طلبکار و هایش میکنم و از نقشهنگاه می

 حق به جانب است.
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من از پدرم شکایت نکردم. از کسی که از حسابم  -

ر چند خیلی ه .کردم شکایت سواستفاده کرده

متاسفم که هر دوتاش یه معنی داره. ولی االن راه 

تری پیش رومه. شما اگه جای من بودید حل ساده

 کردید؟ازش استفاده نمی

 دوزد به صورتم.اش را میهای آتش گرفتهفرح چشم

 

 صبر باید. بکنه کاری تونههمایون از اون تو نمی -

 .بیاد دادگاهش حکم تا کنی

واهد برای نگه داشتن من زمان خفهمم که میمی

خاطر چیزی که خسرو به آن برگ بخرد. احتماال به

زنم و هایش زل میگوید. در چشمی همایون میبرنده

 گویم:می
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ی کارخونه کنید تا اون موقع تکلیف پروندهفکر می -

 هم مشخص شده؟!

 

 دهد. ام جواب میتهدید زیرپوستی

 فقط دو روز!-

کند و من با قلبی کنار تنش مشت میفرح دستش را 

تپد به ام میکه انگار هر لحظه هزاران بار در سینه

ایستم. با مکث به عقب روم. جلوی در میطرف در می

 پرسم:گردم و از او میبرمی

 

شه که یه آدم خیلی دوست دارم بدونم چطور می -

 فروشه!ترین کسانش رو به پول مینزدیک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 که سرخوردگی آن یا ا فهمیده،دانم حزن صدایم رنمی

 دختر از دانمنمی. برآورده سر کلماتم هجای هر از

 را محکمش لحن و برافراشته گردن تنها مقابلش

 هایششانه روی هاستسال که رنجی یا دیده،

 خانه در از وقتی هست که هرچه. را کندمی سنگینی

 روحم روی از تنی هزار یوزنه یک انگار روممی بیرون

 کنم.داشته شده، نفسم را عمیق و محکم رها میبر

های تند ای که از اثر تپشگذارم روی سینهدستم را می

کنم که من حتی کند. به این فکر میقلبم درد می

 ام ندارم.مدرکی برای اثبات ِآنچه دیده

 چی شد؟ -

 

های علی که با نگرانی گیرم و  در چشمسرم را باال می

 زنم:میبه من دوخته شده لب 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 با هیچی تهدیدش کردم. -

 

 

. 
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علی دندان می کشد روی لبش. انگار این کار را تمام 

 ملتهب و سرخ طور آن این مدت انجام داده که لبش

 روی سرم، پشت به کوتاهی گریز نگاهش. است شده
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کاری که  تردید در انگار که جوری بعد. زند می خانه در

 :گوید می کرده دست و پا می زند،

 خسرو خان خیلی روی خانواده اش حساسه.-

 و دستم را از روی سینه ام پایین می آورم. میلِ کشف

 احاطه را مغزم ی همه معما این های گره کردن باز

 :گویم می و اندازم می باال را ام چانه. است کرده

 

م کار کن. ما نترس. اگه خسرو بیرونت کرد بیا با خود-

 باهم تیم خوبی می شیم.

به طرف در ماشین می روم و همین که دستم را روی 

 دستگیره اش می گذارم، علی با عجله می گوید:

 تو که می خواستی از ایران بری!-
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دستم برای باز کردن در لحظه ای مکث می کند. نمی 

 هست که چه هر جمله، این شدن گفته دلیل خواهم به

 .کنم فکر

 

 فعال که هستم.-

می گویم و روی صندلی جلوی ماشین می نشینم. دیگر 

پذیرفته ام که قصه ی من روی این خاک قرار نیست 

 به همین سادگی ها تمام شود.

نمایشگاه یکی از روزهای شلوغش را تجربه می کند 

انگار. وقتی از پله های پارکینگ وارد می شویم کارکنان 

ر مشغولند که با دیدن کت و شلوارپوش نمایشگاه آنقد

 قدم های سست شده ی علی می گویم:

 دیگه تو برو به کارت برس!-
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علی که نگاهم می کند. موهایم را فرستم پشت گوشم 

 و با یک ابروی باال رفته می پرسم:

 گفته ببری تحویلم بدی؟-

 با و تند هیجان از علی که می خندد، با قدم هایی

باال می روم. پشت در  ها پله شوداز می برداشته شتاب

اتاق نگین ضربه ای به در می زنم و هم زمان با باز 

 کردن صدایش می زنم:

 نگین؟-

 

نگین با دیدنم از پشت میز بلند می شود و معترضانه 

 می گوید:

 کجایی تو غزال؟-

 دستم را به نشان تسلیم باال می گیرم.
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 اومدم دیگه.-

 مگه شما امروز با حسام قرار نداشتین؟-

 

 

. 

 

 خداآرزوکردمتورادرگوش#

 426پارت#

 

 

حسام، حرف های مهتاب، زمین های پدری اش در 

نیشابور، استعالم... مثل یک نوار در ذهنم مرور می 

 شود. نگاهی به ساعتم می اندازم.
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 مگه ساعت چند شده؟-

 به دست نگین .گویم می لب زیر ی«اوه» ساعت با

وب است که خ حاال. کند می نگاهم و ایستاده سینه

 نمی داند امروز چه ماجراجویی هایی داشته ام!

 

 عصبانیه؟-

 منتظرته!-

 یک قدم به عقب برمی دارم و با چشمکی می گویم:

 از دلش در می آرم.-

نگین نرم و آرام می خندد و من در را روی لبخند 

مالیمش می بندم. فقط خودم می دانم تا چه حد برای 

درست مثل حل معادله  کشفی که کرده ام هیجان دارم.
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ی بدقلقی که با یک فرمول جدید به جواب رسیده 

 است.

 

پشت در دفتر خسرو لحظه ای مکث می کنم. وقتی 

هیچ صدایی از آن سوی در به گوشم نمی رسد، دستم 

 به و است باز که دری را می گذارم رویدستگیره ی

 .دهم می هلش جلو به آرامی

ونفره ی چرم خسرو به جای پشت میزش روی مبل د

اتاق دراز کشیده و آرنجش روی چشم هایش قرار داده 

است. با حدس اینکه ممکن است خوابیده باشد، در را 

 عقب می کشم تا از اتاقش بیرون بروم.

 

 بیا تو در و ببند.-

 قدمی که می خواهم به عقب بردارم متوقف می شود.
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 بیداری؟-

پشت جواب نمی دهد. به حرفش عمل می کنم و در را 

 سرم می بندم.

 از کجا فهمیدی منم؟-

هنوز آرنجش روی چشم هایش قرار دارد و پاهای 

 بلندش روی دسته ی کوتاه مبل.

 کی جز تو این عطر شیرین رو می زنه؟-

جلوتر می روم و درست کنار پاهایش می ایستم. میلی 

برای برداشتن دستش ندارد انگار. نگاهش می کنم. به 

قامت بلندش و صورتی که چشمانش زیر آرنج پنهان 

 شده اند. 

 االن این تعریفه یا چی؟-
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. 

 

 :"تو را در گوش خدا آرزو کردم"

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 427پارت#

 

 

دارد. تنش هایش برمیآرنجش را از روی چشمبا مکث 

 گوید:کشد و حین نشستن میرا باال می

 تو چی دوست داری؟ -

های دوپهلویش فکر کنم. دوست ندارم به معنی حرف

شان میل به یی جاذبههایی که درست به اندازهحرف
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کشد انگیزند. خسرو دست میفرار را در وجودم برمی

کند، چیزی ته دلم م میمیان موهایش و وقتی نگاه

لرزد. حسی که نه از سر اضطراب کاری است که می

ام و نه نگرانی گفتنش به او. چیزی است انجام داده

ها. چیزی که انگار فقط به تر از اینتر و ناشناختهعمق

 شود.خودِ او مربوط می

 

 پرسد:بیند، میسکوتم را که می

 ات تموم شد؟کار زنونه -

کنم و با طعنه ی سینه درهم گره میهایم را رودست

 گویم:می

 تو که بهتر باید بدونی! -

 نشیند.تر میان ابروهایش میاخم عمیق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

این پسره بیرونه، خودت گفتی تو پیامش  -

 من داری انتظار وقتاون. کرده هم تهدیدت

 بیفته؟ اتفاقی هر بذارم و باشم خیالبی

 

های ی حسعجیب است که انگار از میان همه

گارنگی که به امین داشتم تنها اضطراب باقی مانده رن

هایم را از روی سینه ی او. دستو نگرانی برای آینده

 دارم.برمی

 کاره نیست.امین این -

کند. ام میلرز نامحسوسی که در صدایم است کالفه

 زنم.موها و شالم را پشت گوش می

خور نیست، قبال هم فکر می کردی دزد و مال مردم -

 نبود؟
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رحمانه در صورتم طور بیقلبم از حقیقتی که این

 اگر که کنممی فکر این به شود.کوبد فشرده میمی

 چه بگویم او به را امفهمیده امروز که چیزی

 همین به که کندمی باور دهد؟می نشان العملیعکس

 خورده دست رو شهرزاد حتی شاید و فرح از راحتی

اش خود را درگیر خانواده خاطرکه اویی همآن است؟

 ماجرای ترسناکی کرده که هیچ ربطی به او ندارد!

 

 ایلحظه که بینممی شود.خسرو از روی مبل بلند می

 کهدرحالی و داردبرمی را کتش. رودمی درهم صورتش

 :گویدمی آیدمی من طرف به دوباره

بیا بریم فکر کنم حسام تا حاال دیگه تو رستوران  -

 شه!فسیل شده با
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. 

 

شود. تر میی افکار ذهنم یکی پررنگمیان همهمه

 آورمش.اختیار به زبان میچیزی که بی

 خوای بری رستوران؟ات میبا این اوضاع معده -

هایم را توی دهانم پرد، لبابروهای خسرو که باال می

 کشم.می

 

گن وقتی دوتا زن کنار هم باشن تا فیها راست می -

 شن بیرون.کخالدون طرفشونو می

 وادارم هیچ نشانی از ناراحتی در رفتارش نیست و این

 :بگویم تا کندمی
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 خب، نگین خیلی نگرانت بود. -

 

 پرسد:کند و میسرش راکمی به طرفم خم می

 فقط نگین؟ -

چه انتظاری از من دارد؟ بگویم نگرانش هستم؟ که 

 هستم!

خواهد از کنارم عبور کند که با یک قدم مقابلش می

کنم. نگاهش پر از سوال تم و راهش را سد میایسمی

 شود.می

 

. 
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شاهلل جمعه اون ذارم و انتا پارت می۳تون فردا واسه

 ��❤��کنم.ی بینوا رو آپ مییه پارت معوقه

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 428پارت#

 

 

خورد به برم و نگاهم گره میلبم را به زیر دندان می

سرش را تکان کوچکی های منتظرش! خسرو چشم

 :پرسدمی آرام دهد ومی

 چی غزال؟ -

تواند ضرب خدای من! این صدا و لحن چطور می

های قلبم را تا این حد باال ببرد؟ لبم را از زیر تپش
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وار کشم و مثل خودش زمزمهدندانم بیرون می

 گویم:می

 

 !نیستم فرشته من که قبال هم گفتم، -

انگار. نفسی که از شود نگاه خسرو هشیار می

ی هیجان دقایقی پیش و نزدیکی خسرو تندتر ماندهته

 کنم.شده را رها می

وقت ادعاشم نداشتم. ولی... دور زدن کسی هیچ -

 که بهم کمک کرده...

 

ای اتاق ای که به در شیشهام در صدای ضربهآخر جمله

 خسرو ابروهای میان اخم گره شود.خورد گم میمی

 دارد.تاخیر نگاهش را از صورتم برمی با و نشیندمی
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 بله؟ -

شود و نگاه علی قبل از خسرو با نگرانی روی در باز می

 یهمه و بگویم چیزی ترسدمی نشیند. انگارمن می

 .بیفتد او گردن به تقصیرها

 فکر کنم با من کار داشتی! -

 

زند که علی انگار خسرو جوری با کنایه این حرف را می

فورا نگاهش را از روی من سیلی خورده باشد، 

 گوید:دارد و میبرمی

 آقا مشتری رو بفرستم باال واسه تنظیم قرارداد؟ -

اندازد روی ساعدش. خشک و خسرو کت را می

 دهد:انعطاف جواب میبی
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. برنگردم هم عصر تا ممکنه رم جایی،با غزال می -

 .بگو نگین به بود کاری هر امروز

 

اندازد. دلم ن میعلی زیرچشمی نگاه نگرانی به م

خواهد جوری به او بفهمانم که الزم نیست نگران می

باشد. چون سرپیچی امروز او در برابر کشف من اصال 

خواهم ابروهایم را آرام و به دور آید. میبه حساب نمی

 رفتن فرو از نگاه خسرو برایش باال بیندازم که

 سینه در را نفسم انگشتانم الیالبه خسرو انگشتان

 کند.س میحب

 هست؟ هم ایدیگه چیز -
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های گره ای روی دستبینم که نگاه علی هم لحظهمی

 برای عجله با را سرش بعد نشیند.ی ما میکرده

 :گویدمی و دهدمی تکان خسرو

 نه آقا. -

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 429پارت#
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ذره دوذره پول که نیست. تو یه الف بچه حرف یه -

 تونی جورش کنی؟میچطور 

ام را چسبانم و نوک کتانیگوشی را بیشتر به گوشم می

الی های در آمده از البهکشم روی علفمی

 روی ی رستوران. وزنِ نگاهشهای محوطهفرشسنگ

 .انگار کندمی سنگینی هایششانه

 

بهت گفتم که ماهی، از دوستم قرض گرفتم حسابم  -

 دم.که باز بشه بهش پس می

ی پوالتو کو باز شدن حسابت؟ بعدم مگه تو همه -

 دالر نخریده بودی؟ اونم که دست همایونه!

هایم با ماهی چقدر جلوی خودم را از ابتدای حرف

ام تا سرم را باال نگیرم و نگاهش نکنم. انگار گرفته
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ها را از ی ناگفتهترسم که نگاهش کنم و او همهمی

 نگاهم بخواند.

 

 تم پشت گوشم.فرسموهایم را می

همایون دیگه کاری با من نداره. هرچی که خواسته  -

 بودو واسش انجام دادم.

 شود انگار.سرِ درد دل ماهی باز می

 باریه فتاحو پفیوز، مردک آخ که من نمیرم و این -

 رو ما چطور چیز همهبی دیدی اِاِاِ . ببینم دیگه

 از حروم و بود؟حالل کرده خودش یمسخره

د. پیشونیش مثال پینه بسته بود افتانمی دهنش

خوند. ای بگو اون نمازا بخوره به بس که نماز می

 کمرت مردک شاه دزد.
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ام که انگار به قدر ماجرا از سر گذارندهدر این مدت آن

ام. دلم قدر چندین سال از آن روزها دور افتاده

دانم انتهایش هایی را بشنوم که میخواهد حرفنمی

ام به او. با کالفگی سرم را باال و عالقهرسد به امین می

های خسرو که از نشیند در چشمگیرم و نگاهم میمی

ی سرتاسری رستوران با جدیت به من پشت شیشه

 چشم دوخته است.

 

 آی؟تو رو خدا ول کن ماهی. می -

 آید.کوتاه نمی

 دوستا این از تو پولو از کی گرفتی؟ آخه مگه -

تو، با اون فیس و  و نه کسهیچ اونم داشتی؟

 ات!افاده
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گوید که او برای جواب انگار حسام چیزی به خسرو می

دارد. نفسم را محکم رها دادن نگاهش را از من برمی

 گذاردش به حساب کالفگی من.کنم. ماهی میمی

 

 نیا رو زدی؟راستشو بگو، به پسر ملک -

تواند بفهمد چرخم و انگار که خسرو از آن فاصله میمی

های رستوران ع بحث ماست، پشت به شیشهموضو

 گویم:می

 

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 430پارت#

 

 

گفتم که، نه! از دوستم گرفتم. چند روز دیگه هم  -

 دم.بهش پس می

قدرها هم دروغ نیست! من قصد برگرداندن حرفم آن

وقت پول را دارم، فقط مسئله این است که شعله هیچ

ماهی انگار هنوز کامال باور  دوستم نبوده و نیست!

 زند:نکرده که غر می

ی فقط همینم مونده که برم زیر دین پسرخونده -

 فرح.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کنم:دوباره تکرار می

 آی؟می -

 آید.از اوجش فرود می

خواد برگرده. امروز صبح باز زنگ زد شعله که می -

ها ته دلش بود ات. هرچی دیگه از این سالبه عمه

 گفت خودشو راحت کرد.

 هایم.نشیند کنج لبپوزخند می

 

 پس قید همایون رو زده. -

اون چیزایی که من شنیدم به فرح گفت، اگه خودشم  -

 بخواد بعیده همایون نگهش داره.
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خاطر هم هر ماهی همیشه باور داشت همایون و فرح به

! انسانیت از سقوط حتی کاری، هر کنند.کاری می

 بودند. کرده قمر با که کاری مثل درست

ها انقدر جمع کرده نگران اون نباش. تو این سال -

 که تا آخر عمرش لنگ نمونه.

 

 دهم:کند توضیح میماهی که سکوت می

با پولی که من دارم این باالها که نه، ولی شاید  -

بشه وسطای شهر یه واحد نقلی رو رهن و اجاره 

اش هم نباش، حسابم ی ماهیانههکرد. نگران اجار

کنم... اش هم کار میبشه یه مقداری دارم، بقیهباز 

 آی ماهی؟می
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دانم که سربار بودن تا چه اندازه برایش سخت و می

ها با وجود زندگی در ی این سالسنگین است. همه

ی همایون قدرت و حریم خودش را داشت. جواب خانه

 رسد:ماهی با تاخیر می

 ی کی بیام؟تا اون موقع کجا بیام؟ خونه -

 

 شود.اختیار به طرف خسرو کشیده مینگاهم بی

توانم ماهی را ی خسرو آخرین جایی است که میخانه

 به آنجا ببرم.

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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ی من آید افکار ماهی هم درست به اندازهبه نظر می

 گوید:مان میهای قبلیربط به حرفآشوب است. بی

ی ام. گفتم خونهواهرزادهدیروز زنگ زدم به خ -

 .بدن سهممو مو بفروشنپدری

گیرم. دنیا بیشتر سوی شیشه مینگاهم را از دو مرد آن

 کردم به ماهی سخت گرفته انگار.از چیزی که فکر می
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خره جوری گفت کسی اون خونه خرابه رو نمییه -

 که تا تهشو خوندم.

 کنم.آرام زمزمه می

همه چیزو جور بهش فکر نکن ماهی. خودم  -

 کنم.می

صدای ماهی مثل به ندرت دفعاتی که حسش را آشکارا 

 شود.دهد پر از محبت و نگرانی مینشان می

مگه خرج خونه زندگی یکی دوتاست. خونه رو  -

کنی؟ خورد و اجاره کنی، وسایل زندگی رو چی می

کنی؟ پول آب و خوراک و رخت و لباسو چی می

 تو رتا خرج دیگه!دونم هزابرق و گاز و چه می

 کردن کار تو مگه اصال آخه تونی؟می چطور تنهایی

 بلدی؟
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 کَنم.پوست لبم را زیر دندان می،برم و می

 کنم. نگران نباش.حلش می -

دهم ولی خودم انگار تازه به عمق به ماهی اطمینان می

شود. تماسم که ماجرا پی برده باشم، ته دلم خالی می

 تا کنم به زمان نیاز دارممیشود، حس با ماهی قطع می

 بتوانم و بیایم خودم به تا. کنم آرام را سامانمنابه ذهن

 به چسبانممی را کمرم. بشنوم را حسام هایحرف

 و نرم باد دهممی اجازه و محوطه یحاشیه فلزی حفاظ

 به و گیرممی باال را سرم. برقصد موهایم میان آرام

تر از هر وقت یکنزد باال این از انگار که آسمانی

 کنم.رسد نگاه میدیگری به نظر می

 

ها یک دنیا خواسته در ذهنم دارم ولی حتی یکی از آن

 را هایمچشم قدر بزرگ نیست که اسم آرزو بگیرد.آن
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 صورت روی را باد نرم حرکت و بندممی ایلحظه برای

 هنوز من و گذشته هاسال .کنممی دنبال موهایم میان و

کردن در گوش خدا هیچ آرزوی محالی ندارم  آرزو برای

 انگار!

 

 ی یه تابلوی نقاشی باشه.تونه سوژهاین ژست می -

 نزدیک لرزد.ام با شنیدن صدایش میهای بستهپلک

 این و. خواهمنمی و خواهممی خودم به را بودنش

. کندمی امکالفه و قراربی که است چیزی همان درست

 گویم:می و کنممی باز را هایمچشم

 اومدم.داشتم می -

ایستد. ابروهایش را معنادار باال خسرو مقابلم می

 فرستد.می
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 انتظار داشت که حسی تنها ژستت چرا پس جدا؟ -

 !بود

 

 

. 
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 کشم.هایش باال مینگاهم را تا چشم

 انتظار چی؟ -

 چی یا کی؟ -
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قراری از روی پیچیده را با بیموهایی که باد در صورتم 

اختیار هرچه ام که بیقدر کالفهزنم. آنصورتم پس می

 آورم.گذرد به زبان میدر ذهنم می

اینا دیگه بازی نیست. تو رسما داری به من نخ  -

 فهمم!دی. فکر نکن نمیمی

 

خندد انگار. های سیاهش با سرخوشی میچشم

و در دل به دهم هایم را محکم روی هم فشار میلب

 فرستم.ی دنیا لعنت میاجازهی کلمات بیخودم و همه

های فراری دوزد به چشمخسرو نگاه باریکش را می

 من.

العمالت اونی نیست طوره پس چرا عکساگه این -

 که باید باشه؟
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دارم گیرم. یک قدم برمیهایش مینگاهم را از چشم

 تا از مقابلش عبور کنم.

 زنی!حرف می دونم در مورد چینمی -

ی عضالتم از هیجان و اضطراب لرزد و همهصدایم می

 یلبه روی گذاردمی را دستش منقبض شده است.

 .کندمی سد را راهم و من تن کنار درست حفاظ،

 

اگه من این کارو کردم و تو هم فهمیدی، دو حالت  -

 من که زبونی اون با یا گرفتیمی داره. یا باید نخو

 دادی.ابمو میجو دارم سراغ ازت

دهم، انگار که لبم را جوری محکم روی هم فشار می

کافی است دهان باز کنم تا قلبم از آن بیرون بپرد. در 

گردم. همانی که ام دنبال راه سومی میذهن قفل شده
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های دوپهلویش وادار در این مدت من را در مقابل حرف

 به سکوت کرده است.

 

عادت پشت گوش  موهای نیامده روی صورتم را طبق

 گویم:برم و میمی

 خوام... برم. حسام منتظره.می -

دارد. خودش را برخالف انتظارم خسرو دستش را برمی

آنکه جواب سوالش را از من گرفته کشد و بیعقب می

 دهد بروم.باشد اجازه می

 

 ده آهو خانم!وقت جواب نمیفرار هیچ -

م انگار اایستم. چراغ مغزِ خواب رفتهپشت به او می

شود. فرار! این همان راه سومی است که روشن می
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ها و رفتار تمام این مدت در برابر حدس مفهوم حرف

 ام.دوپهلویش در پیش گرفته

ی چرخم. قلبم انگار هزاران بار در همهبه طرفش می

 زند.طور نبض میی تنم اینوجودم تکثیر شده که همه

 

 ولی گاهی تنها راهه. -

کند زند و هر دو دستش را فرو میرا باال میی کتش لبه

قرارم در جیب شلوارش. آرامش عجیبش بیشتر بی

 کند.می

 فرار از حقیقتی که وجود داره؟  -

 ترساندم. این همه اطمینانش می

بار با جدیتی که فرق دارد با حال و شیطنت دقایقی این

 پرسد:پیشش می
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 کنی؟تو چی رو داری ازم قایم می -

های شالم را کنم. باد بالنفس داغم را از بینی رها می

 آورد. میان من و او به رقص در می

ام و زندگی های تازهکنم. به مسئولیتبه ماهی فکر می

وجدانی که این جدیدی که باید برایش بسازم. با عذاب

 گویم:اندازد، میسکوت به جانم می

 دو روز بهم وقت بده.  -

 

. 
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 433پارت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 کند.در سکوت نگاهم می

 .گممی بهت چیزو همه فقط دو روز. بعدش -

 نگاهش خیرگی زیر. کندمی لمس را کتش ی شالملبه

 .کنممی ضعف احساس

 همه گیفقط مطمئن باش بعد از دو روزی که می -

 .باشه مونده باقی قبلش مثل چیز

 

تنش حس گذرد. با رفگوید و آرام از کنارم میمی

 یلبه به را دستم. اندشده خالی زانوهایم پشت کنممی

 چرا. دوزممی چشم رفتنش مسیر به و گیرممی هانرده

 شخصیت یمعادله روی دنیا هایفرمول از کدامهیچ
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 که ایلحظه در درست چرا رسد؟نمی جواب به آدم این

 شده نزدیک تو به کسی هر از بیشتر کنیمی حس

، یک جمله، یک سوال تا این حد دور حرف یک با است

 شود؟و ناخوانا می

 

دارم و در مسیری که او با ی حفاظ برمیدستم را از لبه

دارم. این قصه دیگر قامت بلندش طی کرده، قدم برمی

ی منِ تنها نیست. حاال مسئولیت زندگی یک نفر قصه

کند. کسی که تنها هایم سنگینی میدیگر هم روی شانه

 ی زندگیِ قبل از طوفان من است.بازمانده

کنم شوم و در دل آرزو میوارد فضای آرام رستوران می

خاطر ترسِ از دست دادن خسرو کاری که که فرح به

 برایش کار این که دانممی ام را انجام بدهد.خواسته

 با او مالقات و عبدی با تماس یک یاندازه به تنها
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یت من دیر یا شکا با که چیزی. دارد زحمت همایون

تواند به افتد ولی... دیر و زودش میزود اتفاق می

 قیمت آوارگی ماهی و شکستن غرورش تمام شود.

 

تونیم اگه این رمنس جذابتون تموم شد، می -

 هامون.برگردیم سر حرف

دارم تا جلوی مشت کف دستم را روی میز نگه می

های جدی شدنش را مقابل نگاه شوخ حسام و چشم

یرم. انتظار دارم خسرو مثل همیشه میان خسرو بگ

شوخی و جدی جوابی به او بدهد ولی وقتی سکوت 

 زیر هایکاغذ سراغ مکث و تعجب با حسام کند،می

 :گویدمی و رودمی دستش

با توجه به درخواست و استعالمی که از ثبت اسناد  -

 انجام دادم، هیچ سندی به اسمت نیست.
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دهد. نگاهم به طرفم سر مییکی از کاغذها را روی میز 

گذرد. دروغ است با دقت و ناامیدی از روی کلمات می

اگر بگویم جایی در عمق وجودم از شنیدن این خبر 

 ام.ناراحت نشده

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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انگار حتی تصور و حدس داشتن چیزهایی که به 

حساب همایون برگ برنده اس محسوب می شد و در 

اصل قیمت بی مادری ام، در همین چند روز قدرت و 

اعتماد به نفس را به رگ هایم تزریق کرده بود. و حاال 

جایی در درونم مثل یک حفره خالی شده بود و هر 

 لحظه بیشتر عمق می گرفت.

 

 ولی... -

ای این روند تهی برای لحظه« ولی»گوید حسام که می

گیرم. می باال را سرم شود انگار.شدن متوقف می

 گوید:کشد و میحسام کاغذ دیگری را پیش می

 امالک مرحوم فیاضی هنوز به اسم خودشه! -

ای بین او و خسرو که خط عمیقی میان نگاهم لحظه

 چرخد.ابروهایش افتاده می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 یعنی چی؟ -

 گوید:جای جواب حسام، خسرو میبه

یعنی بعد از این همه سال هنوز انحصار وراثت  -

 نشده؟

 دهد به صندلی.کشد و تکیه میرا عقب میحسام تنش 

 

یا انحصار وراثت انجام شده، ولی اسناد منتقل  -

 نشده.

 گوید:خسرو با دقت خاصش می

چطور ممکنه؟ وراث که فقط یک نفر نبودن بگیم  -

 نخواسته یا نتونسته اسنادو منتقل کنه.
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اندازد. ی چشم به من میحسام نیم نگاهی از گوشه

هایش در این ماجرا عمیقا او را سر کیف حدسانگار 

 آورده است.

 ها و اموالش نداریم.ی داراییما که خبر از همه -

 پرسد:خسرو با جدیت می

 

 خوای بگی؟چی می -

چرخد. آشفته بازار بار کامل به طرفم میحسام این

های حقوقی و پیچیده را کم ذهنم تنها همین بحث

 گوید:دارد. حسام رو به من می

 حرف مادرت با مستقیم مورد این فکر کنم باید در -

 .بزنی
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نشیند در جوابم به این جمله نگاه ملتهبی است که می

کس بیشتر از او خبر ندارد های سیاه خسرو. هیچچشم

 است کاری آخرین بارهاین در مهتاب با که حرف زدن

 .دهم انجام خواهدمی دلم دنیا در که

 گوید:به جای من می

 

تونستیم انجام بدیم. ار رو که از اول هم میاین ک -

 دیگه به وکیل نیاز نبود.

 خندد.حسام شوخ می

خاطر نیا، اومدی نسازی. من بهببین جناب ملک -

تسریع کار گفتم. وگرنه خودِ من حاضرم فقط 

ی خاطر ارزش تقریبی ملک مسکونیش، با همهبه

 مادرای دنیا گفتمان داشته باشم.
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خورد روی عددی که با خودکار سبز کنار نگاهم سر می

 یکی از رکوردها نوشته شده است. 

 گوید:خسرو می

 ای نیستی.  خوبه که تو کاره -

های خسرو و لرزد. میان حرفگوشی در جیبم می

برم و های سرخوش حسام دست در جیبم میخنده

 آورم.گوشی را بیرون می

ل روز اول عید پیام از خطی است که تنها هر سا

 گرفتم. نوشته:اش را با اکراه میشماره

 "گیرم.منتظر باش تماس می"

 زند.تنم یخ می 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 435پارت#

 

 

طوری فرح برای این معامله قابل اعتماد نیست؛ همان

ام که اش شدهگیر پسر خواندهکه من جوری نمک

 گوید:نیستم. حسام می

 فرصت این از خوایممی اگه ما شوخیخارج از  -

 به همایون دادگاه حکم از قبل باید کنیم استفاده

 .برسیم جواب
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های یخ گذارم و انگشتگوشی را روی میز به پشت می

کنم. نگاه زیرچشمی خسرو ام را دور آن مشت میزده

اختیار فشار قدر وزن دارد که بیبه گوشی من آن

 جواب مکث با خسرو .کندانگشتانم را بیشتر می

 :دهدمی

 ی ما که هنوز هست!پرونده -

 کنم.گیرم و به حسام نگاه میسرم را باال می

ایم. گم. ما شاکی خصوصیدقیقا واسه همین می -

اگه حکم دادگاه ویژه خیلی سنگین 

 تقال اونقدرا ما واسه دیگه شاید باشه،

 سر و دستشونه تو خواب رگ که مخصوصا ...نکنن

 و این مدت باهاشون راه اومدی!ت هم همین
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وسط بودن پای « رگ خواب»احتماال منظورش از 

شود خسرو از شکایتش شهرزاد است که باعث می

 بگذرد و بانک کارخانه را مصادره کند.

 یهمه خواممی ی ما مشکل غزاله.االن مسئله -

 نرسونه نتیجه به مارو کار ممکنه که هاییراه

جا، توی رفیع رو همین تا من که وگرنه. ببندیم

 آم.تهران به غلط کردن نندازم کوتاه نمی

 

دهم. این حرفش آب دهانم را محکم و پنهانی فرو می

هایم را سنگین بیشتر بار عذاب وجدان روی شانه

اندازد. درست برخالف کند. حسام نگاهی به من میمی

خسرو که چند دقیقه است تعمدا نگاهش به طرف من 

 گوید:جواب خسرو می در چرخد.نمی
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ی سواستفاده از حسابش که دادگاه در مورد پرونده -

کنم تا قبل از دستور بررسی داده. دارم پیگیری می

 االن. برسه نتیجه به دوشنبه که دادگاه دوم پدرشه

 بعد ولی نکردیم شکایت خاصی شخص اسم به ما

. خصوصی شاکی شهمی هم غزال شدن، ثابت از

برای گرفتن رضایت توی  تونیممی وقتاون

 ی جعل امضاش فشار بیاریم.پرونده

 کشم میان موهایم.دلیل دست میبی

 

به نظرتون ممکنه همایون با وجود ثابت شدن  -

 ادعای ما رضایت نده؟

کشد. هایش را توی دهان میای لبحسام لحظه

ی جوابی که با تاخیر نگاهش به خسرو به اندازه

 دهد، گویاست.می
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آره. حتی ممکنه لج کنه و با حکمی که متاسفانه  -

 داره از طریق وکیلش تو رو بندازه زندان!

ی باورم به شود. ته ماندهای میانمان سکوت میلحظه

هاست نابود شده، ولی حاال که مهر پدری همایون مدت

در زندان گیر افتاده و تنها کسی که برایش مانده فرح 

ف حساب ترسم. چون در حقیقت طراست، بیشتر می

 من در ماجرا فرح است نه همایون!

 

هایش و در ذهن من کشد روی لبخسرو دست می

 .بازدمی رنگ لحظه هر فرح با آمدن کنار تردید

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 436پارت#

 

 

 .داریم هم ایدیگه هایراه ما فقط همین نیست! -

هست. زند. راه دیگر که همیشه این حرف را خسرو می

مثال فروختن شرافت و جان سالم به در بردن از مهلکه. 

کند کی و دهد. فرقی هم نمیاین راه همیشه جواب می

کافی بود از همان  کجا و در چه شرایطی باشد. فقط

ی بازی او و شدم مهرهآمدم. میاول با همایون کنار می

دادم تا فرح. درست مثل شهرزاد، یک چیزهایی می

 ام را بگیرم.انسانیحق مسلم و 
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توانم کاری که همین حاال هم به نوعی دیگر می

 امان در و ماهی عافیت به را خسرو اعتماد. دهم انجام

 .بفرشم همایون لجبازی از ماندن

 گوید:حسام می

راه داریم ولی باید حساب شده پیش بریم. اگه  -

 مدرک یه باید اول که دادرسیه یاعاده به منظورت

دونی تو این کنیم. اونم خودت می پیدا مستدل

بلبشو کار راحتی نیست. نباید زیاد تحریکشون 

شه به نقطه وقت غزال هم تبدیل میکنیم. اون

 ترسخت رو کارمون اتفاقا این ضعف تو و

 اینه کار بهترین گممی بپرسی من از اگه ...کنهمی

. کنیم پر مادرش امالک ماجرای توی رو دستمون

ده. چون هم بحث کلی جواب می بهتر مورد این
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پوله و هم مشخصا یه خالفی این وسط اتفاق 

 افتاده. همایون هم که همه چیزش رو باخته.

 

 دهد:گردد طرف من و ادامه میبرمی

 این در زودتر هرچه باید گمخاطر همینه که میبه -

 .بزنه حرف مادرش با مورد

بار خسرو ی این دقایق، برای اولینبعد از همه

کند. نگاهش سنگین است یا گردد و نگاهم میرمیب

ی افکار پنهانم را کنم همهمن مثل گربه دزده حس می

 تواند از صورتم بخواند.می

 

ها با مهتاب ی این سالخواهم بعد از همهداند نمیمی

خواهم قیمت داند نمیاز مسائل مالی حرف بزنم. می
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روزی به داند چون مثل من رها شدنم را بپرسم. می

 قیمت ترس قمر از زندان به فرح فروخته شده است.

 

ی کشم. همه چیز به اندازهلب پایینم را توی دهانم می

های بعدی فرح و همایون گنگ و العمل و نقشهعکس

 :کنممی زمزمه حسام به رو بینی است.غیرقابل پیش

 باشه! -

فرح زودتر از چیزی که انتظارش را داشتم تماس 

ای با ی کوتاه و سرد چند ثانیهک مکالمهگیرد. یمی

 طرز عجیبی از موضع قدرت است.حکمی که به

 «خوام ببینمت!فردا توی دفتر عبدی می»
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 437پارت#

 

 

ام بیشتر از آنی که و این یعنی چیزی که من فهمیده

 کردم جای چانه و معامله دارد.فکرش را می

ایم روی دور سکوت. از بعدِ رستوران افتادهبا خسرو 

 انگار .امزده حرفی من نه و پرسیده چیزی او دیگر نه

 دو همان در من هایجواب و او هایسوال یهمه

 خالصه رستوران یمحوطه در ما یمکالمه آخر یجمله

 .شودمی
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قدر سنگین و معنادار است که شب پیش سکوتمان آن

هنو هیچی نشده دعواتان »د: بو پرسیده خسرو از قمر

 «شد؟

 

سکوتی که کش آمده بود تا همین لحظه! اینجا در اتاق 

نگین، وقتی خودش نیست و من خیره به تابلوی روی 

 هزارمین برای. مبل پشتی ام بهدیوار سرم را تکیه داده

 وقتی شدن بازی وارد. کنممی پایین و باال را افکارم بار

د در کثیف بازی کردن ح چه تا حریفت دانیمی که

 خواهد.ای است جرئت میحرفه

رسد و پشت سرش صدای باز شدن در به گوش می

 صدای خسرو:

 نگین بیا این... -
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ی گره اخمی که از دیروز باز صدایش درست به اندازه

نشده تند و تلخ است. سرم با شتاب به طرفش 

اش را نیمه چرخد. با دیدن من و ندیدن نگین جملهمی

ی افکارم با حضورش جوری کند. رشتهکاره رها می

ی تسبیح ذهنم در پاره شده که مثل پاره شدن رشته

 شود.لحظه خالی می

 نگین چرا نیست؟ -

 

 نشینم.صاف می

دیروز خودت گفتی صبح بره بانک برای گشایش  -

 اعتبار.

 گوید:با مکثی کوتاه تنها یک کلمه می

 اکی! -
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که با عجله از جا بلند خواهد از اتاق بیرون برود می

 به کدام هر های افکارمشوم. درست که دانهمی

 گور و گم را خودشان و خزیده ذهنم از ایگوشه

 شک و امگرفته محکم را آن یرشته من ولی.  اندکرده

 را خودم. کرد نخواهم رهایش هم وقتهیچ که ندارم

 .زنممی صدایش و رسانممی او به

 خسرو؟ -

 

ایستد و با تانی به طرفم ر میی دخسرو میانه

 .کشممی هم روی را هایملب چرخد.می

 .عبدی دفتر برم خواممی من -

 اخمش و ماندمی ناکام تفاوتیبی تالشش برای

 .شودمی ترعمیق

 چرا؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 افتد روی دور تند.قلبم باز می

 

 

. 

 

 مالقات وقت برام همایون دیدن برای خواممی -

 .بگیره

 پرسد:بپرسد چرا. ولی میانتظار دارم 

 کِی؟ -

 کنم.نفسم را آرام رها می

 

 یه ساعت دیگه. -
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 باال را دستش مچ .داردبرمی من روی نگاهش را از

 به نگاهی نیم شده تمام حرف انگار که جوری. آوردمی

. اعتراض نه و کندمی تحقیرم نه. اندازدمی ساعتش

 :گویدمی

ن آنقدر ی پدر و دختریتوکنی رابطهاگه فکر می -

قویه که همایون با دیدنت کوتاه بیاد، آخر وقت 

 برمت.می

 گویم:خواهد از اتاق خارج شود که با عجله میمی

 

 رم.خودم می -

کند و بعد بدون اینکه به طرف من ای مکث میلحظه

 گوید:برگردد می

 تونی باهاش بری.علی هست، خواستی می -
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 های راست ودوزم. به قدمبه رفتنش چشم می

 دهند.استواری که عجیب حس امنیت می

گفت: افتم. ماهی همیشه میدلیل یاد حرف ماهی میبی

دوتا پرنده رو که بندازی تو یه قفس با هم انس » 

 پیچد.هم میچیزی ته دلم از اضطراب به« گیرن!می

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 438پارت#
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دفتر عبدی می یک ساعت زودتر از قرارم با فرح به 

 وقتی رسم. این تصمیم را همین امروز گرفته بودم؛

 به و چیده هم کنار را وقت چند این اطالعات های تکه

 که دفتر جوان منشی مقابل. بودم رسیده احتمال یک

 اضطراب انگشتانم تک تک کنم می حس ایستم می

 .کنم می مشت کیف بند دور را دستم. اند گرفته نبض

 

 یف دارن؟آقای عبدی تشر -

منشی با دقتی بیشتر از حد معمول نگاهم می کند. به 

عادت همیشه دست می برم و موهای ریخته روی 

 صورتم را پشت گوشم می زنم.

 وقت مالقات داشتید؟-
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حس می کنم خودش را آماده کرده تا به محض جواب 

 جواب سرضرب منفی منمحترمانه دست به سرم کند.

 .دهم می

 

 بله!-

وهایش را باال می اندازد و نگاهی به با تعجب ابر

 صفحه ی آیپدش می اندازد.

 ...مالقات قرار یه فقط امروز مطمئنید؟ ولی برای-

 میان حرفش می روم و می گویم:

غزال رادمنش هستم. برای یه ساعت دیگه همراه  -

خانم ملک نیا با آقای عبدی قرار مالقات داشتم 

 ولی من قبلش باید ایشون رو ببینم.
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 و بردارد را گوشی تا کند می توجیهش آنقدری فمحر

 .بدهد خبر عبدی به را آمدنم

 هایش نگاه از را این زودتر آمدنم عبدی را گیج کرده،

 این از تر سَیاس و تر زرنگ ولی. فهمم می خودم به

 .بدهد لو را خودش که هاست

به جای پشت میزش می آید و روبه رویم روی مبل می 

که به حساب خودش شایسته ی  نشیند. با احترامی

 نیمچه عروس ملک نیاهاست، می گوید:

 

 نکردید، متعجبم زودهنگام مالقات این با اگه بگم-

 .گفتم دروغ

مرد حدودا شصت ساله و حرفه ای مقابلم آدمی نیست 

که به راحتی بازی بخورد و من هم قصد همچین کاری 

ز حرف را ندارم. می خواهم رو بازی کنم. آنقدر که بعد ا
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هایم تلفن را بردارد و به هرکسی که دلش می خواهد 

 بگوید.

 .دارم ازتون یه درخواستی-

 :گوید می عبدی با لبخندی محافظه کارانه

 من در خدمت شما هستم.-

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 439پارت#

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

و من شک ندارم که در این لحظه فقط می خواهد ربط 

با درخواستم به خودش باج خواهی من از فرح را 

 بفهمد.

شما االن وکیل پدر من هستید و من مجبورم برای -

 کاری که می خوام از شما کمک بگیرم.

 از من چه کاری برای ما ساخته است؟-

 مکث می کنم و خیره در چشم هایش می گویم:

وقت مالقات. می خوام برام وقت مالقات بگیرید که -

 بتونم پدرم رو ببینم.

 

روهای باال پریده اش، نگاه ثابتش می گوید مکثش، اب

 که کارم را درست انجام داده ام.
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می تونم جسارت کنم و بپرسم برای چه کاری می -

 خواید آقای رادمنش رو ببینید؟

خودم را نمی بازم و باوجود ضربان قلبی که انگار در 

زند، با لحن محکم دروغینی گوش و چشمم می

 گویم:می

 باید دلیل خاص داشته باشم؟برای دیدن پدرم -

 فورا می گوید:

 

 نه... البته که نه ولی...-

 میان حرفش می روم:

 شرایطی توی پدرم و من. باشماست حق. درسته- -

 تنگ هم برای دلمون کنیم ادعا بخوایم که نیستیم
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 تونمنمی و منه پدر همایون اینا ی همه با ولی. شده

 .باخته رو زندگیش یهمه ببینم

 دست می کشد به دکمه ی باالی پیراهنش. عبدی

برای کمک به آقای رامنش راهکاری دارید؟... -

راستش فکر می کردم برای موضوع دیگه ای قراره هم 

 دیگر رو ببینیم.

 

انگار زده ام به قلب هدف. گیجش کرده ام و حاال هر 

 چه بیشتر هر وقتی می توانم امتیاز بگیرم.

 .من می خوام به پدرم کمک کنم-

 چطور؟-

نگاهم پشت سر او گریزی روی ساعت می زند. هنوز 

 تا رسیدن فرح وقت دارم.
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 من چند روز پیش با مادرم حرف زدم.-

 نی نی چشم های عبدی برای لحظه ای می لرزد انگار.

 

 خب؟-

روی مبل خودم را عقب تر می کشم و به آن تکیه می 

در دهم. از ته دل امیدوارم که احتمالم درست از آب 

بیاید. مسئله ی پیچیده ای نیست. مهتاب ارث پدری 

اش را داده و طالقش را گرفته. ولی هنوز همه چیز  به 

نام پدر مهتاب است، پس نتیجه این که از ابتدا هم 

 قرار نبود چیزی به اسم همایون باشد!

از ارثیه پدریش حرف می زد. از اینکه قبل از -

 ... رو ای ارثیه ی همه رفتن
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زنگ تلفن حرفم را نیمه می گذارد. عبدی نگاه  صدای

ی زمزمه «ببخشید»ملتهبش را از من می گیرد. زیر لب 

می کند و با شتابی که برای مردی مثل او بعید است به 

طرف میزش می رود. دکمه ی بلندگو را فشار می دهد 

و با لحنی که به اندازه ی حرکاتش التهاب و تنش دارد 

 می گوید:

 بله؟-

 

 ی منشی در اتاق می پیچد:صدا

 آقای عبدی، خانم ملک نیا تشریف آوردن!-

نگاهم از عبدی می چرخد و روی ساعت می نشیند. 

هنوز تا یک ساعت قرارمان با فرح زمان مانده است و 

این حضور زودهنگام یعنی این ماجرا بیش از اندازه 

 برای فرح مهم است!
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. 

 

 ��ار کنه؟کخواد چیدونه این دختره میکی می

 

 ��لطفا برام دعا کنید.
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 نرفته پیش خواستم می که مکالمه ام با عبدی آن طور

 حرفم پیام که است باهوش قدر آن احتماال او ولی

 :گوید می اش منشی به .باشد فهمیده را

 راهنمایی شون کنید به اتاقم.-

 می گوید:و بعد از قطع تماس رو به من 

 متاسفانه باید مکالمه مون رو به بعد موکول کنیم.-

 

نگرانی و استیصالی که سعی دارد پشت لبخندش 

پنهان کند باوراینکه حدسم در مورد ارثیه ی مهتاب 

 می تر پررنگ وجودم در درست بوده را

 و رود می در طرف به فرح از استقبال برای عبدی .کند

م. به آن روزن نوری که کن می فکر دومم احتمال به من

می تواند سرخوردگی این روزهایم را ذره ای التیام 

ببخشد. اینکه همایون با وجود همه ی بدی هایش هیچ 
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وقت از آن حکم کذایی استفاده نخواهد کرد و همه چیز 

تنها برای نگه داشتن من در ایران و تحت فشار قرار 

 دادنم باقی خواهد ماند.

 

کند. سایه ی حضور فرح وادارم می عبدی در را باز می 

کند از جایم بلند شوم. عبدی با احترام به او خوش آمد 

 می من روی عبدی کنار از فرح تیز نگاه می گوید.

 که حاال اگر رسد؛ می نقطه این به افکارم امتداد. نشیند

 ها آدم این ی حقه با نیست بند جایی به دستش

 !نکند کاری همچین

 زود اومدی!-

 

در را پشت سر فرح می بندد. با حالتی که تالش  عبدی

 دارد به او بفهماند نباید با من تندی کند می گوید:
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 بفرمایید بنشیند خانم.-

پیش از اینکه جواب فرح را بدهم، نگاهی به ساعت 

می اندازم تا به او بفهمانم زود آمدن او درست به 

 همان اندازه عجیب و معنادار است.

 ر داشتم.با آقای عبدی کا-

 

فرح برمی گردد و به عبدی نگاه می کند. به عادت 

همیشه که فکر می کند همه موظفند به سوال هایش 

پاسخ بدهند آنقدر خیره ی او می ماند که عبدی حین 

 نشستن روی مبل می گوید:

 در مورد پدرشون.-

یک تای ابروی نازک فرح باال می رود. به طرف من 

 برمی گردد و می پرسد:
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 مورد همایون؟ در-

 عبدی به جای من می گوید:

 اجازه بدید بعدا در مورد این موضوع حرف بزنیم.-

 

 

. 
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 فرح اخم می کند. لحنش تند می شود.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دارید از کدوم موضوع حرف می زنید؟-

عبدی با درماندگی آشکاری به فرح نگاه می کند. می 

خواهد قبل ازکامل شدن اطالعاتش از فهمم که نمی 

دانسته های من موضوع را باز کند. کمی متفاوت از 

 برنامه ریزی هایم رسیده ام به نقطه ای که می خواهم.

 

در مورد ارثیه ی مادرم... می خوام به همایون کمک -

 کنم!

 در سفیدی چشم هایش آتش الو می گیرد انگار.

لوم نیست با کی و مادرت؟ تو به زنی که ولت کرد، مع-

 کجا رفت می گی مادر؟

در تمام سال هایی که گذشته بود این سوال خوره ی 

ذهنم روحم بود؛ اینکه مهتاب در این سال ها عاشق 
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کسی شده بود؟ ازدواج کرده بود؟ بچه ای داشت؟ 

 شب و روزش را با چه کسی می گذراند؟

 صدایم لرز خفیفی دارد:

 

مادر صداتون کنه پس در اگه شما انتظار دارید خسرو -

 !نیست عجیب چیز مورد مهتاب هم

فرح مثل اسپند روی آتش از جا می پرد. دیگر خوب 

فهمیده ام که از تمام دنیا تنها نقطه ی ضعف این زن 

پسری است که روزی به خاطر به دنیا آمدنش از حق 

زن بودن خود گذشته بود. که حتی اگر این از 

عیت و طمع بود باز هم خودگذشتگی به خاطر حفظ موق

 فرقی در حقیقت ماجرا نمی کرد.

 کنی؟ می یکی مهتاب با و من حقی تو به چه-
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از روی مبل بلند می شوم. عبدی سعی می کند میانه را 

 بگیرد.

 

لطفا آرامش خودتون رو حفظ کنید خانم ملک نیا. -

 اجازه بدید حرف بزنیم.

احتمال سوم درست با نمایش تعصب عجیب او روی 

 . گیرد می قدرت ذهنم در خسرو به اش حس مادرانه

 

. 
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زن مقابلم جوری خسرو را حق خودش می داند که به 

هیچ قیمتی حاضر نیست او را از دست بدهد؛ حتی اگر 

دورش زده باشد یا از او دزدی کرده باشد. و همین هم 

انجامش هستم  مرا به نتیجه ی کاری که در حال

 امیدوار می کند.

 

فرح بدون اینکه به تالش عبدی برای آرام بودن ذره 

ای اهمیت بدهد، چشم های برزخی اش را می نشاند 

 در چشم های من و می گوید:

زنیکه ی بی بته چشم همایونو دور دیده که بعدِ این -

همه سال می خواد تو رو با اون چند تیکه زمین که به 

 بود بکشه طرف خودش؟جونش بند 
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 باید بیشتر از این ها عصبانی اش کنم.

 ترجیح می دم در این مورد با خودِ همایون حرف بزنم.-

 

دست می گذارد روی سینه اش و به خودش اشاره می 

 کند. انگشتان سفید و باریکش خفیف می لرزد.

 من وکیل وصی و همه کاره ی همایونم.-

 ولی همه کاره ی من نیستید.-

 تا رفت، کرد ولت وقتی رفته یادت یح شدی!وق-

 برای اونم... لرزیدی می سگ عین غصه از چندماه

 از تو خاطر به نبود حاضر حتی که مادری برای کی؟

 کرد؟ کار چی آخرشم. بگذره زمین تیکه تا چند

 پوزخند می زند.
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 از نتونی هم حاال همین تا یه جوری گذشت که-

 کنی. استفاده داده بهت که زمینایی

 

گره اخمم بی اختیار باز می شود. عبدی می فهمد انگار. 

 تند و بی مالحظه صدایش می کند:

 خانم ملک نیا؟-

فرح به عبدی نگاه می کند. در چشم های عبدی به 

 فهمیده انگار راحتی می شود تاسف و شماتت را خواند.

 راست و گفته دروغ. ام کرده استفاده فرح عصبانیت از

 .ام گرفته

 

 پس ماجرای جعل امضا به خاطر این بود!-

 سر فرح با شتاب به طرف من می چرخد.
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برنامه ریخته بودین تا قبل از رفتن من زمینا رو  -

ازم بگیرین، نه؟... شکایت هم واسه محکم کاری 

 ممنوع از منو نشد، دلیلی هر به اگه بود. که

 خواین می که رو چی هر تا بترسونین الخروجی

رنه همایون اگه می دونست قراره وگ... کنم امضا

همچین مشکلی براش پیش بیاد خیلی قبل تر از 

این ها دار و ندارشو جمع می کرد و از ایران می 

 رفت. اصال نمی موند تا من براش کاری کنم.

 

لب های فرح می لرزد ولی هیچ صدایی از آن خارج 

 ها آدم این به نسبت که انزجاری حجم از نمی شود.

 کنم صورتم درهم می شود. می حس

 شماها دیگه چه جور آدمایی هستین؟-
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 :گوید می ساختگی آرامشی با عبدی

 بنشینید، بفرمایید خانم رادمنش خواهش می کنم.-

 .کنیم صحبت باهم منطقی و آرام

را زمزمه می کنم و بعد « آرام و منطقی»یک بار زیر لب 

جدیتی که حریف تپش های تند قلب و اظطرابم شده با 

 است می گویم:
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فکر نمی کنم دیگه جایی برای حرف های آرام منطقی -

مونده باشه. من اومده بودم از شما بخوام برام وقت 

مالقات بگیرید که درخواستمو گفتم. اگه انجام دادید 

 که ممنونم. اگر هم نه...

 یم:نگاهی به فرح می اندازم و می گو

 کاری. کنم می پیدا همایون دیدن واسه یه راه دیگه-

 .گرفتم یاد خوب مدت این تو که

 

با قدم هایی که جان می دهم تا از حجم اضطرابم 

نلرزند، به طرف در می روم. حاال دیگر مطمئن هستم 

خواهد و هیچ وقت قرار ها را میکه همایون فقط زمین

 نبود من را به زندان بیندازد.

 ا ببینم.وایس-
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پشت به فرح می ایستم و با مکث به طرفش می 

 چرخم. یک قدم جلوتر می آید:

 

 تو واسه یه کار دیگه اینجایی.-

 کنم می حس که است بلند آنقدر قلبم های ضرب تپش

 پرده بدون. بفهمدش تا کند تیز گوش فرح است کافی

 :گویم می پوشی

ج با او به دیگه من سوگله، ی قضیه منظورتون اگه-

نیازی ندارم. خودتون یه جوری ماجرا رو با پسرتون 

 حلش کنید.

 :گوید می بلند می خواهم بچرخم که با صدای

 پاتو از این در بیرون نمی ذاری!-
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به حالت قبلی ام برمی گردم. صورت مهتابی اش از 

 درست حرص کبوده شده و مردمک هایش لرزان.

و فاصله خسر دادن دست از تا که ای نقطه در ایستاده

 .ترسانم می و ترسم می ای ندارد.

 کنید؟ زندانی اینجا منو خواید می چطور؟-

عبدی زیر لب چیزی می گوید که فقط به گوش فرح 

می رسد.نگاهم گریز کوتاهی روی او می زند و بعد می 

 تا و شده لمس زانوهایم چرخم و به طرف در می روم.

از دفتر  است کندنی جان هر به. ندارم ای فاصله سقوط

عبدی بیرون می آیم و خودم را به آسانسور می رسانم. 

با دست هایی لرزان گوشی را از جیبم بیرون می 

 :گذرد می ذهنم از آورم.

 

 «اگر نقشه ام نگیرد؟»
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علی بیشتر از بیست بار تماس گرفته است. انگشت 

سردم را می گذارم روی اسمش. اولین بوق را شنیده و 

 گوشم می نشیند. نشینده صدای علی در

 «وای من که مردم از دلهره. چرا جواب نمی دادی؟»

 صدایم آشکارا می لرزد.

 «خوام بشه.علی... فقط دعا کن اون چیزی که می»

صدای علی اگر چه لرزش صدای من را ندارد ولی به 

 راحتی می شود ترس را در آن حس کرد.

این دعا کنم؟ من دارم سکته می کنم غزال. به خدا »

 «بار خسرو خان جفتمونو با هم می کشه.

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 444پارت#

 

 

 

های کنم. صدای اپراتور میان حرفجانی میی بیخنده

 اندازد.من و علی فاصله می

... عبدیه؟ دفتر تو هنوز پرسید، زد زنگ بار دو حاال تا»

 «.آره گفتم منم

 روم.از در باز آسانسور بیرون می

 «ترسی؟دروغ که نگفتی. چرا دیگه می»

 گوید:علی با اعتراض می
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 «خب االن اگه زنگ زد چی بگم؟»

هایی که یک روم. مثل آدماز در ساختمان بیرون می

اند، نفس کم ماراتن بزرگ را پشت سر گذاشته

ایستم و در هوای خاکستری روزهای آخر ام. میآورده

بار رح که ایننشیند روی ماشین فپاییز نگاهم می

اش پشت فرمان آن نشسته جای شریف، رانندهبه

 است.

 جان چهارم احتمال یادآوری با انگار هایی کهبا قدم

 .گیرممی پیش در را رو پیاده مسیر اندگرفته

 

 گویم:زنم و مینفس نفس می

بگو همین حاال از ساختمون بیرون اومد و داره تلفنی »

 «زنه.با یکی حرف می
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ای ام. لحظهافتد روی گونهی باران که میقطرهاولین 

ام ی بعدی روی پیشانیگیرم. قطرهسرم را باال می

که روم و درحالینشیند. با عجله به طرف خیابان میمی

دهد دست بلند ای که از دور چراغ میبرای تاکسی

 گویم:کنم، میمی

نه، بگو سوار تاکسی شد رفت... چند دقیقه دیگه »

 «علی. اونجام

 

 پیچد:صدای نگران علی در گوشم می

 «بیرون؟ آدمی خونه از االن غزال تو مطمئنی»

مطمئن؟ نه نیستم. من فقط امیدوارم ولی این را به 

 گویم.علی نمی

 تو رفت مگه خودت نگفتی نیم ساعت پیش دیدیش»

 «خونه؟
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دهد. روی صندلی عقب تاکسی علی جوابی نمی

 گویم:می و نشینممی

 

 «ی دیگه صبر کنی اونجام.چند دقیقه»

کنم و به راننده که سوالی از آینه تماس را قطع می

 گویم:کند، مینگاهم می

 نیاوران لطفا. -

 «بعضی روزا روز شانسه آدمه.»گوید: ماهی همیشه می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 445پارت#

 

 

اند از د کردهدرست مثل امروز که انگار زمین و زمان عه

 خجالت بدشانسی این مدتم بیرون بیایند.

 هایجوانک کل مسیر نه خبری از ترافیک است و نه

 در دور دور با را شانپاییزی بعدازظهر که سرخوشی

 فرح یخانه خیابان سر. زنندمی گره شب به خیابان

 باراین صدایش. گیردمی تماس علی که رسیدهایم

 محسوسی هم دارد. هیجان نگرانی، بر عالوه

 

از خونه بیرون اومد غزال. فقط... ماشینش اونی که »

 «صبح گفتی نیست. یه لگنی سواره که...
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 روم:میان حرفش می

وقت ازش چشم ول کن ماشینشو. تو رو خدا یه»

 «برنداریا. علی باید جایی که صبح رفته بودو پیدا کنیم.

 خواند:ی یاس میعلی باز میان التهاب و هیجانم آیه

 

 «جا؟ره هموندونی میاز کجا می»

کشم و با دست خیابان خودم را روی صندلی جلو می

ی فرح را به راننده که از آینه با تعجب نگاهم خانه

 دهم.کند، نشان میمی

خوام بفهمم. برام لوکیشن بفرست علی. دونم. مینمی»

 «خوام.آدرس دقیقتو می
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از یک ربع بعد خبر گوید و کمتر ای میعلی باشه

دهد که شریف وارد آپارتمانی همان حوالی شده می

 است.

 

دانم دانم حدسم درست از آب در آمده یا نه؟ نمینمی

خواهم انجام دهم چقدر قرار است برایم کاری که می

خواهم که بدانم. من دانم و نمیگران تمام شود! نمی

بار کقدر حس قدرت دارم که برای یدر این لحظه، آن

 خواهم بازی را به دلخواه خودم پیش ببرم.هم شده می

هایی که با وجود گرمای ماشین یخ با دست

 کشدنمی طول زیاد. گیرممی را خسرو یشماره اند،زده

 هایمگوش مهمان خط سویآن از سنگینش لحن تا

 .شود
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 «بله؟»

 «فرستم لطفا بیا اینجا.برات یه لوکیشن می»

 گوید:تلخ می

 «جا کجاست که باید بیام؟ونا»

بستی که علی آدرس رسد سر کوچه بنماشین می

دهم. اگر اشتباه کرده داده. آب دهانم را قورت می

 باشم؟

 «کجاشو هنوز مطمئن نیستم ولی... بیا خسرو!»

شود. تاکسی پشت ماشین سوی خط سکوت میآن

آید و ایستد. علی با عجله به طرف من میعلی می

ی زنم، از شیشهبداند من با چه کسی حرف میکه آنبی

 :گویدمی ی پنجره بلند و با هیجانپایین کشیده
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 از وقتی رفته تو خونه دیگه خبری ازش نیست! -

 بیچاره»: گذردمی ذهنم از. بندممی محکم هایم راچشم

 «!علی

 نشیند.فاصله در گوشم میصدای خسرو بی

 !بفرست آدرسو -

 

 

. 

 

 زوکردم خداآرتورادرگوش#

 446پارت#
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علی از نگاه شرمنده ام انگار تا ته ماجرا را می خواند. 

 چشم با و کند می کش فرو لحظه در هیجان صدایش

 شدن قطع با من به زند می زل زده وحشت های

 .شوم می پیاده تاکسی از تماس

به ماشین سیاه شریف که هیچ قرابتی با ماشین های 

ندارد، نگاه می کنم. این ماشین را پارک شده در کوچه 

سال ها پیش فرح برای کارها و خریدهای روزمره ی 

خانه خریده بود که به لطف دست فرمان شریف تقریبا 

 هیچ جای سالم و بی رنگی در آن نمانده بود.

 

تصویری که از اتفاقات بعدی در ذهنم می آید، آنقدر پر 

می  از تنش و هیجان است که عضالت شکمم منقبض

شود. به علی نگاه می کنم. حتی در هوای خاکستری 
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عصرگاهی هم می تواند رنگ پریده اش را تشخیص 

 دهم.

 

 نمی دونم تو چرا انقدر از خسرو می ترسی! -

 علی و رود می بیرون بست بن از عقب تاکسی با دنده

 :گوید می صراحت با

چون آقا خسرو همیشه جلوت کوتاه می آد فکر می -

 همون طوره.کنی با همه 

جمله اش حرف های دوپهلو و معنادار خسرو را در 

 ذهنم تداعی می کند. حق به جانب می گویم:

جلوی من کوتاه می آد؟ مگه نمی بینی چقدر به من -

 همه  گیر می ده؟االن چرا واسه من قیافه گرفتی؟...

 حله؟ بگیرم، گردن رو چی
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می در جلوی ماشینش را باز می کنم و پیش از نشستن 

 گویم:

بیا بشین تو ماشین. یهو یکی شون ما رو می بینه، -

 همه چی خراب می شه.

علی با نارضایتی از سمت دیگر پشت فرمان می 

نشیند. می توانم حس کنم اگر به خاطر ترس از خسرو 

و غرورش مقابل من نبود همان جا رهایم می کرد و می 

 که آید می کش آنقدر خسرو رسیدن تا زمان رفت.

گار هیچ اکسیژنی برای نفس کشیدن در فضای ان

 ماشین باقی نمانده است.

 

 از شریف می ترسم؛ می ترسم تا رسیدن خسرو،

. کنم ثابت او به را حرفم نتوانم من شودو خارج خانه
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 به او فرح دست روی پاکی آب ریختن با اینکه حدس

 سختی کار کند عوض را سوگل جای تا افتد می تقال

 !نیست و نبوده

ولی اینکه تا این حد خوب نقشم را بازی کرده ام که او 

مطمئن شده جای سوگل را می دانم و خواسته قبل از 

گفتن به خسرو کاری بکند، برای خودم هم عجیب و 

 هیجان انگیز است.

 

ماشین خسرو می پیچد داخل کوچه. علی در حال باز 

 کردن در زیر لب زمزمه می کند:

 خدا رحمتمون کنه.-
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 447پارت#

 

 

نمی دانم باید بخندم یا اخم کنم. از هیجان لب هایم به 

هم چفت شده انگار. خسرو ماشینش درست کنار ما 

نگه می دارد و نگاهمان می کند. با عینک آفتابی که به 

چشم هایش زده نمی توانم حس نگاهش را ببینم ولی 

ابروهایش افتاده به اندازه ی آن دوخط عمیقی که میان 

کافی گویا است. علی پیاده می شود. می خواهد چیزی 

بگوید که با باز شدن در آپارتمان روبه رویی سر هر 
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 به شریف که جایی سه نفرمان به آن سمت می چرخد؛

 .شوند می خارج سوگل و شناسم نمی که زنی همراه

 

مکث خسرو، برداشتن عینک و بعد بیرون آمدن 

ین و باتانی اش از ماشین نمود همه ی حس هایی سنگ

هستند که در آن لحظه دارد. شریف مثل برق گرفته ها 

با ترس به خسرو نگاه می کند و بعد با هر دو دست 

 می کوبد به فرق سرش.

نفس داغم را رها می کنم و از ماشین بیرون می روم. 

گفتن پر بغض « دایی جون»لحظه ای بعد صدای 

 وچه را می شکند.سوگل سکوت ک
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چند دقیقه ای است که زیر ساقه های ترد و رقصان 

بید مجنونی که در باغچه ی جلوی یکی از آپارتمان ها 

کاشته شده ایستاده ام و به خسرو که سوگل را در 

آغوشش گرفته و دارد زن بینوا را سیم جیم می کند 

 نگاه می کنم.

 

تو »شریف با یک جمله ی خسرو که با جدیت گفت: 

 «.کنم می روشن امشب همین یکی خفه شو. تکلیفتو

 کمی از حاال و افتاده خسرو پای و دست به دور یک

 می دم دقیقه چند هر گریه و لرز و ترس با تر طرف آن

 :گیرد

 .خوردم شکر غلط کردم آقا...-

 و هر بار با حماقت تمام می گوید:

 .آقا بیا کوتاه شما رو جون خانم...-
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 می گوش پشت باد ریخته روی صورتم که موهایم را

 می قبل از بلندتر لرزان صدایی با بار این زن. برم

 :گوید

 

منو پدر این بچه استخدام کرده. قرارداد هم -

 .آقا ام کاره هیچ من .ببینین خودتون بیاین اصال دارم.

نفس داغم را رها می کنم. از همان فاصله هم می توانم 

 یص بدهم. رنگ کبود صورت خسرو را تشخ

 

 چهار هیچ کاره ای و قبول کردی با یه بچه ی سه،-

 نیای؟ بیرون و بمونی خونه یه توی ماه چند ساله

اش انقدر کوبنده و تند زند ولی هر جملهخسرو داد نمی

 است که شریف و پرستار حساب کار دستشان بیاید.
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برم و با تردید جلو پوست لبم را از داخل زیر دندان می

.  از کنار علی که می گذرم، در آرام ترین حالت روممی

 ممکن زمزمه می کند:

 .جلو نرو -

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 448پارت#

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 قدم هایم لحظه ای متوقف می شود ولی...

هیچ کس بیشتر از من رنج خیانت از خودی را نمی 

فهمد. هیچ آدمی مثل من عذاب داشتن خانواده عین 

 مکث درک نمی کند. جلوتر که می رومنداشتنش را 

 :گوید می قبل از تیزتر و تند بعد و کند می کوچکی

 

وقتی به قول خودت داشتی قرارداد می بستی  -

نپرسیدی مادر این بچه کجاست؟ یا برات مهم 

 نبود که داری خالف می کنی؟

زن به گریه می افتد و شروع می کند به خواهش و 

ل دراز می کنم و آرام التماس. دستم را به طرف سوگ

 می گویم:

 می آی پیش من؟-
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سوگل بی آن که به طرفم برگردد سرش را در گردن 

خسرو فرو می کند و دست تا آرنج آتل بسته شده اش 

 از که انگار سوگل را می گذارد روی شانه ی دیگرش.

 است کبود صورتش از نیمی باشد کرده سقوط ارتفاعی

 .زخمی اش چانه و

نمی دونم چی کار کردم. اون آقا... پدر  به قران من-

این بچه رو می گم. گفت با خانمش می خواد برای 

درمان یه مدت بره خارج، من بچه شو نگه دارم. گفت 

 داره مشکل اش خانواده با بچه این شرایط خاطر به

 ...آقا این فقط... اونا پیش بذارتش تونه نمی

 

 شریف.با گریه انگشت اشاره اش را می گرد طرف 

 این آقا می آد بهمون سر می زنه.-
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 قبل از اینکه خسرو چیزی بگوید، شریف می نالد:

این آقا غلط کرد... این آقا شکر خورد... این آقا به -

 گور هفت پشتش خندید.

 خسرو بلند صدا می زند:

 

 علی؟-

سوگل از ترس تکانی می خورد. خسرو دستش را می 

و به علی که با  گذارد روی موهای خرمایی و لخت او

 نگرانی جلو آمده می گوید:

با این خانم می ری قرارداری که می گه رو ازش می -

 گیری، آدرس دقیقش رو هم همین طور.

زن باز حرف هایش را تکرار می کند. از بی خبری اش 

 می گوید و نیازش به کار. علی جواب می دهد:
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 چشم آقا.-

می مونی تا کارت تموم شد می ری دفتر همون جا  -

 بیام. حتی اگه ده روز طول بکشه!

می فهمم که علی چه جانی می کند تا نگاهش سمت 

 نگه خسرو صورت در اصرار با را نگاهش من نچرخد.

 .گوید می دیگری «چشم» و دارد می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 449پارت#
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 می قرار مخاطب را شریف و خسرو این بار می چرخد

 :دهد

 می تون همه به اومدم که امشب م می ری خونهتو ه-

 .شکلیه چه دقیقا کردن غلط فهمونم

مرد گنده با آن سن و سالش می زند زیر گریه. می 

 نالد:

 

غریب شریف. خاک برسر شریف. بیچاره شریف. -

شما یه چی بگو غزل خانوم. شما که می دونی رو حرف 

 خانم نمی شه حرف زد. شما به آقا بگو...
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مان طور که با یک دست سوگل را در آغوش ه خسرو

کشیده، با دست دیگرش را روی موهای او نگه می 

دارد و بی آنکه به هیچ کدام ما نگاه کند به طرف 

 ماشینش می رود.

 

 شریف همچنان می گوید:

 تو رو جان عزیزت غزل خانوم...-

قدم های بلند خسرو به ماشین رسیده که سر می 

نگاه می کنم. از عذاب وجدان چرخانم و به علی 

اوضاعی است که برای او ساخته ام یا حس 

سرخوردگی که در نگاهش دارد، هر چه هست به خودم 

که می آیم با قدم های تند به طرف ماشین خسرو می 

دوم. همین که خسرو سوگل را روی صندلی عقب می 
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گیرد، خودم را نشاند و خودش پشت فرمان قرار می

 صندلی کناری اش. اندازم رویمی

 

خسرو حتی نمی ماند تا در را ببندم. با سرعت می راند 

و در چشم بهم زدنی کوچه و همه ی اتفاقاتش را 

 پشت سر می گذارد.

پوست لبم را برای چندمین بار زیر دندان می برم و می 

کنم. منتظرم خسرو حرفی بزند، داد بکشد یا برای 

دنش را خالی کردن حرص و عصبانیتی که رگ گر

برجسته کرده و صورتش را کبود، متهمم کند. به عقب 

نگاه می کنم که سوگل گنگ و خواب آلود سرش را به 

 صندلی تکیه داده است.
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دندان می کشم روی نقطه ی سوزش لبم. دلم ضعف 

 می رود. برمی گردم و به خسرو می گویم:

 این بچه انگار حالش خوب نیست.-

توجهی به حرفم نشان می دهد. نه برمی گردد و نه 

انگار نه انگار که به جز خودش دو نفر دیگر هم در 

ماشین هستند. دستم را می گذارم روی دستش و 

 بلندتر صدایش می زنم:

 خسرو؟-

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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با مکثی که نشان ازجا خوردنش دارد، دستش را از زیر 

ان دست فرمان را می دستم بیرون می کشد. با هم

چرخاند و وارد خیابان فرعی و بلندی می شود که روز 

قبل من و علی چندین بار از سر تا تهش را برای کردن 

 شریف رفته و آمده ایم.

دوباره به عقب نگاه می کنم. سوگل از الی پلک های 

 از شتاب با ماشین روی هم افتاده اش نگاهم می کند.

د و تکان خفیف ماشین کن می عبور گیر سرعت روی

تنش را با وجود کمربند به چپ و راست حرکت می 

 دهد. به طرف خسرو برمی گردم.

 

 کجا داری می ری؟-
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 قبل بار از تر مالحظه بی و بلندتر جواب که نمی دهد،

 :پرسم می

االن از چی انقدر عصبانی هستی؟ از چیزی که خودت -

 قبل از همه می دونستی؟

ویی سبقت می گیرد. دستم را با سرعت از ماشین جل

می گذارم روی بازویش و میان تکان های ماشین می 

 گویم:

 

 با توام خسرو!-

با همان سرعت ماشین را کنار می کشد و محکم روی 

ترمز می زند. دستم را برای پرت نشده به بازویش 

چنگ می کنم و به محض توقف کامل ماشین به عقب 

سوگل وحشت زده نگاه می کنم. پلک های افتاده ی 
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کامل باز می شود. و خسرو را میان نق زده هایش صدا 

 می زند.

 

 چی می گی تو؟-

خسرو عصبانی است؛ بیشتر از همه ی روزهایی که در 

نزدیکی اش سر کرده ام. دستم را از بازویش جدا می 

 کنم.

 اصال کی بهت گفته بیای با من؟-

 اومدم یه چیزایی رو برات توضیح بدم.-

 و حق به جانب می گوید:طلبکار 

اگه چیزی برای گفتن داری باید قبلش می گفتی، نه -

 االن.
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جایی خوانده ام بهترین دفاع حمله است. درست مثل 

 خود او جواب می دهم:

! ندونی که نبود چیزی درکت نمی کنم خسرو. اینا-

 من مثل شهرزادم گفتی بودیم مشهد وقتی خودت

اینا واسشون فرق نمی کنه  گفتی خودت... کردن طعمه

 طرف حسابشون دختر بزرگ ملک نیا باشه یا...

در « دختر خوشگله ی خونه ی همایون»مکث می کنم. 

 گوشم زنگ می زند.

یا من!... االن چرا به خاطر چیزی که ازش خبر -

 داشتی این طوری بهم ریختی؟

 

 

. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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فرمان و با صدای بلندی می  با مشت می کوبد روی

 گوید:

من فکر می کردم این بچه پیش پدرشه. فکر می -

کردم پدرش انقدر آدم هست که به خاطر پول بچه 

اشو با شرایطی که داره نده دست این و اون... اونم 

فرح که از وقتی این بچه به دنیا اومد اجازه نداد تو هیچ 

ی سندوم  مراسمی باشه که نگن خاندان ملک نیا بچه

 داون دارن.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

حرف های خسرو عجیب درد دارند و حس می کنم 

جایی در سینه ام فشرده می شود. به سوگل نگاه می 

کنم که هنوز زیر لب نق می زند و بعد دوباره به خسرو 

که صورت کبود و رگ برجسته ی گردنش از زیر چانه 

 تا یقه ی کتش کشیده شده است.

دهم و با صدایی که لب هایم را روی هم فشار می 

 دیگر از آن تندی اثری در آن نیست، می گویم:

 

... نرفتی دنبالش خودت ...نکردی پیداش خودت پس-

 !کنی باور نخواستی خودت

 .ندارم را انتظارش که است چیزی جوابش دقیقا

تا حاال شده یه آدم بد انقدر بهت خوبی کرده باشه -

 که دلت نخواد سیاه بودنش رو باور کنی؟
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نگاهم در چشم های آتش گرفته اش دو دو می زند. 

آدم های بد زندگی من خیلی زودتر از آنی که خسرو 

 حتی و بودند شکافته را شان ی پوسته می گفت،

 .بود نمانده برایشان هم روشنی ظاهر

 شدم، می فرح منو الی پر قو بزرگ کرد. وقتی مریض-

.. .کردم می خرابکاری وقتی کردم، می لجبازی وقتی

همیشه اونی که حرفش به کرسی می نشست من 

بودم. به کرسی می نشست چون فرح می خواست. 

چون اون منو از همه بیشتر دوست داشت. چون می 

 گفت من همه چیزش توی زندگی ام.

 

شنیده بودم بعد از تهمتی که به قمر زده بودند و بیرون 

کردنش از عمارت ملک نیا، او تا مدت ها از ترس سفته 
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ها و تهدید های همایون سراغ بچه اش نیامده بود و 

 خسرو نمی دانست که فرح مادرش نیست!

نمی دانست و همان ندانستن از ظلمی که به مادر 

واقعی اش شده بود، بخشی از روحش را به فرح پیوند 

زده بود. فرحی که با محبت های مادرانه اش کودکی 

رنجی که خسرو را به نام خودش زده بود. می توانم 

می کشد را بفهمم. می توانم عذابی که از این پیوند 

 ندیده مادر مهر منِ ولی. کنم درک تحمل می کند را

 .کرد نخواهم حسش هرگز

 نق نق سوگل رو به خاموشی می رود.

 

 را خودم. کند می نگاهم داغ های چشم آن با خسرو 

 می را دستم دو هر. کشم می طرفش به صندلی روی

روی شانه هایش. مقاومت نمی کند. اجازه می  گذارم
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دهد فشار آرام دست هایم دور شانه هایش به یک 

آغوش تبدیل شود. به آغوشی که هزاران حس خوانا و 

 غریب در خود دارد.

 

 

. 
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چانه ام می نشیند روی شانه اش. انگار که می توانم 

روحش سنگینی می کند را حس حجم دردی که روی 
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کنم. چشم هایم را محکم می بندم و درست از کنار 

 گوشم می شنوم:

 منو چند فروختی؟-

 

نفسم حین باال آمدن راه گم می کند و چشم هایم تا 

انتها باز می شود. چانه ام را از روی شانه اش برمی 

 گذارد می محکم را دستش. بکشم عقب را تنم دارم تا

 م و اجازه نمی دهد.کتف دو میان

 چقدر می ارزیدم؟-

صدایش مثل دقایقی پیش تلخ و بی انعطاف 

 توانم نمی که حالت این. دهم می تکان را سرم است.

 .کند می ام کالفه بیشتر ببینم را هایش چشم
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 خسرو؟-

 چقدر؟-

 خسرو. کشم می عقب را خودم. دهد می جواب تقالیم

 ...من و کند می نگاهم ترسناک جدیتی با

 من آدمِ نایستادن پای کاری که کرده ام نیستم!

 فقط برای دو روز بود.-

 دو روز چقدر؟-

موهایم را پشت گوش می برم. معذب و ناراحتم ولی 

پشیمان نه! نه وقتی نتیجه ی کارم روی صندلی عقب 

ماشین نشسته و من فهمیده ام این بار قدرت دست 

 من است.
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ع قد پس گرفتن شکایت همایون و رف-

 .الخروجیم ممنوع

صدایم آرام است. ولی نه آنقدری که به گوشش نرسد. 

سرش را تکان می دهد. همه ی ستاره هایی که در 

سیاهی چشمش سوسو می زدند، می میرند انگار. 

چشم هایش سیاهی مطلق می شوند، بدون ذره ای نور 

 و روشنی!

 خوبه، معامله ی منصفانه ایه!-

 

من می گیرد. دستش را روی می گوید و نگاهش را از 

فرمان می گذارد و می خواهد ماشین را به حرکت در 

 بیاورد که بی طاقت بازویش را می گیرم.

 صبر کن. اگه پرسیدی توضیحشم گوش بده.-
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برمی گردد. برخالف دقایق قبل نه عصبانی است و نه 

داد می زند. تنها جرقه های پر شیطنت و دوست 

نیستند. افول کرده اند داشتنی چشمانش سرجایشان 

 انگار و هر چه که نگاه می کنم تاریکی است و تاریکی.

 

 واسه چی رو می خوای توضیح بدی؟ اینکه قول منو-

 ات عمه با خودت خواستی و نداشتی قبول فرستادنت

 شی؟ حساب طرف

 تند می گویم:

 .نبود این خاطر به اصال نه. نه.-

 

 

. 
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 مانع تلفنش زنگ صدای می خواهد چیزی بگوید که

 می بیرون کتش بغل جیب از را اش گوشی.شود می

 پوستم زیر. داغم صورت روی گذارم می را دستم. آورد

 می قرار بی و تند قلبم. است گرفته راه آتش انگار

 .ام زندگی روزها ی همه از بیقرارتر. کوبد

 می گوید:خسرو که تلفنش را جواب می دهد و 

 بگو شیرین.-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تنها یک چیز می دانم. اینکه باید همه ی اتفاقاتی که 

افتاده را با جزییاتی که به نظرم منطقی اش می کند 

برای خسرو تعریف کنم. درست همان طوری که دیده 

 و تجربه کرده ام.

صدای ریز شیرین میان سکوت ماشین به گوشم می 

 رسد:

رده که می گه می ک کار چی خسروشریف چی می گه؟-

 خوای بکشیش؟

 

ماشینی با سرعت در خلوتی خیابان از کنارمان عبور 

می کند. خیره می شوم به لب های خسرو که به جای 

 جواب می گوید:

 اونجاست؟ شهرادم -
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نه... منو رسوند خودش رفت. اومدم دیدم شریف -

نشسته جلوی پله ها داره می زنه تو سر خودش و گریه 

 ده خسرو؟می کنه. چی ش

خسرو از آینه به عقب نگاهی می اندازد. ماشین را از 

پارک بیرون می آورد و با همان صدای بدون انعطاف 

 می گوید:

 

زنگ بزن شهرزاد برگرده بیاد. می آم تکلیف همه تونو -

 رو روشن می کنم.

 صدای شیرین پر است از حیرانی و بهت.

 چی می گی خسرو؟ تکلیف چی؟-

قطع می کند و گوشی را می اندازد خسرو تماس را 

روی داشبورد. در این مدت اولین بار است که می بینم 

 با همچین لحنی با خواهرش حرف می زند.
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و این برایم مهم است؟ باید بگویم در این لحظه هیچ 

 چیزی به جز شنیدن حرف هایم برای من اهمیت ندارد.

 

ی خسرو می شه چند دقیقه بمونی، به حرفام گوش کن-

 بعد بریم؟

ماشین با شتاب از جا کنده می شود. بدون نگاه کردن 

 به من که کامال به طرفش نشسته ام می گوید:

 برات یه ماشین می گیرم برو خونه.-

یعنی قرار نیست من را با خودش به خانه ی فرح ببرد. 

 صدایم را بی اختیار باال می رود.

وش من نمی خوام برم خونه. می خوام به حرفام گ-

 بدی!
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 یک کالم می گوید:

 شب.-

 تا نشنوی خونه نمی رم.-

 تا مجبوره هم علی می تونی بری نمایشگاه. تازه-

 !دنبالت بیاد بزنم زنگ تونم می .بمونه شب

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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هایش تنها کسی است که این آدم با لحن سرد و کنایه

 هایملب. کند عصبانی راتواند تا سر حد جنون من می

 االن»: کنممی تکرار خودم با و میدهم فشار هم روی را

 «!نیست وقتش

 

 جهنم هیچ من ولی .خسرو خوای بگوهر چی می -

 شنوی؟می. نمیرم ایدره

 طرفم به دارد عمد است دقیقه چند که هاییچشم

 .من به شودمی دوخته نچرخاند،

نشینی ات شبعمهی رم خونهفکر کردی دارم می -

 و چِرت واسه دلت یا که لج کردی با من بیای،

 شده؟ تنگ فرح از شنیدن پرت
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 فقط بلبشو این در کنم.نفس داغم را از بینی رها می

 مواج موی دسته. دارم کم را فرح از شنیدن مزخرف

 خیابان به رسیدن تا. زنممی پس را چشمم جلوی

 .ندارم زیادی زمان فرح یخانه

 یعنی. کنم قائم ازت چیزیو من قرار نبود خسرو -

 همایونو تا بذارم فشار تحت فرحو خواستممی فقط

 ...کنه راضی

 

 گوید:با جدیت بیشتری می

بار برای حرفم ارزش قائل گفتم شب. حداقل این -

 شو.

دهم یا بهتر بگویم با این هایم را روی هم فشار میلب

 دوزد.هم میهایم را بهحرفش لب
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ح بعد از اتفاقات امروز آخرین چیزی است که دیدن فر

خواهد. مخصوصا که شک ندارم بعد از این دلم می

بیند و هرچه بین او و خسرو پیش بیاید از چشم من می

 یمکالمه میان سوگل احتماال بخواهد تالفی هم بکند.

 تنها میانش از که گویدمی چیزهایی ما پرتنش و تند

 م.دهمی تشخیص را شهرزاد اسم

 

 گیرم.سر خیابون برات ماشین می -

رخ خسرو نشینم و نگاهم را از نیمصاف می

 :گویممی سنگین و تلخ خودش مثل گیرم.می

 .رممی اینترنتی تاکسی با الزم نیست. -

ای را که آورم و برنامهام را از جیبم بیرون میگوشی

ام باز ام نصب کردهفقط چند روز است روی گوشی

. هم های اطرافم بهپر شده از ربط آدمکنم. ذهنم می
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 در و همایون به فتاح فتاح، به رفیع رفیع، به فرح

 !فرح به همایون نهایت

 

 عجیبی به،طرز ولی باشند هم دشمن باید هایی کهآدم

 ذهن موضوع این دانمنمی .کنندمی کمک هم به دارند

 دورادور کمک به هم او نه؟ یا کرده درگیر هم را خسرو

 فتاح فکر کرده یا نه؟ و فرح

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 به اینکه بدون شودمی متوقف خیابان انتهای ماشین که

 مسیر. شوممی پیاده ماشین از بدهم جوابی خسرو نگاه

 نشان را امنزدیکی در جایی اینترنتی تاکسی حرکت

پیاده  ماشین از که راهیسه سویآن در جایی دهد؛می

 ام.شده

هایی که محکم به زمین کوبیده ی حرصم را با قدمهمه

کنم و کنم. از عرض خیابان عبور میشود خالی میمی

آورم تا مسیر حرکت درست وقتی که گوشی را باال می

لرزد و نشان تاکسی را ببینم، گوشی در دستم می

 شود.اینستاگرام و اسم مهتاب باالی صفحه ظاهر می
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 کرده تالش هرچه های حسام،وز و بعد از حرفاز دیر

 مالکیت مورد در تا کنم راضی را خودم که نشد بودم،

 من پرسیدن که انگار. بپرسم او از اشپدری هایزمین

 رها برای توجیهاتش بر بزند تاییدی مهر توانستمی

 !کردنم

 کنم.پیام را باز می

 

خاطر سالم عزیزم. من با مهرداد حرف زدم. حتی به»

این موضوع اومدم برلین. متاسفانه چیزایی هست که 

 «باید باهم مستقیم در موردش حرف بزنیم.

کند. درست ی پیامش حس بد شره میاز کلمه به کلمه

ایستم و با اضطرابی که موفقیت لبهی پیاده رو می

امروزم را در دفتر عبدی به کامم زهر کرده در جوابش 

 نویسم:می
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 «سالم. چرا؟»

 رسد:تاخیر میوابش بیج

من به مهرداد وکالت تام داده بودم چون دیگه قصد »

دار خوبی نداشتم برگردم ایران. متاسفانه مهرداد امانت

 «نبود.

گیرد و به کنم سرما از کلمات او راه میحس می

رسد. و بعد انگشتم که روی کیبورد گوشی مانده می

ماشینی  شود.ی تنم تکثیر میمثل یک سیال در همه

 آورم.ایستد. با گیجی سرم را باال میجلوی پایم می

 

 روزهای خاطرات و شومچشم در چشم راننده می

 .کشدمی نفیر ذهنم در گذشته

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 456پارت#

 

 

سیل بی امان حوادث اجازه نمی دهد تا از یکی فارغ 

سر شوم و به سراغ بعدی بروم. روزگار عجیب با من 

ناسازگاری گذاشته است. خیره در چشم های او ته دلم 

 می مربوط می لرزد. حالی که نه به مهرِ گذشته ام به او

 ناامنی حس از .ذهنم در سقوطش ی غصه به نه و شود
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 که ها آدم این روح پنهان زوایای دیدن ترسِ و است

 .کند می ناامید را من قبل از بیشتر بار هر

 

ن در ماشین رشته ی خاطراتم را صدای باز و بسته شد

قطع می کند. امین کنار در می ایستد و از همان جا زل 

می زند به من. غربتی که میانمان جریان دارد هزاران 

 بار بیشتر از مدت زمانی است که از هم دور افتاده ایم.

زندگی یعنی عرض عمر نه »ماهی همیشه می گوید: 

 «طولش.

عرضش به اندازه ی درست مثل این مدت که انگار 

 همه ی روزهایی بود که از عمرم می گذشت.

 عوض شدی دختره!-
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لحنش مهر ندارد، صمیمت ندارد. در عوض پر است از 

تلخی و حس ناخوشایندی که انگار تالش دارد ال به 

 دست الی نمایش دلخوری اش از من پنهانش کند.

 و مهتاب های زمین فرح، از و گیرم می را ذهنم

 دلخوری خسرو از من دور می کنم.

از آخرین باری که دیدمش الغر تر شده. شاید هم این 

الغری تاثیر موهایی است که قدش از آن یک سانت 

همیشگی باالتر رفته و یا ته ریشی که زیر نور به 

 طالیی می زند.

 

 گوشی را میان انگشتانم فشار می دهم.

 نه بیشتر از تو!-
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گره اخم ابروهایش را به هم کنایه ام را می گیرد. 

نزدیک می کند. جلوتر می آید و درست آن طرف 

 ماشین با حرص می گوید:

 من همونی ام که بودم.-

دلم می خواهد بلند و پر استهزا به این ادعایش 

 بخندم.

 

 .نیستم بودم که اونی دیگه ولی من-

خنده ای که نمی کنم روی لب های او نقش می خورد. 

 تحقیر. و ازاستهزا پر

آره. امروز که از دم دفتر عبدی دنبالت بودم فهمیدم -

 چقدر عوض شدی!
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تا خود گوش هایم از حرص داغ می شود. بودن امین 

دمِ دفتر عبدی، آن هم همین امروز که بار فرح قرار 

داشتم، نمی توانست عادی و اتفاقی باشد. دوباره 

جان معادله ی ربط آدم های این قصه به هم در ذهنم 

می گیرد. ولی امین اجازه نمی دهد افکارم نظم بگیرد. 

سرش را کمی به طرفم خم می کند تا فاصله میانمان 

 را کمتر کند.

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 چقدر عوضی شدی!-

منظورش بی شک به اتفاقی است که همین چند دقیقه 

ی پیش در ماشین خسرو افتاده. چشم هایش تنها 

حسی که القا می کند، نفرت است ولی به طرز 

 این تا گیرد می را خودش جلوی کنم می حس عجیبی

 گوشی دور تر محکم را انگشتانم .نزند فریاد را نفرت

 .کنم می مشت

 

زمان ثابت کرد که همه ی ما یه جورایی عوضی -

هستیم. یکی کمتر مثل من، یکی بیشتر مثل تو. کی 

که به بهانه ی مسافرت باورش می شد اون روزایی 

آخر ترم و خرید فصل و مصاحبه ی سفارت می رفتیم 
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دبی، در حقیقت سفرمون کاری بود و تو می رفتی که 

 پوالی دزدی پدرت رو سر و سامون بدی!

 

هرم آتشی که در چشم هایش الو می گیرد به پوست 

صورتم می رسد انگار. کف دستش را می گذارد روی 

 طرفم خم می شود.کاپوت ماشین و به 

من آزادم دختره. جلو روت وایسادم. کل ماجرای من -

یه حساب بانکی توی یه کشور دیگه است که اقامتشو 

 نه ها، پروفروم نه قراردادا، شرکت،نه اون نه دارم.

 این اینکه حاال.نیست من اسم به هیچی مدارک

 مدام پسرش تجارت پیشرفت برای پدری یه وسط

کرده گناه اون پسر که نیست،  می حواله پول براش

 می همکاری دارم هست؟ البته من پسر خیلی خوبیم که

 .برگرده پوال اون ی همه تا کنم
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صورتم با نفرت درهم می شود. کمرش را صاف می 

 کند. نگاهش را از من می گیرد و می گوید:

 تنگ برات دلش خیلی بشین تو ماشین. حاج خانوم-

 یشش.پ ببرمت دادم قول بهش. شده

می دانم که همه چیز به سادگی ای که او می گوید 

 به برگشتن آدم من نیست. که حتی اگر بود هم

 .نیستم ام گذشته آن از بار یک که مسیری

 کی برات وثیقه گذاشته؟-

 

نگاهی را که چند ثانیه پیش از من گرفته دوباره به 

 صورتم برمی گرداند.

 !این دفعه قراره بازیچه ی دست کی باشی-
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ماهی وقت هایی که دلش از بی مهری آدم ها پر است 

قیامت که می گن همین دنیاست. پدر به »می گوید: 

 «پسر رحم نداره.

 

 

. 

 

هایی اولویت در بازگشت ارز و ریال در همچین پرونده

بابت  به جریان پولی کشوره و بعد پرداخت جریمه

 اخالل در نظام اقتصادی. 

میزان جرم و اخاللی که حبس تعزیری هم متناسب با 

 شه.ایجاد شده تعیین می
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بلکه عدو شود  ��حاال نیاید بگید خسروش کجا بود؟

 واال. ��سبب خیر.

 

 راستی، 

همه نظر قشنگ که تو باکس استوری دادید کیف از این

 ��کردم. خوشحالم که داستان رو دوست دارید.

خواد همه رو باهم براتون دونید چقدر دلم مینمی

 ��❤ویسم.بن

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 458پارت#
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یه جوری حرف نزن انگار تو واسه رفتن مجبور نبودی -

. غزال همیم به خواست بقیه عمل کنی!.. من و تو عین

 واسه. بریم اینجا از خواستیم می فقط دومون هر

 و بیایم کوتاه شیم می مجبور گاهی همینم

 .کنن سواستفاده ازمون بقیه بذاریم

 

دلم می خواهد روی همه ی توجیهات نفرت انگیزش 

 من بودم؟ ندیده را امین روی این من چرا باال بیاورم.

 گوش پشت حرص با را موهایم او؟ یا بودم شده عوض

 .برم می

من مثل تو نیستم. قبال هم گفتم که نمی خوام به هر -

 قیمتی برم.
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 زند. پوزخند بلندی می

 

 با جا، همین بمونی خوای می شدی؟ پشیمون یعنی-

 عمرت آخر تا یا سرکنی تدریس نمیر بخور حقوق

 جون کلی بعدِ وقتی و تحقیقات ی بودجه دنبال بدویی

 حتی که نشه پیدا کسی رسیدی ای نتیجه یه به کندن

 می خودتو و من اوضاع اصال بندازه؟ صورتت تو تف یه

ین خراب شده حتی دیگه ا تو رو تو و من فهمی؟

 استخدام هم نمی کنن.

با اینکه قرار نیست اینجا بمانم اما با حرف هایش ته 

دلم خالی می شود. به هزاران آدم مثل خودم فکر می 

کنم که به جرم کار نکرده سال ها در خفا مجازات شده 

 اند.
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ریم پیش حاج خانوم. بشین تو ماشین. یه مدت می-

خص بشه با هم از اینجا می ریم. تکلیف دادگاه که مش

 تو اول اصال همون جوری که برنامه شو چیده بودیم.

 بودی الخروجم ممنوع وقتی من .آم می من بعد برو

 چیده برنامه حتی. برم ایران از تو بدون خواستم نمی

 ...و نداری جانی امنیت اینجا کنم ثابت که بودم

 

یز. یاد ابروهایم بی اختیار جمع می شود و نگاهم ت

مزخرفاتی که روزهای اول در مورد من به الی گفته بود 

می افتم ولی چیزی مهم تر از آن همه ی ذهنم را 

 «ممنوع الخروج بودی»احاطه می کند. 

امین هنوز دارد برنامه می چیند که میان حرفش می 

 گویم:
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 فرح واسه دور کردن من از اینجا بهت چه قولی داده؟-

توقف می شود و لحظه ای گیج حرکت لب های امین م

نگاهم می کند. انگار نمی فهمد کجای حرف هایش 

 خراب کرده است.

 قراره چی بهت بده؟-

حالتش به سرعت تغییر می کند. تند و عصبی می 

 گوید:

 شر نگو.-

 

 

. 
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گوشی در دستم می لرزد. یک قدم به عقب برمی دارم 

انگار ته و سرم را از روی تاسف برایش تکان می دهم. 

مانده ی حسم به امین در همین لحظه مثل آب 

 در جایی و خورد می سر شیروانی، روی برف شدن

 .شود می مدفون ذهنم ناکجاآباد

 

 به عمه ام بگو من اون احمقی که فکر می کنه نیستم!-

گوشی دوباره در دستم می لرزد. یک قدم دیگر به 

. عقب برمی دارم و به صفحه ی گوشی نگاه می کنم

پیام رسیدن تاکسی اینترنتی نگاهم را به اطراف می 

چرخاند. در خلوتی ظهرگاهی خیابان پیدا کردن ماشین 

اسنپ کار سختی نیست. قبل از اینکه امین قدم جلو 

آمده اش را کامل کند با عجله می چرخم و به طرف 
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ماشین می دوم. روی صندلی عقب ماشین نشسته 

 ننشسته می گویم:

 

 آقا.بریم -

ماشین حرکت می کند و من از شیشه ی عقب 

 کنار. جاست همان هنوز که کنم می نگاه امین به

 .نیست خودش مال که ماشینی

من »یاد حرف خسرو وقتی که مشهد بودیم می افتم: 

 «دنبال موشم.

 با عجله به طرف راننده برمی گردم و می گویم:

 

 می خوام مسیرمو عوض کنم.-

 آینه نگاهم می کند.راننده با تعجب از 
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 باید سفرو لغو کنید دوباره درخواست بدید.-

 باشه. فقط عجله دارم. می شه سریع منو ببرید؟-

 راننده با تردید می پرسد:

 مقصدتون کجاست؟-

 چندتا خیابون جلوتر.-

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 459پارت#
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آخرین نگاه را از شیشه ی عقب به جایی که دقایقی 

امین ایستاده بود می اندازم. اینکه ته همه ی  پیش

اتفاقات و روابط به فرح می رسد تنها یک مفهوم می 

تواند داشته باشد. مفهومی که عجیب خوف آور و 

ترسناک است. راست روی صندلی می نشینم و برای 

انگار « کی می تونیم حرف بزنیم؟»مهتاب می نویسم: 

است، حرف زدن  حاال که موضوع خیانت برادرش درکار

 از زمین ها دیگر مثل قبل سخت نیست.

 

مهتاب آنالین نیست و پیامم را نمی بیند ولی به جای او 

تو مجبوری با من »پیام امین روی صفحه می آید: 

 «بیای.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

این همه اصرار برای رفتن من، وقتی فهمیده بودم من 

و زمین های مهتاب برگ برنده ی همایونیم عجیب 

دو حالت می توانست داشته باشد، یا بدون  این و نبود؟

من هم همایون می توانست به زمین ها برسد و یا 

اینکه بودن من بیشتر از نفعی که برای همایون داشت 

برای فرح ایجاد خطر می کرد. همین هم باعث شده 

بود که فرح زیر پر و بال امین را بگیرد و بخواهد 

 کمکش کند.

 

صندلی و چشم می دوزم به تصاویری تکیه می دهم به 

که با حرکت ماشین نرم و آرام از پیش چشمم عبور 

می کنند. شاید هم همه ی این ها برای پرت کردن 

حواس من باشد. یک جور درگیر کردن ذهن که من را 

 از مسیر اصلی ام دور کند.
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ماشین می پیچد در خیابان خانه ی فرح و پشت 

بعید است می ایستد. ترافیکی که برای این مسیر 

 را ترافیک دلیل جلو ی شیشه از تا کشم گردن می

 .بفهمم

 

 چرا حرکت نمی کنن؟-

 زمزمه ام به گوش راننده می رسد.

 قفله. فکر کنم تصادفی، دعوایی چیزی شده.-

وسط این خیابان و دعوا؟ دلم گمان بد می زند. دستم 

 را روی دستگیره ی در می گذارم و می گویم:

 همین جا پیاده می شم.پس من -
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راننده تنها از آینه نگاهم می کند. از لحظه ای که با آن 

حالت سوار ماشینش شدم چند بار این نگاه را از آینه 

روی خودم احساس کرده بودم. کرایه اش را به اندازه 

ی مسیر لواسان می پردازم و وقتی از ماشین بیرون 

ه ی آدم هم شود می می روم به این فکر می کنم که

های عادی روزی به چشم یک راننده ی تاکسی، یک 

 دنیا رهگذر یا حتی یک دوست قدیمی عجیب بیایند.

 مثل هایش دنده چرخ که ای لحظه همان از درست

 و عجیب موجودی آدم از چرخد نمی قبل روزهای

 .سازد می متفاوت

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 460پارت#

 

 

م را به پیاده رو می رسانم و از میان ماشین ها خورد

میان بوق کشدار و اعتراض آمیز ماشین ها به مسیر 

چشم می دوزم. انتهای ترافیک نه دعواست و نه 

تصادف. فقط یک ماشین حمل بتن وسط خیابان 

متوقف شده و نمی دانم چرا حرکت نمی کند. از کنار 

جمعیتی که کنار ماشین جمع شده اند عبور می کنم و 

زنان خودم را می رسانم به خانه ای  نفس نفس

 آن به ورود برای را قبل روز هیجان و ترس جای که

 و گذارم می زنگ روی را دستم. است گرفته تلخی
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 می فشار را آن خسرو واکنش به کردن فکر و بدون

 .دهم

 

در بدون هیچ سوال جوابی با تیکی کوچک باز می شود. 

قط خودم حاال که علی هم همراهم نیست، انگار ف

 هستم و خودم.

در حیاط بزرگ و پارکینگ خانه اثری از ماشین خسرو 

نیست. در عوض کوپه ی شهرزاد نرسیده به پله ها 

پارک شده است. به پله های مرمری خانه که می رسم 

شریف را می بینم، درست در همان حالی که شیرین 

 پشت تلفن به خسرو گفته بود. با دیدنم می نالد:
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احت شد غزل خانوم؟ ما رو آواره کردی خیالت ر-

خوبت شد؟ دیدی چطور این همه آدمو سر سیاه 

 زمستون در به در کردی؟

نفس هایم هنوز جا نیامده اند ولی نمی توانم در برابر 

آه و ناله هایش سکوت کنم. موهایم را با شال پشت 

 گوشم می زنم و می گویم:

 

چ کس چی می گی تو؟ خسرو کجاست؟ چرا اینجا هی-

 نیست؟

 انگار فقط سوال اولم را می شنود که می گوید:

بله که شما نباید بدونی من خاک برسر چی می گم -

غزل خانوم... شما که بی جا و مکان نشدی. شما رو که 

 آقا از خونه بیرون نکرده...
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میان حرفش در خانه باز می شود و با دیدن خدمتکار 

شریف گوش کنم، فرح بی آنکه به بقیه ی حرف های 

 از کنارش می گذرم و باقی پله ها را طی می کنم.

 

 

. 

 

 کردم خداآرزوتورادرگوش#

 461پارت#

 

 

نگاهم پیش از خودِ او گریز کوتاهی به پشت سرش 

آور، این سنگینی که انگار روح زند. این سکوت وهممی
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فضا را در آغوش کشیده است و این غم نشسته بر 

 کند.می اشیا حالم را دگرگون

 چی شده؟ -

مکث زن، این پا و آن پا کردن و تعللش برای گفتن 

ی کوتاه همه چیز بدتر از آنی گوید که در این فاصلهمی

 کردم اتفاق افتاده است.که فکرش را می

سالم... امم... خوش اومدید... قبل از شما آقای  -

 نیا اومده بودن... با سوگل...ملک

 

 نالد:شریف ریز می

کنی؟ غزل خانوم خودش این داری تعریف میچی  -

 آشو واسه من بدبخت پخته...
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زنم به توجه به غرهای شریف با جدیت زل میبی

هایش را بگوید. برخالف من صورت زن تا بقیه حرف

 انگار او برای گفتن تردید کرده است.

 خب؟ -

 

 با... با نیا تشنج کرد.بچه... بچه تو بغل آقای ملک -

 ادرش بردنش بیمارستان.م و خانم شیرین

 

آید یک بار کنم. یادم میهایم را با درد باریک میچشم

 سوگل بودم شنیده ریاکارانه افسوسی با از زبان شعله

 کوچک کشش که افسوسی .دارد هم صرع عالیم

 بودنش دروغین به حکم چشمانش برق و لب یگوشه

 .دادمی
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ی در افهمیدم که هیچ بچهو من بهتر از هر کسی می

دنیا برای پس دادن عقوبت گناه گذشتگانش به دنیا 

 آید. نمی

 گوید:شریف باز می

گی خسروخان گی؟ چرا نمیکاری رو نمیچرا اصل -

قبل از رفتن گفت، از بزرگ تا کوچیک فقط ده روز 

 وقت داریم خونه رو خالی کنیم؟

 

زند. کالفه دست های سیاه زن دو دو میمردمک

شناسم قدر این خانواده را میموهایم. آنکشم روی می

که بدانم، بیرون کردن فرح آن هم مقابل چشم بقیه 

 یعنی آخر خط.

اندازد. تن شریف با حسرت نگاهی به اطراف می

 صدایش پایین ولی قابل شنیدن است.
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ده روزه کجا بریم؟ خانم کجا بره؟ این بدبختا کجا  -

جون برن؟... این همه سال خدمت کن، کار کن، 

 بکن...

 

 پرسم:باصدای آرامی می

 ام خونه است؟عمه -

گیرد که به باال نگاه زن چه آشکارا جلوی خودش را می

 گوید:دهد و مینکند. سرش را تکان می

 

 

. 

 

 کردم خداآرزوتورادرگوش#
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 نه. -

 بود؟ خونه اون وقتی که خسرو اومد، -

ت. روی ی شل و زیر لبی اس«نه»باز هم جوابش یک 

کشم. برای دیدن فرح نیامده بودم لب پایینم دندان می

 این در مخصوصا. ندارم کار این به هم ایعالقه و

 .کند ترشجری توانستمی من دیدن که شرایط

 

 دونید کدوم بیمارستان رفتن؟فقط... می -

 دونم.نه، من نمی -
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آیم. باید با خسرو حرف بزنم، با ها پایین میاز پله

ی بیند همهب و شاید با همایون! شریف که میمهتا

 برد:جواب مانده صدایش را باال میهایش بیناله

 خوردن نون از آره برو غزل خانوم... این همه آدمو -

 هست، سر باال اون خدایی اگه ولی. برو انداختی،

 خیر .رهنمی پایین گلوت از خوش آب

 .گفتم کی من ببین .بینینمی

 

زند. صدای شریف را صدا میزن با تشر 

 تبدیل لبی زیر هاینفرین به نه، که خاموش شریف

 شالم هایبال باد. روممی پیش حیاط وسط تا. شودمی

 کالغی قارقار صدای. رقصاندمی و پیچاندمی درهم را

. کندمی مردد را هایمقدم آمده، در پرواز سرم باالی که

ریف هنوز ش. چرخممی عقب به مکث با و ایستممی
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ها ایستاده. خبری از خدمتکار فرح نیست. روی پله

برم. پشت سرم را با حس سنگینی نگاهی باال می

 .بینممی را کسی حضور یسایه ی اتاقپنجره

 

انگیز زندگی من ای که همیشه روی بخش غمسایه

ام و ام، بزرگ شدهسنگینی کرده است. انگار قد کشیده

بیند. من را مقابل خودش می ام به جایی که فرحرسیده

شود. خیره و زند. حضورش آشکار میپرده را کنار می

 کند.بدون انقطاع نگاهم می

 

 

 

های کمرم باال آمده تا گردنم. سرما ذره ذره از مهره

آسمان از خاکستری غروب به سیاهی شب رسیده ولی 
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ی تخت هنوز خبری از خسرو نیست. پاهایم را روی لبه

هایم را دور زانو حلقه گذارم و دستاستخری می

 کنم.می

 .بیاید حاال همین کاشای

 

. 
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همین لحظه که جهانم روی غم انگیز ترین مدار هستی 

می چرخد و دخترک غمگین وجودم مثل روزهای هفت 

 سالگی ام گوشه ای بغ کرده است.

 م پژواک می شود.ذهن و گوش در هم باز صدای مهتاب

 

من نمی خواستم دارایی پدرم به راحتی بیفته دست »

 به که ای خواسته به خواست نمی دلم همایون.

 همین. برسه بود کرده خراب منو زندگی خاطرش

 به کرد،فقط می تکرار دعوا و بحث توی بار هر که

 اندازه به کرده، ازدواج من با پدرم رسم و اسم خاطر

 به. بود بیزار اش گذشته از همایون .کرد می ام یدیوونه

 زمینا گفت. باال بکشه خودشو خواست می طریقی هر

 قانون بودم، تنها بودم، زن من. بده طالقم تا بدم رو

 حقم که ای مهریه گرفتن جای به! بود من روی روبه
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 اون فهمیدم وقتی. بدم باج بهش کرد می مجبورم بود،

فتم فقط به گ کنه، عقدش تا شده دماغش موی زنه

شرطی زمینا رو می دم که به اسم غزال باشه. اونم بعد 

از هجده سالگیت. دیوونه شد. زد زیر کاسه کوزه ی 

همه چیز. ولی بعد زودتر از چیزی که فکرشو می کردم 

قبول کرد. فکر می کردم از لج گرفتن اون زمینا از من 

راضی شده... حاال فهمیدم از اولش هم قصدش چیز 

 «بود. دیگه ای

 

دخترک وجودم مثل من چانه اش را می گذارد روی 

زانوهایش و غمگین نگاهم می کند. صدای مهتاب باز 

 در سرم موج می گیرد:
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 که پدربزرگته ارثیه زمینا اون همه چیز مال توئه غزال.»

 «.رسید می تو به حال هر در

هزاران کلمه در مغزم ورم کرده اند که نه محو می 

زبان می آید. دستم را دور تنم بیشتر شوند و نه به 

حلقه می کنم و خودم را در آغوش می گیرم. خودِ هفت 

 ساله ی غمگینِ درونم را.

 

صدای باز شدن درهای بزرگ خانه و نوری که از البه 

الی شیارهایش به داخل می تابد، در آن سوز هوا دلم 

را گرم می کند. در پارکینگ باز می شود و ماشین 

تاجای پارک همیشگی اش در حیاط پیش می خسرو 

آید. این مرد دلخور و بداخم تنها آدم امن این روزهایم 

است. آنقدر که تمام عصر را روی این تخت نشسته ام 
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تا بیاد. بیاید و شاید معجزه ای شود به حال کلمه های 

 بیمار و ورم کرده ی ذهنم.

 

می پاهایم را از لبه ی تخت پایین می گذارم و صاف 

نشینم. در ماشین باز می شود. خسرو با جدی تری 

 حالتی که در او سراغ دارم از ماشین پیاده می شود.

 چرا تو این هوا اینجا نشستی؟-

 

 

. 
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با اتفاقاتی که پیش آمده نمی دانم باید برای اخم و 

ه اش تخمش ناراحت باشم یا از نگرانی تنیده در جمل

خوشحال. از روی تخت بلند می شوم. خسرو کتش را 

 می اندازد روی ساعدش.

 

 منتظرت بودم.-

 گره اخم هایش کورتر می شود.

 تو خونه نمی تونستی منتظر بمونی؟-

 چیزی. رود می پایین و غلتد می گلویم در حجم تیزی

 آنجا انقدر که غم از ای توده یا کهنه بغض یک مثل
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کرده. حرفش را با کمی تغییر به خودش  ریشه مانده

 برمی گردانم.

 

 تو خونه نمی تونستم منتظر تو بمونم.-

نگاهم می کند. از آن فاصله و زیر نور دیوارکوب هایی 

که با تاریکی هوا روشن می شوند، سیاهی چشم 

هایش را می بینم. دیگر مثل ساعاتی قبل داغ نیست، 

عجیب تلخ و آتش گرفته نیست. ولی به جای آن ها 

 سنگین است.

 به را تلخی آن ی فکر می کنم همین حاالست که همه

 :گوید می ولی بیاورد زبان

 

 حاال که اومدم. نمون اینجا.-
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 آرام، به طرف پله ها می رود که آرام صدایش می کنم.

 .او با زدن حرف به نیاز حس از پر و غمگین

 می دونم چی کار کردی؟-

 ایستد.پشت به من می 

 

می دونم چقدر حالت بده از اینکه مجبور شدی فرحو -

 از خونه بیرون کنی.

 .دارم برمی طرفش به قدم یک حرفی که نمی زند.

 ...باهات باید خسرو من-

 بیا تو خونه. هوا خیلی سرده.-

با قدم های بلند به طرف خانه می رود و من بی اختیار 

ار استخر لبخند غمگینی به حال بدش می زنم. از کن

عبور می کنم و میان تاریک و روشن حیاط، نگاهم برای 
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لحظه ای روی برق فلزی در باغچه ی حاشیه ی 

  استخر می نشیند.

 

قصه ها از جایی شروع می » ماهی همیشه می گوید: 

ولی هیچ « شن که یه چیزی دیگه مثل قبلش نیست.

وقت نگفته یک قصه چه وقتی تمام می شود که حتی 

ت هم تمام شدنش را نمی فهمی. فقط وقتی گاهی خود

به خودت می آیی که دیگر نیست، نمی خواهی که 

باشد. بعد می بینی خیلی پیش تر از این ها نشانه های 

 تمام شدنش را دیده بودی. دیده بودی و ندیده بودی!

 

. 
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پاهایم برای برداشتنش جلو نمی رود. آن قصه انگار 

 ایان رسیده است.هزاران سال پیش از امروز به پ

 را دستم .اندازد می باد روی آب استخر موج های کوتاه

 .روم می خانه طرف به و کنم می حلقه تنم دور

 

قمر نیست. امروز به رسم همه ی پنج شنبه شب ها با 

دوستانش دوره دارد و نبودش در این شب بهترین 

اتفاقی است که می توانست بیفتد. پشت در اتاق 

ب هایم را توی دهانم می کشم و بعد خسرو لحظه ای ل

به آرامی ضربه ای به در می زنم. آن وقتی که با علی 

برنامه چیده بودم، خودم را برای این لحظه و توضیح 

 دادن به او آماده کرده بودم.
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یادآوری علی باعث می شود با عذاب وجدان نفس 

عمیقی بگیرم. جواب خسرو که نمی آید دستم برای 

 را صدایش که رود می در طرف به بعدی زدن ضربه ی

 :شنوم می

 

به عنوان عروس ملک نیاها، فکر نمی کنی نیاز به در -

 زدن نداشته باشی؟

صدایش از جایی نزدیک می آید. در را باز می کنم. 

لباس هایش را با تی شرت و شلوار طوسی عوض 

کرده و روبه روی در دست به سینه ایستاده است. من 

 فقط جلوی فرح به کار برده بود!این عبارت را 

 

های ورم کرده در مغزم شکل حقیقی به خودشان کلمه

 گیرند.می
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 گوش کنی خسرو. باید به حرفام -

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 هنوز اون دو روزی که گفتی تموم نشده.-

هرقدر هم که تالش کند تا حالش را عادی نشان 

بابدجنسی پنهان کاری ام را به رویم  و بزند کنایه دهد،

 رو را او دست هایش چشم سنگینی و تلخی باز بیاورد،

 .کند می
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هر چقدر می خوای تیکه بنداز و وانمود کن خوبی. -

 ولی من از چشمات می فهمم که چه حالی داری.

گره دست هایش را روی سینه باز می کند. آرامش 

 دروغینش از بین می رود انگار.

 کی تاحاال حس نگاه منو می خونی؟ تو از-

خسرو من مجبور بودم. مجبور که می گم یعنی اون -

موقع فکر کردم این بهترین کاره... باید برای ماهی 

. کنه نمی قبول رو کسی هیچ کمک ماهی و خونه بگیرم

 فقط اش بقیه... و بکنم فکرایی یه خودم شدم مجبور

شین شریف ما توی رو دختربچه یه اتفاقی. بود شانس

 تونستم آدرسشو نه .باشه سوگل اومد نظرم به دیدم و

 که چیزی از حتی. داشتم ای دیگه مدرک نه کنم، پیدا

 .نبودم مطمئن کامال هم بودم دیده
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موهایم را می فرستم پشت گوشم. تا اینجا را آنقدر 

تند و پشت سرهم گفته ام که خسرو فرصت نکند میان 

لی حاال که می بینم تالشی حرفم بیاید و مانعم شود. و

برای ساکت کردنم نمی کند، نفسی که تمام مدت نگه 

 داشته ام رها می کنم.

 

من فقط شانسمو امتحان کردم. اگه می گرفت و فرح -

همایونو راضی می کرد تا شکایتشو پس بگیره. هم 

 راحت لعنتی استرس این از هم و شد می آزاد حسابم

کشور هم بود. اونم  از خروجم مشکل آره، .شدم می

. خسرو نبود این خاطر به اش همه حل می شد ولی

 .نگم بهت که نبود هم قرار
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پوزخند آرامی می زند و لحنش درست به تلخی 

 چشمانش می شود.

 

رو چه حسابی فکر کردی فرح به همین -

 خوره؟ می بازیتو گول راحتی

لب هایم را توی دهانم می کشم و مستقیم نگاهش می 

دانم که با تکرار این حرف ها چه رنجی به او کنم. می 

 می دهم ولی... باید بگویم. باید از این لحظه عبور کنم.

 

 بودم رفته فقط که گفتم. نداشتم فکری اولش هیچ-

 فهمیدم باخت، خودشو وقتی ولی. کنم امتحان شانسمو

 !نفهمی رو ماجرا این تو تا کاریکنه هر حاضره
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. 
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 تن صدایش باال می رود.

بعد چی شد که تصمیم گرفتی از همچین موفقیت -

بزرگی بگذری؟ اصال چی بیشتر از دایه اتو، باز شدن 

 حسابتو، رفتنت از ایران ارزش داشت؟

 آورم می باال که بعد و کنم می مشت ای دستم را لحظه

جیب  در را دستش دو هر او، بازوی روی بگذارمش تا
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شلوارش فرو می کند و به طرف دیوار شیشه ای 

 اتاقش می رود. رو به باغچه و پشت به من می ایستد.

 

شیرین می گفت، خدمتکار خونه شنیده به فرح گفتی -

 عروس ملک نیاهایی!

 قلبم باال می آید و درست پشت حلقم می کوبد.

بیچاره فکر می کرد جر و بحثت با فرح سر ازدواج -

 ماست.

 رفم برمی گردد و می گوید:به ط

 نمی دونست عروس خانوم رفته واسه معامله.-

 تا وسط اتاق پیش می روم.

من اون لحظه فکر کردم باید یه کاری انجام بدم و -

این کارو کردم. قرار هم نبود چیزی رو ازت پنهون کنم. 
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دو روز چیزی رو برای تو تغییر نمی داد ولی نتیجه ی 

 تونست زندگی من و ماهی رو عوض کنه.این کار می 

 

 نمونی؟ وفادار روز دو این به شد باعث چی -

مالکیت زمینای پدری مهتاب... وقتی حسام -

درموردشون گفت فقط شک کردم ولی االن میدونم که 

 همه ی اون ارثیه مال منه.

 :گویم می و آب دهانم را فرو می دهم

 ر می زنه.من فکر می کنم فرح داره همایونو هم دو-

 

می دانم که همایون ذره ای برای خسرو مهم نیست. 

می دانم که بود و نبودش هیچ اهمیتی برای او ندارد 

ولی اینکه اینجای ماجرا هم پای فرح در میان است، 
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می تواند تا سرحد دیوانگی عصبی اش می کند. 

پوزخند پر حرصی می زند. از یخچال بطری آبی برمی 

 پشت و روم می طرفش به کشد. دارد و آن را سر می

. آورد می پایین را بطری خسرو. ایستم می سرش

 برمی طرفم به وقتی و بازویش روی گذارم می دست

 :گویم گرددمی

 

 چیکار کنم حالت خوب شه؟-

 با چشم های داغ و خروشانش خیره نگاهم می کند.

 برام ساز بزن!-

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 467پارت#

 

 

انتظار اخم و بداخالقی بیشتر از او دارم و با این 

ای میان کند. نگاهم لحظهحرفش مبهوتم می

 ماند.هایش معلق میچشم

 خواستی حالمو خوب کنی؟چی شد؟ مگه نمی -

 

انگار مرد قوی و محکمی که در این مدت شناخته 

خواست خودش یبودم، ظرفیتش تکمیل شده بود و م
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ی بندهایی که به دست و پایش بسته شده را از همه

 بود رها کند.

هرچی دیگه مونده بذار برای فردا، برای بعد. مگه  -

نگفتی دو روز دیرتر فهمیدن هیچ تغییری تو 

 ده!اوضاع من نمی

 

حرفش اگرچه تلخ است ولی به حساب کنایه 

ام. گذارم. من این لحظات را بارها زیستهنمی

 و آدم گلوی در کندمی ریشه که بغضی این

 بار هزاران را روندمی فرو گوشت و رگ در هایششاخه

 .امکرده حس

دارم. بعد دهم. قدمی به عقب برمیآب دهانم را فرو می

 روم.چرخم و برای آوردن سازم از اتاقش بیرون میمی
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 گردم،برمی اتاقش به ویولن یجعبه با کمی بعد که

 یگر مثل قبلش نیست انگار.د چیز هیچ

ی قرصی که در دستش نگاه خسرو به من نیست. بسته

و بطری نیمه تمام آب را تا  گذارددارد روی پاتختی می

 کشد.انتها سر می

گیرم. با مکثی تر میان دستم میی جعبه را محکمدسته

 اتاقش ستنیم یکاناپه یروم و لبهکوتاه جلو می

 بارها که هاییقطعه یهمه اینکه عجیب. نشینممی

 .اندشده گم ذهنم در نواختمشان

 هاآن یهمه از ذهنم انگار کنم.هایشان را پیدا نمینت 

 را ویولن .آوردمی یاد به را ملودی یک تنها

 .امشانه روی گذارممی
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 در کرده فرو را هایشدست گردد.خسرو به طرفم برمی

 او به ولی نگاه من .کندمی نگاهم مستقیم و شلوار جیب

 طرح که اینقاشی تابلوی به شده دوخته. نیست

. است ساخته را آشنایی تصویر دختر لبخند و هاچشم

 را هایمپلک کنم،می بغض دیدنش با که آشنا قدرآن

 روی کشممی را آرشه وقتی و گذارممی هم روی

 که نوازممی را هایینت اختیاربی ویولن، هایسیم

 و ترینلطیف برای کردممی فکر روزی

 .امساخته هایمحس ترینعاشقانه

 

نوازم. امین نیست. های ملودی را یک دور تا آخر مینت

ها حضور ندارد انگار. در عوض کدام از این نتدر هیچ

که  های سیاهی احاطه کردهها را طرح چشمی نتهمه
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ای آشوب است. درست مثل سابقهطرز بیامشب به

 شبِ دریا.

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 468پارت#
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شود. این حس، این ملودی، این تر میبغضم بزرگ

 این برای که نبود چیزهایی هااین آرامش، نوای پر از

 !خواستممی لحظه

 

 کنم و نشستنش کنارم را.جلو آمدنش را حس می

 با ایلحظه دستم گیرم.ملودی را دوباره از سر می

 فشار هم روی ترمحکم را هایمپلک. لرزدمی آرشه

 که تمام .نوازممی انتها تا دوباره را قطعه و دهممی

 .بروم باید کنممی حس شود،می

 

باید بروم و از ماهی بپرسم، اگر آدم شروع یک قصه  

را نفهمد و وقتی به خودش بیاید که وسط معرکه 

نخواهد چه؟  ایستاده است باید چه کند؟ اگر آن قصه را

 نتواند؟ و بخواهد وجود یهمه با اگر آن، از بدتر یا
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کنم. بدون برگشتن به طرف او که هایم را باز میچشم

کند، ویولن را در رخم سنگینی مینگاهش روی نیم

گذارم. قلبم درست مثل مرغ سرکنده خود را جعبه می

 کوبد.ام میبه در و دیوار سینه

 

 این از خواستن، این از قصه، نباید فرار کنم، از ای 

 تا کشممی جلو مبل روی را خودم .نقصبی ملودی

 .بروم و بردارم را سازم

. داردمی نگه دستش گیرد و محکم میاندستم را می

 طرف به آرام را دستم. شوممی خشک مبل یلبه

 .پایش ران به چسباندمی و کشدمی خودش

 

نشیند، شی مینگاهم روی لبخند شفاف دختر درون نقا

 های شاد و براقش.به چشم
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 دم.بازم دارم بهت نخ می -

تپد ایستد انگار. بعد که دوباره میای میقلبم لحظه

جای منطقم را یک حس رهایی عجیب گرفته است. 

کند نه به روزهای قبل چیزی که مجبورم می

 .مالحظاتش و بعد روزهای به نه و کنم فکر اتفاقاتش و

 

کنم. با جدیتی که تش محکم میدستم را دور دس

 پرسد:ی قبل را گفته میجمله

 گرفتی؟ -

شوم در چرخانم. خیره میآرام به طرفش سر می

 کنم:هایش و نجوا میچشم

 گرفتم! -
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 469پارت#

 

 

 

ام همچین حسی را تجربه ای از زندگیدر هیچ لحظه

 دویده نادانسته زندگی رای طول نکرده بودم. انگار همه

 این به روح، نزدیکی این به آن، این به برسم تا بودم

 به کند، پر را روحم هایحفره یهمه تواندمی که آغوش
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 زندگی طعم که ایبوسه و امشانه روی دستانش لمس

 .دهدمی

 

ای من این حس غریب را بدون هیچ تجربه

بوده و در  یکی عدم در او و من روح شاید شناختم.می

 من انگار .است شده قسمت تکه دو به ی خلقتلحظه

 ! امکرده زندگی تولد از پیش بار هزاران را حال این

 

 گوید:ها کنار گوشم میبعد از دقیقه

 بمون! -

شود در هایم رها میبرم و داغی نفسسرم را باال می

هایش به معنی واقعی کلمه آرامند. صورتش. چشم

 آسمانِ شب!درست مثل 
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افتد میان بیند که خط میهایم چه میدانم در چشمنمی 

 دو ابروی کشیده و سیاهش.

 منظورم حاالست. -

 

جوشد. فردایی ترس از فرداهای بعد از این در دلم می

های سازم زندگی کنم و او میان که من تنها میان نت

 اش. های خطوط نقاشیمنحنی

سرم را  زنم.فقط برای همین امشب پسش می

چسبد به رگ ام میاش و پیشانیگذارم روی شانهمی

 بندم.هایم را میداغ گردنش. چشم

 :شنوممی را آرامش صدای درست از کنار گوشم 

 داشتن که هاییسفته زور به من اومدن دنیا به بعدِ -

 .بره خوادمی بگه پدرم به کردن مجبور قمرو
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میان موهایم  دستش. کنممی باز را هایمچشم با تعجب

 لغزد. می

 شده بلند سرش زیر که بعد خودشون چو انداختن -

 از بعد. دیدنش مرد یه با عمارت دیوار پشت و

 عمارت از خورد، پدرم از مرگ سرحد تا که کتکی

 به شد تبعید نه، که بیرون. بیرون کردن پرتش

 پدرم و همایون جزبه که مشهد تو خونه یه

ق رفت و آمد به اونجا ح عمارت آدمای از کدومهیچ

وقت تازه بازی اصلی شروع شد. رو نداشت. اون

سن و سال، یه  یه عاشق دروغی، یه زن تنهای کم

حجم بزرگ تنهایی! قمر بازی خورد، شد همون 

 خواستن.چیزی که همایون و فرح می
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. 

 

کنم. انگار کسی به زخم هایم را با درد باریک میچشم

نیشتر زده باشد. دستش میان ای در روحم کهنه

شوند خورد و سر انگشتانش کشیده میموهایم سر می

 زند:ی گردنم. پوزخند تلخی میروی مهره

 

 بزرگ قمر هنوزم باور نداره اون آدم فقط یه دروغ -

 . استکارهنیمه عشق اون پیش دلش هنوز. بود

خواهد بپرسم چرا حاال؟ چرا همین امشب که دلم می

یوند میان او و فرح بریده شده، دارد رنج آخرین بند پ

کند؟ مگر خودش مرور گذشته را به خودش تحمیل می

ها را بگذارم برای فردا؟ مگر نخواسته نگفته بود حرف
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بود امشب کنارش بمانم؟ مگر امشب قرار نبود حالش 

 خوب شود؟

 

قمر وقتی اومد که فکر کرد من انقدر بزرگ شدم تا  -

 رم.حقشو از این آدما بگی

 لغزد.های گردنم میانگشتانش روی مهره

مونن تا بقیه حقشونو هایی که میی زنمن از همه -

 بگیرن، بیزارم.

ام که چرا حاال؟ چرا این لحظه؟ به جواب سوالم رسیده

 چرا من؟

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 470پارت#

 

 

ی دو روز گذشته را میان سرگشتگی روحم به قمر همه

ام. حتی وقتی همان شب آمد و من مثل فکر کرده

توانند ی دنیا میکردم همههای خطاکار حس میآدم

ای از ذهنم درگیر را ببینند، باز گوشه جای لمس و بوسه

ای که شنیدنش از زبان خسرو فرق ی او بود. قصهقصه

ها از ماهی ی آن چیزهایی که در این سالداشت با همه

 شنیده بودم.
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همت به قمر را شنیده بودم؛ بیرون من ماجرای ت

نیاها به تهران را. کردنش از عمارت و بعد کوچ ملک

دانستم که قمر گول این بازی وقت نمیولی هیچ

 شده آبروبی بود، شده عاشق عاشقانه را خورده بود؛

 آن که بود نکرده باور وقتهیچ ولی بود شده رها بود،

 !باشد همایون یفرستاده آدم

 

راتور که بعد از آخرین صدای بوق در گوشم صدای اپ

کنم و بخارش نشیند، نفسم را محکم رها میمی

 ی پنجره.نشیند روی انعکاس تصویرم بر شیشهمی

 ده؟جواب نمی -

چرخم. هر دو دستم را با گوشی پشتم به عقب می

دهم به دیوار کنار پنجره. نگاه نگین برم و تکیه میمی
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ار با دیدنش از خودم لبخند عجیبی دارد که هرب

 «داند؟نکند همه چیز را می» پرسم: می

 

کدوم از صدتا تماسی که گرفتمو. حتی ریجتک هیچ -

 کنه که بدونم از عصبانیتشه.هم نمی

 گوید:رسد و با شیطنت میهایش میلبخند نگین به لب

 .چیده دمشو بدجور خسرو حتما -

ای نبوده و خجالتیگیرم. آدم نگاهم را از صورتش می

های مستقیم ی نگاهنیستم ولی این روزها از همه

کنند هایم نگاه میها وقتی به چشمام. انگار آدمفراری

توانند آن حس عجیب را در نگاهم بخوانند. جلو می

 نشینم.روی میزش میروم و روی مبل روبهمی
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دونم چرا علی هیچ تقصیری نداشت. فقط نمی -

اینو بپذیره. از اون روز تا حاال  خوادخسرو نمی

 خوادنمی حتی ولی. کردم تعریف چندبار ماجرا رو

 .بده هم گوش مورد این در حرفم به

 

کشد. در نگین خودش را با صندلی کمی عقب می

 کند.نگاهش شیطنتی جریان دارد که معذبم می

فکر کنم بدجور پا گذاشته روی خط قرمزهای  -

 نیا.خسرو ملک

گذارم کشم و گوشی را میکالفگی می پوفی از سر

 روی میزِ مقابلم.
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 471پارت#

 

 

 

 زنی!تو هم که داری یه جورایی حرف خسرو رو می -

 گوید:اندازد و میخندد. ابروهایش را باال میمی

کم شاید حق با ماست! ... نگران نباش. خسرو یه -

دونه ردونه. میگکنه، ولی بعد برش میادبش می

علی به این کار احتیاج داره. واسه همین هواشو 

 داره.
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 دهم.ی سه سانت بافت را از گردنم فاصله مییقه

 شم.وجدان خفه میدارم از عذاب -

خواهد چیزی بگوید ولی در اتاق بدون هیچ نگین می

 شود.ای باز میضربه

 نگین؟ -

 

چرخد. از آن شب سر هر دوی ما به طرف در می

دیدنش حال عجیب و متفاوتی دارد. پر 

 هر ردپای توانممی که ایتازه هایحس از است

 نه آن از بعد که شبی .کنم پیدا شب آن در را کدامش

 .گذشتیم کنارش از نه و زدیم حرف موردش در
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ولی آن شب هست؛ میان هر نگاهی که به هم 

گوییم و هر ای که به هم میاندازیم. میان هر جملهمی

شب از بطن  کنیم. آنای که کنار هم سپری میانیهث

 حقیقتِ این روزها متولد شده انگار.

 

 سالم. اومدی؟ چه زود! -

دارد. چند ساعت خسرو نگاهش را با مکث از من برمی

 دنبال خودش و رسانده نمایشگاه تا پیش من را

 .بود رفته کارهایش

آماده کارم زیاد طول نکشید. لیستی که خواستم  -

 است؟

 فرستم.آره. االن برات می -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دهد. و دوباره برمی،گردد  خسرو سرش را تکان می

 طرف من.

 تو االن بیکاری؟ -

 گویم:دارم و میام را از روی میز برمیگوشی

 من همیشه بیکارم! -

خوبه. بیا یه متن هست برام ترجمه کن تا حسام  -

 تماس بگیره ببینیم چیکار کرده.

قدر واضح است که لبخند عمیقی روی اش آنبهانه

 نشیند.های نگین میلب

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 472پارت#

 

 

 روی از را کاغذی شوم.پشت سرش وارد دفتر می

 امایستاده در کنار هنوز که من به و داردبرمی میزش

 :گویدمی

 بیا بشین. چرا اونجا وایسادی؟ -

 با برنامه اتفاق افتاده بود که گاهیبیقدر همه چیز آن

 من خودِ یعنی پرسم،می خودم از اشخاطره مرور

 بودم؟
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نویس را از جیب داخلی کتش بیرون خسرو روان

گیرم گیرد. از دستش میآورد و با کاغذ به طرفم میمی

 پرسم:و با نگاهی به آن می

 واقعا ترجمه کنم؟ -

 خندند.ش میهایبا وجود ظاهر آرام و جدی، چشم

 ؟ی الکی هم بلدیمگه ترجمه -

 

های روی کاغذ را از نظر نشینم و نوشتهروی مبل می

دانم خودِ گذرانم. متن یک ایمیل ساده است که میمی

 اش کند.تواند ترجمهخسرو بهتر از من می

دارم و قسمت پایینی کاغذ اولین نویس را برمیروان

قط روی من، که نویسم. نگاه خسرو نه فجمله را می

کند. نویسم، سنگینی میروی تک به تک کلماتی که می

اش بعد از چند جمله سرم را باال کالفه از نگاه خیره
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هایی که کنار آورم. پشت میزش نشسته و با دستمی

 کند.هایش درهم گره کرده به من نگاه میلب

 

 چرا انقدر عصبی هستی؟ -

د و از من این ی روز منتظر بودم که بیایانگار همه

 با و گذارمنویس را روی میز میسوال را بپرسد. روان

 :گویممی احتیاط

 خسرو، علی... -

آید. خطوط هایش پایین میدستش فورا از مقابل لب

 شود.اش عمیق میچهره

 اصال حرفشو نزن! -
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شود. کشد و از روی آن بلند میاش را عقب میصندلی

 برم.با کالفگی موهایم را پشت گوش می

کنی، چرا آخه؟ وقتی داری در موردش ناحقی می -

 چرا باید ساکت بمونم و چیزی نگم؟

 ی آن.دهد به لبهزند و مقابلم، تکیه میمیز را دور می

 کنم!که ناحقی می -

 کشم.پوفی می

گی. ولی همه چیز تقصیر من باشه. تو راست می -

 کمک ازش من بود. به علی ربطی نداشت.

ساب دوستیمون کمکم کرد. ح رو اونم. خواستم

 همین!
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 473پارت#

 

 

 

 اندازد.ابروهایش را باال می

منم به دوستی شما کاری ندارم. حساب من با علی  -

 مربوط به روابط خودم و اونه!

 ده...خب وقتی علی تلفنمو جواب نمی -

 گوید:میام را کامل کنم و دهد جملهاجازه نمی
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احتماال یعنی تو باید دنبال یه دوست بهتر  -

های کنی ما حرفبگردی!... در ضمن فکر نمی

 تری از علی داریم؟مهم

 

 هر با روزها این شود.برای یک لحظه قلبم داغ می

 راه به ذهنم در تصاویر از طوفانی کوچکی یاشاره

 باور را بودنشان واقعی هم خودم گاهی که افتدمی

 .ندارم

ماند حس هایم میای در چشمنگاهش که لحظه

کنم او هم درست به همان چیزی که از ذهن من می

 کند.گذشته فکر می

 قرار بود با مادرت حرف بزنی. -
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 دور از ام افتاده،شالم را که سُر خورده و روی شانه

 هایشحرف و مهتاب حضور سنگینی. کنممی باز گردنم

 م کافی است.هایحس یهمه شدن خاموش برای

های قبلی که مهرداد چیز جدیدی نگفت. همون حرف -

بهش گفته بود. شش سال پیش که اومده ایران 

همایون بهش گفته من هیچی از اموال مهتاب 

خوام و حتی حاضر نیستم سندی به نامم بخوره. نمی

 همایون هم قول داده منو راضی کنه.

پول و این دایی مهربان چرا هر ماه از حسابت  -

 کرد؟دریافت می

 

 زنم.لبخند تلخی می

دونه که برادرش داره یه خود مهتاب هم می -

 کنه.چیزایی رو پنهون می
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ای را شود. نگاهم پرواز پرندهای سکوت میلحظه

 کند.سوی پنجره دنبال میآن

 موقع من بود، گفته مهتاب به شش سال پیش هم -

ی تا ول حقمه هازمین این گفتم، سندها کردن امضا

خوام مهتابو ببینم، نه صداشو آخر عمرم نه می

 بشنوم.

 

اش به میز گردم که دیگر تکیهدوباره به طرفش برمی

 .نشیندمی دیگری آید و روی مبلنیست. جلو می

 کنه.باید صبر کنیم ببینیم حسام چیکار می -

دانم همایون یکی از کشم. میهایم را روی هم میلب

 خط قرمزهایش است.

 باید همایونو ببینم.من  -
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گیرد و من را با آن به طرف ی مبل را میهر دو دسته

 چرخاند.خودش می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 474پارت#

 

 

 

 می خوای چی کار کنی؟-
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به چشم هایش که به من دوخته شده فکر می کنم، و 

دست هایی که کنار دستم دسته ی مبل را گرفته اند. 

نشسته است که به پدرم با وعده  رو به روی من مردی

ی فراری دادنش امان داد و بعد درست در لحظه ی 

بزنگاه او را به دست قانون سپرد. مردی که با وجود 

 دستگیری برای و نکرد نامردی همایون از کینه اش

 ...من که مردی. گذاشت داشت توان در چه هر فتاح

 

ذهنم  برای کامل کردن جمله می مانم. هزاران کلمه در

دارم که انگار هیچ کدام نمی تواند حسم را به این مرد 

 راست و درست بیان کند.

 غزال؟-

 زبان از اسمم شنیدن با قلبم که بود قبال هم پیش آمده

 بلرزد؟ طور این کسی
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 .بزنم حرف باهاش باید-

 

 عادت به در سکوت و منتظر نگاهم می کند.

 گوش پشت را موهایم تا برم می دست همیشه

 نیمی که مواجی موهای با ام شده نقاشی تصویر زنم.ب

. گیرد می جان چشمم پیش پوشانده را صورتم از

 .آیدمی پایین و شود می مشت راه ی میانه دستم

 می چطور. کنه کار چی بود قرار می خوام بفهمم-

 .بسازه برنده برگ زمینا اون و من از خواست

تش را از میان ابروهایش گره ای می افتد. هر دو دس

 لبه ی مبل برمی دارد.

 

 فهمیم.اینو که به زودی می-
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 پرسد:با مکثی کوتاه می

 می خوای کمکش کنی؟ -

لبم را توی دهان می کشم. کمک کردن به همایون با 

آن پرونده ی سنگین کار ساده ای نیست. ولی اگر 

حدسم درست باشد، عبدی و فرح هم تالشی برای 

 کمک او نمی کنند.

کنم فرح داره زیر پاشو خالی می فکر میمن -

 از چیزی سوزن سرِ یه قد حتی بذارم خوام نمی کنه.

 !برسه فرح به زمینا اون

 

 بدون هیچ حس واضحی می پرسد:

 این طوری از خودت راضی می شی؟-
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گنگ و نامفهوم نگاهش می کنم. مثل اکثر مواقع اخم 

ولی دارد، مستقیم نگاهم می کند و منتظر جواب است. 

فقط همین. هیچ چیز بیشتر از این ها نیست که بشود 

 از میان آن مفهوم حرفش را فهمید.

در نگاهش پلک می زنم و او، دستش را به آرامی باال  

 آورد.می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 475پارت#
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نگاهم حرکت دستش را دنبال می کند تا وقتی که می 

ت آن را پشت گوشم نشیند روی موهایم و با سر انگش

 می فرستد. با صدای آرامی می گویم:

اینکه نمی خوام چیزی از ارثیه ی پدری مهتاب -

 نصیب فرح بشه؟

دستش را می گذارد روی صورتم و خیره در چشم هایم 

 می گوید:

 

اینکه نمی خوای چیزی از اون اموال به فرح برسه و -

 کمک کردن به همایون!

رز خط قرمزهای او حس می کنم پایم درست روی م

می لغزد. نگاهم را مستقیم در چشم هایش نگه می 

 دارم.
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با شرایطی که همایون داره، مگه کمک کردن یا -

 نکردن من تغییری تو اوضاعش ایجاد می کنه؟

 دست از روی گونه ام سر می خورد و پایین می آید.

 

توی کوتاه مدت شاید نه، ولی توی بلند مدت حتما -

 کنه!فرق می 

برای لحظه ای سنگین و عمیق نگاهم می کند. جوری 

 را افکارم ی همه هایم چشم از بخواهد که انگار

 را دستم اختیار بی و ریزد می فرو دلم در چیزی. بخواند

 پنجره طرف به و شود می بلند جایش از. کند می مشت

 .رود می

 

احتماال همایون برنامه داشت قبل از رفتنت زمین ها -

 این ت بگیره. مطمئنا دلش نمی خواست چیزی کهرو از
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 اون به کرده هزینه کردنش پنهان برای سال همه

 !برسه پدرش و پسرحاجی

از روی مبل بلند می شوم و با چند قدم فاصله از او می 

ایستم. آفتاب بی رمق زمستانی سایه ی بلندش را 

کشیده تا کنار پاهایم. نمی دانم با آوردن اسم امین می 

 پیش شب چند اتفاق هم شاید هد به کجا برسد.خوا

 :گویم می آرامی صدای با. کرده حساسم

 

 خب؟-

به طرفم می چرخد. دست هایش را پشت کمر در هم 

 قفل می کند و مستقیم چشم می دوزد به صورتم.

وقتی هم این اتفاق افتاد، فکر کرد حاال که نمی تونه -

مین ها رو چیزی از اموالش رو از ایران خارج کنه، ز

 واگذار کنه و پولشو با خودش ببره.
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کالفه ام و می دانم این حال به خاطر همایون یا زمین 

 که دارد جریان من در غریبی حس های مهتاب نیست!

 از عمیق جریان یک مثل چیزی. کند می بیقرارم

 !دلتنگی

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 476پارت#
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ه، نه پول به کارش می آد. االن که نه می تونه فرار کن-

 تونه بهش بکنه؟اون زمینا چه کمکی می

 یک قدم جلو می آید.

این طوری نیست که می گی. باالخره می آد بیرون. -

اگه تالشی هم باشه برای اون وقته. پول و قدرت 

 تونه خیلی چیزها رو تغییر بده.می

 

تالش برای "دلم نمی خواهد فکر کنم منظورش از 

به من است؛ منی که نمی خواهم باز کسی  "همایون

خواهم پاهایش را روی کمرم بگذارد و باال برود. نمی

 های کسی شوم.خواهیی زیادهباز بازیچه

 ولی... من فکر می کنم فرح قرار نیست کمکش کنه.-
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نمی گوید نه، نمی گوید اشتباه می کنم، تنها منتظر می 

ست می برم و موهایم را ماند تا حرفم را کامل کنم. د

پشت گوش می زنم. جای لمسش روی موهایم انگار 

جان دارد، زنده است و نبض می زند. بی مقدمه 

 گویم:می

 امینو دیدم.-

 

خط میان ابروهایش لحظه ای عمق می گیرد و باز 

برمی گردد به حالت قبل. می فهمم که نمی خواهد 

نگاه واکنشی داشته باشد ولی فکی که سخت شده و 

 تیزش دست ذهنش را رو می کند.

همون روزی که نزدیک خونه ی فرح منو از ماشین -

پیاده کردی... تمام مدت از دفتر عبدی دنبالم بود که 

 تو و کردیم پیدا سوگلو وقتی حتی باهام حرف بزنه.
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 با شد تموم ماجراها این وقتی بگه بود اومده... اومدی

هر کاری می کنه  هدفش برای گفت. بریم ایران از هم

و جالبه که یه جوری حرف می زند انگار وقت رفتن من 

 مشکل خروج از کشور ندارم.

 

خسرو گره دست هایش را از پشتش باز می کند. جلو 

می آید. آنقدر نزدیک که برای دیدن صورتش مجبورم 

 سرم را باال برگیرم تا ببینمش.

 تو مگه نمی خوای بری؟-

زدیکی و بیشتر از همه مفهوم قلبم از این نگاه، این ن

 حرفش می لرزد.

 خیره می شوم در چشم هایش و می گویم:

 می خوام برم، ولی نه با امین!-
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. 
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 نه به نفع فرح! -

رفتن برای من تنها یک تصمیم نیست، هدفی است که 

 یلحظه به لحظه و امکشیده قد ام،با آن بزرگ شده

ام. من برای رفتن به جایی که وزهایم به آن فکر کردهر
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 باشد، کره از مهتاب و همایون دوری یک نیمبه اندازه

 برسد آن به نتواند امکودکی یسایه قد که جایی

 .امداده را امنوجوانی روزهای یهمه

 

پس این نباید خیلی ناراحتت کنه، چون در نهایت  -

 ی توئه!در جهت خواسته

 لرزد.م به وضوح میته صدای

خوان چیکار من االن برام مهمه بفهمم این آدما می -

 هم معلوم .دادم دست از که ترمو این کنن...

 .بگیرم راهنمامو استاد موافقت دوباره بتونم نیست

 روی را هایملب. فرستندمی خسرو ابروهایش را باال

 آن از و شده آشوب عجیبی طرز به دلم .کشممی هم

روزه دیگر خبری نیست انگار. نفسم را  دو یخلسه

گذرد کنم. برای نگفتن آنچه در ذهنم میعمیق رها می
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ها مالحظه و دلیل دارم و برای گفتن تنها یکی. ده

 گویم:چربد به همه و میای که مییکی

 

 با نکنم فکر. دید همایونو شهدونم چطور مینمی -

 خسرو، .بکنه کاری بخواد عبدی هست که اوضاعی

 بهم تونهمی که کسیه تنها همایون کنممی فکر من

 .چیه شوننقشه بگه

کند. انتظار داشتم بعد از مستقیم نگاهم می

 آرام هنوز ولی شود عصبانی و تلخ هایمحرف گفتن

 .ناخوانا روز دو این از قبل مثل و آرام. است

 کنی بهت بگه؟فکر می -

 

 به همایون اعتماد ندارم. ی اومن هم درست به اندازه
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اگه بهش ثابت بشه فرح داره زیر پاشو خالی  -

 گه.کنه، حتما میمی

 

 و تو مدرکی داری برای اثبات؟ -

 

کند. در جهت حرکتش گوید و از کنارم عبور میمی

 و آوردمی بیرون تن از را کتش چرخم. پشت به منمی

 .اندازدمی اشصندلی روی

ترین کار شک سختن بیاثبات خیانت فرح به همایو

دنیاست. برای خواهر و برادری که بارها زندگی 

 خیانت اند،کرده یکدیگر شان را فدای آرزوهایشخصی

 .است باور غیرقابل
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. 
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 طرفم به مکث با دهد وآستین بافتش را باال می

گریز  اختیاربی هیاهو همه آن میان ذهنم.چرخدمی

اش را ی آن شب و لحظه به لحظهزند به خاطرهمی

گیرد و به هایم را میکند. نگاهش رد چشممرور می

 توانممی انگار که دستی به رسد.ساعد دستش می

 .کنم حس گردنم و شانه روی را لمسش و گرمی
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آورم. شود، سرم را باال میسکوت که طوالنی می

او هم درست به  ذهن آیدمی نظرمبه که این عجیب

 همان لحظه کشیده شده است.

 به وکیلت بگو برات درخواست مالقات بده. -

 یعنی حسام، یعنی من وکیل کنم.با تعجب نگاهش می

 !او دوست

 

کنه ببینه با اطالعاتی که حسام داره پیگیری می -

نامه و قرارداد ای که وکالتمادرت از دفترخونه

تونه چیزی بفهمه یا نه. میتوش تنظیم شده داد، 

کنی حرف زدن با همایون فکر ولی اگه تو فکر می

 خوایمی که چیزی به زودتر و بهتریه
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 مالقات وقت برات بخواه ازش حتما رسی،می

 .بگیره

 

 را دستم. روممی جلو میانمان، یپیچیده روابط کالفه از

 .بگذارم دستش روی تا آورممی باال

 ...من خسرو، -

خورد. ای به در میام کامل نشده که ضربهلههنوز جم

های نیمه خسرو نگاهی به دست میان راه مانده و لب

 گوید:اندازد. بعد با اخم و جدیت میبازم می

 

 بله؟ -
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کشم. در به آرامی باز کنم و عقب میدستم را مشت می

شود. نگاه شیرین میان ما که نزدیک به هم می

 چرخد.ایم میایستاده

 جان؟! خسرو -

* 

 

کنم. بار دیگر نگاه میبه آدرسی که برایم فرستاده یک

با وجود اینکه سر خیابان تابلویی نبود ولی به نظر 

آید آدرس را درست آمده باشم. سرم را باال می

 کنم.های قدیمی خیابان نگاه میگیرم و به ساختمانمی

 

 

. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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جای این خیابان فرعی حس کهنگی ساطع از همه ی 

می شود؛ از ساختمان های آجر سه سانتی دود زده 

گرفته تا درختان قطور حاشیه ی پیاده رو. ولی باوجود 

همه ی این ها بهتر از تصاویر ذهنی ای است این مدت 

با حرف هایی که از ماهی و بقیه شنیدم در ذهنم ساخته 

شدم و ترجیح دادم  بودم. سر خیابان از تاکسی پیاده

بقیه ی مسیر را که احتماال آنچنان طوالنی نبود پیاده 

 بروم.
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بعد از طی چند کوچه مقابل خانه ای می ایستم که 

باالی در آهنیِ خوش نقش و نگارش پالک سی و چهار 

نقش خورده است. پوست لبم را با اضطراب زیر دندان 

سم، نه؟ می برم. باید از هر چیز خوب تر از تصورم بتر

یاد اخبار ستون حوادث روزنامه می افتم که هر روز 

 که چیزی صبح ماهی سر میز صبحانه برایم می خواند.

 را اسمش ام ساله چهار سه، و بیست ی تجربه با حاال

 فکر به اتفاقا که مستقیم غیر تربیتی روش گذارم می

 برمی عقب به قدم یک. بوده هم موثر عجیب کنم می

تاکسی تا اینجا می آمدم و از راننده می  با باید. دارم

 خواستم منتظرم بماند یا مثال به نگین می گفتم...

 

مورد دوم را فورا در ذهنم خط می زنم. نمایش 

استیصالم مقابل نگین و انتقال حس هایم به خسرو 
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 شیطان خر از ماهی کاش ای چیزی نیست که بخواهم.

آمده، راضی  تهران به هم شعله که حاال آمد می پایین

می شد بیاید تا با هم دنبال خانه بگردیم. نمی دانم این 

یک کالم بودنش را از چه کسی به ارث برده ولی تا 

بوده همین بوده و تمام این سال ها وقتی سر دنده ی 

 لج کی می افتاد حتی همایون هم حریفش نمی شد.

 

می خواهم یک قدم دیگر به عقب بردارم که در باز می 

شود و با پسر جوان چشم سبزی که مژه های بورش 

 .شوم می چشم در چشم زیر نور آفتاب برق می زند

 سالم... با این خونه کار داشتین؟-

 موهایم را با شال پشت گوش می برم.

 سالم... به من آدرس اینجا رو...-

 میان حرفم می گوید:
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 آها. مستاجرین!-

 ست؟چرا فکر می کنم از حدسش خوشحال شده ا

فعال که نه. من با یه خانمی تلفنی حرف زدم. به من -

 آدرس دادن که بیام...

باز میان حرفم سرش را می برد داخل خانه و با صدای 

 بلند می گوید:

 خاله؟... خاله بیا مستاجر جدید اومده.-

 :گوید می و گردد برمی بعد کالفه نفسم را رها می کنم.

 

 

. 
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با خاله ام حرف زدین. االن خودش میاد. شما -

دانشجویین؟ فکر نکنم خاله خونه رو به دانشجوی تنها 

بده ها. قبال هم چند نفر اومدن ولی گفت به مجرد خونه 

 نمی دم. حاال شما شرایطتونو بگید شاید قبول کرد.

لرزش گوشی در جیبم و حرف زدن یکسره ی پسر به 

می زند. دنبال کلماتی می گردم تا کالفگی ام دامن 

مکالمه ام را با او تمام کنم و بروم. لرزش گوشی قطع 

می شود. صدای لخ لخ قدم هایی به گوش می رسد، 

بعد در کامل باز می شود و زن جوان چشم سبزی روبه 

 رویم قرار می گیرد.
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سوییتی که کل متراژش به اندازه ی اتاق های خانه ی 

ا در سکوت همراه زن دیده ام. همایون هم نیست ر

یک هال کوچک، آشپزخانه ی سرپایی و سرویس همه 

 تقال همه این اش اجاره برای که است چیزی آن ی

 فضا در دیگر دور یک را نگاهم سرخوردگی با. ام کرده

 .چرخانم می

 

 خوب و بد همینه!-

به طرف زن برمی گردم. اخم دارد و انگار از سکوتم 

ه ی شال را روی شانه میزان می خوشش نیامده. دست

 کنم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ممنون. فقط اون آقا می گفتن به مجرد اجاره نمی -

دین، ولی اینجا که بیشتر از یک نفر نمی تونه زندگی 

 کنه.

و نمی گویم که یک نفر هم به سختی می تواند زندگی 

 کند.

 

بستگی به مجردش داره. تو این ساختمون خونواده -

مجرد نمی دم، به دختر چیتان زندگی می کنه. به مرد 

فیتانم نمی دم. یکیو می خوام دردسر نداشته باشه. 

 شما دانشجویی؟

لبم را توی دهانم می کشم. به دو ردیف کابینت تازه ی 

 آشپرخانه نگاه می کنم و نفسم را عمیق رها می کنم.
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خونه رو برای خودم نمی خوام. برای به خانم شصت -

 ساله می خوام.

ین بار با دقت بیشتری صورت و لباس هایم نگاه زن ا

را از نظر می گذراند. گوشی دوباره در جیبم می لرزد. 

 جواب مکث بدون جزییات توضیح رهاییاز این بار برای

 :دهم می

 

 بله؟-

 کجایی؟-

 هنوز صدایش در سکوت فضا به گوش زن می رسد.

 ولی بیاورم اینجا را ماهی بخواهم که نیستم مطمئن

 کردن خیال زن بدون حاشیه می گویم: راحت برای

 اومدم واسه ماهی خونه ببینم.-
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 مکث می کند.

 کارت تموم شده؟-

 آره تقریبا.-

 خوبه. آدرس بده. باید بیای زن باباتو جمع کنی!-

 بلند و بی مالحظه می گویم:

 چی؟!!!-

 درگوش:

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 481پارت#

 

 

 گوید: به جای جوابم تند و بی حوصله می

 آدرس غزال.-
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می توانم از پشت خط تالشش را برای آرام بودن 

حس کنم. در این مدت به چشم دیده ام که وقت 

عصبانیت چه کنترلی روی خودش دارد و حاال انگار 

 یکی از آن وقت هاست.

 

 شعله چی کار کرده؟-

 .کنه می کار چی داره بهتره بپرسی همین االن-

 کنجکاو زن گرد می شود.چشم هایم در نگاه روشن و 

. بده آدرس وقت ندارم غزال. اگه می خوای بیای -

 ...که وگرنه

 با عجله می گویم:

 نه. نه می خوام بیام.-
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آدرس را که می گویم، لحظه ای سنگین سکوت می 

 کند که دلیلش را خوب می دانم.

خیلی دوری. تاکسی بگیر تا یه جایی خودتونو -

 برسون. منم می آم.

که قطع می کنم تازه یادم می آید درست تماس را 

نپرسیده ام که شعله کجاست و چه کرده است. با 

همان هول و شتاب از زن عذرخواهی می کنم و از خانه 

 خارج می شوم. 

وارد کوچه که می شوم حدس می زنم که دیگر نیازی 

به دو دوتا چهارتای من برای آوردن ماهی به اینجا 

به آدم های پردردسر اجاره  را اش خانه زن این نیست؛

 نمی دهد.
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از شانسم است که راننده مسیر کوچه پس کوچه ها را 

می داند و زودتر از چیزی که فکرش را می کردم، می 

 که گرفتم تماس خسرو با رسم. چند بار در طول مسیر

 .بودم سرباالگرفته جواب یا و بود مشغول یا

ب می پرتا را خودم تقریبا روی صندلی کنارش که

 می حدس که عصبانیتی آن ی همه توانم می کنم

 چیزی دیگر؛ چیز یک و.ببینم هایش چشم در را زدم

 نشین ته عصبانیتش عمق در انگار که شماتت مثل

 .است شده

 

 شده؟ چی سالم.-

 .اندازد می راه را ماشین بی معطلی

 زود رسیدی!-
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باید این حرفش را به حساب کنایه بگذارم، نه؟ شال را 

می رود تا روی شانه ام بیفتد روی سرم باال می  که

 که خورد می قل بدی و موذیانه حدس ذهنم ته کشم.

 .چرخم می طرفش به کامال. کنم فکر آن به خواهم نمی

 چرا نمی گی شعله چی کار کرده؟-

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 یاد حرفش می افتم و سوالم را اصالح می کنم.

 یعنی... االن کجاست؟-

با مهارت از سمت راست ماشینی سبقت می گیرد و 

 قبل از قرمز شدن چراغ از تقاطع می گذرد.

 رفته خونه.-

نگاهش به من نیست. از لحظه ای که ماشین را به 

 و گیج حرکت در آورده دیگر نگاهم نکرده است.

 :پرسم می مبهوت

 

 کدوم خونه؟ خونه ی ما؟-

 نگاه که معنادار باال پریده اند خسرو با ابروهایی

 رفتن مورد در سوالش بعدِ از. اندازد می من به کوتاهی

 سنگین و سخت اندازه همین به نگاهش من، جواب و

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بند ما دوی هر انگار. نه غریبه و دور ولی شده،

 گرفته قدرت با را شده تابیده مان میان که احساسی

 . نداریم کردن رها قصد و ایم

 

 خونه ی توئه.منظورم -

اخم دارد و جدیتی که حساب کار را دست طرف مقابل 

 دهد. می

رفت پیش قمر شر به پا کرد، هنوزم همونجاست. -

 بست نشسته تا من و تو برسیم.

حس می کنم داغی که میان رگ های مغزم به راه 

افتاده به کاسه ی چشمم می رسد. ته چشم هایم داغ 

 تا خسرو ساعد روی گذارم می را دستم می شود.

 .برگردانم خودم طرف به دوباره را نگاهش
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 کار چی دیگه تو و من با. سرش به زده یعنی چی؟...-

 داره؟

 شود.گره اخم های خسرو عمیق تر می

 نمی دونی، حدسم نمی تونی برنی؟-

 حدس؟ چقدر این روزها حدس هایم ترسناک شده اند.

شه. به من نمی خواستم پای قمر به این ماجرا باز ب-

اندازه ی کافی از این آدما خورده... دیگه بیشتر از این 

 ظرفیت نداره.

 

 رسد می نظر به با حرص دندان می کشم روی لبم.

 این آرامش به کشیده آتش هایشحرف با شعله

 ترپایین کمی فقط کمی، صدایش تن. قمر روزهای

 :آید.می
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 من حتی در مورد تو...-

 م .بین می را گلویش حرکت سیبک

 نخواستم حساسش کنم.-

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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ایستد. پالتوی مارک زیبایی به تن دارد شعله مقابلم می

ترین ام. این موضوع باید عادیکه قبال در تنش ندیده

اتفاق ممکن باشد چون وقت رفتنش به عمارت اوایل 

 مناسب راپاییز بود و حاال ماه آخرش. حتما چمدانش 

 از. روممی جلوتر قدم یک. بود کرده جمع روزها همان

 روابط که حدی از بیشتر خسرو یخانه در حضورش

 .امکالفه باشد، باعثش قمر و همایون خرابِ

 

 خوای؟اینجا چی می -

کند. شالش را زیر گردن کمی پایین شعله اخم می

ی موهایش رنگ خورده و کامال کشد. ریشهمی

 است. دست شدهیک

 کردی!قبلنا اول سالم می -
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دانم تندی لحنم دست خودم نیست. حاال که می

ام فرستاده شده تا آتش بپا کند و از کاری که کرده

 شود انگار.خبری ندارد، ته دلم قرص می

شه؟... سالم، اینجا اول سالم کنم مشکل حل می -

 خوای؟چی می

 

 رود. نگاهی به پشتاخم شعله بیشتر درهم فرو می

 توپد:بیند که میدانم چه میاندازد و نمیسرم می

حق داری. منم اگه شوهرم پشتم بود و بدون پول  -

کرد بین یه مشت نامرد، مثل تو و سرپناه ولم نمی

 شدم.بلبل زبون می

اندزاد و به قمر نسا میان حرف زدنمان پارازیت می

 گوید:می
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روتان خانوم جان آب بیارُم براتان؟ رنگ به  -

 نمانده.

 گوید:کند. شعله میتر اخم میقمر عمیق

 من اومدم اینجا حقمو بگیرم. -

 گوید:گیرد. خسرو میاز این همه وقاحتش لجم می

 حق شما اینجاست خانم؟ -

 

دارد و به اش را از من برمیشعله با مکث نگاه وحشی

 در جروبحثمان وجود با دانممی. دوزدمی خسرو چشم

 هستم دختری همان شعله هنوز در خیال من عمارت،

 از دهدمی ترجیح و ندارد را او با درگیری یحوصله که

 .بگذرد کارهایش و هاحرف کنار

 گوید:مالحظه به خسرو میبی
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ی همایون بودین، پس شما این مدت همه کاره -

االنم که زندانیه مثل غزال مسئول زندگی منم 

 هستین!

 

 

. 

 

 م خداآرزوکردتورادرگوش#

 486پارت#

 

 

هایم دود بیرون کنم از گوشگیرم و حس میآتش می

 رود.آید. تن صدایم باال میمی
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 گی شعله؟ دیوانه شدی؟چی می -

 کشد.گیرد و کمی عقب میخسرو آرنجم را می

 

آد؟ رفتی دیدی اوضاع چیه؟ از تو کم می -

 بیرون فرستادن امخونه از عجله با منو رو؟ خونه

برگردم سر زندگیم. چند روز  بعدش روز چند که

شد نزدیک دوماه. اومدم نه خونه دارم، نه زندگی، 

نه پول... در عوض همایون مثل همیشه واسه تو 

جای اون ده کوره تو رو فرستاد کم نذاشت. به

اینجا، االنم که با خسرو خان دارید بهش کمک 

ی کافی دست و بالتو پر کنید حتما به اندازهمی

 ف منو مشخص کن غزال.کرده... تکلی
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خجالت است، آبروداری یا مالحظه. هرچه که هست 

خواهد در حضور قمر از کارهایی که همایون با دلم نمی

من کرده بگویم. تمام مدتی که در این خانه بودم، 

 دلیل گفتن خسرو جوری میانه را گرفته بود که کار به

. لرزدمی صدایم ته. نرسد خانه این در حضورم اصلی

 سر انگشتانم هم.

 

من باید تکلیفتو مشخص کنم؟ همایون دست و  -

خاطر جمع کردن بال منو پر کرده؟ منو که به

الخروج کرد. پول و مدارکمم ازم گنداش ممنوع

گرفت. اگه دست و بالمو پر کرده بود که تا حاال 

موندم اینجا تکلیف کسی رو صدبار رفته بودم. نمی

 مشخص کنم!
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نگاه، یک حرف، یک حقیقت واضح  انگار سنگینی یک

 ام. افتد روی سینهمی

اگه هیچی نیست، پس خسروخان نذر داره به  -

پدرت کمک کنه؟ یا انقدر عاشقت شده که دعوای 

 شو با همایون فراموش کرده؟قدیمی

ی راه را آمده بود تا همین رو بگوید. آمده بود قمر همه

 را به جان خسرو و من بیندازد. 

 گوید:رود و به نسا میها میپله قمر به طرف

 بیا باال کارت دارم. -

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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هایی که انگار به قدر کنم. به قدمبه رفتن قمر نگاه می

کوه وزن دارند. نسا نگاهش را حیران میان ما و قمر 

ای برای چرخاند. نه دل رفتن دارد و نه بهانهمی

رسد، برای ها که میدستور او را. قمر به پلهسرپیچی از 

 زند.بینم که به نسا تشر میبار میاولین

 مگه مُو با تو نیستُم؟ -
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 به ایغره چشم با همراه رود.نسا تند به طرف او می

 بعد یثانیه چند و گویدمی «جان خانوم چشم» من

 انتظار. ماندمی باقی نگاهم قاب در شانخالی جای

جای رفتن صدایش را و دنبالش برود ولی بهخسر دارم

 گوید:شنوم که میاز کنارم می

 تغییر شما برای رو چیزی این .دوم مورد فکر کنید -

 ده؟می

 

 چرخدمی نگاهم و شودمی حبس رود. نفسمقلبم می

 این. خسرو جدی و آلوداخم صورت روی

 نداری انتظار که ایلحظه در دقیقا دارد عادت انگار آدم

ات کند. شعله هم انگار انتظار این صراحت فت زدهشگ

 ماند.ای ساکت میرا از او ندارد که لحظه

 .دممی انجام براش من بخواد کاری غزال هر -
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 :گویدمی شعله با حرص

 خوش به حال غزال. -

 

کند. به خودم ی چشم نگاهم میخسرو از گوشه

 گردم.آیم. به طرف شعله برمیمی

کنی نجا اون خبری که فکر میای. شعله برو پاشو -

 نیست!

دردسر و در سکوتم و نه حاال دیگر نه من آن دختر بی

 خیال.پدر سرخوش و بیاو آن زن

 برم کجا برم؟ مگه ندیدی اوضاع خونه زندگی منو؟ -

 بخوابم؟ خیابون تو
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خواهد کسی را تا ام دلم میبرای اولین بار در زندگی

 رود.باال میسرحد مرگ کتک بزنم. صدایم 

. خوایمی که ایی پدرت یا هر جای دیگهبرو خونه -

 .نداره ربطی هیچ من به

گیرد تا آرامم کند. نگاه آتش خسرو آرنجم را می

شود. ی شعله به این حرکت خسرو دوخته میگرفته

کند. زند که حال بدم را بدتر میداری می پوزخند معنی

 صدایش آرام است.

 خوام.من پول می -

بار هایم. ایندوزد به چشمآورد و میش را باال میسر

 گوید:بلندتر می
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 488پارت#

 

 

 از پوالی شوهرم، حقمو بدین. -

 زنم.تقریبا جیغ می

فهمی؟ دار و ندارش توقیف شوهرت زندونیه می -

 شده.

 زند:خسرو هشدارگونه صدایم می

 غزال؟ -

 گوید:میشعله مثل خودم بلند 
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هالو گیر آوردی یا فکر کردی من هنوز همایونو  -

 خودش با پوالشو هم بمیره همایون نشناختم؟

 !نیست چیزی که زندون بره،می

 

نه اتفاقا، مطمئنم انقدر خوب ازش یاد گرفتی که  -

 واسه تا آخر عمرت کنار گذاشتی.

 

افتد. فشار دست ام میخورد و روی شانهشالم سر می

کنم شود. عجیب حس میزویم بیشتر میخسرو دور با

 کاری که به سختی جلوی خودش را گرفته تا

 با اشدستیهم تردید در را شعله خواهدمی انگار .نکند

 چیزی. برساند فرح گوش به را این و دارد نگه همایون

 ولی بیفتد، اتفاق نیست قرار هم هرگز و نیست که

 ر است.موث عبدی و فرح افتادن پا و دست به برای
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. خونه تو مونده زندگیم یهمه گممی بهت کری؟ -

 اصال ...بمونم هتل تو شب چند که دارم انقدر فقط

 ماشینم یه پول شه؟می چقدر من ریزای خرده مگه

 حقمو بذارم ببندم دهنمو داری انتظار! نیست

 کلی. بودم همایون زن ساله هجده من بخورین؟

 .دارم حقوق و حق

 

 خرده خودش قول به بودن مورد در گوید. هممیدروغ 

 یک پول حداقل. هاآن ارزش هم و خانه در ریزهایش

 پوست. است من کیف بغل جیب در هنوز اشچشمه

 .کنممی و برممی دندان زیر را لبم

 دم.باشه. بهت می -
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انگار سوزن به او خورده باشد، توپ پرش در لحظه 

کنم. را حس میشود. سنگینی نگاه خسرو خالی می

 سوزد.جای پوست کنده شده روی لبم می

صبر کن چند روز دیگه، حسابم که باز شد هرچی  -

 دم.دارم بهت می

 

 

. 
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 شعله ناباور می خندد.

بچه گیر آوردی؟ تو مگه همه ی پوالتو ارز نخریده -

 بودی. دیگه چی تو حسابت مونده؟

گی کنار هم آنقدر ما را با هم آشنا کرده که سال ها زند

دست هم را بخوانیم. شعله من را خوب می شناسد؛ 

یعنی غزال منهای این حدود دو ماه را. دو « من را»

ماهی که به اندازه ی بیست و سه سال عمرم من را 

 بزرگ کرده است.

 

مگه مطمئن نبودی همایون دستمو پر کرده؟ مطمئن -

غ بدی راست بگیری؟... نگران بودی یا اومدی درو

نباش، وقتی می گم هر چی هست بهت می دم یعنی 

 انقدر هست که راضیت کنه.
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لب های شعله تکان خفیفی می خورد ولی چیزی نمی 

گوید. خوب می دانم برای کار دیگری آمده و حاال 

وسوسه ی رسیدنِ بی دردسر به چیزی که می خواهد 

 مرددش کرده است.

 

کنی همایون شکایتشو پس بگیره و  فقط باید صبر-

 حسابم باز بشه.

نگاه شعله یک دور بین من و خسرو می چرخد. بعد با 

 تردید می گوید:

باز می کنه. همایون فقط واسه این که با امین نری -

این کارو کرد. وگرنه آخه کدوم آدم عوضی ای از بچه 

 ی خودش شکایت می کنه!
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ماجرای زمین های مهتاب نمی دیگر مطمئنم چیزی از 

 تب. است گرفته آتش مغزم پس در جایی انگار داند.

 .خورد می سر پشتم ی تیره روی عرق های دانه و دارم

 از اینجا برو شعله، خودم بهت خبر می دم.-

شعله هنوز با تردید نگاهم می کند و در حالی که نظر 

 می آید مخاطبش بیشتر از من خسرو باشد می گوید:

 

 شما واقعا دارید به همایون کمک می کنی؟-

فرستاده شده بود که همین را به گوش قمر برساند و 

 ی اندازه به درست شعله .نداشت باورش هم خودش

 و همایون این میان دشمنی از بیشتر حتی یا من،

 چشم ی گوشه از را خسرو تکان .داشت خبر خسرو

می  و کند می باز آرنجم دور از را دستش بینم، می

 گفتن بدون واضح تایید و جواب یک گذارد روی کمرم.
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 که چیزی مثل درست دروغ، ولی. کلمه یک حتی

 :گویم می من

 

 آره کنه، می ایجاد اگه دونستنش تغییری تو زندگیت-

 .کنیممی کمکش داریم

نگاهش را با مکث باال می آورد. چیزی در نگاهش 

 هست که اذیتم می کند.

 تبرئه اش کرد؟یعنی... ممکنه بشه -

می خواهد ببیند به پای همایون صبر کند برایش بیشتر 

می صرفد یا هر چه را در این سال ها جمع کرده بردارد 

و برود. موهایم را می فرستم پشت گوشم. با بدجنسی 

 می خواهم در این تصور اشتباه بماند.

 با پول همه کار می شه کرد. -
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 490پارت#

 

 

شعله به طرز واضحی آرام می شود یا شاید ادای آرام 

بودن در می آورد. هر چه که هست حاال نوبت من شده 

تا تالفی همه ی آن سوسه آمدن ها و فتنه هایش را در 

 بیاورم.
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 کنم می حس برود، که باالخره وقتی راضی می شود

 دور از را شال. است رسیده هایم نفس و سینه به داغی

می کشم و روی دسته ی نزدیک ترین مبل می  گردنم

 می نگاه من به مستقیم اندازم. خسرو دست به کمر

 های حرف و شعله نگاه نوع به کردن فکر. کند

 جواب که چند هر. کند می ام عصبی آخرش دوپهلوی

 کرده خنک را دلم کمی خسرو ی کوبنده و کوتاه های

ن آ و بیندازم دست خواست می دلم عجیب ولی بود

 حس مزخرف را از ته چشم هایش بیرون بکشم.

 

 چرا گفتی بهش پول می دی؟-

خسرو با اطالعاتی که از پرونده ی سواستفاده از 

حسابم دارد می داند موجودی ام انقدر نیست که شعله 
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را راضی کند. در حقیقت من حتی به اندازه ی قیمت 

 دستبند شعله هم در حسابم موجودی ندارم.

 

 شه. خواستم دهنشو ببنده و بره گم-

جوری که انگار می تواند تا ته افکارم را بخواند، 

 ابرویش را باال می دهد و می گوید:

 فقط همین؟!-

 خورم.کالفه در جایم تکان می

نه... فقط همین نیست. یه کم بهش بدهکارم که -

خودشم خبر نداره. ولی از اون مهم تر خواستم آتیشی 

ندازن، بیفتن به جون خودشون. بذار فکر که خواستن ب

کنم و قرار نیست چیزی کنن دارم به همایون کمک می

خواستی خودم دهن از زمینا بهشون برسه... مگه نمی
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شه. شعله رو ببندم؟ دهن شعله فقط با پول بسته می

 اش. حاال یا با خودِ پول یا وعده

 

هم خسرو نگاهم می کند. در سکوت، با آرامش و شاید 

تحسین. نفسم را آرام رها می کند. عجیب دلم می 

خواهد بپرسم فرح از آن خانه رفته است یا نه! می دانم 

که در این مدت خبرهت را شیرین برایش می آورد و 

شهرزاد بعد از یک دعوای مفصل با مادرش قطع رابطه 

 کرده است.

 

صدای حرف زدن نسا نگاه هر دوی ما را به طرف پله 

ند. خسرو قدمی به آن طرف برمی دارد که ها می کشا

 می گویم:

 بذار من باهاش حرف بزنم.-
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 لحظه ای مکث می کند و بعد از گفتن:

 !فهمم می من فقط قمرو حرف. نیست کار تو-

به طرف پله ها می رود. روی مبل می نشینم. دلم می 

خواست بپرسم باز قرار است به قمر از انتقام و عاشق 

 روی بگذاری دست خواهی می بگویی؟ بازکردن من 

 کنی؟ مهربان من با را او تا قمر وجدان

 

پس سرم را تکیه می دهم به مبل و به نسا که از پله ها 

 پایین می آید نگاه می کنم.

 

 

. 
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این روزها حتی در دورترین احتماالتم هم نمی گنجید؛ 

م روی مبل پذیرایی خانه ی خسرو این که نشسته باش

ملک نیا و به حسی که با هر لمسش در قلب و افکارم 

جریان پیدا می کند، فکر کنم. نسا روی آخرین پله 

چیزی زیر لب می گوید و بعد با چشم غره ای غلیظ به 

 طرف آشپزخانه می رود.
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از بعدِ برگشتنمان از مشهد دیگر ندیده بودمش. 

خسرو آمده و قبل از بازگشت ما  چندبار در نبود من و

هم رفته بود. نمی دانستم این خواست خسرو است یا 

 من با را اش دشمنی میزان انگار قمر. هر چه که بود،

 ظروف و ظرف ضرب صدای .بود کرده برابر چند

 داشتم، کردنش پیدا در سعی سختی به که را آرامشی

 ی کند.م را کار این عمد از بود معلوم .بود داده فراری

 

کالفه خودم را روی مبل جلو می کشم. می بینم که زیر 

لب چیزی می گوید و دوباره به کارش ادامه می دهد. 

نه می توانستم روی افکارم تمرکز کنم و نه در آن سرو 

 صدا منتظر آمدن خسرو بمانم.

بعد از دقیقه ها از جایم بلند می شوم. شالم را برمی 

روم. تیرش به سنگ می دارم و به طرف پله ها می 
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خورد انگار. فورا از آشپزخانه بیرون می آید و نزدیک 

 پله ها به من می گوید:

 

 .واستا آشپزخانه تو دستُوم کنار بیا حداقل کجا مِری؟-

پای پله ها می ایستم و با حرص به طرفش می چرخم. 

موهایم از پشت گوش رها می شود و روی صورتم می 

 اگر هم می کند که شک ندارمریزد. جوری با غیظ نگا

 .کند می را موهایم دانه دانه باشد دستش قدرت

 

 .کنم استراحت برم خوام می ام، خسته ولم کن...-

 با پررویی به من می توپد:

 ایدیه کار موهات دادن کز و جز ناز و اداشما مگه به-

 مُکنی؟ هم
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 می گوش به ها پله باالی از با صدای قدم هایی که

 صدای بلندتر و لحن آرام تری می گوید: با رسد،

 آقا نمبینی کِنی؟ دم نیستی بلد هم چایی هم یِک -

 خدا بنده او فکر اینکه خستَهِ؟جا چقد

 !مییِی ادا مِری، راه هموجور باشی

 

از این همه خودشیرینی حالم بهم می خورد. صدای 

قدم ها به پیچ پله ها می رسد. نگاه نسا گریزی به 

و بعد نمی دانم در فکرش چه می  پشت سرم می زند

 و ام کالفه .کند می نگاه من به فاتح یک مثل گذرد که

 ام نداشته اعصاب ممکن زمان بدترین در نسا و خسته

 .است گرفته بازی به را

 موهایم را دوباره پشت گوش می زنم و می گویم:
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. 

 

عادت داری خودتو بندازی وسط رابطه ی دو نفر؟  -

 یا دوست پسر من خسته است اصال به تو چه که

 چی؟ هر یا خواد می چای دلش

 فورا نسا حضور خسرو را چند پله باالتر حس می کنم.

 دلم دیدنش با که گیرد می خودش به مظلومی ی قیافه

 .بخندم حرص از خواهد می

 

 برم خوام می. نیستم بلد کاری هیچ ببین، من اصال-

م بریزم تو کن فر موهامو کنم، آرایش بگیرم، دوش باال

 صورتم.
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 با خسرو که بروم باال ها پله از خواهم می و می چرخم

 ام شانه کنار از. گیرد می را راهم جلوی قدم یک

 .آید می دستش کار حساب که اندازد می نسا به نگاهی

 

 نسا زیر لب وز وز می کند:

 سیب سرخ همیشَه نصیب دست چالقَه.-

خسرو با حرص می خواهم به طرفش بچرخم که 

دستش را می گذارد پشت شانه ام و با جدیت به نسا 

 می گوید:

 تو کارت تموم شد؟-

رود. بعد کند تا او میگوید و آنقدر نگاهش میمی 

آورد و در سکوت خیره می شود به سرش را پایین می

 منی که یک پله پایین تر از او ایستاده ام.
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چراغ های حیاط افتاده روی صورتش و من در نور 

سیاهی چشم هایش تصویر خودم را می بینم. غزالی را 

که این روزها در خودم کشف کرده ام. دستش روی 

پهلویم می لغزد و تا به مهره های کمرم می رسد. با 

 صدای آرامی می پرسد:
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 به من نمی آد این کارو بکنم؟-

دتر می شود انگار. ضربان قلبم با هر حرکت دستش تن

سرم را تکان می دهم تا چند تار موی افتاده روی 

 چشمم عقب برود. مثل خودش نجوا می کنم:

 ولی !نه به خسرو ملک نیایی که بقیه می شناسن،-

 کنه، نقاشی حساشو بلده که اونی دیدم، من که اونی

 .داره فرق

 

با سر انگشت دست دیگر چند تار مزاحم را از روی 

عقب می زند. نگاهش را چند ثانیه در عمق  چشم هایم

چشم هایم نگه می دارد. بعد به دست خودش می دوزد 

که آن چند تار را پشت گوش می برد و از آن جا سر 

 می خورد میان موهایم.
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 از موهاشو روز یه که زنی همیشه فکر می کردم من با-

 .باشم داشته تونم نمی کاری هیچ تراشیده ته

 

 م می لرزد:ته قلب و صدای

 از ته نتراشیده بودم.-

دستش میان موهایم حرکت می کند. آنقدر نرم و مالیم 

 که هیچ نوازشی در دنیا با آن برابری نمی کند.

 چه فرقی داره؟ یه سانتی، دوسانتی!-

نگاهش یک دور دیگر میان موهایم می چرخد و وقتی 

 به چشم هایم می رسد، می گوید:
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نه به زندگی، به رویاهاش، موهای یه زن وصلش می ک-

به عشق... زنی که یه بار از موهاش بگذره می تونه 

 راحت از همه چیز دست بکشه و بره!

 به بندی هیچ نیست قرار می خواهد به من بفهماند که 

 را راهم که منم این بگوید خواهد می. باشد پاهایم

  .بگذارد باز رویم به را راه خواهد می. کنم می انتخاب

عقلم هزار حرف دارد و قلبم تنها یکی. تپش های قلبم 

 کنم:به حنجره رسیده و صدایم نبض دارد. نجوا می

 

 اش کن!پس تجربه -

لحظه ای فقط نگاهم می کند. بعد دستش نرم میان 

موهایم چنگ می شود. سرش را نزدیک تر می آورد و 

 رو هایش لب لب هایش را می چسباند به شقیقه ام.
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می کند و این بار گوشه ی ابرویم را می  حرکت صورتم

 بوسد.

دستم را روی سینه اش چنگ می کنم. بغض می کنم 

برای فرداهای نیامده و روزهایی که شاید دیگر نداشته 

 باشمش!

 

 

. 
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 ی زاده عشق»: گفت می همیشه ماهی یادم می آید که

 هم وصال ی لحظه توی حتی عشق»: گفت می «.غمه

 همچین هرگز امین با من «.کشه می تن به غمو تخم

 برای دلتنگی دردِ این. بودم نکرده تجربه را حسی

 .را او بدون ی نیامده روزهای

 

بوسه ی بعدی اش به چشم هایم می رسد. انگار تری 

اش را حس می کند. که بعد از مکث کوتاهی دستش را 

آورد و من را در آغوش می روی پشتم باال می 

 !امنیت از پر و گرم محکم، کشد.

دوباره و چند باره می بوسدم؛ جوری که دیگر در هیچ 

 کدام از لحظاتش خسرو و غزالی نیست انگار!
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درست پشت ماشینی که حدس می زنم متعلق به 

حسام باشد پارک می کنم و پیاده می شوم. برای 

نهایی جایی به جز ت به اولین بار قرار است حسام را

راهروهای دادگاه ببینم و این با وجود حدس هایی که 

 می زنم نگرانم می کند.

وارد رستوران می شوم و پیش از گفتن اسمش به 

پیش خدمت، با چشم دنبالش می گردم. خلوتی 

رستوران در آن ساعت از روز باعث می شود خیلی روز 

 پیداش کنم.

 

که به میز می رسم مستقیم به طرفش می روم و همین 

 با لبخند خاص خودش می گوید:

 بُون جُورنو سینیورینا.-
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شیطنت نگاهش و تاکیدی که روی کلمه ی آخر می 

 کند، بی اختیار اخم هایم را در هم فرو می برد.

 سالم.-

 دیر کردی. پس سلطان کجاست؟-

 روی صندلی مقابلش می نشینم.

 

 بیاد. تونست نمی داره، قرار نگفت؟ مگه-

 کند. هایش را روی میز در هم قفل میدست

 اون وقت شما چرا انقدر دیر کردی؟ -

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 496پارت#

 

 

 لبخندش که کنممی نگاهش تنها جای جواب،به

 و کندمی باز را هایشدست قفل .شودمی ترپررنگ

 :گویدمی

 بله، متوجه شدم! -

ین مالقات را دوست شوم. اجا میروی صندلی جابه

نظرم هیچ حرفی نمانده که حسام ندارم. به

ها ی اینتوانست پای تلفن بگوید. شاید هم همهنمی

بهانه است. این قرار حضورِ یک آدم را عمیقا کم دارد و 

آید. حسام به این جای خالی عجیب به چشم می
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کند. حتی فکر خوردن غذا در خدمت اشاره میپیش

 کند.ام را سنگین میز معدهاین ساعت از رو

 

 ببینین؟ منو خواستین که افتاده خاصی اتفاق -

 .فهمدمی را امعجله انگار. کندمی نگاهم حسام

 غذا نخوریم؟ -

ام در ی مفصلی که زیر نگاه مستقیم قمر خوردهصبحانه

 ام سنگ شده انگار.معده

 این وقت؟ -

ت اندازد. نیم نگاهی به جهحسام ابروهایش را باال می

 گوید:کند و بعد میخدمت میآمدن پیش

 

 زنیم.خوریم و حرف میاکی. یه قهوه می -
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گیرد، ی بعد که فنجان قهوه مقابلم قرار میچند دقیقه

 پرسم:می

 حرفاتون در مورد همایونه؟ -

 زند.های آرامی به فنجان میبا انگشت اشاره ضربه

در مورد پدرت هم هست... من همین چند ساعت  -

مشهد رسیدم. یکی دیگه از آدمایی که از پیش از 

 حسابت به حسابشون ارز منتقل شده پیدا کردم.

کند. میان تعجب، گوید و مستقیم نگاهم میمی

ی ام برای شنیدن ادامهصبریکنجکاوی و بی

 گوید:کند و میهایش، مستقیم نگاهم میحرف

 

 .داره دفتر سر یه اسم و مشخصاته -

 پرسم:شم و میکهایم را روی هم میلب
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 توی مشهد؟ -

 نیشابور! -

خواستن اسنادو با تقلب به اسم کس یعنی می -

 ای کنن؟دیگه

کشد و به تن صدایش حسام کمی خودش را جلو می

 دهد.وزن بیشتری می

خوان! ببین خواستن و احتماال هنوزم میمی -

 حرف ازش مادرت که قراردادی اون باید ما غزال،

از وکالتی که داده رو داشته  رونوشت یه یا زنهمی

 این دنبال هوا رو طورهمین االن من باشیم.

 کنن، چیکار بود قرار بفهمم که فرض بر. امقضیه

 داشته ادعایی باهاش بتونم که دارم مدرکی آیا

 باشم؟
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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ام. مهتاب در این کشم روی لب رژ خوردهدندان می

ی همین موضوع با من تماس بار به بهانهچند مدت

 حرف بود هایش سعی کردهالی حرفگرفته و البه

 که چیزی. رفتنش دالیل و گذشته به بکشاند را

 من. نیست و نبوده مهم برایم وقتهیچ فهمیدنش
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 نامادر و مهریبی ولی فهمیدم،می را مهتاب رفتن

 !نه را بودنش

 

ونم که ادعا انگار همه چیز دست مهرداد بود. ا -

کنه مدارک مونده تو ایران... کال هم زده زیر می

گه اون پوال رو همایون واسه این همه چیز. می

داد که به مهتاب نگه من زمینا رو بهش می

خوام. به حرف مهرداد، همایون قول داده بود نمی

منو راضی کنه. این وسط هم اون از از لجش از 

 گرفت.همایون باج می

 

 کند. سنگین و معنادار.با مکث نگاهم میحسام 

 مادرت باید بیاد ایران! -
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کند. دیدن ام چیزی مثل صاعقه عبور میاز درون سینه

مهتاب... و بدتر از آن درخواست آمدن از او کار من 

نیست! زیر نگاه مستقیم حسام موهایم را پشت گوشم 

کنم نگاه روشنش با این حرکتم نرم زنم. حس میمی

کاش خسرو اینجا بود. گذرد ایشود. از ذهنم میمی

توانست بفهمد که من تا چه حد کس مثل او نمیهیچ

خواهم مهتاب را ببینم. ته صدایم لرزشی خفیف نمی

 دارد.

 

کردم اگه همایونو ببینم... خب، اگه من فکر می -

 براش نیست قرار همایون بفهمه این بیرون کسی

 راه ما با ر خودش هم که شدهخاطبه بده، انجام کاری

 .گهمی خوایمومی ما که چیزی و آدمی
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گیرم. طول وقت مالقاتو که تا چند روز دیگه می -

خاطر حساسیت دادگاه روی این نوع کشیدنش هم به

آد، کنم پدرت با ما راه میهاست. منم فکر میپرونده

مخصوصا با کاری که خسرو کرد... ولی در نهایت برای 

 بهش که اونی یا مادرت اسناد ن ماجرا و انتقالحل ای

 .غزال ایران بیاد باید داده وکالت

 

ی ذهنم برای پیدا کردن راهی که میان تالش مذبوحانه

به آمدن مهتاب نیازی نباشد، کلمات یکی 

 فاعلش، که ایجمله. رقصندمی ذهنم در هایشجمله از

 .است روزهایم این خوب اتفاقات یهمه فاعل
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. 
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ام. طول مسیر را تا نمایشگاه انگار روی آتش راه رفته

های حسام در میان اضطراب مالقات با همایون و حرف

مورد آمدن مهتاب، بخش بزرگ ذهنم درگیر این سوال 

 «چرا؟»بود که 

 

سوالی که برایش جواب داشتم و نداشتم. انگار 

 این در ی تالشی کهم همهخواهم باور کننمی
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 با را بود کرده حقش گرفتن و خیانت اثبات برای مدت

 .است داده باد به خودش دست

ایستم و ای میهای تمیز نمایشگاه لحظهپشت شیشه

جای چند مردی که کنار ماشین طالیی رنگ به

کنم. به اند، به انعکاس تصویر خودم نگاه میایستاده

هایی شفاف و نگاهی با چشمخودِ عجیب این روزهایم 

 غم زده.

 

جای در ورودی نمایشگاه به طرف خیابان کناری به

روم. حسِ عبور از میان آن همه زرق و برق و تحمل می

 به هم هنوز انگار که نگاه کنجکاو کارکنان نمایشگاه،

 را اندنکرده عادت خسرو کنار من یروزه هر بودن

ای آشنا که چهره دیدن با پارکینگ در نزدیک. ندارم

سر در گوشی کنار سمند سفیدی ایستاده، ابتدا اخم 
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های بلند به کنم و بعد با یادآوری چیزی با قدممی

 روم.طرفش می

 

آورد و اولین چیزی که با نزدیک شدنم سرش را باال می

اش آید موهای یک سانتی کوتاه شدهبه چشمم می

 است.

 سالم. علی کجاست؟ -

 کنممی حس ام، کهجانبم است یا عجلهاز لحن حق به 

 .گیردمی اشخنده

 سالم. حالتون خوبه؟ -

برم و جوابش را موهایم را با شال پشت گوشم می

ی افکارم حول اخراج و تسویه حساب و دهم. همهمی

اش چرخد. عطا آشکارا خندهجای علی میآمدن عطا به
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 خورد. با همان دستی که گوشی را گرفته به دررا می

 کند.پارکینگ اشاره می

 

 علی باالست. خسرو خان گفتن بیاد که... -

هایی که تا اش کامل شود. با چشمگذارم جملهنمی

 گویم:انتها گشاد شده میان حرفش می

 گی؟پس چرا نمی -

 روی فشار با روم و دستم رابه طرف در پارکینگ می

 :گویدمی سرم پشت از خنده با عطا. گذارممی زنگ

 حتی نذاشتین احوالپرسی کنیم! آخه شما -

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 499پارت#

 

 

 و رودمی باال کوتاه ایفاصله با پارکینگ برقی در

 نگاهم متعجب دارد دست در که ریموتی با نگهبان

 عبور کنارش از گویممی که ی«سالم» با. کندمی

 خسرو دفتر در پشت بعد یدقیقه چند فقط و کنممی

 ام.دهایستا

 

 بهخاطر را اینکه زندگی روتین علی

 و ماجراست طرف یک امزده همبه هایمماجراجویی
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 آمدن کوتاه برای که است عجیبی میل دیگر طرف

 شدن قطع با و زنممی در به ایضربه. دارم خسرو

 .کنممی باز آرامی به را در زدن حرف صدای

 

اف بینم، صورت جدی و بدون انعطاولین چیزی که می

رسم خسرو است و بعد با چرخاندن سرم به علی می

 اندازدمی پایین را سرش در، قاب میان که با دیدن من

 .کندمی نگاه زمین به و

 سالم. -

 

 پرسد:دهد و خسرو میعلی جوابم را زیر لبی می

 تو مگه با حسام نبودی؟ -
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بندم. اوضاع شوم و در را پشت سرم میوارد دفتر می

 کردم نیست انگار.فکر میبه آن بدی که 

چرا، ولی حرفامون تموم شد. اومدم... چه خبره  -

 اینجا؟

 

خاطر راحتی و نوع آید و احتماال بهسر علی باال می

 ولی خسرو لحن کند.حرف زدنم، با تعجب نگاهم می

 .ندارد انعطاف و تغییر ایذره

هایی بود که باید باهم گفتم علی بیاد، یه حرف -

 زدیم.می

 گویم:روم و با کنایه میمی جلوتر

 

 ده.چه خوب که حداقل تلفن تو رو جواب می -
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 :دهدمی جواب پردهخسرو بی

 من که گفتم باید دنبال یه دوست بهتر بگردی. -

گذارم و به علی ی میز خسرو میکف یک دستم را لبه

 پرسم:کنم. میکه تا بناگوش سرخ شده نگاه می

 

 دادی؟چرا جواب تلفنمو نمی -

 

 

. 
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 دهد:علی با مکث جواب می

 نمی خواستم بیشتر از این دردسر درست کنم! -

ی دستم را از میز پرد. تکیهجفت ابروهایم باال می

 کنم.دارم و کمرم را صاف میبرمی

خواستی بیشتر از این دردسر درست کنی نمی -

 دردسر برات این از بیشتر من خواستینمی یا

 کنم؟ درست

 

طور واضح مفهوم حرفش را به انگار انتظار ندارد این

گیرد و با کالفگی به خسرو رویش بیاورم. نفسی می

گذرد. به کند. چیزی مثل لبخند از نگاهش مینگاه می

 گوید:من می
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 بشین غزال. -

هایم را روی سینه جای گوش دادن به حرفش، دستبه

 :پرسممی  م کنم ومیدرهم قفل 

 نگفتم نگرفتم؟ گردن چیزو من همون روزم همه -

 نداشت؟ گناهی علی بود، من تقصیر اشهمه

 

کند و با جدیت نویسش را روی میز رها میخسرو روان

 گوید:می

 چرا، گفتی! -

 گردم.به طرف علی برمی

دیدی؟ من سر حرفم بودم علی. تو این مدت هم  -

تو تقصیر نداشتی و به چند بار به خسرو گفتم که 

 خاطر کمک به من حاضر شدی اون کارو بکنی.
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کشد روی لبش. انگار برای گفتن حرفی علی دندان می

رود. بعد از مکث کوتاهی با با خودش کلنجار می

 شود انگار.دل میخودش یک

 

فرق من و شما همینه غزال خانوم. حتی وقتی شما  -

 شم.تقصیر داشته باشی، من تنبیه می

قدر تلخ و رسمی است که تنها با اخم اش آنملهج

 به خسرو رضایت اعالم از بعد کنم. علی کهنگاهش می

 هنوز که اویی و مانممی من رود،می کار سر برگشتنش

 .کندمی نگاه من به و نشسته میزش پشت

 خوای بشینی؟دوستت هم که رفت، هنوز نمی -

 شود.تر میگره اخمم عمیق
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ردن دوستی ما چه لذتی برات دونم خراب کنمی -

خواستی برش گردونی سر داشت! تو که می

 کردی؟ بیرونش چرا دیگه کار،

دهد. نگاهش دیگر آن نگاه خسرو به صندلی تکیه می

جدی دقایقی پیش نیست. برق لبخندی که دقایقی 

هایش دیده بودم، پیش تنها برای یک لحظه در چشم

 درخشد.تمام قد در سیاهی چشمانش می

 

 

. 
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 که دوستی ببینی کردم کاری فقط من .نکن اشتباه -

 .نخوره بدرد چقدر مونهنمی دوستش به کمک پای

 با ترسوندنش از اخراج؟ -

نویسش را آید و دوباره روانبا صندلی جلو می

 دارد.برمی

 کسی از چیزی وقتی. داره فرق روابط من و علی -

 خوام حق زیرآبی رفتن نداره.می

 

گذارم روی میز و به طرفش کف هر دو دستم را می

 شوم.کمی خم می

 کنی.هر کسی زیرآبی بره تنبیهش می -
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ی منظورم نشده ولی گوید که متوجهنگاهش می

 دهد.خودش را لو نمی

 کنم.هر کسی زیرآبی بره تنبهش می -

کارش  ذاری بهگذری و میبعد مثل علی ازش می -

 ادامه بده؟

 ی حرفم را بفهمد.قدر باهوش هست که اشارهآن

 کرد؟ لقی دهن حسام باز -

 

 چرا نگفتی شکاییتو از شهرزاد پس گرفتی؟ -

 

خودم هم از این همه حق به جانب بودنم تعجب 

 و رفته باال ابروهایی با که اویی کنم چه برسد بهمی

 .کندمی نگاهم معنادار
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سره چند روز پیش یه تو از روز اول تا همین -

گفتی کوتاه گذری. میگفتی از حقت نمیمی

آی. چی شد که بعد از این همه وقت و نمی

ای که گذاشتی شکاییتو پس گرفتی و به هزینه

طوری یه بخش از همین راحتی کوتاه اومدی؟ این

شه، درسته؟ یادته از روز جرم همایونم کم می

 ی!کردمی اذیت منو چقدر خاطرشبه اول

 

باید از یادآوری آن روزها عصبانی باشم و نیستم. باید 

ها را ی سوالاز دخالت من عصبانی باشد و نیست. همه

 .را آخری جزبه گذارد،جواب میبی

 کرد.یادمه، چون اون روزا اوضاع فرق می -

 کنم.سرم را بیشتر به طرفش خم می
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 یعنی اون روزا هنوز دوسم نداشتی. -

هایش کمی جمع و گوشه خنددهایش میچشم

 شود.می

 فکر کن یه درصد. -

 اونوقت از کی به این نتیجه رسیدی؟ -

 قرار میزش روی که را لیستی خورد ولبخندش را می

 .کشدمی جلو دارد

 کنی!داری حواسمو از کارم پرت می -

 

 

. 
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خوای حواس منو میآد پس چرا بیشتر به نظر می -

 پرت کنی؟

ی کم به آورد و از آن فاصلهنگاهش را باال می

 کند.هایم نگاه میچشم

 پردردسر؟ آهوی بدونی خوایچی می -

 تعریف یک به کنایه از بیشتر دهدصفتی که به من می

. کشممی هم روی را هایملب. داد شباهت زیرپوستی

از  او گذشتن سادگی به چیز همه کنممی حس چرا

 خطای شهرزاد نیست؟
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 و دونهمی شهرزاد هم بودی گفته حرفات قبال توی -

 .دیمی رضایت نهایت در تو که بقیه هم

 خب؟ -

ولی قرار نبود رضایت دادنت به این زودی باشه، نه؟  -

 دزدیای دله از مدرک دنبال تو قرار بود تا آخرش بری.

همایون، دنبال  سند جعل جرم اثبات دنبال بودی، فرح

دونستی چطور با فتاح بر خورده و دکتر صبوحی که نمی

اون تونسته فراریش بده. پس چرا االن؟ چرا چند روز 

 مونده به تشکیل دادگاه؟ چرا یه قدم مونده به هدفت؟

 

کشد. خسرو خودش را با صندلی از پشت میز عقب می

صورتش نه عصبانی است، نه ناراحت و نه دلخور. در 

شود و به ترین حالت ممکن از روی صندلی بلند میآرام
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زند به طرفش آید. میز را که دور میطرف من می

 ایستد.رویم میچرخم. روبهمی

 کن؟ حکومت گن تفرقه بنداز وتا حاال شنیدی می -

 

 .کنممی نگاهش پرسشگرانه

 و همایون داد اجازه شهرزاد که چیزی اون یهمه -

که پدرم به ناحق  بود خودش سهم ببرن، بقیه

 خودش ولی. بدم بهش بود قرار من بهش نداد.

 .بزنه میانبر آوردنش دست به برای داد ترجیح

شوم. تر میرسم که هیچ! پرسوالبه جوابم نمی

ام گیرد و روی شانهی آزاد شالم را در دست میدسته

 زدن حرف وقت را اندازد. این گریزهای پرمهرشمی

 دستش شود،می تمام که کارش دارم. دوست عجیب

 .کندمی نگاهم. امشانه روی گذاردمی را
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خوره تا بازی بیشتر میآدم همیشه از خودی و هم -

 بقیه. مخصوصا اگه دستش آتو هم داشته باشه!

 زند.هایش دو دو مینگاهم در چشم

 شهرزاد چه مدرکی دستشه؟ -

شت شود. با انگهایش به لبخندی عمیق گشوده میلب

 کند.ام را نوازش میشست چانه

 .خودت واسه شدی شیری بچه خوشم اومد. -

 

 

. 
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ای از تحسین نگاهش کم تواند ذرهلحن شوخش نمی

ترین دهد، پررنگکند. وقتی جواب سوالم را نمی

 آورم.حدسم را به زبان می

 ه، نه؟شاون آتویی که گفتی به منم مربوط می -

اش را بلند و گیرم خندههای باریک شده و مچچشم

ام کند. دست دیگرش را هم روی شانهصدادار می

کند و میان گذارد. سرش را کمی به طرفم خم میمی

 گوید:شوخی و جدی می
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 کنی!دیگه واقعا داری حواسمو پرت می -

 چیزی از نخواهد وقتی تا شناسمش که بدانمقدر میآن

 را کار این بیاید آسمان هم که به زمین بزند حرف

 .کندنمی

 

 

 آموزدانش ماهی قبول کرده بود بیاید و من درست حال

 ناظم با دیگر دقایقی تا بود قرار که داشتم را خرابکاری

 نه مدت این در. شود چشم در چشم مدرسه گیرسخت

 برای خاصی کار نه و بودم کرده پیدا مناسبی یخانه

اش انجام داده بودم. سامان دادن به زندگی و سر

شد به خسرو و گارد قسمت اصلی ماجرا هم مربوط می

 دانستم ماهی نسبت به او دارد.شدیدی که می
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تا حسام بره هتل وسایلشو بذاره و بیاد، منم کارامو  -

 کنی؟کنم. تعارف چی میتموم می

ی اندازم. هنوز تا رسیدن ماهبه ساعتم نگاه کوتاهی می

بیند با حرکت ابرو به ریموت وقت دارم. تعللم را که می

 کند.ماشینش اشاره می

 

 برش دار دیگه! -

ی پیش سر ماشینش ی بالیی که دفعههنوز خاطره

 دارم.روم و سوییچ را برمیام تازه است! جلو میآورده

این حسام بینوا هم اسیر شد توی هتالی تهران و  -

 نیشابور.

گیرد و با صندلی کمی ی میز میهنگین دستش را به لب

 رود.عقب می
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نگران اون نباش، توی هتل بیشتر بهش خوش  -

ی رفت خونهاومد میگذره. البته قبال که میمی

شو خونهخسرو که گویا یه مدته رئیس در مهمون

 تخته کرده.

 

 

. 
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یموت را میان آورم. راش را به روی خودم نمیاشاره

 گویم:گیرم و میمشتم می

 .شوندوستی برام جالبه -

 منظورت خسرو و حسامه؟ -

 گیرم.بند بلند کیفم را در دست می

 تفاوت همه این با شه دو نفردونم چطور مینمی -

 .باشن دوست باهم

 

شود. رنگ روشن کت و شالش از روی صندلی بلند می

ترش شاداب هایش اثر گذاشته وروی صورت و چشم

 کرده انگار.

شن که کنم آدما جذب اون چیزی میمن فکر می -

 براشون دور از دسترس و متفاوته!
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ی میز. دهد به لبهآید و به نرمی تکیه میجلو می

 نگاهش عجیب شیطنت دارد.

 

درست مثل تو که از همون اول توجه خسرو رو  -

 جلب کردی!

ی خسرو عالقهوقت با این صراحت به تا آن لحظه هیچ

به من اشاره نکرده بود. دستم را بیشتر دور بند کیف 

 کنم.مشت می

فکر کنم قبال بهت گفتم که یه وقتی پدرش منو  -

 فرستاده بود تا قاپ پسرشو بدزدم دیگه، آره؟

کند و با لبخند هایش را روی سینه درهم قفل میدست

 گوید:می
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 بینی!اش رو که داری میولی نتیجه -

 نبودم، حساس خسرو و او میان یبه رابطه وقتهیچ

 اشاره آن به نگین که نشدنی ولی

. بود کرده درگیر را ذهنم از بخشی همیشه داشت

. داشت خبر خسرو و من یرابطه از چقدر دانمنمی

 !بود زده حدس چیزهایی فقط یا داشت خبر اصال

 

 کلماتش و آرام لبخندش قدرآن بود؛ که هرچه

 توانمنمی جود ناخوشایند بودن،و با که است سبک

 کیف بند. شوم ناراحت دستش از مکالمه این خاطربه

 .امشانه روی اندازممی را

 های آبکی؟ی رمانمثل سوژه -
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کنم که شاید، شاید خندد و من به این فکر میبلند می

خواهد به من بفهماند که از طرف او قرار نیست هیچ می

 خطری وجود داشته باشد.

 گه آدمای قصه مهمن.که می تجربه -

 

 

. 

 

ی روزایی که ایتالیا بودین خیلی دوست دارم قصه -

 رو بشنوم.

 گویم:اندازم و مینگاهی به تابلوی زن سرخ پوش می

 قبال بهم قولشو داده بودی. یادته؟ -
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تواند حس گیرد. انگار مینگین رد نگاهم را می

 کند.هایش را باز میام را بفهمد. گره دستکنجکاوی

 به شرط اینکه خود رئیس هم باشه. -

 گویم:گیرم و میچشم از تابلو می

فعال که این رئیس شما معلوم نیست داره چیکار  -

گه صبر جای جواب سواالم هم فقط میکنه. بهمی

 فهمی!داشته باش می

 

 گوید:نگین حق به جانب می

خب صبر داشته باش. خسرو که به ضرر تو کاری  -

 کنه.نمی
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کنم و از دفترش با ابروهای باال رفته خداحافظی می

هایی روم. احتماال این هم یکی از آن فرقبیرون می

 است که من و او داریم.

تا رسیدن ماهی وقت هست و این فرصت جوری 

آهن سر از این جای ایستگاه راهام کرده که بهوسوسه

م، دنبال چه دانم برای چه اینجایخیابان در بیاورم. نمی

 گردم و قرار است به چه برسم.می

 

 

. 
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 در ماندن اضطراب که دارد قدرت آنقدر هر چه هست؛

 اینجا به را خودم و بزنم پس را رسیدن دیر و ترافیک

 می خیره و دارم می نگه خانه مقابل را ماشین. برسانم

سرد و غم انگیز  روزهای ی همه که جایی به شوم

کودکی و نوجوانی ام پشت در بسته اش جا مانده 

 است.

 

عجیب حس می کنم همه ی چیزی که دنبالش می 

گردم همین جاست؛ با فاصله ی چند قدمی از من. 

چیزی که من حتی ماهیتش را به درستی نمی 

 .خواند می فرا خودش به را من قدرت با ولی شناسم
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بسته خیره می مانم. باید چند دقیقه در سکوت به درِ 

 میان امواج سینوسی افکارم پیدایش کنم، باید!

 

ماشین را به حرکت در می آورم و با باالترین سرعت 

 می ام زندگی ممکن به استقبال چالش جدید

 آن مقصدم آمده پیش کم. نیست آشنا مسیر .روم

 در زنم می حدس ترافیک، وجود با و باشد شهر طرف

 .برسم تاخیر با هم ممکن حالت بهترین

ساعتی بعد در حالی که شیشه های ماشین را به خاطر 

دود و آلودگی هوا باال برده ام، با چشم دنبال ماهی می 

گردم. دیر رسیده بودم. آنقدر که ماهی از ایستگاه 

 بی رانندگی میان بودم مجبور حاال بیرون آمده بود و

پایین  و باال را ایستگاه جلوی خیابان ها ماشین نظم

کنم تا ببینمش. کمی بعد او را می بینم که با ساک 
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دستی کوچکش کنار دیوار ایستاده و با دست های 

تپلش انگار شماره ای می گیرد. به چند ثانیه نمی کشد 

 که گوشی ام زنگ می خورد.

 

 الو؟ غزال؟-

 .ماهی من روبه روتم-

سرش فورا باال می آید و به خیابان نگاه می کند. هم 

ل ایستاده ام و هم ماشین نگین برایش آشنا نیست دوب

 که نگاهش می گذرد و جلوتر می رود.

کجا رو نگاه می کنی؟ روبه رو ماهی. پشت ماشین -

 سفیده.

نگاهش دوباره عقب می آید. شیشه ی ماشین را پایین 

می آورم و از دستم را برایش تکان می دهم. از راه دور 
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تشخیص بدهد، ولی هر چه جلوتر نمی تواند ماشین را 

 می آید به وضوح اخمش بیشتر درهم می رود.

در جلو را از داخل برایش باز می کنم. روی صندلی می  

 نشیند و ساکش را می گذارد کنار پاهایش.

 

 سالم. زیر پاهام بیست سانت علف سبز شد.-

 

 

. 
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 نمی. است وزن ه کمیحضور امنش برخالف همیش

 چه هر ولی !شرایط یا و او یا ام شده عوض من دانم

 .نیست قبل مثل دیگر چیزهایی یک ما بین هست،

 تا ایستگاه تو بمون گفتم. کردم گیر ترافیک تو -

 .برسم

سنگینی نگاهش را روی دست هایم که دور فرمان 

 .کنم می اندحس مشت شده

 

دیگه نمی سرو صدا داشت دیوونه ام می کرد.  -

 تونستم بمونم. فکر نمی کردم انقدر دیر کنی.

 برای تغییر فضا به ساکش اشاره می کنم و می گویم:

 .کنه می اذیتت که اینجوری عقب، ساکتو می ذاشتی-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 پاهایش را تکانی می دهد.

 

 بری؟ می کجا منو االن نه، همین جوری خوبه.-

. تمام طول مسیر به جواب همین سوال فکر کرده بودم

 راهنما می زنم و وارد خیابان دیگری می شوم.

 واسه چند روز می برمت هتل.-

ماهی به طرفم ی چرخد. نگاه سنگینش را می دوزد به 

 نیم رخم.

 تو که به من گفتی یه جایی رو دیدی.-

 فورا می گویم:

 

دیدنو که دیدم... جای بدی نیست. یه کم کوچیکه  -

فقط باید ولی برای یه مدت کوتاه بد نیست. 
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خودتم بیای ببینی که اگه قبول کردی اجاره اش 

 کنیم.

حقیقت این است که در این مدت هیچ مورد مناسبی را 

نه پیدا کرده ام و نه دیده ام. تنها تصویری که در ذهنم 

دارم همان سوییت کوچکی است که با اتفاق پیش 

آمده بعید می دانم صاحب خانه ی سخت گیرش آن را 

 بدهد. به ما اجاره

 

انگار چیزی میان حرف هایم خوشایندش نیست که 

تابی میان ابروهایش می افتد. می خواهد چیزی بگوید 

که گوشی ام شروع به زنگ خوردن می کند. نگاهش 

زودتر از من به صفحه ی گوشی که کنار دنده قرار دارد 

 می رسد.

 کشد.دیدن اسم خسرو ابروهایش را در هم می 
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 507پارت#

 

 

 

پشیمان از اینکه چرا بعد از تماس ماهی گوشی را کنار 

چرخانم و در راهی که باز دستم گذاشتم، فرمان را می

 روم.شده پیش می

 دی؟چرا جوابشو نمی -
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 کنم.هدف از آینه به پشت سر نگاه میبی

کار مهمی نداره. احتماال دیده سرکارم نیستم  -

 واد ببینه کجام.خمی

یه ماشین گرون انداخته زیر پات، نباید بدونه  -

 کجایی؟

 

این هم بحثی که دیر یا زود منتظرش بودم. با حرصی 

خواهد پنهان برای ماشین جلویی که معلوم نیست می

 زنم.به الین کناری برود یا مستقیم براند بوق می

ماشین مال دوستمه. کسی ماشین زیر پام ننداخته  -

 ی!ماه

حرص صدا و لحن ماهی اگر از من بیشتر نباشد، کمتر 

 نیست.
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اشون منو پس واسه چی چهارتا حرف زدی تو همه -

 تک کردی؟

 

 چرخانم.کنم. به طرفش سر مینفسم را محکم رها می

ی خسرو چی کار کنم ماهی؟ تو که خونه -

 یه باید. بری بخوای نداریم هم جایی آی.نمی

 . دیگه کنم اجاره خونه تا بمونی جایی

 .کندمی کورتر را اخمش گره ماهی

برو بچه. تو رو من بزرگ کردم... مثال نفهمیدی  -

 گم؟من چی می

ترکیب اخم و نگاه پر کنایه ماهی چیزی است که 

ام. موهایم پشت ام از ان حساب بردهی زندگیهمه

 گویم:گوش می.زنم و می
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 اکیه؟ االن منم باهات بیام هتل، -

دونی من چی واسه من خارجی حرف نزن! خوب می -

 می.گم.

دانم خسرو برای او یعنی ماهی حق دارد. من خوب می

 را اشرحمیبی و ظلم چشم به که نیا ملک یکی مثل

زه که غیرممکن است قمر اندا همان دانممی. دیده

اش را از همایون و فرح فراموش کند، بعید است کینه

 دل ماهی با این جماعت صاف شود.

 

 کنم به چشم های بداخالقش لبخند بزنم.سعی می

دم. تو بگو چی کار کنم، همون کارو انجام می -

 خوبه؟
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کند. بعد برای پنهان کردن حرف نگاهم میای بیلحظه

 چشم بیرون به اندشده ترآرام آشکاراهایی که به چشم

 .کشدمی جلو سر روی را گلدارش روسری. دوزدمی

گم چی کار کن، چی کار نکن. فقط من نمی -

حواست باشه یه کاری نکنی بعدها از خودت 

 طلبکار بشی.

 

 

. 

 

برم. ای کاش پوست لپم را از داخل زیر دندان می

م، دانست من برای مدیون نشدن به خودماهی می

کشم. یادم هست که چطور عذاب تردید را به دوش می
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 قصه یه وسط وقتی تا آدمی»گفت: ماهی همیشه می

 «.نداره خبر آخرش از است،

ترین تصویر و این بدیهی.ترین و در عین حال ترسناک

 برای غزالِ این روزهاست. خیلی خیلی ترسناک.

 

ق رویم جایی است حوالی ولیعصر. عمدا اتاهتلی که می

ی گیرم که اگر ماهی دوباره روی دندهدو تخته می

 از که را اتاق کارت لجبازی افتاد بتوانم آرامش کنم.

 زنگ بار چهار از بیشتر خسرو گیرممی متصدی دست

 کمی شناسممی که کسی برای اصرار همه این و زده

 .چرا و امرفته کجا دانستمی که مخصوصا. است زیاد

 

شود کنار رو به خیابان باز میی پنجره را که پرده

کشانم تا وسط اتاق تر و تمیز هتل. زنم و نور را میمی
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گذارد کنار تخت و در حالی که ماهی ساکش را می

 گوید:کشد میروسری را از سرش می

 به بار چند اینه از بیشتر اشاین طایفه فیس و افاده-

 .نده جواب طرف و بزنه زنگ یکی

 

 

. 
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کنم و چشم ماشین را نزدیک آپارتمان نگین پارک می

 جلوتر، کمی که دوزم به ماشین مشکی خسرومی

 موج و ماهی دلخوری. است شده پارک خیابان طرفآن

 تحت را افکارم یهمه خسرو تماس از بعد که مالیمی

تاخیر از  با. کندمی سرگردانم بود، داده قرار شعاع

هایم را بیندازم روی شوم. باید برنامهماشین پیاده می

دور تند و زودتر فکری برای سر و سامان 

 انگار بودن خانهبی و تنهایی. بکنم ماهی به دادن

 .بود کرده طاقتشبی و عصبی

 

گذارم روی زنگ واحد نگین و خودم را انگشتم را می

 از پر اولِ آورم. روزهایدر روزهای اول به یاد می

 !را ناامنی و دلشکستگی

 بیا باال غزال جان. -
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هیچ حرفی اندازم و بینیم نگاهی به چشمی آیفون می

هایی خانه بودن و تنهایی حسشوم. ناامنی، بیوارد می

است که این روزها به طرز معجزه آسایی در ذهنم 

آیم در واحد اند. از آسانسور که بیرون میاثر شدهکم

 است.نگین باز 

 

 دختر؟ سالم. این چه ریختیه -

نگین که در ابتدای راهرو ایستاده این سوال را 

ی کنسول به خودم گویم و در آینهپرسد. سالمی میمی

کنم. ظاهرم همانی است که همیشه بودم، فقط نگاه می

 تر.رنگکمی بی

 ام کرد.ترافیک کالفه -

 زند.نگین لبخند می
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 شام بخوریم؟ها منتظر بودن بیای بیا بچه -

 آویزان را شالم و مانتو اندازم.ابروهایم را باال می

 روی  را دستش نگین. راهرو جالباسی روی کنممی

 ورودم با .کندمی ترغیبم حرکت به و گذاردمی کتفم

 طرفم به ایستاده پذیرایی یپنجره پشت که خسرو

 :گویدمی او از زودتر حسام را سالمم جواب. چرخدمی

 موکل زیبای من!سالم بر  -

 نشیند.آید و روی مبل مقابلش میخسرو جلو می

آد قید چشماتو زدی و دیگه بهشون نیاز به نظر می -

 نداری.

 

خندد. نگین فشار کوچکی به حسام با صدای بلند می

 رود.آورد و به طرف آشپزخانه میپشتم می
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 دونی دیدن یه سلطان تو تله چه کیفی داره.نمی -

پوشی دهد و بدون پردهتکیه میخسرو به مبل 

 گوید:می

 پس ازش لذت ببر. -

طور واضح به حسی که حاال دیگر بازی از اینکه این

کند منقلب نیست، ادا نیست، شو نیست، اشاره می

 شوم.می

 بفرمایید بشیند خانمِ غزال. -

 گوید:گردد طرف خسرو با شیطنت میبعد برمی

 

 

. 
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 االن اکی شد سلطان؟ -

روی خسرو خواهم روی مبل روبهروم. میجلو می

کشد و مچ دستم را بنشینم که خودش را جلو می

گیرد. جواب نگاه متعجبم را با کشیدن آرام دستم می

 لبخند به و نشینممی دهد. کنارش روی مبلمی

 .کنممی نگاه حسام یشرورانه

 اوضاع چطوره؟ -
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دهم که خسرو هنوز دستم جواب حسام را در حالی می

 را رها نکرده است.

 من که منتظر شمام. -

احتماال منظورش به ماجرای همایون و دادگاه نبوده که 

 خواستمی شاید اندازد.با جوابم نگاهی به خسرو می

 مکالمه یک یا بگیرد پی را خسرو با اششوخی یادامه

 وع کند.شر را ساده

 

 پای روی از را پایش شود.رنگ میلبخندش محو و کم

 .نشیندمی صاف و داردبرمی دیگر

 صادر حکمشون هفته این گفتم که -

 ...ما دادگاه هم بعد و شهمی

دهد تا خسرو میان حرفش دستش را دور مچم سر می

 انگشتانم.
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 این موضوع رو بذارید برای بعد. -

 

گردیم. در این برمیمن و حسام هر دو به طرفش 

ام در مورد همین مدت هر وقت و هر جا حسام را دیده

موضوع حرف زدیم و حاال عجیب است که خسرو 

کنم گیرد. فکر میی ما را میی مکالمهجلوی ادامه

خواهد های حسام است که نمیشاید چیزی در حرف

من بدانم یا تمایل ندارد حرف به ماجرای صرف نظر از 

 د.شکایتش برس

 گوید:جای جواب نگاه ما، به نگین میبه

 داره؟ تفصیل و غذای آماده انقدر طول -

 کند.نگین با خنده اعتراض می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 صبر کمیه امروز؟ شدی بداخالق و زورگو چقدر -

 !کن

گردد طرفم. از کنم که برمیرخش نگاه میهنوز به نیم

لرزاند. در عمق این فاصله نگاه کردن به او دلم می

توانم از این ش چیزی هست که فقط من میهایچشم

 ی کوتاه ببینم.فاصله

 کند:آرام نجوا می

 زورگوام؟ من -

کند. تلفن حسام نگاهم میان چشمانش حرکت می

شود خورد. برای جواب دادن از جایش بلند میزنگ می

 رود.و به طرف راهرو می

 

 و رسدمی گوش به آشپزخانه از که آرامی تق تق میان 

 گویم:رف زدن حسام با تلفن، مثل خودش میح صدای
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 با من یا بقیه؟ -

دونی فرق داری الزم نیست آدم بهت همین که می -

 زور بگه.

ی زنم منظورش به جملهزنم. حدس میلبخند آرامی می

 پشت تلفن باشد.

 !نباش جنتلمن انقدر دیگه -

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 511پارت#
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 دیر کردی! -

باز هم مثل پشت تلفن خبری است. لبخند لحنش 

شود و نفسم را محکم از بینی رها آرامم جمع می

 کنم.می

 با ماهی بحث کردم. -

دارد و به جهتی که صدای حسام نگاهش را از من برمی

 رسد، می.دوزد.از آن به گوش می

 زدم.حدس می -

 

کند، به اش حرکت مینگاهم از ابروهای مشکی

تر روی و بعد کمی پایین ی چشمش می.رسدگوشه
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کنم تا میل عجیبم را برای اش. دستم را مشت میگونه

 لمس کردنش سرکوب کنم.

 دم.کم بهش حق میخب من یه -

 دوباره به طرفم برمی.گردد.

 بینه،می بیرون از که چیزایی با همه اونم مثل -

 .دهمی حکم و کنهمی قضاوت

 

ا و معن به بیشتر گویم و خودماین جمله را می

کنم. به اینکه پیش بینی ماهی در اش فکر میدرستی

 از درست مورد امین بیشتر از منی که در آن رابطه بودم

 ماهی هایدیده روزها آن من اینکه به. بود درآمده آب

 به ببینم؟ که بودم نخواسته یا بودم کرده کشف را

 احتماالتش هم بار این کند فکر دارد حق ماهی اینکه

 است؟ درست
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نگین دیس بزرگی که غذا را در آن کشیده روی میز 

 چیزی خسرو منتظرم کند.گذارد و صدایمان میمی

 ته تا تواندمی انگار که نگاهی با تنها او ولی بگوید،

 حسام آمدن با. دوزدمی چشم من به بخواهد را افکارم

 را ما نشستن نزدیک ی.فاصله هم باز که شوخی نگاه و

 شود.یش بلند میجا از گیرد، می هدف

 

بیا زودتر شام بخوریم از دست این دوتا ذره بین  -

 راحت شیم.

 گویم:ایستم و زیر لبی میکنارش می

 نه اینکه جاهای دیگه ذره بین نداریم! -

 منظورم را می فهمد. ابروهایش باال می پرند.

 کنی.دونستم از نبودن قمر استقبال مینمی -
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 تنها شوم.داغ می  ام زده که حرفی تعبیر خودم از

 من برای هم باز دارد که ابعادی یهمه با او، با بودن

 روی ببندم چشم توانممی که امن آنقدر. است امن

 رقم قصه این برای است قرار چطور دانمنمی که پایانی

 با که لحظه همین کنم؛ زندگی روزها همین در و بخورد

تانش انگش میان دستم و زنممی حرف فاصله این از او

 شود.فشرده می

 

 هایجواب تک و های حسامشام میان شوخی

 ها، حرف میان گاهی .شودمی خسروصرف یکوبنده

 که کنندمی مشترکشان یگذشته به کوچکی هایاشاره

 .بیاورم در سر آن از خواهدمی دلم عجیب

 .رفتینمی دیدیم بعدموندین یه فیلم میحاال می-
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 512پارت#

 

 

 

 دهد:حسام زودتر از خسرو با شیطنت جواب می

 انقدر اصرار نکن نگین. -

 جواب جای به و خسرو کتش را روی ساعد می.اندازد

 طرف دست را کار حساب که هایینگاه آن از یکی
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 از را نگین ماشین ریموت .کندمی نثارش دهدمی مقابل

 گیرم.و به طرف نگین می آورممی بیرون جیبم

 .انداخت راه کارمو کلی مرسی نگین جون. -

آورد، نگین درحالی که دستش را برای گرفتن جلو می

 گوید:می

قبال هم گفتم، بمونه پیشت. من فردا کار خاصی -

 ندارم.

دانستم باید از برخالف او من آنقدر کار داشتم که نمی

ی و فکر ماه دلخوری را ذهنم یهمه کجا شروع کنم.

دانستم دقیقا باید سرو سامان دادنش پر کرده بود. نمی

از کجا شروع کنم. فکرهای دیگری هم بود. مثل حکم 

همایون، پیدا شدن سر و کله ی شعله و یا امین. و 

شاید بیشتر از همه مهتاب و زمین هایی که تکلیفشان 

 معلوم نبود.
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 ممنون نگین جان. -

 مطمئن؟ -

رویش می زنم. پیش از این هیچ لبخند بی رنگی به 

وقت در زندگی ام سابقه نداشت چیزی را از کسی 

درخواست کنم و این یکی از امتیازات دختر همایون 

 .داردبرمی آویز روی از را پانچواش نگین بودن بود.

 آم بذارمش تو پارکینگ.پس می -

 ایجمله چند. شودمی آسانسور وارد خسرو و من همراه

زنند. و های فردا حرف میکار و برنامه مورد در هم با

من به ماهی فکر می.کنم. به این که غذایی که برایش 

سفارش داده.ام را خورده؟ خواب است یا بیدار؟ نکند 

کنم از من گرفته دلش بیشتر از چیزی که فکر می

 باشد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

بیرون که می.رویم، خسرو درهای ماشینش را که آن 

کند. نگین آخرین طرف خیابان پارک شده باز می

دهد. توضیح را در مورد چیزی که خسرو پرسیده می

کنم و زودتر به طرف میان حرفش خداحافظی می

  روم.ماشین خسرو می

 

آورم تا برای ماهی پیام گوشی را از جیبم بیرون می

خواهم ببینم هنوز مثل عصر آتشی است یا بفرستم. می

ی اول را تایپ در این فاصله کمی آرام شده. هنوز کلمه

ام که صدای زوزه مانندی از پشت سرم، گوش نکرده

نشیند روی کند. بعد سردی جسمی میهایم را پر می

 گیرد.ی تنم را میپهلویم و در کسری از ثانیه درد همه
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گذارم روی منبع درد. چشمم سیاهی دستم را می

 موتور اگزوز یزوزه صدای. زنممی محکم پلکرود. می

 از که گیردمی ایهمهمه را جایش و شودمی دور

 .است تشخیص قابل خسرو صدای تنها میانش

 غزال؟ غزال؟ -
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گوید. تری زیر دستم به دومین غزال را با فریاد می

 خالی زانوهایم رسد. پشتالی انگشتانم میالبه

نی که محکم من را دستا میان زمین جایبه و شودمی

 .آیممی فرود کشیده در آغوش

هایم چند بار شنوم، چشممیان اصوات نامفهومی که می

 چشمم مقابل از سایه مثل تصاویر شود.باز و بسته می

. گیردمی آغوش در را سرم کسی. کنندمی حرکت

 که خوشایندی گرمای به چسبدمی امزده یخ پیشانی

.آخرین چیزی که آوردمی هم روی را هایمچشم

 شنوم صدای اوست:می

 چشماتو باز کن غزال. -

ام. زمان بیرون و میان بیهوشی و هشیاری معلق مانده

 از نه را چیزی رفتن فرو. انگار دارد فرق هم با درونم

 فرو. کنممی حس دستم پوستم در سرمایش، از که درد
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 سیاهی فقط که نهایتبی عمق به حفره یک در روم؛می

 کشد.وای ویولنی که انگار من را در آغوش مین و است

 

 

 شنوی؟غزال جان؟ صدامو می -

شود و دوباره هایم را باز کنم. باز میکنم چشمسعی می

دار و افتد. صدای نگین را هر چند کشروی هم می

 توانم تشخیص بدهم.گنگ ولی می

 خانم شما که گفتین بهوش اومده. -

تر ی نزدیکشود و کسی از فاصلهصدایش دور می

 گوید:می

 این. داده دست از خون خیلی بهوشه عزیزم. -

 .شهمی نرمال حالش بگیره واحدو
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شود. انگار برای خودش صدای نگین باز نزدیک می

 زند:زیر لب غر می

 .بده توضیح خسرو برای اینو تونستی -

هایی که کنم. نور مهتابیهایم را کمی باز میچشم

هایم. زند در چشمیم شده درست باالی تخت نصب

 زنم:صدا لب میدهم و بیهای خشکم را تکان میلب

 آب. -

 خوبی؟. نگرانی از کشتی مارو که تو وای غزال... -

 گیرد.هایم جان میتصویر تارِ نگین پیش چشم

 بینی؟ درد نداری؟منو می -

 جایبه دهم وبار روی هم فشار میهایم را یکچشم

 :گویممی دوباره هایشسوال جواب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار
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 آب. -

تونم باشه. بذار... بذار برم از پرستار بپرسم ببینم می -

 گردم.بهت بدم. االن برمی
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شود دنبال رفتنش را تا جایی که از دیدم خارج می

ی چرخانم و از گوشهکنم. بعد به آرامی سرم را میمی

کنم. از روی لباس چیزی دیده به پهلویم نگاه میچشم 

اش توانم دردِ همراه با گرفتگیکم میشود ولی کمنمی

 گذارممی و آورممی باال را حس کنم. دستم را به کندی

 ولی دارم بغض. کشدمی تیر کمرم یمهره تا. آن روی

 .کنم گریه توانمنمی حتی که است بد حالم قدرآن

سو ز بیرون در نگاهم را به آنای اصدای زمزمه

گذرد تصاویر و صداها کشاند. هر لحظه که میمی

کنند. در نیمه باز، کامال باز وضوح بیشتری پیدا می

آید و ای داخل میشود. نگین با لبخندی عاریهمی

 گوید:می
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تونم لباتو خیس کنم تا چند ساعت دیگه گفت می -

 .بخوری چیزی یه که بتونی

جا آید ولی نگاه من همانر تخت جلو مینگین تا کنا

 خیره شنوم.هایش را نمیی حرفبقیه ماند.کنار در می

 که روزهایی از یکهیچ شبیه انگار که مردی به شوممی

 .نیست شناختمشمی لحظه این از پیش

ای به عقب گیرد و برای لحظهنگین رد نگاهم را می

گذارد را میآید و دستمال خیس چرخد. بعد جلو میمی

خواهد به گوش هایم. آرام و انگار که نمیروی لب

 گوید:خسرو برسد، می

 

 درد نداری؟ -

هایم را که در اثر نور مستقیم خشک ودردناک چشم

 همان. اوست به نگاهم هنوز. کنممی باز بندم وشده می
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 دارد، تن به بودمش دیده بار آخرین که هاییلباس

خواست لم مید که شده اصالح صورت همان

 داده باال سیاه موهای همان ، رویش بگذارم دست

 همیشه مثل .نیست سرجایش انگار چیز یک ولی شده،

 .نیست

ای آید. لحظهشود، جلو میکار نگین که تمام می

کند. سیبک گلویش هایم نگاه میمستقیم به چشم

شود شود. بعد خم میسخت و سنگین باال و پایین می

 چسباند میان ابروهایم.یهایش را مو لب

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 515پارت#

 

 

 

بندم. قلبم هایم را میهایش چشمبا حس داغی لب

شود انگار. خون گرم با شدت بیشتری درون زنده می

هایش را چند ثانیه افتد. لبهایم به جریان میرگ

دارد و همین که میخواهد سرش را جا نگه میهمان

 بکشد، می گویم:عقب 

 کارِ... کی بود؟ -

 این پاسخ توانندمی اطرافم یهمه که است انگیزغم

 کشدمی عقب که را سرش. کندمی مکث. باشند سوال
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 یدقیقه چند که آدمی آن دیگر ایستد،می راست و

 همان شده. نیست دیدمش اتاق در جلوی پیش

 و جدی .شناختممی مدت این تمام که خسرویی

 !مصمم

 

 کنم.داش میپی -

 برای شود.ی چشمم از بغض و اشک گرم میکاسه

 همین. زنممی پلک هم سر پشت بار چند زدنش پس

 یا بوده قاب کیف یک کار اتفاق این گویدنمی که

 یاندازه به درست چیز همه یعنی شبی، آخر مزاحم یه

 .است کثیف و زشت من ذهن احتماالت

 

 دادم.تقصیر منه! باید احتمالشو می -
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صدایش حین گفتن این جمله صاف نیست و میان زیر 

توان حس کرد. چیزی و بمش لرزش محسوسی را می

 پنهان برای تا ترکیدن بغضم باقی نمانده.

 «آخ» دلیل بی و پهلویم روی گذارم می دست کردنش

 مثل درست دارد حسی خسرو سنگین نگاه. گویممی

مهتاب  نبودن از دلم وقتی. امکودکی روزهای در ماهی

زدم. ماهی گرفت و خودم را به مریضی میمی

کشید روی موهایم و فهمید. دستش را با مهر میمی

دختر هم انقدر لوس و »زد: لبخندی پرغصه تشر می

 «نازنازی؟

 پرسد:آید و با لحنی نگران مینگین جلو می

گم بیاد بهت درد داری؟ آره؟ االن به پرستار می -

 مسکن بزنه.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

های پر به خسرو نگاه رود. با چشمرون میاز اتاق بی

 حالت دورترین در او هایچشم اینکه عجیب کنم.می

 را دستش کف. است من نگاه یآینه انگار ممکن

 زل من به جدیت با. صورتم طرف یک روی گذاردمی

 .زندمی

کس بهت آسیب بزنه غزال. ذارم هیچدیگه نمی -

 دم. به من اعتماد کن.بهت قول می

آید قبال هم از من خواسته بود که به او اعتماد می یادم

 همه کنم. ولی این لحن و معنی کجا و آن روزها کجا؟

 فکر که است آنی از ترخطرناک و ترجدی انگار چیز

 . کردممی

 

ام کشیده وار روی گونهانگشت شستش نوازش

هایم را از سر آرامشی که به از سر شود. چشممی
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 نجوا لب زیر ریزد می بندم.جانم میانگشتش به 

 :کنممی

 ماهی. -

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 516پارت#

 

 

شود و بعد با کالفگی حرکت انگشتش متوقف می

 گوید:می
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 بمون تا فردا اگه خواستی بهش خبر می دم. -

توانم درک کنم با اتفاقی که افتاده حضور ماهی می

 همه و گرددمیبر پرستار با نگین خوشایندش نیست.

 دور من از خسرو. کندمی تغییر کوتاهی یفاصله در چیز

 بردمی خود با را سرانگشتانش و حضور گرمی. شودمی

 خواب در کندمی تزریق پرستار که مسکنی با من و

 .روممی فرو عمیقی

 

 

 هر از ام. خط افکارمبیشتر از هر چیزی نگران ماهی

ت به او و اتاقش در نهای در شودمی شروع که اینقطه

دانم روی لجبازش اجازه داده که با رسم. نمیهتل می

دانم که منتظر است. من تماس بگیرد ولی خوب می

ام را گرفته بودم و او خبری صبح از نگین سراغ گوشی
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وقتی اون اتفاق افتاد فقط تونستم »نداشت. گفته بود: 

اشین زنگ خونه رو بزنم و به حسام خبر بدم، بعدم با م

وقت توجهم تازه آن« خسرو تو رو آوردیم بیمارستان.

به لباسش جلب شده بود؛ به همان پانچو و شالی که 

 شب قبل به تن داشت.

 

مانیم تا با ویلچیر جلوی رمپ ورودی بیمارستان می

خسرو ماشین را بیاورد. دردی که در پهلو و کمرم حس 

است. کنم را فکر ماهی و نگرانی او بیشتر کرده می

آید. ماشین خسرو تا جایی که ممکن است پیش می

نگین با خوشرویی خاصش از پرسنل بیمارستان که من 

کند و پیش از اینکه خسرو از را تا انجا آورده تشکر می

اندازد زیر بازویم و کنار ماشین پیاده شود، دست می

 گوید:گوشم می
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 تونی بیای یا بگم خسرو بغلت کنه؟می -

زمان دارد. هر دو دستم را جدی را هم لحنش شوخی و

 گویم:گیرم و میی ویلچیر میبه دسته

 !کن حاال اذیت -

 :گویدمی گوشم زیر و خوردمی آشکارا را خنده اش

 دم اصال دیشب از .گممی جدی نه به جان نگین. -

 باهاش بخواد آدم برسه چه رفت، شهنمی پرش

 .بکنه هم شوخی

در ماشین را برایم باز رسد و خسرو همان لحظه می

 گیرد.کند. بعد بازوی سمت دیگرم را میمی

 گیرم برو خونه.نگین یه تاکسی می -

 گوید:نگین با تعجب می
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خوای ببری تا چی؟ غزالو با این حالش می -

 لواسون؟

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 517پارت#

 

 

 

 کند.ام به نگین نگاه میخسرو از کنار شانه

 دنبالت؟ بیادبگم علی  -
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 که است پرمعنی حال عین در و جدی جوابش آنقدر

. نزنم لبخند حال آن در تا دممی فشار هم روی هایملب

 :گویدمی نگین

خواد بیشتر از این توضیح بدی. خودم نمی -

 فهمیدم.

گذارم روی رکاب ماشین و دردِ پهلو برای پا می

نزدن  لبخند برای که هاییلب برد.ای نفسم را میلحظه

شود. ام سد فریادم میروی هم فشار داده

 کمک به تا کندمی باز بازویم دور از را دستش نگین

 سر پشت از را صدایش. بنشینم صندلی روی خسرو

 :شنوممی خسرو

 

 مواظب باش. -
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هایم هزاران روی صندلی می نشینم. انگار جای بخیه

 اند.سوزن فرو کرده

 خوبی؟ -

 سیاهی کنم.یهای پراشک نگاهش مبا چشم

 .شودمی کالفگی از پر چشمانش

 .بشین راحت تر،بذار صندلی رو ببرم عقب -

 گذارم روی ساعدش.دستم را می

 خواد.نمی -

آورد و شود. سرش را باال میحرکت دستش متوقف می

هایم هایش درست مقابل چشمنگاهم می کند. چشم

 در را خودم تصویر توانممی که نزدیک آنقدر است.

 اش ببینم.سیاهی

 !خسرو خوبم من -
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کم پیش آمده اسمش را صدا بزنم. کم پیش آمده این 

طور مستقیم خطابش کنم. کم پیش آمده وقتی 

 هایش.کنم زل بزنم در چشمصدایش می

 مطمئن؟ -

کشد و در را دهم. با مکث عقب میسرم را تکان می

گاه صندلی و چسبانم به تکیهبندد. سرم را میمی

بندم. زندگی آرام و بدون هیجانم در ایم را میهچشم

 روزها آن یانگارهمه که کرده تغییر جوری مدتی کوتاه

 به امشده تبدیل خودم حاال. اندبوده خیاالتم ی زاییده

 از روز هر ماهی که داغی خبرهای آن از یکی یسوژه

 .خواندمی برایم روزنامه حوادث ستون
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عد حرکت نرم ماشین کنم و بحضور خسرو را حس می

خواهم آرامش کنم. انگار میهایم را باز نمیرا. چشم

 دانممی این لحظه را به خودم هدیه بدهم. آرامشی که

 است قرار زودیبه و نیست همیشگی نیست، دائمی

 .شود تلخ حقایق طوفان دستخوش

ای دلخواه را میان خواب و بیدار و در خلسه تا خانه

ود ماشین به حیاط اولین چیزی که کنم. با ورسپری می

گردم ماشین قمر است. خبری از با چشم دنبالش می

 کنم.آن در پارکینگ نیست. نفسم را آرام رها می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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آیم، رفت نیست. دیشب بهش گفتم خونه نمی -

 ی خودش!خونه

شین را ما کنم؟از کجا فهمیده بود به چه چیزی فکر می

 چرخم.ها جلو می برد. به طرفش میتا کنار پله

 نپرسید کجا؟ -

اندازد. اولین بار است که در این ابروهایش را باال می

گیرد. بینم نگاهش رنگی از شیطنت میچند ساعت می

 سر سربه که بودم چرا هیچ وقت به این فکر نکرده

 سر از باشد؟ مهر سر از تواندمی هایشگذاشتن قمر
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ی تولدش یک نکه وقتی در نوجوانی فهمید قصهای

دروغ بزرگ است نه دیگر فرح مادرش باقی ماند و نه 

خواهی از او مادر تمام و کمالش قمر با یک دنیا حق

 شد.

 

 کنه؟پرسیدنش فرقی توی ماجرا ایجاد می -

 پرسیدنش نه ولی جوابای تو چرا. -

ی زنم. خسرو حتی روزهاداند از چه حرف میخوب می

کرد تا قمر در تصور اشتباهش اول هم جوری رفتار می

بماند، چه رسیده به حاال که همه چیز جوری دیگری هم 

 بود.

کند و شود. ماشین را خاموش میتر میلبخندش عمیق

ی شود تا کمکم کند. چند دقیقهزودتر از آن پیاده می

نمانده بعد با تنی که از اثر درد و بیهوشی توانی برایش 
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 روی ابتدا همان نگاهم. روممی باال ورودی یاز چند پله

 بتوانم کاش ای کنممی آرزو دل در و نشیند می کاناپه

 .بخوابم کاناپه همین روی ساعت چند

ام را گیرد و انگار خواستهخسرو رد نگاهم را می

 کند.فهمد. فشار انگشتانش را دور بازویم بیشتر میمی

 

ونجا بخواب. این جا رفت و آمد تا اتاقم بیا. ا -

 تونی استراحت کنی.شه نمیمی

احتماال منظورش به برگشتن قمر است. نگاهم را از 

 دارم.کاناپه برمی

 تونم تا اتاقم برم.می -

کند که به گوید ولی طوری هدایتم میرا می« باشه»

رویم. چند ها به طرف راهروی کنارش میجای پله
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 و نشاندمی تخت اتاقشی بعد من را روی دقیقه

 .کندمی نگاهم و ایستد می رویم روبه خودش

لباسی که به تن دارم را نگین قبل از مرخص شدن 

برایم آورده. لباسی که شبیه من نیست و تنم در آن 

ی لباس را از تنم فاصله حس غربت دارد. بادست یقه

 کند.ترم میدهم. معذبم و نگاه مستقیمش ناآراممی

 فتم اتاقم. باید اینا رو عوض کنم.رباید می -

 اندازد.نگاهی به سرتاپایم می

 آرم.برات می -

 

 

. 
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 519پارت#

 

 

 

هایم برود و از میانش فکر اینکه خسرو سراغ لباس

 یاجازه ولی .نیست خوشایندم چیزی انتخاب کند،

 اتاق از بیایم خودم به تا. دهدنمی من به مخالفت

 رها امسینه از محکم که نفسی با را من و رودمی یرونب

 ...بود اینجا ماهی اگر. گذاردمی تنها شودمی

کند. به هایم را استرس سنگین میفکر ماهی نفس

کنم. از وقتی که در هتل با ساعت روی دیوار نگاه می

گذرد ماهی خداحافظی کردم بیشتر از هجده ساعت می

اال از دستم عصبانی و ناراحت و این یعنی او حتما تاح
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کشم و شده است. شال را از دور گردنم بیرون می

اندازم روی نیمکت پای تخت. دکمه ی باالی بارانی می

های پلیسی که شود از حرفکنم و ذهنم پر میرا باز می

 چند ساعت پیش برای تکمیل پرونده دیده بودم.

 

های خسرو دستم را روی صدای نزدیک شدن قدم

گردم. دارد. به طرفش برمیی دوم ثابت نگه میکمهد

شرت کراپ سفید و شلوار شود و تینزدیکم می

گذارد. این لباس را اش را کنارم روی تخت میمشکی

بار با وجود بودم که همان اولین فقط یک بار پوشیده

 آلود قمر به آخرین بار تبدیل شده بود.نگاه اخم

 آد.بهت می -

 .کنممی نگاهش تعجب با آورم وسرم را باال می
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تو که همیشه از لباس پوشیدن من ایراد  -

 گرفتی.می

 کند:اعتراف می

 

 کردم.آد. اذیتت میاز استایلت خوشم می -

اندازم. اعتراف گرفتن از خسرو ابروهایم را باال می

نیا کار کوچکی نبود وقتی برای دادن کوچکترین ملک

 رساند.میاطالعات جان ادم را به لب 

گی که فراموش کنم قرار بود واسم اگه اینو می -

 لباس طراحی کنی، سخت در اشتباهی!

 خندند انگار.هایش میچشم

تا حاال باید بهت ثابت شده باشه که من زیر قول و  -

 زنم.قرارم نمی
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 گذارم.دارم و روی پاهایم میبلوز و شلوار را برمی

 خب؟ -

 اهاش برقصی!بمونه برای وقتی که بتونی ب -

 حتی. زندمی ایشرورانه چشمک حیرانم نگاه به

 چه جمله این از منظورش بزنم حدس توانمنمی

 .باشد تواندمی

 بمونم؟ یا تونیخودت می -

. بفهمم را منظورش تا دارم نیاز زمان ثانیه چند به

 زمزمه دهم.می فشار بیشتر انگشتانم میان را لباس

 .کنممی

 تونم.می -

 :پرسدمی بارهدو با مکث
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 مطمئن؟-

 که من از کندی به را نگاهش دهم.سرم را تکان می

 ولی نیست مطمئن او انگار من برخالف. گیردمی

 .کند وادارم کاری به خواهدنمی

 

 ماشین تو از داروهاتو کنی، عوضش تا پس باشه... -

 .آرممی

بندد. و من به این فکر رود و در را پشت سرش میمی

در این مدت هرگز حس ناامنی را کنار او کنم که من می

و در این خانه حس نکرده بودم. حتی همین حاال هم 

 به را چیزهمه بندی که بین ما بود،ی نیمباوجود رابطه

 یهمه شاید. کردمی واگذار خودم انتخاب و خواست

 که بود اشاربابی تربیت و ذات خاطربه هااین

به کسی تحمیل  را خودش حالتی هیچ در خواستنمی
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 نظر به که چیزی از بیشتر شاید خوشبینانه و کند

 .دادمی اهمیت من به آمدمی

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 520پارت#

 

 

 

آورم و همراه بافت نازکی که بارانی را از تن بیرون می

اندازم. قسمت سخت ام کنار شالم میزیرش پوشیده
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به خاطرش باشد کمرم ماجرا در آوردن شلوار است که 

 را خم کنم.

کشم. کنم و روی تخت دراز میهایم را عوض میلباس

خسرو بیشتر از زمانی که تا آوردن داروها نیاز است 

 یک دلم .چرا زد حدس شودمی و است تاخیر کرده

 هابخیه عمق خاطر به ولی خواهدمی داغ حمام

 و گذارممی بالش روی را سرم .ندارم را اشاجازه

 به تیره دکور وجود با که اتاق فضای دوزم بهچشم می

 دلباز و روشن خلوت حیاط به رو ایشیشه دیوار خاطر

 درست را آدم تا شده ساخته انگار که جایی. است

 .کند آرام زندگی تلخ حقایق وسط

 

کنم. نگاه می کارهچرخانم و به تابلوی نیمهسرم را می

تمامش کند. دلم خواهد خسرو به طرز عجیبی دلم می
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 من خودِ شبیه چقدر او خواهد ببینم، غزالِ ذهنمی

 !است

. شودمی باز احتیاط با در خورد و بعدای به در میضربه

 وارد آب لیوان و داروها یکیسه با که کنممی نگاهش

 که سرمایی و بیهوشی داروی اثر هنوز. شودمی اتاق

 کنم.می حس را باشد خونی کم خاطر به کنممی فکر

 نخواب. بیا اول داروهاتو بخور بعد. -

گذارد و من باز داروها را با همان کیسه روی پاتختی می

هایش افتم که عادت دارد قرصاختیار یاد ماهی میبی

 را خودم کنممی سعس را کنار هم روی پاتختی بچیند.

 گذاردمی پشتم روی را دستش خسرو. بکشم باال کمی

برم. خسرو ز درد زیر دندان میا را لبم. کند کمکم تا

دهد و بااخم بیوتیک را به دستم میکپسول آنتی 

 گوید:می
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 گی؟نمی آخم یه دونم چرا وقتی درد دارینمی -

 هایم گرفته کمی مینوشم.ای که مقابل لباز آب میوه

 .بازی لوس گهمی بهش ماهی آخه -

گیرد و کند. لیوان را از دستم میبا استهزا نگاهم می

 گذارد.وی پاتختی میر

 ات قرار بود گالدیاتور تحویل بده؟دایه -

 گیرد.لیوان را از دستم می

 رم زنگ بزنم...یه کم استراحت کن. منم می -

خواهد کمرش را صاف کند که دستم دور مچش می می

آورد و با تعجب نگاهم نشیند. سرش را باال می

اندازهی  به چیز همه اتاق این از بیرون دانممی کند.می

دانم صبح و شبی که گذراندم ترسناک است. می
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های عمیق این قصه و به همین راحتی ایم در چالهافتاده

ها دانم بعد از این آدمقرار نیست بیرون بیاییم. می

بیش از این در ذهنم سقوط خواهند کرد. ولی در این 

دانم چرا به پهلویم لحظه نه ماهی، نه آن کسی که نمی

ده، نه همایون و نه هیچ آدمی مهم چاقو کشی

 .کشممی هم روی را هایملب نیست.

 

 بمون! -

 انگار. گذاردمی پاتختی روی داروها کنار لیوان را

 که چیزهایی آن یهمه از شوم رها خواهممی فهمیده

 روی. است نشسته انتظارمان به اتاق این از بیرون

 .نشیندمی تخت

دها رو توی همیشه عادت داری بهترین پیشنها  -

 بدترین شرایط بدی؟
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  بکشم؟ خجالت واضحش یباید از این اشاره

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 521پارت#

 

 

 

 .چی دنبال خوای بریدونم میمی -

بازد. ما این درد را با ای رنگ میشیطنت نگاهش لحظه

مهری و هم شریکیم. هیچ کس بهتر از ما رنج بی

 دور از را دستم کند.نمیخیانت اطرافیانش را درک 
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 تاج به دهممی تکیه را سرم و کنممی باز مچش

 روی از را موهایم و آورد می جلو را دستش .تخت

 .زندمی کنار پیشانی

 

 با این اوضاعت بمونم که فقط باید برات قصه بگم. -

دارم و بازرنگی هایم نگه میحالم را پشت لبلبخند بی

 گویم:می

 اره برام بگه.قصه رو که نگین قر -

کند و بعد با کنجکاوی دستش روی موهایم مکث می

 پرسد:می

 نگین؟ -

 گویم:اندازم و میاش میکارهنگاهی به تابلوی نیمهنیم
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ی روزهایی که ایتالیا بودیدو برام آره. قراره قصه -

 تعریف کنه.

 کشد.کند و دستش را عقب میاخم شوخی می

 خود!اون که بی -

 دوست داری خودت برام تعریف کنی؟چرا؟  -

 خندد.دیگر آشکارا می

 زرنگی؟ انقدر چرا تو بچه، -

شود. خنده روی اش بلند میصدای زنگ تماس گوشی

میرد انگار. گوشی را از جیب لب هر دوی ما می

آورد و با نگاهی به صفحه صدایش شلوارش بیرون می

 کند.را قطع می

 

 از کجاش بگم؟ -
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التهابی که در درونم به راه افتاده آنقدر در صورتم حتما 

 گوید:آورد، مینمود دارد که تا نگاهش را باال می

ات سر بزنه، یه بهانه نگینه. بهش گفتم بره به دایه -

 هم واسه نبودنت بیاره تا خودم باهاش حرف بزنم.

 که سوالی همه آن میان. کشممی هم روی هایم رالب

کی انگار تیزی به دست دارد و به در ی لولد،می ذهنم در

 کشد.و دیوار مغزم خنج می

 کنی کار همایونه؟فکر می -

افتد و با بهت نگاهم میان دو ابرویش فاصله می

 کند.می

 

ی پونزده کنی آدمی که به دخترخالهفکر می -

اش رحم نکره، ممکنه با دختر خودشم انقدر ساله

 رحم باشه؟بی
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ی این روزها برآمده بود. از این ترس از لحظه به لحظه

فروریختنِ تمام قد پدری در ذهن دخترش. از غربتی 

 که در این مدت زیسته بودمش.

 کار همایون نیست! -

انگار یک امید، هر چند کوچک و ناچیز ته ذهنم جوانه 

 کند.زند. بغض در گلویم سنگینی میمی

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 522پارت#
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 ی؟دوناز کجا می -

گذارد و مستقیم نگاهم گوشی را روی پایش می

 کند.می

 خودت گفتی، یادت نیست؟ -

 کنم.گیج نگاهش می

زنه کنی فرح داره همایونو دور میتو گفتی فکر می -

هایی بزنم که درست از آب و باعث شدی حدس

 دراومد. 

یعنی حرف من تا این حد بعید بود که او با آن همه 

ر نکرده بود؟ یادم است وقت به آن فکزرنگی هیچ

ماهی هم در مورد فرح گفته بود که این برادر و خواهر 

پرستند و امکان ندارد به هم دیگر را میبعد از خدا هم

خیانت کنند. پس چرا برای من عجیب نبود؟ دور از 
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ذهن نبود؟ نشدنی نبود؟ منی که بیشتر از هرکس مهر 

 میان این دونفر را دیده بودم!

آید صورت و نگاهم به چشمش جالب میانگار حالت 

 کشد.ام را میآورد و نوک بینیکه درستش را جلو می

 نگفتی، از کجا بگم؟ -

 گوید:کنم، میپرسشی که نگاهش می

 خوای از زمانی که ایتالیا بودم بدونی؟مگه نمی -

این همه نرمش را به چه حسابی باید بگذارم؟ به 

از دست دادن حساب آرامش قبل از طوفان یا ترس 

 هایی که شاید فردا دیگر نباشد.فرصت
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اش برایم حرف زده، اولین و آخرین باری که از گذشته

همان روزی بود که درمورد نقاشی کشیدنش گفته بود. 

 کاره تا میدان ونتزیا.ی نیمههمان قصه

 از ونتزیا. -

هایم نگاهش با شرارت توقف معناداری روی لب

 کند.می

 خواد بره باید بلیط بخره.آدم سینما هم ب -

ی علی چپی منظورش آنقدر واضح است که هیچ کوچه

 گذارد.برای پیچیدن به آن نمی

 

 من چاقو خوردم. -

 اندازد.ابروهایش را باال می
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شغل من بیزینسه آهو خانم. تا کاری واسم صرف  -

 دم.نداشته باشه، انجامش نمی

کرد، وقتی به انصافی میچقدر در مورد خودش بی

چشمداشت هوای چشم دیده بودم که تا چه حد بی

اطرافیانش را داشت. سرش را جلو می آورد و من 

 حرکت همین. کشممی عقب کمی را خودم شیطنت با

 نزدیک .نشاندمی جانم به را درد و کشیدگی هم کوچک

 :کندمی زمزمه صورتم

 کنه؟ترت میقبال بهت نگفتم فرار جذاب-

 

 

. 
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 وکردم خداآرزتورادرگوش#

 523پارت#

 

 

کند. گرمای نفسش پوست صورتم را نوازش می

گذارد روی یک طرف آورد و میدستش را باال می

صورتم. دیگر نه جایی برای عقب رفتن دارم و نه 

 امگونه روی آرام و نرم شستش انگشت میلش را.

 .کندمی حرکت

 باشه؟ خوشحال باختن از کسی دیدی حاال تا -

 و او هایچشم سیاهی برق میان حاال؛ ام. همیندیده

 را هایمچشم. لبم یگوشه نشیندمی که هایینفس داغ

 هایمپلک پشت از را اشبوسه و لمس حس و بندممی

 .کنممی دنبال
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 به. شویممی متولد بارها ها در همین زندگی همما آدم

 را مانقبلی خودِ دیگر که رسیممی ایلحظه

 توانیم تصورش کنیم.شناسیم و حتی نمینمی

ی روزهای بدون این مثل من که انگار همه

 سرانگشتان، یگونهنوازش حرکت این بدون آغوش،

 به توانستممی نه و شناختممی نه را هابوسه این بدون

 و خوردمی سر گردنم پشت از آرام دستش. بیاورم یاد

ا مکث ب .کشدمی عقب را سرش آرامی همان به

چرخاند و وقتی به نگاهش را میان اجزای صورتم می

 کند:رسد، نجوا میهایم میچشم

 

 !مونیمی نقاشی مثل تو -
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کشم و با نگاه خسرو به آن هایم را توی دهان میلب

های تندی است که در کنم. ذهنم پر از رنگرهایش می

 ام.اش در اتاق نگین دیدهقاب نقاشی

 نگینه؟ کار اتاق توکدوم نقاشی؟ اونی که  -

 و ام و او جوری با تعجبمثل خودش آرام گفته

 دنیا حرف ترینعجیب انگار که کندمی نگاهم تحسین

 گزگز به کشیدگی و درد از هایمبخیه. امزده را

 خودش او و درد جای روی گذارممی را دستم. اندافتاده

 .بدهم تکیه تخت تاج و بالش به تا کشدمی عقب را

 

 اون؟ چرا -

 گویم:کنم و میمستقیم نگاهش می

 بلند دامن با دختر اون بدونم خوادمی دلم خیلی چون -

 !کیه داره پاش به که پابندی و

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رقصد. چیزی حسی خوشایند در چشمانش می

 !آن از بیشتر چیزی شاید... شاید یا مهر مثل

 یه دختر عرب. -

برم. زیر لب حرفش را با تعجب ابروهایم را باال می

 را اشجمله و موهایم میان بردمی دست کنم.تکرار می

 .کندمی کامل

 

 بست.یه دختر جسور عرب که همیشه به پاش می -

 اول را کدام باید دانمنمی که دارم آنقدر سوال در ذهنم

 . بپرسم

 

 

. 
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ی که آن طور با تکیه ادا «جسور»ولی میان آن همه 

 طاقتم کرده بود انگار.شده بود، بی

 سور؟چرا ج -

 کند.حرکت دستش را میان موهایم متوقف نمی

اش چون برای رسیدن به آرزوهاش از شهر و طایفه-

فرار کرده بود و خودشو رسونده بود به جایی که 

گفت اگه پیداش کنن توی رویاشو داشت... چون می

ذارن... اش نمیهر ساعت و شرایطی که باشه، زنده

ری که دلش خواست جوچون تسلیم نشده بود و می

 خواد زندگی کنه.می

 

ها را طور خیره به من این جملهدانم چرا وقتی آننمی

ها ی این جملهکردم انگار فاعل همهگفت، حس میمی
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منم. ولی چیز دیگری هم بود. یک حس که تلخ نه، ولی 

 :پرسممی هوابی گس و ناخوشایند بود.

 دوسش داشتی؟ -

 

کند و بعد با حالتی غریب میای باتعجب نگاهم لحظه

گوید که گذارد و چیزی میام میای روی گونهبوسه

 دانم تا آخر عمر مشابهش را بشنوم.بعید می

 کنه!آدم که به خودش حسادت نمی -

خودم؟ برای خسرو دختر درون نقاشی که رویاهایش 

چرخد و به حقیقت پیوسته بود شبیه من بود؟ خسرو می

صدا اش را بیه تاج تخت. گوشیدهد بکنارم تکیه می

گذارد. بعد از روی شانه کند و روی پاتختی میمی

 گوید:کند و مینگاهم می
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سانس اول از همین لحظه شروع شد، فقط  -

 مجبوری برای هر سانس جدا بلیت بخری!

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 524پارت#

 

 

 

 که است نقاشی ی دخترِ درونآنقدر ذهنم درگیر قصه

 :پرسممی به جای جواب شیطنتش

 چرا رفتن؟! -
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شود و بعد با درک ای بهم نزدیک میابروهایش لحظه

 گردد.مفهوم سوالم دوباره به حالت قبل برمی

 رهاشون باید که هست دنیا توی چون یه چیزایی -

 بگذری باید داری دوستشون خیلی وقتی حتی .کرد

 .همینه توی شونقشنگی.برن بذاری و

نقدر معنادار و عمیق است که انگار دارد هایش آحرف

 دلیل هزاران به. زندمی حرف کارش در مورد کانسپت

 .اشنقاشی پشت

 

 خواند.هایم میانگار کنجکاوی را از چشم

یه روز تو اوج بدبختی دیدمش. چند ماه بود که از -

رفتم دانشگاه و شبا خونه زده بودم بیرون. صبحا می

کردم که به جای دو کار میتوی یه رستوران ایرانی 
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اش نه داد. بقیهسوم حقوقم بهم جای خواب و غذا می

 های دانشگاه.رسید نه هزینههای خودم میبه خرج

توانستم بفهمم برای تک کردم و میعجیب درکش می

ی عمرش را در ناز و نعمت بوده نیا که همهپسر ملک

 این شرایط تا چه حد طاقت فرساست.

ن پول چیزایی که واسه کالسای برای جور کرد -

خواستم بوم و وسایلمو جمع کردم دانشگاه می

رفتم تو خیابون. فصل توریست نبود. خودم 

ی این مدت چیزی کاسب دونستم مثل همهمی

 من و امخرخره روی بود گذاشته پا پدرم نیستم.

 توی بود فرستاده نگینو. بیارم کم خواستمنمی

کردم. وش زندگی میت قبال که آپارتمانی همون

گفت، زن، پول، خونه، ماشین به شرطی که مثل می

ی آدم سرعقل بیام و بخوام دوباره پزشکی بچه
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گفت، تا خوام... میگفتم، زن نمیبخونم. یهش می

 هر وقت که ایتالیا هستم!

 

گوید و من به نگین ی آخرش را تلخ و سنگین میجمله

دانسته قرار است نقش طعمه میکنم؛ به اینکه فکر می

 را بازی کند و وارد ماجرا شده؟

 طراحی رو دوست داشتی؟ -

 دهد:سرضرب جواب می

دونستم نه. فقط به خاطر این انتخاب کردم چون می -

 آد. پدرم ازش بدش می

 اون دختر؟ -

اسمش آلیا بود. یه دختر با یک لبخند بزرگ و پر از  - 

شه که خجالت رنگ. وقتی دیدمش، برعکس همی
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شو بکشم و اگه کشیدم بهش گفتم بذاره نقاشیمی

خوب بود پولشو بده. بهم گفت، تا آخر ماه فقط چند 

یورو داره که حاضره نصفش رو به خاطر نقاشیم بهم 

 بده.

 

 نقاشیش همونیه که توی اتاق نگینه؟-

 دهد:جواب می

نه... ازش یه پرتره کشیدم که ازم گرفت و به جاش -

 شو داد.نصف پول

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 525پارت#

 

 پس اون نقاشی؟ -

زند. به ی اتاق مینگاهش گریزی روی بوم گوشه

ی من به انتظار نشسته است. کارهجایی که تصویر نیمه

 کند.گردد و به من نگاه میدوباره برمی

ام بیرون انداختم اونو وقتی بعدها نگینو از خونه -

 کشیدم.

شود و این حالتم او را به اختیار گشاد میهایم بیچشم

 اندازد.خنده می

 

 برات خودم جلوی خواستمی همینو فکر کنم -

 !کنه تعریف

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی تعلیق یک داسته افتاده برای مثل آدمی که در تله

ام. نمی دانم ی داستانش به تقال افتادهشنیدن ادامه

ن یا باید اول از چه بپرسم؛ سرنوشت آلیا یا نگی

 خودش.

 ات؟ چرا بیرونش کردی؟از کدوم خونه -

از آن حالت تلخ و جدی دوباره فاصله گرفته و 

 هایش پر از شرارت شده.چشم

 

 این همه سوال فقط تو یه سانس؟ -

 :دهدمی جواب و زندمی چشمکی کنم،اخم که می

طور نموند. بعد از یه مدت همیشه که همون -

یه جایی رو اجاره  تونستم کار نیمه وقت پیدا کنم و

کنم. پدرم دیگه فهمیده بود فشارش جواب 
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 خواستمی. نبود ناامید هنوز ده، ولی انگارنمی

 .کنه امتحان هم شانسشو آخرین

 

تواستم تصورش تا آخر قصه را خوانده بودم. انگار می

ی الغری که آخرین بار پیش از کنم؛ با همان چهره

قط کافی بود ی فرح دیده بودم. فرفتنش در خانه

 کردم.ی آن میجدیت این روزهایش را ضمیمه

 آلیا چی؟ اون چی شد؟-

کند. انگار انتظار داشت من باز خسرو مکث کوتاهی می

 هم از نگین و شرایط خودش بپرسم.

 خواممی گفتمی. رفت رم از بعدش سال یه  -

 روز چند. کنم تجربه مختلف آدمای بین رو زندگی

اش با کسی که طایفه عروسیش مراسم از قبل
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 برادر و مادر. بود کرده فرار انتخاب کرده بودن

 .بودن کرده کمک بهش و دونستن می کوچکش

کشم. چقدر برای  فهمیدن لب پایینم را توی دهان می

 اش کنجکاوم.آینده

 

 هیچ وقت دیگه ندیدیش؟ -

 اون موقع... -

گذارد. هر دو بی صدای زنگ خانه حرفش را ناتمام می

 چرخانیم.یار به طرف در اتاق سر میاخت

 مادرته؟ -

 گوید:شود و زیر لب میخسرو از روی تخت بلند می

 کنم.نه... فکر نمی -
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 526پارت#

 

 

 

شود با نگاه دنبال رفتنش را تا وقتی از اتاق خارج می

 اونی آدما یقصه »: گفتمی همیشه کنم. ماهیمی

اش رو تو بینی. هر کسی قصهرون میبی از که نیست

کاره سر به طرف تابلوی نیمه« دلش پنهون کرده.

ای که عجیب از پایانش واهمه چرخانم. به قصهمی

 داشتم.
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گذارم و دست دیگرم را یک دستم را روی پهلویم می

شوم. دلم گیرم به تاج تخت از روی آن بلند میمی

اشتباه از آب در بیاید و خواهد اگر احتمال خسرو نمی

قمر آمده باشد، من را در اتاق و روی تخت پسرش 

 ببیند.

دارم انگار یک دور جان از تنم هر قدمی که برمی

شود. حتی وسواس گونه تری زخم را هم کشیده می

ایستم و به بیرون سرک کنم. جلوی در میحس می

 هیچ نه و است خسرو از کشم. نه اثریمی

 شود.یم شنیده صدایی

 

مانم. ای پشت در میبالتکیف میان رفتن و ماندن لحظه

حدس اینکه شخص پشت در قمر نبود کار سختی 
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 و دهممی فشار زخم روی بیشتر را دستم نیست. کف

 هیچ من. راهرو کنار دیوار به گیرممی را دیگر دست

 .امنبوده هایمکنجکاوی حریف وقت

عنی خسرو به در ورودی خانه نیمه باز است و این ی

جای باز کردن در خودش را با عجله به کسی که پشت 

هایم را بلندتر بردارم. کنم قدمدر بود رسانده. سعی می

های کند لرزد. به جای در با قدمپاهایم ضعف دارد و می

روم. پیش ی بزرگ پذیرایی میو لرزان به طرف پنجره

خسرو ی پرده را کنار بزنم، صدای بلند از اینکه گوشه

 کند.هایم را از تعجب گشاد میچشم

 

زنم. داخل حیاط و کمی جلوتر از پرده را آرام کنار می

در خسرو پشت به ساختمان رو به زنی ایستاده که از 
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هایی او فقط دامن بلندش معلوم است و حرکت دست

 دهد.که هر از چند دقیقه حین حرف زدن تکان می

است خسرو به او آنقدر برای شناختن زنی که معلوم 

ی اجازه نداده وارد خانه شود کنجکاوم که حاضرم همه

مبلغ چکی که از فروختن طالهای خودم و شعله 

ام بدهم تا خسرو کمی کنار بکشد و بتوانم گرفته

 ببینمش.

 کنم:زیر لب زمزمه می

 .کنار برو تکون بخور دیگه. یه کم -

 

ن از شود انگار. زن به قصد گذشتام اجابت میخواسته

ای در دارد. نگاهم لحظهکنار خسرو قدمی به چپ برمی

شود. چیزی که سر خسرو های شهرزاد قفل میچشم

 به شدت چرخاند. بعد با همانرا با سرعت به عقب می
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 یشده برداشته چپ به قدم. گرددبرمی شهرزاد طرف

 و کندمی جبران خودش راست به حرکتی با را شهرزاد

 کند.می سد را راهش دوباره

 

. 

 

شوم که برای آنقدر از این حرکتش مبهوت می

دهم. ای قدرت تجزیه و تحلیل را از دست میلحظه

کند و مستقیم در صورت خسرو سرش را کمی خم می

گوید. گفتن که نه، حالتش شبیه شهرزاد چیزهایی می

هر چیزی است اال حرف زدن. رسما دارد سرش فریاد 

 کشد.می
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کنم، به آتویی که از آن حرف می هایش فکربه حرف

زد، به ساکت کردن حسام شب می

. بود کشیده چاقو پهلویم به که کسی دلیل به و پیش

 زخم یاندازه به درست و شدمی مربوط من به چیزهمه

 و جدی بود، مانده جا به پهلویم روی که عمیقی

 .بود ترسناک

ز  آن های بلند اگردد و با قدمشهرزاد به طرف در برمی

رود. نای حرکت و رسیدن به او را ندارم. به بیرون می

 شود.جای من خسرو پشت سرش از خانه خارج می

 

گیرم دارم، دستم را میگوشی تلفن را از روی میز برمی

 به را خودم به دیوار و به هر جان کندنی که هست

 آنقدر رسم،می که پایانی یپله چند به .رسانممی هاپله

 .مرد خواهم پله آخرین تا ندارم شک که امکرده ضعف
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 آدم قسمت باید مردنم انگار »ولی به قول ماهی 

 یمانده ته با و رسانم می اتاقم به را خودم «.باشه

 ذهنم در موذی حس یک .نشینممی تخت روی جانم،

 اندام عرض یاجازه امجسمی حال که چیزی. لولدمی

 .دهدنمی آن به

 

شم. گوشی را محکم میان کمی دراز تخت روی

هایم را برای گیرم و چشمانگشتانم می

 کش انگار هایمبخیه یدانه دانه. بندممی ایلحظه

 تا شوندمی فشرده هم روی درد از هایملب .اندآمده

 .کنم خفه را امناله صدای

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 527پارت#

 

 

بینم. تار و لرزان میکنم تصویر اتاق را چشم که باز می

ها چند بار آورم و برای دیدن شمارهگوشی را باال می

ی بندم به حافظهزنم. امید میمحکم پلک می

اش را به یاد بیاورم. صفر، صفر، ام تا شمارهتصویری

 چهار، نه...

صدای بسته شدن که نه، کوبیده شدن در از پنجره به 

کنم و یک میهایم را از درد باررسد. چشمگوشم می

تر فشار دستی که روی پهلویم قرار دارد کمی محکم

 دهم.می
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 یک، شش، دو، پنج...

زنم که از او رود. زنگ میسرم یک دور کامل گیج می

اش را به چند چه بخواهم؟ برای اویی که مهر مادری

تکه زمین فروخت، این تماس حکم تایید کارش 

های این هنقش زدن بهم راه تنها باید چرا نیست؟

 جماعت همچین ظلم بزرگی به من باشد؟

 پنج، سه...

 

حسام گفته بود مهتاب باید بیاید. خسرو با سکوتش 

تایید کرده بود. من به مهتاب حرفی نزده بودم و 

اش شده بود چاقویی که به قول پلیس اگر در نتیجه

توانست کارم را رفت میام فرو میگردن یا در سینه

 تمام کند.

 غزال؟ -
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ها نگاهم را به هایش روی پلهصدای ضرب محکم قدم

ام را حس کشاند. باال آمدن مایع معدهطرف در می

 دهم.کنم. آب دهانم را چند بار پشت سر هم فرو میمی

 

 غزال؟ -

ی اولی تالش برای حفظ غزال دوم حتی به اندازه

آرامش هم در خود ندارد. سنگین شدن پانسمان را زیر 

 دیوار به شدت به باز نیمه در .کنمدستم حس می

 قرار دیدم یزاویه در خودش و کندمی برخورد

 .گیردمی

 چرا از جات پاشدی تو؟ -

اش ی روی شقیقههایش کبود است و رگ برجستهلب

 شود.راه گرفته تا میان موهای سیاهش. وارد اتاق می
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 چطوری این همه پله رو اومدی باال؟ -

چسبانم به هم و میدگوشی را میان مشتم فشار می

فهمد و به سختی نگاه پرحرص و ام. میسینه

کند تا به آن دوخته نشود. جلو اش را کنترل میکالفه

 آید.می

 با توام غزال؟ -

 نگرانی یا است بیقراری سرِ از شود.به طرفم خم می

 گذاردمی دست من به کمک برای و شودمی خم که

 .امشانه پشت

 دستتو شه تنهایی باال بمونی.نمیبرمت پایین. می -

 .گردنم دور بنداز
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 528پارت#

 

 

 خواست به من بگه؟چی می -

ی نزدیک دوخته آید و از آن فاصله ّهایش باال میچشم

 هایم.شود به چشممی

 تو بیاد نذاشتی که داشت کار گم. چیشهرزادو می -

 خونه؟

 کند.ا مینفسش را محکم از بینی ره
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االن به خاطر بحث من و شهرزاد به حال و روز  -

 خودتم رحم نکردی و اومدی باال؟

 

نه. به خاطر آن نبود. به خاطر آمدن احتمالی قمر بود و 

این اتاق که به من جرئت مواجهه با مهتاب را  تنهایی

هایم زیر سنگینی پانسمان به گزگز داد. بخیهمی

 افتد.می

ام از روی سینه شود. گوشیی باز میدستم از دور گوش

افتد. نگاه خسرو خورد و کنار تنم روی تخت میسر می

ی روشن خورد و به صفحههای من سر میاز چشم

 آن از یکی انگار شماره دیدن با رسد.گوشی می

 پاک صورتش از ناخوشایند و تند هایحس

 .تلخ و است عصبی هنوز ولی .شودمی
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 اگه بگه خواستمی. بگه هتب خواستهمینو می -

 باید بشه رفیع و فرح سهم ندارت دارو خواینمی

 رو تو خواستمی. بیاد نشده دیر تا بگی مادرت به

 انتقام بتونه خودش تا جلو بندازه و بترسونه

 مادرش و شوهر از رو اومده سرش که بالهایی

 ناتموم کار بجنبی دیر بگه خواستمی. بگیره

کنن. این که چیز موم میت دوتا اون همایونو

بودی دارن  جدیدی نیست، هست؟ خودت فهمیده

 با بود گفته بهت زنن. حسامهمایونو هم دور می

 .ایران بیاد باید مادرت هست که اوضاعی

 

کنم اتفاقی که برایم افتاده او را بیشتر از چرا حس می

دهد ترسانده؟ چرا دیگر حتی آن چیزی که نشان می

هایش نیست؟ یعنی من تا ده در حرفسکوت تایید کنن
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این حد نقطه ضعفش بودم؟  فرح چطور این را فهمیده 

 بود؟

شود و تصویر ام هر لحظه بیشتر میسرگیجه

 های سیاه او تارتر.چشم

 

از کجا فهمیدی بالیی که سرم اومد کار فرح و  -

 رفیعه؟

خواهد چیزی بگوید که رود. میبا حرص کمی عقب می

ماند. مکثش به ثانیه من ثابت مینگاهش روی دست 

گیرد و از روی پهلویم کشد. مچ دستم را میهم نمی

 کشد.عقب می

 تو با خودت چیکار کردی غزال؟ -
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 529پارت#

 

 هایدغدغه جای به و ام به سقف اتاقچشم دوخته

 شدن متولد بار هر از بعد انداختن بهپوست امذهنی

 قبل مثل دیگر آن از بعد کنم، به جهانی کهمی فکر

 !خسرو به و هاآدم تغییر به نیست،

ایم دیگر خسروی روزهای قبلِ به او که از وقتی آمده

 که است واضح تغییراتش آنقدر. انگار این خانه نیست

 در همیشگی آمیزکنایه زبان جای به هم قمر حتی
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برگشتن  محض به. کندمی دنبال را او کارهای سکوت

 جلوی و اتاق همین در نسا، دیدن و از بیمارستان

 که بود انداخته راه قمر با مفصل بحث یک من چشمان

 .اینجاست دختر این هم باز چرا

 

توانستم بفهمم قمر گیج شده و درست مثل روزهای می

اولِ من از حادثه عقب مانده است. حال و روز من، 

زد او را که میهایی نگرانی آشکار خسرو و شاید حدس

 به اوج ناباوری کشانده بود.

 .بفرستن رو یکی هاتونم بگم بچهاگه سختته می -

شود، نگاهم صدای خسرو درست از پشت در باعث می

را به آن طرف بچرخانم. جواب قمر یک کالم و تلخ 

 است.

 الزم نکرده. -
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پس این دختره رو رد کن بره مامان. نیام ببینم باز  -

 هست.

 

شود. به جای آن کدام شنیده نمیدایی از هیچدیگر ص

 از بعد را حالش که هربار شود.در به آرامی باز می

 پایان اضطراب آورم،می یاد به زخمم خونریزی دیدن

 ندارم شک که چیزی .زندمی چنگ روحم به قصه این

 خواهد امذهنی تصاویر ترینناب از یکی عمر آخر تا

 .ماند

 غزال خوبی؟ -

اسمم را  کنم امروز اصرار دارد در هر جملهمیچرا حس 

هایش را هم به زبان بیاورد؟ دوش گرفته و لباس

عوض کرده است. از ظاهرش مشخص است قصد 

 رفتن از خانه را دارد.
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 ری؟می کجا -

 

هنوز و بیشتر از قبل تنها بودن با قمر برایم سخت 

 جلوی بار این بیمارستان از برگشتن بعدِ شده است.

های مادرش من را به این اتاق آورد و برای مچش

ی احتمالی مادرش گفته بستن راه اعتراض من و کنایه

 بود:

 خوای بری باال که مثل قبل بشه؟حتما دوباره می -

 بندد.شود و در را پشت سرش میوارد اتاق می

گردم. دارم بهت رم تاجایی و برمیباحسام می -

راه بیفتی غزال!... گم، یه وقت پانشی دنبال من می

دیدی که دکتر چی گفت؟ بچه حرف گوش کن 

گم تا جوش برمت بیمارستان مینباشی دوباره می
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 از ها بستریت کنن. اون وقتخوردن بخیه

 .نیست خبری فروشی بلیت و گوییهایقصهسانس

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 530پارت#

 

 

 

 فهمیدم.اش را نمیکور بودم اگر فرق شیطنت ظاهری

 ری کالنتری؟می -
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در بیمارستان شنیده بودم که از کالنتری با او تماس 

های مهتاب ی زمینگرفته بودند. هنوز نیمی از معادله

توانستم به های کم نمیبرایم واضح نبود و با این داده

جواب درست برسم. فهمیده بودم همایون قبل از 

اقات اتف و گمرک در اشوارداتی یمحموله توقیف

 من اینکه بدون احتماال را هازمین خواستمی بعدش،

 برای .کند خودش سهم شوم باخبر وجودشان از

 کارهای مثل توانستمی. نبود سختی کار این همایون

 ولی. برسد اشخواسته به و بگیرد وکالت من از دیگر

 و دانستممی را ماجرا من. کردمی فرق چیز همه حاال

 ون نبود.همای دیگر حسابم طرف
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زد کردم آتویی که خسرو از آن حرف میحس می

 را مقصد که وقتی مثل. نیست پسند محکمه آنقدرها

 !نه را مسیر ولی دانیمی

شود و ساک کوچکی که در دست دارد روی نزدیکم می

 گذارد.پاتختی می

هم دارم که باید انجامش بدم.  آره. یه کار دیگه -

 کنم زود بیام.ولی سعی می

 

ی رفت و آمدش را کجا رسیده بودیم که برنامه به

 دانمنمی که داد؟ نیم نگاهی به ساکیبرایم توضیح می

. ایستدمی کنارم درست. اندازممی چیست محتویاتش

 هم او انگار .کنممی سنگین سبک دهانم در را حرف

 .گفتنش برای مرددم که است حرفی منتظر

 ری سراغ فرح؟می -
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رود. با های او دوباره در هم فرو میگویم و اخمآرام می

اینکه در این مدت دیگر حرفی از او نزده ولی شک 

کند. دستش را روی داند کجاست و چه میندارم که می

گذارد. انگار هشدارهای دکتر را بیش از ام میپیشانی

حد جدی گرفته. همین که دمای طبیعی بدونم را حس 

 گوید:کند، یک کالم میمی

 

 نه! -

نه تا »اش را در ذهنم ادامه دهم: توانم جملهن میو م

 «م برسم.اون وقتی که به خواسته

دم کنی... قول مییه کم بخواب غزال. داری غش می-

 ی قصه رو تعریف کنم.زود بیام برات ادامه

گیر شده کنم. بدجور زمینبه رفتنش با حسرت نگاه می

 بودم.
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 531پارت#

 

 

بند و اتاق در آرامش و سکوت در را پشت سرش می

کشاند تا دیوار رود. عطر آشنایی نگاهم را میفرو می

دانم ی پرگلی که نمیای رو به باغچه و درختچهشیشه

ی روزهایی که از ی همهاسمش چیست ولی به اندازه

 برایم آشناست.گذرد، عطرش آمدنم به این خانه می
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ام است و سرد. پتو را تا روی بینی ذهن و تنم خسته

بندم و خواب من را در هایم را میکشم. چشمباال می

 کشد.آغوش می

 

کنم دنیای بیرون فرقی با سیاهی پشت چشم که باز می

زنم تا چشمم به هایم ندارد. چند بار پلک میپلک

ا تشخیص دهم. تاریکی عادت کند و بتوانم اشیا اتاق ر

آید، میان خواب قمر افتد یادم میمغزم که به کار می

چیز از من را بیدار کرده بود و با تحکم سوپی را که هیچ

 اش نفهمیده بودم به خوردم داده بود.مزه

زنم. کنم و کلید آباژور دیواری را میدست دراز می

 مثا چیزی شود.بخشی از تخت و اتاق روشن می

یادم است آید. جوشد و باال میم میدل در اضطراب
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 هنوز که بود گفته خسروپرسیدم، مورد در وقتی از قمر

 .است نیامده

 

میوه و سوپ حجم آب و آب ام بعد از خوردن آنمثانه

پر و دردناک شده است اما حاضرم دردش را به جان 

بخرم و اول از برگشتن خسرو مطمئن شوم. خودم را 

کشم و پاهایم را از آن پایین ی تخت میبه طرف لبه

گذارم. هنوز از اثر داروها و فشار پایین سردم. می

پیش از اینکه دستم را به تاج تخت بگیرم و بلند شوم، 

نگاهم برای یک لحظه به ساکی می افتد که خسرو قبل 

اش از پشت از رفتن روی پاتختی گذاشته و حاال سایه

 پارچ آب مواج روی پاهایم افتاده است.
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ی موبایلی قرار دارم. داخلش جعبهبا احتیاط برش می

ی گوشی خودم. جعبه را باز ی خرد شدهدارد و الشه

کنم. روشن است و فعال. حتی سیم کارت من هم می

های روی صفحه کالدرونش است. با دیدن میس

 کنم:آید. نجوا مینفسم بند می

 خب چرا صداشو قطع کردی؟ -

نجکاوی من ایمان داشت که انگار خسرو آنقدر به ک

کنم و به مطمئن بود به محض رفتنش ساک را باز می

همین دلیل چیزی از گوشی نگفته بود. ماهی زنگ زده 

بود. چند بار. نمیدانستم نگین چطور توانسته بود او را 

ام توجیه کند. اصال توجیه شده برای غیبت یک روزه

 ؟گفتهای پشت سر هم چه میبود؟ پس این تماس
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کشم و به ساعت باالی صفحه لبم را توی دهان می

کنم. آنقدر دیر است که مطمئن باشم ماهی نگاه می

 دیگر بیدار نیست.

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 532پارت#

 

 

ام را کنم و شانهعضالت شکمم را از فشار منقبض می

 که مسکنی اخرین اثر. تخت چسبانم به تاجمی

بازد. چیزی مثل کنجکاوی انگار دارد رنگ می امخورده
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کند فورا ایمیلم را وارد کنم و بعد وادارم می

خواهم ببینم مثل تمام اینستاگرامم را راه بیندازم. می

این مدت از مهتاب پیامی دارم؟ باز خواسته خودش را 

برایم توضیح بدهد؟ تالش کرده از آن مادر 

 ای فاصله بگیرد؟ای که در ذهنم ساخته ذرهعاطفهبی

 

ها بهانه است و من دنبال راهی ی اینشاید همه

های حسام را پیش بکشم. همان گردم تا حرفمی

کاری که امروز بعد از دیدن شهرزاد قصد انجامش را 

 داشتم.

ام شوم تا صفحهبا درد و بیقراری در جایم جا به جا می

یرم گکشد و من چند بار تصمیم میباال بیاید. طول می

رهایش کنم و بعد به سراغش بیایم. بعد از چند 

 باال امصفحه کرده کشدارش و کند درد که ایدقیقه
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 صفحه یگوشه عدد روی همه از اول نگاهم. آیدمی

 .کنممی باز را دایرکتم بعد و نشیندمی

 

پیامش متعلق به چند ساعت پیش است. نوشته: 

قرارم با سالم عزیزم. فکر کنم وقتش رسیده قول و »

آم ایران. باید خودم رو بشکنم. برای اواسط ژانویه می

خوام ببینمت. دیگه اینجا کارامو هماهنگ کنم. می

 «تونم.اینجوری نمی

 ماه دیگر.اواسط ژانویه یعنی کمی بیشتر از یک

ی کمرم شود. عرق سرد روی مهرههایم تند مینفس

 خورد.رقصد و به پایین سر میمی

 

 هیچ. بیاید بودم نگفته نه؟ رفی نزده بودم،من به او ح

 هم امروز عصر. بگویم خواستنمی دلم وقت
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 در خواستممی بود افتاده که اتفاقی شوک از

. بگویم او به فرح حاال و همایون احتمالی ینقشه مورد

 بار چند. نداشت همایون اوضاع از خبری هیچ مهتاب

خاطر اذیت  به همایون حتما بود، گفته هایشحرف میان

 به را هازمین زدن سند هم از ما کردن دور کردن او و

 مدت این تمام هم مهرداد حتی. است انداخته تعویق

 .بود مانده خودش یاولیه حرف همان روی

 

ی تنم هم. یک دستم را به تاج لرزد و همهدستم می

خواهم گوشی را گیرم و با دست دیگر میتخت می

ام به روزهای بعد از شتهروی پاتختی بگذارم. برگ

آشوبه، همان درماندگی و همان رنج رفتنش؛ همان دل

لرزد.گوشی روحم را در بر گرفته است. دستم می
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 شکستنش و افتادن صدای و خوردمحکم به پارچ می

 .شکندمی را خانه و اتاق سکوت

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 533پارت#

 

 

 

شود و هزارتوی روحم تکثیر میانعکاس صدا انگار در 

 شکند.حباب بغضم را می

 شود.ی کوتاهی باز میدر اتاق به فاصله
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 صدای چی بود؟ غزال؟ -

هایم. اشک کشم روی چشمپشت دستم را محکم می

شود و جایش دارد و خیس نیست. خسرو وارد اتاق می

کند. جواب سوالش آنقدر را در قاب در قمر اشغال می

که در اطراف پراکنده شده که نیازی به واضح و هزار ت

 گفتن من نباشد.

 

 .پات تو رهمی. جلو نرو -

ای ی قمر فقط لحظهی پر از نگرانی و مادرانهجمله

های توجه به خردهکند. بیهای خسرو را متوقف میقدم

آید و مقابلم روی زانو می ریز شیشه، جلو می

موهایش درهم و  و دارد تن به خانه لباس نشیند.

 ترسنگین بغضم هایش پر از خواب است.چشم

 .تار هایمچشم و شودمی
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 چی شده؟ -

داند تر است. انگار میاش آرامصدایش از تن معمولی

انگاری و یک چیزی هست. چیزی به جز یک سهل

کند. ی در ایستاده و نگاهمان میاتفاق. قمر هنوز میانه

 دهم.آب دهانم را فرو می

 ش گفتی بیاد؟تو به -

 

 حرکت هایمچشم میان تعجب با و گنگ نگاهش

 از نگاهش. گیرممی طرفش به را گوشی. کندمی

 مهتاب پیام روی و آیدمی پایین تانی با هایمچشم

 و صورتش روی افتاده مستقیم صفحه نور. نشیندمی

 هر با را صورتش خطوط شدن عمیق توانممی من

خواند دستش یام را که میپ. ببینم خواندمی که ایکلمه
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گیرد و پایین کند. مچ همان دستم را میرا بلند می

 کشد.می

 کشد به گلویم.بغض تیغ می

 چرا فکر کردی من بهش گفتم؟ -

 دهد.به سوالم با یک سوال دیگر جواب منفی می

 خواد بیاد؟پس برای چی می -

 

خواستم انکار کنم. دانستم و میاین بار جوابم را می

خود من نبودم که با دیدن شهرزاد گوشی را انگار 

های حسام را به گوشش برداشته بودم تا حرف

تفاوتی که همیشه در مقابلش برسانم. تا آن موضع بی

اش داشتم را بشکنم و به او بگویم که در مورد ارثیه

 باید بیاید.
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صدای خسرو آنقدر مالیم و آرام است که با خودم فکر 

ن هیچ وقت پسرش را این طور کنم قمر پیش از ایمی

 آرام دیده بود؟

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 534پارت#

 

 

خبر از تو من اگه انقدر اصرار داشتم که بخوام بی -

با مادرت حرف بزنم، مانع اصرار حسام و شهرزاد 
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 اینو شدم. مادرت باید بیاد غزال، هر دوتاموننمی

این مسئله  با تو اول مهمه برام من ولی. دونیممی

 کنار بیای!

آمدم؟ من هیچ وقت با آمدن مهتاب بعد از این کنار می

آمدم، چون هیچ آمدنی رنج رفتنش همه سال کنار نمی

 برد.را از بین نمی

 

مهتاب خبر نداره اوضاع انقدر حاده. یعنی...  -

 .افتاده همایون واسه اتفاقی چه دونهنمی اصال

دهم؟ مگر واضحات میچرا دارم برایش توضیح 

 ی این جزییات خبر ندارد؟خودش از همه

 روی و گیردمی دستم از را گوشی خسرو میان حرفم

 میان محکم را دستم دو هر بعد. گذاردمی تخت

 کشیده جلو ضرب با اتاق در. داردمی نگه هایشدست
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. شودمی باز نیمه تا دوباره شدت اثر در و شودمی

چرخانم. را به آن طرف می سرم و خورممی اییکه

 دهد.خسرو برخالف من هیچ تغییری در حالتش نمی

 

ترسی تر از اینا رو گذروندی. از چی میتو سخت -

 غزال؟

 هایم؟کودکی سیاه یحفره از اسمش ترس بود یا فرار

 سرگذرانده از را هااین از بدتر من داشت؛ حق

 فرصت و امین دورویی همایون، نامردی مثل .بودم

 قابل کدامهیچ با مهتاب دیدن انگار ولی طلبی بقیه.

 .نبود قیاس

شکند. قمر ی در میسکوت میانمان را باز شدن دوباره

 گوید:شود و حق به جانب میبا جاروبرقی وارد اتاق می
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 ناقص خودتو تا .بعد واسه بذار تئاترو یبقیه پاشو -

 .کنم جارو رو اینجا نکردی

شود کند. بلند میم را رها میخسرو با نفسی کالفه دست

چرخد. نگاه قمر انگار به عمد روی و به طرف قمر می

زند و پیش از اینکه چرخد. جارو را به برق میمن نمی

 گوید:اش میروشنش کند، خسرو با لحن همیشگی

ناراحتی بدون بلیت برات یه سانس رفتیم؟ تو که  -

 تئاتر دوست داری!

 

آید ه به نظرم تعمدی میاش به بلیت و سانس کاشاره

باید به خنده بیندازدم ولی آنقدر پریشانم و انقدر 

ای که نمی دانم چیست را ی دومش تلخی کنایهجمله

ای کنم. قمر لحظهدر خود دارد که تنها نگاهشان می

کند. بعد جارو را روشن مستقیم به خسرو نگاه می
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کند و در حالی که صدای تق تق کشیده شدن می

شود، ی مالیم جارو همراه میهای شیشه با زوزهخرده

 گوید:می

ی کافی تراژدی بود، دیگه زندگی من به اندازه -

 دیدنش رو دوست ندارم.

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 535پارت#
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خورد انگار. ی من جا میخسرو هم درست به اندازه

قمر بدون اینکه منتظر حرفی از طرف او باشد کنار 

 تئاتر به ی خسروکشد. اشارهرا جارو می پاهایش

 داشته مفهوم چندین توانستمی قمر داشتن دوست

 گرفته دوستانش با او هایشب چهارشنبه قرار از باشد؛

. بود فریب و نمایش تمامش که ایعاشقانه داستان تا

 پایان یک تصویر. داشت معنی یک تنها قمر جواب ولی

 .صورتمان در کوبیدش که تلخ

 

های خسرو را در مورد انتقام گرفتن از ید قمر حرفشا

خواست به من هشدار همایون باور کرده بود و می

خاطر بدهد. شاید از پایان این قصه ترسیده بود، به

 خاطر خودش.خاطر دختر همایون و بهپسرش، به
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 باال را بلوزش آستین خسرو شود،می تمام که کار قمر

جیب شلوارش فرو  در را دستش دو هر و دهدمی

کند. یک حالت راحت و پراطمینان. قمر پیش از می

رسد کند. به نظر میجمع کردن جارو نگاهش می

شناسد که بداند محال است قدر پسرش را خوب میآن

 گوید:از کنار هر حرفی به راحتی عبور کند. خسرو می

 

یه نمایش به یاد موندنی اونیه که نتونی پایانشو  -

 بزنی!حدس 

نگاه قمر از کنار قد بلند پسرش روی من گریزی 

گردد. با مکث سرش زند. بعد دوباره به خسرو برمیمی

 رود.دهد و از اتاق بیرون میرا تکان می
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ی مبل ماهی مثل آدمی که روی آتش نشسته باشد، لبه

کند. حسی روی من نشسته و با افسوس نگاهم میروبه

این لحظه و شرایط نیست  چنان مناسبنظرم آنکه به

های و من عجیب میان خطوط نگاهش دنبال حس

 گردم.دیگری می

 ای هم مونده سرت بیارن؟بالی دیگه -

 

اندازم و دوباره به طرف نگاهی دزدانه به نگین مینیم

اش واضح و مقصدش قدر کنایهگردم. آنماهی برمی

کنم نکند حقیقت را ای فکر میمشخص است که لحظه

 ضارب بودن دزد مورد در را نگین هایداند و حرفمی

 .است نکرده باور

تقصیر خودم شد. نباید وسط خیابون گوشی دستم  -

 گرفتم.می
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بینم که نگین با ی چشم میگویم و از گوشهآرام می

دانم آمدنش به شود. میجا مینگرانی در جایش جابه

این خانه وقتی قمر تا این حد به خونش تشنه است 

تواند برایش سخت باشد. ماهی نفسش را با قدر میچ

 بودیم تنها اگر کند. شک ندارمناراحتی رها می

 روزنامه از هاسال این در که ایمشابه حوادث یهمه

 به قبال کند ثابت تا کردمی یادآوری را بود خوانده برایم

 .امنکرده توجه من و داده هشدار من

 

. 

 

 زد.اندانگاهی به پهلوی من می

 بگیرنش؟ تونستن حاال -
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گیرم تا به نگین نگاهم به سختی جلوی خودم را می

نکنم و از او نخواهم پایان داستانی که سرهم کرده را 

خودش بگوید. ولی انگار الزم به گفتن من نیست. 

 گوید:جای من میچون به

شون کرده ماهی خانوم. به زودی پلیس شناسایی -

 شن.دستگیر می

 

ی خسرو بود که تا مشخص زنم این خواستهمیحدس 

نشدن اصل ماجرا کسی از آن باخبر نشود. حتی در 

 .ندارد خبر چیزی از که رسیدنظر میمورد قمر هم به

وقت شب خوام بدونم؛ یعنی اونمن می -

 دستش کار حساب طرف نبود همرات کسهیچ

 بیاد؟

 شود.اش صاف و مستقیم رها میتیر کنایه
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 برن.که از کسی حساب نمیاین دزدا  -

 

خواهد چیزی بگوید که با کشد و میماهی ابرو درهم می

گیرد آمدن قمر از آشپزخانه، انگار آتش زیرش الو می

 خورد.که ناآرام در جایش تکان می

دهم به طرف نگین کنم و اجازه مینگاهم را رها می

دانم بودن در این شرایط را دوست ندارد. بچرخد. می

داند من هزاران ولی در این لحظه فقط او است که می

 هایم با ماهی یا قمر، نگران امروزم.بار بیشتر از دغدغه

های ی تالشنگران رای دادگاه همایون، نگران نتیجه

 ی پایان این قصه!حسام برای رهایی من، نگران نقطه

 

. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 536پارت#

 

 

 را حالم خورد.ای درهم گره مینگاه من و نگین لحظه

 قمر و ماهی میان تعارف تا کندمی صبر. انگار فهمدمی

 ماهی به رو ساختگی لبخندی با بعد. شود تمام

 :گویدمی

 برطرف توننگرانی امیدوارم حاال که غزالو دیدین. -

 چیز که بودم گفته بهتون هم دیروز. باشه شده

 .خوبه حالش و نیست مهمی
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 آمده، ماهی همراه نگین دقایقی که قمر مثل تمام

 تکان جایش در معذب باز ماهی و کندنمی نگاهش

 و دارد رفتن قصد نگین اینکه فهمیدن. خوردمی

 رفتنبداند یا ماندن برای را ماهی تکلیف خواهدمی

 .نیست سخت

 

های ماهی نگرانی و درماندگی توانم در عمق چشممی

ش تمام این را ببینم. باوجود اخالق سفت و سخت

 هرگز و بود کرده زندگی ی کسیها زیر سایهسال

 و نوجوانی هایسال. نداشت سرپناه یدغدغه

 یخانه در هم بعدها و نیاملک عمارت در اشجوانی

 .همایون

 از و رانده اینجا از اتفاق این به امید من آمده بود و با

 او با خواستمی دلم. بود شده مانده آنجا
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تا خیالش را از قولو قرارمان راحت کنم.  شدممی تنها

کردم که این اتفاق فقط باید مطمئنش می

 .همین فقط. اندازدمی تاخیر به کمی مان راهایبرنامه

 

 گوید:به جای ماهی قمر تلخ و دوپهلو می

 دلیل نیست!ای بیهیچ نگرانی -

 این به که نگین، یا اش منممعلوم نیست مقصود کنایه

اهد به حضورش در خانه و کنار خسرو خومی طریق

 به کالفگی با و کشممی دهان اعتراض کند. لبم را توی

 ابروهای میان غلیظی اخم. کنممی نگاه ماهی

 من و خودش به را قمر حرف .نشاندمی دارشقوس

 آرام برنگرداند او به را حرف تا دانممی و گرفته

 .شودنمی
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 گوید:واب قمر میاندازد و در جنگاه تندی به من می

حق گفتین بخدا. از قدیم گفتن آدمیزاد از هرچی -

 آد.بترسه و نگرانش باشه به سرش می

فهماندم مشکل قمر بیشتر حاال چطور باید به ماهی می

از اینکه من باشم، نگین است تا مانع از دوئل 

 هایشان شوم.کنایه

 

 گوید:تر قبل میقمر تلخ

 آره.دمیزاد دوپا سرش میآ همین. نه که آدمی سرش -

توانم به ترین حالت هم نمیاین حرف را در خوشبیانه

 اخم ناراحتی با ماهی کسی جز همایون ربط بدهم.

 .کندمی
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گذارم و از درد صورتم جمع دستم را روی پهلویم می

 شود.می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 537پارت#

 

 

 همین ولی ، داده من به نشستن و تحرک یاجازه دکتر

 درد و بود آورده کش را هایمبخیه جای انگاردقیقه چند

 .فهمدمی دونفر آن از زودتر را حالم نگین .کردمی
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 خوای بری دراز بکشی؟درد داری غزال؟ می -

کنند. دستم را از جای دردی که هر دو به من نگاه می

 دارم.ای از آن کم نشده برمیحتی ذره

 !خوبم نه، -

 

 آوارگی رنج کند. انگار میانلبش را با زبان تر می ماهی

 را او آنقدر. است افتاده گیر من برای نگرانی و

 تکلیف قمر یجمله آخرین از بعد بدانم که شناختممی

 همراهش هم من دارد انتظار و شده مشخص رفتنش

 را او درد هنگام روزم و حال دیدن انگار ولی. بروم

 .است کرده تردید دچار

 گوید:ین باز مینگ

 گی؟خوب نیستی غزال، چرا الکی می -
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آید. قمربا جدیتی شود و به طرفم میاز جایش بلند می

 گوید:که در تمام این مدت از او سراغ دارم، می

بهت گفتم از تخت پایین نیا. ماهی خانم که غریبه  -

 دیدت.نبود. می اومد تو اتاق می

چزاندن نگین  برای و کند بدجنسی هر آن منتظر بودم

. کند اضافه اتاق و به تخت« خسرو»یا ماهییک 

 اتاق در فهمیدمی شرایط این ماهیدر که بود کافی فقط

 پایین پیغمبر و خدا تا وقتآن. خوابممی خسرو

 و اخم باید نیست، خبری هیچ که گفتندنمی و آمدندنمی

 .کردممی تحمل را تخمش

 

مکم کند. اندازد زیر بازویم تا کنگین دست می

 او نه شوند؛نمی قانع. بنشینم توانممی و خوبم گویممی
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 او کمک به که همین. دهدمی نتیجه تالشش. قمر نه و

 شروع اشگوشی شوممی بلند جایم از مبل یدسته و

 .کندمی خوردن زنگ به

آورد و با گوشی را از جیب بارانی بلندش بیرون می

دهد. اب میدیدن اسم خسرو بدون هیچ واکنشی جو

شنوم و هم احتماال قمر که صدای خسرو را هم من می

 کمکم نگین جای به همان لحظه از جایش بلند شده تا

 .کند

 

 ده؟نگین غزال کجاست که تلفنشو جواب نمی -

 فکر طوراین من یا است نگرانی صدایش بلند و پر از

 و نگاه با و گیردمی من طرف به را گوشی کنم؟نگینمی

ام، شیطنتی که شبیه آن را بارها روی خودم دیده

 گوید:می
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 .داره کار با شما -

 

 

. 

 

برای دوستانی که گذاشتن آخر کار بخونن و از من 

پرسن؛ به حدود چهل پنجاه پارت آخر برسیم زیر می

 ��❤کنم.ها اعالم میپست

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 538پارت#
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نشیند و نگاه قمر و ماهی روی مینگاه من روی نگین 

کشم روی لب باالیم و دستم را با مکث من. دندان می

که با صدای آرامی در گوشی برم. همینجلو می

 گویم:می

 سالم. -

 گوید:می

 با بمون دی؟نمی جواب چرا چندبار گرفتمت، -

 .دارم کارت خونه آممی دارم حسام

ش و آن کنم. سوال اولاختیار به ماهی نگاه میبی

کرد من ممکن است با ماهی یعنی فکر می« بمان»

 که کاری و حسام آمدن دلیل برای اضطرابم ولی بروم؟

 آنقدر باشد، همایون حکم به مربوط زنممی حدس

 جلوی سختی به. گذرممی آن از سرعت با که است
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 احتیاط با. نچرخد قمر روی تا گیرممی را نگاهم

 :پرسممی

 

 خبری شده؟ -

آورم ولی منظورم آنقدر واضح یون را نمیاسم هما

کند و بعد ای پشت خط مکث میاست که لحظه

 گوید:می

زنیم. آم حرف میشده، ولی فقط اون نیست. می -

 ات برسی!قراره خیلی زودتر به خواسته

 تنم که گویدمی سنگین و سرد آنقدر را ی آخرشجمله

میان  را نگاهم. زندمی یخ ایلحظه برای خط سوی این

 گویم:چرخانم و میماهی و نگین می

 خواد بره.نگین می -
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 و چه خوب که طرف حسابم تا این حد باهوش است

 .آوردمی پایین را صدایش تن. فهمدمی را منظورم

 

ات واسه رفتن اصرار داره، مانعش نشو. اگه دایه -

 درستش زنم.رم باهاش حرف میعصر خودم می

 .کنممی

رفتارهای ماهی در عمارت فهمیده که دانم با وجود می

که بازهم حاضر است با او سر ناسازگاری دارد و همین

 با ماهی حرف بزند

 از بعد و کنمرا زمزمه می« باشه»شوم. آرام دلگرمم می

 .دهممی نگین به را گوشی تماس قطع

گردم. میان راه چند بار به کمک نگین به اتاق برمی

هم به جای اتاق خسرو من گیرم از او بخواتصمیم می

ی باال ببرد، ولی با وجود قمر و ماهی در را به طبقه
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خواهم قمر چیزی شوم. نمیمان پشیمان مینزدیکی

 تر کند.بگوید و ماهی را از اینی که هست حساس

جا کنار کند روی تخت بنشینم و هماننگین کمک می

 گوید:گوشم می

 

 بهتر باشه.فکر کنم ماهی خانومو با خودم ببرم  -

اش تنش بین او و قمر چیزی نبود که نگین متوجه

ایستد به ماهی نگاه نشده باشد. نگین که راست می

کنم. نگاهش به جای من میان اشیا اتاق می

 یخانه در زندگی هاسال لطف به دانممی چرخد.می

 .داندمی را مهمان و شخصی اتاق فرق همایون

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 539پارت#

 

 

رسد تابی میان ابروهایش نگاهش به من که می

افتد. یک شماتت و تاسف عمیق در نگاهش است می

 ی هزاران بار کتک خوردن درد دارد.که به اندازه

شناسم؛ نه از امروز و دیروز، از این حالتش را خوب می

 همان وقتی که مهتاب رفت و او شد مسئول تربیتم.

ی دعوا کردن و مثل مادرها اجازهماهی مادرم نبود که 

 تنبیهم را داشته باشد.
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 از و بود نیاملک عمارت زادخانه ماهی گفت شودمی

 و همایون ازدواج با بعد .کردمی کار آنجا نوجوانی

 هم همین خاطر به. تهران بود شده فرستاده مهتاب

 پس نه و داشت ایبیمه نه سال همه این از بعد

 .اندازی

 یک. خودش مخصوص. بود ابداعی اشتیی تربیشیوه

 هم و گرفتمی نظر در را موقعیتش هم که جور

 خسرو که بود همانی عنوان بهترین اصال. را اشوظیفه

 .بود امدایه ماهی. گفتمی

 

 گوید:رود و ماهی رو به نگین میقمر بیرون می

زحمت منم با رید بینگین خانوم اگه تهران می -

 آم.شما می
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ای شبیه این بودم، ولی بازهم با اعتراض لهمنتظر جم

 کنم:زیر لب صدایش می

 ماهی! -

 دهد:رویی جواب مینگین با خوش

 رسونمتون.حتما. من می -

کند. ماهی تشکر اش میاین یعنی تا هتل هم همراهی

 :گویداومی و کندمی

پس من تو ماشین منتظرتونم. عجله نکنید. من  -

 امروز وقتم خالیه.

. امکالفه کند،می کمک ماهی رفتن به دارد اینکهاز 

 :گویدمی و بوسدمی را امگونه نگین

 زنم.استراحت کن زودتر خوب بشی. بهت زنگ می -
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رود. با رفتنش بعد با خداحافظی از اتاق بیرون می

 گویم:کنم و به ماهی مینفسم را محکم رها می

 

خوان گفتی سر حیوونم که میخودت همیشه می -

 دن.رن اول بهش آب میبب

تواند آید به من تشر بزند و نه میانگار نه دلش می

 تفاوت عبور کند.بی

 چیزی هم مونده که بخوای بگی؟ -

دهم به تاج تخت. منظورش کشم و تکیه میپوفی می

 در من ولی است، خسرو و من نزدیک یرابطه به

 :گویممی جواب

کنی  صبر کمیه مون سر جاشه. فقط بایدبرنامه -

 .برم خونه دنبال بتونم شه حالم خوب
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 شود.تر میاخمش عمیق

گی؟ کی از خونه حرف گم تو چی میمن چی می -

 گیمی اینو و راه اون به زنیمی خودتو زد؟

 نپرسم؟ ازت چیزی دیگه من که

 

خانمانی او را عجیب ترسانده، ولی انگار دانم که بیمی

چربد. لبم را توی های مادرانه به ترسش میزور نگرانی

 کشم. دهانم می

ترین بخش افکارم، جایی که کمتر از جایی در عمیق 

روزهایم هست، نشانی از بیقراری و التهاب این

 گویم:می

 .ماهی برم ایران از خواممی من -
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. 

 

 خداآرزوکردم درگوشتورا#

 540پارت#

 

 

این حرفم برای ماهی عجیب نیست. جدید نیست. 

 شناسد.ماهی من را با رفتن می

پس چرا هنوز موندی تو این خونه؟ به من گفتی یه  -

دونم؛ چی انقدر مهمه که تو چیزایی هست که نمی

به خاطرش حاضری بیای تو خونه و اتاق 

 خوای بری؟گی مینمی مگه غزال؟ نیاملک پسرِ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رود. هیچ شود و پایین نمیبزاق در گلویم گلوله می

 و بگیرد مقابلم ایآینه تواندکس بهتر از ماهی نمی

 یک من جواب. بکوبد صورتم در را روزهایم این احوال

 هایملب پشت که «خسرو» یک. است کلمه تک

 قاب یک در «رفتن» با خواستنش که کسی. ماندمی

 .گنجدنمی

خواهم از کَنم. نمیپوست لبم را با نوک دندان می

هایش حرف بزنم، از مهتاب و آمدنش! مهتاب و زمین

ی کافی قرص است ولی باز دانم دهانش به اندازهمی

 ترسم شعله از زیر زبانش حرف بکشد.می

م ساخته هنوز بسته ای که همایون واسهپرونده -

 تونم برم.نشده. تا اون حل نشه من نمی

 کند. سنگین و پرحرف.نگاهم می
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گذارد. ی ما را ناتمام باقی میبازگشت قمر مکالمه

شوم. نشده بود که به ماهی جا میمعذب در جایم جابه

در مورد دلیل بودنم در اتاق خسرو بگویم. هر چند 

هایش آنقدر من را دانستم با وجود تلخی حرفمی

معنی  هیچ اتاق این در حضورم شناسد که بداندمی

 را او خسرو خاص و دیگری ندارد. شاید هم انعطاف

 برای نیاملک پسر بپذیرد تواندنمی و کرده تردید دچار

 گذاشته مایه حد این تا برود است قرار که دختری

 .است

کرد؟ چه اصال چه کسی به جز ما دونفر درکمان می

توانست جریان نرم و پر حس میانمان را کسی می

 بفهمد؟

رود و من میان تلخی رفتن او و اضطراب ماهی می

کشم. چند دقیقه بعد آمدن خسرو ثانیه ها را نفس می
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» از رفتن ماهی برایش پیام فرستاده و نوشته بودم: 

و به نظرم هنوز ندیده « های هتل نباش. نگران هزینه

دید باید منتظر یکی از بود، چون شک نداشتم اگر می

ماندم. شاید هم های دست به نقدش میآن جواب

 مراعات حضور نگین را کرده بود.

خواهد دهم. دلم سازم را میخودم را روی تخت سُر می

 زدن حرف دورِ صدای ها را.و گم شدن در دنیای نت

 صداها. اتاق باز نیمه در طرف به کشاندمی را نگاهم

 بدنم ستون سختی به را دستم. شودمی نزدیک

آید. روی خسرو داخل می .شودمی باز اتاق در. کنممی

آید که نشینم و نگاهم تا پشت سر او کش میتخت می

 بندد.برخالف انتظارم در را می

 سالم. -

 بهتری؟ -
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 کجاست؟ حسام -

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 541پارت#

 

 

 

آید. اخم و جدیتش به خاطر حرف من است یا جلو می

 خواهد بدهد؟خبرهایی که می
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 راه من دنبال سرشو بندازه پایین انتظار داشتی -

 تو؟ بیاد بیفته

ام از انتظار برای خورم. خستهقرار در جایم تکان میبی

شنیدن اتفاقات رنگ و وارنگ. انگار از من خیالش 

 :گویدمی که شودراحت می

 آی بیرون یا بگم بیاد اینجا؟می -

درد مالیمی دارم و گرفتگی عضالت که در اثر نشستن 

 د شده است.زیاد ایجا

 آم.می -

گذارم. ولی پیش از بلند پاهایم را از تخت پایین می

 گوید:شدنم می

 ات کی رفت؟دایه -
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کنم. به جواب من گیرم و نگاهش میسرم را باال می

 رسد.نمی

. اینجا بیاد خودش گمخواد بیای. مینمی -

 خبردار چیزی از قمرم فعال. بهتره جوریاین

 .شهنمی

هایی کنم. به قدمرفتنش از اتاق نگاه میمضطرب به 

شود. ناآرام است. هر که راست و محکم برداشته می

قدر هم که وانمود کند یا باجدیت حرف بزند، باز هم 

 فهمم.حالش را می

گیرم و بلند ها دست به تاج تخت میتا آمدن آن

 فهمیدن شوم. در این چند روز صدها بار نت را برایمی

ها پرونده و خبر از یر و رو کردم. دهز همایون حکم

موارد مشابه خواندم و مبهوت ماندم از این همه دزدی 

 آشکار!
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شود من بار همراه حسام وارد اتاق میخسرو که این

 ام.چند قدم هم به طرف نیم ست اتاقش برداشته

 چرا راه افتادی تو؟ -

انتظار داشت با این همه اضطراب روی همان تخت 

ظر بمانم؟ صورت حسام آرامش بیشتری بنشینم و منت

در خود دارد. حداقل اینکه مثل خسرو تالشی برای 

کند و این یعنی ناآرامی خسرو مربوط وانمود کردن نمی

 .نیست بشنوم است قرار که خبرهایی خودِ به

 حالت چطوره موکل مصدوم من؟ -

 گوید:کند و میی چشم به خسرو نگاه میبعد از گوشه

 نداره؟ این که اشکال-

 گوید:خسرو تلخ می

 بشین حسام.-
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اش پیش رویینشیند و من تا مبل روبهحسام می

 روم.می

 حکم همایون اومد، آره؟ خبرتون همینه؟-

 اندازد.نگاهی به خسرو میحسام نیم

بیا بشین اول. چندتا خبر دارم. از اول شروع کنم یا  -

 از آخر؟

اده نگاه نشینم و به خسرو که هنوز ایستروی مبل می

کنم. مثل حسام منتظر جوابی از طرف من است. رو می

 گویم:به حسام می

 تره.از هر کدوم که مهم -

 گوید:مقدمه میبی

 ات بسته شد.پدرت رضایت داد. پرونده -
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 542پارت#

 

 

کشد؛ جایی که در ام تیر میچیزی درست وسط سینه

ترس، یک ناباوری، یک تمام این روزها یک 

 سرخوردگی عمیق جوالن داده است.

ی ما تازه افتاده بود روی دور و اون طور پرونده -

 خواستنمی پدرت آدمی نظر به امر ظاهر از که

 که چیزی همون .بشه جدید اتهام یه درگیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

. طرفه دو توافق یه. داشتیم نظر در اول از خودمون

سواستفاده از  ادعای از ما گذشتن ازای در پدرت

 حساب تو رضایت داد.

 

های حسام به گوش من تنها جمله و کلمه حرف

ی پر از رنج و تنهایی امروز و دیروز نیستند، قصه

 دانممی که هاییحرف و خسرو سکوت سنگینی منند.

 را میانمان فضای رسید، خواهیم هاآن به زود یا دیر

 .انگار کرده غبارآلود و کدر

 اصلش چیه؟ گفتید ظاهر امر، -

رود. نگاهی به خسرو ابروهای حسام از تعجب باال می

اندازد که همان لحظه روی مبل کناری من می

 نشیند.می

 تو هم که حواست جمعه! -
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من هم؟ من هم مثل که؟ مثل مرد خاموش کنارم؟ 

 کنم.منتظر نگاهش می

 

خب اصل ماجرا اینه که پدرت هرگز از تهدید  -

ع الخروجی تو هم تا ممنو وحکم رفتجلوتر نمی

 هم انتظار احتماال. اومدمی کارش به جایی یه

 فشار تحت واسه راهی یه بتونی نداشت

 .کنی پیدا گذاشتنش

چرخانم. سکوتش بیشتر از به طرف خسرو سر می

 کند.های حسام اذیتم میحرف

گفتی ممکنه این واریزیا واسم دردسر تو که می -

 درست کنه!
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خواهم از زیر و بم صدایش خواهم حرف بزند. میمی

گذرد و به من حالش را بفهمم. نگاه خسرو از حسام می

 زنم.رسد. جوابش همانی است که حدسش را میمی

 

کردم ممکنه به جریان ارزها و اون موقع فکر می -

 دونیممی االن ولی پولشویی ارتباط داشته باشه،

 .مادرته هایزمین به مربوط که

فکر کرده بودم. از حساب من  خودم هم به این موضوع

به حساب مهرداد و دو نفر دیگر ارز منتقل شده بود. 

ها سردفتردار بود و آن یکی دونفری که یکی از آن

ناشناس. این واریزها رشوه یا باج بودند. ولی ارتباطی 

 به تخلف ارزی همایون نداشتند.

 فقط هم این نیست، نه؟ -

 گوید:هاست ولی حسام میمخاطبم هر دوی آن
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 543پارت#

 

 دست پدرت هنوز زیر ساتور ماست! -

 از را شکایتش خسرو. خوردمی پیچ هم در امدل و روده

 خاطر به را کارخانه کار این با و گرفته پس شهرزاد

 از شده گرفته هابانک از سندسازی با که هاییوام

فرح و رفیع  و همایون هم وسط این. دهدمی دست

روند. حاال حسام از مدارک دیگری حرف قسر در می

 های دیگری!زند و احتماال جرممی
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 دهد:حسام ادامه می

 بشه انجام اداریش تاکارهای برهمی زمان کم یه -

 یه تونیمی دیگه ولی .بشه رفع الخروجیت ممنوع و

 !بکشی راحت نفس

شود. له میام گلوآید که هیچ، در سینهنفسم باال نمی

کند. دستم را انقباض عضالت درد پهلویم را بیشتر می

 پرسم:گذارم روی جای درد و آرام میمی

 چند سال بهش حکم دادن؟ -

 

شود. حتما باید دادن خبر ای ساکت میحسام لحظه

زندانی شدن یک پدر به دخترش کار سختی باشد. 

تنها فرق ماجرا اینجاست که ما غزال و همایونیم، نه 

 یک پدر و دختر عادی.
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 ده سال. -

سوزد. در ذهنم همایون ده سال دیگر تخم چشمم می

. سالگی چند و شصت حوالی جایی کنم.را تصور می

 منتظر باید. شودمی چنگ پهلویم روی بیشتر دستم

 هایبرنامه منتظر باشم، شعله یسروکله شدن پیدا

 !امین یدوباره دیدن شاید و فرح

 

 تجدید درخواست احتم پدرت وکیل -

 رو حکم بتونه باشه، بلد کارشو اگه شاید .کنهمی نظر

 نداره خصوصی شاکی اشپرونده که همین. کنه کم

 .کنهمی بهتر رو شرایطش

کنم؛ گوید و من به خسرو نگاه میحسام همچنان می

 های خاموش و نگاه پر حرفش. به لب
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اش را دهتر از این وعام که امین قبلای رسیدهبه نقطه 

 داده بود.

 ی آزادی من و رفتن!وعده

 گویم:کنیم. میکنم هر دو به یک چیز فکر میحس می

 تو گفتی ازشون آتو داری! -

 گوید:باجدیت می

 دارم. باید همایونو راضی کنیم تو رو ببینه! -

 زنم.هایش پلک میدر چشم

 شه بری مالقاتش.رضایت داد ولی حاضر نمی -

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 544پارت#

 

 

 

شود. یعنی بازهم او تر میاسم فرح در ذهنم پررنگ

 دیدار از پیش توانسته یعنی یک قدم از ما جلو افتاده؟

 را من نخواهد تا کند مسموم را فکرش همایون و من

 ببیند؟

 فرحه؟ کار کنیمی فکر من مثل هم تو -

شناسم. بی میدلیل مکثش را برای جواب دادن به خو

ها آن سنگینی گلو و رنجی که از فرو ریختن بت آدم
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خراشد. صورت و چشمانش کدر و بدون روح را می

 انعطافند.

 

ای نداره نخواد تو رو ببینه. تو هنوزم دلیل دیگه -

 با که شرایط این توی مخصوصا شی...برگ برنده

 باقی داراییش از چیزی دیگه اموال توقیف

بیشتر تعللش برای فرار هم  نصف حتی .نمونده

 یکی وسط این اینکه مگه خاطر همین بود...به

 انتقال کار که باشه داده اطمینان بهش

 .شده تموم هازمین

زنم. فکر کردن میرد انگار. یخ میهایم میخون در رگ

 و کرده طعمه را اطرافش هایآدم یهمه به اینکه فرح

صاحب اموال  و رفته در قسر موذی موشی مثل خودش

 کند.ام میمهتاب شده دیوانه
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خورم و از حجم قرار در جایم تکان میبی

 حسام از. کنمنمی حس هم را درد حتی پریشانی

 :پرسممی

 ها سند نخوردن؟شما که گفتین زمین -

 گوید:حسام با اطمینان می

گم. ولی ما که دقیقا هنوزم می -

ر حقیقت د. بگیریم جلوشو تا دونیمنمی شونوبرنامه

تا زمانی که قرارداد رو نداشته باشیم یا مادرت نیاد 

 ایم.ایران عمال هیچ کاره

 زنم:آرام لب می

 آد.ولی مهتاب حدود دو ماه دیگه می -
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ام که شک دارم شنیده باشند. ولی صدا گفتهقدر بیآن

 دهد:حسام فهمیده و جواب می

 

 دیره. خیلی دیره غزال! -

ی بازویم سرم را به نشیند رودست خسرو که می

 چرخانم.طرفش می

 داره؟ امارات اقامت دونستی که این پسرهتو می -

دانستم. اصال این چیزی نبود که بتواند پنهان کند. می

اش. ترین آدم زندگییک سال نامزدش بودم. نزدیک

دانستم پدرش در ما چند بار باهم دبی رفته بودیم. می

مشارکت دارد که ی ساخت و سازی پروژه

 داشتم خبر حتی اش به اسم امین است.گذاریسرمایه

 ثبت شرکتی الیسنس طریق از انگار اواخر این که
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 که صوری شرکت همان مثل یکی شاید. بود کرده

 .کردمی صادر را هاپروفرم

 

 

. 

 

دهم. خسرو دستش را از روی سرم را آرام تکان می

گذارد روی می دارد و هر دو آرنجش رابازویم برمی

 ی مبل.دسته

 همین توی بدونی باید داری، خبر هم چطورش از اگه -

 تاسیس عراق اربیل توی شرکتشون از شعبه یه مدت

 .شده
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 گویم:کنم و میبه سختی صدایم را پیدا می

کی تاسیس کرده؟ فتاح که تو زندانه، امین هم که  -

 تونه...تنهایی نمی

ام از زور ناباوری لهکند. جمخسرو مستقیم نگاهم می

دهد به مبل و بدون ماند. حسام تکیه میکاره مینیمه

 گوید:پرده پوشی می

 اون کردن سعی کدوم هر پدرت، افتادن گیر از بعد -

 چون. واضحه دلیلشم. پایین بکشن هم رو یکی

 .بشن حذف برنامه از خواستننمی

 

 این خاموش یمهره کنم. رفیعهنوز به خسرو نگاه می

 و بود دست همایون و آدم فتاحبازی بود. در ظاهر هم

 .فرح تیمیهم حقیقت در
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 شده روشن روز قدر به قصه این ی تاریکانگار نیمه 

 .بود

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 545پارت#

 

 

 

تصاویر روزی که به شرکت همایون رفته بودم در ذهنم 

ری گیرد. دیدن شهرزاد جلوی شرکتش و فراجان می

فهمم. شهرزاد همه چیز را که حاال دلیلش را می
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دانست. خودش هم بخشی از این بازی بود. می

دانست که وقتی کنار گذاشته شد برای پیدا کردن می

 رفیع و سوگل رفته بود سراغ همایون.

 بکنیم؟ تونیممی کار چی ما -

شود در پرسم و او مستقیم خیره میاز خسرو می

 :گویدهایم. میچشم

 

های مادرتو بگیریم. باید جلوی فروش زمین -

اشون کامل نشده. احتماال خبردارم که هنوز سرمایه

های مادرت خواست با پول زمینهمایون می

هایی که به گذاری کنه و فتاح با اون پولسرمایه

حساب پسرش توی دبی منتقل کرده بود. االنم که 

شه میان، این پسره هر دوتاشون زندانی

 ی فتاح و فرح هم جانشین همایون!نماینده
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هایم. چقدر همه چیز در نشیند روی لبلبخند تلخی می

 آور بود.عین پیچیدگی، ساده و تهوع

 پس حق داشت که بخواد براش سند بذاره! -

ام آرام است و بدون مخاطب ولی هر دو هم جمله

 فهمند.شنوند و هم منظورم را میمی

 

 داریم تا به موقع جلوشونو بگیریم. راه ما فقط دو -

 گردانم.نگاهم را به طرف حسام برمی

 راضی پدرت یا ایران، یا باید مادرت زودتر بیاد -

 قرار چطور بگه کنی قانعش تو و ببینه رو تو بشه

 .کنن تبدیل پول به را هازمین بود

کنم. سنگینی نگاه خسرو و نفسم را از بینی رها می

م را مچاله کرده نفسم را کند حجم درماندگی که روح

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گیرم و به سختی از ی مبل میکند. دستم را به دستهمی

 شوم.جایم بلند می

 

 کجا؟ -

کنم تا روی صورتش نچرخد. یک نگاهم را کنترل می

 کنم:دارم و زمزمه میقدم برمی

 جا.هیچ -

 

 که دهممی فشار انگشتانم میان محکم را گوشی آنقدر

 درگیری همهآن میان ند.شومی سفید سرانگشتانم

 باید دانمنمی. داشتم کم را یکی همین فقط ذهنی

 را خودم حس حتی اینکه. ناراحت یا باشم خوشحال

 .کندمی ترسخت را کار شناسمنمی هم
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 546پارت#

 

 

 

 هر و بودم ایمیل استاد راهنما را بیشتر از ده بار خوانده

گفت: خواندنش یاد حرف ماهی افتاده بودم که می با بار

افته هزارتا دیگه هم وقتی یه گره تو کار آدم می» 

 «آد تا بشه گره کور.پشت بندش می
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کردم و ای اضافه میحاال باید به این حرف ماهی جمله

 ها باز بشه!گفتم، و فقط کافیه یکی از این گرهمی

 

بود و خواسته بود  پذیرفته را تقاضایم استاد راهنما

کند مشکل خروج از کشور مدارکی که ثابت می

ام برایش بفرستم. این یعنی اگر همه چیز خوب داشته

 که جایی در توانستممی رفت ترم بعدیپیش می

 .بکشم نفس داشتم را آرزویش همیشه

شنوم ولی صدای باز شدن در اتاق را از پشت سر می

های برفِ آخرین ماه همچنان نگاهم را روی اولین دانه

 دارم.پاییز نگه می

 

 خوای بخوابی؟نمی -
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کنم. کنارم ی چشم به آمدنش نگاه میاز گوشه

ایستد. هیچ کس را برای آمدن به اتاق خودش می

کنند؟ پس چرا بدون اینکه چیزی بگویم شماتت می

 دهد:خودش توضیح می

 در اتاق باز بود، دیدم بیداری. -

 آد.نمیخوابم  -

 کند.رخم نگاه میبه نیم

 چرا؟ -

 

داند ولی هایم را نمیدرست است که بخشی از دغدغه

ست. ام کافیخوابیهایی که خبر دارد برای بیهمان

 چرخانم.سرم را به طرفش می
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ام. عادت نداره تو هتل بمونه. حتما نگران ماهی -

 تاحاال کالفه شده.

ش را در جیب فهمد. دستفرارم را از جواب دادن می

 گوید:کند و میشلوارش فرو می

 دیگه؟ -

 

 زنم:موهایم را با دست آزاد پشت گوشم می

های امروز هم هست. دوست ندارم به مهتاب حرف -

بگم باید زودتر بیاد. اون همین حاال هم کارش 

تره و منتظره ترم دانشگاهش تموم براش مهم

 بشه!

 کند:کند و دوباره تکرار میسرش را کمی خم می

 دیگه؟-
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خورند. نگاهم را از موهای سیاهش روی هم سر می

 ایشیشه یدیواره گیرم و از پسصورتش می

 در را برف درشت هایدانه که ایباغچه به اتاقش

 .کنممی نگاه کشدمی آغوش

 

 براش جواب دارم.« دیگه»تا فردا هم بگی  -

تونی جواب تا وقتی نخوای دلیل اصلی رو بگی می -

 ی!بساز

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 547پارت#

 

 

شود. سنگینی نگاهش را دستم دور گوشی مشت می

کنم. منِ پیش از این روزها کجا و روی دستم حس می

غزالِ سردرگم این لحظه کجا؟ نفسم را محکم از بینی 

 برای توانممی نخواهم وقتی تا دارد، حق کنم.رها می

 .بسازم جواب سوالش

 یکی شهدونم چطوری میهمایونم هست. نمیفکر  -

 با اونم. ببینه آدمو کرد راضی زندانه تو که رو

 .دارم که اوضاعی

 

 سوالش جواب این که من هم و داندهم او می

 طرفش به را سرم کند،کهمی سکوت .نیست
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 او، به کردن نگاهش پایین از طوراین. چرخانممی

ی وجودم قلبی همه انگار .کندمی تند را قلبم هایتپش

 تپد.شده که با بیقراری می

 حق داری! -

ی تایید کننده که به جای آرام شدن، همین. یک جمله

 یدسته روی گذارممی را دستم کند.بیشتر بیقرارم می

 قرار و آرام هم لحظه یک ظهر از. شوم بلند تا مبل

 فهمد؛می. شوم بند جا یک توانستمنمی و نداشتم

آورد و به شلوار ورزشی بیرون می جیب از را دستش

 گیرد.طرفم می

 

 این در. گذارممی دستش در مکث با را آزادم دست

 بارها. بود شده دراز طرفم به بارها دست این مدت

. بود داشته نگه سرپا را من بودنش ناخوانا میان
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 این بیقراری به بودم رسانده و بود کرده امدلبسته

 !لحظه

ایستم ولی فشار شوم و میند میبا کمکش به آرامی بل

دارم. به سختی انگشتانم را دور دستش نگه می

کند تا تعجبش را نشان ندهد. حاال خودش را کنترل می

 اند.ام میزان شدههای ترازوی بیقراریانگار کفه

 

آید و دستش را بدون پرسیدن سوالی به دل من راه می

 دارد.در دستم نگه می

 خوب میل انگار گفتمی سرت پشت سر شب قمر -

. خورینمی غذا حسابی و درست که نداری شدن

 و اتاق تو موندن بود این منظورش کنم فکر ولی

 .کرده مزه بهت من تخت رو خوابیدن
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خواهد کشم. هر وقت مینگاهم را از دستانمان باال می

 .کشاندمی قمر به را حرف کند عوض را بحث

 

 گه؟راست می -

 آید.ند، بغض دارم و لبخند زدنم نمیزقلبم هنوز تند می

 کدوم؟ غذا نخوردن یا موندنم تو اتاق تو؟ -

ای مستقیم به صدایم آنقدر گرفته است که لحظه

خواهد از عمق نگاهم کند. انگار میهایم نگاه میچشم

دلیلی که به زبانم نیامده را بخواند. با مکثی کوتاه و 

 گوید:ای پیشش میربط به شیطنت لحظهبی

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 548پارت#

 

 

منم امروز انقدر درگیر بودم نشد درست غذا  -

کنم سرو صدا شام قمرو گرم میرم بیبخورم. می

 باهم بخوریم.

خواهد فضایی ایجاد فهمیده چیزی هست و انگار می

کند تا خودم بگوید. ولی نیازی به برنامه چیدن نیست. 

شود، گوشی انگشتانش از دور دستم باز میهمین که 

 گیرد.در دستم انگار یک تن وزن می

 گویم:اختیار میتازه به ظرف در چرخیده که بی
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 استاد راهنمام با درخواستم موافقت کرد. -

شود. با تانی به طرفم اش کامل نمیقدم برداشته

 کنم.چرخد. پوست لبم را با دندان میمی

 

ع الخروج بودنمو براش گفت باید مدارک ممنو -

 بفرستم.

 کند.بینم که به سختی حالت نگاهش را حفظ میمی

 دونم وسط این بلبشو باید چیکار کنم.نمی -

کنیم. همان دستی چند ثانیه در سکوت به هم نگاه می

که دقایق پیش به طرف من دراز شده بود را دوباره در 

ام ی معنایی که جملهکند. از همهجیبش فرو می

کند که بیشتر تواند داشته باشد، آنی را برداشت میمی

 از همه بیقرارم کرده.
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سپرم کاراشو انجام بده و فردا به حسام می -

خوای برات جور کنه. مدارک مدارکی که می

گم از بیمارستان بگیره. هر چند پزشکیتم می

 مشکلی دیگه و کنی باز هاتوبخیه که ی دیگههفته

 .نیست

شود. نفسی تر میسنگین و سنگینگوشی در دستم 

 گوید:گیرد و با آرامشی ظاهری میمی

باید ممنونشون باشیم که بالی بیشتری سرت  -

خواستن منو نیاوردن و به قول خودشون فقط 

 بنشونن سرجام.

 

هایم را داد. لبحرفش عجیب تلخ بود و بوی تهدید می

 فهمیده چیزهایی ضارب مورد در کشم.توی دهانم می
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اش چندین توانستم از همین دو جملهد؟ میبو

 گیری داشته باشم.نتیجه

 گوید:رود و میخسرو به طرف در می

 کنم.غذا رو گرم کردن صدات می -

گذرد. کنم تا از پیچ راهرو هم میآنقدر به او نگاه می

 گویم:ی مبل و میزنم به پایهبعد با حرص لگد می

 االن وقت چاقو خوردن بود؟! -

 پیچد.ی تنم میدر همهدرد 

 

. 

 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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چرخد انگار. این روزها جهانم بر مدار بیقراری می

ای که خط افکارم به مسیر یک درست در لحظه

ی دیگر با تمام قدرت کند، خواستهخواسته حرکت می

 شود.آورد و مانع میسربرمی

ه سهم من از دو سه روز گذشته بود؛ دو سه روزی ک

 کوتاه هایتماس و دیدن بار دو بودن ماهی یکی

 کارهایی دارند حسام و خسرو دانستممی .بود تلفنی

 اشنتیجه به آنچنان رسیدمی نظر به که کاری. کنندمی

 .زدندنمی آن از حرفی دلیل همین به و نبودند مطمئن

 

چیز را در رابطه با مهتاب و همایون خسرو همه

خودم گذاشته بود. با وجود اینکه دلیلش را ی برعهده
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شناختمش دانستم ولی آنقدر میبرای فشار نیاوردن می

اش که بدانم بخشی از آن به غرور و اصول رفتاری

 گردد.برمی

ها در اوضاعم کمی بهتر شده بود. انقدر که گاهی صبح

انداختم و روی ام میخلوتی خانه شنلم را روی شانه

نشستم و ی پایین میای تراس طبقههیکی از صندلی

کردم. به راه حلی برای راضی کردن همایون فکر می

کداممان چیزی که برخالف حرف زدن با مهتاب هیچ

 راهکاری برایش نداشتیم.

 

ی باغچه صدای چند گنجشک که برسر غنیمتی گوشه

ی نامعلومی در کردند، حواسم را از نقطهبا هم جدل می

ن کردم که چطور به خاطر چیزی فضا گرفت. نگاهشا

ها به نوکش داشت، هیاهو به راه انداخته که یکی از آن
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بودند. گنجشکی که غنیمت در دهانش بود پرواز کرد تا 

ی استخر. به چند ثانیه نکشید که باقی لبه

 .گرفتند را دورش هاگنجشک

هایم را روی تصویر از فکری که در مغزم جوشید چشم

 دم.روبه رو باریک کر

منتظرش بودم ولی نه آمده بود و نه تماس گرفته بود! 

های همایون هم بعد از حکمی که چیزی از داراییآن

 گذاشت. عجیب نبود؟باقی نمی

 

ام که ی خاموش گوشینگاهم پیش آمد روی صفحه

دانستم کارم روی میز قرار داشت. تردید داشتم. نمی

دم. نفسم را اندازدهد یا بیشتر به دردسر میجواب می

 دارم.کنم و گوشی را از روی میز برمیمحکم رها می
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ماهی چشم به من داشت و من چشم به همان پولی که 

ام با فروش طالها داشتم. از حساب بانکی آزاد شده

آمد که جوابگوی ادعای او باشد. هم آنقدری در نمی

های مهتاب که هنوز تکلیفش ماند زمینفقط می

 مشخص نبود.

. دانممی کنم؛می ریسک. کنممی باز گوشی راقفل 

 یدسته دنبال نگاه با و کشممی اسمش روی را دستم

 انگار. نیست هاآن از اثری. گردممی هاگنجشک

 .کنند تصاحب را مادرمرده گنجشک غنیمت اندتوانسته

گفتنش را « چه عجب!»خورد تا صدای چند بوق می

 شنوم. منتظر لحن طلبکارش بودم.می

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 550پارت#

 

 

 سالم شعله. -

پری هیچ، اون وقتا که یه نیا میاالن که با پسر ملک -

ی خالی بیشتر صدا الف بچه هم بودی منو از شعله

 کردی!نمی

 بودن انگار. زنممی عقب آزادم دست با را شنل ییقه

 را حالش بدجور نیاملک پسر او قول به کنار من

 :گویممی بدهم وا اینکه بدون گرفته.

 دونستم دوست داری مامان صدات کنم.نمی -

 خندد.با مسخرگی می
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نه قربونت. تو پدرو مادر خودتو بتونی صدا کنی  -

 هنر کردی.

 

اش که اشاره به اجازه ندادن همایون سنگینی کنایه

ام. با مکث کوتاهم خودش نشیند روی سینهدارد، می

 پرسد:یرد و میگپی ماجرا را می

 زدی؟ زنگ من به چی واسه -

آورد بازی در نمیی قبل هوچیخب، همین که مثل دفعه

و دنبال گرفتن حق و حقوقش از من نیست، یعنی 

 و همایون دستگیری از بعد شعله حدسم درست است.

 ینقشه با و بود رفته فرح پیش اول تهران به آمدنش

 .من سراغ بود آمده او

رامشش شک نداشتم به خود همایون ربط و حاال این آ

جوری دهنش را بسته بود. چون نه داشت. همایون یک
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فرح آدم باج دادن به شعله بود و نه اصال شعله را داخل 

کرد که بخواهد به حرفش کاری بکند. آدم حساب می

شک زد، بیاز طرف دیگر کسی که به برادرش حقه می

 گذاشت.برای زن برادرش مایه نمی

 

 .ببینم همایونو خواممی -

 جان؟ من شبیه رئیس زندانم؟ -

کشم. ام پایین میکالفه شنلم را کامل از روی شانه

های حرف زدن با شعله جوری که امیدش از وعده

احتمالی همایون ناامید نشود و باز آن رویش باال نیاید 

 سخت است.

 چون گممی تو به اگه. شعله نیار در بازیمسخره -

خواد منو ری دیدنش. همایون گفته نمیم میخبردار

 ببینه. ولی من حتما باید باهاش حرف بزنم.
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 شود.لحنش تند می

 

شه دختری خب، حق داره. کدوم پدری حاضر می -

  .ببینه روهمو که با دشمنش ریخته

توجه به فرستم و بینفسم را محکم بیرون می

 گویم:ی من و خسرو میاعتراضش به رابطه

همایون بهت چه قولی داد که دیگه نیومدی از من  -

 حقتو بگیری؟

ی جواب دادن به او کنم. اجازهجا خوردنش را حس می

ی بعدی بمب ساعتی را فعال دهم و با جملهنمی

 کنم.می

هر قولی بهت داده دروغه. حتی یه قرونم واسش  -

 نمونده.
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 551پارت#

 

 

 

 گی!داری چرت می -

گوید. هایش میاین جمله را با حرص و از میان دندان

توجه به شنلی که کنار شوم و بیاز روی صندلی بلند می

 گویم:افتد، میپایم روی زمین می
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تونی تو خوای نکن. میخوای باور کن، میمی -

همین خیال خوش بمونی و بذاری گولت بزنن. خودِ 

ره سرش همایونم هنوز خبر نداره چه کالهی دا

 باهاش خواممی که خودشه خاطر به من ره.می

 .بزنم حرف

 خندد.با حرص و مسخرگی می

 

 با رفتی همایون؟ دلسوز شدی آها. یعنی تو االن -

 من واسه بعد داد، لو باباتو که هم رو ریختی آدمی

 چی بگو راستشو. آریمی در نگرانو دخترای ادای

 سراغ دوبارهاومدی شده کم دونت و آب شده؟

 حق کنه؟نمی خرجت نیاملک پسرِ  همایون؟

 دراز دست به زدی، غلت پول تو بوده تا. داریواال

 .نداری عادت پولدارا این جلوی کردن
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 رود:اختیار باال میصدایم بی

 دلت داغت اگه شعله؟ بفهمی خواینمی چرا -

 ضمن در. خوبیم باهم هم خیلی ما شانست از خسروئه،

گرده ایران. قراره اموال پدریش ادرم هم داره برمیم

دونی ارزششون چقدره؟ بعید رو به نام من کنه. می

 ده همون دونم همایون بهت گفته باشه؟ تو همبمونمی

 .بیرون بیاد همایون تا دیگه سال

دانم همین ام و میی خسرو حرف زدهبرخالف خواسته

. به همان اندازدحرف هم سنسورهایش را به کار می

 گوید:تندی قبل نه، ولی برای اینکه کم نیاورد می

 

ده سال نیست. نهایت سه چهار سال دیگه با عفو  -

آد بیرون. و آزادی مشروط و پرداخت جریمه می
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این فقط حرف همایون نیست. عبدی و اون یکی 

 گفتن.وکیلشم می

 همایون اعتماد از دارند توانستم حدس بزنم چطورمی

 کنند.حواسش را پرت می و استفاده

 مکالمه جایی باید حرف زدن بیش از این فایده ندارد.

 بدون .باشد داشته را تعلیق بیشترین که کنم قطع را

 فاصلهبی و بلند کنم، رد یا تایید را حرفش اینکه

 :گویممی

 

خواستم به همایون کمک کنم. خودت من می -

 وقت سراغ من نیا.نخواستی. پس دیگه هیچ

. چرخممی عقب به حرص با و کنممی قطع تماس را

 که نگاهی با کند؛می نگاهم و ایستاده در یمیانه قمر

 .شودمی ساطع چشمانش ازعسلی خشم دنیا یک
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 552پارت#

 

 

 

اگر فقط یک نفر در تمام دنیا باشد که از او حساب 

را برای  شک قمر است. دهانمبرم، آن شخص بیمی

کنم ولی پیش از اینکه صدایی از گفتن حرفی باز می

 خورد.هایم خارج شود، تلفن در دستم زنگ میمیان لب
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ی گوشی کشم و به صفحهکالفه نگاهم را پایین می

 انقدر ولی داشتم را شعله تماس انتظار کنم.نگاه می

 را فکرش که چیزی از بیشتر هایمحرف انگار زود؟

 نده بودش.ترسا کردممی

 

میان توضیح برای قمر و جواب دادن به تلفن، سرم را 

 آورم و قمر در قاب در نیست!باال می

 دهم:کشم روی لبم و جواب میدندان می

چی شد؟ تو که مطمئن بودی حرفای همایون و  -

 وکیلش درسته!

 طاقت است.صدایش عصبی و بی

 ی لواسونی یا جای دیگه!خونه -
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سرم آمده خبر ندارد. منظورش  این یعنی از بالیی که

 پرسم:فهمم ولی میرا می

 چطور؟ -

 

 خوام ببینمت، باید حضوری باهم حرف بزنیم.می -

 

برای کاری که در نظر دارم این اتفاق خوبی است. 

 خیلی خیلی خوب!

روم و برای اطمینان از نبودن قمر به طرف در خانه می

یدم ی دکشم. تا جایی که در زاویهبه داخل سرک می

 است اثری از حضورش نیست.

 باشه ولی اینجا نه! -

 پرسد:با تردید می
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 چرا؟ خسرو؟ یخونه -

 ماجرا دادن نشان مهم گیرم و برایدست پیش می

 :گویممی اعتمادش جلب و

. نه اینجا پس کنیم؟ کمک همایون به خواینمی مگه -

 دور جای. آممی منم .حوالی همین جایی یه بیا

 تونم. باید زود برگردم.نمی

ام که قوانین وراثت درمورد من عادالنه تازه کشف کرده

رفتار کرده است و همان اندازه که از ضریب هوشی 

بازی ام، به همان اندازه هم از حقهمهتاب بهره برده

 ها را در خود دارم.سوزنچی

 گوید:معطلی میشعله بی
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 553پارت#

 

 

باشه. کمتر از یه ساعت دیگه اونجام. نزدیکت  -

 دم.شدم بهت خبر می

کنم، قلبم درست به تندی قلب تماس را که قطع می

کنم می« ها»تپد. نفسم را محکم یک بچه گنجشک می

ها چرخم. خبری از هیچ خبری از گنجشکو به عقب می

 و جنگ قدرتشان نیست!
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گردم. قمر می شوم و با چشم دنبالوارد خانه می

نیست؛ نه در آشپزخانه و جلوی تلویزیون در حال دیدن 

 سریال ترکی محبوبش.

 

با آخرین سرعتی که در توانم است، به طرف اتاق 

خواهم به هیچ قیمتی این فرصت را از روم. نمیمی

 از خسرو احتمالی عصبانیت دست بدهم؛ نه

 خوردن جوش وجود با که دردی نه و هایمخودسری

 .پیچدتنممی ها با هر کشیدگی دری بخیهجا

 

 یدنده از را همایون تواندمی که است کسی شعله تنها

 با را شنلم .برساند او به را من و بکشد پایین لج

 موهایم روی را شال. کنممی عوض مشکی پانچوی

 آینه در نگاهم بردارم، را کیفم اینکه از قبل. اندازممی
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دار با شعله زیادی رنگ دی برای. افتدمی خودم به

 ام.پریده

 

ایستم. یک ساعت برای احتمال آمدن مقابل آینه می 

حساب و کتاب شده وقت خسرو که این روزها بی

ی تالفی کردن توانم از وسوسهزیادی است. ولی نمی

ی ی صورتم جلوههای شعله بگذرم. چند دقیقهحرف

 بهتری دارد و اثری از رنگ پریدگی در آن نیست.

کنم. چیزی حدود یک ربع ی گوشی را روشن میصفحه

 ام.از یک ساعت را از دست داده

 

کنم و وقتی با عجله در خواست تاکسی اینترنتی می

ام شود، بند بلند کیف را روی شانهدرخواستم تایید می

زند به هایی که یک طرفش لنگ میاندازم و با قدممی
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ی به دستگیرهروم. دستم رسیده نرسیده طرف در می

 شنوم.در ورودی صدای قمر را می

 

 دختر! -

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 554پارت#

 

 

 

ای را از چرخم. انتظار حرف و کنایهبا مکث به عقب می

 او داشتم ولی نه حاال و در این لحظه.
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 دلش این مدت مدام از خودم پرسیدم پسری که -

 وقت هیچ مادرش اومدن دیر سال چهارده خاطربه

 همه رو ببنده چشم تونهمی نشد، صاف باهاش

 داره کینه همهاین ازش که رو کسی دختر چیزو

 !بخواد

وقت با شود. هیچته دلم از حسی ناشناخته خالی می

من تا این حد مستقیم در مورد این موضوع حرف نزده 

 بود.

 

دونه من حرفایی که بهم زده بود رو خودش می -

 باور نکردم ولی...

 .داردمی نگه هایمچشم در مستقیم نگاهش را

 تو هم آخر  قصه رو باور نکن. -
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 را اشقدر که با هر تپش شوریزند. آندلم شور می

 را حرفش که آدمی مثل قمر. کنممی حس زبانم زیر

. گرددبرمی پذیرایی به کرده را حجتش اتمام و زده

 نگاه رفتنش به و گذارممی پهلویم روی را دستم

 منتشر تنم تمام در بدخیم یتوده یک مثل قلبم. کنممی

 نبض کلماتش زهر از تنم هایسلول همه. شودمی

 .زندمی

 

 آدرس. نشینممی روی صندلی عقب تاکسی

 سرم پسِ و دهممی راننده به را رستوران تریننزدیک

 آرام و نرم که تصاویری به و صندلی به دهممی تکیه را

 دوزم.کند چشم میمقابلم عبور می از

ی قمر فرح مطمئن بود بعد از به دنیا آمدن بچه

نیا را راضی کند تا او را طالق بدهد. تواند ملکمی
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 آن خاطربه که ایبیماری از مطمئن بود که بعد

 زن صرافت به خودش بود، داده دست از را رحمش

 .افتاد نیاملک برای گرفتن

 

دانست چه راضی باشد یا ین. میبباهوش بود و واقع

طور که خودش توانسته افتد. هماننه، این اتفاق می

نیا را بگیرد و بود با زرنگی جای زن قبلی ملک

ی اربابی تا حد اش را از کارکردن برای خانهخانواده

 نیا باال بکشد.اقوام نزدیک ملک

کند و تکان ای عبور میماشین با سرعت از روی چاله

نشاند روی جای زخمی که هر دستم را می نمحکم آ

چند جوش خورده بود ولی ردش تا ابد روی روحم 

 ماند.می
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نوازی کند. آوای تکراننده صدای رادیو را بیشتر می

 پیچد.سل در فضا میویلن

ای که از ی فرح و همایون تا به دنیا آمدن بچهنقشه

 .بود رفته نقص پیششانس فرح پسر هم بود بی

 

 

. 

 

 بود رفته قمر یمزه که شد شروع آنجایی از مشکل 

. بدهد طالقش شدنمی حاضر و نیاملک دندان زیر

 انداختن ینقشه. چیدند را دوم ینقشه که بود وقتآن

 !قیمتی هر به نیاملک چشم از قمر
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 شعله پیام به. شودمی متوقف تاکسی جلوی رستوران

ه زودی ب و است نزدیک نوشته که کنممی نگاه

 دقیقه چند. بماند منتظر باید گویممی راننده به رسد.می

 کنار جلوتر کمی سفیدی اپتیمای که کشدنمی طول

 .خوردمی زنگ من تلفن بندش پشت و زندمی

 

 پشت سرتم. توی تاکسی. -

ی دو صندلی گردد و از فاصلهشعله به عقب برمی

ای هشوم و با قدمکند. از تاکسی پیاده مینگاهم می

 از انگار ی مناسبات دنیاروم. همهآرام به طرفش می

 با شعله که حاال همین مثل. کنندمی پیروی جنگل قانون

 رخت مهتاب هایزمین کالن پول مورد در شنیدن

 رو را هایشداشته و آویخت دیوار گُل به را اشگدایی

 .کرد
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 گویم:نشینم و با طعنه میروی صندلی جلو می

 مبارکه! -

 گوید:کند و با پوزخند مییاخم م

نرسیده شروع کردی؟ اینو عبدی فرستاد یه مدت  -

 ندارن شانس تو مثل که هم همه زیر پام باشه. 

 .بشه عاشقشون نیاملک پسر

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 555پارت#
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جا شروع کنم. کنم. باید از همیندر سکوت نگاهش می

دلیل قهر طرد ی شعله از همین موضوع که به گفته

گذارد شدنم از طرف همایون است. شعله سکوتم را می

 :گویدمی ام وپای ناراحتی

 طلبکاری؟ که گفتم دروغ مگه چیه خب؟ -

 ی من و خسرو نیست!االن بحث ما رابطه -

 خواهم.جایی که میرسد به همانحرف می

 

 پدر واسه تو نیست. ولی واسه همایون هست... -

 با سریع شد تو بخوای انقدرات باورش نمیبیچاره

 .نیاملک پسر با بری و بزنی بهم امین

 :نگویم حرص با توانمنمی کنممی تالش هرقدرکه
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 دهن تو انداخت و کرد طعمه منو همین واسه پس -

 .شیر

کند. نباید مسیر حرف را ای گنگ نگاهم میشعله لحظه

 گویم:ر میتبه بیراهه بکشانم. با لحنی آرام

 

ببین شعله، یه چیزایی هست که همایون  -

 دونه...نمی

 گوید:میان حرفم می

 فهمیمی داد، لوش نیاملک پسر دونه؟چی رو نمی -

 علیه تا کنهمی کمک اینکه یبهانه به چی؟ یعنی

 و داشت نگهش ایران تو کنن، جور مدرک فتاح

 .داد لوش رفتن دم بعد

ی احتمالی فتاح به نقشه کنم.به بازی کثیفشان فکر می

 برای حذف همایون و مقابله به مثل او.
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 خوای حرفامو بشنوی یا برم؟می -

 

کند. نفسش را از بینی ام ساکتش میتهدید زیرپوستی

زند به من. آنقدر با عجله آمده که کند و زل میرها می

 حتی آرایشش را تجدید نکرده.

به خوای دونم چه طوری شعله؛ ولی اگه مینمی -

همایون کمک کنی و از این اوضاع خالص بشی 

 باید پیغاممو بهش برسونی.

 پرسد:کند و میبا تردید نگاهم می

 

 آد ایران؟همین که گفتی مادرت داره می -

 نگه تشنه را شعله که هستند فرح و عبدی آنقدر زرنگ

 کافی. بزند له له دنبالشان پول قدری برای تا دارند
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جای همایون فرح یا عبدی  به پیغام این مقصد است

زنم و بدون ام بسوزد. پانچوام را کنار میباشد تا نقشه

برم تا پانسمان شرتم را باال میی تیهیچ توضیحی لبه

پهلویم را ببیند. همیت توضیح ندادن بیشتر 

 پرسد:شود و میهایش درشت میترساندش. چشممی

 

 این چیه؟ چی شده؟ -

 این زیر که مینیخوای یکی مثل هاگه نمی -

 به فقط پیغاممو بیفته، صورتت یا روگردن یهو پانسمانه

 .برسون همایون خود

 گوید:ترسیده و ناباور می

 یعنی چی؟ -
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 556پارت#

 

 

 

جا هم توانم بیشتر از این به او اعتماد کنم. تا همیننمی

آمدن بودم. اگر عبدی یا فرح چیزی از  ریسک کرده

هایشان را شک زودتر برنامهفهمیدند بیمهتاب می

ماندیم و دادند. در این صورت ما میسرو سامان می

شد و هایی که از ایران خارج میها و پولجای خالی آن
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 رها را تیشرت یلبه افتاد.جرمی که گردن همایون می

 .کنممی

 

دونم چطوری باهاش در یعنی همین که گفتم. نمی -

ی، فقط یه جوری که کسی نفهمه راضیش ارتباط

. خبره چه سرش پشت بدونه باید کن منو ببینه.

 تو سیگارش پول قد بیاد خودش به تا وگرنه

 .مونهنمی براش زندانم

 چرخد.هایم مینگاه ترسیده و گیج شعله در چشم

من فقط یه بار همایونو دیدم. اونم عبدی کاراشو  -

 کرد.

برات وقت مالقات بگیره.  باشه. بازم یه کاری کن -

 از تر سخت دیدنش نباید اومده، حکمش دیگه االن که

 .باشه قبل
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هایم کنم شعله هنوز برای باور و قبول حرفحس می

 پرسم:تردید دارد. می

ی همایون هیچ وقت از ارثیه -

 بود؟ نزده حرفی بهت مهتاب

 گیرد.پوزخند جای بهت را در صورتش می

 پول بخوای قدر اضره هرح شناختی؟پدرتو نمی -

 کسی به امالکش و ملک از چیزی نه ولی کنه خرج

 .بزنه حرفی موردش در نه بده،

 گویم:می

 .بگه مجبوره باراین -

 پرسد:با تردید می
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 مگه نگفتی زمینا مال مادرته؟ -

کنم. هوا سنگینی برف دارد و درماشین را باز می

اخم  کنم.کنم. گذرا نگاهش میبارد. نگاهش مینمی

ی ترسی که اش و درست به اندازهافتاده میان پیشانی

هایش از هایش خانه کرده، مردمکدر عمق چشم

 زند.خوشی برق می

 .همایون با بودن یه توافقی کرده -

 خب؟ -

 .گذارممی بیرون ماشین از را پایم به سختی

مون از این خوای همهیه کاری بکن شعله؛ اگه می -

 وضعیت خالص شیم.
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ام نتیجه بدهد یا نه، دانم با این حرف چه نقشهمی

خواهم از ماشین پیاده مجبورم شعله را راضی کنم. می

 :گویدمی فورا که شوم

 خونه چی؟ -

 دهد:کنم. توضیح میسوالی نگاهش می

گفت پیگیری کرده بهش گفتن حکم که عبدی می -

دن تا وسایل بره برای اجرا بهمون وقت می

 م.مونو برداریشخصی

دارم و حین مثل گربه دزده نگاهم را از صورتش برمی

 گویم:خارج شدن از ماشین می

 

 

. 
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 دلت واسه لباسای مارکت تنگ شده؟ -

 دهد.شعله جوابم را نمی

 دونم.نمی -

خواهم در ماشین را ببندم که با کشف چیزی در می

 پرسم:دارم و میاش در را نگه میجمله

دبختی بره واسه عبدی چرا باید وسط این همه ب -

 وسایل شخصی ما پیگیری کنه؟ تو ازش خواستی؟

 

است. ولی خودش ی دارو ندارم تو خونهمن همه -

 تونیممی چطور که کردم پیگیری خودم گفت. گفت

 .خونه تو بریم
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ی شود. بعد از چند جملهای در ذهنم روشن میحفره

روم. بندم و به طرف تاکسی میدیگر در ماشین را می

 باغ کوچه در راننده ی بعد وقتیدقیقه چند

 که را گوشی. خوردمی زنگ تلفنم راند،می زدهخزان

 ذهنم هزارتوی میان صدایش گذارممی گوشم کنار

 .یابدمی انعکاس

 

 خودت بگو من با تو چیکار کنم غزال؟ -

ی مسیر نگاه ی بی بار و برگ درخت حاشیهبه شاخه

 گویم:کنم و میمی

 !بهم افتخار کن -

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 557پارت#

 

 

شود حتی الزم نیست نگاهم را در خانه که به باز می

بچرخانم تا ببینمش. با همان اخمی که میان کلمات 

سوالش رج خورده بود، وسط حیاط ایستاده و نگاهم 

کنم و در را می« ها»کند. نفسم را با درد و خستگی می

آنقدر ضعف دارم که دلم بندم. پشت سرم می

 ولی. بنشینم زمین روی در جا پشتخواهد همانمی

 قید حتی ندهم دستش به بیشتری یبهانه اینکه برای

 به آرام هایقدم با و زنممی هم را در به دادن تکیه
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 فرو شلوار جیب در را دستش دو هر. روممی طرفش

 :گویدمی جدیت با و کندمی

 

کار آهو اول به پاش پدرم عادت داشت برای ش -

 زد.می

 ایستم.ی نزدیکی به او میدر فاصله

کردم این کارو برای نمایش قدرت همیشه فکر می -

ده، ولی االن مطمئنم به خاطر این بود که انجام می

 کرد.اش میآهو خسته و کالفه

طور کنم. اینهایم را روی شکم در هم گره میدست

پهلویم بگذارم. هر توانم پنهانی کف دستم را روی می

فهمد و نگاهش با حرکت دست راست من چند او می

 نشیند.روی پهلوی چپم می

 تونه بدوئه چی لذتی داره؟شکار آهویی که نمی -
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 پرسد:مقدمه میکند و بیهایش را باریک میچشم

 کجا رفته بودی؟ -

 

 دهم:مثل خودش صریح جواب می

 سراغ شعله! -

دانم انتظار داشت نمیشود. حالت صورتش عوض می

 پرد.کجا رفته باشم که با این جواب ابروهایش باال می

 گفتین باید همایونو راضی کنم منو ببینه؟مگه نمی -

ام. هایی زدهزند که به شعله چه حرفانگار حدس می

 شود.تر میاخمش غلیظ

 تو چی کار کردی دختر؟ -

برای گذشتن از کنارش که راهم را سد کرده قدمی به 

 گویم:دارم و میراست برمی
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 وقتی آهو این نیا.بهم افتخار کن جناب ملک -

 باش مطمئن .کنه چیکار بلده هم بدوئه تونهنمی

 .نکردم خرابکاری

خندند انگار. هایش میمیان عصبانیت چشم

کشد و با یک هایش را از جیب شلوار بیرون میدست

ی ایستد. سرش را مقابلم کمقدم دوباره مقابلم می

 گوید:کشد و میپایین می

ای به شکار آهو قبال هم بهت گفته بودم، من عالقه -

 ندارم.

با یادآوری روزهای اول حضورم در این خانه اخم 

کنم. درد و ترس از خرابکاری شعله کم طاقتم می

 کرده.
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 آره یادمه. تو کفتر جلد پاپری دوست داری. -

لبش. سرش خورد تا روی هایش سر میلبخند از چشم

خواهد ببوسدم انگار. تکان خوردن آورد و میرا جلو می

شود سرم را عقب بکشم. با ی پذیرایی باعث میپرده

 کند.تعجب نگاهم می

 غزال؟ -

تر کرده هایم را عمیقهای مادرش ترسگویم حرفنمی

 و آشوب دلم را بیشتر.

 

. 

 

 حداقل جلوی مادرت نکن. -

 ید:گوایستد و با جدیت میراست می
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 که نداره انتظار دارم بهت حسی چه دونهمی وقتی -

 .کنم نگات فقط طاقچه رو بذارمت

 و دست قصه پایان اضطراب در لعنت به من که وقتی 

 را جانم دارد هایمادرشحرف ترسِ و زنممی پا

 منقبض بخیه جای کشیدگی از شکمم عضالت و بردمی

لرزد. می قلبم مستقیم غیر یجمله همین با اند،شده

 زنم پشت گوشم.موهایم را می

 

 دونه؟مطمئنی می -

 خواد باور کنه.دونه، فقط نمیآره می -

 :دهدمی ادامه بدجنسی با و کندمکثی کوتاه می

 که شناسمشمی انقدر ببینه؛ چشمه یه کافیه فقط -

 و زنان متخصص انتخاب و حاملگی تا عقد از بدونم

 .رهمی ذهنش تو رو بچه اسم
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ای باز شدن در نفسم را محکم از بینی رها با صد

 پیدا او به کردن اخم برای فرصتی حتی کنم.می

 با او و کنیممی نگاه هم به مستقیم دو هر .کنمنمی

 پیش ایلحظه شیطنت از دورتر بار هزار لحنی

 :گویدمی

 

 زنیم.آم حرف میبرو باال تا غش نکردی. می -

 من و کشدنار میک گیرد.نگاهش را به کندی از من می

 ها،آن باالی که قمر و هاپله طرف به آرام هاییقدم با

 .روممی ایستاده در کنار

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 558پارت#

 

 

 

روم. گذرم و به طرف اتاق میحرف از کنارش میبی

های گرم دقایقی بعد وقتی نشسته روی تخت به رنگ

کنم، از میان بحث خسرو و میام نگاه نقاشی نیمه کاره

شمارش را های بی«دخترهمایون»و « غزال»قمر 

 شنوم.می

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 روی تیره ابرهای میان از که نوری انعکاس

 چشمم توی مستقیم تابدمی جلویی ماشین یبدنه

. کنممی باریک نور هجوم از را هایمچشم. خوردمی

از  تفاوتبی او و خوردمی زنگ تلفنش بار چندمین برای

 دوزد.پشت عینک آفتابی به مسیر چشم می

 

هایم را کشیده چرخم. بخیهروی صندلی به طرفش می

ام. دیگر نه از آن کشش ناخوشایند خبری و رها شده

ای که با هر حرکت در گوشت و پوستم است و نه تیزی

 کنم.حس می

 دی؟چرا جواب نمی -

 دهد:بدون اینکه نگاهم کند جواب می

 رسونممی رو تو اول کیه. دونمچون می -

 .گردمبرمی زود رممی خودم بعد دفتر
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 آم.منم باهات می -

 

 به را حرفم که آن بی کند ولینفسش را از بینی رها می

 .گیردمی را اشقبلی حرف یدنباله بیاورد خودش روی

حداقل چند ساعت توی دفتر باش حقوقی که بهت  -

 دم حالل بشه.می

 گویم:دوباره با تاکید می

خسرو هر قدر بخوای زور بگی، بازم من باهات  -

 آم.می

 

 اندازد.دارد و روی داشبورد میعصبی عینکش را برمی

 خوام جلوی چشمشون باشی؟سخته بفهمی نمی -

 کنم.نفس پرحرصم را رها می
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فهمم. واسه نه سخت نیست. فقط دلیلتو نمی -

آدمایی که یه روز تمام منو تعقیب کردن تا یه جای 

 فکر بگیرن، چشم زهر وت و جلوی چشم توخل

 بگیرن؟ خبر حالم سخته کنیمی

شود. گیرد و وارد الین کناری میاز ماشینی سبقت می

 حواسم به مسیر است که به طرف نمایشگاه نرود.

 

 خوام بیشتر از این رو تو حساسشون کنم.من نمی -

 گذارم روی بازویش.دستم را می

خوام حساسشون اتفاقا میخوام باشم. ولی من می -

کنم یه حرکتی کنن. مهتابو که دیدی، گفت به جز 

ی حیوانی ی تست رو نمونهکالساش، نتیجه

 برسه سرانجام به باید که هست هم اشپروژه

 منتظرم که هست هم روز سه. بیاد تونهنمی وگرنه
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 چیزی نتونست که هم حسام. بکنه کاری یه شعله

 .بفهمه

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 559پارت#

 

 

 اندازد.نگاه سریعی به من می

 کنه؟حساس کردنشون چی رو عوض می -

گذرد و من بعد خورد، میاز خیابانی که به پاسداران می

 گویم:کشم، میاز نفس راحتی که دزدانه می
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ان. گم، اینا دنبال یه چیزی تو خونهمن هنوزم می -

 اغش!شاید بترسن زودتر برن سر

فهمد انگار. اخم خیال راحتم را از نرمش پنهانش می

 نشاند روی صورتش.عمیقی می

 

خواستن همچین کاری کنن پیگیر راه اگه می -

 شدن.قانونیش نمی

آد. تو ی دادگستری اون روز میحسام گفت نماینده -

 توننمی کنی اینا مدارکی که انقدر مهمه روفکر می

 ن؟داربر کسی چشم جلوی از

شود. زند و وارد خیابان دیگری میمیدان را دور می

 برد.ام که من را با خودش میدیگر مطمئن شده
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اگه احتمالت درست باشه اون مدارک دم دست  -

 تر اصالبه اسم همایون نیست.نیست. از اون مهم

 گوید:کند و با تاکید میبا ابروهای باال رفته نگاهم می

شه و قانون کلی راه در تر اینکه عبدی وکلیو مهم -

 رو داره.

کشم و مشت دستم را از روی بازویش عقب می

هاست که به تر از اینکنم. حق دارد عبدی زرنگمی

 بست بن یکوچه وارد همین راحتی دم به تله بدهد.

 کردن پارک از قبل و شودمی شهرزاد آپارتمان

 :گویدمی

 

. اگه قرار بود خودیبی کار گذاشتیم که هم بپایی اون -

 طوری وارد خونه بشن تا حاال ده بار شده بودن.بود اون
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کنم. پشت ماشین سیاه مستقیم به نیم رخش نگاه می

 :گویدمی شدن پیاده از قبل و کندمی عبدی پارک

 فقط دردسر درست نکن غزال! -

دهم و همراه او از سرم را به آرامی برایش تکان می

 شوم.ماشین خارج می

 

داخل آسانسور زیر سنگینی نگاه مستقیم و سیاه او به 

 دوزم. ام چشم میایهای قهوهبوت

 کنم؛و به یک راه فکر می

 من را به مقصد برساند، به مسیری که

 به یک جواب قطعی!
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 560پارت#

 

 

در را برخالف انتظارم به جای شهرزاد، شیرین باز 

کنم که او از یدنش همان اندازه تعجب میکند. با دمی

گیرد و با دیدن من. نگاهش را با مکث از من می

آمد رنگ اول به خسرو و بعد به من خوشلبخندی بی

دهم و گوید. جوابش را درست مثل خودش میمی

 شوم.جلوتر از خسرو وارد خانه می

 خوبی غزال جان؟ بارونیتو بده آویرون کنم. -
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طور مان زیاد طول بکشد یا من اینقرار نیست ماندن

دارم و جواب کردم؟ لبخند را روی لبم نگه میفکر می

 دهم:می

 

 .طور همین خوبه -

بینم که نگاه شیرین گریز کوتاهی روی شکمم می

برد و به به خسرو که زند و بعد سرش را باال میمی

 کند.پشت سرم ایستاده نگاه می

شیرین گذشته این روزها حتی شیرین هم برایم 

توانم ام که مینیست؛ تنها عضو از خانوادهی عمه

 را خسرو حمایت بگویم دوستش داشتم. حتی اگر

 گیردمی را آرنجم خسرو. باشم داشته او از اول روزهای

 :گویدمی و

 بیا غزال. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

بینم که نگاه ی آخر قبل از رفتن همراه خسرو میلحظه

د. خبری از مانشیرین روی دست خسر و آرنج من می

شهرزاد در پذیرایی نیست. به جایش عبدی با دیدن ما 

 ابتدا همان از که حالتی شود. خسرواز جایش بلند می

 جواب دهد،می مقابلش طرف دست به را کار حساب

 .چرخدمی من طرف به عبدی. دهدمی را سالمش

 سالم خانم. احوالتون چطوره؟ -

 سالم... -

ها برایم افتاده و شکی که به این آدمبا وجود اتفاقی که 

دارم، این سوال بیشتر از هر چیزی به دهان کجی 

شباهت دارد. انگار خسرو هم همین حس را دارد که به 

 دهد:جای من جواب می
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 .خوبه خیلی غزال -

 دروغ از چرخد و با لبخندی کهعبدی به طرف او می

 :گویدمی آورد،می در را آدم بودنشحرص

 عالی. بسیار -

نشیند و از شیرین ها میخسرو روی یکی از مبل

 پرسد:می

 .سوزوند تلفنمو که اینجا برسم تا کجاست؟ شهرزاد -

 گوید:کند و میها اشاره میشیرین به راهروی اتاق

 وکیلت تا سوگل بیدار شده بود، رفت بخوابونتش. -

 سفارشی قهوه یه برات االن. اومده اونم بیاد

 بداخالق نباشی. انقدر که آرممی

 درگوش:

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 561پارت#

 

 

 

امتداد لبخندی که به روی خسرو زده به صورت من 

 پرسد:پاشد و میمی

 تو چی میل داری غزال جان؟ -

نشینم. انگار ای که خسرو نشسته میروی همان کاناپه

 دارم عمد های مای دستی او به حلقهبعد از نگاه خیره

 نزدیک خسرو بودن. به

 من چیزی میل ندارم. -
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 مخصوصمو یقهوه توهم برای بذار شه؟می مگه -

 انقدر داره حق من بداخالق برادر این ببین بیارم،

 !باشه طرفدارش

 

فهمم. دلم تالش شیرین را برای تلطیف فضا می

خواهد به او بگویم بوی گند این حجم کثافت را هیچ می

برد. شیرین که به صمیمیتی از بین نمیمهربانی و 

اش را از جیب بیرون رود، خسرو گوشیآشپزخانه می

فرستد. بعد رو به عبدی با پایی که آورد و پیامی میمی

 :گویدمی اندازد،می دیگر پای روی

 مجبوریم تا اومدن وکیلم منتظر بمونیم. -

با این حرف عدم تمایلش را به بودن در کنار اون نشان 

 کند.دهد. عبدی مستقیم و معنادار به خسرو نگاه میمی
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نیا. من بیست سال کنید آقای ملککم لطفی می -

وکیل مورد اعتماد پدرتون بودم. هنوز هم در 

ی محترمتون هستم. ابوی مرحوم خدمت خانواده

شما انقدر به من اعتماد داشتن که مسئولیت انتقال 

رده اموال پیش از فوتشون رو به من محول ک

 بودن.

خواست بگوید من گذاشت؟ یا مثال میداشت منت می

ی امالکش را پیش از مرگ همان زمانی که پدرت همه

 توانستم زیرآبی بروم؟به نام تو کرده بود، می

های او معنادار و ی حرفجواب خسرو درست به اندازه

 دوپهلو است.

 قدر غیرقابل اعتماده جناب عبدی!کار دنیا همین -

کند تا چیزی بگوید که صدای زنگ هان باز میعبدی د

گیرم پیچد. نگاهم را که از صورت عبدی میدر خانه می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شوم که از ابتدای راهرو با شهرزاد چشم در چشم می

 کند.به من نگاه می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 562پارت#

 

 

 

ام در ی آخرین باری که او را دیدهاین نگاه خاطره

 در قراری و اضطرابیکند. همان بیمیذهنم زنده 
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 یخانه حیاط در روز آن زندکهمی موج هایشچشم

 آیفون طرف به شیرین. بودم دیده حرکاتش در خسرو

 :گویدمی اشصفحه به نگاهی با و رودمی

 .جان خسرو شماست وکیل -

 

های عبدی را پیش اخم« وکیل»ی تاکیدش روی کلمه

 و حسام از قدر دل پریآن رسدمی نظر به کشد.می

 مرد که دارد مدتش این هایدواندن موش احتماال

 نسبت را واکنشش جلوی تواندنمی هم او مثل مسلطی

 .بگیرد او حضور به

 بگو بیاد باال. -

ام که نگاهش را از من هنوز به شهرزاد چشم دوخته

 دوزد.گیرد و به خسرو میمی

 .شهرزاد بشین بیا هم تو -
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گوید که من کنارش دست و پایم را جمع میجوری 

 و آیدمی حرفبی که شهرزاد کنم؛ چه رسیده بهمی

 و مظلومیت این .نشیندمی اشکناری مبل روی

 هاسال این یهمه که شهرزادی برای سکوت

 به دقیقا هم خسرو انگار. دور و است غریب شناختممی

را  نگاهش عمیق نفسی با که کندمی فکر موضوع همین

 گیرد.از او می

 به حسام با آمدنش موجی از تنش و التهاب را

 خانه فضای دروغین آرامش با که چیزی. آوردمی همراه

 دله مدارک وقتی بعد دقایقی. است تضاد در عجیب

 واریز فرح حساب به که هاییپول و رفیع هایدزدی

 آرامش آن یماندهته دهدمی قرار عبدی مقابل را شده

 رود.د میبا به هم
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 بابت شکایتشون از نیادرسته آقای ملک -

 و مدارک جعل و کارخونه اسناد از سواستفاده

 نظر صرفه وام دریافت برای ایشون امضای

 کالنی بدهی پرداخت از شما موکلین عمال و کردن

 در قسر ماجرا قضایی یجنبه و مونده جابه که

 از مستقل هاسندسازی و مدارک این ولی رفتن،

هاست و مستقال هم براشون اقدام قانونی ونا

شده. مبلغ کمی هم نیست. متعلق به کل مدت 

زمانیه که دکتر صبوحی مدیرمالی شرکت و 

 کارخونه بودن.
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عبدی خیره به مدارکی که مقابلش روی میز ردیف 

 حسام از کشد.می باال بینی روی را عینکش شده،

 :پرسدمی

 تونم از نزدیک ببینم؟می -

 گوید:دهد و در جواب میبه مبل تکیه می حسام

 بله البته. -

 مشهد در که هایی استچندتایی از مدارک همان

 احتماال و بودند زده حرف موردش در خسرو و حسام

 داده قرار اختیارشان در شهرزاد خودِ را هاآن از تعدادی

 .بود

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 563پارت#

 

 

 بدون گذارد وهر کدام از ما میشیرین قهوه را مقابل 

. گرددبرمی آشپزخانه به دوباره مکث ایلحظه حتی

 اشزندگی برای که اتفاقاتی از بعد کنم درک توانممی

 .است بیزار مناسبات و روابط این از حد چه تا افتاده

گذارد عبدی بعد از چند دقیقه مدارک را سرجایشان می

 گوید:ای انکار یا تعجب میو بدون ذره

ای کنیم، با توجه به این جلسه قراره باهم معامله -

 درسته؟
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رخ و چرخم و به نیمطرف خسرو میاختیار بهبی

رسد نگاه هایی که از صبح کمی تیره به نظر میلب

 :دهدمی قرار مخاطب را خسرو باراین عبدی کنم.می

 مورد این در بهتره کنیدنمی فکر نیاملک آقای -

 ادرتون...م با مستقیم

 گوید:خسرو میان حرفش می

 نیا ندارم.تمایلی به حرف زدن با خانم ملک -

آورد. فنجان سنگینی نگاه جمع را به روی خودش نمی

صورتش درهم  دارد. با اولین جرعهاش را برمیقهوه

 گرداند.رود و فنجان را دوباره روی میز برمیمی

 

 گوید:عبدی می
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 خدمت در من شماست آخر حرف این اگه خب، -

 .هستم

 این یعنی تمام و کمال پای دو موکلش ایستاده است.

کند و حین دسته کردن حسام در کیفش را باز می

 :گویدمی تعدادی کاغذ

الخروج کردنو که شما خیلی بهتر از های ممنوعراه -

 گم؟من بلدید جناب عبدی، درست می

دوباره  اندازد وبعد از این جمله نیم نگاهی به من می

شود. دست خودم نیست که با سرگرم کارش می

 در سنگ مثل بغض یادآوری اتفاقات سیاه این مدت،

 .شودمی سنگین و سفت گلویم

 

 گوید:عبدی در جواب می
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 استاد خودتون فرمایید.. شما کهشکسته نفسی می -

 .گرفتنید ممنوعیت رفع

حتی کند به همایون کمک کرده یا از اینکه انکار نمی

 باال خواهدمی دلم بیشتر از این، به او راهکار داده،

 با که دارد من به شبیه حسی هم خسرو انگار. بیاورم

 دراز را دستش. شودمی جاجابه جایش در کالفگی

 با من و بردارد را اشقهوه فنجان دوباره تا کندمی

 او از زودتر .نیست خوب اشمعده اوضاع اینکه حدس

 نگاه زیر و دارمبرمی را فنجانش برم.می پیش را دستم

 نزدیک هایملب به را آن کهدرحالی مستقیمش

 .روممی پذیرایی بزرگ یپنجره طرف به کنممی

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 564پارت#

 

 

 

مکث حسام و نگاه شیرین را با این حرکتم حس 

دهم به دیوار کنار پنجره و خیره در کنم. تکیه میمی

 کنم.های خسرو فنجان را به لبم نزدیک میچشم

باتوجه به اینکه تخلف و جرم آقای صبوحی قابل  -

 یک در اثباته و ایشون به خاطر قرار تعقیبی که

 کشور از غیرقانونی بود، شده صادر براشون مقطع

 ایشون از موکلمو طالق راحتی به من شدن، خارج

 ...موضوع یه مونهمی فقط. گیرممی
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گیرد و به حسام آشوبش را از من میخسرو نگاه 

 دوزد.می

 

 با حاضریم حق حضانت دائم. ما سر این مسئله -

 .کنیم توافق شما

طعم تلخ قهوه در مقابل تلخی افکارم هیچ است. من 

 این ی یک توافقسوژه هم در روزهای شش سالگی

 ته اتاق در که سوگل مثل درست هم من. بودم چنینی

 به معامله یک در اخوابیده بود،ج همه از خبربی راهرو

 .بودم شده فروخته گزافی قیمتی

هایی که حسام به دستش داده را عبدی تک تک برگه

کند و در همان حال با وقاحت با آرامش بررسی می

 گوید:می
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 آد. فقط...ای میی منصفانهبه نظر معامله -

 پرسد:آورد و رو به خسرو میکاغذها را پایین می

است؟ اینجا که نیا کجای این معاملهملکخانم  -

 طرف توافق شما فقط دکتر صبوحیه.

دارد و با جدیت خسرو پایش را از روی پای دیگر برمی

 گوید:می

 کنم.نیا توافق نمیمن با خانم ملک -

زمان شیرین و شهرزاد گفتن هم« خسروجان»به 

 انتظار مرد این از زیاد چقدر زنم.پوزخند می

ها را به معنی عدم پذیرش روی میز ی برگهعبد .دارند

 کالم یک و شودمی بلند جایش از خسرو گذارد.می

 :گویدمی
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 همین که گفتم! -

 گوید:عبدی می

 نیا.است آقای ملکطوری به ضرر همهاین -

کند و با هایش را در جیب شلوار فرو میخسرو دست

 گوید:های باریک شده میچشم

 کنی؟داری تهدیدم می -

 کند.ی انکار نمیعبد

کنی اصال تو موقعیتی هستی که بخوای فکر می -

 برای من شرط بذاری؟

 گوید:عبدی با لبخندی مصلحتی می

کنم نیا. هر کاری میمن فقط یه وکیلم آقای ملک -

 در جهت منفعت موکلمه، نه شخص خودم.
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 565پارت#

 

 

گیرد جلوی خودش را میکنم خسرو به سختی حس می

که چیزی به او نگوید. عبدی نگاهش را میان او و 

 چرخاند.خسرو می

تونید حکم طالق بگیرید؛ شما طبق روال قانونی می -

 طفل حضانت حتی درخواست مهریه و نفقه بکنید.

 ...مادرشه مال سال هفت تا که هم
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ی شهرزاد ای به صورت رنگ پریدهنگاهش را لحظه

 دوزد.می

 

 وکل منم که فعال فراری و دور از دسترسه...م -

اش موج چیزی مثل تمسخر یا تهدیدی پنهان در جمله

زند. انگار که بخواهد دقیقا در مفهوم خالف آن را می

 بگوید یا به موضوعی خاص اشاره کند.

 گوید:ایستد. رو به خسرو میدارد و میکیفش را برمی 

حالی این  ولی اگه قرار بر توافق باشه، فقط در -

نیا هم بسته ی خانم ملکافته که پروندهاتفاق می

 بشه.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 به و گویدمی «خوش روز» جمع به رو عبدی خطاب

 از خواهدمی که است مشخص. چرخدمی در طرف

 استفاده خسرو بودن فشار تحت و شهرزاد استیصال

 . کند

ایستد و دستش را برای ساکت ماندن بقیه حسام می

گار این دقیقا همان چیزی است که کند. انبلند می

 خواسته! می

ولی من با تصمیم آنی فنجان قهوه را روی میز 

 گویم:گذارم و میمی

 

 ی بعدیه؟ی سوختهدکتر صبوحی مهره -

چرخد. ماند و با مکث به عقب میعبدی ثابت می قدم

روم کنند. جلوتر میخسرو و حسام با تعجب نگاهم می

 گویم:و می
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ترها قبال مصرف نیست؛ از اون نزدیک البته عجیب -

 شدن.

 یا فهمدنمی یا منظورم به همایون است. ولی عبدی

 .ندهد لو را خودش دهدمی ترجیح

ی کوتاه بود ی یه وقفهبرای شما که فقط به اندازه -

 خانم.

نگاهش گریز کوتاهی اول روی حسام و بعد به خسرو 

 زند.می

وکیلتون  اون طوری که توی دادگاه متوجه شدم -

 کنن.دارن مدارک رفتنتون رو جور می

 

کنم. حاال دلیل اینکه فرح پوست لبم را از داخل می

های دانم. پول زمینخواهد از ایران بروم را میمی

مهتاب تنها راه باقی مانده برای راه انداختن 
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ها ای است که فتاح و همایون برایش برنامهامپراتوری

طور خواهم بروم. باید همانداشتند. باید فکر کند می

که بارها حسام هشدار داد فکر کند خبر ندارم از 

 ها دارند.ای که برای زمیننقشه

 سوزاندمی را صورتم پوست خسرو سنگینی نگاه منتظر

 .انگار

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 566پارت#
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ای که ازش حرف رم، ولی اون وقفهبله من می -

های زندگی من بود که فرصتزنید یکی از می

 سوزونده شد.

 زند.اش بیشتر آتشم میلبخند مثال محترمانه

 .رادمنش خانم بود جبران قابل که خوشحالم -

اندازد و با آخرین نگاهش را هم به خسرو می

شود. بعد از رفتن او چند خداحافظی از خانه خارج می

 د:گویرود تا حسام میثانیه همه چیز در سکوت فرو می

 

 .خواستممی خوب شد... خیلی خوب... دقیقا همینو -

 گویم:روم با حرص میجلوتر می

 زنه.هم میاین همه کثافت حال آدمو به -
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چرخد و با لبخندی که روی حسام به طرفم می

 گوید:گذارد میصدایش اثر می

 شدی؟ آتیشی یهو چرا دختر؟ چی شد -

ند. کام میسکوت خسرو و نگاه سنگینش بیشتر عصبی

هایش سرشارند از کلمه زد ولی چشماینکه حرف نمی

تواند آدم را تا مرز جنون بکشاند. موهایم را پشت می

 برم.گوش می

شه توی این همه لجن زنده فهمم چطور مینمی -

 موند و زندگی کرد!

 

 آرایش حتی که هاییچشم با دهد؛جوابم را شهرزاد می

حال و روزی که  و بپوشاند را زیرش گودی نتوانسته هم

نیا های اجباری خانواده ملکهیچ شباهتی به ژست

 ندارد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

انگار یادت رفته که خودِ تو هم توی همین کثافت  -

 زندگی کردی.

چرخانم. دوباره روی همان مبل قبلی به طرفش سر می

نشیند. فرو ریخته و ویران است ولی هنوز با غرور و می

 این کند.ای خجالت نگاهم میبدون ذره

تواند به من ترین حرفی است که کسی میانصافانهبی

بگوید. منی که بعد از فهمیدن موضع امین سخت ولی 

 زود او را برای همیشه کنار گذاشته بودم.

 

 اشخانه مهمان نه و کنممی را ی نسبتم با اونه مالحظه

 .را بودنم

من اگه توی همین کثافت زندگی کردم، ازش خبر  -

بدونم و به روی خودم نیارم و از  نداشتم. نه اینکه

 .بشم همدست باهاشون اون بدتر، خودم هم
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 انتظار و بودم مستقیم به خود او اشاره کرده

 باز اینکه عجیب ولی .بگوید چیزی خسرو داشتم

 :گویدمی شیرین او جای به .کندمی سکوت

 .نکنید بحث دیگه شما شرایط این تو تو رو خدا -

 خسرو طرف کشم و بهباال میشالم را روی سرم 

 .چرخممی

 .رممی دیگه من -

 کجا؟ -

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 567پارت#

 

 

 

. گویدمی عبدی رفتن از پس که است چیزی این اولین

 مکالمه این از امزده رفتن مورد در که حرفی از بعد

 .ندارم خوبی حس بقیه مقابل دونفره

 ول دادم.خوام برم پیش ماهی. بهش قمی -

 دهد.سرش را تکان می

 رسونمت.می -

 این چیزی نیست که در این شرایط دلم بخواهد.

 تونم...نیاز نیست. خودم می -
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 دوباره گردد،برمی که به طرف خواهرهایشدرحالی

 :کندمی تاکید

 رسونمت.گفتم می -

 کالفگی با من کند وها میشروع به حرف زدن با آن

نم. نگاه پر لبخند حسام و کمی ها بیرون به را نفسم

ی آرامش که من را یاد اولین دیدارهایمان زمزمه

آورد که در این اندازد، همان حسی را به همراه میمی

 ام.لحظه از آن فراری

 ام.من عاشق دیدن یه شیر توی تله -

 شود، خیلی خیلی تنگ.دلم تنگ می

 

سنگینی ترافیک ولیعصر انگار مثل بختک روی روحم 

خواهد در که نه آرام دارم و نه قرار. دلم می افتاده
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نم روزهای آخر پاییز از ماشین را باز کنم و زیر باران نم

 ماشین پیاده شوم و بقیه راه را قدم بزنم.

هایم ی این رفع دلتنگیها گاهی امین پایهوقتآن

 شد ولی خسرو...می

دانم چرا برای یک لحظه در ذهنم اصال نمی

شان کردم. شاید تحت تاثیر بحثم با شهرزاد و مقایسه

ی او امتداد پیدا کرده بود تا ای که از خانهشاید دلتنگی

 این لحظه.

 چرا آروم و قرار نداری؟ -

 روست.نگاه هر دوی ما به ترافیک روبه

 خسته شدم. -

 از چی؟ -
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 و دلیلبی دیدنش با. چرخممی طرفش به او زمان باهم

 کوچکی به تواندمی جوابم کنم.یم بغض پنهانی

 .رفتن غم بزرگی به و باشد ولیعصر ترافیک

گردم. پیش از اینکه ای برای گفتن میدنبال جمله

 لرزد.هایم را پیدا کنم گوشی در جیبم میکلمه

 

 

. 
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ام بارانی جیب طرف به هم را او نگاه صدای ویبره

آورم و به اسم و کشاند.گوشی را از جیب بیرون میمی

 شوم.پیام روی صفحه خیره می

 کیه غزال؟ -

 کنم.سرم را با مکث از روی صفحه بلند می

 شعله است. -

 گه.چی می -

 نوشته عبدی بهش زنگ زده که بره دفترش. -

خیالِ ترافیکی که انگار قفل شده، با خسرو بی

چرخد. ای کاش او شده به طرفم میهای باریک چشم

 کنم.هم به همان چیزی فکر کند که من می
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تونم حرف بزنم، خودم زنگ بعد نوشته االن نمی -

 زنم.می

 اینکه رود.ی دومم ابروهایش معنادار باال میبا جمله

 اول بخش که نیست مهم برایم آنقدر کجاست، شعله

 .پیامش

 کنی؟به چی فکر می -

گذارم و با نفسی که هنوز پاهایم میگوشی را روی 

 گویم:هوای دلتنگی دارد می

گفت از همون روز به عبدی گفته باید با شعله می -

 همایون حرف بزنه.

 

 دانم که تا ته حرفم را خوانده است.می

 هایی که من زدم!چرا همین امروز بعد از حرف -
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کنم و نه او هایم میای به محتوای حرفنه من اشاره

گوید. نگاهش با مسیری که به کندی باز می چیزی

شود. ماشین را ی جلو کشیده میشده، به طرف شیشه

وار پشتهایی که الکاندازد و پشت سر ماشینراه می

 رود.رانند پیش میزیر نم نم باران می

 

ای هم داشته باشه. مثال امروز تونه دالیل دیگهمی -

تمونه خواست موضع ما و مدارکی که دسحساممی

رو برای عبدی رو کنه. تا حاال هم احتماال موکالش 

فهمیدن من اینبار قرار نیست به خاطر شهرزاد 

 ...ایجاد فرقی کوتاه بیام. برای رفیع این شکایت

توان فهمید که برد ولی میبا اینکه از فرح اسمی نمی

 منظورش تماما به اوست.

 .آیمی کوتاه شهرزاد خاطر به داری بازم ولی تو -
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 به هایشحرف از خواهدمی که ایلحظه در انتظار ندارد

 کوتاه مکثی با. بگویم را جمله این من برسد اینتیجه

 :گویدمی

 

 تونم بذارم اون بچه رو از مادرش جدا کنن.نمی -

شود. حال ما هیچ قلبم انگار میان مشتی فشرده می

شود. هیچ وقت روحمان از رنج کودکی وقت خوب نمی

هایی مثل ما همیشه بخشی از شود. آدمرها نمی

 روحشان در روزهای گذشته باقی مانده است.

 باج وقتی پدر بچه فراریه چرا اصرار داری بهشون -

 بدی؟

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 369پارت#

 

 

. موجهه و سالم و. هست پدربزرگش چون -

 گذاشتن فشار خاطرتحت به خوامنمی

حق داشتن مادر  و کنن علم شهرزادو مشکل من،

 که شرایطی با مخصوصا رو از اون بچه بگیرن؛

 .داره سوگل

 :پرسممی کلماتش میان رنج آشنای

 مگه شهرزاد چه مشکلی داره؟ -
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 خودش به چندبار خاطرش به که افسردگی شدید -

 .شد بستری و زد آسیب

 

 گوید:زند و میپوزخند می

 تو و من حداقل ولیگه آه مظلوم، قمر بهش می -

 .شد بازیچه وقتش به هم اون که دونیممی

های خسرو که با وجود درک نکردن شهرزاد به حرف

 از. دارد حق شدن بازیچه بینم در موردکنم میفکر می

 تا گرفته نیاملک الدیننظام نظر طبق و اجباری ازدواج

 مثل هم شهرزاد حضانتش، حاال و سوگل کردن پنهان

 به قیمتی فروخته شده است. ما یهمه

 

 دونستم.نمی -
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 مالد.ی چشمش را میخسرو گوشه

 دونستی؟تو دقیقا چی رو می -

 کالفگی با شودمی باعث شهرزاد با بحثم به اشکنایه

 .بخورم تکانی جایم در

کنی تماس عبدی ربطی به پس تو فکر می -

 درخواست شعله واسه دیدن همایون نداره؟

شود در خیابانی که هتل در آن یهمین که راه کمی باز م

 پیچد.قرار دارد می

ممکنه به دیدن همایون ربط نداشته باشه ولی  -

. داره ربط امروز اتفاقات و حتما به ماجرای زمینا

 بفهمیم بگیره تماس همایون زن کنیم صبر باید

 .چیه جدید بازی
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کنم که چطور وقت آوردن اسم رخش نگاه میبه نیم

 شود.منقبض میفرح عضالت صورتش 

فرح آدم فرار کردن از ایران نیست. حاضره بمیره ولی 

 ابهتی که از خودش ساخته نشکنه.

دارد و به طرفم ماشین را جلوی در هتل نگه می

 چرخد.می

 شناسمش.من می -

 گوید:بیند میحرفم را که مینگاه بی

 ری؟نمی -

 گویم:میمیل اندازم وبیام میکیفم را روی شانه

 آی؟تو نمی -

 آدمایی یهمه یاندازه به درست ی تونه. دایه -

 .نداره دوستم منن، عاشق که
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. 
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کند روسری هایی که میگرنش عود میماهی مثل وقت

هایش دو اش بسته است و چشمرا روی پیشانی

رود تا وارد میی خون است. از جلوی در عقب کاسه

 اتاق شوم.

 تو بستی؟سالم. چرا پیشونی -
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 اینکه از اطمینان با و اندازدنگاهی به پشت سرم می

 :گویدمی و بنددمی را در نیست همراهم کسی

 .کشهمی منو آخرش سردرد این -

چرخم. همایون هر بار ماهی وسط اتاق به طرفش می

خودتو  که بازم»: گفتمی دیدمی روز و حال این با را

 «شبیه فالگیرا کردی.

 

کند. صندلی هایش را درهم میگویم اخمنچی که می

 زند:کشد و تشر میکنار پنجره را جلو می

ی سردرد منم بخوری. بیا خواد غصهحاال نمی -

بشین اینجا. چرا با این حالت اومدی؟ مگه نگفتم 

 خوای خودتو عیب دار کنی؟خواد؟ مینمی

اش. روی از اخالق نداشته زنمرنگی میلبخند بی

 نشینم.صندلی می
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 دار شده ماهی؟کی تا حاال با چندتا بخیه عیب -

 .گذاردمی هم روی ایهایش را لحظهاز درد چشم

شه. چهار روز دیگه که یه این چیزا االن معلوم نمی -

گن اون موقع یه چیزی عیبی کردی همین دکترا می

 تو شکمت پاره شده بود و نفهمیدن.

انم ترسیده، نگران است و بیشتر از یک هفته دمی

ی ماندن در هتل برای اویی که عادت به زندگی در خانه

بزرگ دارد یعنی رسیدن به مرز دیوانگی. روبه رویم 

کنم فکر کردن به نشیند. سعی میروی تخت می

چیزهایی که قرار است از شعله بشنوم و بودن خسرو 

کنم و تنها غزالِ در ماشین را برای لحظاتی فراموش 

 همین لحظه باشم.

 

 رفتی خونه رو ببینی؟ -
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گیرد تا کنم جلوی خودش را میاحساس می

 اش مشخص نباشد.نارضایتی

 آره. -

 خب؟ -

کم سوال ازم پرسید. بعدم گفت اگه هیچی، یه -

 خواستم بهش زنگ بزنم قولنامه کنیم.

اش را حفظ داریانگار ماهی هنوز به قول خودش مردم

ه و این توپ و تشرهایش فقط سهم من و خسرو کرد

 شوم.شود. روی صندلی جا به جا میمی

 خوای؟تو می -

 

. 
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ای ی دیگهمگر چاره»گیرد یک در نگاهی که از من می

 نهفته است.«هم دارم

 آره. خوبه. -

 گویم:فورا می

دونم خیلی میموقته ماهی. برای یه مدت کوتاه.  -

کوچیکه ولی حداقل خوبیش اینه جای خوبیه. فعال 

از این هتل راحت شو. بهت قول 

 .کنممی درستش خودم دممی

 کند.ماهی با غصه نگاهم می
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گی تو بچه؟ مگه مسئول زندگی من چی می -

. وسط این موندی پا لنگه یه خودت تو تویی؟

 این از شی راحت بری بتونی کی نیست معلوم

شده... خدا لعنت کنه این قوم الظالمینو که  خراب

 های خودشونم رحم ندارن.به بچه

 

آید. ماهی همیشه بغض دقایقی پیش در گلویم باال می

اش مخالف رفتنم بود. میان مهر و تشرهای همیشگی

غربت »گفت: ترساندم. همیشه میگاهی از غربت می

 «خوره.مثل خوره از درون آدمو می

 دهم.ض آب دهانم را محکم فرو میبرای پس زدن بغ

. بعدم باید کنم بریم برای اجارهفردا هماهنگ می -

 بریم خرید...
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 گوید:میان حرفم می

رم. تو االن گوشتت الزم نیست تو بیای. خودم می -

تره حالیت نیست. چند ماه دیگه که دیدی روی 

پهلوت جاش مونده و قلوه کن شده پشیمون 

زنم ببینم چطور باید یشی. خودم فردا زنگ ممی

 اجاره کنیم.

ایم و سعی تجربهچقدر هر دوی ما در این کارها بی

 داریم ادای بلد بودن در بیاوریم.

 

اش کنم که صدای زنگ خواهم برای همراهی راضیمی 

بینم گذارد. اسم شعله را که روی صفحه میتلفنم نمی

 ی خانه برایتر از اجارههایی هزاربار بزرگدغدغه

آورند. از مکث ماهی دوباره با قدرت به ذهنم هجوم می
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من است یا حالت صورتم که ماهی احتماال با فکر اینکه 

 گوید:مخاطب پشت خط خسرو است می

 کیه؟ -

 کنم.بدون دادن جواب ماهی تماس را برقرار می

 چی شد شعله؟ -

 تونی بیای اینجا؟می -

 اونجا کجاست؟ -

 فرستم.میآدرسو برات  -

کند و کمی بعد آدرسی که گفته روی تماس را قطع می

  بندد.ی گوشی نقش میصفحه

 

. 
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 به کردنش راضی و ماهی با خداحافظی تمام مدتِ

 ربط خانه یتخلیه به شعله با کارم اینکه

 آخر یکلمه چند به خسرو، ماشین به رسیدن تا دارد

 «سالن زیبایی مری ال»کنم. به آدرس فکر می

 به پهلوی نشینم نفسم از گرفتگیروی صندلی که می

 خسرو. آیدمی باال سختی به امشده کنقلوه ماهی قول

 .کندمی نگاهم اخم با

 مگه دنبالت کردن غزال؟ -
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اش ضربان قلبم را آمیز انتهای جملهغزال اعتراض

 کند.تندتر می

 

 شعله زنگ زد. -

کنم تا شود. نفسم را رها میتر میره اخمش عمیقگ

 ریتم تنفسم را به حالت عادی برگردد.

 آدرس داد گفت برم ببینمش. -

ماشین را که تمام مدت در بدترین حالت ممکن پارک 

 کند.کرده روشن می

 آدرس کجاست؟ -

گیرم. دلم ی گوشی را به طرفش میبا مکث صفحه

ه را خوب خواهد ببینم برای اویی که شعلمی

شناسد هم این آدرس عجیب است یا نه. نگاهش نمی
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 از بعد بینم که احتماالچرخد.میها میکوتاه روی نوشته

 صفحه از را نگاهش خواهدمی غرب شهرک خواندن

 باریک نگاهش چیزی دیدن با که بردارد

 :گویدمی و چرخاندمی من طرف به را نگاهش .شودمی

 

 ذاشته؟تو آرایشگاه باهات قرار گ -

کشم. پیش از اینکه چیزی بگویم با گوشی را عقب می

آورد و ماهرانه ماشین را از آن فضای کوچک بیرون می

 کند.دوباره به صورتم نگاه می

کدوم احمقی با دختری که انقدر نچراله تو  -

 ذاره!آرایشگاه قرار می

ضربان قلبم که به حالت عادی برگشته با این حرفش 

گیرد. شک ندارم خودش بهتر از هر دوباره اوج می

های زیرپوستی و عمیق داند که این تعریفکسی می
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ی مهرآمیز روح آدم را درگیر چقدر بیشتر از یک جمله

 کند. می

ای هستم و نه وگرنه نه من دختر آفتاب مهتاب ندیده

 ای دارد.سلیقهقطعا او همچین 

شود و من با صدایی که با شتاب وارد خیابان می

 گویم:لرزد میاراده از من میبی

برای منم عجیبه. مخصوصا که قبلش گفته بود  -

 تونه حرف بزنه.نمی

 

 کنم.برم و به مسیر نگاه میموهایم را پشت گوش می

 نداشتم من هیچ وقت خبر رفت و آمدای شعله رو -

 شناسم، اینجا نیست.می آرایشگرشو ولی

 فهمیم.می -
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 573پارت#

 

 

گوید که انگار این کلمه را جوری با اطمینان می

ترین موضوعی است که این ی من مهمکنجکاوی ساده

 کرده مشغول خودش به را ماندوی هر روزها ذهن

 .است
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دتر آدرس آنقدر سر راست است که با وجود ترافیک زو

رسیم. حین باز کردم میاز چیزی که فکرش را می

گیرم و از شیشه به تعداد کردن کمربند سرم را باال می

کنم. بخشی از ذهنم هنوز درگیر طبقاتش نگاه می

 بدون و کنممی باز را در ی این آدرس است.معادله

 :گویممی طرفش به کردن نگاه

 .رفتم من -

 آم.باهات می -

چرخم. بدون نگاه کردن به من فش میبا تعجب به طر

شود. کجا کند و از آن پیاده میماشین را خاموش می

 خواست بیاید؟می

زنم و نگاهم را از او که در بندد پلک میدر را که می

ی کت اسپرتش را صاف حال دور زدن ماشین یقه
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روم و خودم را به گیرم. از ماشین بیرون میکند میمی

 رسانم.او می

 

 خواد یه چیزی به ما بگه. نگو که نفهمیدی!می -

سوای آنی که به خاطر گفتنش با من تماس « یک چیز»

 گرفته بود.

 تر.یک چیز مهم

 تر!حداقل برای او مهم

با وجود مردی که در آسانسور کنارمان ایستاده هر 

 به شومخیره می کینم و من از آینهدوسکوت می

 درد در آن هست. رد کمی هنوز نظرم به که صورتی
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گردد و خصوصیاتش. شعله آدمی ذهنم حول شعله می

نبود که از همچین موقعیتی به راحتی بگذرد. من با 

همین اخالقش او را به تله انداخته بودم و حاال انگار 

 .گذاشتممی او یباید آگاهانه پا به تله

آورد و نگاهم را ی آخر سرش را باال میخسرو در لحظه

تمام مدت حسش کرده در آینه شکار شک که بی

 کند.می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 574پارت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

کنم؛ به ها فکر میی زندگی آدممن همیشه به قصه

 خط چند شانزندگی یقصه یهمه که های معمولیآدم

 کودکی معمولی، تولد با هاییآدم. شودنمی بیشتر

ید باشد. با که چیزیآن شبیه زندگی یک و معمولی

 روتین و بدون هیجان!

 سالگی شش از بعد هایسال و روزها تمام و من در

 .امکشیده دوش به را معمولی زندگی یک حسرت

ایستد تا من جلوتر شود. خسرو میدر آسانسور باز می

از او خارج شوم. کمی بعد نگاه هر دوی ما خطوط روی 

آن با  کند که رویتابلوی طالیی کنار در را دنبال می

 «السالن زیبایی مری»خطی شکسته نوشته شده 
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 .هستم جاهمین برو زنگو بزن. من -

ها را، ی این لحظهکنم. باید همهکوتاه نگاهش می

 به را عزیز و اطمینان پر هایی این همراهیهمه

 من که نرود یادم تا کنم سنجاق ذهنم هایدیواره

 هایروز ترینپرحسرت و ترینسخت در درست

 ام.ها را تجربه کردهام بهترین حسزندگی

گذارم. در با روم و دستم را روی زنگ میجلو می

شود. مانتو به تن ی کوتاهی توسط شعله باز میفاصله

ی پیش دارد و شالش را روی موهایی که برخالف دفعه

 دو رنگ نیست انداخته است.

گوید و پیش از اینکه جوابش را بدهم، می« سالم»

گذرد و پشت سرم به خسرو نگاهش از من می

بار خطاب به او کند و اینرسد. در را تا انتها باز میمی

 گوید:می
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 .نیاملک آقای اومدین هم شما که خوب چه -

. کنممی نگاه واحد داخل به با حالتی میان اخم و تعجب

 داخلی طراحی گروه جزو رسدمی نظر به که نفر چند

 ند و سالن هنوز آماده نیست.کار حال در باشند

 گوید:کشد و میشعله خودش را عقب می

 بفرمایید تو. -

شود. حضور خسرو را پشت تلخی اخمم بیشتر می

اندازد دور آرنجم و کنم. دستش را میسرم حس می

گیرد. نگاه شعله بعد با سردادن دستش انگشتانم را می

گفتن کند. بعد با های ما مکث میآشکارا روی دست

گردد تا ما هم به دنبالش وارد به داخل برمی« بفرمایید»

شویم. شعله از کنار هیاهوی چند زن و مرد جوانی که 

گذرد و به در حال چیدمان فضای سالن هستند می
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تر و یک رود که به یک سالن کوچکطرف راهرویی می

 شود.اتاق مدیریت ختم می

 

 کنم.ه میرخش نگاگیرم و به نیمسرم را باال می

 دونستی اینجا همچین خبریه؟از کجا می -

به در اتاقی که شعله واردش شده و در را برای ما نگه 

ایم که آرام و بدون نگاه کردن به من داشته رسیده

 دهد:جواب می

 

. 
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من خیلی وقته فهمیدم تو انقدر ذهنت درگیر  -

ی نشونه که چیزای سادهمعماهای بزرگ و حل کرد

 بینی!جلوی چشمتو نمی

با وجود اینکه خوشایندم نیست ولی، باید اعتراف کنم 

قدر برای چیزهای بزرگ که حق دارد. من همیشه آن

ام که اتفاقات کوچک و حتی اثرگذار به چشمم جنگیده

 نیامده.

خواهد بدانم کند. دلم میشعله دوباره به ما تعارف می

قدر تعارف تکه اهم نبود باز هم همیناگر خسرو همر

کرد؟ وگرنه که من و او از این تعارفات باهم پاره می

 نداشتیم.
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اش نشینیم که طراحیهای چند رنگ اتاقی میروی مبل

 از شعله .اندازدمی های هزار و یک شبآدم را یاد قصه

 برایمان خواست بود اتاق در ما از پیش که دختری

گفتن این جمله من نگاه خاص و  حین. بیاورد قهوه

 کنم.معنادار خسرو را روی خودم حس می

 خب از کجا شروع کنم؟ -

شود که توجهم دوباره به موضوع و البته شعله جلب می

ای که ی در عمارت دارد و نه شعلهنه شباهتی به شعله

 در لواسان دیده بودمش.

اندازد و با خسرو یک پایش را روی پای دیگر می

 گوید:میآرامش 

 

 رسیم.از هرجایی که زودتر به حرف اصلی می -

 کند.شعله به من نگاه می
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من همون روزی که باهم حرف زدیم به عبدی  -

خوام همایونو ببینم. یعنی اولش گفتم می

خواستم به اون یکی وکیل همایون بگم ولی می

ترسیدم عبدی شک کنه. خودت گفتی نباید کسی 

کنه بهم خبر گیری میچیزی بفهمه!... بهم گفت پی

ده. حتی چندبار این وسط بهش زنگ زدم و می

جوری اصرار کردم که پیش خودش فکرای یه

 ای کنه.دیگه

 گوید:بیند که با حرص میدانم در صورتم چه مینمی

 

ام به دنیا بیاد عجیبه؟ اگه همایون گذاشته بود بچه -

 االن نوجوون بود.
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خواهر یا برادری که وقت مشکلی با داشتن هیچ

مادرش شعله باشد نداشتم. اساسا در آن خانه مهری 

 نبود که نگران کم شدن یا تقسیمش با کسی باشم.

 گویم:فرستم و میموهایم را پشت گوش می

عجیب که نیست. بذار به حساب اینکه انتظار  -

 نداشتم انقدر از خودت مایه بذاری.

 .کندمی نگاهمان های باریکبا چشم

گفتی اگه کمکت نکنم حتی یه سر سوزن نمی مگه -

 مونه؟واسه همایون نمی

 گوید:جای من خسرو میبه

 خواد؟عبدی ازتون چی می -

 

. 
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 گوید:فاصله میسرضرب و بی

مو بذارم اجرا و خواد مهریهطالق. می -

 .کنم جهیزیه واسترداد نفقه درخواست

دهم که فکم درد ا آنقدر روی هم فشار میهایم ردندان

 بود خودش فقط آمد که روزی شعله جهیزیه؟ گیرد.می

 خودِ ندارم شک که مایی مرگ مکش هایلباس و

 .بود خریده برایش همایون
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 یه سری وعده وعیدم بهم داد که... -

 

نشیند. تر میدهد به صندلی و راحتاش را میتکیه

 ند.چرخانگاهش را به طرف من می

مخصوصا... گفتم بهتون، یه جوری رفتار کردم فکر  -

 کنه خبریه.

کردم عبدی شود. تا این لحظه فکر میذهنم آشوب می

خواهد همایون را در زندان راضی نگه دارد تا می

خواهند برسند. از الی دردسر به چیزی که میبی

 کنم.هایم با نفرت زمزمه میدندان

 عوضیا. -

زند هایم زل میاش به چشمهای وحشیچشمشعله با 

 نبوده همایون و من میان وقت هیچ که را مهری و

 :کندمی رشخند
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 دونستم انقدر پدرتو دوست داری!نمی -

 نفسی هر با کنممی حس که است داغ آنقدر هایمنفس

 حرف هزاران .سوزدمی لبم پشت کنممی رها بینی از که

 حس ت برای بیانکلما انگار ولی دارم گفتن برای

 .صغیرند دارم هاآدم این به که نفرتی

 

 پرسم:بدون توجه به حضور خسرو می

ای که وجود نداره رو یعنی ازت خواسته بری بچه -

 بنداری!

 اندازد.ی چشم نگاهی به خسرو میشعله از گوشه

ببین غزال، من یه زن جوون و تنهام که افتادم بین  -

 در بازی یه دارید کدومتون یه شما. هر روزهم

 بی منو بار یه. کشونیدمی منو طرف یه و آریدمی

 عمارت، فرستیدمی جا همه از خبر
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 نکنم همکاری اگه که ترسونیدممی بعد یدفعه

 باید غزال گهمی تونیکی. بیاد سرم بالیی ممکنه

ی خسرو خان بیاد بیرون تا بهم پول بده، خونه از

 ببیندش تا کنم راضی همایونو باید گهاون یکی می

 به عبدی. گیرهنمی دستمو ارزنم یه قد وگرنه

 چند فتاح جرم شدن ثابت با دهمی قول همایون

 اون از بیرون، آدمی مشروط آزادی با دیگه سال

که چه  اجرا بذارم مومهریه خوادمی من از طرف

 دیگه من تر کنه.دونم حکم زندانشو طوالنیمی

 خواممی. برقصم کدومتون ساز به باید دونمنمی

 و نخورده آش شدم. کنم زندگی خودم واسه برم

 من مال همه فحش فقط وسط این. سوخته دهن

 بهت دارم راست رو و بیای خواستم اگه من. شده

 ازش تو که پولی اینه واسه چیه، جریان گممی

است. تو اگه همایونو بیشتر از زنی نسیهحرف می
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شناسی. همایون اگه یه من نشناسی، کمتر هم نمی

دنیا پول هم داشته باشه تا نیاد بیرون یه ارزنم 

ده. شاید فقط انقدر بهم بده که شب و دستم نمی

 بنی هیچ به خواهرش جز به اون. بگذرونم روزمو

 حاال ونی.دمی خوب خودتم نداره، اعتماد بشری

 تو به کمک خاطر به و باشه راست تو حرفای اگه

 فهمهمی عبدی باالخره... عبدی به کنم پشت

 تو جونمو هم من جوریاین... فهمه؟نمی دیگه،

 دیگه سال چند بمونم باید هم ندازممی خطر

 .بگیره سامون و سر زندگیم تا بیرون بیاد همایون

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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دانستم شعله به خاطر پول هر کاری با وجود اینکه می

کند، باز هم او را دست کم گرفته بودم. انتظار می

نداشتم بخواهد از چاقو خوردن من و احتمال آسیب به 

 خودش هم امتیاز بگیرد.

 چقدر؟ -

پرسد سر هر دوی ما به خسرو که این سوال را می

تا آسمان چرخد ولی حالت صورتمان زمین طرفش می

با هم فرق دارد. شعله برای پنهان کردن خوشحالی و 

برد. برق چشمانش دستش را میان موهایش می

 چرخد.نگاهش کوتاه در فضای اتاق می
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نیا. فقط خوام آقای ملکمن چیز زیادی نمی -

انقدری که بتونم یه سهمی از اینجا داشته باشم تا 

راه زندگیمو بگذرونم. اینجا رو یکی از دوستام 

 خوام باهاش شریک بشم.انداخته. من می

 

چرخاند. بعد خسرو مثل خود او نگاهش را در اتاق می

دارد و از جایش بلند پایش را از روی پای دیگر برمی

ای شود. حرکتش آنقدر ناغافل است که شعله لحظهمی

 ماند.مات می

 ی شما چقدره؟مهریه -

باره سرش کند و بعد دوشعله پر سوال به من نگاه می

 کند.گیرد و به خسرو نگاه میرا باال می

 دویست و بیست تا سکه. -
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اش کنم. کنم همراهیدانم ولی سعی میهدفش را نمی

 ایستم.شوم و کنارش میمن هم از جایم بلند می

 

 کنین، راضی همایونو تونستین اگه تا آخر هفته -

 تا فقط. دارین من پیش نقد تا چهل و چهارصد

 . دمنمی براش هم سکه یه دیگه بعدش. هفته آخر

نگاهش را از شعله که هنوز نشسته و انگار در حال دو 

 گوید:گیرد و به من میدو تا چهارتا است می

 بریم غزال. -

ا عجله از روی مبل بلند رود شعله ببه طرف در که می

 شود.می

 نیا؟آقای ملک -

 چرخد.خسرو به طرفش می
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 چه تضمینی وجود داره؟ -

 

 دوزم.ایستم و به تقالی شعله چشم میکنار خسرو می

 به جز حرف من، هیچی! -

گذارد و به من هنوز در ذهنم دستش را روی کمرم می

 :گویدمی در حال تحلیل دلیل کارهای عبدی هستم

 ل!بریم غزا -

 

. 
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هایش کنم. چشمگیرم و نگاهش میسرم را باال می

 توانمنمی شلوغ ذهن این با من و حرف دارد

 حرکت به وادار را من دستش فشار با. بخوانمش

 همان. روممی بیرون اتاق از جلوتر قدم یک .کندمی

فرستاده  ما از پذیرایی برای را او شعله که دختری

 نگاهش .شودمی سبز راهمان سر کوچکی سینی با بود،

 ذهنی آشوب آن در لبخندش؛ و است من سر پشت به

 .بکشد پیش را هایماخم تواندمی هم

 

 برید؟ من براتون قهوه آوردم.تشریف می -

تشکر جدی خسرو و دستی که بیشتر از قبل به کمرم 

تر حرکت هایی تندشود با قدمآورد باعث میفشار می
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آورد. ام تا پشت در واحد دوام میی خودداریکنم. همه

شود به طرف خسرو در که پشت سرم بسته می

چرخم و راه او را که بعد از من بیرون آمده سد می

 کنم.می

 

 ؟ شعله به بدی خوای این همه پولوتو واقعا می -

 شه؟می چقدر سکه چهارصدتا دونیمی

کمرم جدا شده دور دستش را که با چرخش من از 

کند. شیطنت چشمانش چه ساعدم حلقه می

. هستم و هستیم آن در که حالی با دارد غریبی تضاد

 صدای تن با و کندمی خم طرفم به کمی را سرش

 :گویدمی پایین
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االن به خاطر خرج شدن پوالی من ناراحتی یا  -

 دادنش به زن همایون!

بگویم  خواهم چیزیشود. میتر میهایم عمیقاخم

 :گویدمی و کندمی سقف به ایاشاره که

 کنی اینجا جاش نیست؟فکر نمی -

 در باالی دوربین به و برممی باال را نگاهم

 آرام صدای همان با. کشممی محکمی پوف .رسممی

 :گویدمی

 اعتمادی نده.بهش حس ناامنی و بی -

با دست آزادم موهایم را که روی نیمی از صورتم 

 برم.می ریخته پشت گوش

 

 چطور...؟ -
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آورد و ام کامل شود. سرش را پایین میگذارد جملهنمی

دقیقا همان نقطه از صورتم را که از شر موهایم نجات 

 دهد:بوسد. به نگه متعجب جواب میام میداده

کنه داشتی به همین سادگی. احتماال االن فکر می -

 کردی تا مهریه خودتو ببری باالتر.برام ناز می

گیرد و با آرامشی که آدم را تر میدستم را محکمبعد 

 گوید:کند، میدیوانه می

 تومهریه خوایمی بازم چرا هنوز وایسادی؟ نکنه -

 باالتر؟ ببری

 

 

. 
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شد داد؟ به آدم زیادی زرنگی مثل او چه جوابی می

ه ب شک ندارم در این آشوب ذهنی هر چه که بگویم

 دهد.نفع خودش تغییر می

صبرم به محض رسیدن به ماشین و خارج شدم از 

چرخم شود. روی صندلی به طرفش میپارک تمام می

کنم. منتظرم چیزی بگوید ولی به و مستقیم نگاهش می

گیرد و جای جواب نگاه پرسشگرم با کسی تماس می

 گوید:میان حیرت من به آدم پشت خط می
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فرستم مشخصات مالک و شرایط مییه آدرس  -

 ملک رو برام پیدا کن.

شخص پشت خط احتماال از زمانی که برای این کار 

 گوید:پرسد و خسرو میدارد می

 هر چه زودتر بهتر. -

گیرد کند گوشی را به طرف من میتماس را که قطع می

 گوید:و می

 آدرسو براش بفرست. -

 گوید:میبیند های پرسوالم را که میچشم

 

 پیش کنه؟یعنی متوجه نشدی داره دو سر بازی می -

 بره همیشه برای قراره که حاال کرده فکر خودش

 و طالق جریان این. بزنه جیب به کافی یاندازه به
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 روز دو و روز یکی همین حرف هم جهیزیه و مهریه

 یواسه یا کرده طمع یا االن فقط. نیست

 داره. نگه هم رو ما خوادمی کاریمحکم

ی کشم روی لب پایینم. چیزی که از لحظهدندان می

های شعله مثل خوره به جان مغزم افتاده بود اول حرف

 آورم.را به زبان می

من از وقتی حرفاشو شنیدم دارم به جهیزیه فکر  -

کنم... شعله اصال چیزی با خودش نیاورده بود می

که بعد از هجده سال بخواد با خودش ببره. 

است ینه این حرف عبدی انقدر مسخرهمنظورم ا

 که...

 

 گوید:میان حرفم می
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خوان آفرین. درست حدس زدی. احتماال می -

 تو کنیمی فکر تو که چیزی همون به بهانه این به

 !برسن استخونه

دوزم. این یعنی ی گوشی او مینگاهم را به صفحه

هایش را ی کارتهمایون آنقدرها احمق نیست که همه

 باشد. رو کرده

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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رسیم آسمان خاکستری غروب را به نمایشگاه که می

به تن گرفته است. بعد از چند روز هیجان کمک گرفتن 

از شعله در ذهنم فروکش کرده و به طرز عجیبی دلم 

خواهد راه دیگری برای کوتاه کردن دست فرح و می

 عبدی پیدا کنم.

از درخواست حسام برای مالقات  همایون بعد

 خواهد ببیندم و...حضوری، صراحتا گفته بود نمی

چرخانم. خیره به روبه رو منتظر به طرف خسرو سر می

شود است در پارکینگ باز شود. حس نگاهم باعث می

 به طرفم بچرخد و بگوید:

 

 خوریم.ریم شام میچندتا کار هست اکی کنم می -

 گویم:میربط بی
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 کنم؟ پیدا همایونو گاوصندوق رمز اگه -

شود ولی خسرو به جای راه انداختن در پارکینگ باز می

ماشین با خط مالیم اخمی که میان ابروهایش دارد به 

 کند.من نگاه می

 این اینکه واسه این جوری نگام نکن. خودِ تو هم -

 و وقت و پول از جاشون سر بنشونی رو آدما

 اشتی!گذ مایه زندگیت

 

 حس او سکوت و تاریکی فالشر، آرام تیک تیک

 خوب. دهدمی ماشین فضای به پرتعلیقی و عجیب

 خواستممی که وضوح همان به را منظورم که دانممی

 .نیست موافق یعنی سنگین نگاه این و فهمیده
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دارد و ی کشدار نگاهش را از من برمیبعد از چند ثانیه

شود و ماشینش را در با کمی شتاب وارد پارکینگ می

 کند.جای همیشگی پارک می

رود بازویش را همین که دستش به طرف در می

 کنم نگاهم کنم.گیرم و مجبورش میمی

 سرمو چشمم جلوی که کنم نگاه وایسم تونمنمی من -

 .بذارن کاله

 

اخمش درست مثل همان روزی که نگین را در مطب 

اه برگشتم، دکتر قال گذاشتم و نیمه شب به نمایشگ

تند و تلخ است ولی، دیگر نه او خسروی آن روزهاست 

و نه من غزالی که میان سردرگمی روزهای اول از او 

 ترسیدم.می

 شه کار احمقانه کنی.این دلیل نمی -
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کشد تا از حصار انگشتان من رها شود و بازویش را می

گیرمش و با عجله تر میاز ماشین بیرون برود. محکم

 گویم:می

 

 ببین،. نیست احمقانه یه کم خطرناک هست ولی -

 توافق همایون با پدریش ارث یهمه سر مهتاب

 هجده از بعد اموال اون اینکه شرط به فقط کرده

 ولی ندارم کار قبلش به. بشه اسمم به من سالگی

 این توی. گذشته ساله شش من سالگی هجده از

 که چیزایی بار چند من دونیمی سال شش

شه امضای سته رو امضا کردم؟ نمیخوا همایون

شه یه وکالتنامه از من من جعل شده باشه؟ نمی

وقت بدون اینکه من بفهمم وجود داشته باشه؟ اون

 تونن همه چیزو واگذار کنن، مگه نه؟می
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. 
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 مدرک یه حتی مهتاب هایحرف جز به من وسط این

 .بگیرم انتقالو جلوی بتونم که ندارم هم ساده

 کند.ای از جدیتش کم نمیهایم حتی ذرهحرف

 راهش این نیست. -
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ی چهار پنج راهش چیه؟ اینکه به شعله وعده -

زبونو بدی و بعدش معلوم نیست میلیارد پول بی

همایون حرفای منو قبول کنه یا نه؟! اصال قبول 

شه تنها چیزی که کنی راضی میکنه؛ فکر می

براش مونده رو دو دستی تقدیم من کنه؟ آره، من 

 که چی هر همایون. بودم رفاه ی زندگیم تویهمه

ود تا قبلِ این ماجرا برای من توی پول خرج ب

 یه حتی وقتهیچ ولی کردن کم نذاشت.

 زمینای این مورد در هم کلمه

 رو زمینا اون چون نشنیدم .نشنیدم ازش نیشابور

 به چیزی نبود قرار چون. دونستمی خودش حق

 که این حتی من. کنه کنجکاوم بخواد که برسه من

بوره رو هم از ماهی نیشا توی مهتاب پدری یخونه

 شنیدم نه همایون. 
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 کند.های باریک شده نگاهم میبا چشم

کنی همه چیز مثل فیلماست؟ برفرض که فکر می -

همچین حماقتی کردیم، رمز گاو صندقو از کجا پیدا 

ی قبل هم شانس آوردی وگرنه االن کنی؟ دفعهمی

داشتیم دنبال یه راهی واسه بیرون آوردنت از 

 گشتیم.زندان می

 

نظمی تمام فضای ذهنم را احاطه اعدادی که با بی

دهند. من به ی جواب صریح به من نمیاند، اجازهکرده

زمان نیاز دارم تا سر و سامانشان بدهم. مکثم باعث 

شود دستش را عقب بکشد و از ماشین پیاده شود. می
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ی اولش و گردد به جملهی اخمش برمیبا ته مانده

 گوید:می

 باید بودی، بیرون خیلی امروز. دمنمی طول زیاد ابی -

 .خونه برگردیم زودتر

کنم و خسرو با اطمینان از همراهی در ماشین را باز می

رود. از پشت به قامت ها میمن جلوتر به طرف پله

 کنم.های زرد پارکینگ نگاه میبلندش زیر نور چراغ

 اند.ی همایون به جان مغزم افتادهاعداد مورد عالقه

 

 

. 
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روم. دومرد ها باال میپشت سر خسرو از پله

 و اندایستاده نمایشگاه وسط کروک ماشین کنار

 شلوار و کت هایفروشنده از یکی توضیحات به

 یگوشه هایمبل روی نفر چند .دهندمی گوش پوش

 یزمزمه زدنشان تنهاحرف از و اندنشسته نمایشگاه

 .شنوممی نامفهومی

 

 قصدش که کاری انجام درستی ذهنم مثل آونگ میان

 خسرو. است نوسان در ماندن دیگران منتظر و دارم را
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 منتهی هایپله کنار و گذردمی نمایشگاه سالن از

 .ماندمی منتظرم دفتر به

 را جایش حسی ناخوشایند پهلورم. بیبه طرفش می

 آن به نسبت توانمنمی که دهدمی تگی دردناکیگرف به

. گذارممی پهلویم روی را دستم. باشم تفاوتبی

 :گویدمی رسم،می که کنارش

 آروم راه برو. -

 

هنوز نگاه و لحنش تلخ است و این یعنی قرار نیست 

  به همین راحتی از موضعش کوتاه بیاید.

 

 باال هاپله از آرامهای بار با قدمجلوتر از من و این

 و باال برای مجالی و دارم نیاز سکوت کمی به. رودمی
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 ذهنم در که هیاهویی از رهایی و احتماالت کردن پایین

 :گویممی ورودی ایشیشه در پشت .افتاده راه به

 روم پیش نگین.من می -

دارد. مستقیم شود و در را برای من هم نگه میوارد می

 گوید:هایم و میدوزد به چشمچشم می

 بسوزونی؟ آتیشی چه دفعه این که -

 

 کنم.نفسم را محکم رها می

خسرو، من دالیلمو برای درستی کارم گفتم. من  -

 خوام بفهمم فرح و عبدی...می

 سر .ماندمی ناتمام امجمله نگین اتاق در شدن باز با

 آشکاری طرز به علی. چرخدمی طرف آن به ما دوی هر

 ایلحظه حتی که جوری خورد.جا می آنجا ما دیدن از
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 را در و بیاید بیرون نگین اتاق از باید  رودمی یادش

 .ببندد

 

 سالم آقا... سالم غزال خانوم، خوبید؟ -

دهد. ولی من، خسرو جوابش را کوتاه با یک سالم می

 است طور غریبه حرف زدنشدانم از لج ایننمی

 اتفاقات حرص که امتر از او پیدا نکردهکوتاه دیواری یا

 :گویممی. کنم خالی سرش را امروز

 .خوبم ندارم، معرفتیبی دوست هیچ دیگه االن که -

 نگاهم مبهوت رود انگار.علی با این حرفم وا می

 اتفاقات آن از بعد من که نداشت انتظار انگار. کندمی

 .بیاورم رویش به را مدتمان کوتاه دوستی بازهم
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ا حرفم ایجاد شده، موهایم را باکالفگی از فضایی که ب

 در پشت و گذرممی زنم. از کنارشپشت گوش می

 .بزنم در به ایضربه تا برممی باال را دستم نگین اتاق

 .دارم کارت اتاقم بیا غزال -

 

. 

 

 اتاقش در کنار .ماندمی آسمان و زمین میان دستم

 .کندمی نگاهم دستوری و مستقیم و ایستاده

 ...اومَ که بگم گینباشه، بذار به ن -

 گوید:میان حرفم رو به علی می

 کردی؟ چک رو اومده که هاییقطعه لیست و با -
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 کند.علی خودش را جمع و جور می

 آره آقا. دادم به نگین خانم. -

 .برسی کارت به بری تونیمی خوبه. -

بینمم که نگاهش را جمع گوید و میمی« چشم»علی 

ای که کند تا به طرف من نچرخد. از در شیشهمی

مانم و خسرو حس سنگینی که رود. من میبیرون می

 قسمت اعظمش مربوط به این لحظه نیست. 

کند و من زیر نگاه خسرو با دست به اتاقش اشاره می

 شوم.خسرو وارد دفترش می

 

خواهم بگویم چرخم. میرفش میوسط اتاق به ط

هرچند چیزی که به علی گفتم ناخواسته روی زبانم آمد 

 کنم.ولی حساسیت او را روی این موضوع درک نمی
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 گوید:جلوتر از من می 

 کنی نیست. علی اون آدمی که فکر می -

 

 

. 

 

 سالم. بامدادتون بخیر و نیکی.

 

رم که به کارهای آخر سالم برسم. چند روز می

 ��❤شاهلل از دوشنبه.های بعدی داستان انارتپ
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کنم و سوالی نگاهش سرم را کمی کج می

 ناخوشایند برایش جبر این انگار که جوری کنم.می

 جلوتر. کندمی رها بینی از محکم را نفسش است،

 :گویدمی و ایستدمی من روی روبه و آیدمی

اصرارت برای دوست بودن با علی واکنش  به من اگه -

 دم به خاطر اونه نه تو!نشون می

چرا توضیحش به جای حل مسئله بیشتر گیجم 

دار موهایم ی موجآورد و طرهکند؟ دستش را جلو میمی

 گیرد.را میان انگشتانش می

 .هستم کافی باید که اونقدری من... که تو مورد در -
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اش کالفه باشم زدن نصفه و نیمهدانم باید از حرف نمی

یا به این حجم از خودشیفتگی بخندم. دستم را 

 گذارم روی مچ دستش.می

 اینی که گفتی یعنی چی؟ -

 پرسد:کند و با ابرهای باال رفته میموهایم را رها می

 کدوم؟ کافی بودن من؟ -

 زنم خسرو.دارم جدی حرف می -

ی پیش تلخ دقیقهدوباره حالت صورتش مثل چند 

کنم و ی انگشتانم را از دور مچش باز میشود. حلقهمی

 کند در جیب شلوارش.او همان دست را فرو می

 

 هر یا دانشگاه تو که ایدیگه پسرای علی مثل -

 که بوده طوری زندگیش .نیست دیدی دیگه جای
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 اشتباه خوامنمی... نداشته عاطفی روابط یتجربه

بسته بشه. هم به خاطر وا بهت و کنه برداشت

 ...خاطرِ به خودش، هم

گوید ولی آنقدر واضح است که نیازی به اش را نمیبقیه

گذرد و به طرف میزش گفتنش نباشد. از کنارم می

چرخم. رو به پنجره رود. همراه با او به پشت میمی

ی میز. الزم نیست نگاهم کند دهد به لبهاش را میتکیه

 گاهم ببیند.تا انتظار را در ن

 

. اومدن دنیا به زندان عطا و علی هر دوتاشون توی -

 شدن منتقل بعد .بودن اونجا هم سالگی دو تا

 .بهزیستی
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ی اشیا درونش روی سرم آوار کنم اتاق با همهحس می

ای راهش شود. نفسی که فرو فرستادم برای لحظهمی

 کند.را گم می

نی به کگم علی اونی نیست که فکر میاگه بهت می -

ها نه پدر باالی سرشون بود، خاطر همینه. این بچه

ی این جوری ای. تجربهنه مادر نه هیچ کس دیگه

 شن.ندارن. زود وابسته می

 گوید:هایم میگردد طرفم و خیره در چشمبرمی

 خوام این اتفاق بیفته غزال!نمی -

ی ذهنم را ی آخرش، همهبه جای تحلیل جمله

 کند.می های دیگرش پرحرف

 

 شد؟ چی مادرشون -
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خواهد در مورد جرم مادرشان خواهد و نمیدلم می

هایش گفته بود که بدانم. و پدری که خسرو میان حرف

 باالی سرشان نبوده.

 فوت شد... توی زندان. -

 

 

. 
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 خواند.های نگفته را از نگاهم میی سوالانگار همه
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مادرشون رو با مواد گرفته بودن. پدرشون پدر و  -

ی شه و مادرشون هم که توی دورهاعدام می

 از بیشتر دوتا این کنه.محکومیتش فوت می

 مردم چون ن،دیده آسیب سرپرستبی هایبچه

 هایبچه برای که رو ایمالحظه همون

 شوهر و زن یه هایبچه برای دارن سرپرستبی

ودِ من؛ وقتی قرار شد خ اشنمونه. ندارن خالفکار

علی بیاد پیش من کار کنه همه جور جوونی توی 

 .هست خودش ذهنم بود به جز اینی که

 

بیند که حالت صورتش از آن دانم در نگاهم چه مینمی

کند و آرنجم شود. دستش را دراز میسختی خارج می

 کشد.گیرد و به طرف خودش میرا می
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کر کردی من از کنی؟ نکنه فچرا اینجوری نگام می -

های نام و نشونم که بچهاون مدل خیرای بی

 دم؟سرپرستو پناه میبی

 

 توانمنمی .نشیندمی جانم اش درطعم تلخِ شوخی

 و نداشتم سرم باالی مادری وقت هیچ وقتی را خودم

 .کنم فرض دایره این از خارج کرده امبازیچه پدرم

ترین اش به میز است و من را در نزدیکهنوز تکیه

حالت به خودش نگه داشته. برای رهایی از نگاه 

تواند تا ته افکارم را بکاود، مستقیمش که انگار می

 پرسم:می

 از کجا پیداشون کردی؟ -
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فهمد که ذهنم درگیر چیز دیگریست ولی جوابم را می

 دهد:می

های من پیدا نکردم. خواهر فرید عضو این انجمن -

اسه عطا پیش است. سر یه ماجرایی که وخیریه

اومده بود از برادرش خواست کمکش کنه، منم از 

 طریق فرید فهمیدم.

بودم. به  سرپرست زیاد فکر کردههای بیمن به بچه

شان شاید زرق و برق زندگی من را هایی که زندگیآن

نداشته باشد؛ نه پدری که اسم و ثروتش اعتبار 

محسوب شود و نه مادری که اگر چه نیست ولی 

یتش آنقدر دهان پر کن است که جای حرف موقع

ها در خیلی چیزها با هم ی اینگذارد، ولی باهمهنمی

 مشترکیم.
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خسرو دستش را روی کمرم می گذارد و من را جلوتر 

 چسبد به پاهایم.کشد. سر زانوهایش میمی

 

 

. 
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 ورتم.کند. درست تا مقابل صسرش را کمی خم می

 کنی؟به چی فکر می -
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ترین حالت حق دارد این سوال را بپرسد. با ساده

ممکن به ذهن شلوغ و پراز هیاهوام جهت داده و 

هایم حواسم را پرت کرده و حاال خیره در چشم

 کنم!پرسد به چه فکر میمی

ی خوام علی رو با خودم ببرم خونهفکر کردی می -

 بگی؟همایون که حاضر شدی رازشو به من 

 

کشد تا دستی که روی کمرم گذاشته کمی باال می

 ی پشتم.میانه

من اگه بعد از این همه وقت تو رو نشناسم که  -

 نیا نیست.اسمم خسرو ملک

دروغ است اگر بگویم وقتی علی را جلوی در اتاق نگین 

دیدم برای آنی این فکر از سرم نگذشت. دستم را باال 
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لغزانم. تن ایش میبرم و انگشتانم را میان موهمی

 دهم به رها شدن ذهنم از آن همه عدد و محاسبه.می

 

 کنم.من آدم پنهان کردن خودم نیستم. اعتراف می

 خطای کم یه ولی نیاحدست درست بود جناب ملک -

 فقط علی کمک به من. داشت محاسباتی

 این به زود خیلی چون. کردم فکر ثانیه چند برای

 ه باید کافی هستی!ک قدری اون تو رسیدم نتیجه

گردانم از اینکه حرف خودش را به خودش برمی

تر از آنی است که هدفم خندند. زرنگهایش میچشم

 اندازد.را نفهمد! میان ابروهایش گرهی می

نظیری های سیاه خندان ترکیب متضاد بیاخم و چشم

 سازد.می
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 خوای از من؟چی می -

دنش در کند و پشت گردستم میان موهایش حرکت می

 شود.هم قفل می

خوای اون پولو به شعله بدی، درسته؟ آدمی تو نمی -

هم نیستی که زیر حرفت بزنی. یعنی... اونی که 

من تو این مدت شناختم همچین آدمی نیست. 

ای بهش دادی؟ قراره پس چرا همچین وعده

 چیکار کنی؟

گذارد و من را میان ام میدست دیگرش را روی شانه

 .کندمی محصور ایشهی دستحلقه

گفت باید پدرم معتقد بود زندگی مثل شکاره. می -

خوب دید و توی کمترین زمان، بهترین تصمیم رو 

گرفت. که اگه محاسبه اشتباه از آب در بیاد هم یه 
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پره... در ره و هم شکار از دست آدم میتیر هدر می

 مورد زن همایون، من فقط خوب دیدم. همین!

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 586پارت#

 

 

با ناامیدی خفیفی که از تالشم برای کمک گرفتن از 

 پرسم:شود، میشعله عایدم می

 تونه کاری بکنه؟یعنی انقدر مطمئنی شعله نمی -
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اتفاقا درگیر کردن زن همایون بهترین اتفاق ممکن  -

دونیم می االن. داشتی بود، ولی نه اون طوری که انتظار

هاشو واسه عبدی و فرح رو ی کارتهمایون همه

نکرده. ترس، شک یا هر چیزیکه هست باعث 

 از رو مونده براش ایران تو که چیزی تنها نخواد شد

 کشورش از خارج شراکت به یعنی این. بده دست

 باز فتاح برای که ایپرونده با مخصوصا. نیست امیدوار

 .شده

 

آورد و انگشت شستش و میام جلدستش را روی شانه

 کشد.ام میرا روی چانه

االن فقط کافیه ماجرای طالق و گرفتن مهریه و  -

ها زیر سر ی این برنامهجهیزیه رو و اینکه همه

 عبدیه زودتر به گوش همایون برسونیم.
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ای که گرمای آغوش و نوازشش برای رهایی از خلسه

رکت دهم. حبه جانم ریخته، سرم را تکان کوچکی می

 شود.سر انگشتش متوقف می

 که حسام کرد؟ کاری همچین شهمی چطور -

 و فتاح یپرونده حساسیت خاطر به گفتمی

. دنمی مالقات یاجازه سخت همایون با ارتباطش

 این پشت عبدی کرد ثابت شهمی چطور اصال

 طالق کارای آدنمی خودش که اون ماجراست؟

 .بده انجام رو شعله

 

ام. ها را از خودم پرسیدهاین سوالبیشتر از خسرو 

نگاه پر حرفش که خیره به من 

 و تک به تک. شودمی روشن ذهنم هایچراغ ماند،می

 .ممکن حالت ترینروشن در
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 دیدنش با رسد کههایم میانگار این روشنی به چشم

 و شودمی ترتنگ تنم دور او هایدست یحلقه

 .هایمچشم روی نشیندمی اشبوسه

 

خوانم و نه جواب دمین پیام مهتاب است که نه میچن

دهم. چند ساعت پیش پستی گذاشته از تصویر می

هیچ » ای با بندهای فرو رفته و نوشته: دست کودکانه

ی پشت سر های شکستهتواند پلمهندسی در دنیا نمی

 «را از نو بسازد.

ی پر از موفقیت و افتخار او مثل این جمله در صفحه

 کند انگار.ی ناجور ریشخندم مییک وصله

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 587پارت#

 

 

روی  کنم و صفحهی کنار گوشی را لمس میدکمه

شود. تصویر آخرین پست مهتاب خاموش می

توانم توضیحات مهتاب را نخوانده از برم. می

 و دانشگاه به تعهد و مسئولیت یدرباره را هایشحرف

 پذیرش؟ ولی کنممی درک وهشپژ سال چند یثمره

 !نه

شنیدن این توضیحات از زبان او به جای اینکه راضی و 

توانم از دهد. اصال چطور میآرامم کند بیشتر عذابم می

پذیری و تعهدش بشنوم و به یاد نیاورم یک مسئولیت

 به بودم اشزندگی مسئولیت ترینمهم که را روز منی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ش از سر وا کرد و اپدری یارثیه از کندن دل قیمت

 رفت؟

 

خواهم از پنجره فاصله بگیرم که باز شدن در خانه می

 داخل کند. از آن باالتوجهم را به حیاط جلب می

 روی آزادانه را حریرش شال که را بلندی قد زن آمدن

 قمر استقبال صدای.کرده رها روشنش و کوتاه موهای

 و گنگ است پایین یطبقه تراس احتماال که جایی از

 قمر از بلندتر و خنددمی زن. رسدمی گوشم به ناواضح

 .دهدمی را جوابش

 

هایم را روی تصویر آن سوی شیشه باریک چشم

 این به قمر که نداشت سابقه کنم. در این چند ماهمی

 مالکیتی حس یهمه با اینجا. کند دعوت مهمانی خانه
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صریح و  اندازه همین. است خسرو یخانه دارد، قمر که

 واضح!

شود، با قاب نگاهم که از تصویر مهمان قمر خالی می

زنم. تعطیل رسمی کالفگی موهایم را پشت گوش می

است و همین هم شده توفیق اجباری که در خانه بمانم. 

 با خسرو از صبح از خانه بیرون رفته و من تمام مدت

 و سر همایون محبوب اعداد چینش احتمال یوسوسه

 م.ازده کله

 

صدای حرف زدن مهمان قمر آنقدر بلند و شاد است که 

خواهد رسد. دلم میاز در نیمه باز اتاق به گوش می

تواند تا این حد شاد و پر از بروم پایین و زنی را که می

هیاهو باشد از نزدیک ببینم. ولی فکر کردن به مراسم 

 کند.ی احتمالی قمر پشیمانم میمعارفه و اخم و کنایه
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روم تا آن را ببندم ولی صدای زنگ طرف در میبه 

ی پنجره شود. گوشی را از لبهتلفن مانعم می

 یدلهره اسمش دیدن و است حسام دارم.برمی

 .ریزدمی جانم به عجیبی

 

 الو؟ -

 گوید:اش میحسام برخالف من با راحتی همیشگی

 سالم خانم. روز شما بخیر. -

رسم چه خواهد بی مالحظه میان حرفش بپدلم می

 را سالمش جواب دلیلی باعث شده با من تماس بگیرد.

 :پرسدمی و تماسش دلیل اصل سر رود می دهممی که

 از این رئیس ما خبر نداری شما؟ -

 از خسرو؟ مگه چی شده؟ -
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 588پارت#

 

 

 گوید:ارتعاش صدایم آنقدر واضح است که حسام می

شی. چند بار باهاش تماس ان میای بابا. چرا نگر -

گرفتم جواب نداد، فکر کردم روز تعطیل خبرشو 

 تونی داشته باشی.فقط شما می

 شود.ام به قدر مهری که به او دارم تکثیر مینگرانی
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خسرو از صبح رفته بیرون. من... چند ساعت  -

 هست که باهاش تماس نگرفتم.

 گوید:حسام به راحتی می

تونه جواب بده. خب، من نمیحتما جایی هست که  -

در حقیقت با خود شما کار داشتم. ولی سلطانو 

 میشناسی که!

 

 کنم.برم و میپوست لبم را زیر دندان می

 چیزی شده؟ -

پیچد در کند و صدای بوق ماشین میمکث کوتاهی می

 گوشم.

 آره... نفر سوم توی لیست واریزیا رو پیدا کردم. -
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اول مهرداد بود و نفر شود. نفر ی وجودم گوش میهمه

دوم سردفترداری در نیشابور که تا این لحظه 

کدامشان زیر بار گفتن حقیقتِ دریافت پول از هیچ

 همایون نرفته بودند.

 کیه؟ -

نشیند. صدای بسته شدن حسام انگار توی ماشین می

 رسد و بعد سکوت.در به گوش می

ی پدربزرگت یه سرایدار داره که سی چهل خونه -

 کنه...ن جا زندگی میساله او

شود. میان مکثی ذهنم شلوغ و افکارم درهم و برهم می

 گویم:گذارد میهایش میکه بین حرف

ها رو به مهتاب گفتم، گفت به ولی وقتی من اسم -

 شناسه!جز مهرداد هیچ کدوم رو نمی
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است. شوهر درست گفته. این یارو داماد سرایداره -

ی صنیعیه. توی خونه هاشم اسمش دخترش.

ی کنه ولی عمال همه کارهسرایداری زندگی نمی

اونجاست. زنگ زده بودم به خسرو که هم این 

موضوع رو بهش بگم، هم بگم به نظرم تو باید 

تونیم یه وکالتنامه آنالین از بیای اینجا. ما می

مادرت داشته باشیم تا وقتی تکلیف اسنادی که 

 مشخص رادمنشهدست مهرداد فیاضی و آقای 

 ...بشه

 

 

صدای باز شدن در پارکینگ سرم را به طرف پنجره 

شنوم. با چرخاند. صدای حسام دور و ناواضح میمی
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روم. ماشین سیاه خسرو وارد عجله به طرف پنجره می

 کند.شود و همان جای همیشگی پارک میحیاط می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 589پارت#

 

 

 چسبانم.گوشم میگوشی را به 

 بال هاسال این توی امالک و ملک همه ... قطعا اون -

 .نموده استفاده
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 گویم:ربط به توضیحاتش میبی

 خسرو اومد. -

 از بعد. کندمی حس آمدنش از را خیالم راحتی انگار

 :گویدمی کوتاهی مکث

 تماس من با بگو بهش لطفا خیلی هم عالی!... -

 بمونم یا فعال برگردم. باید. چیه برنامه ببینم بگیره

بندد. کنم که در ماشین را محکم میبه خسرو نگاه می

ها اندازد و به طرف پلهکتش را روی ساعدش می

 رود.می

 

 باشه. -

 .سینیورا گرَتسی -
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 جواب بود اینجا لحظه این در خسرو اگر شک ندارم

 قطع را تماس. دادمی آخرش شیطنت به درخوری

 با و دازم در جیب پشت شلوارمانمی را گوشی .کنممی

 حرف و همهمه صدای. روممی بیرون اتاق از عجله

 به را دستم روممی که پایین پله چند شودمی باعث

. کنم خم دارد امکان که جایی تا را سرم و بگیرم حفاظ

 از که پرهیاهویی یغریبه با اوضاع ببینم خواهممی

مر تلخ ق و گذاشته سرش روی را خانه رسیدن یلحظه

 سرم کردن خم محض به این روزها چطور است.

 باال را نگاهش ایستاده هاپله به رو زن مقابل که خسرو

 .شودمی چشم در چشم من با و آوردمی
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افتد روی دور تند. من این لحظه را دلیل میقلبم بی 

یک بار دیگر هم تجربه کرده بودم. این لحظه با حسی 

 صدو هشتاد درجه متفاوت!

دارد و در ی قبل نگاهش را از من برمیخسرو مثل دفعه

 گوید:جواب زن می

حاال نه اینکه اسمم رو نذاشت یوسف کم دست  -

 بریده شد؟

 گوید:خندد و میزن بلند می

 

نه، ولی قبول کن پدرت از اولم تصمیم داشت  -

 که اسمت یعنی. بسازه امپراتوری، شاهی چیزی

کنه. و جمع میپاش و دست آدم خود به خود آدمی

 چه برسه به این که خودت بیای.
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روم. ها پایین میکشم و از پلهدستی روی موهایم می

ی قبل نگاهش را از روی بار برخالف دفعهخسرو این

شود زن در جهت نگاه او دارد و این باعث میمن برنمی

بچرخد و من را ببیند. قمر باسینی کوچکی از آشپزخانه 

 گوید:حوصله میآید و بیبیرون می

 بیا بشین سوری. -

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 باشد، دیده انگیزیهیجان چیز انگار که جوری سوری

 :گویدمی جوابش در. زندمی برق هایشچشم

ری قمر تنها خوری؟ واسه همین چند ماهه نه می -

 ذاری منم بیام اینجا؟ات و نه میخونه

 اتو بخور.قهوهبیا  -

هایشان را بفهمم، ولی نه اهل توانم مفهوم شوخیمی

سرخ و سفید شدنم نه اهل ادا اصول آمدن. سالم 

کنم و سوری با حرارتی بیشتر از آنی که باید، جوابم می

خواهد داد کنم میدهد. با شیطنتی که حس میرا می

 گوید:قمر را در بیاورد می

 

 چه ملوس و بانمک. -
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زنم و بعد از سر وظیفه به روی سوری میلبخندی 

 برخالف چرخانم.نگاهم را به طرف خسرو می

 ما یرابطه به شوخی میان حسام یا نگین که هاییوقت

 .دهدمی جوابی نه و دارد اخم نه کنندمی اشاره

 کنید؟معرفی نمی -

کند. گذارد و نگاهمان میقمر سینی را روی میز می

ترین کار او سخت کنم معرفی من برایحس می

دنیاست. که از هرجا شروع کند چیزی هست که 

 رنجش بدهد.

 

روم. دستم را به طرف زنی که انگار کمی قدمی جلو می

 .کنممی دراز بیشتر یک آشنا یا دوست ساده است

 غزال رادمنش. -
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شود. میان ابروهایش حالت صورت سوری عوض می

سرعت به  افتد و بعد با همانای فاصله میبرای لحظه

 .گیردمی دستش در گردد. دستم راحالت قبل برمی

 .قمر یساله سی دوست. امسوری منم -

 

زنم و وقتی دستم از دستش رها به رویش لبخند می

 گویم:شود، رو به خسرو میمی

 شه حرف بزنیم؟می -

 کند.آید و با دست به مسیر اتاقش اشاره میجلو می

 م.آره. حتما. منم باهات کار دار -

زیر سنگینی نگاه دو زنی که یکی با کنجکاوی و دیگری 

با اخم به ما چشم دوخته اند جلوتر از او به طرف 

روم. به محض وارد شدن به اتاق خسرو در اتاقش می
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بندد و پیش از اینکه من چیزی از تماس حسام را می

 گوید:بگویم، می

 زن همایون باهام تماس گرفت. -

 کنم.دی اخم میدست خودم نیست که به تن

 

 

. 
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 چرا به تو زنگ زد؟ -

آید. یک قدم به من هایش باال میلبخند تا چشم

 شود.تر مینزدیک

نظرم االن وقت خوبی برای غیرتی شدن نیست. به -

تری برای حرف زدن در موردش ما موضوع مهم

 داریم.

را از جیبش بیرون کنم، گوشی سوالی که نگاهش می

کند و بعد اش را لمس میآورد و چند بار روی صفحهمی

بینم چرخاند یک اسم غریبه میوقتی به طرف من می

ال ای که خودم روز قبل آدرس آرایشگاه مریدر صفحه

 ام.را در آن تایپ کرده

 برم.نگاهم را از روی اسم غریبه تا صورت او باال می

 

 خب؟ -
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تونه منو انقدر به وجد آورده می کنی چیفکر می -

 باشه؟

زند. این نگاهم دوباره گریز کوتاهی روی صفحه می

شناسم و جواب خسرو هم یعنی قرار اسم را نمی

نیست بشناسمش. خسرو گوشی را از جلوی صورتم 

کشد. انگار منتظر است جواب را از زبان خودم کنار می

 بشنود.

م نیست که ه مهم و شناسمنمی رو مالک اگه من -

 بشناسمش پس...

 

کنم. به اینکه شعله در این هایم را باریک میچشم

ی کافی از کنار همایون جمع کرده ها به اندازهسال

دانم به همین راحتی خودش شک ندارم. ولی بعید می

 را لو بدهد. 
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 کسی که آرایشگاه رو راه انداخته... -

 قرارداد داره! مالک با که اونی نه، انداخته راه آفرین. -

 کی؟ -

 گوید:فرستد و میابروهایش را باال می

 حدس بزن. -

 

تواند تا این حد ترین شرایط هم میاینکه در جدی

راحت برخورد کند، جای تحسین دارد. هرچند که با 

این کار طرف مقابلش را برای یک جواب ساده و 

 کند.سرراست جان به سر می

رود. کت را تختش میگوید به طرف این جمله را می

ی اندازد و از پاتختی بستهروی پاف پایین تخت می

آورد. از روز قبل فهمیده بودم که باز قرص را بیرون می
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اش برگشته ولی انتظار نداشتم اویی که هم درد معده

عادت دارد دردش را از همه پنهان کند مقابل 

 .باشد طوراین من

واری بیرون خسرو بطری آب را از یخچال کوچک دی

نوشد، مستقیم آورد و وقتی بعد از خوردن قرص میمی

ی کافی کند. برای فکر کردن به اندازهبه من نگاه می

 به من وقت داده.

کنم در جیب تنگ شلوار جینم. هر دو دستم را فرو می

 آورد.خسرو بطری را پایین می

 

مطمئنم خودِ شعله نیست. چون اون عمرا همچین  -

ز دست بده. اگه قرار بود به این موقعیتی رو ا

 بازیکولی راحتی خودشو لو بده که از اول اون همه

 سالن اون کل اینکه! چیز یه مونهمی... آوردنمی در
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 همایون از بشه راضی اینکه واسه احتماال... باجه

 .بگیره طالق

گذارد و به طرفم خسرو بطری را روی پاتختی می

اش یب شلوار راستهآید. مثل من دستش را در جمی

 پرسم:کند. میفرو می

. 
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 فرح یا عبدی؟ -

ی این اتفاقات حرف زدن از فهمم با وجود همهمی

 کند.کارهای فرح تا چه حد اذیتش می

تر از ایناست که به همین راحتی دم ات زرنگعمه -

ید به تله بده. اون سندهای حسابداری رو هم با

 خیال و رفیع احتیاطیبی بذاریم به حساب

 خاطر به وقتهیچ نیست قرار اینکه از جمعشون

 .بشن بازخواست کارخونه

دهم تا موهایم را از روی صورتم عقب سرم را تکان می

 دهم.برانم. درست مثل خودش فرح را به او نسبت می

 

ات هنوز پسرشو مشکل اینجاست که مادر خونده -

 نشناخته.

 دهد.کند نه جوابی میام نه اخم میاضر جوابیبه ح
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 بود؟ زده زنگ شعله چرا بهت -

ندازه جلوی تماس گرفت بگه عبدی داره سنگ می -

ترسه زن همایون بره دیدنش و همایون پاش. انگار می

با وعده وعید از طالق منصرفش کنه. گفت بهش وقت 

 بدم تا خودش از یه طریق دیگه پیگیر ماجرا بشه.

 کنم.ستقیم نگاهش میم

 ی تو چیه؟برنامه -

 

آورد و با پشت خسرو یک دستش را از جیب بیرون می

 کند.ی ابروی بلندش را لمس میانگشت شست گوشه

ی خوام خبر دادخواست طالق و جریان اجارهمی -

ریزی عبدی به گوش آرایشگاه زودتر از برنامه

 همایون برسه.
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 دانم چرا!خوب می

بذاری رو اعتماد همایون، نه؟ ولی خوای دست می -

 کنی؟چطوری این کارو می

هایش برای گفتن اش لببعد از مکث و نگاه خیره

 شود.حرفی باز می

 ...سیستمی هر توی -

 

خورد و سر هر دوی ما به آن طرف ای به در میضربه

کند. دیدن ما چرخد. قمر با مکثی کوتاه در را باز میمی

 کشد.ش را پیش میی کم اخمبا آن فاصله

 بیاید قهوه سرد شد. -

 پرسد:چرخد و میخسرو کامل به طرفش می

 خاطر سرد شدن قهوه اومدی؟فقط به -
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 یخ تنم ایلحظه قدر واضح است کهمنظورش آن

 .زندمی

های کند و خیره در چشمقمر گره اخمش را کورتر می

 گوید:خسرو می

 مهمون هست. -

چیزی را که من  کند. شاید آنمیخسرو نفسش را رها 

کنم او هم فهمیده باشد. اینکه قمر از در قمر حس می

 ترسد!ی ما میرابطه

 

 باشه اومدیم. -

بندد. صدای سوری از جایی رود ولی در را نمیقمر می

 رسد.ابتدای راهرو به گوش می

 بید بزنه به این ابهتت. -
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 چرخاند.خسرو سرش را می

 قهوه کردم. هوس بدجور از دیروز -

 گویم:دانم منظورش به کار من است ولی با اخم میمی

 ات؟با این اوضاع معده -

هایم نگاه آورد و به لبمی نگاهش را کمی پایین

 کند.می

 قدر قانعم.خودش نه، طعمش! من همین -

 

. 
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 گوید:میرود و درهمان حال خسرو به طرف در می

 بیا تا دوباره داد قمر در نیومده. -

طور ادای حساب بردن از قمر را در هر بار که این

ای کنم که او هم حفرهآورد، بیشتر و بیشتر حس میمی

اش دارد. جایی که باید مامن درست مثل من در سینه

 مهر مادری باشد و نیست!

 

گذارد و کامل بازش ی در میدستش را روی دستگیره

کند. پیش از اینکه از اتاق خارج شود، سوالی را که یم

جوشید ی ذهنم میتمام مدت اقامتم در این اتاق گوشه

 آوردم.به زبان می

 کنی؟مو تموم نمیچرا نقاشی -
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شود. با مکثی کوتاه ی حرکتش میخ زمین میقدم آماده

ای کند. نه او شبیه خسروی لحظهچرخد و نگاهم میمی

ن غزالی که با او وارد این اتاق شدم. پیش است و نه م

ی کلماتش حقیقتی این سوال انگار به جز مفهوم ساده

ای که تنها من و او از در خود دارد به عمق رابطه

 کیفیتش خبر داشتیم.

 

ی اتاق به بوم کند و گوشهنگاه خسرو از من عبور می

های رسد. جایی که به جز لبخند و چیننقاشی می

 یا حس و رنگ در انتظارند.دامنم یک دن

 گردند، تیره و پرحرفند.هایش به من که برمیچشم

 هنوز به آخر قصه نرسیدیم. -

آخر قصه! ترکیب که فکر کردن به آن همیشه ته دلم را 

 کند.از حسی مرموز خالی می
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 بیا. -

چرخم و شود. من به عقب میخسرو از اتاق خارج می

کنم. از خودم ه میام روی بوم نگابه تصویر نیمه کاره

پرسم، یعنی آخر این قصه قرار است چه تصویری می

 از خودم در این قاب ببینم؟

صدای سوری با همان حرارت و شور به گوشم 

رسد. دیدن زنی تا این حد شاد و رها در این سن و می

سال حس خوبی داشت. اصال همین که یکی در این 

از ته دل طور توانست ایندنیا حالش خوب بود و می

 بخندد زیبا بود.

 

پیش از بیرون رفتن نگاهم را یک دور در اتاق 

چرخانم. اتاقی که چند روز پیش خودم ترکش کرده می
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ش جا بودم و حاال انگار بخشی از خودم را میان اشیاء

 گذاشته بودم.

 گوید:شنوم که سوری میروم و میاز اتاق بیرون می

مون یه بارو زندگی آد که هآدم فقط یه بار دنیا می -

 کنه قمر!

 به حسام تماس مورد در آید فراموش کردمیادم می

 .بگویم خسرو

 

 

. 
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 از بارید.آسمان پر از ابرهای خاکستری بود و نمی

 کنممی بلند را سرم آییم،می پایین که کالنتری هایپله

 کنم.می نگاه تیره ابرهای به و

 !نه یا بباره خوادمی نیست معلوم روزه دو -

 گوید:کند و میاز خسرو از من عبور می

. نیسته و هست بین انتخاب هاتصمیم از بعضی -

 .مهمه که همینه واسه

 

کنم. حس تلخ از پشت سر به او نگاه می

 آوردسربرمی هایشکلمه میان از گاهی که را ایگزنده

هایی که برای رسیدن با قدم .کنممی احساس خوبی به
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شوند خودم را به کنارش به او تندتر برداشته می

 رسانم.می

مثال اینکه نذاشتی اسمی از کسی ببریم جزو همین  -

 هست و نیستاست؟

کند. ی چشم سنگین و پر استهزا نگاهم میاز گوشه

یعنی تو معنی حرفم رو »انگار بخواهد بگوید: 

 «نفهمیدی!

 

قبل نیست و همین تقالی کوچک  هنوز شرایطم مثل

 صورتم حالت از. دارد همراه به را پهلویم گرفتگی هم

 که هایمبخیه جای روی نشیندمی که دستی یا است

 .کندمی کمتر را هایشقدم سرعت

باید بازم یادآوری کنم در حال حاضر هیچ مدرکی  -

 برای اثباتش نداریم؟
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 شب از کنم بایستد.گیرم و وادارش میآرنجش را می

 .ناآرام و امکالفه گرفته تماس دوباره حسام که قبل

 چرا کنیم؟پس چر داریم وقتمون رو تلف می -

 بره؟ شه تموم بگیریم پس شکایمونو ریمنمی

زنند از دو نفر در حالی که با صدای بلند حرف می

 کنیم.ای سکوت میکنند. هر دو لحظهکنارمان عبور می

 ه غزال؟گفتم در حال حاضر... تو چت -

 دانست؟یعنی نمی

 یعنی حسام به او نگفته بود؟

دانست و تا این حد تلخ کردم که نمییعنی باید باور می

 شده بود؟
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. 
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 آید.رود و میهایش مینگاهم میان چشم

 من؟... هیچی! -

 مانع و گیردمی را آرنجم خواهم به طرف در بروم کهمی

 شود.می

 وایسا. -

ی کالنتری نگاهم پیش از او روی ساختمان کهنه

افتم که همیشه اختیار یاد حرف ماهی مینشیند. بیمی
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 در را خودم «سازه.امروزِ آدمو دیروزش می»گوید: می

 حتی که اول روزهای سردرگم غزال. کنممی مرور ذهنم

. داشت واهمه دادگاه و پلیس و کالنتری اسم شنیدن از

 !را غزال امروز و

 

 دوزم.های پرسشگرش مینگاهم را به  چشم

 و کردیم گیر چاله یه توی انگار اینکه از فقط من -

 .امکالفه زنیممی درجا داریم

ی جایی که در آن هستیم آرنجم را خسرو با مالحظه

 کند.رها می

ی بازیه... این اسمش درجا زدن نیست. نقشه -

 !آخرینش هم احتماال
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ی آخر و آخرین و هر چیزی که معنای پایان را به کلمه

ام. حسی مثل سقوط در خود داشته باشد حساس شده

کنم. چیزی که احتماال به آن ام تجربه میرا در سینه

 گویند.پاره شدن بند دل می

کند تا به صورتم تسلط بهتری سرش را کمی خم می

 داشته باشد.

یدن پیش کش چاقو تا و کنهمی اجیر آدم که اونی -

 ثابت ره حتما فکر همه جاشو کرده. پس اینکه هنوزمی

 باید گاهی .نیست زدن درجا معنیش بوده کی کار نشد

 وقتش به تا وسط بریزی رو هابرگه یهمه ظاهر به

 !کنی جمع رو همه

 

ایم. درست وسط حیاط کالنتری و جای بدی ایستاده

 با. کشممی جلو دلیلبی راکند. شالم این معذبم می
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 گاوصندوق به دسترسی فکر را ذهنم یهمه هنوز اینکه

 :گویممی ولی کرده احاطه همایون

 امیدوارم جواب بده. -

 کند.جای جواب فقط نگاهم میبه

من دیگه برم. ماهی منتظرمه. باید باهاش برم  -

 بعدشم خونه آدرس داده.دفتر امالکی که صاحب

 تو ترکید دلش نم این چند روزدومی. خرید ریممی

 .شه آروم بزنه سرم غراشو کمیه .هتل اتاق

 از بیرون سرد باد شویم.همراه هم از در آهنی خارج می

 .انگار دارد بیشتری سوز کالنتری

 

 و اگه منم بخوام بیام؟ -
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 را کاپشن کنم منظورش به رساندنم باشد.فکر می

 .پیچممی تنم دور بیشتر

این ترافیک بیای تا کجا؟ خودم این همه راهو تو  -

 رم.گیرم مییه تاکسی می

 

. 

 

 .گیردمی بازی به باد موهای سیاهش را روی پیشانی

 منظورم فقط رسوندنت نبود. -

آورد و درهای ماشین ریموت را از جیب پالتو بیرون می

کند. ابروهایم طرف خیابان پارک شده باز میرا که آن

 فرستم.را از تعجب باال می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 یه یاجاره قرارداد شاهد بیای خوایمی پس چی؟ -

 بشی؟ متری چهل سوییت

 

 اشکالش کجاست؟ -

 عیب نیااشکال که نه... فقط برای خسرو ملک -

 نیست؟ وعار

خواست بگویم که نکند دلش برای اخم و تخم دلم می

گیرم و ادامه ماهی تنگ شده که حرفم را درز می

رود و در همان دهم. خسرو به طرف ماشین مینمی

 دهد:حال جواب می

 زندگی متری بیست اتاق یه توی روزایی یه من -

 با خوایمی چطور ببینم بیام خواممی االن ولی... کردم

 مارکت لباسای از دست یه خرید قده تهش که حسابی
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 هم و کنی اجاره خونه اتدایه واسه هم هست پول

 .کنی خرید

 زند.هایم یخ میخون توی رگ

 الخروجیممنوع رفع خبر دانستم امکان ندارد حساممی

 .ندهد او به را حسابم شدن آزاد و

دانستم خسرو کنار سکوتش در برابر تالش من می

 برای ماهی حواسش به جزییات هست.

 

کند و پشت کنم که در ماشین را باز مینگاهش می

 رقصاند.های شالم را در هوا مینشیند. باد لبهفرمان می

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 596پارت#

 

 

به ماهی که گفته بودم خسرو هم همراهم است، 

توانستم ابروهای گره کرده و صورت درهم او را از می

آمد پشت تلفن هم تصور کنم. حتی به نظرم می

سکوتم بعد از این حرف باعث شده بود خود خسرو هم 

 نارضایتی ماهی را از آمدنش بفهمد.

 روزهای مثل خسرو حضور بود که اگر چهحقیقت این 

 دهدنمی استقالل عدم و سرخوردگی حس من به اول

 از خودم فقط که کاری با و خاص موقعیت این در ولی

 .کندمی آشوب را ذهنم عجیب داشتم خبر انجامش
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 بود داده صاحبخانه که آدرسی بعد و هتل به رفتن برای

ال به پایین طی با از را تهران دور یک بود مجبور خسرو

فهمیدم آدمی مثل او چرا باید تن به این کند. و من نمی

 چند از که ماهی اخم وجود با همهمراهی بدهد.آن

 .نیست خوشحال او حضور از زدمی داد هم فرسخی

هوای ماشین درست برخالف بیرون گرم و مطبوع 

هایش را خواهد چشماست. جوری که آدم دلش می

یق بوی چرم ماشین و عطر تلخ ببندد و با نفسی عم

 خسرو را به مشام بکشد.

وقتی تازه اومده بودیم تهرون شرکت همایون تو  -

 این خیابون بود.
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هایی که برای آرام کردن ذهنم روی هم چشم

ی وسط به کنم. خسرو از آینهام تا انتها باز میگذاشته

 کند.ماهی نگاه می

آورد یدئو میدونم از کجا تلویزیون و واون وقتا نمی -

 فروخت.اینجا می

خواهم به این فکر کنم که چرا حاال و درست مقابل نمی

زند. ها حرف میخسرو دارد در مورد همایون و گذشته

 روی به را نگاهم آنکه بی او و چرخممی به عقب

 و کندمی اشاره خیابانی به انگشت با. بیاورد خودش

 :گویدمی

وقتا غزال هنوز به دنیا توی همین خیابون. اون  -

آورد کارای اینجا رو انجام نیومده بود. منو گاهی می

 بدم.
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گذرد و به همین سادگی از نگاه معترض من می

کند. خسرو دوباره از آینه مخاطبش را مشخص می

نشینم. هدف کند. روی صندلی صاف مینگاهش می

دانم ولی شک ماهی را از شروع کردن این بحث نمی

اش خواهد به همان روش خاص همیشگیمیندارم 

 چیزی بگوید.

 

. 

 

 اون کنم فکر. باشه یادتون چیزایی یه باید شما -

 صدا دایی همایونو یادمه .بود سالتون یازده ده وقتا

 .زدینمی
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انگار الزم نیست خیلی درگیر هدف ماهی شوم چون 

اش. به رود سر حرف اصلیخودش به همین راحتی می

 چرخانم.یطرف خسرو سر م

 توانم بیرون زدن استخوان فکش را ببینم.می 

رحمی را از ماهی باور ندارم. تا یادم است ماهی این بی

از مظلومیت قمر گفته و ظلمی که به او شده. حاال مهر 

نیاها دارد؛ باعث اش است یا نفرتی که از ملکمادرانه

شده شمشمیر را برای خسرو از روی ببندد. هشدار 

 کنم:گونه صدایش می

 

 ماهی؟ -

ای از پشت سر بینم که لحظهی بغل ماشین میاز آینه

ی گفتن چیزی کند. به جای او که انگار آمادهنگاهم می

 گوید:است، خسرو می
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حتما اون وقتا پول توی فروش تلویزیون و ویدئو  -

 بود.

 فشار از کشند و همو با این جواب هم سکوتش را می

ی قصد دارد به جای خاصی ماه که هاییحرف

 خسرو به آینه در مستقیم ماهی .شودمی رها بکشاند

 :گویدمی منظور با و کندمی نگاه

 

 امان از طمع که مثل چاه ویل ته نداره. -

دهد. خسرو جواب نگاهش را با نگاهی کوتاه در آینه می

رسد. چیزی که حرف ماهی عجیب دوپهلو به نظر می

 فکر چه هر فهمد  ولی منیانگار خسرو مقصودش را م

 .کنم پیدا او برای مصداقی توانمنمی کنممی

دارد و با سرعت از میان خسرو نگاهش را از آینه برمی

کنم که انگار فرقی گذرد. به این فکر میچند ماشین می
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ندارد کداممان باشیم. ما وارث عذابِ گناه پدر و 

شدنی مادرهایمان بودیم و این داغ روی پیشانی پاک 

 نبود انگار.

 

. 

 

 خداآرزوکردمتورادرگوش#

 597پارت#

 

 

 

خسرو ماشین را مقابل آدرسی که ماهی به دستش 

حرف از گیرم و بیدارد. نفس عمیقی میداده نگه می
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 هاآدم که امکرده باور شوم.ماشین پیاده می

 از باید .شود روروبه زندگی حقیقت با باید جایییک از

طوری که رج شوند و دنیا را همانخا درونشان خودِ

 هایش!رحمیها و بیی تلخیهست ببیند؛ با همه

کند. به خسرو ماهی پشت سرم در ماشین را باز می

کنم ولی حواسم هست که ببینم آن رگ نگاه نمی

ای که با وجود دهد در محلهاش اجازه میزادگیاربا

ف آبرومند بودن مطمئنم هرگز سرو کارش به این اطرا

مان ی یک سوییت کوچک همراهینیفتاده برای اجاره

 کند.

وزد شال را روی سرش ماهی از سوز سردی که می

کند در جیب هایش را میکند و بعد دستمحکم می

 پالتو.

 مدارکتو آوردی؟ -
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اصرار ماهی را برای اینکه قرارداد اجاره به اسم من 

 باشد دوست ندارم. انگار هنوز اطمینان ندارد صاحب

طور کند اینخسرو نیست و فکر می این پول

شود. پوزخند پنهانی به این فکرش گیرش مینمک

زنم. احتماال در حساب و کتاب ذهنی ماهی خسرو می

یکی است مثل همایون که پول به جانش بسته شده. 

شود، از اضطراب و شاید در سمت راننده که باز می

 دست رمای در آن نداهیجان اتفاقاتی که تجربه

 هاماشین بوق یهمهمه میان و ماهی آرنج در اندازممی

 :گویممی گوشش کنار باد یزوزه و

 اومده صاحبخونه یه کم زود رسیدیم خدا کنه -

 .باشه

ی چشم نگاهم ماهی از گوشه

 :ابروهایش میان افتدمی تابی کند.می
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 از قدیم گفتن کار نکرده بالی جان آدمیه. -

 یاندازه به درست ماهی اوست؛ با حق کنمباید اعتراف 

 دلیل ولی .شناسدممی کرده بزرگم که هاییسال یهمه

 به من. کندمی فکر او که نیست آنی احتماال اضطرابم

 پای و دست به روزها این که بندهایی یهمه خاطر

 .بیقرارم پیچیده آرزوهایم

کنار خیابان فرعی که کیپ تا کیپ مملو از ماشین است 

 برای راه و کند حرکت مقابلمان ماشین ایستیم تایم

 .شود باز خیابان طرف آن به رفتن

 غزال؟ -

چرخد. سر من و ماهی همزمان به طرفش می

 گوید:آورد و میخورد باال میاش را که زنگ میگوشی

 آم.شما برید، جواب بدم می -
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. 

 

برای مخاطبی که با او تماس گرفته اسمی ثبت نشده و 

ودوی های روی صفحه فقط بیستن شمارهاز میا

ی آرامی «باشه»بینم. همراه با تکان سر آخرش را می

کند و بعد از گویم. خسرو دوباره در ماشین را باز میمی

 نشیند.گفتن روی صندلی می« الو»

ماند پیش مخاطبی که آشنا هست و نیست! ذهنم می

ای که آنقدر آشناست که خسرو تماسش را در لحظه

نگ قدرت پنهانی بین او و ماهی راه افتاده جواب ج

دهد و آنقدر غریبه است که اسمش در تلفن او ثبت می

 نشده.

 وایسا بره... حواست کجاست؟ -
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کشم و ماشینی که انگار با هشدار ماهی تنم را عقب می

تواند صبر کند، پرگاز از برای همان چند ثانیه هم نمی

 گذرد.مقابلمان می

ی قبل نه جدیتی دارد و نه برخالف دفعهزن صاحبخانه 

ای که ماهی برای شرط و شروطی. انگار همان دفعه

دیدن خانه رفت برای گذر از فیلتر سفت و سختش 

کافی بود. فقط یک توضیح کوتاه درمورد فامیل بودن 

 نگاه و خسرو سکوت دهد. همین.ساکنان آپارتمان می

 که ددار را سوالی همان ماهیت من به موشکافش

 .پرسدنمی او و چیست دانممی

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 598پارت#

 

 

 

ای گفت که بعد از کارمان که تمام شد، ماهی جمله

کنم. به گذشت بیشتر از یک ساعت هنوز به آن فکر می

 یهمه که این اشتراک ذهنی میان من و ماهی. چیزی

 گرداند.برمی ذهنم به را روزها این پرچالش احتماالت

 «. آذره سی امروز»گفته بود: 

 چرا نرفتید خرید؟ -

 واقعا دوزم.گیرم و به او مینگاهم را از خیابان می

 ؟ دانستنمی را دلیلش
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احتماال رومون نشد تو رو با خودمون ببریم دنبال  -

 خرید لوازم خونگی ارزون قیمت.

 

ارزون »دارد و چند بار زیر لب نگاهش را از من برمی

 که من ذهن مثل درست چیزی کند.را تکرار می« قیمت

 .شودمی تکرار آن در باریک دقیقه چند هر «آذر سی»

 ریم.فردا با ماهی می -

پیچد زند و میخسرو بدون نگاه کردن به من راهنما می

 زند.ای که مسیر را دور میدر خیابان فرعی

 فکر نکنم بخوای بری! -

 کنم.زنم و نگاهش میمیابروهایم را به هم گره 

 چرا نخوام برم؟ -

 چون من با زن همایون قرار دارم. -
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گوید که به زمان نیاز دارم تا آنقدر سرضرب می

. چرخممی حرفش را تحلیل کنم. کامل به طرفش

 .انگار دودمی پوستم زیر ناخوشایندی گرمی

 

 با شعله؟ چه قراری داره باهاش؟ -

 کشم.م را بیشتر درهم میبعد با یادآوری چیزی ابروهای

اونی که جلوی دفتر امالک بهت زنگ زد شعله بود،  -

 آره؟

ودو! چرا همان لحظه یادم نیامده بود که آخر بیست

 به لحظه خسرو ودو است؟ی شعله بیستشماره

 جدیت پشت. کندمی نگاه امبرافروخته صورت

 بیشتر اوضاع این در که دارد جریان حسی چشمانش

 کند.می امعصبی
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 خواد ببیندت؟برای چی می -

اندازد میان ابروهایش. انگار با این سوال من گرهی می

 گردد سر اصل ماجرا.دوباره برمی

عبدی کارهای طالقشو انداخته جلو. اینم نگرانه  -

موضوع زود از تالشش برای راضی کردن همایون 

 به گوشش برسه...

 گویم:زنم و میان حرفش میپوزخند معناداری می

 واسه همین خواسته از راه دیگه وارد بشه. -

کند و سرعت ماشین را از خلوتی خیابان استفاده می

 برد.باالتر می
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حرف زدن با زن همایون هیچ وقت برای ما  -

فایده نبود. آدمایی که موضع سختی ندارن بی

 آن.همیشه به کار آدم می

دهم. چقدر جلوی خودم را هایم را روی هم فشار میلب

 گیرم تا فحشی نثار شعله نکنم. می

 

. 

 

هایش حق دارد. شعله همیشه میان راست و دروغ

 چه هر ولی .آمده چیزهایی را لو داده که به کارمان

 او به نسبت دارم که حرصی با توانمنمی کنممی تالش

 .کندمی نگاهم خسرو. باشم تفاوتبی
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بذاریم دونی که زیاد وقت نداریم... نباید می -

ی با حساسیتی که پرونده فرصت از دستمون بره.

فتاح داره، اگه پای همایون به یه ماجرای دیگه هم 

تر از اینی که هست باز بشه همه چیز سخت

 شه.می

دانم منظورش به کوتاه کردن دست فرح و عبدی از می

 و شراکتش با فتاح است.  های خارج شدهدارایی

ایون را وارد ماجرای حتی ممکن است خودشان هم

چیز کوتاه جدیدی کنند تا دستش به طور کامل از همه

 شود.

 خوای چیکار کنی؟می -

 آخرین بازی. -
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مانم. انعکاس صدای رخ مصممش خیره میبه نیم

گوید در ذهنم دوباره. تکرار ماهی وقتی تاریخ را می

 شود.می

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 599پارت#

 

 

 پشت. بارندنمی و بارانند دنیا یک آبستن زهنو ابرها

 این به. روممی باال نمایشگاه هایپله از خسرو سر

. انگار امگرفته انس هایشآدم و هاماشین و ساختمان
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 چند با من و رسیدمی روزی که شدمی باورش کی اصال

 شود؟ تنگ اینجا چیزهمه برای دلم دوری روز

ها افتم. باالی پلهمی رسد و عقبهایم به او نمیقدم

گردد و با دیدنم کند. برمیام را حس میانگار دوری

 کشد.ها با یادآوری شرایطم نفس عمیقی میوسط پله

 رفتی خونه.باید می -

 

رسم. روم و به او میی باقی مانده را هم باال میچند پله

 خودش به را بود حرفی که چند وقت پیش به من گفته

 .گردانمبرمی

 گیرمو حالل کنم.خوام حقوقی که ازت میمی -

 گیرد.برخالف انتظارم پی حرف را می
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 تا ی شیرین.رم خونهخوبه. من یه کم دیگه می -

 تموم جدیدو کاتالوگ کارای نگین با تونیمی بیام

 .کنین

 افتد.ایستم و خسرو دوباره از من جلو میمی

 آد؟مگه حسام امروز نمی -

گردد. خسرو پیشنهاد حسام را برمیبا مکث به طرفم 

برای رفتن من به نیشابور نپذیرفته بود. آن هم نه فقط 

نپذیرفتن ساده، جوری پشت تلفن با حسام حرف زده 

ای که داشت گذشته بود که او کال از صرافت برنامه

 بود.

 

نگران مدارکی هستی که باید برای استادت  -

 بفرستی؟
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. باالخره رسیده برملب پایینم را زیر دندان می

 هم و بودم فراری آن از هم که بحثی به بودیم

 :زنممی گوشم پشت را موهایم. حریصش

 گرفتن و کردن متقاعد کار اصل. نیستم نگران -

 کامل ارسال از بعد قراره ...ولی. بود موافقتش

 اصال که بفرسته برام رو اشپروژه از بخش یه مدارک

 !نه یا بدم انجامش متونمی شرایط این توی دونمنمی

 چرا گویم.دانم چرا دارم این چیزها را به او مینمی

 را ماهیتش خوبی به هم خودم که هستم چیزی منتظر

 .شناسمنمی

ترین شرایط میانمان ترین جواب را در پیچیدهساده

 دهد.می
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حسام واسه ظهر بلیت داشت. برسه، احتماال یکی  -

 بیاد از هتلاست. بهش گفتم قبل دو ساعت دیگه

 .چطوره اوضاع ببینیم اینجا

 ایجاد عمد به او که بودنی معلق حس این کنم.اخم می

 .نداشتم دوست کرد،می

 خوبه. -

کند و خسرو پیش از اینکه وارد اتاقش شود نگاهم می

 گوید:می

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 600پارت#
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مالک تا عصر هم یه کپی از قرارداردی که عبدی با  -

آرایشگاه داره دستمونه. احتماال فردا موقع 

 .آدمی کارمون به همایون زن با زدن حرف

گذارد و ان را پایین ی در میدستش را روی دستگیره

 کشد.می

 گفتی قراره برسه دست همایون هم برسه. -

 دهد:یک کلمه جواب می

 تا حاال حتما رسیده. -

 

دفتر نگین شود و من به طرف خسرو وارد اتاقش می

گردم. حدس اینکه دقیقا چه اتفاقی در حال وقوع برمی
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است، ساده نیست. حداقل نه آنقدر ساده که خیال آدم 

زنم و با ای به در میرا از پایان راحت کند. ضربه

 شوم.شنیدن صدای نگین وارد اتاق می

همایون هیچ وقت مثل یک پدر دوستم نداشت. 

هایی که شد در پولمی ی پدر و دختری ما خالصهرابطه

کرد و افتخاراتی که من برایش او برایم خرج می

 آوردم تا بتواند پیش این و آن پز بدهد.می

 

هیچ وقت به یاد ندارم مثل یک پدر بغلم کرده باشد یا 

من مثل یک دختر برایش حرف زده باشد. همه چیز 

ی زندگی ما مثل یک معامله بود. یکی مثل همه

زد. ه همایون هر روز پایش را امضا میهایی کمعامله

 ی دو سر سود.یک معامله

 و حاال این تاریخ که از قضا محبوب همایون هم بود!
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 کجایی خانم مهندس رادمنش؟ -

نگاهم را از تصویر خودنویس گرانقیمتی که روی میز 

آورم و به نگین که آیپدش را به طرفم قرار دارد باال می

یک ماشین آلبالویی و  کنم. تصویرگرفته نگاه می

اش روی صفحه نقش خورده. دستم را مشخصات فنی

 گیرم.برم و آن را میجلو می

اینو ببین! امروز فرستادن. ماشینیش احتماال تا  -

 آد. سورپرایز کریسمسشونه.ی دیگه میهفته

 سی آذر"

 کریسمس

 "های مهتاب!زمین
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 601پارت#

 

 

 گیره.ی اون کروکه رو وسط نمایشگاه میبیاد جا -

آورم و به نگین که انگار به قدر دوباره سرم را باال می

وار اعداد در مغزم از او دورم نگاه هیاهوی دیوانه

 کنم.می

 رنگش خیلی عالیه. -

 کند.ی آیپد اشاره میبه صفحه

 خودشم خیلی عالیه. ببین! -
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اطالعاتی که  جای به کنم.دوباره به صفحه نگاه می

 کنم.روی صفحه نقش بسته به گذشته فکر می

نیا اجازه داده گفت پدر مهتاب به اعتبار ملکماهی می

ی خواستگاری برگزار شود. احتماال منظورش بود جلسه

از اجازه دادن، همان اجبار مهتاب بود برای حاضر 

 مهتاب خواست.شدن در مراسمی که دلش نمی

ی چیزی که همایون از همه و بخواند درس خواستمی

خواست ثروت بود. چه اهداف نزدیک زندگی می

 همی!به

 

 خیلی شانسش ایران تو از اون مدل ماشیناست که -

 .باالست
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 داشت اعتبار هم مهتاب پدر. بود گفته شانس همایون

 ایویژه ارادت نیاملک به همه از ترمهم و ثروت هم و

 .داشت

 کند:نگین شیطنت می

آد این اینجاست آدم دلش نمی فقط مسئله -

 عروسکو بفروشه.

 

کنم که با لبخندی درخشان به من چشم نگاهش می

دهم. باید دوخته است. آیپد را به دستش می

 ولی. او هایحرف با مرتبط که چیزی. بگویم چیزی

 .جوشدمی افکارم عمق از گویممی که چیزی

کنی فقط یه ماشینی زیر پات باشه که هر کاری می -

 آدم بتونه بره رو سقفش.
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آنکه بداند من در خندد. بیام مینگین به یادآوری

 کنم.همین لحظه دارم به تکرار آن تجربه فکر می

شینی حاال؟ مگه تو عالی هستی دختر... چرا نمی -

 کنی؟ کار کاتالوگا رو نگفتی رئیس خواسته

 

 نگین. برممی عقب جیب به را دستم گوشی یویبره با

 وید:گمی شوخ

فکر کنم بازم پشیمون شد، یهو یادش اومد باید  -

 یه چیزی بهت بگه.

منظورش به خسرو است. بارها شده وقتی در اتاق 

ی واهی من را به اتاقش نگین بودم با یک بهانه

ای روی صفحه خورد و شمارهکشاند. تلفن زنگ میمی

 نیست.

 یعنی چی؟ -
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 پرسد:نگین نگرانی می

 کیه غزال؟ -

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم رگوشتوراد#

 602پارت#

 

 

شود. کسی که به طرز ذهنم به طرف امین کشیده می

دانم سر ماجرای عجیبی خبری از او نیست! اصال نمی

آن حساب بانکی و توافقش با پلیس توانسته قسر در 
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برود یا هنوز پایش گیر این ماجراست. بدون جواب 

کشم و میدادن به سوال نگین دستم را روی صفحه 

 دهم.گوشی را با تردید کنار گوشم قرار می

ی شود و به فاصلهصدای خش خش آرامی شنیده می

هایم نشیند. چشمکوتاهی صدای اپراتور در گوشم می

خیره به صورت پر سوال نگین تا آخرین حد گشاد 

 شود.شود. نگین از جایش بلند میمی

 

 چی شده غزال؟ کیه پشت خط؟ -

شود و بعد از چند تق تق طع میصدای اپراتور ق

 شنوم.صدایش را می

 الو غزال جان؟ -

آید. دهانم برای صدا زدن نگین از پشت میز بیرون می

هایم شود ولی صدای بوق اشغال گوشاسمش باز می
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 پایین را گوشی هول با !سکوت بعد و کندرا پر می

 .شده قطع تماس .آورممی

 

 کی بود غزال؟ -

 زنم:میاختیار لب بی

 خسرو! -

 کند:نگین با تعجب تکرار می

 خسرو؟ -

مانم تا به او توضیح بدهم. با عجله به طرف در نمی

 کند:دوم. نگین صدایم میاتاق می

 غزال؟-
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کنم خسرو هنوز در دفتر باشد. در اتاقش را باز دعا می

کنم. نیست. رفته. گوشی جوری محکم میان می

توانم این کار می انگشتانم احاطه شده که انگار با

اتفاقی که لحظهای پیش افتاده را نگه دارم. صدای 

 شنوم.های نگین را از پشت سرم میقدم

 ترسونیم.غزال داری می -

 زنم.گردم. نفس نفس میبه طرفش بر

 شده؟ چی گینمی چرا -

ی باز رو به صدای باز شدن در پارکینگ را از پنجره

 گویم:شنوم. میخیابان پشتی می

 

 ره.داره می -

 کی؟ -
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شوند از کنار وار برداشته میهایی که دیوانهو با قدم

 رسانم.ها میگذرم و خودم را پلهنگین می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 603پارت#

 

 

های نگین، نه گرفتگی پهلو، نه چند گفتن« غزال»نه 

تواند کنند؛ نمیجفت چشمی که با تعجب نگاهم می

رسم در، در دویدنم باشد. به پارکینگ که میمانع از 
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 با و گویممی لب زیر «لعنتی» حال بسته شدن است.

 از شدن بسته از پیش تا روممی طرفش به عجله

 .کنم عبور زیرش

 

 چی شده غزال خانم؟ -

 هایقدم با علی. چرخممی عقب به کوتاه در همان حال

زنم. یم نفس نفس. دود طرفم به هاماشین میان از بلند

 ام.ارتفاع بازی در رسیده تا روی سینه

 باید با خسرو حرف بزنم. -

 زنین؟چرا زنگ نمی -

 منتظر آورم. منتظرم.تلفن؟ دستم را با گوشی باال می

 در. است همین تنها و تنها دلیلش !اشدوباره تماس

 صدای را آرامش خرخر صدای جای و شودمی بسته

 .گیردمی علی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 الو آقا؟ -

 نگاه علی دست به زنان نفس رود.باره باال میدر دو

 .زده را ریموت که کنممی

 .دارن غزال خانم باهاتون یه کار مهم -

 خم را سرم. شود باز باال کامال در تا مانمنمی منتظر

 سر خسرو ماشین. شودمی خیابان وارد و کنممی

 عقب دنده هم او دوممی که طرفش به. ایستاده خیابان

رسیم. به محض ترمز ی مسیر به هم میانهمی. گیردمی

اندازم روی کنم و خودم را میکردنش در را باز می

 کند:اش. خسرو با تعجب صدایم میصندلی

 غزال؟ -

 هایم تنگ.دهانم خشک شده و نفس
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اش را با باال آوردن «چی شده؟»جواب 

 زنگ دستم در لحظه همان که دهممی ایگوشی

 همان باز کنیم.ش نگاه میاصفحه به دو هر .خوردمی

 !شماره بدون تماس

 کیه؟ -

 !بود همایون ...کنم فکر -

 افتد میان ابروهای خسرو.گره می

 پس چرا معطلی؟ جواب بده. -

 

کشم. ماشین از پشت سر بوق می دستم را روی صفحه

 خسرو، شتاب پر زمان با کنار کشیدنزند و هممی

کند. دوباره چند می پر را ماشین فضای اپراتور صدای

 .همایون صدای و خش خش
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 غزال؟ شنوی؟...الو؟ غزال؟ صدامو می -

کنم. همایون گیرم و به خسرو نگاه میسرم را باال می

 گوید:به کسی که انگار کنارش است می

 .شد قطع فکر کنم بازم -

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 604پارت#
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 زند:صدا لب میخسرو بی

 جواب بده. -

کنم و با صدایی که موج هیجان بم را با زبان تر میل

 گویم:خش دارش کرده می

 الو؟ -

شود تا همایون ای آن سوی خط سکوت میبرای لحظه

 گوید:می

 خودتی غزال جان؟ -

غزال جان؟ من همیشه برای همایون غزال بودم. 

مان مخصوصا حاال، بعد از گندی که به پدر و دختری

کند. انگار با مستقیم و عمیق نگاهم میزده بود. خسرو 

خورد و هایم تکان میگوید، حرف بزن! لبنگاهش می

 گویم:می
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 سالم. حالت خوبه؟ -

 تونه خوب باشه؟خوب؟ آدم اینجا چه طور می -

شود کسی را دانم چطور میاش را ندارم و نمیتجربه

 حتما گفتممی باید که در زندان است دلداری داد. مثال

 که است شود یا درستات ثابت میگناهیزودی بی به

 مهم هم اصال و دارم ایمان تو به ولیمن ایکرده اشتباه

 حد سر تا را من پیش هفته چند همین تا که نیست

 بودی گرفته ناحق به که جلبی حکم با مرگ

 ای؟ترسانده

از عبدی شنیدم کارات درست شده قراره همین  -

 ری؟می داری غزال؟ آره روزا بری...
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شود. پوست لبم را با های سیاه خسرو باریک میچشم

 روی را همایون توانممی کنم و انگار کهدندان می

 .کنممی نگاه آن به ببینم گوشی یصفحه

 

 رم.آره. دارم می -

تونم حرف بزنم. با اصرار تونستم چند دقیقه زیاد نمی -

ستم خالی ترسیدم بری و داجازه تماس بگیرم. می

بمونه. آخه، یه ذره دو ذره که نیست... قد یه عمر و 

 .گممی راهو دوری زندگیه.

پس چرا به نظرم منظورش دوری راه نبود؟ سرم را باال 

کنم. هنوز با  همان نگاه آورم و به خسرو نگاه میمی

متفکر چشم دوخته به من و انگار او هم دقیقا به همان 

 کنم.کند که من میچیزی فکر می
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 605پارت#

 

 

خواستم قبل از اینکه از ایران بری... خب... تو تنها  -

 توی من خونهم تنها کسی هستی که برام مونده.

 .دنیا

پیچد. انگار با بیقراری آرامی در گوشی میخش خش 

خورد و شاید... زیر سنگینی حضور در جایش تکان می

ی گردد. اینکه فرح را از دایرهمیکسی دنبال جمالتش 
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خونش حذف کرده اش و بدتر از آن همهای زندگیآدم

 یعنی خبرهایی از بیرون به گوشش رسیده.

 خوای چیزی بگی؟نمی -

ترسم زند. میهای خسرو دو دو مینگاهم در چشم

ی جمالتی ترسم چیزی بگویم و رشتهحرف بزنم. می

 چیده پاره شود. که انگار همایون با دقت کنار هم

 

 دونم چی باید بگم.من... نمی -

انگار منتظر همین حرف از طرف من است که فورا 

 هایش.ی حرفگردد سر ادامهبرمی

 که چی هر دونم ازم دلخوری ولی...حق داری. می -

 .غزال پدرتم بازم باشه،من شده

 .بود آشنایی و غریب پدر! معنای
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فتخار تو دختر باهوش منی. من همیشه بهت ا -

کردم و مطمئنم بعد از امروز قراره بیشتر از 

 .کنم افتخار داشتنت به هم قبل

این دیگر حدس و احتمال نبود. داشت واضحا از من 

فهمیدم چرا انقدر پنهانی؟ خواست. فقط نمیکاری می

 طور در لفافه؟چرا مالقات حضوری نه؟ چرا این

 

باهات وقتی فهمیدم امشب یلداست، نتونستم  -

حرف نزنم. تو امشب دنیا اومدی. شب یلدا. دقیقا 

 تر از سالگرد ازدواج من و مادرت.چهار روز عقب

های همایون در من باید درگیر احساساتی که حرف

شدم ولی... ذهن من در پی اعداد برانگیخته بود می

هایی که مطمئن بودم با هدف به زبان بود. تاریخ

 آورد.می
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که تصنعی بودنش را به راحتی حس کند ای میخنده

 کنم.می

 

 ولی رفت بعدش سال شش دقیقا مادرت درسته -

 و روزها همین توی موند من زندگی یهمه

 .دخترم مبارک تولدت... تاریخا

شوم. باید مقهور کلمات به ظاهر مهر آمیزش نمی

خواهد. باید مطمئن شوم حدسم بفهمم از من چه می

 د درست است.ای که داردر مورد خواسته

ات رو به روم ببندی ای کاش قبل از اینکه در خونه -

 اومد که من دخترتم.یادت می

 مثل کسهیچ مطمئنم. بود دومون هر یخونه اونجا -

 .شناسهنمی رو خونه اون هایسمبه سوراخ تو
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 606پارت#

 

 

دانم. اش را میداند که جای گاو صندوق مخفیپس می

شود. انگار کسی صدایی از آن طرف خط شنیده می

 کند.گوید و او تایید میچیزی به همایون می

خواهد چیزی بگویم. خسرو با حرکت دستش از من می

ی یک چیزی که هم به کارم بیاید و هم شبیه مکالمه

 دختر با پدرش باشد.

 شه؟ی دادگاه تجدیدنظر کی معلوم مینتیجه -
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 یر دست عبدیه!ز چیز همه -

 گوید:کنم. همایون میبه خسرو نگاه می

خواد منو اینجا باید قطع کنم. دیدنم نیا. دلم نمی -

 ببینی!

 

آورم. توان از شود. گوشی را پایین میتماس قطع می

دهم به صندلی و به تنم بیرون رفته انگار. تکیه می

 چرخانم.طرف خسرو سر می

 چطور به گوشش رسوندی؟ -

 گوید:اندازد و میشین را راه میبا مکث ما

شه آدمشو پیدا کرد، همون طوری که همه جا می -

 احتماال عبدی پیدا کرده!

 چرخم.کامل به طرفش می
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کنه عبدی اونجا هم گی همایون فکر مییعنی می -

 آدم داره؟

 راند.خسرو به طرف سر خیابان می

احتماال. باالخره از سرباز بگیر تا زندانی، ممکنه  -

 بینشون یه آدم خریدنی پیدا بشه.

 

کرد منو ببینه؟ واسه اینکه واسه همین قبول نمی -

 عبدی فکر کنه همایون توی مشتشونه؟

 

کند. به من و آن ی چشم نگاهم میخسرو از گوشه

کورسوی امیدی از همایون در دلم نور تابانده. بعد از 

نبودن ام میان باور به خوب ی این اتفاقات فهمیدههمه

 ها و ایمان به بد بودنشان مرز باریکی وجود دارد.آدم
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شاید. به هر حال همایون آدم احمقی نیست که  -

تونه رمز گشایی اش هم میندونه همین مکالمه

 بشه.

 کنم.رخش نگاه میبا اصرار به نیم

 این یعنی از من کار خالفی نخواسته. -

ادامه  ام راکند. توی دلم جملهگردد و نگاهم میبرمی

 «به جز رفتن توی خونه!»دهم: می

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 607پارت#
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منتظرم چیزی بگوید. چیزی در تایید کاری که قصد 

 را جوابم نگاهش با انجامش را دارم ولی او تنها

 جانم به که اضطرابی و او سکوت از کالفه. دهدمی

اران پاسد خسرو. زنممی گوش پشت را موهایم افتاده،

 رود.را باال می

 ریم؟االن کجا می -

 گیرد.با سرعت از ماشین جلویی سبقت می

 معلوم نیست؟ -

 

خواهد آید گفته بود تا رسیدن حسام مییادم می

 این در شیرین دیدن .بزند سری یشیرینخانه به

 انجام خواهدمی دلم که است کاری آخرین شرایط

 .بدهم
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 گردم نمایشگاه.من برمی -

 شه.نمی -

 کنم.ناباور نگاهش می

 یعنی چی؟ -

 گوید:با صراحت می

 دردسر توی خودتو خوامنمی تونم تنهات بذارم.نمی -

 !بندازی

 .دارم گاوصندوقو رمز من خسرو دردسر؟ -

 

 گردد.با جدیت به طرفم برمی

 تو فقط چندتا تاریخ داری! -

 دهم:مثل خودش جواب می

 .چندتا تاریخی که رمز گاوصندوقه -
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از کجا مطمئنی؟ تو فقط دوبار امکان خطا داری. بعد  -

شه. تازه اگه به این سیستم ایمنی گاو صندوق فعال می

فکر نکنیم که چرا همایون بین این همه آدم که 

 اطرافشن اومده سراغ تو!

 

رسد. داغی که زیر پوستم افتاده به سر انگشتانم می

ن را گذارم روی دستی که با آن فرمادستم را می

 گرفته.

 کس من جز مگه من؟ سراغ اومده چرا همایون -

 یا انعبدی آدم یا همه مونده؟ براش هم ایدیگه

 شعله حتی عبدی. باشن عبدی آدم ترسهمی همایون

 زندان از بیرون به همایونو دست که خریده هم رو

 دیگه که همایون اطراف و دور آدمای یبقیه. کنه کوتاه

 ا بهتره بگم براشون کاری نداره.ی. نداره کاری براش
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 دهد.هایش را روی هم فشار میخسرو دندان

کنی اگه مدارکی که توی چرا به این فکر نمی -

گاوصندوقه مربوط به زمینا باشه، همایون هم 

اموالی که این همه سال براش نقشه کشیده رو دو 

کنه و هم با دست خودش دستی تقدیمت می

 ده دستت.مدرک جرمشو می

 

. 

 

 گردد.به طرفم برمی

 به نظرتو چرا باید همایون همچین کاری بکنه؟ -
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تر از هر وقت دیگری به هایی که تیرهدر پس چشم

رسند چیزی هست که ضربان قلبم را باال نظر می

 اند.برد. انگشتانم هنوز دور مچش حلقه شدهمی

 تو نگران چی هستی خسرو؟ -

 

گذارد و نه جواب میبینه مثل روزهای اول سوالم را 

دهد به مثل روزهای بعدش جواب سوالم را حواله می

 ی الینحل دیگر.یک معادله

 نگران تو. -

ی جانم دویده جایش را به گرمی داغی که در همه

دهد. آنقدر خوشایند که حتی دالیل خوشایندی می

ای از حس تواند ذرهآدمی مثل او برای نگرانی هم نمی

 خودم به حال به تا»: پرسممی خودم خوبش کم کند. از

 «.دارم دوستش چقدر بودم گفته
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 به و دنبالشن که چیزی بفهمن اگه کنیمی فکر -

 همین به توئه دست بکنن، کاری هر حاضرن خاطرش

 به حاضرن که کسایی واسه کنار؟ کشنمی راحتی

 بخرن همایونو زن زمینا اون یکارهنیمه یمعامله خاطر

 هم اینا از بدتر بزنه، چاقو تو به کنن که اجیر آدم یا

 .نداره کاری

کنم. معلق میان نبض تند دستم را از دور مچش باز می

دانم تا گاوصندوق همایون را باز تنم و ذهنی که می

 گویم:نکنم آرام نخواهد گرفت، می

 ی این بازی باشم.خوام بازندهمن نمی -

ی کند. بهتر از هرکسبا حرص نفسش را رها می

 دانم خسرو هم آدم راضی شدن به باخت نیست!می
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 608پارت#

 

 

نگاه روشن حسام چند بار میان من و خسرو که با 

جدیت مخصوص به خودش کنارم روی یکی از 

 چرخد.های دفترش نشسته میمبل

 کدوم قصد ندارید بگید چی شده؟هیچ -

کنم که تکیه ی چشم به خسرو نگاه میاز گوشه

 به دهممی ترجیح باشد دهد به پشتی مبل. به منمی

 و ریش حاال ولی بگویم، امروز اتفاق مورد در حسام
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 حرفی او منتظرم و خسرو دست امسپرده را قیچی

 .بزند

 

ی جذابت خبر خودت بگو. به جز اون ایده -

 نداری؟ ایدیگه

ی جذاب، پیشنهادش برای رفتن من منظورش از ایده

ی پدری مهتاب است. حسام به من نگاه به خانه

 های روشنش پر از شیطنتند.کند. چشممی

 با نه داره مشکل ایده خودِ  با ایشون کنیمی باور -

 دوریش؟ قسمت

زدم. اگر هر وقت دیگری بود به شیطنتش لبخند می

شود. ولی حاال که سراپا پر از هیجان و التهابم، نمی

انتظار این حالت را از من ندارد.  توانم. حسام انگارنمی
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فهمد چیزی که اتفاق افتاده آنقدر مهم است که هر می

 دوی ما را تا این حد درگیر کرده.

 

ی مبل و وزنش را گذارد روی دستهآرنجش را می

 اندازد روی آن.می

ی ی حقوقی سر خیابون خونهخبر که... یه موسسه -

 دوربینای کور ینقطه دروبینش که هست نگین

 .کرده ثبت هم رو بانک

شود. خودش را جلو موضوع برای خسرو جدی می

 گوید:کشد و با جدیت میمی

 خب؟ -

 قبل موتوریه یارو این انگار. کردن چک دوربیناشو -

 پایین باال خیابونو بار چند هم غزال رسیدن از

 .بوده کرده
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 یعنی تو فیلم صورتش معلومه؟ -

 تو ساعت چند طرف طبق حرفای افسر پرونده، آره. -

 تمام تونهنمی که معلومه بود، فرصت معطل خیابون

 گفت .صورتش رو باشه کشیده رو کاله وقت

 اگه. هویت تشخیص برای فرستادن عکساشو

 .کرد پیداش بشه احتماال باشه داشته سوسابقه

 

کشد. فکر اینکه ها روی پهلویم تیر میجای بخیه

ها به جایی که ی این پیگیرین است نتیجهممک

دهیم برسد، ضربان قلبم را باالتر احتمالش را می

 .فرح و عبدی به برد.می

 پرسد:خسرو می

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 609پارت#

 

 

 شه؟گفت تا کی معلوم می -

رم زمان دقیقی نگفت. حاال من فردا صبح خودم می -

 کنم.حضوری پیگیری می

 دیگه؟ -

دیگه همونایی که پشت تلفن گفتم و قبول نکردی  -

 رئیس!

 گوید:کند و بعد با تردید میمکث کوتاهی می

 خواید بگید چه خبر شده؟شما نمی -
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رود. شود و به طرف میزش میخسرو از جایش بلند می

. ببینم آرامش ظاهر به رفتار پس در را توانم کالفگیمی

چیزی روی آن  و داردبرمی یادداشت برگ یک

 نویسد.می

 چیه؟ شده جرم ورود به ملک توقیف -

 .کندمی نگاه ما دوی هر به تعجب با حسام

 خواید چیکار کنید؟شما دوتا می -

 

 

سردی هوای تهران زیر صفر درجه رسیده انگار. بوی 

های معلق در هوا و ی خیابان و دودههای حاشیهکاج
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آدم به جریان های اضطرابی که خون گرم را در رگ

 کند.را تنگ می اندازد، نفسمی

ی قمر نگه خسرو ماشین را جلوی ساختمان خانه

اختیار سر باال دانم که نیست ولی بیدارد. میمی

 کنم.های واحدش نگاه میبرم و پنجرهمی

 آی باال؟نمی -

خواهد کنم. هنوز باور ندارم خودش هم مینگاهش می

 با من وارد خانه شود. 

 فقط زود بیا. نه، -

 پرسد:پیش از اینکه در را باز کند، می

 عجله داری؟-

کشم. در ماشین را باز لب پایین را توی دهان می

 گوید:کند و پیش از بیرون رفتن میمی
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عجله نداشته باش. یادت رفته امشب یلداست.  -

 مردم تا دم صبح بیدارن!

رود. مگر کنم که طرف در ساختمان مینگاهش می

 که من امشب را فراموش کنم؟ شب تولدم را. شودمی

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 610پارت#

 

 

خواست. برعکس پدرش که انگار مهتاب بچه نمی

برای نگه داشتن تنها دخترش در ایران هر کاری که از 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آمد انجام داده بود. از شرط ازدواج دستش برمی

ا ت گرفته تهران دانشگاه به رفتنش یاجازه برای

 حتما. اشنیامده فرزند به امالک و ملک دادن قول

 گذاشته دست که دانستمی را هااین یهمه همایون

 .آدم این دخترِ  روی بود

 

 یهمه من شودمی باز ساختمان در وقتی بعد، کمی

. امکرده مرور دور یک را مهتاب بدون غریب یلداهای

رد وا را هوا نمناک سردی از موجی ماشین در شدن باز

 کند.فضا می

و کت  چرخم که شلوار مشکی راستهبه طرفش می 

اسپورتش را با شلوار جین و کاپشن کوتاه عوض کرده 

بار گفته بود که پیش از این اتفاقات است. خودش یک

ماند و حدس ی مادرش میها در خانهگاهی شب
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ی قمر ها را به همین دلیل در خانهلباس زنم که اینمی

 نگه داشته است.

کند و پیش از اینکه از پارک ن را روشن میخسرو ماشی

 گوید:بیرون بیاید، می

 

 باال بودم قمر زنگ زد. -

خواهد برسد. به انتظار دانم با این حرف به کجا مینمی

 شک که منی از خودش انتظار اویا قمر از

 پای قد تمام هم نیاورم زبان به اگر حتی داندمی ندارم

ه فرمان را بچرخاند اینک از پیش. امایستاده تصمیمم

 گذارم.دستم را روی ساعدش می

 خسرو؟ -
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کنم دزدانه رفتن کند. حس میگردد و نگاهم میبرمی

ی همایون، بیشتر از اینکه او را بترساند برایش به خانه

 ننگ و عار است.

 بیاد کنی ممکنه برات مشکلی پیشاگه فکر می -

 !بکنی کارو این نیستی مجبور

 

 راند.گیرد و ماشین را در مسیر مینگاهش را از من می

 که یه وقت چشم برگردونم ببینم تنها رفتی؟ -

کند. دستم را از ساعدش جدا نفسم را محکم رها می

 دهم:کنم و به صندلی تکیه میمی

 ی منه.این مسئله -
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کند و بعد با را تکرار می« ی منمسئله»چند بار زیر لب 

هایی که انگار امشب زودتر از خیابانسرعتی بیشتر در 

 رود.اند پیش میهمیشه خاموش شده

رسیم ساعت چند به خیابان همیشه خلوت ما که می

ای از ده شب گذشته است. خسرو ماشین را در دقیقه

 کندمی پارک هاساختمان از یک کنسول زیر فرو رفتگی

 نیم که خلوتی فرعی خیابان به شویممی خیره دو هر و

 هایش روشن است.یشتر چراغ خانهب

 

. 

 

ی های حاشیهباد افتاده میان شاخ و برگ درختچه

ها مثل اشباحی سرگردان با حرکت خیابان و نور چراغ

آید. سکوت ها به این سو و آن سو کش میآن
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نفسگیری فضای ماشین را پر کرده که انگار رهایی از 

و آزاد خواهد آن ممکن نیست. دلم کمی هوای آزاد می

 شدن از بند این تعلیق کشنده را.

 گوید:ی در رفته نرفته میدستم به طرف دستگیره

 صبر کن. -

 

چرخانم و با قلبی که انگار توی به طرفش سر می

 گویم:زند میدهانم می

 خوام تا ته خیابون برم ببینم اوضاع چطوره.می -

رخش مقابل دیدم است. ماشینی با سرعت از نیم

رد و همراه با صدای کشیده شدن گذخیابان می

بگو »هایش، فریاد ابی را که از ته دل خواند الستیک

ی خیابان جا در حافظه« ای یار بگو ای وفادار بگو...

 گذارد.می
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شود و روشن و بعد صداها خاموش می چند ثانیه

 نگاه او که جهتی به را من حواس خاموش شدن نوری

ماشینی از بین چند ماشین پارک . کندمی جلب کندمی

 دهد.شده در انتهای خیابان دوباره چراغ می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 کنم:آرام و بیشتر برای خودم زمزمه می

 کیه اونجا؟ -

 . کندمی نگاهم روروبه به بودن خیره دقیقه چند از پس

 کنه؟فرقی می -

شعله در مورد  هایخبر داشتم که بعد از شنیدن حرف

بپا گذاشته بود.  های عبدی مدتی برای خانهپیگیری

 .لحظه این و امشب برای نه ولی

خوای بری تو تو مطمئنی با این وضع پهلوت می -

 خونه؟

 

 موقت دستور با خانه که حسام گفته بود در این شرایط

 از رفتن باال از جرمش در، کردن باز شده وپلمپ توقیف
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که حتی اگر این طور هم نبود من . است بیشتر دیوار

 .نداشتم را خانه این در کلید چند ماه بود که

گیرم. او اگر نگاهم را از سیاهی انتهای خیابان می

های دیگری هم برای رو کردن دست فرح و راه

 هایمچشم. داشتم را راه یک همین من داشت، عبدی

 همیشه ماهی. ماندمی هایشچشم سیاهی در ایلحظه

آدمی که با خودش هم روراست نیست ول »فت: گمی

 «معطله.

 

 آره. مطمئنم. -

 هایچشم با. شودمی انعطاف بدون و صورتش سخت

 روی و اندازدمی خانه دیوارهای به نگاهی شده باریک

 کنممی فکر خودم با .کندمی مکث آن قسمت آخرین

 دزدگیر بودم نتوانسته کسی حضور ترس از که روز آن
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 همچین یک کردممی فکر ه کار بیندازم،ب دوباره را

 بیاید؟ کارم به شبی

تر بشن. مجبوریم صبر کنیم تا خیابونا خلوت -

 جوری ریسکش کمتره.این

 نگه هاآپارتمان از یکی ی روشننگاهم را روی پنجره

 این باریک من بود، سهل که شب تاریکی. دارممی

اب و اضطر یباهمه. بودم رفته روز روشنی در را مسیر

 هایش.ترس

 

 یخانه جااین هاوقتآن که بود این فرقش تنها 

 !توقیفی ملک یک نه بود، همایون

 از که گروهی آخرین و حرف زدن از صدای خنده

. گذردمی دقایقی اندآمده بیرون روییروبه ساختمان

 کنارش و گوشه در شده پارک هایماشین از خیابان
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اشین سیاهی که م و مانیممی ما. شودمی خالی

 .است کرده پارک خیابان انتهای در هنوز

صداترین آورد و در بیخسرو ماشین را به حرکت در می

 دیوار قسمت ترینانتهایی دیوارِ کنار حالت ممکن

 شود،می خاموش که ماشین هایچراغ. کندمی پارک

 .رودمی فرو تاریکی در کوچه

 

 

. 
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شوم. پشت سر خسرو از ماشین پیاده می

 خسرو. پیچاندمی هم در را موهایم و شال سرد باد

 طرف به و کشدمی باال را کاپشنش زیپ ماشین جلوی

 بلندی. پیچممی گردنم دور را شال. گرددبرمی من

 خاموش ما شانسی خوش از که برقی چراغ و دیوارها

ی کوچه تر از بقیه، فضای اطراف خانه را تاریکاست

کشم و کرده است. دستم را روی جیب شلوارم می

 کنم.سختی کلیدها را لمس می

 

 ای؟آماده -

بار و شاید بیشتر تند ی اولینقلبم درست به اندازه

تپد. صدای تق تق کشیدن شدن قوطی فلزی روی می

و خیابان با آسفالت، که معلوم نیست باد از کدام کوچه 
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 تکان را سرم. گیردمی را صدایم جای خود آورده

 .دهممی

 گیرم برو رو ماشین، بعد هم رو دیوار.قالب می -

به سقف بلند ماشین که رسیدن به باالی دیوار را 

 کنم.کند نگاه میتر مینسبت به ماشین نگین راحت

 .پایین برم من اول اون باال وایمیستی تا -

 دهد.به دلیل حرفش را نمیی فکر کردن اجازه

 

دارد. کند و مقابلم نگه میدستش را در هم قالب می 

 را نگاهم کوتاه مکثی کشم. باهایم را توی دهان میلب

 قالب روی را پایم یک. دارمبرمی صورتش از

 را اششانه دست یک با و گذارممی هایشدست

 را دیگرم پای دستش کشیدن باال با. گیرممی

 اندازم.م روی سقف ماشین و وزنم روی آن میگذارمی
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باال رفتن ضربان قلب و اضطراب این دفعه با بار قبلی 

بار برای کشف چیزی که فرق دارد انگار. من این

 دارم.  دانم چیست هیجاندرست نمی

 کشم.  گیرم و خودم را باال میدستم را به دیوار می

 رفتی؟ -

کشم تا جا وار میهای خشک روی دیتنم را میان شاخه

 برای باال آمدن او باز شود.

 دهم:خفه جواب می

 آره. -

 

. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 613پارت#

 

 

 

 و گذاردمی ماشین خسرو پایش را روی رکاب

 به است ممکن که جایی تا را خودم. رودمی باال آن از

 فضا پا جای یک اندازه به فقط کنارم .چسبانممی دیوار

ی جایی که حفاظ آنجا تمام هم با حاشیهآن هست،

ی دیوار و گیرد به لبهشود. خسرو دستش را میمی

دست دیگرش را به پای آخرین حفاظ. چسبیده به 

اندازم. کسی نیست؛ صدای دیوار نگاهی به اطراف می

کشیده شدن الستیک ماشین و جیغ چند نفر که آهنگی 
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ر خیابان به گوش کنند از سخوانی میرا با خواننده هم

 رسد.می

 

ایستد. تاریکی هوا و خسرو روی همان جای پا می

 تعلیق زدندهایم میهیجان و نبضی که انگار در چشم

 :زندمی پچ. بردمی باالتر را هالحظه

 روییه دوربین رو به خیابون نداره؟گفتی این روبه -

 اگر بود بعید ولی من چیزی در این مورد نگفته بودم.

ی هم باشد بتواند تصاویر را از این فاصله ثبت دوربین

 حفاظ و من میان یفاصله از سختی به خسرو کند.

 زیر درست او عطر و است دهانم در قلبم. گذردمی

 .امبینی
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 حرف ایدیگه چیز مورد در من جز دوربینای خونه -

 .نزدم

 روی پا نوک با .ندارد را او وزن تاب ی نازک درختتنه

 رود.ها کمی جلو میحفاظ داخلی یلبه

 از هنرات خبر دارم. -

اش آورد. صفحهگوشی را از جیب کاپشنش بیرون می

گیرد به طرف حیاط. نور کم است کند و میرا روشن می

 از که خسرو. دید را فضا شودولی با همان هم می

 جیبش به را گوشی شود،می مطمئن دیوار پای فضای

 :کشدمی را زیپش و گرداندبرمی

 

 رم پایین، بعد تو بیا.اول من می -

رود و کمی بعد در حالی که از دیوار پایین می

ام پایم را در دست خسرو هایم را به حفاظ گرفتهدست
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ی تنم خیس عرق است روم. همهگذارم و پایین میمی

ایستم که نفس نفس و وقتی مقابلش می

 و من به نزدیک یفاصله آن از نگاهش زنم.می

تندم دوخته شده و این نبضم را تندتر  هاینفس

 کند.می

ترین تن صدا خورم و با آرامدر جایم تکانی می

 پرسم:می

 بریم؟ -

کند. دارد و به ساختمان نگاه میقدمی به عقب برمی

ی همایون توانم حس کنم که وارد شدن به خانهمی

 خوشایندش نیست. 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 614پارت#

 

 

ی شال را ی رها شدهمانم. دستهمنتظر جوابش نمی

ای که از گرفتگی اندازم و با چهرهام میروی شانه

 .روممی خانه طرف به شده پهلویم درهم

آلود ماه حیاط در تاریکی فرو رفته و تنها روشنی مه

خسرو کند. حضور است که فضا را اندکی قابل دید می

کنم و همین را بعد از مکثی کوتاه پشت سرم حس می

 کند انگار.هم در دلم را قرص می

آورم. خسرو ها کلید را از جیبم بیرون مینرسیده به پله

 گیرد.ها میی گوشی را به طرف پلههنور چراغ قو

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ی قبل چطوری اومدی تو کنم دفعهدارم فکر می -

 خونه؟

کنم. یستم و نگاهش میامی هااختیار پای پلهبی

. شودمی تعجبم باعث که است عجیبی جور لحنش

 خوب خودش و نیست گذاشتن منت اهل میدانم

 دومش بار شده انجام باریک که را کاری داندمی

 .است ترآسان

 کنم.هایش نگاه میآلود مهتاب به چشمزیر نور مه

 تر از االن.سخت. خیلی سخت -

 گوید:یکند و بعد ممکث کوتاهی می

 عجله کن، وقت نداریم. -
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روم. بعد زیر نور گوشی او ها باال میجلوتر از او از پله

ام. زند زیر بینیکنم. بوی تندی میدر را با کلید باز می

اختیار نگاهم به طرف آشپزخانه و بعد آکواریوم بی

 شود.بزرگ همایون کشیده می

 یکی از دیوارکوبا رو روشن کن. -

دهم و سومین کلید را وار حرکت میدستم را روی دی

کنم. فضای سالن با نور ضعیفی روشن لمس می

 طرف به او از قبل. ندارم دیدن برای وقت شود.می

 :گویممی و روممی هاپله

 

 از این طرف. -

روم. خون گرم زیر های تند باال میها را با قدمپله

هایم از هیجان کاری که قصد دود و نفسپوستم می

پای من از آید. خسرو همش را دارم باال نمیانجام
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ی باال نشیمن کوچکی دارد که آید. طبقهها باال میپله

ها قرار دارد و روی پلهها در راهروی روبهاتاق خواب

اتاق کار همایون در راهروی کوتاه سمت راستش. در 

ها پایم به فرش وسط نشیمن گیر تاریکی باالی پله

گیرم و پشتی بلند مبل میزمان میکند. دستم را به می

بینم که خسرو چند قدم جلوتر از من درست به می

 رود.طرف راهروی اتاق کار همایون می

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 615پارت#
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ی راه از مکث من است یا سنگینی نگاهم که میانه

 ایستد.می

بودم. آید، خسرو را در این خانه ندیده از وقتی یادم می

خسرو همانی بود که هرگز قرار نبود گذرش به اینجا 

« دشمن خونی.»گفت: بیفتد. همانی که ماهی می

 یک ینتیجه بود فهمیده سال چهارده از بعد که همانی

 کسی یحقه و طمع یثمره است، شرعی تجاوز

 زندگی سوختن حاصل است، مادرش کردمی فکر که

 !زن یک

 

 تو قبال اینجا بودی! -
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چرخد. در تاریکی فضا رو با تانی به طرفم میخس

 بینم.صورتش را به خوبی نمی

واسه همین جلوی در ازم پرسیدی قبال چطور  -

 اومدم!

گویم تا هایم سوالی نیست. انگار میکدام از جملههیچ

باورم شود تمام مدتی که من از گاوصندوق مخفی 

 زدم او آمدنش را به این خانه پنهانهمایون حرف می

 کرده بود.

 آید:تر میتن صدایم پایین

 اومدیم؟ چی دنبال ما -

افتد گیرد. نور مستقیم میچراغ گوشی را به طرفم می

هایم آورم و باالی چشمهایم. دستم را باال میدر چشم

 گیرم.می

 غزال؟ -
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حتی غزال گفتن او هم مثل همیشه نیست. خسرو تا 

اشته، این آید پا به اینجا نگذجایی که من یادم می

خانه در نوجوانی من بازسازی شده و خسرو مسیر اتاق 

 داند!همایون را می

رود. احمقانه است نور گوشی از روی صورتم کنار می

خواهد گریه کنم. خسرو جلو بغض دارم و دلم می

 آید.می

 

 ببین غزال... -

 حتی لحنش آن لحن همیشه نیست.

 چی رو بیینم؟ -

 کوبم.اش میسینهبا کف هر دو دست روی 

 دقیقا چی رو ببینم؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 را دستم دو هر مچ .کندمی رها محکم را نفسش 

 حدسم گویدمی که سکوتی و نرمش این. گیردمی

 .کندمی امدیوانه بیشتر است درست

فهمه بذار بازیه جدیده؟ پیش خودت گفتی نمی -

 کرده؟ خوادمی که رو دلش خوش باشه کاری

جنتلمن رو در بیاری و  آدمای ادای خواستی یا

 بیشتر از این مدیونم کنی؟

 کنم مچم را از بند دستانش رها کنم.تالش می

 

 

. 
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 خسرو شهمی باورش کی اصال کاریه؟ کم مگه همینم -

 هر نه اونم باال؟ بره خونه یه دیوار از بشه حاضر نیاملک

 ...کسی هر با نه ای،خونه

 گوید:گیرد و بلندتر میمیتر خسرو مچ دستم را محکم

 

 غزال، صبر کن. -

 فضا تاریکی دست به دست پرم هایچشم

. رودمی فرو سیاهی در چشمم پیش او تصویر .دهدمی

 طرز به که ذهنم روشن نقاط مثل درست

 .شودمی خاموش دارند یکی یکی انگیزیغم

 از ولی... اومدم خونه این توی قبال من آره، درسته، -

 وقتی هنوز توقیف نشده بود.. کلید با. در
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 616پارت#

 

 

ی روشنی نور گوشی افتاده روی سقف. میان هاله

 .بینممی را هایشچشم و صورت شده ماایجاد بین که

 از مدارک سری یه .داد بهم رو کلیدها همایون خودِ -

 اومدم من .داشتممی برشون باید که بود خونه تو فتاح

 وی این خونه... ولی قبل از گیر افتادن فتاح!ت

ای که از من گرفته شده بود کلید داشت؟ کلید خانه

 آن به شدن وارد برای من که ایخانه را؟
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 کار از را هایشدوربین و دزدگیر بودم شده مجبور

 بیندازم؟

 کارش همایون. غزال داره شرایط من با تو فرق -

تی لو رفت و وق ولی. هست هم هنوز. بود من گیر

گرفتنش، ممکن بود بخواد از یه راه دیگه تالفی 

کنه. ازت خواستم وانمود کنیم ما باهمیمم که 

کردم مربوط به توئه دستشونو از چیزی که فکر می

خواستم از همین استفاده کنن و کوتاه کنم. نمی

واسه فشار آوردن به من دست بذارن رو تو. 

 گم؟شی چی میی میمتوجه

 

ها روی پل دیده افتم که بعد از سالوزی مییاد ر

ی بدون انعطاف و زبان تلخ و بودمش. با آن چهره

های دوپهلو؛ شبیه مرد مقابلم بود و نبود! یک حرف
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چیزهایی فرق کرده بود. من از آن روزها گذشته بودم. 

از آن آدم بداخالق و مرموز رسیده بودم به مردی که 

 دوستش داشتم.

 پیچد.ام میم، درد در سینهبه جای مچ دست

 من جای گاوصندوقو بهت گفته بودم! -

هایش را محکم روی هم ای چشمبینم برای لحظهمی

گذارد.خسرو پول داشت، آدم داشت، حتی تا توی می

زندان! وقتی از مشهد برگشته بودیم دنبال برگ 

گشت. من برایش از گاوصندوق ی همایون میبرنده

م و او؛ محال بود همچین مخفی همایون گفته بود

موقعیتی را از دست بدهد. محال بود دست روی دست 

بگذارد تا همچین فرصتی نصیب عبدی یا فرح شود. 

 .کشممی عقب را تنم ولی نبودم هایشدست حریف
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 کنیم؟ما االن دقیقا اینجا چیکار می -

 آنقدر زرنگ است که منظورم را بفهمد. 

 بازکنی؟ گاوصندوقو نداشتی اصرار مگه تو -

 زنم.خندم و با تکان سر موهایم را عقب میحرصی می

 مونده؟ باقی مگه چیزی هم توش -

 را هایمدست مچ کند.سرش را به طرفم خم می

 .اشسینه به چسباندمی

 کنی؟نمی امتحانش چرا -

زند. هایش دو دو میمیان چشم نگاهم در آن نور کم

 من معنادار هایشک ندارم سکوتش در برابر حرف

. بود آمده همایون مخفی گاوصندوق سراغ کسی یعنی

 در به در عبدی که مدارکی کردن پیدا برای کسی یعنی

 یعنی. بود گذاشته خانه این به پا گشتمی دنبالش به
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صندوق گاو سراغ بودم داده من که هایینشانی با کسی

 مخفی همایون آمده بود.

 

. 

 

 کرد!ی آخرش گیجم میولی جدیت جمله

گیرم. باید خودم هایش مینگاهم را با تردید از چشم

دیدم. حتی اگر آخرش یک شکست بزرگ نصیبم می

 شد.می

ی دستان او رها کنم هایم را از حلقهخواهم دستمی 

 شوم.که با کشیده شدنشان بیشتر به او نزدیک می

 

 دونی من چرا دوست دارم؟می -
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 از را هایمدست شود اما، تند و عصبیبند دلم پاره می

 .کشممی بیرون او هایدست حصار

من شبیه دختراییم که با یه دوستت دارم گول  -

 خورن؟می

گذرم و در تاریکی به طرف اتاق همایون از کنارش می

 زند.ی تنم از حرص و هیجان نبض میروم. همهمی

کنم که وقتی من از دیوار این خانه باال این فکر می به 

رفتم کلید اینجا در جیب خسرو بود. وقتی با چه می

ها را از کار انداختم احتماال تصویر جان کندنی دوربین

خسرو آخرین چیزی بود که در آن ثبت شده بود. وقتی 

بعدش از گاو صندوق مخفی همایون حرف زده بودم! 

 ..وقتی، وقتی، وقتی.

 

 دقیقا چون شبیه بقیه نیستی دوستت دارم! -
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 گوید و من؛بلند می

ی اتاق همایون میخ زمین هایم درست در آستانهقدم

نیا کرد یک روز خسروملکشود. کی فکرش را میمی

ی همایون به دخترش بگوید که دوستش وسط خانه

 دارد؟

 

. 
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شوم. کوتاه، پشت به او وارد اتاق میبا مکثی 

 تیغش تیزی که ایحادثه مرکز در امایستاده انگار

 .است رفته نشانه را اعتمادم شاهرگ

کشم و کلید برق را دستم را روی دیوار سرد اتاق می

 را اتاق تاریکی جای دیوارکوب زرد نور زنم.می

ن مطمئ وقتی و کنممی نگاه پنجره به عجله با .گیردمی

این  ی ضخیم و کشیده شدههشوم که پردهمی

روم کند، به طرف کمد میروشنایی را در اتاق حبس می

 .نشینممی زانو روی و مقابلش

 کنارم بعد ایلحظه کنم؛می احساس را حضورش

 که جایی به چشم یگوشه از اختیاربی.ایستدمی

کنم. می نگاه بودم دیده را هایشکفش رد پیش یدفعه

هایم را تنگ کرده و قلبم درست پشت اضطراب نفس

 .ندارم دادن هدر برای وقتی زند.حلقم می
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گیرم و پیش از بیرون کشیدن ی کشو را میدستگیره

 .کنممی کج طرفش به را سرم آن،

 شده؟ باز قبال درش -

 در که ایگلوله چقدر گفتن همین یک جمله با وجود

م روی یک زانو کنار .است سخت دارم گلویم

 روی گذاردمی را دستش جواب جای به نشیند.می

 با که برگردم رو روبه به خواهممی .امزده یخ دست

 کندمی مجبورم و گیردمی را امچانه دیگر دست

 .کنم نگاهش

 اشتباه ی توئه.تو ماشین گفتی این مسئله -

 .هست منم یمسئله کنی،می

دی و رفیعو نقره تونی فرح و عبچون اینجوری می -

 داغ کنی؟
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 گوید:تر میآرام

 شه؟می خنک دلت کنی خودتو حذف -

ام رها شود. لجبازی دهم تا چانهسرم را تکان می

دارد. فکر کند و فشار دستش را برمینمی

 اصرار اینجا به آمدن برای من که مدتی تمام به کردن

 فرستاده گاوصندوق سراغ را کسی او و کردممی

 کرد.ام میانهدیو بود،

 نگفتی؟ باز شده؟ -

 :دهدمی جواب کوتاهی با مکث

 نه! -

کشم. گیر کرده و کردم؟ کشو را جلو میباید اعتماد می

آید. انگار کسی که اینجا امده نتونسته خوب بیرون نمی
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 با و گیردمی را کشو هایدسته خسرو آن را جا بیندازد.

ا با ر آن زیر یصفحه. کشدمی بیرون را آن قدرت

چیز همان طوری آوریم. آن همهکمک هم بیرون می

 ی پیش دیده بودم.است که دفعه

 

ی گاوصندوق در کف اتاق جاگیر شده و روی درش بدنه

 مکانیکی ظریف قفل یک و دارد ی دیجیتالیک صفحه

 قوه چراغ با فقط اتاق نوری کم در را اعدادش که

ندیده  هیجان حجم از پیش یدفعه من و دید شودمی

 بودمش انگار.

 

 

. 
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کنم. ام را چندبار مشت و باز میهای یخ زدهانگشت

 هایم رسیده.نبض تند قلبم به چشم

 غزال؟ -

 گردم.به طرفش برمی

 کدومو هر زمان داره.این گاو صندوق دوتا رمز هم -

 بار سومین از بعد .سوزهمی فرصتت بزنی اشتباه

آژیر  هم شه،می فعال الک گلس سیستم هم

 رمز با جزبه گفت،کشه... اونی که فرستادم میمی

 .نداره وجود کردنش باز برای هم ایدیگه راه هیچ

 

طور که گفته های همایون را همانکنم حرفسعی می

 عروسی شب که کریسمسی یلدا، بود به یاد بیاورم.

 مثل کسهیچ .مهتاب رفتن تاریخ و همایون و مهتاب

گاوصندوقش چطور باز  که دانستنمی او خود
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 چیده هم کنار را هاتاریخ درست حتما پس شود.می

 .بود

هایم را تند و ملتهب این حجم تقالی ذهنی نفس

ی گوشی خسرو سرم را به کند. صدای آرام ویبرهمی

چرخاند. خسرو تماس را فورا جواب آن طرف می

 دهد:می

 

 بگو. -

شما رو که آقا یه ماشین سیاه اومد تو کوچه. ماشین  -

دید سرعتشو کم کرد. تا ته کوچه رفت. بعد دور زد از 

 کوچه رفت بیرون.

 گوید...صدا آشناست ولی چیزی که می

 کنم. بانفسی که رفته به خسرو نگاه می
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. 

 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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نگاهش با خطی که میان ابروهایش افتاده مستقیم به 

های نفسی که از میان لب من دوخته شده است. میان

 کنم.شود نجوا مینیمه بازم رها می

 چی کار کنیم؟ -

 گوید:توی گوشی می
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 اکی. همون جا بمون. هر چیز دیدی خبر بده. -

کند و به من که منتظر به او چشم تماس را قطع می

 گوید:ام، میدوخته

 تونی بازش کنی؟ببین می -

اتفاقی در حال وقوع است فکر اینکه بیرون از اینجا چه 

تمرکزم را روی اعداد کم کرده. خسرو مکثم را که 

 گوید:بیند میمی

 عجله کن غزال. -

 گویم:مردد می

 پس اونی که بیرونه... -

 اندازد.نور چراغ گوشی را روی در گاوصندوق می
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 دنبال بیرونه، که اونی باشه دیده درست عطا اگه -

دست خودش  با باش مطمئن. ماست کار ینتیجه

 . کنهنمی چیزو خرابهمه

های این گفت؛ مگر غیر از این بود که آدمدرست می

بازی دنبال همان چیزی بودند که ما بودیم؟ حتی خودِ 

 دانست که سراغ من آمده بود.همایون هم این را می

باید عجله کنیم. سرم را در فضای تنگ زیر کمد خم 

باشم. نگاهم را کنم تا تسلط بیشتر به قفل داشته می

چرخانم. ی اعداد میچند بار بین قفل مکانیکی و صفحه

های همایون در ذهنم به کنم با یادآوری حرفسعی می

 اعداد نظم بدهم.

همایون گفت، یلدا، چهار روی قبل از سالگرد  -

 ازدواجش با مهتاب و شش سال بعد.
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کشد. صدایش را از خسرو مثل من خودش را جلو می

 شنوم:یکنار گوشم م

 تونه رمز قفل مکانیکی باشه.این می -

 گویم:آرام می

 .چپ به تا شش و راست سی، چهارتا به -

 اون یکی چی؟ -

هایم تند هایم انگار. ریتم نفسقلبم رسیده به پشت لب

و نامنظم شده. آرام آن چیزی را که تا پیش از دیدن 

 کنم.گاوصندوق در ذهنم داشتم زمزمه می

 کند.نگاهم میخسرو 

 چی؟ -

ی کار ماست فکر اینکه کسی آن بیرون منتظر نتیجه

 ریزد.هیجان و اضطراب را بیشتر به جانم می
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 خودِ تاریخا. -

 کند.خسرو هنوز نگاهم می

موند. همیشه یه چیزایی همایون رمزا یادش نمی -

کرد که یادش نره. حتی گاهی به منم رو انتخاب می

 گفت که یادم باشه.می

 چرخانم.رف خسرو سر میبه ط

 مثل رمز دزدگیرا. -

 

. 
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کنیم زمان با خسرو دوباره به در گاوصندوق نگاه میهم

 کنم.ها را به ترتیب تکرار میو اعداد تاریخ

سی، نه، هفتادوشش، چهار، ده، هفتادوچهار،  -

عدد. وشش، هشت، هشتادودو... پونزده تا بیست

 نگفت حداکثر اعداد مجازش چندتاست؟

ام از او نیست. این لحظه وقت پیش کشیدن دلخوری

پرسد. جواب گویم چه کسی و نه او سوال مینه من می

 دهد:می

 بین هشت تا شونزده تا. -

ی کنم. از درون کورههایم را باز و بسته میانگشت

 رم.بمی جلو را دستم اند.آتشم و سر انگشتانم یخ زده

 تونی امتحان کنی؟فقط دوبار می -
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خورد. نباید به خطای ی پشتم سر میعرق روی تیره

 از بیشتر سوم برسم. باید به این سه ماهی فکر کنم که

 گرفتن به. بودم کرده تجربه را ترس عمرم یهمه

 به هایشنقشه با که رنجی و فرح به. همایون از حقم

 به خاطر پول. اشدستیهم و امین به. بود داده من

هایم شره کنم. عرق از شقیقهاولین رمز را وارد می

گیرم تند باال و ام از حجم نفسی که میکند. سینهمی

 شود.پایین می

کشم. اعداد را دانه دانه هایم را کف دستم میانگشت

رسم، صدای تیک کنم به عدد سیزدهم که میوارد می

 د.شوآید و عدد بعدی وارد نمیکوتاهی می

 وای. -

 کشم روی صورت خیسم.دست می

 کمتر از دوازده تاست. -
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 گیرد.خسرو مچ دستم را می

 آروم باش غزال.-

 و کنم امتحان توانممی بار یک فقط شوم.آرام نمی

 با. است عیار تمام ریسک یک عمال که آخر فرصت

 :کنممی تکرار خودم

 کمتر از دوازده تا... کمتر از دوازده تا. -

شود و اسم عطا روی ی گوشی بلند میصدای ویبره

طور که مچ دستم را بندد. خسرو همانصفحه نقش می

 کشد.گرفته با انگشت شست روی صفحه می

آقا این ماشین دوباره اومد. سر کوچه وایساده. انگار  -

 منتظره.

 چشم ازش برندار عطا. -

 گوید:عطا نگران می
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 آید بیرون آقا؟چرا نمی -

 کند.نگاه میخسرو به من 

 آیم.ی دیگه میآیم. تا چند دقیقهمی -

 کند.تماس را قطع می

 عجله کن غزال. این آخرین باره. -

ترین مفهوم دنیا همین دو کلمه ترسناک« آخرین بار»

چرخانم و یک بار را در ذهنم ساخته است. قفل را می

کنم. برای رمز دوم با دیگر همان رمز قبلی را وارد می

کنم. او در های همایون را مرور میه حرفسرعت دوبار

 ها حرفی نزده بود!مورد سال

گذارم روی سه و تاریخ روز و ماه را به انگشتم را می

رسم، صدای کنم. به هشت آخر که میترتیب وارد می

 شود.آید و در باز میتیکی می
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شوق و هیجان لبخند  از هایمنفس زدن میان نفس

 گوید:زنم. خسرو با عجله میمی

 .کن بازش چرا وایسادی؟ -

 باز گاوصندوق در .کشممی باال به ی رادستگیره

 است آشنایی یبسته بینممی که چیزی اولین. شودمی

 .کندمی تازه را دلم داغ دیدنش که صرافی، نشان با
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 !پوالم وای... -

 دارد.خسرو بسته را از زیر دستم برمی

 .چیه بقیه ببین .غزال کن پوالرو ول -

زیر بسته چند پاکت بزرگ روی هم قرار گرفته 

 قسمت ترینپایین در بودنش که چرمی یپوشه یک و

 را پوشه بقیه از جلوتر خسرو. دهدمی نشان را اهمیتش

 پایینی یلبه روی گذاردمی و کندمی بازش. داردبرمی

وی صفحاتش. با ر اندازدمی را گوشی نور و کمد

خوانم. ی روی برگه ها را میهای گرد شده نوشتهچشم

یک قرارداد واگذاری است بین من و یک هلدینگ 

معروف که اسمش را بارها در تبلیغات تلویزیونی 

 ام.دیده

 رسد.وار به گوش میصدایم از حیرت خفه و پچ پچ

 یعنی چی؟ اینکه یه شرکت معتبره. -
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رد و خسرو با عجله پوشه را خوگوشی دوباره زنگ می

 بندد.می

 همه چیزو بردار در گاو صندوقو ببند. -

ی دالرها را ها و بستهکنم که پاکتنگاهش می

دارد. ترس و هیجان نفسم را بند آورده است. در برمی

هایی که ثابت نیست و بندم و بادستگاوصندوق را می

گذارم. میی کف کمد را سر جایش لرزند، صفحهمی

کند تا خورد. خسرو کمک میتلفن همچنان زنگ می

 کشوها را سرجایش برگردانیم.

 تو رو خدا جواب بده. -

ها را کند. پوشه و پاکتها را جدا میی پولخسرو بسته

 گوید:گیرد و میبه طرف من می

برو اینا رو بذار یه جایی تو وسایل خودت که عقل  -

 هیچ کس بهشون نرسه.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اش را بفهمم.کشد تا دلیل خواستهطول می چند ثانیه

 عجله کن. -

روم. گیرم و به طرف اتاقم میها را میپوشه و پاکت

 گوید:شنوم که میصدای خسرو را می

 بگو عطا. -

با بیشترین سرعتی که در توانم است به طرف اتاقم 

 دوم. می

 

. 
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اثر کرده است. لویم را بیاضطراب درد و کشیدگی په

در تاریک و روشن فضا چراغ خواب دیواری را روشن 

چرخانم و یک دور گوشه و کنار کنم. نگاهم را میمی

شود که دور گذرانم. در ذهنم مرور میاتاق را از نظر می

ست که در نزدیکی ما هاییترین چیزها هماندست

 زیر یگذارم روها را میقرار دارند. پوشه و پاکت

 .دارد قرار پنجره کنار بلند میز روی که نتی هایدفترچه

 اومدی غزال؟ -

ها و کنم. جلد چرمی دفترچهدوباره به میز نگاه می

نظمی روی میز قرار گرفته باعث هایی که با بیکاغذ

شود جلب توجه نکند. چراغ دیواری را خاموش می

 پرسم:دوم. نفس زنان میکنم و به بیرون میمی

 شد؟ چی -
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را در یک دستش گرفته و با دست دیگر  خسرو بسته

دود. ها تقریبا میگیره و به طرف پلهمچ دست من را می

انگار آنقدر به کاری که قصد انجامش را دارد مطمئن 

ها را کجا پرسد، پاکتاست که حتی از من نمی

شویم و باز بوی تند و ام. وارد سالن میگذاشته

 کند.م را تنگ مینفس آور ماندگیتهوع

 گی چی شده؟نمی -

 درو قفل کن، یاال غزال! -

اندازم. خسرو های لرزان در قفل میکلید را با دست

چرخاند. کشد و خودش آن را میدستم را عقب می

 روم.ها پایین میهمراهش از پله

 ببین... -

 ایستم.نرسیده به دیوار انتهای حیاط مقابلش می
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ریم پایین. اون اومدیم از دیوار میجوری که همون -

کنیم که با هم بحث طرف یه جوری وانمود می

 داریم.

 کنم.های درشت نگاهش میهایی تند و چشمبا نفس

فرستم حتی تا توی ماشین. بعد وسط راه تو رو می -

 رم هتل پیش حسام.با عطا، خودم می

هایم تکان خواست خودش ار طعمه کند؟ لبمی

 گویم:خورد و میمی

 نه. -

کند. دوباره دستم را تالشی برای راضی کردنم نمی

 برد.کشد و به طرف کنج دیوار میمی

 مدارک باید دستشون برسه، ولی نه اصلش! -
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گذارد روی کند. بسته را به میزیپ کاپشنش را باز می

 گیرد.کشد. قالب میاش و زیپ را باال میسینه

 برو رو ماشین تا بیام. -

انجامش را دارد خطرناک است. ممکن کاری که قصد 

 است هر بالیی سرش بیاید.

 یاال غزال. -

گذارم جای تعلل نیست. پایم را روی قالب دستش می

ی بعد روی دیوار هستم. پیش از هر چیز و چند ثانیه

رود. از جایی که هستم نگاهم به طرف ابتدای کوچه می

رسم و کمی شود. به سقف ماشین میچیزی دیده نمی

 آید.عد خسرو از دیوار باال میب

تر بود. ماشین عطا هنوز همان جایی است که پیش

دهد. شوکه دستم هوا هلم میجلوی ماشین خسرو بی

کنم. دستم را از گذارم و نگاهش میام میرا روی شانه
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کشد و در همان حال گیرد و طرف در ماشین میبازو می

 گوید:می

 صداتو بلند کن. -

 

 

. 
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ی اضطراب سردی ناخوشایندی به تنم نشانده و همه

وجودم ضربان قلبی است که هزار بار بیشتر از داخل 

 کشم.تپد. بازویم را از دستش بیرون میخانه می

 ولم کن. -

ایستد. صدایش به بلندی صدای من خسرو مقابلم می

 اثرگذار است.نیست ولی ضرب کالمش همان اندازه 

 خوای بری؟ هوم؟می -

مانم. این سوال انگار تماما متعلق به این یک لحظه می

 کشد.لحظه نبود. به ثانیه نمی

 پرسی که چی؟می -

 .گذاشتم منم -

چرخم تا مثال هایی که بهشان برخورده، میمثل آدم

گیرد و به طرف در ماشین بروم. دوباره دستم را می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

. بیندنمی را جایی درست هیجان از هایمچشم برد.می

 کجا از و کجاست؟ کیست؟ بازی این تماشاگر دانمنمی

 .ایمشده خانه وارد ما فهمیده

 هوم؟ طرفی؟ هالو با کردی فکر -

 دستتو به من نزن. -

دهد روی صندلی جلو کند و هلم میدر ماشین را باز می

نشیند و با رمان میکوبد. پشت فو در را محکم بهم می

 ابتدای آورد.شتاب ماشین را به حرکت در می

 دقایقی شبیه حالتیدرست با و طرفم گرددبرمی کوچه

 :گویدمی پیش

 بلد فحشی چهارتا ای؟تو چرا انقدر پاستوریزه -

 نیستی؟

 گیرممی را بازویش چرخم.روی صندلی به طرفش می

 .کشممی و
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 ریم؟االن کجا می -

 کردن نگاه بدون کند.ه طرفم کج میب را خودش خسرو

 :گویدمی آینه به آشکار

 آد.آفرین همین طوری خوبه. داره می -

 به قدرت و ها که وقتی پای پولترسم؛ از این آدممی

. ترسممی ندارند، انسانیت ایذره آیدحتیمی میان

 است من دست در بازویش یک که طورهمان خسرو

و با عطا تماس  آوردمی بیرون جیب از را گوشی

 گیرد.می

 آد آقا.پشت سرتون داره می -

 به. بیا در جلومون از فرعی بپیچ سر چهارراه بعدی -

 دادی؟ خبر عطا
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شود. این عطای دوم احتماال هایم درشت میچشم

همان مرد هیکلی است که یکبار در نمایشگاه دیده 

 بودم.

 آره آقا. -

 .بده انجام گفتم که کاری همون -

کشم. باید نگران او ر دستش را محکم و جدی میبااین

 باشم یا خودم یا مدارکی که روی میز اتاقم جا مانده!

 خوای چیکار کنی؟می -

 

. 
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 گوید:بدون اینکه جواب سوالم را بدهد، می

 ی قمر. کلید تو داشبورد...با عطا برو خونه -

خوای چیه بالیی سر خودت میگم خسرو بهت می -

 اینجا؟ آیممی امشب ما فهمیدن کجا از اینا بیاری؟

ی کلیدهایش را کند و دستهخسرو در داشبورد را باز می

 کند.روی پاهایم رها می

 گم.آم بهت میبرو، می -

 .بگو الن همین االن -

های خلوت ی سنگین حضور ماشینی که در خیابانسایه

شود از آینه آید را میت سرمان میمنطقه با سرعت پش

 .کرد حس و دید
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 به زن همایون گرا دادم. -

گویم انقدر بلند است که صدای کشیدن که می« چی؟!»

شود. ها روی آسفالت در آن گم میشدن الستیک

کند و با همان تندی که جزوی از خسرو ترمز می

 گوید:نمایشش است می

 بیا پایین. -

عطا کنار ماشین کمی  کنم.به روبه رو نگاه می

زند و در تر ایستاده. خسرو ماشین را دور میطرفآن

» گوید: کند. ماهی همیشه میسمت من را باز می

 «بترس از آدمی که به حق خودش راضی نیست!

های قبلی یک بهت عمیق ی حسحاال عالوه بر همه

 کند.هم گریبانم را گرفته و رهایم نمی

گیرد. من را ازویم را میخسرو به ظاهر با خشونت ب

نشاند و مثل برق و روی صندلی عقب ماشین عطا می
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شود. عطا که پشت فرمان باد با ماشینش دور می

 پرسم:نشیند میمی

 کجا رفت؟ -

 روی را خودم و کنممی اخم کند.عطا از آینه نگاهم می

 خسرو ماشین از اثری نه دیگر. کشممی جلو صندلی

گام توقف خسرو متوجه نشدم هن که ماشینی نه و است

 به کدام سمت رفت.

دونی نه؟ از قبل فکر گم کجا رفت؟ میبهت می -

 اشبرنامه بگو. آورد اینجاشو کرده بود که تو رو هم

 بیاره؟ خودش سر خوادمی بالیی چه چیه؟

زند و در کند. استارت میعطا از آینه گذرا نگاهم می

 گوید:همان حال می

 ی مادر آقا خسرو.نهرسونم خوشما رو می -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دانست این پسر با برادرش چقدر فرق انگار خسرو می

دارد که به جای علی او را آورده بود. ولی انگار من را 

 درست نشناخته بود.

 منو ببر نمایشگاه. -

 پرسد:عطا با حیرت می 

 این وقت شب؟ -

 

. 
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. دهممی قرار هم کنار را احتماالتدر ذهنم باز هم 

 را انجامش قصد خسرو که کاری برای جا ترینامن

  .است نمایشگاه دارد،

ها را دنبال خودش بکشاند تا به جای خواهد آنمی

ها ی پول را به آناسنادی که دنبالش هستند بسته

غالب کند. ولی چرا به شعله خبر داده و این برنامه را 

که در این شرایط نه حدسی برایش چیده؛ چیزی است 

 دارم و نه مجالی برای فکر کردن به آن.

 ری خودم ماشین بگیرم؟آره همین االن. نمی -

کند. به نرمی برادرش عطا نفسش را محکم رها می

 آینه در من جدی و سخت نگاه که آنقدر نه نیست ولی

 .نکند اشهمکاری به مجبور

 .بدید خودتون رو جواب خسروخان -

 باشه. فقط برو. -
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 ضربان شویم،هر چه به پاسداران نزدیک می

 ماشین خفیف لرزش اگر ندارم شک.رودمی باالتر قلبم

 چند رسیدن تا .بشنوم توانممی را صدایش حتی نباشد

 جواب کدامهیچ. زنممی زنگ حسام و او به بار

 کرده اشتباه نکند که افتدمی شک دلم به. دهندنمی

ن طوری که گفته بود سراغ حسام هما خسرو و باشم

 از باد همراه که ایدوده بوی ماشین، لرزش رفته باشد.

 سردی و صورتم توی زندمی پنجره باز یشیشه

 خلوتی. کندمی آشوب را دلم دلهره، مشمئزکننده

 اضطراب از قلبم. بردمی باالتر را عطا سرعت خیابان

ایم. عطا نرسیده نمایشگاه به هنوز. زندمی دهانم توی

 گوید:های پایین میبا دیدن کرکرده

 االن کجا ببرمتون؟ -

 .کناری یبرو تو کوچه -
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 نمایشگاه کنار از سرعت همان با کند.از آینه نگاهم می

 روی را خودم. کناری یکوچه در پیچدمی و گذردمی

 از ردی دنبال کوچه تاریکی در و کشممی جلو صندلی

ی در پارکینگ نیست جلو. گردممی خسرو ماشین

 ولی...

 اوناها. اونجاست؟ -

ام را که تا کنار صورتش جلو نگاه عطا رد انگشت اشاره

گیرد. کنار ساختمانی که اواسط کوچه در رفته می

 سیاه و بزرگ ماشین یک از ایسایه است ساخت حال

 عطا انگارو زندمی یخ هایمرگ در خون .شودمی دیده

ی بعد در حالی چند دقیقه و بردمی باالتر را سرعتش

ها سکوت کوچه را که صدای کشیده شدن الستیک

 متوقف خسرو ماشین کنار را شکند، ماشینشمی

 بیرون ماشین از را خودم چطور فهممنمی. کندمی
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 لب کنار پارگی و مچاله صورت وقتی فقط اندازم،می

 هم هایمنفس یمانده ته انگار بینممی را خسرو

 .رودمی

 کند.گیرد و بیشتر بازش میدر را از دست من میعطا 

 

. 
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اش مشت شده و دست یک دستش روی معده

دیگرش روی پاهایش. زیپ کاپشنش تا نیمه باز است 

 .نیست هاپول یبسته از اثری داشبورد روی و

 جای به صدا.خورد ولی دریغ از هایم تکان میلب

 :گویدمی من به عطا جواب

 ی قمر؟مگه نگفتم برو خونه -

 دست عطا. گرددبرمی ام با همین حرفشنفس رفته

 از را دستش. کند کمکش تا اندازدمی بازویش زیر

 پیاده ماشین از سختی به و داردبرمی اشمعده روی

 تالش و دارد درد حد چه تا بفهمم توانممی. شودمی

 انش کند.پنه کندمی

 که خودتو به کشتن بدی؟ -

خواهد روی کند و از او میعطا در عقب را باز می

های صندلی بنشیند. انتظار دارم یکی از آن جواب
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دست به نقدش را بدهد. مثال بگوید، حاال که آمدی چه 

فرقی ایجاد کرده یا اگر اینجا بودی چه کاری از دستت 

 زند.می ها پوزخندآمد؟! ولی به جای اینبرمی

 اینا نترس... آرن؟می من سر بالیی فکر کردی -

 بمیرم اگه دوننمی خوب چون ندارن من به کاری

 . آدنمی گیرشون هم ارزن یه

 درد تواندمی کسی چه پیچد.ام میدرد مثل مار در سینه

 خودش مگر کند، درک اشخانواده رحمیبی از را آدمی

 باشد؟ کشیده را رنج آن

کشد تا من هم بنشینم. به عطا ر میروی صندلی کنا

 گوید:می

 برو نمایشگاه تا حسام بیاد. -
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گردم و به دار و زخمی است.برمیصدایش خش 

کنم. آنقدر سوال برای پرسیدن دارم رخش نگاه مینیم

 .کنم شروع دانم باید از کدامشانکه نمی

 چشم آقا. -

ی دستمال را از اندازد و بستهعطا ماشین را راه می 

دارم و گیرد. یک برگ برمییان دو صندلی به عقب میم

ی لبش. نگاه مستقیمش به کشم روی زخم گوشهمی

، نگران، دوزد. زیر سنگینی نگاهش، عصبیمن می

 پارکینگ در جلوی را ماشین عطا ترسیده و پرسوالم.

 به رو برود باال در تا زندمی ریموت خسرو. داردمی نگه

 :گویدمی من

 نکه با حسام بری، بگو چرا تو شناسنامهقبل از ای -

 بهمنی؟ متولد
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خورد. باید اش را نمیی همیشگیذهنم گول حقه

 رفتم؟ با حسام؟ کجا؟می

های رود. چراغماشین نرم از رمپ جلوی در پایین می

شود و عطا ماشین را از اولین جای پارکینگ روشن می

 کند.متوقف می خالی
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عکس را بدون هیچ توضیحی برای مهتاب ارسال 

ی پنجره و زل گذارم روی لبهکنم. گوشی را میمی

 دودگرفته ابرهای پشت از زنم به خورشیدی کهمی

 .کشدمی باال را خودش

 خطر کردی سلطان. -

این چندمین بار است که حسام از وقت آمدن با 

معلوم است که تا چه زند ولی مالحظه این حرف را می

 حد عصبی است.

 بعدی رو بگو. -

 بی از که هاییچشم با هنوز .کشدمی بلندی پوف حسام

 ترروشن لحظه هر که آسمانی به سوزدمی خوابی

 و آیدمی کاغذ خس خس صدای. اممانده خیره شودمی

 :گویدمی حسام بعد
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با چیزی که اینجاست یعنی این جناب خان دایی  -

ایون رادمنش فروخته بود و بابتش اسنادو به هم

ی درامی که برای گرفت... نه اون قصهباج می

 ناراحت خاطر به که خواهرش سرهم کرده بود؛

 این. خوادنمی امالکو غزال نگفته خواهرش نشدن

 !زده جیب به همایون از پولی یه هم وسط

 ما، آمدن از بعد. شودمی کج پوزخندی به لبم یگوشه

 و هاپاکت با عطا یکی آن تا کشیدن طول آنقدرها

 یهمه به نسبت آنقدرها؛. سربرسد قرارداد یپوشه

 اسیر چرا دانستمنمی که کشداری هایساعت و روزها

 .بودم شده بازی

 خسرو چون. خورده رکب فهمیده تاحاال حتما طرف -

 از هزارتا شش پنج، خاطر به که نیاملک

 بهشون ی همخواستمی... رهنمی باال کسی دیوار
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. کنی قالبشون سنگ هم توئه، دست چیزهمه بفهمونی

 چیه؟ بعدیت یبرنامه حاال!... سلطانی که حقا

 و معامله آدمی نظر به. دیناره به دیدی؟ قراردادو رقم -

 .گذاریهسرمایه جور یه حقیقت در زمینا این واگذاری

 کند:حسام آرام زمزمه می

 .جای سرمایه خارج از کشور زمین -

 کند:خسرو تاکید می
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دقیقا. این هلدینگ توی کشورهای همسایه فعالیت  -

داره. احتماال قرار بود همایون به ارزش چیزی که 

توی قرارداد نوشته شده، ازشون تضمین همکاری 

خوام مدارک دست کسایی و سهام بگیره. من می

 ولی نه اصلش.که دنبالشن برسه. 

ها خودداری کنم تعمدا از بردن اسمحس می

 :گویدمی کالفه و خسته نگین کند.می

 بگید پلیس به. خطرناکه کاراتون گم،می بازم من -

 .کنار بکشید رو خودتون

کشد. صدای کوتاه پیام گوشی نگاهم را پایین می

 گوید:خسرو می
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 چیکار پلیس واسه جرمی که هنوز اتفاق نیفتاده -

کنه؟ تنها مورد خالف توی این مدارک می

 همایون از غزاله. ی جعلیوکالتنامه

خوانم. کشم و پیام را میانگشتم را روی صفحه می

این عکس یعنی چی غزال »مهتاب بود. نوشته بود: 

 «جان؟

یه چیزی مثل » خواهد در جوابش بگویم: دلم می

ولی به جای آن « ی سپردن من به همایون.نتیجه

چرخم. این هم کنم و به عقب میگوشی را قفل می

 ی خدماتی که به نوع بشر کرده بود.فدای همه

نگین تقریبا وسط اتاق خسرو ایستاده و با ظاهری که 

 نمایشگاه به دهد وسط خواب خودش رانشان می

 :کندمی بحث او با رسانده
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کنی؟ یا تو به این دختر هم فکر می -

ی که باهات کردن رو کارای تالفی خوایمی فقط

 سرشون در بیاری؟

طور که روی مبل نشسته و مدارک در حسام همان

کند آورد و نگاهم میدستش است سرش را باال می

 .ماندمی باقی نگین روی خسرو نگاه ولی

 دونی خودش راضی نیست؟تو از کجا می -

 پرسد:گردد طرف من و با حالتی عصبی مینگین برمی

خوان دونی اینا می؟ میغزال تو راضی هستی -

 نقد رو دارایی این یتونی همهچیکار کنن؟ تو می

 ادعای وکالتنامه و قرارداد همین با یا کنی

 افتادن در ولی. ایدیگه کار هر یا کنی کالهبرداری

 .نشده خوب هاتبخیه جای هنوز... آدما؟ این با
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رود و روی مردی که تر مینگاهم از صورت او عقب

کند ه میز تکیه داده و مستقیم نگاهم میکمرش را ب

ی آخرش در ماشین را دوباره به یاد نشیند. جملهمی

 و اطمینان  همین روم؛ باآورم. گفته بود با حسام میمی

 !قطعیت
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دانستم که گیر انداختن رفیع و کوتاه کردن دست می

عجیبی در سکوت فرو رفته،  فرح که این روزها به طرز

چیز به تا چه حد برایش مهم است. حاال که همه

 یهمه جبران انتخاب من بستگی داشت، باید

 و دارمبرمی خسرو از را نگاهم. کردممی را روزها این

 :گویممی کندمی نگاهم کالفه که نگین به

 خوام دیگه از همایون شکایت کنم.نمی -

کند. دوباره به طرف مینگین با حرص نفسش را رها 

 گوید:گردد و میخسرو برمی

انقدر واسه خودت دردسر درست نکن خسرو.  -

سری قبل هم اگه مدارکی که پدر غزال از فتاح 

تونستین انقدر راحت به نتیجه داشت نبود نمی

 االن. بود هم پلیس اون جز به برسین.

 دونیمی هم خودت ولی گممی اینو ببخش...چی؟
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ارای شهرزاد حتی یه ارزن توی ک از گذشتت

 االن همین اگه اون. نکرده شخصیتش تغییر ایجاد

 کنهمی فکر که پولی خاطر به بیفته پاش هم

 به تو وقت اون .زنهمی نارو بهت دوباره حقشه

 به داری دخترو این هم خودت هم آدما همین خاطر

 !ندازیمی خطر

د. آیگیرد. جلو میخسرو تکیه کمرش را از میز می

 روی نگین.درست روبه

کنم نگین. من کاری که به کسی آسیب بزنه نمی -

خوام تا پای معامله برن. فقط می

 یپرونده به کنهمی پیدا ربط موضوع بعدش دیگه

 فقط دیگه وقت اون .همایون و فتاح اختالس

 !نیست غزال شونشاکی

 گوید:کند و میشود. کتش را مرتب میحسام بلند می
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ی من و غزال بگیرید. دو تا بلیط واسهبرای عصر  -

ی شناسایی االن باید برم آگاهی دنبال نتیجه

کنم به گیری رو هم وصل میموتوریه. این خفت

همون پرونده. تا بعد که فیلم دوربینای جلوی 

 اش کنم.پارکینگ و ساختمون رفیقتو هم ضمیمه

 گوید:دارد و جلوی در به خسرو میکیفش را برمی

شه وایسادی خوردی. یادمه یه هنوز باورم نمی -

ذاشتی طرف درو باز کنه ببینه کی پشت زمانی نمی

 کوبوندی تو صورتش!دره؛ می

هایشان ربط دارد. چون حرف آخرش انگار به گذشته

دارد. او که نگین معذب نگاهش را از حسام برمی

 تراشد.ای برای رفتن میرود نگین هم بهانهمی

 .کنم رزرو عصر برای بلیتا رورم منم می -
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. شودمی سنگین ما میان عجیب فضا هاآن بعد از رفتن

 و نیست منظم هنوز قلبم ضربان. کشممی عمیقی نفس

. کنممی حس امسینه در را مشمئزکننده سردی آن

 نگاه. کشممی موهایم روی گردن دور از را شال

 .اندازممی او به گذارایی

اش خرید باید برای خونه رم سراغ ماهی.منم می -

 کنم زودتر بره سر زندگیش.

منتظر تاییدش نیستم. باید بروم و چند ساعت ذهنم را 

کنم. نرسیده به از همه چیز رها کنم. از کنارش عبور می

در با پیچیدن دستش دور کمرم به عقب کشیده 

 شوم.می

 

 

. 
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ای نفسم پیچد برای لحظهیم میاز دردی که در پهلو

دهم تا جیغ هایم را روی هم فشار میآید. لببند می

شوم یک اخم نکشم. وقتی به طرف او چرخانده می

 به گذاردمی را اخمم انگار ام دارم.عمیق روی پیشانی

 .امنارضایتی حساب

 اهل قهر کردن نبودی! -
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 هایرسد به مهرهخورد و میدستش از پهلویم سر می

 شود.رود و گره اخمم باز میکمرم. درد می

 قهر نیستم. -

 انگار که دوزدمی هایمچشم به نگاهش را جوری

 با. کند پیدا هاآن میان از را حرفم راستی خواهدمی

 و کندمی ترنزدیک خودش به را من دستش فشار

 :گویدمی ترآرام باصدای

 خونه کلید نگفتم بهت چرا نپرسیدی هستی که -

ونو داشتم، نپرسیدی قراره با حسام کجا همای

 ...بشه چی قراره ماجرا آخر نپرسیدی بری،

هایم پایین دهم. نگاهش از چشمآب دهانم را فرو می

تواند آید تا چانه و گلویی که از بازی شال میمی

 چه هر که است چیزی همان دقیقا این! آخر؟ ببیندش.

شوم. می مضطرب بیشتر شویم،می ترنزدیک آن به
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 او با را حال این کنممی حس است این عجیب

 .شریکم

کالم و جدی روز پیش مرد مقابلم شبیه آن آدم یک

 حسی چشمانش عمیق در. انگار شده عوض نیست.

. کشممی عقب کمی را سرم. لغزدمی آشنا و غریب

 .آیندمی جلو و شوندمی رها گوش پشت از موهایم

آخر ماجرا برسیم،  خواستم قبل از اینکه بهفقط می -

 راحت ازش خیالم بیام، راه زن یه کم به دل اون

 کسی من جز اون کردممی فکر همیشه قبال. بشه

 من فهمیدم مدت این تو ولی. نداره دنیا تو رو

 .دونستمنمی و نداشتم رو کسی اون جز که بودم

 و ی جعلیفهمد که تحت تاثیر دیدن وکالتنامهمی

 و آوردمی باال را آزادش دست .غمگینم حد چه تا اسناد

 این با نگاهم .گیردمی انگشتانش میان را موهایم
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 کبود اشچانه زیر .صورتش به شودمی دوخته حرکت

 .سرخ لبش یگوشه پارگی و است

 .کنی فکر آخرش به خواینمی گفتی بار یه یادمه -

کند. هایش یکی را گم میقلبم میان ضربان

 نوازش را موهایم. شودمی ناکوک قلبم هایتپش ریتم

 .کندمی

 و بیست شدم، خفت .بیا راه من دل به کم یه و بیا -

 بخوام هم بعد به این از نخوابیدم، ساعته چهار

 .بخوابم تونمنمی

 منظورش رفتن من بود یا...

گذارم روی آورم و میکف دستم را باال می

کند. اول نفسش یم صورتم نزدیک را سرش اش.سینه

 اش.هایم و بعد بوسهنشیند روی لبمی
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هایم را بعد از بیست و چهارساعت اضطراب و چشم

سوزد و قلبم هایم میبندم. چشمهیجان و ترس می

 گیرد.های تندش آرام میمیان تپش

 در حتی که دانستمپیش از او، هرگز نمی

آرام  شودمی هم ناتمام و آلودمه و پرتعلیق هایلحظه

شود میان ترس و تردید هم دانستم میبود. نمی

 اطمینان داشت!

 

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 630پارت#

 

 

 

ها قبل هرطور که بود دیشب دلم برات ترکید. سال -

 گرفتیم ولی امسال!شب یلدا یه تولد برات می

دهم به دیوار. پشت به من، مقابل ام را تکیه میشانه

رومیزی نشسته است و ظرف و  کابینت کوچک گاز

جور شتاب و چیند. یکایم درآن میظروفی را که خریده

ی شوق توامان در حرکاتش است که انگار ثمره

 بالتکلیفی این مدتش است.

 گویم:های پرخوابم و میکشم روی چشمدست می

 امسال چیش مثل قبل بود که این باشه؟ -
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 گردد.برمیشود. به عقب ی راه متوقف میدستش میانه

 آوردی؟ کجا از پولو این نگفتی آخرش -

دارم. ام را از دیوار برمیکشم و تکیهنفس عمیقی می

پرسد؛ درست همین هربار که ماهی این سوال را می

 کارهای کنممی سعی. شوممی عصبی و کالفه اندازه

 بعد ماهی پرسممی خودم از. بیاورم بیاد را شعله اخیر

ار کردن برای شعله و همایون همین ک سال همه این از

اندازه هم حق نداشت؟ که اگر اینجا ایران نبود یا ماهی 

تکلیف و ای، این طور بیای داشت و حقوق ماهیانهبیمه

 شد؟آواره می

 خوای باور کنی.من گفتم تو نمی -

گرداند و مشغول کار ماهی دوباره سرش را برمی

ی نقلی این خانهشود. انگار به مصلحت و امنیت می

 هنوز اش ببندد.حاضر شده چشم روی شک و شبهه
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 او به مشهد به رفتنم و مهتاب هایزمین از چیزی

 و خانه و داشتن برای پنهانش شوق. امنگفته

 رفتن از که شده آن از مانع خودش به متعلق ایزندگی

 .بگویم

طور به ام حاال که همایون ایناش فکریمن همه -

خوای ته، تو چطوری میخاک سیاه نشس

 بیاری؟ دووم غریب کشور توی

ی های نازک درخت انار را که در باغچهباد شاخه

ی لخت کوچک پشت خانه کاشته شده به شیشه

 شود.کوبد. بغض در گلویم گلوله میپنجره می

 خواد من برم؟دلت می -

کند و کامل ها را روی زمین رها میماهی این بار ظرف

د. تحمل نگاه سنگین و پرحرفش را چرخبه طرفم می
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روم و به ی خانه میندارم. به طرف تنها پنجره

 دوزم.ها رقصان انار در هوا چشم میگلبرگ

مگه این همه سال جون نکندی که به قول خودت  -

به آرزوت برسی؟ اگه هر کی تو رو دید فکر کرد 

 و بخونی درس تونستی بود چون بابات پولدار

تو دیدم. تو خوابیروز بی و شب من بشی، موفق

سرمای زمستون واسه اینکه خوابت نگیره پنجره 

 باز گذاشتنتو دیدم.

 

 

. 
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باید از اینکه ماهی مخالفتش را با رفتنم فراموش کرده 

زند وطن و رنج غربت حرف نمیو دیگر از آدم بی

 خوشحال باشم. ولی نیستم.

 گویم:افتند. میها یکی یکی به خاک میگلبرگ

دن. انقدر هست که ران نباش. بهم فاند مینگ -

 بتونم به تو هم کمک کنم.

خواهم تا وقتی کنم. نمیگردم و نگاهش میبرمی

های مهتاب مشخص نشده دلخوشش تکلیف زمین

شود. به ساعت کنم. ماهی انگار خیالش راحت می

ای که دقایقی پیش روی میخ آویخته شده نگاه دایره

 کند.می

 فرسته؟می رو وسایال تا دوفروشنده نگفت  -

 کنم.نفسم را آرام رها می

 ماهی؟ -
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 نشیند.نگاهش دوباره روی من می

 من چند روزنیستم. -

 کند.اخم می

 ی پدری مهتاب.رم خونهمی -

ی حاج شود. خونهگره میان ابروهایش از حیرت باز می

 فیاضی؟

ای دور در گوشم نفیر صدای همایون از گذشته

ولی نه آنقدر نفهمم دلیل داد و کشد. بچه بودم؛ می

تر ای مهتاب جدیهای تک کلمههوار همایون و جواب

 های زن و شوهری است.از بحث

 به بود فکر کردی چون بابات یه حاجی چسبونده» 

 « بشی؟ سوارم شم خم باید من اسمش، کون
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 631پارت#

 

 

 

 «دهنتو ببند. »

بندم هم دست و پای تو باشه، هم دهنمو میببندم؟ »

ی من خوای بدون اجازهخوام ببینم چطور میرو.می

 «! شده خراب اوندانشگاه بری تو

 «گیرم. ازت طالق می»

 «...بگیری که موندم منم. خوریمی تو گوه» 
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 غزال؟ -

 خاموش ذهنم در را خاطرات یهمهمه ماهی صدای

 هایم.چشم و صورت روی کشممی دست. کندمی

 یادم خودشو که من گی.آره. همین که تو می -

 .آدنمی

ترسد چیزی کند. انگار میماهی پرسوال نگاهم می

بپرسد و حرف بکشد به جاهایی که دوست ندارم. مگر 

کسی بود بهتر از او بداند من تا چه حد از حرف زدن در 

 ام؟مورد مهتاب فراری

هر چی از آد ولی اون خدا آمرزیده تو یادت نمی -

های خودش ناراضی بود، تو رو دوست داشت. بچه

 یه و بازاری خودش مثل خواستدلش یه پسرمی

 دوتا هر شانسش از که نشین، خونه دختر

 !بود کتاب و درس تو شونکله هاشبچه
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 خندم.بلند و پرحرص می

پس اگه بود باید از دوست داشتن منم انصراف  -

 داد.می

 کند.میماهی به حال غریبم نگاه 

خوای حاال یا دوست داشت یا نداشت، تو چرا می -

اش هنوز پابرجاست؟ اش؟ اصال مگه خونهبری خونه

 اون که نه دخترش موندنی شد نه پسرش.

 دونم.دقیق نمی -

ی گردم. درخت خزان زدهدوباره به طرف پنجره برمی

آید انار در سرمای دی ماه برگ و گل داده بود. ماهی می

 را سرباالیم جواب ایستد. احتماالم میو نزدیک

 .دارد ماجرا در خسرو که نقشی حساب به گذاردمی

تو رو خدا ببین، معلوم نیست چه بالیی سر خاک  -

 باغچه آوردن که تو این فصل گل داده.
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 رقصند.های آویزان در باد میها مثل زنگولهگل

 هر. شننمی میوه و رسننمی ثمر به کدوم هیچ ولی -

خشکه. این حکم ی اگه سرجای خودش نباشه میچیز

 طبیعته!

تر دارم. ی درون گلویم یک دلیل واقعیحاال برای گلوله

ای سر هر دوی ما را به طرف در صدای جیغ دختر بچه

گرداند. برخالف پنجره که به حیاط خلوت باز برمی

شود، در سوییت درست رو به حیاط است. صدای می

ی دارد بچه را آرام کند، ماهی را بلند زنی که انگار سع

 کشاند.به طرف در می

 صدای نوراست؟ -

 پرسم:متعجب می

 نورا کیه؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

. 

 

کنم که ی بعد از کنار در به ماهی نگاه میچند دقیقه

ای را در ی مقابل سوییتش دختر بچهروی تک پله

آغوش گرفته و سعی دارد آرامش 

 روز هر و رفته مادرش که ایدختربچه تصویرِ  کند.

 را کندمی کاله و شال کردنش پیدا قصد به یکبار

 فر موهای روی را دستش ماهی. شناسممی عجیب

 انگار که کنممی فکر سرنوشتی به من و کشدمی بچه

 .شود تکرار دوباره بود قرار

 

 

ی ریز هادانه باد آیم.ی هواپیما پایین میاز آخرین پله

هایم از سرما کوبد. دندانبرف را مستقیم در صورتم می
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ی کتش را باال خورد. حسام عصبی یقهبه هم می

 گوید:زند و زیر لب میمی

 فقط همینو کم داشتیم. -

ی کنم. هنوز کشف قصهی چشم نگاهش میاز گوشه

ام است که های ذهنیاین سه دوست بخشی از گره

 ن شده است.ی این روزها دفزیر دغدغه

 یه کم عجله کن. سرمای مشهد رحم نداره. -

شویم دهم. وارد سالن که میهایم سرعت میبه قدم

 را تلفنم من و رودمی هاچمدان گرفتن برای حسام

 کالی میس ولی خسروام تماس منتظر. کنممی روشن

 .زندمی بهم را دلم آیدمی صفحه روی که

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 چیزی شده؟ -

اش را برم و صفحهفورا دستم را با گوشی پایین می

 چسبانم به ران پایم.می

 نه، هیچی! -

رود و دوباره ام پایین مینگاه مشکوک حسام تا گوشی

 گردد.روی صوتم برمی

 خب، پس بریم. -
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کند تا جلوتر از او حرکت با دست به مسیر اشاره می

را از خودم دور کنم و خواهد آن ظن بد کنم. دلم می

مثل روزهای گذشته این تماس را بگذارم به حساب 

 شود.کردم به من دارد و نمیمحبتی که فکر می

هایمان را تا نشستن داخل ماشین برف موها و سرشانه

سفید کرده بود. حرکت کند ماشین و مخلوط عطر 

 دانستمنمی زد. هنوززیر دلم می حسام و خوشبوکننده

ول نگین ریسک قرار است به کدام نقطه ق به این

 برساندم.

 نزدیک و کندمی خم طرفم به کمی را سرش حسام

 :گویدمی گوشم

کنی ریم دفترشون. تو ادعا میصبح اول وقت می -

هایی و در نبود پدرت طرف معامله مالک زمین

 خودتی!
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ی مدارک چرخانم. همهسرم را کمی به طرفش می

ان مانده بود و من فقط مدارک ها در تهرمربوط به زمین

 ام را همراه داشتم.شناسایی

 بریم؟بدون اون اسناد راه به جایی می -

ای که هر چند نشیند و رو به شیشهحسام صاف می

 زند.کند لبخند میثانیه برف سفیدش می

 پدرت از خواینمی چون اینم ...نباش اسناد نگران -

 یم.داشت بهتری هایراه وگرنه کنی، شکایت

اعتبار کردن راه بهترش شکایت از همایون و بی

قرارداد و توافقی است که بین همایون و شرکت به 

انجام رسیده. ماشین به کندی در ترافیکی که به خاطر 

رود و نگاه هر دوی شرایط جوی ایجاد شده پیش می

نشیند روی بیلبورد بزرگی که کنار خیابان نصب ما می

 گوید:نان بیشتری میشده است. حسام با اطمی
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مطمئن باش این همه تبلیغات و هزینه برای  -

فروش سهام و جذب سرمایه رو به همین راحتی 

 ندازن.توی خطر نمی

شود. مداوم و ی آخرش در ذهنم پژواک میچند کلمه

 امان.بی

دیدن نمای عمارت زیر باراش برف قلبم را سنگین 

توت به خواب  درختان نه بودم آمده که کند. بار قبلمی

 رفته بودند و نه عمارت این طور دلگیر و غریب بود.

 بدونی اگه. برگشتین خوش .خاتون عزیزِ سالم -

 ذوق چقدری آریمی تشریف داد خبر آقا وقتی

 .چشم سر قدمتتان. کردم

 

. 
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خاتون ساک کوچکم را که بعد از دیدن ماهی خودم 

ستش گیرد و با فشار دام از دستم میجمع و جور کرده

کند که جلوتر از او وارد شوم. وسط سالن ترغیبم می

 صدها. ماندمی جا خاتون از هایمقدم بزرگ عمارت

 .گذردمی چشمم مقابل از سرعت با تصویر

 اتاق هم وقتیبی همین تو ولی داد آقا دیر خبر -

 .کردم تمیز گل یدسته عین مهمانو

بینم میگذارد و من خودم را خاتون پا رو اولین پله می

 .بودم شده سبز راهش سر شبنیمه وقتی

 چقدرم که سفارش شما رو کرد. -

 از حیرانی و سرگشتگی آن روزها به کجا رسیده بودم!

کند. به عقب ها نبودنم را حس میی پلهخاتون میانه

 گوید:چرخد و با دیدنم شوخ میمی

 ماندی؟ چرا وا. مادرجان، -
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 گویم:کشم روی لبم و میدندان می

 .مونممی خسرو اتاق من توی -

 

. 
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 633پارت#

 

 

 

کنم و گیرد. کارش را راحت مینگاهش رنگ تعجب می

 گویم:می

 خواید بهش خبر بدید.اگه می -
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آنکه شود ولی بیهایش برای گفتن حرفی باز میلب

 زیر و آرام هایقدم با بنددشان.چیزی بگویددوباره می

روم. حق دارد برای این ها باال میه او ازپلهنگا سنگینی

 آورده بند را زبانش که حیرانی این برای تعجب؛

 بشناسد را نیاهاملک که هست هم کسی مگر .است

 که ایگذشته نداند؟ را سیاهشان یگذشته و

 .کندنمی رها و گرفته را ما دامن اشسیاهی

اتاق خسرو شبیه خودش نیست؛ حداقل شبیه مردی 

بودم نیست. تجمل  من در این مدت کوتاه شناخته که

این عمارت جوری با اغراق در تک تک اشیا اتاق به 

دهم اگر کار رفته است که به خسرو تا ته دنیا حق می

 این اتاق را دوست نداشته باشد.

گذارد و بدون ی اتاق میخاتون ساکم را گوشه

از اتاق بیرون « بااجازه»پرحرفی همیشگی با یک 
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دهم که با این عجله رفته تا خبر را رود. احتمال میمی

 به گوش خسرو برساند.

کنم و در نور مالیمش ها را روشن مییکی از دیوارکوب

 طرز به آسمان روی پنجره.نشینم روی مبل روبهمی

: گویدمی همیشه ماهی. است دارتب و سرخ خوفناکی

 خرافات این به همیشه من و «.شومه برفی شب»

 خندیدم.یم

ای که مغزم پر است از نگرانی فردا، از فایل پروژه

ی پدری مهتاب و استاد راهنما برایم فرستاده، از خانه

 ای که به خوب بودن آخرش مومن نیستم.قصه

کردم شود. باید اعتراف میصدای زنگ تلفنم بلند می

 روی از که انتظارش را به همین اندازه نزدیک داشتم.

روم ی قدی اتاق میشوم و به طرف پنجرهمی بلند مبل
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که نمای زیبایی از باغ را قاب گرفته است. پشتش 

 دهم.ایستم و تماس را جواب میمی

 زودتر منتظرت بودم. -

 واسه همین یه کاری کردی که زنگ بزنم؟ -

این آدم قرار نبود از آسمان غرورش پایین بیاید، نه؟ 

تاری شیشه  کشم و تصویر باغ پشتنفس عمیقی می

 شود.مه و مات می

کردم با بودن من اینجا مشکل داشته فکر نمی -

 باشی.

 کند.مکث کوتاهی می

با بودنت اونجا مشکل ندارم، با نبودنت اینجا  -

 مشکل دارم.
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گذارم. همین اعتراف هایم را محکم روی هم میچشم

خواستم که اینجا بودم؟ در لفافه را میمغرورانه و در 

 این اتاق!

وار مغزم را کرد؟ آن کشمکش دیوانهام میهمین راضی

 کرد؟آرام می

 مگه خودت اینو نخواستی؟ -
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تو چرا خواستی تو اتاق من باشی؟ که به من فکر  -

 کنی؟

کشم روی بخار نشسته بر شیشه و خیره به انگشت می

 گویم:آن می

 ر کنم.که به خودم فک -

 کند:آرام تکرار می

 به خودت! -

 گوید:این بار با جدیت بیشتری می

اگه دنبال خودت گشتی و پیدا کردی که هیچ. ولی  -

اگه خواستی منو پیدا کنی؛ من اونجا نیستم، توی 

اون اتاق نیستم، توی اون خونه نیستم. اینو هیچ 

 وقت فراموش نکن!
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ای رغصهنشیند، لبخند پمیان بغضی که در گلویم می

زنم. فهمیده بود که برای پیدا کردن منِ او به اینجا می

وقت! ام؟ منی که شده حکایت همان گل انار بیآمده

رسد. که سر همانی که ماهی معتقد بود به ثمر نمی

 جایش نیست!

 کنم:آرام نجوا می

 مونه.یادم می -

خوبه. فردا هر اتفاقی افتاد به من خبر بدین. همه  -

 دم.شه، بهت قول میزود تموم می چیز خیلی

 پیچد از فکر تمام شدن همه چیز!دلم یک دور بهم می

 ی مادرت؟مونی خونهامشب می -

پرسم؟ که بدانم او هم مثل من دنبال خودِ این چرا می

 گردد؟روزهایش می
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 کند:مکث کوتاهی می

 نه. یه کار ناتموم دارم که باید انجامش بدم. -

 کشم. ه عقب میخودم را از کنار پنجر

 باشه. -

 چیزی خواستی به خاتون بگو.  -

 باشه. -

خواهد چیزی بگوید که کند. انگار میسکوت می

 گوید:شود و تنها میپشیمان می

 فعال. -

 خداحافظ -

 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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    635پارت#

 

 

 

گذشت. از وقت قرارم با حسام بیشتر از نیم ساعت می

داد. شب بود و نه تلفنش را جواب مینه خبری از او 

قبل بعد از رساندن من به عمارت تنها گفته بود خودش 

هم همین حوالی است. نه من پرسیده بودم کجا و نه او 

 توضیح داده بود.

آید و به گلویم میرسد. اضطراب مثل مار در دلم باال می

 کنم.نفسم را تند و عصبی ها می

گیرم. چند بوق و وباره میی حسام را دوباره و دشماره

مشترک »گوید: مثل دفعات قبل صدای اپراتور که می

 «مورد نظر پاسخگو نیست.
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 چایی.طور که تا آمدنش میبیا تو مادرجان. این -

کشم و به خاتون که تمام ام میکالفه دست روی چانه

این نیم ساعت را پا به پای من منتظر حسام مانده 

 کنم.نگاه می

ی ای ازش نداری؟ خونهی دیگهارهشما هیچ شم -

 ی پدریش؟خودش یا خونه

کشد و انگار که خاتون از سرماخودش را در آغوش می

 گوید:ام میچیز عجیبی از او خواسته

 نه واال. -

بار به جای حسام کنم و ایندوباره قفل گوشی را باز می

گیرم. قبل از این هم چندبار ی خسرو را میشماره

اس گرفته بودم. خاموش بود، درست مثل دیگر با او تم

 همین حاال.
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ها اتفاقی باشد. شال ی اینبه نظرم امکان ندارد همه

 اندازم.کشم و روی موهایم میرا از دور شانه باال می

 من باید برم. -

 کند.خاتون حیران نگاهم می

 کجا خانم جان؟ -

نشیند که رود و روی پسرش میتر مینگاهم از او عقب

این نیم ساعت چندین بار سرک کشیدنش را به در 

 ام.بیرون دیده

 اون ماشین که تو پارکینگه مال پسر شماست؟ -

 گرداند.خاتون کوتاه سر به عقب برمی

 بله. -

 شه بهش بگین منو تا یه جایی ببره؟می -

 کجا ببره مادر جان؟ -
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فهمم چرا رساندن من به جایی که حتی خاتون نمی

 بند. باشد کننده نگران برایش ایدداند کجاست بنمی

 او به قدم یک به و کشممی باال شانه روی را کیفم

 .شوممی ترنزدیک

 شما صداش کنید. -

ی نیاز به صدا کردن نیست چون پسرک همین که جمله

آید. خاتون زیر گویم از ساختمان بیرون میآخر را می

های جلوی گوید. به توجه به آن از پلهلب چیزی می

های پسر را از پشت روم. ضرب قدمارت پایین میعم

 شنوم و صدا زدن خاتون را.سرم می

 شاهد؟ -

کنم. با نهایت سرعتی که با وجود آن حجم مکث نمی

. روممی آید به طرف ماشینهایم برمیبرف از قدم

 !نیست دستم در که اسنادی تصویر از شودمی پر ذهنم
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 ماشین به را خودش کوتاهی یفاصله با شاهد

 .کندمی باز را درش و رساندمی

 دورت بگرده خاتون... -
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کند. به طرفش ی در مکث میدستم روی دستگیره

چرخم که ژاکتش را دور خودش پیچیده و با احتیاط می

 دارد.ها قدم برمیمیان برف

 خوری!برو تو خاتون. با دمپایی لیز می -

 آید.طور با احتیاط جلوتر میهمان

 الل زبونم وقت یه بری؟ خوایمی کجا هوا این تو -

 بدم؟ چی پسرو اون جواب شهمنمی طوری

میان آن همه فکر و خیال فقط نگرانی خاتون را کم 

 گویم:کنم و میدارم. در ماشین را باز می

 یا امبچه من بدید؟ پس جواب باید چرا شما اصال -

 اختیارم دست خودم نیست؟

ام ولی اش کردهمعلوم است که عصبی و کالفه

 خواهد نشان بدهد.نمی
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گم یه کم صبر دور از جونت مادرجان. من فقط می -

 گم؟کن بلکه خبری شد. بد می

 شماهم. شهمی دیرم داشتیم، قرار باید برم خاتون. -

 .خوریمی سرما تو برو

بندم. شاهد در حکم میم را در نشینم وروی صندلی می

راند. از آینه نگاهم مسیری که برف سفیدش کرده می

 کند:می

 کجا باید بریم؟ -

کنم و اسم شرکت را سرچ قفل گوشی را باز می

 کنم.می

 گم.شما برو. می -

شرکت آنقدر بزرگ و معروف است که زحمتی برای 

ی پیدا کردن آدرسش نداشته باشم. مخصوصا با پروژه

گذاری جدیدی که در و دیوار شهر را پر از سرمایه
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 شویم،می که اصلی یجاده وارد اند.بیلبوردهایش کرده

 حتی که انقدری نه ولی شودمی بیشتر ماشین سرعت

 .کند کم رسیدن برای اضطرابم از ایذره

 خبری. گیرممی تماس حسام با چند بار دیگر هم

ز هم تلفنش هنو که خسرو از نه و او از نه نیست؛

 که افتاده مغزم جان به خوره مثل فکری خاموش است.

 عمدی خبریبی و هاندادن جواب این یهمه نکند

 این وارد را من نبود قرار هم ابتدا از نکند که باشد؟

 کنند؟ ماجرا

ی مطمئن وجودم تمام قد مقابل این فکر ولی نیمه

من  نیا آدم بازی دادنگوید، خسرو ملکایستد و میمی

 نیست!
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وقتی به خیابانی که ساختمان شرکت در آن قرار دارد 

خواهم آشوب گیرم. میی نگین را میرسیم، شمارهمی

دانم چیست آرام رویی با شرایطی که نمیدلم را از روبه

 کنم.

نگین خیلی زودتر از چیزی که انتظارش را دارم تلفن را 

 گوید:ام میشنود که تنها آمدهدهد و وقتی میواب میج
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دونی سر و ته اون دیوونه شدی دختر؟ تو که می -

قرارداد مشکل داره. چرا تنها پاشدی رفتی؟ مگه 

ندیدی چه بالیی سرت آوردن؟ بمون حسام هر جا 

شه. باز ببین کجا، کی رو باشه خودش پیداش می

 دیده سیم پیچیاش قاطی کرده لعنتی.

هایش من را به یاد اولین حرص نگین از حسام و حرف

اندازد. شاهد به سختی باری که او را دیده بودم می

کند. ماشین را کنار ساختمان تجاری بزرگی پارک می

 گویم:برای راحت کردن خیال نگین می

 که باشه خالف کارشون هرقدرم اینا نگران نباش. -

این بزرگی  به شرکت وسط روشن، روز تو آننمی

بالیی سرم بیارن. تازه من که نه مدارک دستمه، 

نه اسناد. فقط به قول حسام اومدم آب بریزم تو 

 ها.ی مورچهلونه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کند:نگین باز اصرار می

 خب همون. بمون با حسام برو. -

کنم و به نگاه متعجب شاهد از آینه در ماشین را باز می

گین دهم. میان اصرارهای نبا تکان سر جواب می

 گویم:می

 دونی خسرو کجاست؟تو می -

هایم به او گفته بودم که کند. اول حرفنگین سکوت می

از صبح چند بار با او تماس گرفته بودم و تلفنش 

 خاموش است.

زنم خاموشه. دیشب به من هر چی بهش زنگ می -

دونی چه گفت یه کاری داره که باید انجام بده. تو می

 کاری؟
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ب خبری ازش ندارم. ولی نگران نه. منم از دیش -

نباش، فقط کافیه بهش الهام بشه تو تنها پاشدی 

 !شهمی پیداش خود خودبه رفتی تو اون شرکت.

گیرم و به نمای بلند ساختمان نگاه سرم را باال می

 وجودم به زمانهم نگرانی و ترس هزاران کنم.می

 .آورندمی هجوم

 من برم دیگه. -

دت باش. به اون پسره بسپر تو رو خدا مواظب خو -

هواتو داشته باشه. غزال اگه دیدی شرایط خوب 

نیست، نمون اصال. تو سند رسمی داری. فدای سرت 

خواد تقاص کارایی که باهاش کردنو پس که خسرو می

 بگیره.
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 638پارت#

 

 

 

 خورد.حسی ناخوشایند مثل ماهی در دلم تاب می

 نگران نباش. مواظبم. -

ها، این ولی خودم نگرانم. نگران این جواب ندادن

 باشد باید منطقی هر با غریب ماندن و اسنادی که

 !نیست و
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ی آورم و از سه پلهگوشی را از کنار گوشم پایین می

روم. در برقی با نزدیک شدن جلوی ساختمان باال می

شوم. البی شلوغ است. چند شود. وارد میمن باز می

اند و به شدت ن و مرد مقابل نگهبان شرکت ایستادهز

کنند. صدای همهمه و نبض تندی که انگار بحث می

آلود به نظر زند تصاویر را تار و مههایم میمیان چشم

 آورد.می

 شود:صدای نگهبان بلندتر از بقیه شنیده می

 گم،می بازم کنین تکرار حرفتونو که هم هزاربار -

. شهمی رسیدگی دمات سهامداریخ دفتر همون برید

 .کنیدمی تلف رو وقتتون فقط اینجا

کنم. به طرف تابلوی طالیی از کنار جمعیت عبور می

های مختلف روم که اطالعات بخشکنار راه پله می

 شرکت روی آن نوشته شده است.
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 گوید:زنی بلند می

 که جا همون برگرد گینمی کنینمی راحت خودتونو -

دادن مگه مرض اگه اونجا جواب ما رو می بودی،

 همه راه از شهرستان پاشیم بیایم؟داشتیم این

 گوید:یکی دیگر می

 .شهرستان دفتر فقط گفتیننمی که وقت معامله -

 !شهرستان؟ دفتر. کندمی مکث کلمات روی نگاهم

ها باالتر رفته ی اعتراضگردم. همهمهبه عقب برمی

 است.

 شود.نم مرور میاتفاقات دیروز در ذه 

خوام این مدارک دست من می» خسرو گفته بود:  

 «کسایی که دنبالش برسه.
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هایی و در کنی مالک زمینتو ادعا می» حسام گفته بود: 

ریم سروقت نبود پدرت طرف معامله خودتی!... بعد می

 « خودِ ملک و امالک.

همایون از من وکالتنامه داشت، رسمی و ثبت شده که 

ی به این بزرگی انجام دهد. وانسته بود معاملهبا آن ت

 کرده پیدا را شده واریز حسام رد ارزهایی که از حسابم

 در است سردفتری هااسم آن از یکی بود گفته. بود

 !نیشابور .نیشابور

کردم؟  شود. من اینجا چه میهایم باریک میچشم

 اتفاقی تنها مانده بودم یا به عمد؟

شود و دو مرد کت و شلوار پوش با در آسانسور باز می

شوند و های درهم از آن خارج میصورت جدی و اخم

 روند.به طرف جمعیت می

 شود:ی آخر حسام در ذهنم زنده میجمله
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 «نگران اسناد نباش!»

دهم تا درش ی آسانسور فشار میدستم را روی دکمه

 دوباره باز شود.

ی همایون! برندهگفت برگ خسرو به این اسناد می

چیزی که به خاطرش فرح حاضر بود به برادر 

 اش نارو بزند.زندانی

شوم. عدد چهار را روی پنل لمس وارد کابین می 

 گوید:کنم. حسام در ذهنم دوباره و دوباره میمی

 «نگران اسناد نباش.» 

شود و من با قلبی که عجیب ته در آسانسور بسته می

 روم.چهارم میی آن خالی شده به طبقه
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 639پارت#

 

 

 

 زمین تکه چند با را او خواستن مادرش برای کسی که

 جعلی یوکالتنامه یک با پدرش و بود کرده واگذار

 چون. بود غیرممکن نبودن نگران را، اشپدرانه حمایت

 دنیا در من یداشته تنها اینکه از بیشتر هازمین این

 ام هستند.باشند، قیمت روزهای پراز تنهایی کودکی
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اندازم و به آرامی نگاهی به تابلوی کوچک کنار در می

کنم. به کاری که در حال انجامش هستم در را باز می

اطمینان ندارم. میان اضطراب بازی خوردن و هیجان 

 ام.ی بازی بودن احتمال دوم را انتخاب کردهمهره

حساب »شنوم. همین لحظه می صدایش را انگار از

 «غزال واسه من از بقیه جداست.

 

 تنها وجود با حق داشتم باورش کنم. حق داشتم

 باز با. بزنم خوب فال ستعمدی ندارم شک که ماندنی

 و کنجکاو نگاهش. آیدمی باال منشی سر در شدن

 را بیقرارم نفس گوید،می که سالم. است پرسشگر

 .کنممی رها آرام

 یر. من امروز وقت مالقات داشتم.وقت بخ -
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ام اطمینان ندارم. از حسام نشنیده به چیزی که گفته

بودم وقت مالقاتی هماهنگ کرده است یا نه. مقابل 

 ایستم.میزش می

 

 اسم شریفتون؟-

کشم و با مکثی کوتاه هایم را توی دهانم میلب

 گویم:می

 رادمنش. غزال رادمنش. -

زد و بعد بگوید که باید نگاهی به سیستمش بیندا

ام و رئیسش در جلسه قراری نیست یا مثال دیر رسیده

شود ی دیگر. ولی از جایش بلند میاست و هزار بهانه

رود. پیش از باز و به طرف چرمی انتهای سالن می

 گوید:کردن در می
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 بفرمایید منتظرتون هستن! -

 منتظر... منتظر من!

ه مردانی که ظاهر مرد داخل اتاق عجیب آشناست. شبی

 خوشامد ام.اش را در تلویزیون دیدههر روز شبیه

 میزش مقابل هایمبل از یکی روی من و گویدمی

 از. کنم شروع جایی یک از را حرف باید. نشینممی

 بودن غریب شاید و فرعی مسیرهای بودن بسته برف،

 .من

 کنم.بابت تاخیری که داشتم عذرخواهی می -

نشیند و عت مینگاهش پشت سر من روی سا

 گوید:می

 

تاخیری نداشتین. توی ایران پنج شش دقیقه  -

 شه.تاخیر حساب نمی
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چرخانم و به ساعت پنج، شش دقیقه؟ مچ دستم را می

کنم. دوازده و شش دقیقه. ولی حسام به من نگاه می

 گفته بود ساعت ده وقت مالقات گرفته است.

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 640پارت#

 

 

 دهم.آب دهانم را محکم فرو می
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خب من در خدمت شمام. به من گفته بودن در  -

های ما موردی رو ی یکی از زمینمورد معامله

 خواستین بگین که...می

زند و دانه دانه هجای کلمات را کامل ادا کند حرف می

 کنم.کند. حرفش را اصالح میمی

 من.های زمین -

زند، صاف نگاهش را که مدام به اطراف گریز می

 شوم.دوزد به من. در جایم جا به جا میمی

 

ها مال منه. شرکت شما پیش از زندانی اون زمین -

شدن پدر من باهاش یه توافقی انجام داده که 

ی شما در هنوز نهایی نشده. االن من طرف معامله

 اون قرارداد منم.

 ندازد.اابروهایش را باال می
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 ماه سه همون .شده قطعی که امالک انتقال ولی -

 !پیش

های خودم اسناد و مدارک گفت. من با چشمدروغ می 

ها بود. به خاطرش به را دیده بودم. عبدی دنبال آن

شعله باج داده بود و فرح؛ پشت کرده بود به برادری 

 گفتند نفسشان بند هم است.که همه می

 

ان نداره. پدرم خودش گفت سه ماه پیش؟ این امک -

 کار به انتقال اسناد نرسیده.

 مدرکی چطور؟ شما. کنم ثابت بهتون تونممی من -

 دارید؟ حرفتون برای

لحنش دیگر آن لحن سنگین و پر اطمینان نیست. 

شود در آن دید. خسرو گفته هایی از نگرانی را میرگه

بود مدارک باید به دست کسانی که دنبالش هستند 
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دانستم ولی د. چطورش را نمیبرسن

 نباید مدارک جای که بود این برداشت ترینساده

 .شدمی آشکار

 

 من نه. ولی پدرم مطمئنا سند و مدرکی داره. -

نشیند کنج دهد به صندلی. لبخند مالیمی میتکیه می

 گوید:هایش و با راحتی خیال میلب

ول پدر شما که متاسفانه زندانیه... ولی فکر کنم شما ا-

 باید این مسئله رو با خودشون حل کنید.

 راه را درست آمده بودم؟

 درگوش:

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 641پارت#
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 محاسباتم اشتباه از آب در نیامده بود؟

 ای داشت؟این مکالمه چه عایدی

 لرز توانممی .زنممی موهایم را پشت گوش

احتماال این حالم . کنم حس وضوح به را سرانگشتانم

 با گذارد به حساب باور رکب خوردنم از همایون.را می

 شودمی خیره و صندلی به زندمی تکیه بیشتری آرامش

 .من به

 

ترین بازگشتکنم درست وسط یکی از بیحس می

ام. از روی مبل بلند مسیرهای زندگی گیر افتاده
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بند  آید. دستم را دورشوم و نگاه او با من باال میمی

 کنم.کیف مشت می

تونم مطمئن بشم چیزی که گفتید چطور می -

 درسته؟

 خورد.روی صندلی تکان کوچکی می

ی ما نیست. قرارداد کامال قانونی البته این وظیفه -

 پیگیری بخواید اگه هم شما انجام و نهایی شده.

 شهمی چون ولی. باشه قانون طریق از باید کنید

تون دارید، این هفته پدر با مشکلی نوع چه فهمید

ی آینده تماس بگیرید. به یکی از که نه، هفته

 سپرم به این مسئله رسیدگی کنند.همکارانمون می

 

 برده بودم یا باخته بودم؟
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کنم و دهم. کوتاه تشکر میآرام سرم را تکان می

آیم. در تمام این لحظات سنگین از اتاقش بیرون می

طور با اطمینان گفته نای که کنممی فکر هاییدروغ به

شنویم و هایی که نظیرش را هر روز میشوند. دروغمی

 محکومیم به سکوت کردن!

حال بدی دارم. انگار هزاران کیلومتر را به امید سراب 

ی چشمم به خارش سوزد و گوشهام. گلویم میدویده

 روم.افتد. از ساختمان شرکت بیرون میمی

 

ای از برف جا کنار کپه ماشین پسرِخاتون هنوز همان 

شود. است. با دیدنم از ماشین خارج میپارک شده

کند. آنقدر بغضم را نگاهش روی صورتم سنگینی می

 ام به جوشش افتاده است.ام که معدهقورت داده
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نشینم. چند قدم جلوتر روی سکوی سرد ساختمان می

 نه نه، است؟ آید. مهمشاهد با هول چند قدم جلوتر می

 اویی که باید باشد، نیست! وقتی

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 642پارت#

 

 

 حالتون خوب نیست؟ -
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ی چشمم سر ی اشکی که از گوشهجلوی قطره

ام پاکش گیرم. با دست از روی گونهخورد را نمیمی

 کنم.می

 چرا خوبم. -

کند. حق دارد. حالم خوب نیست. این عجیب نگاهم می

کند. گوشی را از جیبم بیرون ام میدیوانهتعلیق دارد 

 آورم. هیچ تماس و پیامی نیست.می

 :گویدمی ربطبی شاهد

 

 مادرم چند بار زنگ زد که زود برتون گردونم. -

 کنم.گیرم و نگاهش میسرم را باال می

 چرا انقدر اصرار داره برگردم عمارت؟ -

 کند.شاهد اخم می
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 حتما چون آقا خسرو سفارش کرده. -

 کنم؟ا دارم با او بحث میچر

آم دونست من امروز با حسام میخسرو که می -

 اینجا. اصال به خاطر همین از تهران اومدیم.

 گوید:کند و میبه جای جواب به ماشین اشاره می

 آید؟نمی -

 

اندازم. آرام از روی سکو نیم نگاهی به ماشینش می

ند هایم در همین چی استخوانشوم. انگار همهبلند می

اند. خیال شاهد که از آمدنم راحت دقیقه یخ بسته

رود. هنوز قدم اول را شود به طرف ماشینش میمی

ام که لرزش آرام گوشی نگاهم را تا برنداشته

کشد. اسم حسام و پیامش روی اش پایین میصفحه

 بندد.صفحه نقش می
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 «ام ازت دختر.راضی»

 

ی وجودم گذرد. سرماانگار جریان برق از وجودم می

 آن از شوممی رها دهد.جایش را به موجی از گرما می

 در را نگاهم چیزی کشف با .تعلیق یکشنده حس

 از حاال همین که بود فهمیده کجا از. چرخانممی خیابان

 وجودم یهمه کم کم عصبانیت ام؟آمده بیرون شرکت

 .گیردبرمی در را

گاه ن خوب طرف همه به و ایستممی تا کنار خیابان

کنم. در خلوتی یک روز سرد برفی می

 .نیست آشنایی تصویر هیچ

 چی شده خانم؟ -

گردم. با مکثی کوتاه به طرف ماشینش به طرفش برمی

 گویم:روم و میمی
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 منو ببر عمارت. زود لطفا. -

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 643پارت#

 

 

 حسام یشماره. نشیندمی فرمان پشت تعلل با شاهد

گیرم. اثر اضطراب دو شب پیش است یا ناباوری می را

 جواب خواهممی فقط که امروز سردرگمی یا دیروز و

 .کنم خالی سرش را حرصم تا بدهد
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کند. گوشی را رسد که ریجکت میبوق اول به دوم نمی

 کنم.کنارم روی صندلی پرت می

 اَه. لعنتی. -

 

کند. چوب خط شاهد باز هم از آینه نگاهم می

. است شده پر کوتاه یفاصله همین در هایشنگاه

 برای دستم. دهممی فشار مشتم در محکم را گوشی

 خوب یعنی حسام پیام. رودنمی پیش خسرو با تماس

 ماهی قول به که من مثل نه. دویشان هر سالمند؛ و

 .استیصال و حرص از بود آمده در پیرم

هایم را چسبانم و چشمپس سرم را به صندلی می

 چشمم پیش ندم. تمام اتفاقات این دو روز ازبمی

 رسیدن جواب به برای که ساده یمعادله یک. گذردمی
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 و افتدمی اندازی دستت در ماشین. است داده چند لنگ

 .کندمی برخورد شیشه به شدت با سرم

 

کنم. شاهد از آینه با نگرانی هایم را باز میچشم

 گوید:می

 له رو ندیدم.ببخشید. برف جمع شده بود چا -

 پشت شده پنهان حقیقت همیشه عجیب نیست. ما

 روی گذارممی را دستم. بینیمنمی را چیزها از خیلی

 :پرسدمی دوباره. دردناکم پیشانی

 تون شد؟چیزی -

شود تا جوابی به او بدهم. لرزش آرام گوشی مانع می

کند. هایم را در سینه حبس میدیدن اسم حسام نفس

 گذارم.حرف کنار گوشم میدارم و بیبرمیگوشی را 
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 ...دونممی غزال جان، -

 گویم:میان حرفش با حرص می

 آد من جانِ شما بوده باشم.یادم نمی -

تواند آن دخترک کند. انگار میحسام سکوت می

گیر درونم را که امروز یک بار دیگر تنها رها شدن بهانه

ینه نگاهم را تجربه کرده است، ببیند. شاهد باز از آ

کنم. ی سن و سال کمش را نمیکند. دیگر مالحظهمی

تکان « چیه؟»در همان حال سرم را برایش به معنی 

 گوید:دهم. حسام با مکث واضحی میمی

 

 که اونی بذار گی. جانِ من نیستی ولیدرست می -

 .بزنه حرف باهات امشب هستی جانش
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 خورد.میقلبم محکم به در و دیوار سینه 

 االن پیش شماست؟ -

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 644پارت#

 

 

پیش من نیست. از اول هم نبود. ولی پیش تو  -

 آد.مطمئنم که می

خواهم درگیر هایش بودار است ولی نمیحرف

احساسات شوم و یادم برود یک پای این اتفاقات 
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خواهم از دستشان بدهم؛ حتی هایی است که نمیزمین

 ها ریسک کرده باشم.خاطر خسرو روی آن اگر به

 ماجرای امروز چی بود؟ -

انگار انتظار ندارد با این سرعت مسیر حرف را تغییر 

 بدهم.

 من فقط به حرف سلطان اعتماد کردم. -

 کدوم حرف؟ -

 

صدایش همان حظی را به همراه دارد که در پیامش 

 شد حس کرد.می

 اینکه تو خیلی تیز و باهوشی! -
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خانم »بود؟ خسرو که در این مدت بارها  خسرو گفته

را با طعنه به زبان آورده بود؟ کالفه از « نخبه

 گویم:گریزهایش می

االن چون ازم تعریف کردین باید گول بخورم و  -

 ها اومده؟نپرسم چه بالیی سر اسناد و زمین

 شود.صدای نفس گرفتن حسام شنیده می

بود  سر دادن اسناد باهاشون معامله کردم. الزم -

 معامله تضمین باور کنن تو از جریان خبر نداری.

 توی من پای بودن گیر و تو ندونستن بود؛ همین

 .ماجرا

 

هایم تند. قلبم یکی شود و نفسهایم درشت میچشم

 بود؟ کرده معامله هازمین اسناد سر زند.در میان می
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 هاآن انتقال از اطمینان با مرد آن که بود همین

 گفت؟می

 سناد دست شماست؟مگه ا -

 دهد:جواب می

 بود... از همون دیروز که باهم اومدیم، بود! -

 

کنم. شود، در را باز میهمین که ماشین متوقف می

شود. هایم باشتاب به طرف عمارت برداشته میقدم

روم. خاتون با شنیدن صدای ها را دوتا یکی باال میپله

ها را دوتا یکی پلهآید. ماشین از ساختمان بیرون می

 پرسم:روم و نرسیده به ایوان بزرگ عمارت میباال می

 اومده؟ -

 کی مادرجان؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 خسرو. -

 

. 

 

 کردم. خداآرزورادرگوشتو#

 645پارت#

 

 

 

. گذرممی کنارش از. کندمی خاتون با تعجب نگاهم

 عمارت بزرگ سالن وسط. قراربی و نگران و امعصبی

چرخانم. هیچ اثری به اطراف می را نگاهم و ایستممی

 گاه قرار نبود آنجا باشد.از خسرو نیست. جوری که هیچ
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 رساند.خاتون نفس زنان خودش را به من می

 

 آخه؟ والیی و هول تو اشهمه شما چرا -

های حسام در گوشم زنگ چرخم. حرفبه طرفش می

زند. هر سه نفرمان چیز مهمی را سر این معامله می

های مادرم را، حسام بودیم. من زمین وسط گذاشته

ی مهر و خاطرات اعتبارش را، خسرو ته مانده

 اش را.کودکی

 ...اینکه یا برم؟ من نذارین بود گفته و زد زنگ بهتون -

 پرسد:میام حرفم می

 کی؟-

نگاهم آنقدر گویا است که منتظر جواب از طرف من 

 نباشد.
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مادرجان. همون آقا خسرو؟ اصال امروز زنگ نزد  -

دیروز قبل از اومدن شما زنگ زد گفت غزال 

 .امانت پیشت خانم

 

 یا بود گفته را جمله دانستم خسرو دقیقا همیننمی

 چیزی .بود کرده استنباط هایشحرف از را آن خاتون

 یناخواسته حظ یک. ترکدمی دلم در حباب مثل

 .کنممی اخم اختیاربی. خوشایند

 زود برگردیم؟ زدینپس چرا زنگ می -

منطق و دختر تنهای درونم دوباره سربرآورده است. بی

 لجباز.

خب امانت هستی پیشم. گفتم زود بیاین خدای  -

 نکرده اتفاقی پیش نیاد.
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کنم. نه ذهنم آرام گرفته و نه نفسم را محکم رها می

دهم. بند های ناآرام قلبم. سرم را تکان میتپش

کشم. حالم خوب می باال امشانه روی را کیف بلند

نیست. حاال که هیجان روبه رو شدن با خسرو فرو 

کش کرده، بغض درست مثل دملی چرکین در گلویم 

 .شودمی جمع را دهانم اشتلخی از و کندمی سرباز

 

 آید.روم و نگاه خاتون با من کش میها میبه طرف پله

 پرت مبل روی را امبارانی و شال شوم.وارد اتاق می

ی ایستم. سایهی بلند اتاق میکنم و پشت پنجرهمی

بینم. خودِ منتظرم که محوی از خودم روی شیشه می

 مغلوب سنگینی زمان شده بود.

 کشم.با کالفگی از پشت پنجره عقب می
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همایون مهتابو دوست نداشت. »گفت: ماهی همیشه می

مردی که زنش رو دوست داشته باشه، دلتنگ چین 

 «. چه برسه به خودش!شهدامنشم می

 دلتنگ وقت هیچ نداشت؟ دوست همایون مهتاب را

 به اشزندگی مسیرهای یهمه و نبود دامنش هایچین

 را فکرش وقت هیچ چطور؟ مهتاب شد؟پدرمی ختم او

 زنان از نسل دو سرنوشت هایشزمین کردمی

 دهد؟ تغییر را اشخانواده

گفته بود  او و بودم منتظرش ایستم.وسط اتاق می

« ها»درآن اتاق دنبالش نگردم. نفس سنگینم را 

 روم.کنم و از اتاق بیرون میمی

 

. 
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 هم خوابم وسط تا را پایشان اتفاقات امروز

 هایمپلک در شدن بسته و باز صدای. اندکشیده پیش

. کنممی باز را هایمچشم کوتاهی مکث با .لرزاندمی را

دارم و به در اتاق کار برمی دستم روی از را امپیشانی

کشد تا یادم بیاید کجا کنم. چند ثانیه طول مینگاه می

 هستم و چرا!

 

شوم. صدای حرکت با عجله از روی صندلی بلند می

هایم تکان شکند. لبهایش سکوت اتاق را میچرخ

خورند و اصواتی نامفهوم از میانش خارج کوچکی می

 شود.می

روم. هوا رو به بیرون می های بلند از اتاق کاربا قدم

 های سالن روشن نیست.تاریکی رفته و هنوز چراغ
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 غزال خانوم جان؟ -

گردم. خاتون دست روی کلید برق به طرف صدا برمی

 چیزی منتظرم. شودمی غرق نور در جا همه گذارد ومی

 .بگوید

 آقا خسرو اومد. -

پرسم کجاست، چرا زودتر بیدارم نکرده یا کی نمی

 روم.است. به طرف اتاقش میآمده 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 646پارت#
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 گوید:خاتون از پشت سرم می

 امان بده حرفم تمام بشه مادر جان. -

دهم؛ نه خودم، نه ضربان تند قلبم و نه امان نمی

ای که دوباره در وجودم نبض گرفته عصبانیت و نگرانی

رسانم. در یاست. با همان شتاب خودم را به اتاقش م

ای از حضورش نیمه باز است و از بیرون هیچ نشانه

گذارم و هلش شود. دستم را روی در میدیده نمی

چرخد و با تقی آرام به دیوار دهم. در روی لوال میمی

 کند.برخورد می

 بزرگ یجعبه آمدنش نشان کسی در اتاق نیست. تنها

رد. وارد دا قرار تخت پایینی یگوشه که است ایتیره و

 کنم.شوم و در جعبه را باز میاتاق می
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میان تاریکی فضای اتاق سرخی چیزی که درون جعبه  

 آخرین روشنی کند.است لبم را به پوزخندی کج می

 را دستم .آفتاده آن روی یپنجره از روز هاینفس

 که ایتنه نیم از بیشتر. دارممی برَش و برممی پیش

 که های دامنیارچه و چینپ درخشش است، دستانم در

 دیگرم دست .کندمی جلب را توجهم مانده جعبه در

  ...ولی رودمی پیش اشپارچه لمس برای

دونم دختری که با یه دوستت دارم گول می -

 شه.ای هم آروم نمیخوره با هیچ هدیهنمی

تر شود. نیم تنه را محکمی راه مشت میدستم میانه

 گیرم.میان انگشتانم می

 

 ولی قول داده بودم... -
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 گوید:کند و میچرخم. مستقیم نگاهم میبه طرفش می

 شه.حرفم دوتا نمی -

شود از سیاهی حالش خوب نیست. این را می

هایی که به طرز غریبی غمگینند فهمید. درست چشم

 اش.مثل آن شب بعد از بیرون کردن فرح از خانه

دارم. نیم هایش برمینگاهم را باتاخیری کوتاه از چشم

بار گذارم. از شانس بدش اینتنه را سر جای قبلی می

 حال من هم خوب نیست.

 کنی؟ردش می -

 شود.ام مشت میدست خالی

 اول حرف بزنیم. -

 گوید:آید و مییک قدم جلوتر می

 چی بگیم که اوضاع رو از این بدتر نکنه؟ -
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ی تلخی فهمم. تک خندهبرای اولین بار منطقش را نمی

 کنم.می

 شه نباید حرفشو بزنیم؟چون اوضاع بدتر می -

 :گویدمی و گیردنفس عمیقی می

 بپوشیش؟ اول شهمی -

دهم. امروز هزاربار از دلهره و ناباور سرم را تکان می

 ادامه استیصال مرده و زنده شده بودم و هنوز هم

 من از توضیح، جای به و بود آمده او وقت آن. داشت

 را به تن کنم؟ اشهدیه خواستمی

 شه!آخرش اون چیزی که باید بشه می -

 مرد، آن هایحرف حرفش عجیب ترسناک است.

! خودش نبودن زد،می دم آن از حسام که ایمعامله

 :گویممی بیقرار
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 من بهت اعتماد کردم خسرو. -

 گوید:هایم و میدوزد به چشمنگاهش را صاف می

 پس به اعتمادت اعتماد کن. -

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 647پارت#

 

 

 

 گویم:ام و میگذارم روی سینهدستم را می
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تونی درک کنی من االن چه حال بدی دارم؟ منو می -

چند ساعت تنها و بدون هیچ توضیحی رها کردین؛ 

دونستم باید چی کار کنم. برم، بمونم. وقتی اون نمی

زد، باید آدم داشت در مورد سند خوردن زمینا حرف می

 سکوت کنم، حرف بزنم!

خارج از برنامه بود. قرار نبود اذیت بشی. حسام  -

رو زودتر از چیزی که انتظارشو داشتیم باهاشون روبه

 فرصت سر من ولی خواست ریسک کنه.شد و نمی

 .کنممی سرویسش حتما

هایی تنها ماندن و آن همه اضطراب یک طرف، حرف

 طرف.که در دفتر آن مرد شنیده بودم یک

 

 کرده؟ معامله سندا سر که گفتمی راست حسام -

 پرسم:دهد و من با بیقراری بیشتری میجوابی نمی
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 اصلشونو؟ ولی مگه قرار نبودی... -

. ماندمی ناتمام من نطق آورد کدستش را جلو می

 عقب را سرم صورتم، روی نشیندمی که انگشتانش

معلق  آسمان و زمین میان ایلحظه دستش. کشممی

 ماند.می

 

 گرده.برمی -

پس حسام راست گفته بود که سر اسناد معامله کرده. 

اختیار خندم. پر از غصه و ناباوری. تن صدایم بیمی

 آید.پایین می

گرده؟ چیزی که تمام این مدت همایون چی برمی -

دستای خودش قایم کرده با چنگ و دندون از هم

امروز  باید. دارن نفوذ بود؟ اینا قدرت دارن،

دیدی چطور وسط اون همه شاکی با اطمینان از می
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گفت و عین خیالشم نبود. تا سند خوردن زمینا می

 ثبت تاریخ تخلف با توننمی دونمجایی که می

 تا بدوئیم باید چقدر وقت نه؟اون ببرن، عقب رو

 اصال سال؟ چند ماه؟ چند کنیم؟ ثابت اینو بتونیم

 دست و رج بشهخا ایران از هازمین پول وقتی

 داره؟ ایفایده چه دیگه برسه، بقیه

 

 یا ایبقیه اون رفتن در قسر نگران االن تو -

 مادرت؟ هایزمین

 

سوالش جواب واضحی داشت و 

 کنار تنها،غزالِ غزالِ غزال، چون نداشت.

 پاسخی کدام هر تعریف که بود مشترکی هویت خسرو،

 .دادمی او سوال به متفاوت
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طرف من نیست انگار. سیب آدمش منتظر پاسخی از 

 گوید:رود و میسخت باال و پایین می

امروز از اول وقت آگاهی بودم. یکی یه سری  -

مدارک دستم امانت داده بود که براش یه کاری 

 انجام بدم.

 شود که وارد اتاق شده بود.حالش شبیه وقتی می

 

 

. 

 

 .کردم استفاده ازش -
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 » شود.اک میپژو ذهنم در دور ایخاطره صدایش از

. بقیه تا خورهمی بدتر بازیهم و خودی از همیشه آدم

 «.باشه داشته هم آتو دستش اگه مخصوصا

 کنم:زیر لب زمزمه می

 شهرزاد! -

 کند.حرفم را رد نمی

ازم خواسته بود با اون مدارک طالق و حضانت  -

 شونو فروختم.شو براش بگیرم. ولی من... همهبچه

ی بدخیمی با سرعت رشد انگار در گلویش توده

شود و سیب آدمش تند دار میکند. صدایش خشمی

رفیع و عبدی « همه»رود. منظورش از باال و پایین می

 که نبود، نه؟
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 زود خیلی نگران چند ماه و چند سال نباش. -

 مشخص تکلیفتو تونیمی تو و شهمی رو چیزهمه

 .بری و کنی

شود. سرش را میانگار سیلی خورده باشم صورتم داغ 

هایم کند و با حس عجیبی خیره در چشمخم می

 گوید:می

 تالش انقدر همینم خاطر به خوای بری دیگه؟می -

 درست. نکشه مادرت اومدن تا کار که کردی

 گم؟نمی

ای محکم دور گلویم چنگ شده کنم پنجهحس می

 کند.هایش را بیشتر میاست و هر لحظه فشار انگشت

ودم؛ دنبال رو کردن دست فرح. دنبال من دنبال حقم ب

ی کمک کردن به او... به فکر رفتن هم بودم. مثل همه

 ام.های زندگیسال
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 و این عذاب روز و شبم بود.

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 648پارت#

 

 

 سردرگم آوا،بی صدا،بی لغزند؛کلمات روی زبانم می

ر فشا هم روی را هایملب. تکذیب و تایید میان

شود. تاب باال و پایین میام تند و بیدهم. سینهمی

هایش. حالش کشد روی یکی از چشمخسرو دست می

 از وقتی که آمده هم بدتر است انگار.
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دم همه فقط چند روز به من وقت بده. قول می -

 چیزو برگردونم سر جای اولش.

 

قولش را باور داشتم ولی، خیلی چیزها دیگر سرجای 

شد. مثل من که شت. عین قبلش نمیگاولش برنمی

 .شدمنمی روزها این از پیش از غزال آن هرگز دیگر

ای بود مثل دونم شاید اگه اوضاع جور دیگهنمی -

بار تا تهش اومدم ولی ایندفعات قبل کوتاه می

 رفتم.

 من بودن جز به داشت قبل دفعات با فرقی چه باراین

ش را ندارم. دلم ادرماندگی و اندوه تاب ماجرا؟ این در

خواهد دستم را باال ببرم و سیاهی غمگین می

 چشمانش را لمس کنم.

 اون مدارک چی بودن؟ -
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کند. انتظار ندارم به راحتی نفسش را محکم رها می

 گوید:جواب بدهد ولی می

 

کنه شرکتی که االن یه سری اسناد که ثابت می -

دست رفیعه قراره مقصد قاچاق ارزهای صادرات 

های با همون سرمایه پیمانکاری پروژهباشه و 

 این. بده انجام کشور از خارج تجاری هلدینگ رو

 یه بیشتر که هازمین انتقال قرارداد کنار مدارک

 .کنهمی تموم شونوهمه کار همکاریه، یتوافقنامه

ای گوید یعنی دوباره قرار است پروندهچیزی که او می

ستم تا چه حد به دانشود که نمیبا تخلفات جدید باز 

دانم باید همایون مربوط است. حال غریبی دارم. نمی

ی من معامله کرده از کنار مردی که سر آرامش و آینده
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به راحتی بگذرم یا نگران پدری باشم که من را تنها 

 داند.همخون و آخرین معتمدش در دنیا می

 

گذرد و گریز کوتاهی روی جعبه نگاه خسرو از من می

 گوید:گردد میزند. دوباره که به من برمیمی

 م...کم خستهمن یه -

کالفه و ناآرام؛ این بهترین تعریف برای حال این 

شوم. من هم اش است. در جایم جا به جا میلحظه

دست کمی از او ندارم. آن حجم عصبانیت جایش را به 

سردرگمی و اندوه داده است. قدمی به طرف در 

 ویم:گدارم و میبرمی

 آماده برام خاتون که اتاقی روم توپس من می -

 ... کرده
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 دهانم در حرف کند.گیرد و متوقفم میبازویم را می

 .ماسدمی

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 649پارت#

 

 

 هیچ من که جا. بهت گفتمبمون همین -

 خودمو اتاق این و خونه این تو نتونستم وقت

 تونستی! شاید... تو ولی .کردم پیدا
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حرفش عجیب دوپهلو و معنادار است. دستم را رها 

 گوید:کند و به جای جواب نگاه پرسشگرم میمی

گم خاتون شامو زود آماده کنه. فردا صبح می -

 صنیعی هاشم ی پدربزرگت. این یاروریم خونهمی

 طرح توی که زمینایی خرید سر شرکته دالل

ری به د که مدال این از. بودن گردشگری یپروژه

خوام فکر تخته خورده و به نون و نوا رسیدن. می

خبر دنبال اسنادی. منم که تکلیفم کنه از همه جا بی

 گیرم.مشخصه. دارم انتقام همایونو از دخترش می

تاکجا پیش رفته بود؟ تا کجا از خودش مایه گذاشته 

بود؟ یادم است آن روزهای اولی که قرار بود نقش با 

ی ما کنیم، گفته بود هیچ کس رابطههم بودن را بازی 

 ترساندشان.کنند و همین هم میرا باور نمی
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حق داشت؛ انگار قرار نبود هیچ کس به جز ما این 

 رابطه را باور کند و بیشتر از خودِ ما از آن بترسد.

گذرد. غذای چند ساعت از آن لحظه و رفتن خسرو می

او که امشب خاتون نه از گلوی من پایین رفته بود و نه 

ایستم و به طرز عجیبی ساکت است. وسط اتاقش می

 گردم.میان سایه روشن آن دنبال خودم می

غزالی که دیگر مثل صبح عصبانی نیست، ترسیده 

 نیست، تنها نیست ولی بیقرار و دلتنگ چرا!

ی کوتاه انگار روحم را غریب کرده است. این فاصله

ای که درش هنوز هایستم و از باال به جعبکنار تخت می

 کنم.نیمه باز مانده نگاه می

 

یاد روزهای اولی که دیده بودمش در ذهنم زنده 

 دهم.شود. در جعبه را با نوک انگشت هل میمی
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افتد. خورد و پایین میدر آرام از روی جعبه سر می

بیکالمی سرم را به عقب  نوای دور و آشنای موسیقی

 چرخاند.می

ناختم. روزهای اول حضورم در شمن این صدا را می

 شدم.ی خسرو هر صبح با همین نوا بیدار میخانه

زند. دستم را حسی مثل کشف یک راز در دلم جوانه می

 برم.جلو می

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 650پارت#
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گیرم. آدمی ی نرم لباس را میان انگشتانم میپارچه

ی زدهنیامده و حسرتانتظار روزهای همین بود؛ چشم

اش است که روزهای گذشته. این میان حال و لحظه

شود. لباس را تا جلوی معلق میان این دو تباه می

پرسم، چه کسی آورم و از خودم میهایم باال میچشم

 از فردا خبر دارد؟

 

سرمای شبِ عمارت پوست و بازو و شکم عریانم را 

حرکت روی هم  هر با دامنم هایچین کند.مورمور می

ی دوم گیرم و به سالن طبقهلغزند. رد صدا را میمی

رسم. یک تاالر کوچک که آینه کاری سقف و می
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دیوارش هر کسی را هزاران بار در خودش تکثیر 

 کند.می

خبری از خسرو نیست و صدای موسیقی از جایی 

گیرم. شود. سرم را باال میی سالن شنیده میگوشه

ی بینم که با نیم تنهف دختری را میهای سقمیان آینه

 اش نیست.قرمز و دامن بلند شبیه خود همیشگی

 

های دامن به رقص در چرخم. چینآرام دور خودم می

 آیند. نرم، مالیم و باشکوه.می

 سرخ دختر هزاران شود و رقصچرخیدنم تندتر می

 دارکش و کند زمان. پرشورتر هاآینه درون پوش

های هایش روی سنگرب قدمض صدای. گذردمی

تر ایستاده و به من طرفکند. کمی آنسالن متوقفم می

 کند.نگاه می
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 نازکردن بلد نیستی یا بهش نیاز نداری؟ -

موهایم را که به خاطر چرخیدن روی صورتم ریخته 

زنم. باید به خودم اعتراف کنم که من پشت گوش می

 این عریانی روحم را کنار او دوست دارم.

 نازکش وقتهیچ من کن اولی چون فکر -

 .بیاد کارم به یادگرفتنش که نداشتم

لغزد و به دامنم آید. نگاهش آرام روی من میجلوتر می

ی شود. در فاصلهرسد. عضالت شکمم منقبض میمی

 گوید:ایستد و مینزدیکی به من می

 به نیازی اصال تو چون. دومی کنممی فکر من ولی -

 !نداری ادا و ناز
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 جور عذرخواهی یا...عریف بود یا یکت

 نیمه هاییلب با نشیند و منمقابل پاهایم روی زانو می

 شوندمی تند دوباره نشده آرام هنوز که هایینفس و باز

 با پابندی و بردمی جیب در را دستش. کنممی نگاهش

. آوردمی بیرون آن از اینقره کوچک هایگوی و آویز

وی مچ پایم. آن را جلو ر نشیندمی دستش گرمای

ها بندد. گویکشد و پابند را با آرامش دور مچم میمی

خورند، قلبم انگار به جایی در که روی پوستم سر می

 کند.عمق وجودم سقوط می

 

. 

 

مچ یایم هنوز در دستانش است که سرش را باال 

 کند.آورد و نگاهم میمی
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 تاریخِ من چرا پرسیدم خودمتو این دو روزمدام از  -

 .دونستمنمی همایونو دختر تولد درستِ

گفت دخترهمایون تا حقیقت این لحظه را به به عمد می

هایش زیر روی من بیاورد یا خودش؟! سیاهی چشم

زند. چند تار مو سر خورده روی نور لوستر برق می

 گویم:اش. میپیشانی

 

 خواستی بدونی.شاید چون هیچ وقت نمی -

 گرمی. ایستدمی مقابلم و شودمی بلند از روی زانو

 .کندمی اعتراف. کمرم روی نشیندمی باراین دستش

 قرار نبود به اینجا برسه. -

 لغزد. هایم میانگشتانش روی مهره 

 قرار نبود من یه جایی به همایون ببازم. -
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 شود. پابند دور مچم سنگین می

 قرار نبود من انقدر تو رو بخوام. -

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 651پارت#

 

 

ی انتقامی که است. به نقشه منظورش به پایان بازی

 به .رسیدنمی اگر به خاطر من نبود شاید به پایانش

 نصیب من آمدن کوتاه خاطر به که امنی یحاشیه

 یک که داشتنی دوست یقصه به. بود شده همایون
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ادرش را م و او زندگی که کسی دختر بودم؛ من سرش

 جهنم کرده بود.

 کنم:دهم و از میانش نجوا میهایم را تکان میلب

کس بازن، نه هیچآدما همیشه به خودشون می -

 ای.دیگه

 

کند. نگاهش که روی سرش را کمی به طرفم خم می

 چرخد جان دارد انگار.اجزای صورتم می

 !غزال خودِ تو خیلی خوشگلی... تو!... خودِت!... -

 ایست یک. بردمی یاد از را تپیدن ایحظهقلبم برای ل

 بیشتر چه هر که تندی ریتم بعد و کامل

 حسی .گیردرامی گمشده نبض آن جای کمتر تپدمی

 دوستش که کسی چشم به اینکه بود؟ هم این از زیباتر

 فقط نه! درونت خودِ! خودَت! تو. بیایی خواستنی داری

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ها جود آنو در نقشی هیچ که هایینسبت یهمه و ظاهر

 نداری.

 

بار کنار کند و ایندست دیگرش را دور کمرم حلقه می

 شویم.هم در هزاران آینه تکرار می

 خلخال خفیف صدای .خورممی تکان آغوشش میان

 حس چه این. کندمی درخشان را او هایچشم سیاهی

 از پر باختنش یادآوری از حتی آدم که است غریبی

 شود؟می لذت

 

هایش آورد و پیش از نشستن لبپایین میسرش را 

 کند:ام زمزمه میروی شانه

 تولدت مبارک. -
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کنم. به و من به تمام تولدهای پیش از او فکر می

گفت مادرش حتی روزهای ی دختری که ماهی میقصه

 مرخصی دانشگاه از بود نشده آخر باداری هم راضی

به . خواندن درس سر مادرش و پدر دعواهای به .بگیرد

بردن اجباری مادرش به نیشابور و هفت ماهه به دنیا 

آمدنش. به تنها برگشتن مادرش به خاطر امتحانات 

ای که دانشگاه. به قهر پدرش. به شناسنامه

پدربزرگش برایش گرفته بود. دو ماه دیرتر. سر 

 آمد.موعدی که باید به دنیا می

 

شود و ام بیشتر میهای خسرو روی شانهفشار دست

 انگار که دهندمی انعکاس را ها تصویر زن و مردیینهآ

 .شوند جدا هم از گاههیچ نیست قرار
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 652پارت#

 

 

ی تازه رنگ خورده به این فکر خیره به در دولنگه

 ای دارد؟کنم که این آمدن چه فایدهمی

ها با باال آن به دستشان آنقدر های این معاملهاگر آدم

ای کار خودشان بنداست که بدون هیچ ترس و واهمه

 فرقی چه اینجا برند، بودن یا نبودن منرا پیش می

 کند؟می ایجاد
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 خوای پیاده شی؟نمی -

گردم که با خط عمیقی میان دو ابرو به طرفش برمی

 شودمی باز حرفی هایم برای گفتنکند. لبنگاهم می

گیرم و از می عمیقی نفس گفتن، از پشیمان بعد ولی

 روم.ماشین بیرون می

دیوار خانه بلند است و طوالنی. آنقدر که تا انتهای 

ی بن بست کناری کشیده شده است. صدای کوچه

آید و بعد حضور نزدیک او که بستن در ماشین می

 های شب پیش.ی لحظهکشاند به خاطرهذهنم را می

 

 .بزنی رو پایینی زنگ فکر کنم باید -
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گذارم کنم. دستم را میآرام و پنهانی رها مینفسم را 

دهم. روی زنگ پایینی آیفون قدیمی و آن را فشار می

 گوید:آید، میجوابی که نمی

 باالیی رو بزن. -

اندازم و همان کاری که گفته را نیم نگاهی به او می

ی چند دقیقه صدای زنی بار با فاصلهدهم. اینانجام می

 شود:شنیده می

 

 بله؟ -

های پشت در فون قدیمی است و او تصویری از آدمآی

. شناختنمی را من بود ندارد. که اگر تصویری هم

 ترنزدیک را سر. شودمی کج پوزخندی به هایملب

 :گویممی و برممی

 سالم خانم. ممکنه در رو باز کنید؟ -
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 شما؟ -

ی حاجی فیاضی؟ دختر گفتم؟ نوهباید دقیقا چه می

 خانه؟مهتاب؟ مالک این 

شود خسرو سرش را جلو بیاورد و با تعللم باعث می

 جدیت جواب بدهد:

 شید.باز کنید، متوجه می -

اش باال زده انگار. زن مکث کوتاهی باز آن رگ اربابی

 گوید:کند و میمی

 آم پایین.االن می -

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 653پارت#

 

 

ادت در را باز آید ولی انگار طبق عگوید که پایین میمی

کنم. در ناخودآگاهم منتظر کند. به خسرو نگاه میمی

یک حرف یا تاییدم. چیزی که وادارم کند بعد از تمام 

وقت حتی به ای بگذارم که هیچها قدم به خانهاین سال

 ام.حضورم در آن فکر نکرده

 خوای بری داخل؟نمی -

 

. برو گویدنمی زندمثل همیشه که با تحکم حرف می

 خواهم!پرسد که این رفتن را مییم
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 بازش انتها تا و در ی آهنیِگذارم روی لنگهدستم را می

 تصویر اُخرایی و سفید روی نشیندمی نگاهم.کنممی

 زنگ صدای. دلگیر و کهنه و سرد نمایی. مقابلم

 کوتاهی یفاصله به و رسدمی گوش به خسرو تلفن

 .شودمی دورتر لحظه هر که او صدای

نیا شوم. ساختمان خانه مثل عمارت ملکوارد حیاط می

ی ی دو طبقهبزرگ و اشرافی نیست. یک خانه

هایی دوار که کهنگی از در و دیوارش آجربهمنی با پله

بارد. دور و اطراف ساختمان پر است از درختانی که می

 است. بار و برگشان میان برف احاطه شدهی بیتنه

 

اند جلو برفش را کنار زده چند قدم در مسیری که

شود و زنی با عجله از آن روم. در ساختمان باز میمی

شود سن و آید. از همان فاصله هم میبیرون می
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 هم شاید یا ماهی سنهم .فهمید را باالیش سال

 که زده زنگ فلزی طاق زیر حیاط میان .بیشتر

 پیچیده دورش نظمیبی با گیاهی خشک هایشاخه

 م.ایستمی شده

گذرد، قرار بود با به اینجا حسام بیایم نه از فکرم می

 خسرو!

 گوید:جا میآید و از همانزن از آخرین پله پایین می

 بله خانم؟ -

سراسیمگی آشکاری در رفتارش است که معذبم 

تر شود. ژاکت و دامن مانم تا نزدیککند. منتظر میمی

موهایی  روی انداخته را بافت شال و ای به تن داردتیره

 نظر به که مثل نمای این خانه سفید و آجری است.

 .است خانه این اهلی که هاستسال رسدمی

 سالم. -
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 گیرد.نگاهش رنگ تعجب می

 سالم. امرتون؟ -

ای کردم؟ وسط حیاط خانهاز کجا باید شروع می

دانم و تا این حد ایستاده بودم که آن را حق خودم می

 غریب؟

 

 

. 

 

 وکردم خداآرزتورادرگوش#

 654پارت#
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 من غزالم. دخترِ... -

 چرخد.زبانم به گفتن دخترِ مهتاب نمی

 ی آقای فیاضی.نوه -

افتد و نگاهش با دقت میان ابروهای زن فاصله می

آید؛ بیشتری میان اجزای صورتم به گردش درمی

جوری که انگار بخواهد راستی حرفم را 

 .بخواند هاآن الیالبه از

 

ای از سر زند و نه جملهها لبخند میقصه مثل نه 

 گوید. هر چه هست، نگرانی است و نگرانی.آشنایی می

 من... -

 غزال؟ -
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. شودمی خانه وارد خسرو. گردمبرمی به عقب

 نگاهم .است رفته فرو درهم قبل از بیشتر هایشاخم

 با را گوشی که دستی روی خوردمی سر اختیاربی

 آمدنمان بدش حال و بازی پلیس این وسط .گرفته آن

 بود؟ مهم چقدر مهتاب پدری یخانه به

ها باور کنند من دنبال اسناد فقط برای اینکه آن آدم

 گردم؟می

 دانستم؟یا چیزهای دیگری هم بود که نمی

 خودتو معرفی کردی؟-

 کنم.دوباره به زن نگاه می

 

 بله. گفتم. -

 چرخاند.را میان ما میخسرو پرسشگرانه نگاهش 
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 خب؟ -

پیچاند. نگاهش در صورتم هایش را درهم میزن دست

 زند.دل می

. بیاین قراره شما بودن نگفته آقای مهندس -

 خانم نه خودشان، نه. نیامدن وقته خیلی خودشانم

 !مهندس

اندازد. ای که عجیب من را یاد قمر میمیان ته لهجه

جمع  گویدی که می«خانم مهندس»حواسم به 

 شود. خانم... مهندس!می

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 655پارت#

 

 

 این .شودمی قفل هم در اینگاه من و خسرو لحظه

 آورندسربرمی ناگهان که هاییحدس یهمه از روزها

 قبل از بیشتر بار هر که هاییاحتمال یهمه از ترسم؛می

 .کنندمی ناامیدم

 گیرد.می خسرو نگاهش را با تانی از من

 غزال که برای اومدن نیاز به هماهنگی نداره! -

کند. انگار زن بی حرف و پریشان فقط نگاهش می

 دارد زدنش حرف نوع در همیشه او موضع قدرتی که

 دلم عجیب که دستی .است کرده سردرگم را زن

 وادار را او و بگذارم خسرو بازوی روی خواهدمی

کنم. در این می مشت کردن، رفتار ترمالیم به کنم
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لحظه هیچ چیز بیشتر از کشف هویت زن و 

 به که مردی. نیست مهم امشنیده که مردی

 نه او چون باشد؛ مهرداد تواندنمی نظرم

 دو یکی بود گفته مهتاب. ایران در نه و است مهندس

 !همین. زندمی سری و آیدبارمییک سال

 

از  زدند.ها مهندس صدا میدر عوض همایون را خیلی

هایی که معلوم نبود چطور و کجا آن مدل مهندس

گفت بعد اند. ولی مدرک داشت؛ ماهی میمدرک گرفته

 انگار. گرفتن مدرک دنبال بود افتاده از رفتن مهتاب

 کم مهتاب از چیزی کند ثابت خودش به خواستمی

 .ندارد

گفت همایون باشد یعنی او از اگر آدمی که این زن می

پیش به این خانه رفت و آمد داشت. آنقدر خیلی وقت 
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داد. شاید از همان که برای آمدن کسی باید اجازه می

شش سال پیش که با مهرداد توافق کرده بود و شاید 

 تر از آن.هم قبل

کردم ماند خانم مهندسی که هر چه فکر میفقط می

 که گیرممی عمیقی نفس. رسدنمی کسی به ذهنم

 سوزد.می اشسردی از امسینه

 با تونینمی کنین خیلی مهمه،حاال اگه فکر می -

 !بدین خبر بگیرین تماس مهندس خانم

های آبی کند. با آن جورابزن معذب این پا و آن پا می

جایش پر از برف شده، باید و دمپایی بزرگی که همه

سردش شده باشد. ولی انگار ذهنش درگیرتر از آن 

وانم حدس بزنم چه تاست که سرما را حس کند. نمی

طور نگرانش کرده ولی هر چه که هست خبر چیز آن

 ها در آن زندگی کرده، منم!ندارد مالک جایی که سال
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 گویم:آورم و میگوشی را از جیبم بیرون می

شون رو بدید خودم تماس خواید شمارهمی -

 .ندارمشون سیو گوشی تو بگیرم.

دارد برمیگیرد. یک قدم به عقب انگار تصمیمش را می

 گوید:و می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 چی هر وقته چند یه. داخل بیارید تشریف شما حاال -

 نه دن،می جواب مهندس خانم نه زنممی زنگ

. زد حرف باهاشان بار چند آقا هاشم ولی. مهندس آقا

 .بده خبر بهشان گممی آقا هاشم به االنم

آید ت و به همین دلیل دلم نمیسن و سال ماهی اسهم

 به نگاهی نیم. دهم قرار فشار تحت او را بیشتر از این

 :گویدمی آرام ولی صالبت پر. اندازممی خسرو

 آم.تو برو من یه تماس بگیرم، می -

قلبم برای حال پریشانی که سعی دارد پنهانش کند 

دهم و همراه زن شود. سرم را آرام تکان میفشرده می

 .روممی آجربهمنی ساختمان قدیمیبه طرف 

دایره و دری که به چهار پله و یک ایوان کوچک نیم

شود. درون خانه بوی کهنگی و راهرویی بلند منتهی می
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چیزی مثل بخار شلغم که ماهی در زمستان برای خس 

 زند.ام میپخت، زیر بینیاش میخس سینه

 گوید:کند و میزن درمهمانخانه را باز می

 ه فرمایید. من به هاشم آقا یه زنگی بزنم.شما ب -

 از دارکش و کند شوم. زمان انگارجلوتر از او وارد می

 از ترکهنه چیزهمه. است کرده عبور خانه این اشیا روی

 !باشد باید که است آنی

رود. گوشی ی اتاق میزن به طرف میز تلفن گوشه

دارد و من تازه توجهم به سیم قدیمی را برمیبی

 شود.زند جلب میهایی که لنگ میدمق

 آم.بفرمایید بشینین. من االنه می -

 پرسم:ربط میبی

 کنید؟شما چند ساله اینجا زندگی می -
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اش ایستد. گوشی را به سینههایش از حرکت میقدم

 چسباند.می

 .قدرا این شه. فکر کنم سی،خیلی سال می -

نشیند. سی میهایم رنگ و غریبی روی لبلبخند بی

سال یعنی باید تولد من را در این خانه به خاطر داشته 

 دانمنمی که چیزی نگران او و زنممی پلک باشد!

 :کندمی تکرار دوباره چیست

 آم.به هاشم آقا زنگ بزنم می -

مانم سنگینی رود و من میلنگان از سالن بیرون می

اشیای شود. نگاهم میان بغضی که در گلویم گلوله می

ی گردو تا های خراطی شدهچرخد. از مبلسالن می

ها بیرنگ ی مخمل و فرش دستبافتی که گذرسالپرده

ها دوباره به و کدرش کرده است. نگاهم در امتداد آن
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ای که روی رسد و دفترچهمیز تلفن چوبی قدیمی می

 آن قرار دارد.

 در ی حرف زدن زن از جایی پشتزمزمه

روم و با سد. به طرف میز میرمی گوش به سالن

 دارم.نگاهی به در دفترچه را بر

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 657پارت#

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

های درون دفترچه متعلق به یک دست خط نوشته

 هاشماره مختلفی هایآدم نیست. انگار در طول سالیان

 هایاسم و شماره روی از سرعت با نگاهم. اندنوشته را

 آید.رد و پایین میخومی سر ناآشنا

دانم دنبال چه هستم و چرا. تنها حتی خودم هم نمی

 در که نامی کشف این خانم مهندس بیوسوسه

 اختیارش حتی و دارد آمد و رفت مهتاب پدری یخانه

 یکهنه و کلفت هایبرگه. است کرده امکالفه را،

 .رسممی آخر یصفحه و زنممی ورق چندبار را دفترچه

 

های کنم. به در سالن که زمزمهسم را رها میعصبی نف

کنم. رسد نگاه میزن همچنان از پشت آن به گوش می

 کنم بازی را شده آمده بودم نقشی که از من خواسته

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 به خوره مثل که سوالی برابر در شدنمی دلیل ولی،

 .کنم سکوت بود افتاده مغزم

 درست انگار شود.تر میصدای حرف زدن زن نزدیک

زند. مشتم را با حرص ت در ایستاده و حرف میپش

بندم تا صفحات باز دفترچه که در دستم قرار دارد می

ی آخر به نهصد و دوازده بسته شود. نگاهم در لحظه

افتد. باعجله دفترچه را از انتها باز ای میشماره

 دفترچه جلد روی هم سر پشت شماره دو کنم.می

ی همایون اسم. شمارهشنمی را اولی. است شده نوشته

 .تهران خط ی نسبتا رنداست و دومی؛ یک شماره

 هاشماره یبقیه برخالف و نیست قدیمی خطوط نوشته

 .است شده نوشته خوش خطی با

آورم. یک گوشی را با دست دیگر از جیبم بیرون می

دهم کنجکاوی به ظاهر احمقانه. برای خودم توضیح می
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ب زن است یا مرد. خواهم ببینم مخاطکه فقط می

ای که وارد کنم. با هر شمارهشماره را تند تایپ می

شود. آنقدر که کنم لیست مخاطبینم کم و کمتر میمی

 باالی در اسم یک ولی رسم به آخرین شمارهمی

 .ماندمی صفحه

کنم. حرف به حرف اسمش را. گیج و ناباور نگاهش می

ن را شد؟ صدای حرف زدن خسرو و زاینجا؟ مگر می

 شنوم.های دقایقی پیش میبلندتر از زمزمه

 

 غزال؟ -

کند. آید و نگاهش مینگاهم با همان حیرانی باال می

پالتوی مشکی اش را در جیب نیمخسرو با اخم گوشی

کند. هر قدر او ناآرام و کالفه است، من اش فرو می

 ناباورم.
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 کند.آید و نگاهی به دفترچه و گوشی میجلو می

 شده؟چی  -

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 658پارت#

 

 

 

نشیند آید و میبه جای جواب دوباره نگاهم پایین می

ایستد و . خسرو کنارم میی گوشیروی صفحه

 کند.پرسشگرانه جهت نگاهم را دنبال می
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 «مطهره»

 کیه این؟ -

ی پدری مهتاب؟ اصال مگر امکان داشت؟ خانه

 همایون؟ و او!

 خواهرِ... -

هایی که سنگین و غریبند خورم و با نفسرا می حرفم

 گویم:می

 دختر فتاح! -

 کند.سنگینی سکوتش سرم را به طرفش کج می

 این یعنی چی؟ -

 

 شده خاموش که گوشی یصفحه به هنوز نگاهش

 .است مانده
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 دونستی؟تو می -

 هایشچشم سیاهی در آید.سرش فورا باال می

رون صدای ظرف و بی از .ببینم را خودم تصویر توانممی

 پرسم:رسد.با ناباوری میظروف به گوش می

گفت منظورش همین خانم مهندسی که می -

 با داره صنمی چه مطهره فتاح؟ دختر است؟ دختره

 غلطی چه مهتاب یخونه تو اینجا اصال همایون؟

 کنه؟می

 

کنم مایعی غلیظ و داغ از پس سرم راه گرفته حس می

 و کالنتری تمسخر پدرش درهایم. نگاه پر میان رگ

 جان چشمم پیش کذایی آپارتمان آن در هایشحرف

 خسرو که است طور چه نگاهم حال دانمنمی. گیردمی

 .گیردمی دستم از را دفترچه و آوردمی جلو را دستش
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 االن این اصال مهم نیست! -

 و گیردمی را بازویم نباشد؟ مهم شدمی مگر مهم نبود؟

 :گویدمی

 ن تو فکرته بذار کنار.هر چی اال -

 هایم. توانستم؟ داغی آتش رسیده بود به نفسمگر می

دانست و امین ی مهتاب را میاگر مطهره ماجرای ارثیه

 جور کثیف بوددانست، ماجرا یکنمی

جور دانست یکدانست و امین هم میو اگر مطهره می

 کثافت دیگر!

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 659پارت#

 

 

 

 تن گذارد روی میزی که بود.و دفترچه را میخسر

 :آوردمی پایین را صدایش

 هم اشبقیه بذار تا اینجاشو اومدیم، -

 چی ماجرا بفهمی داری وقت کلی بعدش ...بگذره

 .بوده

 نداشته خبر ماجرا از دهدمی نشان هایشواکنش

 او از بلندتر. کنمنمی درک هم را گذشتنش راحت ولی،

 :گویممی
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بگی برات مهم نیست بفهمی پای  خوایمی -

دخترفتاح چرا به این خونه باز شده؟ یعنی انقدر 

مطمئنی بودنش اینجا ربطی به ماجرای قرارداد و 

 زمینا نداره؟

انقدر خرابم و آشوب که هیچ چیز بیشتر از فهمیدن 

ها حدس و کند. در ذهنم دهحقیقت ماجرا آرامم نمی

های ساده، دساند. حاحتمال پشت سر هم ردیف شده

 های زشت.های ترسناک، حدسحدس

شود که ندیده بودم. شاید مطهره را مدت زیادی می

 سال ماه پیش از این اتفاقات. از امین چندبیشتر از یک

 بود دور من از انقدر. آرام و تودار او مثل و بود تربزرگ

 خودش، با نه. شوم صمیمی او با نخواستم وقتهیچ که

ه خاطر کار همیشه بین تهران و دبی ب که شوهرش نه

 در رفت و آمد بود.
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گذارد روی خسرو به جای جواب دستش را می

طرف صورتم. نگاه مستقیمش تمام لحظات شب یک

 و وتابتب آن تمام کند.پیش را در خاطرم زنده می

 همان به درست هم او ذهن انگار .را بعدش آرامش

 .است کرده سفر هالحظه

 .بشه تموم روز چند این خواممی فقط االن من -

 قرار روز چند این بعدِ کشم.لب پایینم را توی دهان می

 کثافت حجم این شد؟می معجزه بیفتد؟ اتفاقی چه بود

  شد؟می پاک مانزندگی وسط از

 کشیده چشمم زیر وارنوازش انگشت شستش

 .مهر پر و آرام. شودمی

دهم به حال نکه تن میای عجیب ولی باید مانع شوم 

 .دارم خوب و بدی که
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ولی برای من مهمه. خیلی هم مهمه. چون اونی که  -

ای از زیر دستش در نرفته، پدر کاریهیچ کثافت

 منه!

صدای لوالی خشک در نگاه هر دوی ما را به آن طرف 

شود. نگاهش کشاند. زن با سینی چای وارد میمی

 را صورتم که دستی روینشیند پیش از هر چیز می

 را دستش آرامش و بامکث خسرو. است گرفته قاب

 :پرسدمی. داردبرمی

 

. 

 

 ...گفتین که آقایی این -

گذارد آید و سینی را میهای لنگان جلو میزن با قدم

 روی میز میانمان.
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 مهندس آقای. دخترم شوهر. دامادمه هاشم آقا، -

دیکه. نز. دادم خبر .دستش سپرده رو کارا همه

 .آمده کنین تازه گلوتونو شما تا گفت

ای که صاحبش بودم، باید منتظر برای بودن در خانه

 دستهم پیش ماه سه تا ماندم کهیی می«هاشم آقا»

 .او خودِ از کالهبرداری حال در حاال و بود همایون خالف

 آقای دکتر... خیلی وقته نیومده اینجا؟ -

با تعجب به طرف پرسم که نگاه زن هوا میآنقدر بی

کند بیشتر چرخد. عجیب اینکه هر بار نگاهم میمن می

 بینم.هایش میو بیشتر حس غریبگی را در چشم

 منظورم مهرداده. پسر حاج فیاضی. -

 دهد:کوتاه و با باال انداختن سرش جواب می

 بله. -
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 «مهتاب چطور؟»آید که بپرسم: هایم میتا روی لب

همه برای کسی که این .گیرممی را خودم جلوی ولی 

ملک و امالک و دختر شش ساله را داده بود تا 

خیالی آرزوهایش را پس بگیرد، تصور برگشتن خوش

 نبود؟

ای که برای رهایی از نگاه مستقیم من و نگرانی

 تعارف را چای هایش را لرزان کرده است،مردمک

 سالن از شده رها کمان یچله از تیر مثل بعد و کندمی

  رود.می بیرون

صدای زنگ با  روم.به جای نشستن به طرف پنجره می

ها عجین برفای میانسایه روشن خیالِ دختر بچه

 شود.می

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 660پارت#

 

 

 چرا انقدر ناآرومی؟ -

یکی باید همین سوال را از خودش بپرسد. هر چند که 

 اش،گذشته شب بیقرار نجواهایدانم؛ از جوابش را می

 !شناسمشمی عمیق ولی کوتاه که مردی از

رسد و متعاقب آن گفتن زن به گوش می« بله؟»صدای 

شود. دیدن مردی جوان که کلیدی را میان در باز می

 نشاند.هایم میانگشتانش گرفته پوزخند را روی لب
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ال ا بود همه یخانه خانه، این هاسال این تمام در انگار

من؛همایون، هاشم صنیعی، همین زنی که اسمش را 

 دانم، مطهره!نمی

 قدرت با ذهنم. کندمی داغ را هایمنفس بازهم او اسم

 بین مالی مسائل به را خانه این در او حضور ربط

 در که بود کسی تنها چون زند،می پس فتاح و همایون

 .بودم نشنیده او از اسمی مدت این

آید. صدای باز و ها پیش میدر برف مرد از راه باز شده

شود و کمی بعد زن در قاب بسته شدن در شنیده می

رود. های مدور جلوی ساختمان پایین مینگاهم از پله

به دونفری که میان تصویر سیاه سفید آن سوی شیشه 

زنند نگاه و با حرارت حرف می مقابل هم ایستاده

 گویم:کنم و در جواب خسرو میمی
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وقت تصور کنم پدر مهتاب هیچفکر میدارم  -

کرد با اجبارش برای ازدواج اون سرنوشت چند می

 کنه؟نفرو عوض می

کند. هاشم صنیعی از کنار تن زن به پنجره نگاه می

کنم و نگاهم به مردی است حضور خسرو را حس می

 دهد.که انگار دارد برای آرامش زن چیزی را توضیح می

ایستد. آرام نجوا من می تر ازخسرو یک قدم عقب

 کنم:می

 فقط اون .نبود مهتاب وطن وقتهیچ زمین این انگار -

 !بره خواستمی

 سوزد انگار.گویم و جایی در مغزم میمی

 مثل تو؟ -

بار رحم شده بود و تلخ. ولی عجیب اینکه ایندوباره بی

انگار ان خودداری همیشگی میان کلماتش نبود. نه 
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خواست و نبود. هاشم نه! انگار می اینکه نخواهد باشد،

دهد و با نگاه صنیعی سرش را در جواب زن تکان می

 آید.ها باال میای به پنجره از پلهدوباره

روی او. لب پایینم را چرخم. درست روبهبه عقب می

 دهد.کشم و زیر دندان فشارش میتوی دهان می

منتظر جواب من نیست. یا اخمی که خط عمیق میان 

 گوید:روهایش انداخته میاب

 کنی؟درکش نمی -

 

. 
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 اشمادری بلیت آخرین مهتاب من یدخترانه در جهان

 و مهتاب آرزوهایم، منِ برای ولی است سوزانده هم را

 حرفی نگفتن و گفتن میان .بود آشنا عجیب رویاهایش

اهم به آن سو نگ و شودمی باز سالن در که اممانده

ی پا به چرخد. با این حرکتم خسرو روی پاشنهمی

آید. چرخد. مرد با لبخندی تصنعی جلو میعقب می

 گوید:کند و میدستش را به طرف خسرو دراز می

 سالم. خوش آمدید. -

ایم و به های سالن مقابل او نشستهکمی بعد روی مبل

 کنیم که نیم بیشترش دروغ است.هایی گوش میحرف
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گید که آقای رادمنش قبل از اینکه یعنی شما می -

درگیر دادگاه و این مسائل بشه کارهای مربوط به 

 انتقال امالک رو تموم کرده؟

دستی شود. انگار میان هممرد در جایش جا به جا می

خبری او مردد مانده است. پنهان خسرو با خودش و بی

نگاهش نگاهش گریزی کوتاه به من که در سکوت 

 گوید:زند و بعد رو به خسرو میکنم، میمی

گه. اگه شک دارید گم مهندس، قانون میمن نمی -

 .بپرسید ایشون خودِ از آقا،تشریف ببرید دفتر حاج

 گوید:خسرو سوالی می

 آقا؟حاج -

 دهد:صنیعی جواب می

آقا فخر. اینجا کسی نیست که نشناسدشون. حاج -

 امین یه شهرن.
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های لبم باال نرود و پوزخند نزنم. کنم تا گوشهمیجان 

 از هاماه که حسابی سه محمدرضا فخر صاحب یکی از

 افکارم. ناآرام و منقلبم. گرفتمی باج و رشوه همایون

 سر توانممی سخت که خورده گره درهم جوری

 که زن حرکت یسایه. کنم پیدا را کدام هر یرشته

 کند.توجهم را جلب می کشدمی سرک سالن به دزدانه

 حرف معامله اتمام روند مورد در هاشم صنیعی همچنان

 ماهی یاد را من عجیب زن این نگرانی. زندمی

 :پرسممی حرفش میان. اندازدمی

 این خونه چی؟ -

 کند.ماند. سوالی به من نگاه میاش نیمه کاره میجمله

 این خونه هم جزو همین قراردادیه که گفتین؟ -
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. 

 

 خداآرزوکردم ادرگوشتور#

 662پارت#

 

 

 زن این آشکار هاینگرانی تواندنمی ذهنم در چیزهیچ

 آن در عمر یک که ایخانه جز به چیزهیچ. کند معنا را

 که فهمممی منی را این. است کرده زندگی

 .امشده رها شهر در سرپناهبی و تنها شب یک

ن یا کند. انگار میان گفتهاشم صنیعی مردد نگاهم می

نگفتن جواب سوالم مانده است. خسرو آورده بودم تا 

خبر از همه جا را بازی کنم نه آدم احمق نقش آدم بی
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شوم. جوری که انگار سکوت و تعلل را. از جایم بلند می

 ام کرده است.او عصبی

 

 پدرم از خونه این فروش مورد در حرفیهیچ من ولی -

 .نشنیدم

ن حالت نشسته و نگاهم برخالف خسرو که هنوز در هما

 لبخندش شود.کند، هاشم از جایش بلند میمی

 .است تکلیف رفع سر از و دروغین

 خانم گفتم بهتون داشتم خبر جا هر تا من -

 .دادم نشون بهتون چاهم و راه .مهندس

حرفش بیشتر شبیه این است که بخواهد زمان بخرد. 

شود. هاشم میی حضور زن دوباره پشت در پیدا سایه

رسد. انگار گیرد و به در باز سالن میرد نگاهم را می

بهتر از هر کسی دلیل نگرانی زنی که پشت در ایستاده 
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 همایون بود ممکن پرسم، یعنیداند. از خودم میرا می

 چرا؟ باشد؟ولی داشته نگه را مهتاب پدری یخانه

 

 غزال جان؟ -

صنیعی که  کنیم. هم من و هم هاشمبه خسرو نگاه می

گردد. خسرو با طمانیه از انگار دنبال یک راه فرار می

 شود:جایش بلند می

 عزیزِ من! -

رود. خسرو از روی ابروهای هاشم صنیعی کوتاه باال می

 گوید:آید و آرام میشود. نزدیکم میمبل بلند می

 کنی؟می اذیت خودتو انقدر چرا -
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خواهد این بازی خوبی نیست. نقش مردی که می

. آیدنمی او به انتقام پدری را از دخترش بگیرد هرگز

 .دهممی فشار هم روی را هایملب

 

 .بشی مواجه چیزی هر حقیقت با بتونی باید تو -

 خسرو شود.ی لب هاشم به دو طرف کشیده میگوشه

 نگاهم مستقیم و بازویم روی گذاردمی را دستش

 آنقدر .شناسمنمی و شناسممی را مرد این من. کندمی

 هاشم کردن گمراه برای وقتی بدانم که شناسمشمی

 زند،می حرف دوپهلو واضح هایجمله جای به صنیعی

 .دارد هم دیگری حرف

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 663پارت#

 

 شناسمش که بدانم حرف پنهانش چیست.و آنقدر نمی

دارد. هنوز همان لبخند هاشم یک قدم به عقب برمی

 هایش چسبیده است.بمضحک کنج ل

 .بیام و بیرون برم دقیقه یه من با اجازه -

ایم صدای زنگ خانه برای دومین باز از وقتی که آمده

ی حرف زدن ناواضح زن به گوش شود. زمزمهبلند می

رسد و بعد صدای افتادن و شکستن چیزی می

 کند.درسکوت خانه انعکاس پیدا می

 

 چی شد پری خانم؟ -
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 در طرف به عجله با و ویدگمی این را هاشم

 :گویممی و کنممی رها را داغم نفس .رودمی

 ...من شه.این زنه یه چیزیش می -

 تو چی عزیزم؟ -

گردم. دستش را کمی دور به طرفش برمی

 با دارد فرق ش«عزیزم» حسِ. کندمی ترمحکم بازویم

 آن میان که جوری .قبل دفعات «من عزیزِ» و «جان»

ای مغز و قلبم باهم خواب دغدغه لحظه و هیاهو همه

 آمد؟می کجا از آرام لحن و نرمش این رود.می

 از کدام حس که تا پیش از این نبود؟

 شود.کلمات در دهانم گم می

ی هاشم که به سختی سعی دارد صدای کلفت و مردانه

تنش را پایین نگه دارد به صدای زیر زن اضافه 

شود. صدای تیک می بلند دوباره زنگ صدای شود.می
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شود. خسرو دستش را از روی باز شدن در شنیده می

 گوید:دارد و برخالف حرکتش میبازویم برمی

 خواد بغلت کنم.دلم می -

چرخاند و ام که سرش را میمبهوت این حرکتش مانده

گیرم کند. رد نگاهش را میاز پنجره به بیرون نگاه می

ر دست که همان د چمدانی با رسممی زنی تصویر به و

 لحظه وارد خانه شده است.

 

. 
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رفت هم زمستان بود؛ یک روز سرد برفی وقتی که می

درست مثل امروز. ماهی من را به اتاقم فرستاده بود. 

گفته بود تا نگفته از اتاق بیرون نیایم. به این کار عادت 

ون جر و بحث داشتم. هر وقت که مهتاب و همای

 زد.حرف را به من می کردند، ماهی همینمی

دلم تنگ بود. چرایش را بعدها فهمیده بودم. پشت 

های رقصان پنجره روی نوک پا ایستادم. میان دانه

برف قامت زنی را دیدم که با چمدانی در دست از حیاط 

گذشت. جلوی در ایستاد. به عقب چرخید و نگاهش می

دوم باال آمد. حتما منی را که روی  یی طبقهتا پنجره

دادم تا ببینمش، ندید. چون نوک پا داشتم جان می

 تنها مکث کوتاهی کرد و بعد از در خانه بیرون رفت.
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 سوزد.ی چشمم میزنم. گوشهپلک می

زنی که آن سوی شیشه ایستاده را نه 

 اینستاگرامش یصفحه تنهااز که اشخاطره آخرین از

ها با ها دزدانه دنبالش کرده بودم. سالشناسم. سالمی

ام که تو را اش با خودم تکرار کردههر عکس و کلمه

 خواهد!نخواست، که تو را نمی

کند و یک قدم جلو ی چمدانش را رها میمهتاب دسته

آید. شال تیره از روی موهای کوتاهِ روشنش سر می

بار انگار قدم به خورد. آمده که من را ببیند و اینمی

 رسد!دیده شدن می

 زند:خسرو صدایم می

 غزال جان؟ -

 لرزد.قلبم نمی
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 کنارم از آرام خسرو. آیدمی جلو تردید با مهتاب 

 :گویدمی

من تو این مدت خیلی چیزا رو بهت نگفتم. اون  -

اوایل دلیلی برای گفتن نداشتم، بعدها نخواستم 

 ...برای خودت دردسر درست کنی و این اواخر

 

ها کند. مهتاب همان طور خیره به پنجره از پلهمکث می

ای به زن سرایدار دارد و نه هاشم آید. نه توجهباال می

گوید. پلک صنیعی که انگار دارد چیزهایی به او می

 سوزد.هایم داغ است و میزنم. چشممی

 ...کرد که خواهشی و اصرار خاطربه فقط -

 فقط. بینممی را نیاملک خسرو وگردم به عقب برمی

 .را خودش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شدن در به گوش صدای باز و بسته 

. چرخانممی در طرف به را داغم هایچشم رسد.می

 ته بودم، فهمیده را هازمین ماجرای که اولی روزهای

 .بیاید او که خواستممی دلم

 .بیاید او خواست من نخواهم ودلم می

 

م. خسرو آرام صدایم دههایم را روی هم فشار میلب

 هایش!کند. درست مثل دیشب و میان بوسهمی

 زند!قلبم تند نمی

حرکت میان شود و بیبینمش که وارد اتاق میمی

حس و ایستد. بیچهارچوب در می

 لب زیر و لرزدمی اشچانه. کنممی نگاهش مستقیم

 .گویدمی چیزی
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 ش برای بار دوم قابل شنیدن است.ازمزمه

 .قشننگم عزیزِ -

آید برخالف من گیرد. یادم میی زهر میآب دهانم مزه

 را اشزندگی ماه به ماه و روز به روز هاکه در این سال

 بزرگ نه و من نه است؛ ندیده را من او ام،کرده دنبال

 .را شدنم
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ای روی آید، بدون اینکه نگاهش ذرهمهتاب جلو می

ای که در آن بزرگ شده بلغزد. یا و در و دیوار خانهاش

کنم ولی از در ظاهر صاف و مستقیم نگاهش می

 مرز به جهنمی روز چند و ماه سه این از بعد انگار درون

 نگرانی از پر نگاه و حضور حس حتی .ام رسیده انفجار

 .کند آرامم تواندنمی هم خسرو

زیر دندان ی لبش را مهتاب برای گریه نکردن گوشه

 درخشد.هایش از برق اشک میبرد. ولی چشممی

 

 چقدر تو خوشگلی! -

هایم را محکم گیرد. لبام میاز حرص و غصه خنده

 هر»: گفتمی همیشه ماهی دارم.روی هم نگه می

 یقصه «.استبچه ترینقشنگ مادرش برای ایبچه

 جایی از. بود شده آغاز جاهمین از شاید هم ماهی و من
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ای نداشت و من که بچه او انگار ذاتا مادر بود و بچه که

 بودم و مادر نداشتم.

ای زیادی دیر بود. برای گفتن همچین جمالت مادرانه

آید. گرفته و دیر بود! صدایم انگار از ته چاه در می

 خشک.

 داد؟ جواب آزمایشگاهی ینمونه روی تستتون -

 

کند و بعد به میمهتاب با استیصال اول به خسرو نگاه 

 و کند پیدا را خسرو دانم چطور توانستهمن. هنوز نمی

 .بخواهد کمک او از دیدار این برای

هایش از اشک ی چشمکشد. گوشهروی لبش زبان می

 کند:تر شده است. آرام و باغصه نجوا می

 ی عمرم از همین ترسیدم.همه -
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وقت سراغم نیامده بود؟ درست ترسید هیچچون می

 س من!برعک

شانزده، هفده ساله بودم که اینستاگرام را روی 

ی عجیب برای پیدا ام نصب کردم. یک وسوسهگوشی

 بارها هم آن از ترپیش. جانم به کردن او افتاده بود

 یصفحه ولی. بودم دیده اینترنت در را هایشعکس

 .نزدیک و بود زنده. داشت فرق اینستاگرام

 

شدم، عکسی پست اش اولین باری که وارد صفحه

کرده بود از خودش و یک مرد که کنار هم روی 

ی کشتی ایستاده بودند. عکسی که بدون هیچ عرشه

 ها عذاب شب و روزم بود.لمس و نزدیکی تا مدت

 اومدین؟ چرا پس االن -

 خورد.ی چشمش سر میی درشت از گوشهیک قطره
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مگه چی عوض شده که فکر کردین ترستون  -

 اون یپشتوانه به اومدنتون معنیه؟... اگهبی

 همایون و من شر از دادنش باج با که زمینایی

 که اومدین دیر انقدر بدونین باید شدین، راحت

 چیز که هم اون جز به... هوا رو رفته اشهمه

 هست؟ نیست، ایدیگه

شکند. جوان است و جذاب، صدا میبغض مهتاب بی

رسد. هایش به نظر میبیشتر از چیزی که در عکس

ام سرد و سنگین شده و سخت باال نفس درون سینه

نشیند. درست جایی آید.دست خسرو روی کمرم میمی

 کرده است.که شب پیش نوازشش را تجربه

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 666پارت#

 

 

ی گریهشود. مهتاب میان اختیار منقبض میعضالتم بی

 گوید:آرامش می

 ید شروع کنم.با کجا از دونستمنمی -

 خورممی تکان نبود؟ انگیزغم گفت؟مادر بودنش را می

 صدایم تن. شودمی جدا کمرم روی از خسرو دست و

 .رودمی باال ارادهبی

 .شناختینمی منو اینستاگرام آیدی شما -
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مهرداد به من داده بود. وقتی اومد ایران اسنادو به  -

فت، گفتی خوای منو ببینی. گنامت کنه، گفت تو نمی

تو داد که حق ندارم سراغت نیام. بعد که برگشت آیدی

بتونم عکستو ببینم... گفت از کامنتای پیج شرکت 

 بیام باید پدرت پیدا کرده... من... بلد نبودم چطور

 منو ترسیدممی. بزنی پسم ترسیدممی. سراغت

 !نخوای

 

شود. انگار وزن ام بیشتر و بیشتر سنگین میروی سینه

های شالم را هایم. بالاست روی نفسنه افتادهیک خا

گفت که دهم. راست میتر فشار میمیان مشتم محکم

همه سال حتی جلو بلد نبود؛ بلد نبود که بعد از این

 نیامده بود تا در آغوشم بگیرد.
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کنم و بعد به ی بین خودم و او نگاه میاول به فاصله

 صورتش.

 همین االنم بلد نیستین. -

کنم. با سر به خسرو اشاره مشتم را از دور شال باز می

 کنم.می

 شما بازم کردین هم مناگه این همه دراماتیکش نمی-

 .دیدممی رو

 

خسرو گفتن او و صدا زدن محکم« غزال»ی زمزمه

 گویم:زنم و میپیچد. پوزخندی میدرهم می

 دیدمتون.ولی فقط می -

ست هایش. پوکشد روی چشممهتاب دست می

 ی خون.هایش دو کاسهسفیدش سرخ شده و چشم
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 تو دختر منی، غزال. -

افتم و با غصه های همایون پشت تلفن مییاد حرف

 فاصله در که بود چرخیده چطور دنیا چرخ خندم.می

 دو به آرام را سرم. هردویشان دختر بودم شده کوتاهی

. سوزدمی بیشتر چشمم یگوشه. دهممی تکان طرف

 گوید:می رحمانهبی

 .کنید کمکم هازمین این تونید توی جریاناگه می -

انتظار همچین جوابی از من ندارد. نگاه خیسش مات و 

شود. به منی که حالم خوب مبهوت به من دوخته می

نیست. من که قلبم انگار ترک برداشته و چیزی تا 

 شکستنش باقی نمانده است. 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 667پارت#

 

 

 طرف به گیرم ونگاهم را از رد اشک روی صورتش می

 پیشروی که قلبی و خودم با باید.روممی سالن در

 تنها کنم،می احساس بیشتر لحظه هر را هایشترک

 .شدممی

ی کشیدم روی سر دختر شش سالهشاید دست می

پشت پنجره که هنوز روی نوک پاهایش ایستاده و از 

گفتم، کند و مینگاه میپنجره به جای خالی مادرش 

 دیدی گذشت؟

از کنار دو نفری که با کمی فاصله کنار در ایستاده و 

ام را باال گذرم. شال روی شانهکنند مینگاهمان می
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هایی که هر چه از مهتاب دورتر کشم و با قدممی

روم. گیرد از خانه بیرون میشوم بیشتر سرعت میمی

نود و نه شهایم درست چیزی را مینه گوش

 هایم.چشم

 

کند. آمده هایم را بیشتر میباد سرد سوزشش چشم

بودم نقش دختر فریب خورده را بازی کنم و شده بودم 

 انگیز.نقش اول یک درام غم

روم. ها پایین میهایم را باال نکشیده از پلهزیپ بوت

خواهم بروم و چرا. شاید دانم کجا میحتی خودم نمی

و شاید زنگ زدن به مخاطب سراغ محمدرضا فخر 

 پاسخ دو روز پیش.تماس بی

کنم و چند قدم بیرون از خانه بازویم در آهنی را باز می

شود. حالم خوب نیست و از پشت سر کشیده می
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های آشنا بفهمدش. خم کاش صاحب این دستای

 کشد.آرنجم را بیشتر به طرف خودش می

 

 غزال؟ -

 چرخم.به طرفش می

 ری؟میکجا  -

 گویم:کشم و میآرنجم را عقب می

 حالم بده، معلوم نیست؟ -

 خوای بری؟خوام بدونم کجا میچرا معلومه. فقط می -

بار از بند دست او رها کشم و اینبازویم را دوباره می

های سیاهش با نگرانی به من دوخته شوم. چشممی

 شده است.
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شاید ی این حاج آقا فخر. خوام برم دفترخونهمی -

خوام زمینامو پس بعدش رفتم آگاهی. می

 دنیا به قیمت که چیزایی یهمه بگیرم.

. دممی درخواست ویزا واسه بعدش .اومدنمه

 ...که همینا. رممی زمینا همین پول با. رممی

شود و کلمات روی زبانم طرفش کشیده می دستم به

 شود.گم می

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 668پارت#
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های خواهم. این بیقراری چشماین نزدیکی را نمی

اش تا گذارم روی سینهسیاهش را. دست دیگرم را می

 ی میانمان حفظ شود.فاصله

 بهت گفته بودم من با این چیزا... -

 گوید:میان حرفم می

آره گفتی که با دوست دارم و بغل کردن گول  -

 خوری!نمی

دلم  کنم.اش بیشتر میفشار دستم را روی سینه

خواهد قبل از هر چیز دور شوم؛ از این کوچه، این می

ی خانه، آن زن که بازگشتش تجسم آرزوی ناگفته

ام بود. همانی که ماهی همیشه اصرار داشت در کودکی

 .بودم داشته نگهش دلم در گوش خدا بگویم و من

 گیرد.تر میخسرو آرنجم را محکم
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 .برمتمی خواستی اول به من گوش بده بعد هر جا -

 من همیشه بهت گوش دادم. -

 دونم تو اصال دختر لجبازی نیستی.می -

دهم. بغض شور و سخت از گلویم آب دهانم را فرو می

 رود.پایین می

پس چرا فکر کردی نباید در مورد اومدنش به من  -

 بگی؟

حاال که بعد از این همه سال از نزدیک دیده 

دهانم  در هم دیگراسمش انگار بودمش،

 .دهدمی دستم به مالیمی فشار خسرو چرخید.نمی
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من خودمم خبر نداشتم غزال. چند ساعت پیش  -

دیگه اصرار خودش بود. خواهش  فهمیدم. بقیه

 ترسید نخوای ببینیش.کرد چیزی بهت نگم. می

شوم که حتی از حال زنم و مستقیم خیره میپلک می

 تر است.خرابش هم آشوب

؟ فکری اونم یکیه مثل مادرت؟ تو چرا قبول کردی -

اشو ازش گرفتن و تنها کسی که به زور بچه

اش اینه که دیر اومده؟ تو گناهش توی ذهن بچه

 شناختی؟مگه منو نمی

ام؛ به او و دلی که بعدِ این همه سال هنوز هم طعنه زده

هایی که با قمر صاف نیست. حالت صورتش مثل وقت

کشد، سخت میاش ها و خانوادهحرف به گذشته

 در .گذردمی امکنایه از ولی کندنمی انکار شود.می

 :گویدمی آخرم سوال جواب
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شناختمت این کارو کردم. چون دقیقا چون می -

 تو .داری تعارف خودتم با هنوز دونستم تومی

 خواستیمی. نه نگو. غزال بیاد مادرت خواستیمی

 .بگی که خواستینمی. گفتینمی ولی

کند. من همین ی کلماتش نفسم راه گم میزیر سنگین

ی پیش این حقیقت را به خودم اعتراف چند دقیقه

 کرده بودم.

 

. 

 

دونستی حاضر به من جواب بده غزال. اگه می -

قدر که اندازه هم ببینیش؟ همینشدی همیننمی

 فقط ناراحتیت رو به روش بیاری؟
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بودیم؟ آنقدر دیگر را شناخته ما کی تا این حد خوب هم

که من بدانم مهتاب نادانسته دست گذاشته روی نقطه 

ضعف او و او بداند من در عمق انکارم منتظر آمدن 

 مهتاب بودم.

 

چطور تو رو پیدا کرد؟ اصال از کجا فهمید باید بیاد  -

 سراغ تو؟

منو پیدا نکرد. حسامو پیدا کرد. از روی مدارکی که  -

 براش فرستاده بودی.

افتد. شود و پایین میاش شل میروی سینهدستم از 

 .نشده بهتر که شده بدتر حالم

 خواهد بدانم چرا حاال آمد؟دلم می

چیز روی هوا رفته بود، فکر کرد باید چرا حاال که همه

 کارش را رها کند و بیاید؟
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خواهد بدانم چه چیز عوض شد که او را کشاند دلم می

با ازدواج از آن گریخته بار ای در نیشابور که یکتا خانه

 بار با باج دادنش؟بود و یک

 

دارم. خسرو دستش را آرام از یک قدم به عقب برمی

 کند. و قدم دوم.دور بازویم باز می

شود و نگاه ملتهبم به آن طرف در خانه باز می

ای که در دست دارد چرخد. هاشم صنیعی با گوشیمی

اضطراب و کند. نگاهی که پر است از نگاهمان می

 نگرانی.

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 669پارت#

 

 

 پایین گوشش کنار از آرام را دست هاشم گوشی

 زیر و خفه سر پشت به کردن نگاه بدون خسرو. آیدمی

 :گویدمی لب

 برو تو ماشین غزال. -

لحنش محتاطانه و در عین حال پر از خواهش است. 

ام بیآید. هنوز عصنگاهم تا صورت او پیش می

 ...ولی معترض و دلشکسته و

کنم. بازم رها میهای نیمهنفس داغم را از میان لب

 قدم تانی با. کنم خراب را هابرنامه یهمه خواهمنمی
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 جلوی در و چرخممی بعد و دارمبرمی عقب به را سوم

 .کنممی باز را ماشین

کردم پشت خسرو زودتر از چیزی که فکرش را می

و ماشین را در مسیر سیاه و سفید  نشیندفرمان می

ی پدری مهتاب دورتر راند. هر چه از خانهکوچه می

 گیرد انگار.شویم، قلبم بیشتر و بیشتر میمی

 

 و فکرِ آمدن مهتاب و تنها ماندنش با آن زن و مرد

 ترتنگ و تنگ را قلبم کودکی تلخ خاطرات هجوم

 .کندمی

 االن کجا ببرمت؟ -

ایم. نگاهم به طرف او هبه خیابان اصلی رسید

 سکوت .شودنمی دوتا حرفش بود گفته بارها چرخد.می

 .گرددبرمی طرفم به کنم،می که
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 خوای بری دفترخونه؟گفتی اول می -

کشم. دیدن گفته بودم. شال را روی موهایم باال می

 کرد؟ فخر در این شرایط کار را خراب نمی

ه خوان سندا رو یه جوری ثبت کنن کاینا می -

 باشه؟ همایون شدن زندانی از قبل تاریخش مال

 خیابان وضعیت خاطر به. کندمی خسرو به مسیر نگاه

 است بدیهی آنقدر سوالم جواب. است پایین سرعتش

 .ندارد تایید به نیاز که

 

این فخر یا صنیعی، چرا باید این همه مدت از  -

 همایون پول بگیرن؟

 یک برایم مه هنوز او چون آورماسم مهرداد را نمی

 .است الینحل یمعادله
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 جعلی یوکالتنامه یه اول. کنی چاق واسه کار -

 جوش و معامله وسط همگرفتن بعد تروتمیز،

 قرارداد توی که رقمی اون .دادنش

 دونیمی. زمیناست قیمت سوم دو حداکثر دیدی

 که زمینایی همایون هم یعنی چقدرسود؟ یعنی این

، هم شرکت یه فروخت جایک رو نبود خودش مال

ی گردشگری موقعیت عالی برای احداث پروژه

 پیدا کرد.

 افکار میان چرخانم.ی جلو مینگاهم را به طرف شیشه

 ای .است نشسته بست قدرت با مهتاب برهمم و درهم

 از شوم رها بتوانم کاشای. بردارد سرم از دست کاش

 !دیر خیلی. است شده اجابت دیر که ایناگفته آرزوی

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 670پارت#

 

ی اون مرده توی شرکت هم اصرار داشت هفته -

خواست دیگه برم دنبال مدارک انتقال اسناد. می

 وقت بخره واسه کارو تموم کنن.

 حرص با آن میان و فرستممی بیرون را ملتهبم نفس

 :کنممی نجوا

 چرا این کثافت ته نداره؟ -

از طرف او دارم اال چیزی ای را انتظار هر حرف وجمله

 گوید:که می
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 .کنم ازدواج تو با خواممی گفتم شیرین به دیشب -

 را افکارم یهمه و رودمی فرو مغزم درون انگار دستی

 .گردمبرمی طرفش به اخم پر و گیج .کشدمی بیرون

 .ارتباطه در فرح با که کسیه تنها اون فعال -

. است ایشهتوضیحش یعنی این هم جزئی از برنامه

 خورده بازی راحتی همین به که ذهنی و خودم دست از

 .شوممی عصبانی

 

 .بری بذارم نیست قرار کنه باور خواممی -

 قبال هم این حرف را میان نقش بازی کردنش گفته بود. 

 آباد ناکجا به مهتاب کنم. فکرپوست لبم را با دندان می

ت گوشم پش را موهایم ناآرام. شودمی فرستاده ذهنم

 فرستم.می
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 ظاهر به کند.ایستد و نگاهم میپشت چراغ قرمز می

 را پیش دقایقی بیقراری شودمی ولی است آرام

 .دید هایشچشم عمق در

توانم برای این کارش چندین دلیل در ذهنم بسازم می

شود. که تمامش به درگیری میان او و فرح مربوط می

خیانت حسام و ازحرص دادن او گرفته تا منطقی کردن 

فروختن اسناد به شرکت یا به قول خودش گرفتن 

 انتقام همایون از دخترش.

 

دهد؛ آن حس غریبی که ولی نگاهش اجازه نمی

 چشمانش را لرزان کرده انگار. مردمک

های پشت سری شروع به شود و ماشینچراغ سبز می

کنند. خسرو با تاخیر نگاهش را از من بوق زدن می

 پرسد:یگیرد و ممی
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 غزال؟ ببرمت کجا االن -

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 671پارت#

 

 

 «کنم.غزال، خواهش می»

زنم و آن را مثل جسمی منحوس روی قفل گوشی را می

 را دستم دو هر .کنممی دور خودم از و دهممی سر میز
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 روی گذارممی را داغم پیشانی و گذارممی میز روی

 .هایمدست

 بالغ غزال خواستم.خواستم و نمیمهتاب را میدیدن 

 هجده که زخمی زجر او دیدن با خواستمی وجودم

 شش غزال ولی کند تمام بود بریده را امانم سال

 دلش شاید و بود کرده لج .خواستنمی درونم یساله

 .خواستمی نازکشیدن و اصرار

 

های داغم را هایش پلکصدای نزدیک شدن قدم

ی من و ته این ماجرا هر چه که بود رابطهلرزاند. می

 یپوسیده بند .شدنمی عادی شد.مهتاب درست نمی

 یقصه بوداین قرار فقط. خوردنمی گره ما یرابطه

 !همین برسد، انتها به ساله هجده ناتمام
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کنم و صدایش لمس دستش را روی موهایم حس می

 را کنار گوشم.

 خوای تمومش کنی؟نمی -

 

ای نزدیک آورم. خم شده و از فاصلهمی سرم را باال

دانم که حال او هم خوب نیست. کند. مینگاهم می

درست مثل من. ولی حداقل بلد است ظاهرش را حفظ 

 کند.

نشینم و دست او از روی موهایم صاف روی صندلی می

 سرحرفش ساعت چند این تمام شود.برداشته می

ایی که گفته جاه آن یهمه بود برده را من .بود مانده

 ی آگاهی.بودم. از دفتر فخر تا پشت در اداره

 گفتی من لجباز نیستم!تو که می -

 گم.هنوزم می -
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گیرم تا کند و من سرم را باالتر میکمرش را راست می

 به چوبی و بلند یپنجره از روشنایی صورتش را ببینم.

 .کندمی غلبه رستوران تاریکنیمه فضای

 چی؟ پس -

هایی که در این چند از مهتاب بگوید و تماسمنتظرم 

 ای رهایش نکرده است.ساعت لحظه

 بمونه باید بیا برگردیم عمارت. دیگه هر چی هست -

 .وقتش به

 گی؟تو داری اینو می -

 این در که تویی» گویم:خورم و نمیی حرفم را میبقیه

 آسمان به را زمین هایتتماس با ساعت چند

 «ای!دوخته
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 رسیدن از قبل صنیعی دیدی که -

 هم بود اگه که. رفت در اونم و کرد خبردار فخرو ما

 خریدمی زمان و آوردمی بهانه انقدر. کردنمی فرقی

 تموم اسناد انتقال به مربوط کارای تا

 .ما نه پلیسه، کار دیگه هم اشبقیه .بشه

 

. 

 

ایم هچرخانم. چشمی قدی میسرم را به طرف پنجره

از تندی نور است یا دردی که در گلویم دارم، جمع 

 صنیعی به خوبی حس اول یلحظه همان از شود.می

 .قبل از بیشتر حاال و نداشتم

 هست؟ امن هستن، که آدمایی اون با اونجا... -
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پرسد. فقط سکوت گویم کجا و نه او مینه من می

 کند. درست مثل من!می

 دلیل تا گردانمبرمی فشسرم را با تاخیر دوباره به طر

 .بفهمم را سکوتش

 نگرانشی؟ -

فرستم. گوشی و کیفم را از نفسم را از بینی بیرون می

 شوم.دارم و بلند میروی میز برمی

 نه! -

گیرد و خواهم از کنارش بگذرم که دستم را میمی

 پرسد:دارد. دوباره میمقابل خودش نگه می

 نگرانشی؟ -

 کنم.ش نگاه میی پالتوابه جای صورت به یقه
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بهش بگو بره هتل. بگو از وقتی سر من با همایون  -

 اونجا دیگه کرد، امضا قراردادو اون و کردتوافق 

 زمینا اون خاطر به اینا بگو. نیست شپدری یخونه

 .کنن اجیر چاقوکش و قاتل حاضرن پولش و

کشم. ذهنم پر آرام دستم را از دست خسرو بیرون می

انگار فقط یک حرکت تا باز  هایی کهاست از گره

 شدنشان فاصله مانده است.

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 672پارت#
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رسد که باور کنم آنقدر دیرتر از من کنار ماشین می

پیامم به مهتاب رسیده است. قلبم فشرده و غمگین 

. دارد جریان است و یک التهاب عجیب زیر پوستم

رود که از نیشابور خارج می تاریکی به رو آسمان

شویم. خسرو برخالف ساعاتی پیش سکوت کرده و می

 کند.این سکوت به جای آرامش، بیشتر آشوبم می

دلیل روشن و خاموش ی گوشی را چند بار بیصفحه

دهم به صندلی و کنم و بعد پسِ سرم را تکیه میمی

شوم به مسیری که خسرو با سرعتی پایین در خیره می

راند. دلم بیشتر از هر وقت دیگری برای سازم آن می

هایی که زبانِ دلم بودند و تنگ شده است. برای نت

 اند.هستند. برای آرزوهایی که ناگفته مانده

 خواستی زنگ بزنی؟به کسی می -
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ام به طور که به پشتی صندلی چسباندهسرم را همان

 به ذهنم در فهمیده چرخانم. همین کهطرفش می

ام یعنی بیشتر از چیزی که زی فکر کردهچی همچین

 شناسد.کردم من را میفکرش را می

 چرخاند:بیند به طرفم سر میسکوتم را که می

 دی؟جواب نمی -

نیا است؛ با لحنش همان لحن همیشگی خسرو ملک

هایی از مالیمت در آن این تفاوت که از روز قبل رگه

 کند.خودنمایی می

 نجا بمونیم؟تا آخر این ماجرا باید ای -

 کشد.اخمش را پیش می

 دوست داری برگردی تهران؟ -
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غزال نبودم اگر دلیل این تغییر لحنش را نفهمیده 

چرخانم به کنم و سر میباشم. نفسم را محکم رها می

کنم پوست صورتم داغ رو. حس میی روبهطرف شیشه

 است و سرخ.

 ممکنه بخوانت بیای آگاهی.-

گیرم. این اضطراب تر میمحکمگوشی را در مشتم 

 قرار نبود بگذرد انگار.

 فقط من؟ -

 .فهمدمی را منظورم

دونم. شاید الزم باشه مادرت هم بیاد. درست نمی -

 فعال که دونه. اونماین مسائلو حسام بهتر می

 که قراردادی اون بودن با. نشه آفتابی داده ترجیح

 صاحب تنها عمال شده تنظیم پدرت و مادر بین

 ن ملک و امالک تویی.او
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شدم از کردم؟ چرا رها نمیچرا تا این حد به او فکر می

اش پشت درهای آن خانه؟ چرا ذهنم تصویر جا مانده

 ماجرا این پایان نگران باید من رحم نبود؟مثل او بی

 و مهاجرتم. خانه آن در مطهره حضور پیگیر. شدممی

 آرزوهایم وسط درست خواستنش که خسرو

 ده بود.سربرآور

 

. 

 

خورد و در آن هوای سرد و ماشین چند تکان خفیف می

 شود.کدر متوقف می

 چی شد؟ -

 دهد:خسرو خیره به فرمان جواب می
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 دونم.نمی -

 وقتی بعد دقایقی شود.و از ماشین پیاده می

 به و کنممی باز ماشین در رسدنمی ثمر به هایشتالش

پوست  زیر نشسته آتش هوا سوز. روممی طرفش

 کند.:صورتم را آرام می

 شه؟درست نمی -

کند و بعد سرش اش تایپ میخسرو چیزی در گوشی

 گوید:آورد و به جای جواب میرا باال می

 .کنیمی یخ بیرون، اومدی چرا -

برم. خوب است که از آتش هایم را زیر بغل میدست

 درونم خبر ندارد.

 خوبه. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

لی تو این هوا فکر درخواست دادم بیان واسه تعمیر و -

 نکنم کسی به این زودیا پیداش بشه.

 پس چی کار کنیم؟ -

کند. لبخندش حتی گوشی را در جیب پالتو فرو می

 ای شیطنت ندارد.ذره

 سر بیابون می تونیم مثل فیلما تا صبح تو همین برِ -

 .کنیم

انگار نه او حال سر به سر گذاشتنم را دارد و نه من 

 نگاهم ادن به او را. با حسرتحس بل گرفتن و جواب د

 :زنممی لب و چرخانممی اطراف تاریکی در را

 ی این اتفاقا فیلم و داستان بود.ای کاش همه -

 اون جوری هم من قصه بودم، هم تو، هم... -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی ماشینی که کنترلش را روی زمان با بوق یکسرههم

دارد زمین یخ زده از دست داده، یک قدم به عقب برمی

 اش را کامل کند میگوید:ن اینکه جملهو بدو

 کشم کنار، خودمون برگردیم.ماشینو می -

 چیزی بیابان این در صبح تا کنم.با تعجب نگاهش می

 ماند؟می باقی ماشینش از

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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کند و با چرخاندن فرمان به کندی در ماشین را باز می

 و گیرممی کشاند. سرم را باالیی جاده مآن را به کناره

 پوست مثل درست که آسمانی به دوزممی چشم به

 .است دارتب و ملتهب صورتم

 گویم:روم و از پشت سرش میبه طرف خسرو می

 مونه؟می باقی تا صبح چیزی ازش -

 کند.ی چشم نگاهم میاز گوشه

 داری؟ بهتری راهکار تو -

سوزد. باکالفگی میام کشم که سینهنفس عمیقی می

برم. اگر به روزهای پیش از موهایم را پشت گوش می

کردیم نه لحن او تا این حد تلخ و بدون این سفر می

 گذشتم.جواب از کنارش میشیطنت بود و نه من بی

 خوایممی باچی االن بمونیم شاید یکی اومد. -

 عمارت؟ برگردیم
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ن را دارد. در ماشیخسرو کیف من و مدارکش را برمی

 گوید:ها به طرفم میبندد و حین گرفتن آنمی

 راهکارت .زنیممی یخ که بمونیم اینجا سرما این با -

 همینه؟ فقط

 .آره شرایط، این توی -

برم تا کیف را بگیرم. محکم دستم را جلو می

هایش در دهد. سیاهی چشمگیردش و اجازه نمیمی

سیاه روشن خوفناک هوا برای گرفتن جواب به 

 با او هایم دوخته شده است. حالم خوب نیست وچشم

 من از بدتر انگار دارد خودش روی که تسلطی یهمه

 :پرسدمی و کندمی باریک را هایشچشم.است

 چی؟ اگه به شرایط فکر نکنی -

 رها را کیف زندهایش دودو مینگاهم که در چشم

 اختیاربی نگاهم. رودمی جاده یلبه طرف به و کندمی
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 زیر شدمی. چرخدمی ایمآمده آن از که مسیری سمت

 میان ماند، شهر این هایسقف از یکی

 تنها. امنبوده هم کنار کم خسرو و من. اشچهاردیواری

 همین در. جاهمین. بود هم مهتاب که بود این فرقش

 روی این و هاچهاردیواری همین از یکی میان. شهر

 .بود انداخته سایه خسرو با لحظاتم

شود. من در این روزها تر میام سنگینوی سینهر

بودم.  ام را تجربه کردههای زندگیترین حسغریب

 غریب و دور از انتظار.

 به که ماشینی عقب صندلی روی وقتی بعد ساعتی

 و صورت که نشینممی خسرو کنار شده پیدا سختی

 .اندزده یخ سرما از هایمدست

 و زندمی حرف ینماش مورد در کسی با تلفنی خسرو

 سر من طرف به شودمی تمام تماسش وقتی
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 رویمروبه به خیره نگاه هایشچشم حس. چرخاندمی

 چه حالم و صورت در دانمنمی. کشاندمی او طرف به را

 :گویدمی که بیندمی

 بیشتر کنی فرار هر قدر از فکر کردن بهش -

 .آدمی سراغت

م را فرو گوید. آب دهانفکر کردن به مهتاب را می

ام و مثل بعدش کالفه. در دهم. نه مثل ظهر عصبانیمی

 این لحظه بیشتر از هر چیزی غمگینم.

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 674پارت#
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 دونم.می -

 دونی باهاش کنار بیا.اگه می -

 چرخم.بیشتر به طرفش می

 تو چطور باهاش کنار اومدی؟ -

آینده روی خودمان حس سنگینی نگاه راننده را از 

های حرف زدن از گذشته ی وقتکنم. مثل همهمی

 شود و نگاهش کدر.صورتش سخت می

 با فکرش یا خودش؟ -

فهمید. منی رنچِ این حرف را هیچ کس بهتر از من نمی

مهری مهتاب ها رنج فکر کردن به بیکه تمام این سال

 را به دوش کشیده بودم و حاال حضور خودش را.
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 .هر دوش -

 چرخاند.سرش را به رو به رو می

 سخت. خیلی سخت. -

ی کافی عجیب است. شنیدن این اعتراف از او به اندازه

هنوز بخشی از زندگی قمر و مشکل خسرو با آن برایم 

که قمر چهارده سال به زندگی در . اینالینحل مانده

تبعید و تنهایی تن داده و وقتی حس کرده بود پسرش 

تواند انتقامش را بگیرد ه میآنقدر بزرگ شده ک

سراغش آمده بود، را من که نه، ولی خسرو انگار 

 وقت نپذیرفته بود.هیچ

نیا باغ عمارت ملکدیر وقت است که ماشین وارد کوچه

 پیش هایشب از زمین بر نشسته برف حجم شود.می

 .است باریدن یآماده و پر هنوز آسمان ولی شده کمتر
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ی ناهموار و برفی بیشتر ادههای ماشین روی جتکان

کند و ی پنجره برخورد میشود. سرم به شیشهمی

 شنوم. نفس پرحرص خسرو را از کنارم می

 تر آقا. چه خبره؟آروم -

راننده نگاه کنجکاوش را دوباره از آینه به عقب 

 گوید:دوزد و میمی

 ببخشید. -

گذارم. زیر دستم درد مالیم ام میدستم را روی شقیقه

 کنم.شایندی حس میو خو

 چی شدی غزال؟ -

 گوید:پیش از اینکه جواب بدهم راننده دوباره می

 اینجاست؟ -
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خواهم فکر کنیم. میهر دو به در آهنی عمارت نگاه می

کردن به مهتاب و همایون و مطهره و هرچیز دیگر را 

خواهم یادم برود در گذارم. میهمین یک شب کنار می

 چه شرایطی هستم و چرا.

کند. دست خسرو بزرگ باغ را شاهد برایمان باز میدر 

خورد حلقه هایم به هم میدور منی که از سرما دندان

هایمان به شود. ولی پیش از اینکه قدممی

های پوشیده از برف باغ برسد ماشین فرشسنگ

ام نگاه هر ی خسرو دیدهآشنایی که تمام مدت در خانه

 .کنددو نفرمان را به خودش جلب مب

 گوید:خسرو پرحرص می 

 امشب فقط همین یکی رو کم داشتم. -

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 675پارت#

 

 

رسد را زیر لب نجوا اولین چیزی که به ذهنم می

 کنم:می

 چرا اومده؟ -

لرزد. صدایم حین پرسیدن این سوال از سرما می

کند و من ام بیشتر میخسرو فشار دستش را دورشانه

زند. روم. دلم گمان بد میآغوشش فرو میعمال در 

هایم را در بوت بدتر از تمام امروز و دیروزم. انگشت

کنم. هنوز از سرمای ایستادن کنار جمع می
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 را اشکرختی ماشین گرمای حتی و است حسبی جاده

 .نبرده بین از

نگاه شاهد در تاریک و روشن باغ به منِ در آغوش 

 خسرو دوخته شده است.

 بری بیرون؟و میماشین -

 

سوال خسرو آنقدر ناغافل است که نگاه حیرانش با 

 نشیند.رود و روی صورت خسرو میسرعت باال می

 چی... آقا؟ -

 بیرون؟ بریمی منو ماشین گفتم -

فهمم شود. نمیشاهد در جایش این پا و آن پا می

مان داشته و شاهد دقیقا چرا در این شرایط و سرما نگه

کند. به خاطر حرصش از آمدن قمر یا نگاه را توبیخ می
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ی شاهد به من که حتی در آن تاریکی هم نیاز به خیره

 زحمت زیادی برای کشفش نبود.

من... نه... فقط همون که گفتین، گاهی روشنش  -

 کنم که...می

شود که حرف در نگاه خسرو جوری به او دوخته می

 ماسد.دهانش می

یس شده و کارم سرو پیش ماه دو هر ماشینی که -

 ذاره.نکرده، آدمو وسط راه جا نمی

 

 آقاخسرو من... -

 

آورد و من را با خودش ام فشاری میخسرو به شانه

 گوید:کند. در جواب شاهد تنها یک کلمه میهمراه می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 فردا. -

های پایه رویم نگاهم زیر نور چراغهر چه جلوتر می

. نه کاودبلند باغ پالک ماشین را با دقت بیشتری می

مدل ماشین، نه رنگش و نه پالکی که تمام این روزها 

ی ام اجازهی اتاق از بر شدهرقم به رقمش را از پنجره

دهد. دیر وقت است ولی خاتون به خوش خیالی نمی

ها به استقبالمان ایستاده رسم این عمارت باالی پله

دهم تا خسرو دستش را از است. به خودم تکانی می

ند و او لجبازانه فشار دستش را بیشتر دور تنم باز ک

 کند.می

 کجا رسیدن به خیر. دلم هزار راه رفت تا آمدید. -

 وقتی؟بی این تا بودید

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 676پارت#

 

 

هایی که به حکم خسرو با او هماهنگ شده از با قدم

 روم.ها باال میپله

 سالم خاتون. شامت آماده است؟ -

زده و نگرانش را اول به خسرو های خوابچشمخاتون 

دوزد و بعد به من. انگار میان گفتن و نگفتن حرفی می

کند و مانده است. خسرو دستش را از دور من باز می

گذارد تا جلوتر از او از کنار خاتون عبور پشت کمرم می

 کنم و وارد ساختمان شوم.
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و در جواب نگاه غریب خاتون محکم ولی زیر لب 

 گوید:می

 

 دونم.می -

 زند:خاتون لب می

 !مادرجان بعد از سی و چهار سال -

چرخم. خسرو دستش را بیشتر با تعجب به عقب می

 .کنم حرکت و دهد تا نایستمروی کمرم فشار می

 برو غزال. -

گیرد و نرسیده به در سالن اصلی عمارت بازویم را می

در جواب خاتون که انگار برای آرام کردن او با 

 تکان را سرش «مادرم»:کندمی زمزمه پرمهر حنیل

 .دهدمی
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شویم و قمر آنجاست. با صورتی سرخ و وارد سالن می

هایی پر خون که نشان از گریه دارد، کنار سوری چشم

نشسته است. با ورود ما سوری با لبخندی پهن از 

 گوید:شود و به خسرو میجایش بلند می

 

 غزال جون.چقدر دیر اومدی شازده... سالم  -

دهم و دوباره به طرف قمر جواب سوری را زیر لب می

های روشنش مثل روزهای اول گردم که چشمبرمی

 های آتش است.ی خسرو خودِ شعلهدیدن من در خانه

گیرد و رو به خسرو نگاهش را با تاخیر از قمر می

 گوید:سوری می

 قرار مهمونی نداشتیم، داشتیم؟ -

خند همیشه سنجاق شده فضا سنگین است و حتی لب

 های سوری هم رنگ اجبار به خود گرفته است.روی لب
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من که مهمونِ دعوت سرخودم. بعد از این همه  -

 سال باید اینو بدونی.

چرخاند و های سقف و دیوار میبرینگاهش را میان گچ

 گوید:با شوق می

خواست اینجا رو ببینم. وای که من چقدر دلم می -

. به خدا اون مرحوم حق داشت دلش اینجا شبیه کاخه

 یه خسرویی، داریوشی، کورشی چیزی بخواد.

 سوری به خاطر من اومد! -

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 677پارت#

 

 

 تو چرا اومدی؟ مگه از اینجا متنفر نبودی؟ -

هایی از ی تالشش باز رگهاین لحن را که با همه

ندارم. نه برای امشب و عصبانیت دارد از خسرو انتظار 

این لحظه. خسرو و قمر همیشه با متلک و کنایه با هم 

یشان هم هازنند ولی، حتی در بدترین مکالمهحرف می

 فرار راه یک همیشه کند وزند، دعوا نمیخسرو داد نمی

 .گذاردمی باقی قمر برای

 گوید:کند و میقمر به من نگاه می
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 .آمدم دختر ای به خاطر -

همین قدر تلخ و سنگین. بیشتر «. دختر»ده بودم باز ش

کنم ای گردد و من در دل آرزو میبه طرفم برمی

 .بردارند سرم از دست شب یک همین فقط کاش

 با غزال چی کار داری؟ -

های سرخش خم گوید و قمر با چشماین را خسرو می

دارد. فضا اش را برمیشود و از روی میز کیف دستیمی

کند است که حتی سوری هم تالش نمیقدر سنگین آن

 این حدسم تنها. دهد تغییر را جو هایشبا شوخی

 این و رسیده او به خبرها پیش، یدفعه مثل که است

 ازدواج مورد در خسرو که است چیزی خاطر به ناراحتی

 .بود گفته شیرین به ما
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آورد و به طرف من قمر چند کاغذ را از کیف بیرون می

 گیرد.می

 خوای بری؟تو مِ -

خورد تا دست ی او سر مینگاهم از صورت برآشفته

 سخت ها را به طرفم گرفته است.لرزانی که کاغذ

 من که کاغذهایی محتوای فهمیدن فاصله آن از نیست

 .امدیده آن در را آرزوهایم یهمه هاماه و روزها

دهد و در حالی که لرزش به قمر دستش را تکان می

 گوید:صدایش هم رسیده می

مِخوای از ایران بری که ای همه مدرک جمع  -

 کِردی؟

 

ها و مدارک اینکه به اتاقم سرک کشیده و پرینت ایمیل

دانشگاهم را پیدا کرده یک چیز است و این همه 
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های روشنش را مثل دوگوی پر خون قراری که چشمبی

 کرده یک چیز دیگر.

ی ترین نقطهانگار کسی دست گذاشته روی حساس

پرسد که تمام این ارم. قمر سوالی را از من میافک

 ام.مدت از جواب دادن به خودم و بقیه فرار کرده

 مونی گرفتی چیزی نِمِگی؟پس چرا الل -

 

. 

 

 مامان؟ -

 قمر! -
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کنند. یکی با زمان صدایش میسوری و خسرو هم

دنیا نگرانی. قمر به طرف عصبانیت و آن یکی با یک

 گردد.برمیخسرو 

 گیریش؟تو مِدانی مِخواد بره و گفتی می -

 خسرو که طوری همان حرف پس. شودمی مچاله قلبم

 رها را آخر تیر هم او و بود رسیده فرح به خواستمی

 هاآن و موهایش میان اندازدمی دست خسرو. بود کرده

 این است معلوم. کالفه و است عصبی. دهدمی باال را

 هایش نبوده.و برنامه خواسته جزو اتفاق

 

 بیای که کردی رانندگی سرما این همه راهو تو این -

 نبود قرار ما یا نبود تلفن بپرسی؟ همینو و اینجا

 برگردیم؟

 رود.صدای قمر باالتر می
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جور تو مِدانی من چی مُگُم پسر. مِدانی که ای -

 جواب مِدی.

 گوید:گردد و میبرمیبعد با همان حرارت به طرف من 

مِخوای باخودت ببریش؟ بِت قول داده بات بیاد،  -

. مِشناسُم پسرُمه مُو نه؟... قول داده؟

 بره تنها زنش بذاره که نیست آدمی پسر این

 پنج و سی پدرت بگیریش؟ مُو از مِخوای .خارج

 االن؟ هم تو گرفت، ازُم داشتُم چی هر پیش سال

 مُو از که مونده چی من؟ جون از مِخواین چی

 باشین؟ نگرفته

  

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 678پارت#

 

 

 

 

ای یادش آمده باشد بعد انگار چیزی، حرفی، خاطره

چرخاند. صورتش سرخ و نگاهش را میان سالن می

های روشنش هایی ترسیده چشمملتهب است مثل آدم

 زند.دو دو می

. نمِدانستُم هیچی .همینجی مُو ره آورده بودن -

 قد عقلُم به اصال نه و آوردِنُم چرا مِدانستُم نه

 ره مُو بشَه واسطه آقا قراره مِکردُم فکر... مِداد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 همایون حرفای از. مِترسیدُم زندان از. نبُرَن زندان

 .مِترسیدُم اهللفتح لج یدنده از. مِترسیدُم

 رسد:نگاه لرزانش به من می

 نمِدانستُم ببینَه.نیا نِمدانستُم مُو ره آوردن ملک -

. کُنُم آرزو زندانه همو که بیاد سرُم بالیی یه قراره

 .بشُم زنده و بیمیرُم بار هزار روزی قراره نمدانستُم

حرف است یا غصه؟ چیزی مثل گلوله در گلویم حجم 

آید و نه آب دهانم گیرد. نه نفسم درست باال میمی

تش رود. قمر هنوز مدارک رفتنم را در دسپایین می

 فشارد.می

 دختر؟ مُگُم چی مِفهمی -

 نه و دارم نه بعد از فشار روحی امروز تاب تحمل

. شرم نه و است مالحظه نه بار این. گفتن برای جوابی

 کسی انگار. ندارم هایشحرف جواب در ایکلمه هیچ
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 وحشت رسیدنش از مدت تمام که را پایانی رحمانهبی

 .است کرده تصویر رویم پیش داشتم

اندازد و مدارکم را پیش پایم روی زمین می قمر

 گوید:می

 مِخواد گفت خسرو وقتی .مُسوخت برات دلُم مُو -

 سوخت، برات دلُم بیگیرَه تو از همایونو انتقام

 لیاقت تو ولی. مُو مثل یکی بیشی نمِخواستُم مِفهمی؟

 مثل. پدرت یلنگه هستی یکی تو. نداری دلسوزی

 عاطفه.بی. رحمبی. وجدانبی خودش

 گوید:لرزد. خسرو بلند میزانوهایم می

 !قمر تمومش کن -

. چرخدمی خسرو طرف به قمر ناباور و پر هایچشم

 باور خسرو طرف از را شدنش خطاب «قمر» انگار

 :گویدمی و گیردمی را قمر آرنج سوری. ندارد
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 دیوونه شدی؟ به خودت بیا. -

کند. میای از صورت خسرو عقب نشینی ننگاه قمر ذره

چیز درست مثل روزهای تاری دیدم برگشته انگار. همه

 رود.ای از مه فرو میاول در هاله

کشد تا سوری دست قمر را به طرف خودش می

اش را جلب کند ولی قمر منتظر است انگار. منتظر توجه

 یک حرف، یک تایید، یک تسکین.

اختیار من دست خودمه. به غزال کاری نداشته  -

 باش.

شکند. سوری با های قمر میاشک در چشمحباب 

 گوید:کالفگی می

 !نیست راهش این گفتم بهت -

 گوید:وار میقمر هزیان
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تو اون بارم  به خاطر مُو نیامدی... به خاطر  -

 خواهرت آمدی...

 گوید:خسرو می

 تمومش کن. -

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 679پارت#
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خاطر آه و نفرینای مُو به خاطر بدبختی او آمدی... به  -

 که آتیش انداخت به زندگیشان آمدی...

 تمومش کن. -

شود انگار. دستم را به تاج حس میپشت زانوهایم بی

زنم و قمر گیرم. پلک میام میمبلی که کنارش ایستاده

 دهد:ادامه می

 وقت مُو ره مادر خودت نِمدانستی.تو هیچ -

 ند:کهایم را پر میفریاد بلند خسرو گوش

اومدی. چون نباید چون تو باید زودتر می -

ذاشتی من مادری فرحو باور کنم. نباید می

 اول از باید ذاشتی اون زندگی رو باور کنم.می

 به منو. اومدم دنیا به چطور من و امکی فهمیدممی

 اگه. برم ایران از فرستادن تو از کردن دور خاطر

 ی...وایمیستاد من پای اگه اومدی،می زودتر
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آید و دارم. نگاهم آرام پایین مییک قدم به عقب برمی

 ی مدارکی که زیر پایم افتاده.نشیند روی دستهمی

 مُو ازِشان مِترسیدُم پسر.-

 نشیند:هایم میصدای بلندتر خسرو گوش

ترسی. هنوز هم پشت من قایم تو هنوز هم می -

تونه تو رو روی یه انگشت شدی. هنوز هم فرح می

 ه. بچرخون

شوم و در حالی که هنوز یک دستم به مبل است خم می

 دارم.مدارک را بر می

گوید: آدمی هر چی داره از پر ماهی همیشه می

 قنداقشه.

گیرم و به خسرو که با این حرکتم سرم را باال می

 زنم.سکوت کرده زل می
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 پر قنداق ما چه داشت به جز رها شدن و تنهایی!

 "غزال جون "دارم و میان ییک قدم دیگر به عقب برم

 روم.گفتن سوری از سالن بیرون می

ی ی یخ زدهام به شیشهپیشانی داغم را چسبانده

 ام.هایم را بستهپنجره و چشم

در مغزم یک جریان داغ از افکار راه افتاده است. 

ی ام مثل دو خط موازی هیچ نقطهمسیرهای زندگی

 خواهمشان!اتصالی ندارند ولی من می

شنوم و در همان حال صدای باز شدن در را می 

 مانم.می

گذرد. کم ولی زمان زیادی از آمدنم به اتاق او نمی

 سنگین و کشدار. 

چسبند هایش میشود و لبدستش دور کمرم حلقه می

 به گوشم.
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 680پارت#

 

 

 

 گوید:آرام می

 جز قمر. چرا؟به دیمی رو همه جواب همیشه -

هایم روی دهم. نفسام را از شیشه فاصله میپیشانی

شیشه پخش شده و تصویر سایه روشن باغ را تار و 

 :کنممی نجوا. است کرده آلودمه
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بار جواب کردم ولی اینشو میهمیشه مالحظه -

 نداشتم.

کند. بعد ی گوشم مکث میهای خسرو روی اللهلب

را به طرف خودش کشد و من سرش را عقب می

 معطل هایش همان حرفیچرخاند. روی لبمی

 نگرانی همان سوال، همان. من هایچشم در که مانده

 بار هزار آوردنش زبان به انگار که حرفی همان .غریب

 .دارد ترس نگفتن از بیشتر

 

ی دیوار که مدارکم را بعد از ورود به با سر به میز گوشه

 جدیت با و کندره میام اشااتاق روی آن رها کرده

 :گویدمی

 .بود مشخص ولی جوابت -
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 آشوب کشد انگار.ام پر میایآرامش کوتاه و لحظه

 یک به ما دوی هر برای حاال که ایراهی دو از شوممی

 را حالم تغییر .است ترسناک و سخت اندازه

 انگشتانش و آوردمی باال را دستش .فهمدمی

بندم و ای میرا لحظه هایمچشم. موهایم میان خزندمی

 گویم:می

 

 خوام برگردم تهران!می -

کند. کنم با اخمی عمیق نگاهم میچشم که باز می

 کشد.دستش را از میان موهایم پس می

فرستمش بره. هر چند اون به خاطر قمر؟ فردا می -

 آد از این...مونه. بدش میخودش هم اینجا نمی

 نه. به خاطر خودم. -
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شود و نگاهش تیز. کف دستم را می اش ناتمامجمله

گذارم روی یک طرف صورتش. امروز تا سر حد می

 مرگ از او عصبانی شده بودم. بعد دلگیر و بعد...

ی تر از همهدوستش داشتم. زیاد. بیشتر و متفاوت

 شناختم.ام میهایی که در زندگیآدم

من او را با این موهای باال داده و ابروهای بلند که یک  

های سیاه، ط دائمی میانش نقش خورده و چشمخ

 بود خودرای و کالمیک که را او عجیب دوست داشتم.

 هم خودم از حتی را من که کسی! نه خودخواه ولی

 .انگار شناختمی بیشتر

 

دونم بعدها چی بشه خوام برم پیش ماهی. نمیمی -

کنم ولی از وقتی مهتابو دیدم دارم به این فکر می

نبود من با این همه عقده و غصه چه  که اگه ماهی
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ای هم هست شدم. یه کارای دیگهجور آدمی می

که باید انجام بدم. زمینا هم بمونه پای تو... تو 

 منم .خواممی رو زمینا دونی من چقدر اونمی

 خاطر به انداختنشون خطر به ریسک که دونممی

 مادرت سر که بالهایی انتقام بتونی تو که بود این

 تونیمی یا دن از همایون و فرح و بقیه بگیری.آور

 شهمی و تونینمی یا رسیمی اتخواسته به و

 از همایون انتقام گرفتن گفت؛می مادرت که چیزی

 یدفعه مثل بخواد منو اگه هم پلیس! دخترش

 .سراغم آدمی خودش پیش

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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آورد. روی صورتش پایین میگیرد و از دستش را می

دانم اش. خوب میگذارد روی سینههر دو را باهم می

های خسرو نبود، با وجود اگر مدارک شهرزاد و برنامه

افتادم در پیچ و خم قرارداد قانونی شرکت باید می

ی همایون از من و سخت اثبات جعلی بودن وکالتنامه

 شاید در نهایت توافق با شرکت.

 

 رحم نبودی!بی انقدر تو -

 نبودم! -
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ولی او انگار گریز « پس چرا شدی؟»منتظرم بپرسد: 

 فهمد.گیر میکوتاهم را از این دو راهی نفس

 شه؟مادرت چی می -

 همه این کنم بعد ازدونم. ولی فکر میمهتاب؟... نمی -

 .بشه شنیده حرفاش زود انقدر نیست حقش سال

 

او بیشتر از  کنمصدایم غریبانه بغض دارد. حس می

سالگی فهمد. او که در چهاردههرکسی این غربتم را می

تازه فهمیده بود مادر دیگری دارد و در هجده سالگی 

به خاطر دور کردنش از قمر به ایتالیا فرستاده شده 

بود. کسی که رنج حاصل یک تجاوز قانونی بودن، رها 

شدن از طرف قمر و دل بستن به فرح را تمام این 

 هایش حمل کرده است.روی شانه هاسال
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 دونی چرا دوستت دارم؟می -

های گره کس دیگری هم در دنیا بود که با این اخم

ها از دوست کرده و نگاه جدی و در بدترین موقعیت

 گوید:بوسد و میام را میداشتن بگوید؟ پیشانی

 

 بدترین توی که هستی تصویری چون تو همون -

 .کشیدم زندگیم روزهای

های ی نگاه گرم او و لمس سر انگشتانش نتبه جا

 شنوم. تک به تکش را.ام را میملودی

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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خورد خودم را عقب ی آرامی که به در اتاق میبا ضربه

 نگاهم کشم.کشم و حجم بزرگی از هوا را به ریه میمی

های خسرو چشم به دوباره و رودمی اتاق یبسته در تا

کشم روی گردد. زبان میکه به من دوخته شده برمی

 گویم:لبم و آرام می

 دی؟جواب نمی -

دارد و به طرف در با تانی دستش را از روی کمرم برمی

 چرخد:می

 

 بله؟ -
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 باز آرامی به در وقتی انتظار دارم خاتون باشد ولی

 الی از را سرش احتیاط با که بینممی را سوری شودمی

ی نزدیک آوردو با دیدن ما در آن فاصلهر داخل مید

 گوید:می

 ی داماد!ببخشید... مزاحمت خانواده -

اختیار کمی از خسرو فاصله کشم و بیهایم را تو میلب

 گیرم.می

 

 کاری داشتین سوری خانم؟ -

آنقدر لحنش پر تحکم و بدون انعطاف است که من 

نگار کنم. اما اجای سوری دست و پایم را گم می

شناسد. حتی شاید ها خسرو را میسوری بیشتر از این

شود و در را به بیشتر از مادر خودش. وارد اتاق می
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ها گریز بندد. نگاهش میان نور زرد دیوارکوبآرامی می

 گوید:زند و به راحتی میآشکاری میان اشیا اتاق می

 

گن پول چرک کف دسته. آدم فقط این بعد می -

کلرفاقت و دلسوزی و همه چی یادش  بینهاتاقو می

 ره.می

اش نازک و رندانه است. آنقدر که الزم نیست اشاره

ی ماجرا را خواهد میانهدهان باز کند تا بفهمم می

 بگیرد.

متاسفانه فعال این اتاق مال غزاله ولی اگه بخواید  -

تونم ازش بخوام تا فردا که هستید توی یه می

 اتاق دیگه بمونه.
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آید. درست مقابل زند و جلوتر میلبخند میسوری 

 خسرو.

دونی که تو اگه هفت هشت ساله منو می -

شناسی، من از سی سال پیش که می

 تو هامبچه با که آپارتمانی توی اومد مادرت

 .شناسمتمی کردممی زندگی سوییتش

لحن سوری آرام و مالیم است ولی اینکه خسرو 

شود حدس که میهایی ایستاده و در سکوت به حرف

دهد برایم عجیب زد قرار است به کجا برسند گوش می

 است.

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 683پارت#

 

 

 

هام بهش گفتم نیاد. گفتم این راهش به جان بچه -

دونی چقدر نیست. ولی قمر... خودت بهتر می

آتیشیه. من فقط به خاطر اینکه یه وقت تو جاده 

نیاره باهاش اومدم، نه از بالیی سر خودش 

 سرخوشی.

کند و خسرو هر دو دستش را در جیب شلوارش فرو می

 گوید:با جدیت می
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 االن توی شرایطی نیستم که تعارف کنم. -

 خندد.سوری به راحتی می

 لعنتیِ جذاب... نخواستیم تعارفتو. -

صدای دنگ خفیف پیام گوشی نگاهم را به طرف میزی 

کشاند. چیزی در دلم دارد میکه مدارکم روی آن قرار 

 حسش نیامده که بد اتفاق یک مثل پیچد انگار.می

 به ختم تهش دانیمی که ایقصه یا. کنیمی

 .نیست خیر

 

کنه ولی تو دونم مادرت بد کرده، بد میمن می -

گم چون باهاش حرف بزن. اگه دارم اینو می

 زخم خودی و مرد از منم .قمر مثل امیکی منم

و سه سال عمر و جوونی و حق و  سی. خوردم
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هامو نگه دارم و بزرگ حقوقمو دادم تا خودم بچه

 کنم.

چرخانم. با سنگینی نگاه خسرو سرم را به طرف او می

رو به روی سوری ایستاده ولی به جای او نگاهش به 

 :گویدمی سوری من دوخته شده است.

 

 شد پوچ عمرمون و جوونی و جون که قمر و من امثال -

 آروم دلشو. بزن حرف باهاش همین دلمون خوشه. به

 ...دنبال برو بعد کن

تمام های سوری را نیمهصدایی از بیرون حرف

روم. قمر و گذارد. زودتر از آن دو به طرف پنجره میمی

اند و انگار خاتون مانع از خاتون روی ایوان ایستاده

 رفتن قمر شده است.
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کشد، به خودم حضور خسرو پشت پنجره به ثانیه نمی

های تند از اتاق آیم هم او و هم سوری با قدمکه می

ای که انگار صدایم روند من را با گوشیبیرون می

 گذارند.کند تنها میمی

 «دی؟تو هم جواب تلفنامو نمی»نوشته: 

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 684پارت#
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سادگی و  به. بدهکارم خودم به را داستان جای این

خیال خامی که من را تا مرز سقوط پیش برده بود. 

دهم و دوباره تر فشار میگوشی را در مشتم محکم

توانم هم می ایستم. از این فاصلهپشت پنجره می

 خواهدمی وقتی حتی کنم؛ تصورش را محکمش لحن

 !را مادرش. کند آرام را کسی

 

 

هایم از هدیدن علی بعد از اتفاقاتی که افتاده و شنید

زندگی او سخت بود. سخت یعنی انگار در مقابل او من 

اختیار یاد غزال قبلی نبودم و این خوب نیست. بی

 میان این افتم. به زندگی بعد ازهای امین میحرف

 باقی مانپیشانی روی همیشه تا که داغی به. مردم

 !داشت خواهند ما از هاآدم که نفرتی به. ماندمی
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دارد. شال گردن آرام ساکم را برمی علی با سالمی

 آن پس از که صورتش کلفتی دور گردنش پیچیده و

 است منتظر. است شده الغر آشکارا شودمی دیده

 به ایاشاره با بیندمی را نگاهم وقتی و کنم حرکت

 :گویدمی مسیر

 ماشینو نزدیک پارک کردم. -

 راه شده راحت خیالش انگار قدمی برمی دارم و او که

دانستم از چند روز پیش حالش خوب نیست افتد.میمی

و به همین دلیل هم آن شب که سراغ گاوصندوق 

 کشیک برای را عطا همایون رفته بودیم جای اوخسرو

 ماشین صندلی روی وقتی بعد دقایقی .بود آورده دادن

 ساک افتاده تنش به انگار که لرزی با علی و نشینممی

و خودش پشت فرمان  گذاردمی عقب صندلی روی را

 پرسم:نشیند، میمی
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 مگه بهتر نشدی؟ -

تازه ماشین را روشن کرده که با تعجب از آینه نگاهم 

اش خبر داشته کند. یا انتظار نداشت از بیماریمی

ها و اتفاقات کرد که بعد از آن حرفباشم و یا فکر نمی

 به روی خودم بیاورم.

 وید:گآورد و میماشین را از پارک بیرون می

 خیلی نه! -

زهر مریضی فقط با نازکشی »گوید: ماهی همیشه می

 فقط بودم ترکوچک که هاوقت آن «شه.درمون می

. بنشیند سرم باالی شب تمام تا شوم بیمار بود کافی

 که تشرهایی و اخم به شد تبدیل اشنازکشی بعدها

 در من هایسوپ و دمنوش و دارو خوردن سر

 .کردمی نصیبم اشآوردی
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 685پارت#

 

 

رود و دست خودم نیست که ذهنم تا ناکجاها پیش می

این سوال که هرگز کسی ناز علی را وقت بیماری بود 

 خریده؟

 دکتر نرفتی؟ -

 دهد:کوتاه و مختصر جواب می

 چرا. -
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 پشیمانم زدن حرف از ی مکالمهاش برای ادامهمیلیبی

برم و گوشی را داخل جیب کیفم می را دستم. کندمی

 آورم. هیچ تماس و پیامی نیست!بیرون می

 برم سمت طرشت؟ -

دانم کنم. میگوشی را میان انگشتانم مشت می

ی آمدنم زودتر از خودم رسیده، طوری که برنامههمان

خبر تغییر برنامه هم با همان سرعت به خسرو خواهد 

 رسید.

 نه. -

 کند.علی نگاهم می

 ریعتی.رم شمی -

کنم. گویم و گوشی را دوباره در جیب کیفم فرو میمی

با ماهی پیش از آمدن حرف زده بودم و خسرو، با وجود 
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دانستم دارد هر لحظه منتظر بودم هایی که میبرنامه

 تماس بگیرد.

گوید نه بحث علی برخالف دفعات قبل نه چیزی می

د دهد و مدتی بعحرف مسیرش را تغییر میکند. بیمی

یک خیابان مانده به مقصد ماشین را به خواست من 

زند تا پیاده شوم. در حالی که بند کیفم را روی کنار می

 گویم:اندازم میام میشانه

 دارم.آم برمیلطفا ساکمو با خودت ببر. بعد می -

 شنوم:کنم صدایش را میدر ماشین را که باز می

 مونم تا بیاین!می -

گردم. در فضای گرم و برمیبه تعجب به طرفش 

گردن به دور گردنش بسته ی ماشین، هنوز شالخفه

 شده است.

 چرا؟ -
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جوری جایی رفتین بعدش یه چون هربار این -

 ماجرایی درست شد.

حرف از ماشین پیاده کنم و بعد بیای نگاهش میلحظه

هایم شوم. ضربان تند قلبم و نبضی که میان چشممی

 نیست! کنم از ترسحسش می

ی بزرگ ترس من در این خیابان و کوچه و خانه

 انتهایش جایی ندارد.

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 686پارت#
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ام و چیزی هایش گذشتهمن از ترس این خانه و آدم

 کاج درخت تک کنار .رنج و است رنج تنها باقیمانده که

 فکر همیشه که دری به زنممی زل و ایستممی کوچه

 سویش بهشت من است. ردم آنکمی

کنم. آورم و به ساعت نگاه میمچ دستم را باال می

بار که نگاهم به در ام، خیلی زودتر. اینزودتر آمده

 کردن فکر .اکراه و شوم از بیزاریافتد پر میمی

 خانه این و شده خراب چیز همه اینکه به

 خطای خاطر به ماه چهار من اینکه هنوزپابرجاست،

 زیر هاآن بودم معلق ها میان ترس و درماندگیاین آدم

 .کندمی بد را حالم هایشان،خانه سقف
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آیم. کوچه خلوت است و ی کاج بیرون میاز زیر سایه

گردم. علی با در سکوت. پشت در خانه به عقب برمی

هایش باال کشیده از شاگردنی که تا نزدیک چشم

نگاهم  پشت ماشینی که سر خیابان پارک شده

 شناسمشمی که مدتی در بار اولین برای کند.می

 را انگشتم و گردمبرمی. کندمی قرص را دلم بودنش

 تا کشدمی طول دقیقه چند .دهممی فشار زنگ روی

 .شنوممی آیفون از را صدایش

 .داخل باالخره اومدی! بیا -

کند و های همیشگی خرجم می« غزال جانم»نه او از آن 

ش را دارم. دیگر نه نسبتی میان ما هست نه من انتظار

ایم که و نه مصلحتی. من و او فقط دو آشنا از گذشته

هایش به طرز عجیب و معناداری هنوز وسط ردپای بچه

 .است مانده جا به زندگی من
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کنم. گذارم و بازش میی در میدستم را روی لنگه

 انگار که تفاوت این با حیاط خانه همانی است که بود.

 خانه در. یود هایش را به اسارت گرفتهمستان رنگز

 تا گیرممی را خودم جلوی سختی به من و شودمی باز

 .نکنم نگاه عقب به

کند و از حاج خانم چادر گلدارش را روی کمر جمع می

 کارم که پرسممی خودم از دیدنش با آید.در بیرون می

 کثافت جز به گنداب این زدن هم یا است درست

 آن جواب،بی سوال آن ولی عایدی دیگری دارد؟ بیشتر

 شودمی باعث کندمی امدیوانه دارد که «چرایی»

 .بخرم جان به را بودنش تنها باور ریسک

ها بندم. حاج خانم تا جلوی پلهدر را به آرامی می

 آید.می

 وفایی داشتم اال تو.از هر کسی انتظار بی -
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ودم اگر حرفش دو پهلو است و پر کنایه. ساده ب

گذاشتم به حساب چندبار جواب ندادن حرفش را می

 گویم:رسم، تنها میها که میتلفنش. نزدیک پله

 

. 

 

 سالم. -

کشد. از آخرین باری که چادر را روی کمرش باال می

 پای که جوری شده، الغرتر واضحی طرز به دیدمش

 اشبرجسته یگونه از اثری و افتاده گود هایشچشم

 گوید:کشد و میمی آهی. نیست

 کردیم، چی شد!سالم. چی فکر می -
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شود به یکی از رود و دوخته میاختیار باال میسرم بی

ای که در روشنایی روز ی دوم و پردهی طبقهدو پنجره

 رسد کیپ تا کیپ کشیده شده است.به نظر می

روم و در جواب مثل خودش دوپهلو ی اول باال میاز پله

 گویم:می

فکر ما بود حاج خانوم. وگرنه فکر نکردن  اشتباه از -

 کنه!که حقیقتو عوض نمی

نشیند میان فهمد که گره اخم میمنظورم را می

ابروهایش. نه بچه است و نه ساده. 

 نفر هزار با و بود غیرانتفاعی دبیرستان مدیر هاسال

 باال را هاپله تا کندمی صبر. بود زده کله سرو من یلنگه

گذارد روی کمرم و در حالی که ش را میدست بعد. بروم

 گوید:کند، میبه طرف در هدایتم می

 تو هم زخم بزن. -
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شویم. می گذریم و وارد پذیراییاز راهروی کوتاه می

برخالف همیشه خبری از مرتب بودن خانه نیست. حاج 

کند و خودش به خانوم به من برای نشستن تعارف می

 رود.طرف آشپزخانه می

یه چای برات بیارم یه گرم شی بعد حرف  بذار اول -

 بزنیم.

کنم. با رفتنش را تا جلوی در آشپزخانه با نگاه دنبال می

 چرخم.ها میصدای افتادن چیزی با شتاب به طرف پله

 کسی اینجاست؟-

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 688پارت#
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گردم. شنوم با تانی به عقب برمیجوابش را که نمی

تر نگاهم آشپزخانه ایستاده و با اخمی عمیقجلوی در 

 کند.می

 همه این بعد از اسب افتادیم، از اصل که نیفتادیم. -

 با نامحرمو دختر که شناختی؟ اینجوری منو مدت

 پسرم؟ واسه خونه تو بیارم کلک و دوز

آید. حتی در تاکیدش روی نامحرم به مذاقم خوش می

ر خانه این لحظه که ته دلم با حس حضور کسی د

شود و پشت به من خالی شده. وارد آشپزخانه می

 گوید:می

 

 گفتم بیا، کسی اینجا نیست. یعنی فقط منم و تو! -
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اندازم. هیچ صدای ها مینیم نگاهی به طرف پله

کنم کسی شود ولی عجیب حس میدیگری شنیده نمی

برم و به آن باالست. موهایم را با شال پشت گوش می

روم. حاج خانم آشپزخانه می جای نشستن به طرف

های کریستال پشت به من ایستاده و در فنجان

 خانه این در چیزریزد. انگار هیچهمیشگی چای می

 .کندمی امعصبی بیشتر این و نکرده تغییر

 

 مگه گذاشتن اصلی هم بمونه؟ -

ای متوقف دستش حین ریختن چای در فنجان لحظه

گیرد با کنایه یشود و بعد وقتی کارش را از سر ممی

 گوید:می

 خوای اینجا بمونی؟دونی و میاینو می -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 شیرین به خسرو که چیزی خبر پس حسم درست بود.

 همه گوش به ویرانگر و سیال موجی مثل بود گفته

 دیدنم برای که بود هم همین خاطر به. بود رسیده

 .داشت اصرار

 

 گوید:چرخد و میبا سینی چای به طرفم می

 هم مدرسه دیگه ه نشین شدم. حتیسه ماهه خون -

 تا صبح خودم، جای گذاشتم رو یکی. رمنمی

 دیوارو و در و چهاردیواری این تو نشستم شب

 که شنیدم اون و این از حرف انقدر .کنممی نگاه

 دهن و نخورده آش شدم. نمونده برام نایی دیگه

 .سوخته

. نگویم چیزی تا را گیرممی را خودم چه سخت جلوی

ی بزرگ و دلبازی که اسمش را گذاشته موردخانه در نه
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های پر افتخاری که مدتی قبل از چهاردیواری و نه فتاح

 .مکافات بود شده حاال و افتادنمی دهانش

کند. سینی چای اصراری برای برگشتن به پذیرایی نمی

گذارد و یکی از صندلی ها را را روی میز آشپزخانه می

 کشد.برای نشستن بیرون می

خوبه حداقل همین خونه براتون موند و واسه کار  -

 نکرده آواره نشدین.

 کند.فهمد. اخم میام را میکنایه

 

. 

 

مه. ده پونزده ساله که به ناممه. این خونه مهریه -

. سوختیم ما یهمه سر آتیش بازی پدر تو و فتاح،
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 و آگاهی به پاش هم. بقیه از بیشتر من امینِ ولی

هم تا همین چند روز پیش که حکم . شد باز دادگاه

 دبی حساب پوالی پدرش بیاد و

 .بود الخروجممنوع برگرده

 

خواهد بخندم. پسرش هنوز از حرص و غصه دلم می

ی فتاح در شراکتش با همایون بود و او از هم نماینده

 زد.سوختن حرف می

دارد و مقابل من که ها را از سینی برمییکی از فنجان

گذارد. کنم روی میز میام و نگاهش میایستادههنوز 

هنوز نیمی از ذهنم درگیر احتمال حضور شخص سومی 

 در این خانه است.

کنم باهاش برم. گه کارامو درست میامین می -

گه اینجا به جز شنیدن تف و لعنت مردم چیز می
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ای واسه ما نداره. حق داره، همونایی که تا دیگه

شدن االن کارشون است میر دوال دیروز جلوی من

شده نیش زدن. واسه شما هم همینه. کجا 

خواید درس بخونید و کار کنید که هر روز این می

 موضوع رو به روتون نیارن؟

 

زند به صورتم. دارد و زل میچای خودش را برمی

جا برسد. های او قرار است به همیندانستم حرفمی

ود. عوض کردن ها نبحرف ولی دلیل آمدنم شنیدن این

خواهم کار سختی نیست. مسیر مکالمه به سمتی که می

 نه برای من که تمام مدت منتظر همین فرصت بودم.

پس مطهره چی؟ شما و امین برید کانادا، تکلیف  -

 شه؟مطهره چی می
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 689پارت#

 

 

زند و اراده گریزی به پشت سرم مینگاهش انگار بی

گردد. آنقدر این ا سرعت دوباره روی من برمیبعد ب

 نیاز حتی که واضح، دلیلش و حرکتش آشکار است

 در که آتشی آن کنممی حس .کنم تحلیل را آن نیست

. گیردمی الو دوباره افتاده جانم به مهتاب پدری یخانه

 ظاهرسازی گول هاسال که بیشتر خودم از ام؛عصبانی

 .بودم خورده را هاآدم این
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 باالست؟ -

گذارد و از جا بلند خانم فنجان را روی میز میحاج

 چیزی هر به را اشدلواپسی خواهدمی دلم شود.می

 .است من ذهن در که آنی اال بدهم ربط

 کی؟-

 مطهره. -

کنه؟ قرارمون این بود امین نباشه که چه فرقی می -

 نیست!

 گویم:هایم انگار. بدون حاشیه میآتش رسیده به نفس

 من به خاطر امین نیومدم اینجا. -
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کنم حرفم آید. حس میزند و جلو میمیز را دور می

بیشتر از تعلیقی که باید ایجاد کند او را سوزانده. 

 شود و نگاهش تیز.صورتش سرخ می

 پسرِ چون ولی من به خاطر امین خواستم که بیای. -

 !کنهمی فکر تو به هنوز من یساده

او بودن آنقدر در ذهنم دور شده  چرا امین و روزهای با

لرزد؟ ای دلم نمیکه با این حرفش حتی برای لحظه

زند در آید و مستقیم زل مییک قدم دیگر جلو می

ی دقایقی پیش ی ظاهرسازانههایم. از مالحظهچشم

 اثری نمانده انگار.

 

شناسد و نه او دیگر نه من غزالی هستم که او می

دیدنش بیشتر از قبل حسرت مادری که با هر بار 

 خوردم.نداشتنش را می
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 دوتاتون هر باالخره بود خوش دلش پیش روز چند تا -

 قبل مثل چیزهمه زمان مرور به و ریدمی اینجا از

 پول خاطر به یا لجبازی سر از فهمید وقتی ولی. شهمی

. سوخت کنی، ازدواج اتعمه پسرِ با خوایمی

 !سوخت فهمی؟می

وقتی در آن آپارتمان کذایی از من  تصویر امین

خواست غیرقانونی از کشور خارج شوم و تصویری می

ی فرح از او داشتم، مثل که در خیابان نزدیک خانه

 آید.رود و میسایه روشن در ذهنم می

 

 

. 
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خواهد؛ ولی نه به خاطر امین ثابت کرده بود من را می

 خودم.

 کنه!کر میف خودش به کنه،نمی فکر من به امین -

با این حرفم بیشتر از حدی که انتظارش را دارم 

 شود.عصبانی می

جا نگهت تونم پا بذارم رو قول و قرارم و همینمی -

 دارم تا خودش بیاد توضیح بده.

 

ام با وجود بودن علی و پیامی که برای خسرو فرستاده

 هاآدم این از شود. به کدام یکیباز هم ته دلم خالی می

عتماد کرد؟صدایم را درست مثل خودش باال ا شدمی

 برم:می

گدار به آب فکر کردین من انقدر احمقم که بی -

تونین منو اینجا نگه دارین ببینین بزنم؟ اگه می
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شه. حتی الزم نیست صبر کنین. از بعدش چی می

 من از کارایی چه گهدخترتون بپرسین بهتون می

 .ادبرمی

 

که حتی مطمئن نیستم  ام. آن هم در شرایطیبلف زده

هایم در مورد او و مطهره در خانه باشد یا حدس

 اش با همایون درست باشد.رابطه

صدای کشیده شدن چیزی روی زمین نگاه هر دوی ما 

ی گرداند. مطهره نفس زنان میانهرا به عقب برمی

 کند.زده نگاهم میها ایستاده و وحشتپله

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 690تپار#

 

 

صورتش از آخرین باری که دیده بودمش الغرتر شده 

 و است بد حالش هایش گود افتاده است.و زیر چشم

 .داندمی را این هم مادرش انگار

 به مطهره چه ربطی داره؟ -

روم و نزدیک خانم جلو میبه جای جواب دادن به حاج

 پرسم:ها میپله

 شوهرت کجاست؟ -

گذرد و به اش از من میزدهوحشتهایش چشم

 کند.مادرش نگاه می
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 به شوهرش چیکار داری؟ -

ها برای من شود. سالخانم نزدیک میصدای حاج

 وقف را خودش الگوی مادرِ خوب بوده. کسی که

 حمایت هاآن از شرط و قیدبی و بود کرده هایشبچه

 از که مادری کردم؛می اشتباه ولی. کردمی

 خوبی مادر دیدنمی را هایشبچه آشکار خطاهای

 .باشد توانستنمی

 گوید:چرخم و مطهره با ترس میبه عقب می

 غزال! -

آنقدر ترس در حرکاتش مشهود است که مادرش با 

 پایین عجله با هاپله از زند. مطهرهناباوری صدایش می

 در ریزدمی را التماس و گیردمی را آرنجم .آیدمی

 :صدایش
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 خدا!غزال تو رو  -

. کنممی نگاهش کشد.من را به طرف خودش می

 پشت شلختگی با و آمده در بلوندش موهای یریشه

 سنگین اممعده. شده جمع سرش

 یعالقه جز به چیزهیچ به توانمنمی حتی .شودمی

 در هم شعله اینکه به .کنم فکر بلوند موی به همایون

 حالم. کردمی روشن را موهایش هاسال این تمام

چیزی است میان تنفر و درد و بغض. رنجی که از پدر و 

 رسد تمامی ندارد انگار.مادر به آدم می

 گوید:خانم عصبی میحاج

 

 این کاراتون چه معنی داره؟ -
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 را دخترش آشکار ترس وقتی که است دارخنده

 هول با مطهره !بنددمی جمع او با را هممن بیندبازمی

 :گویدمی

 هیچی مامان. -

 آید.وتاه نمیمادرش ک

 گه؟پس غزال چی می -

 گوید:گردد طرف من و با تحکم میبعد برمی

 این کنی با وسط کشیدن اختالفاگه فکر می -

 اینا. کردی اشتباه کنی توجیه کارتو تونیمی دوتا

 یه. شوهره و زن مال هم دعوا و قهر. شوهرن و زن

 رفتن طالق پای تا نفر هزار .شد تموم بود اختالفی

 بره ماجراها این بعدِ قراره هم مطهره تن.برگش و

 ...تو ولی. شوهرش پیش دبی
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 691پارت#

 

 

 

گذارد. قلبم صدای زنگ در حرفش را نیمه کاره می

کند تا حرفش را خانم دهان باز میکوبد. حاجتندتر می

ادامه دهد ولی کسی که پشت در ایستاده دستش را با 

 دارد.قدرت روی زنگ نگه می
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رود و من با التهابی که در حاج خانم به طرف در می

 کنم.وجودم سربرآورده به رفتنش نگاه می

 غزال؟ -

 

ام همچین حسی نداشتم که حتی وقت در زندگیهیچ

 بیرون دستش از را آرنجم نخواهم به کسی نگاه کنم.

زد لرمی استیصال و ترس از که صدایی با او و کشممی

 گوید:می

 بگه جا هر بگو بهش تو رو خدا به من گوش کن. -

 بهش بخواد چی هر. کنممی امضا رو سندا روممی

 .دممی

ام که من را فکر کرده بود من از طرف همایون آمده

 کرد؟واسطه می

 رسد:خانم به گوش میصدای عصبی حاج
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 دونم.گفتم که آقا، من نمی -

 هر جا، هر یتم نکنه.تو رو خدا بهش بگو انقدر اذ -

 پامم. کنممی امضا بخواد چی هر رممی بگه، که ساعتی

 .دممی بهش خوادمی که چیزایی یهمه برسه

 

 جایی همایون»: گفتمی همیشه ماهی حق داشت

 دردی چه باورش و «.بره آب زیرش که خوابهنمی

 .داشت

 گوید:خانم بلندتر میحاج

 کار کنم؟دونم بیام جلوی در چیوقتی نمی -

ی مادر خوای امضا کنی؟ سند خونهسند چی رو می -

 منو؟
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خواهد دوباره زند. میمطهره ترسان نفس نفس می

 کشم.آرنجم را بگیرد که خودم را عقب می

فهممت؟ اگه ره بیشتر نمیچرا هر چی جلوتر می -

همه پول تو دبی برات نذاشته بود پدرت اون

ده نداشتی، اگه گفتم به خاطر پوله. اگه خونوامی

 شغل خوب نداشتی...

 

شکند. حاج خانم گوشی آیفون را بغض در چشمش می

های خیس لب کوبد. با چشممحکم سر جایش می

 زند:می

 تو رو خدا هیچی نگو! -

کند. هنوز با مطهره ی حاج خانم هشیارم میزمزمه

چرخم. حاج خانم حرف دارم ولی با عجله به عقب می

 زند.ا کسی حرف میگوشی به دست آرام ب
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 زنید؟با کی حرف می -

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 692پارت#

 

 

آورد و پیش از اینکه گوشی را از کنار گوشش پایین می

 نالد:چیزی بگوید، مطهره می

 کنی؟مامان چیکار می -

لحنش آنقدر درمانده و پرالتماس است که مادرش به 

 توپد:او می
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 تو چته دختر؟ -

 حد این تا دخترش حال کی از پوزخندم ارادی نیست.

 را بازویم دوباره مطهره بود؟ نفهمیده او و بود خراب

 :گویدمی من به باراین و گیردمی

 دردسر برات بیاد امین منتظری اینجا؟ اومدی چرا -

 ری؟نمی چرا کنه؟ درست

 کند.خانم ناباور و حیرت زده نگاهش میحاج

 گی مطهره؟یفهمی چی داری ممی -

 

کند و دوباره مطهره کوتاه به مادرش نگاه می

گردد سمت من. آنقدر از ماندنم در آن خانه و رو برمی

 شدن رازش وحشت دارد که به سیم آخر زده انگار.
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 از بعد. کارا دنبال رهمی وکیلش با هاصبح امین -

. فرستاده استادتون که ایهپروژه درگیر هم ظهرها

 وثیقه با هنوز. نیومده الخروجیشممنوع رفع حکم هنوز

. ببره خودش با رو تو شده جور هر خوادمی ولی. آزاده

 دردسر واست بذار بمون خوایمی همینو اگه فهمی؟می

 .کنه درست

کند. جلو هایش را قطع میخانم حرفصدای داد حاج

شود در صورت های برزخی براق میآید و با چشممی

 گوید:دخترش و می

 ه به سرت؟زد -

 

ترسید. از تهدیدی که انگار به سرش نزده بود؛ می

دانستم چیست، همایون کرده بودَش و من درست نمی

ترسید. از آبرویی که بند شده بود به زبان می
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 برای که بود جوابی ترینواضح این .ترسیدمی من،

 .داشتم مادرش سوال

 گوید:میبه جای جواب مادرش با التماس به من 

 تو رو خدا از اینجا برو. -

گیرد و با تکانی که به خانم بازوی دیگرش را میحاج

 گوید:کند میتن او وارد می

ترسی؟ هان؟ به من نگاه کن ببینم! تو از چی می -

 کنی؟چی رو داری ازم قایم می

زند. های مطهره در نگاه مادرش دو دو میچشم

سقوط کجا و کدام توانم تصور کنم سر خز این نمی

اش چه نیازیی بیلحظه بوده. که زنی مثل او با همه

کم داشته که وارد این بازی کثیف شده. کسی که حتی 

شهامت ایستادن پای خطایش را ندارد و این طور 

 خودش را باخته است.
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. 

 

شود. خودم فشار انگشتان مطهره از دور بازویم کم می

 گوید:ره میخانم دوباکشم. حاجرا عقب می

 گی؟چرا چیزی نمی -

حاال در صدایش به جای حق به جانبی ترس هست، 

های بدش نگرانی هست و اضطرابی که از گمان

 گیرد. آمده بودمسرچشمه می

هایم پیدا کنم و به یقین رسیده که سرنخی برای حدس

 بودم.
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 گویم:دارم و مییک قدم به عقب برمی

 گم.من بهتون می -

کنند و عجیب اینکه نگاه هر دو یک یهر دو نگاهم م

 حس در خود دارد. وحشت!

چیز به کردم هیچتمام این چند سال فکر می -

ی داشتن یه مادر مثل شما حال دختری رو اندازه

کردم. شما کنه. االن فهمیدم اشتباه میخوب نمی

مادر خوبی نیستین. اگه بودین حتما تا حاال 

ادر من چیکار ی مفهمیدین دخترتون تو خونهمی

 کرد... می

 

خانم انگار که بخواهد از کاسه بیرون های حاجچشم

 شل مطهره پاهای شود و وق زده.بجهد، گشاد می

 . نشیندمی زمین روی و شودمی
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. 
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هایش امید دارد که چیزی نگویم ولی هنوز ته چشم

تی تمام شود. در سکوت، این ماجرا نباید به همین راح

خواهم انتقام روزهای پنهانی و ناگفته. شاید می

 روز یک که کاری انتقام. بگیرم ام را از مطهرهکودکی

 .بود کرده مهتاب با را مشابهش شعله
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 با پدرم! -

بندد. قرار نیست از هایش را محکم میمطهره چشم

 کثافت این توانممیخواهم و نه این جلوتر بروم. نه می

 حالتی با خانمحاج هایلب .بزنم هم این از بیشتر را

 :گویدمی مرتعش صدایی با میانش واز لرزدمی عصبی

 

 گی!دروغ می -

دهم و او سرم را با افسوس به دو طرف تکان می

 گوید:دوباره می

 جوری تالفی کنی؟ با بردن آبروی ما؟خوای اینمی -

اختیار به پیچد. بیر خانه میصدای زنگ بلند و ممتد د

 قائله این گردم. باید بروم. سهم من ازعقب برمی

 از همایون که است ایخواسته و تهدید فهمیدن

 که است مهم آنقدر حتما که چیزی. دارد مطهره
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 و خودش آبروی روی آن خاطر به شده حاضر همایون

کردم می فکر که بودم ساده چه من و. کند قمار مطهره

خیانت فرح و عبدی دست همایون در زندان از با 

 چیز کوتاه شده است.همه

 

 که چیزی فهمیمی گی؟تو الل شدی هیچی نمی -

 خونه کدوم تو تو مطهره؟ هان چی؟ یعنی گهمی

 بودی؟

لرزد. هایش هم میحاال دیگر به جز لب و چانه، دست

نشیند و هر دوبازویش را مقابل دخترش روی زانو می

 گیرد.می

زنی؟ چرا به من نگاه کن دختر! چرا حرف نمی -

 ی این حرفا دروغه؟گی همهنمی
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های مطهره پایین افتاده و به مادرش نگاه چشم

تر در فضای خانه بار طوالنیکند. صدای زنگ ایننمی

شود و پر تمام قدرت خانم بلند میپیچد. دست حاجمی

ا نشیند. برای یک لحظه همه جی مطهره میروی گونه

 بار سومین برای که زنگ صدای رود.در سکوت فرو می

 در طرف به باعجله. مانمنمی دیگر رسد،می گوش به

 هست که هر در پشت کنممی آرزو دل در و روممی

 .نباشد امین

کنم، صدای های های گریه کردن در خانه را که باز می

 شنوم.خانم تنها صدایی است که میحاج

 

. 
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کنم که علی دوم و وقتی در را باز میتمام حیاط را می

 دوباره دستش را روی زنگ گذاشته.

 داد؟اومدین؟ پس چرا کسی آیفونو جواب نمی -

بندم و با عجله به طرف سر در را محکم پشت سرم می

 روم.کوچه می

 

 بیا بریم علی. -

 آید.دنبالم می

 چی شده غزال خانم؟ -

ام یدهلحنش هم درست مثل نگاهی که جلوی در از او د

پر از نگرانی است. حال غریبی دارم. برای اولین 

 دست از دارم ایمان اشدرستی به که کاری برای بار

 .امعصبانی خودم
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 هایم کم از دویدن ندارد.قدم

 

گین؟ کسی کاری کرده؟ چیزی چرا چیزی نمی -

 شده؟

 گردم.ایستم و به طرفش برمیوسط کوچه می

 به خسرو خبر دادی؟ -

هایش آویزان و دور گردنش باز شده و دستهشال از 

 کند.رها مانده است. به جای جواب نگاهم می

خوام خودم قبل از رفتن بهش پیام داده بودم، می -

 ببینم تو هم گفتی بهش؟

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

  693پارت#

 

 

 

 زنگ زدم جواب ندادن، پیام فرستادم. -

 یخاطره کشم.می دهان توی را املب خشک شده

 آمدن از پیش وقتی. گیردمی جان ذهنم در صبح امروز

 را نبضم روی شست انگشت با و گرفت را دستم مچ

 جامهمین درست من بخوای که وقتی تا». کرد لمس

 «! غزال

آورم و به جای لمس دستش نگاه مچ دستم را باال می

 !نبضم کنم.می
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 بریم؟ -

اختیار شود. بییزنم و تصویر علی واضح مپلک می

 پشتش که سیاهی در به اندازم.نگاهی به عقب می

 !حسرتی هیچ. نبود آرزویی هیچ دیگر

 طرف به علی از جلوتر دهم وسرم را تکان می

 پسِ و نشینممی عقب صندلی روی. روممی ماشین

 و خسته. صندلی پشتی به چسبانممی را سرم

را به  سرم .نیست تنم عیار انگار روحم و بیقرارم

 و شهر به و چرخانممی شیشه طرف

 .کنممی نگاه هایشآدم

 

 کدوم طرف برم؟ -
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ربط کنم و بیسنگینی نگاه علی را از آینه حس می

 پرسم:می

تا حاال شده به خاطر کاری که مطمئنی درست بوده  -

 بیاد؟ بدت از خودت

دهد ولی سنگینی نگاهش هنوز هست. حالم جواب نمی

فهمد انگار. هیچ کس دم نمیکس غیر از خورا هیچ

فهمد عریان کردن این حقیقت خودم را بیشتر نمی

 عذاب داده است.

 

گه ماهی... کسی که منو بزرگ کرده، همیشه می -

ی آدما یه رازی واسه خودشون دارن... من همه

 امروز راز یکی رو فاش کردم.

 تنبیه را خودم بخواهم انگار و دهممی فرو آب دهانم را

 گویم:می کنم
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وقتی شش سالم بود مادرم منو رها کرد و رفت.  -

هیچ وقت هم سراغم نیومد. به کسی نگفتم ولی 

 همیشه ته دلم منتظر بودم بیاد. این راز من بود!

ای از دست و پای روحم آزاد شده است. انگار وزنه

 از حالتبی نگاهی با که علی به آید.نفسم عمیق باال می

 کنم.ه نگاه میدوخت چشم من به آینه

االن برگشته، بعد از هجده سال. انتظار داره  -

 ببخشمش!

 

 جای به چرخانم.سرم را دوباره به طرف پنجره می

 با که بینممی را مطهره شیشه سوی آن تصاویر

 چراغ پشت علی. نزنم حرفی خواهدمی من از التماس

 ای. کنممی «ها» محکم را نفسم من و ایستدمی قرمز

اش را بکند و توانست بخشی از حافظهیم آدم کاش
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ترین تصمیمات دنیا هم وقت سختدور بیندازد. آن

 شد.ساده می

 من توی زندون به دنیا اومدم. -

کنم. با تعجب به طرف علی هایم شک میبه گوش

ی گردم که زل زده به مردی که با عجله به شیشهبرمی

 کشد.ماشین جلویی دستمال می

 شدم.توی بهزیستی بزرگ  -

 گوید:کند و میمکث می

 این راز منه! -

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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شود و نگاه هر دوی ما با مردی که به چراغ سبز می

کشد ها عقب میسرعت خودش را از مسیر ماشین

 آید.کش می

 در که ماهی به و کنممی جاجابه کوسن صورتم را روی

تر نشسته و نماز طرفآن کمی اشخانه روشن و تاریک

 جانماز میان از را سفید کنم. تسبیحخواند نگاه میمی

 اشدانه اولین انداختن با زمانهم و داردبرمی کوچکش

 :گویدمی من به کردن نگاه بدون

 بشه؟ چی کی من به زدی زل ساعته یه -

اش پایین ی جمع و جور خانهپاهایم را از کاناپه

 نشینم.گذارم و میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 لی ندیده بودم نماز بخونی.خی -

ماند. انگار توضیحی ی تسبیح میان انگشتانش میدانه

 و کندمی رد مکث با را تسبیح که برای حرف من ندارد

 :گویدمی

نیا هم با همین لباسا ی پسر ملکتو خونه -

 گردی؟می

کشم ی کوتاه بافتم را کمی پایین میلبه

 زنم.می رنگیبی لبخند اشبداخالقی به و

 چشه؟ -

 باشه؟ بیرون باید حتما اون یه تیکه -

گیرد. ماهی تسبیح را کنار لبخندم کمی رنگ می

کند. عجیب گذارد و جانمازش را جمع میمهرش می

کنم حالش دراین چهاردیواری کوچک حس می

کنم خودش شده است؛ ای خوب است. حس میعاریه
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رگ ی بزهای زندگی در خانهخودی که تمام سال

 .بود شده گم همایون پشت مالحظات و باید و نبایدها

 گردد.طور نشسته به طرفم برمیهمان

از وقتی اومدی یه کالم درست و حسابی حرف  -

جوری بغلم کردی، بعد هم غذا نزدی. اولش که اون

 و خواب. چی شده؟

کشم. دهم به پشتی کاناپه و نفس عمیقی میتکیه می

گرفت. ماهی قلبم درد میتر گفتم که کماز کجا می

 پرسد:دوباره می

 ی پدربزرگت؟رفتی خونه -

 شود.هایم از درد جمع میچشم

 رفتم. -

 کند.ماهی اخم می
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 زنی؟ رفتی چی شد؟چرا نسیه حرف می -

 از یکی کدام از دارم.ام از کاناپه برمیبا بیقراری تکیه

 گفتم؟می هااتفاق

 مهتابو دیدم! -

توانم آن سایه روشن هم میانتظارش را ندارد. حتی در 

هایی که انگار با فشار های ناباورش را ببینم و لبچشم

شوند تا چیزی نگویند. با کالفگی روی هم چفت می

 زنم.موهایم را پشت گوش می

 

 

. 
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کرد و یه کم از چیزایی که روی دلم سنگینی می -

 بهش گفتم...

برای دلداری دادنم هم کلمه ندارد انگار. ماهی حتی 

 پرسد:شود تا میدقایقی میانمان سکوت می

 ی پدرش؟موند خونه -

شود. چه خوب که ی لبم به پوزخندی کج میگوشه

ی دهد. خانهتاریکی هال مجال دیده شدن به آن نمی

پدرش؟ جایی که شده بود ابزاری برای بازی سیاه 

ن ماجرا حرفی بزنم. نه خواهد از آهمایون! دلم نمی

ام حاال که بعد از چند ساعت هنوز هم نتوانسته

 هضمش کنم.
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 جا بود.دونم. من که اومدم هنوز اوننمی -

 شود.گیرد و از جایش بلند میماهی دست به زمین می

تو مگه قرار نبود سرِ جریان ملک و امالک حاج  -

 فیاضی بری اونجا؟

ه از گاوصندوق ماهی از ماجرای قرارداد و اسنادی ک

همایون پیدا کرده بودیم خبر نداشت. نگفته بودم چون 

 این چاه ته نداشت انگار.

 خسرو موند که کاراشو انجام بده. -

 کند.اخم می

اگه قرار بود خودش انجام بده چرا تو این برف و  -

 بارون تو رو کشوند تا اونجا؟

 .شود صاف خسرو با ماهی دل نه، انگار قرار نبود
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ای که مهتاب وقت طالق به همایون داده امهتوافقن -

 رفتم.بودو پیدا کردیم. خودم باید می

 خب، رفتی چی شد؟ -

دستی یک سردفتر گویم که همایون با همنمی

ی گویم همهی فروش جعل کرده بود. نمیوکالتنامه

امالک مهتاب را به شرکتی واگذار کرده که به جایش 

گویم یافت کند. نمیدر کشوری دیگر پول و شراکت در

گویم با این نوع قرارداد مصداق پولشویی است. نمی

ی پدری مهتاب دختر فتاح را اغوا کرده تا احتماال خانه

 همین با گویمنمی. بگیرد امتیاز فتاح سر بزنگاه از

 پس را چیزهمه و کنم متهم را او توانستممی مدارک

ی مردی خواسته خاطر به بداند خواهمنمی چون. بگیرم

 ام.که من دوستش دارم و او نه، ریسک کرده

 گویم:کشم و مینفس عمیقی می
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 باید صبر کنم. -

کند. انگار بخواهد ماند و نگاهم میای میماهی لحظه

شود. چادر را از سرش چیزی بگوید و منصرف می

رود که تنها نور فضا دارد و به طرف آشپزخانه میبرمی

 ک سقفش است.های کوچمتعلق به هالوژن

 خوری؟گفتی شام نمی -

شوم. سر شب است و من با این ذهن از جایم بلند می

شلوغ نه میلی به خوردن دارم و نه حرف زدن. دلم 

 آرام آشوبم و شلوغ ذهن تا بخوابم فقط خواهدمی

 .شود

 خوام بخوابم.نه، می -

 گوید:کند و با کنایه میماهی از آشپزخانه نگاهم می

 صر نخوابیدی!نه اینکه از ع -
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. 
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یک چیز دیگر هم بود؛ دلم تنگ بود. یک جای خالی 

ام کرده بود. کسی که به هر طرف نگاهم عجیب کالفه

 کردم انگار باید باشد و نبود!می

رختخوابا تو کمده. تا تو بندازیشون منم آشپزخونه  -

 رو جمع کنم.
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قصد شام خوردن نداشت. در این یعنی خودش هم 

 دو نو گلدار هایملحفه میان از کنم وکمد را باز می

 بیرون خریده من و خودش برای انگار که را تشکی

 .آورممی

 غزال؟ -

 کنم.نگاهش می

 پولی که از دوستت گرفتی بهش پس دادی؟ -

ها را جایی که نگران دینش است یا دردسرش؟ تشک

کنم. خواند پهن میی پیش نماز میماهی چند دقیقه

ها به ماهی بدهکار بود ولی، حاضر شعله بیشتر از این

بودم به خاطر آرامش او این کار را انجام دهم. حتی 

 فهمید.وقت دلیلش را نمیاگر شعله هیچ

 دادم. نگران نباش. -
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دهم به کنم و تن میها را صاف میی روی تشکملحفه

که انتظار  اش. ماهی خیلی زودتر از چیزیبوی تازگی

های ساعت خوابد و من با تیک و تاک عقربهدارم می

 شمارم.زمان را می

از ظهر که برای خسرو پیام فرستاده بودم منتظر 

طوفانش بودم و او تنها در جواب سوالم که نوشته 

 «!رسهمی امین به خبر دونستیمی تو»بودم: 

فکر کن ندونم چرا خواستی »نوشته بود: 

 «.تهران برگردی

زنم. صدای خر و پف خفیف ماهی در جایم غلت می

گذرد اگر تا صبح کند. از ذهنم میام میبیشتر کالفه

کنم تا از روی عسلی خوابیدم؟ دستم را دراز مینمی

لرزد. گوشی را بردارم. همان لحظه گوشی در دستم می

کنم. در خواب عمیق است. فوری به ماهی نگاه می
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افتد که از یک شب ی مینگاهم اول روی ساعت گوش

آید و روی پیام او گذشته است. بعد پایین می

 نشیند.می

 «خواد منو ببینه؟ات نمیبه نظرت هنوز هم دایه»

شود. هایم در آن تاریکی تا آخرین حد گشاد میچشم

 چرخد.سرم با ناباوری به طرف در هال می
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 اینجا بود؟یعنی 

 یعنی کارش تمام شده بود؟

کنم. بعد با احتیاط از جا بلند دوباره به ماهی نگاه می

روم. سوییت ماهی آویز میشوم و به طرف رختمی

ای به بیرون ندارد و برای اطمینان از حدسم هیچ پنجره

صداترین باید از خانه خارج شوم. پانچوام را در بی

اندازم روی را می کنم و شالحالت ممکن تن می

 موهایم.

دود. انگار نه اینکه گرما و هیجان غریبی زیر پوستم می

 آرام را در یدستگیره آخرین بار صبح دیده بودمش.

 ماهی به دوباره کردنش باز از پیش و کشممی پایین
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 باز آرامی به را در. است خوابیده سنگین. کنممی نگاه

 .روممی بیرون و کنممی

ی روز روشن وی دیوار حیاط را به اندازههای رچراغ

های پرشتاب به طرف در آهنی کرده است. با قدم

 همین خاطر به حتما کنمروم. با خودم فکر میمی

 دختر به را خانه گفتمی خانهصاحب که بود چیزها

 .دهمنمی اجاره دانشجو

به خاطر هیجان حسی که دست خودِ آدم نیست و 

دیدن کسی که دوستش داری و شود به شوق باعث می

 دلت برایش تنگ شده نیمه شب از خانه خارج شوی.

 کوچه تاریکی در را نگاهم کنم ودر حیاط را باز می

. جاستهمین. بگردم دنبالش نیست نیازی. چرخانممی

 پشت که را در. دهدمی چراغ دیدنم با و کوچه انتهای
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ام تهبرنداش را ماهی کلید آیدمی یادم بندممی سرم

 .کنم تحمل را او غرولندهای و اخم باید برگشتن وقت و

خورد. پانچو را بیشتم دور تنم باد سرد به صورتم می

روم. های بلند به طرف ماشینش میپیچم و با قدممی

مهم نیست. نه اخم و تخم ماهی، نه اتفاقات امروز و نه 

چیز به جز بودنش در این نگرانی روزهای آینده. هیچ

 و اینجا مهم نیست. ساعت

 روی. کندمی رسم در را از داخل بازبه ماشین که می

 .نشینممی کنارش صندلی

 سالم. -

چرخد و مستقیم در تاریکی فضای ماشین به طرفم می

 و کند. گرمای خوشایند ماشین و عطرشنگاهم می

 آدم استخوان مغز تا هم تاریکی آن در حتی که نگاهی

 شنایی دارد.آ و غریب حس کندمی نفوذ
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 چیزی شده؟ -

 گوید:گیرد و مینفسی می

 نه. تو خوبی؟ -

خوب؟ خوبِ این لحظه یا خوبِ امروز یا خوبِ این 

 پرسم:روزها. به جای جواب می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 398پارت#

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کی اومدی؟ -

چسباند به گیرد و سرش را مینگاهش را از من می

تنها و هنوز  پشتی صندلی. خسته است. خسته و

 .بیاورد خودش روی به خواهدنمی

 تازه رسیدم. -

 کارت تموم شد؟ -

دانیم منظور کدام کار الزم به توضیح نیست. هر دو می

گیرد و محکم فشار است. فرمان را در مشتش می

 دهد.می

اش دست من نیست. ارزها که از طریق دیگه بقیه -

تمومه... بعد صرافی منتقل بشه به حسابشون کار 

هر کدومشون که به اون شرکت طرف معامله ربط 

 کنن.داشته باشند سقوط می
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آید؛ هم به دانم پای همایون هم دوباره به میان میمی

 هم و است تخلف خاطر قراردادی که از بیخ و بن

 از پر و شودمی سنگین دلم ته. ماجرا این به ارتباطش

 .اندوه

 کار کردی؟تو چی -

ای نامعلوم دوخته ه در همین فاصله به نقطهنگاهم را ک

 گردانم.بودم دوباره به طرف او برمی

 دونی؟نمی -

 دونستن من مهم نیست. تو بگو! -

گیرم. حتی یادآوری چیزهایی که دیده نفس عمیقی می

 ام هم درد دارد.و شنیده

ره بیشتر ناامیدم این ماجرا هر چی جلوتر می -

م تالفی خیلی چیزا رو کنه. من امروز رفته بودمی

 در بیارم ولی یه زنی دیدم مثل مادر تو.
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هایم به او درست است یا دانم گفتن حسنمی

 کندمی اذیتش چقدر هاحرف این شنیدن دانمنمی نه.

 .دارم نیاز او با زدن حرف به من ولی،

یه زن که گول بازی تکراری همایونو خورده بود و  -

 با سر افتاده بود ته چاه.

 کنم.ی چشمم را که به سوزش افتاده لمس میشهگو

تونم درک کنم چطور کنم نمیولی هر چی فکر می -

طوری دار اینکرده و خانوادهشه یه زن تحصیلمی

کرد و سقوط کنه. فقط چون کسی درکش نمی

 فهمید؟حرفشو نمی

مطهره مثل قمر بود و نبود. در چاه همایون افتاده بود 

ق داشت. قمر تنها بود، کم سن و ولی، با قمر خیلی فر

ها سواد آنچنانی نداشت و از همه جا سال بود، آن سال
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طرد شده بود. ولی مطهره مهندس بود، ثروت داشت و 

 پدرش تا پیش از این اتفاقات آدم معتبری بود.

 و بغل و دارم دوستت یه همه که مثل تو نیستن با -

 !نخورن گول بوسه

های ماشین چشمکنم که در تاریکی نگاهش می

 زند. دوستش داشتم. زیاد!سیاهش برق می

 گویم:دهم و میآب دهانم را فرو می

 امروز نبودنتو خیلی حس کردم. -

 

 

. 
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 دهد.فرمان را در مشتش محکم فشار می

 !خوبه خیلی این خوبه،-

همه. تنم را چقدر غریب بودیم من و او. کنار هم، کنار 

کشم و به خاطر بودنش در این لحظه، به خاطر جلو می

اش را های نیامده گونهی دلتنگیامروز و همه دلتنگی

 بوسم.می

 انگشت. گذاردمی صورتم روی و آوردمی باال را دستش

 و لب یگوشه تا شودمی کشیده چشمم زیر از شستش

تپد ولی می امانبی و تند قلبم .امچانه روی تا آنجا از

ی تنم قلب شده و نبض ام. همهنه فقط در سینه

 زند.می
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گذرد و نورش برای ماشینی با سرعت کم از کنار ما می

 نگاهش ته چیزی کند.ای فضا را روشن میلحظه

 که چیزی. کندمی تلخ را لحظه آن شیرینی که هست

 .ترساندممی عجیب

 شودمی پخش گرمش نفس آورد وسرش را جلو می

 روی صورتم:

 بخوری؟ گول بودی بلد گاهی هم تو کاش -

جور اعالم خواست یا این یکگول خوردن بلد بودن می

شکست بود؟ یک اعالم شکست از موضع باال؛ چون 

 دوست نیستم بقیه شبیه چون را من گفتهمیشه می

 بعد، و نشیندمی لبم یگوشه اشبوسه اولین .دارد

است و عمیق، ولی  گرم هایشبوسه !بعدی و بعدی

 دور را دستم فهممش.حس دیگری هم هست که نمی

. کنممی چنگ گرفته را امچانه که دستی مچ
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 آن در. انگار افتدمی ایامپردهتیره افکار یهمه روی

 و دارد ریتم که شودمی هاییبوسه دنیا یهمه لحظه

 .امملودی مثل درست .نت

د. دستش از کشبعد از آخرین بوسه با مکث عقب می

 .کندمی باز را داشبورد دارد وروی صورتم برمی

 گردی خونه؟برنمی -

ی او دقیقا همان حسی است که من به خانه« خونه»

ترین روزهای ترین و پرتعلیقدارم. جایی که در آشوب

ام امینت را در آن حس کرده بودم. درست مثل زندگی

 صاحبش!

 کند.دوباره نگاهم میآورد و پاکتی از آن بیرون می

 چند گفتم ماهی به کردم انقدر زود بیای،فکر نمی -

. تنهاست خیلی ماهی ...مونممی پیشش روز
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 اینو کنم فکر افتاد که اتفاقایی از بعد راستش

 .بدهکارم بهش

 از دانم که منظورم راآورم ولی میاسم مهتاب را نمی

 .است فهمیده اتفاقات

 آی؟نمایشگاه که می -

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 700پارت#
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 اول روز از که خسرویی همان لحن شده لحنش

 .شناختممی

 آم.می -

 .دنبالت فرستممی رو علی صبح خوبه. -

 علی بهت گفت امروز چی شد؟ -

سکوتش بعد از ماجرای امروز برایم غیرقابل پیش 

 بینی بود و هست.

به من هنوز باور نکردی الزم نیست علی چیزی  -

بگه؟ خبر داشتم این پسر برقیه کجاست که 

حساب وایسادم کنار تا با خودت و این آدما بی

 بشی.

 ها نبود، بود؟حساب شدن به این سادگیبی
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 دستش به اول تعجب با گیرد.پاکت را به طرفم می

 برممی جلو را دستم .هایشچشم به بعد و کنممی نگاه

 .گیرممی را پاکت و

 این؟ چیه -

کنم و با قلبی که گوید. در پاکت را باز میزی نمیچی

های روی کاغد نگاه تپیدن یادش رفته به نوشته

 گوید:دهم. میکنم. آب دهانم را فرو میمی

 قول داده بودم. -

زنم. تصویر سربرگ ایمیل سفارت و مقصد پلک می

شود. نگاهش دبی روی بلیت پیش چشمم تار می

ه داده به صندلی و نگاهم کنم که با حالی عجیب تکیمی

 !شیرینی و تلخ قولی خوش چه کند.می
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انگار یک حرف، یک کلمه بیخ گلویم گیر کرده و چه 

رود. چیزی که انگار آید و نه پایین میکنم نه باال میمی

 بینم.های او هم میاش را در چشمآینه

شوم انگار خودم نیستم. نیمی از از ماشین که پیاده می

توانم ای که حاال میدر دقایقی پیش و بوسهمن مانده 

حس غریب و پر حرصش را بفهمم. و نیم دیگر 

ی ماهی در حالی که پاکت اینجاست؛ جلوی در خانه

کنم. آرزوهایش را در دست دارد. به عقب نگاه می

 تکان برایش دهد. سر سنگینم راخسرو چراغ می

 که خسرو ماشین. زنگ روی گذارممی دست و دهممی

کنم: رود زیر لب زمزمه میتا سر کوچه دنده عقب می

 آرزو!

 از پر ماهی یآلوده خواب صدای کشد تاطول می

 :رسدمی گوشم به ناباوری و حیرت
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 غزال؟-

 .ماهی باز کن -

 نگاه خسرو به دوباره. شودمی باز کوتاه در با تقی

 پشت را در. شوم خانه وارد است منتظر که کنممی

و چند قدم جلوتر ماهی در سوییت را باز  بندممی سرم

 زند:ی در آرام تشر میکند و از میانهمی

 آخه این وقت شب؟ -

های تاریک رود تا پنجرهنگاهم با نگرانی باال می

خواهم ساختمان. چیزی تا رسیدن به ماهی نمانده، می

ی آرامی به در به همان آرامی جوابش را بدهم که ضربه

چرخم و ماهی با عصبانیت عقب می خورد. با هول بهمی

 گوید:می

 فقط اینو نداشتیم! -
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

  701پارت#

 

 

 

دانم چرا برگشته و چرا با دانستن اخالق ماهی تا نمی

گردم که از در پشت در هم آمده! به طرف ماهی برمی

 خواهد وارد حیاط شود.سوییت بیرون آمده و می

 گویم:میبا عجله 

 آم.تو برو بخواب ماهی. منم االن می -
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گوید. می« ال اله اال اهلل»ماهی پرحرص و زیر لب 

 که چیزی اولین. روممی در طرف به تند هایقدم به

 در پشت کسی. است خسرو ماشین خالی جای بینممی

 و رفتن میان که اندازممی ماهی به نگاهی نیم. نیست

است. در آن تاریک و روشن  مانده مردد داخل به نرفتن

بیند یا دانم میزنم که نمیبندی به رویش میلبخند نیم

 نه!

 

گذارم تا به اطراف کوچه نگاه پایم را از در بیرون می

شود. صدای جیغم با دستی کنم که دستم کشیده می

ی شود و چند ثانیهگیرد خفه میکه روی دهانم قرار می

ی کلنگی کناری چشم بعد در پیش آمدگی دیوار خانه

 به گرفته آتش نگاهی با که امین با شوممی در چشم

 .است زده زل من
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همان چند ثانیه کافی است تا به خودم بیایم و با دست 

خواهم داد بزنم. آزادم او را به عقب هل بدهم. نمی

خواهم آرامش ماهی را در این خانه بهم بزنم. نمی

خواهم ند و نمیدای چیزهایی که نمیخوام همهنمی

 درگیرش شود را هم بفهمد.

شود ولی آتش فشار دستش از روی دهانم برداشته می

 نگاهش نه!

 

 به من دست نزن. -

هایش با حرص و پوزخند با باال کشیده ی لبگوشه

 شود. لحنش مثل من تند ولی با تنی پایین است.می

اُه... یادم نبود خیلی وقته شدی جزو اموال این  -

س دزد. حاال انقدر واسش مایه مردک نامو

 بوسه یا چی؟ذاری ارزششو داره؟ خوب میمی
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کوبم. کمی اش میتر تخت سینهبار محکمدستم را این

های رود. حالم خوب نیست و حرفاز جایش عقب می

 رود:اختیار باال میکند. تن صدایم بیترم میاو عصبی

 

 شنوی؟ خفه شو!خفه شو می -

هایم آورد تا روی لبجلو میاش را انگشت اشاره

 کشم.بگذارد. سرم را پس می

خوای همه بفهمن نصفه شب دوتا دوتا هیس! می -

 ذاری؟قرار می

مان. انگار در این فاصله ایم. هر دویما عوض شده

ایم همانی که در پس مالحظات و شده پوست انداخته

 پنهان شده بود.
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 702پارت#

 

 

 

از سر شب دنبال یه راهی بودم از خونه بکشونمت  -

چیز همهدونستم زحمتمو این بیبیرون. نمی

 کشه.می

 بدانم نیست مهم برایم دیگر افتد.ترس به جانم می

 وقت چه از یا کرده پیدا کجا از را ماهی یخانه آدرس
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 ثابت تکشان تک ها،آدم این امین، این. اینجاست

ها از تصوراتم از خودشان توانند فرسنگاند که میکرده

 دور باشند.

 گویم:دارم و مییک قدم به طرف خانه برمی

 من با تو حرفی ندارم. -

 گوید:گیرد و به تندی میآرنجم را می

 

 غلط کردی! -

 گوید:دارد و میمن را مقابل خودش نگه می

خواد بگی و فکر کردی بیای هر چی دلت می -

 چ کسی هم کارت نداشته باشه؟هی بری،

صورت سفیدش جوری سرخ شده که حتی در 

ی کناری هم قابل روشنایی المپ زرد سردر خانه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تشخیص است. پس سوختنش از اینجاست؛ از 

 افتضاح خواهرش!

 

کنم ام ولی گردنم را صاف میو خسته و عاصی ترسیده

 گویم:هایش میو در چشم

 ده؟اگه دروغه چرا انقدر عصبیت کر -

 گوید:گیرد و میی پانچوام را در مشتش مییقه

کنی اوضاعت خیلی از مطهره بهتره؟ تو فکر می -

دونی چه بالیی کنی خیلی زرنگی؟ هنوز نمیفکر می

دونی تا کجا تو لجن فرو آد. نمیداره سرت می

 دن احمق!رفتی و خبر نداری. دارن بازیت می

ر محکم که شود. آنقدپاکت میان انگشتانم مشت می

 کنم.هایم را در آن حس میفرو رفتن ناخن
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ی حسام سر اسناد است و یا اش به معاملهاشاره 

دانم؟ همین هم ته دلم را خالی ی دیگری که نمینقشه

 بازم.کند. خودم را نمیمی

تو چرا ناراحتی؟ مگه االن نباید خوشحال باشی؟  -

 اینجایی؟ چرا پس باشه؟ شده خنک نباید دلت

گی؟ اگه قراره بازی ا داری اینا رو به من میچر

بخورم که باید بمونی آخرش به ریشم بخندی. 

 گی تو؟االن اینجا چی می

 آورد.ی پانچ باالتر میدستش را با یقه

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 703پارت#

 

 

 

برد. از کجا به ام سرم را باال میفشار مشتش زیر چانه

بودیم؟ از یک دوستی ساده به وابستگی و کجا رسیده 

کردیم اسمش عشق است. بعدها به حسی که فکر می

 و غریبگی از پر ولی حاال اینجا بودیم؛

 مان یرابطه اگر که ایکوچه دیوارِ خمِ پشتِ .نفرت

 به مسیرمان هرگز شاید کشیدمی طول هم سال هاده

 .رسیدنمی لحظه و جغرافیا این

 سوزه!رات میگم چون دلم بمی -
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 ام جدایش کنم.کنم از یقهمچ دستش را سعی می

 

 نیازی به دلسوزی تو ندارم. -

شود اما برداشته نه! فشار از دور گردنم کم می

شود. با غیض اش پر آب میهای خون افتادهچشم

 گوید:می

خوای بفهمی آدمی که همه رو روی یه چرا نمی -

ی عاشق آد به همین راحتچرخونه نمیانگشتش می

دونست من امروز به تو بشه. این عوضی حتی می

خاطر دادگاه تجدید نظر احضار شدم دادگاه که تو 

کنی فهمی اینو؟... بعد تو فکر میرو فرستاد. می

خواد باهات ازدواج کنه؟ چاییدی این آدم واقعا می

خاطر پول هم شون دنبال پولن. بهدختر! اینا همه

دیگه. اینا حتی نت به همکنن. حتی خیاهر کاری می
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کمکشون هم به خاطر پوله. ولی اون پوال حق من 

 فهمی؟و توئه. می

 

حق؟ چقدر تعریف من و او از حق فرق داشت. خودم را 

 گویم:کشم و میبه عقب می

 خوام. ولم کن.من حقمو نمی -

ام به چیزهایی که در مورد خسرو گفته انگار بی توجهی

آورد و در را جلوتر میزند. سرش بیشتر آتشش می

 گوید:صورتم می

خوام. ده روز از محرمیتمونو تو ولی من حقمو می -

ی این یارو بودی. بهت گفتم بیا بیرون، خونه

نیومدی. گفتم با هم از ایران بریم، نیومدی. گفتم 

بکش بیرون از این عوضی، بیشتر چسبیدی بهش 

 ول نکردی...
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توانم صورتش نمیآورد که حتی سرش را انقدر جلو می

ام که پس را درست ببینم. آنقدر خودم را عقب کشیده

 سرم چسبیده به تیزی آجر لخت دیوار.

انقدر مطمئنی حرفاش راسته؟ آره؟ پس منم مثل  -

 که کنممی کاریو همون شم وشرف میخودش بی

. کنه غلطی چه خوادمی ببینیم تا کرد من با اون

 هوم؟

شوم از این بیزار میترس نیست. درماندگی نیست. 

 هایمحس بارهمه نزدیک بودن به کسی که برای اولین

 حس که را هایشلب خیسی. امکرده تجربه او با را

 آوروممی باال امگرفته آن در را پاکت که مشتی کنم،می

 پیچیدمی درد که محکم آنقدر. کوبممی فکش روی و

 .انگشتانم بند بند میان
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ی لباسم با او به رود و یقهقب میصورتش با ناباوری ع

سوزد. شود. رد پارچه پشت گردنم میعقب کشیده می

این حرکتم را باور ندارد انگار.  این تغییر و خشم که 

 هرگز در من نبوده را.

 جای خشم وقتی کند.برای آنی با بهت نگاهم می

 عقب به محکم را او کسی گیرد،می را اشناباوری

 .کشدمی

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 704پارت#
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 یگونه رو ناغافل که صدای جیغ من و ضرب مشتی

 امین .شکندمی را کوچه سرد سکوت نشیند،می امین

 با که بینممی را مردی من و کشدمی فریاد زدهوحشت

 صورت و سر به را هایششدهمشت چفت هایلب

 .کوبدمی امین

 یا امام غریب. چه خبره اینجا؟ -

. دودمی هاآن طرف به پریشان ظاهری با که ماهی

. روممی جلو و کشممی هایملب و صورت روی دست

 ماهی .نشیندمی امین دهان روی باراین خسرو مشت

 هم از کندمی سعی اندازدومی هاآن وسط را خودش

 :گویممی و گیرممی را خسرو بازوی .کند جدایشان
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 خسرو تو رو خدا ولش کن. -

 لگدی و خسرو مشت جای گذارد رویدست میامین 

 و ماهی خفیف داد .خوردمی ماهی به که اندازدمی

 ترعصبی رو خسرو دهدمی امین که فحشی

 با اشضربه و داردبرمی خیز طرفش به دوباره .کندمی

 .خوردمی او یشانه به صورت جای به امین رفتن عقب

شود و های خاموش یکی یکی روشن میپنجره

 رسد.ها از گوشه و کنار به گوش میمزمهز

 .ناموسیبی بازم بزنی، مشت ناموسی. هر قدرمبی -

 

خواهد به طرفش برود که خودم را خسرو دوباره می

 اش.گذارم روی سینهاندازم و دست میمقابلش می

خواد عصبیت کنه. ولش کن خسرو. تو رو خدا. می -

 کنی؟می توجه حرفش به چرا
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 اینو نگی کی بگه!آره. تو  -

 را صدایش مالحظهبی و رودمی امین چند قدم به عقب

 :بردمی باالتر

 ای، بایدم اینو بگی.وقتی نامزد داری با یکی دیگه -

 

های خسرو دور شده زبانش حاال که از تیررس مشت

 نگاه خسرو صورت به او جای به هم به کار افتاده انگار.

امین انگار به  برخالف که کبودی هایلب و کنممی

 دهد.مالحظه محکم روی هم فشار می

 ولش کنه.هاشو خالی میمحلش نذار. داره عقده -

 .کن

 خندد:امین با حرص می
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دونه چی کارا نبایدم محل بذاره. آخه خودش می -

فهمی. بعدش دیگه فقط من و کرده. تو هم می

 توییم و یه کشور دیگه.

زند، نگاه می او به ماهی که هاییحرف تندی میان

هایم آید و روی لبهایم پایین میخسرو از چشم

شود هایش باز مینشیند. بعد از تمام این دقایق لبمی

 کند:و زمزمه می

 

. 
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 کثافت. -

آیم که چند و بعد بلندتر و بلندتر. و وقتی به خودم می

 جدا کنند.کنند او را از امین نفر تالش می

 

 

 قرار انگار که شده شکسته جوری کوچه شب سکوتِ

 را امین که وقتی حتی. بخورد بند وقت هیچ نیست

 و داده نجات خسرو لگد و مشت زیر از مرد چند کمک

 و مرد چند هنوز ولی بود رفته امین. بود شده تمام دعوا

 .زدندمی حرف هم با کوچه کنار و گوشه زن
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نشینم و با هر نفس ها میز خانهروی سکوی کنار یکی ا

دهم. کشم یک بار آب دهانم را فرو میعمیقی که می

خانه ایستاده و با حالتی مثل درد ماهی کنار زن صاحب

 چند هم او از قبل کند.دل چیزهایی را تعریف می

 .بود زده حرف خسرو با ایدقیقه

قلبم بیشتر از هر وقت دیگری گرفته است. یک یاس و 

عمیق که انگار از دل اتفاقات امشب سر  دلتنگی

ی حرکت خسرو را که کنار برآورده است. سایه

ی چشم زند از گوشهماشینش تلفنی با کسی حرف می

 بینم.می

 

ها که تازه با امین آشنا شده بودم از وقتیادم است آن

و منِ سرخوش آن « عشق رنجه.»ماهی شنیده بودم: 
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به عشق ناکامی که  روزها حرفش را ربط داده بودم

 خودش تجربه کرده بود.

 و صورت روی را موهایم و پیچدمی کوچه در باد سرد

 چیزی حرکت خس خس صدای. آوردمی هایمچشم

 به موهایم رقصان تارهای میان از را نگاهم زمین، روی

 آورده برایم خسرو که پاکتی. کشاندمی کوچه آسفالت

به این سو و آن  باد دست میان سرگردان و مچاله بود،

 شود.سو کشیده می

 

دارد و چند کشد که دستی از زمین برش میطولی نمی

 نشیند.قدم جلوتر، مقابلم روی زانو می

کنم. به او و سکوتش، که امشب بیشتر نگاهش می

 شناسمش به چشمم آمده است.ازتمام مدتی که می

 گیرد.دستش را با پاکت به طرفم می
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کنم. به رد نگاه می به جای دست به صورتش

 امشب اتفاقات یادآور که اشخراشیدگی روی چانه

 که بود داده توضیح ماهی به پیش یدقیقه چند. است

 و کرده شک اصلی یکوچه سر امین ماشین دیدن با

 .برگشته

 غزال؟ -

هایی که با یک دنیا حرف رود تا چشمنگاهم باالتر می

 اند.به من دوخته شده

 

. 
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 بمانند؛ جاهمان بودند هایی که انگار عهد بستهحرف

  .چشمانش سیاهی در همانجا،

ی گیرش هم به اندازهتمام رنج این مدت و تعلیق نفس

ی باز کردن این لحظه حیرانم نکرده بود؛ به اندازه

 .بردنش پیش و شده چنگ ی پانچومشتی که به لبه

خواهد دستم را جلو ببرم و به جای پاکت لم مید 

 هایش را لمس کنم.سیاهی چشم

 فهمد انگار. حالم را می

 غزال، من... -

 غزال؟ -
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 سعی زدن لنگ وجود با که هاییقدم و صدای ماهی

 ناتمام را اشجمله شود، برداشته تند دارد

 ابروهای میان نشیندمی اخم .گذاردمی

کند و پیش از رها می محکم را نفسش .سیاهش

 با گذارد روی پای من ورسیدن ماهی، پاکت را می

 .شودمی زانوبلند روی از کالفگی

کشد میان کنم که دست میبا غصه نگاهش می

 چرخد.موهایش و با حالتی عصبی به طرف ماهی می

 خطاب ماهی به من است.

پاشو تو این هوا نشین رو سنگ. دو روز نیومده  -

نما دیگه بیشتر از این انگشتآبرومون رفت، 

 نشیم.

طور بخش آخر حرفش کنایه به خسرو است و آن

نشستنش مقابل من. خسرو هر دو دستش را در جیب 
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 کجا به. او به زندمی زل جدیت با کند وشلوار فرو می

 متلک نیاملک پسر به ماهی که جایی به بودیم؟ رسیده

 ند.ک سکوت تیزش و تند زبان وجود با او بگوید

اندازد میان ابروهایش بیند تابی میتعللم را که می

 :گویدمی و

 .دیگه پاشو نشستی؟ هنوز که تو -

کنم و چنگ بدون نگاه کردن به پاکت مشتم را باز می

زنم به آن. خیال ماهی که از بلند شدنم راحت می

 گردد:شود به طرف خسرو برمیمی

ون باشه؟ زند تو باباش مثل این بچه دزد مگه نباید -

 کسمهیچ گرده،می چطور راست راست تو خیابونا

 نداره؟ بهش کاری

 که تند، لحنش و حرص ماهی آنقدر آشکار است

 را امین وقتهیچ ماهی .کنم پنهان را تعجبم توانمنمی
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 که است هاییوقت مال لحن این ولی نداشت دوست

 .باشد کفری کسی دست از حد از بیش

زخند و خط و نشان پنهانی جواب خسرو پر است از پو

 شناسمش.که خوب می

 

 

. 
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ظاهرا که خودش خالفی نکرده. هر چی هم به  -

 حسابش منتقل شده بود، برگردوند.

ی حقایقی ی همهقدر ساده و به اندازهچیز همینهمه

 که در این مدت فهمیده بودم پیچیده بود. 

ای که در دبی داشت فتاح به خاطر موقعیتش، سرمایه

را به اسم پسر و دخترش کرده بود. و سرِ ماجرای 

شرکت صوری و معامالت صوری برای گرفتن ارز 

ارج شده دولتی، حساب جاری امین مقصد دالرهای خ

 شد.از کشور می

گوید و بعد مچ دستم را ماهی زیر لب چیزی می

 گیرد.می

ی ما دیگه بریم خونه. این وقت شب، همه -

 ها رو زابراه کردیم.همسایه
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بینم. ماهی آورد را میفشاری که خسرو به فکش می

 :گویدمی و گرددبرمی خانهصاحب زن طرف به

 خواب کردیم.تونو بیخدا. امشب همهشرمنده به -

کند. مچ دستم از دست ماهی رها او که تعارف می

رود. کوچه کم کم خانه میصاحبشود و به طرف زنمی

شود. ماهی و زن تا جلوی از همان چند نفر هم خالی می

گردد که اند که ماهی به طرف ما برمیدر رسیده

 نگاه هم به و ایمایستاده کوچه وسط سکو، کنار هنوز

 .کنیممی

 غزال؟ -

 را طاقتش انگار ماهی یاین تاکیدهای هشدارگونه

 دست هاآن هایچشم مقابل درست. کندمی طاق

 .بوسدمی را موهایم روی و سرم پشت گذاردمی

 گوید:بار به تندی میماهی این
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 نیا؟آقای ملک -

آنکه چیزی در کشد و بیاو دستش را روی سرم می

های بلند به قدمجواب لحن پراستهزای ماهی بگوید با 

 رود.طرف ماشینش می

 زنم؛ محزون و آرام.لبخند می

 آورد.باد شال و موهایم را به رقص در می

 

خوابی دیشب هایی که از بیکشم روی چشمدست می

 سوزد.عجیب می

دهم و از میان سرم را به پشتی صندلی تکیه می

 کنم.های باریکم در آینه به علی نگاه میچشم

 آد نمایشگاه؟امروز میخسرو  -
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. 
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کند. حالش از روز قبل بهتر است علی از آینه نگاهم می

کشاند به حقیقت انگار. یادآوری روز قبل ذهنم را می

ی قلهک و اتفاقات انگیز پشت دیوارهای خانهغم

: گیردمی نبض ذهنم در مطهره صدای التماس بعدش.

 «رو خدا چیزی نگو.  تو »

 اندازد:علی میان افکارم فاصله می
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به من چیزی نگفتن. فقط اول وقت زنگ زدن که  -

 بیام دنبال شما.

 

بار اصراری برای و این« شما»باز هم شده بودم 

 به کردن فکر صمیمیت و برداشتن فاصله نداشتم.

 ایلحظه جایی، و باشد درست خسرو حرف نکند اینکه

 باشد خورده گفت در ذهن علیکه می چیزی یجرقه

 .کردمی بد را حالم

کنم. فکر و ذهنم میان نفسم را آرام و عمیق رها می

ی مهتاب، پاکتی که در کیفم است و های نخواندهپیام

اکانتی که امروز میان پیشنهادهای اینستاگرام 

 از قبل که است بارماهیاین و. خوردمی چرخ امدیده

 «خوای بری؟و واقعا میت»: گویدمی خواب
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هایی ی ماشینانعکاس روشنی اول صبح روی تن تیره

کنند، که در ترافیک نرم پاسداران از کنار ما عبور می

ام طور که تکیه دادهزند. سرم را همانچشمم را می

 تا گذردمی مدتی .بندممی را هایمچشم چرخانم ومی

 :گویدمی علی و شودمی متوقف ماشین

 م.رسیدی -

کنم ماشین جلوی نمایشگاه چشم که باز می

 قرار یعنی این و است شده متوقف

 دستگیره روی را دستم .بیاید همراهم خودش نیست

 با آینه از نگاهش. کنممی تشکر لب زیر و گذارممی

 پیاده ماشین از که وقتی تا شودمی کشیده من

 جلو موهایم روی را شال جلوتر قدم چند. شوممی

 تا ایستممی منتظر نمایشگاه برقی در پشت و کشممی

 .شود باز
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 صدای بعد و شنوممی را ماشینی در شدن بسته صدای

 باز نمایشگاه در. کندمی صدایم اسم به که کسی

 نیازی. انگار اندچسبیده زمین به من پاهای و شودمی

 را صدا صاحب تا بچرخانم عقب به را سرم نیست

هل بود، یک عمر هم که س که روز دو. بدهم تشخیص

 رفت.ام با این صدا از بین نمیگذشت بیگانگیمی

 غزال جان؟ -

 

. 

 

شود. روی بار بسته و دوباره باز میدر نمایشگاه یک

چرخم. چند قدم دور تر از من ی پا به عقب میپاشنه
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اش در روشنی اولِ هایی که تریایستاده و با چشم

 کند.میزند، نگاهم صبح برق می

اش بعد مالقاتمان در نیشابور منتظر دیدن دوباره

 توانستممی که بود اعترافی ترینصادقانه این بودم؛

 !نه لحظه این در و اینجا ولی. بکنم خودم به

 

شود قدمی جلو بیاید و با صدای سکوتم باعث می

 لرزانی بگوید:

 خوبی عزیزم؟ -

گفت، من همان مادر ای کاش کسی به او می

اش را ها و کلمات صفحهی پشت عکسعاطفهبی

کردم. همانی که با عشق از کار و تر تحمل میراحت

هایش کدام از پستگفت و در هیچهایش میموفقیت

ردی از پشیمانی و دلتنگی برای دخترش نبود. فکر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کردن به اینکه با آرزوهایش تاخت زده شده بودم درد 

های آرزومند و کمتری داشت تا دیدن زنی که با چشم

 پر حسرت به من زل زده بود.

 اینجا رو چطور پیدا کردید؟ -

 کند لبخند بزند.سعی می

 نیا گرفتم.از آقای ملک -

 پرد.اختیار باال میابروهایم بی

 

. 
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 جریان در که الزم بود باهاش حرف بزنم. من -

 دفتر رفتم وقتی.نبودم چیزی

 شکایت چی به باید دقیقا دونستمنمی حتی پلیس

 .کنم

خواهد بگوید به خاطر من پیش پلیس رفته؟ یعنی می

اش تا های پدریخبر نداشت ماجرای زمین

 :گویدمی و آیدمی جلوتر.است شده کشیده کجاها

من به خاطر تو اومدم عزیزم، نه اون امالک یا هر  -

 ای.چیز دیگه

 لبخندم حرص دارد.

 زمینا اون خاطر به بیاین خواستم هم اگه منولی  -

 بشه که نیست چیزی آدم مادر مهرِ باالخره. بود

 نیست؟ طور این. گذشت ازش
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شوم شود. کالفه میی چشمش نم نمک پر تر میکاسه

ولی دست خودم نیست؛ به زبان آوردن رنجی که بعد 

اند دست خودم ها تبدیل به کلمه شدهاز تمام این سال

 نیست.

کند جلوی ریزش اشکش مهتاب به سختی تالش می

را بگیرد. حق دارد؛ برای او و موقعیتش گریه کردن در 

چیزش را در آن جا روی شهری که یک روز همهپیاده

 گذاشت و رفت باید سخت باشد.

 غزال؟ -

نفسم را که از زور کلمات عجیب سنگین شده حبس 

انعطافی که چرخم. خسرو دورتر از کنم. به عقب میمی

این روزها با من دارد از جلوی در نمایشگاه نگاهمان 

هایش قلبم را از گفتن« غزال»کند. آخر یک روز این می

 کَند.جایش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بفرمایید داخل. اینجا درست نیست. -

کند. ولی نگاه من مانده مهتاب با نگرانی به من نگاه می

 حاال همین حتی که هاییناگفته های خسرو ودر چشم

 و اخم از ایالیه پشت را شانیسایه توانممی هم

 من به و رودمی کنار در جلوی از خسرو .ببینم جدیت

 از جلوتر و کنممی رها را سنگینم نفس. کندمی اشاره

 را او آرام صدای در جلوی. روممی در طرف به مهتاب

 :گویدمی که شنوممی سر پشت از

 نیا.ممنون آقای ملک -

 م؛ تلخ، غمگین و پر غصه.زنپوزخند می

ی بعد وقتی با صورتی خیس از سرویس چند دقیقه

آیم، خسرو درست مقابلم ایستاده و آن بیرون می

داشتنی در چشمانش بیداد جریان آرام و دوست

 کند.می
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چرخاند و وقتی از خوب بودن نگاهش را در صورتم می

 گوید:شود، میحالم مطمئن می

 ه.فکر کردم بازم حالت بد -

ی نیشابور است. اش به بحثمان پشت در خانهاشاره

کشد و با نگرانی به من نگین از اتاقش سرکی می

زند. وقتی به دفتر رسیدیم، خسرو مهتاب را لبخند می

به اتاقش دعوت کرد و من آمده بودم آبی به صورتم 

 بزنم.

 حال من این روزها کال بده. -

آبی که از کنار  یآید و نگاه باریکش با قطرهجلوتر می

 ام.خورد تا روی چانهگیرد، سر میابروهایم راه می

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

  710پارت#

 

 

 

ی هر چیزی که چرا یه بار برای همیشه پرونده -

 بندی؟کنه رو نمیاذیتت می

ی چکیدن ی آمادهام و قطرهکشم روی چانهدست می

 نبود، سادگی همین به کنم.را پاک می

 بسته روز چند در ایساله چند یپرونده هیچ بود؟

 .شدنمی

 ببندی؟ تونستی سال همه این بعدِ تو -
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برد. با مکثی کوتاه سرش لب باالیش را زیر دندان می

دهد و با آرامشی که پر است از ناآرامی را تکان می

 گوید:می

 

 .بندممی باراین -

تک کلمه  جوشد از موج التهابی که میان همیندلم می

 همه از بیشتر گرفتنش که حقی در جریان است. از

 فقط که شهرزاد مدارک از .خراشدمی را آدم خودِ روح

 .خالص تیر بودند شده و باشند تهدید بود قرار

 رود.خسرو از سر راهم کنار می

 برو شاید تو زودتر از من تونستی تمومش کنی! -

گرفته زنم. تخم چشمم آتش در نگاهش پلک می

 در طرف به و گذرممی کنارش از آرام هایقدم با انگار.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 تمام حتی هارنج بعضی کنم،می مرور ذهنم در. روممی

 .است عذاب هم کردنشان

 دفتر وسط مستاصل و بیقرار کنم مهتابدر را که باز می

. نیست او از بهتر هم من حال .کندمی نگاهم و ایستاده

م که حتی روز اول دار او به عجیبی غریبگی حس

ی خسرو هم نداشتم. مهتاب شالش را حضورم در خانه

آید. کند و یک قدم به طرفم میاز دور گردن باز می

صورت سفیدش رنگ گرفته و انگار زیر پوستش آتش 

 :پرسدمی من از حال این با دویده است.

 

 حالت خوبه عزیزم؟ -

ا هایش بکدام از جملهرا ته هیچ« عزیزم»ای کاش آن 

ی چسباند تا ذهنم کشیده نشود به همهمن نمی

 ها عزیزش بودند.هایی که در این سالآدم
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کنم. وارد دفتر حضور خسرو را پشت سرم احساس می

 گوید:جا میشود و از هماننمی

 نوشیدنی یه براتون گممی بزنید حرفاتونو شما تا -

 .بیارن خنک

 ی زمستان!نوشیدنی خنک وسط چله

شود و از ب به سختی از صورت من کنده مینگاه مهتا

 عقب به پا یپاشنه روی کنم.خسرو تشکر می

 ببندد را اتاق در خسرو اینکه از پیش و چرخممی

 :گویممی

 شه تو هم بمونی؟می -

گیرند. تعجب ابروهایش با حیرت کمی فاصله می

کند، هم او و هم مهتاب که سنگینی نگاه ناآرامش را می

  کنم.حس میروی نیم رخم 

 گوید:خسرو با جدیت می
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 فکر کنم تنها باهم حرف بزنید خیلی بهتر باشه. -

ی دهم به لبهروم و کمرم را تکیه میبه طرف پنجره می

 گویم:آن و می

حرفای ما چیزی نیست که ندونی. یعنی چیزی  -

 کسی ندونه!نیست که هیچ

 

 

. 
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کند مهتاب که وسط دفتر ایستاده و نگاهم میبه 

 گویم:می

ی البته به جز اونایی که موقعیت شما قبله -

 آمالشونه.

کشد. با هایش را روی هم میمهتاب از اضطراب لب

کنم که من هم وقت نگرانی درد به عادتی نگاه می

. کشدمی تیر امسینه درون جایی دهم.انجام می

 :زندمی لب آرام مهتاب

 من دنبال توجیه خودم نیستم. -

 که خوب چه. نیست خودش توجیه دنبال که چه خوب

 که خوب چه. کند بازی را قربانی نقش نیست قرار

 .اینجاست چرا و کرده چه داندمی

 چرخد.نگاه خیس مهتاب در صورتم می
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من فقط امیدوارم... امیدوارم تو شرایط اون روزای  -

کنم فقط تویی که میمنو درک کنی. یعنی فکر 

 تونی بفهمی من چرا اون کارو کردم.می

رها کردن من بود؟ چون بعید « اون کار»منظورش از 

دانم به جز خودِ همایون و فرح کسی باشد که او را می

ام را از به خاطر جدا شدنش درک نکند. با کالفگی تکیه

رحمانه نبود؟ اینکه همیشه من گیرم. بیپنجره می لبه

فهمیدم، من کردم، من بایدمید بقیه را درک میبای

 !پذیرفتممی باید

گذارد روی آید. دست میمهتاب قدمی جلوتر می

 دیوار و در به را خودش واردیوانه من قلب اش وسینه

 :کوبدمی سینه

من برای رسیدن به آرزوهام مجبور بودم به همه  -

باج بدم. به خاطر درس خوندن، به خاطر دانشگاه 
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... زن یه عنوان به انسانیم حقوق تن، به خاطررف

 توی که حقارتی از پر. بود عقده از پر پدرت

 توی بود آورده یهمه. بود کرده تحمل بچگیش

 خودشو تا زدمی چنگ چیزی هر به. من با زندگی

 فقط من... ذاشتمی چیزی هر رو پا. باال بکشه

 ...بشم خواستممی. بخونم درس خواستممی

کند و میان بغض و شوری به خودش اشاره میبا دست 

 گوید:اشک می

 بود سرشناسی آدم پدرم اینی که االن هستم... -

. داشت خودشو خلقیات. همبود بسته ولی،

 برام .بیاد سرم بالیی یه تهران بیام تنها ترسیدمی

 برم تونممی شرطی به بود گفته. بود گذاشته شرط

این طوری از  کردمی فکر .باشم کرده ازدواج که

خواستم توی دانشگاه افته... من فقط میسرم می
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تهران ثبت نام کنم. حاضر بودم به خاطرش هر 

کاری بکنم. خوشبختی برای من همین بود. قبول 

نیا گفت کی بهتر از برادر زن ملککردم. پدرم می

 خوره.که روی سرش قسم می

نش دانستم و باز شنیدها را میی ایندانستم. همهمی

هایم از روح و قلبم را ناآرام کرده بود. مردمک

رسد که رود و به خسرو میهای خیس او عقب میچشم

 کند.نگاهم می

بارها و بارها در ذهنم « خورده.روی سرش قسم می»

چون و چرا از کجا آمده شود. این اعتماد بیپژواک می

 با را نفسم .بود داده باد به را زن چند بود که زندگی

 گردم.کنم و دوباره به صورت مهتاب برمیصه رها میغ

چیز سراب بود. یه حباب که خیلی زود ولی همه -

ترکید. پدرت فقط ثروت و اعتبار پدر منو 
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تونست تحمل کنه من خواست. فقط همین. نمیمی

هایی که تونست چون عقدهازش جلوتر باشم. نمی

ذاشتن. از یه جایی دیگه حتی تظاهرم داشت نمی

 مانع کرد،می خیانت کرد،می بدرفتاری کرد.نمی

 شدی؟نمی بیزار بودی من جای اگه تو. شدمی

 که ایخوشبختی آرزوهات؟ دنبال رفتینمی

 نداشتی؟

  هایش.زنم در نی نی چشمصاف زل می

االن خوشبختید؟ االن که رفتید سراغ آرزوهاتون  -

 خوشبختید؟

 

. 
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خندد. با سرانگشت زیر میان بغض و اشک می

 گوید:کند و میچشمش را پاک می

 های خوشبختم؟من االن شبیه آدم -

تجربه بودم اما ساده نه! با همین عمر کوتاه هم بی

ها به یک آن و لحظه بند دانستم زندگی و حال آدممی

 گوش پشت رحمانهبی و محکم را موهایم نیست.

 برم.می
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 از که دکتری خانم اون االن شاید نه، ولی -

 و خوشبخت نظرم به شناسممی اشصفحه

 .آدمی خوشحال

 نجوا را «غزالم» میانش از و لرزدمی های مهتابلب

 سوزش به نیست که اشکی از چشمم یگوشه. کندمی

 و خشک هایچشم روی کشممی دست. افتدمی

تری روی بیش سرعت با مهتاب اشک و دردناکم

 گیرد.صورتش راه می

وقت خوشبخت نبود. موفق بود، اون خانم دکتر هیچ -

از خودش راضی بود ولی خوشبخت نبود. همیشه 

های زندگیش جای یه چیزی توی بهترین لحظه

 هیچ با داشتکه دلش توی خالی بود. یه حسرتی

 .رفتنمی بین از چیزی

 گویم:یرود و بدون مالحظه ماختیار باال میصدایم بی
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 تونستی بیای سراغم!می -

ی دیدم با بیقراری در جایش تکان خسرو در حاشیه

های رنگارنگ آید. عکسخورد. مهتاب جلوتر میمی

هایش در رقصند. عکساش پیش چشمم میصفحه

دانشگاه، در البراتوار، روی کشتی، میان 

 دانشجوهایش.

کردم کردم. فکر میاولش که رفتم همین فکر می -

زنم. کردم باهات حرف میبینمت. فکر میم میآمی

فکر کردم وقتی اونجا جا افتادم و تو کمی بزرگ 

 برمت پیش خودم...شدی می

 هایش.کشد روی چشمدست می

 زجرم. دادنمی طالقمم. دادنمی من به رو پدرت تو -

 حقیقتش من. بگیره ازم اموالمو تا دادمی

یه بچه برم  با پشتوانه بدون اینکه از ترسیدممی
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تو کشوری که حتی زبونشونو خوب بلد نبودم. تنها 

اومد این بود سر انتقال اموال به کاری که ازم برمی

 وقتی... کنم توافق باهاش سالگیت هجده از بعد تو

. بست تو به ارتباطیمو هایراه یهمه پدرت رفتم

 زبان باید هم. داشتم سختی شرایط خودمم

خوندم تا رس مید شب و روز هم خوندم،می

ام. دورهخودمو برسونم به سطح دانشجوهای هم

یک سال و نیم بعد که برگشتم انقدر با من غریبه 

بودی، انقدر پدرت با نفوذش تهدیدم کرد که 

 ترسیدم! 

 فلج صورتم کنم عضالتخندم ولی حس میتلخ می

 .آیدنمی کش و شده

 پس االن دیگه برای چی اومدین؟ -
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 گریه و بغض زور از کند.دراز میدستش را به طرفم 

 .زندمی نفس نفس

اومدم تو رو با خودم ببرم... با من بیا غزال.  -

خوای دونم میخوای مهاجرت کنی، میدونم میمی

دونم چه آرزوهایی داری. درس بخونی. می

دونم... چون تو خودِ منی! بذار مادرت می

 .بشه تموم حسرت سال همهاین بده اجازه باشم...

 گوید:فاصله مینشیند روی بازویم. تند و بیدستش می

 برات تونممی. خوبه خیلی طرفاون موقعیتم من -

 فراهم برات موقعیتو بهترین تونممی. بگیرم پذیرش

 ...تونممی. کنم

های زنم و نگاهم پشت سر او در چشمپلک می

 .شودمی قفل خسرو
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تواند غزال شش ساله کند که انگار میجوری نگاهم می

را ببیند. همانی که آخرین بار روز مهمانی رفتنش دیده. 

 با همان ترس و رنگ و روی کال.

رسد. من آید و به مهتاب مینگاهم دوباره پیش می

ای که از من گذشته بود، وقت به گذشتههیچ
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باشد یا امین یا هر گشتم. چه آن گذشته مهتاب برنمی

ی گلویم هنوز هست، بغض شخص دیگری. گلوله

ای که هجده سال روی روحم هست، دلتنگی و غصه

 ام هست ولی...حمل کرده

 آم؟چرا فکر کردین من باهاتون می -

آورد. با نگرانی انگشتانش دور بازویم بیشتر فشار می

 زند:لب می

 غزال جان، تو دختر منی. -

 بغل تنم را هم بلد نیست.حتی دوست دوست داش

 مادر وقتهیچ نه؟ دارد، حق .را بوسیدنم را، کردنم

 تنها من. باشد مادر که نخواسته وقتهیچ. نبوده

 به رسیدن و بقیه کردن راضی برای بودم ایوسیله

 به عشقش میان اشمادری مهرِ. هایشخواسته
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 که برگشته وقتی و شده رنگکم شده، گم هافرمول

 ی آرزوهایش سیراب است.مهه از روحش

 .اومدین دیر خیلی -

 اشتباه کنممی اعتراف دارم ببین اشتباه کردم... -

خوام همین االن نمی حتی نیستم، توجیه دنبال. کردم

خوام اجازه بدی حست کنم، منو ببخشی. من فقط می

خوام فرصت بدی تو این زمان باقی کنارت باشم. می

خودم جبران کنم... تو که مونده از عمرم برای تو و 

تونی اینجا بمونی و تا آخر قرار هست بری؟ تو که نمی

عمرت چوب گناه پدرتو بخوری؟ بیا پیش من غزال 

 کنم.جان. ازت خواهش می

آید ولی پیش از اینکه حرف تا روی زبانم می

. خوردمی در به سرم پشت ضربه چند بدهم، جوابی
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د که سرش به ریزمی آب میز روی لیوان در خسرو

 گوید:چرخد و میطرف در می

 بله؟ -

زده شود. علی است که نگران و هیجاندر باز می

گذرد و به خسرو که با اخم نگاهش از من و مهتاب می

 رسد.کند مینگاهش می

 شه بیاین پایین؟آقا خسرو می -

شود. بطری را روی میز گره اخم خسرو کورتر می

 گوید:گذارد و میمی

 شده؟چی  -

زند. با سر نگاه علی دوباره گریز کوتاهی روی من می

 گوید:کند و میای به پشت سرش میاشاره

 شما بیاین. -
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. 

 

کند و بعد با ای نگاهش را باریک میخسرو لحظه

های بلند به طرف در می رود. در کسری از ثانیه قدم

آورد. بازویم را از دست هزاران فکر به ذهنم هجوم می

های تند از کنارش عبور کشم و با قدمیرون میمهتاب ب

 کنم.می

 غزال؟ -

 مرز در جایی درست .چرخممی طرفش به در یمیانه

 .نیستم هایمحرف داشتن نگه آدم من. ماندن و رفتن

من همیشه منتظر بودم که بیاین. آرزوم بود ولی  -

اومدین... قبل گفتمش. اگه میحتی تو دلم هم نمی

مون با از اینکه شروع رابطه از این روزها؛ قبل
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چیز یه جور دیگه کامنت من باشه، شاید همه

دونم... ولی من االن دیگه به شد... شاید، نمیمی

 کمک کسی نیاز ندارم.

شکند. خواهم به طرف در بچرخم که بغضش میمی

دهد. آب کسی انگار قلبم را در مشتی گرفته و فشار می

کینه »گوید: شه میهمی ماهی دهم.دهانم را فرو می

. کنممی نگاهش غصه با «کنه.فقط روح آدمو سیاه می

 دهممی حق لحظه این غزالِ به بعد هایسال دونمنمی

 در کسی برگشتن به مهتاب شبیه روزی دانمنمی. نه یا

 !نه یا کنممی خوشدل امزندگی

 هاسال این یهمه که طوریهمون هستم، من -

ای که ال دختر شش سالهدنب من توی... ولی .بودم

 ولش کردین نباشین.
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کنم به صدای هق هقی که سکوت اتاق را به پشت می

های تند از شکند. با قدمترین حالت ممکن میتلخ

روم. کسی در ها پایین میگذرم و از پلهراهرو می

ی حرف زدن از نمایشگاه نیست و صدای همهمه

خواهم به میچرخم و رسد. میپاکینگ به گوش می

 صدای با های منتهی به پارکینگ بروم کهطرف پله

 سرم روی را دستم و ایستممی زدهوحشت بلندی

 است، مقابلم دقیقا که خیابان نبش یشیشه. گذارممی

 .شودمی خرد ایضربه با

 

 

. 
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جیغ بلند افتد انگار. چیز روی دور تند میبعد از آن همه

 هاپله از شتاب با که هاییقدم صدای فضا، من، سکوت

 .شودمی شنیده

 غزال؟... غزال؟ -

 را کنم اگر دستمآنقدر به حادثه نزدیکم که فکر می

 «غزال» میان. ریزدمی فرو سرم روی شیشه کل بردارم

 ضرب و نگین گفتن «خدا یا» و مهتاب یترسیده

 مچ کسی دوند،می نمایشگاه در طرف به که هاییقدم

 .کشدمی عقب و گیردمی را دستم دو هر

 نه و خودش نه. انگار ندارد نفس خسرو است که

 .چرخندمی صورتم در عمیق ترسی با که هاییچشم
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 غزال، خوبی؟ -

 پلک خورند.اند و حتی تکان نمیهایم خشک شدهلب

 نشیندمی ایشیشه روی او سر پشت نگاهم و زنممی

های فرو نریخته است. برخالف نفس ولی شده خرد که

ی او تند باال و آیند، سینهمن که کند و سنگین باال می

 شود.پایین می

الی ماشینا آقا یه موتوری بود... تا بهش برسم البه -

 رفت.

 تکان آرام را هایملب نگاه خسرو هنوز به من است.

 را دستم مچ شود،نمی خارج آن از آوایی وقتی.دهممی

 ثانیه به. سرم پشت گذاردشمی و کندمی رها

 حس صورتم روی را قلبش تند هایتپش که کشدنمی

 .کنممی

 خسرو بذار این لیوان آبو بخوره. ترسیده. -
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دارد و داد تر سرم را در آغوشش نگه میخسرو محکم

 کشد:می

 علی زنگ بزن پلیس. -

 خسرو؟ -

 و شودمی کم خسرو دست فشار. است صدای نگین

کشد. یکی از را از آغوش او بیرون می من نگین

کشد ام جلو میفروشندگان صندلی چرمی را تا نزدیکی

 نشاند.و نگین من را روی آن می

ترسیدی دختر. چیزی نیست. بیا این آبو بخور  -

 شی.آروم می

دارد. علی گوشی به لیوان را جلوی دهانم نگاه می

زند. خسرو حین رفتن به دست خسرو را صدا می

 گوید:فش به یکی از فروشندگان میطر
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دوربینای پایین و بیرونو چک کن ببین کار همین  -

 موتوریه بود.

زند. دانم از چه حرف میگیج و گنگم هنوز. و نمی

شوم به نوشم و از باالی آن خیره میای از آب میجرعه

 دور هایگذشته از های ترسیده و گریان زنی کهچشم

 .شناسمشمی

دبستانی بودم. ماهی آمده بود دنبالم و وقتی پیش 

دست در دست هم وارد خانه شده بودیم، صدای جیغ 

بود که پاهایمان را میخ زمین کرده بود. آن روز هم 

های ترسیده و گریان را دیده بودم؛ وقتی همین چشم

همایون گلدان را میان دعوا به طرفش پرت کرده بود. 

های شیشه د و خردهمهتاب خودش را کنار کشیده بو

 بوفه ریخته بود روی سر و صورتش!

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 715پارت#

 

 

 

لرزد. مقداری آب روی لباسم اختیار میام بیچانه

گیرد و وقتی ریزد. نگین رد نگاهم را میمی

 لیوان با را دستش رسد،می مهتاب گریان چشمان به

 .آوردمی پایین
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اندازم. کفپوش براق نمایشگاه که ینگاهم را پایین م

ای از خودم را در آن ببینم. نگین دست توانم سایهمی

 پرسد:گذارد و آرام میام میدیگرش را روی شانه

 بهتری؟ -

 دانم.بهتر؟ نمی

هایی که یا شود از آدمکم پر میجلوی نمایشگاه کم

اند و یا در حال تعریف برای هم هستند. حادثه را دیده

آید. شود و به طرف ما میاز علی جدا میخسرو 

گیرد و وقتی گوشی را کنار گوشش ای میشماره

 گوید:گذارد با حرص میمی

 لعنت بهت حسام. -

شد که خاموش بود. درست تلفن حسام چند روز می

بعد از پیامی که آن روز برایم فرستاده بود. از جزییات 

مدرک دانستم که ماجرا خبر نداشتم؛ فقط آنقدر می
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شهرزاد بیش از چیزی که انتظارش را داشتم مهم بود 

ی اسناد به و حسام از ترس کله پا نشدن بعد از معامله

 خواست افسر پرونده خودش را گم و گور کرده بود.

 گوید:خسرو به نگین می

 دستشه آب بگو برو زنگ بزن به وکیل خودمون. -

 .زمینبیاد بذاره

 پرسد:نگین با تردید می

 خوای چیکار کنی؟می -

خسرو باجدیتی که همیشه در او سراغ داشتم به من 

 کند.نگاه می

 رممی غزال با بیارن، در رو دوربینا فیلم هابچه -

 غزالو خوردن چاقو و ماجرا این ته تا دفعه این .آگاهی

 .نیستم کن ول نیارم در
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گوید که انگار مطمئن است این دو اتفاق به جوری می

کشد، نگاه خسرو را رد. هینی که مهتاب میهم ربط دا

کشاند. مهتاب دست روی دهانش به طرف او می

 دوزد.گذارد و با وحشت به من چشم میمی

زده و ترسان به قامت ها، این نگاه وحشتاین نگرانی

 .انگار ایعاریه و است گشاد آید.مادری اونمی

 هابچه از یکی بگم خانم فیاضی، شما هم بفرمایید -

 برسوننتون.

 با او جواب جای به مهتاب گوید واین را خسرو می

 :پرسدمی من از لرزان صدایی

 تو کی چاقو خوردی؟ -

 دوزم.رمقم را به او مینگاه بی

کاش باور کند برای داشتن این حق دیر آمده. خیلی 

 دیر.
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همه هیاهو شود خسرو میان آنسکوتم که کشدار می

هایش خودم نشیند و من در چشممیمقابلم روی زانو 

 بینم. دو غزال غمگین را.را می

 

 

. 
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 یسایه انگار ولی کندمی مهتاب را خسرو راهی

 سنگینی هاثانیه یهمه روی شهر این در حضورش

 .کردمی

 پلیس آمده و رفته بود.

ود و خروج ور زمان کسی دادها نشان میفیلم دوربین

هایی که تحویل مشتری داده شد، وارد پارکینگ ماشین

ترین ی یکی از گرانقیمتشده و خط کشیده روی بدنه

 سنگ با هم خروج هنگام های نمایشگاه.ماشین

 که موتوری ترکِ پشت و شکسته را نمایشگاه یشیشه

 یک مثل چیزی. کرده فرار بود دیده هافروشنده از یکی

 صی!شخ حساب تسویه

 خوابانده ناغافل کسی انگار. بود کالفه و خسرو عصبی

 از اثری بود آمده خودش به تا او و گوشش زیر باشد

 .نبود آن
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ی پیش از تن بیرون آورده از کتش را که چند دقیقه

 گوید:زند و رو به من میی صندلی چنگ میدسته

 .غزال بریم پاشو -

شروع هنوز حالم درست سر جا نیامده که اضطراب 

کند. خسرو گوشی یک ماجرای جدید نفس را تنگ می

 غرد:دهد در جیب کتش و با حرص میرا سر می

 فقط دستم به حسام برسه. -

 آید.نگین از جایی که ایستاده قدمی جلو می

خوای چی کار کنی خسرو؟ بسه دیگه هر قدر می -

ریسک کردی. این ماجراها شوخی بردار نیست. 

گفتم پاتونو از این جریان هزاربار تاحاال بهتون 

طور، حسام هم از تو بدتر. بکشید بیرون. تو این

این آدما خطرناکن خسرو. خودت ببین تو روز 

ی ما چی کار کردن؟ اگه یهو روشن جلو چشم همه
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تون، یا ماشینتونو چاقو فرو کنن تو قلب یکی

خوای چیکار کاری کنن یا هر بالی دیگه، میدست

یفته که بعدش مثل ماشین و این کنی؟ اگه اتفاقی ب

 چی؟ کنی درستش شیشه نتونی بگی

 کشد روی لب پایینش.خسرو دندان می

خوان. انتظار داری به همین راحتی اینا همینو می -

 کوتاه بیام؟

دارد و درست مقابلش نگین یک قدم دیگر برمی

 ایستد.می

به همین راحتی نیست. به خاطر دختریه که  -

 دوستش داری.

را بارها از زبان خودش شنیده بودم ولی شنیدنش این 

ها و نقش دانم خارج از تمام نقشهاز زبان کسی که می
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ها تا چه حد به او نزدیک است قلبم را بازی کردن

 لرزاند.می

نگاه خسرو از کنار صورت نگین گریز کوتاهی روی من 

 دهد:زند. نگین امان نمیمی

ی د و پروانهسن با دارن فهمیدی که وقتی اون -

 به رسید و کنن و شکایت کردیکارخونه چیکار می

 و غزال پدر شرکت یمحموله توقیف و گمرک بازرسی

 اینجاها به کردینمی فکر هم خودت دیگه، تخلف تا ده

 کردی؟می فکر بکشه،

 کدام دقیقا «کشیدن اینجا به» دانم منظور نگین ازنمی

ی بلند صندل روی از. است اتفاقات این از یکی

 گوید:شوم.خسرو عصبی میمی

زنی شون حرف میاین آدمای خطرناکی که درباره -

 ی مان.خانواده
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 گوید:نگین با اصرار بیشتر می

مسئله همینه خسرو. اونی که آخرش بیشتر از همه  -

شه خودتونید. تو حتی حاضر نشدی اذیت می

کاری که باهات کرد بیفته  خواهرت به خاطر

زندون. خودت با هزارتا سند و مدرک و وثیقه و 
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رضایت آوردیش بیرون. اگه به خاطر تالفی و 

جا از پدر غزال و انتقام هم باشه که تا همین

 برو بگیر دخترو این دست دیگه خواهرش گرفتی!

 .بشه تموم ماجرا این تا جایی یه

ند و بعد وقتی به ماای روی نگین مینگاه خسرو لحظه

 گوید:های من میرسد و در چشممن می

 خواد بره.این دختر خودش می -

اندازد و در حالی که از کنار ما کت را روی دستش می

 گوید:گذرد میمی

 منم عادت ندارم یه کاری رو نصفه ول کنم.  -

 زند:رود و صدایش میهای بلند به طرف علی میبا قدم

 علی؟ -

 بله آقا؟ -
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کنم. شود نگاه میاو که هر لحظه از من دورتر میبه 

انگار از خیر بردن من با خودش گذشته است. دست 

گیرد. صدایش برخالف ام قرار مینگین روی شانه

لحظاتی پیش آرام است و شاید بشود اندک شیطنتی 

 هم در آن دید.

 بدم دارن رودربایسی باهم که آدمایی آنقدر از -

 .آدمی

ردم. بعد از آن همه تنش این آرامش گبه طرفش برمی

 دهان توی را هایملب ی ناجور است.مثل وصله

 :گویممی شلوغم ذهن ازمیان و کشممی

 دونم.حسشو می -

 گویم:رود و مییک تای ابروی نگین باال می

 حرفشو چی؟ -
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کنم. در این مدت زیاد به آن فکر کرده نفسم را رها می

حرفی که بارها در بودم. به اینکه بعد از گفتن 

 هایش خوانده بودم چه اتفاقی خواهد افتاد.چشم

کنم که دیگر اثری از او به مسیر رفتن خسرو نگاه می

 نیست. رفته انگار.

 فکر کنم تنها رفت. -

 آورد.ام مینگین فشاری به شانه

 فرار کردنتم جذابه آخه. -

هایش این حرفش عجیب من را یاد خسرو و آهو گفتن

زمان رود و همها مینگین به طرف پلهاندازد. می

 گوید:می

امروز که از کار افتادیم. برم کارای ترخیص ماشین  -

 جدید رو انجام بدم.
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ی اول نرسیده که در نمایشگاه باز پایش هنوز به پله

شوند. شود و دو مرد کت و شلوار پوش وارد میمی

الزم نیست فکر کنم تا یادم بیاید قبال کجا دیده 

ان؛ هنوز هم اضطراب و ترس آن شب و روز با بودمش

 من است.
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گردد و من کامل به طرف در نگین مسیر رفته را برمی

ها جلب ها هم به آنچرخم. حتی توجه فروشندهمی

 زند:شود. نگین آرام کنار گوشم لب میمی

 ان؟کی اینا -

ها با نزدیک د. یکی از آنرسبه جواب دادن من نمی

 گوید:شدن به ما می

 خانم رادمنش؟! -

 ریز با نه و گذشته زمان آنقدر نه شناسدم.قطعا می

 من است ممکن پرونده بودن باز و کهداشتند اطالعاتی

 سخت اضطراب از شکمم عضالت .باشند برده یاد از را

 :گویدمی من جای به نگین. شوندمی

 امرتون؟ -

اندازد و دوباره به من ی به نگین میمرد نگاه گذرای

 گردد.برمی
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الزمه همراه ما بیان. دلیلش رو خودشون اطالع  -

 دارن.

تصاویر و اتفاقات این مدت با سرعت از ذهنم عبور 

ای از ذهنم تمام این مدت مومنانه به کند. گوشهمی

 ترس این تکرار انتظار این لحظه نشسته بود. منتظر

آید. مرد به مسیر رفتن رود و نه باال میمی فرو نه که

 کند: بفرمایید.اشاره می

 زنم.آلودش پلک میدر صورت اخم

شه که چند لحظه اجازه بدید آقا... نمی -

 جوری.همین

رود گوید. به طرف در میاین را نگین با دستپاچگی می

کند به علی که همان لحظه وارد نمایشگاه و رو می

 شود.می

 و کجاست؟علی، خسر -
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چرخاند. هوش علی با تردید نگاهش را میان ما می

زیادی الزم نیست تا اوضاع را فهمیده باشد. با مکث 

 کند.به پشت سرش اشاره می

 .خانومن غزال منتظر تو ماشین. -

چرخد و دوباره تکرار نگین باعجله به طرف دو مرد می

 کند:می

 چند لحظه اجازه بدید. -

دود. مرد ف در نمایشگاه میبعد با همان عجله به طر

ی نگین دوباره به مسیر اشاره توجه به خواستهبی

 گوید:کند و با تحکم بیشتری میمی

 .خانم بیاید ما با باید شما -

 پشت به که را نفسی جای بحث و سرباز زدن نیست.

 با را نگاهم. کنممی رها سنگین و آرام چسبیده حلقم

های گیرم و با قدممی مرد انعطاف بدون صورت از تانی
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سست در مسیری که به آن اشاره دارد قدم برمی 

 چشمم خودِ  تا و تپدمی همیشه از تندتر قلبم دارم.

 داردبرمی قدم من از جلوتر مردان از یکی. زندمی نبض

 نگاهم شودمی باز که در. سرم پشت درست دیگری و

 نه و خودش نه. نیست. چرخدمی خسرو دنبال اختیاربی

ماشینش. نگین با هول گوشی را از کنار گوشش پایین 

 آید:آورد و به طرفمان میمی

 برینش؟االن کجا می -

شنوم، چون مرد جواب مرد پشت سری را درست نمی

جلویی در ماشین سیاه و بزرگی که جلوی در نمایشگاه 

کند و من با ترسی موهوم که پارک شده را باز می

ی صندلی عقبش رو کرده ی حواسم را کندهمه

ی آخر صدای نگین را نشینم. تنها در لحظهمی

 شنوم:می
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نگران نباش غزال، خب؟ االن به خسرو خبر  -

دونم چی شد، یهو انگار یکی بهش دم. نمیمی

 زنم اشغاله. زنگ زد رفت. هر چی هم زنگ می

نشیند و آن یکی میان یکی از مردها پشت فرمان می

 . بنددحرف زدن نگین در را می

روز پاسداران با سرعت ی بعد ماشین در نیمچند دقیقه

 راند.می

 

. 
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اش اش هم تکراریچیزهایی بود که تکرارِ هزارباره

 و قدیمی طبقه دو ساختمان این کرد؛ مثل بودن درنمی

 در را امگوشی و کیف .دیوارهایش میان خوف و سردی

شده  امیدم بسته ینمایشگاه جا گذاشته بودم و همه

 .خسرو به دادن خبر برای نگین یوعده به بود

رود و مردی های ساختمان پیش میماشین تا جلوی پله

که روی صندلی شاگرد نشسته حین باز کردن در 

 گوید:می

 پیاده شو. -

هنوز سنگینی کلمات و لحنش در بازجویی قبلی در 

آن گلوی خشک و نفس رفته و روح یادم هست. با 

ای تا از حال رفتن ندارم. مرد راننده از ناآرام فاصله
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کند. انگار منتظر است زودتر از ماشین آینه نگاهم می

مگه چی کار کردی » زنم: پیاده شوم. به خودم تشر می

کنم و از ماشین پیاده در را باز می« ترسی؟که انقدر می

ها به گناه ی عقوبتهمه دانممی خوب ولی شوم،می

شود. درست مثل اتفاقاتی که در خود آدم مربوط نمی

 ام.این مدت از سر گذرانده

های ساختمان ساکت و خلوت است. به جز ضرب قدم

ای دور هیچ و گاهی زمزمه های کهنهمرد روی کاشی

رسد. یک قدم جلوتر از من در صدایی به گوش نمی

 کند.اتاقش را باز می

 تو.برو  -

 وارد آرام هاییقدم با دهم وآب دهانم را فرو می

 به معطلیبی و آیدمی داخل من سر پشت .شوممی
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 با و داردبرمی را گوشی. رودمی اتاق وسط میز طرف

 :گویدمی ایشماره گرفتن

 ی سیصدویازده رو بیار.پرونده -

گذارد و به من که هنوز مردد گوشی را سرجایش می

 گوید:ام میایستادهوسط اتاق 

 بشین. -

 پشتی روی اندازدمی و آوردمی بیرون تن از را کتش

 تحکم با و نشیندمی صندلی همان روی بعد. صندلی

 اشروییروبه صندلی روی روممی جلو. کندمی نگاهم

 .خوردمی در به ایضربه دم همان. نشینممی

 بیا تو. -

 رسد.شود و صدای کوبیدن پا به گوش میدر باز می

 .رفیعی اینجا بیار -
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پرسم گذارد از خودم میسرباز که پوشه را روی میز می

بار قرار است کدام حقیقت از میان اوراق درون این این

 پوشه سرریز شود؟
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کند و صفحه به صفحه مرد با آرامش پوشه را باز می

 گوید:به من میزند. بدون نگاه کردن ورق می

 .رمنمی حاشیه -

ای را از شوند. برگههایم زیر میز در هم مشت میدست

کشد و سرش را بلند ی اوراق بیرون میمیان بقیه

 کند.می

 .نداری نیاز بهش چون -

گذارد و منتظر نگاهم برگه را مقابل من روی میز می

نیاز بینم کند. انگار برای باور سربرگ آشنایی که میمی

به زمان دارم. همان قراردادی است که با اسناد از 

گاوصندوق همایون بیرون آورده بودم و آخرین بار در 

 کیف دستی حسام بود.

 آوردی؟ گیرش کجا از -
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شود. جای انکار و گریز دهانم مثل کویر خشک می

 دار است.نیست. صدایم آرام و خش

 از اتاق پدرم. -

 شدی؟ خونه وارد چطور -

های حسام در مورد ورود غیرقانونی به خانه در حرف

هایم را بیشتر در هم مشت کشد. دستگوشم نفیر می

 چسبانم.کنم و زانوهایم را به هم میمی

 ی من بود.اونجا خونه -

 گوید:اندازد و میابروهایش را باال می

 ملک قضایی ضابط اینکه از قبل و داشتی پس کلید -

 ی؟شد خونه وارد کنه توقیف رو

 نیست جوابم منتظر. کنممی نگاهش سردرگم و حیران

 .انگار
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ای که بین مادر و پدرت منعقد نامهطبق توافق -

 این قانونی مالک سالگی هجده از بعد شما شده،

 به هازمین این واگذاری قرارداد جزییات از. امالکی

 داشتی؟ خبر هلدینگ

کشم تا روی دلیل شالم را جلوتر میبی

دانستم این قرارداد مدرک یک پولشویی می ام.پیشانی

بزرگ است و درست مثل بمب ساعتی هر لحظه ممکن 

 است منفجر شود و تر و خشک را با هم بسوزاند.

 خود مورد در .دونستمنمی چیزی قبلش نه... من، -

 زدم حرف مادرم... تمَه با وقتی هم اموال این

 .فهمیدم

 میان من و رسدصدای حرف زدن از راهرو به گوش می

 اتاق در سرباز چرا پرسم،می خودم از جهنمی حال آن

 است؟ نبسته را
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چرخد، گذرد و به طرف در مینگاه مرد که از من می

کنم. صاحب این موها و اختیار به همان سو نگاه میبی

های روشن را بعد تنها گذاشتنم در از آن صبح چشم

ال اینجا و توانستم تصور کنم ابرفیِ مشهد، هرجایی می

 در این لحظه.

 درگوش:

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 721پارت#

 

 

 صدا بلند مرد که مانده او هاینگاهم هنوز در چشم

 :زندمی

 رفیعی؟ -
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 شود.کشد تا سرباز در قاب در ظاهر به ثانیه نمی

 بله جناب سروان. -

 درو ببند. -

 چشم. -

های روشن حسام را شود و جای چشمدر بسته می

 گیرد.تیرگی در می

 وکیلتون معتقده شما خیلی باهوشی! -

چرخانم. با نفس عمیقی سرم را به طرفش می

 کند.هایش را روی میز درهم قالب میدست

سروته یه متهم های بیانقدر باهوش که از حرف -

 رمز گاوصندوقش رو پیدا کنی.

های قلبم آنقدر باال رفته که به راحتی ضرب تپش

 داشتم حق ی خفیف تنم را حس کرد.هاشود تکانمی
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 خانه به ورودم ینحوه مورد در آمدنش کوتاه به که

 .بودم کرده شک

 توضیحی نداری؟ -

دوزم به امضای همایون گیرم و مینگاهم را از او می

پای قراردادی که قرار بود مخفی و محرمانه باشد. 

 گوید:بیند میسکوتم را که می

 ...ولی. گینمی دروغ کهخوبه  -

کند تا شود. آنقدر سکوت میام حبس مینفس در سینه

 صدای سرم را دوباره باال بگیرم و نگاهش کنم.

 هایشدست گره .شنوممی گوشم در را قلبم هایتپش

 .اشچانه زیر تا آوردمی باال را

 وارد باریک فقط گاوصندوق رمز فهمیدن از بعد تو -

 بعدش و ار با اطالع ما.بیک. شدی خونه اون
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 بیرون گاوصندوق از که اسنادی و قرارداد

 .دادی تحویل رو آوردی

شود. زنم و تصویر او تار و واضح میمحکم پلک می

جور قرارِ همکاری بود. همان کاری که حسام این یک

ی پیش کرده بود و خسرو. برای همین برخالف دفعه

هایش دست درگیر تشریفات بازجویی نشده بودم. گره

 دهد به صندلی.کند و تکیه میرا باز می

 .نداشت منفعت کم برات ما با همکاری که بینیمی -

این کاری است که حسام انجام داده و من تنها به 

 خسرو اعتماد کرده بودم.

کشد و با کاغذ دیگری از الی پرونده بیرون می

 .گیردمی طرفم به خودکاری که از جیب پیراهنش است

 

. 
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 اینجا رو دادی من به االن که توضیحاتی همین -

 یه .مدارک تحویل و ما با همکاری مورد در. بنویس

 بعد. بشه انجام باید که هست هم اداری کارای سری

 .رفتنت کارهای دنبال بری تونیمی

 کند.شود و از باال نگاهم میبا مکث از جایش بلند می

 خوای از ایران بری دیگه؟می -

ام آرام و نحیف «بله»کنم. شکم کمی تر میهای خلب

 صدای میان و کشدمی عقب پا با را صندلی است.

 کاشی روز صندلی یپایه شدن کشیده ناخوشایند

 :گویدمی

 حیف! -
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ها به رود و من مثل غریقی که بعد ثانیهبه طرف در می

کشم. دستش که هوا رسیده باشد نفس عمیقی می

 جسارتم هم بازگشته انگار.رود روی دستگیره می

 اونی که با چاقو به من زد... -

ماند و سرش به طرفم ی در میدستش روی دستگیره

 چرخد.می

 زدن ردش کار سختی نبود. -

سوالی که تمام مدت مثل خوره به جان مغزم افتاده بود 

 پرسم:را می

 کی اجیرش کرده بود؟ -

 گوید:کند و میان حرفم میدر اتاق را باز می

دونم فهمیدنش فهمی ولی... بعید میمی -

 خوشحالت کنه.
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 .شودمی سوالم پاسخ در رود و صدای زمخت لوالیمی

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 722پارت#

 

 

 دارمبرمی را خودکار. گردمبرمی به طرف میز

 «... رادمنش غزال اینجانب»: نویسممی و

شود چیزی به غروب زودهنگام کارم که تمام می

 این در از که قبل یدفعه با حالم ستان نمانده است.زم

 دلم ته جایی. دارد فرق بودمعجیب شده خارج اتاق
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 سراسر روزهای این بهپایان امبسته امید و شده قرص

 .تعلیق

کشم که دلم از گرسنگی ضعف نفس عمیقی می

گذارم و با باال آوردن ام میرود. دستم را روی معدهمی

هاست ند روی حسام که انگار مدتنشیسرم نگاهم می

 به انتظار من ایستاده است.

شود. سربازی که کنار در تر میگره اخمم عمیق

 گوید:ایستاده می

 برو خانم. -

هایم شبیه آورم. قدمام پایین میدستم را از روی معده

. زندمی لبخند رسممی که نزدیکش زمان آمدن نیست.

پر از شرارت.  شناسمشمی که قدری به ولی رنگبی

های بدی که آن روز در شرکت تجربه ی حسهمه

آورد. به جای هر حرف کرده بودم با دیدنش سر برمی
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کند و یا توضیحی با دست به در راهرو اشاره می

 گوید:می

 بفرمایید خانم رادمنش. -

خب، باید بپذیرم که موقعیت حرف زدن نیست. نفسم 

و به طرف در انتهای کنم و جلوتر از ارا از بینی رها می

ی کوتاه روم. کمی بعد وقتی روی چند پلهراهرو می

 کند:گیرد، زمزمه میجلوی ساختمان کنارم قرار می

 باید وساطتم رو بکنی. -

 گویم:کنم و مثل خودش مینگاهش نمی

 ام.من خودم شاکی -

 شود:ای فروخورده مرتعش میصدایش از خنده

تو. قبال هم سابقه  گردن گناهش کشت منو اگه پس -

 داره.
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 شک کنم.رخ او نگاه میایستم و به نیمای میلحظه

 باز .است عمدی گذشته به هایشزدن گریز این ندارم

 :کندمی شیطنت

 .نیاملک خانم تندتر بیا -

 که غریب حس یک پیچد.هم میچیزی در دلم به

 و گوشی حسام. آوردمی بند را نفسم شدنش عریان

 کهنه در از بیرون گیرد وبان تحویل مینگه از را کیفش

 از ما خروج با که خسرو به زندمی زل ساختمان آهنی و

 .شودمی پیاده ماشین

توجه به مکث ایستد ولی من بیحسام سر جایش می

روم. از همین فاصله هم معنادار حسام به طرفش می

 خیابان وسط به. بفهمم اش راتوانم حال آشفتهمی

آید. ماشینی با سرعت به طرفم می که امنرسیده

زمان دارد و همخسرو با قدم بلندی به طرفم خیز برمی
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با صدا زدنش، ماشین با سرعت درست از جلوی پایم 

 گذرد.می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 723پارت#

 

 

 

زده به آید و وحشتنفسم برای یک لحظه بند می

چ خیابان کنم که همان لحظه از پیماشینی نگاه می
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رساند و گذرد. حسام خودش را با عجله به ما میمی

 پرسد:می

 چی شد، خوبی؟ -

 غزال؟ -

دوزم. خسرو اش میهای ترسیدهنگاهم را به چشم

کند، بعد با یادآوری دستش را به طرفم دراز می

کشد و موقعیتی که در آن هستیم دستش را عقب می

 گوید:میکند میان موهایش. به من فرو می

 بشین تو ماشین. -

 دهد:و رو به حسام ادامه می

 کنم.با تو هم بعدا تسویه حساب می -

 زند.حسام یکی از آن لبخندهای حرص درآورش را می
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تره سلطان، ولی گردن من از موهم باریک -

 خواستم ریسک کنیم.نمی

 ایستد.اش میخسرو سینه به سینه

 خورده باشم.تونم فکر کنم از تو بازی نمی -

 همه اون واسه کوچیک تالفی یه حساب به بذارش -

 تو ببینم کنم صبر تونستمنمی... خوردم ازت که مشتی

 یا دیمی تحویل مدارکو و آیمی کنار خودت با باالخره

 دستت کار بزنگاه سر دوستیت خونواده رگ اون باز

 .دهمی

شود. ها در بزرگ ساختمان باز میمیان همین حرف

چرخد. حسام آرام ی ما به آن سو میه هر سهنگا

 گوید:می

 نمونید اینجا. -
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شود ی ماشین دوخته میی تیرهنگاهم از پشت شیشه

به صورت مردی که امروز روی دیگری از او دیده بودم. 

خواهد در ماشین بنشیم و بعد به خسرو از من می

حسام که فهمیده قرار نیست همراهمان بیاید 

 پرسد:می

 ری؟جا میتو ک -

 نگاهش ماشین در جلوی از که نگاهی به منحسام نیم

 .اندازدمی کنممی

 گم بهتون. فعال.می -

دهد خسرو سوال دیگری بپرسد، آرام روی و اجازه نمی

رود. کند و به طرف سر خیابان میاش را لمس میشانه

نشینم و وقتی خسرو ماشین را راه روی صندلی جلو می

 گویم:ه رفتن حسام میاندازد، خیره بمی

 چی کار کرده بود؟ -
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 چرخاند.خسرو فرمان را می

فردای شبی که اسنادو از گاوصندوق پدرت پیدا  -

کردیم، به اسم پیگیری دوربینا رفت آگاهی و همه 

 چیزو خبر داد.

گذریم و سر من با تعجب در خالف از کنار حسام می

چرخد. حسام روی جهت حرکت ماشین به طرفش می

عقب ماشینی که از پایگاه بیرون آمده  صندلی

نشیند. حاال دلیل قال گذاشتنم در مشهد بیشتر در می

گیرد. به من نگفته بود چون از خسرو ذهنم معنا می

مطمئن نبود. ولی هنوز اینکه چطور توانسته معامله را 

 پیش ببرد برایم جای سوال دارد.

 گذرد و با تکانخسرو با سرعت از پیچ خیابان می

 رود.ماشین دستم به طرف کمربند می

 کی جلوی نمایشگاه بهت زنگ زد که... -
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پیچد، حرف در دهانم ام میاو که دور شانه دست 

شود. تنم را ماند و انگشتانم از دور کمربند رها میمی

 کشد.محکم در آغوش می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 724پارت#
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کابوس، مثل سکوتِ بعدِ ی بیداری بعدِ یک مثل لحظه

اش شوم از آرامشی که پس زمینهیک هیاهو، پر می

 های تند قلب اوست و عطر تنش.تپش

ام و محکم و چسباند روی شقیقههایش را میلب

 :گویدمی آرام جابوسدم. همانطوالنی می

 من چی کار کنم با تو؟ -

بیشتر از اینکه از من پرسیده باشد، انگار از خودش 

 استیصالی از و بندممی محکم را هایمچشم د.پرسمی

 بگوید، چیزی همچین او مثل آدمی شودمی باعث که

 کم امشانه دور را دستش فشار خسرو. سوزدمی

 ساعت چند این غربت از بعد من پیشانی ولی. کندمی

 .گردنش به چسبیده هنوز
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کند و گیر عبور میماشین از نرم و آرام از روی سرعت

گیرد و سرم را باال ام را میدست دیگر چانهخسرو با 

 آورد.می

 غزال؟ -

طور آرام صدایم تحکم صدا و لحنش کجا رفته که این

 کند!می

ی درشت از کنم و یک قطرههایم را باز میچشم

 هایشاخم ام.خورد روی گونهی چشمم سر میگوشه

 و اندازدمی مسیر به نگاهی. رودمی فرو درهم دوباره

 گردد.به صورتم برمی دوباره

... که کنه یا کاری کردنچی شده؟ چشمت درد می -

 چندتا فقط ندارن کاری باهات گفتمی که حسام

 .سواله

 گویم:کشم روی چشمم و میدست می
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 کاریم نداشتن. -

ای نگاهم ام. خسرو لحظهی اشک رسیده به چانهقطره

ام را آورد و کوتاه گونهکند. بعد سرش را جلو میمی

 حال .کنم حس را اشبیقراری توانممی بوسد.می

 در را دستم. امشده دچار آن به هم من که غریبی

 .گیردمی دستش

گردیم خوریم بعد دیر برمیریم یه چیزی میمی -

 خونه.

شود و پشت ترافیک ماشین وارد خیابان شلوغ می

هایش سر جای خودش ایستد. چیزی در حرفمی

 پرسم:نیست انگار. می

 چرا دیر؟ -

قمر از دیروز بست نشسته تو خونه منتظر عروسش.  -

 عشقتو هم آورده کمک.
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کند. ذهنم نه شود و خسرو حرکت میمسیر باز می

شود و نه نسایی که درگیر قمر و کوتاه نیامدنش می

دانم سر لجبازی قمر با من و خسرو دوباره پایش می

 به خانه باز شده است.

گفت زنگ زده بود نگین میجلو نمایشگاه کی بهت  -

 با عجله رفتی؟

 کشد روی لب باالیش.دندان می

موتور اون دونفری که اومده بودن نمایشگاه توی  -

 یکی از خیابونا تصادف کرد.

های درشت شده نگاهم کشم و با چشمهین آرامی می

 کنم.می

 ان؟ حالشون خوبه؟ گرفتنشون؟زنده -

های توانم حدسمیشود فک خسرو که منقبض می

 انگیزی بزنم.غم
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 که یکی اون ولی شون همون لحظه فرار کرد،یکی -

 .کردن شناسایی رو کماست تو

 گوید:با مکثی کوتاه می

 همونیه که تو رو با چاقو زده بود. -

های مرد در مورد کسی که او را اجیر کرده یاد حرف

کنم ای کاش آن آدم هر کسی افتم. در دل آرزو میمی

 که هست، همایون نباشد!

هوا کامال تاریک شده ولی تا دیروقتی که خسرو گفته 

ی کنارم به بود زمان زیادی مانده است. از شیشه

شوند های روشن دیده میها که حبابجریان ماشین

 کنم.نگاه می

ی هزار سال هم که بگذرد عبور از روی این پل خاطره

ر ذهنم زنده آن شب و رفتن امین و آمدن خسرو را د

های کنم و تصویر حبابکند. نفسم را رها میمی
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شوند. سنگینی نگاه سوی شیشه تار میمتحرک آن

خواهد چیزی کشاند. میخسرو نگاهم را به طرف او می

 شود.بگوید که صدای زنگ تلفنش مانع می

 روی شیرین اسم دارد. دیدنگوشی را کنار دنده برمی

 د.کشمی پیش اورا اخم صفحه،

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 725پارت#
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ها به این روزها هر بار که اسم یکی از این آدم

 با خسرو. بود همراهش تازه دردسر یک آمد،می میان

 این و. کندمی برقرار را تماس آشکاری تانی و مکث

 دارد دوست را شیرین چقدر دانندمی همه که او برای

 .است عجیب

 بله شیرین؟ -

های من هم شیرین آنقدر بلند است که به گوشصدای 

 رسد:می

 مامان دنبال االنم ...بردن شهرزادو خسرو، -

 دونمنمی االن... من. دارن جلبشو حکم... گردنمی

 کاری یه شیرین روجان تو خسرو. کنم چیکار باید

 .بکن

کشد. بوق ممتد خسرو ماشین را با عجله کنار می

شیرین درهم  سری با صدای ملتهبماشین پشت
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چرخم که صورتش مثل آمیزد. به طرف خسرو میمی

 زغال گداخته سرخ شده است.

 بردن؟ شهرزادو دونیاز کجا می -

 هقش هق میان .افتدمی شیرین آن سوی خط به گریه

 :گویدمی

... بردنش چشمم جلوی... بودم خونه تو جاهمین من -

مامان ... بره باهاشون باید گفتن زدن رو خونه زنگ یهو

 تو گفتن هم خودشون گفتن... سراغشو از من گرفتن.

 بچه یه با دونمنمی من. بیا خسرو... نیست اشخونه

 .کنم چیکار باید

بینم و بیشتر آدم گلویش را میباال و پایین شدن سیب

 آورم.به حرف و کار حسام ایمان می

 گرده.الزم نیست کاری بکنی. شهرزاد برمی-
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شود و با بغض قطع میصدای هق هق شیرین 

 گوید:می

 تموم چیزهمه تو رضایت با مگه بردنش؟ چرا اصال -

 ندارن؟ باهاش کاری مطمئنی تو... تو خسرو بود؟ نشده

 رود تا پیشانیهای کبود او باال تر مینگاهم از لب

نمناک از عرقش. در صورتش تنها چیزی که نیست 

کشد روی صورتش و اطمینان است. دست می

 گوید:می

 آره، مطمئنم. -

چرخاند و با همان شتابی که ماشین را کنار فرمان را می

 افتد.کشیده به راه می

 مامان... مامان چی؟ -

هایش را روی هم فشار بینم که خسرو دندانمی

 که گویاست آنقدر سکوتش و گویدنمی چیزی دهد.می
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 خسرو .کندمی بلند را شیرین یگریه صدای

اندازد و را روی داشبورد می گوشی باعصبانیت

چیز در لحظه به راند. همهها میباسرعت میان ماشین

 روی را دستم بدترین حالت ممکن تغییر کرده است.

 :زنممی وصدایش گذارممی بازویش

 

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 خسرو؟ -

شود. آدمش سخت و سنگین باال و پایین میسیب

 به را ماشین بیشتری سرعت با هد ودجوابم را نمی

 این. کنممی نگاهش بانگرانی.کشاندمی کناری الین

 وقتی روزها، همین ام؛کرده تجربه هم من را حال

 قلبم و ذهنم در را امزندگی هایآدم مهر بند آخرین

 .بودم کرده پاره

 داشتی را اتفاق این انتظار که تو بگویم خواهددلم می

 دارم.وی هم نگه میر را هایملب ولی

ی نگین. بسه هر چی اذیت شدی برمت خونهمی -

 .دنبالت آممی اونجا بمون تو این چند روز.

احتماال منظورش به بودن قمر و نسا در خانه است و 

 تنها جدلی که احتماال در انتظارمان است. قصد
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 خوب را این هم خودش حتما و ندارم را گذاشتنش

 .داندمی

 .خسرو رمجا نمیمن بدون تو هیچ -

گویم بیشتر از او جا خودم از چیزی که می

 عجیب هم من خودِ برای وابستگی حد این خورم.می

 طرف به را ما دوی هر نگاه تلفنش زنگ صدای. است

 با دهد پاسخ را تمام آنکهبی خسرو. کشاندمی گوشی

 باراین و شودمی قطع تماس. راندمی سرعت همان

از صندلی عقب به گوش  من گوشی زنگ صدای

کشم. گوشی رسد. تنم را میان دو صندلی عقب میمی

را از جیب کیفم که در نمایشگاه جا مانده بود، بیرون 

 ی حسام است.آورم. شمارهمی

 الو؟ -

 پرسد:حسام بدون معطلی می
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 خسرو پیشته؟ -

 گویم:اندازم و مینگاهی به خسرو می

 آره. -

 تو بذار رو اسپیکر.ده. گوشینمیچرا تلفنشو جواب  -

دهم و گوشی را به طرف کاری که گفته انجام می

 گوید:گیرم. حسام بدون مکث میخسرو می

خسرو وقت پا پس کشیدن نیست. تا اینجا اومدیم  -

 من کندن جون خاطر به نه ریم.اش رو هم میبقیه

. داشتین که ایگذشته و بردن تو از که پوالیی و

 ماد دختری که کنارت نشسته.اعت خاطر به

 کند. قلبم ریتم ضربانش را گم می
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 727پارت#

 

 

 

 گوید:مالحظه میخسرو تند و بی

 چرت نگو. کسی قرار نیست پا پس بکشه. -

چیز فقط دست ما این خیلی خوبه، چون دیگه همه -

کدومشون از اسنادی که دست نیست. فعال هیچ

ی خواهرت بود خبر ندارن. فقط فخر و عبدی به معامله

رفت دبی که اسناد شک کردن. عبدی داشت می
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 باید االن. شده صادر هم فخر جلب حکم گرفتنش.

. مربوطه ما به اینجا تا. کنیم پیدا رو نیاملک خانم

 .پلیس با اشبقیه

 دندان خسرو منظورش جلوگیری از فرار فرح است.

تر از بودش. خطوط صورتش عمیقک لب روی کشدمی

 هر وقت دیگری است.

 کنم.پیداش می -

زند. حسام کشد سمت چپ و راهنما میماشین را می

 پرسد:تر از قبل میآرام

 دونی ممکنه کجا باشه؟می -

کند، خسرو وقتی در اولین بریدگی مسیر را عوض می

 گوید:می

 فکر کنم. -
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تقصیر تو  اینا کدومهیچ. خسرو نکن اذیت خودتو -

 خواهی خودشونه.ی زیادهنیست، نتیجه

شود و من هر لحظه بیشتر از قبل با تماس قطع می

راند متعجب حدس مسیری که خسرو در آن می

شوم. خسرو ماشین را پشت در بزرگ خانه متوقف می

 پرسد:کند میکند و در حالی که داشبورد را باز میمی

 آی؟با من می -

کند فرح به جای ایطی فکر میاز اینکه در همچین شر

ای کلید اش متعجبم. دستهی قدیمیفرار آمده در خانه

آورد و پیش از اینکه دستش به از داشبورد بیرون می

 پرسم:ی در برود، میطرف دستگیره

 چرا باید بیاد اینجا؟ -

 باغ بزرگ خانه و دیوارهای بلندش اجازه دیدن هیچ

دهد. نگاه آدم دارد، نمینوری را که نشان از بودن یک 
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. خانه خاموش در سر من به خسرو است و نگاه به

 .دستش ساعد روی گذارممی را دستم

 مگه االن نباید فرار کنه؟ -

 چرخد.سر خسرو به طرفم می

 شناسی!فرار؟ پس اصال فرحو نمی -

کشد و در ساعد دستش را از دست من بیرون می

ماشین پیاده کند. به دنبال او از ماشین را باز می

شوم. قلبم باز افتاده روی دور تند. خسرو با اینکه می

کند و ریموت در را دارد، با کلید در ورودی را باز می

ی بزرگ فرح با یک چراغ روشن را پیش نمایی از خانه

 آورد.چشمم می

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 728پارت#

 

 

 

های بلند نجرهاند و تنها یکی از پها تاریکی پنجرههمه

ی دوم روشن است. باد سرد با قدرت میان طبقه

اش در آن تاریکی پیچد و صدای زوزهدرختان باغ می

 زنم:اندازد. پچ میخوف به دل آدم می

 ای هم باشه.مطمنی فقط خودشه، نکنه کس دیگه -

گردد. میان خسرو یک قدم جلوتر از من به عقب برمی

 بینم.را می ای از صورتشتاریکی باغ، سایه
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 ترسی بشین تو ماشین.می -

 گویم:شوم و میتر میبه او نزدیک

 به خاطر خودم نگفتم. -

های بلند کند و به طرف پلهنفسش را با کالفگی رها می

هایی که به بیشتر به دویدن رود. با قدمخانه می

کنم. عمد خسرو را شباهت دارد به دنبالش حرکت می

ها باال فهمم. از پلهمیها برای روشن نکردن چراغ

 گوید:رویم. پشت در خسرو میمی

 چراغ گوشیتو روشن کن. -

های که از هیجان و التهاب لرزش خفیفی دارد با دست

کند. کنم. خسرو در را با کلید باز میبه حرفش عمل می

همه جا در سکوت مطلق فرو رفته و تنها صدایی که 

. هنوز های قلبم استشنود ضرب تپشهایم میگوش
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 و اینجاست داردفرح اطمینان خسرو چرا دانمنمی هم

 .کندمی ملتهبم حد این تا تصور این چرا

گذریم برخالف انتظارم خسرو کلید برق از راهرو که می

اختیار شود. بیزند و همه جا غرق در نور میرا می

کنم و با تعجب به تصویر دستم را سایبان چشمم می

ی پر از تجمل و به جای آن خانهکنم. مقابلم نگاه می

 بینم و عریانی.زرق و برق تنها عریانی می

 کنم:آرام نجوا می

 طوری شده؟اینجا چرا این -

ی پذیرایی های منحنیِ گوشهخسرو به طرف پله

 رود. می

 بیا. -
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دوم و وقتی به او با مکثی کوتاه به دنبالش تقریبا می

ها را باال پلههای بلندش نیمی از رسم که با قدممی

 رفته است.

ام ولی ان را به قدر عمر بیست و نیامه زیاد به این خانه

دانم جایی که شناسم. آنقدر که میام میچهار ساله

ها رود در تمام این سالخسرو مستقیم به طرف آن می

اتاق فرح بوده است. خسرو چند قدم جلوتر از من در 

در نمای ناقصی که از  شود.کند و وارد اتاق میرا باز می

 به و ایستدمی اتاق یمیانه بینم کهاتاق دارم او را می

 .کندمی نگاه روروبه

شود پیش هایی که به آرامی برداشته میبا قدم

 با که بینممی را فرح رسم،می درکه جلوی روم.می

 .او به زده زل و ایستاده پنجره به پشت همیشگی ابهت

 منتظر بودم بیای! -
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ایستم. فرح دوباره خیره به او ن چهارچوب در میمیا

 گوید:می

 ی تن من نیست.کس مثل تو وصلههیچ -
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 چرخاند.نگاهش را به طرف من می

قبول دارم گاهی در موردت اشتباه کردم. اینم یکی  -

 زود انقدر کردمنمی فکر هرگز از اشتباهامه...

دونی دختره دختر وا بدی. اونم وقتی می یه جلوی

 کی و چی کاره است.

ام خسرو دورتر از حال خرابی که در ماشین از او دیده

 گوید:می

 اشتباهتونو دوست دارم. -

ریزد. با نگاهی تند و آتش گرفته نقاب فرح فرو می

 کند.نگاهش می

ی زندگیتو به من مدیونی، اینی که االن تو همه -

اش به نیا که روته، همهاسم ملکهستی... این 

تون هر چی دارید از منه. اگه من به خاطر منه. همه

ذاشتم و با خاطر باالبردن شماها پا روی دلم نمی
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کردم، مردی که ازش متنفر بودم ازدواج نمی

کدومتون االن اینی که هستید نبودید. من بودم هیچ

ی شما رو باال کشیدم، من بودم که رنج که همه

ومدن یه زن دیگه تو زندگیمو تحمل کردم، من ا

بودم بهتون اسم و رسم دادم. فکر کردی اگه من 

 نبودم تو االن کجا بودی؟

اش و با حالتی بیمارگونه گذارد روی سینهدستش را می

 گوید:می

اگه من نبودم تو االن پسر یه زن بدبخت بودی که  -

پدرش به خاطر قمار دست به دستش داده. من تو 

ی الی پر قو بزرگ کردم. من تو رو کردم اینی رو

که هستی. اون همه ثروت که به نامته، من بهت 

 جلو آوردیش که دختر این حتی همایون، تو، دادم.

 نبودم من اگه داری؛ دوستش گیمی و چشمم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 نون فکر شده خراب این یگوشه یه تونهمه

 .بودین شبتون

پنجره جا مانده تا ی حریر نازک را که پشت باد پرده

 جلوتر کند. او چند قدمجایی که فرح ایستاده بلند می

 :گویدمی خسرو به ترنزدیک و آیدمی

فکر کردی بعد از این همه سال من از حقم  -

وجدان بود، تو چی؟ این نیا بیگذرم؟ ملکمی

های نیشابور حق منم خونه، اون کارخونه یا زمین

و جوونیم  هست. من به خاطر شماها از روح

 گذشتم.

شناختم و باز این حجم از خودخواهی فرح را خوب می

کردم. جوری به خسرو نگاه را در او باور نمی

 که بگوید را چیزی همان است قرار او انگار که کندمی

 :دهدمی جواب تانی با خسرو. دارد انتظار
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 اینم یکی از اشتباهاتونه... و بزرگترینش. -

 شود.عصبانیت درشت میهای فرح با حرص و چشم

خوای منو بندازی زندان؟ مادرتو؟ کسی که تو می -

رو روی چشماش بزرگ کرده؟ اون هم به خاطر 

 چیزهایی که حقم بوده؟

کدامشان پس حسام حق داشت که گفته بود هنوز هیچ

از رو شدن مدارکی که دست شهرزاد بوده خبر ندارند. 

 گوید:کوبد و میاش میروی سینه بار محکماین

 تو اینجا بزرگ شدی، توی بغل من. -

 گوید:خسرو بلندتر از او می

 ی یه زن دیگه رو ازش گرفتین.چون شما بچه -

اون زن لیاقت بزرگ کردن تو رو نداشت. لیاقت  -

نیاها رو نداشت. قمر فقط فکر بزرگ کردن وارث ملک
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 احساسات ابراز یه با که بود احمق خودش بود. انقدر

شده بود. اونم عاشق کی؟ عاشق یه  عاشق مسخره

خواستی تو دست و پای پاپتی مثل خودش. تو می

 مادری همچین خواستیمی همچین زنی بزرگ بشی؟

 باشی؟ داشته

 کنه.ها حقیقتو عوض نمیهیچ کدوم از این حرف -

گوید و فرح با فهمیدن مفهوم این را خسرو می

 :کشدمی داد تقریبا حرفش

 خسرو؟ حقیقت چیه -

 حس شرایط این در بودن از را توانم رنج خسرویم

 آدم کودکی پای و دست به که بندی بریدن از. کنم

 شدن خوب برای امیدی سوی کور به. است وصل

 .شودمی بریده بندنافش آدم خودِ دست با که چیز،همه

 حقیقت چیه به جز اینکه تو پسر منی! -
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تی شود. فرح با حالصدای زنگ موبایل خسرو بلند می

 گوید:خندد و میهیستریک می

 حقم که چیزی گرفتن پس خاطر به منو خوایمی تو -

 کارو این من با هرگز تو بدی؟ تحویل مامورا به بود

 .کنینمی

شود. صدای زنگ دست خسرو کنار تنش مشت می

فاصله گوشی من شروع شود و بیتلفن خسرو قطع می

 دهد:کند. خسرو جواب میبه زنگ خوردن می
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کنتور اشتباهاتتون خیلی وقته زده باال. دیگه طرف  -

 حسابتون فقط من نیستم.

 هنوز انگار. کندمی نگاه من به دریده هایچشم با فرح

 هایدزدی دله یپرونده به فقط موضوع اینکه باور میان

 یمعامله یا است مربوط کارخانه حساب از رفیع و او

همایون با هلدینگ  پنهان قرارداد یا مهتاب هایزمین

اش فرح و عبدی و رفیع کارهکه حاال در نبود او همه

 بودند.

 گوید:فرح دوباره با تاکید می

 کنم.باور نمی -

کشم روی آیکون سبز و هایش دست میمقابل چشم

 شود.صدای حسام در سکوت میانمان شنیده می

 چند تا فرستادم رو آدرس الو غزال؟ شما خوبین؟ -

 دیگه... یدقیقه
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کند. انگار پشت فرح با ناباوری به خسرو نگاه می

 کند.کردن او را به خودش باور ندارد. دوباره تکرار می

 کنم.باور نمی -

صدای کشیده شدن الستیک ماشین روی آسفالت 

رسد. فرح یک قدم ی باز به گوش میخیابان از پنجره

رود و به همان سرعت صدای زنگ در به عقب می

 پیچد.ین خانه میسکوت سنگ

 شماها حق ندارین همچین کاری کنید.-

 کشد روی لب کبودش. خسرو دندان می

 ذارم.من نمی -

های شود. چشمصدای زنگ دوباره و دوباره شنیده می

فرح با حسی غریب هنوز به خسرو دوخته شده است. 

 چیزی میان عشق و نفرت و ناباوری.
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من و  نگاه آهنی در به محکم ضربات کوبش صدای

ی ی باز و پردهاختیار به سوی پنجرهخسرو بی

چیز در کسری از ثانیه اتفاق کشاند. همهرقصانش می

رود و تا من و خسرو قصدش را افتد. فرح عقب میمی

ی باز اتاق به بیرون حدس بزنیم. خودش را از پنجره

 کند.پرت می

گفتن خسرو تنها صدایی است که بعد از یک « مادر»

 شنوم.تد کشدار میسکوت مم
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اش با این زن سربرآورده، چیزی که انگار از گذشته

 اش.خبریروزهای بی

افتد روی دور تند. زودتر از خسرو چیز در مغزم میهمه

رسانم و در تاریکی حیاط به خودم را به پنجره می

کنم. قلبم تند و ها افتاده نگاه میحجمی که کنار پله

کوبد. خسرو هنوز در بهت ام میوار در سینهدیوانه

است انگار. صدای زنگ دوباره در فضای خانه 

دانم این اتفاق چه دردسرهای جدید پیچد. نمیمی

کند. حرکت خسرو را به طرف پنجره برایمان ایجاد می

گذارم روم. دست میبینم، با عجله به طرفش میکه می

 گویم:ش و میاروی سینه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بریم بیرون خسرو. -

ی رقصان باقی مانده نگاه خسرو اما هنوز روی پرده

 قلبش. دهممی فشار اشسینه روی بیشتر دستم است.

 .انگار تپدمی انگشتانم زیر درست

 خسرو؟ -

چرخاند. زند و آرام نگاهش را به طرف من میپلک می

انگار از شود. خسرو صدای زنگ برای بار چندم بلند می

ای خارج شده باشد، نگاهش تلخ آن بهت چند ثانیه

 دهد.هایش را روی هم فشار میشود و دندانمی

 گویم:تند می

خسرو باور کن از اولم همین قصدو داشت.  -

خواست تحریکت کنه. ببین، حتی تو این سرما می

 پنجره رو هم باز گذاشته بود.
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گذرد و به پنجره های من مینگاه خسرو دوباره از چشم

 هایش تند و کشدار است. رسد.نفسمی

خسرو اون به خاطر غرور خودش این کارو کرد.  -

 شناختیش؟ مگه نمی

 از که دستمدارد و همینیک قدم به عقب برمی

 هاپله طرف به بلند هایقدم با شود،می جدا اشسینه

 .دودمی

ام از پنجره و میان وقتی در را باز کرده چند دقیقه بعد

دوزم که کنار تن فرح رقص باد با اندوه به او چشم می

 روی زانوهایش فرود آمده است.

 هجوم جوری یه گاهی بدبختی»گوید: ماهی همیشه می

 «.برسی بهش تا بدوی باید که آرهمی

این حرفش توصیف کاملی از حال این روزهای من 

های ناخوشایند با انقدر اتفاق مدت این در است.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 حس گاهی ام نازل شده کهسرعت برسر زندگی

 آمبوالنس با را فرح .برسم هاآن به تا بدوم باید کنممی

 حتی که کردممی فکر آدمی پایان به من و بودند برده

 .بود خودخواهی از پر هم مرگش

دانستم و این با حال خسرو را برده بودند. کجا؟ نمی

کرد. قرارم میدانستم دارد بیشتر بیمی خرابی که

 بوق شنیدن با آنقدر به حسام زنگ زده بودم که

 .افتادممی تهوع حالت به اضطراب حجم از تماس

ی خسرو بدون خودش رنگ نزدیک صبح بود و خانه

خواب به خودش ندیده بود. قمر بعد از فهمیدن ماجرا 

ب ما بست نشسته بود در اتاقش و نسا میان حال غری

 حیران مانده بود.

شوم و چیزی تا صبح نمانده که وارد اتاق خسرو می

 به دهم به در و در تاریک و روشن اتاقوقتی تکیه می
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 اتفاقات یهمه کنممی نگاه تخت روی اشخالی جای

 .گذردمی چشمم پیش از فیلم مثل شب سر
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موندم هم من اگه می»بار نوشته: پیام فرستاده و این

 «شدم. هرگز خوشبخت نمی

 و زنمرحمانه عقب میبا نفس عمیقی موهایم را بی

 پلک کاشای .گردانمبرمی جیبم توی دوباره را گوشی

جا بود. درست مثل صدها باری روهمینخس و زدممی

 هایش شده بودم.که در این اتاق هدف کنایه

روم. نور دارم و چند قدم پیش میام را از در برمیتکیه

ی سرتاسری های دیواری حیاط خلوت از شیشهچراغ

تا روی تخت و بخشی از دیوار پیش آمده است. نگاهم 

ای ه پارچهاش کنار دیوار کنشیند روی بوم نقاشیمی

 شود.سبک روی آن افتاده است. قلبم بیشتر مچاله می

 کنار کوتاه میز روی ایستم.روم و مقابلش میجلو می

 وز وز صدای. نیست موقلم و پالت و رنگ از اثری بوم

 ساعت چند این مثل هم باز احتماال که نسا زدن حرف
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 به نوشدم و چای و غذا با را محبتش کندمی تالش

 رسد.ان دهد از پذیرایی به گوش مینش قمر

گیرم و آرام آن را از روی ی پارچه میدستم را به لبه

 کشم.بوم پایین می

ها افتاده روی روی صورت خندان روشنایی اندک چراغ

دختری که از میان قاب به من زل زده است. تصویر 

آنقدر آشناست و زنده، که انگار به چند روز پیش 

نیا نگاه ام و به خودم در تاالر عمارت ملکبرگشته

 کنم.می

با همان لباس بلندِ سرخ و خلخالی که هنوز هم 

توانم گرمای دست خسرو را حین بستن قفلش می

 روی مچ پایم حس کنم.

کنم و با سرانگشت لبخند رها می پارچه را کنار پایه

کنم. خسرو کی تمامش کرده شفاف تصویر را لمس می
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ود؟ همان شب، میان التهابش برای تحویل دادن یا ب

 ندادن مدارک شهرزاد؟

زنم. درست مثل دختر درون میان بغض لبخند می

 نقاشی.

های صدای تق تق برخورد باران روی شیشه و سنگ

چرخاند. ابرها کف حیاط خلوت نگاهم را به آن سو می

انگار تمام روز را به امید رسیدن این لحظه دوام 

 اند.آورده

روم و در مسیر ای حیاط خلوت میبه طرف در شیشه

کنم. نوای موسیقی سیستم پخش را روشن می

و بعدها در همین  بیکالمی که روزهای اول از پنجره

کند. در را باز هایم را پر میاتاق شنیده بودم گوش

 بیکالم موسیقی و باران هایدانه تقتق کنم و میانمی
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ای که هنوز هم اسمش را نیزمستا هایگل عطر و

 گذارم.دانم قدم به حیاط خلوت مینمی

خورد. وار به سر و صورتم میباران تند و دیوانه

 بندم.هایم را میایستم و چشممی

ها نبودم. اهل تا این حد بازیاهل این مدل دیوانه

 عاشق شدن. اهلِ...

گیرم. زیر بارش تند های بسته باال میسرم را با چشم

بینم و حال هایم فقط خسرو را میاران پشن پلکب

 غریبش را.

 شود.قلبم از یادآوری درد او در خود مشت می

کنم. حالم چیزی هایم را روی به باران باز میچشم

م چشمم را است میان بغض و لبخند. روشنایی سپیده

گذارم دو طرف دهانم و با هایم را میزند. دستمی

 کنم.گوش خدا آرزو می ی وجودم او را درهمه
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فهمم چقدر او را که حاال دور از حضور نزدیکش می

 خواهمش.می

 چقدر دلتنگش هستم.

 و چقدر نفسم بند بودنش است.
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دارم. لبخندم دستم را از دور دهانم برمی

 روی باران هایدانه .ترسنگین بغضم و است ترعمیق

خورند. با حس لرزش گوشی با داغم سر می پوست

آورم. زیر بارش تند عجله آن را از جیب بیرون می

ی گوشی را خیس باران که در کسری از ثانیه صفحه

های تند به طرف بینم. با قدمکند اسم نگین را میمی

 کنم.روم و تماس را وصل میای اتاق میدر شیشه

 نشد؟ الو نگین جون؟ از خسرو خبری -

اندازد. تاق گرم است و خیسی لباس لرز به تنم میا

 گوید:فاصله مینگین بی

 یه نفس بگیر دختر. چرا انقدر هولی؟ -

کشم روی صورت خیسم. موهایم به پیشانی دست می

 کند.و صورتم چسبیده و آب از آن چکه می
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 تلفنشو که هم حسام. ندارم ازش خبری دیشب از -

تکمیل شد منو  که پلیس گزارش. دهنمی جواب

فرستادن خونه، خسرو رو بردن. خیلی نگرانشم، حالش 

 اصال خوب نبود.

سکوت معنادار نگین نفس عمیقم را به همراه دارد. 

توانم حدس بزنم با شنیدن لحن بیقرارم به چه فکر می

 پرسم:آید و میکند. تن صدایم کمی پایین میمی

 حاال خبری ازش داری؟ من از دیشب چند بار به -

شیرین هم زنگ زدم ولی اونم یا خاموشه یا جواب 

 .نگین شممی دیوونه دارم ده.نمی

 شود.لحن نگین آرام و دلجویانه می

دونم در مورد مرگ مادرش مشکلی پیش فقط می -

نیومد. ولی حتما حال روحیش خیلی بده. مخصوصا 

 که باید کارهای تدفینو هم خودش انجام بده.
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 شوم.می جابیقرار در جایم جابه

 دونی؟کنن؟ تو میهمین امروز؟ کجا دفنش می -

زنم. تو هم یه کم نه ولی هر خبری شد بهت زنگ می -

آروم باش. اون ماجرایی که شماها ازش در اومدین 

گذره غزال، باید یه کم این درد سرها رو هم داره. می

 تحمل کنی.

هستم ی وجود نگران او گفتم که وقتی با همهچطور می

کنم که جایی توانم آرام باشم. یا وقتی تصور مینمی

فروغند هایش غمگین و بیزیر سقف این شهر چشم

 به گذشتن از این روزها فکر کنم.

 فاصله این از حتی من که کند درک گفتم تاچطور می

 بیقرارم این و کنممی حس را او بد حال را، او رنج هم

 .کندمی
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کنم آسمان کامال روشن شده و تماس را که قطع می

زند تر لبخند میتصویر خندان من روی بوم عمیق

تواند دلیل این انگار. همین که خسرو آزاد شده می

 ی از ته دل باشد!خنده

افتم؛ یاد آن اش در مورد نقاشی اتاق نگین مییاد ایده

 ست.دختر آلیا و رها بودنی که باور خسرو برای زیبایی

کنم. باید ب نمناک شلوارم فرو میگوشی را در جی

هایم را عوض کنم. باید پیدایش کنم. جایی زیر لباس

 ی همین شهر.سقف دود گرفته

گذارم صدای ی در میدستم را که روی دستگیره

 پایانبی هایزدنحرف یزمینه پس همبه خشدار قمر

 .شده اضافه نسا
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 ای صدای هر دو قطعکنم و برای لحظهدر را باز می

بینم که یکی با ها آن دو را میشود. از کنار پلهمی

دستمالی دور سرش بسته روی مبل نشسته و آن یکی 

 با لیوانی دمنوش کنارش است.

های خیسم چرخ های سرخ قمر روی لباسچشم

 خورد.می

 خبری ازش داری؟ -

 الزم نیست بگوید چه کسی تا سوالش معنادار شود.

 انگار ولش کردن. -

دهد. از دیشب منتظر بودن آرام تکان میقمر سرش را 

از این اتفاق خوشحال باشد یا بد و بیراه بگوید یا حتی 

ها را خالی کند؛ ولی او تمام مدت با حرص این سال

شود زل بارد و نه آرام میهای سرخی که نه میچشم

 کند.ای و سکوت میزند به نقطهمی
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 ری دنبالش؟می -

دانم کجا باید دنبالش بگردم ولی نمیهرچند خودم هم 

 دهم.سرم را در جوابش تکان می

 

 

. 
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چرخاند به طرف نسا. هنوز لیوان دمنوش قمر نگاه می

را نزدیک قمر نگه داشته است ولی نگاه پرحرصش به 

 من است.

مُو هیچی نِمِخُورُم. برو یه چیز بِراش بساز گشنَه  -

 تشنَه نِرَه.

دانم باید این حرفش را بگذارم به حساب قدردانی نمی

 هایش بعد از پایان فرح.یا تمام شدن کینه

افتد میان ابروهای نسا. لیوان دمنوش را عقب تابی می

 گوید:کشد و میمی

 جان؟مُو خانم -

شود. گیرد به دسته مبل و بلند میقمر دستش را می

 تر هم نیست.باشد کمتر از نسا ناخمش اگر عمیق

 کی ها؟ مُو بِرُم؟ -
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 کنممی حس گاهی کند.نسا چپ چپ نگاهم می

 خودم. نیست مربوط خسرو به فقط من با اشدشمنی

 و گذاردمی میز روی حرص با را لیوان. ندارد دوست را

 طرف به شودمی کوبیده زمین روی که هاییقدم با

رف و ح و کلمه از است پر ذهنم. رودمی آشپزخانه

گردم و ها دنبال خسرو میی آنتصویر و میان همه

 مقصدی که بتوانم زیر سقف سیاه تهران پیدایش کنم.

ایستد و با تعلل به طرف من ها میقمر کنار پله

گردد. انگار میان گفتن و نگفتن چیزی که ذهنش برمی

 در دقیقه چند را نگاهش را درگیر کرده مانده است.

ارد و بعد با صدایی که لرزش دمی نگاه هایمچشم

 پرسد:آشکاری دارد می

 راحت مرد؟ -
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ی سوزد. همههای روی زمین میی آدمدلم به حال همه

 یک اند بهعدالتی که دل بستهزخم خوردگان بی

 طعم. کشممی دهان توی را هایملب. امید کورسوی

 .دهدمی باران

 راحت مرد. -

را آرام  سرش. انگار رودهای سرخش مینور از چشم

 دهد.تکان می

خسرو چهارده سالش بود که برای اولین بار جرئت  -

نیا کردم پامو بذارم تو اون خونه. از ملک

های این خواهر و برادر ترسیدم. ولی از حقهمی

هایی که جون داد وحشت داشتم... جلوی همون پله

ام. گفت مگه بمیرم که خسرو رو زد تخت سینه

 پس بدم.

 گوید:با صدایی ناواضح میکند و مکث می
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 همین کارو هم کرد. -

 باال هاپله از سنگین و کند کنم کهبا اندوه نگاهش می

 طرف به و کنممی رها سرش پشت را نفسم. رودمی

 ریزش وزهای وز میان نسا. چرخممی آشپرخانه

 در فرح آخر هایحرف. چیندمی میز روی را چیزهایی

 .شودمی تکرار ذهنم

شد من شد جای من ونسا عوض شود. میاینکه میبه 

شد همایون هنوز سوزنچی دختر مهتاب نباشم. می

ام نبینم و وقت خسرو را در زندگیشد هیچبماند. می

 عاشقش نشوم.

های گذارم و ضرب تند تپشام میدستم را روی سینه

 کنم.قلبم را حس می

ن دارم. برای پیدا کردنش زمایک قدم به عقب برمی

 زیادی ندارم.
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از صبحی که برای پیدا کردن خسرو از خانه خارج 

ها گذشته است. روزم ها و ساعتام، دقیقهشده

تر از چیزی که انتظارش را داشتم تر و پر التهابسخت

گذشته است؛ میان تالش مهتاب برای راضی کردنم به 
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یک در هزار حسام به تلفن و های همراهی و جواب

 کند.تاکیدش به اینکه خودش خبرم می

ای که از نشینم و پسربچهروی نیمک سرد پارک می

های شادش معلوم است نگاه تمام صورتش تنها چشم

هایش در کنم. به شوقش برای راه رفتن وقتی دستمی

دارد دست پدر و مادرش است و با هر قدمی که برمی

 شود.تشویق می

ماهی وقتی فهمیده بود چه اتفاقی افتاده، مبهوت مانده 

» اش گفته بود: بود، شوکه شده بود و میان حیرانی

 «امان از آدمیزاد.

ول » بعد اصرار کرده بود که برگردم پیشش. گفته بود: 

کن این قوم یاجوج ماجوجو که به خودشونم رحم 

 «ندارن. 
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 و باال یانشد. قلبم جایی متوانستم، نمیولی من نمی

 وسط شب آن شاید. بود مانده جا بازی این چایین

 نقاشی وقتی بعدها شاید و نیاملک عمارت سرسرای

 .بودم دیده اشنقاشی بوم روی را امکارهنیمه

 بلند نیمکت روی از که رودمی تاریکی به رو آسمان

 این در ولی بمانم پیشش داشت اصرار نگین. شوممی

ی او کار من میان چهاردیواری خانه ماندن شرایط

 بعد و قمر یخانه بعد و نمایشگاه بودم رفته نبود.

 هیچ. بود مانده ذهنم در شهرزاد یخانه از که آدرسی

 !کجاهیچ نبود، کجا

گیرم و هنوز ی خسرو را مییک بار دیگر شماره

خاموش است. اگر تا یک ساعت دیگر پیداش نکنم 

دم و این چیزی نیست که مجبورم به لواسان برگر

 بخواهم.
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آورم ولی گوشی را با ناامیدی از کنار گوشم پایین می

ام که گوشی در دستم هنوز آن را در جیبم فرو نکرده

کنم و با ی گوشی نگاه میمعطلی به صفحهلرزد. بیمی

 دهم:دیدن حسام تماس را جواب می

 الو؟ -

 !همه اصرار کردم پیش نگین بمونیخوبه این -

های شالم را از کنم. باد بالمی« ها»نفسم را محکم 

گیرد. در خالف جهت باد به طرف روی شانه به بازی می

 روم.در پارک می

خودِ نگینم به زور تو خونه مونده. از من چه  -

 انتظاری داری؟

 لحن حسام برخالف همیشه حرص دارد.

 دومیش این کرد گوش من حرف به نگین کی -

 باشه؟
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شان. به یخواهم حرفش را ربط بدهم به گذشتهنمی

ی تعلیقی که همیشه بخشی از ذهنم را درگیر آن نقطه

تر از چیز برای من مهمکرده بود. در این لحظه هیچ

دیدن خسرو نیست؛ فهمیدن حالش و حرف زدن با او 

 دانم در این لحظه چقدر تنهاست.که می

 نگفتی، خبری داری؟ -

اینکه تمام روز را با او بوده را  کند.حسام مکث می

خواهم چیزی به جز شک ندارم. ولی خبری که می

 شنیدن احوالش است. من باید ببینمش.

 گم االن کجاست. فقط...ببین غزال، بهت می -

 ایستم.شود و جلوی پارک میهایم متوقف میقدم

 فقط چی؟ -

تونی حال خرابشو عوض کنی برو فقط اگه می -

مروز روز وحشتناکی داشت. صبح پیشش. خسرو ا
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مادرشو به خاک سپرد و تا همین لحظه دنبال کارای 

آزادی خواهرش بود که فعال به خاطر حساس بودن 

موضوع نتونست کاری بکنه. االن هم از دست جماعتی 

ی عرض تسلیت و همدردی دنبال سر در که به بهانه

 که خودت آوردن از ماجران رفته یه گوشه نفس بگیره.

دونی این خانواده چطورن؛ حاضرن سرشون بره می

 ولی آبروشون نه!

 کنم.هایم را با زبان تر میلب

 کجاست؟ االن -

های جدیدو بیارن. مثل اینکه قرار بود امشب ماشین -

 یه رفته مطمئنم ولی همونو بهانه کرد رفت نمایشگاه.

 .کنه آروم خودشو گوشه

ه طرف چرخم و مسیرم را بسرِ جا به عقب می

 از آخر یلحظه که آدمی مثل کنم.نمایشگاه کج می
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 فرقی دویدن با هایقدم شودمی باخبر عزیزش سفرِ

 و کنممی بلند دست تاکسی برای خیابان کنار. ندارد

 :گویممی گوشی توی

 چرا اونجا آخه؟ -

ایستد و حسام در گوشی تاکسی جلوی پایم می

 گوید:می

 غزال؟ -

خودم را روی صندلی پرت  کنم ودر عقب را باز می

کنم. پیش از اینکه جواب حسام را بدهم خودش می

 گوید:می

امروز یه اتفاقایی افتاد که... حالش خیلی بده  -

 غزال!

ام های پایین نمایشگاه ایستادهمدتی بعد پشت کرکره

 زنم.و به علی زنگ می
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. 

 

 خداآرزوکردمتورادرگوش#

 735پارت#

 

 

 

هم هایم از سرما بهبدهد دندانتا علی جوابم را 

خورد. هنوز سردی باران صبح در تنم مانده و به می

هایم را یخ کرده است. بوق چهارم قول ماهی استخوان

 دهد:یا پنجم است که علی جواب می
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 سالم غزال خانوم. -

معطلی آورم و بیی پالتو بیرون میسرم را از یقه

 پرسم:می

 علی؟ کجایی -

 از تردید است.مکثش آن سوی خط 

 چطور؟ -

 نمایشگاهی؟ -

امروز چندبار دیگر هم با او تماس گرفته بودم و او گفته 

 بود خبری از خسرو ندارد.

 ...جابه دارم پارکینگ تو آره، ماشین آوردن، -

دوم و میان حرفش با عجله به طرف خیابان کناری می

 گویم:می

 .کن باز درو -
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پژواک گفتنش در سکوت پارکینگ « چی»صدای 

 شود انگار.می

 گم در پارکینگو بزن، پشت درم.می -

ی پارکینگ تا نیمه باال رفته رسم کرکرهپشت در که می

کند و زودتر از آن بیرون است. علی سرش را خم می

دانم بعد از اتفاق دیروز و ورود کسی به آید. میمی

پارکینگ، خسرو یک نگهبان دیگر هم برای پارکینگ 

 گذاشته است.

 کنی؟ینجا چیکار میا -

نگاهم تماما معنی خودتی دارد. بدون جواب به او از 

شوم. علی باعجله گذرم و وارد پارکینگ میکنارش می

 پرسد:آید و گیج میبه دنبالم می

 خودش بهت زنگ زد؟ -

 چرخم.چند قدم جلوتر از او به عقب می
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 من به شد خبری نگفتم مگه. علی خیلی نامردی -

 بگو؟

دهد. اتفاق دیروز اول کرکره را پایین می علی از ترس

 صدا و حالت صورتش پراز نگرانی است.

آد اینجا. بعدم وقتی اومد دونستم میمن که نمی -

 تاکید کرد به کسی حرفی نزنم.

 چه. کنممی اخم .کندمی نگاهمان دورتر کمی از نگهبان

 بگیرد؟ را او سراغ علی از بود ممکن من جز به کسی

روم. علی چند قدم ها میو به طرف پله« خب»گویم: می

 پرسد:آید و با نگرانی میدنبالم می

 خب چی؟ -

ها را دوتا بدون اینکه بایستم یا به طرفش برگردم پله

 روم.یکی باال می

 یعنی منظورش از کسی من نبودم. -
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شنوم و با همان گفتن علی را پشت سرم می« غزال»

کند. نمایشگاه شبیه طی میها را سرعت باقی پله

اند و جای را نو کرده ی شکستهدیروزش نیست. شیشه

ماشین کروک وسط نمایشگاه را آن عروسکی که نگین 

 .است در آیپدش به من نشان داده بود گرفته

های دفتر برم و پیش از باال رفتن از پلهسرم را باال می

 خواست میان حالدوزم. میمیی دوم چشمبه طبقه

خواست به خودش و آشوب بگوید اتفاقی نیفتاده؟ می

بقیه بفهماند از کاری که کرده حتی به قدر یک سرِ 

 سوزن هم پشیمان نیست؟

 اش عوض نشده؟چیز در زندگیخواست بگوید هیچمی

آید و با ناامیدی نگاهم های پارکینگ باال میعلی از پله

حرفی هیچ داندمی دیگر کند.بعد از این همه وقتمی
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تواند مانع از انجام کاری شود که قصدش را نمی

 :گویممی آرام خیالش راحتی برای ام.کرده

 شه.نترس، از دستت عصبانی نمی -

ولی او انگار به این حرفم مومن نیست. چون حالت 

 هم انگار کند.ای هم تغییر نمیصورتش حتی ذره

 عصبانیت ترکش و تیر است مطمئن هم و ترسدمی

 صبیش خواهد شد.ن خسرو

ی باال خاموش است و تنها از الی های طبقهتمام چراغ

در نیمه باز دفتر خسرو است که نور کم جانی خزیده 

شوم، تر میروی کف راهرو. هر چه به اتاقش نزدیک

ایستم و بعد ای میکوبد. جلوی در لحظهقلبم تندتر می

ی سردِ در آرام بازش گذارم روی تنهدستم را می

روشن اتاق روی صورت کنم. نگاهم وقتی در سایهمی

 تپد.نشیند که قلبم باال آمده و پشت حلقم میاو می
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صندلی میزش را عقب کشیده و سرش را تکیه 

 الی کند،می حس که را حضورم. آن یلبه به است داده

 باریکش هایچشم از نگاهم. شودمی باز هایشچشم

 روی میز. دستش جلوی لیوان تا آیدمی پایین

دانم حالش خوب نیست. شوم. میوارد اتاق می

دانم فرح با نوع مرگش دست گذاشته روی می

 ی آرامش او.خرخره

 وسط که آلبالوییه اون مو انتخاب کردم...مهریه -

 .خواممی هستو نمایشگاه

 

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 736پارت#

 

 

 

سرش از  یکشد. تکیهتر میخودش را با صندلی عقب

 شود.صندلی برداشته می

کی گفته من دختری که بلیت رفتنش تو جیبشه  -

 گیرم؟می

اش ایستم. دلخوریروم و این سوی میز میجلوتر می

فهمم؛ اندوهش را و روحی که مثل روزهای قبل را می

 صبور نیست.
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ولی من هم غزالِ دیروز و روزهای قبلش نیستم. او را 

 دم؛ همین امروز، زیر باران.در گوش خدا آرزو کرده بو

 خودم. -

 کند:اندازد و تکرار میابروهایش را باال می

 خودت! -

های این چند روز مهتاب با قدرت در ذهنم مرور حرف

ای که معتقد است شود. تعریفش از خوشبختیمی

وقت نصیبش نشد. حسرت داشتن من و هیچ

رسید همیشه ها نمیهایی که اگر به آنموفقیت

اش ای از ذهن و وجودش درگیر آرزوهای سوختهگوشه

 ماند.می

 به دهممی تکیه را کمرم او میز را دور میزنم و رو به

 ورودم یلحظه خماری از دور سیاهش هایچشم.آن

 :گویممی جسارت با. است باز بازِ
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 خوامت!من می -

شود. دستش را کنار آرام و سنگین از جایش بلند می

 شود به من.ی میز و خیره میلبهگیرد به تنم می

 خوای؟که منو می -

من از مهتاب خودخواهی را آموخته بودم و از ماهی 

 من برای عشق. را شرط دوست داشتن بدون

 همین خوبِ حال. نبود مصلحت. نبود بازی. نبود معامله

 و کنم دراز را دستم توانممی که همین. بود لحظه

. یا سرم را جلو درهمش موهای میان بخزند انگشتانم

های کبودش را ببوسم. سرم را بیشتر باال ببرم و لب

 گویم:گیرم و در نگاهش میمی

 دیگه سال چند خوامنمی ...خواممی آرزوهامم ولی -

 اگه بپرسم خودم از که مهتاب مثل یکی بشم

 .رفتم که حاال یا شدممی ترخوشبخت موندممی
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 گوید:میکند و درست مقابل صورتم سرش را خم می

 گیرم؟اینم خودت گفتی که من زن پروازی می -

 نگاهش. آیدمی هایملب روی آرامی لبخند از تعبیرش

 .هایملب به شودمی دوخته کالفگی با و آیدمی پایین

 دونیمی ام؟دونی من االن تو چه وضعیتیتو می -

 ام؟خانواده اعتبار و آبرو تو خورده گند

هایم هست ر  پسِ حرفای که دگریزش را از خواسته

 فهمم.می

 دونم.می -

دونی االن باید عمارت باشم و هزارتا زر مفتو می -

 اینجام؟ ولی کنم، تحمل بقیه و پشت خودم
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ی کمِ میان من و خودش است. اش به فاصلهاشاره

اش.نبض تند قلبش را گذارم روی سینهدستم را می

 کنم.زیر دستم حس می

ها و جواب دور از زنگ نزدن ترم که اوحاال مطمئن 

 هایم منتظر من بوده است.ندادن به پیغام

 گویم:زنم و میدر نگاهش پلک می 

 دونم.می -

خوای، گی هم منو میدونی و تو این شرایط میمی -

 هم آرزوهاتو؟

هایم را با مفهوم حرفش برایم واضحِ واضح است. لب

 پرسم:کنم و دوپهلو میزبان تر می

 خوای؟تو نمی -
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آید. رود و میهایم مینگاهش چند بار میان چشم

خورند تب دارند انگار. هایش که به صورتم مینفس

ی نشستن روی االکلنگ مدام باال قلبم مثل تجربه

کند. یک دستش را از کنار تنم رود و سقوط میمی

اندازد میان موهایم و دارد و انگشتانش را میبرمی

های کند. لبکمرم حرکت میدست دیگرش روی 

 بوسدم.داغش گرم و پرحرارت می

 کند:نفس تکرار میوارش، بیهای دیوانهمیان بوسه

 عاشقتم

 عاشقتم

 عاشقتم

 

. 
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 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 737پارت#

 

 

زند. خدا صدای آرزویش را قلبم؛ لبخند می

 .است شنیده

های چشمبرد ولی نگاهش از خسرو سرش را عقب می

گذارم روی شود. دستم را میمن جدا نمی

 نگاهش مثل ودرست است گرم پوستش صورتش.

 .پرالتهاب
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خوای چقدر دونی چیزی که میمی -

 ممکنه... یا بکشه طول ممکنه دونیمی سخته؟

 کنی؟ صبر بشی مجبور

 کند.اش حرکت میسر انگشتانم روی گونه

چیزو ی همهبلد تو دونممی گفتی که اینا از بیشتر -

 درست کنی. من بهت اعتماد دارم.

 کش ملتهبم هایلب رود،می باال که ابروهایش

 یلحظه ویرانیِ آن از نگاهش در که همین .آیندمی

 انگشت. امراضی خودم از است نشانی کمتر ورود

 همیشه چقدر. هایشچشم یگوشه به رسدمی اماشاره

ام نجوا آر. کنم لمس را هایشچشم خواستمی دلم

 کنم:می
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زندگی همینه دیگه، نیست؟ به قول ماهی تار و پودشو -

با رنج و سختی بافتن... 

 .بشم خودم مدیون وقتهیچ خوامنمی فقط من

کند بعد ناغافل دستم را ای خیره نگاهم میلحظه

 است بلند هایشقدم کشد.گیرد و دنبال خودش میمی

 .برسم او به تا بدوم باید من و

 بریم؟کجا میخسرو؟  -

 :گویدمی جلوی در

 خوای؟تو نمیمگه مهریه -

هایم از مفهوم دو پهلوی حرفش گرد چشم

 به را دستش من و کندمی باز را در خسرو شود.می

 مثل .گرددبرمی طرفم به اخم با. کشممی خودم طرف

 :گویممی کنایه با خودش

 خوام سوارش شم.من که نمی -
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 خوای؟پس واسه چی می -

 هایشبوسه طعم هنوز کشم.هایم را توی دهانم میلب

 .دهدمی را

خوام بفرومش باهاش یه واحدی بخرم که می -

ای نداشته کلیدش رو به جز من و تو کس دیگه

 داری؟می برش ازم چند باشه.

 تعجب. شودمی باز ابروهایش میان بینم که گرهمی

 زیاد مکثش. پیداست نگاهش از این و شیطنتم از کرده

 گوید:کشد و میشود. دستم را میطوالنی نمی

 شو داریم.تا اون وقت ماهم کلید خونه -

 .کندمی همراه خودش با را من و

فرح را در تهران به خاک سپرده بودند. در آرامگاه 

نیای بزرگ. نیاها. چسبیده به قبر ملکخانوادگی ملک

ی خودش بود. پیش از مرگ انگار این آرامگاه هم ایده
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اش کرده بود به خریدنش. انگار نیا راضیملک

هایی که هنوز هم ی آدمخواست جایی دورتر از همهمی

شناختند به خوابیدن ته ذهنشان او را فرح سوزنچی می

 در آن آرامگاه افتخار کند.

ایستم و ی بلند پذیرایی میپشت پنجره

 نگاه کرده ناواضحش و تار باران که تصویری به

 .کنممی

 

 

. 
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رسد به انعکاس تصویر خودم آید و مینگاهم جلوتر می

های شفاف و ی دودی خانه؛ به چشمدر شیشه

ای که بعد از گذشت چند ساعت هنوز از پیشانی

 ی آخرِ خسرو گرم است.بوسه

 و کت با. ببینمش تصویر یزمینه پس در توانممی حتی

ی رفتن پیش چشم سیاه. وقتی لحظه پیراهن و شلوار

 ام را بوسیده بود.قمر خم شده بود و پیشانی

رفت ی اتفاقاتی که در جریان بود باید میدور از همه 

نیا و زنی که اسمش عمارت. به عنوان تنها پسر ملک

 ی او ثبت شده بود.در شناسنامه

 شیشه سوی آن نمای و شودباران هر لحظه بیشتر می

 .تارتر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رار بود حسام تماس بگیرد. گفته بود خبری دارد که ق

زدم به ماجرای آن موتوری و چاقویی که حدس می

 خورده بودم ربط داشت.

هایم آید، پلکها پایین میهایی از پلهبا صدای قدم

 منتظر. بودنم آمدنش منتظر. دهممی فشار هم روی را

 آشوبش از! رفتن... و من خسرو، مورد در هایشحرف

اش را فراموش ر عمارت آنقدری نگذشته که موضعد

 کرده باشم.

 بارون هنوز بند نیومد؟ -

سوالش آنقدر بدیهی است که جواب ندارد. به طرفش 

هایش مثل روز قبل سرخ است و چرخم. هنوز چشممی

 نگاهش ناآرام.

 کند.نگاهی به آشپزخانه مینیم

 نسا کجاست؟ -
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 زنم.ی میافتم لبخند تلخیاد صورت درهمش که می

فکر کنم حالش خوب نبود. چندتا ظرف شکوند  -

 بهش گفتم بره استراحت کنه.

رود. بعد از رفتن خسرو به قمر به طرف آشپزخانه می

اتاقش رفته بود و حتی برای غذا هم پایین نیامده بود. 

ای کند و از سبد داروها بستهدر کابینت را باز می

 دارد.برمی

گرفتی براش ماشین میاگه حالش خوب نبود  -

 فرستادیش بره.می

کند. ایستد و لیوانش را پر از آب میپشت به من می

 کاری رود. اولین بار است کهاختیار باال میابروهایم بی

 را مسکن. کندمی محول من به را خانه با رابطه در

 .گذاردمی سینک روی را لیوان و خوردمی

 خواست بره.فکر نکنم خودش دلش می -
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 گردد.با تانی به طرفم برمی

 باید چرا دونیمی که تو. بره خوادنمی که اون -

 فرستادیش؟می

 راهبی و دانی چرا راهخواهد بگویم، تو که میدلم می

 اینجا؟ کشانیمی را نوابی دختر

 هایچشم که اخمی با و کانتر ایستد آن طرفقمر می 

 :پرسدمی دهدمی نشان ترپرخون را سرخش

 

 

. 

 

 کی قراره پدرتو ببینی؟ -
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 گویدنمی و «پدرت» گویدمی که است بار اولین

 در نرم یمصالحه و آمدن کوتاه یک انگار. «همایون»

 حدس را دلیلش توانممی که است جاری کلماتش روح

 .بزنم

کدام حرفی نزده بودیم. نه من چیزی ب پیش هیچش

گفته بودم، نه خسرو و نه حتی قمر. ولی همین که صبح 

تنها رفته بودم و شب با خسرو برگشتم، انگار کافی 

 بود تا سپرش را پایین بگذارد.

ولی هنوز انگار جایی از ذهنش اطمینان نداشت. نه به 

 همایون.های من، نه به احساسِ خسرو و نه به نقشه

 رم.می -

گیرد و اندازد. نگاهش را از من میابروهاش را باال می

هدف درش رود. بیی دستپخت نسا میبه طرف قابلمه

 کند.را باز می
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توانم به زودی دانستم بعد از این اتفاقات اخیر مینمی 

همایون را ببینم، یا اصال بعدِ خیانتی که به اعتمادش 

 ببیند یا نه!خواهد من را ام میکرده

 .بگیرین اجازه تونیدمی هم دادگاه از -

 کند:گذارد سر جایش و به من نگاه میدر قابلمه را می

 !باشه الزم البته اگه برای عقد -

آورد. دهانم را برای یک دنیا حرف به مغزم هجوم می

ها هر کنم ولی صدای افتادن چیزی از پلهگفتن باز می

 اند.کشدوی ما را به آن طرف می

 پای امشکسته ساز به اممانده خیره بعد، یدقیقه چند 

 .کندمی نگاهم باال از زده وحشت که نسا و هاپله
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 739پارت#

 

 

 

ام به پشتی صندلی و با هر تکان نرم سرم را تکیه داده

شود به ساعتی پیش؛ به ماشین ذهنم کشیده می

ی نسا و بغضی که با اولین تشر قمر زدهوحشتصورت 

 آب شده بود.

 «نسا؟»

 «بُوخدا خانم جان از دستُم افتاد. » 
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 «ره ورداری؟ خو تو برا چی ای»

 «مُو فقط خواستُم ببینُم ای چیجوریه؟ »

تکرار این جمله در ذهنم باز مثل همان لحظه و وسط 

 سوزاند. دستآن حجم عصبانیت جایی از دلم را می

افتم. که های فرح میخودم نیست که دوباره یاد حرف

شد، همایون با مهتاب نیا نمیاگر خودش همسر ملک

کرد و من دختر مهتاب نبودم االن چه ازدواج نمی

 سرنوشتی داشتم.

افتم و نظر ها مییاد باور ماهی در مورد تقدیر آدم

کنم اگر من جای نسا مخالف خودم؛ و به این فکر می

توانستم به زور اراده سرنوشتم را تا کجا میبودم 

 عوض کنم.

 درست نداره امکان جوری شکسته کهیعنی یه -

 بشه؟
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زند و ی سازم مینگاهش از آینه گریز کوتاهی به جعبه

 در قلبم از بخشی کند. ساز که نه،بعد به من نگاه می

 .انگار شکسته جعبه آن

فگی دارم و با کالی سرم را از صندلی برمیتکیه

 زنم پشت گوشم.موهایم را می

 داغون شده. -

 گوید:نگین با تاسف می

کنه. دونم این چه کاریه مادر خسرو میمن نمی -

کسی رو هم قبول نداره سر این حاال خوبه هیچ

 شه.دختر انقدر دست و دلباز می

منظورش به آوردن نسا آنجاست. ماشین از آخرین پیچ 

کنم هر چه حس میکند. ی لشکرک هم عبور میجاده

شود. کم که نیست. ام بیشتر میگذرد ناراحتیمی

 .بودم کرده پر آن هایم را باهجده سال تنهایی
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 .بینهمی دختر اون توی خودشو کنممی فکر -

شود سرم را به طرفش سنگینی نگاه نگین باعث می

ی این خانواده کند. گذشتهبچرخانم. سوالی نگاهم می

دانم چقدر افکارم در ه نداند. نمیو قمر چیزی نیست ک

مورد قمر درست است ولی من کم رفتارهای ضد و 

های شدید و بعد آرام ام. مخالفتنقیض از قمر ندیده

هوا. تمایل برای گرفتن انتقام و عذاب های بیشدن

ی من و وجدان بعدش. حتی انگار برای باور عالقه

 خسرو هم با خودش رو راست نیست.

 گویم:دهم و میان میسرم را تک

 تو مونده هنوز کردم حس اوقات خیلی مدت این تو -

 متوقف جاهمون زندگیش انگار .نوجوونیش روزای

 .سالیمیان تو پریده ازنوجوونی یهو .شده
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شود و من به های نگین پر از تاسف میچشم

 جامعه همین پوست زیر که کنممی فکر هیوالهایی

 خانواده به تن دارند. و مادری پدری، لباس

ایم در ترافیک و تا زمانی که حسام گفته دقایق افتاده

خورد زیادی باقی نمانده است. تلفن نگین که زنگ می

 گوید:با کالفگی می

 شروع شد. -

 میان اما من. است حسام هایتماس به منظورش

 بانک عابر دنبال اطراف به نگاهی با دارم که اضطرابی

گوید در دهد و مین را جواب میتلف نگین .گردممی

ایم. میان حرف او با دست به جایی ترافیک گیر کرده

 کنم.در پیاده رو اشاره می

 .دار نگه اونجا لحظه یه نگین -
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 زندمی راهنما جلوتر کمی کند.نگین با تعجب نگاهم می

 و خیابان یگوشه کشاندمی سختی به را ماشین و

 :گویدمی گوشی در زمانهم

 گرده؟ه خسرو شب برنمیمگ -

زند. در ماشین را سره بوق میماشین پشت سرش یک

گویم برو کنم و پیش از پیاده شدن به نگین میباز می

آم. از ماشین پیاده تا سر چهار راه، من خودم می

شود به شوم و نگین به خاطر شرایط مجبور میمی

 حرفم عمل کند.

ای از گوشه از همان شبی که پیش ماهی مانده بودم،

 که تالشی و اشذهنم مانده بود پیش یخچال خانه

 رسم و راه من. داشت من توسط نشدنش باز برای

 مثل هم ماهی و نبودم بلد هنوز را کردن زندگی مستقل

 .انگار بود من
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اند. هم اطالعات و هم هایم عوض شدهکارت

 با وقتی و کنممی واریز حسابش به را پول رمزشان.

روم گوشی را از جیبم های تند به طرف چهارراه میقدم

 پیامی لحظه همان که بدهم خبر او آورم تا بهبیرون می

 امگوشی یصفحه روی ناشناس یشماره یک از

 .آیدمی

 «من همیشه به هوشت افتخار کردم. »نوشته: 

 

 

. 
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اختیار به اطراف نگاه شود و بیهایم متوقف میقدم

هایم تند شده و زیر پوست صورتم داغ. کنم. نفسمی

گفت. فقط این جمله را همیشه همایون ب من می

 خودش!

حتی وقتی از زندان با من تماس گرفته بود تا جای 

هایش این را گفته الی حرفاسناد را بگوید هم البه

بود. کسی در اطرافم نیست یا اگر هم هست میان 

 توانم پیدایش کنم.لوغی خیابان نمیش

گذارم خوانم و بعد دست میبار دیگر پیام را مییک

خورد و خاموش روی آیکون تماس. یک بوق می

 شود.می
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 همایون در زندان بود ولی...

گیرد. گفته بود، های مطهره در ذهنم جان میحرف

همایون تهدیدش کرده. گفته بود، به او بگویم دست از 

گرداند. گفته چیز را برمیدارد. گفته بود، همهسرش بر

 بود...

 همایون از خیانت فرح خبر داشت!

فقط به خاطر احتمال دور زدن عبدی و رفیع نبود که 

جای اسناد را به من گفته بود. فهمیده بود که خواهرش 

زند. من را وارد بازی کرده بود چون دارد دورش می

کنم. مصالحه نمیایمان داشت من با آن شرکت 

جرمش را به جان خریده بود تا دست فرح و عبدی و 

 رفیع را از اموالش کوتاه کند.

 گیرم. خاموش است.دوباره شماره را می
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ای در پسش دلیل نبود. حتما خواستهاین ابراز مهر بی

گیرم و با قلبی که داشت. گوشی را در مشت می

 کنم.تند میکوبد به طرف ماشین نگین قدم امان میبی

شود از این سوال که اگر همایون انقدر ذهنم پر می

خوب بلد است بازی کند چطور در دام خسرو 

 اسناد جای گفتن مثل یا بود رفته اشتباه را جایی افتاده.

 بود؟ عمدی چیزهمه

نگین ماشین را جای بدی نگه داشته و به محض اینکه 

ن حال افتد و در همانشینم راه میروی صندلی می

 گوید:می

اومدی... جریمه رو که شدم، غرهای آروم می -

 حسام رو هم که شنیدم.

لحنش شوخ است. حتی حس این را ندارم که به خاطر 

ی گوید شده، عذرخواهی کنم. در آینهای که میجریمه
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کنم. صورتم سرخ و گر گرفته ماشین به خودم نگاه می

 است.

 فکر کردم خیلی دیرمون شده. -

 گوید:پیچد در خیابان دیگری و مینگین می

 گه.حسام که اینطوری می -

گردم و میان شلوغی خیابان به پشت اختیار برمیبی

فهمم. چه خوب که کنم. تعجب نگین را میسر نگاه می

 پرسد.آدم کنجکاوی نیست و زیاد سوال نمی

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 با و «باالخره!»گفته بود: حسام بعد از دیدن ما تنها 

 با دارد، هم شرایط بدترین در حتی که اشخیالیذاتیبی

 تابلوی با ترسناک ساختمان آن در شودمی همراه من

 .سبز سردرِ

 دانمنمی که پنهان ترسِ این. شودمی ته دلم باز خالی

 من سر از دست نیست قرار انگار کجاست از اشریشه

پایم گیر شکایت همایون و  که هاوقتآن چه. بردارد

 دست پلیس!ام همهای او بود و چه حاال که شدهخالف

 پس از دهد.ها را به نگهبان تحویل میحسام گوشی

 نگهبانی کوچک یپنجره به چشمم سرباز قامت
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 با چادر قاب میان از که زنی آشنای صورت و افتدمی

 .زندمی حرف کسی با بیقراری

 بگیر بریم. -

. کشاندمی او طرف به را حیرانم آرام حسام نگاهصدای 

 دستی کیف یدسته دور را دستش حسام

 :گویدمی ترآرام و کندمی محکم

 دیره غزال. -

 که کلیدی و سرباز طرف به گرددنگاهم برمی

 شودمی پر ذهنم. است مانده آویزان انگشتانش میان

 در از. اینجا در او بودن دلیل حدس و احتمال از

 حسام از مکث بدون رویمبانی که بیرون مینگه

 :پرسممی

 کنه؟حاج خانوم اینجا چیکار می -

 کند:ی چشم نگاهم میاز گوشه
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 کنیم.همون کاری که ما می -

 یعنی چی؟ -

را با  ی لعنتیبودن در این فضای سرد و نظامی دلشوره

ریزد. حسام به طرف پیشخوان قدرت به جانم می

 آن پشت که افسری با و ودرسنگی وسط راهرو می

 آیدمی طرفم به بعد یدقیقه چند. زندمی حرف نشسته

 :گویدمی و

 .باال بریم باید -

گیرم و ی آستین کتش را با دو انگشت میگوشه

 کنم.متوقفش می

 اول بگو چرا اینجاست. -

 را کتش آستین من و خنددهای روشن حسام میچشم

 کند.اشاره می هاپله سمت به سر با. کنممی رها
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 رو هلدینگ فخر و صنیعی و مسئول قراردادهای -

 ثبت به مربوط تخلفات خاطر به اولو نفر دو .گرفتن

 مدارکی خاطر به رو سومی مادرت، هایزمین اسناد

 سری یه پوشش هازمین قرارداد کردمی ثابت که

 معلوم هم وسط این. بوده ارزی غیرمجاز فعالیت

پدربزرگت رو به نام  یخونه بود قرار پدرت شد

ی ثبت سند هم پیش دختر فتاح کنه و تا مرحله

 رفته بود.

ی مطهره و همایون خبر داشتم ولی باز با اینکه از رابطه

آید. کنم با شنیدنش نفسم باال نمیهم حس می

 پرسم:می

 االن باید جواب بده؟ -

 هم ارتباطشو با پدرت و هم دلیل انتقال سند رو. -
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ای که زیر شود و میان همهمهدی باز میدر آهنی ورو

سقف بلند ساختمان انعکاس پیدا کرده حاج خانم 

ی همراهِ مرد کت و شلوار پوشی با صورت پر و یقه

شود. نگاه پرخشمش که روی من دیپلمات وارد می

 گوید:نشیند، حسام میمی

بیا بریم. هر چی با اینا اصطکاک نداشته باشیم  -

 بهتره.

شوم این حرف را به خاطر دستِ همیشه پر نمیمتوجه 

گوید یا ها و گندی که مطهره زده میاین ادم

های خسرو روی این خانواده. کنار هم پشت حساسیت

مانیم تا کسی که پیش از ما وارد در افسر منتظر می

کند اتاق شده بیرون بیاید. حسام به ساعتش نگاه می

لم مثل سیر و سرکه گیرد. دو چند قدم از من فاصله می

 جوشد.می
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دانم چرا ولی اطمینان دارم قرار است با چیزهایی نمی

 مواجه شوم که خوشایندم نیست.

رسد، صدای پایین آمدن دستگیره که به گوش می

شود و دارم. در باز میی کمرم را از دیوار برمیتکیه

 بیرون مهتاب با صورتی که عمیقا درهم است از آن

 .آیدمی

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 743پارت#
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رسد، آشکارا بغض دارد. هایش که به من میچشم

چیزهایی که به قیمت ی آنشاید فهمیده همه

ی هر کسی را های رذیالنهاش فروخته، حسمادری

 .را او به من تطمیع کرده اال نیاز

 کنارم به کنم. حسام خودش رانفسم را محکم رها می

رساند. از لحن و جمالتش با مهتاب معلوم می

 سرباز. شناسندمی و انددیده قبال را دیگرهم است

 هیچ بدون شویم، داخل توانیممی گویدمی که در پشتِ

 .شوممی اتاق وارد حسام سر پشت حرفی

 از بعد نگاهم وقتی تند؛ دور روی افتدمی دوباره قلبم

باس ل مرد روی نشسته میز پشت که افسری

 و نشیند که دوبار در آن ساختمان کهنهای میشخصی

 .بود کرده بازجویی من از تاریک
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آیم سرم مثل بازار مسگرها پر از در اتاق که بیرون می

است از هیاهو و انکار. نه به خاطر اینکه نخواهم باور 

 گوید:توانم. حسام از کنارم میکنم، نمی

 خوی برات آب بیارم؟می -

نیست. به طرف انتهای راهرو و دستگاه منتظر جوابم 

 چند با دیوار کنار صندلی روی من و رودآب سردکن می

 .نشینممی مهتاب از فاصله صندلی

آن موتور سواری که در اثر تصادف بیهوش بود، فردای 

های او رد همان روز به هوش آمده بود. و وقتی با حرف

ط اش را زدند، رسیده بودند به یک خهمکار فراری

اعتباری که متعلق به پسر سرایدار ساختمانِ دفتر فتاح 

 بود و ادعای او که آن خط را امین از او گرفته.

دانم ام به او میاعتمادیی بیامینی که من با همه

محال است به همین سادگی موقعیتش را به خطر 
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ی دادگاه پدرش و هم بعد از مسئلهبیندازد. آن

 الخروجی او.ممنوع

ترها. او هم این بار افتاده بود میان بازی بزرگانگار 

جایی که دیگر طرف حسابش فتاح نبود که به او برای 

 ها تضمین بدهد.ی جرممصونیت از همه

تر؛ شاید از طرف آدمی که پای مادر و بازی بزرگ

 خواهرش را هم به این ماجرا باز کرده بود.

ال برم. گیرد سرم را بالیوان که مقابل صورتم قرار می

کند. با ها و صورتی جدی نگاهم میحسام با چشم

 یحاشیه در و گیرممی دستش نفس عمیقی لیوان را از

 بلند صندلی روی از که بینممی را مهتاب او به نگاهم

 .آیدمی طرفم به و شودمی

 گردد.حسام قبل از من به طرفش برمی

 فکر کنم کار من اینجا تموم شده باشه، درسته؟ -
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 اش غریب است.د آرام حسام با حال آن لحظهلبخن

بله. البته با پیدا شدن اون وکالتنامه و قراردادی که  -

چیز به بین شما و آقای رادمنش بود و اسناد همه

ی کافی مشخص بود. دفتردار هم جعل اندازه

ی آقای رادمنش رو گردن گرفت. فقط وکالتنامه

ستن کاری و شکایت احتمالیِ شما خوابرای محکم

 که بیاین.

شود و به نگاه مهتاب با تانی از صورت حسام کنده می

 رسد.من می

از کی شکایت کنم؟ از برادرم که به خاطر چند  -

 چیزوهمه و دست شده بودهزاردالر با همایون هم

 هجده که خودم از یا بود گفته من به دیگه جور یه

 رفتم؟ اشتباه راهو سال
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 به مستقیم بار این شم.کهای ترم را توی دهان میلب

 :گویدمی من

گردم. خیالم که از برگشت امالک راحت بشه برمی -

 کاری که تو ازم خواستی!

 منظورش به آن پیام من برای آمدنش است.

رود تا انتهای راهرو و روی حاج خانم و مرد نگاهم می

ی نشیند که انگار همهکت و شلوارپوش می

دن پای مطهره از هایشان را برای بیرون کشیرابطه

 اند.این ماجرا به کار گرفته

ی دست مهتاب روی موهایم مثل با لمس محتاطانه

 گردد.ها نگاهم دوباره به طرفش برمیبرق گرفته

 امیدوارم یه روزی هم بیاد که بخوای مادرت باشم. -

گذشت ولی خاکستری آسمان دو ساعتی از ظهر می

بعد از روشن حال و هوای غروب داشت. گوشی را که 
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کردن چند میس کال و یک پیام از خسرو روی آن 

 گذارم.نقش بسته بود در جیب کیفم می

 «. جبر این از بیزارم »نوشته بود: 

توانستم پیامش متعلق به ساعتی پیش بود. می

اش را حس کنم. از همین فاصله و میان حرف ناآرامی

 به حرف پیامش.

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 744ارتپ#
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من ولی جبری رو که به خواستن » برایش نوشته بودم: 

 «تو برسه رو دوست دارم. 

دانم پیامم را دیده بود یا نه ولی با آن حال خرابی نمی

که شب پیش دیده بودم، امید داشتم کمی، تنها کمی 

 آرامش کند.

 گوید:حسام که از کنارم می

دم چیز زودتر تموم بشه برگرخواد همهدلم می -

 م.خونه

اش حالت ی اعتراضیکنم که برخالف جملهنگاهش می

صورتش آرام است. حق دارد؛ سه ماه و نیم گیر افتاده 

 ای بیکار نبوده.میان ما و لحظه

 ی آدم یه چیز دیگه است.حق دارین. آرامش خونه -
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ی ی مشکالت خانهگویم که با همهاین را منی می

 ام.همایون صد روز از آن دور مانده

تر از پیچد و حسام راحتتاکسی به خیابان دیگری می

 گوید:همیشه می

 اصال کیفیت زندگیم خراب شده. -

ای افتد میان ابروهایم تک خندهاخم که می

 .کنجکاوی کمی و دارد شیطنت لحنش زند.می

 که هم دیگه روز چند رفتنت؟ کارای دنبال ریمی تو -

 !داری سفارت وقت

 خواستممی من هاوقت آن .افتممی امین یاد اختیاربی

 از هم که جایی. زمین یکره طرف آن جایی بروم

 آنقدرها کجایش. مهتاب از هم و باشد دور همایون

 و مقصد هم ابتدا همان از امین ولی نبود مهم برایم

 .بودم فهمیده بعدها را چرایش. بود کانادا به اصرارش
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لی خوش بود و او انگار به قوانین من ته دلم به بودن ا

 منع استرداد.

 سوار موتور دو آن کردن ولی حاال اگر جرم اجیر

 و شدمی سوخت هم آرزوهایش یمانده ته شود، ثابت

 .کند کمکش تواندنمی چیزهیچ و کسهیچ دیگر

 دونم شاید ترم دیگه.نمی -

 گوید:رود و میابروهای حسام باال می

 هام.کلیشهمن عاشق شکستن  -

منظورش به اصرارم برای رفتن است انگار. به همراه 

 که چیزی کردن خسرو با خودم. به کوتاه نیامدن از

 :گویممی. امخواسته همیشه

 ها قشنگن.بعضی کلیشه -

 مثل عاشق شدن؟ -
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پرده به حسم اشاره کند. انتظار ندارم تا این حد بی

 گوید:چرخانم. میسرم را به طرفش می

شانس بود. از بدو سلطان از اول هم خوش این -

 تازه و تولد. حتی اون وقتا که عین نی قیلون بود

 شانس خوش قدرهمین هم بود اومده در ریشاش

 .بود

 گویم:فهمم و با زرنگی میگریزش را به گذشته می

 چرا ازش کتک خوردید؟ -

ی آخر پازلِ ی کشف تکیهخندد. وسوسهبلند می

رای بازی خوردن امین، صورت گذشته، تردیدم را ب

ی پیام ناشناسی که مدعی غمگین مهتاب و فرستنده

 زند.کند را پس میاست همیشه به من افتخار می

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 لیال نوروزی                            تو را در گوش خدا آرزو کردم 

 EXCHANGE GROUP  از یکار

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 745پارت#

 

 

 

 برخالف نگین و خسرو برای حرف زدن مقاومتی ندارد.

پدر من یه آشنایی با پدر خسرو داشت. وقتی اون  -

ا مادر واقعیش پیش اومد، برای دور درگیریا ب

کردن از اوضاع فرستادنش پیش من. البته اون که 

همیشه تو ناز و نعمت بود، من فقط قرار 
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 سخت کارم اوایل .باشم داشته هواشو اونجا بود

 .نبود

 گوید:خندد و میمی

هاش فاکتور بگیرم البته. پدرش که اگه از کله شقی -

شد. خسرو زیر بار حرف نگینو فرستاد جنگ شروع 

خواست رفت، اونم به قول خودش میپدرش نمی

از راه دور کنترلش کنه. پاشو گذاشته بود روی 

ی خسرو که با نگین ازدواج کنه. حرصم خرخره

 خسرو پدر یبورسیه با هم نگین. ازش گرفتمی

 یه. نکنه گوش حرفش به تونستنمی. بود اومده

ی جدید ه بود خونهرفت نیاملک خواست به که روز

خسرو و اونم بیرونش کرده بود سعی کردم دختره 

 رو قر بزنم که...
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شد از کنم. چطور میبه چشمک پرشیطنتش نگاه می

 ای رفاقتی عمیق ایجاد شود؟دل همچین گذشته

ی شناختم به خیابان خانهتاکسی از مسیری که نمی

 به را سرش بیندمی را سکوتم که حسام .رسدمی نگین

 پرسد:کند و میطرفم خم می

 ناراحت شدی؟ -

 اندازم.زنم و سرم را باال میرنگی میلبخند بی

 نه! -

ی ناراحتی تموم شده. من که به خوبه. دیگه دوره -

 ام خیلی امید بستم.برگشتن به خونه

تر مفهوم دو پهلوی حرفش لبخندم را کمی پررنگ

 کند.می
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ای ، همان دفعهآمدم نگین یخانه به که باری آخرین

 فکر از بود که وسط همین خیابان پاقو خورده بودم.

 کرد.می یخ تنم اتفاق آن بانی و باعث به کردن

زند و من از جایی که حسام زنگ واحد نگین را می

زنم به همان بخش از خیابان که آن ام زل میایستاده

 شود.شب افتاده بودم. در باصدای تقی باز می

 غزال؟ -

کند. منتظر گردم. با سر به در اشاره میبرمی به طرفش

روم و ایستاده تا من جلوتر از او وارد شوم. جلو می

 گویم:پیش گذشتن از در می

 گفت ثابت بشه...اگه حرف اون حرفی که افسر می -

 کند.حسام پرسشی نگاهم می

 در مورد سیم کارت و دادنش به امین. -
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 خب؟ -

 گیره؟چقدر حکم می -

ام، توی این مدت دونم. من وکیل ملکینمی دقیقا -

ای نداشتم. بستگی به روند دادرسی و همچین پرونده

 ی ما داره.ها و دفاعیهاعترافات متهم

ام. حتی اگر حدسم میان گفتن و نگفتن مردد مانده

درست باشد هم مدرکی برای اثباتش ندارم. صدای 

 رسد:نگین از آیفون به گوش می

 باال؟ آینپس چرا نمی -

گیرم و زودتر از او وارد با مکث نگاهم را از حسام می

 شوم.خانه می

 .آیدمی ای به دوازده مانده کهساعت چند دقیقه
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. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 746پارت#

 

 

 

توانستی به هایی که میبا صورتی به ظاهر آرام و چشم

رسیدنش راحتی بیقراری را در آن ببینی. حسام تا 

خواست زودتر این ماجرا مانده بود. به قول خودش می

 را به نتیجه برساند و برگردد سر زندگی جذابش.
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 حرف خسرو با نگین یخانه کوچک بالکن ساعت درنیم

 را شب یک ساعت هاعقربه که رودمی وقتی و زندمی

 .دهدمی نشان

کشد. شال را خسرو هنوز روی بالکن مانده و سیگار می

اندازم و زیر نگاه مالیم نگین به طرف ام میوی شانهر

کنم، روم. در کشویی را که باز میاش میبالکن خانه

اندازد. پک آخر را به خسرو نگاهی به عقب می

 کند.ی تراس خاموش میزند و آن را لبهسیگارش می

خزم در کند، میدستش را که به طرفم دراز می

 اش.ی سینهگذارم روآغوشش و سرم را می

 کشی.بینم سیگار میتو این مدت سومین باره می -

ات به فرح مربوط گویم هر سه بار ناآرامیو نمی

چسباند به فرق سرم و هایش را میشده. لبمی

 دارد.همانجا نگه می
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 هام خبر نداری.پس هنوز از خالف -

صدایش نه فراز و فرود دارد و نه حتی شیطنت. مثل 

زند مومن نیست. به حرفی که میآدمی که خودش هم 

کشاند تا ی سنگی بالکن میباد فیلتر سیگار را روی لبه

 کنار گلدان خشک و خالی.

کند و سرش خسرو فشار دستش را از دور تنم کم می

 کشد.را عقب می

 چه روز گندی بود. -

نگاهش به من نیست. زل زده به رقص فیلتر سیگار 

ش را از چیزی دور پای گلدان. بعد انگار بخواهد ذهن

 گوید:کند و میکند به گلدان اشاره می

 یه اپسیلون هنر نداره این دختر. -

 پرسم:کنم و میرخش نگاه میبه نیم
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 چی انقدر اذیتت کرده؟ -

خواهم شماری دارم ولی میهای بیبرای سوالم جواب

 اش را بگوید.خودش دلیل حال بد این لحظه

 خسته شدم. از جمع کردن این خانواده دیگه -

 شهرزاد هنوز آزاد نشده؟ -

 کشدمی کند وام باز میدستش را کامل از دور شانه

 .موهایش میان

. بیرون میاردش موقت ذارهحسام فردا وثیقه می -

 جریان توی چون ولی. مطلعه فقط. نکرده جرمی

 شد آزاد مشروط و داشت نقش هم قبلی یپرونده

 .کنهمی سخت کارشو کم یه

 و دیون پرداخت و خسرو رضایت با هم ی قبلیپرونده

 به دولتی ارز فروش و اخذ جریان در او از مدرکی نبود

 ماند. شد حذف که خصوصی شاکی. بود نکشیده حبس
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 از. بود همایون علیه چیزهمه که جرم عمومی یجنبه

 و صوری یمعامله تا سفارش ثبت و پروانه جعل

 ار آزاد.باز قیمت به دولتی ارز فروش

 شه؟می چی صبوحی دکتر -

شود. قسم خورده بود هر بینم که فکش سخت میمی

دانستم طور شده او را بکشاند وسط همین تهران و می

 از حرفی که زده کوتاه بیا نیست.

این بار دیگه راه فرار نیست. عبدی واسه نجات  -

چیز رو خودش هر چی مدرک داشت رو کرد و همه

رفیع. اون شرکتی که توی  انداخت گردن فرح و

دبی و اربیل ثبت شده قرار بود پیمانکار ساخت 

های خارجی هلدینگ باشه اونم با ارزهای پروژه

بار هر طور شده قاچاقِ حاصل از صادرات. این

 گردونن.برش می
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 گویم:هوا میبی

 دونست.چیزو میهمایون همه -

 کند.تر نگاهم میخسرو عمیق

قراره دست بذارن رو  دونست اینامطمئنم می -

 شونهمه گذاری خارج از کشورش.سرمایه

 و همایون مال اصلی سهم ولی بودن دارسهام

 من به رو سندا جای همین خاطر به .بود فتاح

. شمنمی اینا بازی قاطی من دونستمی. گفت

 با شونوهمه زندونه تو خودش که حاال خواست

 به نبود مهم براش حتی. پایین بکشه خودش

 قیمت زیاد شدن مدت محکومیتش تموم بشه.

 گویم:تر میکنم و آراممکث کوتاهی می

حتی فتاح رو هم کله پا کرد. با دست گذاشتن روی  -

 ای داره.هاش. معلوم نیست دیگه چه برنامهبچه
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 شود.نگاه خسرو تیز می

کنی اجیر کردن چاقو کش کار این تو فکر می -

 پسره نیست؟

 :پرسمبه جای جوابش می

 کنی باشه؟تو باور می -

 صورتم در و افتد میان موهایمباد می

 به را من و گیردمی را دستم مچ خسرو .رقصاندشانمی

 شودمی حلقه دیگرش دست. کشدمی خودش طرف

 :گویدمی صورتم نزدیک و کمرم دور

من االن فقط تو رو باور دارم. تو و لبخند و صدای  -

بخوابم. خوام شبا با صدای سازت سازت. می

ها با لبخندت بیدار شم. فقط این حالمو خوب صبح

 کنه.می
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زنم. غمگین و ام با بغض لبخند میبه یاد ساز شکسته

 امیدوار!

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 747پارت#

 

دانستم گفت کارهای عقب افتاده و من میخسرو می

منظورش جمع و جور کردن زندگی شیرین است؛ که 

خودکشی فرح دوباره برگشته بود به دوران بعد از 

 سکوتِ بعد از مرگ پسرش.
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پسری که در زمان مرگ تنها سه سال داشت و حاصل 

یک ازدواج تحمیلی بود. چیزی درست مثل زندگی 

 .بود نرفته شهرزاد و سرنوشتی که خسرو زیر بار آن

یعنی کمک به شهرزاد برای گرفتن حق حضانت سوگل 

 اش از هر اتهامی.و تالش برای رهایی

یعنی دنبال کردن اخبار دستگیری رفیع که در وضعیت 

 قرمز اینترپل قرار گرفته بود.

یعنی راه آمدن با دل قمر و راضی کردنش که از آن 

هایش ی دورهوقت مانده بود در لواسان و حتی برنامه

 را هم تعطیل کرده بود.

الو غز و من جای انگار »: گفتمی کنایه به خسرو گاهی

 «.بره ترسی با یه بچه فرار کنهباهم اشتباه گرفتی. می

 به. کردممی فکر اششوخی پشت تلخیِ  به من و
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 برسر خودش مشابه بالیی آمدن برای قمر ترس

 .عالقه این از دلش نبودن قرص به. خسرو

 بیرون اتاق از تا کندی سوری مجابم میصدای خنده

 .بیایم

 شه؟بهت نگفتم خوشمزه می -

آیم صدای ضعیف قمر را ها که پایین میپلهاز 

 شنوم:می

 ولی خیلی شیرینه. -

خود ایراد نگیر. شیرینی باید شیرین باشه. وگرنه بی -

 ذاشتن یه چیز دیگه.اسمشو می

 گوید:با دیدن من از پشت کانتر آشپزخانه بلند می

بیا عروس خانم. بیا ببین چی پختیم. محصول  -

 مشترکِ من و قمر.
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 اعتراضش شاید. شنومنمی که گویدمی چیزی آرام قمر

 خوردن برای دعوتم شاید و باشد او گفتن عروس به

 که باری اولین از .اندپخته باهم که هاییشیرینی

 تسلط که بودم فهمیده دیدم خانه این در را سوری

 قمر که هاییوقت حتی. دارد قمر روی نظیریبی

هایت در برابر او کوتاه ن در هم گذاردمی سرناسازگاری

های ایستم و به مافینآید. این سوی کانتر میمی

 کنم.کوچک درون دیس نگاه می

دوست نداری؟ ... یه دونه امتحان کن. نگران  -

 نباش سم مادرشوهر توش نریختیم.

زند. یکی از گوید و خودش لبخند عمیقی میمی

دهان  به را آن دارم ولی پیش از اینکهها را برمیمافین

ببرم، صدای باز شدن در پارکینگ نگاهم را به طرف 
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ای که از ذهن من کشاند. جملهی پذیرایی میپنجره

 گوید:گذرد را قمر میمی

 خسرو اومد. -

رود. این آید و به طرف در میاز پشت کانتر بیرون می

کند. رفتارهایش گاهی من را دچار عذاب وجدان می

گذارد روی د. دست میفهمسوری انگار که حسم را می

 آورد.ام و فشاری به آن وارد میشانه

چرخد به طرف ساعت روی دیوار. اراده مینگاهم بی

 ی چند شبِ اخیر.دیر کرده. امشب دیرتر از همه

شود اولین چیزی که توجهم را جلب وارد خانه که می

 کند کاله وسترن چرمی است که در دست دارد.می

ه انگار برگشته به روزهای هایش کو بعد حال چشم

 اول آمدنم به این خانه.

 چه خبره اینجا؟ چه عطری هم راه انداختین. -
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. شکفتدمی سوری گل از گل با همین تعریف پنهان

 .دهدمی هل جلو به کمی کانتر روی را دیس

 بیا تست کن ببین من و قمر چه کردیم. -

ی نگاهش به جای دیس آید. همهخسرو به طرف ما می

آورد فین ها و سوری به من است. قمر طاقت نمیو ما

 پرسد:انگار. می

 اون چیه دستت؟ -

گذارد روی سر رسد و کاله را میخسرو کنار کانتر می

 دهد:من. با چشمکی پنهانی به من، جواب می

 کاله. -

دارد. ها را برمیرود سراغ دیس و یکی از مافینبعد می

کنم. نگاهش میدارم و کاله را از سرم برمی

 دوخت است و احتماال گرانقیمت.خوش
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 اش خوبه.مزه -

گوید و سوری که انگار منتظر همین این را خسرو می

 گوید:تایید باشد رو به قمر می

 دیدی؟ -

 گردد طرف خسرو.بعد برمی

گیره. اش داره ایراد میاینو به مادرت بگو که همه -

 ای که شیرین نباشه داریم؟شیرینی

 گوید:برد و میای دیگر از آن را به دهان میخسرو تکه

تونم پیشنهاد بدم یه به نظر من که خوبه. حتی می -

 کافه بزنید.

 

. 
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 گوید:شود و در همان حال میقدمی به من نزدیک می

 اسمشم بذارید کافه تئاتر. -

 خندد.سوری با ذوق می

 و پیر واسه بشه پاتوق مثال این پیشنهاد عالیه. -

 خودمون. فکرشو بکن قمر! مثل هایپاتال

 دهد:قمر معترضانه جواب می

 با همین چند نوع شیرینی؟ -

 یکی. گیریممی یاد خب !زنیمی غر فقط که هم تو -

 هر کی هر مگه .باشه بلد که کنیممی استخدام هم

 .بلده چیزشوهمه اول از کنهمی شروع رو کاری

 خسرو وقتی ولی است عجیب کمی استدالل سوری

 ید:گومی

 تا به توافق برسین، شما بیا اتاقم باهات کار دارم. -
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 زندمی حرف آن از خسرو آید توافقی کهبه نظرم می

 .است رسیده نتیجه به سوری و او میان قبال

شوم و او در را پشت جلوتر از خسرو وارد اتاق می

ی کاناپه و گذارم روی دستهبندد. کاله را میسرش می

آید و در کنم. جلوتر میدست به سینه نگاهش می

 گوید:ترین موقعیت به من مینزدیک

 بداخالقی! -

 اخالقی؟تو چرا انگار خیلی خوش -

کند در جیب بغل کتش و پاکتی را بیرون دست می

 آورد.می

 چیه؟ -

 بازش کن. -
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گیرم و بعد از خواندن محتوای پاکت را از دستش می

 کنم.آن با تعجب نگاهش می

 ی ازدواج؟نامهرضایت -

 او انگار ولی بودیم نخواسته همایون از ما چیزی که

 نامهرضایت این به شدنمی. نبود ما درخواست منتظر

 و قصد شدمی راحتی به. تفاوتبی یا بود بینخوش

 .کرد حس و فهمید را بود پاکت این پشت که منظوری

 کِی اینو فرستاد؟ -

را از تن بیرون رود. کتش خسرو به طرف تختش می

 اندازد روی پاف پایین تخت.آورد و میمی

 زنش آورد. -

 زنش یعنی شعله؟

 شعله اومده بود پیش تو؟ -
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 درگوش:

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 748پارت#

 

 

 

هایش از داند که چشمحساسیتم را روی شعله می

 شود.لبخند باریک می

 غیرتی شدنتو دوست دارم. -

 گویم:دهم و میمیپاکت را تکان 

کنی؟... تو همچین شرایطی داری شوخی می -

همایون راضیِ این ماجراست و خودش از توی 
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زندان برام رضایتنامه فرستاده. بعد شعله که تا 

شو خواست طالق بگیره و مهریهچند روز پیش می

شو از همایون بگیره ی نیاوردهبذاره اجرا و جهیزیه

شون با ازدواج ما هشده رابط ما؟ مگه نباید هم

ی آخرش مشکل داشته باشند؟ مگه فرح تا لحظه

 همینو نگفت؟

افتد من را از آوردن اسم خطی که میان ابروهایش می

 متوجه بارها فرح مرگ از پیش. کندمی فرح پشیمان

 انگار. کندمی خودداری اسمش آوردن از که بودم شده

بعد از آن  ولی. باشد مانده «فرح» یا «مادر» گفتن میان

ی آخر سعی کرده بود بار طور مردنش، وقتی در لحظه

ی او بیندازد، به جز به اجبار عذاب وجدان را روی شانه

 زد.حتی در موردش حرف هم نمی
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بینی بود. تو االن صاحب کار همایون قابل پیش -

ترین چیزی هستی که همایون به خاطرش نزدیک

 .داد دست از آدم زندگیشو

 خیانتی تالفی و است من به جای اسناد منظورش گفتن

 .بودند کرده او حق در دامادش و فرح که

دانستم همایون بعد از شنیدن خبر مرگ فرح چه نمی

حالی شده بود. غمگین شده بود؟ به عادت همیشه به 

 زمین و زمان فحش داده بود؟ یا نه، مثل شخصیت

 ها راضی بود!سیاه فیلم

 ایستد.خسرو مقابلم می

 فلشش. نما قبله مثل. تربینیپیش زنشم که قابل -

 دور از که عبدی. هست پول که طرفیه همون همیشه

 نرسید، بهش خیری که هم تو و من از شده، خارج

 شدن رو با که همایون طرف برگشت دوباره
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 گزینه بهترین فعال کشورش از خارج گذاریسرمایه

 .است

ه رو هم باید دونه، پس جریان مطهراگه اینا رو می -

 بدونه!

 گوید:اندازد و میاش را باال میخسرو شانه

 کردی مهم نیست.قدرا که فکر میحتما براش اون -

ها هم خبر از کنم شاید در این سالپیش خودم فکر می

های همایون داشت و به روی خودش هرز پریدن

 آورد!نمی

ی همایون دوباره افتاده توی باالخره پرونده -

ادرسی. باید این بیرون چند نفرو واسه ی دپروسه

 شه.خودش داشته باشه. الزمش می

کشم. انگار همایون قرار نبود شکست نفس عمیقی می

 را بپذیرد.
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 اورد؟حاال حتما باید پاکتو شعله می -

نشاند. هایش میحرص صدایم لبخند را روی لب

زند پشت گوشم. آورد و موهایم را میدستش را جلو می

 صدایم هم جریان دارد. لبخند در

اومده بود دعوتم کنه. گفت یه مهمونی بالماسکه  -

 تونم کابوی جشن باشم.داره که به نظرش من می

کنم زیر پوست صورتم آتش جریان پیدا کرده حس می

کشد. یاد کالهی که دست هایم زبانه میو از چشم

خواهد همین حاال سراغ افتم. دلم میخسرو بود می

 کاله را در حلقش فرو کنم.شعله برم و 

هایش آورد و پیش از نشستن لبسرش را جلو می 

 کشم.ام صورتم را عقب میروی گونه
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 بیرون اتاقش از خواهممی پرد.ابروهای خسرو باال می

. کشدمی خودش طرف به و گیردمی را دستم که بروم

 .خندندمی هم هایشچشم حتی دیگر حاال

نا رو اون گفته. نگفتم که من صبر کن ببینم. گفتم ای -

 جوابی ندادم و قبول کردم.

 اصال حتی نباید بگه! -

 کند.هر دو دستش دور کمرم حلقه می

نشد؛ لذت گفتن بعضی چیزا اینه که جوابِ یه  -

 حرفی باشن.

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#
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 749پارت#

 

 

 کنم.اخم می

 مثال چی گفتی؟ -

هایش صورتم. چشمکند تا مقابل سرش را خم می

هایم است و موهای صاف و روی چشمدرست روبه

 اند به موهای مواج من.سیاهش چسبیده

 یه چیزی که تا چند روز یخ الزم بشه. -

 شعله اینکه حدس شود.تر میهایم عمیقگره اخم

 را خسرو و بیاورد در را من حرص کار این با خواهدمی

 بی ند وت خسرو. نیست سخت خودش تیم در بکشاند

. بوسدممی بدهد من به واکنش برای فرصتی آنکه
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 باعث خواندمی اسم به را او که قمر دور صدای

 .کند کم کمرم دور از را هایشدست فشار شودمی

 تن صدایش آرام و لحنش فرصت طلبانه.

 .شهنمی راحت قمر خیال نکنیم عقد تا فکر کنم -

اعتمادی با کنایه به متلک این چند روزش در مورد بی

 گویم:قمر می

 تو بردارم فرار کنم؟تونم بچهعقد کنیم نمی -

 جریان اون وقتهیچ قمر .نه احتماال قمر تو قوانین -

 تو اومدن دلیل. نکرد باور گفتمو بهش من که انتقامی

 کنه قبول تونهنمی. نکرد باور خونه این به هم رو

 .اینجا باشه فرستاده دلیلبی رو تو همایون

. گیردمی در ی سوری جای صدای قمر را آن سویصدا

. گویدمی چه فهمید شودنمی و نیست واضح صدایش
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 را دستش یحلقه خسرو و کشممی عقب را خودم

 .کندمی باز کامل

 حاال آره؟ قبال نسا بود،به خاطر همین یار کمکی می -

 شد؟ سوری نوبت بیاد، نباید دیگه گفتی که

 و رفت مورد در وقتهیچ. رودمی باال خسروابروهای 

 دانستممی اینکه با. بودم نکرده اعتراض خانه آمدهای

 حضور و بوده تنها همیشه تقریبا من آمدن از پیش تا

 شرایط خاطر به را نسا یهمیشه از بیشتر و قمر دائمی

 .شده طاق طاقتم که منم این ولی کرده، تحمل

 سوری تو تیم ماست ولی... -

کشد یک حرکت پاکت را از میان انگشتانم بیرون میبا 

 گوید:و با شرارت می

 کنیممی رو کاری همون زودتر خوایمی تو چون ولی -

 .گفتم من که
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 قلب اتفاق این به کردن فکر و ماست عقد منظورش به

 نگاه و کنسول روی گذاردمی را پاکت. لرزاندمی را من

نشیند. نقاشی می تابلوی روی او حرکت امتداد در من

 شوم؟وقت از دیدن این نقاشی سیر نمیچرا هیچ

های تند و شاد که فرق دارند با دنیای از این رنگ

 همیشگی من!

 دونستی؟ره. میمادرت شنبه می -

ترین چرخانم. همیشه با کوتاهبه طرفش سر می

خواهد را در وجود آدم ی آن حسی که میها همهجمله

 کند.برانگیخته می

 ای. ام از تردید. فقط با یک سوال تک کلمهشده پر

خیال قمر و کند و من بیهایش را باز میدست

 خزم.شدنش از تاخیرمان به آغوشش میعصبی
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با وجود روشنی آسمان تاریک بود. به این سایه روشن 

ها های دودی پنجرهعادت کرده بودم انگار. به شیشه

دادند. به این سکوت میکه نور را با خست به اتاق راه 

 و تاریک و روشن اتاق.

 اششوری که شیرین و شور آشوب جورآشوبم. یک

 این در که است درشتی ریز اتفاقات ماحصل

 کسی حضور یثمره اششیرینی و افتاده برایم مدت

 .کندمی گرم را دلم بودنش که

ای که رسید اسناد در آن است را روی پاتختی پوشه

شوم. بعد از گرفتن این جایم بلند می گذارم و ازمی

ی ناشناس و رسید باز هم پیام داشتم؛ از یک شماره

 همان ارسال قدر به فقط هم آن اعتباری دیگر که عمر

 .انگار بود پیام
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آدم باید قدر تنها کسی که توی دنیا » نوشته بود: 

 «براش مونده رو بدونه. 

های رفاین پیام من را فقط و فقط به یاد آخرین ح

دانم دقیقا از من چه اندازد. نمیهمایون پشت تلفن می

 باور هست چه هر. آن از خواهد. کل امالک یا سهمیمی

 و نکشیده پس پا هم زندان در حتی همایون دارم

 .شده هم ترقوی بقیه باحذف

آورم. لرزد بیرون میگوشی را که در جیب شلوارم می

 «اینجا؟ آی امروز می»ماهی است که نوشته: 

» دهم: برم و جواب میپوست لبم را زیر دندان می

 «آم. داروهاتو گرفتی؟ امروز نه ولی فردا می

 «خیروآره بی» 
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بیندم با افتم که هربار میاش مییاد سوال تکراری

 دونمنمی بودی؟ داده دوستتو پول »پرسد: نگرانی می

 «.آدمی یادم خونممی نماز دارم هربار چرا

گردانم و اتاق را دوباره در جیب شلوارم برمیگوشی 

روم. صبح جمعه است و خانه در سکوت فرو بیرون می

 رفته.

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 750پارت#
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کسی در پذیرایی و آشپزخانه نیست و این یعنی قمر 

 آیدمی در طرف از که مالیمی سوز هنوز خوابیده است.

یمه باز است و خسرو در ن در. کشاندممی سمت آن به

 استخر کنار تخت روی امروز ترهوای به نسبت گرم

 را هایشچشم انگار فاصله این از و کشیده دراز خالی

 .است بسته

 کنارش ممکن حالت صداترینبی روم و درجلو می

  .ایستممی

اش آرام است و کاله وسترنی که ی سینهحرکت قفسه

ودم را برای در هایش دیده بچند شب پیش در دست

امان ماندن از شر نور روی صورتش گذاشته است. 

تواند برای دکور همان شب به قمر گفته بود می
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اش از آن استفاده کند و به این شکل نظرش را کافه

 اعالم کرده بود.

 کند.قبل از اینکه حرفی بزنم غافلگیرم می

چشم قمر رو دور دیدی یا از مالحظه کردنت کوتاه  -

اومدی که تو روز روشن دور و ور من آفتابی 

 شدی؟

اش به اصرار شب پیشش برای رفتنم به اتاقش اشاره

است و مخالفت من، که انگار حسابی لجش را درآورده 

 است.

کنه که آدم دیشبو که حق داشتم. یه جوری رفتار می -

 خوره. ولی االن مادرت خوابه.بهش برمی

ای واسه خودت دردسر هبرو دختر جون. برو روز جمع -

جدید نساز. االن اگه بیاد ببینه امتیاز گیر دادن امروزو 
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از دست داده تا تو رو نبره پیش متخصص زنان ول کن 

 نیست.

 گویم:دارم و میکاله را از روی صورتش برمی

 شه شوخی نکنی؟می -

کشد و از حالت نیمه خوابیده خارج خودش را باال می

نشینند در و براقش میهای سیاه شود. چشممی

 های من.چشم

از دیشب تاحاال چطور به این درجه از عرفان  -

 رسیدی که قمر واست شوخی شده؟

 گفته بودی مهمونی شعله امروزه؟ -

 پرسد:رود و میهایش درهم فرو میاخم

 چطور؟ -
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دونی مناسبتش چیه؟ شعله اهل مهمونی دادن می -

چیزایی ز همه نیست. مخصوصا تو این شرایط که هنو

 که بهشون طمع کرده رو هواست.

ای پیشش های لحظهبا جدیتی که فرق دارد با شوخی

 گوید:می

 داره؟ واست فرقی چه -

 فرستم.قراری پشت گوش میموهایم را با بی

 آد...هایی واسم میباید بفهمم چه خبره... یه پیام -

رود. صدای باز شدن در هایش بیشتر درهم میاخم

رسد از حرص پلکم را روی هم که به گوش میخانه 

 دهم.فشار می

 تو که قمر واست شوخی بود؟ -
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ی بینم که برخالف جملهکنم و او را میچشم باز می

 کند.اش منتظر توضیح نگاهم میی قبلیشرورانه

آد هایی میهای مختلف یه پیامچند باره واسم از خط -

 کنم از طرف همایونه.که حس می

 گی؟به من میاالن  -

 کنم.کالفه نفسم را رها می

آخه پیاما محتوایی ندارن که بخواد خطری محسوب  -

دونم، بیشتر انگار یه چیزی از من بشه یا... نمی

 خواد.می

 باشه؟ همایون کار زنیمی حدس چرا -

فرسته که قبال همایون به من آخه چیزایی می -

افتخار کرده یا گفت. مثال اینکه همیشه به هوشم می

 دونه.آدم قدر تنها کسی که براش مونده رو می
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 اندازد.خسرو به قمر نگاهی می

کنه قراره بعد از ازدواج با حتما همایون هم فکر می -

 من اینجا بمونی.

اش است با نگرانی نگاهم را به ی که در جمله«هم»آن 

 چرخاند.طرف قمر می

 کارایی بکنم!خواد من براش یه فکر کنم می -

اندازد سرجای شود و کاله را میخسرو بلند می

 :گویممی و گیرممی را دستش اش.قبلی

ریم؟ من یه بدهی هم به شعله دارم که خودش می -

 دونه ولی باید بهش بدم.نمی

 

 

. 
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 بدهی؟ -

است کنم. بعضی رازها میان آدمی لبم را با زبان تر می

شود برای کسی و خودش! یک حرف مگو که حتی نمی

زنم توضیح داد. موهایم را با دست آزاد پشت گوش می

 گویم:و می

مال قبله. اون دفعه هم که اومد اینجا گفته بودم  -

 بهت که...
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 پرسد:میان حرفم می

 چقدر باید بنویسم؟ -

گذرد. خوب است حسی نرم مثل نسیم از وجودم می

نیست و یادش مانده من آن روز در که منتظرجوابم 

ها گفته مورد دادن بدهی شعله بعد از پس گرفتن زمین

کند و او به جای جواب او به من بودم. قمر صدایش می

 گوید:می

لباس قرمزتو عصر تنت کن. به زن همایون هم  -

گفته بودم استایل وسترن با لباسی که واسه غزال 

 شه.طراحی کردم ست نمی

خواهد روی د از ته دل بخندم. دلم میخواهدلم می

خواهد نوک پاهایم بلند شوم و ببوسمش. دلم می

ها فرصتم را نگه ی این سالبگویم چه خوب که همه

 داشتم تا تورا در گوش خدا آرزو کنم.
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آرایشم شبیه خودِ این روزهایم نیست. شبیه 

ها و روی دادم به دلِ رنگست که دل میگاهیگه

کشیدم. کنار خسرو که روی سرخ میهایم رنگ لب

رود و تاشب نشینم هوا رو به تاریکی میصندلی می

 .است نمانده زمستانی زمان زیادی

 آد.قرمز بهت می -

گوید. از خسرو ایم که این را میتازه وارد کوچه شده

ام. انگار عادت دارد هر کمتر تعریف مستقیم شنیده

بگوید. با تعجب به طرفش حرف را در لفافه بپیچد و 

گردم. نگاهش به جاده است ولی حرکتم را برمی

 فهمد.می

چند سال پیش هم که تو عمارت دیده بودمت  -

 قرمز تنت بود. یادته؟
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 نه، کند.چرخد و نگاهم میسرش آرام به طرفم می

 و تند نگاه جز به چیزهیچ روز آن از من. نیست یادم

 .نیست خاطرم در سیاهش هایچشم

یه بلوز حریر قرمز تنت بود با موهای چند سانتی.  -

 ترکیب عجیبی شده بود.

به خاطر همین یادت مونده؟ چون ترکیبش عجیب  -

 بود؟

شود. انتظار این جمله ی لبش به لبخندی کج میگوشه

 گوید:را ندارم و می

 !بودی خوشگل چون نه، -

هایی که شود و او با لبهایم از تعجب درشت میچشم

چرخاند. بعد یشتر از قبل کش آمده به رو به رو سر میب

برای اینکه تعریفش را به حساب دیگری نگذارم 

 گوید:می
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 فنچ بودی. -

 

 

. 
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نشینم و با لبخندی که درست صاف روی صندلی می

اند به صورتم، جواب مثل نقاشی خسرو انگار چسبیده

 دهم:می
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 شگل بودم.ولی خو -

خندد و من با نفسی عمیق خسرو این بار به راحتی می

چرخانم. دختر درون آینه سرم را به طرف شیشه می

 تر.هایش درخشانانگار همیشه زیباتر است و چشم

کارت دعوت را علی از نمایشگاه آورده و جایی در 

ی دهد. محل جشن یک خانهمسیر تحویلمان می

دانم شعله یه. نمیویالیی است حوالی زعفران

ای های پنهانش را رو کرده و برای خودش خانهدارایی

 هایشگرفتن باج آخرین حاصل دست و پا کرده یا این

 .است عبدی و فرح از

اش در یک خیابان خلوت قرار دارد که دو طرفش خانه

های مدل باالیی که انگار پر است از ردیف ماشین

زنم قرار است اند. حدس میهای جشن شعلهمهمان

 تعداد زیادی از آشناها را ببینم و این خوب نیست.
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مخصوصا با مرگ ناخوشایند و نزدیک فرح که حتما 

اختیار به خسرو خبرش به گوش همه رسیده است. بی

 یادم انکهبی بیاید، که بودم خواسته من. کنممی نگاه

 رنج هنوز ولی آوردنمی خودش روی به اگرچه باشد

 کشد.به دوش می را فرح مرگ

خواهد قفل کند، میخسرو ماشین را پارک می

گیرم. دستش کمربندش را بزند که دستش را می

کند. کت ماند و پرسشگرانه به من نگاه میجا میهمان

ها و و شلوار سیاهی که به تن دارد تیرگی رنگ چشم

 آورد.موهایش را بیشتر در نظر می

 ح...من یادم نبود که ممکن به خاطر فر -

شود و من ای جمع میهایش لحظهی چشمگوشه

 احساسش از آمده کم گذارم.حرفم را نیمه تمام می

 .کشدمی که رنجی و دارد که حالی از. بزند حرف
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 دم بهش فکر نکنم.ترجیح می-

دانم که این رنج خودمختار و من بهتر از هر کسی می

خاموش شود، که آتشش هیچگاه است، که تمام نمی

 شود.نمی

 بریم؟ -

 کنم.گوید و من دستش را رها میاین را خسرو می

قرارمان این بود که حضورمان کوتاه باشد. آنقدر که 

من دلیل این دست و دلبازی شعله و بیرون آمدنش از 

پول را پیدا کنم و چک خسرو که نقش زن بدبخت و بی

 در جیب کیفم است به او بدهم.

وقت اهل است و پر از مهمان. هیچسالن خانه شلوغ 

های شلوغ و پرهیاهو نبودم ولی از این مدل مهمانی

گفت بریزو بپاش مراسم هم کم ندیده بودم. ماهی می
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ها چقدر به این وقتپول زحمت نکشیده و من آن

 خندیدم.حرفش می

ولی حاال شکل و باور خیلی چیزها در ذهنم تغییر کرده 

 بود.

 به مهماندار لباس که خدمتیپیش دست به را پالتوام

 ایخانه پذیرایی وارد خسرو همراه و دهمداردمی تن

 نیست همایون یخانه بزرگی به چه اگر که شوممی

 .ندارد آن از هم کم ولی

ی پذیرایی در حال صحبت است که شعله جایی گوشه

کند. آید. از دیدنم تعجب نمیبا دیدن ما به طرفمان می

ن او که کت جیر ریشه دار و شلوار و ولی من با دید

 کنم.چکمه به تن دارد تعجب می
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دهد و این خسرو دستش را آرام روی کمرم تکان می

چیز هست. به خسرو خوشامد یعنی حواسش به همه

 دهد.گوید و رو به من با کنایه ادامه میمی

دیدم. انگار نه انگار که  چه عجب باالخره من تو رو -

 این همه سال تو یه خونه با هم زندگی کردیم.

 گویم:کنم و میسکوت نمی
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 ایدفعه همون مگه. نگذشته هم از آخرین بار خیلی -

 بگیری؟ ما از تومهریه خواستیمی که نبود

اش عجیب است که واکنش تندی به حرفم ندارد. چانه

 گوید:دهد و میرا باال می

همون بود. چقدر هم شماها منو مثل توپ  فکر کنم -

 به هم پاس دادین.

خورد و در نهایت هایم چرخ مینگاهش روی لباس

 رسد به دست چپم.می

 !دارین عجله فکرکردم واسه عقد -

آید و های کمرم باالتر میدست خسرو روی مهره

 کند.رسد به کتفم. گرمی دستش دلم را گرم میمی

 داریم. -

 گوید:کند و میخدمت اشاره میشعله به پیش 
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بفرمایید ازتون پذیرایی کنن تا وقت شام.  -

 جالب برات دیدنش احتماال که دارم هم مهمون یه

 .غزال باشه

گوید: کند. انگار که میخسرو به من نگاه می

 چک که پاکتی داخلش از و کنممی باز را کیفم «بگو!»

حرکت  این به شعله توجه. آورممی بیرون است آن در

 شود.من جلب می

 یه چیزی هست که من باید بهت بدم. -

 .آیدمی و رودمی نگاه شعله با تعجب میان من و خسرو

 چی؟ -

گیرم. با همان نگاه پر سوال پاکت را به طرفش می

کشد. بازش پاکت را از میان انگشتانم بیرون می

افتد ابروهایش کند وقتی نگاهش به مبلغ چک میمی

ای که راه دانم با این خانه و زندگییپرد. مباال می
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انداخته این پول برایش رقمی نیست ولی شعله برای 

 دهد.یک دهم این مبلغ هم جان می

قبال بهت گفته بودم اگه کمکم کنی چیزی که  -

خوام به گوش همایون برسه سهمت رو می

گیری... اینم فقط به خاطر اینه که از خودت می

 مایه گذاشتی.

گذارد داخل پاکت و با تکان سرش به می شعله چک را

شویم خسرو رود. تنها که میخدمت میطرف پیش

 گوید:کند و کنار گوشم میسرش را خم می

 دارم؟ دوستت چرا گفتم بهت -

شود و به طرفش هایم به لبخند گشوده میلب

 چرخانم.سرمی

 همیشه تو بدترین شرایط. -
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گیرم و میشود، دستش را صدای موسیقی که بلند می

 گویم:می

 با من برقص! -

 

 

. 
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کشم و با خود اندازد. دستش را میابروهایش را باال می

کنم. درست که هنوز حالمان خوب نیست. همراهش می

 که درست. نشده بسته هایمان هنوزدرست که زخم

 همدیگر ما داشت؛ خواهد دردیابدی مانسینه در جایی

 .بود کافی این و داشتیم را

طور که گفته بود برایم ی شعله هماندیدن مهمان ویژه

 جالب بود ولی نه از نوع خوبش.

شناختمش. خبر داشتم که پسر جوابی که از بنیاد می

 و مالی طرحی را ثبت کرده ولی به دلیل مشکالت

. حاال اینجا بود. است مانده لنگ کارش حامی نداشتن

در یک مهمانی آنچنانی؛ همراه مردی که شعله وکیل 

خودش معرفی کرده بود ولی عجیب این سوال در ذهن 

 گرفت که وکیل شعله یا همایون؟آدم جان می
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گذاری ی شعله قرار بود روی طرح سرمایهطبق گفته

ای برای اعالم کردنش کنند و این مهمانی هم بهانه

 بود.

 القمر. همین اندازه بعید و باور نکردنی!شقچیزی مثل 

رود و ما هر دو ماشین نرم و آرام در خیابان پیش می

دانم ذهن خسرو را چه چیزی به خود ساکتیم. نمی

توانم ذهنم را ای نمیمشغول کرده ولی من حتی لحظه

ی پنجره را پایین از ماجرای امشب دور کنم. شیشه

 به ه را با نفسی عمیقآورم و هوای ملس اسفند مامی

 .کشممی ریه

 .خوریمی سرما -

دهم بار میان گذارم و اجازه میی پنجره میدستم را لبه

 انگشتانم جریان پیدا کند.

 ای داره.معلوم نیست چه برنامه -
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 پرسد کی!نمی

 بار دیگه کیا قراره قربانی بشن.معلوم نیست این -

 گوید:بدون اینکه نگاهم کند، می

 ینقشه که باره چندمین این. بلده رشوکا همایون -

 .کنهمی رو جدید

 گویم:گردم و میبه طرفش برمی

پول از کجا؟ بعد از دستگیری دکتر صبوحی مگه هر  -

 نشد؟ مسدود بود حسابی بود توی اون کشور

 .شده اضافه که هم همایون محکومیت

 حتما تونسته حسابا رو آزاد کنه. -

امین که او هم با حکم دادگاه شود به ذهنم کشیده می

زندانی شده بود؛ با شکایت من و خسرو و اعتراف آن 

دو موتور سوار. هنوز هم به این ماجرا شک داشتم. 
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کردم امین آدم این حماقت نیست. هنوز هم فکر می

امین فقط دنبال رسیدن به آرزوهایش بود. آن هم در 

 حتی. بود ساخته ی امنی که پدرش برایشحاشیه

 من بردن اطی شدنش با فرح و عبدی هم برایق

 میان این کردمی فکر که ایوسرمایه بود باخودش

 که چیزی بود؛ هم اشقبلی یپرونده .شودمی نصیبش

 .بود کرده عوض را من دنیای

 شود.هایم به تصویر انگشتانم در آینه باریک میچشم

 ای داره.برای منم یه برنامه -

 غزال؟ -

کنم. سیب آدم گلویش باال و نگاه می با مکث به او

 رود.پایین می

 شیرین زندگی از خیالم. بیرون آوردم که شهرزادو -

 .تو و من. ریممی بشه همراحت قمر و
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زنم. کمی جلوتر وقتی ماشین از بند لبخند محزونی می

 باز را امسینه گل قفل شود،ترافیک رها می

را از کیفم  گوشی .کندمی تعجبنگاهم با خسرو .کنممی

 کنم.ورم و سیم کارتش را خارج میآبیرون می

 

 

. 

 

 خداآرزوکردم تورادرگوش#

 755پارت#
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 کنی؟چی کار می -

کنم و انگار سیم کارت را از پنجره به بیرون پرت می

 شود.باری از روی دوشم برداشته می

نگاه خسرو هنوز روی من است که به طرفش 

 گردم.برمی

 کنیم؟میکی عقد  -

کند و بعد با صدای بلند ای مبهوت نگاهم میلحظه

شود. آرام و اش آرام میخندد. قلبم با طنین خندهمی

 تر.آرام

هایم فراری شده بود. این عادت خواب از چشم

 و بود شده بزرگ من با مهتاب رفتن بعدِ  روزهای از

 نگرانی با شب هاینیمه گاهی. لحظه این به بود رسیده

شدم و دانستم چیست از خواب بیدار میکه نمی چیزی

 رفت.هایم روی هم نمیدیگر چشم
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گیرد مقابل زنم و صورتم قرار میدر جایم غلت می

صورت مردی که در خواب عمیق است. دستم را باال 

 که شرابی مثل اش.گذارم روی گونهآورم و آرام میمی

و هم در ا به حسم شود،می ترافتاده جا گذردمی چه هر

 تر شده انگار.این مدت پخته

لرزد و من با احتیاط دستم های خسرو در خواب میپلک

کشم دارم و سرانگشتم را میاش برمیرا از روی گونه

 هایش.روی مژه

ی شوم. آسمان که از پنجرهآرام از روی تخت بلند می

 شود گرگ و میش است.قدی اتاق دیده می

گذارم و گوشی را از روی یپاهایم را از تخت پایین م

ام شده چک کردن دارم. عادت چند سالهعسلی برمی

 یصفحه. زمین یکره سوی آن های آشنایدنیای آدم

 پست چند از بعد و کنممی باز را اینستاگرام
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 از پنهانی مهتاب انگار که رسممی خودم از عکسی به

 که بارتولومیو سنت کلیسای در جایی. بود گرفته من

 نیمی از صورتم را مات کرده بود. نور

 «ندارد؟ باور معجزه آیین به کدام»نوشته است: 

دهم و چند پست بعد به عکس شعله و بغضم را فرو می

رسم که این روزها اوضاعشان خوب است همایون می

انگار. همایون یک سوم از مدت محکومیتش را 

ن گذرانده و حاال انگار گاهی باشرایطی که دادگاه تعیی

کند به خاطر حسن رفتار و تالش برای جبران و می

ی یک شرکت دانش بنیان از داخل زندان آزاد اداره

 است.

عنوانش از وارد کننده به کارآفرین تغییر کرده ولی، 

 جایی در پس ذهنم اطمینان دارم که تنها همین نیست!
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گذارم و از روی تخت بلند گوشی را روی پاتختی می

 صبح تا چیزی و رودو به روشنی میشوم. آسمان رمی

 .است نمانده

 هایصبح. ایستممی پنجره پشت دارم وویولنم را برمی

. امکرده بیدار ویولنم صدای با را خسروی زیادی

 خواب به ملودی همین با را او هم زیادی هایشب

 .امرسانده

هایم را های ویولن و چشمکشم روی سیمآرشه را می

این قطعه از همان روز اول هم برای او بندم. انگار می

 ساخته شده بود.

سوی های برفی آنکنم و جلوتر از کاجکه باز میچشم

شیشه انعکاس تصویرش را که پشت سرم ایستاده 

دارم. جلوتر ام برمیبینم. ویولن را از روی شانهمی
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اش را کند و چانهآید دستش را دور شکمم حلقه میمی

 موهایم.گذارد روی می

 شدی؟ خواببی چرا -

دهم به آورم و تکیه میدستم را با ویولن پایین می

 کنم:اش. زمزمه میسینه

 دونم.نمی -

 دلت برای ماهی تنگ شده. -

 گویم:کشم و به همان آهستگی مینفس عمیقی می

 دیشب باهاش حرف زدم. -

 گوید:چرخاند و با لبخند میمن را به طرف خودش می

 واسه قمر تنگ شده.پس حتما دلت  -

کند. قمر را زیاد لبخند او به من هم سرایت می

 دیدم. زیاد و پررنگ.می
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ام و همانجا زمزمه چسباند به پیشانیهایش را میلب

 کند:می

 تاحاال بهت گفتم چرا دوست دارم؟ -

 

 

 پایان

 به وقت دوزادهم تیرماه هزارو چهارصدو یک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


https://t.me/mmmmsssaam

