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 (به نام خدا وبه خاطر خدا) 

  

 پست اول 

کرد هربار که موقع پرداخت  یدر دستش نگاه م شیبود و به ف ستادهیعابر بانک ا یجلو یقرار یبا ب

فرستاد  یگرفت و بارها و بارها به خودش لعنت م یم یعموم یشد تمام وجودش عزا یها م هیشهر

و  برهمقرار داده ، آن روز ها آنقدر حواسش پرت و افکارش درهم و  تیموقع نیکه چرا خودش را در ا

 ریاش را در درس خواندن دانست و آنقدر ز یه نجات و برگشت به زندگافسرده بود که مادرش تنها را

 نیاو را وادار به ثبت نام کند و ا ریجمالت را زمزمه کرد تا باالخره توانست با چند روز تاخ نیگوشش ا

 دهد.  لوهکمرنگ ج شیآمد را برا یتلخ کمتر به چشم م یرا که آن روز ها یدلواپس

 نکهیپررنگ و سخت شده بود و هربار از ا شیبرا تینها یاز گذشت دو سال بموضوع بعد  نیاما حاال ا 

 یادیشد و احساس ز یپر از حس خأل م ندازدیرو ب یبه کس زیمشکل ناچ نیحل ا یمجبور بود برا

 داد.  یبه او دست م یبودن و پوچ

پشت سر هم او را وادار به  یبوق ها یاش را گرفت و صدا ییشماره دا گریبار د کی دیمستأصل و ناام 

 لبش کرد.  یکندن پوست ها

شد و  یدانشگاه م یساعت ادار انیشدن به دو و پا کیبه اطراف انداخت ساعت در حال نزد ینگاه 

اش  یی،منتظر تماس دا ستادهیجلو عابر ا نگونهیآمد تنها او است که لنگ صد تومان پول ا یبه نظر م

 . ستادیساختمان حراست ا هیسا ریگذاشت چند قدم جلوتر رفت و ز بشیرا در ج یاست ، گوش

 آفتاب خشن سر ظهر هم در حال پختن مغزش بود.  نیبود ا یپر از استرس و نگران خودش

 برساند.  انیامروز به پا نیرا هم شیکرده، کارها یکرد ذهنش را متمرکز کند تا بتواند فکر یسع 

  

 . دیچیمادر در گوشش پ یبار شماره خانه را گرفت و صدا نیاش را در آورد و ا یدوباره گوش 

 بله ؟   _
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 زنگ نزد؟  ییسالم مامان ، دا _

 نه!!!  پول نفرستاده ؟   _

کن  یکاری ده؟یگفت : نه هنوز ، تلفنو هم جواب نم یحوصلگ یفرستاد و با ب رونیکالفه اش را ب نفس

 فردا!!  یبرا  فتهیخوام  کارم ب یمامان،نم

 زنم !  یصبر کن من االن خودم زنگ م _

 در آمد .  امشیپ یبود که صدا نداختهین فشیرا در ک یگفت و هنوز گوش یباشه ا یناراحت با

 از تلفن بانکش بود..  امیپ

 کرد ..  زیوار شیپول را برا ییدا

 کند .  زیرا وار شیف ایاش را بدهد  ییدانست اول جواب لطف دا یآنقدر خوشحال بود که نم 

 گفت و به سمت عابر پا تند کرد .  یلب خدا رو شکر ریز 

 گوشش رد شده بود .  خیبار هم از ب نیخوشحال بود خطر ا چقدر

 بدود.  ییرزایو به سمت اتاق م ردیبا عجله شماره ها و مقدار مبلغ را وارد کرد و منتظر بود قبض را بگ 

را برنگردانه بود  شیگام به عقب برداشت و هنوز رو کیدور زدن  یرا از دستگاه جدا کرد وبرا کاغذ

 ریپنج سانت از کفش مرد قد بلند پشت سرش را ز بایتقر شیبرخورد کرد و پا یکه با جسم سفت

 اش  له کرد.  یکلفت و سه سانت یپاشنه ها

 پشت سرش افتاده بود.  یناخواسته در آغوش مرد اخمو باید،تقریلب گز 

و چهره  دهیبه هم چسب یابروها دنیبا عجله و هول خودش را جمع وجور کرد وبه جلو برگشت و با د 

 گفت .  یبلند دیمرد، ببخش یاخمو

 .  ی! مگه کور وانهیدختره د_

 پودر شد و به هوا رفت.  ششیپ قهیو شوق و ذوق چند دق یخوشحال تمام
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 بد برخورد شود،  نطوریاو ا ناعمدش آنقدر ها هم مهم نبود که بخواهد با یخطا 

 کفشش پاک کند.  یتوانست خم شود و لک خاک را از رو یم فوقش

خوش فرم دخترانه اش را در هم کرد و گفت : من پشت  یرا باال آورد و مثل مرد جوان ابروها سرش

 جلو ؟  نیاومد نقدری، چرا ا نیسرم چشم ندارم ، شما که تو صورتتون چشم دار

 کرد؟  تیرعا میحر دیاستفاده از عابر بانک با ن،موقعینیب ینم ونویزیتو تلو غاتیتبل

  2 پست

  

 یگرفته و شراره ها یزد اما متوجه نبود با هر کلمه اش غرور دست نخورده مرد جوان را به باز حرف

 کند .   یرا در وجودش شعله ور م تیآتش عصبان

 کرده بودند .  زیشکار هم دندان ت یکه برا ریبه هم بود؛ مثل دو ش نگاهشان

 داد.  یکدام حق را به خود م هر

داشته  یرفتار نیبا او چن یکه به او شده بود؛ به هر حال توقع نداشت کس یاحترام یب یدختر در پ 

 باشد .  

توانست  یجوره نم چیآورد ، اما حاال ه یاحترام هم م شیرفتار برا نیگذاشت و ا یاحترام م شهیهم

 خطاکار سر خم کرده از کنارش بگذرد .  کیمرد قد بلند اخمو را به خود بقبوالند و مثل  نیتکبر ا

 * 

اش  ینیب یپراکراه رو نی، چند چ دیکه در وجودش دم یفرستاد ، حس تلخ رونیرا محکم ب بازدمش

 کند.  یزبان دراز شیپ،جلویت نیآن هم با ا یوجب میدختر ن نیانداخت ، محال بود بگذارد ا

شلوار خوش دوختش فرو برده ، ژست  بیسرش گذاشت و دستها را در ج یاش را،رو یآفتاب نکیع 

 گرفت.  یخاص
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چند متر آن طرف تر نگاه  یسوت یماده گرگ کوچک را بدهد که صدا نیدهن باز کرد تا جواب ا 

 هردو را به آن سمت کشاند . 

 شد !  رید ایداداش ولش کن ، ب دیجاو _

  

 یگفت، وگرنه غرورش چه م یکلمه را حتما م کی دیشود؛ با الیخ یتوانست ب یها نم یراحت نیا به

 شد ؟  

 زشت حرف بار او کند و جواب نگرفته از کنارش بگذرد .  یکوچولو نیبود بگذارد ا محال

 گستاخ!!!!  _

 .   دیرس یبه کارش م دیکرد با یاش م یبود اما راض کم

 را کج کرد و به سمت دستگاه رفت .   راهش

 * 

 ریز یادب یکوه غرور ب نیبرخورد بدش آمد نگاهش را گرفت و در حال فاصله گرفتن از کنار ا نیا از

 لب گفت وقدم اول را برداشت! 

  

گرفت تکه بزرگه اش ، گوشش  یبرگشت اگر او را م تیباشد ، با عصبان دهیرا شن نیشد ا ینم باورش

 بود .  

  

 دیو فقط شن دیو به سرعت دو دیکش یکوتاه غیج دیکه حرکت تند پسر را به سمت خودش د نیهم

 که بلند داد زد 

 رسم دختره زبون دراز  یحسابتو م-
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به صورتش  ی. صورتش کامل عرق کرده و سرخ بود ، دستستادیساختمان آموزش ا یورود یجلو

 بود.  دهیپور مسئول حراست او را د یبود ، عل دهی، چقدر خجالت کش دیکش

 کرد؟  یراجب او م ییخودش تأسف خورد ، حاال چه فکر ها یدر دل برا 

با چشم  رهیخ رهیسوت زده بود؛ افتاد ، خ شیکه چند لحظه پ یاز پله ها باال رفت .نگاهش به پسر 

 کرد.  ینگاهش م یزیه یها

  . دیخودش را جمع و جور کرد و چادرش را جلوتر کش 

 داداشمون هاپو شده؟ !  ی! چکار کرد گریج یه _

 پسرک دختر نما آمد و از کنارش گذشت .  نیا یبرا یپر اخم یرا در هم کرد و چشم وابرو شیها اخم

 !  گریپس حق داشت هاپو بشه ! ج _

به  لیدل یکه ب ییآمد از آنها یبدش م یمعن یجلف و ب ینوع حرف زدن ها نیآدم ها و ا نیاز ا چقدر

 کردند .  یرا پاره تن خود خطاب م بهیگفتند،و هفت پشت غر یو عشقم م زمیعز یهر کس

 وارد اتاق شد .  دییبفرما دنیبه در زد و با شن یرفت و ضربه ا ییرزایدرهم به سمت اتاق م یفکر ها با

 نبود.  ریتاث یباد کولر هم ب یدوباره به صورت سرخ و عرق کرده اش برگشت ؛هرچند خنکا لبخند

 ؟  لهی؟ تکم ییرزایم یگذاشت و گفت : حله آقا زیم یبرد و برگه را رو فشیدست در ک یبا خوشحال 

به آن انداخت ، سرش را تکان داده آن را درپرونده  یبرداشت و نگاه یا شهیش زیم یرا از رو برگه

 اش گذاشت ! 

! خوش حیدختر ! تابستونه برو استراحت کن ، برو تفر هیچ یهمه عجله برا نیا دمیمن آخرش نفهم _

 !  یایو ب یبر دیگرما با نیا یبشه ، تو یکه چ یهمه واحد گرفت نیبگذرون ،ا

 یدانست برا یدانست؛ اوضاع او چطور است ، او چه م یرا بدهد ، او چه م ییرزایجواب م نتوانست

 مقدار پول چگونه جان به سر شده بود .  نیجور کردن ا
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 زد .  یکرد و دم نم یروزگار را تحمل م یو سرد یفشار ها و گرم نیداشت که تمام ا هدف

 ؟!  نید یبرخاست و گفت : برگه انتخاب واحدمو م شیاکتفا کرد و از جا یلبخند به

دانشگاه  طیدر مح شیها و تالش ها تیدختر با تمام فعال نیانتخاب واحد را به سمتش گرفت ، ا برگه

کرد و  یزد وعاقالنه تعامل برقرار م یکرد حرف م یعنصر ناشناخته بود . فکر شده عمل م کیهنوز 

 رستداد و د یاش را  نم یدر مسائل شخص یرو شیاجازه پ یشد و به احد یو حساب سرش م میحر

حرفها ، سر حرف با او باز کند ، برخورد را به اتمام رسانده و  نیتواند با ا یکرد م یکه فکر م ییجا

 برگه انتخاب واحدش را خواست ! 

در را هنوز کامل باز نکرده دوباره تپش قلبش باال رفت و  یکرد و به سمت در رفت ، ال یکوتاه تشکر

 ال را محکم بست.  مهیدرن یاراد ریتمام بدنش نبض شد و غ

 شده ؟  یچ _

 دستم خورد ، بسته شد !  یچیزد و گفت : ه یبه عقب برگشت ، لبخند تصنع ییرزایم یصدا با

را هم مشکوک کرد و او را  ییرزایبوده، که م یهم متوجه نبود تا چه اندازه حرکتش مصنوع خودش

 خودش بلند شود وپشت سرش حرکت کند .  یواداشت تا از جا

 شیکرد به روبه رو یاز اتاق خارج شد و سع ییارزیم یتوجه به حرف ها یدر را باز کرد و ب دوباره

 توجه باشد.  یاند،ب ستادهیو دوستانش ا دیکه جاو ییجا

که با  یبلند ، آن هم در صورت ینام خودش آن هم با صدا  دنیرا تند تر کرد ، اما با شن شیها قدم

 لب گفت.  ریز یرا به هم جفت کرده،لعنت شیفاصله نداشت ، لب ها شتریب یچند قدم دیجاو

  ؟یاسرا محسن ؟خانومیخانوم محسن-

 خواست   یرا خفه کند چه از جانش م ییرزایخواست م یم دلش

 اتاق!  دیاریب فیتشر-
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بلند باعث جلب نظر آن جمع  یصدا نیا نکه،یکرد اوضاع بد جور در هم و برهم شده،عالوه بر ا حس

 بودند.  دهیشک نام او را هم فهم یشده بود،ب

 اسرا  خانم؟ -

 . امیم دبعدایبه کارتون برس دیشما بفرمائ ییرزایم یآقا ستین یزیچ-

 هم از جمع دوستانش جدا شد.  دیکه جاو دیرا گفت وو برگشت و همزمان د نیا

  3 پست

کرده  یکه به آنها اشاره نامفهوم یهم از جمع کوچک دوستانش جدا شد و در حال دیکه جاو دید 

از  ییساختمان خطا یراهرو انیدر م نجایدانست امکان ندارد ا یراهرو گم شد .م کیبار چیبود؛در پ

 کند.  ییاو سرزند و کار نابه جا

کرد  یوسع اوردیخود ن یبه رو یزیچ یداد.ول یدر دلش جوالن م زیدختر بود وترس از هزار چ اما

 زود خود را نبازد .   یدر مقابل مشکل شهیومثل هم ردیبگ دیامروز را ند یها دهید

 نبود.  یزیچ گریکه د نیها را پشت سر گذاشته بود ا نیاو سخت تر 

خودشان  یکه برا دیدوستان  جاو یمحکم تر گرفت و به صدا یکوچکش را با بسم الله یها قدم

 کردند، هم بها نداد .  یم یوراج

که با همان ژست غرور  یجوان یافتاد،مرد دیراهرو قدم گذاشت ، چشمش به جاو چیکه در پ نیهم

 او را بدرد.  نشیخشمگ یو با چشم ها ردیبود تا شکارش را در چنگ بگ ستادهیمنتظر ا زش،انگاریآم

قدم به  کیبکشدو   یکوتاه نی،ه دهیبه جلو گذاشت ، که باعث شد اسرا،ترس یاسرا قدم دنیبا د 

 عقب بردارد. 

 گفت :   تیشد جلو رفت و با جد یم زیکه از چشمان مغرورش سر ر یغرور با

 ؟  یأسرا محسن خانم
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منجالب  کیناباورانه در  د،یواقعا و از ته دل ترس نباریچشماش در حدقه دو دو زد ، ا یقهوه ا لهیت

 افتاده بود  قیعم

  . 

 ماند.  شیخفه شد وچشمانش مات مرد روبه رو نهینفسش در س 

  

 . یانقدر زبون دراز باش آدینم افتیبه ق _

  

و در خودش جمع شد  دیتر شد و اسرا ناخودآگاه چادرش را تا کنار صورتش جلو کش کیقدم نزد کی

 کرد.  شتریرا ب دیجاو تیعصبان یاراد ریحرکت غ نیوا

 زارترشیو درازش ب زیو زبان ت ختیسر و ر نیماده گرگ کوچک با ا نیبود از همه زن ها و ا زاریب

 خمره بودند.  کیکرده بود،از نظر او همه زن ها در 

 !  نمیچ یکردو گفت: پر تو م یچینرم ق یشیچادرش را با دو انگشت  به حالت نما گوشه

  

 از پشت سرش بلند شد. یبلند و چندش آور قهقهه

و گفت : نکن داداش ،ترسناک نکن  دیبلند خند نگونهیبود که ا دیجاو یهمان دوست زن نما 

 !  دیتو،خاله سوسکمون ترسخود

  

 فاصله گرفت.  دیبه کار افتاد و از جاو شیاش ،جمع شد واعصاب حرکت دهیترس حواس

خود کرده بودند  فاصله  یجمع کوچک تهوع آور،که او را ملعبه غرور و خودخواه نیو ا دیجاو از

 . دیگرفت و دو

 رفت!  سیساختمان آموزش خارج شده، به سمت سرو از
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بود که بر سرش  یخودش نبود.چه آوار یدر حال و هوا قهیبود، تا چند دق دهیستون بدنش لرز چهار

 هوار شده بود ؟ 

  

تابستانه اش را باز  یازفرق سرش هم گذشته بود ، چادرش را برداشت و دکمه اول مانتو یخفگ حس

 . دیآب به صورتش پاش یکرده، مقنعه اش را باال داد و مشت

 مجازات شده بود.  نگونهیخطا کرده بود که اکرده بود ،  خبط

 دانست..  یخودش نم مگر

 راجب نامحرمان را نخوانده بود؟  ثیبارها و بارها جمالت و احاد مگر

 بود.  یچه حماقت نیا پس

که مقنعه را  ییکردند، سرش را از همان جا یآب ها آرام ش نم نیآب به صورتش زد  ، ا یگرید مشت

 . ستیآب گرفت وهمراه آن گر ریش ریباال داده بود ز

 ناراحت بود .  دیخود و عمل جاو یدل چقدر از حاضر جواب ته

 یتوز ب نهیک کینوعش، نیگذاشت؟آن هم از ا یمرد م کیدهن به دهن  دیخطا از او بود . چرا با 

 اعصاب ! 

  

 کیهم کور شده بود وتا  شیشده بود ،اشتها ریخانه رفتن هم د یبرا گریبه ساعت انداخت ، د ینگاه

رفت،همانجا وضو گرفت و لباسش را مرتب کرد و به سمت  یبه زبانکده هم م دیبا گریساعت د

 نمازخانه رفت. 

 به او برگرداند ،  یمکان،آرامش پرواز کرده اش را اندک نیوسکوت ا یشگیهم یخلوت 

 شد؟  یو باران یدلش ابر یساعت آخر هوا کی نینشست،چقدر در ا واریپشت به د یا گوشه
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 یدندانش تلخ آمد،تلخ ریشدن،ز ریحس ،حس له شدن،کوچک شمرده شدن و تحق نیا چقدر

 را با خود برده بود.  شیکه نا ینیزهرگ

 نشده بود.  کیحد به او نزد نیتا ا یبه حال مرد تا

 تش بخورد. و نفس داغش به صور ندیچشمانش را به وضوح بب انیسرخ م یکه رگه ها کینزد آنقدر

 ! شیو عموها ییپدر مرحومش بود ودا شیزندگ کینزد یمردها تینها

صورتش نشسته  یاجازه رو یکه ب ییهوا دنیخواست با دست کش ی،انگار م دیبه صورتش کش یدست

 بود را کنار بزند. 

 امروزش را باز کرد.  خیاش را درآورد و تار یبیکوچک ج میتقو

 نگاه کرد.  دشیحسرت به صفحه سف با

 باشد؟  کیروز بدون ت کیشد  ینم

 بود؟  یمحال خواهش

 .  دیآن کش یکلفت و بلند رو کیت کیرا درآورد و  اهشیس خودکار

 کباری نیبماند.  ا ادشیتا ابد  دیو با ستین یامروزش هرگز فراموش شدن یبود خطا یم ادشی دیبا

 ابدش بس است.  یبرا

 زد.  رونیشانه اش انداخت؛و از نمازخانه ب یرا از سرش عبور داده رو فشیرا خواند و ک نمازش

 داشت.  یحس بهتر حاال

 یبار دومب یخارج شد و برا شیبه مقصد بعد یگرفتن تاکس یرا گرفت و از در دانشگاه برا راهش

 یبا لحن زشت و لوده ا یمشک یمایدر آن ماکس دیکه کنار جاو یمنحوس ییآن صدا دنیتوجه به شن

 او را خاله سوسکه خطاب کرد گذشت. 

  4 پست
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 افزود و از کنار اسرا گذشت.  نیپدال گذاشت و دنده را جابه جا کرده،به سرعت ماش یرا رو شیپا

هم که او را  نیاز کنارشان گذشته،اما از رفتار رام یمحل یبود اسرا به آنها توجه نکرده و با ب دهیفهم

و  نیکه محل عبور و مرور هزار نوع آدم است خاله سوسکه خطاب کردو ماش یی،جا یاصل ابانیدر خ

 . امدیکرد،خوشش ن یبند وبار و جلف معرف یب کی، نیاو را به عنوان مالک ماش تیشخص

شود و همزمان  لی،به جلو متما ایاز دن الیخ یب نیزد و باعث شد رام یترمز شیشد و ن یعصبان

 تر!  واشی:داداش دیبگو

 شیاو نکند،و به رانندگ ریخودش را درگ نیاز ا شتریدر هم قفل کرد تا جوابش را ندهد و ب را فکش

 بپردازد. 

 خواست هر چه زودتر به خانه برسد.   یکردو دلش م یدرد م سرش

 یناهار درست و حساب هی میرستوران توپ سراغ دارم بر هی میاومد نجایحاال که تا ا گمیداداش م-

 . میبخور

 رفتن و نرفتن بود که ادامه داد.  انیدل م دو

 یفکر م یعنیشناسمش،یم ،منیداده بود ریبهش گ دیکه امروز شد هیدختر چادر نید،ایجاو یراست-

 همون باشه!  دیکنم با

 . دستیسپ یهمکالس

 که؟  شیشناسیهر چه تمام تر نام برد و گفت :م یدیرا با پل دهیسپ

دختره   نیدم هم یاحتمال م یول هیدونستم ک یاسرا اسرا گفته بود،من که نم شمیپ یچند بار هی

 باشه. 

نازکش را باال داد و ادامه داد:طرف از اون خر خون هانس از اونا که تو دانشگاه خوب خرش  یابروها

 حال اومد امروز،  گرمی،خوشم اومدا،ج رهیم
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 . یچرتشو پروند خوب

  

 نشده بود؟  قیدق شیبه او انداخت ،چه را تا به حال به کارها و حرف زدن و رفتارها یینگاه گذرا 

 شده بود.  قیاست. اصالچگونه بااو رف قیرف نیدانست چرا با رام ینم

 خودش راچگونه به اوچسبانده بود.  نیرام اصال

هنوز داشت از اسرا و  به او انداخت که یتاآسمان فرق داشت. دوباره نگاه نیزم نیبا رام شیایدن اوکه

 زد.  یحرف م دهیسپ

 خودش ساخته بود ، خنده اش گرفت.  یکه برا یختیازسر و ر 

 با او داشت؟  ی؛چه صنم دیبه صورتش کش یخارج کرد و دست ینیاش را ازب یو حرص قینفس عم 

  ؟یدی، باالخره خند میپخش کن ینیریش دیداداش،با ولیگفت: ا دیکه خنده او را د نیرام 

 ،توپ توپ!  دنیامشب بچه ها برنامه چ گمیم آقا

 !  یخال هیتو خال یهم  جمع مون جمع ، فقط جا یخواد صبح بشه، حساب یاونا که دلت نم از

 بده امشب.  یچه حال هوو

 . ایبزار رو سرمون و ب منت

 عشق وصفا!  شهیکه محفلمون، م آخ

  اره،یخوشگله روباخودش ب نیهست ا یهرجور  سپرمیم دهیسپ به

 ! نیزد و ادامه داد:هر جور دلت خواست پرشو بچ یچندش آور چشمک

  چی)هم که به نام او چسباند، ه یکرد و در(جون انیب دهیتوباش و اسراجون ،نام اسرا را آنقدرکش 

 داد.  ینم زبودنیعز یمعن

 ! یبودولذت آن یکثافت کار یبود فقط بو هرچه
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 درآن حضورداشت.  یبه هر رنگ و شکل ،یکه هرآشغال ییها یاز بودن خود در آن جمع، از آن مهمان 

درچشم  شانیها یبایاز ز شتریب شانیفیبند نازک دارد و کث کیفقط  شانیکه لباسها ییزن ها از

 به راه افتاده،چندشش شد.  شانیقدم جلوتر ازپاها کیکه آب دهانشان  یاست ومردان

 افتاد.  زیچ کی ادی 

 مردانه گرفت.  یآماج خشم ریز  یکه تمام تن مردانه اش را در آن زیچ کی

 موارد اعصاب خودش راکنترل کند.  نیتوانست درا یچرا نم 

 . دیچیها پ نیماش نیده،بیکش ییبرد و با خشم ال شیموها یمحکم ال یدست

محکم  یها نبود توقف کرد و باصدا نیکه محل توقف ماش ی،ترمز زد و درست درجا ابانیخ هیحاش

 ! نییگفت: پا یوجد

اش بود و  مدام صفحه تاچ آن را  یصفحه بزرگ گوش یکه  دستش رو یهاج و واج در حال نیرام 

 زدن است،مانده بود.  کیدرحال ت یکرد و معلوم نبود حاالبا چه کس یلمس م

 !  نیرام نییبلند تر گفت:گفتم پا دیماتش را که د نگاهش

نداشت،  یهم خوان شیصورتش نشست که اصال با خط صاف کنار ابرو یرو یکج و ماوج خندلب

 !؟  یکن یم یشوخ یگفت : دار یمظلوم یباصدا

بدو  کمیآن را بازکرد وگفت:  دوباضربیدر را کش رهیاش عبور کرده،دستگ نهیس یشدواز جلو خم

 .  یند دیبه جاو فیکث یشنهادهایپ نیاز ا  گهیبمونه د ادتیتا  ابونارویخ

  

 ! گذرهیداداش خوش م الیخیبه سمت درخم شدوگفت :ب یزدوکم یرا به درنفهم خودش

 نیاز ماش رونیاعصاب تر وحساس تر از قبل کندواو رابه سمت ب یبود تا او را ب یکلمه کاف کی نیهم 

 ! نمیبب رونی:گم شو بدیهل دهدوبگو
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روز سر از راز تو در  کیشدو در را پشت سرش بست و با خود گفت: باالخره  ادهیپ نیبالخره از ماش 

 آرم.  یم

 از او دورشد .  یگاز دادوباسرعت سرسام آور یوحشتناک یکه با صدا نیماش

به سنگ  یصورتش نشسته بود؛لگد محکم یکه رو یو با اخم وحشتناک دیرا به هم ساب شیدندانها

 .... ینیبی!حاالمدیکنم جاو یم چارتیزد و آن را چند متر دورتر پرت کرده بلند گفت:ب شیپا یجلو

 * 

 درپارک کرد.  یرا همان جا جلو نیماش

 اطیطاقت تر از آن بود که بخواهد درح یبود و اعصاب خش افتاده اش هم ب دهیاش ته کش حوصله

 ببرد.  نگیرا به پارک نیراباز و بسته کند و ماش

 شیخانه وآدم ها نیبه ا یچندان یشد ؛دلبستگ اطیدر قفل چرخاند ودر را بازکرد و وارد حرا  دیکل

 نداشت. 

کرد و به محض باال رفتن ازپله ها و ورود به سالن ،نگاهش به  یکوتاه سنگ فرش شده راط ریمس 

 رنگ بسته شده کنار در افتاد.  یچمدان صورت

  5 پست

  

 شود.  یمهلک یدهد و باعث محکم ضرب خوردن آن به هم و بلند شدن صدا یرا هل م در

 . فتدیزند وچمدان به پهلو ب یبه چمدان کنارش م یلگد آرام 

  ؟یصورت

 به مسافرت برود .  یقرار است چه کس نباریا 

 هم مسافرت ؟  باز
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 شنود.  ینرم و نازک مادرش را م یهنوز به چمدان است که صدا چشمش

 چه وضع در بستنه ؟  نیا دیجاو _

  

که خانه را ترک  یاش از صبح ، از زمان افهیافتد که ق یم یآورد چشمش به زن یرا که باال م نگاهش

 رفته بود تا االن که دوباره به خانه برگشته ، متفاوت متفاوت شده است !  شیکرده و به دنبال کارها

زن  یبایچهره ز ین طرح لبخند روتعجب در صورت خسته اش نقش دارد که باعث نشست هنوز

 شود .  یمقابلش م

 بود ؟  یکه صبح در خانه حضور داشت چه کس یزن مادر اوست ، پس آن کس نیا اگر

  

 به باال !  نییکند و دوباره از پا ینگاهش م نییباال تا پا از

 شود.  یشود و نگاهش سرخ م یم کیبه هم نزد شیکم خط ابروها کم

 دوباره شروع شد.  دشیسردرد شد 

 نیپرسد : ا یرود و م یاست جلو م شیچهره رو به رو بایزن ز رهیکه نگاهش خ یقدم به قدم در حال 

 ؟  هیچه رنگ

  

 :   دیگو یدر وجود ش است م یکه به صورت ذات یخندد و با ناز یم بلند

 ؟   دیقشنگه جاو-

 خوشم اومد.  یلیکه خ خودم

 کشد .  یم شیبه موها یدست



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  17:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

درد  یبود ، دست پر دهیدونم چرا تا به حاال به ذهنم نرس یاد؛نمیدونستم شما هم خوشتون م یم-

 داد مگه نه ؟  یخوب شنهادینکنه پ

 یرنگ نیا دیچرا ع ادینم ادمیرنگ ،رنگ ساله،اصال  نیگفت ا یم یرنگ شدم ،تازه پر نیا عاشق

 . ادیبهم م یلینکردم.خ

 شد.  فی:حدیگو یکند و م یرا عبوس م شیبایز صورت

  

 رفتن است .  جیکند ، انگار سرش در حال گ ینگاهش م فقط

 داند.  یرنگ نم نیا یاز تند ایاست   یو خستگ یاز گرسنگ 

  

 مالد.  یرا با انگشت شصت و اشاره محکم م شیها قهیو شق ندینش یمبل م یرو

 کنه؟  یسردت درد م-

  

 ؟  هیچه رنگ نیا گمی: مدیپرس یفشارد ودوباره م یرا به هم م شیها پلک

  

 یرنگ شده اش را در دست م یاز موها یپسرش خوشش آمده،دسته ا الشیکند؛ به خ یذوق م یکم

 کند.  یبا لذت به آن نگاه م ردویگ

 یرنگ هیخوام ،  یتک م زیچ هی ندفعهیروشن خسته شدم ا ی! خودم بهش گفتم از رنگ ها هیفانتز  _

 بودم .  ختهیکه تا حاال نر

  

 کند.   یگرداند به چمدان کنار در اشاره م یرا بر م سرش

 جانا؟  ایقراره بره تو  ی؟باز ک هیچمدون مال ک-
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!چند  هیرم ترک یو دوستاش م مایکه مال منه ، دارم با خاله ش یدونیم دیجاو یکن یچقدر سوال م-

 . میخوش بگذرون میخوا یم یروز

  

 ؟  یبر یجانا رو هم با خودت م _

  

سن  ادیره ، چرا با ما م ی: جانا با دوستاش م دیگو یکند و م یکلفت و کوتاهش را درهم م یابروها

 خوره!!  یوسالمون به هم نم

  

رنگ شده او را  یبنفش و صورت یو دسته موها ستدیا یسر مادرش م یشود و باال یبلند م شیجا از

 خوره؟  یبه سنت م نی:اونوقت ادیگو یکند و م یباال برده تار تار رها م یانگشتانش گرفت  و کم نیب

موهاتو،ناخوناتو، لبت با  دیگفته با یمد کرده؟ک ین؟کیموهاتونو سبز کن دیرنگ سال سبز باشه با اگه

 هم ست باشه! 

  ؟یتا ک گهیست؟دین اد؟بستینم بدت

  

نداشت پسرش  یبه کار کس یکم حرف بود کار شهیهم دیبود جاو دهیند ینطوریرا ا دیوقت جاو چیه

 !!! دی:جاودیگو ی،تند م یدورگه شده ا یکرد با صدا یرا درک نم

  

  ؟یچ دیجاو-

  

 ! یکن یاحترام یدم بهم ب یمن مادرتم ،اجازه نم-
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 زد،ههه مد روز!!  یمادر مد روزش م یزند از آنها که سالها بود در خفا برا یم یتلخ شخندین

 اختراع کرد.  یمد روز را چه کس شود ،اصال کلمه یمگر آدم هم مد روز م 

   

 مادر؟؟؟ -

 !! یبر خورد کن ینطوریبا مادرت ا یبله مادر،تو حق ندار-

 ها!  ییوایرفته ،تو ش ادتی نکهیههه مثل ا-

 رفته؟  ادتی

 جون؟  وایکنم ش یآور ادی

 .. یسال بعد موهاتو سبز بکن شاالیاد،ایرنگ سال بهت م نی،چقد ا یجون چقد خوشگل شد وایش

پسر هم  هی ادیجون اصال بهت نم وایش ی:راستدیگو یکشد و م یبه گونه عمل کرده مادرش م یدست

 ! یسن وسال من داشته باش

  

 خودم شوهر دارم.  ،منیتو کارام دخالت کن ی.اجازه ندارادیخوشم نم یرو ادهی!!من از زدیبسه جاو-

 زند.  یو تابه در سرش ضربه م گیبا د یافتد ،انگار کس یپدر ومادرش م دیشد یآن شب و دعوا ادی

 رود.  یبندد و از مادرش فاصله گرفته به سمت اتاقش م یرا م چشمانش

  6 پست

  

 کند تا خودش بسته شود .  یراه رها م ی مهیشود و در را ن یاتاق م وارد

و  ندینش یآن م یاست ؛رو نیزم زانیآو شیکه پاها یرود و در حال یبه سمت تخت م میمستق

 فرستد.  یرا ستون بدنش کرده، سرش را عقب م شیدستها
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 و کالفه شده بود.  خسته

 کابوس در سرش باشد.  نیا دیبا یشود؛ تا ک یم رهیفرستاده ،به سقف خ رونیب قیرا عم نفسش

 شده !  یگریترسش جور د رهیبود و امروز دا زیچ کیآن روز ها ترسش  

او را گرفته ، چنان او را در  احاطه و چنگ و بند خود درآورده،که او را در مقابل هر  یابعاد وجود همه

 منطق و پرخاش جو ساخته .  یب کی یکار و هر آدم

 کند.  یمشت آب سرد صورت داغش را نوازش م کیشود، مثل  یکه از پنجره وارد م یخنک مینس

 کند.  یرا باز م دشیسف راهنیکشد و چند دکمه اول پ یبه صورتش م یدست 

 زد .  یبه او لبخند م ایشد اگر دن یچقدر خوب م 

 . دید یها را م ییبایبست و فقط ز یها م یرا به زشت شیچشم ها یشداگر گاه یخوب م چقدر

 . ستین اهیکه س یزندگ یرنگ ها همه

  

هم  یکس شیتوانست حرف دلش را پ یبود که نم نیا زدیهم که در آن دست وپا م یطیشرا نیبدتر

 کند.  انیب

 جوان بالغ بود.  کیشد او  یگفت ،مگر م یم یکس شیشد اگر پ یخنده دار هم م واقعا

 زدند .  یم یضیاو را باور کند؛حتما به او انگ مر تیحساس ینداشت ،کس امکان

  

مشغول کندوکاش بود و کاش  یگرید یکارو خودکار و لوازمش افتاد. اما ذهنش جا زیبه م نگاهش

 شمرد  یاش را م یزندگ یها

 . 
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 یمستقل بودن م دیکرد ، شا یبه حال خود م یفکر اساس کی دیشد ادامه داد با ینم ینطوریا

 اش باشد .  یقدم شروع زندگ نیتوانست اول

 به خواب رفت !  یساخته اش فکر کرد که متوجه نشد ک یایبه خود و مشکل و رو آنقدر

 *** 

فحش و ناسزا  ریرا ز دیها را متر کرده بود و آنقدر جاو ابانیآفتاب مانده و خ ریز یساعت کی بایتقر

 گرفت تا باالخره خودش خسته شد.  

 ریدوست مغرورش را بشکند و سر مغرور او را ز نیغرور کاذب ا یروز کیخواست  یدلش م چقدر

 له کند .  گاریگذاشته با جان و دل ،مثل ته س شیپاها

به  شیبود و تمام وجود او را باآن چشم ها امدهیجوره با اوراه ن چیکه با او آشنا شده بود ه یروز از

 گرفت.   یسخره م

 را گرفت .  دهیتلفنش را در آورد و شماره سپ یگوش

پخته بود را کنار گذاشته به وقتش  دیجاو یکه برا یکاسه آش دیرس یامشبش م یبه خوش دیاول با 

 یکرد ؛صدا یو بتن محکم م مانیمثل س یزیرا با چ شیپاها ریز دیحالت با یداد ول یدستش م

 :  دیچیپ یدر گوش دهیسپ

 سالم عشق من ؟  _

عشق  یشد دمتیکه د یپر حس و خوشحال گفت : از همون روز یلیبلندش به هوا رفت و خ قهقهه

 من ! 

 ؟   یا هیتوپ دعوتم ، پا یمهمون هی! امشب  الیخ یحاال ب ،یتو عشق من زمیآره عز _

 خونه دوستت.  ی، بگو رفت یچونیبپ دیبا یجور هیراه نداره  دیسپ جون

 ! گذرهیکنم ،بدون تو خوش نم ی( نه )قبول نممن

 دنبالت؟؟  امیب
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 خوشگلم!  یمرس

 دارم..  دوستت

 نه..  ای دیبگو دهیمدت دو دل بود؛موضوع را به سپ تمام

 و بالخره گفت:  اوردیطاقت ن که

  ؟یاریبا خودت ب یتون یدوستت ،اسمش اسرا بود م نید،ایسپ یراست-

 . زمیعز ینطوریهم-

 فقط!  هیست؟همکالسین دوستت

 خوام خودش گفته!  ی،برا اون م یشناسیکه م دیخوب جاو یلیخ-

 تو بکن.  یتو سع حاال

 روش!!!  نمیا یدار یمیهمه دوست صم نیشو ،ا قیبرو باهاش رف خوب

 . دیرس یشده به هدفش م یهر طور دیخشونت گفته بود با یچاشن یجمله را با کم نیا

  7 پست

  

 

و هدر  دنیزود رس نیبود و ا دهیساعت در دستش انداخت زودتر از موعد به آموزشگاه رس ینگاه

 اعصاب بود .   یخشن ب یآن آقا یرفتن وقتش هم صدقه سر

 و گرما زده،پله ها را باال رفت و وارد اتاق شد.  خسته

کرد . خوب  یاو بلند شد و احوال پرس دنیآموزشگاه بود که در آنجا حضور داشت. با د ریتنها مد 

کرده بود و حاال که  لیآموزشگاه تحص نیدر هم یشناختند أسرا از همان کودک یرا م گریهمد
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 کی درآموزش  یداد از او به عنوان مرب ینشگاه هم ادامه مرشته را در دا نیمدرکش را گرفته بود و ا

 و به حق که أسرا خوب از پسش برآمده بود .  افتدیاز روز دعوت به کار کرده بود تا دستش راه ب میتا

  

 کباریکند را  سیکه قرار بود امروز تدر یو تا آمدن آنها، مبحث ندیاینشست تا بچه ها ب یصندل یرو

 دوره کرد.  گرید

با او  یادیز یبود و شاگردانش هم چندان تفاوت سن یهر حال آموزشگاه ، آموزشگاه خصوص به

 و خنده !  یمسخره باز یشد با کل یاو مواجه م یخطا کینداشتند و 

نفر ، به هر حال  ستیب ایداشت بودن شش نفر  یریکم بچه ها که آمدند وارد کالس شد ، چه توف کم

تا نشستن  دیچسب یشادشان بهتر به او م یتوأم با ذهن ها ایان و پونوجو یسرکله زدن با بچه ها

 انداخت .  یگرما به عرق م نیمخمل که تمام بدنش را در ا یابر یآن صندل یرو

  

 درس وصحبت را شروع کرد .   یسیانگل یکالس شد و با چند کلمه ا وارد

 گرفته بود.  ادیرا از استاد خودش  نیا قتیبود در حق عادتش

 صحبت کردن نبود.  یفارس یکه جا یسیکالس زبان انگل 

 نبود.  یریسخت گ یکردو در پ یکار م نیاگر وقت خود راصرف ا که

 ،یسیآموزش دو کلمه از زبان انگل یبرا اقیکه با ذوق و اشت ییاول به خود، بعد به تمام دانش آموزا 

 شد !  یم ونیآمده اند مد نجایبه ا

  

با تک  زیکریمدت را  نیساعت و ربع گذشته بود و تمام ا کیکه وارد کالس شده بود  یاز زمان قایدق

 تک بچه ها مکالمه کار کرده بود و وادارشان کرده بود؛ دو به دو باهم مکالمه را کار کنند . 

  OK,  time is overداد و با گفتن(  هیپشت سرش تک یو به صندل دیبه کمرش کش یدست



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  24:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 Have a good time  Bye) 

 به کالس امروز خاتمه داد .     

 یریرا مرتب کرد و از خانم کو شیو لباس ها دیبه سروصورتش کش یکوچکش را در آوردو دست نهیآ

 کرده، از ساختمان آموزشگاه خارج شد.  یخداحافظ

صفحه اش  یکه رو ینگذاشته بود که تلفنش به صدا آمد و شماره ناشناس رونیرا کامل ب شیپا هنوز

 سیکار تدر یهم از وقت یجواب به تماس کند کرده بود ، از طرف یکرد دست و دلش را برا ییخودنما

 را شروع کرده بود. 

 آنها شده بود.  یتیجواب ندادن او باعث نارضا نیگرفتند و ا یها هم با او تماس م خانواده

  

 فینرم و ظر یگوش چسبانده ، با صدااش را لمس کرد و آن را به  یفکر صفحه تاچ گوش نیپس با ا 

 دخترانه اش بله گفت : 

 سالم أسرا جون !  _

 لحن صدا کردن مانده بود ؟  نیصدا و ا نیدست متفکر به ا یگوش

 . اوردمیشما؟به جا ن دیجانم بفرمائ-

 .. تیهستم همکالس دهیسپ-

که  ییآنها یرا حت شیها یداشت که همکالس ییرایبه فکر کردن الزم نبود،هوشش آنقدر گ ادیز-

 کلمه هم تا به حال با او حرف نزده بودن را هم بشناسد.  کی

 جان در خدمتم!  دهیسپ یاش گفت:خوب یشگیو برخورد هم یاخالق ذات طبق

 شد.  یزد اسرا متفکر تر م یحرف م دهیچقدر که سپ هر

 یم تیقانون تبع کیناخودآگاه از  یسن و سال کی،تا  یبود و نه دختر در بند یدختر آزاد نه

 نیبود که ا دهیرس یخودشناس کیبعد ها به  داد،امایرا م یخانوادگ تیترب یهمان معن دیکرد،شا
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 یم که ییاز نقطه ها یبه کمال زندگ دنیرس یکه برا ییهدفمند و مهم کرده بود تا جا شیقانون را برا

 کرد.  یکند استفاده م کیبه قانون را به او نزد دنیشد راه رس

 شناخت.  یرا نم زبانشیم یکه او حت یمهمان کیبود، یمهمان کیحاال....صحبت از  و

 مهمان بود.  کیشده  دعوت

 یمهم شده بود ،آن هم برا یقابل باور ریدفعه، نابهنگام به صورت غ کیدانست چرا ، یعلتش را نم و

  ده؟ی؟سپیک

همه صفحات حوادث روزنامه و  نیرفت ،ا ینم رونیها ب بهیشب نبودو حداالمکان با غر یمهمان اهل

 . شدیکه چاپ نم یخود یمجله ب

 یاگر دلش م ی!حت فتند،تازهیو ناخواسته در گرداب ن رندیمثل او عبرت بگ ییشد که ناب ها یم چاپ

 رفتن.  یکرد برا یناکامش م طید،شرایبر یامانش را م یمهمان نیخواست و وسوسه ا

 شد؟  یمادر بزرگش چه م پس

 حاال!  یچاره داشت ول یشده بود کم نییتع شیاز پ اگر

 : دیتعارف بگو یو خجالت و ب یستیپشت خط در انتظار بدون رو دروا دهیتوانست به سپ فقط

 جوره مادربزرگمو تنها بزارم.  چیتونم ه یرم ،نم ینم رونیشبها ب د،منیبخش یم زمیعز-

 از دعوت...  ممنون

  8 پست

  

 انیآرام، تماس را به پا یو خداحافظ یمعذرت خواه کیبا  دهیسپ لیدل یب یامقابل تمام اصرار ه در

اش ضربه  دهیدر هم تن یچند بار پشت سرهم به لب ها یو با گوش ستادیا شیرساند و متفکر سر جا

 زد. 



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  26:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

به وجود  شیبرا یادیز یمشکل بود و سوال ها شیپر اصرار برا یدعوت ناگهان نیهنوز هم درک ا 

 یروبه رو م شیآشنا بهیغر یهمکالس نیکه با ا ی،زمان ندهیآ یجوابش را در روزها دیآورده بود، که با

 آورد.  یشد ؛بدست م

با لبخند به  اهویروز پر ه کیکرد بعد از  یانداخت و سع فشیرا در ک یآن روز،گوش دیپس به ام 

 سمت خانه برود . 

 *** 

 بلند زنگ تلفن همراهش ،چشم باز کرد .  یصدا با

 و سکوت مطلق فرو رفته بود .  یدر خاموش خانه

و سردرگم و  جیهم گذاشت و گ یرو یدر زمان به او دست داده بود ،پلک محکم یحس گم شدگ 

 است.  یدانست چه ساعت یکرد، نم زیخواب آلود وسط تخت نشست وبه دنبال منبع صدا گوش ت

 که جمع شد.  حواسش

 برداشت.  یپاتخت یو به سمت تلفنش کمر خم کرد و آن را از رو دیکش شیچشم ها یدست 

و اتفاقات و حاالت و رفتار  دیبه هم چسب شیصفحه، خط ابروها یرو نیرام یشماره  دنیبا د  

 چشمش گذشت.  یاز جلو لمیف کیامروزش مثل 

 رفت.  یشد ، چرا از رو نم دایمزاحم پ نیسروکله ا باز

 کم بود؟  شیاتفاق ظهر برا یعنی

 گفت :  یدورگه و گرفته ا یدکمه را فشردو با صدا یحوصلگ یبا ب 

 بله ؟  _

 ! دیبرادر جاو کمیسالم عل _

 را صاف کرد.  شیکرده گلو یا سرفه
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 !  کیکه عل رمیگ _

 ! یکردم بر ی،فکرشم نم ابونیتو خ ی، خوب منو امروز کاشت یداداش واقعا که نامرد _

 رسم )  یکارتو م نی(بعد در دلش گفت حساب ا

  

 نی، منو وارد ا ادیخوشم نم یخود و وقت تلف کن یب یکار نیمن چند بار بهت گفته بودم از ا نیرام_

 ! یبش المیخ یب دیو گرنه با امیرقمه باهات کنار نم چیها نکن که ه یباز

 ؟  شهیم دایبا مرام مثل تو پ قیبشم ، مگه چند تا رف التیخ یتونم ب یجوره نم چیه _

 دور برت که پره !  _

 شه.  ینم دیجاو یچکیاما ه _

   

 دوست سمجش زد و گفت :  یچاپلوس نیبه ا یپوزخند

 ؟  نیرام یخوا یم یچ-

 ؟   رونیب میبا هم بر یایراستش برنامه امشبو کنسل کردم ، م _

کارو کردم ،  نیا ستیبدن یکن یاونقدرا هم که فکر م نیبهت ثابت کنم رام نکهیا یداداش برا جون

 ! هیو خوش گذرون یسرگرم یبرنامه ها فقط برا نیتموم ا یدونیخودتم م

  

 یحوصلگ یداد و با ب هیچشمانش را بسته ، سرش را به تاج تخت تک د؛یدراز  کش شیدر جا دوباره

 رفتن ندارم !  رونیکنه، اصال حوصله ب ی! سرم درد م نیرام الیخ یگفت : ب

 ! ایزنگ نزن گهیبخوابم،د خوامیم
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سرش  یتخت رها کرده ؛دستش را رو یرا قطع کرد و آن را همانجا رو یگوش یخداحافظ یب و

 گذاشت . 

  

 و سکوت لذت بخش بود.  یکیتار نیا چقدر

 یآرامش م نیکرد و او تا صبح خودش را به ا یخواب نم یمحل او را از خواب ب یخروس ب نیا کاش

 سپرد. 

سکوت پر آرامش دعوت کند که  نیخودش را به خلسه ا گریبار د یکرد چشمانش را ببندد وبرا یسع

 تلفنش به صدا آمد . 

 

 کنه امشب ؟  یچرا ول نم ها،ییعجب کنه ا یاهه،لعن- 

  

پشت خط  نیرام یجمالت را برا نیرا به گوشش بچسباند و ا یگوش تیرفت با عصبان یکه م یدست

 . ندینش یم شیسر جا خیکشد و س یتکرار کند را با عجله کنار م

افتاد وگرنه معلوم نبود چه  یگوش یآورده بود ؛لحظه آخر چشمش به اسم ثبت شده رو شانس

گرفت و با  صورتش را یرو تیعصبان یجا ی. لبخنددیخر یخودش م یبرا یافتضاح وخجالت

 جواب داد :  ییخوشرو

 سالم استاد !  _

 ؟  یسالم پسرم ، چطور _

 خدمتم !  ن،دریشده  خوشحالم کرد ین،چیممنون استاد ، شما خوب _

 ! یبزن دیتو با طون،زنگیپسر ش یآ_
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 دییاز بنده بوده،عفو بفرما ی:البته که قصور وکوتاهدیگو یم یزبان نیریکندو با ش یم یکوتاه خنده

 استاد!در خدمتم. 

 یکار یبه او کرده بود و پروژه ها یادیاو بود و کمک ها ز یدوره کارشناس دیکه از اسات یصارم استاد

 تیپسر زرنگ و پرتالش و پر همت را حما نیا قتیجور کرده بود.در حق شیدرآن زمان برا یادیز

 .  دبو یازت راض یلیخ ی، اسد یخوب تموم کرد یپروژه قبل دمیگفت: شن ییکرده بود با خوشرو

 لطف دارن !  یاسد یآقا _

!من یجامعه هست یاز موفق ها یکی، تو  ریخودتو دست کم نگ یلیپسر ، چقدر بهت بگم خ یه _

 ؟  یکن یهمکار یتون یسراغ دارم م دیپروژه جد هیکنم حاال هم  یبهت افتخار م

  

 و تاب بود.  چیدر پ شنهادیپ نیا یاز  خوشحال دلش

 کرد و حاال.....  یاش را  شمرد و آرزو م یزندگ یکاش ها شیچند ساعت پ نیهم

 در حال برآورده شدن بود.  نشیو مهم تر نیچند ساعت نگذشته ، اول هنوز

 هم بود!  شیکرد؟از خدا یقبول نم چرا

 یزندگ یها و شانس ها ازیامت نیجزء بهتر یو صارم یچون اسد یبا تجربه و فعال دیکردن با اسات کار

 اش بود . 

 با شما !  یاستاد ، باعث افتخاره همکار نیدار اریاخت _

 تو دفترم حضور داشته باش .  10فردا صبح رأس ساعت  _

  9 پست

  

 . دیکوب یم نیماش یجلو شهیآمد تلفن همراهش را به ش یجور بود و ازپسش هم بر م طیشرا اگر

 شد.  یروشن م شیداشت که بعدها برا یادیتبعات ز یوانگید نیتوانست، ا ینم اما



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  30:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 راننده را درآورد.  یحواله داشپورت کرد که صدا یمحکم مشت

  ؟یدار نیچه مرگته!چکار به ماش یهو_

 : دیپرس شیرا نداد و به جا مایدهانش گذاشت و جواب ن یرا جلو دستش

  ؟یاورد لیوسا

 آره! _

  ست؟یخطر ناک ن یمطمئن-

 وی:پاک پاکه،همچدیگو یکند و م یبه اندامش م یزده،اشاره ا یکند و چشمک یلبخند نگاهش م با

 چک کردم. 

  ؟یریخودتو بگ یجلو یو گفت:خاک بر سرت ،نتونست دیکوب  مایبا کف دستش پشت گردن ن محکم

 کارو نکن!  نیبگم ا چقدر

 شود.  یم رهیخ لشیبه صفحه موبا ردویگ یرا از او م شیرو 

 بشه!  یخوام خرابکار یحواستو جمع کن ،نم_

 خوام.  یم زیدردسر و تم یکار ب هی من

  

 . دیآ یدر م ماین یحال گرفتن شماره است که صدا در

 جمع !  التیخ-

:چه دیگو ینگاه کرده م نیرام یگرددو به صفحه روشن گوش یکند و دوباره بر م یجلو نگاه م به

 ! یکن یخوره!فقط خودتو خسته م یبه درد ما نم نیپسره،ولش کن ،ا نیبه ا یداد یریگ

  

 . ردیگ یرا کنار گوشش م یگوش
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خوام سرشو بکوبونم به طاق  یندارم؛م شونویازش،همش رو مخه،فکر کرده امار زندگ ادیخوشم نم-

 ! ماین

 !! نهیب ینم شوینیمغروره، از اوناست که جلوتر از نوک ب یلیپسرخ نیا

 ! ستمین نیمن نابودش نکردم رام اگه

 : ردیگ یاورد و شماره را از اول م یم نییرا پا دستش

  ؟یدیچرا جواب نم گهیتو د یلعنت-

  ه؟یک-

 دخترست! -

 کند .  یو نفرتش نگاه م نهیپر ک یکشد و با غرور به چشم ها یم نییجلو را پا نهیهمزمان آ و

 هدفش دوستانش بود.  ریت نباریکه ا یاهیس یها چشم

اول  نیرود طبق همان قانون گرد بودن زم ینشانه م یگریکه نابه جا به سمت د یریت نکهیغافل از ا 

 را!  یگریدرد بعد د یخودت را م

 دنبالش؟  میباهم بر-

 !؟ شهیبه نظرت م-

 پس!؟  میباال انداخت و گفت:چه کار کن یشانه ا ماین

 دنبالش!  رمیکنم خودم م یم ادهیترو پ-

 ******* 

 شد..  شانیکوچک و باصفا اطیرا در قفل چرخاند و وارد ح دیکل

 خاموش بود.  ونیزیتور زده ،باز بودند و تلو یپنجره ها در
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و مقنعه اش در اورد و  فیرفته بود. چادرش را به همراه ک هیمادر بزرگ باز هم به خانه همسا حتما

  آب رفت . ریها را باال زده به سمت ش نیپله ها گذاشت وآست یرو

 نشست و آب خنک را مهمان دست وصورتش کرد.  ریش یدو زانو جلو 

گذاشت و آب با  ریسوراخ ش یخانه ،آرامش را به او داده بود،دستش را رو نیا تیو امن یخنک حس

 گرفت.  اریکاشته شده و بوته خ یگلها یفشار خارج شده را رو

 کشد.  یبو م دهیکشد وآن را چ ی،خود را جلو م زدیبه او چشمک م یکوچک خالخال اریان خ انگار

 گرفت.  انیدر وجودش جر یزندگ انگار

 داشت.  یزندگ یخانه بو نیهوا ا نیشهر ا نیا انگار

 بود.  یکاش نم یبود که ا یاش خال یزندگ یها نیبهتر یجا فقط

زخم شود وآن را تازه کرده دلش را بدرد اورد را کنار زد و به  یرفت دوباره چوب ال یکه م یغم

 داده ها و نداده هاتو شکر..  ایلب گفت:خدا ریآسمان نگاه کرده و ز

 چه کنم که دخترمو،   یدونم که هر کارت رو حکمته ،ول یم

 ... رهیخوش گذشتمون بگ یبرا بابا و زندگ مویدلتنگ یتونه جلو ینم ادیهم ب یحکمت هر

حالش را  یو اساس زدیبه او هم زنگ م دیمادرش هم تنگ شده ،با یرود دلش برا یسمت خانه م به

 . دیپرس یم

 کرد.  ینم شینبود و راض یامروز کاف تماس

 مانده ظهر برد..  یبه غذاها یو دست دیبه آشپز خانه کش یسرک

 خوشمزه را بخورد .  یغذا نیو ا دیایشد،نتوانست ناهار به خانه ب فیح چقدر

و قابلمه به بغل به  ختیاز خورشت خوشمزه مرغ ترش را در قابلمه برنج ر یگرفت و مقدار یقاشق

 نشست .  ونیزیتلو یاتاق رفت و جلو
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عبور کرده  شیشد و انگار از تک تک رگ ها یاول را در دهانش گذاشت و مزه خوب غذا ،انرژ قاشق

 او رساند.  خسته بدن ی،خودش را به تمام اعضا

 گرم ،  یغذا نینخوردن ا تاسف

سرخش ،قلب او را به تپش و ترس  یچشمش آورد و رگه ها یراجلو دیهم صورت خشن جاو باز

 واداشت . 

 قلبش گذاشت...  یرو یرا در قابلمه انداخت و دست قاشق

  

 گرفته، گوشه دهانش ماند.  یافتاد و لقمه غذا سنگ شدو طعم تلخ نمیچ یجمله پر تو م ادی

 شروع شد..  یو گرفتار ریروز،که اولش با گ نیلعنت به ا یا-

 رگبار ناسزا گرفته بود.  ریرا ز یوگرفتار ریو گ دیلب  امروز و جاو ریکه ز همانطور

 خانه به صدا آمد..  تلفن

 شد .  نییو قاشق پر برنج در قابلمه باال و پا دیپر شیدر جا ناخواسته

 یرا به هول م یناگهان خلوتت را بهم بزند،قطعا هر کس یبلند یباشد و صدا یگرید یو ذهنت جا دل

 انداخت. 

 یرا جمع م رونیبرنج پرت شده از قابلمه به ب یکه دانه ها یلب گفت و در حال ریز یکوتاه یوو

 . دیبلند شد و به سمت تلفن دو شیاز جا عیکرد،سر

  10 پست

  

 باز شد،  یتلفن لبش به لبخند یشماره رو دنیباد

 به دل راه داشت؟  دل
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 را برداشت.  یگوش یخوشحال با

 خوشگل خانم..  یزم،چطوریسالم مامان عز-

  

 . چدیپ ینرمش در گوش یخنده  یصدا

 مامان جان!  یخانم،چطور طونیسالم ش-

 تموم شد؟  کارات

و انجام دادم.بعدشم رفتم کردم ،خداروشکر انتخاب واحدم زیدست گلت درد نکنه ،اره وار-

 خورم.  یآموزشگاه،االن اومدم دارم ناهار م

 اسرا جان؟ -

 جونم مامان! -

 خودم.  شیپ یومدی،میگرفت یتابستون واحد نم یکاشک گمیم-

تو  سیتدر امیتونستم ب یهم نم داشتمیاونجا بودم،تازه اگه کالس بر نم شیسه هفته پ نیمن که هم-

 کردم؟  یاموزشگاه چکار م

 خودم!  شیپ ایب ریبگ یبا بغض گره خورد و گفت:اسرا انتقال شیصدا

  یکرد که چاره ا یکرد اما چه م یقرارش م یگرفت و ب یبغض قرار او را م نیکرد،ا یکوتاه مکث

 نداشت. 

 اسرا؟ -

 ! می،من و تو قبال صحبتامونو کرد شهینم یدون یجانم مامان!.......خودت  که م-

 خونن!  یکنن،درس م یم یزندگ نجایهمه ادم دارن ا نیآخه چرا،ا-
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مامان،من اونجا رو دوست ندارم،اصال تحمل اون آب وهوا رو ندارم،پوستم خشک  تونمیمن نم-

 ! شمیافسرده م نمینب یبه کنار من اگه درخت و سرسبز نایشه،ایمثل چوب م شه،موهامیم

 کنم؟  یم یدارم زندگ یپس من چطور-

 . یایکنار ب یتون ی!مییشده همونجا ،بزرگیی،تو بچه همون جا یتو فرق دار-

 تو چکار کنم؟  یبا دور-

 . دیچیپ یاش در گوش هیگر یرا گفت و همزمان صدا نیا

 مامان؟ -

  ؟یکن هیو گر یقرار یکه هرروز ب ی!رفتیکه راحت باش یه؟رفتیچ یبرا هیباتوام؟آخه گر مامان

 . دیبه گوشش رس یبه صورت گنگ از پشت گوش یمردانه ا یصدا

 مامان؟  شتیپ هیک-

کرد،عشق و پناهت که  یمادرش را درک م ید،دلتنگیرس یآرامش همچنان به گوشش م هیگر یصدا

از  قتی(در حق،یبمان بیبند نباشد و باز هم غر ییآخر هم دستت به جا یباش بیغر ینباشد ،عمر

 ) یرونده و از اونجا مانده باش نجایا

 شود.  یم نگونهیوروزت ا حال

 کند. یم شیصدا گرید کباری

 . شمیپ ایمامان؟اصال تو ب-

 . چدیپ یم یدر گوش یمردانه ا یشود و صدا یمادرش کال قطع م یصدا

 . ستیخوب ن ادیروزا حالش ز نیاسرا جان !مامان ا-

  شه؟یم نییشده ؟باز فشارش باال و پا یچ-

 اونجا که حالش خوب بشه،بدتر شد که!  اومده
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 ! دهیکن!گوش نم یکمتر دلتنگ گمیبگم اسرا جان!م یچ-

 یم ویغصه چ گهیهم راحتم ،د یلیخونم ،خ یبهش بگو من خوبم،سر ومور گنده،دارم درسمو م-

 خوره؟ 

 دونم واال!  ینم-

 ! شتونیپ امیسر م هی رمیگیم یروزا ،مرخص نیهم-

 گذارد.  یم شیکند و تلفن را سر جا یم یکوتاه یخداحافظ

 دوباره دلش گرفت.  چقدر

 یحوصلگ یرا خاموش کرده،با ب ونیزیبرد و  تلو یکاره رها کرده،به آشپز خانه م مهیغذا را ن قابلمه

 کشد.  یسرش گذاشته دراز م یرا رو رونشیب  یاندازد و چادر مشک یگوشه خانه م یبالشت

 ها و غصه هااو را با خود ببرد.  یآرامو تمام نا دیایخواب ب دیشا تا

 ****** 

 کند.  یرا متوقف م نیماش دهیچند متر جلوتر از در خانه سپ-

دانست چکار  یرا به خانه رسانده بود و م ما،اویوشش مشترک خود و ن ستیبا پژو دو یچند بار قبال

 بکند.  دیبا

 دهد.  یرا جواب م د،تلفنیایبوق دوم به صدا در ب نکهیوقبل از ا ردیگ یاش را م شماره

 ... زمیاومدم عز-

فرمان  یباال برده،همراه آهنگ رو یپخش را کم یگذارد و صدا یرا قطع کرده،کنار دستش م یگوش

 . ردیگ یضرب م

 کرد.  یشکل استفاده م نیاز او به بهتر دیبه هدفش بود با دنیدختر پل رس نیا

 . دیکش شیابروها یبه خط شکسته رو یکردو دست لیبه سمت خودش متما یرا کم نهیآ
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 کرد.  یمرموزش م  تینها یخط ب نیآمد ،ا یخوشش م چقدر

  

 وارد شد..  راستهیآراسته و پ یبا سرو وضع دهیبود که در باز شد و سپ الیفکر و خ در

 و با عجله و تند گفت:  دیچیپ نیکوچک ماش یدر فضا ظشیعطر غل یبو و

 ! دتمونیند یبدو برو ،تا کس نیرام یوا-

 کرد گفت:  یکه دنده را جابه جا م یپدال گذاشت و درحال یرا رو شیپا

 مگه؟  یگفت یچرا؟چ-

 برو!!  ینگفتم!از اون کوچه پشت یزیحاال ،چ میبر یچیه-

 دنبال اسرا ؟  مینشده بود که گفت:از کدوم طرف بر یوارد کوچه اصل هنوز

 . ادیدنبال اون؟اون که نم:چرا دیاش افتاد و پرس یشانیپ یرو یکوچک نیچ

 !ی؟مگه بهش نگفت یچ یعنی-

 قبول نکرد!  یگفتم ول-

  ارش؟یهست ب یبابانگفتم هر جور یباال برد و گفت:ا یرا کم شیصدا

 باال برد.  یرا تا حدود شیجا خورد و مثل خود او صدا نیرام یرفتار ناگهان ریتغ نیا از

هم جز سالم  باریکه تا حاال  ی،من به دختر شهیروزه م هیبنظرت  یشو،ول یمیباهاش صم یتو گفت-

 داره؟؟؟؟  یبه تو چه ربط دیبشم،اصال جاو یمیصم ینزدم چطور یباهاش حرف

 رونیبه ب تیکه با عصبان یمتوقف کرد و به دخترک یرا گوشه ا نیتند رفته بود،راهنما زده ماش ادیز

 شده بود نگاه کرد.  رهیخ

دستش را جلو برده ،مچ او را  اطیگرفت،آرام و با احت یکرد و قلقش را دردست م یبا او مدارا م دیبا

 ! یخانم دهیدر دست گرفت و گفت :سپ
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 ! گهینکن د قهر

 خودم نگفتم!  یکه برا من

 ! یسرم داد بکش گهیدختر د هیبه خاطر  یحق ندار ن،تویکنم رام یمن درکت نم-

 و گفت:من غلط بکنم.  دیرا به سمت خود کش او

گذاشت و گفت :به خاطر تو هزار تا دروغ به خانوادم گفتم تا تونستم امشب  نیشانه رام یرا رو سرش

 . رونیب امیب

 نوازش دستان خود گرفت با خود فکر کرد.  ریکه سر او را ز یحال در

 تمام داشته هاش بزاره!  یپا رو بهیغر هیتونه،به خاطر  یاحمق م کی فقط

  11 پست

  

قامت بستن  یبعد صدا یشد و اندک ییرایکه از آشپزخانه وارد پذ یتق تق ظرف ها و نور یصدا با

 مادر بزرگ چشمانش را باز کرد. 

 بود.  نیدلنش تینها یب شیکردبرا یسجاده زمزمه م یکه پا ینرم یذکرها

 صدا به زمزمه ها گوش دهد.  ینکند و ب تشیتا نور آشپزخانه اذ دیصورتش باال کش یرا تا رو چادر

 کرد.  شینگذشته بود که مادر بزرگ صدا یا قهیچند دق هنوز

 اسرا جان!پاشو نماز بخون! -

 نیخواست از ا یاما هنوز در آن خلسه آرام بخش غرق بود و دلش نم دیمادربزرگش را شن یصدا

 خارج شود.  زیحس دل انگ

صورتش  یشدو از رو دهیبود که ناگهان گوشه چادرش کش دهیجواب دراز کش یحرف و ب یب همانطور

 برداشته شد. 
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 نکند.  تشیاذ میچشمانش گرفت تا نور مستق یرا باز کرد ودستش را جلو چشمانش

 . شمیبگذره بلند م کمیکنه،ینماز خوندنت دلمو آروم م ی،صدا گهیکوچولو د هیمادرجون !-

اش را به سمتش  دهیچروک یو دست ها ستادیاو اسر  یبغلش جمع کرد و باال ریرا ز دشیسف چادر

 کرد خواند.  رشیصورت پ یکه چاشن یگرفت و بالبخند

  

 دهد نماز   ی(دل را به نور عشق صفا م

 دهد نماز)  یدوست جال م ادیرا به  جان

 ..زمیعز ینمازتو بخون دیدخترکم ،با یدنبال آرامش اگه

 داره؟ یمن چه آرامش یصدا

 . ستیهمش حاش نایبگرد ا یا گهید یمن!پاشو دنبال گمشده دلت جا یاسرا پاشو

 یم سیوضو به سمت سرو یکه برا یمادربزرگش تکان دادو در حال یبرا یبلند شدو سر شیجا از

 اضافه کند.  شینستایقطعه شعر را به صفحه ا نیا دیفرصت با نیفکر کرد که در اول نیرفت به ا

  ******* 

 اش فکر کرد.  ندهیآ یایبود.چشمانش را بست و به رو دهیخواب از چشمش پر گرید

 زده شد.  تشیاالن استارت موفق نیکه از هم یا ندهیآ

هم به تمام  یخوشحال  نیشکمش هم در آمده بود،انگار ا ینشست ،صدا شیدر جا یفراوان یانرژ با

 کرد بود..  تیسرا شیسلول ها

 سر راهش را روشن کرده وارد آشپزخانه شد.  یاز اتاق خارج شد و تک تک المپ ها عیسر

به ساعت انداخت ،مطمئن بود مادرش به مسافرت رفته، اما جانا و پدرش کجا بودند ،خدا عالم  ینگاه

 بود. 
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 نیبه پدرش داشت و ا یهم محبت خاص یرا برداشت و شماره پدرش را گرفت،از همان کودک یگوش

 از کنار او بگذرد.  الیخ یب گذاشتیمورد ،نم کی رازیبه غ محبت

  ن؟یی؟کجا یسالم بابا ،خوب-

 . دیچیپ ی،خسته اش در گوش دیآرام و به گوش جاو شهیهم یصدا

 دارم!  یقراره کار هیجان ،شرکتم! دیسالم جاو-

 کی دنیازبه دوش کش الیخ یتشر که او را ب کیخواست، یتشر م کیهمه سال  نیبعداز ا دلش

 کند.  تیهمه مسئول نیطرفه ا

 وقت شب!  نیا هیچ گهید یکار ن؟قراریبابا هنوز شرکت یا-

 مامان بازم رفته مسافرت؟  نیبشه،اصال خبر دار یکه چ نیکن یهمه کار م نیا

 بهم گفته..  دونمیاره م-

  ؟یبه خودت برس یهمش مسافرت!پس ک شونیهمش کار ،ا ن؟شمایهم-

  ؟یکن یزندگ یک

 کردم.  یاستراحت م کمیمن ،منم  یجا یاومد یتو م اگه-

 .من رشته خودمو بهتر دوست دارم. ادیمن از اون کار خوشم نم-

 ! یکرد یهم عادت م نجایکم کم به ا یدونم ول یم-

شد،اما نه دوست داشت ور دست پدرش شود و نه  یختم م نجایبه ا شیدانست ته صحبت ها یم

 کار را دوست نداشت.  نیسبک و ا نیو ا یزندگ نی..در کل ا نکهیا

 پدر و مادرش.  یشود مثل زندگ یکیاش  ندهیخواست آ یداشت ،نم ترس

  ن؟یداد و گفت:شام خورد رییرا تغ بحث

 خوردم،مهمون دارم..  زیچ هی نجایاره من ا-
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 رفت.  خچالیتماس را قطع کردو به سمت  یخداحافظ کی با

 ،پوزخند را مهمان لبانش کرد.  خچالیدر  یرو نوشته

 گردم)  یدرست کن من رفتم؛اخر هفته بر م زیچ هیخودت  ی(شام برا

 یگفت یپرت کردو در دلش گفت:نم ییظرف شو نگیرا کند و در مشتش مچاله کرده ،به طرف س آن

 کردم!  یدرست م زیچ هیخودم  یبرا دیهم خودم با

 زیر یدرست کرد و کنار گوجه ها یکره ا یها مرویخودش ن یدرآورد و برا خچالیتخم مرغ از  دو

 شده مشغول خوردن شد.. 

 یزندگ کیآنها از نظر او  ینداشت،زندگ دهیفا چیپدر و مادرش ه یکردن وفکر کردن به زندگ جنگ

 نیکاش زودتر به ا یدر بهتر شدن آن نداشت،فقط ا یریتاث چیبر باد رفته بود که همزدن آن هم، ه

توانست  یشدو م یکه االن دارد دچار نم ی؛تا به مشکل دیرس یبود  م دهیکه حاال به آن رس یا جهینت

 خود بسازد.  یآرامش گمشده آنها را برا

  12پست #

  

 ****** 

 گذاشت.  فشیرا جمع کرد و در ک لشیخروج استاد از کالس وسا با

داد که آن  یحق م ییرزاید به مامروز خسته شده بود،حاال که تابستان را پشت سر گذاشته بو چقدر

 حرف ها رو به او زده باشد.. 

نگذاشته  نیزم یتابستانش است و هنوز کوله بار آن را رو یکارها یکرد پشتش پر از خستگ یم حس

 شده بود.  دیوارد ترم جد
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به چشم  یآن را با دستمال پاک کرد و دست دیکوچک وسف شهیرا از چشم برداشت و وش نکشیع

 بود. a,b,c,d،تمام مغزش پر از  دیکش شیها

 شد.  یحروف در ذهنش تکرار م نیو اکو وار ا اریاخت یوب

درس ها با  یاوقات بعض یکرد اما گاه یرشته داشت و با عشق هم آن را دنبال م نیبه ا یادیز عالقه

 که نبودند..  یشد،بالخره آدم آهن یخشک واقعا خسته کننده م دیاسات یوجود بعض

 بودند!  دانشجو

 !! دانشجو

 هم خسته اش کرده بود.  یصندل ینشستن رو د؛یبه کمرش کش یدست

کالس با او  نیدر ا یکه  به تازگ یدختر دشیحال شکستن قلنچ انگشتانش بود که دوست جد در

 ! ایریگیغضرف م یدگیه،سابیکارا چ نیشد،ا شیآشنا شده بود گفت:اووو نکن دختر تموم تنم ر

چشمش گذاشته،گفت:از هفت صبح اومدم دانشگاه،دارم  یرا رو نکشیداد و ع لشیتحو یکج لبخند

 خشک شد.   ،کمرمیاز خستگ رمیمیم

 بلند شد به حرفش ادامه داد.  یصندل یکه از رو یحال در

 ! شمیحال م یسلف ناهار؟کم کم دارم ب میبر یایم-

 خورم.  یم یزیچ هیخونه  رمیکالس ندارم م گهیمن که د-

 و اورا باخود همراه  کرد وگفت:  دیتش را کشدست دوس 

 . میشیاز هم جدا م م،اونجایتا کنار سلف باهم بر ایب پس

  

 ینا یبو یزییبود وهمراه با وزش باد پا زییپا لیاوا یقدم با هم،از دانشکده خارج شدند؛ هوا هم

 داشت..  یخوش
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 شده از درخت!  ختهیر یبرگ ها یبو

که الهام گفت:اونجا رو دانشگاه رو سرشون  ردینگ یحال جمع کردن چادرش بود تا باد آن را به باز در

 گرفتن؟چقدر سر و صدا دارن! 

 که الهام به ان اشاره کرده بود.  ییشد!همان جا دهیبه آن سمت کش نگاهش

 . زدندیکه در دستشان بود سر و کله م یبودند و با برگه ا ستادهیپر از دختر و پسر که کنار هم ا یجمع

 کردند.  ینگاه م شانیهم در سکوت به برگه ها یگرفت و گاه یکل کلشان اوج م یصدا یگاه

او و الهام  ریکه رو به مس ییشناخت ،الاقل آنها یاز آن جمع را نم یسرش را بر گرداند کس الیخ یب

 شناخت.  یبودند را نم ستادهیا

  

 نا ندارم!  گهی،باور کن د میتر بر عیسر ایب-

 . دیدست الهام را کش و

 زد!  شیصدا ینکرده بود که کس یو هنوز خداحافظ ستادیدر سلف ا یجلو

 اسرا جون ! -

 اسرا جون؟ -

 . ستادیکرده بود ا شیکه صدا یگشت و نگاهش کرد و منتظر ادامه حرف دختر بر

 با او فاصله داشت که برگشت وبلند رو به جمع داد زد:  گریده قدم د هنوز

 ،حالل مشکالتو اوردم.  ن،اوردمیها دست نگه دار بچه

 و با خود به سمت جمع برد و گفت:  دیکش یبعد همانطور که دست اسرا را م و

  ن؟یخون یشما م هیچ نیا شه،اخهیسرشون نم یچیا،هیطفل نیاسرا که هالک شدن ا ایبدو ب-

 و اورا باخود همراه کرده بود نگاه کرد.  دیکش یکه چادرش را م یلبخند به دختر با
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  اد؟یخوب؟من بدونم از دستم بر م هیبگو چ-

  

 ایطفل نیلبش بود گفت :به جون ا یکه چاشن یرا دراز کرده رو به جمع گرفت و با لبخند بزرگ دستش

 . ادیقسم،مطمئنم از دستت بر م

 اش که تمام شد انگار اورا وسط آن جمع مختلط پرت کرد.  جمله

و چند صد چشم به او دست داده بود که هر کدام با جمالت  یمجر کیو  تیسالن پر جمع کی حس

که دخترک  یبه او زل زده بودند و منتظر بودند بداند فرشته نجات یخاص یمخصوص و حاالت و نگاها

 از او حرف زده بود چه در چنته دارد. 

وجود او بود و انگار  یکه که جز جدانشدن ینرم و نازک اریبس یلبش را کنترل کرد و با صدا یرو لبخند

 . ادیاز دستم برم یداد گفت:چه کار ینشان م شتریمحبت چهره اورا ب

  ستن؟یبلد ن یجمه کن!تخصصبراشون تر نویا ایدر دستش گذاشت و گفت :ب یدختر کاغذ همان

  

منم  زمیشد و گفت:عز لیبود ما ستادهیکه دختر ا ییبه سمت چپ ،جا یبود کم ستادهیکه ا ییجا از

 ها رو....  یتخصص

 جمله در دهانش ماند.  انگار

 خفه شد..  شیانگار جمله در گلو نه

 خواست خفه اش کند.  یغده شد و م شیاصال انگار جمله در گلو نه

 کنار شانه دختر ،نگاهش به پشت سرش افتاد.  از

 صورتش را نشانه گرفته بود.  قایکه دق ییچشم ها به

را باال  شیابروها یاو حاال به طرز خاص دنیبود و با د شیزانوها یرو شیکه دست ها یمرد به

 فرستاده بود. 
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 .ستمیها رو بلد ن یتخصص ادیرا قورت داد و آهسته تر گفت:منم ز شیگلو غده

  

 نخورده بود.   ناهار

استاد را داشت خسته  نیکالس هم که افتضاح تر نیکالس به آن کالس رفته بود و آخر نیصبح از ا از

 ترش کرده بود و حاالاااا 

 به او چنگ زده بودند.  یسمانیحل مشکلشان مثل ر یبود که در پ ستادهیا یجمع وسط

 خواهند به هم برخورد کنند.  یم شیکرد وحس کرد زانوها دایلرز پ یکم دستانش

 ان طرف تر آمد.  یپسر جوان یصدا

 . میکن ی،ما هم کمکتون م نیبگ نیکه بلد ییحاال هر جا-

 داد.  یاراده سرش  تکان یب

 برگه را باال گرفت .  و

پشت داده  اطیداخل ح مکتیبلند شده ،به ن زیخ میبود که از حالت ن یهنوز چشمانش متوجه مرد اما

 کند.  ینگاهش م یگذاشته با ژست خاص تر یرا دو طرف صندل شیو دستها

 خواهر!  گهیبگو د-

 را تار کرده!  دشید نکیع ایتار است  شیدانست چشم ها یرا بست،نم شیها پلک

 بود.  یدلش ،تپش دلش که ناگفتن حال

 یباعث کنجکاو نیخواند و هم شانیبرا ییبایو ز ییوایخط را با ش نیلب گفت و اول ری) زی(بسم اهلل ا

 و جلب نظر بچه ها شد و اندک اندک و آهسته آهسته به دورش جمع شدند. 
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 یشیپر کردن مقاله خود پ یبرا یگریقصد داشت از د یکه هرکس یصحنه ا دنیدار بود؛د خنده

 .  ردیبگ

 توانست چهره تلخ آن پسر قد بلند را از خاطرش ببرد.  یصحنه ها هم نم نیا اما

چند سال از او  دیشا ییشد که بچه ها یم ییکرد و همزمان شنوده حرف ها یم یرا معن جمالت

 گفتند.  یبزرگتر به او م

 ) زادی،دستمریبانو تو کجا بود ول،بابایمانند ،(ا یجمالت

 کرد.  یاو را از شرم سرخ م یکه لپ ها یجمالت

 به او دست داد.  یقد بلند پر شده بود که حس خفگ ییآنقدر از حجم مرد ها دورش

اعصاب  یاز نگاه آن مرد ب شتریعلم داشت ب یایجمع کنجکاو وجو نیکه در ا یتیاما باز هم حس امن 

 بود. 

 کرد.  یآن را حس م ینی،سنگ دنیاز همان لحظه د قایکه دق ینگاه

 )بود.  نمیچ یپر از ترس و سرش پر از تکرار( پرت رو م دلش

 و به ناحق به او نسبت داده شد.  دید ینم آن را در خود یکه اسرا بلند یپر

 کاشته بود.  شیلبها یاو، پوزخند را رو دنیکه د یمرد و

 آرامش!  ی،هوا دیرس یهوا به او م یکم کاش

 داد.  یم ییکه قلبش را از ترس رها ییهوا

 اش دنبال منشاء ترسش بود.  دهیبرگه بلند کرد،نگاه ترس یرا از رو سرش

 ،نبود!  دیند

 را با ارامش بست.  شیها چشم

 داشت.  ییفوت محکم از جنس رها کی دلش
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 یقلب گذاشت ،نه جان گذاشت و نه هوا شینه برا گرید،دیاز کنار گوشش شن قایکه دق یزیآن چ اما

 آرامش!!

  13پست #

  

 !!!!  نجامیمن ا-

 وجود او را نشانه گرفته بود.  ینقطه اصل قایبود که دق یزیت ری،ت یآرام درگوش یصدا نیا انگار

شد که کنارش  یو چشم در چشم مرد دیخورد سرش به سمت صدا چرخ یتکان یزیو غر ناخوداگاه

 صورتش چمبره زده...  یو رو ستادهیا

 جمع است.  نیا یتمام ادم ها یتپش نامنظم قلبش بلند تر از صدا یکرد صدا حس

 اش!  دهیواضح بود تاالپ تلوپ قلب هول شده و ترس چقدر

 بفرستد.  رونیتوانست نفس حبس شده اش را به ب یم کاش

 بلند بکشد..  نیه کیتوانست  یم کاش

 کرد.  یم دایبر او وارد شد نجات پ یکه ناگهان یهمه حس نیاز ا تا

 به جانش افتاد.  فیخف یلرز

 بود؟  یزییباد پا لرز

 نه؟  ای

 داشت.  زییخوش پا یبو شیقبل، برا قهیکه تا چند دق یزییپا باد

 لرز چه بود؟  نیا پس

 سرخ شدو چشمانش دوباره به دو دو افتاد.   یبه آن شیها گونه

 زد .  یزیاعصاب کنارش پوزخند ،غرور آم یب مرد
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 انها که آنروز هم زده بود.  از

 که آنروز او را وادار به فرار کرده بود.  ییآنها از

 برگه  گذاشته گفت:  یجلوتر آمد و دست رو یکه کنار اسرا بود کم یپسر-

 ! ایبانوو جان ، چشم انتظارمون گذاشت گهید بگو

 رنگ باخته اش رفت و دوباره برگشت!  نگاهش

  

و با  ستادهیکرده بود و حاال کنارش ا دشیتهد شیکه چند ماه پ یجمع و مرد کی نیب قایدق نگاهش

 کرد گشت.  یباال رفته و پوزخند تند گوشه لب نگاهش م یابرو یتا کی

 بلندوتند فرار کند.  هیسا نیا ریتوانست باز هم از ز یم کاش

 رفتن بود.  یاهیدر حال س چشمانش

 گفت.  یم یزیچ اگر

 . زدیم یگفت. حرف یم یزیچ دیاگر جاو یوا

 حاضر جواب را ساکت کند.  تیجمع نیتوانست ا یم مگر

 شدن!  ختهیدر هم آم شیهاbها ، aدر هم شدن و   شیکه حروف ها یبه کاغذ افتاد،کاغذ نگاهش

 شد.  شتریحرف ها روانه شده ،به سمتش ب لیس

 خنده بلند ،که خطاب به دختر گفت:حالل مشکالتمون هنگ کرد..  کیو  

 خط فنا بود.  یدخترانه اش در حال رفتن رو ینکرده بود فقط مدار آبرو هنگ

 رفت.   دیهم ناخوداگاه نگاهش به سمت جاو باز
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که تکان خورد و آهسته تر از قبل گفت:  معرکه  ییو لبها زشیو نگاه ت دهیکش یابروها دویجاو

 زبون دراز!!!  یگرفت

 آمد.  شیگلو و پشت لب ها خیتا ب بغض

 را لرزاند.  شیها ولب

  

 نبود.  شیجا نجاهمینبود ،الل هم نبود اما ا ترسو

  شد؟؟؟یچه م زدیم یو حاال حرف ینا امن نینا عمد و ناحقش شد ا یخطا

  شد؟یواقعا معرکه نم 

  شد؟ینم گرانیخنده د هیباز

 سپرد.  یو قلب ناارام و وجود هراسانش را به آن م زدیستون بود و به آن چنگ م کی کاش

 از جنس آدم  ایکنارش  یتمام ستون ها اما

 اعصاب و خشن بودند.  یفرد به او ب نیتر کینزد نیتر کیمثل نزد ایبودند  

از جمع کرد و رو به  یکوتاه ی،عذر خواه ندازدیب یبه کس ینگاه نکهیاورد و بدون ا نییرا پا کاغذ

 !! ریسلف ازم بگ ایب گهیربع د هی سمینویهمان دختر گفت:خودم م

 انیاش م یچادرمشک یو تاب ها چیلحظه پشت پ نیرا تا آخر دیبا عجله از جمع دور شدو نگاه جاو و

 با خود همراه کرد.  یزییباد پا

  ******* 

ترجمه ان با هم سر وکله  یبچه ها از ان داشتند و برا کیبه  کیبود که   یبرگه ا انیم سرش

گذاشت وبه  شیزانوها یحوصله دستش را رو یداشت ب یسیبه زبان انگل یآنها چه ربط زند،رشتهیم

 فکر کرد.  یکار چند ماهه اش با مهندس صارم انیپا یروزها نیفکر به ترجمه برگه،به آخر یجا
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 آلش بود..  دهیو ا لیباب م زیچند وقت همه چ نیا چقدر

به خودش  گرید یجور کرده بود واگر  اندک یدردسر را تا حدود یب یمجرد یزندگ کیساختن  پول

 شد.  یخودش م یگرفت به کل آقا یرا م شد و مدرک یداد و درسش هم تمام م یزمان م

 دیرا د یآمد و سرش را باال گرفت و دختر رونیزد از فکر ب یکه بلند بلند حرف م یدختر یصدا با

 . شدیم دهیکه  لبخند به لب دنبال او کش

 اش جمع شد.  چهره

 آشنا بود؟  شیچهره برا نیا چقدر

ذهن او را  یبود که بد شکل ییصورتش به دنبال رد آشنا یرو نکیصورتش نگاه کرد و از پشت ع به

 قلقلک داده بود. 

 داد...  هیتک یشد،کمر راست کرده به صندل ریدرگ تینها یکنجکاوش ب ذهن

 به !!!!  به

 به!!!  به

 آمد.  ادشیزده شد تازه  جرقه

 گوشه لبش نشست.  یکج لبخند

 جالب، همان دختر گستاخ ؟  چقدر

 با او رو به رو شده بود؟  دوباره

 که کرده بود را از خاطر برده بود.  یدیگذشته بود؟به کل او را و تهد داریماه از آن د چند

 اش است و   رهیکه او هم خ دید یکرد ،م یتر نگاهش م نانهیزبیترو ر قیکه دق حاال

 !!! دهیچهره اش هم مثل همان روز ترس انگار

 جمله خودش افتاد.  ادی
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 اش هنوز آن ترس را دارد.  یآبک دیبه خاطر تهد یعنی

  ت؟یمظلوم نیو ا یگستاخ آن

با هم  یتیاخالقش آنقدر دوگانه بود؟ اصال سنخ  یعنیمظلوم شده؟ نگونهیجمع ،ا نیبه خاطر ا ای

 ندارند. 

  

 شد.  یم ینطوریا دیانجاکه او از جنس مونث دور واطرافش اطالع داشت نبا تا

 فعل شناخته شده بودند.  کیافش اطر یمونث ها تمام

 کرد.  یرا کشف م یدوگانگ نیعلت ا دیحاال حتما با 

 یبرا دیدوگانه گستاخ و مظلوم و ترسو حتما با یموجود دوپا نیبلند شد به سمتش رفت ،ا شیجا از

 شد....  یاو شناخته م

  14پست #

  

 و پشت به در سلف نشست.  یصندل نیبه پشت سرش نگاه کند در را باز کردو دور تر نکهیا بدون

 و نشستن هم نتوانست آرامش کند.  دیلرز یتنش م هنوز

 و دستانش را مشت کرد.  دیکش قینفس عم چند

 باز به ناحق قضاوت شد.  نکهیداشت؟جز ا یاو چه حاصل کمک

 . فتدیکدام از آنها ب چیبه ه گریخواست نگاهش بار د ینم دلش

 پر از شور زدن بود.  دلش

 بدش، بدتر شده بود و حالت تهوع هم به حالش اضافه شد.  حال

 . دیرا مال شیها قهیکرد و شق دیجاو ،نثاریخودخواه هیلب لعنت ریز
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 پسر از نظرش بد آمد.  نیا چقدر

 شد.  انینما شیچهره اش به نسبت انروز زشت برا چقدر

 کرد.  یمراعات م یجمع کم یرفت جلو یانتظار م حداقل

 گذاشت و خودکارش را دراورد وشروع به نوشتن کرد.  زیم یکاغذ را رو ضیحوصله و پرغ یب

  

 کرده بودند.  تشیراجب شخص یادیز یتا به حال فکرها حتما

 نداشت.  یانها معن یلوس بودن  برا ای یوانگیاش کمتر از د یفرار ناگهان نیهر صورت ا در

  

 . ردیبگ تیآنها فعل یها هیداد فرض یاجازه م دینبا پس

 سوال برود.  ریز نیحساس و نکته ب اریشلوغ و صد البته بس طیمح نیاش در ا یاجتماع وجهه

 شد.  یاش م یفرار ناگهان یسرپوش رو کیاش  یترجمه عال حداقل

 یاز پشت رو یاو محال بود ،با حوصله مشغول نوشتن شد که دست یها را پس زد ،شکست برا فکر

 رفت. شانه اش قرار گ

 ***** 

نرم ونازک دختر را  یکه صدا ینشست.از همان لحظه ا شیلب ها یرو یبزرگ تینها یب لبخند

 را شناخته بود.  د؛اویشن

 بعد به سمتش حرکت کرد.  یاو کمر راست کرد و اندک دنیانداخت که با د دیبه جاو ینگاه

 نظر گرفت.  ریمدت هر دو را ز تمام

 کرد جمع کرد.  یرد و بدل م دیکه با جاو یو نگاه یدختر چادر نیا یشش دانگ حواسش را پ و
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و اسرا رفت و بدون آن که  دیبود آهسته حرکت کرد و به سمت جاو ستادهیکه ا ییجا د،ازیجاو مثل

 دو دقت کرد.  نیرا جلب کند ،به حرکات ا گرانیتوجه د

و بالفاصله پا به  دیو از گفته او نگاهش به شدت ترس دیشن یزیگفت و اسرا چ یزیچ دیکه جاو دید

 فرار گذاشت. 

 لبش نشست.  یرو یبعداز رفتنش لبخند و

  طنت؟یو ش دیجاو

  ؟یمیقد دیدر ذهنش دارد؟همان موضوعه تهد یچه فکر یعنی

 . شدیرد نم یمونث چیه یلومتریلبخند چه بود؟او که از شش ک نیا پس

 بود.  یخشک و معمول کیارتباطش در حد همان سالم و عل تمام

 خاکستر ان شعله گرفت.  یعهدش دوباره تازه شد و گدازه ها آتش

 خواست.  یرا نم نیپله از او جلوتر بودو او ا کیباز هم  دیجاو

  

 را گرفت.  دهیرا برداشت و دوباره شماره سپ یگوش

  ؟یخانم یی!کجازمیالو سالم عز-

  ؟یخورم!تو ناهار خورد یدارم ناهار م زم؟سلفمیعز سالم جانم-

  ؟یبرام بکن یکار هی شهیم-

 تو جون بخواه از من ! -

 که از او خواست تبعاتش کمتر از جون دادن نبود.  یکار و

  15 پست

 ) نی(رام



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  54:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 فاصله چند متر از جمع دور شد.   به

 !  یاریاطالعات ازش در ب کمی یدختره ،اسرا حرف بزن نیبا ا یبر یتون یم _

  

 :  دیرا باال برده با تعجب پرس  شیغذا برداشت وابرو ها دنیاز جو دست

 چکار ؟  یخوا یاطالعات م _

 از معمول لطافت خرج کند.  شتریب یکرد کم یسع

دختره خوشش  نیاز ا دیکنه،جاو دایدرز پ ییخوام جا یخودمون بمونه ، نم نیجان ب دهیسپ نیبب _

 .  ارمیخوام مزه دهن دختره براش در ب یاومده م

 پاسخ داد:  متفکر

 تابستونا!  هی، شده قض ستنیدختر اصال راست کار من ن نی، ا نیول کن رام _

 بگم ؟!  یآخه من بهش چ 

 .  اریازش در ب یاطالعات کل هینگو ، فقط  یچیه _

استادا شناخته  شیپ یلیگم ، درس خونه ، از اون پرفوسورا،خ یبذار خودم بهت م ؟یخوا یم یکل _

 ...   دهیانجام م پیتا یترجمه بچه ها رو با کارا یکارا ییوقتا هیشدست،

 ... بگم...  گهید  گهی... د اوم

  

 نه ؟  ای یریخواستما م یکار هی، دهیاه سپ _

که گوشه لبش جا گرفت، گفت : من بارها بهت  یانگشتانش  را در ظرف رها کرد و با لج انیم قاشق

بگه ،به من وتو چه  ادیخواد خودش ب یاگر م دی، جاو نیفهممت رام یدختر، اصال نم نیگفتم،راجب ا

 کنه ؟  یواسطه م شهیداره! چرا تو رو هم یربط
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 . دیفهم ینم

 کرد و گفت:  یخال شیپا ریسنگ ز یحرصش را رو د؛یفهم ینم

  

 بگم !  گهینفر د هیبذار به  یکار برام بکن کی یخوا یمثل داداشه برام ، اگه نم دید،جاویسپ نیبب

 کنه !  یم ممیج نیشماره مهسا رو بده به اون بگم کمتر س اصال

 همه اصرار در هم شده بود.  نیهم فشرد اعصابش از ا یرا رو شیها لب

 !  گمیخودم بهش م ،یشیم یخب ،حاال چرا عصبان یلیخ _

  

 برد .  یاو را سر نقطه حسادت م دیبود ، با یتوجه یب نیتحفه هم نیزد؛قلق ا یشخندین

 !  دیسپ نیبب _

 گفت .  یحوصله هان یب

  

 هان نه ، بگو جان دلم  ! _

 صورتش آمد .   یرو یکج یلبخند

  اد؟یخوبه؟خوشت م ینطوری!ا زمی، بگو جانم ، بگو عز نیرام ییپررو یلیخ _

 ها !  یارین دیاز جاو یطرف هول شه، رم کنه ، اصال اسم ینگ یطوریشد دختر خوب ،  نیآها ، ا _

 چرا اونوقت؟  _

 تا بعد بهت بگم !  ریاطالعات بگ کمیباهاش برو ،  یاش مفصله ، فعال از در دوست هیقض _
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 دختره برم سراغش ؟  نیباشه ! باشه ، کجا هست حاال ا _

 کجاست .   نیدونم ، ظاهرا اومده سلف ، خودت بگرد بب ینم قیدق_

 و گفت:  دیزده از مقنعه اش کش رونیو ب دهیاتو کش یبه موها یدست

 تونم بکنم !  یچکار م نمیبخورم ، برم بب یغذامو که نذاشت 

 !  میبخور زیچ هی میباهم بر رونیب ایشم ! کارت تموم شد ب یخودم فدات م _

  

 ؟  یگفت : تازه گاز بود حاال ناز شد؟پس داداش جونت چ هیکنا با

  

 اول عشقم ، بعد داداشم !  _

  

 داشیو  گفت : پ دید یبه دور تا دور سالن زد و اسرا را نشسته گوشه ا ینگاه نیصحبت با رام نیح

 ازش!!  یخوا یم یچ نمیکردم برم بب

 **** 

 (اسرا) 

زدو به  یاش لبخند یهمکالس دهیسپ دنیشانه اش سرش را باال گرفت و با د یرو ینشستن دست با

 گفت:جانم؟  ینرم

  نم؟یکنارت بش شهیسالم اسرا جان م-

 جابه جا کرد و با دست او را به نشستن کنارش دعوت کرد.  یاش را کم یصندل

شدن بود  اهیحال س دستان اسرا در ریکه ز یبه کاغذ یگفتن نداشت نگاه اجمال یبرا یآنچنان یحرف

 اسرا؟  نیا هی:چدیکرد وپرس
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 باال انداخت:  یا شانه

 هاست،دادن براشون ترجمه کنم!  ییکنم مقاله باشه مال ترم باال فکر

 شم،اصالیم مونیرشته انتخاب کردم پش نیا نکهیوقتا از ا یبخدا!من گاه یدار یعجب حوصله ا-

 حوصله نگاه کردن بهشو ندارم. 

رشتمونو دوست دارم..صحبت  یلیگفت:چرا؟اتفاقا من خ یکاغذ گذاشت و با لبخند یرا رو خودکار

 کشه!!  یخدا رو به رخ م یجور خلقت و بزرگ هینه،یریواقعا ش گهیزبون د هیکردن به 

 بود..  نیو سنگ بیعج یاسرا به نظرش کم یها صحبت

 ! نمیب یتوش نم یجالب زیکه چ گه،منید ،زبانیکن ینگاه م زیچقدر ر-

عالقه کار  شه،بایم نیریچقدر جالب و ش نیبب زیذره عشق توش بر هی،یکن یکه شروع م یهر کار-

 ! مینطوریداره !من که ا ریآدمها تاث دیرو د یلیکردن خ

 یرفت ،سر از فلسفه و منطق در م یم شیمنوال پ نیبه ا د؛اگریکش رونیدست اسرا ب ریرا از ز برگه

 بود.  یگرید زیاو چ تیمامور یجالب آمده بود ول یآن شرل تیآورد،به نظرش اسرا در حد شخص

 پرداخت.  یبه آن م دیاول با که

  ؟یدیانجام م یپیتا یاسرا،هنوز کارا گمیم-

 دم...  یحتما انجام م ادیب شیاره ،اگه پ-

 چرا؟ -

 چرا؟  ی:چدیسر درگم آمد و پرس یکم صورتش

  ست؟ی!سختت ن یکن یم پی!تایکن یترجمه م گهید نیرا به سمتش گرفت و با اشاره گفت:هم برگه
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من باز  یخودشو داره ول یها یدست رو هر کدوم از اون دکمه ها سخت ست،چرخوندنیچرا سخت ن-

 ! یندار دنیبه دو ازی،ن یبلند ش نیهم معتقدم اگه به موقع از زم

 فرداهام.  یبرا دارمیآهسته قدم بر م االن

  16 پست

 یخواست کم یبود،دلش م یدختر واقعا خود خود آن شرل نیبود،ا دنیواقعا در حال سوت کش سرش

 کند.  دایپ نیقیاو  یوجود قتیتابه صحت حق ندازدیب شیبه موها یمقنعه اش را کنار دهد و نگاه

 ! یدار ییایاسرا، عجب دن-

 نشست   شیلبها یرو ینیریبزرگ وش لبخند

 دستش انداخت.  رینگاهش را به برگه ز و

  

 . میبا هم جور ش میکنم من تو بتون یباهات آشنا شم،حس م شتریخواد ب یدلم م یلیخ-

 ! ی،هم از لحاظ روح یاز لحاظ درس ها؟؟هم

  ه؟؟یچ نظرت

 تونم باهات رفت وآمد کنم..  یم

 اهل دلسرد کردن نبود،اهل اعتماد کردن هم نبود. -

 جان!!  دهیتونم کمکت کنم سپ یم ادیاز دستم بر ب ،یازلحاظ درس ی:من هر کارگفت

  ن؟یاسرا شما چند تا بچه ا-

 جا خورد و نگاهش کرد.  یاش کم یوناگهان یسوال شخص از

  

 الزم بود.  یمورد بود ،ول یب یهم خنده اش گرفت سوالش واقعا ناگهان خودش
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 توان؟  هیانه،شبی یهم دار یخواد بدونم خواهر و برادر یدلم م یلیخ-

 متاسفانه من تک فرزندم! -

 خواهر وبرادر دارم.  هی،چقدر بد،من خودم  یوا یا-

  ؟یستین ناراحت

 !ییداد و گفت:قسمت نبود البد،منم عادت کردم به تنها یسرش را تکان-

 بلند شد.  یقارو قور یرا بپرسد که صدا شیداشت سوال بعد قصد

 گرفته بود.  شانیدو خنده  هر

 از شکم اسرا بود.  صدا

 با لبخند گفت:بالخره صداش در اومد.  ده،یرا گز شیکه لبها یشکمش گذاشت ودر حال یرو یدست

  ؟یهنوز ناهار نخورد-

 براش ترجمه کنم.  نویاز بچه ها خواست ا یکیناهار که سر راه  یاومدم برا-

  یسینو یم نویا یدار یاومد یشکمتو ول کرد-

 تموم نشه؟  غذا

 ربعه تمومش کنم!  هیقول دادم بهشون قرار بود -

 ! رمی!برات غذا بگشتویبده من ف-

 ! رمیم شه،خودمینه  ممنون!!! االن تموم م-

 !!!!! مایش قیکنه،قرار باهم رف یبده من ،تعارف م-

 ******** 

 ) دی(جاو
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او از جا  یکشف دوگانگ یدختر شده،و در پ نیدانست چرا ناگهان آنقدر کنجکاور ا یهم نم خودش

 برخواسته! 

 لرزان اسرا بود!  یدو دو زده و لب ها یچشم ها لشیدل دیشا

 قدم برداشت!  آهسته

 رفتنش هم مثل جادو شده ها بود.  راه

 نبض!  یصدا ،ب یب

 دافعه ،جاذبه داشت.  ینگاه به جا نیا نباریا انگار

 جلو رفت.  لیدل یب کامال

 . واقعا جادو شده بود انگار

 گرفته بود!  ینگاه آرامش لحظه ا نیخاص بودن ا از

 خواست.  یم ییلحظه تنها کیلحظه فقط  کی دیشا دلش

 خواست .  یم حسادت

 آنها هم رد نشده بود.  یوقت نداشت و از سر کوچه زندگ چیکه ه یخواست،آرامش یآرامش م اصال

 دنبال آرامشش بود.  به

 !!! نجامیگفت:من ا یآهستگ به

 بود.  تیکه به سمت صورتش برگشت برخالف بار قبل فقط مظلوم یونگاه

 زد.  یلبخند

 ! یکه گفت :بانو جان!چشم انتظارمون گذاشت یبلند یصدا و
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گوش  خیو سحر و جادو جدا کردو درست خود را ب شیآرامش و آسا یرا از تمام حس ها دیجاو

 او را بانو جان صدا کند.  یگریاجازه داد د د،کهید یدختر

 لبش نشست.  یرو یباال رفت،پوزخند شیابرو گوشه

 سراب بود.  کیهم فقط  او

 نداشت.  یآرامش چیه 

 ! الیبود خ الیخ فقط

 شد.  زیت نگاهش

 دختر برود.  نیخواست ا یم دلش

 چشمش بروند..  یدختر و تمام مثل او ها از جلو نیا

 زبون دراز!!  یگفت:معرکه گرفت یضیپر غ یصدا با

 عیچشمش آنقدر سر یلرزان از جلو یاو چرا با لب ها دیرا با تمام خشونت به دختر گفت و نفهم نیا

 گم شد. 

  17 پست

 ) دی(جاو

  

 نشست.  یصندل یدورتر رو یاز جمع جدا شد و کم یمعطل یب

 کرد.  رییآنقدر تغ یناگهان زیهمه چ چرا

 شود.  یم رورویآن ز کیکه با باد  یورق مثل

  

 مقاله اش را در مشتش مچاله کرد.  کاغذ
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 خراب شد.  تینها یکه کرده بود ب یمورد یاز کار ب اعصابش

 داد.  رونیوچشمانش را بسته، باز دمش را ب دیکش یقیعم نفس

 چند ساله اش خارج کرده بود.  یاو را از حال و هوا قهیافتاد که تا چند دق یآرامش ادی

  

 لرزان اسرا را در ذهنش تصور کرد.  یشد و لب ها رهیلب گفت و به در سلف خ ریز یلعنت

 جادوگر! -

 شد.  ختهیاش به کل به هم ر یچند مجهول معادالت

 اش مقابله کند و با او صحبت کند.  یدرون یتوانست با حس ها یم کاش

 متاسفم کوچک !  کیشده در حد  یحت

  

 در حد کاش بودن ؛بود.  دیجاو یبرا زیهمه چ اما

 وجودش مقابله کند.  یمنف یتوانست با حس ها یوقت نم چیه

 کج بار آمد.  خیکه از ب ییلعنت به بنا یا

  

داشت  یکه سع یکنارش نشست و با لبخند تصنع نیاش غرق بود که رام یکشمکش ذهن در

 درونش را پنهان کند گفت:  یخوشحال

  ؟یداشت چارهیچه کار به اون ب دیجاو

  

 نگاه کرد.  نیرام را بر گرداند و با اخم به سرش
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 تو پرش!  یزد یچطور دمیزد و آرام گفت:د یچشمک نیرام

 . ادینم ن،حوصلمیرام الیخ یب-

  

 ! زنهیمورچه هم دور وبرت پر نم هی،یباش ینطوریا یخوا یم یک د،تایجاو ییاه چرا انقدر تو ترش رو-

 گنده پسر!  یلیخ اخالقت

 رنگ شد.  یوب دیهمه فشار سف نیاو از ا یفشرد انقدر که ناخن ها یفلز یرا به صندل شیها انگشت

 داشت.  دیچه خبر از دل جاو او

  

 یکه بزرگ شده بود و چم وخم زندگ یداشت و حاال زمان یرا از کودک یاخالق یتنش ها نیا او

 دستش آمده بود. 

 داشت.  یبر نم دی،مشکل بود که دست از سر جاو نیا

 !! نیبه اطراف انداخت و گفت:بب یبا دست اشاره ا نیرام

 !! یلب تر کن هیهمه آدم،فقط کاف نیا

 کرد آرام و آرام وشمرده شمرده جلو برود.  یسع

 ) دمیوقت ورودت را نفهم چیکه ه ی(آنقدر ارام به دلم نفوذ کرده ا

 کنم؟  یدختره رو برات اوک نیهم یخوا یم

 دنبالت بدوئه!  دهیماه نکش کیبه  شیدک و پز خاله سوسک نیدم با ا یشرف م قول

  

 ! نیپرت کردو گفت:خفه شو رام نیبلند شد و کاغذ مچاله شده را در صورت رام شیجا از
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 . دیرا شن نیرام  یمحکم بلند از کنار او دور شد وصدا یقدم ها با

 .  یعقب افتاده بمون یخوا یم یک ،تایزنیخودتو گول م یفقط دار دیجاو-

 ! ایعوض شده به خودت ب ایدن

  

 تکان داد.  نیرام  یبرا یمحل یب یبه معنا یدست

  

 لحظه جالب آمد وگرنه  کیاو اسرا و راز درونش، فقط  یبرا

 ! یگریمونث د چینه با اسرا داشت نه به ه یکشش چیه 

بود وانقدرهم  حواسش  یزندگ یراانتخاب کند،آن هم برا یخواست کس یم یروز کی، یروز کی اگر

 وقت ،شماره دو پدرش نشود.  چیکرد تا ه یرا باز م شیرا جمع و چشم ها

  

  

  

 ******** 

 ) نی(رام

 . دینگاه کرد و از ته دل خند دیجاو به

 از غرور نهفته بود.  یمرد که در پشتش انبوه نیکردن ا تیلذت داشت اذ چقدر

 چروک شده آن را باز کرد.  یپرت کرده بود را گرفت و تا شیکه برا یکاغذ

 ! دیجاو فتهیعمر به جونت ب هیدردش  یبخورد یکیبا خود گفت: و

 چرخونم!  یبال و پرم م ریتا مثل تورو ز نم،صدیرام من
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کرد که تلفن همراهش زنگ  یم ریکرده بود س یطراح دیجاو یکه برا ییفکر لذت و نقشه ها در

 خورد. 

  

 جانم خوشگله! -

  

  ن؟یرام یکجا-

  

  ؟یدور برا ،چکار کرد نیهم-

  

 گفت:  یو ذوق سرشار یآمده باشد،با خوشحال رونیموفق ب ن،ینبرد سهمگ کیانگار که از -

 تونم بگم!بگم؟  یکه نم یشد،تلفن ییزایچ هیحاال،،،

  

 ینشدو مثل اون دفعه کار رتیدست گ یچیداد و متفکر گفت:فقط نگو ه شیبه لب ها یچیپ نیرام

 !؟ یبکن ینتونست

  

 تشر زد.  یکم یحرص

 به خدا.  یتو رو دار ن،چقدریآقا رام-

 خواد!  یم یکتک اساس هی دلت

  

 سر داد.  یبلند قهقه
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 جانم،کتک خوردن از دست تورو هم دوست دارم!  یا-

 دنبالت!  امیب ییکجا بگو

  

 آمد .  رونیسلف ب از

 !! شتیپ امی،خودم م سیسرو رمیسر م هیخواد ، ینه نم-

 رفت،  خودش

 است.  ست؛مردنیرفتن ها ،رفتن ن یچقدر بعض و

 خواهد.  یکه مرگ هم تورا نم یمردن

 . یبگذار یقرار است پا در چه راه  یدان یکه نم یرفت

 . ستین طانیطان،شیکه ش شهیهم

 هم خود انسان!  یانسان است و گاه کیدر جلد  طانیش یگاه

 رفت.  یاو هم نم کاش

  18 پست

 ) دی(جاو

  

 ظهر گذشته بود و طبق معمول خانه در سکوت بود.  کیبود و ساعت از  زییپا اواسط

 داشت.  ینا گسستن وندیخانه پ واریکه انگار با در ود یرنج آور سکوت

 پشت سر بگذراند.   ییرا هم به تنها ییجدا یتلخ بود؛ بخواهد لحظه ها شیبرا چقدر
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 . دیمرتب چ یرا گوشه ا شیدر جعبه انداخت ولباس ها ییبه تنها یکی یکیرا  شیها کتاب

 رفتن دارد و نه دل ماندن) بود.  ی( نه پاهیبه سراغش آمد،حالش شب یدگیرنج دوباره

 سرش گذاشت.  یرا رو شیو دست ها دیتخت دراز کش یرو

و با عالقه و محبت فراوان در چشم  دیکش یبه سرش م  یهم شده دست کباری یبود تا برا وایش کاش

 خواست بماند و نرود.  یکرد واز او م یکردو او را پسرم  خطاب م ینگاه م شیها

  

فرو رفته بود و  یخال یوایوا،شیبرده بود و در جلد همان ش ادشیرا از  یواژه مادر گریهم د وایش اما

 جوره قصد خارج شدن از آن را نداشت.  چیه

 . دیخوش حالت و نرمش کش یبه موها یدست تخت نشست و یرو

 یکه سالها در وجودش پنهان کرده و به کس ییها هیکرد،گر یم هیمرد بالغ نبود حتما گر کی اگر

 آن را نداده بود.  دنیاجازه د

 قصد بند آمدن نداشت.  یزییپا یروزها نیرا کنار زد باران ا پرده

 را با وانت جابه جا کند.  لشینبود بتواند وسا ممکن

 کرد.  یم یگریفکر د دیبا

 خودش نبود.  نیبهتر از ماش زیچ چیو جعبه کتابها را بلند کرد؛ ه دیچرمش را پوش کاپشن

  

 گذشت.  ییرایدر را با آرنجش فشرد ودر را باز کرد و از سالن پذ رهیدستگ 

 یپر از گرما شیروشن و فضا شهیهم شیتوانست چراغ ها یبود که م یمدت نگاهش به خانه ا تمام

 عشق باشد. 

 رساند.  نیزد و از سالن هم خارج شدو خودش را به ماش یتلخ لبخند
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 عقب گذاشت و دوباره به خانه برگشت .  یصندل یرا رو شیکتابها 

 شد.  اطیمادرش وارد ح نیبعد ماش یآمد و اندک اطیدر ح یدر سالن را نبسته بود که صدا هنوز

  

 توجه باشد و وارد خانه شود.  یکرد ب یسع

که جوهر   یمادرش ،کس ینه ،اما برا وایش یبرا د،دلشیتوانست دروغ بگو یبه دلش که نم اما

 شد.  یاز او بود حتما تنگ م یمیوجودش ن

و قصد دوباره خارج  ختیآن ر یرا هم رو شیلباس ها یرا هم جمع کرد و باق شیلباسها کارتون

 . دیمادرش را شن یشدن داشت که صدا

 چرا باز بود.  نتیماش د؟دری!جاودیجاو-

 دهنش باز ماند.  دیجاو یو جعبه لباس ها ختهیاتاق بهم ر دنیاش را کامل نکرده ،از د جمله

  ؟یکن یچکار م یدار دی:جاودیتعجب پرس با

 زد .  یلبخند حرص درار-

 کنم!  یم ی؟ دارم اسباب کش ستیمعلوم ن-

  ؟؟یاسباب کش-

 لب گفت.  ریز یرا برگرداند و اوهوم شیرو

اسباب  دیجاو یگیم یمعلوم چ چیرا تکان داد و گفت:ه دیجاو یجلوتر اومد و شانه ها یاندک وایش

  ه؟یا قهیچه ص گهید یکش

  ؟یبر یخوا یم کجا

  

 شانه اش سر خورد.  یمادر از رو یداد و پنجه ها یاش را تکان شانه
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 خونه خودم!  رمیدارم م-

  

 خونه؟ -

  

 . ستادیا وایش یبلند شدو روبه رو شیجا از

 خوام مستقل باشم!  یم رمیم نجایدارم از ا دمیگفتم که !خونه خر-

 بود.  رهیقبل به او خ ییبایهنوز به همان ز وایمتعجب ش  چشمان

ت و از ته دل بوسه به صور ردیشده او را در آغوش بگ کباریخواست  یرا لرزاند،دلش م دیدل جاو و

 بزند.  شیبایز

 ! یبر یخوا ی؟کجا م یباز تشر زدو گفت:خل شد وایش اما

 دیبا یک یگفت:اره خل شدم،برا یدورگه شده ا یصدا زدویکه در بند بند وجودش غلت م یباناراحت

 بمونم؟هان؟  نجایا

 کار خودشه!  یهم که هست پ یوقت ایست،یوقت خونه ن چیکه ه یکس یبمونم؟برا یچ یبرا

 کنم؟جانا کجاست؟  یمن کجام ،چکار م یدیاصال فهم تو

 عوض کردم؟  نمویماش دم،چرایخونه خر یمن ک یدیفهم اصال

 بزرگ شدم؟  یمن ک یدیبلند تر کردو گفت:تو اصال فهم یرا کم شیصدا

 نگاه کردو عاقبت من من کنان گفت:  دینهفته در آن به جاو یپر از حس ها ییچشم ها با

 ......من..... من

 بود.  یهمان من ...من... خال دفقطیگفتن نداشت،جواب سوال جاو یبرا یحرف چیه
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زده از اتاق خارج شد  وایبه ش یبرداشت و تنه نامحسوس نیزم یرا از رو شیشد و جعبه لباس ها خم

 گذاشت..  یرا حسرت زده در گذشته بر باد رفته خود باق وایو ش

 شود ،اما شد.  ینطوریخواست ا یاز چله رها شد،نم رشیت

 رفت.  یآمد هم م یم لیاگر س یرفت ،حت یخانه  م نیکرد امروز هر طور شده از ا یتعلل نم گرید

 (اسرا)  19 پست

نشود،چقدر امروز  سیرنگش را باز کرد تا چادرش خ یچتر ساده زرشک عیشد و سر ادهیپ یتاکس از

 هوا سرد بود و بارانش هم قصد بند آمدن نداشت. 

و با عجله سمت  ندیآن ننش یهوا رو یکه چتر را گرفته بود کرد،تا سرما یبه همان دست ی(ها)کوچک

 . دیدانشکده خود دو یورود

 باال رفت   یکیها را دوتا  پله

 در ،چترش را تکاند و  وارد کالس شد.  یجلو و

 لبش نشست و  یرو یزیلبخند ر دهیسپ دنید با

 به سمتش رفت.  میمستق 

 اریبود بس ختهیر یکه در سلف با او طرح دوست یی،همان روزها شانیاول آشنا یکه روزها یدختر 

 که داشت به دلش نشست.  یو شاداب بود و با خوش زبان بایو ز لیشک

  ؟یدیو گفت:باز خواب دیبه پشتش کش یدست

 حوصله گفت:  یبه اسرا ،انداخت وب یسرش را بلند کرده،نگاه 

 ! ستیکن اسرا ،حالم خوش ن ول

 نشست .  دهیکنار سپ یصندل یرو

  ؟یجان؟سرما خورد دهیدستان خودش فشردو گفت:چته سپ انیدست او را م و
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 نه ،فقط ول کن اسرا؟ -

 گذاشت.  یصندل یو دوباره سرش را رو دیکش رونیدستان اسرا ب انیدستش را از م و

  

 خوام ؟  یجان،من که بدتو نم دهیچسباند و آهسته گفت:سپ دهیرا به گوش سپ دهانش

 تو،  یشد ینطوریبگو،چرا ا بهم

 الغر وزرد شده؟  یلیدکتر ،آخه سر و روت خ میباهم بر یخوا ی،میشاداب و سرحال بود یلیخ قبلنا

 شد.  رهیخوش حالت و شفاف اسرا خ یدادو به چشم ها رونیرا ب نفسش

جفت از آن  کیخودش  یکه روز ییزد ،چشم ها یدر آن موج م یو درخشندگ ییبایکه ز ییها چشم

 را داشت. 

 حسرت و آرزو شده بود.  شیداشتن دوباره آن فقط برا گریحاال د واما

 شد.   یو باران یامروز  ابر یروشن چشمانش مثل هوا یها لهیت اریاخت یب

 بر خواست و به سمت در خروج رفت...  شیاز جا 

با خود  اریاخت یآورد،قدم زدو قدم زدو ب یاش را جا م وانهیباران تند حال دل د کی ریز یوانگید فقط

 تکرار کرد. 

  دیگر یدرون اتاقم م ی(ابر

 ست  یاتاقم کامال ا طوفان یهوا

 بارد  یم شهیتند تر ازهم باران

 ... ستیهوا چه

  الیغرق در مرداب خ من

  یمانیزنم پارو تا سواحل پش یم
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 شوم آشفته حال  یم گرید بار

  یمانیپر زپش یگذشته ا ز

  

 که مثل آب روان رفت  یعمر

 آب اما نه زالل،گل آلود  مثل

 به زوال رفت  یعمر چه

 حاصلش چشمان اشک آلود  گشته

  

  شیخو یمانیغوطه ورم در پش حال

 ...که اشک ندامتم ندارد سود غیدر

  شیدلم هر دل شود ر یآوا ز

 به رود)  دیایکه آب رفته ن افسوس

  20 پست

  

 (اسرا) 

  

شده  یو باران یکه لحظه آخر ابر یو نگاه خسته و کرخت دهیسرد سپ اریاز رفتار بس ریو متح مات

 ،مانده بود. 

 گرفت.  دهیبراق سپ شهیاز لرزش نگاه هم دلش

 حوصله کرده بود؟  یخاطر دوستش را انقدر ب یزیچ چه
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 بود.  رهیبه در خ دهینشست در انتظار آمدن سپ یصندل یتمام رو قهیدق چند

شده بود و کم کم وقت آمدن استاد به  ریرنگ در دستش انداخت؛د ینقره ا فیبه ساعت ظر ینگاه

 بود.  دنیو سرکه در حال جوش ریگشت،دلش مثل س یبر نم دهیشد. پس چرا سپ یکالس م

 رفت.  دهیاش غلبه کند و بلند شده ،به دنبال سپ ینتوانست بر نگران عاقبت

او  یشدن ها یپا پ نیاز ا ایاو ناراحت شده، یاز حرف ها دهیسپ دیکرد شا یخود فکر م الیخ در

 شده و از کالس خارج شد!  ریدلگ

 خلوت و نسبتا سرد دانشکده زد،.  یدر راهروها یکوچک دور

  د؟یسپ یو در دل گفت:کجا رفت دیکش یکوتاه هوف

 انداخت.  یو باران سیخ اطیبه ح یدانشکده نگاه یورود وانیرا باز کرد و از ا در

کرد؟آن  یرفتن م رونیآذرماه هوس ب یدر سرما یهوا به جانش افتاد،مگر کس یاز سرما یدیشد لرز

 باران؟  نیا ریهم ز

 یکم یاهیبه اطراف انداخت،که جسم جمع شده س یو نگاه دیچیچادرش پ یرا محکم تر ال خودش

 توجهش را جلب کرد.  یفلز یصندل یآنطرف تر،نشسته رو

 شتریب یپا تند کرد تا کم اهیجمع کرد و به سمت آن جسم س شتریدرهم رفته از تعجبش را ب یابروها

 باران تند وسرد در امان باشد.  نیاز شر ا

 ! دهیسپ-

 کرده بود.  یصندل یشروع به صدا کردن دخترک چمبره زده رو یهمان چند قدم از

 جان؟  دهیسپ-

 بود نه جان داشت و نه روح!  دهیاز سپ یلیدختر انگار تمث نیکه رفت اه از نهادش بلند شد،ا جلوتر

 سرما به وحشت افتاد.   نیآن در ا تینها یسوزان او زد و از حرارت ب یشانیبه پ یدست
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 زد.  یصورتش ضربه کوچک به

  هو؟ی،دختر خوب چت شد  دهیسپ-

 تو بارون!  یچرا اومد آخه

 را گم کرده بود و دلش به ول وله افتاد.  شیو پا دست

 او را بلند کند؟  دیرس یزورش م مگر

 رساند.  یم مارستانیهر چه زودتر او را به ب دیبا

 داشت.  یاز آب، حتما او را به تشنج وا م سیخ یلباس ها نیتب وا نیا

 و وادار به بلند کردنش گفت:  دیرا کش دستش

 ببرمت دکتر!  دیتونم بلندت کنم،پاشو با ینم ییترو خدا بلند شو ،من تنها دهیسپ

 یو با پس مانده انرژ دیرمق پس کش یداد،دستش را ب یکه در وجود دختر جوالن م یحال یتمام ب با

 زد و گفت:ولم کن اسرا!  یجان یب ادیاش فر

 خدا!!  یا

 !! رمیتو!!بزار به حال خودم بم یکن یولم نم چرا

  

 هاست.  یناخوش نیحرف ها احتمال هم نیوا ستیدانست حالش خوش ن یم

 !! دهیسپ-

 ! رهیبم دهیمرد ،بزار سپ دهیسپ-

 !یگیم ونیهز یتو ،حالت بده دار یگیم یچ-

 ! مارستانیببرمت ب دیشو با بلند
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کرد و با همان صدا گفت:اسرا من غلط کردم  ییخودنما شیاز پ شتریب دهیدخترانه و گرفته سپ یصدا

 کن!!  ،ولمیشدم،چقدر تو کنه ا قیباهات رف

 ازت متنفرم!  ام،منیب ییخوام باهات جا ینم من

  21 پست

  

 ) دی(جاو

 خواست .  یرفتن م یفقط هوا نباریکاسه صبر چند ماهه اش بالخره تمام شد و دلش ا 

 ! ییرفتن و تنها یهوا

 نیکه با ا یمادر ،زن شیبود ونگاه و صورت نامهربان و پر آرا دهیکه تا به حال ند یپدر مهر جز

سفت تر وبند همان تک رشته محبت ته قلبش را  دیخشم ونفرت را در دل جاو یها هیچهره،فقط پا

 جزم کرده بود.  یگریاز هر لحظه د شتریرفتن ب یپاره کرده و عزمش را برا

فقط ،انتظار در  شیکودک یایرو یهمه سال،ماندن پا نیداد،بعد از ا یعطفت خانواده نم یخانه بو نیا

 سراب بود..  کینشستن 

 مهم نبود.  شیباران هم برا گریرا گرفت،حاال د یسرعت شماره وانت تلفن به

 رفت.  یهم اگر ببارد امروز حتما م لیخود قول داده بود س به

که مادر نام  یکرد و بدون نگاه به صورت زن نیاتاقش را بار ماش لیساعت اندک وسا کیعرض  در

 بست.  شهیهم یخانه را پشت سرش برا یهاداشت در 

 سپرد.  ندهیآ یایگذاشت،و دلش را به رو نیفرمان ماش یرا رو سرش

 برگردد.  شیکرد تا ورق زندگ یم یکار حتما

 خورد.  شهیبه ش یبود که دست الیفکر و خ در
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 . دیکش نییرا پا شهیش

 بود!  راننده

 کنم؟  یبار کجا خال ن؟منیایآقا شما نم-

 خانه را هم به دستش داد و گفت:  دیخواند و کل شیرا برا آدرس

 یباهات حساب م رسم،همونجایمنم م نیکن یخال لیکمکت !تا شما وسا ریبگ یهم خواست برو،کارگر

 کنم! 

 زودتر برم!  دی،من با دینکن ریآقا د-

 کنم!  یشد هم باهات حساب م ری،هر چقدر د امینه برو ،زود م-

 . دیدو نشیداد و به سمت ماش یسرش را تکان مختصر راننده

 او هم استارت زده به سمت دفتر کار پدرش حرکت کرد.  همزمان

 توانست از پدرش بگذرد .  ینم

 دفتر کارش ترمز کرد و با عجله سوار آسانسور شده به طبقه مورد نظر رفت.  یجلو

 بعد در باز شده وارد شرکت شد!  یدر را فشرد و اندک زنگ

 بابا هست؟ -

 هم هستن!  د،تنهایبر خواست و گفت:البته ،بفرمائ شیاز جا دیجاو دنیبا د یمنش

 داد و به سمت پدرش رفت.  یبه در زد و وارد اتاق شد،سالم بلند یتقه ا یمعطل یب

شدو به سمتش رفت و با  وقت از روز در اتاقش،بلند نیآن هم ا دیجاو یناگهان دنیهم با د منصور

 لبخند گفت: 

  ؟یاز من گرفت یجانم،چه عجب سراغ دیبه به جاو-
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 گفت:ببخش بابا!  یدستش را در دست پدر گذاشت و با مهربان-

 در دستش بود به سمت مبل رفت.  د،یکه دستان مردانه جاو همانطور

 باباجان!  نیبش-

 ! یخداحافظ یخوام زود برم!اومدم برا یم-

  ؟یبر یخوا یانقدر زودم ؟چرایگرفت لیرو تحوخونه -

 ،تحمل کنم!  نیاز ا شتریتونم ب یخسته شدم نم-

 کمیمنه!اگه  یعرضگ یب ریتقص زیگفت و آهسته گفت:حق باتوئه،همه چ نییسرش را پا منصور

 ..... شتریب

 گذشته ها!  الیخ یکنم ،ب یبابا!خواهش م-

هنوز  شیاش بود که از گذشته برا یخوش کودک یدور گردن پدر انداخت،تکرار خاطرات روزها دست

 مانده بود!   یزنده باق

 خودم!  شیپ ایبه بعد شبا ب نیمنصور خان!از ا-

 !؟ یکن یشطرنج باز یتون یهنوز هم م نمیخوام بب یم

 صورت مردانه اش نشست.  یرو یکج لبخند

 بار آمده بود.  یبر خالف خودش مرد محکم او با تمام مشکالت، دیجاو

 پر صالبتش ،مرد او بود.  یاو با ان چشم ها دیجاو

 پسرم!  امیاش را در چنگ گرفته و فشرد و گفت:م شانه

  22 پست

  

 (اسرا) 



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  78:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

تب سوزان محال بود  نیاش گذاشت،ا یضیگرفت اما ان را به حساب مر دهیسپ یاز حرف ها دلش

 شیهم کار را برا دهینکردن سپ یتوانست او را با خود ببرد وهمکار یکه نم ییباشد.تنها ونیبدون هز

 سخت تر کرده بود. 

  

به سمت کالس پا تند  دهیگذاشت وبه دنبال اوردن کمک و لوازم خود و سپ مکتین یجا او را رو همان

به حالش  یریقطره دو قطره هم توف کیاز اب شده بود و  سینداشت خ یا دهیفا گرید دنیکرد،دو

 نداشت. 

کرد و او را به  ینیرا سوار ماش دهیکرد سپ یکار م یکه در قسمت نگهبان یبعد به کمک خانم یاندک

 رساند...  مارستانیب

 یگوش یکرد که صدا یکنار تختش نشست و به صورت زرد رنگش نگاه م یرنگ  دیسف یصندل یرو

 در آمد.  دهیتلفن سپ

توانست تلفنش را جواب بدهد، خودش هم در جواب  یبود و نم دهیتخت خواب یحال رو یکه ب او

 دادن دو دل بود. 

 نه؟  ایاجازه را دارد به تلفنش جواب دهد  نیا ایدانست آ ینم

  ؟یشدند چ یاگر خانواده اش بودند و نگران حال او م اما

ه خدا سپرد و پاک ب تیصفحه افتاده بود ،دلش را با ن ینام رو یب یاش را برداشت، شماره  یگوش

 صفحه آن را لمس کرده،الو گفت.. 

 . امدین ییصدا اما

 بار دوم هم الو گفت و تماس قطع شد.  یبرا

گذاشت و تلفن خودش را  دهیسپ یپا ریانداخته ،ز فیرا در ک یانداخت و گوش یاش را باال شانه

چند کلمه  د،هنوزیآ یتر به خانه م رید یبرداشته با مادربزرگش تماس گرفت و به او گفت که امروز کم

 . فتادا دهیباز سپ مهین یرا برگردانده، نگاهش به چشم ها شیصحبت نکرده بود که رو شتریب یا
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 ! دینم دارش کش یبه موها یو دست ستادیسرش ا یتماس را قطع کردو باال عیسر

 !؟ ی؟بهتریشد داریب-

 رمق گفت:خوبم!  یکرد و آرام و ب لیبست و سرش را به راست ما یپلک-

 نشست و دستانش را گرفت.  شیو و رو به رو دیجلوتر کش یرا کم یصندل

 نگرانت شدم،  یلی، فشارت رفته بود باال !خ یگفت تب عصب یدکتر م-

  ؟یشد ینطوریا چرا

نم دارش گم  یموها انیاز گوشه چشمش سر خورد و م یشد و اشک داغ یا شهیروشنش ش چشمان

 شد. 

 غم کرده بود؟  شکشیکه روحش را پ یگفت از درد یم چه

خواد  ینگو،دلم نم یندار زم،دوستینکن عز هیو گفت:گر دیبه صورتش کش یبا محبت دست اسرا

 ! یش تیاذ نیاز ا شتریب

 اسرا!  یبود گفت:چرا انقدر تو خوب شیکه در گلو یبغض بزرگ با

 گفت.  یمن م یهایاز بد یاالن کل مامانم بود ست،اگهین امینطوریزد و گفت:ا یقشنگ لبخند

 دهد.  رییاو را تغ هیروح یخواست کم یدند،میرا گفت و هر دو باهم خند نیا

 بدم!  یلیمن و ببخش اسرا!من خ-

 نشست .  شیشانیبر پ یتصنع یاخم

 ! یشم!مگه چکار کرد یحرف نزن که ناراحت م نیا گهید-

 من..!! -

 ! مارستانیاوردمش ب یتو بود م یهم جا گهید ینکردم هر کس یمن کار دهیباور کن سپ--
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 صبرش!  نمیا نیکرد و  گفت:بب یعطسه بلند شیحرف ها انیلحظه  م همان

 ! ستین تیحال یگرم ونه؛ید یسرما خورد-

شام سوپ درست کنه،با دو تا قرص  گمی،تو خوب شو برو خونه!منم به مادرجونم م قمیسرم رف یفدا-

 . شمیخورمش تا صبح خوب م یم

  

 اسرا من!! -

 یرا کنار گذاشته بود وقصد بازگو کردن حرف دلش را داشت که گوش دیلحظه ترد کیدر حد  دیشا

 یدوسه بار تیبلند شد و همزمان گفت:گوش شیاوردن تلفن همراه از جا یاش زنگ خورد و اسرا برا

 زنگ خورد. 

 خانوادت باشن ،نگران بشن  جواب دادم ،البته حرف نزد..  دی،گفتم شا یبود خواب

 گرفت.  دهیرا به سمت سپ یگوش و

 !فتیاجازه دست بردم تو ک یببخش ب گهید-

 شماره،رد تماس داده،آن را کنار دستش انداخت.  دنیداد وبا د لشیتحو یکج لبخند

  ؟یدیجواب نم-

 االن حال ندارم! -

 ! شنینگرانت م-

 خواست جواب اسرا را بدهد که دوباره تلفنش زنگ خورد.  یم

 جواب داد.  یبلند و خش دار بایتقر یلب گفته،با صدا ریز یرا در دست گرفت و لعنت یگوش

 ! یخوا یم یهاااا،چ-

 ! مارستانمیب
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 !! یکن یتونم،چرا ولم نم ینم

 اشکش روان شد و نگاهش را به صورت متعجب اسرا دوخت.  دوباره

 بود.  فیدختر ح نیکار را نداشت،ا نیجرات ا واقعا

 او تصور کرد،تنش به لرزش افتاد.  یرا جا خودش

 ! یریو مفت مفت بگ یکه مفت نبود. مفت مفت بده آبرو

 توانست نارو بزند.  ینم

 مخاطب پشت خط،، چشمانش را بست.  یبا حرف ها اما

کرد که از اسرا به عنوان طناب نجات خود استفاده کرده بود. چشمانش را باز  یحتما او را لعنت م خدا

 کرده، 

 ملتمسش را به اسرا دوخت، و در دل گفت:ببخش!!  نگاه

 ولم کن!!  گهیزد:باشه ،باشه د ادیدر جواب مخاطبش فر و

 را قطع کرده و نکرده کنار دستش پرت کرد.  یگوش و

  23 پست

  

 ) دی(جاو

به  یشتریکاسته شد وحاال با ارامش ب یدلش کم ینیو صحبت با پدر از سنگ ینیهمنش یقیاز دقا بعد

 راه افتاده بود.  شیکوچک مجرد یسمت خانه 

که قرار  یرا باالتر برد و با لذت به کوچه ا نیآهنگ ماش یفرمان ضرب گرفت و صدا یانگشت رو با

 نگاه کرد. او باشد  تیبه بعد شاهد رفت و امد و موفق  نیبود از ا

 در کرم رنگ توقف کرد وبه سمت واحدش رفت.  یجلو
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 کرده منتظر او بودند.  یرا خال لیآمد انگار راننده و کارگرها وسا یاز خانه نم یادیز یسروصدا

 زد.  یو پول کارگرها را حساب کرد و با آرامش در خانه کوچک خودش دور هیکرا

 غم نداشت.  گریخودشان تنها بود اما د یهم مثل خانه  نجایا

 کردند.  ینم یاو دهن کج ییخانه به تنها واریو د در

 گذشته!  انیپا یعنیآمده بود ، نجایکرد،حاال که به ا ضیتعو یراحت یرا با لباسها شیلباسها

زدو مشغول به کار  یهمت را باال م نیآست دیداد.پس با یکه تا امروز او را عذاب م ییروزها انیپا

 . شدیم

 هم داشت.  یکل دیخر کیبه  اجیاحت خانه

و به  دیچ یواریرا در کمد د شیو لوازمش را به اتاق برد و آنها را جابه جا کرد و لباسها تخت

 آشپزخانه رفت. 

 دانست.  یخانه نم لیوسا دیهم از خر یزیبود و چ یخال یاش گرفت ،همه جا خال خنده

 کرد؟  ینتخاب مخودش ا دیبا یعنی

 کرد؟  یرا انتخاب م یو قور یخودش طرح فنجان و کتر مثال

 مثال فرش را؟  ای

 خوردن نداشت!  یبرا یزیهم که چ شام

 ها انداخت.  نتیکاب یخال یبه جا ینگاه

 نداشت.  خچالیازهمه مهم تر  

 زده بود؟  رونیامروز از خانه پدرش ب یچه حس با

 بود!  یوانگید
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شد گفت  یکرده بود،م یمال تیپدرش او را حما یخانه کوچک کل نیا دیاورده بود در خر شانس

 گذاشته بود.  هیما نشیرا  از ماش یخانه را داده بود و باق دیدو،سوم پول خر

 زد!  رونیاز خانه ب یکل دیخر کی یرا عوض کردو برا شیلباس ها دوباره

 ******* 

 (اسرا) 

 یو نگاهش رنگ باخته بود ناراحت شده،چند قدم عقب تر رفت،او چه م ختهیاشک ر دهیسپ نکهیا از

سر او در  یباال ستادنیا دیاشک ها مثال اشک تمساح هستند،با خودش فکر کرد شا نیدانست ا

 مشغول مکالمه است؛ درست نباشد.  یحال

 پرت کردو گفت:اسرا؟  شیرا کنار پا یگوش دهیرفتن داشت که سپ رونیو قصد ب برگشت

 جانم؟ -

 خونه!  میباز کنه بر نویا ادیبگو پرستار ب-

 هنوز که سرمت تموم نشده! -

 موندن ندارم!  نجایتحمل ا گهیخوام برم د یم-

 مونده،بزار تموم شه!  کمیفقط -

 ! شمیکنم خوب م یخونه استراحت م رمیکنم،م یاسرا خواهش م-

 ماند و تمام فکر وذکر و عذاب وجدانش!  دهیرا تکان داد و از اتاق خارج شدو سپ سرش

او از دل  یپر محبت برا نگونهیرا که ا یدختر ندیخواست فرار کند و نب یفقط بهانه اش بود،م رفتن

 گذاشته بود.  هیوجان ما

 صدا و صورت او از عذاب وجدانش کم کند.  دنیو نشن دنیخواست با دور بودن و ند یم

 بود...  دهیسپ تی. حکازندیخواب بودن م خودش را به یکیخواب است و  یکی
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 به خواب زدن ها!!!  نیرا به خواب بودن زده بود،وامان از ا خودش

خارج  مارستانیبرگشت وسرم او را باز کردند و دستش را گرفته از ب یبعد اسرا با پرستار یاندک

 شدند. 

 گفت:ببخش اسرا!  دهیگرفته ،سوارش کردو در حال بستن در سپ ینیاو ماش یبرا مارستانیب یجلو

 کار امروزش نبود.  یببخش ،برا نیدر را بسته او را بدرقه کرد و باز هم ندانست ا ینیریلبخند ش با

 بود که قرار بود بر سرش هوار کند.  یتلخ یباز یبرا

  24 پست

  

 ) نی(رام

 یبر صفحه آن زد و رو یو بوسه ا دیجلو کش در دستش را یکه قطع شد گوش دهیبا سپ تماسش

 داشپورت گذاشت.. 

 شد ؟  یشد ؟راض یچ-

 بود.  دهیپرس نیسوال را از رام نیبود که ا ماین

 نشه؟  یتونست راض یبه او انداخت و با غرور گفت: م یکج نگاه

  ؟یکه تو سرش اورد ییاره خوب اون بال-

 سر داد.  یبلند خنده

 من نه، خودش! -

  ؟یا هیقض یسر اصل هیبه هر حال، تو -

 !!من اعصاب ندارم!  ماین-

  ؟یچکار کن یخوا ی!حاال مارهیباشه بابا،زود جوش م-
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 ! دیبرم سراغ جاو دیبا-

 ! یتوسرته،تو چرا انقدر مرموز یبگو چ مایجان ن ن،یرام-

 به حال تو داره؟  یو اون دختره ،چه سود دیجاو ینم،نابودیا ریهمش درگ من

 نگاه کرد.  مایاش را تنگ کردو به ن یتوز و وحش نهیک چشمانش

 شد؟  یم یها، شتر نهیک یبعض چرا

 قلب نداشتند؟  یعنیبودند؟ نهیها چرا انقدر بد ک یبعض اصال

 نبودند؟  انسان

 بود؟  ایدن نیفقط هم یزندگ

 شناختند؟  یکجا بود،اصال خدا را م شانیخدا پس

لحظه  یخودم ساختم،برا یبا دستا مویاومد،من تموم زندگ یپسر بدم م نیسالها از ا نیتموم ا ماین-

 .. دمیرس نجایتا ا دمیلحظش جنگ

 بود.  یخدا ناراض شهیاون هم اونوقت

 آماده،کارش آماده پولش آماده!  شیماه شهر هر

  ؟یمن چ اما

 ! میسگ دو زد ؟فقطیچ تو

 اون غرورش صددرجه از خودش جلوتره!  اونوقت

 ! ادیچشماش و حالت نگاش بدم م از

 ! نمیخواد نابودش کنم، شکستنشو بب یم دلم

 کند. سهیخودش مقا یرا با باطن زندگ گرانید یوقت ظاهر زندگ چیه دیدانست نبا یهم نم نیرام و
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 یکه م ویکار نیهم ره،بزاریگ یشو! دردسرش دامن خودمونو م الیخ یب گمیمن که م نیبابا،رام یا-

 ! میبد صلهیدردسر ف یکنم و ب

 ! فتمیخوام به دردسر ب ینم من

 ! یافت ینم-

 داره!  یدختره چه گناه-

 همراه خشک ما بسوزه!  دیتر ،با نیرا به حرکت درآورده گفت:ا نیزد و ماش استارت

همان  دیدانست هر چه گفت با یدستش بود ،م نیسرش را برگرداند و به جلو نگاه کرد،اخالق رام ماین

 شد.  یم

 است.  دهیفا یزدن ب حرف

 : دیداد فقط توانست بگو یموضع نم رییوقت تغ چیه او

 رو من حساب نکن ! -

 نگاه هم نکرد.  مایبه ن یافزود،حت نیرا محکم جابه جا کردو به سرعت ماش دنده

 باشد.  نیرام یغالم  خواسته ها دیبا شهیباز هم مثل هم دیفهم مایون

 را گرفت و بعد از چند بوق.....  دیاش را برداشت  و شماره جاو یگوش

 سالم داداش! -

 کارت دارم !!  ییکجا

 !! شتیپ امیب دیچه خوب پس شام با ؟یجد

  ها؟؟

 که!!  یخوا یکمک م پس
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  ام؟؟؟یب

 ... امیخرم م یم چیداداش!ساندو باشه،نوکر

   یه

 قطع نکن،آدرس ندارم؟  یه

 خدافظ!  باشه

 گفت:  مایرا کنار گذاشته رو به ن تلفن

  ؟یشیم ادهیتو کجا پ ماین

 ! میش یبرا منم بخرم اونجا از هم جدا م چیساندو هی میبر-

  25 پست

  

 ) دی(جاو

 بزرک کرد.  اریفروشگاه بس کیرا در  دشیاز دو ساعت تمام خر کمتر

 عروس بود!  هیزیبود که اسم فروشگاه جه نجایا جالب

 هم بود؟ یعروس عجب

 نشیمناسب تر متیو ق نیساده تر زیوسواس به خرج ندهد و از همه چ ادیکرد مثل عروس ها ز یسع

 لشیخواست از وسا یاو را بدهد، مگر چقدر م یمجرد یکه کفاف زندگ یزیرا انتخاب کند، چ

 استفاده کند. 

 چقدر خانه بود که بخواهد از همه آنها استفاده کند.  ای

 خانه اش شد.  ینو اش راه لیو با وسا دیکش لشیوسا یبرا یمدت دار چک

 زد.  یبار دوم از مستقل شدن خوشحال شده، لبخند از ته دل یکه مرد بود برا نیا با
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 ،چند کارگر هم گرفت.  لشیبا وانت وسا همراه

  

 . دیایزنگ زده و قرار بود ب نیخوب که رام چه

 شد.  یدلش خنک م دیکش یکار م نیاز رام یهمش پول کارگر داده بود کم امروز

 مبل نشستند.  یرمق رو یرا جابه جا کرده ،ب لیبعد وسا یساعت 

 با خودت!  شی،بق دیکمرم شکست جاو-

 ! دهیوامونده رو،بو گند م نیا نمیزد و گفت:بردار بب زیم یرو نیولو شده رام یبه پا یتک پا ضربه ا با

 خوب حاال!عوض دستت درد نکنست! -

 خوب!  یگفت:برا داداشت کرد رفتیکه به آشپزخانه م یحال در

 برات کنم.  شتریکارا،قراره فردا ب نیلب گفت:اره خوب داداش تا بمونه از ا ریز

 بزار تو ماکروفر گرم شه!!  چارویساندو دیبلند تر گفت:جاو و

دم در  زارمیم کارتونارو نیبا چند کارتن بزرگ از آشپزخانه خارج شد و گفت: تا من ا دیجاو همزمان

 گرم کن!  چاروی،خودت ساندو

 تو االن؟  یستیببرم ،خسته ن نارویول کن بزار فردا ا-

 کنن!  یو خراب م سن،فرشیفردا،همه نم گرفتن و خ ویچ یچ-

که در  یدیرفت بلند رو به جاو یکه به آشپزخانه م یبلند شدو  در حال شیاعصاب از جا یو ب خسته

 بود گفت:  یبزرگ لوازم خانگ یحال سرو کله زدن با کارتن ها

  ؟یایفردا دانشگاه م دیجاو

 . دیبم و مردانه اش را در حال بلند کردن کارتون ها شن یصدا

 اره بمونم خونه چکار کنم! -
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 !!! یکن یم یزد و گفت:کار خوب یطانیرا باال داده لبخند ش شیابروها-

  26 پست

  

 (اسرا) 

  

 هم ورم کرده بود.  شیشد ،تمام تنش درد داشت و گلو داریاز خواب ب یزنگ گوش یصدا با

 شده و نمازش را خواند.  داریقبل بود که از خواب ب قهیده دق نیزود صبح شد،انگار هم چقدر

 توانست بخوابد. یهم م گرید قهیآورد و زنگ را خاموش کرد، کاش ده دق رونیرا از پتو ب دستش

و در خانه  دادیم یخواست،چقدر خوب بود اگر امروز به خودش مرخص یرفتن نم رونیب دلش

 بتیرا غ یجلسه ا چیخورد،مخصوصا او که ه یبر نم یجلسه که به کس کیکرد، یاستراحت م

 نداشت. 

پتو  ریز یجمع شد و در حال لذت بردن از گرما شتریپتو برد و در خودش ب ریفکر سرش را ز نیا با

 بود که تلفنش زنگ خورد. 

 جواب داد.  ریپتو برد و از همان ز ریرا ز یزنگ کوک ساعت نبود؟گوش گریزنگ د نیا

 بله؟؟؟ -

 به خش افتاد و چند سرفه کرد.  شیگلو و

  ؟یشد ضیاسرا!مر-

 کنه!  یکوچولو گلوم درد م هی-

 من شد،ببخش اسرا جونم!  ریهمش تقص یاله-

 ! ستین امیز،خوبم،اونطورینه عز-
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  ؟یایامروز کالس نم-

 فیو چند سرفه پشت هم خف دیاورده به پشت دراز کش رونیزد و سرش را از پتو ب شیدر جا یغلت

 استراحت کنم!  کمیخواستم  یکرده گفت:م

 هنوز ناراحتم!  روزیخاطر د ،بهیبود شمیخواست امروز پ یدلم م یلیف،خیاهه چه ح-

 ! ستین ینداره که،من که گفتم مشکل یناراحت-

سر کالس ،من بدون تو  یایامروز نم ینازک کرده و دلبرانه گفت:اسرا جونم واقعن یرا کم شیصدا

 چکار کنم؟ 

که از  ام،خوابینشست و گفت:م شی،در جا دهیبه چشمانش کش یبود،دست دهیاز سرش پر خواب

 ! امیخورم م یقرص م د،دوتایسرم پر

 مونم!  یگفت:آخ جون فدات شم ،پس من منتظرت م یو با خوشحال دیکش یاهکوت غیج دهیسپ

 *** 

 ) دهی(سپ

 را گرفت:  نیمحض قطع کردن تماسش با اسرا،شماره رام به

 زنگ زدم.  ن،بهشیالو رام-

 خوب؟ -

 ! یهم بدبخت کن گهینفر د هی ،قراریخوب نداره که ،منو بدبخت کرد-

 ! ینیب ینکن که بد م لیضا موی،امروز رو دور خوشم ،خوش دهیسپ نیبب-

 . دیچک نییاز گوشه چشمش پا یاشک

 ترو خدا!!  نیرام-

 نداره!  دهیخود اشک و آه نکن ،فا یب-
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 خودخواه،من دوست داشتم،همه کارام از سر دوست داشتن بود.  یلعنت-

 کنم!  یدوست داشتن تره هم خورد نم نجوریا یخفه شو بابا،من برا-

 به خودش و حماقت و اشتباهش لعنت فرستاد.  یدل کل در

 حداقل اسرا وول کن!-

  ؟ی!حاضریکن یباز ینقش اصل دیاونو ول کنم خودت با--

خودش را  نباریبه جان کندن در آمده بود اگر ا نگونهیافتاد و ا نیدر چاله رام کباریبه لرز افتاد، تنش

توانست  یم نیو با گوش دادن به حرف رام ینطوریشد ،حداقل ا ینابود م شیداد زندگ ینجات نم

 را هم نرم کند.  نیخودش زمان بخرد و رام یبرا یکم

 گفت:نه  نیرام یدر جواب حاضر 

 گم همونو انجام بده!!  یکه م یپس زر نزن و هر چ-

 (اسرا)  27 پست

سرش  ینعه اش را رومق ده،یمواجش را شانه کرده پشت سرش بست ؛مانتو پوش ییخرما یموها

 . دیکش

 بخور!  یزیچ هی ایاسرا جان ،مادر ب-

 ! رهینم نییاز گلوم پا یزیحس غذا ندارم،چ-

 بخور گلوت نرم شه!  ییاستکان چا هی-

 گرفت.  ییبخار چا یگفته،سر سفره کوچک دونفرشان نشست و دستش را رو یچشم

 مادر!  یریحالت که خوب نشده ،چرا م-

 کشنت که!  ینم

 که!  ستین میزیزد و گفت:خوبم ،چ یلبخند
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 ها!  یشیبدتر م یشب،برید یآخه تب داشت-

 به صورت مادربزرگش زد.  یبلند شده،بوسه ا شیواز جا دیاش را داغ سر کش یچا

 بچم!  شه،مگهینم میزیچ-

 بلند شدو گفت:  شیهمراه او مادربزرگ هم از جا-

 ! زنهیشدم دلم شور م داریدونم چرا از صبح ب ینم

 دور سرت.  رمیصدقه بگ بزار

دور  یاسکناس هزار تومان کیسرش گذاشت و از در خارج شدو همزمان مادر بزرگ  یرا رو چادر

 یر،تاکسیحالت بد شد،آژانس بگ یدیسرش گرداند و گفت:برو در امون خدا،مواظب خودت باش،د

 .. هایرینگ

 و همزمان بلند گفت؛باشه ،حواسم هست!  دیدو اطیدر ح یکرد وتا جلو یکیها را دوتا  پله

 ******* 

 ) نی(رام

 دهینقشه کش شینظر گرفته ،برا ریماند و مدام او را ز دیشب گذشته را تا اخر وقت در منزل جاو تمام

،فقط  دیکه نقطه ضعف جاو دیرس جهینت نیبزند و اخر هم به ا نیبکند بهتر او را به زم  یبود تا چکار

براق حرف  یها ماز آن با چش شیحرف ها یدر نقطه نقطه ها دیکه جاو یا ندهیاش است،آ ندهیدر آ

 داشت.  یادیز دیزده بودو به آن ام

 انداخت.  یرا به حسادت م نیبود که تمام تن رام دهید یروشن یافق ها دیجاو یچشم ها ته

را جلب کرده به  دیاعتماد جاو گرید یکرده بود توانست کم شبیکه د ییها یو چاپلوس یچرب زبان با

 . دییایشده به دنبالش ب یشود و از او بخواهد صبح هر طور کیاو نزد

او چراغ داده بود به  یکه برا دیجاو نیماش دنیکرد و با د کیاش را به هم نزد یکافشن مشک یها لبه

 م! کرد خیوگفت:چقدر سرده ، دیرا به هم مال  شیو سوار شد و دستها دیدو نیسمت ماش
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 کوتاه او به خنده افتاد.  تینها یب یموها دنیاز د گریانداخت،و بار د نیبه رام ینگاه

 بلند تر کن بزار کلت گرم شه خوب!  کمیافشوناتو -

 ! شهیو گفت ،جون داداش ،نم دیسرش کش یبلند باال یبه موها یدست دهیکش نییرا پا نهیآ-

 کنن!  یدخترا تب م نایهم برا

  د؟یچهار تا شو نیداد و گفت:برا ا رونیب یاش را پق خنده

 زد.  یچشمک

 بگم؟  د،اسماشونویچهار تا شو نیاره برا هم-

 خودت بمونه!  شیگفت:پ یکرد و با تلخ شتریرا ب نیسرعت ماش-

  28 پست

  

 ) دهی(سپ

هم آن گوشه کنار ها  به انتظار  مایهماهنگ کرده بود و ن نیتمام برنامه ها را با رام قهیچند دق در

 بود .  ستادهیمنتظر ا دهیاز طرف سپ ییندا

 برد.  یکه قرار بود بکند مدام در حال انبساط و انقالض به سر م یدر دلش نبود و تنش از ترس کار دل

 . دیرس یبه دانشگاه نم شیافتاد و او پا یاسرا م یبرا یدلش دعا کرد کاش امروز اتفاق در

 او آرزو  کرده بود.  یتصادف را هم برا کیدل بدخواهش تا  دلش،

 نشد.  اما

 دنیشد و با د ادهیپ یدانشگاه از تاکس یجلو قایهم با انها دست داده بود انگار ،که اسرا دق طانیش

 اسرا به سمتش رفت. 

 دستش را در دست گرفت.  و
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 جان،هوا سرده!  دهیسپ یسادیوا نجایچرا ا-

 ! میموندم با هم بر ،منمییایکینزد نیهم یدادم گفت امیپ-

  ؟یگفت :بهتر یداد و با مهربان یرا تکان سرش

کرد،و  یمهربان اسرا دل سنگ را آب م یبرگرداند،چشم ها عیرا سر شیداد،و رو یرا به آرام جوابش

 دیکرد، و فقط به حرف ها وتهد یخودش را سنگ م دیانداخت،اما امروز با یمرگ را به وجودش م

 .... نیکردوگرنه رام یفکر م نیرام یها

 ! رمیدارم م ،منییفرستاد،کجا امکیپ نیرام یرا در اورد و برا تلفنش

 دانشگام!  گهید قهیبالفاصله جوابش آمد:برو پنج دق و

گرفت  میاسرا ،دستشو یچتر تازه باز شده اسرا رفت و رو به او گفت:وا ریرا تند کرد وز شیها قدم

 .. ستمین نیتو کالس بش ینطوریوگرنه ا ییدسشو میاول بر ایبدو ب

 بد کند)  الیکه از حد بگذرد نادان خ ی(خوب

 را گرفت.  مایهم شماره ن دهیبه راه افتاد و سپ دهیداد و وکنار  سپ یرا تکان سرش

که پشت دانشکده قرار دارد  یبهداشت سیبه سمت سرو دیبا دهیدانست با تک زنگ سپ یم ماین و

 پر هم نکشد.  یدر آن حوال یبرود و شش دانگ حواسش را جمع کند ،کس

 (اسرا) 29 پست

 . ستادیرفت و همانجا منتظر ا یبهداشت سیسرو یهم قدم شد و همراه او تا جلو دهیچتر با سپ ریز

 بود.  دهیگذشته به پوستش رس شیبه لرز افتاد، انگار سرما از تارو پود و لباس ها تنش

درشت باران  یسخت آذر ماه به برخورد قطره ها یفراموش کردن سرما یو برا دیبه هم مال یدست

 چترش فکر کرد.  یرو

 صدا!  نیو دلنواز بود ا نیدلنش چقدر
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 اوج گرفت و دلش وصف احساس خواست.  شیشاعرانه ها باز

 لمس باران خواست.  دلش

پوستش  یگرفت و نم نم باران رو رونیچترب ریمادربزرگ دستش را از ز یها هیتوجه به توص بدون

 . دیچیشدو در بند بندش پ شهیر ینشست و حس سرد

 رفت.  یکرد.باز تبش باال م یلرز دوباره

دل پراحساس او را  یو آرامش بخش بود و هوا بایشرشرش واقعا ز یکرد که  باران و صدا یچه م اما

 باران کرده بود.  ریز یمست عاشقانه ها

 چتر قدم زدن و شعر خواندن!  ریباران ،ز ریز عاشقانه

 فرستاد.  شیخدا یبرا ینگاه کردومجنون وار چشمک یباال داده ،به آسمان ابر یرا کم چتر

 او!  یکرد برا یم یبا بارانش دلبر عجب

 شیصدا دهیپبه جلو برداشت و در حال فرو دادن نوک کفشش در چاله کوچک اب بود که س یقدم

 کرد. 

 ! ایاسرا ب-

 سیداخل سرو یسکو یرفت و چتر بازش را رو دهیبه سمت سپ شیخو یایدر رو ریحال و هوا و س در

 گذاشت. 

 جانم؟ -

 !! نییلباسمو بکش پا نیسر آست ایاسرا ب-

  ؟یزدوگفت:پالتوتو چرا در اورد یلبخند

 کشه باال!  یخودشو م ه،همشیدم،کشیپالتو پوش ریز رهنویپ نیکالفه شدم،اشتباه کردم ا-

 کنم!  ینداره،بزار برات درستش م بیع-
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 کاسه!  نیآش و هم نیباز هم گهید قهینداره ،دو دق دهیفا دونمیم-

  

 ببرد...........  دهیسپ نیحال حرف زدن،خم شد که دست به آست در

 آمد.  رونیدوم ب یبهداشت سیاز در سرو یآنطرف تر آمد و مرد جوان یکم یدر ژیق ژیق یصدا

 زنانه مانده بود .  سیکرده بود و چشمانش مات مرد،آن هم در سرو تعجب

 ک......  یچکار م نجای:ادیباز کرد تا بگو لب

 متوجه نشد که چه شد!  اصال

 وارونه شده بود.  واریها و درو د یهمه جا تکان خورد،تمام کاش چرا

 گرفت!  جهیسرگ یعنی

 چرا افتاد؟  پس

 شد.  دهیچرا چادرش کش پس

 اهلل!  ای

 پشت سرش برخورد کرد.  واریشدو سرش به د دهیکوب ییداخل دستشو واریفشار به د با

  ؟یانقدر ناگهان زیحرکت هنگ هنگ شد!همه چ نیا با

 جان تب زده اش افتاد.  مهیضعف و درد به جان ن 

 را ربوده بود.  شیاز درد در شک بود که توان حرکت شتریب

 مرد آمد.  یصدا

  ؟یاورد ش؟چسبیببند یبا چ یخوا یم دهیبجنب سپ-

 ! ری!؟دستاشو بگ یچ ی!چسب براونهینه د-
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 کرد.  یو هولناک بود که مثل سکته زده ها فقط نگاه م یآنقدر ناگهان ضربه

را ارام ارام از کار انداخته بود واورا فلج کرده  شیخورده بود که اعصاب حرکت شین یسم یاز مار انگار

 بود.  

 لمس شده بود، به لرز افتاد.  یکه توسط مرد نامحرم نیاز ا تنش

 کدام درد بود؟  لرز

  مش؟یپا رفتن حر ریدرد ز ای؟یقی! درد وحشت!دردنا رفیضیمر درد

 امن او!  میحر

 حفظ کرده بود.  یهر چشم بد دیاش آن را از د یچادر مشک ریکه سالها ز یمیحر

 از وقاحت دوستش نداشت.  یدرک هنوز

 شد؟  یم مگر

  ده؟یسپ

 خارج شد.  شیاز گلو یا دهیکوتاه و ترس غیج مهیزور جان کند و ن به

در  یدوست وندیسرد تو را به پ یدست ها دم،منی(من با تو از مهر صحبت کرده بودم،من با خند

 بودم)  ستهین به تو خواهرانه نگرگرمم فشرده بودم..من  م یدستها

 ! دهییییی!س س سپ یچ چ-

 ! شهیبر سرمون م اد،خاکیم یکی راالنیبگ ما،دهنشوین رشیبگ-

 ! شیببند یچطور-

 تو فقط داشته باشش! -

 او را باز کرد.  یپالتو یشد و دکمه ها طانیتمام خود ش یبا نامرد و
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 جسم نبود،روح بود!  گریاسرا د اما

 شد.  روح

 رخ داده بر سرش روح شد؟  یترس ندانسته ها از

 چشم نامحرم آوار شد؟  یجلو تشیثیگناه ح نی!به کدامدیچشمانش لرز ین ین

 رمق بود.  یب شیتپش نداشت و پاها قلبش

 بود.  یپر از امواج مثبت و خوب شیایبود.تمام رو دهیاتفاق شوم را ند نیخواب هم ا در

 او؟  چرا

 تاوان نبود.  نیآدم ا اسرا

 داد؟  یتاوان چه را م اصال

  رد؟یبگ یداده بود که بد یخوب

 دانستند اسرا را هنوز نزده،او مرده!  یم کاش

 شد.  ریرمقش سراز یکه از چشم ب اشک

 گفت:  دهیسپ

 .... گید یکی!من نکنم ستیمن ن ریاسرا ببخش!تقص-

 کشد.  یخجالت م  یهم کم طانیوقت ها ش نیا

 . دینکش دهیچرا سپ پس

 بست و از پشت به دستش گره زدو دست برد که مقنعه اش را باال بکشد.  شیچادرش را به دور پاها-

 داد.  یرا تکان سرش

 داشت.  درد
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 نکن!  یعنی

 من نکن!   با

 کرد.  تعلل

 . فتمیب ریخوام گ ینم ن،منیبجنبون،غلط شماها کرد ده،دستیزود باش سپ-

 !! سیببرش تو سرو-

 نوزاد شده   کیمرده،مثل  کیهمه شک مثل  نیاز ا بدنش

 از خود نداشت.  یاریاخت

 افتاد.  یم نیهمه شک بر زم نیگرفتن قطعا از ا ی.اگر او را نم

 . ستادیسرش ا یانداخت و باال سیاورا پشت در سرو مایکشان ن کشان

  ؟یخوب بست-

 آمدو گفت:خوب!  دهیسپ یاز چشم ها اشک

 !!! ماین رونیبرو ب تو

نگاه نکن  ینطوریگفت:منو ا دیکش رونیرفت ،خم شدو مقنعه اسرا را کامل از سرش ب رونیکه ب ماین

 نمک خوردم نمکدون شکستم.  دونمیاسرا،م

 شدم.  یکردم خودم نابود م ینم اگه

  30 پست

  

 رو پرتگاهه!  میکردن! زندگ دیشدم، منو تهد یکردم خودم نابود م ینم اگه
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حجاب اسرا گرفت و ادامه  یدر آورد و چند عکس از سر ب بشیرا از ج ی،گوش زدیکه حرف م همانطور

،وگرنه عکساتو  یاریاز من ن یاسم چی،تو هم قول بده ه دمیکس نشون نم چیعکس هارو به ه نیداد:ا

 سراند.  بشیرا در ج یکنم،گوش یپخش م

 اسرا را با چه بترساند.  دیدانست با یم خودش

 که جوهرش را مثل گل پرورش دهد.  یدانست کس یم خودش

 با مرگ گل است.  یآن مساو یخط رو کی

 عکس ها همان خط بود.  نیوا

 کرد.  یاسرا را نابود م یکه گل وجود خط

 ... سیبرخواست ودر حال فرار از سرو شیرا دور دهانش گره زد و از جا مقنعه

 منو ببخش ناچار بودم.!  یبد-

 ببخشد؟  که او تورا یاز خودت گذشت تو

 کرد.  هیگر نیداد نرم نرم و دل چرک هیتک سیرا به سنگ سرد سرو سرش

 دهانش بسته بود.  اگر

بکشد ،تقال کند ،افسار  غیتوانست ج یداشت،حاال م یشتریدستش در چنگ نامحرم بود و ترس ب اگر

 پاره کند.. 

 نداشت.......  یینا گرید اما

  

 ***** 

 ) دهی(سپ

 گفت.  شیشدن کار را برا یرا گرفت و اوک نیرام شماره
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 ماجرا با خود او بود.  یباق

 بود.  دهیهم طول نکش قهیپنج دق دیکارها شا نیا تمام

 رفت.  رونیب سیاز سرو یمعمول یلیسر خود گرفت وخ یاسرا را رو چتر

 یآنچنان دید ییبود و به جا شانیخانم ها پشت دانشکده  سیبود که سرو نیکه داشت، ا یشانس تنها

راه را تا پشت  نیکرد ا یحوصله نم یبود که کس یهوا آنقدر سرد و باران نکهینداشت و دوم ا

 . دیایدانشکده ب

 زد وپر ازترس و اضطراب بود.  یسنگش تند تند م قلب

 خطرناکش ترس هم داشت.  کار

 ! دیکه نترس دیترس یاز خدا م دیکه با فیح اما

 . دیبار یهنوز به همان شدت م باران

 چپاند.  فشیبه در خروج چتر را بست و در ک دهینرس

 کرده بودند.  زیکنند ،آنها هم کارشان را خوب و تم یم زیدزدها کار تم یبعض ندیگو یم

 نگذاشته بودند.  یاز خود باق یحداالمکان رد و

 زود سوار شد.  یلیدست تکان داد و خ یتاکس نیاول یبرا

 ****** 

 ) نی(رام

  

 یبگو و بخند داشت و از کارو بار با اوصحبت و مشاوره م دیبا جاو یمعمول یلیخ نیمدت در ماش تمام

 گرفت. 

 بکند.  یخواسته بود اگر امکان دارد سفارش  او را هم به استاد صارم دیاز جاو یحت
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 درآن شرکت جور کند.  یاو هم کار یبتواند برا و

 در توقف کرد.  یکه جلو نیماش

 شدن کارهارا به او داد.  یهم با اوتماس گرفت وخبر اوک دهیسپ

 کرد.  یقشنگ نقش باز یلیخ

را باور  شیبود حرف ها دیجاو یهم جا یگریقشنگ با مخاطبش صحبت کرده بود که هرکس د آنقدر

 کرد.  یم

 داداش بدو؟ -

 شده؟  یچ-

 ر خودش اورده! س ییچه بال ستیباز معلوم ن ییدختره خنگ رفته تو دسشو نیبدو فقط!ا-

 که لقبش دوست دختر بود.  یدر هم شد ،آن هم اگر دختر شیدختر که آمد باز اخم ها اسم

 ! امیمن نم-

 !باز اون اخالقت گل کرد؟ گهید ای،ب نیبابا جان رام یا-

 همراه من باش فقط!  یچکار دار تو

 زنانه بود در داخل شدن دو به شک بود.  سیباهم همراه شدند.مثال چون سرو و

 ! ستین یکه کس نجایا نیرام-

 . نجاستیدونم خودش گفت ا ینم-

 . ستادیدر ا یجلو

 بزار من زنگ بزنم. -

 شد.   ینقش فنا م شیکرد تمام نقشه ها ینم سیسرو نیرا وارد ا دیامروز جاو اگر
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 مسخره سر کارت گذاشته! -

 . دیبه در راشن یزیبرخورد چ ییحال برگشت بود که صدا در

 . دیبه داخل کش یسرک

 نباشه؟  یدختره نگفت چش شده،تشنج نیرام-

 ! شهیتماس برقرار نم-

 شد.  شتریبه داخل گذاشت و صدا ب قدم

 زد.  یآهسته به در ضربه م شیبا پا دهیبود که صدا شن اسرا

  ن؟یرام یه-

 صبر کن اومدم! --

 ضربه نبود.  یاو رفته بود صدا فقط صدا دیایب نیتا رام و

 امد.  یهم م یفیخف یآه وناله ها یصدا

 هم به داخل رفتن..  با

 پشت سر !  نیجلو و رام دیجاو

 را باز کرد.  در

 وا ماند.  شیصحنه رو به رو دنیاز د چشمانش

 دوست دخترت حالش بد شد.  یمطمئن نی!رامهیک نیخدا ا ای-

 . دیو خودش را عقب کش دیکش ینیاسرا ه دنید با

 رم حراست و خبر کنم ؛تو دست و پاشو باز کن!  یم ه،منیک نیا دیجاو-

 .. دیدو رونیب سیدهد از سرو دیبه جاو یبدون آنکه مجال و
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 خواست پرواز کند.  یم دلش

 کرد.  ینبود حتما خدارا شکر م طانیو بنده ش یطانیجور شده بود.اگه کارش ش زیخوب همه چ چقدر

 زنانه را داد  سیدر سرو یراخالقیمورد غ کیرفتن ،شماره حراست را گرفت وگزارش  یجا به

 ! دیکن!دانشگاهت پر یروشنت خداحافظ یندیبا آ شهیهم یجان ،برا دیبا خود گفت:جاو و

 ! یاخراج یدانشجو

  31 پست

  

 ) دی(جاو

 کرد.  ریرا در گ د،ذهنشیها شن سیاز سرو یکیکه از داخل  ییصداها

 گفته بود.  نیکه رام ییتوجه به حرف ها با

 که به ذهنش خطور کرد،تشنج بود.  یزیچ نیاول

 رفت.  سیباشد به طرف در سرو الیخ یب نیآنکه به انتظار تماس رام بدون

 شد.  یم شتریرفت صداها ب یهرچقدر جلوتر م 

 . دیآ یخرخر وآه وناله م یصدا نگونهیافتاده که ا یبد یاتفاق نکند

دختر  دنیاش بود،با د یکه حاال در چند قدم نیگفت، رام ییخدا ای اریاخت یدر را باز کرده، ب یال

 به دنبال حراست رفت.  عیو سر دیکش ینیه

 بزند.  یحرف نتوانست

 ،در حال بهم خوردن بود.  سیگند سرو یاز بو حالش

 رها کرده بود.  نجایدر ا  یرحم یب نیبا ا یدختر را چه کس نیا 
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دست  فیکث یفضا نیسرد و در ا یها یکاش یسرد رو یهوا نیبا او داشتند که او را در ا یدشمن چه

 وپا بسته گذاشتند. 

 صورت او مانده بود.  یدخترک رو رانیزده و ح خیشد و نگاه سرخ و وارد

دخترک به اندازه  یکوچک بود و دست و پا سیدر را بست تا بتواند خودش را جابه جا کند، سرو 

 سفت و جمع بود.  یفکا

 شد.  خم

 و از ترس باشد.  یآمد عصب یکه به گمان م ییها غیخفه دختر شروع شد،ج یها غیناگهان ج اما

 چته!! سیه-

 خوام کمکت کنم !  یم

که در بدنش بود تکان خورد ودست و پا زدو فقط  یدخترک دست بردار نبود،با تمام ته مانده جان اما

 . دیکش غیج

 شد .  زیخ مین شیجا در

 . زدیر یکشد و اشک م یم غیج یدانست چرادختر آنقدر ناگهان ینم

 خوام دست و پاتو باز کنم.  یگم م یدارم م-

 !! اهههه

او  یبدنش خم شد و از شانه او را گرفته ،کم یخفه او رو یها غیبدون توجه به دست و پا زدن هاو ج و

به صدا درآمده ،باز  یبسته اش بود ، که در با ضربه بلند یو در حال باز کردن  دست ها دیرا باالتر کش

 شد.. 

  نجا؟؟یا یکن یم یچه غلط-
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 ***** 

  

 (اسرا) 

 . ختیر یو سرد ،افتاده بود و اشک م فیکث یها یکاش یزده ودل شکسته  رو خیحال و  یب

 بال حاصل کدام گناه بود.  نیدانست ا یبود و نم قیعم یدل شکست کیکه حاصل  یاشک

 ! یگناه کمک کردن و مهربان ایدوست داشتن و اعتماد و گناه

 ! یریگ یاز آن دست پس م یدست بده نیبود از ا نیا ریغ مگر

 را نشانه گرفته بود.  شیکرده بود که دوستش آبرو چه

 انداخت.  یآبرو ،تنش را جنون م کلمه

 !  ییآبرو یخدا ،ب یوا

 انگشت مورد خطاب گرفته شدن!  با

 رونیاز ب یپچ پچ وار ییمهربانش طلب کمک کرد....که صدا یو ناله اش بلند شده،به درگاه خدا آه

 شد.  دهیشن

 خدا او را فراموش نکرد بود؟  یعنیخدا به کمکش آمده بود، یعنی

 رستاده به در ضربه زد. ف شیکه خدا برا یآهسته در انتظار ناج شیو با پاها دیخود را جلوتر کش یکم

به  شتریدل او را پراند ،بلکه وحشت را ب یها دیداخل شد که نه تنها ام یبعد در باز شد و قامت یاندک

 دلش روانه کرد. 

 خودش نبود..  دست

 ! او

 ! زیت یمرد قد بلند با چشم ها نیا
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 .. نمیچ ی،پرتو م نمیچ یپرتو م ،یزبون دراز ادیکردن) (ز دی(منو تهددیچیدر گوشش پ دهیسپ یصدا

 .. نمیچ یم نم،یچ ی،م نمیچ یم نم،یچ یپرتو م     

 اکو شد.  صدا

 ) اوردیسر او ب ییخواست بال یبود که م یروان کیکار او بود،او حتما  یعنی

 ..  دیکش غیج

 و تقال کرد.  دیکش غیج فقط

 مرد بهتر بود.  یبه تاراج رود ،م نگونهیقرار بود ا اگر

 . دیکوب واریو و سرو پا بر درو د دیکش غیتا توانست ،ج پس

  32 پست

  

 ) دی(جاو

 را برگرداند.  شیکه به در خورد رو یضربه ا یصدا با

 کرد.  یدختر را باز م نیا یدست وپا نکهیا ریکرد ،غ یداشت م یچه کار مگر

 ! یکن یم یچه غلط یدار-

 جمله پر عتاب،گفت:  نیاز ا ریاورد،متحینرفته بود کمک ب نیرام مگر

 کنم!  یدارم دست و پاشو باز م-

  ف،یکث یکارا نیکشه،تو دانشگاه وا یداره خودشو م غیکه از ج یکن یدست وپاشو باز م یدار-

 تا کجا!  یکار ن،کثافتیندار مونیو ا نید ن،مگهیکش یشما جوونا خجالت نم چرا

 اش را در هم کرد.  یشگیهم یها اخم
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 نخورده و دهن سوخته!  آش

 خانم!  یگیم یچ-

 ای!بمیدینشده به موقع رس یزیداخل ،خداروشکر چ ایب ،ینیحس ی، آقا ینیحس یگم ؟آقا یم یچ-

 .. میاونجا معلوم کن فشویحراست!تکل مشیرببریپسر بگ نیا

 کرد با اشاره دست گفت:  ینگاه م یارزش یب یمثل ش دیکه به جاو یدر حال و

 ... نمیبب رونیب ایب

 !  نیسرش اورد ییآخ چه بال آخ

  

 گذشت.  دیوپر حرف  از کنار جاو تیبا عصبان همانطور

 افتاده بود.  نیزم یرمق و ساکت رو یافتاد که ب یبا دقتش  به دختر نگاه

 گفت:اسرا!  یمتعجب یشد و مقنعه محکم بسته شده دور دهان او را باز کرد و با صدا خم

را جابه جا کرده  دهیبه اسرا کمک کرده، با هم سپ روزیکردو د یکار م یبود که در نگهبان یخانم همان

 بودند. 

سرحال و خوش زبان و محبوب نزد استاد ها  یجان ،همان اسرا یدختر مظلوم و ب نیا شدینم باورش

 باشد . 

 هم تعجب کرده بود.  او

 او؟  چر

در حال جر  رونیکه آن ب یدیجاو یا آورده بود،گوش هابود و نام اسرا ر دهیکه زن کش یداد یصدا با

 شد.  زیبود ت ینیحس یوبحث با اقا

  اسرا؟
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 بود.  دهیدرست شن شیها گوش

 اسرا؟  کدام

 گذشت.  ینیکنار حس از

 کجا؟کجا آقا؟ -

 . دیرا کش دیجاو نیاست و

 رفت.  سیو به سمت سرو دیکش رونیرا با شتاب از دست او ب دستش

 نه..  ایشد او همان اسرا است  یمطمئن م دیبا

باز شده و در بغل خانم  شیکه حاال دست و پا ییاو و مطمئن شدن ،به اسرا دنیرا باز کردو با د در

 بود گفت:توووو!!  هیدر حال گر یدیحم

 ! نمیبب رونیبرو آقا ،برو ب-

 داد.  شینیبه ب ینی.چامدیکوتاه ن دیجاو اما

 !  یدونستم تو هم مثل همه ا ی!منجایکه انداختنت ا یکرد یچه غلط-

 ینیرود که حس رونیب سیدر کنار رفت و خواست از سرو یدر را که بست ،از جلو یدیحم خانم

 گفت: 

 ! یایبا ما ب دیکجا؟با

  33 پست

 (اسرا)  

 بود اما تنش هنوز هم سرد بود.  دهیپوش یدیو مقنعه اش را به کمک خانم حم شیپالتو 

 شد؟  یها گرم م یراحت نیبه ا مگر
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 را گرفت.  یدیبود.دستان خانم حم یشانیپر از حس شرم و پر وجودش

 خوام آبروم بره!  یترو خدا کمکم کن!من نم-

دست به دامن خدا هم شده  زد،یحرف م یدیبا خانم حم شیناله ها انیکرد و م یم هیکه گر همانطور

 بود. 

 نکردم!  یکار چیه دم،منیشد!اصال نفهم یچ دونمیمن بخدا اصال نم-

 نکردم که دامنو لکه دار کنه!  یارواح خاک پدرم من کار به

 شناسمت!  ینکن ،من که م هیخوب ،انقدر گر یلیخ-

 کرد افتاد.  یآنطرف تر با چشمان پر نفرت به او نگاه م یکه کم یدیبه جاو نگاهش

 دوباره به ترس افتاد .  و

 که نجاتش داده بود.  دیرا شن شیخدا صدا یبعن

 سرو صدا خودت برو حراست.  یآقا ب-

 ! میجلب توجه کن میخوا یمتوجه نشده ،ما هم نم یکه کس حاال

 رم مگه چکار کردم!  یمن حراست نم-

 گفت.  دیرا جاو نیا

 ! یکرد یچکار م یداشت دمیبود که گفت:خجالت بکش من خودم بودم د یدی،حم ینیحس یبه جا اما

 سرش را بر گرداند ،انگار او هم صبرش تمام شده بود.  دیجاو

 ! یدید یخانم ،مگه چکار کردم،مگه تو چ یزنیچرا حرف زور م-

 هست ازش بپرس!  نجایکه ا خودش

 . ستادیا یدیو پشت سر حم دیاسرا خودش را کنار کش اما
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که از او گرفته  یزده بود و عکس دهیکه سپ ییبود و حرف ها دیجاو دیدانست تهد یکه م یزیتنها چ 

 بود. 

 رفت .  ینیهمراه حس دیکه نزد ،جاو یحرف

 . ستادیا یدیخانم حم یجلو

خوام پرونده   ی.نزار پام به اونجا باز بشه نم دهینفهم یکن من برم! حاال که کس یکاری یدیحم خانم

 دار شم. 

 ! چهیخوام اسمم دهن به دهن بپ ینم

 ! فتهینم ینترس توکلت به خدا باشه،ان شاءاهلل که اتفاق خاص زمیعز-

 ! امین-

 ! میما برگرد نجا،منتظریا میکه ما اومد دهیحراست بوده،د سیمسئول و رئ یگلم ،ناصر شهینم-
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 حال ناخوشش را بدتر کرده بود.  ینام ناصر دنیخوش نبود و شن حالش

شلوغ بود دفتر؟ چند نفر  یلیگفت:خ یدیآغوش خانم حم کیقدم جلوتر رفت و درست نزد کی

 بودن؟  

 خدا رسوا شدم!!  یوا

  ؟یکن یم نی،چرا همچ ینشد سیه-

 همه سال....  نی!ابروم !امیگفت:زندگ ختیر یاشک م نطوریهم

نبود؛اکثرا  یچکیو با خود برده،و بدون آنکنه منتظر ادامه حرف او باشد گفت:ه دیاسرا را کش دست

 همه کالس دارن؟  زنه،مگهیپرنده هم پر نم نیآخر هفته ها دانشگاه خلوته،خودت بب
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 : دیرا چادرش را کش یها مهیلرزان پشت او حرکت.ن ترسان

  م؟؟یور بر نیاز ا شهیم-

 را باال داده،نگاهش کرد.  شیابروها

 . میآب شد سیشه،خیتر م یراه طوالن میاز پشت ساختمون بر-

 کنم؟  یخواهش م-

 کرده!  ریگ یدانست اسرا در چه برزخ یباز هم نم شیتمام کمک ها با

 که ساربانش دوستش بود.  یکه کم از جهنم نداشت،جمنم یبرزخ

 را تکان داد.  سرش

 ! میباشه بر-

 رفته برود.  دیکه جاو یریخواست از همان مس ینم دلش

را رفته  ریو همان مس ردیروزه شک دار بگ کیخواست  یده،نمیند یگفتند کس یکه همه م حاال

 کند.  لیتبد نیقیرا به  ی،شک کس

 چه بود.  یموش داره،موش هم گوش داره )برا واریباشد،پس د دهیند یشد کس یم مگر

 را به آسمان گرفت .  سرش

 کند.  ریمعرکه را به خ نیخدا ا کاش

رو  ریبه جانش افتاده ،دلش را ز یشتریشد ،استرس ب یتر م کیچقدر که ساختمان حراست نزد هر

 کرد.  یم

 باز کرد.  مهیدر را ن یدیحم

 ! زمیبرو تو عز-
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 هم گذاشت.  یرا ارام رو شیپلک ها و

 اسرا دارد.  یناقوس مرگ را برا یاتاق صدا نیا دانستینم اما

 ،خودیگرید یکه بر سرش گذشته و بازگوشدن آن برا یدوباره اتفاق د،مروریرو شدن با جاو روبه

 مرگ بود. 

 نشست.  یصندل یبه جمع کوچک حاضر در آن قفس بکند رو ینگاه نکهیو آهسته وبدون ا نییپا سر

 صحبت ها شروع شد و همراه قضاوت ها اشک  ها هم روان شد.  و

  نم؟یبش نجایا یاالن من تا ک-

 بلند گفت.  یبا صدا دیرا جاو نیا

 موضوع از چه قراره!  یبهتر بدون دی،خودت که با یکن یآقا چرا داد وقال م-

 را در هم کرد.  شیها اخم

 بدم!  حیتوض دیچند بار با ؟منیموضوع چه

  ؟یخودتو به خواب زد ای یدیخواب-

 با دست به اسرا اشاره کرد.  و

 رفت.  یناصر زیبلند شده قدم به قدم به سمت م شیداد و از جا رونیرا پر صدا ب نفسش

 !من فقط رفتم دست وپاشو باز کنم! نیپرس یچرا از خودش نم-

 زد.  یرا باال داده،پوزخند شیابروها

  ؟یدستشو باز کن یچه جالب!پس شمارفت-

 دستشو بسته بود.  یک اصال

 را صدا زد.  یدیبلند خانم حم یبا صدا و



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  114:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ! دنیکرد؟مگه شما خودتون ند یآقا داشت چکار م نی،ا یدیخانم حم-

 جون تو تنش نبود.  گهیبود ،د یتو وضع بد چارهیدختر ب نیچرا آقا،ا-

 دست وپاشو بسته بود.  ینبود چطور معلوم

 سرش اومده!من که تو شکم  ییچه بال ستیکه گزارش داد وگرنه معلوم ن ویبده اون ریخ خدا

 بود قرمز شد.  دهیکه  شن یاز خجالت حرف صورتش

 ! فتهیقرار بود سرش ب یرا پاک کرد و در دل خدا را شکر کرد ،چه اتفاق اشک
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 ! یگیم یخانم چ-

 اسرا اشاره کرد.  به

 !حرف بزن ،من چکارت کردم؟ یتو چرا ساکت -

  

 قرار گرفت ؛شکه شده  ،به من من افتاد.  دیمورد مخاطب جاو حیانقدر صر نکهیا از

 به او منتقل شد.  دیو زخم خورده جاو یبود که از نگاه وحش ترس

 کرده بود.  دشیتهد

 و مرگ او را برده بود.  ییآبرو یمرز ب تا

 من.  من.  -

 بگو دخترم  ، حرف بزن.. -
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 کرده!!  چکار

 و بغضش گرفت و نتوانست خودش را نگه دارد..  دیلبش جنب-

  

  ؟یریگیم شیدست پ ی،داریکش یچرا داد و هوا م-

 . شناسمیمن قماش شماهارو نم یکرد فکر

 نکردم !  دیکه سف ابیموهارو تو اس نیا

من پروندتو  ای یزن ی.خودت حرف مدمیکنم ،صد نفر رنگ تو د یساله تو حراست دارم کار م چند

 ! یانظبات تهیبفرستم کم

 ! شهیحساب م یکارت مورد اخالق یدونیکه م مطمئنم

 شما!  یگیم یمن،چ ی،خدا یوا ی،ا یوا یا-

  ؟یچ یبرا یانظبات تهیکم

 من چکار کردم؟  مگه

  

  ده،یخانم نباشه؟برام نقشه کش نی!اصال از کجا معلوم کار انیندار یشما که مدرک-

  س؟یبه اون سرو دهیقصدو غرض منو کش با

 خودمو تو خطر بندازم؟  یاوردمش تو دانشگاه آبرو یکار من بود که نم اگه

  

 کار او بود ؟  د؟یشن ی!چه مدیبه سرش چرخ ایدن

  ؟یکرد دیت تو تو منو تهد-

 دوستت...  یجمع ،جلو ست؟جلوین ادتی ای
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 بود..  یشوخ هیاون فقط  ؟یگ یم یچ-

 بکنم..  یکار نیهمچ دی!چرا بادمتیهم تو رو ند کباری گهیاز اون روز د من

  

 ! نمیبب میحرف بزن نیشما دوتا؟زودباش نیگیم یچ-

 کار من نبود.! -

 با تو؟  امینزدم،اونوقت ب کیدختر هم ج هیکار منم نبود!من تا حاال با -

 ! یانظبات تهیکم فرستمیمن االن پرونده هردوتا تونو م-

 افته،کم کمش اخراجه!  یم یکه اونجا چه اتفاق دیدون ی.مدیتو جمع بگ دیحرف هست اونجا بر یهرچ

 تعهد و معلق شدن از کنارش گذشت!  هیکه با  ستین یساده ا موضوع

  

 برد!  یناصر یبلند شد و بدن لرزان خود را به سمت آقا شیجا از

 و پوچ وصل شود...  چیبود که آخرش به ه دهیهمه زحمت نکش نیهمه سال ا نیا

 ،اخراج.....  یهم از چه نوع آن

  ؟یشد ،مادرش چ یخدا ،خودش که نابود م یا

 مادرش!  یودلتنگ یو دور یمادرش ،صبر وبردبار یارزوها

  ؟ییرسوا نیپوچ شود؟آن هم با ا همه

 کند...  ینگاه نم تیکه سگ هم به رو ییانها از

 ! رمیم یخفت و تحمل کنم ،من م نیتونم ا یمن نم ؟یناصر یتروخدا آقا-
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 ی؟من کل یطور نیکه سرنوشتم بشه ا دمیهمه سال زحمت کش نیتونم؟ا یم ،منیفکر کرد یچ-

 خوام اخراج شم.  یبرنامه دارم،من هم نم ندمیآ یبرا

 نخورده دهن سوخته!  دم،آشیتعهد هم نم یحت من

 .... ادیاز دستم بر نم یمتاسفم !من کار-

  

 یهر کار تیگناه یاثبات ب ی،برایگناه هم باش یشود ،هر چند ب یم یوقت ها اوضاع که خطر یگاه

 راه خالف است ،اشتباه است!  نیکه ا یدان یکه م ،هرچندیزن یچنگ م یسمانیهر ر ،بهیکن یم

 خم شد.  یناصر زیم یرفت و جلو جلوتر

 یلیبعد خ ؟ویکن یم دشیچیچرا انقدر موضوع پ مینکرد یپدر من ،ما که کار الیخ یب یناصر یآقا-

 ! امیمن از خجالتت در م الیخ ی:بدیگو یکند و م یم بشیبه ج ینامحسوس اشاره ا

 !  گفت

 کرد...  دیبود که جاو یاشتباه نیبدتر نیسرو ته بچه گانه ا یب دیبعداز آن تهد دیشا

 شر افتاد.  یرا نپوشاند بلکه شر شدو رو یقبل یکه نه تنها خطا یاشتباه

 ؟  نم،پولیرا جلو گرفت و گفت :برو ،برو بب دستش

 من محتاج پولم..  مگه

 باهات چکار کنم!  دونمیبا ما بود پس کار خودته م حق
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 فرستاد.  رونینفسش را پر صدا ب دیجاو

 بدتر شد.  چ،ینشد که ه بهتر
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 بود .  دهیاتهام همه به سمتش چرخ انگشت

  

 گفت:  یدیتلفن را برداشت و رو به حم یپر غضب گوش یبا نگاه یناصر

 اون برگه ها رو هم بده دستشون پر کنن!  ار،یاون پوشه هارو ب یدیخانم حم-

 حفظ بمونه!  دیبا یآموزش طیو شان مح هیآموزش طیمح هی نجایمتوجه شن ا تا

 پشت خط جوابش را نداد.  یشد که مخاطب شتریب یجوشش زمان نقطه

بلند شده به سمت پنجره رفت  شیتلفن گذاشت و از جا یرو تیدر دستش را با عصبان دیسف یگوش

 شد.  رهیخ رونیرا کنار داده و به ب یو پرده کرکره ا

 ییها تیحما ،آنیکه زده بود ییچه شد آن حرف ها یعنیانداخت ، یدیحم به خانم  یپر حرف نگاه

 قدر بود؟  نیزورت هم ،تمامیزدیکه از آن حرف م

  

ضرب گرفته بود و نگاه  شیپا ریز نیافتاد که پر غضب و پر حرص به زم یدیگشت و به جاو نگاهش

 کرد.  یم

 کرد.  یم یقربان یکه اگر چاقو دستش بود او را مثل گوسفند ییآن نگاه ها از

 . یشد یگناه با گناه م یسخت بود ب چقدر

 بود.  یا یبود ؟چه دوراه یمخمصه ا چه

که از آن  یو فرد دهیسپ گرینقش اول آن را داشت و طرف د دیکه جاو یطیطرف خودش بود شرا کی

 زد.  یحرف م

 گرفت.  یآن عکس ها را نم کاش

 شیبود از جا دنیپر نییآب در حال باال وپا یو به دنبال قطره ا دهیپر رونیکه از اب ب یماه مثل

 پا تند کرد.  یبرخواست و به طرف ناصر
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 بدم؟؟  یجواب خانوادمو چطور ره،منیتونم ،آبروم م یآقا ترو خدا ،من نم-

 شده بود.  انیکه با هق هق پر درد ب ییزد ام حرف ها حرف

! مورد یشدم اونم با چه فضاحت ؟اخراجیبدم!بگم چ یهمه دوست و آشنا رو چطور نیجواب ا من

  ؟؟یاخالق

 نکردم.!  یکار چیخدا من ه به

 ... زهیری!اشک تمساح میی،خودشو زده به مظلوم نما گهیدروغ م-

حتما  نمیبب انیخانواده هاتون ب نیبزن شه،زنگینم ینطورینشست..ا شیمتفکر سر جا یناصر

 که بتونه جواب بده!  نیدار یبزرگتر

 ام؟  یسن وسال؟مگه بچه دبستان نیا ان؟بایمسخرست،من زنگ بزنم پدرو مادرم ب-

 ! هیچ طتیشرا یستیمتوجه ن نکهیآقا؟ چند بار بگم!مثل ا-

 ... ادیخانم شما هم زنگ بزن پدرت ب-

 لرزان گفت:پدرم فوت کرده!  زدیر یکه اشک م یحال در

 ! ادیبگو مادرت ب-

مادر در  یکند. صدا دایبه مادرش را پ اجیخفت احت نیدر ا یکرد روز یوقت فکرش را نم چیه

 . دیچیگوشش پ

 . زنهی!من دلم برات شور مشمیپ ای(اسرا ب

،مواظب خودت  زمیخواد بشه،مگه من بچه کوچولو ام،مواظبت بخوام،برو عز یم یآخه مادر من ،چ-

 خودت باش)  یباش و به فکر سالمت

 به مادر مهربانش داشت.  ازیچه بد،چه مفلوکانه،و چقدر زشت ن حاال

 ! ستین نجایمادرمم ا-
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،بچه که پدر ومادر باال  گهیبلند شد:خانم پدر مادر نداره،خوب معلوم د دیجاو یخنده عصب یصدا

 ! شهیسرش نباشه چکاره م

 که پر واضحه اوضاع از چه قراره...  یبه من در حال یداد ریگ شما

 به پدرت؟  یپسر جان! زنگ زد یکنیکالفم م یدار گهید-

 ! یبزار رونیپاتو از در ب دمیمشخص نکنم اجازه نم فیاگه من تکل امروز

  ؟یندار ویک چیتو ه یعنی-

 خطاب به اسرا گفته بود.  نرایا

 کنم!  یم یچرا چرا با مادرجونم زندگ-

 . ادیخوب زنگ بزن بهش بگو ب-

 کرد.  یاو تصور م یخود را جا یفقط اندک یمرد اندک کاش

 ماه دانه بود؟  شیکه اسرا برا یرزنیگفت به پ یم چه

نازدانه اش را جمع کند؟آخ که چقدر سخت  ییتبل رسوا دویایب رشیخواست از مادر بزرگ پ یم چه

 ! یبود به گناه نکرده اعدام شو

از  یخود را حت یگناه یب دیباناچار بود، یشد ،ول یکار حتما غرورش له م نیداد،با ا یرا تکان سرش

 کرد.  یهم شده ثابت م قیطر نیا

 . ستین یابانیاصل و نصب و خ یگفت ب یم دیبا

 او خرج کرده!  یگفت پدر نان حالل به او داده،مادر از محبت مادرانه برا یم دیبا

 است.  انیدر جر یرنگ تند چیه یساده او هنوز هم ساده و ب یایگفت دن یم دیبا
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 خانه را گرفت وبعد از چند بوق.  شماره

 الو مادر جون؟ -

 . دیاو بغضش ترک یصدا دنیشن با

 نشده ،  یزیدانشگاه من؟نه چ یایم-

 به خدا مادر جونم خوبم !  نه

 ! ایفقط ب تو

 دانشگاه ما،خودش بلده،چند بار منو اورده!  ارتتیب دیآقا مج ر،بگویبگ آژانس

 ! ایزودب

 کند.  ریگفت،خدا عاقبتش را بخ شیا را براه نیکند تا ا جان

پر  رنگین نیتا ا ستیحفظ کند و خداروشکر مادرش ن دیشوک شد نیمادربزرگش را از ا خدا

 . ندیفضاحت را بب

 ؟  یشما زنگ زد-

 پسر ده سالشو جمع کنه!  ادیاره زنگ زدم تا بابام ب-

 انقدر حرف نزن!  ن،یخوب بش یلیخ-

 که مثل احتضار مرده بود.  ی!نشستینشستن ،اما چه نشستن همه

 برد.  یرا به کابوس مرگ م تو

 ابانیسر خ سیسرو ید،تاکسیتا مادر بزرگ اسرا به همراه آقا مج دیطول کش قهیحدود چهل دق دیشا

 . دندیگرمابه و گلستان  مادربزرگ از راه رس قیو رف هیخانم همسا یهمان پسر فخر ای

چشمان و سرخ و به اشک نشسته  دنیدرد داشت وارد اتاق شدو با د یکه کم ییبا پاها مهیسراس

 به سمتش رفت.  دهیاسرا ترس



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  122:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شده مادر جون؟  یچ-

 دم!  یم حیلطفا براتون توض دینیخانم بش-

 چرا آمده بود؟  گرید دیسر سر شده بود مج گرید دلش

 آبرو شده بود،  یب نجایخودش کم بود؟کم ا درد

 برود.  شانیاو تا خانه  ییابرو یقرار بود تبل ب حتما

 دوتا نبود.  یکیکه دردش  آخ

 .. دهیلعنت به تو سپ یا

 حرج شد.  تیپا ریکه ز یلعنت به اعتماد یا

 ندارن.  فیعروستون هم تشر یلیخانم،ظاهرا پسرتون فوت کردند و بنا به دال دینیبب-

 داد.  یتکان یبزرگ سرش را به کند مادر

 . میبارون و سرما خبرتون کن نیتو ا میافتاده  که ما مجبور شد یاتفاق هی-

 به چشمان لرزان اسرا انداخت.   ینگاه

 ماجرا  را در چشمان اسرا بخواند.  قتیخواست حق یم دیشا

 کرد.  دیبه جاو یا اشاره

 !!! دنید یبد طیآقا تو شرا نیشما رو با ا دختر

  ؟یگ یم یچ-

 گفت.  عیگفت ،سر تند

 گفت؟  یم شیمرد از چه برا واقعا

 او؟  ریمثل حر یاسرا
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 خودشون؟  دنیگفتم که ،خانم د-

 گذاشت.  شیپا یودست رو دیکش یبلند نیرفت. ه یدیاش به خانم حم اشاره

 و کوچک نبود.  ریلغاتش که پ رهیبود دا ریپ اگه

 چه!  یعنیبد  طیشرا دیفهم یم

نازدانه اش  رتیابرو شدن س یب د،یبد رس طیکه به ذهنش از شرا یزیچ نیو اول دیو فهم دیفهم یم

 بود؟ 

 ! گنیم یچ نایموال،خدا مرگم بده،اسرا مادر ا ای-

تازه خشک شده اش را  کهیو اشکش راه بار دیمادربزرگ نفسش بر یجلو شیآبرو ییآبرو یب از

 شد.  یوار جار لیشکست و س

 رفت:  دیبلند شد و به سمت جاو شیهوا از جا یب

 امانت بود دست من!  نیخدا ا یبا دختر من،ا یکرد یچه غلط تو

 تا من شرمنده پسرم نشم!   یمنو نکشت چرا

 لعنتت کنه!خدا لعنتت کنه!  خدا

 . ینامرد،چطور تونست یبود چطور تونست دیند یتار موشو تاحاال کس هیدختر برگ گلم، یوا یا

 جلو رفت و دست مادربزرگ را گرفت.  یدیحم خانم

 شده بود.  یولوله ا عجب

 مهم نبود.  شیبرا زیچ چیه گریافتاد،د دیبه مج شانشیپر نگاه

 خانه،نه خودش!  ،نهیدرس نه زندگ نه

 مهم نبود.  گرید زیچ چیز،هیچ چیه
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 شده بود...  اهیس گرید او

 شده بود!  یشده بود،شطرنج محو

 سرو صدا از اتاق خارج شد.  ینگاه او ب دنیبا د دیمج

 اسرا تمام شده بود...  یاز همه بدتر برا نیوا

 کرده بود!  دییبا رفتنش کار اسرا را تا او

 به مادربزرگ گفته بود.  یدیحم ست،خانمیبراتون خوب ن یافت یاز پا م نیبش ایب یخانم محسن-

 نمونده ازم !  یزیچ گهیمن افتادم،د-

 دخترم بدبخت بشه!  زارمیبدبخت شدم،اما نم یریسر پ من

 بهبوهه حرف ها و دعواها بودند که در باز شد و قامت منصور وارد اتاق شد.  در

بود و باعث شده باشوک وارد  نیو سهمگ نیحرف ها از پشت  در سنگ نیا دنیاو هم شن یبرا دیشا

 اتاق شود. 

 داخل اتاق گفت:  یاهویتوجه به ه بدون

 کرده؟  ییوابر یب یک-

 بابا؟ -

 پدرش بشکند.  یخواست جلو یبود.دلش نم دهیپدر ،ترس یهمه شوک ناگهان نیبود که از ا دیجاو

  ؟یجناب سلطان-

 را صدا کرد.  دشیهوا جاو یب

  د؟یجاو-

 سوءتفاهم شده! ستینه،،،،،،بابا!کار من ن-
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 پرپرشده،دخترکش!  یزندگ دنیاو هم سخت بود د یمادرجون جلو تر گفت:برا اما

 سوءتفاهم شده،نازدونم پر پر شد!  یچ-

 لطفا!  دینیهمه بش-

 بود که همه را وادار به آرامش و سکوت کرده بود.  یناصر نیا دوباره

 بود و معذور !  مامور

 داد؟  یکارهارا سروسامان م دیبا 

و  یمانیعمر پش کیکرد  یلحظه از آن غفلت م کیافتاده بود که اگر  یندیناخوشا ییاتفاق ها کی

 گرفت.  یخانمانسوز دامانشان را م نیعذاب وجدان و نفر

 داد..  حیتوض شانیکار را برا هیورو طویو اندک شرا اندک

 بود.  گرید زیچ کیدلشان  یغوغا اما

 آمده!  شیدر فکر رفع و رجوع مشکل پ یگریاز دست رفته و د ینفر درغم ابرو کی

 یدیهمه را در شوک واقعا شد بایکه تقر یبلند یبودند که مادرجون با صدا یدر فکر یکس هر

 عقد کنن!!!!!!!!!  دیانداخت؛ گفت:با
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 بود.  یگرید هیتر از هر لحظه و ثان ریجمله بر قرار شد نفس گ نیا یکه از شوک ناگهان یسکوت

 داد هم آنقدر در شوک نرفته بود.  یجان م نتیپست ط هیدیآن سپ یدست وپا ریان زمان که ز یحت

 انداخته بود گفت:مادرجون!!!  هیبر آن سا یدیخش و ناام ینرم و آهسته که هاله ها یصدا با
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 . دیداد کش تیبلند شده، با عصبان شیهم از شوک خارج شد واز جا دیبود که جاو نجایتازه ا قایدق و

 کار بکنم!  نیمن عمرا ا یول یدیچیپ ی! لقمه خوبهیعال یلیخ-

  

 ایتعهده  ایبهتره! میرفت و گفت:آقا اون برگه ها رو بده ما پرش کن یناصر زیبا سرعت به سمت م و

 ! گهید یانظبات تهیکم

 رم!  یبار حرف زور نم ریز گهید یکه شدم ول کیو کوچ خوار

 اطراف انداخت و ادامه داد.  طیبه مح یکج و پر تنفر نگاه

دختر هم  نیدست به ا یکه من ،حت ارمیتونم ب یم لی.هزار تا دلستمیانقدر بچه که ن گهید-

 پزشک،، ......  نشینزدم!ببر

 ! نمیبب نیبش دیگفت:جاو عیمنصور سر د،ینگفتن ادامه حرف جاو یهم برا دیشا ایحرفش  انیم

داد از خود مطمئن است به سمت  یکه نشان م یو قدم ها یوجود یبا همان خشم مردانه  دیجاو اما

 اسرا رفت: 

 من به تو دست زدم؟ -

  ؟یزنیحرف نم یچکارت کردم؟چرا زبون به دهن گرفت من

  ؟ها؟ینکنه خودت گند باال اورد ؟یترس یم

  د؟یبهتر از جاو یچه کس یخودت گفت با

 ! یکن یم ییمظلوم نما یکه دار گه،بگوید بگو

  

چشمان اسرا چقدر پرمعنا و  یبلور یدانه ها دیزد! با خشونت هرچه تمام تر حرف زد،اما ند حرف

 شد.  ریچقدر پر درد سراز
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از دست رفته اش  یآبرو یکند وبرا یهمان لحظه گذشته اش را مرور م یقلب دیزد؛ اما ند حرف

 مرگ کرد.  یآرزو

 دختر چگونه شکست.  نیکه دل پاک ا دیند یحت

 که فقط به جسم نبود.  یدخترانگ

 دخترانه اش به تاراج رفته بود.  روح

اجرا کردند،همه  شیکه برا یشوم شیها، آن نقشه و نما یپرده در نیدادو قال ها و ا نیرفتارها ،ا نیا

 و همه با هم روح دخترانه اش را با خود به تاراج برده بودند. 

 اسرا مهم بود.   یدر حد اتم هم بود باز هم برا نهایهمه ا اگر

 درد داشت .  شیها هم برا نیهم یحت

 که نبود.  آسان

 راحت باشد؟  شیبرا دیکردند حرف زدن راجب آنها با یفکر م چرا

  

چه  کردندیجور اورا قضاوت م کیشک ته دلشان  یهمه چشم که هر کدام ب نیا یوجلو ندیبنش دیبا

  د؟یبگو

 فروخت و او را انگشت نما کرد؟   طانیبه ش یکه نجابت او را به راحت یانسان از

 که در دست نامحرم فشرده شد؟  ییشد وبازو دهیکه به ناحق ازسرش کش یازچادر ای

 هجوم افکار تلخ از ذهنش دور شود..  یکم دیرا بست تا شا چشمانش

 یبوده؟کدوم ب یگفت:پس کار ک هیتر از انکه اسرا بخواهد تمرکز کند با گر عیمادر جون سر اما

 کرده!  ریدختر منو اس یرفتش

 کرده..  یدختر من باز یکه با زندگ نهیمادرش به عزاش بش یگرم بخوره!اله نیبه زم یاله
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 ! ؟یکن یگفت:از دختر خودت بپرس مادر چرا منو نگاه م دیمادرانه ،جاو یناله ها وسط

 شکسته اش را به سمت اسرا برگرداند؟  نگاه

 اسرا؟ -

 گفت:  زدیاشک بر گریآنکه بخواهد د بدون

 !  شناختمشیپسر بود که من نم هیدونم مادرجون،  ینم-

 شد!  ییهوی زیچ همه

 نگفت.  دهیسپ فیقسمت ماجرا را به خاطر ذات کث کیکه نگفت،فقط  دروغ

 بود.  دهیشناخت و تا بحال هم او را ند یرا که نم مایو به حق ،ن واقعا

 داد؟  یچگونه مشخصات او را م پس

 نداشت،فقط هم زدن در گنداب بود.  دهیفا گریهم د دهینام سپ اوردن

 شتریگفتن و ب شتریآمده باخبر شده بود،ب شیهم از اتفاق پ هیپسر متاهل همسا یکه حت حاال

 نداشت.  دهیفا چیاش ه ییرا وارد ماجرا کردن جز به صدا در آمدن تبل رسوا گرانید

 . رفتیم یکوفت یبرگه ها ان یپا شیخواست امضا یخواست و چه نم یم چه

 وجب چه صد وجب!  کیقول معروف اب که از سر گذشت چه  به

او را  دهیبود را کش ستادهیرا که هنوز سر پا ا یدیبلند شد و دست جاو شیلحظه منصور از جا همان

 را باهم به صحبت گذراندند..  یقیرفت و دقا یوادار به نشستن کرد و  به سمت ناصر

 شانیهر دو را صدا کرده،برگه هارا جلو یبعد ناصر یاندک دویرا شن ییزهایچ هیگفت و  ییزهایچ هی

 گرفت و گفت: 

 !! نیها رو بد یتعهد کتب فعال

 رفت.   یبلند شد و به سمت ناصر شیاز جا تیبا عصبان دیجاو
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 ! یهم زور داشت آش نخورده و دهن سوخته بشو واقعا

  ن؟یایخانم شما هم ب-

 گهیرفت،مادر بزرگ گفت:تعهد د یم یناصر زیبلند شده به سمت م شیرمق از جا یکه ب همانطور

 بده؟  یچ ی!تعهد براهیچ

 مشخص بشه!  فیبره تا تکل رونیاتاق ب نیاز ا یکس زارمینم من

پا تندکرده بود که مادر بزرگ  نیسنگ یفضا نیخروج از ا یبرگه را امضا کرد وبرا عیسر دیجاو

 را گرفت:  شیرا گرفته، بازو شیجلو

 ...... ییییییذارم،نم ی؟نمیبخدا اگه بزارم بر-

 به خود داد.  یبکشد ،تکان محکم رونیآنکه دستش را از دست مادربزرگ اسرا ب یبرا

 رها شده بود.  نیزم یجسمش بود که رو نیقبل از آن که دست مادربزرگ رها شود ا اما
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 به سوزش افتاد.  دلش

 امروزش شوم بود؟  چقدر

 که خدا بخواهد امتحانت کند.   یاز روز امان

 امتحان بزرگ را نداشت.  نیطاقت ا 

 زشیخودش را,هم مادربزرگ عز یو ابرو ستیرا ازدست بدهد؟هم هست و ن زشیروز همه چ کی در

 را؟ 

 مادر جون؟ -
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 . دیافتاده بود دو دیجاو یپا ریانکه برگه را امضا زند به سمت مادربزرگش که حاال ز بدون

 را نکرد.  رزنیپ کیکه مراعات حال  یدیجاو

 پا لهش کرد.  ریز نشیسنگ یکه لحظه اخر معرکه گرفت و با حرف ها یدیجاو

  

افتاده بود در اغوش  نیزم یجان رو یدوخت و سر مادربزرگش را که ب دیسرزنش بارش را به جاو نگاه

 گرفت. 

 کرد.  شیضربه آرام به صورت مادرش زد و صدا چند

 مادرجون؟ -

 کرد! یم یشد و تند یمثل او تند م یخواست کم یم دلش

 او بسوزد.  یبه پا دیگناه ازاو بود و دامن او لکه داشت,گناه مادربزرگش چه بود که با اگر

داده بود مادر بزرگش را دوباره صدا  یرا در خود جا زیکه درد همه چ ییو وحشت و اشکها باترس

 کرد. 

 مامان جون؟ -

 ,چت شد؟  بلندشو

 مادربزرگ   یحس یب نی. و ادید یونه حرکت دیشن  یکرد,اما نه  جواب شیبار ,دوبار ,سه بار صدا کی

 را کند کرده بود.  شیقلب رنجورش  را به جنون انداخت و اندام حرکت تپش

 همزمان به جسم زخم خورده ات هجوم آورده بودند؟ که همه حس ها  یکرد وقت یم چه

دست مادر بزرگش را گرفت:چرا  یدیکرد که حم یم شیفقط اورا در آغوشش فشرده صدا سرگردان

 ! مارستانیب شیببر دی,بلند شو،سکته نکرده باشه؟باینشست

  ند؟یرا بب زشیو پر پر شن عز ندیاو ازسنگ بود که بنش مگر
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و صدا  طیشرا نیاز اتاق در ا دیجانش را گم کرده بود  و خارج شدن جاو یب یدست و پا نیقیبه  قطع

 پدرش قوز باال قوز افکار ناموزونش شده بود.  یاپیپ یزدن ها

 نگاه کرد.  یدیوحشت به خانم حم با

 بود !  ییچه بال نیمادر جونم؟ترو خدا کمکم کن,بدبخت شدم خدا,ا رهینم-

 از خدا حرف دلش را گفته بود.   شیو کمک خواستن ها شیناله ها انیم

 را متقبل شده!  یگفت دل صافش از صبح تا به حال چه رنج و عذاب یکه م ییها حرف

 که همراش اومده بود کجا رفت؟  یی!اون اقارونیب مشیپاشو پاشو بلندش کن ببر-

مادر  یبازو ریرا باال انداخت و با عجله دست ز شینگاه کردو شانه ها یدیهول و وحشت زده به حم-

 ... دیبزرگش کش

 خواست او را نجات دهد.  یم فقط

 ! برمشیمن م ایلحظه منصور با عجله از در خارج شدو همزمان گفت :ب همان

بدن سر شده مادربزرگش را گرفته بوداو را بلند کرده از  گریسمت د یکمکش کردو در حال یدیحم

 اتاق خارج شدند. 

جواب پس بدهدو چقدر سخت تر بود خودت تاوان گناه  یگریسخت بود به خاطر اشتباه تو د چقدر

 ! یرا پس بده ینکرده ا

شدو به سمتشان  ادهیپ نیهم از ماش دیدر دانشکده خارج شده بودند که همزمان با منصور ،مج از

 شده؟  یگفت:چ دهیدو

بهتر بود تا همسفر شدن با  هیهمسا دیهمسفر شدن با مج شیزندگ یتمام تنش ها انیهر حال م به

 روزه به آتش کشاند.  کیرا  شیبود که زندگ دیکه پدر جاو یمرد

 هوش شد!  یب دفعهیکمک کن، دیترو خدا اقا مج-
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 یم نیزم یاو را از رو ریکه تن کوچک و پ یگذاشت و در حال رزنیپ یپاها ریامد و دست ز جلوتر

 باز کن!  نیکند به اسرا گفت:در ماش

 ،پا تند کرد..  یزییشر شر باران پا ریز و

  

  39 پست

 وی یس یدر بخش س یسکته قلب صیمنتقل شدو با تشخ مارستانیساعت مادربزرگ به ب کیاز  کمتر

 واریبه د رهیصدا و خ یکه ب یداد و در حال هیپشت سرش تک واریشد. سرش را به د یبستر مارستانیب

 شد. نشست.  یمتصل م وی یس یبه بخش س شیکه انتها یدیسف

  

 یدلش را ارام کند  و برا یکم واریتوانست با نشستن گوشه د یمالقات که نداشت ،حداقل م اجازه

 دعا کند.  زشیعز یسالمت

 . دادیرا چه م شیافتاد جواب عموها یم شیبرا یاگراتفاق

 که سخت و وحشتناک از کنارش گذاشت خدارا صدا کرد.  یروز یو برا دیاز چشمش چک یاشک

 سرش گفت:  یباال یمردانه ا یبسته مشغول صحبت با خدا بود که صدا چشمان

 اسرا خانم؟ -

 شد.  رهیبود خ ستادهیسرش ا یکه باال دیرا باال به مج نگاهش

 خودتون هم افتاده!  ن،فشاریبخور نارویا نیایب-

 بود نگاه کرد.  زانیکه از انگشتش آو یاهیس کیو به پالست دیرا گز لبش

 هم دلش به حال زار او سوخت؟  دیمج یعنی، طیشرا نیمعذب بود از ا چقدر

 ! نیآهسته گفت:ممنون،تو زحمت افتاد یلیرا جمع کرده صاف نشست و خ خودش
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 دستم خسته شد!  گهید ریدر دستش داد وبا لبخند گفت:بگ کیبه پالست یگرید تکان

 را گرفت.  کیشده ،پالست یاو شده بود،جار یلحظه ا قیکه از امروز رف یاشک

 هم به او لطف کرده بود.  هیو قابل ترحم شده بود که پسر همسا فیضع چقدر

 رسونم!  یخودمو م عیسر نیبهم زنگ بزن نیداشت یاگه کار رمیمن م-

  د؟یگفت:آقا مج دیاول مج یقدم ها انیرا تکان داد و م سرش

 داد.  یکرد سرش را هم تکان ینگاهش م یکه سوال یو در حال برگشت

 بمونه؟  شتونی.....؟؟اتفاق امروز پشهی....!!   مشهیم-

 داد..  یکامل از راز دار بودنش م نانیکه به او اطم یداد و در حال یرا تکان سرش

  ست؟یهمون مرده ن نیرا در هم کرد و گفت:اسرا؟؟؟ا شیها اخم

  

  40 پست

 یکه متفکر به سمتش م یمرد دنیو با د دیسالن چرخ ینگاهش به سمت ورود دیمجحرف  با

 آمد،نگاه ناراحتش رنگ ترس گرفت. 

 بشنود؟  ییو چه حرف ها فتدیب یقرار بود چه اتفاق باز

 شکست!  دیرا مج انشانیم زیبهت انگ سکوت

 اومده؟  یچ یبرا-

 دونم؟  یداد و آهسته تر از آنکه خودش هم متوجه شود گفت:نم  یرا تکان نرم سرش

 خود کرده اومده!برم دکش کنم ؟  یخوان؟ب یم یچ گهید-

 نگاه منتظر وآماده به خروشش  را به اسرا دوخت.  و
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 جور شده بود.  شیبرا یحام کی رید چقدر

 ختهیآب ر یکرد،جمع کردن قطره ها یم دیکه با یها از سرش گذشته بود ،حاال فقط تنها کار آب

 ! گرید یبود نه ساختن قائله ا نیزم یرو

  د؟یآقا مج-

 آنکه فرصت ادامه حرف را به اسرا بدهد گفت:  بدون

  ؟یبشنو یچ یخوا یمادربزرگت کم بود؟باز م-

  

 سرش گذاشت.  یرا رو دستش

 لطف کن و صبر و تحمل و قدرت بده!  شتریب یخدا!!! امروز کم یا

 ! دیعتاب گفت:آقا مج یرا باز و بسته کرده با کم شیپلک ها یا هیثان یبرا

 کنم!  یم خواهش

  ؟ی،به عموهات زنگ زد یبد یخوا یم یچ هیاسرا؟جواب بق گمیخودت م یمن برا-

 بهشون مادرجونت سکته کرده؟  یگفت

 شیدوباره برا دیدانست و از ان ترس داشت را مج یکه خودش م ییزهایاز نهادش بلند شد،چ آه

 بازگو کرد. 

 را پنهان کرد؟  یزیشد چ یگفت مگر م یگفت،حتما م یم

 است.  ییبهتر از دروغ گو یگفتن راست یم میقد از

 . دیکش نجایکردو کار به ا یامروز راستش را نگفت و پنهان کار نیهم کباری

 کرد .  ینه،تکرارش نم گرید اما

 و حاال مثال اسرا شده بود.  دیترس یم دیو سف اهیس سمانیاز ر دهیقول معروف مارگز به
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 نشست.  یصندل یجان وشل شده، رو یب یپاها با

 را چه بدهد...  شیدانست جواب عموها یهم نم واقعا

 کرد.  ینم رییوقت تغ چیصفتش ه نیبود و ا میکر شهیخدا هم اما

 ! دیبا

 کرد!  یتوکل م شیبه خدا دیبا دیبا

 اسرا؟ -

 دوخت وگفت:  دیرا باال گرفت و نگاه محزونش را به مج سرش

 کنم!  ی،من خودم درستش م نینگ یبه کس دیکه به گردن من دار یترو خدا به حق همون برادر-

 مطمئن؟ -

 . ستادی،منصور هم کنارش ا دیگام مج نیگفت و همزمان با اول یلب مطمئن ریداد و ز یرا تکان سرش

 اسرا خانم؟ -

 گفت:  یو بله ا تادسیا شیجا در

 سر بزنم!  گهید مارستانیلحظه گمتون کردم و مجبور شدم به دوتا ب هیمن، نیتو ماش نیومدین چرا

 کنه!  یکار م نجایدکتر مادر جونم ا-

 م؟ینیبش-

 شیاور بزرگتر بودن مرد روبه رو ادیهم  دشیسف یاعصابش فرق داشت و موها یب دیکه او با جاو حاال

 بود ،گوش ندادن به حرفش دور از ادب بود. 

 ! دیگرفت:بفرمائ یرا به سمت صندل دستش

 بود؟  دیشد یلیخ ن؟یکرد شیبستر وی یس یس-
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 من شد!   ریگه،تقصیداشت د یقلب یناراحت-

 جمله اشکش روان شد.  نیا با

 دختر انداخت.  ینگاهش را به صورت اشک منصور

 خاموش نهفته بود؟  یا شهینگاه ش نیدر ا یزیچ چه

  ؟یاسمت اسراست؟چه اسم قشنگ-

  ه؟یچ شیمعن

 اسمش چه بود؟  یاسمش چه بود؟ واقعا معن یمعن

 دانست که نام او را اسرا گرفته بود.  یپدرش م یعنی

 کردن!  ری!اسم سوره قران،در شب سیاسم قران-

 گرفت.  انیجر گریاشک د کیهمزمان با ان  و

 کرد.  یم ریروز در شب س یروشن نیکه ع شیحاال مثل

 نکن!  هیگر-

 به منصور نگاه کرد  متعجب

 قشنگ هم داره!  یها یمعن ی!اسرا کلیکن هینگفتم که گر-

 راحت حرف دل او را خوانده بود.  چه

 مقدمه گفت:  یب ناگهان

 تو باشم؟  نیتونم ام یم-

 کرد.  نگاهش

 نگاهش کرد!  فقط
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 باشم!!!!  یخوب نیام دمیبه همون سوره اسرا قسم!قول م-

  

  41 پست

  

 . دیشن یکه م ییحرف ها یمرد بود و گوشش در پ یبه لب ها چشمش

 گفت؟  یم راست

 اسمش قسم خوره بود؟  به

  د؟یدروغ بگو شدیم

توانست اعتماد  یروزها قسم خوردن ودروغ گفتن از آب خوردن هم راحت تر شده بود م نیا هرچند

 کند؟ 

چند  شیگفتن و نگفتن حرف ها نیکند؛ ب یتقال م ژنیاکس یجستن کم یکه برا یمثل ماه دهانش

 باز و بسته شد.  یبار

 داشت!  دیترد هنوز

تازه آرام شده اش؛ سبز شده بود وکل  یوسط زندگ یناگهان نطوریکه ا یگفت به پدر مرد یم چه

 احوال آرام او را نا آرام و متشنج کرده بود! 

 من .... -

 دختر  هیاسرا خانم ،من خودم  نیبب-

آبروش  یو پا فتهیب یاتقاق نیخواد براش همچ یدلم نم چیاز توئه ،باور کن ه کتریکوچ کمی دارم

 ! ادیوسط ب

 درسته؟  یشما پدر ندار دمیکه من فهم ییاونجا تا
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 شد.  ریاش بود که سر خورد و از چشمانش سراز یکس یو ب ییو تنها یاشک دلتنگ نباریا

کرد صداشو رو من  ی:اهوم من پدر ندارم،اگه پدر داشتم که پسرت جرات نمدیخواست بگو یم دلش

 بلند کنه! 

 کرد.  یپدر داشتم که مثل خودت ،از دخترش دفاع م اگه

 نگفت،نه حوصله اش را داشت و نه جانش را!  اما

 داد.  ینه تکان یرا به معن سرش

 ! ینش مونیدم از اعتماد به من پش یول شرف مپدرت ق یدخترم !فکر کن من جا نیخوب بب یلیخ-

  

 مرد واقعا مرد بود.  نیا دیرا بست وتوکلش را به خدا سپرد شا چشمانش

بود  مارستانیب جیپ یباز کند؛ صدا یگفتن حرف یخشک و کبودش رابرا یکه خواست لب ها نیهم

 . رفتندیم وی یس یکشاند که با شتاب به سمت س ییکه نگاه مبهوتش را به سمت پرستارها

 .. یشد وزبانش الکن هر حرف اهینگاه و چشمانش س یآن جلو کی 

 افتاده باشد؟  ینکند اتفاق 

 بخش شد..   یوهراسان دنبالشان با شتاب راه اریاخت یو ب 

 خانم؟خانم پرستار؟ -

خط قرمز  نجایکند.انگار ا یرو شیپ کیاز آن راهرو بار شتریاو را گرفت؛ نگذاشت ب ینگهبان جلو اما

 داشت. 

 خانم!  دیبفرمائ-

وارد بخش  دیتون یبرو گرفت و در حال  بستن در گفت: متاسفم خانم نم یدستش را به اشاره  

 ست..  ژهیجا بخش و نی.ادیش
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 انجام بدن...   ضتونویکار مر دیبدحال شده.. بگذار ضیمر

سر  نیزم یو رو واریه به دزد هیدر گرفت و تک یبه جانش هجوم آورد.دستش را رو یدیناام یایدن

 خورد. 

 شده بود؟  چه

داد وصورت  مهربون   هیپشت تک واریساده او بود؟سرش را به د یدنبال زندگ ینظر چه کس چشم

 آورد.  ادیرا به  نشیریش یمادرانه  یمادربزرگ و لبخندها

 یچ یقربون!من دمیمن تاوان کدوم گناه پس م ایشروع به دردو دل کرد:خدا شیلب با خدا ریز

 شد!  یچ یشدم،مادرجونم قربون

 ! یریازم بگ زیطاقت ندارم عز گهیبس نبود؟ من د باری

  

شد خدا...بهم  ینطوریا نم،چرایبستم تا فقط تو رو بب یچشم رو همه چ یکه شاهد بود خدااااا،خودت

 بگو..... 

 شیناقوس اتفاق امروز را برا نیهرآن منتظر بود پرستار با خروجش شوم تر زدویخودش حرف م با

 . اوردیب شیخبر را برا نیوتلخ تر نیبنوازد و بدتر

  

 . ستادیسر اسرا ا یآهسته جلو رفته بود و باال منصور

دخترک  یو دلش برا دیجنبه دردو دل داشت را شن شتریآرام او را که ب یحرف هاو صحبت ها همه

 سوخته بود. 

 کرده بود.  ریقضاوت گ یاو هم سر دوراه انگار

 پنجه پا نشست و گوشه چادر ولو شده او را در دست گرفت.  یرو

 اسراجان؟ -



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  140:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 اش را باز کرد.  یا شهیش    یچشم  ها واریزده به د هیجان و تک یب همانطور

 شد.  یسرده،تمام چادرت خاک نینش ینطوریپاشو ا-

 منصور داشته باشد گفت:  یها ییبه دلجو یربط شیمقدمه و بدون انکه حرف ها یب

 نکردم.  ییخطا چیکه من ه دونهیفقط خدا م-

  ؟یش ضیتو هم مر یخوا یاالن پاشو!م-

 مادربزرگم بودم!  یمن جا ست،کاشین یکه رنگ یاهیباالتر از س گهید-

 گفت:پاشو پاشو!  دیکش یکه چادر اسرا را م یدر حال 

  

  42 پست

  

 تونم!  ینم-

  ؟یدار وی؟کسیتون ی!دست تنها که نمادیب یکیکمکت کنم؟پاشو زنگ بزن -

 عموهام!؟ -

 ! یخوب پاشو دخترم،چرا معطل-

 باشه!  نجایا دیبزرگتر با هی

  ره؟یمیداره م یچیبگم بهشون؟بگم به خاطر ه یچ-

 افتاده؟  مارستانیرو تخت گوشه ب زیمن بدبخته که عز ریتقص بگم

 . دیاش کش دهیبه صورت صاف و تراش یترا برگرداند و دس سرش

جون که به خواست خدا به هوش اومد باهاش  رم،مادرینزن منم م ینگو!از اتفاقا حرف یزیبهشون چ-

 حرف بزن! 
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 ****** 

 ) دی(جاو

 . ختیهمه هرج و مرج بهم ر نیاز ا اعصابش

 یاش قاط یبدن ستمیگفته بود تمام س رزنیکه پ ینکرده بود که به اخراج برسد و  با کلمه ا یکار

 کرد. 

 که عقد کنن!  یچ یعنی

 دختر؟  نیا ؟یهم ک آن

  د؟یکش یم نجایبه ا دیکارش با یداشت و با ان همه وسواس فکر تیکه به تمام زن ها حساس او

 او را به عقدش در آورند؟  تیوضع نیداند و حاال با ا ینم یزیرا عقد کند که از او چ یدختر

 را قبول کند.  یزیچ نینداشت همچ امکان

 حرف زور بود؟  اصال

 برخواست و برگه را امضا کرد.   شیاز جا تیعصبان با

 ... شیدور بازو رزنیپ یاما با قفل شدن دست ها دیکش یم ینفس راحت رفتیم رونیدر که ب نیا از

 .. دیخواست داد بزند دست از سرم بر دار یتمام مرد بودنش دلش م با

افتاد و فقط توانست مانع  رزنیداد قصد خارج کردن  دستانش را داشت که پ شیبه بازو یتکان محکم

 از اتاق خارج شود.  عیشود.. و سر نیزم یافتادن به شدت او رو

 نیرام دیدلسوزاندن را داشت و از همه مهم تر با طیننگ را بخرد و نه شرا نیا دادیغرورش اجازه م نه

 کرد.  یم دایرا پ
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گفتن پدرش هم گوش  دیجاو دیجاو یو به صدا دیدو نشیمحض خارج شدن از اتاق به سمت ماش به

 نداد. 

 گذاشت.  یها م ریبا آن تفس  ییرا دوباره در آن اتاق کذا شیپا عمرا

او  یصدا دنیشن یانتظار برا نیرا گرفت و ح نیاش را در اورد و شماره رام یسوارشدن ،گوش هنگام

 شد.  ابانیرا از پارک خارج کرده وارد خ نیبا عجله ماش

 لب گفت..  ریز یا یکنارش پرت کردو لعنت یصندل یرا رو یممتد که بلند شد  گوش بوق

زد و نبود او مثل خوره به جانش افتاد و سوال را پشت  بشیکجا غ نیرام یعنیخودش فکر کرد  با

 کرد.  فیرد شیسوال برا

را گرفت و بعد از دو بوق  نیچنگ زد و شماره رام یصندل یرا از رو یوباره گوشو د اوردین طاقت

که کش دار گفت:جاااااانم  دیچیپ لیکوچک اتومب یاز پشت بلندگو در فضا نیسرمست رام یصدا

 داداش؟ 

  ن؟یرام ییکجا-

 خوب!  یجا هیو مستانه گفت: یلوند با

 ن،حرفیرام ییکجا گمیشد و خشن تر گفت:م شتریب نیرام یهمه طفره رفتن ها نیاز ا تشیعصبان 

 درستو بزن! 

 خوب عشق وصفا کنم..  یجا هیوقت،اومدم  هی یداداش ،سر نر یخانو،داغ کرد دیاووو جاو-

  ؟یکار تو بود، گزارش دروغ داد یاریکمک ب  یعشق و صفا، تو که رفته بود یرفت یعوض-

 . دیهم ساب یرا محکم رو شیدندان ها دیو جاو دیچیپ یدر گوش نیقهقه بلند رام یصدا
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بود داداش،خوش گذشت با اون خانم خوشگله تو اون اتاقک؟لقمه خوشمزه  ؟چطوریپس متوجه شد-

 خوشگل بود؟  یلیبرات  نه ؟خ دمیچیپ یا

  ؟یپست فطرت،چطور تونست یعوض-

 یتر از خودت،م یروهم با اون دختره عوض یختیخودت بود؟ ر ؟کاریبکن نکاریبا من ا یتونست چطور

 .. د؟یبهتر از جاو یک یگفت ن؟یکن یبا من گندتونو  ماست مال یخواست

 جان !  دی:چقدر ذهنت خرابه جاودیجواب ،دوباره خند یجا به

 باف نباش،  یمن،انقدر منف برادر

خوشگل  یلیبکنم باهاش ،آخه خ ییصفا هی ومدیبدم نم یادامه داد:راست دیخند یکه م یدر حال و

  میهم نبود پی!هم تومدیبه من نم فیح یبود،ول

 خورد...  یبه درد تو م شتریب 

   اوع

 اوع   اوع

 بود مثل خودت!  زهیپاستور یادیدختره ز نیا دیجاو یدونیم

 ! دمیمن پرشو چ اما

 دخل و تصرف برات انجام دادم.  کمیمن با  یبکن یخواست یکه م یکار همون

 راحت کردم  کارتو

  ؟یبود یچطور بود بهت خوش گذشت؟راض نمیبگو بب حاال

 گرفته ،گفت:  ینفس دادیکه نشان م یاز مکث بعد

 نه؟  ایبغلت فرستادنت خونه  ریپروندتو دادن ز 

 داد و بلند گفت:  با
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 ! رسهیدستم بهت نم گهید یکشمت،فکر کرد یم نی!رامیعوض یعوض یعوض-

 مونم!  یحتما منتظرت  م ایو گفت:کجا پشت در دانشگاه؟؟ب دیکش یصوت بلند-

 را بجود و گردن نامردش را خورد کند.  زیهمه چ یب نیخواست همانجا خرخره رام یم دلش

کرد،مگر نان و  ینم شیرا از کجا اورده بود ،مگر برادر هم نبودند؟مگر داداش صدا یهمه نامرد نیا

 نمکش را نخورده بود؟ 

  ن؟یرام یشد فیر کثاز کجا انقد-

آشغال بهم نگاه  هیمثل  شهیکه هم ییدر جوابش گفت :از همون جا یاش محو شد و کامال جد خنده

 ! نیو من رام یداداش بود شهیکه تو هم ییهمونجا ،ازیکرد

 بازم بگم؟  یخوا یم

 ! نیجوابش آهسته گفت:رام در

 اش را نداشت.  یو شعور و مردانگ تیبردن شخص نیها ارزش از ب نیکدام از ا چیکه ه بخدا

 را نداشت.  شیبردن آرزوها نیاز ب ارزش

 اش را نداشت.  ینابود ارزش

 ! زیچ چیرا نداشت ه زیچ چیه ارزش

  ن،یرام یب نیرام گهیخالص،د گهید نیرام-

 . ستیمن و تو ن نیب گهید زیچ چیه

 کنم!  یکنم،بخدا قسم ولت نم ی،مطمئن باش ولت نم یعوض-

جلو پرت کرد و  یصندل ریز ییاش را جا یبزند گوش یگریحرف د نیبدون آنکه منتظر باشد رام و

 . ستادیخلوت ا یجا نیکرد و در اول تیرا به سمت راست جاده هدا نیراهنما را زده،ماش
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 رها شده بود در حال انفجار بود.  شیکه به سو ییها یهمه اتفاق ها و نامرد نیاز ا سرش

 باشد.  دهیکش شینقشه را برا نیا نیشد رام یباورش نم اصال

  ن؟یشد،رام یباورش نم اصال

 پرورانده بود؟  نیمار در آست یعنیبا هم شام خورده بودند آن هم در خانه خودش! شبید نیهم

 شوم بود.  یپر از نقشه ها شیها و کمک ها یتمام آن لبخندها و شوخ یعنی

 اش ببرد؟  ندهیداشت که دست به آ نهیاز او ک آنقدر

 اش شده بود.  یحماقت لحظه ا نهیهمه بدتر آن دختر بود که آ از

 رفت.  نیرام یزندگ یاش افتاد و فکرش به ناکجا آباد ها ینیب یرو ینیفکر به اسرا چ از

 بود؟  دهیپرش را چ چگونه

 خواستند به عقدش در آورند؟  یم اورا

 فرمان گذاشت و چشمانش را بست.  یرا رو سرش

 شد.  یم وانهیکرد حتما د یفکر م گرید یکم اگر

و از  دیچیدستش پ انیکه درد م ییو فشرد تا جا دیچیکه توانست دور فرمان پ ییرا تا جا انگشتانش

 . افتی ییفکر امروز رها

  

 ****** 

 (اسرا) 

 کتهید شیکه منصور برا ییرا گرفت و طبق گفته ها شیبعداز بلند شدن منصور شماره عمو بالفاصله

 فاکتور گرفت.  هیکرده بود ؛عمل کرد و از سر وته قض
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از قبل هم شده بود و مدام جمله دروغ  شتریکارنه تنها استرسش را کم نکرد بلکه استرسش ب نیا اما

 شد .  یتکرار م شیآورد برا یدروغ م

 شد.  یاگر دستش رو م یوا

 کرد.  یو حس م دید یآنروز بود که مرگش را با چشم م دندیفهم یم شیاگر عموها یوا

سمت راهرو به آن سمت راهرو  نیشروع به قدم زدن کرد از ا شیو در جا ستادیطاقت نداشت ا گرید

 خواند.  یم بیجیلب امن  ریو ز

به  عیر سرپرستا دنیاز اتاق خارج شد با د یکرد که پرستار یم یبود  راهرو را ط یبار دهم دیشا

 . دیسمتش دو

  سا؟یوا زتیخانم پرستار؟خانم پرستار تو رو جون عز-

شد،حالش بد شد،ترو خدا  یهرچه تمام تر گفت:خانم پرستار ،مادرجونم چ یبا نزار ستادیکه ا پرستار

 طاقت ندارم...  گهیبگو من د

 اسرا تکان داد.  یحرف ها دنینفهم یرا به معن سرش

 کدوم تخته؟  ضتیمر-

 ،تورو خدا..4تخت -

 ! میشده بود جیپ یا گهید ضیمر یایاح یتخت چهار حالش رو به بهبوده،ما برا ضیزم،مرینه عز-

 کرده بود.  قیتزر اتیح هیشدو به حال رو به موتش ما یگل بود که از دهان پرستار خارج م انگار

 کرد.  یگرفت و بوسه باران م یبود پرستار را درآغوش م شیجا اگر

 داد.  هیتک واریسر گذاشت و باز هم به د یدستش را رو شهیعادت هم به

 از سر شوق و شکر به خدا بود.  واریاش به د هیتک نباریا اما
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 ) دی(جاو

که  یسیفرمان بلند کردو چشمان قرمزش را به پل یسرش را از رو شهیبه ش یخوردن ضربات با

 بکشد انداخت.  نییرا پا شهیکرد ش یو اشاره م ستادهیکنارش ا

 . دیکش نییرا پا شهیفرستاد و ش رونیکالفه اش را ب نفس

  د؟ینیب یپارک ممنوع نم ستادنه،تابلویا یجا نجایحرکت کن آقا،ا-

 و نگاهش را به روبه رو دوخت.  دیبه چشمانش کش یدست

پارک  یو دنج یهوا گوشه خال یتوجه نکرده بود و ب زیچ چیجا و ه چیحالش بد بود که به ه انقدر

 کرد. 

 بده ؟  نامتویو گواه نیماش ؟کارتیمصرف کرد یزیچ-

 مورد را کم داشت.  کی نیهم شیشوم زندگ یاتفاق ها انیم

 موادم کجا بود؟  گهیدارم د یری،انقدر درگ الیخ یجناب سروان ب-

 !  نامهی،گواه نیکارت ماش-

 مهیجر یبعد قبض ها یداد  و اندک سیکوچک مدارکش را در اورد وبه پل فیشد واز داشبورد ک خم

 کرد.  افتیخورد را در

 ! ستیپارک ن یجا نجایحرکت کن آقا، ا-

 کند.  نیزم یرا از رو نیگذاشت و ماش یصندل یرا رو فیو ک قبض
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امروز را پشت در  یتا نحس دیرس یهرچه زودتر به خانه م دیدور شانس نبود و با یرو امروز

کنار در  نیخوش را به او نشان دهد چون با توقف ماش یبگذارد،اما انگار خانه هم قصد نداشت رو

 افتاد.  شینگاهش به مادر و خاله و دختر خاله ها

 را باال انداخت و  شیآنها ابروها دنید با

کرد و با خودش فکر کرد باز را  چرخاند و در را قفل  چیفرستاده، سو رونیبار هزارم نفسش را ب یبرا

 آمده اند.  یچه امر مهم یخاله و دخترانش برا

 گفت:  وایبود که ش دهیبه جمع نرس هنوز

 بشه؟  یکه چ یخونه رو ول کرد نجاست؟یتو ا ی؟جا نجایا یاومد دیجاو-

 تکان داد و روبه مادرش گفت :خوب؟  یانداخت و در جواب سالم آنها سر گرانیرا به خاله و د نگاهش

 فسقل جا؟  نیتو ا یاومد گمی؟خوب؟ دارم م دیخوب جاو-

  رم؟یدست به دامن بابات بشم ادرس خونه پسرمو بگ دیمن با یعنی؟یآدرس نداد نیهم یبرا

 را بدهد گفت:مگه برات مهم بود؟  وایش یرا در قفل چرخاند و بدون آنکه جواب سوال ها دیکل

 شهیهم هیو بق دینداشت.جاو دیجاو یحرکت را در جمع جلو نیسرخ شد انتظار ا یبه آن صورتش

 . زدیآرام و ساکت بودند و فقط اوحرف م

 !!! دیجاو-

مهم نبود. با رفتنش هم ثابت کرده بود   زیچ چیه شیبرا گریرا باز گذاشت و از پله ها باال رفت د در

 زاریازهمه آنها ب قایاز آدم که دق یکردند و حاال با کوه یچرا درکش نم ست،امایمهم ن شیبرا یزیچ

 هم بود به سراغش آمده بود.  

هم پشت سرش وارد شد و  وایرا  باز کرد و وارد آپارتمان کوچک و تک خوابه اش که شد ش در

 با خودم مهمون اوردم؟احترامت کجا رفته؟  ینیب ینم زنمیدارم با تو حرف م دیگفت:جاو

 خاله اش  افتاد گفت:  یکه به خاله و دخترها نگاهش
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 دعوت کردم؟  من

 جوابش را نگرفته بود که تلفنش به صدا آمد.  هنوز

 بود که تماس گرفته بود.  منصور

  ؟ییجان کجا دیالو جاو-

 نده؟  یمقدمه گفت:سالم بابا،نگفتم آدرس به کس یب 

  ام؟یمن ب ینداشت د؟دوستیام جاو یتر گفت:من کس عیسر وایش اما

 ! یگفت:اه بابا،تو به من قول داده بود وایش یمحل به داد و قال ها یرا برگرداند و ب شیرو

  اد؟یگفته بود که نم وایش-

 دونستم!  یکه با خودش اورده؟من م نیک لیا نی،پس ا یشناختیتو زن خودتو نم-

 مثل خونه پاتوق بشه!  نجایخواد ا یبهتون نگفتم ؟دلم نم 

 رسونم.  یم ام،خودمویکینزد نیهمبمون من -

 چپاند،خاله اش گفت:  بشیرا که در ج یگوش

 چه وضع حرف زدن با مادرته.  نی،ایادب یب یلیخ دیجاو

 یروزا رو هم م نیفکر ا دیجون !با وایبده بهت بگن ش ادشونی،یگفتیبهش م یاون موقع که داشت-

 خاله خانم؟  یکرد

 تو منم؟  یها یادب یمقصر ب یگیم یاالن دار-

 ! یهم نبود یباال انداخت: مقصر که نه اما ظاهرا معلم خوب یا شانه

 نیا یبرا زمویبوده قول هات؟ پان نیادب شده؟ ا یپسر انقدر ب نیا گه؟چرایم یچ نیا وایش-

 دم.  یادبت هم نم یپسر ب نیبه ا دشویگند یمو هی؟یکرد یخواستگار
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 نشست.  شیلب ها یرو ینگاه کرد و پوزخند زیپان به

 عکس شده بود؟  بر

 . شیدور ازدواج بود برا دور

 خواستند به عقدش در آورند.  یرا م یکیرفت  یم یامروز انگار روز ازدواج بود که به هر در اصال

 دوخت.  یو م دیبر یم شیبرا یانقدر ماست و وارفته بود که هرکس یعنی

 جان !  خودت مال خودت خاله یخوام،دخترا یم زیگفته من پان یک-

 داد ،چه برسه به دختر!  دیدم،دست تو جارو هم نبا یمعلومه که به تو دختر نم-

 دستم!  رمیعروسک بگ نکهیبهتر از ا رمیجارو بگ-

 ! دیخفه شو جاو-

را  فونیداشت که زنگ در هم به صدا آمد ،آ یزیبه سمت خاله اش رفت و قصد گفتن چ تیعصبان با

 فشرد و گفت:احترام خودتو نگه دار خاله! 

 مرد!  گهید دیجاو اون

 رهیهم بم دیجاو نیگفت: ا دیکرد بروند رو به جاو یکه اشاره م یکردو در حال شیرو به دخترها مایش

 بهتره! 

 !!! مایش-

 هم گوش نداد و با ورود همزمان منصور از در خارج شد!  وایبه عتاب ش مایش اما

  

  46 پست

  

 ماند.  شیو دخترها مایخروج ش ریبه مس نگاهش
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بکنند،که  یسالم کیرفت دخترها  یدور از ذهن نبود اما حداقل انتظار م مایرفتار ش نیچند ا هر

 بود.  هودهیانتظار هم ب نیظاهرا ا

 شود.  یم نیشد و مادر که آنگونه باشد دختر هم هم یدست مادر ،بزرگ م ریز دختر

 چه خبره؟  نجای:ادیپرس دیبعد از رفتنشان قدم اول را در آپارتمان  گذاشت در را بست و رو به جاو 

مدت تنها باشم،نگفتم  هیخوام  یکردگفت:نگفتم بابا،نگفتم م یم دادیکه در چهره اش ب یشانیپر با

 اعصابم اروم باشه؟  دیبزار

  

تر به منصور برسد و مثال دل او را نرم داشت زود یکه سع یقدم جلو گذاشت و در حال کی وایش

اعصابت آروم باشه،منصور  یخوا یکند،تا باز هم به خواسته اش برسد گفت:مگه تو چته که م

 و دختراش برده!  مایش یاز من جلو ییچه ابرو ینیبب یکنه نبود یم ینطوریچرا ا دیجان،جاو

 ! وایگرفت:بس کن ش وایش یرا به سکوت جلو دستش

 یرفت آهسته و شمرده گفت:مگه بهت نگفتم حق ندار یم وایکه قدم به قدم به سمت ش یحال در

 در خونش؟؟  یبر

  ؟ینر یقول نداده بود مگه

اصال او را  یعنیبود، دهیشکل ند نیبه حال او را به ا د،تایترس یچهره خشن و سخت منصور کم نیا از

خواست و  یآن زمان که طالق م یبود،حت شیگفت و منصور بله قربان گو یاو م شهیبود،هم دهیند

 بود.  دهیند یو سخت یرگیت نیوقت چهره منصور را به ا چیگذاشت هم ه یمدام با او سر لج م

 منصور؟  یگیم یدوباره نامش را صدا کرد:چ 

 ! یبود و منصور در چه فکر یدر چه فکر وایش

خوردن ها بالخره  یو سکوت و تو سر یهمه سال صبور نینداشت کاسه صبر منصور بعد از ا خبر

 تمام شد. 
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کرد و منصور را هم واداشت بالخره دست به  دارینداشت غرور پسرش ،غرور خفته شوهرش را ب خبر

 اعتراض باال ببرد. 

  وا؟یچشمانش را تنگ کرد:ها ،نگفته بودم بهت ش-

 منصور جان؟ -

 نه؟  ای!!!بهت گفته بودم  وایش-

 منصور!  یکن یم ینطوریقدم عقب رفت و آهسته گفت:چرا ا کی

 نیکردم،من احمق تموم ا یم دیبا شیوقت پ یلیکه خ هیگوشه لبش نشست:همون کار یپوزخند

تا مبادا  دمیسالها به هر سازت رقص نیبراش نداشتم،تمام ا یچارزشینشستم که ه یعشق یسالها پا

 یبا اون کامران گور به گور شده م زاشتمیم دیبکنه و بخواد ازم دل ببره،با یزیخانم بازم هوس چ

 ! یافتاد یم اهیتا به خاک س یفتر

اسارت بدبختم کرد، که  نیبود و هم رتیالمصب اجازه نداد،اس نیبه قلبش گذاشت:اما ا یدست

 کاش..... 

 ! یپول بابات رو گردنم نزار منت اون چندر غاز گهیسگ جون کنم،تا د وا،مثلیهربهونت ساختم ش با

 گرفت:  وایش یجلو دیداد و انگشت اشاره اش را به تهد یرا به چپ و راست تکان سرش

 ! یکن یبچه ها باز یبا زندگ زارمینم گهید اما

  نجا؟یا یاومد یدر خودش جمع شود:به خاطر چ وایبلندتر کردو باعث شد ش یرا کم شیصدا

  نجا؟یا یاومد یچ یگم برا یم بهت

 باهاش حرف بزنم!  زی:خواستم راجب پان دیلرز یاش م ین یکه ن یرا باال گرفت و با چشمان سرش

  ؟یرو چه حساب-

 پ .... پسرمه؟ -
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 بوده؟  هوشیتو چهار ساعت ب یکه به خاطر سنگ دل یکه از تو فرار کرده؟همون یکدوم پسر؟همون-

  د؟یچرا از اون خونه بر یدون ی....!!!مها

 خوام بشنوم؟  ینم-

 خوام بشنوم!  ی،نم دیگذاشت و بلند تر داد کش شیگوش ها یرو دست

 . دیگذاشت و انها را کنار کش وایش یدست ها یرو دست

 زده بشه!  دی،همه حرف ها با دیکش نجایحاال که کار به ا-

 تو .... تو ...... -

ان  یکرده بود و حاال مرور لحظه ا شیها یخودخواه یرا فدا شیگفتن نداشت،تمام زندگ یبرا یحرف

 نداشت..  شیبرا یارمغان چیه یجز پوچ

 !!! وایتمومش کن ش-

 تونم!!!!  ینم-

 کارتو تموم کنم!  مهیمن مجبورم کار ن یاگه نکن-

رگبار  ریز نیاز ا شتریبرخواست ،غرورش اجازه نداد ب شیچنگ زدو از جا نیزم یرا از رو فشیک

 . ردیمنصور قرار بگ یحرف ها

 ! یبر شهیهم یبرا دیبا یاگه بر وایش-

 . دیتوجه به منصور از در خارج شدو در رامحکم به هم کوب بدون

 کند خودش را به مبل رساند  یو با قدم ها آهسته

 آن پرت کرد.  یجسم پردردش را بر رو و

 یلب ها یبرگشت و ان را جلو یآب وانیو با ل دیحال زار منصور به آشپزخانه دو دنیبا د دیجاو

 منصور گرفت. 



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  154:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بخور بابا!! -

 داد.  هیو سرش را به مبل تک دیاز آن نوش یا جرعه

شبه  کی رییاز او انتظار تغ دیگذراند نبا نهیفکر و ک کیشد،تمام عمر با  یوقت عوض نم چیه وایش

 داشت. 

 بابا؟   یبهتر-

 ! شهیوقت خوب نم چیبود گذاشت:حال من ه شیزانوها یکه رو دیدست جاو یرا رو دستش

 بابا؟؟ کامران ؟ -

 ولش کن بابا جان! -

 حرف بزنه؟  زیخواد راجب پان یم یدونست یم-

 اریبالش ب هیما بشه،حاال هم برو  یوارد زندگ یاز اون خانواده کس زارمیوقت نم چیمن سرم بره ،ه-

 کنه!  یسرم درد م یلیبخوابم خ کمی

 چیه یکه در ازا ییسوخت،موها دشیسف یر منصور گذاشت ،دلش به حال موهاس ریرا که ز بالش

 شده بود.  دیسف

خوام باهات  ینرو م ییجا دیشانه اش مرتب کردو قصد عبور داشت که منصور گفت:جاو یرا رو پتو

 حرف بزنم! 

 (اسرا)  47 پست

آمد ،هوا هنوز سرد بود اما دلش نسبت به هفته قبل  رونیب یاز سوپر دیخر نیسنگ یها کیپالست با

 شده بود.  یگرم تر وبهار

رو به بهبود است تا االن  ضشیکه پرستار از اتاق خارج شدو به او گفت که مر یاز همان ساعت درست

 او را مرخص کرده وبه خانه اورده بودند.  یهفته وخورده ا کیکه بعد از 
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کند که  میاش را با خدا تقس یداشت که خوشحال یکرد و سرش را باال گرفته سع یخداراشکر دوباره

 تر کرد.  عیاش افتاد و لبخند او را وس ینینوک ب یقطره کوچک باران درست رو کی

 بخدا!که چقدر عاشقتم خدا!  یدون یعاشقتم خدااااا! نم-

 با خدا بود.  شیمدل از دخترانه ها کیهم  نیا

 رد. ک یم یو دلدار دل

  

 را تند کرد.  شیچادر برده ،قدم ها ریداد و انهارا محکم تر گرفت و ز دیخر یها کیبه پالست یتکان

 کرد.  یمادر جونش آماده م یسوپ خوشمزه اسرا پز برا کی دویرس یزودتر به خانه م دیبا

در  فشیرا از ک  یاش زنگ خورد با هزار مکافات گوش یبرنداشته بود که گوش شتریچند قدم ب هنوز

 . دیهم پر شیها یشماره مادر نه تنها خوشحال نشد بلکه خوش دنیآورد و با د

 یحالت هم از همان روز شوم در وجودش شکل گرفته بود در واقع در خفا از مادرش خجالت م نیا

 . دیکش

دانست،اما  ینم یزیدخترش چ یاتفاق افتاده برا یاز ماجرا یزیچ هیخبر نداشت و مثل بق مادرش

 و پر احساسش لکه دار و ترسو شده!  دیدانست چطور دل سف یخودش که م

را از بابت خود  الشیداد و دل تنگ او قرص  و خ یبه او قول سالمت و محافظت از خود را م شهیهم

 کرد.  یراحت م

 داشت گفت:  شیکردن غصه ها یدر مخف یکه سع ییصدا با

 جانم مامان ! -

  ؟ییسالم کجا-

 مادرجون سوپ درست کنم.  یخوام برا یکنم!م دیخر کمیخونه  یاومدم برا-
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 سکتش ناجور بوده؟  یلیحالش چطوره؟ بهتر شده؟ خ-

  ؟یخور یغصه م  یدار یهمه راه اونجا نشست نینگران نباش ،تو ا-

تو هم که  ستیزدم،حالش خوب ن یم زیبه عز یسر هیتو تنگ شده،هم  یاسرا ؟هم دلم برا امیب-

 . یافتیاز درسات م یدانشگاه دار

اما االن اصال  ندیهم دوست داشت مادرش را بب یلیداشت ،خ د،دوستیمادر نفسش را بر یسوال جمله

 نداشت.  یمناسب یروح طیشرا

 ریکرد ز یکه حس م یهفته ا کی نیمادر از چشمانش حالتش را بخواند بخصوص ا دیترس یم

 کرد.  یچشمانش گود افتاده، وقطعا مادرش را نگران م

 اونجا!  امیمن خودم م دی!جاده ها خطرناکه،بزار عیاینه مامان ن-

 که!  رهید یلید؟خیع-

 . دیمسافرتا رو کم کن گنیاالن نه،فصل برف و بارش ،همش م ی!ول امیحاال بازم تونستم م-

فرستاد و به  رونیگذاشت و نفس گرمش را ب فشیرا در ک یبا هم صحبت کردند و گوش گرید یکم

 شد.  رهیبخار آن خ

 شده بود.  یگرفتار عجب

 کرده بودنش.  یگرفتار عجب

 شد.  یشدند واقعا افتضاح م یتعهد دادنش خبر دار م یاز ماجرا اگر

 رفت.  یشدو به هوا م یکه مادرش با اعتماد از او ساخته بود پودر م یارزش و کوه تمام

تر  عیاز دانشگاه به او زنگ زدند و خواستند هر چه سر شیافتاد که بعد از تماس با عموهاانروز  ادی

آن  شیکه امضا نزده از آن گذشته بود را امضا کند و او فردا یخود را به دانشگاه برساند و برگه ها

 یو ناصر یدیاز حم یها حتیامضا زده بود و چه نص یو شرمندگ یبرگه ها را با چه خفت و خار

 بود.  دهینشن
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 یها رو کیقرمز شده بود و رد پالست شیگذاشت ،انگشت ها نیزم یها را رو کیگفت و پالست یهوف

 انگشتانش مانده بود. 

را گرفت و کمر راست کرد تا به راهش  کیپالست گرشیدستش را باز و بسته کرد و با دست د کف

 . ستادیا شیکنار پا دیمج یادامه دهد که  تاکس

 اسرا خانم؟ -

 بخار گرفته به داخل نگاه کرد.  شهیرا برگرداند و از ش سرش

 سوارشو!  ایب-

 ! دمیرس گهیکه،د ستین یراه دیآقا مج یمرس-

 باال،بارون شروع شده!  ایب-

به  نینشست.،انگار د لیگذاشت و خودش هم کنار وسا یصندل یرا رو لیکالفه در را باز کردو وسا 

کاش  یا یشد ول یحال او م یایجو شهیکرد که هم یفکر م نگونهیا دیمج دیشا ایگردنش مانده بود،

 شد.  یآنروزش نم یاور خجالت و خواهش ها ادیراهش  یبا سبز شدن جلو

 ؟  سیسرو یچرا زنگ نزد-

 کردم !  دیخر ینبود ،زود یراه-

 به وجود امده معذب کرده بود.  طیشرا نیاسرا را از ا شتریبرقرار شد که ب یسکوت هیثان چند

  ومد؟ین شیکه پ یمشکل-

 انداخت.  شهیش یو نگاهش را به رد بخار راه گرفته رو دیرا گز لبش

 نه خوبه! -

 اومد به خودم بگو! شیپ یهر وقت مشکل-

 خفه خارج شود.  یفضا نیکرد از ا یگفت و با عجله سع ی،ممنون اهسته ا نیتوقف ماش با
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  48 پست

  

و بدون کفش انداخت و وارد اتاق  یخال یبه پله ها یشد در را پشت سرش بست و نگاه اطیح وارد

 شد. 

 در رخت خواب به سمتش رفت.  دهیمادربزرگش دراز کش دنید با

 ها رفتن؟  هیهمسا-

 ! یایخواستن بمونن تا ب یجون گفت:م ال

 بهتر شد،کمتر دورو برت شلوغ باشه به نفعته! -

 خوب اونا هم محبت دارن بهت!  یول

 یوانیخارج کرد و در ل شیها دیخر کیاز داخل پالست یا وهیزانو کنارش نشست و اب م یرو

خانم  یبس شما گل نکه،ازیاش زدو گفت:اون به خاطر ا یشانیبه پ یدستش داد و بوسه ا خته،بهیر

 خانما! 

 نکن!  یطونیش-

 شد و به سمت آشپزخانه رفت.  بلند

 گفتم،  یجد-

 ! یریسوپ خوشمزه برات بپزم ،جون بگ هیخوام  یم

 خوبم دخترکم! -

 لبخند نگاهش کرد.  با

 ! ی!همون مادرجون سرحال  و خوشگلم بشیخوام که خوب تر ش یم-
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 ! زیپس برو ،انقدر زبون نر-

  

را هم به او داد کرد و مادر جون را به حمام برد ،سوپ آماده شده  زیبعد، تمام خانه را از نو تم یساعات

 مادرجون؟  یخوا ینم یزیگفت:چ دیمال یکمر خسته خود را م یو در حال

 ! ینه خسته شد-

 صدام کن!  یخواست یزیخودم برسم،اگه چ یبه کارا کمی رمیبوده!من م فمیوظ-

 کج کرد.  نییبه پا یرا کم سرش

 خودت!  یبلند نش-

 اتاقش شد.  یزند راه ینم یکار چیکامل گرفته بود که دست به ه نانیکه از او اطم نیا بعداز

 یحتما همه انها را انجام م دیعقب مانده داشت که با یدرس ریو غ یدرس یکارها یچند وقت کل نیا

 . دادیم لشانیتر تحو عیهرچه سر دیبرداشته بود و با پیترجمه و تا یکه برا ییداد مخصوصا مقاله ها

 به ان انداخت..  یپوشه برداشت و نگاه یرا از ال یکاغذ

،ترجمه بهتر  ندیبنش ستمیتوانست پشت س یکردو نم یدرد م ینداشت ،کمرش کم پیتا حوصله

 بود. 

 نیکه خواست ترجمه اول نیبرگه نوشت و هم یرا باال میرا در اورد و بسم اهلل الرحمن الرح خودکار

 ،زنگ خانه به صدا آمد!!!  سدیحروف را بنو

  

  49 پست

  

و رو  ستدیا یگذارد و کنار درگاه در ،م یپخش شده اطرافش م یبرگه و کتاب دفتر ها یرا رو خودکار

 پرسد.  یبه مادربزرگش م
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  اد؟یقرار بود ب یکس-

 اومدن!  یدیوقت د هیعموهات باشن،برنامه که ندارن، دیشا-

 را برداشت.  فونیو ا دیکش شیبه لباس ها یدست

 بله؟ -

  ؟یمحسنمنزل -

  د؟یبفرمائ-

 باز کن دخترم؟ -

 شما؟ -

 باز کن اسرا خانم ! -

 گذاشت،رو به مادربزرگش متفکر گفت:  شیرا سر جا یگوش

 نکرد!  یمعرف خودشو

 من برم؟ -

 دونست.  ی،اسممو م رمیحالت؟خودم م نیتو با ا-

 وانیا یرفت و رو رونیرا فشرده ،ب فونیسرش را مرتب کردو دکمه ا یرا رو یطرح دار خانگ چادر

 . ستادیا

 بله؟ -

 ! اهللی-

 .. دیبفرمائ-
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خانشان وارد شود اما با جلوتر آمدن و عبورش از طاق کوچک  یزد و منتظر ماند مهمان ناآشنا تعارف

تمام دو دوتا چهارتا  اطیالمپ کوچک و زرد رنگ ح ریمرد ز یشدن چهره و صورت آشنا انیدر و نما

  .دیاش از هم پاش یذهن یها

تعهد را امضا زده  یسرو صدا برگه ها یتمام شده،عمال هم تمام شده بود.ب زیکرد همه چ یم فکر

 نکشداما حاال،   یبدتر یکمک کرد تا کار به جاها دیهم با وساطت پدر جاو یبودند و الحمدوهلل ناصر

از او  شیپ یهفته و اند کیماند که  یمرد رهیخ ریو مات و متح دیاز تعجب پر شیلب ها یلبخند رو 

 باشد.  نشیخواست ام یم

 چه آمده بود؟  یبرا گرید

 آن داشت دوباره زنده شد.  یدر فراموش یکه با بهبود مادربزرگ سع یبد خاطرات

 اجازه هست؟ -

 خواست تا وارد شود.  یبود و از او اجازه م منصور

 اطیمنصور آن هم در ح دنیاز د قهیانقدر باال بود که تا چند دق رتشیچند درجه شوک وح هر

که  یبزند و وقت یکرد حرف یحکم م یخانشان قادر به حرف زدن نبود اما رسم ادب و مهمان نواز

که خودش هم آن  یآهسته ا یآمد و با صدا رونیاز هپروت تعجبش ب  دیلبان منصور را د یلبخند رو

 ! دیکنم ،بفرمائ یگفت:خواهش م دیرا نشن

مردانه و  یبود که منصور  برگشت و با تن صدا یزمان یش نبود،شوک واقعشوک نیاول نیا اما

 تو!  ایگفت:ب  یخونسرد

 گذاشت.  اطشانیبراق پا در ح یدرهم و چشم ها یبا اخم ها دیجاو و

 همان شوک بود .  یواقع یمعنا دی،چهره جاو دیترس دیجاو دنید با

به عقب برداشت که باعث برخورد قوزک دست با  یو ناخودآگاه قدم دیچادرش پر یرو ریاز گ دستش

 . دیچیبدنش پ انیم یدر گاه در شدو درد بد
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 گفت و چهره اش در هم شد.  یآخ

 مادر؟  هیشد اسرا ،ک یچ-

 را تند تر کردو از پله ها باال آمد.  شیوحشت او منصور سرعت قدم ها دنید با

 شد دخترم؟  یچ-

 زد.  ینبض وار و تند مدردش را قورت داد  اما قلبش هنوز -

 . دیست،بفرمائین یزیچ دیببخش-

رو  شیدختر برا نیدانست ،اما ا یرا نم وایخود کوتاه امده بود و خط و مش ش یچه قدر در زندگ هر

و احساسش را  اتیچند روز انجام داده بود صحت وسقم حدس نیهم که ا یگسترده ا قاتیبود و تحق

 کرد.  یم انیب

اش نگاه  یزندگ هیخودش دقت االن را داشت و موشکافانه و با فکر به قض یاگر در زمان جوان دیشا

 زد.  ینم شیشد و گند به زندگ ینم نطوریکرد ا یم

 خواستم بترسونمت!  ینم-

خواست با چشمانش از او بپرسد ،باز چه  یم دیشا دیکردو نگاه کرد،ودست ودلش لرز سکوت

 م... نکرد یچکاریشده،بخدا من ه

 . دیبفهماند که واقعا ترس ایو

 مادر؟  هیاسرا، ک-

 حاج خانم...  یخوا یزدو نگاهش را از چشمان دو دو زده اسرا گرفت و بلند گفت :مهمون نم یلبخند

 .. دییایهم باال ب دیماند و منتظر شد جاو رونیوب

گرو گذاشتن اورده بودش و  شیهم بزورو هزار خواهش و ر نجایو تا ا شیبود و هزار ناسازگار دیجاو

 برد.  یباال او را م یحاال هم که اورده بود تا باال
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 !سرده هوا! دیبجنب جاو-

  

 *** 

 ) دی(جاو

 شد و در را پشت سرش بست.  اطیح وارد

 کرد.  شتریپدر که او را صدا کرده بود سرعتش را ب یبا صدا و

 بود.  ستادهیا وانیا یرو یاسرا با چادر گل گل 

براق به اسرا انداخت  تینها ینگاه تند هم از گوشه چشم ،اما ب کیبه پدرش انداخت و ینگاه همزمان

 گذاشت.  وانیا یقبل قدم رو یو اخموتر از لحظه 

 نره! ادتی لیجان وسا دیجاو-

 نیودسته گل کوچک گل را به سمت اسرا گرفت و با خشک تر وهیاب م کیو پالست ینیریاخم ش با

 !  ضتونیمر یو گفت:برالحن رو به ا

در آغوشش  لیکرد وسا دیوگرفتن آنها را از جاو دیکش شیلرزانش را پ یکه اسرا دست ها نیهم

 پرت کرده بود.  شیآنها را برا یانداخت به نوع

 کار تنفرش را به اسرا نشان دهد.  نیداشت با ا قصد

 لب گفت.  ریز یممنون  یوبدون عکس العمل دیاسرا لبش را گز اما

 شده بود.  دیمتوجه غرض جاو هرچند

 منصور امد.  یلبها یرو یزیصحنه خنده ر نیا دنید با

 نبود.  شیجا فیکرد اما ح یم دیجاو بیو پدرسوخته نص یپس گردن کیبود  شیجا

 کار نبود.  نیوقت ا حاال
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 ! دیآقا جاو-

 قرمز را گرفت.  کیت نیکار اول نیبه پدرش انداخت،با ا ینگاه

 قول داده بود.  مثال

چه  یشدند.ول ادهیپ نیداد واز ماش تیدر هم صحبت کرده بودند تا بالخره منصور رضا نیپشت ا یکل

 کرد که دست خودش نبود.  یم

 داشت.  تیحساس

 وجود زن ،علل الخصوص به اسرا!  دش،بهیهم از نوع شد ان

 تمام شود و به خانه برگردد.  دهیکه پدرش چ یبرنامه ا نیخواست هر چه زودتر ا یدلش م و

 اورد  تا قوز باال قوزش شود و   یرا به زبان نم نیشد و نام رام یلحظه قفل م کیزبانش  کاش

بحث  ایهفته تمام پدرش را مهمان خانه اش کرده و مجبورش کند تمام هفته را به صحبت   کی

 پدرانه و  یها حتیمردانه، و خواهش ها و نص

 کند .  یپدر،ط یبزرگ میبچه گانه و در آخر هم تسل یپشت گوش انداختن ها ای

  

 دهیچ شیکه برا ییو برنامه ها وایکند ،اما امدن ش یخودش زندگ یخواست تنها باشد و برا یم مثال

 داد.  رییهدفش را تغ رویافتاده بود ،مس شیهم که برا یا دهیچیپ یبود و اتفاق ها

  ؟یسلطان یآقا دیبفرمائ-

 نرم و دخترانه اش تعارف کرد وارد خانه شوند!  یبود که دوباره با صدا اسرا

 ممنون دخترم! -
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!!بزار اسرا خانم دیخواست وارد شود گفت:آقا جاو دیکه جاو نیو هم ستادیا یشد و کنار وارد

 کدوم سمته!  میدون یکنن،ما که نم مونیراهنما

 تا اسرا اول برود . ستادیو کنار ا دیبرداشته را عقب کش قدم

به جهت  گریبود د دی،رخت خواب پهن شده مادربزرگ اسرا را  د رونیخوب بود خودش از ب حاال

 اورد.  یاسرا جان را داشت سر در نم ینبود اما چرا پدرش انقدر هوا اجیاحت

 نیا یومسخ خوش دیاش دو ینیب ریز ی،عطر خوش دیسف یعبور اسرا از کنارش با آن چادر گل گل با

 مسخ شدن آن روزش افتاد.  ادی،  نیریش یبو

 وجودش کمتر شدچرا؟چه بود که.....  یسخت از

حرف از  نیکه رام یبال و پر انداخت،بال و پر ادیافتاد؟و چادر باز اسرا او را  نیرام ادیناگهان  اما

 دختر گفته بود.  نیا یها یآن زده بود،از خوشگل دنیچ

 دلش حالت تهوع هم گرفته بود  یاش افتاد،حت ینیبه ب ینیشد و چ چندشش

 به او دست زده بود و پدر آنقدر  دوستش داشت.  نیرام یعنی

 بود؟  دهیدختر د نیا یها یاهیپشت س یزیچ چه

 که به ذهنش حمله ور شده بود  یمنف یفکرها با

 پدر را پنبه کرده.  یعود کردو خودش هم متوجه شد تمام رشته ها تشیحساس دوباره

 خواهد زد.  شیقول ها ریشده و ز مانیگفت که پش یکه رفت حتما به پدرش م درون
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لبه چادر  یشد چشمش به گل ها ریکه کنار پدرش جاگ یسر اسرا وارد اتاق شد وتا لحظه ا پشت

 اسرا مانده بود. 
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 . ان نشسته را پاک کند یکه از استرس رو یکرد عرق یوسع دیاش کش یشانیبه پ یدست

فاصله داشت و پدرش  یبا بخار یمادر بزرگ اسرا کم یننشسته بود. اما جا یبخار شیحداقل پ کاش

 یپر از حس ها دیرا هم نکرده بود ،جاو نیخود جا باز کرده بود و فکر ا یبرا رزنیکنار پ قیهم دق

 ضرر دارد.  شیان برا یو گرما یگوناگون است و بخار

هوا سرش را باال گرفت ،که منصور به شانه  یبود که متوجه شد همه جا ساکت شده و ب الیفکر خ در

 اش زدو گفت: 

 جان !باشما بود.  دیجاو-

 پاسخ داد.  یمختصر یگرم مادربزرگ اسرا را با احوال پرس یشد و جواب احوال پرس سرخ

تر و  دهیز چهره اش چروکآنرو یکه بر خالف شاداب رزنیدلش به حال زار و چهره شکسته پ یا لحظه

 روح تر شده بود سوخت.  یب

قشقرق بود تا بتواند به مقصودش  کی ایبود  یآن روزش واقع یها هیواقعا تمام گر یعنیکرد  فکر

 برسد. 

 اورد.  یاوقات از درد کم م یکه مشخص بود گاه ییصدا با

 را صدا کرد.  اسرا

 ! اریب ییمهمونا چا یاسرا جان ،مادر برا-

 ! میبه خودت سر بزن می،اومد میومدین ییچا یخانم برا حاج-

 پسرم!  یلطف کرد یلیخ-

 بوده،  فهیکنم مادر ،وظ یخواهش م-

مردد است  شیدر گفتن حرف ها یداد کم یو نشان م دیبه صورتش  کش یکه دست یبعد در حال و

 ادامه داد. 
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 خودتون بزنم!  شیپ دیهست که با ییحرف ها هیمادر ، راستش

برداشت  ینیاز س ییمنصور گرفت ،استکان چا یجلو آمد و آن را جلو یچا  ینیزمان اسرا با س همان

 و خطاب به اسرا گفت: 

 به حرفامون!  یو گوش بد ینیبش دیدخترم،تو هم با نیبش

 گرفت.  دیجاو یرا جلو ینیلب گفت و س ریز یچشم

به  یلمیف شیاز اتاق فرار کند،چند سال پ ختهیرا ر یبزند و چا ینیس ریخواست ز یدلش م چقدر

را تکان  ینیکار را انجام دهد که اسرا س نیوسوسه شده بود ا دیبود ،حاال شد دهیمضمون د نیهم

  د؟یندار لیداده گفت:م

 را پس زد.  یچا ینیگفت و س یخودش هست،نه ا لیکارها که به م هیخودش نبود،بق لیبه م آمدنش

مرتب  شیپاها یگذاشت و کنار مادر بزرگش نشست و چادرش را رو نیزم یرا رو ینیحرف س یب

 کرد. 

  گه؟ید نیاسرا خانم ظاهرا دانشگاه رفت-

 دانست.  یرا باال گرفت و با تعجب به منصور نگاه کرد ،او از کجا م سرش

 را با گفتن بله داد.  جوابش

  یطور نیا خت،خودمیبهم ر مونویآش تو کاسه ما گذاشت،زندگ نیکه ا ینده اون ریخدا خ-

 از حال و روز دخترم،  نمیو نزار،ا زار

 شد.  نی،که حال و روزمون ا میکرده بود یبد یدونم اخه ما به ک ینم

 یهر حال جوون بودن ،ضربه بد ن،بهیکم گفت نیهم بگ ن،هرچقدریگیم یفهمم مادر جان ،چ یم-

بچه بخواد  نیام سرسفرم نبردم که ابهشون خورده،اما مطمئن باش کار پسر من نبود مادر،من نون حر

 خونه خراب کن بشه! 
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 ناراحته!  یلیخودشم خ بخدا

 نکهیا نیو هم میبابت اون روز بکن یمعذرت خواه هیبوده که خدمتتون  نیغرض ا میینجایکه ا االنم

 . میچند تا سوال از اسرا جان بپرس هی

و عذر  دیاز ببخش یبه پدرش نگاه کرد قرار نبود حرف رهیخ رهیو خ دیرا به هم ساب شیها دندان

 نکرده بود که!  یبزند ،کار یخواه

نقشه کار  نیطرح ا یعنیاز دوستاش بوده ، یکیجان متوجه شده که متاسفانه !متاسفانه کار  دیجاو-

تنها ! ظاهرا میکار و کرده هم ما خودمون موند نیهم ا یاز دوستاش بوده که حاال بر چه اساس یکی

 که اسرا خانم ازش حرف زده،همون همدستش هست!  ییاون آقا میکن یهم نبوده و ما فکر م

 ! دیرسیبهش م یخدا ازش نگذره،آخه چ-

  ؟یبهمون بد یکه گفت یاز اون آدم یمشخصات هی یتون یاسرا جان م-

 یپدرش برانداز م یگفتن حرف ها نیدوخت حاالت او را ح ینگاهش را به اسرا م یاز چند گاه هر

 دهد.  تینیرا ع شیکه حدس ها وشک ها ابدیدست  یزیکرد تا به چ
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به او  اتیاز اب ح یدخترش جرعه ا یگناه ی،انگار با ب دیدرخش یمادربزرگ از خوشحال چشمان

دادند که اسرا را صدا کرده؛از او کمک خواست تا بالشت را پشت سرش بگذارد و کمرش را راست 

 . ندیکرده ،راحت تر بنش

اگه ولش  یونیکار و کرده گوشش بود ،اما حاال مد نیکه ا یبزرگه اون ادم کهیاگه پسرم زنده بود،ت-

 به صورتش بزنم.  یلیس هیخودم  یتا من با دستها نیکن یم تیشکا ن،ازشیکن

 چشم مادر من،خودم تموم کارا رو دست گرفتم.  یبه رو-
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 وزمون به حالش بسوزه!  نیکنم،دل زم رشیغافل گ یجور هی

 یفکر م شترینداشت و شمام حالتون بد شد وگرنه اگه ب یحال درست و حساب یچکیروزم ه اون

 شد.  یم دایپ نایزودتر از ا ،یقطعا مسبب اصل میکرد

 بگو!  ادتهی یزیجان بگو مادر، خجالت نکش ،هرچاسرا -

داشت ،جز  ادیکه از ان روز در  ییها یقورت دادن ها و بغض ها و دلشکستگ یاسرا با تمام ناراحت و

 فیتعر دهیخشک یبا صورت سرخ و دستان لرزان و گلو شانیکه از ته دل اورا به خدا سپرد برا دهیسپ

 کرد. 

 شد.  یم شتریب دیصورت جاو یرو یمنصور و اخم ها یلبها یهر حرفش لبخند رو با

  د،دوستشه؟یجاو گهیگفت:درست م دیبالخره منصور رو به جاو نکهیا تا

 یبود گذاشت ،به نوع زانیکه کنار بدنش آو  دیدست جاو یداد و منصور دستش را رو یرا تکان سرش

 یا گهیمطلب د هی نیاز او اجازه گفتن اصل مطلب را خواست و همزمان گفت:حاج خانم اگه اجازه بد

 خدمتتون عرض  کنم ..  دیهم با

 دست او مشت شد.  ریز دیجاو یمنصور عرضش را ادا کند دست ها نکهیقبل از ا و
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 ) دی(جاو

داشت اعصابش را تحت کنترل خود درآورد  یهم فشرد و سع یمحکم رو یا هیثان یرا برا چشمانش

 منصور از کوره در نرود.  یتا با حرف ها

 بار آن برود.  ریخواست ز یدلش نم چیداشت و ه شیزور برا یمعن شتریکه ب ییها حرف

 گذاشت.  یرا کنار م نیرام یها لهیتمام ح اگر
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 گذاشت.  یخود را نسبت به جنس مونث کنار م تیحساس اگر

 شیگذاشت هم ،اسرا برا یکنار م نیرام یو حرف ها یشک و گمان خود را راجب دست دراز اگر

شوم  یزدن باز دیکرده ،باعث کل شیو عصبان ختهیبود که اعصابش را بهم ر یهمان دختر زبان دراز

 شده بود.  نیرام

 شیدست ها یهم شده بود اما با قرار گرفتن دست منصور رو مانیدانست وپش یاو را مقصر م هنوز

 یبا چشم ها یزخم یرنگ محبت داشت سکوت کردو مانند مار شتریگرم او که ب یوحس دست ها

 شد.  رهیبه اسرا خ یتیو نارضا نهیتنگ شده ازک

 یو باز ردیپدرش قرار گ یحرف ها ریاو را بترساند تا مبادا تحت تاث یخواست به طور واقع یم دیشا

 سر گرفته را قبول کند. 

صورت با هم آشنا  نیو به ا یاتفاق یلیکنم حاال که به صورت خ یاجازتون حاج خانم !من فکر مبا -

 . میریرو در نظر بگ ییآشنا نیخوب ا یجنبه ها شتریو ب ریکه عدو شده سبب خ میفکر کن میشد

 با اجازتون!  گمیباز هم م البته

 . دمیهم نشن یا گهید زیچ فیو  تعر یو الحمدوهلل جز خوب میکرد یقاتیراجب اسرا خانومتون تحق ما

 نیب ییآشنا هی میما دوست دار یعنیانداخت و ادامه داد: یزخم دیبه جاو یمن،نگاه دیهم بدون قابل

 . میدوتا رو تو دست هم بذار نیدست ا میو خدا بخواد بتون رهیدوتا جوون صورت بگ نیا

 رهیهمان وحشت زده سرش را باال گرفت و به آن دو خ ایتعجب کرده  افت،اسرای انیاش که پا جمله

 شد. 

 خواست همان لحظه جواب رد بدهد. یم دیخورد ،شا یتکان شیلبها و

 . دیافتاد لبش را گز دیجاو یکه به صورت اخمو نگاهش

 اسرا ؟  یخواستگار نیاالن شما اومد-

 دوتا جوون!  نیا ییخودتون حاج خانم ،هم آشنا ادتیهم عرض ادب و ع-
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 گرفت.  یاز خوشحال یبرق رزنیپ نگاه

 دی،عروسم و حم ادیگفتم ب یم ی،من به کس نیداد یکاش خبر م یول ن،یخوش اومد یلیخ-

 بودن!  نشیعمو حامد و حس یول ستنیاسرا جانم ن ی،بابا امرزیخداب

 گفتم.  یبهشون م دیبا من

 آمد.  نیریمنصور ش یبرا رزنیپ اوردنیو نه ن موافقت

 . میگفتم اول با خودتون حرف بزن م،واالیشرمنده حاج خانم اطالع نداد-

  ه؟یاسرا جان ،نظر خودت چ-

 فکر کنم!  دینگاه کرده ،آهسته گفت:من... من با دیجاو یاخمو یکرد و به چشم ها یسکوت

 شد.  شترینشست و اخمش ب دیجاو یلب ها یرو یپوزخند

 شده بود.  یهم ازدست  پدرش کفر یادیتا حدود ز یکم و

قرار بود به عقدش در آورند در چشمانش نگاه کند  یکه روز یگفته بود که حاال دختر یرا طور حرف

 فکر کند؟  دیبا دیو بگو

 گذاشت.  یخانه م نیرا در ا شیپدرش نبود عمرا پا یخودش گفت،هه اگر حرف ها و شرط ها با

  ن؟یجان داشته باش دیصحبت کوچولو با جاو هیبکنم، یخواهش هیتونم  یدخترم ،م-

کنم،خونه  ینه،اما مادر بزرگ گفت :خواهش م دیبه مادربزرگش انداخت انتظار داشت بگو یمردد نگاه

 از خودتونه! 
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 (اسرا) 
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 نی) هرچقدر از اشهیدر خونش سبز م ادیفرستاد،(مار از پونه بدش م رونیحبس شده اش را ب نفس

 شد و حاال در خانه اش بود.  یم شیدایاو پ یگرفت باز جلو یپسر ترس داشت و از او فاصله م

 نبود!  یکردن باور

 در خانه اش بود؟  دیجاو

را به او  لیوسا دیهم که جاو یبدنش دست خودش نبود و دستش هنوز درد داشت،و با حالت کنترل

 درد گرفت.  شتریپرت کرده بود دستش ب شیرا برا لیداد ،وسا

 یدار فیاعصاب تشر یتو که ب دیاعصاب بگو یب نینه اصال به ا اینامرد، یا دیخواست بگو یم دلش

 خونه من!!  یاومد یکرد جایب

گونه حرف زدن وجود  نیا تشیبود و در شان و شخص یادب ینگفت دور از ادب بود،اصال ب اما

 یکنار دیکند،لبش را گز نیتوه دیهم نبالب  ریز یکند ،حت ینم نینداشت،ادم که به مهمانش توه

 خدا جلوتر از او وارد شود..  بیتا حب ستادیا

 می،اسرا وارد خانه شدو مستق دهیکنار کش دیزد که جاو یقدم برداشت ،پدرش حرف دیکه جاو نیهم

 به سمت آشپزخانه رفت. 

کرده بود  عیاعصاب را ضا یب یرفت،چه خوب که منصور آقا یآشپزخانه که شد ،دلش غنچ وارد

 واجازه نداده بودجلوتر از او وارد خانه شود. 

آمده اند، و علت  نجایفکر کرد چرا به ا نیو به ا دیداد، ارنجش را مال هیتک نتیبه کاب یا گوشه

 . ستیحضورشان در خانه شان چ

 خواست.  یمادربزرگش او را صدا کرده از او چا که

استرس ته قلبش بود که دستانش را به  یبا وجود ارام شدنش هنوز اندک دیبه صورتش کش یدست

 لرزش انداخته بود. 
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 یرا رو ینیمرتب کرده،آن را گرفت ،دستانش هنوز لرز داشت. دوباره س ینیرا در س یچا استکان

تکرار  یآنروز یبگذراند و حرف ها ریرا به خ زیخواند تا خدا همه چ یالکرس تیگذاشت و آ نتیکاب

 نشود. 

بلند آن  یو صداها دینگاه نکند ،ته دلش، ته وجودش از جاو دیکرد به جاو یکه رفت سع رونیب

 روزش وحشت داشت. 

کرد،مثل آرامش همان  قیکه زد آرامش را به او تزر یمنصور گرفت و منصور با لبخند یرا جلو ینیس

 ! مارستانیروزش در ب

 . ستادیا دیجاو یگرفت و روبه رو یقدم

 کند.  ینم یاعصاب یاعصاب ،ب یب نیرا داده بود که ا نانیاطم نیبه او ا شیبا لبخندها منصور

  د؟یندار لیگفت:م نهیطمان با

منصور  یمنصور کنار مادربزرگش نشست و به حرف ها یکه پس زده شد ،متعاقب حرف ها ینیس

 . ختیبرانگ شیکه تعجب را برا ییگوش سپرد ،حرف ها

 نداشت.  یاز مسبب ان شناخت یاز ان خبر داشت ول یکه تا حدود ییها حرف

منصور تعجبش را  یانیپا یتلخش انداخت اما حرف ها یبه روزها یدر خواست مادرجون،مرور به

 کرد.  شتریب

 سرش سبز کرده بود.  یواقع شاخ رو در

 کرده بودند.  یاو خواستگار از

 لیکار داشته باشد، اما دل نیاز ا یتیداد رضا یچهره اش نشان نم یانداخت سخت دیبه جاو ینگاه

 دانست.  یکارشان را نم

 پراند.  میجواب رد مستق یاو را برا دیچشمانش ،ام انیبه مادربزرگش انداخت اما شوق م ینگاه
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به فکر کنم بدهد و خودش را فعال نجات دهد بعدها با  دیجوابش را با گفتن با میمستق ریکرد غ یسع

داشته باشد مادربزرگش با آنها  یاست و بدون آنکه خودش دخالت یگفت جوابش منف یمادربزرگش م

 زد.  یحرف م

 با توافق دوطرفه منصور و مادربزرگش دستش در حنا ماند.  اما
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 فکر کنم!  کمیمن  نیاگه اجازه بد-

 . میایفکر کنن،بعدا م کمی دیشد و ارام گفت:بزار لیبه سمت پدرش متما یکم دیلحظه جاو نیهم

 یم رونیجواب ب یدرب نیمنصور نبود ،اگر از ا یبرا رهایاز آن تو بم گریها د یریتو بم نیا اما

 خورد.  یاز دستانش سر م یمثل ماه دیرفت،جاو

 اورده بودش!  نجاینه آورده بود و با هزار خواهش تا ا یهم کل ینطوریهم

 فکر کردن!  یبرا مید یکه ضرر نداره،ما بهت زمان م یصحبت جزئ هیحاال -

 آخه!  یول-

 به مادر بزرگش انداخت!  ینگاه

 کرد.  یم ریس یگرید یایانگار مادربزرگ در دن اما

 نداره!  یصحبت که ضرر هیاره دخترم -

 . دیچه بگو نیجو سنگ نیدو و در ا نیدانست در مقابل ا ینم 

 اورد.  یکرد،اصال سر از کار او در نم یهم کالفه ترش م دیجاو پوزخند

 لب گفت.  ریز یبلند شد و چشم شیجا از
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 را وادار به بلند شدن کرد.  دی،جاو یمنصور هم با خوشحال و

 گوشش بلند شد.  ریاز ز دیجاو یکه وارد اتاق شد ،صدا نیهم

 خوب؟ -

 انداخت.  دیبه جاو یسوال یبه عقب برداشت و نگاه یبرگشت و قدم عیسر

 ارام شود.  یبندازد که با آنها اعصاب خودش کم ییها کهیبزند و ت ییداشت حرف ها یسع

  ؟یزاری،چرا طاقچه باال م یخواست یم نویتو که هم-

به بسم اهلل  یبرداشت و نگاه یرفت.کاغذ نیزم یپخش شده رو یرا گفت و به سمت برگه ها نیا

 پرت کرد.  شیجزوه ها یان انداخته ،دوباره آن را رو  یرو

 زد.  یآمد، پوزخند یاو ظاهر ینظرش همه کارها به

 نکردم که منتظر رفع و رجوعش باشم.  ییخطا چیمن ه-

 اسرا هزار معنا داشت.  حرف

 . ستادیا شیشدو به سمتش رفت و روبه رو بلند

 رفع و رجوع اومدم؟  یمن برا یعنی-

  

 یمعلوم شده  و جز دوستها یرو شده بود و مقصر اصل زیت به خودش داد حاال که همه چجرا یکم 

 کنم ،جوابمم از اول معلوم بود.  یراجب شما نم یاز کار درآمده بود گفت:من فکر دیجاو

 . دیدوهفته رو به کل فراموش کن نیو تمام ا دیبر شمیم خوشحال

  

 از ته دل است .  شیزد حرف ها یم ادیکه فر ییشد ،چشم ها رهیاسرا خ یبه چشم ها یکم



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  176:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 یکرد و به نفرتش دامن م یم شتریب دیشکاک جاو شهیرا در وجود هم یکه باور زبان دراز ییها حرف

 زد. 

 کرد.  زیدور در وجودش رشد کرده بود را  سرر یکه از سالها ینفرت

 حل شده بود،پدرش!  زیاو همه چ یبرا

 کنند.  دایفراهم کند که فرصت شناخت از هم پ یرا تور طیاز او قول گرفته بود که شرا پدرش

 یکه با مثبت بودن جواب اسرا قرار بود فراهم شود را م یدانست آخر شناخت یکه خودش م او

 خواست به کجا ختم کند. 

 کرد.  یحاال آنرا برعکس م اما

 دختر حق له کردنش را نداشت.  نیشد و ا یله م دینبا دیجاو

  

 ! زنمینم یخوب،خودت برو بهشون بگو!!من حرف یلیبه چشمان اسرا انداخت و پر غرور گفت:خ ینگاه

 اماااا -

 رفت گفت:من جوابم مثبته!  یاز اتاق م رونیکه  ب یحال در
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 شد.  رهیخ دیرفت جاو ریداد و به مس هیتک واریرا به طاق گوشه د دستش

 کرد،تعادل نداشت.  یرا درک نم دیرفتار جاو اصال

 کرد.  ینم یحشرو نشر یشتر نهیاعصاب ک یبشر ب نیوقت با ا چیه مطمئنا

 گوشش گذشته بود.  خیلطف خدا شامل حالش شده و خطر از ب کباریبود ، شیکه نبود،زندگ یبند آب
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 رفت.  یآدم نم نیا یوقت سمت و سو چیه گرید

  ؟یی،کجااسراجان -

 دیکه د یزیچ نیرفت و اول رونیمتشنج ب یلب گفت و با اعصاب ریز یمادربزرگ ،اه یصدا دنیشن با

 صورت منصور و مادربزرگش بود.  دواریو ام نی،لبخند دلنش

و  نهیاو سوءاستفاده کرده و ک تیاز مظلوم یهمه مدت شل و وارفته بودو هر کس نیکه ا نیا از

 خود را بر سر او هوار کند، خسته بود.  یخطاها

 را فراموش کند.  شیباعث شده بود خود واقع شیدوهفته و اتفاق ها نیا انگار

 بار امده بود!  یکه قو او

 به سمت منصور گشت.  دیتنگ شده جاو یدر اتاق انداخت و از چشم ها یگردش نگاهش

 زدن و نظر دادن حقش بود،نبود؟  حرف

من  یشبه نظر بدم و بهش فکر کنم،از طرف کیکه من بخوام  ستین یه،موضوعیقض نیراستش ،ا-

 . ستین نجایبا مادرمم مشورت کنم که در حال حاضر ا دیبا

 دیازش گذشت با یبه راحت شهی،نمیعمر زندگ هی هیانداخت و ادامه داد:قض دیبه جاو ییگذرا نگاه

 وجود داشته باشه!  یشناخت

 یم یپ شتریبودن او ب دهیزد به عاقل و فهم یکه اسرا م یر با هر حرفشد انگا شتریمنصور ب لبخند

 برد. 

 یهمون اجازه برا ستین یعقدو عروس یاالن که برا م،جلسهیگ یم نویخوب دخترم ما هم هم هم-

فاصله  نیتو ا نیباهم اشنا بش شتریفرصت فراهم بشه،شما دوتا ب نیخوام ا یم شتره،منیب ییاشنا

 ! دیقرار بد انیمادرتونو هم تو جر

 بچرخاند که مادربزرگ گفت:  یگرید هیبزند و موضوع را از زاو یحرف خواست

 زنم!  یاره دخترم ،من خودم به مادرت زنگ م-
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 بکشد.  یتونست هوف بلند یم کاش

 اسرا جان؟  یگفت:موافق منصور

انداخته بود  نیچشمش را چ یانداخت که همچنان با همان پوزخند که حاال گوشه ها دیبه جاو ینگاه

 یمن نم فی:تو حردیرنگش به او بگو یشیم یخواست با ان چشم ها یکرد، انگار م ینگاهش م

 ،منتظر رفع و رجوع کردن کارم باش!  یشیجمع نم نیا فی!تو حریش

 ود. او را به دوئل دعوت کرده ب شیبا چشم ها انگار

 با اجازتون فکرامو بکنم ! -

 دخترم!  دوارمینشست گفت:من بهت ام یصاف م شیکه در جا یحال منصوردر

 در اورد،و به دست اسرا داد.  بشیکارتش را از ج و

 جان نوشتم!  دیتونم جواب بدم،پشتشم شماره جاو یم یشماره خودم و شرکتم،هر کجا زنگ بزن نیا-

 . دیرا بهم ساب شیشده دندان ها یبود حرص نداختهیرا از قلم ن زیچ چیپدرش ه نکهیاز ا دیجاو

 گفت   عیبلند شود  مادر جون سر شیکه منصور  خواست از جا نیهم

 پسرم؟ -

 بله حاج خانم! -

 ! گهید نیارینم فیدفعه بعد ،تنها تشر یان شاءاهلل برا-

کرد  یو اسرا برقرار شده بود که نگاه ان دو را بهم وصل م دیجاو نیب میخط و ارتباط مستق کی انگار

 ! یکیان  گرید قهیخورد و دق یلحظه او حرص م کی،

خورد و حاال اسرا از  یشده پدرش حرص م نییتع شیاز پ یاز فکرها دیجاو شیپ قهیچند دق نیهم تا

 وصلت است.  نیدوباره و جور شدن ا داریمنتظر د دادیمادربزرگش که نشان م یحرف ناگهان

 نگاه کرد.  دیو به جاو دیرا با شرم گز لبش
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 ! یدی!د یدیگفت:د یم نباریکه ا یبود و نگاه کج دیباز هم جاو و

 بله حاج خانم ،حتما ! -

 . ومدی!چرا امشب نگهیبا خانومتون د-

 شد.  جادیپدرو پسر ا نیب یسکوت سخت یلحظه ا یبرا

 کنند.  هیرا چگونه توج وایش بتیدانستند علت غ ینم دیشا

 برود و مادر نباشد؟  یبه خاستگار پسر

 بود مگر نبود؟  یهر مادر یپسر آرزو یشد؟داماد یم مگر

که گرفته تعلل کند  یمیدر تصم یهم قفل شد.بدون انکه لحظه ا یرو یلحظه ا یمنصور برا فک

 خدمتتون !  امیدفعه بعد با مادر خودم م یگفت:فوت کردن !ان شاءاهلل برا

 چهره اش ناراحت شد:  مادربزرگ

 ! دمیپرس یدونستم وگرنه نم یرحمتش کنه پسرم!نم خدا

 دوخت.  دیزد و نگاهش را به جاو یلبخند تلخ منصور

 بود که سرش خم شد.  دیباز جاو وحاال

 ! میرفع زحمت کن گهینداره مادر!با اجازتون ما د یاشکال-س

منصور آنها  یو حرف ها دیرفتند و اسرا تا دم در با سکوت مطلق جاو رونیکرده از اتاق ب یحافظ خدا

 کرد.  یرا همراه

 داد.  دیرا به جاو چییمنصور سو دندیرس اطیدر ح یکه به جلو نیهم

  ؟یکن یروشن م نیجان،ماش دیجاو-

رفت و منصور به اسرا  رونیاز در ب یمعروف را از دست منصور گرفت و بدون خداحافظ اهیس نخود

 باشم.  دواریتو ام میتونم به تصم یگفت:دخترم،م
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 وجود نداشت.  دوارکردنیام یبرا ییبود جا یکه جوابش منف یگرفت ،وقت نییرا پا سرش

منو  دیجاو یتونه زندگ یکه م یکنم تنها فرد یحس م دمیکه تو رو د یدخترم ،از لحظه ا نیبب-

 ! یبسازه خودت

 دخترانه اش در هم رفت.  یابروها

 امر مصرم !  نیکه چرا من انقدر تو ا ادیب شیسوال ها پ یلیخودت هم خ یدونم ممکنه برا یم-

 کرد انداخت و ادامه داد.  یبه او نگاه م نیکه ازداخل ماش یدیو جاو اطیبه در باز ح ینگاه

فرد  نی، به خاطر همون هاست که من مطمئنم بهتر ستیهست که االن فرصت گفتنش ن زایچ یلیخ

 ! ی،خود تو هست دیجاو یزندگ یبرا

 من بده!  دیهم که شده به جاو ییفرصت و در حد آشنا نیکنم ا یم خواهش

 دیترد یبرا ییکرد جا یکه منصور آنقدر مردانه با او صحبت م یگفتن حرفش مردد بود اما وقت یبرا

 وجود نداشت. 

 ! مینداشت یواقعا شروع خوب شونیاخه من و ا-

 ! میفراموش کن یراحت نیاون اتفاقات بدو به ا میتون یم چطور

تو بطن ماجرا  شما دوتا  نکهی!از همه مهم تر اشهیم دیو عاقل ،بخوا دیشما هر دوتا تون جون-

 ! دیدرک کن گرویبهتر همد دیبا د،پسیبود

  

 ! دمیکنم اما قول نم یم مویسع یبشم،ول مونیبزنم که بعدها از گفتنش پش یخوام حرف یمن نم-

 به سمت در برداشت گفت:ممنون دخترم!  یقدم

 سرد داد  یاش را به در فلز هیخروج منصور در رابست و چادرش را از سرش بازکرده ،تک بعداز

 . دیکش یاز سر آسودگ ینفس و
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 که باز هم خدا به خانه دلش سر زده بود!  خداروشکر
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زدو  اطیدر ح یبود.چرخ دهیخر شیقشنگ دستش را گرفته بود وآبرو نطوریکه خدا ا خداروشکر

 کند و به سمت خانه رفت.  یدل از دلدادگ دیسرما که استخوانش رس

 دو ساعته!  یاسرا کجا موند-

 مادرجون؟  یکنیچکار م-

 سمت مادر جون که در حال بلند شدن از رخت خواب بود رفت.  به

 ! رمیخوام وضو بگ یکمکم کن م ایب-

 ! یاالن چه وقت وضوئه،شما که نماز خونده بود-

 خوام دو رکعت نماز شکر بخونم!  ی،میپرس یاللن کمکم کن،دختر چقدر سوال م ایب-

  ؟یکردبا لبخند گفت:نماز شکر چرا بخون یکه از رخت خواب بلندش م نطوریرا گرفت و هم دستش

 را برگرداند.  شیرو

 نباشه!  تیرتو کا-

 ! گهیجون اسرا بگو د-

 بارمه!  نیاول ،مگهیلب گفت :آخه دختر تو چکار دار ریز یالاالله اهلل ا-

 ! دمیپرس نیهم یگه،برایدونم د یم-

روز هم با  هیمشکالت از سرمون باز کرد ،اول ازهمه نماز شکر بخونم ، نینذرکرده بودم هروقت خدا ا-

 !  ارتیامامزاده ز میهم بر
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 نذرمو ادا کنم!  دی،با یهم خداروشکر اومدن خاستگار حاال

 از تعجب باز مانده بود.  دهنش

  ؟ینذر کرد نیا یمادرجون برا-

سرت  یی؟اگه بال دمیکش یچ یدونی،م دادمیهم بود انجام م گهینبود دخترم،صدتا کارد یزیکم چ-

 ! ارمشیبعداز عقدتون به جا م شاالیهم کردم ا گهینذر د هیومد،یم

 . دیرا گفت و اهسته به سمت آشپزخانه چرخ نیا

 که از تعجب وا مانده بود.  یاسرا ماندو صورت اما

 مادرجون! -

 جانم؟ -

 مگه من قرار قبول کنم؟ -

 مشکلمون حل شد؟  ،تازهیپس چ-

 نبود از اول؟  ی؟مشکلیچه مشکل-

 نشست:  نیزم یکه به آشپزخانه برود رو ییجا به

  ه؟ینبود چ یهست؟مشکل تیحال چیاسرا،ه یگیم یچ-

 تکان داد.  یجیمادربزرگش نشست و سرش را با گ یرو روبه

 تموم شد رفت.  یمادرمن!همه چ هیکار چ ریفهمم گ ینم-

 و اونارو به سالمت.  ریبه خ مارو

 هامونو..  یبه بعد اول گرفتار نیواونارو به سالمت،تازه از ا ریاره حتما!مارو به خ-
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جا درز  هی ؟خبریکرد ندتویآ شناسن،فکریهمه خونه محرمن،همه همو م نجایاسرا،ا یهست متوجه

 ! دهیپر ندتیکنه،آ

 خواد بگه!من؟شما؟  یم یک-

 اش را درهم کرد.  دهیچروک یاخم ها رزنیپ

 تو دانشگاه؟  یش یم یدرزکنه؟ چطور ییجا هیچقدر از درست مونده،اگه خبر  ؟یگیم یچ-

 یپنهون کار یخوا یم ؟یبهش دروغ بگ یخوا ی؟میشوهر کن ینه فردا پس فردا که خواست ای

  اد؟یتونه تعهدت کنار ب یم ی؟مطمئنیکن یزندگ یتون یبفهمه م یجور هیوقت اگه  ،اونیکن

 داره؟  یتعهد اخالق هیپرسه چرا زنش تو کارنامش  ینم

انداخت،تصور همه  یافتاد و ترس را به جانش م یبه تپش م شتریگفت قلب او ب یمادربزرگ م هرچه

 شد.  یچشمانش رد م یاز جلو لمیف کیها مثل  نیا

 فهمه!  ینم یک چیه-

 ! شیاسرا،باز شده موضوع دوسال پ یفکر شد یباز ب-

 با اون فرق داره!  نینه مادرجون،ا-

 دش اومده! خو یبدتر،فکر همه جا رو بکن،پسره با پا نینداره دختر ،تازه ا یفرق چیه-

 ! مشیشناسیاما ما که نم-

 ! قیتحق فرستمیم نتویعمو حس-

 به تنش افتاد..  یسر کند ،لرز دیبا جاو یا هیکه بخواهد ثان نیفکر ا از

 نداشت.  یاعصاب درست و حساب دیجاو

 ! رهیخواد انتقام بگ یگفته،بامن افتاده سر لج ،م یخواد الک یخوامش،اون منو نم یمن نم-

 ! هیانتقام چ یگیم یچ یفهم یدختر،م یشد ونهید-
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 تونم مادرجون!  یتونم،نم ینم-

 اسرا نگام کن! -

 شد..  رهیمادربزرگش خ یرا باال گرفت و به چشم ها سرش

 بابات جونمو گرفته،لب بومم!  رم،مرگیپ گهید-

بشه،من نتونستم مواظب تو  مونیخوام مادرت از اعتماد به من پش یخوام اه وناله دنبالم باشه،نم ینم

 باشم! 

 من که بچه نبودم! -

 ! یداد یبه حرف من گوش م ،وگرنهی!بچه ا یهست-

 مادر جون!!! -

بودن،اصال  نیحس یبود،همون قدر جونمو هم برده،اگه بچه ها نیمن سنگ یبرا یادیاتفاق ز نیا-

 کنه،اما تو نه!  تیدارن ازشون حما ویکیبرام مهم نبود،چون باباشون باالسرشونه،

 ،بفهم اسرا!  هیخال پشتت

 مامانم هست! -

 ! یمدع هی شهیاگه مامانت بفهمه که خودش م-

 مادرجون!  یکن یفکر م ینجوریبخدا،چرا ا شهینم-

گفت،بخدا من خودمم  شهیکنم!به عموهات که نم فیتعر تیمامان و دا یبرا هیقض نیا دیپس من با-

 بگم!  تیبه مامان و دا دیمن با یبر شیبه منطق پ ینطوریا یاگه بخوا یترسم به عموهات بگم!ول یم

شکست ، واسرا  یاش ،حتما م دهیغم د د،مادریخبر دار شود پشتش لرز هیمادرش از قض نکهیا فکر

 وجه طاقت شکست او را نداشت.  چیبه ه

 شد!  ریسراز اشکش
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 . دیو سر اسرا رو در آغوش کش دیخودش را جلوتر کش یکم مادرجون

دونه تو مقصر  یخبر داره،م یپسره از همه چ نیخوام!ا یمن،دختر من،من که بدتو نم یاسرا-

 ! یستین

 خدا لعنتتان کند.  یدوتا نبود،از دلش گذشت،ا یکیاسرا که  درد

 نبود.  یبود که حرف یزندگ نیبه ا لشیم هیثان کی دیجاو اگر

 نبودو نبودش هم مشکل بود.  اما

 ! گریکرد از طرف د یافتاد و اگر قبول م یطرف م هیکرداز  یود،اگر قبول نملبه پرتگاه ب مثل

 ........ ستیپسر اصال تو دل من ن نیتونم،ا یمادر جون بخدا من نم-
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 ) دی(جاو

 رنگ محو کرد به او نگاه کرد.  دیحسش را پشت در سف یکه اسرا در را بست و نگاه ب یا تالحظه

 که بسته شد نگاهش را به پدرش دوخت.  نیماش در

 جان!  دیجاو میبر-

 حرکت کرد.  نیرا جا زد و ماش دنده

 را پر از سکوت کرده بود.  نیماش یفضا نیکدام در فکر بودند و هم هر

 که زده بود.  یکه کرده بود و منصور در فکر حرف یلنگ کار مانیپش دیجاو

 فرمان زد.  یدست ضربه ا با

 ! دینکن جاو-



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  186:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 آمد!  یاز دستش بر نم یکالفه است ،اما کار یلیدانست منصور خ یحرف سرش را تکان داد،م یب

 بابا! -

 ! دیجاو-

همه افکار متشنج را  نیا میرا صدا کردند،انگار ذهن آن ها تحمل حجم عظ گریهمزمان همد هردو

 نداشت. 

 برگرداند.  رونیرا به سمت ب شیرو منصور

  د؟یجاو هیچ-

 کرد .  یمکث

 مرده!  وایش یچرا گفت-

 گفتم!خراب کردم !  نویلحظه ا هیدونم چرا  ید،نمیشدم جاو ونهید -

 درستش کنم!  یچطور حاال

 اشکال نداره! -

 تو کنم.  یهمش اشکال بود،گند زدم ،خراب کردم،اجازه نداشتم مشکالت خودمو وارد زندگ-

 مادر منه!  وایستم،شیمن وتو که جدا از هم ن-

 خواهرش!  شیپ رهیم کنهیهفته ول م هی شویخونه زندگ یاما کو ،کجاست،کدوم مادر-

 مادر و دختر هم شدن  جدا!  نیجدا،ا میشد ما

 ! اریبابا جانا رو ب-

 کنم!  یزده رو هم جبران م ارم،گندیهم م ارم،جانارویم-

 نم! ک یلب گفت:تموم گند هامو جبران م ریداد و ارام ز هیتک یرا به صندل سرش
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 یگرم داشتند و برا یدنیحتما نوش ستاد،زمستانهایا یفروش وهی.کنار ابمدیشن دیگفت اما جاو ارام

 کاکائو گرم ارام بخش نبود.  ریش وانیل کیبهتر از  زیچ چیحال منصور ه

را که  یفکر کرد:خودش گند نیشدو به ا ادهیپ نیگرم از ماش یدنینوش وانیدو ل دیخر یو برا ستادیا

 که زده را چگونه جبران کند.  ییدر اتاق اسرا،با آن حرف کذا شیساعت پ کی نیهم
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نشست و آن را به سمت  نیشد در ماش یکه از ان بخار بلند م یبار مصرف بلند کی یها وانیل با

 منصور گرفت. 

 ! شهیبابا،بخور حالت خوب م ریبگ-

 وقفه به لبش چسباند.  یرا گرفت و ب وانیل

 کنه!  یدرد م یلیخ د،سرمیخونه جاو میبر-

صبر کن،بزار من  کمیبابا،من که بهت گفتم  یداد و به منصور گفت:عجله کرد رونیپر دردش را ب نفس

 دختر!  نیاالو بال هم یقسم داد یکارامو روبه راه کنم،نزاشت

 ! دیجاو یستیتو متوجه ن-

 رفتنه؟  یحال شما مساعد خواستگار ستم،االنیمن متوجه ن نیکن یچرا فکر م-

 ! نیکن یتحمل م نیو دار یچه فشار نمیب یدارم م من

 کجاست..  ستیکارخونه چاپ اسکناسش ،اون از جانا که معلوم ن نیکه شد وایاز ش اون

 ! نیهم به مشکالتتون اضافه کرد گهیمشکل د هیمشکالت  نیاز من،با وجود همه ا نمیا

 بود.  دهیرا فهم دیخوب منظور جاو یلیخ
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 عادت کردم،  تیوضع نیجان،من به ا دینگران من نباش جاو-

 تو دل من مرده!  وایگفتم مادرت مرده،چون واقعا ش اگه

 عالقم بهش مرده!  تموم

 کرد...  یعمر خفتمو گرفته بود و فقط خفم م هیکه  یعشق نیخوام دست بردارم از ا یم گهید

 گذاشت و آن را فشرد.  دیشانه حاو یرو یدست

 نیو مطمئنم که ا دونمیده،میتوئه که بهم ارامش م یداماد دنیکنه،دیکه االن ارومم م یزیاما تنهاچ-

 کنه!  یکه تورو خوشبخت م هیدختر همون

 هم که شده بهم اعتماد کن!  باری دیجاو

 با حرف دلش نداشت.  یلبخند اصال شباهت نیلبش نشست،اما ا یرو یکوچک لبخند

 شد بعدا...  یحل م دیهاتون  با مامان با یریبابا،شما و درگ ستیبحث اعتماد ن-

 که دروغم رو بشه؟؟  ینگران-

  هیچه فکر نینه نه...اصال .. ا-

 که بهتون اعتماد دارم.  گفتم

 ... یخونشون و بهشون م رمیخودم فردا دوباره م-

 کاره قطع کرد.  مهیمنصور را ن حرف

 نه بابا.... -

 ااا؟؟ چر-

کند ودلش  یداشت که اسرا قبول نم نیقیدانست چرا ته دلش  یپر واضح بود،نم دیجاو یبرا شیچرا

اسرا را  یکه هنوز جواب قطع یدر حال شانیشخص یخواست با رفتن پدر و حرف زدن از زندگ ینم

 انداخت.  یداند ترس به دلش م ینم
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 خواست به چشم اسرا خودش و پدرش کوچک شوند..  یدلش نم قتیحق در

 صبر کن،فرصت بده!  کمی-

 و گفت: دیرا سر کش مهین وانیداد و ل یسرش را تکان منصور

 ! دیجاو میبر-

 پرت کردو به سمت خانه حرکت کرد.  ابانیهارا در سطل آشغال گوشه خ وانیداد و ل نییرا پا شهیش

 شما!  ایخونه من؟ میبر-

 اصال حوصله اون خونه درن دشت ساکتو ندارم! -

 منزل محقر و شلوغ بنده!  میکرد گفت:پس بر یم شتریآهنگ را ب یکه صدا یزدو در حال یلبخند

 به چهره زد.  یپدرش لبخند مصنوع یدرد ها نیتسک یبرا

 دلش پر از غوغا بود.  اما

 را پر از ترس و سوزش کرده بود.  دیبه اسم اسرا،که وجودش شعله شده بود و تمام وجود جاو ییغوغا

 بگذاردو نه تحمل ان دختر را داشت.  نیپدرش را زم یتوانست دو یخواست  و م یم نه

 بودکه انقدر او را نسبت به اسرا حساس کرده بود.  یزیدانست چه چ یهم نکرده بود،اما نم یکار چیه

بود،اما چرا به اسرا  دهیهم د شیها یهم کالس هیبق ایو زویرا از جانا و پان یسر زبان نیا شتریب یحت

 دانست.  یختم شد هم خودش نم نجایکرده بودکه آخرش به ا لهیپ

 کرد.  یگذاشت و در سکوت شب منصور را تا اتاق خوابش همراه نگیرا در پارک نیماش

 . دیخواب یمبل م یهفته بود پدرش مهمان آنجا شده بود و خودش رو کیکه  یخواب اتاق

 اش گذاشت.  یشانیپ یو دستش را رو دیمبل دراز کش یرا انجام دادو رو شیکارها

 و خمش فکر کرد.  چیبه ظاهر ارام اما پر پ یبه زندگ و
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داد را  یکه از همان اول در ذهنش جوالن م یو فکر دیکه نه به پدرش نگو دیرس جهینت نیبه ا عاقبت

 کند.  یعمل

که خودش از  یکار قایدق فتدیکرد با او سرلج ب یدرصد اسرا هم قصد م کیدرصد فقط  کیاگر  که

 ختهیکه ان شب ر یتیسر جهالت کرده بود وجواب مثبت به او بدهد هرچند که مطمئن بود با عصبان

در  ندبده گریکه قرار است به همد یا اگر قبول کرد تمام فرصتکند ام یوقت او را قبول نم چیاسرا ه

 کوتاه مدت باشد.  تیمحرم غهیص کیحد 

  

 (اسرا)  60 پست

 نیبعدا ستن،اگهیخوام،همه که از اول عاشق هم ن یجان من ،دختر من ،من که بدت رو نم اسرا

 !  یهنر کرد یعاشقش کن یتونست

 ! شهینم یمادرجون،ول یگیم-

 شد!  دیبده! شاتو فرصت -

 بدمزست؟  یگیم دهییلقمه رو نجو هنوز

 یزندگ یماها چطور د،پسیاریاول کار نه م شهید،همیکه شما جوون ها دار هیچه اخالق نیا اخه

 ! میکرد

 کرد گفت:  یم حتیو روبه مادربزرگش که او را از ته دل نص دیبه چشمانش کش یدست

 با االن فرق داره ها!  شیسال پ پنجاه

من بود،با  یزندگ یتو سادگ ،فرقشیکن یم یزندگ یکردم،تو هم دار ینداره،من زندگ یفرق چیه-

 هاتون!  یاون تعصبات سخت و شما ها با ازاد

  



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  191:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

اسرا  یبرا یریگ میسخت تصم یکه مادربزرگ از دو راه یگذشت ؛شب اهویروز از آن شب پر ه سه

 کرد.  یپرده بردار

 یشکست و سرشکسته م یمادرش بتش را م شیشد وپ یبه شکستن غرورش ختم م دیکه با یراه

 داشت.  دایناپ یشدو  اخر یم دیجاو کشیکه شر یا یراه دوم  و تن دادن به زندگ ایشد و

  

 یریگ جهینت چیه یکه اسرا آن را تا صبح به فکر کردن و سر درد گذرانده بود و عاقبت هم ب یشب

 اب سپرد. چشمان پر دردش را به خو

  

 که به دستش خورد ،چشمانش را باز کرد ونگاهش را به نگاه خندان مادربزرگش سپرد.  یضربه آرام با

 کنن؟  یم یدار ضیمر ینطوری،ایپرستار نشد یاورد ،شانسیخواب یدختر چقدر م-

 . دیبه چشمانش خواب الود و پف کرده اش کش ینشست و دست شیدرجا

 دونم چم شده!  یحال ندارم بخدا ،نم-

 فقط!  ینشده ،مرض نه گرفت تیچیه-

 مادرجون! -

 ! دیتشر زد که مادرجون از تشراوخند یمادرجونش را صدا زدبه نوع یبلند یباصدا

 جان مادرجون! -

 ! گهید دینگ-

 مردم منتظرن !  ینگفتم،ول یزیکه چ د،منیخند دوباره

 نه!  دیخوب بهشون بگ-

 سرحال تر شده بود.  یلیاش را باال داد!به نسبت چند روز قبل خ دهیچروک یابروها
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 دختر!  شهینم-

 ! دینه بگ نیکه دوست ندار دیشمائ نیا دیدید-

 را عوض کرد!  بحث

که  دارشدنیاز ب ی،خبریش داریبده دستمون،دل ضعفه گرفتم از صبح منتظرم ب ییچا هیپاشو -

 خواب هفت پادشاه رفته!  ست،خانمین

 ! یکرد ی،خوب زودتر صدام م ارمیچشم م-

برد.  یمرتب کردن م یشد و رخت خوابش را جمع کرده به سمت اتاق برا یکه بلند م یحال در

 مادرجون گفت: 

 ! شمیپ اریتلفن هم بردار ب اسرا

 اتاق بلند داد زد.  از

 ! شتونیتا پ رسهینم مشیس-

 جلوتر!  کشمی،من خودمو م اریب شهیکه م ییتا جا-

 مادرجون!  یو گفت:چکار کن دیحد جلو کش نیو تلفن را تا اخر برگشت

 ! گهیزنگ بزنم مادرت د-

 . دیعقب کش یرا در چنگ گرفت و کم یگوش

 بهش!  یبگ یچ-

 قلبش گذاشت.  یو دست رو دیخند

 ! یبر ی!کجا مویگوش نمیبده بب-

 ! نیبهش بگ یخوا یم یخوام بدونم ،چ ینه !من م-
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 . دیخند دوباره

 نباشد.  مانیتا ترس نباشد ا گنیم نکهیهم-

 ترسوند!  ینطوریهم دیرو هم با شماها

 ! ایسر به سر من بزار یرا باال فرستاد:شما امروز بلند شد شیابروها

 خوام زنگ بزنم!  یم هیبده دختر جون،سر به سر چ-

  ن؟یبگ ؟اولیبه ک-

 مادرت! -

 ! ایاه مادرجون،ضد حال شد-

 ادب!  یب-

 !االن زنگ نزن فقط! دیببخش دی:ببخشدیوگونه مادربزرگش را بوس دیرا جلوتر کش خودش

دست دست کرد،منتظر گذاشتن  شهیاسرا جان،سه روز شده،زشته مادر مردم منتظرن،نم نیبب-

 مردم گناه داره! 

 نه!  نیمن که گفتم بگ-

 را طلب کرد.  یو گوش دیرا جلو کش دستش

 بهتره!  ادیب شم،مادرتینم فتیکه حر ،منیبده من ،بده من اون گوش-

 کرد  میو تلفن را پشت سرش قا دیرا گز لبش

 باشه تا غروب! -

 گم!  یمن فکرامو بکنم ،بهتون م نیغروب بهم فرصت بد تا
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ال االله  یگذاشت و به صدا شیرفت ،تلفن را سر جا یکه به سمت آشپزخانه م یبلند شد و درحال و

 . دیاهلل گفتن مادربزرگش خند

  

  61 پست

  

 (اسرا) 

 خود را به مادربزرگش اعالم کند هزار بار مردو زنده شد.  تیغروب شود و بخواهد رضا تا

 اش فکر کردو به زمان  حالش برگشت.  ندهیصد بار به آ و

 بود.  تشیدلش رضا نبود اما مصلحت در رضا یکرد وقت یم چه

 رجوع کند.  شیباز به سر نقطه همه کارها نکهینداشت جز ا یراه

 مقدمه وضو گرفت و به اتاق مطالعه اش رفت و سجاده اش را باز کرد.  یب

 داد.  ینجات م یدو راه نیخدا او را از ا دیشا

 ریبله و خ شیکه رو ییپدربزرگش رفت از آنها یمیرکعت نماز خواند و به سراغ قرآن کوچک و قد دو

 جدا شده بود.  شیورق ها انیدر م یکیبودن  یمیبود و از شدت قد  یکاه شیداشت و ورق ها

افتاد که اشک را به  یکرد...و به محض گشودن قرآن چشمش به نوشته ا تیرا بست و ن چشمانش

 کرده بود.  ریچشمانش سراز

 خواست...  یخدا از او چه م یعنی

 خدا،قلبش به تپش افتاد.  یباز کرد و دوباره باز کردو از تکرار بله ها دوباره

 خواست؟  یم خدا

 خواست پس او چه کاره بود؟  یخواست؟اگر خدام یخدا م یعنی
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نمازش را از سرش باز نکرده  دیطاقچه گذاشت و هنوز چادر سف یو آنرا بست و  رو دیرا بوس قرآن

 بود که زنگ در به صدا آمد. 

 ! زننیدر م ایاسرا ب-

 را برداشت.  فونیرفت و ا رونیبه سر از اتاق ب چادر

 باز کن اسرا جان! -

 شناخت.  یمنصور را به خوب یبرخالف دفعه قبل صدا نباریا

 گذاشت وصدا را خفه کرده  رو به مادرجونش با هول گفت:مادرجون ،آقا منصور !  یگوش یرو دست

 پس!  یدر و باز کن،چرا هول کرد-

 . دیدستپاچه شدن داشت گفت:سالم بفرمائ یچاشن یکه کم ییخوشرو با

 گذاشت.  شیرا سر جا یفشردو گوش را دکمه

 . میزن یخودمون زنگ م میمادرجون ،دوباره چرا اومد ما که گفته بود یوا-

 دختر کالفه شده بود.  نی.از دست ادیبه صورتش کش یدست رزنیپ

 خودش اومد !  ینداد ،جوابیکن یم نیهمچ ه،چرایخوب چ-

 برم آشپزخونه؟ -

خدا  یبه رضا یخدا را گرفته بود و خودش هم راض تیرضا شیپ قهیچند دق نیشده بود،هم هول

 شده بود. 

 به او دست داده بود.  یحس خجالت روز خاستگار و

 باال!  ادی!تعارف کن ب رونیبرو ب-

 رفت وتعارف کرده با منصور به خانه برگشت.  رونیب باعجله



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  196:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 که از نو گفته شد و نشست.  یو احوالپرس سالم

 امیمن ب نیزنگ بزن نکهیگفتم قبل از ا ن،یزنگ نزد دمیمقدمه گفت:راستش حاج خانم د یب منصور

دونستنش  دیاز  قلم انداخته بودم ،خدمتتون عرض کنم،شا شیکه  چند روز پ ویزیخدمتتون و چ

 داشته باشه...  ریتاث متونیبراتون مهم باشه و رو تصم

  

  62 پست

  

 (اسرا) 

  

 منصور متوقف کرد.  یدر با حرف ها یجلو قایکه به سمت آشپزخانه کج کرده بود را دق یقدم

 باشد.  یمورد چه م یتپش ب نیدانست علت ا یبه تپش افتاده بود و نم قلبش

 دارد.  ریتاث مشیتصم یکه رو دیخواست بگو یرا م یزیچه چ منصور

 که از اول داشت.  یمیتصم ایگرفته بود، شیپ قهیچند دق نیکه هم یمیتصم

 کند .  یمنصور را در سکوت خودش بشنود وآنرا حالج یخواست حرف ها یداد دلش م هیتک وارید به

بزند و جوابش را همان لحظه  یکنند تا حرف یکه منتظر به دهان او نگاه م یانها و در حال یجلو نه

 بدهد. 

 . دیبه سنگ خورد،چون منصور از مادر جون پرس رشیت اما

  اد؟یجان نم اسرا

 مادربزرگش از آشپزخانه خارج شود.  یای،اسرا جان ب یاسرا مجبور شد با صدا و

 جانم ؟ -
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 خواد حرف بزنه!  یاقا منصور م نیبش نجایا ایب-

 به اتاق برگشت.  ختیر یکه با عجله در استکان چا یو درحال برگشت

 منصور گرفت و با لبخند او مواجه شد.  یرا جلو ینیکه س یزمان و

پدر را  نیریاش خاطرات ش دهیپر پشت و بهم چسب یاش و ابروها قهیکنار شق دیسف یکه موها یمرد

 کرد.  یزنده م شیبرا

 گذاشت.  نیزم یرا رو ینیزد و س یلبخند متعاقبا

مرد چرا  نیا دیبا خودتون فکر کن دیخوام برم سر اصل مطلب،شا یم میراستش حاج خانم،مستق-

 دیوصلت تاک نیبه ا نقدریو از اون مهم تر ا یخواستگار یمقدمه اومده برا یو ب یدفعه ا کی نقدریا

 نباریگه ایهم ضربه خوردم،اما تجربم بهم م هیبودم و متاسفانه از قض یتو زندگ یداره،من ادم احساس

انجام دادم و قبال هم  یفصلم قاتیراجب دخترگلتون تحق ست،منیدر کار ن یوجه اشتباه چیبه ه

کنم،چون  یم رشیتعب ریدوننش رو من خ یشر م یکه همه به نوع یاتفاق نیو ا دمیشن ایگفتم که چ

 خوره..  یمن م دیکه بدرد جاو هیکنم اسرا جان همون یفکر م

 پسرم.. -

 گفت:  عیمنصور امد ،سر مهین یکه مادربزرگ وسط حرف ها نیهم

 . ستین نیخوام بگم ا یکه م یزیحاج خانم،اما اون چ دیببخش

،حتما شما هم  قیدختر گلتون امدم تحق یکه من برا ینطوریخوام بگم هم یبود،م نهیزم شیپ نیا

 و من خودم بهتون بگم بهتره!  دیکه قراره شما از دهن مردم بشنو یزیاون چ دویایپسر من م یبرا

 امد حرف بزند ،اما بالخره دهن باز کرد و گفت:  یکرد،انگار زورش م یکوتاه مکث

 فوت نکرده!  وایکه ش نهیا قتیحق یاون شب بهتون گفتم ،خانمم فوت کرده،ول من

 منصور گم شده بود.  یحرف ها ادیتکان داد،انگار در حجم ز یجیسرش را با گ مادربزرگ

 متوجه نشدم! -
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 می،از همون موقع که با هم عقد کرد شیسال پ یلیمن و خانمم از خ نکهیا تشیحاج خانم راس نیبب-

 تا االن!  میمشکل داشت

که بشه  حلش کرد؛  ستین یسال تو جنگ و دعوا گذشته و مشکالتمونم در حد یوخورده ا ستیب

 .... وای،هم خود ش دمیهم من بر

 ! میکن یم یکه از هم جدا زندگ هیمدت هی فعال

  ن؟یریطالق بگ نیخوا یم؟مییکه جدا یچ یعنی:دیکش یکوتاه نیه مادربزرگ

به قرمز شدو آهسته گفت: طالق که نه حاج خانم !دوتا بچه بزرگ دارم   لیمتما یمنصور کم صورت

 کنم!  یباز شونیتونم سر زندگ ینم

!چرا گذشت ن،یکرد یهمه سال باهم زندگ نیازتون گذشته،ا یاخه پسرم،شما که سن ؟چرایپس چ-

  ن؟یکن ینم

و نه من   یزندگ نیا یبگم مادر ،قسمت ماهم شده جنگ ودعوا!نه اون خونست و پا یدونم چ ینم-

 تحمل نبودشو دارم ! 

 داره ؟  دهیچه فا میستیاما ن میکه هست یوقت

  

 داد.  یمادربزرگ سرش را تکان-

 بگم واال!  یدونم چ ینم-

 زده شده بود منصور گفت:  یاز حرف ها یسکوت که ناش یاز کم بعد

دونم چکار  یداشته باشم،اصال نم ریتاث متیدونم تا چه حد تونستم با حرفام رو تصم یان ،نمج اسرا

من فاکتور  دیخواهش دارم از جاو نیکه کار درست کردم، و ازت ا نهیکه مطمئنم ا یزیکردم،تنها چ

 ندون!  یمنو با اون قاط یر،زندگیبگ

 از حدش شده!  شیو سکوت ب یریباعث گوشه گ یزندگ نیکه ا درسته
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 ! هیکنم پسر من مرد زندگ یم نشیمن تضم اما

هم که داره، درسشم که رو به اتمامه ،از  نی،ماش دمیبراش خر یخونه نقل هیبا همت خودش  ماشاءاهلل

 کنه!  یاز استادهاش کار م یکی شیاالن پ نیهم هم یلحاظ کار

 همه جهت......  از

دونه ما  یکه خدا م زایچ نیکردم که قبول کنه،نه به خاطر ا یپسرم تا حاال من به اسرا اصرار م نیبب-

  میستین زایچ نیدنبال ا

 دونستم .  یازدواج م نیدختر به گردن من بوده و من صالح تو قبول کردن ا نیا تی،مسئول

 دیخانواده مق هیمخصوصا که ما هم  ه،یمهم یلیدختر موضوع خ هی ندهیا یبرا نیدادن ! و ا تعهد

 یمشکالت شیکه داده تو زندگ یبهش گفتم که فردا ممکنه با اون برگه تعهد م،منیهست یوسنت

 یمخف شهیهم یموضوع برا نیمطمئن بود که ا شهیخبر نداره،اما نم یکه کس اد،درستهیب شیبراش پ

 مونه....  یم

 ! رهیقرار بگ انیهم تو جر یا گهید من و اسرا بزرگتر ریغ دیحرفا ،با نیبا ا اما

  

 دیحرف بزن دیدون یکه صالح م یجلو،با هرکس میندارم حاج خانم،ما که رو اومد یمن که حرف-

 ادمیهستم  یخاستگار اناتیدم،به هر حال من مردم کمتر تو جر ی،شماره دادم ادرس هم بهتون م

 بهتون ادرس هم بدم!  دیرفته که با

  سم؟یبنو نیدیو ادامه داد:ادرس خونه هم بهتون بدم،اسرا خانم کاغذ م دیخند

 اوردن کاغذ به اتاق رفت رو به مادر بزرگ گفت:  یکه اسرا برا یدر حال-
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پسر  یتونه برا یکه م هیدختر شما همون کس گهیحسم م یبگم ،ول یدونم چطور یحاج خانم،من نم-

 رو بسازه!  یزندگ نیمن بهتر

 را در وجود منصور تاباند.  دینشست ،ام رزنیصورت پ یکه رو یلبخند

 باشم حاج خانم؟  دواریام-

 به مادرش هم زنگ بزنم!   دیخواد،با یم یخدا چ مینیان شاءاهلل ،بب-

 دخترم!  ی:مرس دیکه  اسرا به سمتش گرفته بود را کش یکاغذ

 حاج خانم! میبه سمت مادربزرگ گرفت وگفت:ما در خدمت هست-

به خونم و همزمان  ادیخواد دخترم زودتر ب یخواست عروس داشته باشم و حاال دلم م یدلم م یلیخ

 به اسرا نگاه کرد که باعث شد اسرا از خجالت سرخ بشود.... 

 به دلش مزه کرده بود.  یتر از هر قند نیریش دیلب منصور آمد شا ینباررویکه ا یلبخند-

 بود.  یته دل یان لبخندها از

که خودش  یرا نجات دهد و ارامش دشیتواند جاو یاست که م یمطمئن بود اسرا همان دختر حاال

 نداشته را تجربه کند.  یوقت در زندگ چیه

 با اجازتون حاج خانم! -

 به سالمت پسرم! -

 گفت:  عیرفت،مادرجون سر رونیکه منصور از در ب نباریا

  ؟یگیم یاسرا حاال چ-

گذاشت و به سمت مادربزرگ رفت و  واریرا از سرش بازکرده ،گوشه د شینماز دیسف چادر

 مادرم؟  یزنگ بزن یخواست یصبح م یشما نبود نیواال،هم دونمیگفت:نم

 به مادربزرگش نگاه کرد.  طونیلبخندش را خورد و با چشمان ش و
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منصور بود  یحرف ها یکه هنوز ذهنش پ یاسرا نبود و در حال طانیش یچشم ها یپ حواسش

 ! قیبفرستم تحق دیخوام مج یگفت:اسرا م

  د؟یمادربزرگش نشست:مادر جون !!چرا مج یو روبه رو دیدست و پا خودش را جلو کش چهار

کجا بودن سر راهم سبز شدن الحمدهلل خانوادشونم که مشکل  نایا ایکنم ، خدا یمن شوهر نم اصال

 داره، 

 اال بخدا!! گفت:و هیداد و به کنا شیبه ابرو ینیچ

 به حال بعدا!  یاالن که دردسرن وا نیخوام چکار از هم یشوهر م 

 کنم!  یدارم چکار م نمیاسرا؟ کم نق به جون من بزن،بزار بب یییا-

 . ادیب دیکم داشتم!مج نمیکه! هم میمادرجون ،چکار کنم ندار گمیم یواال جد-

 !!! دیمج

 خرج کرده بود.  شیمدت برا نیکه ا یزیخورد و ر ییها رتیافتاد وغ دیمج ادی و

 نه !به عموها بگو!  دیمج-

 بره بهتره!  دینه مج-

 مادرجون!  یکشیرو از ماست م ا،مویدختر نداشت ی،شانس اورد ارمیخدا،من از کار شما سر در نم یا-

 کنه بعد!  نیسبک سنگ ویچ ه،همهیصالح تو چ نهیفکر کنه دختر جان،بب یقبل هر کار دیادم با-

 بره؟  دیبا دیکه مج نیکرد نیاالن سبک سنگ-

حرف زدن فکرت کار  یکه تو اون غربت ،انقدریچکار کن یدونی،تو چه م اریپاشو اون تلفن ب-

 . ستیبد ن یفکرتو کار بنداز نجاهایا کمیکنه،یم

 حرف زدن!  یکه مادرجون به انداخته بود خنده اش گرفت، غربت یا کهیاز ت-

 ! یرشته اش گفته بود غربت به
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 یآب خوردن گول م یوقت ها به راحت یزرنگ بود و گاه یلیوقت ها خ یگفت،گاهیهم م راست

 با او کرده بود.  دهیکه سپ یخورد، نمونه اش همان کار بد

 را فراموش کند.  دهیکرد سپ یو سع دیبه صورتش کش یدست

 گفتن مادربزرگش فکر کند.  یبه غربت و

 است.  ثیانقدر خب دهیدانست سپ یاو سوءاستفاده کرده بود و گرنه از کجا م یفقط از مهربان دهیسپ

 گذاشت و گفت :بفرما!  نیزم یرا رو یگوش

 برام!  ریبگ دیشماره مج-

که  میبه عمو بگ م،یبگ دیمادرجون ،چرا به مج یگرفت گفت:نگفت یرا م دیکه شماره مج یحال در

 بهتره! 

 کنه!  قیتونه تحق یهم بهتر و درست تر م دونه،پسیکه نم دونه،عموتیم زیهمه چ دیمج-

و  کیخواد عموت ج یمنصور راست بود، وصلتتون شد؟دلت م یکه اگه خدا خواست حرف ها نیهم

 شوهرتو بدونه؟  یزندگ کیپ

 یشد و تنش را لرزاند ، حت انینما شیچشم ها یجلو شیو اخم ها دیشوهر که آمد چهره جاو واژه

 هم که از قران گرفته بود را هم فراموش کرد.  یوب هاآن خ

 تیرضا یزبان یکند و با زبان ب یم یکه چه راحت دارد با مادربزرگش همراه دیخودش که امد د به

 یهر کار یو دست او را برا دیچیپ یدر گوش دیبله گفتن مج یداده،خواست تلفن را قطع کند که صدا

 کوتاه کرد. 
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 ،برداشت!  ایب-

 ! گهیتر آورد و گفت:بگو د نییپا یرا کم شیصدا تن

گفت :من  زیداد و ر یرا باال داده سرش را تکان شیبود ،ابروها یکه دستش به دهنه گوش یحال در

 بگم؟! 

 بده خودم! -

به او دست  یو لحظه ا دیرا به دستش مادربزرگش داد و از اتاق خارج شد،حس سردرد شد یگوش

 کیخواد به  یو دلت م یتحمل خودت را هم ندار گرید دیا یم شیپ یکه وقت ییداده بود،از انها

 ! یخلوت و پر ارامش پناه ببر ییجا

 . رفت اطیو به ح دیبه اتاق رفت و ژاکت بافت کرم رنگش را پوش عیسر

 رقابت داشت،و قصد صاف شدن نداشت.  یابر مهیو ن یابر نیبند امده بود اما هوا همچنان ب باران

هوا  یتر از مجال دادن به سرما نیرا پر کرده بود دلنش شیها هیکه ر یژنیبه تنش افتاد ،اما اکس یلرز

 بود. 

 کردو خودش را در آغوش گرفت.  کیلباسش را به هم نزد یها لبه

قبلش را کم داشت ،درست بود که درد داشت،غم نبود پدررا  یحس ارامش محض روزها چقدر

و ارامش هم  تیبه اسم امن یباز حس خوب نهایمادرش را داشت اما کنار همه ا یبرا یداشت،دلتنگ

 وجود داشت. 

 نیا ینیغربت نش ییبوده،اگر مادرش را فرستاده که از تنها نیهم ریدانست اگر پدرش رفته ،تقد یم

و  نتدیخورد شدن دخترشان را نب یبوده که پدر و مادرش لحظه ها نیهم ریباز هم تقد ادیشهر در ب

 همراه او خورد نشوند. 
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عمر حسرت و خجالت را پس چشمان قهوه  کی دیشد،با یبدتر تمام م شیشدند برا یانها خورد م اگر

لحظه  نیا یو چه ناخوش یه در خوشافتاد چ یکرد وهر لحظه که نگاهش به انها م یاش پنهان م یا

 کرد.  یتلخ را مرور م

بخار پخش شده ان تکان داد،با تمام سخت بودن  یدر هوا برا یفرستاد و دست رونیگرمش را ب نفس

 ) ستنیگفت(چه خوب که ن یجمله، ول نیا

 چه به حالش گذشت.  نندیو بب ستندیخوب که ن چه

 . نندیمصلحت دار را بب یها میتصم انیقل خوردنش م ستندیخوب که ن چه

 خانه بخت کند!  یراه یشی،دخترش را با مصلحت اند یپدر

به ذهنش  بیتخر یبرا یشده،گروه انهیبود که مور ییاز سرما نبود،از فکرها نباریاما ا دیلرز تنش

 حمله ور شده بود. 

 . زدیبر نیزم یرو یکی یکیها  انهیبکوبد و مور واریشد سرش را به د یم کاش

و خاموش شدن ان  نیتوقف و ماش یآن نگرفته بود صدا ریاب را باز کرد وهنوز دستش را ز ریش

 امد.  اطشانیدر ح یجلو

در  ریکردند،خم شدو از ز یکه بچه ها م یی!از همان هاشیها یخواست،مثل کودک طنتیش یکم دلش

 انداخت،  رونیبه ب یسانت فاصله کوتاه )نگاه5،همان 

زنانه  یوکفش ها فیظر یکه پاها یبود و وقت ستادهیدرخانشان ا یجلو نیدرست بود ماش حدسش

 . دیکه مچش را گرفته باشند از جا پر یامدند،مثل دزد اطشانیاز آن خارج شدو به سمت در ح یا

 . دیبه سمت خانه دو شیهمزمان با فشرده شدن زنگ و درامدن صدا و

 ها چته! -

 . دیه بود پرسکه باز کرد یرا از شدت در نیا مادربزرگ

 پشت در بود!  یکی یچیه-
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 مگه در باز بود؟ -

 ! دمید نیینه از پا-

 به دستش زد.  یضربه ا مادربزرگ

 ! دهیشد رفت،بازکن مج وانهیپاک د-

 کفشش زنانه بود.  دمینه د-

 ! ختیر ی!دلم هریدیپر ینطوریپس چرا ا-

 لباس تنم نبود خوب! -

 نرو!  رونیگم لخت ب یم نیدر باز کن،برا هم-

 رفت گفت:  یکه به سمت اتاقش م یتازه کرد و در حال یقلبش گذاشت و نفس یرو یدست

 نبودم که لباس تنم بود!  لخت

 نیخوب منظور مادربزرگش را درک کرده بود و هم د،یبلند خند دیچپ چپ مادربزرگش را د نگاه

 داد.  یم رییداد و جو دونفره شان را تغ یسربه سر گذاشتن هابود که مزه م

  ؟یکجا رفت-

 لخت نباشم!  ارمیبرم چادر ب-

 ! ستیرو که ن-

 ! میبس که زار زد دیدلمون پوس م،یکنم بخند یم یفدات بشم،شوخ یا-

 ! ادیبرو تعارف کن پسره ب-

 پسره نبودا،کفش زنونه داشت. -



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  206:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

همان زن به سمتش پا تند کرد و بلند  دنیجمله ،در را باز کرد و با د نیهمزمان با گفتن ا و

  ؟یینایگفت:م

که از هم جدا  یوقت دندویرا در آغوش کش گریکدیپله باال آمدو کیاسرا  دنیهم همزمان با د نایم و

 ؟  یاومد ی،ک یشدند اسرا گفت:خوب

 !  دمیاالن االن رس نیهم یجات خال-

 اشاره کرد.  دیمج وبه

 ! امیمنم ب اد،گفتمیخواد ب یم دیمج دمید-

 ! دیباال آقا مج دیباال،بفرمائ ایب زمیعز یداد و گفت:خوش اومد دیبه مج یسالم

 گفت:  نایوارد خانه شدو م دیتعارف اسرا ،مج با

 ! دمیخستم تازه رس یلیقربونت اسرا جون،خ نه

 !  میبخور ییچا هیباال حاال، ایب-

 سر بهت بزنم وبرم!  هی نجا،اومدمیا ادیخواد ب یم دیمج دمیبخدا خونه نرفتم هنوز،مامان منتظره ،د-

 دلم برات تنگ شد!  یلیخ یموند یکاش م-

 حرف دارم!  یکل شتیپ امیاز زنگ زدنت معلومه....اسرا فردا م-

 ! مییما که تنها شم،یپ ایوقت ندارم بخدا، کالس دانشگاه!شب ب-

 جمع ان !  نجایاوو ،امشب؟خونه قلقلست،همه ا-

 جشن گرفتن برات!  -

 !دلشون برام تنگ شده! ینگ یبگ یا-

 خوب پس خوش بگذره! -
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 ! میمفصل بحرف شتیپ امیفدات ،فردا م-

 کرد و وارد خانه شد .  یخداحافظ نایم از

 کرد.  یبود نگاه م شیکه جلو یمادربزرگ نشسته بود وبه کاغذ یروبه رو دیمج

 رفت؟  نای:مدیپرس دیکردو همزمان مج یسالم

 داد وجوابش را داد.  یرا تکان سرش

 باال!  ادیب یجان اومده؟چرا تعارف نکرد نایم-

 گفتم ،خسته بود رفت! -

 !  دهیاره حاج خانم ،رفته بودم دنبالش ،تازه رس-

 ! یبه سالمت-
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 ! نیسالمت باش-

 دنبال کاراتون!  رمیان شاءاهلل فردا اول صبح م رمیبلند شدو ادامه داد:پس فعال با اجازتون م شیجا از

 ! رهیبه اسرا انداخت و گفت:ان شاءاهلل که خ یونگاه 

 کنم!  یم مویهمه سع من

 بود.  هیکمک گرفتن از پسر همسا جهیهم نت نیکرد.ا یلب ریسرخ شد و تشکر ز دشیسف صورت

  

 ) دی(جاو
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،دلش ارام و قرار نداشت و از همه بدتر  دیکه به خانه برگشته بودندو منصور با ان وضع خواب یوقت از

 کرد.  یکه زده بود خودش را مالمت م یو مدام به خاطر حرف دیکش یبود که منصور م یانتظار

همه عجله منصور را  نیروشن با او حرف زده بود اما هنوز هم ا یلیمنصور خ نکهی،با ا دیفهم ینم

 کرد.  یدرک نم

کرده بود او را قانع  یو هرچقدر هم سع ادیهم از دستش بر نم یبه جان پدر افتاده بود کار دلشوره

 نداشت.  دهیبردارد فا یهمه خودخور نیکند دست از ا

 را در انتظار گذاشت.  دیجاو نباریبالخره امان از کف داد و به خانه اسرا رفت و ا نکهیا تا

  

 (اسرا) 

 بتیغ یشد  کل یشد و امروز بالخره بعد از چند روزسر کالس حاضر م داریزود از خواب ب صبح

 نیامد. ا یم بیشد عج یسر کالس حاضر م شهیکه هم یدختر یبرا نیشده بود ،وا  فیرد شیبرا

 مادربزرگش رفع و رجوع کرده بود.  یضیدوستانش با مر یهارا برا بتیمدت هم غ

 کرد.  یحاضر شدن سر کالس ها سست م یدست ودلش را برا نیته دلش ترس داشت و هم اما

 خواهند او را رسوا کنند و گذشته او را جار بزنند.  یها م مکتیو ن واریدر و د انگار

شد خودش را از ترس حرف و دانستن مردم در خانه  یرفت تا ابد که نم یم دیکرد که با یچه م اما

کرد نسبت به همه  یانعطاف خرج م دیداشت او با انیجر شیها یبا همه بد یکند.زندگ یمخف

 ها!  یمینامال
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 (اسرا) 
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 . دیکش قیشدوچند نفس عم ادهیپ یلب گفت و از تاکس ریز یذکر

 نداشت بدنش هنوز در انقباض کامل بود.  دهیاما فا 

اطراف باعث شد  یاهویه نیکارش بود و ا یدر پ یبه اطراف انداخت ،هرکس یمجرم ها نگاه مثل

 یکه بعد از ان روز شوم دور خودش بسته بود را باز کند و با قدم یسخت ی لهینرمتر شود و آن پ یکم

 بلندتر و استوار تر حرکت کند. 

 یدیحم یلبها یلبخند رو  دنیبه داخل اتاقک انداخت و با د یکه رد شد،نگاه ینگهبان یجلو از

 را برگرداند . اعتماد گذشته 

داشت تا گرم شود و  یدوست معمول کیاز  یساده و معمول تیحما نیبه هم ازیتن سردش ن انگار

 را به جسمش باز گرداند.  میقد یاسرا

 کرده بود.  رییخود او بود که تغ نیمثل گذشته بود و فقط ا زیچ همه

 دانشگاه گذاشت .  اطیلب گفت وپا در ح ریز یزده،سالم یتکان داد ولبخند یسر

رقم زده بود و حاال  شیاز زمان سرانجام آرزوها را برا یبود و در وهله ا دیسر آغاز ام یکه روز یمکان

هرچند تلخ ،با  یبود و هم شر را و با گرفتن تجربه ا دهیرا د ریکه اسرا در آن هم خ ییشده بود جا

 پا در آن گذاشته بود .  دیجد یقوا

  

 به سمت الهام رفت .  میبه جمع انداخت و مستق یاجمال یاهکالس شد و نگ وارد

 الهام هم تنگ شده بود .  یگفت دلش برا سالم

  ؟ییدختر تو کجا یاسرا گفت:وا دنید با

 گذاشت و کنارش نشست.  زیم یرا رو فشیک 

 دوهفته !  نیالهام!مردم و زنده شدم ا دمیکش یچ یاگه بدون-

 . زدمیسر بهت م هی ومدمیکاش م-
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اولم  یخونه،روزا میکه اومد م،بعدشمیبود مارستانیهفته که بست ب هیبهتر شد، من که نبودم، -

 بود!  یحواسم به مادرجون م دیگرفتار مهمونا بودم  ،بعدشم که با

 عمو و زن عموهات کجا بودن چرا مادرجونتو نبردن خونشون ؟  -

 مادر بزرگش افتاد.  ادیزد ، یلبخند

 خونه خودم راحت ترم.  گهیجارو قبول نداره،م چیمادر جون من؟ه-

 رفتم انتشارات!  روزیبودند که الهام گفت :اسرا،د یمعمول یدر حال رد و بدل کردن حرف ها هنوز

 خوب؟ -

 گرفت .  یکنم اون پسره سراغتو م ریرفتم چندتا برگه تکث-

 !  دیکش یآورد هوف یدر م فیو دفترش را از ک نکیکه ع همزمان

   ؟یگیم ویزمان -

 رو گفتم   یزمان یلبش امد:نه !اقا یالهام از هم باز شد و لبخند رو صورت

 حواله اسرا کرد .  یبعد چشمک و

 چند وقت که خونه بودم چند بار زنگ زد جواب ندادم!  نیا-

 چرا؟                                           -

 کار   خواستهیم ایکار داشتم،البد -

  خواست،یرو م ایقبل ایبده  دیجد

  ؟یجواب چرا  نداد-که اماده نکرده بودم.                                               من

 حتما!  ایحتما،فردا ب ایبگه امروز ب خواستیحال نداشتم،حاال م-

 شدن !  ادیببر! برگه ها ز نارویا
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 . گهیتا ال و بل د هزار

 شد .  شتریخنده الهام ب 

 بگه.  خواستیم نارویفکر نکنم ا دمیکه من د یاونواال  -

 چشم گذاشت وچپ چپ نگاهش کرد.  یرو رو نکشیع-

 خواست بگه؟  یم یچ-

 شد.  لیبه سمت اسرا متما یکم-

  ؟یکن ینگاه م ینطوری!چرا اگمیم یجان اسرا جد-

 . دهیکجاست؟تلفنشو جواب نم یحرف از جزوه نزد فقط گفت :خانم محسن اخه

 که همون شد .  نیا-

 ! یدیتو که صورتشو موقع حرف زدن،ند گهینه د-

 . گفتیم گهید یچ هینگران برگه ها نبود ،چشاش  اصال

 باشه.  ریخ یدیخواب د-

 . نیحاال بب رهیبه جان الهام خ-

 گفت :بادابادا مبارک بادا .  طنتیگوشش آهستهو با ش ریشد و ز خم

 . دیدست الهام زد و به عقب هلش داد و لبش رو گز یرو

 .؟  یگیم یچ وونهید سیه-

 هست.  ییخبرا هیهول بود ،بخدا  یلیخ اروی نیاسرا،ا گمیمن که دارم حرف راست روبهت  م-
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 طنتیتشر بزند تا الهام دست از ش شتریهمان صورت اخمو و چپ چپ نگاهش کردو خواست ب به

 بردارد،  شیها

به او  رهیدر هم رفت خ شیافتاد که وارد کالس شد حرف در دهانش ماندواخم ها دهینگاهش به سپ اما

 نگاه کرد . 

 نگاهش را حس کرده بود و سرش را باال گرفته به اسرا نگاه کرد.  ینیهم سنگ دهیسپ انگار

به در  یصندل نیتر کینزد  یگرفت ورو نییخورد ووحشت زده سرش را پا یا کهیاسرا  دنید با

 نشست . 

 گم!  یم یاسرا،اسرا گوش کن چ-

 : دینگاه کرد و از الهام پرس دهیگفت و دوباره به سپ یسیهوا ه یب

 شده؟   یختیر نیچرا ا نیا

 باال انداخت.  یشانه ا الهام

 بود،زردو زارو شده نه؟  ینطوریاول هفته هم از

 .! رسهینم گهیبه خودشم د 

 چرا؟  -

 .  گفتمایم یتو،من داشتم از زمان یهست ی،عجب گند دونمیمن چه م-

 دستت؟  یول کن الهام ،سوژه گرفت-

 کرد .  یبود،نگاش اصال فرق م گهیجور د هی روزیپسره د نیا گفتم،بخدایداشتم م ساینه وا -

 که خواست جواب الهام را بدهد استاد وارد کالس شد.  نیهم

 الهام خاتمه داد.   یها یپرچانگ به
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 اش بود.  یو وضع ظاهر دهیسپ ریمدت ذهنش درگ تمام

از  طنتیش لویک لویو ک دیبار یاز چهره اش م یطراوت و شاداب شیدو هفته پ نیکه تا هم یدختر

 ؟  نمودیم مارگونهیو ب ضیمر نگونهیشد ،حاالچرا ا یوجودش خارج م

 برود.  ششیکالس پ افتنی انیکرد به محض پا قصد

 درست بود،دست نامردش را رو نکرده بودو او را به خدا سپرده بود. اما هنوز حرفها با او داشت.   

اسرا را تا  رانیاز کالس خارج شد و نگاه ح یدیبا ببخش دهیبود که سپ دهیفکرش به اتمام نرس هنوز

 بسته شدن در با خود کشاند. 

 لب گفت وسر پر دردش را در دست گرفت.  ریز یلعنت

 شد اسرا؟  یچ-

 سرم درد گرفت! -

 که!  یبود ؟خوبیا دفعهی-

 ! شمیم ینطوریوقتا ا ینبود بعض یا دفعهی-

کنم،دو هفته  فیخوام برات تعر ی،م میبخور زیچ هی میشد و دستش را گرفت و گفت:پاشو بر بلند

 حرفام قلمبه شد تو گلوم!  ینبود

  

 ) دی(جاو

  

را به اسرا و خانواده  زیمنصور با حال خراب به خانه برگشته بود و از همه مهمتر همه چ روزید نکهیا از

 اش گفته بود اعصابش خورد بود. 

 سر موضوع بود.  کینه انگار که او  شد،انگاریکارها داشت به نفع اسرا تمام م تمام
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ه نفع اسرا تمام کرده بود و فکر در اتاق  زد هم موضوع را ب یو ب یکه آن یبا آن حرف احمقانه ا یحت 

 کرد.  یدر گرداب مشکالت فرو م شتریاورا روز به روز ب

خورد و تلفن وزنگ  یبور م شیها یاز همکالس گرید یکیبا  نیهم متوجه شده بود رام یتازگ به

 اعصاب او را خورد کرده بود.  یگریجور د دهدیرا جواب نم شیها

گذاشت پارک کرد و متفکر به سمت دانشگاه  یرا م نیکه اغلب ماش ییدانشگاه جا رونیرا ب نیماش 

 رفت . 

کند،همچنان  دایرا پ نیاو رام قیتوانست از طر یم دیکرد خوب بود شا یم دایان دختر را هم پ اگر

 توجه اش را جلب کرد.  یدختر یخنده  یمتفکر بود که صدا

 ستاده،دریا شیروبه رو یگرینشسته بودو د یصندل یتر از سلف رو نییپا یان طرف تر، کم یدختر

که خواست به راهش ادامه بدهد  نیزد،نگاهش را برگرداند ،و هم یخورد حرف م یم یزیکه چ یحال

 . دی،نام اسرا را شن

 بود؟  دهیبه سرعت نور سرش را چرخاند،نام اسرا را شن دیسرعت،شا به

نشسته  یصندل یدختر رو نیرو شده بود و ا رو به ان نیاز ا شیاو اعصابش انقدر خراب بود. زندگ-

 زد.  یدوستش لبخند م یبود و به شکلک ها

 آتشفشان منفجر شد و از کوره در رفت.  مثل

 را به سمتشان کج کرد.  راهش

 بود.  ینطوریا یزمان افهیق قایگفت:اسرا به خدا دق یشد که م یالهام بلند تر م یلحظه صدا هر

 ! یارینکن،زشته چرا اداشو در م بتیانقدر غ-

 ! دنهید یلیخ افتی!قزارمی،سربه سرت م دهیمزه م-

 شیاز پ یکار یتون یم یبا جزوه باز نیبب ه،برویپسر خوب یاز دستش بد فهیجان خودم اسرا،ح به

  ؟یببر
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بود که کرور  ییکرد ،لبخند ها یم یدهن کج شیبرا شتریکه ب یزیان چ د،امایشن یرا م شانیصدا

 ! رمایم زارمیالهام ول کن،م-. دیپاش یدوستش م یکرور برا

 مقدمه گفت:  یکنارشان ظاهر شد و ب دیمشغول حرف زدن بودند که جاو نطوریهم

 بانو؟  نیبر یم فیتشر کجا

 برخواست.  شیو همزمان اسرا از جا دیکش یبلند نیه الهام

 تکان داد!  یسر یشد و پرسش کیقدم نزد کی

 برسونمتون!  دیبر یم فیاسرا خانم؟کجا تشر ینگفت-

 چفت شده به هم، خارج شد گفت:  یدندان ها یکه از ال یرا در هم کرد و با صدا شیها اخم

 ! یخند یم یدار ی،نشستیجهنم کرد مونویتو آب نمک،زندگ یرو گذاشت ما

 لرزان اسرا توجهش را جلب کرد.  یکردو همزمان مردمک ها ینگاهش م رهیخ

 لرزان!  یقهوه ا یها لهیت

 چشم ها لرزان شده بود؟  نیا باز

 نگاه مظلوم ان روزش افتاد.  ادی

 !!! دیکنم آقا جاو یارام گفت:خواهش م تینها یب

 کرد.  ینگاهش را به الهام دوخت که هاج و واج نگاهشان م و

 ها باز مسخش کرده بودند؟  لهیت نیا

:منتظر جواب دیتکان بدهد و بگو یسر یجیافتاد ،فقط توانست با گ شیبرا یباز چه اتفاق دینفهم

 هستم! 
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 (اسرا) 

  

 الهام نگاه از او گرفت.  یرفتنش نگاه کردو عاقبت با صدا ریبه مس هیتا چند ثان دیرفتن جاو بعداز

 اسرا!؟  نیبود ا یک-

 ها؟؟ -

  دفعه؟یگفت  یبود؟چ یک نیا گمیم-

 خورد.  یبود که در دهان اسرا قل م یهمان جمله ا قایچکارت کند)دق میخدا بگو دی(اخ جاو

 کند!  ریحرف را چه تعب نیدانست ا ینم

 کرد؟  یم ریچه تعب واقعا

 بود ؟مخالفت بود؟  موافقت

 منتظر بود؟  واقعا

 االن!  یقبل و نه به ارام یبه ان درندگ نه

 را زمزمه کرد.  دیبار نام جاو چند

 ! دیجاو

 ! دیجاو

 )! دیکنم اقا جاو ی!(خواهش مدیبه جمله خودش رس و

 چه گفته بود؟؟  مگر

 با تواما!  یه-
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 را مشکوک کرد.  ریالهام سوژه گ نیزد و ا یزد لبخند شیکه الهام به بازو یضربه ا با

 بود؟  یک نیجان الهام  بگو ا-

 ! الیخ ی،ب یچکیه-

 ! رمینم یاگه نگ-

 نبود!  یچکیبه جان الهام ه-

  ؟یخور یچرا جون منو قسم م-

 که قراره براش ترجمه کنم!  ناستیاز هم یکینبود، یچکیخو،به جان اسرا ه-

 پس چرا گفت منتظر جوابم! -

 داشت؟  هیکند!اصال توج هیرا چگونه توج دیجاو یکار ناگهان نیدانست ا ینم

 ؟  ینرم نیو ا تیعصبان ان

 لنگد.  یاسرا م یحرف ها یپا کی دیفهم یخورد باز هم م یالهام مغز خر هم م اگر

رفت  نیو اساس نداشت و معلوم نبود عاقبت ا هیکه پا یکند،حرف دنیمجبور بود تظاهر به لنگ اما

 گرفت!  یپرده از آن م دی،پس چرا با ستیوامد ها چ

 دوستش؟  نیبهتر یبرا یحت

 الهام!  یحت

 هیاز هموناست که برگه هاش دستمه ، یکی نمیگرفت،بابا!ا یخبرمو م یزمان ینگفتمگه خودت تازه -

 شده!  یهفت است گذاشتمش تو اب نمک ،جواب تلفناشو ندادم کفر

 ! دهیخوشگال به ما ترجمه نم نیاز ا یکیخدا شانس بده!-

 کنم که بهت ندادن!  یمن کار قبول م یگفت یتو رفت-
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 یما که اونجا پارت دادن،اخهیگفتمم نم یصورت زدو انگشتش را  تکان داده گفت:م یبه پهنا یلبخند

 ! میندار

 ! میخواه ندار خاطر

تالشش را کرد  تیاما نها ردیلبخند خود را بگ یکه اسرا نتوانست جلو نیشعر بود،با ا هیاش شب جمله

 برد!  یم یگرفت او را نزد زمان یداد دستش را م یباشد،به الهام رو م یجد

 بلند شد،به سمت در رفت.  شیجا از

 ! یریاه !کجا م -

 داد.  یرا تکان سرش

 خوام برم ،حال ندارم!  یم-

 ! یشیم ا،حذفیهفته نبود هی وانهید-

 بهت خوش گذشت؟  خونه

 و به سمت کالس رفتند!  دیدستش را کش و

و حاال هم  یاز حد به زمان شیخواست حواس الهام را از پردازش ب ینبود اصال به خانه برود فقط م قرار

 کم کند...  دیبه جاو

 شود؟  الیخ یشد الهام ب یمگر م اما

 شد!  ینم قطعا
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 یبود ودلش م دهیرا شرکت کرده بود وحاال خسته و کوفته به خانه رس شیتمام کالس ها تاظهر

 بخوابد،  یخواست کم

 کرد خواب را کنار بگذارد و به فکر ناهار باشد.  یار وادارش منداشتن ناه اما

 اش رفت و دلش را غار و غور انداخت.  ینیب ریخوش غذا ز یکه در را باز کردو وارد خانه شد بو نیهم

 . دیکش یقیعم نفس

 ! یخوب یچه بو یوا-

 ! یخسته نباش-

 ! نیچرا بلند شد یسالم ،مرس-

 ! گهیخوبم د-

  ؟یاریدکتر نگفت استراحت مطلق،مگه نگفت به خودت فشار ن ن؟مگهیخوب یچ یچ-

 نکردم!  نکارویمنم که ا-

 ! دیبه شکمش کش یکرد برگشت و دست یم زانیاو یکه چادرش را به جالباس نطوریهم

 بلند شده غذا درست کرده؟  یراه انداخته؟ ک یخوب ک یبو نیپس ا-

 کمکون کرد!  کمی یستین دیاومد،د نایصبح م ینبود-

 ! امیمن زود م نیگفتیاه رفت؟م-

 ! ادیبرامون درست کرد ،گفت بعدازظهر دوباره م یزیچ هیگفتم گوش نداد ،خودش  یهرچ-

 را در اورد و به سمت آشپزخانه رفت ،چه خوب که ناهارش آماده بود....  شیلباس ها عیسر

 یقلمبه شده سر دلش بود و دلش م دیمدت که مشغول خوردن ناهار بود،رفتار امروز جاو تمام

 کند.  فیمادربزرگش تعر یشد آن را برا یکند،اما شرم مانع م هیخواست آن را تخل
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 ییدوتا نندیکند و بنش طنتیش یبود،تا همراه او شودو کم یم یخواست کس یدلش م قتیحق در

 کنند.  نیرا سبک سنگ دیرفتار جاو

او را از  یکم دیمنتظر جوابش بود،با دیها بود،به هرحال جاو طنتیش نیهم یدخترانگ یایسر دن کی

 نه؟  ایکرد  یرد م لتریف

 لبش آمد.  یرو اریاخت یب یلبخند دیحرف و حرکات جاو یاور ادی از

  ه؟یچ-

 و به مادر بزرگش نگاه کرد.  دیاز غذا کش دست

 جان؟ -

  ؟یخند یم هیچ گمیم-

 . ستین یچیها !ه-

 ! ارهیسر در نمادم که از کار شما -

 تکان داد.  یاسرا سر یلبخند ها انیم و

 صدا در آمد.  فونیسفره را جمع نکرده بود که ا هنوز

 اومده ،برو در باز کن!  نایم-

؛ و حاال  نایخواست دو چشم ب یبرخواست وبه سمت در رفت،کور از خدا چه م شیوافر از جا یشوق با

 اسرا بود.  ینایهمان دوچشم ب نایم

 بردارد.  شیگلو یقلمبه رو یداشت تا پرده از همان حرف ها اجیکه االن به حضورش احت یهمان قایدق

 بشقاب ها را به آشپزخانه برد و سفره را جمع کرد..  عیفشردن در سر بعداز

 هم وارد خانه شد.  نایم نیزم یتکه از رو نیهمزمان با برداشتن آخر و

 را به اتاقش برد.  نایرا جابه جا کرده ،م لیوسا یبدون معطل و
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 ! یکن یم نیچرا همچ-

 خوام باهات حرف بزنم!  یم-

 را باال داد.  شیابروها

 جانم؟ -

 ! گهینکن د تیاذ نیاه بش-

 داد.  هیتک ینشست و به پشت نیزم یرو

 بفرما نشستم! -

 نشست،  شیروبه رو قایلبش آمد و دق یرو لبخند

 !!!  یکنم،قول بده تا اخرش حرف نزن فیتعر یزیچ هیخوام  یم نیبب

 تکان داد.  یسر عانهیمط نایم-

 و انتظارش گفت........  دیجاو دارها،ازید نیشوم و اول یاسرا به جز اتفاق ها و

  ؟یکن یم یشوخ-

 دفعهیکه صداش کردم ، نیها،اولش اومد دعوا،هم وانهید هینه به جان خودم،امروز اومد،پسره شب-

 ! گفت منتظر جوابم

 ! گفتمیتو بودم م یبله!!!!! ،من جا یخله ،چرا همون موقع نگفت-

گفت  یم ییایرو نایاو هم آن اتفاق هارا نداشت مثل م دیدلش نشست،شا یازغم رو یهاله ا یان به

 بله! 

 خود نزن!  یحرف ب-

 گهیپولدار هم داره،ماشااهلل اقا مهنسم که هست د یننه بابا نیخونه ماش یگیم ی،خوب دار وانهید-

  ؟یخوا یم یچ
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 انقدر بداخالق و خشن نبود.  دیدختر بود اگر ،اگر جاو کی یبرا ینیریش ییایرو

 ! یمسخرم نکن گمیم زیچ هی نایو گفت:م دیگذاشت و دراز کش نیزم یرا رو بالش

 . دیخند

 ! یخند یم یمسخره نکن دار گمیم-

 ! یگیم ینطوریاز همه باحال تره که ا نیا بندمیشرط م-

 گم!  یولش کن نم-

 را کنار سر اسرا گذاشت.  سرش

 خندم!  ینم گهیبگو د نایجون م-

 مکث گفت:  یکم بعداز

 سه بار استخاره گرفتم خوب اومد!  من

 سر اسرا چنبره زد.  یزد و رو رجهیش شیدر جا عیسر

 دروغ! -

 باور کن! -

 . دیسر اسرا کوب یرا باال گرفت ورو دستش

 خاک تو سرت !  یعنیتو سرت! خاک

 ! یاریخدا هم بهت گفته قبول کن تو ناز م گهید

 را کنار زد.  دستش

 سرم درد گرفت! -

 و مه وفلک همه جورن!  دیابرو خورش وانهیخدا من زدم پس کلت،د یبجا-
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  ه؟یچ دردت

 ؟ درد اسرا همان ناگفته ها بود.  دردش

 ترسم!  یم-

 بزنم،ترس داره!  گهید یکی-

 ! یانگار ده تا شوهر کرد یگیم نیهمچ-

 بلدم ،نزارم مرغ از قفس بپره!  یده تا شوهر نکردم ول-

 هم داده...  یبالش گذاشت و گفت:عجب اسم قشنگ یسرش را رو دوباره

 ! دیجاو

 ... دیو جاو ادا،اسرایبهت م اسرا

 خوشگله!  یگفت

 رنگه،موهاشم خوشحالته!  یشی،قد بلنده،چشاش م ستیبد ن-

 ! یحفظ شویتو که همچ-

 امروز افتاد....  ادی!ودوباره گهید دمشید-

 تمومه!  ی!پسره همه چیاگه قبول نکن یاسرا خل-

 ! نایترسم م یم-

 ،بسپرش به خدا!!!!!!  یترس یم یاز چ گهید یباز شروع کرد،تو که استخاره هم گرفت-

 خداااا و خداااااا و باز هم خداااااا  و

  ؟یاسرا شمارشو دار-

 اهوم باباجونش داده بهم .. -
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 . دیخند زیور

 بهش !  میزنگ بزن هیبده -

 . دیبگو دهیو ترس دیایدر ب نهیبود تا قلبش از س یجمله کاف کی نیهم-

 نه!!!! -

 ! مییخواد بفهمه ما یتوروخدا،از کجا م اریب-

 ترسم!  یمن م-

 ! فونیرو آ زارمیتک زنگ !م هی!گمینم یچیبرادرزادم ه لیبه جون سه-

 ترسم!  یول کن م-

 ! نیهم هیخوام بدونم چطور ادم یگفتم! م لیبه جون سه-

 اجبار و بالخره آن شد.  نایاسرا انکار و از م از

 . شدیم دینبا که
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را  یاز آن ها،کارت کوچک یکی یطاقچه رفت و از ال یرو یبرخواست و به سمت کتاب ها شیجا در

 گرفت:  نایو به سمت م دیکش رونیب

 ! ایب-

 . دیدستش راعقب  کش ردیآن را بگ نایم نکهیاز ا وقبل

 ترسم!  یمن هنوز م نایم-

 کرد.  یرا تکان دادو نچ نچ سرش



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  225:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 خجالت بکش! -

 . دیرا کش نایم یموها ینشست و دم اسب کنارش

 خجالت بکشم!؟  دی؟من بابرعکس شده -

 ! سیرا گرفت وشماره را وارد کرد و همزمان گفت:ه کارت

 در سرشان بود خدا عالم بود.  یزل زده بودند،چه فکر یکنجکاو به صفحه گوش هردو

 یپ شیو دربه در گشتن ها دیجاو یحوصلگ یب انیم قیانچه که پر واضح بود مزاحم شدنشان دق اما

 بود.  نیرام

 ... دیچیپ یخسته و گرفته او در گوش یهمان لحظه صدا چون

 بله؟؟؟؟ -

 کردند.  یکه راه انداخته بودند بهم نگاه م یو دو دختر هم همچنان لبخند زده از شاهکار 

 چرا!  یدیالوووووو!!!!الو!جواب نم-

 کار مزاحم!!!!  یمردم االف شمان!ب مگه

 رد شد...  یقطع کردن که امد و تماس از صفحه گوش یصدا

 اعصاب بود،زود ترش کرد.  یبه هوا رفت وگفت:چقدر ب نایم خنده

 . امدیکار به مزاجش خوش ن نیا یاعصاب بود؟ول یواقعا ب دیاعصاب گفتن خودش امد،جاو یب ادی

 ! میقطع کرد میزد ؟زنگیچ یعنیکارمون  نیبه واهلل!خوب االن ا یمسخره ا-

 ! یا زهیتو ،بس که پاستور یفهم ینم-

 بده!  حیبرام توض یدیخوب تو فهم-

 ،بچه پررو االف خودشه!  رمیزنگ بزنم!حالشو بگ گهید باریبزار -
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 کرد.  میسرش قا د،وپشتیکش نایرا از دست م یگوش عیسر

 ! گهیم زیچ هیوقت  هیا،ییابرو یاگه بزارم!ب-

 خوره!  ی،شماره رو گرفتم االن بوق م وانهیبده د-

که معلوم نبود از پشت خط  دیبلند جاو یهمراه شد با صدا یبرگشت اسرا  و نگاهش به صفحه گوش و

 خود گرفته بود.   یحوصلگ یو ب تیآماج عصبان ریرا ز  یچه کس

 انداخت.  ناینگاهش را به م تیرا قطع کردو با عصبان یگوش عیسر

 . دیخند یم زیر زیکه ر یینایم

 ؟  یخند یآبروم رفت ،م-

 شود.  کیبود تا خنده اش با آسمان شل یجمله کاف کی نیهم

که گفت:پسره خودش  دیرا شن نایم یپرت کرد و از اتاق خارج شدو صدا نایرا به سمت م یگوش

 جوابتو گرفت. 

 از دست خودش ناراحت بود.  شتریدر هم رفت ب شیخورد شد و اخم ها اعصابش

 عقل داده بود؟  یب نیعقل خود را دست ا چرا

 آب گرفت و همزمان سماور را روشن کرد.  ریش ریرا ز پارچ

 امد!  یعقلش سر جا م دیداد شا یعقل م یب نیبه ا ییچا کی

 اسرا؟ -

 چپ نگاهش کرد!  چپ

 امد ودستش را دور شانه اسرا گذاشت.  جلو

 ! یگ ینم یکوفت ول یخواد بگ یدونم االن دلت م یم-
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 ها!  یبگ یتون یاگه دلت خواست م اما

 آمد.  رونیرا پس زد واز آغوش او ب دستش

 اونجا!  یکن یم ،چکاریرفت ی!خل شدوانهید-

 ! یدم متوجه نشد یدارم درسا رو به تو پس م-

 خوبه!.  یلیپسره خ نیبه جان خودم،ا اسرا

 ! یمتوجه شد یمزاحم نیچطور؟همه رو با هم-

مزاحم دختر داشته  هیکنه،بابا همه االن از خداشونه  دادیبهش زنگ بزنن داد و ب یدیتو پسر د-

 باشن! 

 عقل بود؟  یدختر ب هیمگه عکست رو صفحه بود که بفهمه ،مزاحمش -

 نه خوب ،،،اصوال!!!!!پسرا!!! -

 کرد که....  یاسرا بازگو م یداشت فلسفه پسرا را برا کهیت کهیت نطوریهم

 به صدا امد...  فونیآ

 گرفت و گفت:  به خودش یناراحت چهره

 ! میزنگ خور دار م،انقدریدونفر ه،خوبهیباااااااز ک اوف

 زنگ ها!  نیگفت:تا باشه از ا یچشمک زنان به شوخ نایم

 ما کن!  بیزنگ ها نص نیاز ا یرا به سمت اسمان گرفت و ادامه داد:اله دستش

 اسرا بود.  یهمان خاستگارها ومنظورش
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مهمون برات  نیخدا از ا یعمر دار ا،تایب نایرا که زد و از مهمان پشت در با خبر شد گفت:م فونیا

 ! فرستهیم

رفت،با  یامد.متوجه منظور اسرا نشده بود،ذهنش هول و محور خاستگار رژه م رونیاشپزخانه ب از

 تعجب گفت: 

  ه؟یک

 داداش جونت! -

  ده؟یمج-

 اهوم! -

 کند!  داریاز اسرا گرفت که مجبورش کرد به سمت مادربزرگش برود و ارام او را ب یشگونین

 اومده!  دیمادرجون !مادرجون!پاشو اقا مج-

 اومد؟ -

 بود که انگار از صبح به انتظارش بست نشسته بود.  یگفتنش طور آمد

 اره! -

  ؟یتعارف کرد-

 )! نجاستیخواد چکار ،خودش راه بلده!در دلش گفت،(اون که همش ا یتعارف م-

 سالم گفت.  نایکه روبه روشد به سمت در رفت وآنرا باز کرده ،همزمان با م رزنیاخم پ با

  نورا؟یداداش ا سالم

 انداخت.  نایبه اسرا وبعد به م ینگاه

 با حاج خانم کاردارم! -
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 رفت.  رزنیبه سمت پ میومستق

 نباشه؟  یفیجانتون تعر دیکه زاره ،نکنه جاو افشیگوش اسرا گفت:ق ریخم شدو ز نایلحظه م همان

 ان!  یهم عال یلیجان خ دیگفت:اتفاقا جاو نایزد و مثل م ییدندان نما لبخند

 از داداش خودت بشنو! ایب گمیم دروغ

 برد که در حال صحبت با مادربزرگش بود.  دیبا خود سمت مج دیدستش را کش و

 همه گفتن خوبه؟  یعنی-

 بد نکردن اصال!  فیگفتم که حاج خانم،تعر-

کارش هم  کردن،محلیم فیو اخالق خوبش تعر یو مردونگ یریکه خداروشکر همه از سر به ز پدره

اهل مراوده و بده بستون و رفت و آمد  یبا کس ادیگفتن،از پسره هم بد نگفتن،ظاهرا ز نویکه رفتم هم

 ! ستین

 نارویوا یاصل و نصب و خانوادگ گهیبفهمم ،د یزینتونستم چ گهید نیاز ا شترین،بیازار یب خانواده

 ! هیدونم مالک شما چ یکه نم د،منیخودتون بر دیبا

رفت و آمد  دید،بایفهم یکوچه بازار قیتحق هیبا  زویهمه چ شهیشده که نم یاوضاع هم طور گهید

 ! انیکرد،چهار تا بزرگتر برن ب

 شد.  نیریبود دلش غنچ رفت،ته دلش ش دهیرا که شن دیمج یها حرف

 رنگارنگش!  یوارزوها یبود و دخترانگ دختر

زن  کی یو خواسته ها دیسر به سرش گذاشته بود و از جاو شیها یبا شوخ طبع نایظهر که م از

 ،کمتر شده بود.  دینسبت به جاو شیکرده بود،سوءظن ها و ترس ها فیتعر شیبرا

که گفته بود،(منتظر جواب  یا هیزاو ند،همانیبب یگرید هیرا از زاو دیداشت جاو یسع ینوع به

 که با تمام خشم و غرور به او گفته بود جوابش مثبت است.  یدیهمان جاو ایهستم)،
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 وجود داشت که او از آن خبر نداشت.  ییرازها دیشا

از آن روز  ییرها یفرصت برا کی دیمنصور فکر کردو به خودش و جاو یشد به حرف ها یم دیشا

 شوم داد. 

 زد،به خودش آمد،  نایکه م یتنه ا با

 بود!  یدر حال خداحافظ دیمج

 !؟ یبود دیداداشم باتو بودا ،هپروت خوش گذشت،با اقا جاو-

 کرد.  یفکر م ندهیاو به ا یاینبود،با رو دیاقا جاو با

کنن،ترس  یازدواج م یروز هی ،همهیترس ی،چرا انقدر م نمشیبب ادیگوش اسرا گفت:اسرا ،بزار ب ودر

 نداره که! 

 ! نایبگم م یدونم چ یدونم!نم ینم-
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 . دیلرزیم یزندگ نیشروع ا یبود و دست ودلش برا دیهم پراز ترد هنوز

 تر...  یتر شدوحرف ها هم خودمان مانهیصم یجو کم دیرفتن مج با

 به حرف آمد.  رزنیپ و

  ؟یدیکه حرفاشو شن دیاز آقا مج نمی؟ا یگیم یچاسرا -

را که همه  یا یکرد زندگ یم نیور رفت و در فکر بودو سبک سنگ یمیفرش قرمز قد یبا پرزها یکم

 ! نیرا نب ن،اتفاقشیگفتند گذشته اش را نب یم

 ! نیرا نب شروعش
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 اسرا؟ -

 به مادربزرگش انداخت و دوباره برگشت سر نقطه اولش!  ییگذرا نگاه

 ! دهیهم خواب یرو ریپ یپرزها همان

 کیبه  ازیکرده که ن ریگ یبزرگ یاسرا متوجه شد که سر دوراه زانیگاه و گر یگاه و ب ینگاهها از

 همراه دارد. 

 را صدا کرد.  شیاسرا گریتر کردو بارد میرا مال شیصدا

 اسرا جان؟ -

 بگم!  یدونم چ یتعلل گفت:من نم یب

 ! یریهم در نظر بگ زویچ ،همهیریبگ میتصم دیبا ،تویکن یزندگ دیتو دخترم،تو با یزندگ نیا-

 ! یمن که از اول بهتون گفته بودم نه،شما اصرار کرد-

 حرفم هستم!  یگفت:من هنوز هم رو نایم یبه او،جلو رهینشاند و خ یشانیپ یرو یزیر یاخم

است چون قرار است  مصلحت  نهیگز نیبهتر دیجاو دیخواست بگو یاز نگاهش معلوم بود م اما

 . میهم بکن یشیاند

 یبگ التویدل یتون یدونه،اما تو هم م یم یزیچ هیخوبه البد  گهیبه حرف آمد:اگه مادرجون م نایم

 . ستیکه رو گردنت ن ؟چاقویهست یاسرا،چرا ناراض

 توانست!  ینم

 ! دیتوانست که بگو ینم

 بود.  شانیدلها انیم یکه هنوز حجاب کوچک نایم یامکان نداشت،آن هم جلو گفتنش

 گردنش بود.  یبا تمام ابهاماتش رو دیبا جاو یزندگ یبود که چاقو نیا قتیحق
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 یرا م یاصل میتصم دیشده بود و خفتش را گرفته و با ریلحظات نفس گ هیحاال با گذشت هرثان و

 کرد.  یرها م دیهمه ترد نیگرفت و خودش را از ا

 ! یزنگ یزنگ ایشد  یم یروم یروم ای دیبا بالخره

نداشت که با  یچندان فرق شیرفت مقصدش نامعلوم بود .پس برا یم شیبود که به هر سو یراه

 ! یگریهر مرد د ایباشد  دیجاو

 هم نداشت.  یگریفردا ها با د دینداشت،شا یزندگ دیامروز با جاو اگر

 . دیلبش لغز یاراده بررو یب

 ندارم!  یمن حرف-

 دست اسرا را در دست خود فشردو با لبخند به او نگاه کرد.  نایحرف، م نیبا ا همزمان

 به خدا توکل کن! -

 به سمت قران اش رفت.  میبرخواست به اتاق رفت و مستق شیجا از

اش گذاشت و بو  ینیب یانرا جلو یکاه یفحه هانه آن را خواند و نه استخاره گرفت.فقط ص نباریا

 . دیکش

 کرد.  یرا م نکاریا دیها بود و فقط با یکینزد نیاشوب بود ومرحمش هم دلش

 کرد.  یان کاغذ ها،دلش را ارام م یال یبو وعطر چیه یکه ب ینهفته ا ی معجزه

 شانه اش قرارگرفت.  یرو یزد که دست یان گذاشت و با خدا حرف م یرا رو یشانیکه ارام شد پ دلش

  ؟یریگیاسرا چرا انقدر سخت م-

 اندازه سخت بود!  نیبه هم ندهیواقعا آ چون

 گذاشت.  شیو سر جا دیرا بوس قرآن

 ! گذره،یبهت سخت م شتریب یریسخت بگ یهرچ-
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 ! یعمر زندگ هی ست،حرفیروز دو روز ن هیدرد  نایم-

دنبال  یو بر نیزم شیبزار دیبا یروز هی یتا ابد همراه باش یتون یترس که نم نی،با ا یبالخره که چ-

 سرنوشتت! 

 ! یزندگ ریو من اس یتو خوشبخت ش دیشه؟شایم یدونم فردام چ یم نا،یمن م مگه

 . دیرا در آغوش کش نایم

 ! یزنیحرف هارو م نیا ادیخدانکنه ،من دلم نم-

 . دیرا عقب کش خودش

 ! شیخودت بساز دینه،بایهم یگم اسرا،زندگ یم یباور کن جد-

 کنم نترسم اما...  یم یمن سع-

 عمل هم بکن،مادرجونت ناراحت شد..  یکن یم یاما نداره،اگه سع گهیپس د-

شد از آن ها  یدر بند اسارت بودند و نم ریکنج دلش بود که با قفل وزنج ییکه هنوز حرف ها نیا با

 حال او را بهتر درک کند .  نایگفت تا م یزیچ

 و به ان عمل کند.   ردیبگ متیها را هم غن نیکرد هم یعس اما

 یکردو حرف رو یم یسست دیشود نبا یوارد زندگ ینطوریاست؟و قرار بود ا نیخواست خدا ا اگر

 اورد.  یحرف م

 ندارم!  یمن که گفتم حرف-

 ! اریدر ب یقشنگ باهاش حرف بزن!اونو از دو دل ششیپ ؟بروینطوریا-
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خونه  رمیلحظه م هیگفت:من  نایدو باهم از اتاق خارج شدند و اسرا به سمت مادربزرگش رفت و م هر

 ! گردمیو زود بر م

  ؟یکجا بر-

 براتون!  ارمیب یزیچ هیخوام  یمن برگشتم،م دیخونه ،تا شما حرفاتونو بزن رمیم-

 داد و با لبخند بدرقه اش کرد و اسرا ماند و مادربزرگش!  یرا تکان سرش

 . دیرا جلو کش خودش

 خواستم ناراحتتون کنم!  ینم دیببخش-

 مادر بزرگش گذاشت.  یپاها یسرش را رو و

 خوش حالت اش را از صورتش کنار زد.  یو موها دیبه سر اسرا کش یدست

 ! یزمیعز-

 به آقا منصور؟؟  یزنیزنگ م-

و بعد  میها برات داره ،زشته که ما همه کارا رو بکن ،ارزویمادرت ،بالخره تو دخترش زنمیماول زنگ -

 بشه!  ریخواد ازت دلگ ینم م،یبهش بگ

را پشت گوش گذاشت و به طرف تلفن رفت و آنرا تا کنار  شانشیپر یبلند شدو موها شیجا از

  ؟یگیم ویهش؟همه چب یگیم یو همزمان با گرفتن شماره گفت :چ دیمادربزرگ جلو کش

 چکار کنم!؟  یدوست دار-

 را به دست مادربزرگش دادو کنارش نشست.  یکوتاه گفت:نگوووو !و گوش یمکث بعداز

 سالم دخترم! -

خودش همانجا نشست و با  یکند در حال و هوا طنتیصورت گرفت و اسرا بدون انکه ش یا مکالمه

 خورد.  یتلفن سمتش تکان یامدن گوش
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 بود با مادر،حرف بزند؟  قرار

 داد.  یرد صحبت تکان یرا به معنا دستش

 ! ر،منتظرهیاهسته گفت :بگ مادربزرگ

از شرم دخترانه بود  یاز همه نمود داشت انبوه شتریکه ب یزیاسترس داشت و هم ترس ،اما انچ هم

 که قرار بود مادر از آن صحبت کند. 

 سالم مامان! -

 اش را گرفته بود.  یشگیهم یجانم گفتن ها یبود که جا سالم مامان ،همان شرم نیا و

 خانم شده؟  گهیپس دخترم د-

 اهوم..... -

 هم داده..  یبزرگ یخانم شدن بها یدلش گذشت برا واز

 فدات باشم! -

 ؟  گهید یایم-

  شه؟یم ام،مگهیحتما م-

گفت:دلم برات تنگ  شیاز ان حرف زد بجا شدیکه نم ییدلش را جمع کرد،همه انها یقلمبه ها همه

 شده! 

 اسرا؟  شیشناسیدلم ،دختر خوشگلم!م زیمنم عز-

 و بغضش را قورت داد.  دیبه گوشه چشمش کش یدست

 هم گفته خوبه!  دیمج دم،اقاینشن یبد زیتو دانشگاهمونه ،چ ی،ول ادینه ز-

 ! امیفردا باهم م گمیم تیفدات شم،به دا یاله-
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 داد.  یباشه گفتن ،سرش را تکان یجا به

 عجله نکن! -

 افتادم....  یخودم صبح راه م یزدی،عجله نکنم؟اگه صبح زنگ م کشهیدلم داره برات پر م-

 به سراغش آمد و غصه ها را پراند.  ینیریش لبخند

 باشه مامانم،منتظرتم! -
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 . دیبه گوشه چشمش کش یگذاشت و همزمان دست  شیتلفن را سرجا یگوش

 ! امیگفته فردا م-

هم بفهمه مطمئن  یوقت هی ه،اگهیوصبور دهیزن فهم زم،مادرتی!انقدر نگران نباش عزیبه سالمت-

 اکتفا کرد.  یگفتن نداشت به لبخند یبرا ی! حرفشهیباش ازت ناراحت نم

 زنگ بزنم به آقا منصور؟ -

 به سرش  داد.  یتکان نرم

 فدات شم!  یاله-

 را درآغوش گرفت.  واسرا

 ! یشیکه خوشبخت م دونمیم-

 برام دعا کن مادرجون! -شاءاهلل در دلش گفت   ان

 ! زمیعز یکدوم از نوه هامو به اندازه تو دوست ندارم،تو نور چشم من چیخدا شاهده که ه-

 منه!  یتو آرزو یخوشبخت
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 در دست وارد خانه  شد..  یبا ظرف نایمادربزرگ  کاشت و و همزمان م دهیصورت چروک یرو یا بوسه

  ال؟یخاله ل نی!زنگ زد یبه به ؛ به سالمت-

 وگفت:  دیچرخ نایآمد و به سمت م رونیآغوش مادربزرگ ب از

 تو دستت؟  هیاهوم!اون چ-

 اسرا نشست.  یرو به رو نیزم یرو

 خاله قبول کرد؟ -

  ه؟یاون چ گمیاهوم!م-

 گفت.  یتو بگو خاله چ زی،عزیکن یاه چقدر اهوم اهوم م-

 براق و شاداب به اسرا نگاه کرد.  یبا چشم ها رزنیپ

 جان،خدا بخواد قراره اسرا جانمو عروس کنم!  نایم یچیه-

 شه!  نیریدهنتون ش نیاوردم بخور کیاخ جون،،پس خوب کردم رفتم خونه،ک-

 اری!حاال پاشو برو بشقاب و چنگال بزمیگم عز یم کیدست دور گردن اسرا انداخت  وگفت:تبر ناگهان

 ! میکام ش نیرینصف کنم!ش کیک

  ؟یاز کجا اورد کیک-خنده از جابش برخواست  با

 بود.  شبمونید زی!سوپراگهیاومدم خونه د نیتولد بابا بود،برا هم کیک-

 یخوب کرد زیقطع کردو هنگام ورود اسرا به اشپزخانه رو به مادربزرگ گفت:عز مهیرا ن کالمش

خواستگار  نی،من که از ظهر زبونم مو دراورد بس که بهش گفتم،ادم عاقل به همچ یکرد شیراض

 !؟  دهیجواب رد م ویتموم یهمچ

 ! یگیم یدما،چیشن نای،م یهو-

 داد.  یتکان یالیخ یاش را با ب شانه
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  ز؟ینه عز ،مگهیایکنم،کمتر ناز ب یم حتتیبشنو!!دارم نص-

سرحال  نقدریهم شیچند وقت پ نیهم تا هم شیکرد،اسرا ینگاه م طونیش ینایبا لبخند به م رزنیپ

 بود.  گوشیو باز

 شد.  نایم یهمپا

 جان!  نایم ایخودتم کمتر ناز ب-

 دیمونده،داداش مج ز،درسمیمن فرق داره عز هیقرمز شد و با همان لبخند گفت:قض نایم صورت

 ! ومدهین هیهم هنوز اون اصل کار رن،بعدشیبگ یبراش عروس دینامزده با

 ! ادیم شاالیا-

برام دعا  گمیم زخودمیبه عز یچ شاال،هری،دستش را باال گرفت و گفت:ا کینصف کردن ک نیح

 شما برام دعا کن!  ی،ول ییپررو یلیدختر خ گهیم خندهیکن،م

 . دیبازهم خند رزنیپ

 اسرا!  یتو هم برا یبرا کنم،همیدعا م-

 ! یحاجت روا بش یرا به مادربزرگ گرفت وگفت:اله کیک بشقاب

 نثارش کرد.  ییفرو کرده،پررو نایم یلبخند چنگال را در زانو یاسرا بود که به جا نباریوا
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 )  دی(جاو

 گرفت.  شیومنگ راه دانشکده را در پ جیگ

 زده بود.  یحرف عجب
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 کرده بود؟  یاز دختر خواستگار میمستق

 بود؟  خودش

 بزرگ کار خودش باشد.  یوانگید نیشد که ا یباورش نم اصال

 را در چنگ گرفت.  فکش

روزها از بس فکر کرده بود واقعا عقلش را از دست داده بود و  نیشده،ا لیکرد عقلش زا یحس م چرا

 از همه بدترتر بود.  نیکه کرده بود ا ییکارها نیبدتر انیم

 کرده بود،بد هم نبود.  یعقل یکه از سر ب یکارها یحت

 د. بدتر بودن همه

 کرد.  یگندش را چطور جبران م نیکرد ،ا یم یخدا،ان گندش را ماست مال اخ

 به درس نداشت.  یبود و توجه رانیو ح النیمدت در کالس و تمام

 درس مانده بود؟  یهم برا ییجا

 هم به آستانه ازدواج رفته بود.  ینبود و به طور احمقانه ا یجمع شدن شانشیپر فکر

 شود...  شیقرار بود وارد زندگ زیو پان مایو ش وایمثل ش یزن یعنیکرد، یخودش معن یرا برا ازدواج

 افتاد،اسرا را تصور کرد در همان حال، در همان شکل ....  شانیکارها ادی

 اش افتاد و عقش گرفت.  یشانیپ یرو ینیچ

 یشکاف رو یدستش رو اریاخت یمثل خودش؟؟؟ب یکیبود بعداز ازدواج بچه دار هم شود؟ قرار

 اش رفت..  یشانیپ

کردن  یبرده بود و با بردن هوش از سرش ،کودک یهوش یکه تا چند ساعت اورا به ب یضربه ا همان

 را هم باخودش برد؟  دیجاو یها

 بود. محال
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 بگذارد.  ایدن نیپا به ا یگرید یو جانا دیبود بگذارد جاو محال

  د؟یجاو-

 کرده بود.  شیاش صدا یهمکالس نایس

 بله؟ -

 شکرآب شده؟  ونتونی؟میگردیم نیدنبال رام دمیشن-

 آرامش نداشتند.  دیجاو یفکر ها برا نیکدام از ا چیپرت شد و متاسفانه ه یگریفکر به فکر د کی از

 داد؟  یسوال دوستش را چه م جواب

 ازش؟  یخبر دار-

 که االن با مهران ؟  دونمیم-

  ؟یدونیاز کجا م-

 تا حاال با تو بود..؟  نیرام یهم ان،تو فکرم چطور نیجفتشون ع-

 دانست.  یخوب م دیرا خود جاو جوابش

 تو ؟  یدونیاز کجا م-

 برد.  نییرا پا شیتر شدو صدا کینزد یکم

 براش جور کرده!  نیچند تا قرص نشونم داد،گفته رام هی روزید مهران

 . دیناخودآگاه باال پر دیمردانه جاو یابروها

 قرص؟ -

 ! ینیرام کیفابر قیرف ،توینگو که خبر ندار-
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بود که  نیا قتیو همکاسه !اما حق کیفاب هم باشند و شر قیدو رف نیکردند ،ا یهمه فکر م دیشا

 بود.  نیاز طرف رام شتریدر رفت و آمد جور بودند و ان هم ب یآنها فقط باهم کم

 نداشت...  اجیاحت یزیکه به چ دیجاو

احمق  تینها یب نیکرد رام یشد،چقدر ساده بود و ساده تر از آن ،فکر م یرو م شیکم سکه هابرا کم

 است. 

 حرف ها بود و نامرد تر!  نیزرنگ تر از ا نیرام

  ؟یمطمئن-

 شک نکن! -

  ؟یدیراپورتشونو به من م یچرا دار-

 بودن جفتشون!  یهمون عوض لیتو فکر کن به دل-

 کاغذ چرخاند..  یچپ چپ نگاهش کردو مهران خودکارش را رو یکم

  ؟یاریب رشیبرام گ یتون یم-

 االن؟ -

 االن!  نیداد و محکم گفت:اره هم یسرش را تکان-
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 کرد.  دایرا پ نیرام یساعت انتظار جا کیکمتر از  

 . دیدو نشیبا عجله به سمت ماش و

 گرفت.  یاورا در چنگش م دیبازهم از چنگش در نرفته با نیرام تا
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اش را  لهیرا نابود کند و ح شیزندگ نیتوانست با هم یداشت،م نیبزرگ از رام یآتو کی گرید حاال

 به خودش برگرداند. 

 بود.  نیشوم خود رام یباز یبازنده ا قطعا

 که زد.  استارت

 شد.  نیوارد اتاقک ماش نایباز شد و سر س نیماش در

 تو هم قرص دادن؟  ؟بهیدنبالش یچ ید،برایچکارت کرده جاو-

 کنم!  ینکنم ولش نم چارشیاز من گرفت،تا ب زیچ هیکنه، یغلط نیهمچ دهییمادر نزا-

 خودت درست نکن!  یبرا د،دردسریجاو الیخ یب-

 شود؟  الشیخ یکرده بودب شیدایپ یروکردن و دربه در رویز یکه بعداز کل حاال

 ! شیبود واب خنک خوردن ها نیکرد بعد رام یم یحساب شخص هینداشت،اول تسو امکان

 شد.  یم الشیخ یابد ب تا

 ! نایبرو کنار س-

 ! امیبزار منم ب-

 برم!درو ببند!  دیخودم تنها با-

 کنده شد.  نیاز زم یوحشتناک یبا صدا نیپدال فشرد و ماش یرا رو شیپا و

 !!  دیرس ینامرد م نیدستش به ا اگر

 اش زنگ خورد.  یگوش شیها یاعصاب یدل دل کردن ها وب انیزمان،م نیهم

 شلوارش خارج کرد .  بیاز ج یگفت  و ان را به سخت یلعنت

 ناشناس بود.  شماره
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 کرده بود.  اریماندکه سکوت اخت یگفت و منتظر مخاطب یا بله

 چرا؟  یدی... جواب نمالوو

 حرف کم داشت.  یمخاطب ب اهویه نیا انیداشت و م یذهن یریدرگ

 کار مزاحم!!  یمگه مردم االف شمان!ب-

 دوباره همان شماره افتاد.  دهینکش هیکردو به ثان قطع

 طرفش بود؟  یکاریب ایبود؟ یباز

 مزاحم هم بکند.  نیرا نثار ا هیاول یرا برداشت ،بد نبود ترکش ها یگوش گرید بار

 . ها خرج کرد یاعصاب یتا توانست از آن ب پس

 بار دوم آدرس را چک کرد.  یشاپ توقف کردو برا یکاف یجلو

 جا بود! نیهم

 جا مثل موش النه کرده بود؟  نیکثافت هم نیرام

 کرد!  یسرش خراب م یرا رو النه

 ینیاش به نگاه رام یشاپ زد ونگاه اخمو زخم یدر سالن کوچک کاف یوارد شدو گشت یمعطل یب

 بر خواسته بود..  یصندل یاز رو دیجاو دنیافتاد که ناخودآگاه با د

  ست؟ین دایسمتش پا تند کرد وگفت:قرار بود من اخراج بشم ،تو چرا سر و کلت پ به

 یو برخواستن صدا دیسف یها کیسرام یاز پشت سر  رو نیرام یهمزمان با افتادن صندل و

 قایمشت را دق نیبه سمت خودش برگردانده اول دویرا کش نیقرمز رام شرتیت قهیاز آن،  یناهنجار

 او کاشت.  دهیگونه تراش یرو
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را  نیدانست انقدر رام یشاپ گذاشته چقدر گذشته،فقط م یکه پا به کاف یدانست از آن زمان ینم

 ینیبه ب کیکه نامردانه و سه به  یبه کمکش آمده بودند وبا ضربه ا نیزده بود تا بالخره ،دوستان رام

 دادند.  یجدا کردندو فرار نیآن شده او را از رام یزیو خونر جهیاو زده و باعث سرگ

اش را  یزیخونر یاش فشرد تا جلو ینیب یداد و دستمال هارا رو هیتک نیماش یرا به صندل سرش

 . ردیبگ

فردا از او  نیکه هم یتیبود وشکا نیرام شیخنک شده بود،حساب خودش را صاف کرده بود باق دلش

 کرد.  یم سیبه پل

 کرد.  یپاک هم م نیزم یبشر را آش والش کرده بود، از رو نیا

 نداشت.  اجیبه کثافت احت نیاز ا شتریبود ب فیکث ایدن

 گذاشت.  شیجا یگریانداخت و دستمال د شیپا ریرا ز دستمال

 . دیچیاش افتاد و دردش در بدنش پ ینیبه ب یسوزش

 را بست .  چشمانش

 بلند شد.  شیبه لرزش افتاد و صدا یصندل یاش رو یگوش 

 حال حرف زدن نداشت .  حس

 بود.  کاریباز هم همان مزاحم االف ب حتما

 یجواب دادن شد اما انگاربر عکس خودش مخاطبش قصد ب الیخ یرا دوباره بست و ب چشمانش

 نداشت.  یالیخ

 رابرداشت.  یها که پشت هم شد گوش زنگ

 ! دیالو جاو-

 بود که زودتر از بله گفتن او آمد. منصور  یصدا
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 دار گفت:بله؟  خش

  ؟یدیجواب نم تویچرا گوش-

 .. دیسالم،ببخش-

 بودم!  ییرا فشرد و ادامه داد،جا دستمال

 جان خبر خوش!  دیجاو-

 هم داشت.  یدر کار بود،اصال روزگار خوش یخوش یروز ها چه خبر نیا

 برگشته!؟  وایشده ش یحس و حال گفت:چ یب-

خانم زنگ زد گفت  ناست،حاجیخبر من خوش تر از ا یگرده،ولیکه بر م وایپسر،ش یگ یم یچ-

 جوابشون مثبته! 

 اش را گرفته بود.  یوانگیاز نهادش بلند شد،چه زود جواب د آه

 پسر! ییکجا-

 !!!!!!!! نجامیگفت:هم آهسته
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 شرکت منتظرتم...  ایگفت :پس ب یوصف ناشدن یخوشحال با

 و ورم کرده اش انداخت.  یصورت خون یایبه زوا یجلو نگاه نهیآ از

تا  دیاز ان بود که با یپدر حاک قیعم یحوصله صحبت راجع به ازدواج را نداشت و خوشحال اصال

 ینم شیفعل یدر حال هوا نینشست و ا یو مورد پسند او م نیریبحث ش نیا یپا ریساعت ها  ز

 . دیگنج
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 شب؟؟؟  یبرا میبزار شهیم-

 با هم!  میبر ییاالن سرم خلوته،از اونور هم تا جا اینه ب-

 . دیکش ریاش ت یشانیبه ذق ذق افتادو پ سرش

 هم فشرد.  یرا محکم رو چشمانش

 گفت:باشه!  یخفه ا یباصدا

 حاله!  یچقدر ب د،صداتیچته جاو-

 هم بود؟  یحال مگر

باشد و  جانیسرا پا نشاط  و شور و ه دیکه با یو زمان ستیز یخود م یکه در دهه سوم زندگ یجوان

 شده است.  یچنگ و دندان زندگ ریاس نگونهیکند ،ا ریس یهمساالن خود در جوان یمثل باق

 بود.  یحال و رمق و شکسته م یب شیهم صدا دیبا

 ! امیم گهید قهیده دق-

 را کنار گذاشت.  یگوش عیسر یخداحافظ کیبا  و

به شدت دوست داشت در آپارتمان  ینداشت ول یچند از گذشته اش هم مانند حالش دل خوش هر

 گریگرفت و بکبار د یان بود ،قرار م یرایشب پذ کیکه فقط  یو تک خوابش و سکوت و خلوت ینقل

 . دیرس یم شیآن روزها یالیخ یبه آرامش ب

 بود.  یهم راض یخود در خانه پدر یبه اتاق اختصاص یحت طیشرا نینه ،در ا ای

 مدل برنامه ها وجود نداشت.  نیاز ا حداقل

 دیخر یکوچک یخودش آب معدن یزد و برا یبه سوپر مارکت یرا روشن کردو واول از همه سر نیماش

 . دیصورتش پاش یو آب آن را رو

 آب دردش گرفت.  یسرد از



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  247:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 یم زیخردو ر یدردها نیته بود به صد نوع از ادندانش رف ریز نیکه از زدن رام ینیریش یمزه ا اما

 . دیارز

 شرکت منصور شد.  یو راه دیاز اب را هم نوش یمقدار

 بیها را تجربه کند و از راه فکر به پدرش برساند که عج یاز آن تلپات یدلش خواست کم وچقدر

 سکوت دارد.  یدلش هوا

 یگفت:صورتت چ دیصورت ورم کرده جاو دنیرا فشرد و خود منصور در را باز کرد و به محض د زنگ

 شده؟ 

 داخل گذاشت و پشت به منصور شد.  یقدم

 ساکته امروز !رفتن همه؟؟ -

 گرفت و برشگرداند.  دیجاو یبازو از

 شده!  یصورتت چ گمید،میباتوام جاو-

 دعوا خوشمزست.  هی ست،سوغاتین یزیچ-

  ؟ینبود نکارایکه اهل ا ،تویدعوا کرد ی؟با ک یگیم یچ-

 دلش گفت :نبودم !  در

 نبودم!  زیچ چیه اهل

 هم شوم.  زیهم نبود اهل چ قرار

شدم ،قرار است متاهل هم  ییکرده شدم،دعوا ییابرو یشدم،تعهد داده شدم ،ب زیحاال اهل همه چ اما

 بشوم. 

 ! یکن یم چیانقدر سوال پ ستمیپدر من،من که بچه ن ستین یزیچ-

 شدنه!  ست،دلواپسیکردن ن چیراه گفت:سوال پ نیرا گرفت و با خود به اتاقش بردو ح دستش
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 شده؟  یچ نمیبگو بب حاال

 داشتم!  نیبا رام کیکوچ یریدرگ هی-

 ؟همون پسره؟  نیرام-

 اتاق لم داد.  یها یراحت یتکان داد و رو یسر

 منصور در هم رفت.  یها اخم

  م؟یکن تی،مگه قرار نبود شکا یبود در اورد یچ یبچه باز نیا-

 کردم.  یحسابمو م هیباهاش تسو دی،اما من با میکن یهم م تیشکا-

همرنگش  یاگه اون نامردا- ؟یتکان داد و گفت:چکارش کرد دیجاو یاز تاسف برا یسر

 اوردم.  یم دن،جنازشویرسینم

 کرد.  دیبه صورت جاو یا اشاره

 دسته گل اون هاست؟ -

 . دیورم کرده اش کش ینیبه ب یدست

 دادن!  شیفرار یعوض ینامردها-

 ! یفکر کارکرد گه،بدونید یاشتباه کرد-

خاص و پر غرور  یگذاشت و روبه منصور با لبخند شیزانوها یو دست رو دیرا جلو کش خودش

 ازین گهیبادست خودش رفته تو چاه،د نیحسابمو کردم،چون رام هیگفت:اتفاقا خوب شد باهاش تسو

 !  ستیما هم ن تیبه شکا

 چطور؟ -

 هیفقط  هیاز بچه ها راپورتشو داده،کاف یکی برده،یبچه ها م یآقا تو کار قرص و خرده مخلفاتشه،برا-

 افته تو تنور!  یبا سر م گهیبدم؛د کیخبر کوچ
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با  دیدراز کرده به جاو یراحت یپشت یکردو دستش را رو تیان لبخند خاص به منصور هم سرا نباریا

خودمون  یحل شد ،فعال دست نگه دار کارا نیشد و گفت:خوب پس کار رام رهیپف آلود خ ینیان ب

 ... میها برس نیواجب تره؛اول به ا

 و عقب گرد کرد.  دیهم خواب دیجاو یمنصور که روشن شد پف غرور یحرف ها چراغ

 ندیچندان خوشا دشیجاو یبرا ادیکه ز دهیرس ییدانست به جاها یتر شد ،م قیمنصور عم لبخند

 . ستین

 خورد.  یم زیحرف ها ل نیدر برابر ا یروزها ،مثل ماه نیا دیجاو

  

  78 پست

  

 تامل گفت:حاج خانم زنگ زد.  یرا در هم فرو کردو بعداز اندک لبش

 داد.  یدانستن تکان یرا به معن سرش

 فرداشب قرار بزارم؟  یبرا-

 مبل صاف نشست.  یرو دویپر شیدر جا یهمان ماه مثل

 فردا شب؟نه زوده!  یچ-

 ! یباز شروع کرد!تو قول داده بود-

 انقدر زود بودنشو ندارم.  یمن امادگ-

 ! میبر گهیماه د کی مشیمثبت دادن،زشته بزار شه،جوابینم-

 حرکت مسخره خودش امد.  ادیامدن کلمه (جواب)  با
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که او به شکل  یهمان روز دیداشت، وگرنه چرا با اجیاحت یبود که آن زبان دراز به منت کش معلوم

 داد.  یاش را م یگفت،جواب خواستگار یان جمله را م یوار و مسخره ا وانهید

 گرفت.  حرصش

 چته؟ -

 داد.  یسرش را تکان یسوال

 ،قرار بزارم!؟  افتویق یکنیم نیچرا همچ-

 شد ،درمانده شد..  انیصورتش نما یآنقدر واضح حرف دلش رو نکهیا از

 آنقدر واضح بود؟  فکرش

 ! دهیلحظه به دلش آمد ،نکند اسرا هم از فکرو نگاهش حرف آن لحظه او را فهم کی

 کرده بود خودش را!  عی.چقدر ضادیلبش را گز ناخودآگاه

  ؟یزنیهستا،چرا حرف نم تیزیچ هیتو  دیجاو-احمق شده بود؟  نگونهیچرا آن لحظه ا یراست

  ؟یکن یاخم م یه

 ! ستیبا خودم مشخص ن فمیمن هنوز تکل-

 . ادیمزاج خوشم نم یدمدم یرفته،من از ادما ادتیقولت  ؟نکنهیزنیحرف دوپهلو م د،چرایجاو هیچ-

 . دیرا در چهره منصور د یوضوح ناراحت به

 خودش فکر کرد.  با

اسرا را  ییمدت کوتاه اشنا نی،فوقش در ا گریساده بود د ییآشنا کیخواهد بشود، یباد ،هرچه م بادا

کرد و  یساده بسنده م تیمحرم غهیص کیکردند به  یاصرار م یلیفوق ترش خ ایگرفت ، ینم لیتحو

 دیاسرا بگو ودکرد خ یم یاصال کار ایده،یگفت با اسرا به تفاهم نرس ینامه م غهیمهلت ص انیبعد از پا

 . دیکش یاو پر م یگذاشت و از زندگ یکولش م یام و دمش را رو دهیبه تفاهم نرس دیبا جاو
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 نگفتم فقط گفتم زوده! یزیبه منصور گفت:باشه ،مردو قولش !من که چ الیخ نیا با

 فرداشب؟  یپس من هماهنگ کنم برا-

  گه؟ید یگیم زیبه عز-

  وا؟یزنگ بزنم به ش خوامینه م-

 اون؟؟ -

 عشق اول و اخرش بود.  وایها،ش یها، بد یکرد،با همه تلخ یاخم

 درست حرف بزن! -

 ! کنهیزنگ نزن پدر من ،سبکمون م-

مشترک مورد نظر قادر  تیمکررو نها یرا به بوق ها شیراوادار به سکوت کردو گوش ها دی!وجاوسیه

 سپرد .  ستین ییبه پاسخ گو

 دستشه!  یگوش شهیگفتم،ااون که هم یدید-

 نو شماره گرفت.  از

 آن بود برخواست.  یچاشن تیاز عصبان یکه تن وایش یصدا نباریا و

 منصور؟  یگیم یچ-

  وا؟یش یخوب-

 خوب باشم!  یهم مونده؟گذاشت یمکث ،گفت:مگه خوب یبعداز اندک-

 شد.  زانیگر دیکنجکاو جاو یچشم ها شیمنصور پ نگاه

  ؟یای!میبرم خواستگار دیجاو یخوام برا یفرداشب م-

 فرداشب؟ -
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  ؟یایاره م-

 گفتن؟  یبرا ستین ریخبر؟د یگفت:چه ب هیکنا با

  ؟یایاالن گفتم !م-

 هست؟  یک-

 دختر خوب!  هی-

 بود؟  زیبهتر از پان یعنی-

 ! رسهینم ییحرف ها به جا نیدوباره شروع نکن،ا-

 باال رفت:  شیصدا

گفتم اگه اونروز  زیپان یبرا دیاز جاو یحرف باهاش زدم ،کل یکل ،منیکرد کیخواهرم کوچ شیپ منو

 کردم.  یم یراض دویمن جاو یزدیحرف نم

 گرفت.  یوقت دختر خواهرتو نم چیه دیمطمئم باش اگه من نبودم هم جاو نویا-

 !... اقتهیل یبس که ب-

به سمت منصور  یبلند شود قدم شیرنگ به رنگ شده منصور از جا یو نگاها وایش یحرف ها از

 را از دست پدرگرفت.  یگرفته گوش

 ازدواج بکنه؟ بکنه! یخواد با هرکس یهم م دیبه درک،جاو نی،بر دیاقتیل یهمتون ب-

 . ستیبرام مهم ن یکوفت یزندگ نیا گهیست،دیمهم ن برام

 به او دست داده بود.  نهایا دنیاز شن یگریبود،اما االن حس د دهیحرف ها را شن نیبارها ا-

 یکنه توئ یکه ضرر م یبدون اون یست،ولیمهم ن گهیگفت:نبود تو هم د یناراحت یانکه هوا واز رو یب

 نه ما! 

 را قطع کرد.  وتماس
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 نشست.  شیسر جا و

 خواستم بگم به جانا بگو برگرده خونه!  یلحظه به منصور نگاه کردو گفت:م چند

 اونجا بمونه!  دینبا گهیدنبالش،جانا د میریخودمون م-

 دستش را به سمت منصور گرفت.  یتصنع یداد و با لبخند یرا تکان سرش

کردند بغض ها و غده ها را قورت  یم یدانستند چقدر درونشان شکسته،اما سع یم شانیدو هر

 نداشت!  یا دهیصورتشان را سرخ کنند ،چون جنگ فا یلیبدهند و با س

 شد.  یم یط ییبه تنها دیبا مقصد

 فرداشب هماهنگ کنم؟  یبرا-

 دنبال جانا!  میقبلش بر یباشه ول-
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 (اسرا) 

  

 بود و منتظر بود.  ستادهیدر ا یجلو نایم با

 از راه برسند.  ییو زن دا ییبه همراه دا مادرش

 در حال ذوب شدن بود وبه همان اندازه استرس هم داشت.  ینیریمادر قند ش داریدلش از د ته

شب را هم به دستور  یمهمان یها ینیریوش وهیم یانجام داده بودو حت نایکارها را به همراه م تمام

 . دیچ یبود و آنها را هم اماده کرده کنار دهیخر دینا،مجیم

 باشم؟  نجایاومدن من ا تییحاال که مامان و دا ستیاسرا زشت ن-
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 ! ینه چه اشکال-

 شب بمونه!  هینداره،دختر همسا یاخه مناسبت-

 گفت:  یزدو به شوخ یچشمک

 !! یتو فرض کن خواهرعروس-

 . دندیدوبا هم خند هر

 استرس دارم!  یلیخ نایم-

 را گرفت.  دستش

 از اون ها!  یکیهمه آدم ازدواج کردن تو  نیترس نداره،ا چیه-

  اط؟یح میومدیان؟ زود ن یکینزد یمگه نگفت میکرد خیگفت: نایژاکتش را به هم چسباند و م یها لبه

 . ستادیدر ا یجلو ینیکه ماش ردیژاکت در اورد و خواست شماره بگ بیرا از ج یگوش

 خودشون باشن!  گهیدفعه د نیکنم ا فکر-

 استقبال به سمت در رفت.  یوبرا

 ** 

 را جابه جا کرد.  لیخندان مادر وسا ینگاها ریمدت ز تمام

 کرد.  یفرزند را تصور م یریداشت. از انها که تا پ ییبایمادرش برق ز نگاه

  ؟یکن یخاله چرا انقدر نگاش م-

 شد.  رهیانداخت و دوباره به اسرا خ نایبه م ینگاه

 کردم دخترم انقدر زود بزرگ بشه!  یفکر نم-

 ! الیبچه ها بزرگ شدن ل یهم وارد اتاق شد و گفت:تا چشم رو هم بزار ییزندا همزمان
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 خستتون کرده!  نی!ماش نیچرا بلند شد دیدر کن یخستگ دیارم،بریم ییدارم براتون چا ییزندا-

 که!  میستین ن،خستهیتو ماش میخورد ییقربونت،انقدر چا-

 که مامانت اورده باز کن!  یلیوسا میبر نیایب

 اتاق!  میبر م،بعدشیهارو بخور ییچا نیرا گرفت و گفت:پس اول ا ینیس

 از آشپزخانه خارج شدند.  باهم

 گرفت:دستت درد نکنه عروس گلم!  شیدا یرا جلو ییچا

 زد،من هنوز عروستونم؟  یقشنگ لبخند

 ! دنتیکردم ازم دزد رید گهید د،نهیبه گونه اسرا کش یدست-

 جون ،غصه نخور!  ییدا شهیم بتونیعروس خوب نص هیان شاءاهلل -

 ؟  ییگرفت و با همان لبخند گفت:مگه نه زندا ییرابه سمت زندا ینیس

 و گفت خدا کنه!   دیهم خند ییزندا

  ان؟یم:ساعت چند دیپرس الیگذاشت،ل نیزم یرا که رو ینیس-

 باشن!  نجایا گهید9با مادر جون حرف زدن،فکر کنم -

 شده بود.  گرید زیچ کی شیبرا نباریاسرا لبخند زد،انگار اسرا ا دنیهم با د باز

 پسره؟  هیچطور-

 زد.  رونیب شیآن از گونه ها یجمع،بدنش گر گرفت و گرم یسوال آن هم جلو نیا دنیپرس با

 گفت؟  یم دیجاو یکجا از

 تندش!  یاز رفتارها ایاخمو بود  شهیاش که هم افهیق از

 ! گهیآدماست د هیمثل بق-
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کرد. مگه نه  فیتموم،خودش برام تعر یاومد ،همه چ رتیگ یداماد هیکنه، یم مینه خاله،داره قا-

  ز؟یعز

 کرد.  دییاو را تا یمادربزرگ با لبخند حرف ها و
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 در آشپزخانه مانده بود.  نایو خانواده اش آمده بودند،  همراه م دیکه جاو یوقت از

تر  یآمده بودند و امشب فقط جنبه رسم یبار هم از قبل به خواستگار کیبود و  دهیبار انها را د چند

 را داشت  یبودن خواستگار

 . 

 سوال بود.  یجا شی؛ برا دیشن یماند، صداهاو حرف ها را از پشت در م یدر آشپزخانه م دیچرا با اما

که فقط مختص خودش بود و  ییهم آن ته ته ها جا یو کم دیجوش یو سرکه م ریمثل س دلش

 خودش!  

 دیبود و عکس العمل جاو یخواست در اتاق و کنار جمع م یدخترانه در آن قرار داشت م یحرف ها و

 . دید یرا م

 کردند.  یکه خرج م ییو حامدش و وسواس ها نیکه عمو حس ییسوال ها گرید یطرف از

 کرد.  یم شتریرا ب استرسش

 گفت:  نایدر دلش نبود که م دل

 . ستیمن خودم دل تو دلم ن نایول کن م- ؟یببر ییکنن چا یاالن صدات م اسرا

 ! ایهم صحبت کن دیبا جاو دیبا-
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 . دیگوش تا گوش خند و

 ما!  میکنن اوندفعه صحبت کرد یمگه صد بار صحبت م-

 ! رهیخواد چقدر سخت بگ یم ستیصحبت هاش ،معلوم ن نیعمو توئه با ا نیا-

 گرفت؟  یخودشم انقدر سخت م یدخترا یبرا

 در کار باشد.  یریامد سخت گ ینم ادشیخبر نداشت اما  اتیاز جزئ چندان

 تر کرده بود.  یرا جد هیرا حساس تر و قض گرانیمسئله نبود پدرش،د نجایا دیشا

  ؟یاریم ییگفت گو بودند که مادر وارد آشپزخانه شد و با لبخند گفت:اسرا چا انیم

 ! دیکرد و دستش لرز دنیو قلبش شروع به تپ دیپر شیجا در

 مامان!  اریکشم،خودت ب یمن خجالت م-

 به شانه اش داد وبه جلو هلش داده، با خنده گفت:  یفشار

 خجالت بکش!  پاشو

 که!  یبرد ،قبالیکش یجالت مخ یمامانت ،از چ گهیراست م-

 حرف ها قانعش نکرد.  نیا

 همه ادم نبود تو خونه که!  نیمامان تروخدا تو ببر،مجبور شدم اوندفعه،تازه ا-

 زد.  یلبخند

 !   ای!تو هم چادرتو بزار سرت پشت سرم بزیبر ییجان تو چا نایم-

 همه وقت !  نیا نیگیم یکرد گفت:چ یکه چادرش را مرتب م نطوریهم

 !یفهم یتو اتاق خودت م یایم-
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و  ستادیدر ا یکه خواست وارد مهمانخانه شود جلو نیبه دست از آشپزخانه خارج شد وهم ینیس الیل

 را به سمت اسرا گرفت.  ینیبرگشت و س

 را از او گرفت.  یچا ینیهوا س یخودش بود ب یهوا در

 . دیخند الیل و

 ! ریبزرگترها بگ یحاال برو،اول هم جلو-

نشان  یباز کامل باز شده بود و اسرا بدون انکه بخواهد عکس العمل مهیاز کار گذشته بود و در ن کار

 تو دخترم!  ایبلند مادربزرگ مواجه شد که گفت:ب یدهد با صدا
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 برگشت.  شیبار تا دهانش امد و دوباره سرجا کیجمله مادربزرگ قلبش  با

 یلرزش استکان ها یرا محکم بچسبد تا جلو ینیکرد بادستش س یافتاده بود.سع یتیعجب موقع در

را  ینیدست دوتا هندوانه گرفت؟هم س کیشد با  یاما مگر م ردیشده درآن را بگ دهیمرتب چ

 باشد.  رشیحر یچادر رنگ فتادنیهم مواظب ن ردویبگ

با عشق از او خواسته بود انرا سرش  اورده بود و شیبرا گریلباس رنگارنگ د یکه مادر با کل یهمان

 بگذارد. 

 یکه به نگاهش نشست چشم ها یزیچ نیرا در اتاق گذاشت و سرش را باال گرفت اول شیکه پا نیهم

 به او زل زده بود.  یشانیپ یرو یو با خط قیبود که عم دیجاو یقهوه ا

 شد؟  یم ریبا او درگ دیهمه ادم نگاهش خودکار با نیا نیامد،دستپاچه شد ،ب نییسرش پا عیسر
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سکوت و  انیبه جمع داد و در م یبود،آهسته سالم دهیهم نکش هیاو به ثان دنیتمام د دیشا

منصور  یرا جلو ینیرفت و س شیبه سمت منصور پ ن،یحاضر یلب ها یرو یصدا یب یلبخندها

 گرفت. 

گفت که با جواب گرم منصور که از همان اول کار او را عروس خودم خوانده بود  یسالم ارام دوباره

 مواجه شد. 

 گفت.  یدوباره ا دیاو زدو بفرمائ یبرا یو محجوبانه ا نیریش لبخند

 خوردن داره!  ییچا نیرا باال اورد و گفت:ا دستش

 یچوب یها یعسل یکه رو یرا برداشت و در حال دهیخوشرنگ و دم کش یها ییاز چا یکیعالقه  وبا

 عروس گلم!  نمیامد مادرش باشد گفت:مادر ا یکه گمان م یرزنیگذاشت رو به پ یم یمیقد

 از آن کم شد.  یاستکان رزنیپ رهینگاه خ ریرفت و ز رزنیبه سمت پ ینیس

 مثل منصور خوش رو و خوشبرخورد گفت:مبارک باشه دخترم!  

اش  شییعموها و دا یرا جلو یشد و  بعد برگشت و چا بایز یاز ان لبخندها یکیدوباره  رزنیپ جواب

 گرفت. 

 مجلس بود.  یبرو برگرد نوبت اصل کار یب حاال

 رفت.  یم دیگشت و به سمت جاو یجمع م نیا انیباز هم م دیخوش نقش با ینیس نیا

خودش  یخاطره هابرا نیاز ا گریکرد د یهنوز در خاطرش بود؛سع رهیان نگاه ت یلحظه ا ی خاطره

خطا  یجا نجایرد،ایموقع اش را بگ یب یها یسرکش یتا جلو دیجلوتر کش ینسازد ،چادرش را کم

 شد.  یو نقص ظاهر م بیع یب دیبا شیروزها نیا یمرد اخمو دیجاو ینبود،جلو

و نگاه  رایلبخند گ کیخواست دل دخترانه اش  یشود ،او طوفان نم یمبادا بازهم نگاهش طوفان تا

 . ستیهر دختر یکه ارزو ییخواست.از انها یمهربان م

 از آن نبود که نبود. یخبر اما
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 بود.  یبود ،خشک سال یقحط

 اماده بود که انرا با خودش به ناکجاها برده بود!  لیس ای

 و خطا نکند.  اوردیدر ن یتا باز ردیکرد دل و چشم دخترانه اش را سخت در  اغوش بگ یسع

 محجوبانه بزند  به سمتش رفت.  یو از آن لبخند ها دازدنیب دیانکه نگاه به جاو بدون

نگاهش  ید،حتیآن را د یاب یورگه ها زیر یبا خانه ها دیسف راهنیتا پ دیجاو دهیکش ینوک پاها از

 اما چشم ها و صورت ،نه !   دیاو را هم د قهیدزدانه تک دکمه باز 

 نبود.  وقتش

 . دزدینگاه م دینداشت با دنیجرات د هنوز

 گرفت.  یم یشب طوفان نینگاه از ا دیبا

که فقط لب ها  ییگفت،از انها یدییبفرما رلبیاهسته و ز تینها یگرفت وب دیجاو یرا جلو ینیس

 خورد.  یتکان م

 . دیشن یم یزیشد و نه گوش چ یاز حنجره خارج م ییکه نه صدا ییانها از

دستانش  ریدستانش شل شدو چادر سرکش از ز اریاخت یباال امد ،ب یبرداشتن چا یبرا دیجاو دستش

 . دیلغز

به عقب  ینرم رو سرش،خلف وعده کرده، کم ریفتدحریخواست ب یدلش نم چیافتاد  که ه یاتفاق

 رفت . 

 سرش!  یها مهیتا ن ییجا

 افتاد.  دیباال رفت و همراه آن نگاهش به جاو شیو پلک ها دیرا گز لبش

 کرد.  یآن عاجز م ریکه اسرا را از تفس ییلبخند کنج لبش بود،انها کیروزها  یکه بر عکس باق دیجاو

 پوزخند است و نه لبخند!   دیفهم شدیم نه
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 که محال بود.  لبخند

 و لبخند؟  رهینگاه ت آن

 گذاشت.  یعسل یرفت و استکان ها را رو نییپا یتشکر چیه یها که ب دست

 یشدو لبه ها شیدندان ها ریرنگ گرفته اش اس یکم یدر کار نبود ،باز هم لب ها یکه لبخند دیفهم

 چادر را در چنگ گرفت. 

 . دیچرخ دیکنار جاو یو به سمت دخترک خوشرو دیرا با خودش کش نیزم یچادر رو زانیر یها طره

 از آن محجوبانه ها نداشت.  یو اما صورت اسرا خبر دیبه صورت اسرا پاش یلبخند دخترک

 شده بود.  شانیپر

 شد.  دهیگفت و هنوز دو قدم دور نشده بود که چادرش کش یکنم آهسته ا یم خواهش

 . دیرا با زحمت جلو کش یفرار ریدستش باال رفت و چادر حر کیهوا  یب

 آن تنگ شده بود.  نیتحمل ضربات سنگ یبرا نهیکردو س نییباال و پا یمانند گنجشک قلبش

 بند خود کند.  ریهم نبود که بخواهد چادرش را اس یزینکرده،چ ریگ یزیبود چادرش به چ مطمئن

 شانه به عقب رفت؟  یتا رو نباریشدوا دهیچرا کش اما

لبه دوخت شده  دیبود ،جاو دهیکس آنرا ند چیجز خودش ه دیافتاد که شا ییو نگاهش به جا برگشت

 برداشته بود. آن  ینامحسوس پارا ازرو یلیگرفته بود و به محض برگشت اسرا خ شیپا ریچادر را ز

 انداخت.  دیسرخ شدو نگاهش را به جاو صورتش

 که پراز تعجب بود.  ینگاه

 نی،ب ندازدیب یبه کس یبزند و نگاه یانکه حرف یگذاشت و ب نیزم یرا رو یخال ینیمادر س یصدا با

 و مادرش نشست.  ییدا
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 ظاهرا خوب بود.  زیداد ،همه چ یو ارام نشان م یمیصم یاتاق کم جو

 ییآشنا یحرف زده شدو در ها ینشسته بود کل نایکه در اشپزخانه کنار م یانگار در ان چند ساعت 

 رفته بود.  یگریخارج شده  به سمت د یهم خوب باز شده بود و حرف از بحث خواستگار یبه رو

شد گوش  یبزرگترها رد وبدل م انیکه م یانکه بخواهد به حرف ها یبود و ب نییهمچنان پا سرش

 هیگفت:نظرت چ ییکرد و در عالم خودش بود که صدا یم لیرا تحل دیجاو بیکند ،حرکت عج

 دخترم! 

 . ستیدانست موضوع سر چ یاخر واضح بود اما نم دخترم

 ارام گفت:اسرا ،حاج خانم با تو بود!  الیانداخت که ل یو گنگ نگاه جیگ

 گفت.  یکه به مادربزرگش م یگفت،مثل تمام دفعات یجانم اریاخت یب

 زد.  یلبخند رزنیپ

 یصحبت ها هیزده شده، هیاول یو حرف ها دنیپسند گرویالحمدوهلل ،ظاهر شما دوتا جوون همد -

 . مینظر خودتو هم بدون  میخوا یاالن م م،کهیهم با حضور بزرگترها کرد یمختصر

 گفت.  یلب بله ا ریداد و ز یتکان شیحرف ها میتفه یرا  به معن سر

 غهیص هی میشما دوتا بوده ،همه از جمله خود من دوست دار شتریب ییقرار بر باب آشنا چون

 دیخر  یدنبال کارها نیبر نیتون یراحت تر م یلیمدت هم خ نیوسط خونده بشه تو ا نیا یتیمحرم

 ! زهایچ نیو عقد وجشن وا

 داد.  یگوش م رزنیپ یبه مادرش انداخت که با لبخند به حرف ها ینگاه

هم قبل از عقد  نیعموحس یدر خانواده شان نبود دو تا از دخترها یبیکردن چندان کار عج غهیص

 عمو بوده.  شنهادیهم پ نیرفتند حتما ا یم شانیبودندو به دنبال کارها غهیرا ص ی،مدت یرسم
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 ! تیمحرم غهیاز جشن بود و نه ص یقرار خودش با منصور نه حرف اما

 بدهند.  شتریب ییبود فقط به هم فرصت آشنا قرار

 شیآزما یدوتا برا نی،فردا صبح ا میندار ی،ما حرف رهیبه حرف آمد:ان شاءاهلل که خ نیحس عمو

 !  میدیکارا رو انجام م هیبرن،جواب که اومد بق

 ! دیو سرکه جوش ریمثل س دلش

 اوردیحرفش ب یرو یتوانست حرف یکرد.نه م یم یپدر شیپدرش ،داشت برا یبزرگترش بود!جا عمو

 کند.  یاور ادیو نه قرارش با منصور را 

 با خواستگار!!!!  یجوانشان را چه قرارخصوص دختر

 قرار شده!  یچرا انقدر ب کدفعهیدانست  ینم

 داد.  یگوش م شانیراحت نشسته بود و به حرف ها یلیانداخت که خ دیبه جاو ینگاه

 ! دیجاو

 نداشت!  گریان پوزخند ها و اخم هارا هم د یچرا انقدر ساکت نشسته بود ،حت دیجاو

از دوستام دفتر خونه  یکی رن،منیبه حرف امد:خدا بخواد وتا فردا ظهرجواب مثبت بگ منصور

 رو فردا براشون بخونه!  غهیکنم که ص یرو هماهنگ م یساعت هیداره،باهاش 

 ! دیچیدرگوشش پ ییصدا

 فردا؟  نیفردا؟هم

 شد.  سیپشتش از عرق سرد خ رهیت

 شد؟  یم دیمحرم جاو دیبا یزود نیهم به

 جمله منصور به اسرا نگاه کرد.  انیافتاد که همزمان با پا دیبه جاو نگاهش

 کرد.  یموضوع فکر م نیاو هم به ا یعنی
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 شدنشان به هم!  کیشدنشان به هم!نزد محرم

 !؟ یعنی

 رفتن فاصله ها؟  نیاز ب یعنی

 اعصاب شدن؟؟  یب دیزن جاو یعنی

 سرخ شد.  یفکر اتش گرفت و به ان نیاز ا شیگونه ها ناخواسته
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 ) دی(جاو

  

 یخبر شیها طنتیوقت بود از جانا و حرف ها و ش یلیرفتند ،خ مایبه سمت خانه ش دیجاو نیباماش

 نبود. 

 که جانا وجود نداشت.  انگار

انها گم شده بود و کال او را فراموش کرده  یزندگ انیم ینخود لهیت کیوجود داشت هم مانند  اگه

 بودند. 

 گرفتند.  یاز او م یاز او بود و نه خبر یخبر نه

ر برامده د یداده و با انگشتانش به کناره ها هیتک شهیبه منصور انداخت که دستش را به ش ینگاه

 فرو رفته است.  یقیضرب گرفته در فکر عم

سال با استرس تمام در حال به  یاند ستیکه بعد از گذشت و ب یسوخت ،مرد یپدرش م یبرا دلش

 است.  شیدندان گرفتن بچه ها
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پا گذاشته ،با  یکه پا رو یراحت در حال الینشست و با خ یم دیگذشته بود او حاال با نکاریا وقت

 کرد.  یلبخند به انها نگاه م

 یم دیرا نداشت با یزندگ یکشش ندانسته ها گرینگه دارد. قلب او هم د نهیحرفش را در س نتوانست

 بابا؟  ریمنصور را پاره کرده گفت:چرا انقدر د الیرا شکست و چرت خ نیگفت جو سنگ

 .  دیذهنش کش االتیصورت،دست به خ یرا باال اورد،انگار به جا دستش

 بود.  یگم شده زندگ یکوچکش حاال بزرگ شده بود و از پدر دنبال چراها دیجاو

 کردم،و کار برعکس از آب در اومد!  یمن مادرتونو دوست داشتم،اما انگار خودخواه-

 دیجاو گریمجهول د یسوال به سوالها کیجمله  نینبود،منصور فقط با ا نیا دیسوال جاو جواب

 اضافه کرده بود. 

 تو گذشتتون بوده؟  یارم،چیمن سر در نم-

کنند مرور  یو تا ابد خوش و خرم کنار هم زندگ دیبله را به او بگو وایکه منتظر بود ش یآن قسمت جز

 نداشت.  شیبرا یگرید یخوش چیگذشته ه

 ،االن اصال حوصلشو ندارم!  دیولش کن جاو-

 کرد؟  یسکوت م دیهم با باز

 شد.  یپدر و مادرش م یگذشته لعنت یفدا دیهم با باز

 انقدر نابسامان بود.  زیهمه چ چرا

  ؟یرو بلد مایش دیخونه جد-

 مگه عوض کردن؟ -

داد حاال  یم رییرا از فکر به گذشته تغ دیذهن جاو دیگفت،با دیداد و ادرس را به جاو یرا تکان سرش

 وقتش نبود! 
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 شد.  یدرهم برهمشان بعد ها هم جور م یاخبار زندگ دنیشن یبرا وقت

 اشاره کرد.  یرنگ یکوچه شدن به در مشک وارد

 ! سایاون ساختمونه!جلوش وا-

 چرا خونشونو عوض کردن! -

 دونم!  یشدو در حال بستن در گفت :نم ادهیپ نیماش از

 . امدیدر ن نیباز کردن ا یبرا یاما کس دیبه سر رس انتظارش

 شدو به سمت منصور رفت:  ادهیپ نیماش از

  ستن؟ین خونه

 دونم نباشن!  یم دیبع-

 آن را فشرد.  یزنگ گذاشت و چند بار پشت سر هم و طوالن یرا رو دستش

 ! یکن یم نیهمچ د،چراینکن جاو-

 ! رونیب انیتا از لونشون ب یبزن دیبا ینطوریا-

 . دیچیخلوت پ یدر کوچه  مایش یزنگ را به همان شکل فشرد و عاقبت صدا گریدوباره چند بار د و

 امد.  دیجاو یلبها یرو لبخند

 ! میجوابتو بد خوادیدلمون نم یعنیدر باز نشد  یزنگ زد باری-

 تو اون خونه ست!  وایکه ش ینه تا وقت-

 ! نییپا ادیبگو ب وایقرار گرفت:به ش فنیا یرا کنار زد و خودش جلو دیجاو

 کنه!  یم هیدو ساعته نشسته تو اتاق داره گر یبهش گفت ی؟چیکن یمنصور چرا ولش نم-

 ولش کنم؟   ؟منیگیم یچ یفهمیما،میهست ش تیتو حال-
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 ! خوادتینم یفهمینم ش،چرایبه زندگ یاره تو !گند زد-

 ! نییپا ادیبه جانا بگو ب-

 ! یریبگ یخوای،دخترتم م یپسرتو گرفت-

 ! نییپا ادیجاناهم بگو ب !بهشیسر زندگ ادیب خوادیم ویازش نگرفتم،اگه کس یزیمن چ-

 کنه!  یباهات مشخص م فشویتکل یهم به زود وایاد،شیب زارمیمن نم یعنیاد،یجا نم چیجانا با تو ه-

،به جانا  اریسگ منو باال ن ی!اون رومایچسبانده گفت:ش فونیتر برد و دهان به آ کینزد یرا کم سرش

 کوچه نبردم!  نیتو ا تتویثی،تا من ح نییپا ادیبگو ب

 خواد بکنه!  یدلش م یهر غلط خواهرتم

 آمد.  فونیهم گذاشتن آ یچق ورو یهم نگذشته که صدا هیچند ثان هنوز

 گذاشته بود.  شیرا سرجا یگوش مایش

 انداخت.  دیشده به جاو یطراح واریرا از د نگاهش

 که منصور دست او را گرفت.  دیکش شیفشردن زنگ پ یبه جلو برداشت و دستش را برا یقدم

 رو سر ما قطع نکنه!  فونیبمونه آ ادشیتا اخر عمر  کنمیم یکاریدرهم گفت: یاخم ها با

 ! دیجاو-

 پدر من!  یکن یم ویمراعات چ-

 گفت.  بشیتلفن از ج یحال درآوردن گوش در

 ماهم هستا!  یاونا آبرو یکنن،ابرو یکه با دعوا حل نم ویهمچ-

داد و نگاهش  هیتک نیمنصور به در ماش یآمد و همزمان با شماره گرفتن ها دیلب جاو یرو یپوزخند

 یخشدار یآمد وباصدا رونیاز ان ب وایدر بود که در باز شده ش یکار شده رو ییطال یبه طرح ها

 گفت:چته منصور؟ 
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 کرده!  هیخشدارش معلوم بود سخت گر ینگاه پف کرده و صدا از

 جانا کجاست؟ -

به اون چکار  گهیگفت:رفته خونه دوستش،د دییپا یرا م دیجاو یقدو باال شیاکه چشم ه یحال در

  ؟یدار

 :با دخترم چکار دارم؟ دیمنصور خودکار باال پر یابروها

 که طرف توئه!  دیجاو-

 اونطرف باشه!  نطرفیکه ا هیمگه بچه باز-

 . دیچک نییاز چشمش سر خورد وپا یاشک

  ه؟یازدواج چ هیقض-

  ؟یچیه-

  ؟یدروغ گفتبهم -

زن  اقتتیل یپسر ب یجدا کردو گفت:برا نیاش را از ماش هیتک دینه گفتن باز شد که جاو یبرا دهانش

 گرفته! 

 .. دیکش یم ریبه شدت درد گرفته ،ت شیها قهینشست،شق نیبه داخل ماش یگریحرف د چیه یب و

 نه!  ایتوانست خودش را کنترل کند  یماند معلوم نبود م یم شتریب اگر

 در آن بود.  دیجاو هیو سا نیلحظه به در ماش نیتا اخر واینگاه ش اما

 کدوم دوستش؟  یبگ یخواینم-

 کاغذ نوشته شده را به دست منصور داد.  تکه

 ! ادیاون با تو نم-
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همه سال  نیکه ا فیاو را دوست داشت،اما ح د،چقدریکش رونیب وایش دهیانگشتان کش یاز ال کاغذرا

 عشق و دوست داشتن نگرفته بود.  نیمطلوب را از ا جهیهمه تالش نت نیبعداز ا

 . ادیوقتش شده که ب گهید-

 بود.  دیهم نگاهش به جاو هنوز

  کنه؟یم ینطوریچرا باهام ا-

 ! یفهم ینگاه به گذشته بنداز م هی-

 شیوعالقه منصور بوده و خواهش ها تیمورد لطف و اهم شهیکه هم ییوایش یبرا دنشیانگار فهم اما

 امد.  ینابه جا و ناحق به حساب م یها کم یمینامال نیبر جا بوده ،ا شهیهم

  

 رفتند.  ینشسته بود وبا هم به سمت خانه م دیجاو نیربع بعد جانا در ماش کی

 شده؟  یچ نیبگ نیخوا ینم-

 کرد.  لیبه عقب ما یکم یدو صندل یرا از ال سرش

 دنبال دخترمون!  میاومد-

 ! کدفعهیچرا  گمیم یدونم،ول یاونو که م-

 میداداشت بر یگفت:قراره فرداشب برا دیبه صورت منصور نشست و با اشاره به جاو یلبخند

 ! یخواستگار

  ؟یگفت:چ یمانند و پر تعجب غیج یصدا با

 به جانا افتاد.  نهیاز آ دیرا در چنگ گرفت،نگاه جاو دیو شانه جاو دیرا جلو کش خودش

 سالشه؟  ته،خوشگله،چندیه،همکالسیک نمیبب ،بگوینامرد یلیخ دیجاو-



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  270:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ایدختر از همه دن نیاش افتاد.چقدر ا یشانیبه پ یاش افتاد،اخم یفکرش به زن گرفتن ناگهان دوباره

 خبر بود..  یب

 رو اب برو تورو خواب ببره بود.  ایدن مثال

 . نیچرا زودتر بهم نگفت گه،بابای!بگو ددیجاو-

 را داشت.  وایش یها یاز جوان یکرد،صورت جانا هاله ها یبا لبخند نگاهش م نطوریهم منصور

  ؟یگفت:مگه تو خونه ا ییبا ترشرو دیمنصور،جاو یجا به

 اوضاع نا ارام است.  دیارام گرفت،انگار باز هم فهم شیدر جا یکم جانا

 درهم برهم!  دیسف یها یشلوغ با خط کش ابانیبه جلو افتاد خ نگاهش

  م؟یریدنبال مامان نم-

 داد.  هیتک یبه صندل منصور

 هنوز اخمو بود.  دیجاو نگاه

 ؟  نیبازم دعواکرد-

لب  ریداد و ز هیتک یپشت داده بودند ،به صندل یحرف به صندل یکه ب دیمنصور و جاو مثل

 اه!!  نی:خسته نشددیغر
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 فیخودش رد یکه در مورد شب برا ییبود صبح تا ظهرش را با فکرها یجمعه خسته کننده ا روز

 مبل سه نفره خانه اش!  یرو دهیکرده بود ؛گذراند و عصرش را هم دراز کش

 درست نبود.  زیچ چیخانه اسرا بشود اما از نگاه او ه یبود شب مهمان رسم قرار
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 را قبول نداشت.  زیچ چیه

 حالش گرفته بود.  شبیانجام داده بود واو از د شبیها را منصور از د یهماهنگ تمام

نکرد، انگار  دایپ لیباب م یو رو کرد اما برنامه ا ریز یبرنامه جذاب دنید یرا برا ونیزیتلو یها کانال

 از همه کسل تر بود.  ونیزیتلو

 گذاشت.  زیم یحس و حال کنترل را رو یرا خاموش کرده،ب ونیزیتلو 

  

 و ودستانش را در هم جمع کرد.  دیبه پهلو دراز کش شیجا در

 در او به وجود اورده بود.  یشتریب یافکار منف ینخورده بود و گرسنگ ناهار

 کرد؟  یاسرا چکار م با

 کرد؟  یجمع خانواده او چکار م در

 کرد؟  یم یبر خورد چه

 داشت و  استرس

 هم افتاد.  یرو شیتر امد و پلک ها نییسرش پا اریاخت یب

 در خود جمع کرده بود.  شتریبود که اورا ب یناآرام اثرات

 واسمان و دانستن و ندانستن معلق بود.  نیزم نیاسرا چکار بکند خودش ب یبود با زندگ قرار

 اسرا را سر راهش قرار داده لعنت کرد.  نکهیرا،از ا نیگررامید کباری

 داشت.  یبر نم نیوقت دست از سر رام چیه

خودش هضم کند  یرا برا هیتوانست آن قض یقابل حل شدن نبود،نم شیاسرا هم برا یآن شکل وجود

 ها و شک ها هم که بماند.  الیکرد،آن فکرو خ یقبول کردن اسرا سخت تر م یهم کارش را برا نیهم
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ارا کرده بودند و قدرت مقابله با انه ریدا یشگیدر ذهنش استراحت گاه هم تیفیبا همان قوت و ک 

گفت:آقا  یکه م ینرم و خوش آهنگ وقت یو لرزان اسرا داشت و آن صدا یا شهیش یفقط چشم ها

 ! دیجاو

 کرد.  یم یقلب ستیشدو عقلش ا یشل م شیو پا دست

 را در مشت فشرد.  شینشست و موها شیدر جا ناگهان

 نبود.  دیبع یزیچ فیبشر خونخوار کث نیداشت چه؟از ا یگفت و با اسرا سر و سر یراست م نیرام اگر

 را خورده بود چه؟  نیاسرا هم گول رام اگر

   ن؟یمانده رام پس

 شد!  خیتنش گز کرده،س یموها

 هم گفته بود؟  نیآقا رام دیاقا جاو یبه جا یزمان یعنی

 همان صدا؟  با

 یچوب یها هیمحکم به پا شیفرار از خودش،به حمام برود که پا یبلند شدو قصد کرد برا شیجا از

 و ناخنش شکست.  یدگیدچار ضرب د شیبرخورد کردو انگشت کوچک پا زیم

 را در دست گرفت و فشرد،درد تا عمق جانش نفوذ کرده بود.  شینشست و پا شیدر جا دوباره

 گفت و لنگان لنگان به سمت حمام رفت.  یلعنت

 رها شده بود.  شیاز فکرها یشکل خوب
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 بود.  یکرد انگار دردش واقعا جد یهنوز به همان شدت درد م شیآمد پا رونیاز حمام ب چیپ حوله
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 و ان ها را مرتب و خوش حالت درست کرد.  دیکش شیبه موها یرا برداشت و دست سشوار

اش به  یو هنوز در دستش بود که گوش دیکش رونیاش را از کاور ب یخوش دوختش مشک شلوارش

 صدا آمد. 

 سالن برگشت .  به

ان چوب  یرفت و ناخواسته برا یزدند به سمت گوش یچشمک م شیبرا زیم یرو یو گوش زیم 

 کرد.  یسوخته اخم یخشک قهوه ا

 جانم بابا؟ -

  د؟یجاو ییکجا-

 پوشم!  یدارم لباس م-

  ؟یگرفت ینیری؟شیگرفت ؟گلیباال رفت:هنوز خونه ا یمنصور کم یصدا

 نه هنو.... -

 را قطع کرد.  دیجاو حرف

 زودتر برو !  ؟نگفتمیبر یخوا یجمعه کجا مروز -

 ! هیچ رم،عجلهیبابا جان !م رمیمبل نشست:م یحوصله شد و رو یب

 ! ایزود ب ز،یخونه عز رمیمن و جانا دارم م-

 باشه! -

 ها!  ییایب د،زودیسفارش نکنم جاو-

 افتم االن!  یباشه بابا ،باشه، راه م-

 کرد.  یم دیهم خر یسفارش دیبانو اسرا با یداشت،برا یدل خوش یلیخ
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 ***** 

 ! نایحرف نزن وایبه مادرش و جانا گفت:راجب ش یصندل یبار دوم منصور به پشت برگشت و از ال یبرا

 ! یگیباشه مادر،چند بار م-

 بره!  ادتونی ترسمیم-

 ! رهینم-

 ! هیدختره چه شکل نیبه حرف امد:اخرش نگفت جانا

 !  ادیب نیریش یبه دهن بز دیخوبه باباجان،علف با-

 اخمو شد.  دیجاو شیصورت منصور آمد اما به جا یو لبخند رو دیبلند خند جانا

 بردند.  یبود که بزور داشتن او را به چراگاه م یبز دیجاو اگر

 توقف کرد.  ابانیراهنما زدو کنار خ تیعصبان با

  ؟یسادیشده؟چرا وا یچ-

 دبه کرده !  دیبه فکر منصور آمد نکند باز هم جاو یا هیثان یبرا

 در اورد.  شیبا همان اخم ها خم شدو کفش را از پا شیبه جا اما

  ؟یاریچرا در م د،کفشیشده جاو یچ-

 کنم!  یتونم با کفش رانندگ یشکسته،نم ده،ناخنممی،ضرب د زیم هیپام خورده به پا-

  ؟یدیند یبه اون گندگ زیچرا؟م-

 تکان دادو دنده را جابه جا کرد.  یخم سربا همان ا-

انداخت گفت:عجله چرا داداش،چراگاه که  دیو دست دور گردن جاو دیجانا خودش را جلوتر کش 

 سرجاش بود. 
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 هم امد.  دیلب جاو یرو یو لبخند کوچک دندیخند همه

 **** 

و  دیخند یگفت و م یاو،چون منصور که م یبود ،البته ظاهرا برا نیسنگ شیبرا تینها یاتاق ب جو

هم   زیاسرا باز کرده بود ،عز یخود و عمو نیرا ب ییآشنا یهم که از کارش داده بود درها یخالصه ا

،گرم و  والهااماج نگاهها و س ریو تنها ز کهیکه با مادرجون و خانم ها مشغول بود و خودش بود که 

 شد.  یسرد م

 اش را هم که از قبل داده بود و منتظر بود نظر جمع را بشنود.  یو موقت یمصلحت نظر

 شیها ییو با چا دیایداد تا اسرا خانم ب تیشدن و حرف ها جمع رضا نییباال و پا یبعد از کل بالخره

 خشک شده شان را تر کنند.  یگلو

،باز هم اخمو  دیچیپ شی،درد در پا یبه قصد جابه جاشدن در صندل نیزم یرو شیفشار اوردن پا با

 به دست وارد اتاق شد.  ینیشدو همزمان با باال امدن نگاهش ،اسرا س

 او گرفت.  یرا جلو ینیبه سمت منصور رفت و س میبه جمع داد و مستق یسالم

از خود  گرانیدر مقابل د ییچه عکس العمل ها ندیشش دانگ حواسش را به اسرا داده بود تا بب تمام

 دهد.  ینشان م

 . دیزده بود وبه عروسم گفتن  منصور خند رایگ یمنصور لبخند ها به

 خودش بوده باشد؟  سهیبود؟نکند همه آن کارها دس ی؟راضیعنیآمده بود  خوشش

 به دست به سراغ مادربزرگش رفته بود و باز هم از آن لبخند هازده بود.  ینیس

 اما نه! اسرا رفت!  دیایبه سمتش ب ییچا ینینشست و خودش را آماده کرده بود تا س صاف

 واقعا رفته بود و او را در انتظار کاشته بود.  اسرا

 به او هم نگاه نکرده بود!  یحت
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 طاقچه باال گذاشته بود؟  شیهم برا باز

 دخترک زبان دراز!  نیهم

 اش از نو شروع شد.  یذهن یها پردازش

 . دیرسیرا م حسابش

 بود.  دیهنوز هم همان جاو دیجاو

 . ستادیا شیبه دست روبه رو ینیبود که اسرا س الیفکر و خ در

 برد.  ینیمکث ،اخمالود دست به س یا هیثان بعداز

 . دیچسب یبه دلش نم گرید ییچا نیا

 افتاد.  دیجاو یپا یدستش سر خورد و رو ریدانست چه شد که همان لحظه چادر اسرا از ز ینم

 که درد نداشت سبک بود مثل پر کاه،  ریحر چادر

 بود.  دهیافتاد که  به خاطر اسرا ،صدمه د ییهمان پا یرو اما

 . دیبه ذهنش رس یفکر

 سرش، امابرعکس شده بود.  یبود،نه منت اسرا رو یسر اسرا م یرو دیاو با منت

 یفشرد و چادر اسرا تا رو شیانگشتان پا ریاورا ز یکه اسرا به سمت جانا برگشت،لبه چادر رنگ نیهم

 امد ،اما به موقع توانست آن را جمع کندو مانع افتادنش شود.  نییاو پا یشانه ها

 در چادر داشتن هم مثل بدست اوردن دل تبحر داشت.  ظاهرا

 یهنوز هم رو دیکه جاو دیفهم یاسرا م ینطوریارام شد،حداقل ا یاما دلش کم فتادین یاتفاق چیه

 موضع ندارد.  رییو قصد تغ دهیدنده چپش خواب

برو  یانداخت اما جمله آخر پدرش ،باعث شد ب یهم به جمع م  یگاه نگاه یفکر بود و گاه و ب در

 شود.  رهیبرگرد به اسرا خ
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 شد .  یکه در ان واضح گفته شده بود اسرا،محرم و حاللش م یا جمله

 ! زیشود،همه چ یم زشیچ همه

 کند.  یگلگون نگاهش م یو فالکت بود و حاال با گونه ها طیاکه در ان شر ینیدختر ،هم نیهم
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 (اسرا) 

بالش خنک  یو سرش را رو دیجدا کرد و کنار بالشت گذاشته،به پهلو درازکش شیرا از موها رهیگ

 گذاشت .  

 کرد.  یدرشت به او نگاه م یافتاد که با چشم ها نایبه م نگاهش

 هاا!! -

  ؟یاست االن منو چرا نگه داشت عیضا یلیخ-

 یم ییمامان وزندا شیپ دی،با یرفتیو پچ پچ وار گفت:اگه م د،اهستهیکش شیپهلو یپتو را رو-

 کردم.  یم فیو براشون تعر دمیخواب

 ثواب کردم اومدم خونه! -

 مامان حرف بزنم!  شیکشم پ یمن خجالت م ،یاومد نا،خداروشکریاره  بخدا م-

  ؟یاسترس دار-

 تو دهنم!  ادی! دلم داره میلیدستش گذاشت و گفت:خ یشدو سرش را رو زیمخین

 که خوب بود؟  زیچرا ؟همه چ-

 گفتم با عمو صحبت کنه!  یبه مامان م نا،کاشیدوست ندارم م غهیمن ص-
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 ترس داره!  یچ گهید نیکرد نییتع هیمهر نیترس نداره که،چهار تا بزرگتر نشستن ،کاغذ امضا کرد-

 ! نایم-

 هوم!-

 شد.  الیخ یکند اما ب  فیتعر شیچادر را برا هیداشت قض یادیز عالقه

 ! یچیه-

 ! یبگ یخواستیم یچ-

 کشم!  یم شه،خجالتیروم نم یی!من تنهاایصبح همرام ب نایو گفت:م دیدراز کش دوباره

قربونت  گهی،د یهم که نگهم داشت دنیوخواب نجایکه ا نجا،امشبیکه ا روزیبگم به مادرم،د یمن چ-

 برم که پس فرداش کالس دارم!  دیفردا با

 با مامانت صحبت کنه!  ادیب گمیخدا،من به مادرجون م گه،تروینرو د-

 خو!  ادیب الیخاله ل-

 را در دست گرفت و فشرد.  نایدست م-

 دفعه!  نیجان اسرا،هم-

 داد و گفت:حاال بخواب ،صبح چشات پف نداشته باشه!  یرا تکان سرش

  

 ******* 

 . امدیبه چشمانش ن گریخواب د دیکه نمازش را خواندودوباره در رختخواب دراز کش صبح

 . دیاینگذاشت خواب به چشمانش ب شامدهایپ استرس

  شیتخت در جا زیاسترس و فارغ از همه چ یانداخت که ب نایبه م یزد و نگاه شیدر جا یغلت

 بود .  دهیخواب
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 او بود.  یجا کاش

 یم بیکه در آن قدم گذاشته بود ترغ یکه او را به ادامه راه یزینداشت و تنها چ یشوق چیه

 مادربزرگ ونگاه خندان مادر!  یها حتیپشت هم امده قران بود و نص یکرد،خوب ها

به بعد به او داده شود اما  نیقرار بود از ا ییناشناخته بود،هرچند فرصت آشنا شیهنوز هم برا دیجاو

 کرد.  یها را درک نم دنیکش شیها و با پا پ دنیشبا دست پس ک نیا

 ! دیهم برگشت به شب قبل و چادرش و نگاه جاو باز

 از قصد بود؟نبود؟  یعنی

 ! ایخدا

نوشته بود.استغفراهلل هم  ییامدجا ادشیلب ذکر گفتن، ریبه دامن خدا شد و شروع کرد به ز دست

 یداد ،هم دل را سبک م یکرد،هم حاجت م یشد،هم گره باز م یم دیشست ،هم کل یگناه م

 کرد.  یکرد بالها را دور م یکرد،غصه ها را پاک م

 به خواندن کرد..  شروع

 را در آغوش گرم و نرم خود گرفت.  شیا شهیگفت و گفت تا بالخره خواب چشمانش ش انقدر

  

 شد چشمانش را باز کرد.  دهیکه به صورتش کش یمینوازش دستان گرم و مال با

 کرد.  یبود که آرام و لبخند به لب نگاهش م الیل

 ! یکم کم آماده ش دیپاشو اسرا جان،با-

 اش به عقب راند.  یشانیموهارا از پ دویبه چشمانش کش یدست-

 ساعت چنده؟-

 هفت! کینزد-
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 ییطال رهیگ یال شیموها چاندنینشست و در حال پ شیقلب باز به سراغش آمد،در جا تپش

 ! ادیکن،ازش خواستم همرام ب داریرو هم ب نایگفت:مامان، م

 رفت.  سیبرخواست و به سمت سرو شیاز جا عیسر و

 کرد.  شیصدا ربرسدیدست اسرا به دستگ نکهیهم پشت سرش راه افتاد و قبل از ا الیل

 اسرا؟ -

 نگاهش کرد.  یو سوال برگشت

  ام؟یمن همرات ب یخوا ی،م ادیب نایچرا م-

را  نایشد،فقط م ینم شیاز قلبش بود،اما حاال رو یتکه ا الیدوست داشت،ل یاز هر کس شتریرا ب الیل

 . ردیشوخش استرسش را بگ یخواست تا با حرف ها یم

 خواهرم باشه..  یبهش گفتم مامان،ازش قول گرفتم جا شبید-

 . دیرا نرم کش الیبرام و گونه ل یاوردیادامه داد:تو که خواهر ن یلبخند با

  اد؟یب نایاسرا م ینخواست!مطمئن گه،خدایهم لبخند زد:نشد د الیل

از حالش را نفهمد،چون خودش هم  یزیچ الیحرف بزندتا ل یکرد طور یاش را قورت داد ،سع ینگران

 مطمئن نبود.  دیو جاو ندهیاز آ

 مطمئنم مامان خوشگلم! -

نه اصالت قبل را  گریشده ،د یدچار دوگانگ بیفکر کرد که لهجه مادرش عج نیرفت و اسرا به ا الیل

 کنار پدر را،  یزندگ یسال ها تیدارد و نه ماه

 دو شهر گم شده!  نیا انیلهجه مادر هم ،مثل خود مادر م انگار

 تعلق دارد و نه به آنجا!  نجایبه ا نه
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 شده قورت داد.  نیریش یرا به کمک چا ریکوچک و نون و پن لقمه

 انداخت.  نایبه م یقرار گرفت ،نگاه شیکه جلو یگرید لقمه

 ناشتا باشن!  دیآهسته گفت:خاله مگه نبا دیخند یو نرم م زیر زیر نایم

 خواد؛ مگه نه اسرا؟  یکه ناشتا نم شایازما نیا-

 دونم !  یباال پراند:نم یشانه ا اسرا

 اسرا گذاشت.  یگرفت و جلو یگریلقمه د یالیخ یبا ب الیل

 ! یکن یبخور ضعف م شگاهیتو آزما نیدنگ و فنگ دار یخواد،تا ظهر کل یناشتا نم دونمیبخور م-

جان ،تو هم بخور گرسنت  نایم ایهم به سمت او گرفت و گفت:ب یگریانداخت و لقمه د نایبه م ینگاه

 ! شهیم

 به صدا آمد.  فونیکند که آ یشد و خواست کنار گوش اسرا باز لودگ خم

 اسرا سنگ شد.  یمه در گلودو صاف نشستن،لق هر

 پسره اومد!  گه،ید نیبرخواست و در حال رفتن گفت:بخور شیاز جا الیل

  

 ****** 

هم کاسه  دیجاو یکرد و با چشمان قهوه ا یم یبر سر چشمانش آمده بود که مدام سر کش ییبال چه

 شد؟  یم

 بار چندم صورتش سرخ شد.  یوبرا دیرا گز لبش



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  282:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

آن را حس  ینیاسرا سنگ شدیباعث م نیتفاوت داشت و هم یکل شبیبا د دیامروز جاو یها چشم

 کند.  داینگاه پ یریکرده مدام با او درگ

 کرد.  یم زیرا آنال دیجاو یفکر بود و در دلش چشم ها در

  ؟یدیاسرا جان،شناسنامه ها رو بهم م-

 بود.  رونیچشم ها و نگاهش به ب یحواسش پ هنوز

 زد.  شیبازو به بازو نایم

 اسرا شناسنامه!؟ -

 گرفت:  نایبرد وشناسنامه را در اورده به سمت م فشیدر ک دست

 ! یسلطان یبده به اقا-

 کند.  یدر هوا مانده بود و نگاهش به منصور افتاد که با لبخند نگاهش م دستش

   یب نیماش یسرخ شد،حس کرد هوا شیها گونه

 گرم شده!  تینها

  ؟یشناسنامه بابارم اورد-

 کردو شناسنامه پدرش را هم به منصور داد.  نییباال و پا یسر-

 یکردو نفس اسرا از شرم تنگ تر شد باز هم ب یگرم م شتریرا ب نیماش یخندان منصور ،هوا چهره

 نگاه کرد.  دیبه جاو اریاخت

رفتند چون او از مرز آب  یم شگاهیبدون اسرا به آزما دیشد وگرنه با یراه زودتر تمام م نیا کاش

 شدن هم گذشته بود. 
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قلبش  یرا رو گرشیو خوش فرمش در چنگ گرفت و دست د دهیانگشتان کش ریرا ز چادرش

 گذاشت. 

 بر سر دلش امده بود؟  ییزد؟چه بال یتند م چقدر

 شود.  ینشسته قرار است با او همسفر دائم دیشد پشت سر جاو یباورش نم چیه

 را کنار او سر کند؟  ندهیآ یاست روزها قرار

 با او کنار آمده بود؟  دیشد؟واقعا جاو یجد زیهمه چ یشوخ یشوخ

 داد.  نهیشفاف داخل آ یبرگشت و نگاهش را چند باره به چشم ها سرش

 او ثابت شد.  یچشم ها یهم رو دی،نگاه جاو دهینکش هیثان به

 قرار گرفت.  شیپا یقلب تپنده اش سر خورد رو یدستش از رو یتند تر شدو به ارام قلبش

  

 . دیگوشش شن ریرا ز نایزمزمه وار م یصدا

 اسرا؟   یکن یچرا انقدر نگاه م-

 بر دارد،سرش چرخاند.  دیآنکه بخواهد نگاه ماتش را از جاو بدون

 ! شمیتو دهنم!دارم خفه م ادیقلبم داره م-

 دست او را در دست گرفت:  نایم

!چرا انقدر نیخوششون اومده؛همه راض دیارومه،همه از جاو زیخوبه ،همه چ زیچ نگاه کن؟همه-

  ؟یدیخودتو عذاب م

  ؟یبه خدا توکل نکرد مگه

 شد.  نییباال و پا سرش
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 !  شنیم ینطوریاز دخترا ا یخوده،بعض یپس اروم باش،ترسات همه ب-

 دونستم. اسرا؟  یحرف ها م نیکرده،من تورو  سخت تر از ا خیکنترل کن ،دستات  خودتو

 : دیخواست بگو یم دلش

 نرم!  یسخت دارم ودرون یصدفم ،پوسته ا هیشب من

 شکنم!  یضربه م کیبا  

 یکه به چهره زده ام فقط برا ستیا ینقاب سخت زی:سخت کجا بود،همه چ دیخواست بگو یم دلش

هم نقش سخت مرا  گرانیکرده ام تا بالخره د یباز گران،انقدریپا نگهداشتن د یو رو یادامه زندگ

 دانم و خدا،که چقدر شکننده ام!  یباور کرده اند،اما فقط خودم م

 ارام شود.  یتا کم دیاز ته دل کش یهم گذاشت ونفس یرا رو شینزد،پلک ها یحرف اما

  

 ! ایکن و زود بکنم،تو هم پارک  دایپ یداخل تا خانم رسول رمیمنصور گفت:زودتر م ستادیکه ا نیماش

 دینگذاشته بود که جاو نیزم یرا رو شیشدو هنوز اسرا پا ادهیهم پ نایشدن منصور، م ادهیپ با

 کرد:اسرا؟  شیصدا

 و نگاهش کرد.  برگشت

 خاص نگاهش کرد.  یعنی 

 ! گرید یعنیکرده و هزار  شیصدا دیشد جاو یباورش نم یعنی

 و خاص!  دهیاسراگفتن کش نیا یگفت برا یم چه

 جانم؟  ای بله

 بود!  یشگیهمان نگاه لرزان هم دیکدام از حنجره اش خارج نشد ،جواب جاو چیه اما

 انداخت.  یبست و طناب لطافت را دور گردنش م یرا از پشت م دیکه دست جاو ییها همان
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 کرد.  یم ریرا اس دیکه ناخواسته جاو همان

 در چشمان اسرا گفت:نگران نباش!  رهیخ

 ! نیهم

 تک جمله کوتاه!  نیهم

 ییو روشنا دیشد هزار نور و ام یخارج م دیاز دهان جاو یکه گاها و اتفاق ییهمه تک جمله ها اما

 اسرا داشت.  یبرا

 یرنجور و شکننده م یبر دل اسرا ییچه بال یپوست ریز یتک جمله ها نیدانست با ا یکه نم دیجاو

 انداخت. 

 . دیو قلبش هم لرز دیدستش لرز د،یها لرز لهیت

زد گفت:باشه و به سرعت  یدر چشمانش برق م دیجاو یانعکاس ارامش و دلدار یوار در حال زمزمه

 شد.  ادهیپ نینور از ماش

 شده بود!  یهوا نه گرم بود و نه سرد،بهار نباریا

 لبش رشد کرد.  یلبخند رو جوانه

 گفت بهت؟  یچ-

 را داد.  نایکه از دلش رد شده بود جواب م یخنک میهمان نس با

 گفت نگران نباشم! -

 ! دیهم فهم ،پسرهیکشت یخودتو م یگفتم،داشت یدید-

 ! ستمینگران ن گهیرا گرفت و در حال باال رفتن از پله ها گفت:د نایم دست
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اخم نداشت ،به او نگران  گرید دیکه جاو یبهتر بود مخصوصا وقت شیدلش نسبت به دو ساعت پ حال

را نگه داشته بود  و انقدر به چشمانش  فشینباش گفته بود وتا دم در اتاق پشت سرش رفته بود و ک

 اش تمام شد....  یرینگاه کرد تا بالخره کار خون گ

 نکرده بود.  شیصورت و تپش قلب رها یدیو سف یلحظه ها سرخ نیدر تمام ا 

شدن  با آرامش بخش  نییداشت ،با هر بار باال و پا نیریش یش هاقلبش تپ نباریا شهیخالف هم بر

 گفت :اسرا نگران نباش !  یصدا م نیتر

 نگران نباش!  اسرا

  

دختر  کی دیاو را به د دیجاو گریشد دلش خوش بود که د یهم م یمنف ششیاگر جواب ازما حاال

 شناخت.  یو خراب نم زانیو او لهیپ

که هر لحظه از  ییسالن و صدا یاهویپر ه تینشسته بود و به جمع نایحرف کنار م یخود ب یایرو در

 . دادیشد گوش م یبلندگو بلند م

 نشست.  یوسط قلب م رشیکه ت ییخواست ،از ان نگاها یدخترانه اش عاشقانه م دل

داشتند؛ اما  ششانینبودن آزما ایاز مثبت بودن  نیکه زوج  یو استرس ودلنگران اقیو اشت جانیه از

 بود.  یقدرش هم راض نیبه هم

 دختر پسرها عاشقانه نبود ،اما بد هم نبود.  هیمثل بق طشیشرا

 ستادویسرش ا یکرده بود باال یمعرف یکه نشسته بود همان زن که منصور او را خانم رسول نطوریهم

 بده!  ینیریبا لبخند به اسرا گفت:عروس خانم ش

 گفت:مثبته؟  یبرخواست و با لبخند به رسول نایمات و مبهوت بود ،م هنوز

 بده!  ینیریش دی،داماد با یریبگ ینیریگفت:از ما چرا ش نایبا بله همراه شد و م یرسول لبخند
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 عروس بکشه!  دیجورشو با ستیداماد ن یدر سالن شلوغ زد:آقا یگشت یرسول نگاه

 ! رونن،یستن برا در دست جابه جا کردو گفت:ه فشیک یو سرحال یهمان قبراق با

 خدمتتون!  انیصداشون کنم ب رمیکه زد ادامه داد:م یبا چشمک و

افتاد که  شهیلب گفت وهمزمان نگاهش به در ش ریز ی،ممنون یمجدد رسول کاتیو تبر نایرفتن م با

 به لبشان بود وارد شدند.  نایم یکه از حرف ها یلبخند  دبایمنصور ،و جاو

 به سمت منصور رفت و بلند گفت:مبارک باشه اقا منصور !  یانها رسول دنید با

 ! نیبش د،خوشبختیباشه اقا جاو مبارک

 داد.  یرام یماند که مودبانه جواب رسول دیبه دست نگاهش به جاو فیک

  

 به جلو برداشت و خود را به جمع چهار نفره شان رساند..  یمنصور قدم یصدا با

 صحبت کردم،جواب خوشبختانه مثبته،  یدخترم من با خانم رسول-

 ! میبرنامه ها مون برس هیبه بق میبر ست،ین شونیاموزش یالزم به کالس ها گهید

 یکالم منصور گفت:اره بابا ،ب انیم یاز خون به صورتش امدو رسول یظیاوردن نام (کالس)هجمه غل با

 دنبال کاراتون!  نیخوده ،بر

 یزین،چیبزن یدور هی نیجان بر دیتکان داد.شما دخترا با جاو یرسول دییسرش را به تا منصور

 ! نیکن دیشب خر یو برا نیبخور

 کارها رو انجام بدم.  یبرم برگه هارو ببرم محضر و باق من

  

 کرد.  یسرخ ترش م نایم نیخند زیر زیبود و ر یانار شیلپ ها هنوز

 . ندازدیب نییمنصور تکان بدهدو بالفاصله نگاهش را پا یحرف ها دییتا یبرا یفقط توانست سر 
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ادامه  یبرا یجان تازه ا شیها هیبه ر ژنیانگار اکس دیکش یآمد نفس تازه ا رونیکه ب شگاهیآزما از

 داده بود.  یزندگ

 گفت:  کیبار دوم به اسرا تبر یبرا ن،منصوریبه دنبال ماش دیرفتن جاو با

  ،یکن یپسر منو خوشبخت م نیخوشحالم اسرا جان،ان شاءاهلل که ا یلیخ-

 لب گفت.  ریز یزدو ممنون یمحجوبانه ا لبخند

  ؟یاسرا جان به مامان زنگ زد-

 نه هنوز! -

 کنم!  ی،خبر خوش به حاج خانم بگم،قرار امشب و هم هماهنگ م زنمیباشه من زنگ م-

 یاسرا باز م یکه در جلو را برا ی، جلو رفت و درحال دیهم رس دیهمزمان با شماره گرفتنش، جاو و

 ! نیکن دیشب خر یبرا نیدنبال کارها،شما هم با هم بر رمیم گهیگفت:من د دیکرد به جاو
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 .  دیصورتش را با حوله گرفت وسجاده اش را باز کرده  چادرش را به سر کش یرو آب

 مادرش آمد.  ینمازش را شروع نکرده بود که صدا هنوز

 .. یاسرا تو کجا-

 حیتوض امیصبر کن االن م قهینگاهش را باال گرفت:جون اسرا دو دق ردیان که سرش را باال بگ بدون

 که امده بود برگشت.  یاز همان راه الیشد... ل ریدم د یم

 گفت:  یبلند یوارد اتاق شد و با صدا دهیبه سروضعش کش یرا خواند و دست نمازش

 جانم مامان؟ -
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  ام؟یاالن م-

و  ییکه زندا یزده ،به اتاق بشیغ الیکرده ،حاالکه امده ل شیخودش فکر کرد دو ساعت تمام صدا با

 را صدا کرد.  الیدر ل یرفت و از جلو امدیسه نفرشان م یپچ پچ ها یدر آن اقامت داشتندو صدا ییدا

  ؟یکن یاسرا !چقدر صدا م امیاالن م-

 نگاه کرد.  الیبا تعجب به ل ستادویدرگاه در ا یجلو

 ! ایمامان؟تو کارم داشت-

 ! نسایوا نجایبرو ا-

مادر بزرگش رفت و درحال صحبت با او بود که  شیدر هم شدوبه سالن پ شیها الاخمیحرف ل نیازا

 از اتاق خارج شد.  ییو زندا ییبه همراه دا الیل

  ؟یدیخر یچ نمیبب اریب لیاسرا جان ،برو وسا-

 دشیخر یها لکسیبه سمت نا اوردیخودش ن یتعجب کرد اما به رو رمادریمتغ یبرخوردها نیا از

 رفت: 

 بود را نشانش داد.  دهیکه خر یلیوسا یکی یکیو

 گفت:  الیکردند ل یشده را نگاه م یداریخر قهیبا سل لیکه وسا نطوریهم

  ؟یدیخر یم دینکرد تو هم نبا دیکه خر دی؟جاویکرد یم دیانقدر خر دینبا اسرا

 ! دیخر ست،خودشین یاجیباال انداخت:من گفتم احت یا شانه

 کرده بود.  دیکه جاو یخوشش آمده بود هم از کار لینشست،هم از وسا الیل یلب ها یرو لبخند

 ! میبر دیاستراحت کن،بعداذان با کمیبرو -
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،با خودش فکر کرد  دیانداخته دراز کش ییجمع کرده با خود به اتاق برد و پتو یکی یکیرا  لباسها

انداخت ،درست مثل  یهم دانشگاه و کالس را پشت گوش م گریروز د کیرفت،کاش  ینم نایکاش م

 نبود.  شیها تیروزها جز اول نیخودش که درس ودانشگاه ا

 کرده بود .  یو را همراها یخواهر واقع کیمثل  نایبود،م یاو قوت قلب خوب حضور

 یدر سکوت و خلوت دیهم بود نوبت فکر کردن به جاو ی.نوبتدیسر باال کش یپتو را تا رو دیکش یآه

 اتاق بود. 

او کرده بود،مخصوصا آن  یکه برا ییدهایبه بازار و خر دیدور مرور کردو رس کیصبحش را  رفتار

 شده را،  یرنگ لب دوز یریشال ش

 شد.  ینم ریآن س دنیو شال را از ان در اورد ،از د دیرا جلو کش  لکسیاورد و نا رونیرا از پتو ب سرش

که از  ییبه آن دست زده بود و با همان چشم ها دیکه جاو ییشال را درمشت گرفت،همانجا گوشه

 گرفته بود،رنگ محبت!  یگریصبح رنگ د

 ! ادیبهت ب دیبردار رنگ روشن با نویبه او گفته بود :اسرا ا و

 رنگ روشن تصور کرده بود،سرخ شده بود.  یصورتش را با روسر دیجاو نکهیان لحظه از ا چقدر

 گفت،  یم گرید زیچ کیداد،اما احساس ناب دخترانه اسرا  یم یینو ی،بو دیرا بو کش یروسر

 را داشت.  دیمحبت جاو یبو یروسر یینو یبو شیبرا

 چی! هچیگفت که مقصر نبود،که ه یم دشیجاو یروزها برا نیشد ،حتما ا یمحرم م دیبا جاو شب

هم پشت  یپست ی دهیگفت سپ یم دشیبه جاو یروز دیدراز تر هم نکرده بود،شا مشیوقت پارا از گل

 آن موضوع تلخ وجود داشت. 

و مهربان حالش فکر کرد تا خواب مهمان  زقبلیمردانه و اخالق تند وت یو قد باال دیبه جاو انقدر

 چشمانش شد... 
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اتو به  الی،ل دیسرش چشمانش را باز کرد و پتو را کنار کش یباال یها لکسیخش خش نا یصدا با

خارج کرده در  کیشده را از پالست یداریخر یلباس ها یکی یکیسرش نشسته بود و  یدست باال

 بود.  دنشانیحال اتو کش

 مامان؟  یکن یچکار م-

 نشه!  یعجله ا گهیاتو کنم بزارم که د-

 بپوشم؟  نارویتعجب گفت:ا با

که امشب  دنیخر ناروینشست:ا الیل یشانیپ یرو یدر دهانش بود که اخم نازک یجمله بعد هنوز

 ! یبپوش

 زشته مامان! -

 زد.  یلبخند الیل نباریا

 ! دنیخر یوگرنه چرا م گهید یکه بپوش دنیزشته دختر،خر یچ یچ-

 نشست.  شیبه اتاق در جا ییوارد شدن دا با

 جون!  ییبخواب دا-

 ! ادیخوابم نم گهیزد:د یلبخند

 تنها شد!  یراست یراست الیل گهیاسرا نشست و دستش را دورگردنش انداخت:د کنار

 شد.  یباران اریاخت یب الیحرف ،چشمان ل نیا با

 کنم که!  یوقت ولش نم چی،ه المیمن هر جا برم دختر ل-

 نه؟  ن،مگهیهم هست ییشما و زندا تازه

 . زندیم الیل یدلخوش یحرف ها را برا نیدانست ا ی،م دیگونه اسرا را کش ییدا
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 خدا عالم!  دیشد قاپ دختر خوشگلمو دزد دایپسره از کجا پ نی،اینشد عروس خودم بش-

 االن زوده!  یگفت یگفتم بگو ها ،گوش نکرد یال،هیتوئه ل ریگفت:همش تقص الیروبه ل و

نشده و در حال خروج  ریکردو به برادرش با خنده گفت:هنوزم د نزایرا او دهیاتو کش یلباس ها الیل

 ! شهیم ریاز اتاق گفت :پاشو اسرا آماده شو!د
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خوانده شود و انها موقت با هم محرم شوند،اما همه  دیاو و جاو نیساده ب تیمحرم غهیص کیبود  قرار

 شیبرا دیکه جاو یرنگ یریبه شال ش یآمد،دست یساده به نظر م غهیص کیتر از  یالتیکارها تشک

 به خودش انداخت.  ینگاه نهیو از داخل آ دیانتخاب کرده بود کش

 آمد.  یرنگ به او م نیچقدر ا واقعا

 نه؟  هیسفره عقد خوشگل-فکر بود که جانا کنارش نشست: در

 جانا انداخت. یبایبه صورت ز ینگاه

 اهوم! -

محشر انتخاب  زیچ هیاز دوستام مامانش مزون داره از اونجا  یکی میریزنداداش،موقع عقد باهم م یول

 کنم!  یم

 اسرا آمد.  یاو لبخند به لب ها تیمیزنداداش گفتن جانا و صم از

 خوشگله!  نمیهم-

 خوره!  یعقد نم شه،بدردیم یتکرار مینه بابا،االن که چند تا عکس باهاش بنداز-

 قشنگه!  یلیندازم دورش پراز گل،خ یم دیسفره سف هیموقع برات  اون



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  293:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 به ساعتش انداخت.  ینگاه زدیکه حرف م نطوریهم

 خوب!  یجا هی میشام بر یتونو بخونن برا قهیزودتر ص خوادیپس !دلم م انیچرا نم-

 خورم!  یجم نم شتونیشما باشم،از پ شیخو ام پ یخاص خود اضافه کرد،من م یشوخ طبع با

 جانا لبخند زد.  یهم به شوخ باز

 اونور چه خبره!  نمیمن برم بب نیلحظه بش هیاسرا جون -

 اوردم!  دیجاو دیزنان گفت:شا چشمک

زد،خم شد و قران سر سفره را برداشت،دلش  یبه تپش افتاد،لبخند دیجاو یها یمهربان ادیاز  دلش

سوره انتخاب  کیخودش  یهم برا یسفره عقد نشسته ،اتفاق نیسر ا یخواست حاال که اتفاق یم

 کند. 

 یکرد،چه فرق یکرد،آن خطبه هم محرم م یخطبه هم محرم م نیگر،ایجور عقد بود د کیهم  قهیص

 داشت! 

و اخم  یبا چهره سرخ و برزخ دیآن را باز نکرده بود که جاو یقرآن گذاشت و هنوز ال یرا رو دستش

 در هم وارد اتاق شد.  یها
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 اش فاصله گرفته!  یند که صورتش صدو هشتاد درجه با تصورات ذهنما یدیمات جاو نگاهش

 االن کجا!  دیصبح کجا و جاو دیجاو

 قرار گرفت.  شیپاها یامد و قران رو نییجلد پا یدستش از رو اریاخت یب
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بد  یذهنش هم که بدتر او را به هراس انداخته بود،فکرها یشانیاضطراب در خودش جمع شد،پر از

کنارش به ذهنش آمد و فقط خدا خدا  یصندل یبه سمتش و نشستن رو دیهم کم کم با آمدن جاو

 به اتفاقات قبل نداشته باشد.  یربط افهیق نیکرد ا

 و در بازاتاق !  دیکرد به جاو یهمچنان نگاه م هنوز

 شد.  یکه صدااز ان خارج م ییراهرو و

 جلسه بود.  رونیپشت هم،انگار آن ب یها همهمه

 نامفهوم در چهار چوب در قرار گرفت.  یارام و لبخند یکه با صورت جانا

 فرستاد و قصد کرد هر طور شده حداقل با او حرف بزند.  رونیب ینفس

ضرب گرفته  کیسرام یرو شینشست وبا پاها یصندل یرو مینگاهش نکرد و مستق یکه حت دیجاو

 نواخت.  یرا م یاعصاب خورد کن یقیموس

 او را نشانه گرفت.  یلب ها میبرگشت و مستق دیجانا،سر پر اخم جاو دیباز کرد بگو دهن

 شده ، چشمان را نشانه گرفت:  ریت دیدهانش بسته شدو نگاه جاو اریاخت یب

 نقشه تو بود؟بازم کار تو بود؟ -

 کند.  یآب ،آب آب م یجرعه ا یکه در جستجو یماه د،مثلیحرف چند بار جنب یب لبش

 خوام صداتو بشنوم!  یحرف نزن!نم-

 یم نیبه داخل گذاشت:داداش چرا همچ یآب آب هم نگفت همانطور فقط زل زد،جانا قدم گرید

  ؟یکن

افراد هم  یوارد اتاق شد و پشت سر او باق یبه جانا نگاه کرد که روحان دهیدرهم تن یهمان ابروها با

 آمدند. 

 بود ،ظاهر همه خوب بود،موضوع چه بود؟  جیگ هنوز
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و کمر خم  ستادیا دیاسرا و جاو نیرفت و پشت سر او ،درست ماب دیبه سمت جاو میمستق منصور

 داره حاال!  یگوششان گفت:پسر خوب،چه فرق ریکرده ز

 ! رشینبود،زدن ز نیبه حرف امد:قرار ما ا دیجاو

 ! میارینه ب شهیگن،نم یدونم پسر جان،چهار نفر دارن م یم-

 چرا نشه،قرار ما عقد نبود!  شهیم-

 شد.  یاسرا واضح م یکم کم موضوع برا حاال

  یروزا منتظرن بدون دردسر عقد کنن!و برن سر زندگ نیداماد،همه ا یبه حرف امد:اقا یروحان

 انقدر!  یتو چرا ناراحت حاال

 او ،منصور به حرف امد.  ینگاه کرد و به جا یحرف فقط به روحان یب

 ! ستیحرفا ن نینه قربان،نقل ا-

 نکردن  ینرفتن!کار دیها خر م،بچهیریعقد ،جشن جدا بگ یبود برا قرار

 یزیداماد هم به خاطر برنامه ر یفشرد،ادامه داد:آقا یرا در مشت خود م دیکه شانه جاو یحال در

 که داشته ناراحته!  ییها

 غهینداره که،شما قرار بود ص یکرد گفت:اشکال یکه دفتر بزرگش را باز م یدر حال یروحان

 ! نیبر نیجشن،عقد کن یکارا یبرا نین،بریباش

 به جشنتون نداره!  یکار چیخطبه ه خوندن

 داد.  یمنصور و عاقد گوش م  نیرد و بدل شده ب یو واج به حرف ها هاج

 ؟  لیدل یعقد کنن؟ب قه،یص یشد به جا قرار

 گشت که جوابش را بدهد.  یم دیاز خانواده جاو ریغ یکیرا به دندان گرفت.دنبال  لبش

 قرآن به دست به سمتش آمد.  الیل
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 تو اوردم  اسرا ؟  یقرآن برا نیا-

  ه؟یچ هیرا از بازو گرفت:مامان قض الیل دست

 . ستین یزیداد و اهسته گفت :چ یرا تکان سرش

 نشده باشد،  یزینشد ،محال بود چ الیخ یاسرا ب اما

 حتما شده بود.  یزیزودتر از خوداتفاق وارد اتاق شده بود،پس چ نهیو ک یبد اخالق یبو

 مادرش را محکم تر فشرد.  یبازو

 مامان؟ -

 مینتون گهیما تا ماه د دیبه آقا منصور گفته شا یی!داستین یزیگوشش آهسته گفت:چ ریشد و ز خم

 ،خطبه عقد بخونن!  غهیص ی،به جا امیب

 ،انقدرینطوریگن،ای.(االن مدیخواست بگو یدهانش گذاشت.دلش م یدستش را رو دویکش ینیح

 االن گفته بشه؟اونم از طرف خانواده دختر!)  دیبا یمهم نیبه ا ،حرفیناگهان

در آن کت اسپرت خوش  دیکرد شانه اش به شانه پهن و مردانه جاو ینگاه م الیکه به ل نطوریهم

 دوخت بر خورد کرد. 

 نگاه کرد.  دیجمع پشت سرش شد و برگشت و به جاو حواسش

 تمام احساسات نو شکفته او را سست کرد.  یها هیش،پایوگره ابروها دیچشمان جاو و

 گفت:مامان!  اریاخت یب

به جمع مردها ملحق شود  الیکه ل ی!نگاهش تا لحظه اامیاالن م نیتوجه به اسرا گفت:بش یب الیل اما

 مادرش ثابت بود.  یرو

بزرگترها توجه  یبه حرف ها یضرب گرفته بود و جانا هم گوشه ا شیهم همچنان با پاها دیجاو

 داشت. 
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 به حرف امد.  عاقد

 نه؟  ایامضا کنن  انیشد بالخره،عروس داماد ب یمنصور جان چ-

 االن االن!! -

 تو هم برو!  ن،دخترمیامضا بزن نیجان پاشو،بر دیگفت:جاو دیروبه جاو و

،برخواست و پشت  دیبگو ریشده بود و فقط بله و خ یاو طراح یبرا یکه از قبل نرم افزار یرباط مثل

 حرکت کرد.  دیسر جاو

 . ستادیا دیبه شانه جاو شانه

 داد..  یرا امضا کرد که تعهدات آنها را به هم نشان م یکنار مشت او برگه ا مشت

 اش فالن مقدار سکه است.  هیداد مهر یرا امضا کرد که نشان م یا برگه

 نشد!!!!  دینگاه مهربان جاو شیآن ،برا یسکه ها و کاغذها و تعهدات رنگ به رنگ ال نیهمه ا اما
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کوچک قلب در آورده بودند  یشده و از آن حفره ها یکار هیماهرانه هو شیکه لبه ها یدیسف پارچه

 سرش قرار گرفت.  یمبارک نوشته  ؛رو وندتانیقرمز پ زیر یو با گلها

 فرو رفت.  یبه عمق ناراحت شتریتنها ارام نشد،بلکه ب نه

 شد.  نگونهیسرنوشت او ا چرا

 اصول نبود .  یکارش رو چیه چرا

 شیفکر کرد که خشت اول زندگ نی،قرآن را باز کرد و به ا اریاخت یکه شروع به خواندن کرد،ب عاقد

 کج نشود...  شیزندگ واریکار ساز نباشد و د نجایضرب المثل ا نیکج شد ؛خدا کند ا
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 .. دیقران را هم ند یها هیآ یعاقد چه خواند ، حت دینفهم اصال

قطره اشک از چشمانش سر  نیفرستاد ،اول دنیگل چ یکه با ذوق ،عروس را به گلستان برا جانا

 صفحه قرآن افتاد.  یرو یکیت یخورده و با صدا

 کرد.  یباز م هیبق یامد و راه را برا یم دیه خط شکن بود ،باقطر نیا انگار

 شدند.  ریسراز یگریبعداز د یکیهم پشت سرش هوار شدند واز هم سبقت گرفته  یکه آمد باق یاول

  ختیریصورتش م یعروس واقعا گالب را با خود آورده بود و مشت مشت بررو انگار

 شد.  یکوتاه، سوال یعاقد بعداز مکث یصدا

  لم؟یعروس خانم وک-

 اشک ها را کنار زد..  د،ویتارش کش یبه چشم ها یدست 

 بودند!  لیوک همه

 شدند.  یم لیهمه وک یکه باش تنها

 شدند.  یم لیکه باشد همه وک غیت ریز گردنت

 . دندیلول یقرار در هم م یافتاد که ب دیجاو یبه دست ها نگاهش

 نداشت!  آرامش

 به دام تو گناهم داده اند.  یرفاقت تو بودم ،ول یدر باز نیگناه تر یب د،منیبگو شیدلش گذشت برا از

 سند کرد.  میو بارها استخاره کرده ام و هر بار خدا نام تو را برا بارها

 بله!  میبگو دینوشتم نام تورا حک کرده اند،با یشانیپ بر

 جمله عمرش اضافه کند،آرام گفت ::بله!!!  نیتر نیریبه ش یشوندیآنکه بخواد پسوند و پ یب و

 .... دیجاو یشانیپ یاخم ها انیسقوط کرد م و
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شده از سرش برداشته شد اما  یطراح دیآن پارچه سف هیسالم و صلوات باال رفت و سا یصدا

 هوار شده بود.  یها هیدلش پر از سا یدلش،هوا

 را کنار بزند.  اهیها هم نتوانست ابر س هیها و لبخندها و هد کیان تبر یحت

 ها بود  یهمه دلسرد یهم که خدا دیکرد و جاو یکدام دلگرم نم چیمردش که نباشد،ه لبخند
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 شد.  یم رهیبه صورت اسرا خ نیماش نهیمدت از آ تمام

 کرد.  یم جشیکه گ ییشده بود ،از انها یدختر ،باز آن شکل نیا نگاه

 کرد چشم از او برندارد.  یوادارش م و

 اورا نا ارام کرده ،حواش را پرت کرده بود.  نگونهیدختر بود که ا نیدر دل ا یزیچ کی

اسرا ،دلش را  یها یدلنگران نیامروز ا وا،امایدر مقابل ش یامد حت یبه ندرت دلش به رحم م یلیخ

 نرم کرده بود. 

 رفت!  یاول تا اخر که م از

 دختر جدا بود.  نیاول تا اخر که راهش از ا از

 یکولش گذاشته از زندگ یشود و بارش را رو یاسرا جهنم یکند زندگ یاول تا اخر که قرار بود کار از

 اش برود . 
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 استثنا قرار دهد و با او مهربان شد.  کیتوانست  یامروز را م اما

 . داد یکردند کم کم هدفش را به اسرا نشان م یکه م غهیص

 گفت با او تفاهم ندارد.  یشد به اسرا م یکه تمام م غهیص مهلت

  ستیهم در کار ن یاو عالقه ندارد عقد به

 کرد.  یرا کنسل م زیدارد بپردازد اما امروز همه چ شیکه در پ یماهه وقت داشت به پروژه ا کی

 گذاشت.  یها را کنار م یمینا مال همه

به ادامه راه  بیدختر را ترغ نیحرمت آن دو کلمه (منتظر جوابت هستم )هم که شده و با آنها ا به

 گذاشت.  یجگر م یکرده،دندان رو

 شدند از فرصت استفاده کرد.  ادهیپ نیکه از ماش همه

 اسرا بسازد؟  یتوانست در خلوت امروز را برا یم

 شد؟  ینم

 داد؟  شیتوانست در خلوت دلدار یم

 وانست گولش بزند مگر نه؟ ت یم

دختر دل  نیا یو برا ردیرا بگ شیها یسرکش یو جلو ردیخلوت که منصور نبود از او قول بگ در

 بسوزاند. 

 و ضرر!  جهنم

 شود.  یروز که هزار روز نم کیرا در دل اسرا بکارد اما  دیچند ممکن بود بذر ام هر

 کرد:اسرا!  شیصدا

 داشت.  یامد نامش چه اهنگ قشنگ خوشش
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 نگاه کرد.  دیجاو یودر سکوت به چشم ها برگشت

 زبان مزه کند پس گفت:اسرا نگران نباش!  رینام اسرا را ز گریخواست بار د دلش

 را پشت گوش بگذارد ودر روبه رو با او صحبت کند.  یتوانست امواج منف بالخره

 که گفت:ورق نگاه دخترک برگشت.  یهمان تک جمله ا با

 شد.  ادهیپ نیگفت و با عجله از ماش یا باشه

 . دیپر تعجب باال پر شیابروها

 را چه شده بود؟!  شیپ یدل نگران لحظه ها دختر

 * 

 همچنان در غالف بود.  شرشیشم دیایب ششانیظهر که جواب ازما تا

شود و باز  یپر نشاط منصور و چهره آرام اسرا نتوانست عصب یلبخند ها دنیهم که امد از د جواب

 گذاشت.  یرا در غالف باق ریهم شمش

 خواست،اگر هنوز به او شک داشت.  یاورا نم اگر

 خود کند.  غهیدختر را ص نیبه خواسته منصور قرار بود ا اگر

 کردن به او پرداخته!  غهیباشد که در مقابل ص ییتوانست بها یم یروز خوش کی

 توانست با او مهربان شد،ناهار دعوتش کرد.  تا

 . دیاو خر یشال برا کیخود  قهیکردو از همه مهم تر به سل دیخر شیبرا

 *** 

 یشانیبه پ یکردو نه خط یبه محضر بروند نه با منصور مخالفت غهیخواندن ص یشب که قرار بود برا تا

 انداخت. 
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 ماه بود.  کیهم تا  شیها یخودش رو بود وسخت یدلش برا سکه

 کرد بهتر بود .  یکام پدر را تلخ م کمتر

هست  یکه اغلب انسانها از آن غافل هستند کس ییدانست ان باال، آن باالباالها،جا ینم اما

 ) نیراالماکری:(مکرو ومکراهلل واهلل خدیبگو

 کنم پس نکن!  یبهتر از تو مکر م من

 غهیخواندن ص یو به همراه پدر و خواهربرا دیپوش کینو و ش یهر چه تمام تر لباس ها یالیخ یب با

 محضر شد.  یجان به سر کردن اسرا راه غهیکه نه،ص تیمحرم

 خوب بود.  زیچ همه

 خوب بود.  ندیایکه اسرا و خانواده اش ب یهم تازمان محضر

 خوش اخالق بود.  یروحان

 به او گفته بود.  ،یجان خوش آمد دیجاو

 آمد.  شیو عموها ییکه اسرا به همراه دا نیهم اما

 . دیکنم قبول کن یاما خواهش م رهیکه مادرش گفت :آقا منصور درسته گفتنش د نیهم

 یکنم و باال یم یزندگ بیمن در شهر غر نکهیو و ا ستمین یریسخت گ یکه گفت: ما ادم ها نیهم

 . ستمیسر دختر نازدانه ام ن

 آسوده تر باشد.  المیعقد کنن تا من خ غه،یص یکنم به جا یخواهش م نکهیا

 زنده!  یمرده باشد و ک یک ستیمعلوم ن گهیماه د کیتا  نکهیا

 کردند.  دییرا تا الیها هم خواسته معقول ل ییعموها و دا نکهیا و

 . دیدور سرش چرخ ایدن

 شد.  یاز اسرا هم سخت تر م ییشد جدا یعقد م اگر
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 تینیخواست ع یکه نم گریشدو هزاررررررر اگر د یشد نام اسرا وارد شناسنامه اش م یعقد م اگر

 کند.  دایپ

 نداشت.  یحرف تمام بزرگ تر ها به حرف آمد،چاره ا یرو

 . دیتوانست ساکت بنش یکند و نه م یانها خراب کند وتند شیتوانست چهره خودش را پ یم نه

 بردار!  لمیدوستام!ف گه،دعوتید یبرنامه ها ینکردم!قرار تاالر ،کل یکار چیاما من هنوز ه-

 عاقد به حرف آمد.  یروحان

نداره  یدستم،مشکل ریز انیمدال م نیصدتا از ا یانجام داد روز شهیبعداز عقد م نارویپسر جان ا- 

 که! 

 نگاهش را به منصور انداخت.  یدرماندگ با

 باز هم مداخله کرد.  یروحان اما

 خون برن!  شیازما یاز نو برا دیو اونطرف بشه با نطرفیماه ا کیمنصور جان،-

 دیعروس با ای، نیبد دیرو هم با یا هیمهر هی!نیعقد باطلش کن یبرا دیدوباره با یبخون غهیص االن

 رو ببخشه!  هیمهر

 ! طشهیشرا نایا

 همه جمع درمانده شد. نیچشم ا ینگاه منصور جلو نباریا

 ندارم اماااا!  یمن حرف-

 ! شونیسرعقد،بزار برن سر زندگ اریاما ن گهیدوباره گفت:مبارک باشه برادر من!د یروحان
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روکش شده  ییکه با پارچه  طال یمبل یاش را به اسرا دوخت که کتاب بدست رو یتند و عصبان نگاه

 شت. شده بود قرار دا یکه با همان رنگ و گل طراح بایسفرعقد ز شیبود نشسته و جلو

 دویکه بر سر داشت چقدر با تم سفره تفاوت داشت ،شده بودند سف یروشن شال او وچادر رنگ

 ! ییطال

ها را  ییبایز نیکدام از ا چیبود که چشمانش ه یعصبان شیان لحظه انقدر از پر پر شدن نقشه ها اما

  د،یند

اسرا را با  دیپر پر شد،ام شیکه نقشه ها یو به همان آسان دیبرق چشمان پر نشاط اسرا را هم ند یحت

 که زده بود پر پر کرد.  یحرف

 دختر سر شد و افتاد.  یاسرا را کشت که شانه ها دیبا حرفش ام انگار

 زد.  ییگفت و رفت ،عاقد هم حرف ها یزیگوشش چ ریامدو ز منصور

 نه تنها حس داماد شدن را به او نداد.  نهایکدام از ا چیدفتر راهم امضا کرد اما ه زینفرت انگ یها برگه

 یتر هم م یاز قرار گرفتن اسرا به عنوان عروس کنارش ،شانه به شانه و دوش به دوش عصبان بدتر،

 شد. 

نگفته،دل محبت  شیخواست خال پدر را پر کند و نه به حرف ها یکه فقط با ان م یاجبار ازدواج

 شد.  یجد یشوخ یش را با محبت پر کند ،شوخ دهیند

 عقد بود.  غهیحاال کنار اسرا نشسته در حال گوش دادن به ص و

آمده،عقد را به هم بزند  شیبود که پ یکرد و منتظر اتفاق یم یباز شیبود و با دست ها نییپا سرش

 آن همه سرو صدا فکراو را بهم زد.  انیکه م یزیآمد ، چ یکیت یکه صدا



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  305:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

ان در صفحه پخش  یسیشده بودو خ سیکوچک خ رهیدا کیاسرا،به اندازه  یپا یباز شده رو قرآن

 شده بود. 

 که فقط خودش بود و اسرا!  ییدوخت ،جا نهینگاهش را گرفت و به روبه رو به آ شانیو پر جیگ

 خواست.  یرا نم نیکرد،مگر خودش هم یم هیگر چرا

 . مییآ یکنار م طیعقد کنن ما با همه شرا غهیص یمادر خودش نگفت به جا مگر

 آب غوره گرفتن ها چه بود؟  نیا گرید پس

 کرد؟  یکه ناز م یبرا

 نبود؟  داریکه خر دیجاو

 ! گریزن د چیناز زنانه اسرا و نه ه داریخر نه

 مگر او از همه زنها متنفر نبود؟  اصال

 کند اسرا خودش برود؟  یدر فکرش نبود که کار روزید نیتا هم مگر

  

 ینرم بله گفتن از کنارش برخواست و صدا یشدو صدا دهیچشمانش کش ریدخترک باال آمد و ز دست

 جانا بلند شد.  یدست زدن ها

 . دیباال پر شیابروها

 گفت؟  بله

 شد؟  زنش

  ؟یراحت نیهم به

 ! امدیکه در انتظارش بود هم ن یاتفاق آن

 ءاهلل! باشه،ان شا منتیو م یدر فکر چندوچون و بله اسرا بودکه عاقد گفت:به مبارک هنوز
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 کرد.  دیبه اسم جاو غهیشروع به خواندن ص و

 اش حبس شد.  نهیدر س نفس

 شد.  یبا مشکالت روبه رو م ییشد جدا یبله کارش سخت م نیا با

 و هم خودش را خالص کند .  دینه بگو کی شیتوانست به جا یم

 پر شوق جانا....  یمادر اسرا،عکس گرفتن ها یبود،حت هیکه بر لب منصور و بق یلبخند اما

 ها!  یخوش نیبه همه ا زندیم گند

 شما!  نییداماد کجا یعاقد گفت:آقا نباریا

 ! یگفت:هول کرده داداشم،آماده عقد نبود طفل یجانا با لبخند گشاد دیجاو یجا به

 به جانا نگاه کرد.  

 جانا با همون لبخند زمزمه کرد :منتظرن!  و

 صفحه باز قرآن!  یبود دستش رو نییبه اسرا انداخت،سرش پا یاراده نگاه یب

 . ندیخواست انتظار را در چشمان اسرا بب یم دلش

که  یریحر یچادر یرا حس کرده باشد سرش را باال گرفت و از رو دینگاه جاو ینیکه اسرا سنگ انگار

 انداخت.  دیبه جاو یکرد نگاه یم یاز صورتش باز یمین یرو

 هنوز اشک درآن جا داشت.  دیآن نگاها که برخالف تصور جاو از

 داد.  یآن،حس غرق شدن م یقهوه ا یبود و گلوله ها یا شهیش

 فرستاد و اسرا چشمانش را بست و او بله گفت.  رونیرا ب قشیعم نفس

 هم جادو شد.  باز
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 نیرا گرفتند و بدون اطالع دادن به او ا میمتص نیا یدست مادرش ناراحت بود که چرا ناگهان از

 گذاشتند. انیدر م دیموضوع را با خانواده جاو

 هنوز مستقر نشده زلزله آمد و اوضاع را خراب تر کرد.  زدویشل بود و لق م شیزندگ یها هیپا

 از اتفاقات قبل خبر نداشت.  یبود،هنوز کس دهیبه سرانجام نرس دیبا جاو هنوز

  ؟یعقد ناگهان نیجور شده بود وحاال ا ییکارها پناه بر خدا تمام

 داد..  یم دی،حق را به جاو شیها یگناه یتمام ب با

 ! دیقرار گرفت و هم جاو قهیشد ،هم خودش در مض ینطورمیا دینبا

 گفت!  یمادر نم کاش

 رفتند...  ییخلوت شد ،عاقد رفت و پشت سرش عمو هاو دا اتاق

 خط بود.  کیان  یرحل وسط سفره گذاشت اما هنوز دلش پ یرا بسته بود و رو قرآن

 جلو اومد.  جانا

 . یریعکس خوشگل باهاشون بگ هی سایپشت سرشون وا ایجون،ب الیل-

را در  یکوچک یگفت :چند عکس سه نفره با آنها انداخت و  کادو یکه جانا م یآمدو در ژست ها الیل

زد گفت:ببخش  یکه با اسرا حرف م یشگیهم یو دلتنگ یگذاشت و با همان مهربان دیدست جاو

 من ناراحتت کرد..  یا دفعهیپسرم که خواهش 

 . اوردیکنم اما دلم طاقت ن یمقدمه کار یخواستم ب ینم
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 گذشت.  دیاز دل جاو ینرم میاول کار او را پسرم خوانده بود و نس نیهم

 و خودش را کنترل کند.  ردیفته در وجودش را بگگر انیاحساس غل یجلو نتوانست

 ! میکرد یعقد م دیکنم مادر ،به هر حال که با یخواهش م-

 شد.  یلبانش جار یرو اریاخت یکه ب یهم تعجب کرد از جمله ا خودش

 بخواند و موعدش تمام شده اسرا را رها کند.  غهیکه قرار بود ص زد؟اویاز کدام عقد م حرف

 تو دست اسرا جون!  یداداش حلقه نکرد یمهربان شده،گفت:وا تینها یب دیجاو دیکه د جانا

 من شد!  ریتقص یگفت:ا دیدو یم فشیکه به سمت ک یحال ودر

 . میکرد یموقع عقد دستش م دیبا

اورد گفت:قرار  ینشان را از آن در م یحلقه  یا شهیبرد و جعبه ش یم فشیدست در ک همانطورکه

 .. دمیحلقه  نخر نیهم یبرا مینبود عقد کن

 دهیگرفت ادامه داد :عوضش حلقه نشون خر یم دیکه آنرا به سمت جاو یجعبه را باز کردو در حال در

 !  میبود

 تکان داد.  ریبگ یمستاصلش را جانا سپردو جانا دستش را به معنا نگاه

 . دیکش رونیبه اسرا انداخت و با اکراه دستش را به سمت حلقه برد و آنرا از جعبه ب ینگاه

  ه؟یدخترت چقدر خجالت نیجون ا الیل-

 با لبخند نگاهش کرد.  الیل

 ! گهیچادر بردار د مینامحرم که ندار-

 دست برد وچادر را از سر اسرا باز کرد.  و

 شده بود..  یگرینگاه ها جور د حاال
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 .... دیاسرا با کنار رفتن چادرش سرخ شدو جاو صورت

 قابل گفتن نبود...  حالش

 معلق در هوا....  یزیبود،چ گگن

 داداش!!انگشتر! -

 لرزد .  یشد.حس کرد دستانش م لیبه سمت اسرا ما یکم

 خود اسرا هم منتظر بود انگشتر را به دستش بگذارد.  یهمه، حت اما

 سرو گردن!  کیبلندتر از اسرا بود،  قدش

 به او انداخت.  یباال نگاه از

 انداخته بود.  هیسا دشیپوست سف یکه رو یاهیس یبود و مژه ها نییکه خط نگاهش پا ییچشم ها به

 برد و دستان اسرا را در دست گرفت.  شیلرزانش را پ دستان

 دستش گرم بود.  چقدر

 شد.  دینگاه اسرا باال امد و چشم در چشم جاو اریاخت یب

 در انگشت حلقه نشست و نگاه اسرا هم به حلقه افتاد.  حلقه

 اسرا بود.  یبلند مژه ها هیهنوز هم مست سا دینگاه جاو اما

 صحنه گرفتم.  نیتوپ از ا یلیعکس خ هیمحشر شد داداش ،محشر،-

 . دیکش رونیب دیو اسرا دستش را از دست جاو دیپر الشیخ چرت

خواست دکمه  یزدن بود،انگار م رونیدر حال ب جانیقدم از اسرا فاصله گرفت،قلبش از شدت ه کی

 بزند.  رونیب دشیسف راهنیپ دهیبهم تن یرا بکند و از زندان تارو پودها راهنشیپ یها

 کوتاه و مرتب شده او گم شد.  شیته ر انیاش راه گرفت وم قهیقطره کوچک عرق از کنار شق کی
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چگونه جواب  دیگفت ،اصال نفهم کیو به هردو تبر دیاسرا را بوس ییباز هم تشکر کرد و زندا الیل

 ا داد. ر ییزندا کاتیتبر

 منصور همه به سمت در اتاق برگشتند.  یصدا با

 جانا خانم تموم نشد برنامه هات؟ -

 نیریش گه،کامشونیعسل باشه...بزارن دهن همد دی!سر عقد بامیاورد یشد بابا،کاش عسل م فیح-

 شه! 

 خواد بره.  ...  یشد ،حاج آقا هم م ریکه د میان شاءاهلل سر جشن،االنم اگه کارتون تموم شده بر-
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که در آن ظهر سوزان  یشد.اسرا دختر زتمامیزود ،زودتر از آنچه در باورش بگنجد همه چ یلیخ

سبز شده بود و با آن نوع صحبت آتش بر غرور مردانه اش زد به عقدش درامد و حاال با انبوه  شیجلو

 آتش به جان   نیا دی. شادیآتش به جانش کش فیگرم و لط یو دستها اهیمژگان س

  یگر انیتا کمان به عص دادیغرور آن روزش را نم یسوختگ ی،بو نشسته

  دانستی. اما فقط خدا م بکشد

 آمد.  دیبر سر جاو ییچه بال که

 که مثل اسرا هنوز ناب بود  یدیجاو

گان که بخواهد آنرا خرج دانه دانه مژ یبود تا روز دهیگذشته، خواب هیسا ریمردانه اش ،ز احساس

 دلبرش کند  اهیس

 . 

 همه از اتاق خارج شدند.  دیایبه خودش ب تا
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 اسرا!  یحت

 او شانه به شانه جانا از اتاق خارج شده بود .  یجا به

  دیپاشنه پا چرخ یرو

 مرتب شده اش   یموها انیم یدست

 . دیکش

  ؟یاومد دیجاو_بر سرش گذشت؟  چه

 منصوربه سمت در رفت ونگاه  یصدا با

 را به پشت   ارشیاخت یب

 بود  ستادهیکه اسرا ا ییجا برگرداند؛

 بار چندم   یکه برا ییجا

 داد.  یم اهیکه عطر مژگان س یینگاه لرزان او شدو جا یجادو

 در که خارج شد؛منصور هنوز با عاقد  از

 .به سمتشان رفت. زدیم حرف

 روزا مجبور بشم   نیا دیشا_

 مزاحمت شم.  دوباره

 باشه؟  ریخ_

 تر آورد:  نییرا پا شیافتاد ،صدا دیبه جاو نگاهش

 ... رهیان شاهلل که خ-

 و بلند تر گفت.  
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 دنبال   ادیخودش م دیجاو_

 ها.  شناسنامه

راحت تر حرف ها و حرکات منصور را  شدیباعث م وایمنصور و ش یبطن زندگ انیم دیحضور جاو دیشا

 بخواند  

 حرف  انیپا یعنیبه دنبال شناسنامه ها  دیآمدن جاو وبفهمد

 محرمانه!  یها

 . ستیدانست موضوع صحبت پدر چ یخودش م دیجاو گرچه

 سر منصور از محضر خارج   پشت

 وبه سمت جمع رفت.  شد

 بود و  ستادهیکه اسرا ا ییجا قایدق

 .  کردیخوش وبش م ق،یعم شیعموها با

   کیبه  او هم تبر دهیدست از صحبت با اسرا کش دیجاو دنید با

 از   یبعد در حال یو اندک گفتن

   یکرده به مهمان یعذر خواه منصور

 بودند جواب رد داده و از آنها جدا شده اند.  دهیاسرا  تدارک د دویبه مناسبت عقد جاو که

 شده بود .  شیجمع کوچکشان ،کوچکتر از لحظات پ حاال

  ؟یکه کجا بر یدونیجان م دیجاو_

 سرش را تکان نداده بود که منصور ادامه داد:  هنوز

 شما جوانها هم  شمیجان اجازه بدن من مزاحمشون م ییاگه دا_
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 . دیبر باهم

 گفت:  ییهم با خوشرو ییدا

 دختر از خودتونه!  کنم،ی،خواهش م نیدار اریاخت_
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 اسرا را جلو نشاند.  طنتیشده بود و جانا با هزار ش نیکه سوار ماش یوقت از

 داشت.  یبیعج حس

 . ابینا یحس

  یزگردهایاز تجربه آن گذشته بود وجود ر یقیکه تا به حال تجربه اش نکرده بودو حاال که دقا یحس

 ان صحنه ها تکرار شود.  گرید کباریخواست  یدلش م ب،یکرد و عج یحس م یبه خوب

 اسرا!  اما

 خدا به او نکرده بود.  یرضاهم محض  ینگاه خشک خال کی یحت اسرا

 نداشت.  یادیبا جانا هم بگو بخند ز یحت

  چرا؟

 چیهم ه دیسر جواب داده بود و جاو یکوتاه و تکان دادن ها یجانا را با لبخند یها یشوخ تمام

 انجام دهد.  تیوضع نیا رییتغ یتوانست برا ینم یکار

به او زنگ  وایاسرا،ش یها یمحل یکه عالوه بر ب ختیبرهم ر یشده بود و اوضاع خوشش زمان کالفه

 زده بود. 
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 زدیبه او زنگ م یکه دلش در حال عکس العمل نشان دادن بود کس یزمان قای،دق تیوضع نیدر ا کاش

 نبود.  دهیبر نشانیب یکه بندها

 هم ناراحت نبودند.  از

 را سکوت کرده ،کنار دستش گذاشت.  یگوش

 نذاشت.  شیبرا یمکررش،اعصاب یزنگ خوردن ها اما

 داداش؟ -

شدو حرف جانا هنوز از دهنش خارج نشده  رهیبه جانا خ نهیصورتش شد،از آ یکه چاشن یاخم ها با

 در نطفه خفه شد. 

گفت:اره مامان ،امشب عقد  یپشت بلند شد که م یپچ پچ وار او از صندل یبعد ،صدا قهیدق چند

 کردن! 

 نیدر مهم تر نکهیپشت خط است،و از ا وایجانا نداد،مطمئن شد که ش یحرف ها یگوش به باق گرید-

 ،حالش دگرگون شد.  دیپرس ینشده  و حاال دورا دور احوال او را م کیاو شر یزندگ میتصم

 ! دیگفت:آقا جاو فیسرعتش باال رفت و هنوز چند صدمتر نرفته بود که اسرا محتاطانه و ظر اریاخت یب

  د؟یهم اقا جاو باز

 نبود.  لشیم گرید اما

 بود.  دهیپرکش شیلحظه ا یاحساس ها و گرم شدن ها همه

 حوصله شده بود.  یحوصله ب یب

شدو به  ادهیپ نیرا پارک کامل نکرده بود که جانا از ماش نیدر رستوران توقف کرد  هنوز ماش یجلو

 اسرا گفت: 

 .. میشو با هم بر ادهیجون پ اسرا
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 از سمت او!!!  یکالم چیه دنیماند بدون شن دیاسرا رفت و جاو و

 کرد.  یبه رستوران را ط یرو منته ادهیطول پ ییتنها

 شده بود!  یداستان چه

 بعدش!  یها ییهم از تنها نمیا یاز عقد ناگهان ان

 کباریگذاشته بود،حداقل  شیتنها نطوریکرده بود و حاال ا هیخودخواه فقط سر عقد انطور گر دخترک

 گفت.  یم دیآقا جاو گرید

 ! گرید زیم کینشسته بودند و دخترها هم  زیم کیکه شد بزرگتر ها پشت  وارد

کم  یزین،چیسفارش بد نیخواست یآنها تکان داد و منصور گفت:هر چ یبه نشانه سالم برا یسر

 جان!  دیجاو ینذار

 فکر بد را در ذهنش روشن کرده بود.  کیتکان جرقه  نیبه سرش داد اما ا یتکان

که در  یشد ،دختر رهیبه اسرا خ ستادهیدختر ها گرفت و همانطور ا یمنو را جلو ندیانکه بنش بدون

 زد اما سهم او؟؟؟  یکنار جانا لبخند م

 شد.  دیبود که اسرا هم سرش را باال گرفت و چشم در چشم جاو نینگاهش سنگ انقدر

 و تنش به حرارت نشست.  دیدو شیبه گونه ها ییگرما

 سپرد.  زیم یگرفته و به تک شاخه گل رز رو دیرا بست و همزمان نگاه از جاو منو

خواد مزاحم  یبابا،دلم نم شیپ رمیبلند شدو گفت:داداش من م شیبا دادن سفارش،جانا از جا همزمان

 عروس داماد بشم! 

 ! زیسر اون م دیاریمنو ب یروبه گارسون گفت:لطفا غذا و

 تر کرد.  قیاسرا دق یداد و جمله جانا نگاهش را رو یتکان یرا به نرم سرش

 در به در کرد.  رهینگاه خ نینجات از ا ی،برا یپناه افتنی یچشمان اسرا را در پ و



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  316:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بعد گارسون با غذا امد و چرت نگاه او را پاره کرد.  یقیدقا

اسرا  یکه گفت:برگ   ،دستش را به سمت بشقاب برد ومتعاقب آن بشقاب جوجه کباب جلو نیهم

 گذاشته شد. 

 کند.  ریچه تعب شیاسرا را به بشقاب پر جوجه روبه رو رهیدانست نگاه خ یحاال نم و

 انداخت.  دیکه پلک زدو مژه هاباال آمده، نگاهش را به جاو نیهم

 غول خوردن غذا کرد. گرفته ،خودش را مش نییرا پا سرش

 بود.  یدنیپر تعجب اسرا د یچشم ها دنیشکار د واقعا
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 (اسرا) 

  

 آرام در را پشت سرش بست   یلیخ

 اش  ییدا نیگذاشته ،از کنار ماش اطیپادر ح نیپاورچ نیوپاورچ

 . گذشت

 . ستادیا  نیسرد ماش یداده به اتاقک فلز هینتوانست پا را از آن فراتر بگذارد تک اما

 شد؟  یچرا تمام نم یزمستان لعنت نیا

  یانرژ ینداشت.امروز کل یینا گرید

 . یبود وپوچ یاحساسش کرده بودو حاصلش فقط پوچ خرج

 داشت؟  شیامتحان در پ یراست یراست
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 چرا او؟  پس

 افتاد؟  یبه نام او م دیقرعه با نیا چرا

 او؟  یزندگ چرا

 افتاد که با تمام عشق  یلحظه ا ادی

 آنرا بخواند  خواستیرا برداشته بود و مثل تمام دخترها م قرآن

 که زده بود درست قلب احساسش را نشانه   یهاوآن حرف ل،اخمیبا آن شکل و شما دیورود جاو اما

   گرفت

 ها در  نی. هنوز درد آن توه

 بود  دهیمهربانش آن شال را خر دیامروز که قدم به قدم جاو نیها ،هم یتازگ نیبود .هم خاطرش

 گذشته   یها یها و بداخالق نیتوه

 ذهنش سپرد.  یبه پستوها را

 سر سفره عقد چرا؟  گرید اما

 سفره چرا غرورش را لگد مال کرده بود؟  سر

 بود.  دهیعشق را به خود د وندیحرمت داشت .هزاران هزار پ سفره

 کرده بود؟  یحرمت یب یداماد کدام

 بله گفته بود؟  انیعروس گر کدام

 او چه بود که دست خوش   ریتقص

 شده بود؟  گرانید یباز

  داد؟یرا پس م یگریتقاص گناه د دیاو چه بود که با ریتقص
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  318:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 به آسمان زمزمه کرد:  رهیرا باال گرفت وخ سرش

  ؟یرفت چرا

 که  ی؟رفت ینیبب یخواست نویهم

 که بدون اجازه   یخورد بشم؟رفت من

 تو بله بگم؟  از

 راه گرفته از چشمانش را با  اشک

 آمد که  ادشیشالش گرفت ،تازه  پر

 است.  دشیجاو ییشال اهدا نیا

 نور    شیها یکه با مهربان یهمان

 شده بود.  دیام

 پا له کرده بود.  ریچراغ دلش را ز یکه با بداخالق یهمان 

 نثار دلش کرد.  یو لعنت دیشال را از سرش کش تیعصبان با

 با چادر به جان صورتش افتاد.  

 اسرا؟ _

   یبود که صدا ریبا خودش درگ چقد

 اومدم مادر جون. _ د؟یشدن در را نشن باز

 نگذاشته بود   وانیا یرا رو شیپا

 . دیاو را در آغوش کش رزنیپ که

 . زکمیمبارکت باشه عز_
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  .ردیبود که اشک تازه خشک شده اش راه بگ یکاف نیهم

  م؟یقرار نبود عقد کن_

 مادر جون   یکه به خانه برگشته بود برا شیپ یاز ساعت الیل هرچند

 کرده بود که در محضر چه  فیتعر

 افتاده  یداده و چه اتفاق یشنهادیپ

 آن از زبان اسراء..........  دنیشن اما

 مادرت تازه بهم گفت. _

 صورت اسرا را   دویرا عقب کش شیبازوها

 گرم خود فشرد.  یدست ها در

  ه؟یچ یبرا هیگر_

 باشه  غهیص هیمگه قرار نبود فقط _

  ؟ییآشنا واسه

 فرو برد.  رزنیگردن پ یمادر بزرگ را گشود و سرش را درباره در گود دستان

 .حداقل من تنها نبودم. دیکاش امروز بود_

 حتما قسمتت بوده دخترم  _

 آمد.  رونیسرعت از آغوش او ب با

 بشه؟  نطوریقسمت من ا دیبا شهیهم_

  م؟یکرد یخودم مگه ما چه گناه یاز زندگ نیاز بابام ،اون از مامانم .ا اون

 کردم؟  ییمن چه خطا مگر
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  320:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 با تشر اسرا را صدا کرد.  نباریا

 ! یبا خدا دعوا کن شهینم لیدل نایکدوم از ا چیه_

 را نداشت .  یآن لجباز گریشل شد د یاسرا کم بدن

 شد.  مانیپش

 نگرفته بود.  ادی یگذار گله

 خسته شدم مادر جون. _

 نششستند.  وانیا یسکو یدور شانه اسرا انداخت و باهم رو دست

 که مادر جون.   ینرفت یهنوز راه_

 منو دوست نداره.  دیمادر جون.جاو ترسمیم_

 خودش گفت؟ _

 ... ینه ول_

  ؟یتو چقد دوستش دار_

همکالم شده بود .آن هم درحد سه کلمه  دینشده بود که با جاو شتریداشت؟هنوز دو هفته ب دوستش

 خاص!! 

 کرد و اتفاقات صبحش!  یاگر به امروزفکر م واما

 دانه دلش نم محبت نشسته بود .  یرو 

 آنرا خشکاند.  دیهنوز جوانه نزده جاو یول

 نور بود....  ینور ال گریحرف آخرش هم که د و

 فرصت نشده! -
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 ! دهیدلش تکرار کرد ،فرصت نم ودر

 اونم مثل توئه؟  یدیخوب پس ،د-

 ! نیخودتون فرصت بد به

  د؟یایتواند کنار ب یم شیو رفتارها دیفکر کرد که با جاو نیگذاشت و به ا شیزانوها یرا رو سرش
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 د؟یایکنار ب دیبا جاو توانستیم

 شد؟  یفرصت را به خودشان بدهد؟اصال فرصت فراهم م توانستیم

 پا  ابای زدیبا دست پس م ایتند بود. تینها یب ی شهیدوآت کیکه  دیجاو

 . دیکشیم شیپ

 به تمام معنا پسش زده بود!  افتیخاتمه  زیهم که همه چ حاال

 اتفاق ها به کنار  نیا همه

 داد که   یگرفت و به او حق م یرا هم فاکتور م دیسر عقد جاو تیاز عصبان اگر

 باشد.  یعصبان که

 چه بود؟  گریحرف آخرش د نیا اما

 نیدوخت که تا ا یرزنیسرش را بلند کردو نگاهش را به پ دیپشتش کش یکه مادر بزرگ رو یدست با

 منتظرش مانده!  داریساعت ب

  یخوایداخل؟ م یایب یخواینم_

  ؟ینیبش نجایصبح ا تا
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 گفت و پشت سر   یآهسته ا نه

 اتاق شد.  یراه رزنیپ

  دن؟یهمه خواب_

 وقته!  یلیخ_

  ؟یداریشما چرا ب_

 منتظر تو بودم. _

 مادر جون؟ -

  زد؟یگفت: دلتون برام شور م شیرا صدا کرد اما در گفتن حرفش مردد شد،به جا رزنیپ

 به اسرا انداخت.  یاتاق نگاه یکور سو انیم ستاده؛دریا

 نه!!! _

 سخت آماده کردم!  یخودموواسه روزامن _

 اسرا؟  هیچه حرف نیا_

 داره .  یسخت شه،آخرشیکه اولش راحت جور م یزیچ هیمادر جون ! دونمیم_

 راحت بود؟  م؟کجاشیدیکش یمگه ما کم سخت_

 با عقد تموم نشد!  زیهمه چ گهی!حسم مزنهیدلم شور م ی،بد جور گهیدلم م_

 تازه عروس !  یچه حرفها زد و او دینگفت ،جاو گرید

 شد!  ییکه هنوز مهر عقدش خشک نشده،محکوم به تنها یعروس

 دو ساعته چه براو گذشت.  نینگفت هم گرید
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  323:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

که چند  دیرا د ی،امشب دوباره همان نگاه دیجاو زیبراق و ت د،چشمانینگفت،در چشمان جاو گرید

 در حال پاره کردن غرورش بود.  یهفته قبل با تند

 درنده!  ریش یشدو آرام و گاه یدوسکه است خط م یرو دینگفت؛جاو گرید

 شده!  یسلطان دیهمسر جاو دینگو یامر کرده که حلقه دستش نکند که به کس دیآخر نگفت جاو و

 شکافت.  یرا از وسط م رزنیشده پ لهیشدو دل وصله پ یگفت،طومار م یاگر م که

 عار خودش بود.  یدل ب یطومار ها برا نیا

 هوار شود و دم نزد.  شیکه مشکالت رو یدل

 شد مادربزرگ گفت:  یکه طوالن نگاهش

 بهت گفتم؟  یچ اطیهمه تو ح نیا اسرا؟من

 اما..  نیبهم فرصت بد نیگفت دونمیم_

  ؟یاما چ_

 بهتر بود!  غهیص م،همونیکردیمنو به وحشت انداخته،کاش عقد نم یهمه اتفاق هول هولک نیا_

 و او را با خود به آشپز خانه برد در را پشت سرش بست.  دیاسرا را کش دست

 اسرا!  زنهیداره دلم شور م گهید_

 قلبش گذاشت.  یدستش را رو وآرام

 خوب بوده.  زیهمه چ گفتیمادرت که م_

 بود.  نجایمشکل اسرا هم قایدق

 ! دیخوب بود اال خود جاو زیجا که همه چ نیهم

 ! یاصل کار اال
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  324:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 مادر بزرگ شتاب کرد.  بسمت

  ؟یشد یقربونت برم ،چ_

 . دمیترسیاز همون اول هم م ترسم،یخوب بودنا م نینزدم فقط از  هم یکه حرف من

 پدرش انقدر اصرار داشت به ازدواجمون!  چرا

 من مشکل دار نبودم؟  مگه

 فرستاد .  رونینفسش را ب رزنیپ

  ؟یده مشکل داراسرا!کدوم مشکل !خودتم باورت ش یسکتم داد_

 را جلو بردو صورت اسرا را نوازش کرد.  دستش

 که ده بار اومدن!  یدیارز یم ،یباک دار یاز چ گهیدلم حساب تو که پاکه د زیعز-

گفتن خطبه که  میقد نه،ازیمهرتون به دلم هم بش نین،بزاریقربونت! بهم فرصت بد یترس یم یچ از

 . ادیعشق و عالقه هم خود به خود م شهیخونده م

 . دیدانست چه بگو ینم

 آن!  گریسر د دیجاو یسر چوب بود و کارها کیمادربزرگ  یها حرف

 نترساند .  نیاز ا شتریرا ب رزنیکرد پ یرفت و سع خچالی بسمت

 .  رفتیم یبه جنگ زندگ دیتنه با کیبود که چه بخواهد چه نخواهد در آن افتاده بود  یراه نیا

 دیداد و با یفرصت م دیبود،به قول مادربزرگ با دهیچشمه آن را د کیهم داشت ، ییها یخوب دیجاو

 . دیجنگ یم دیوجود جاو یها یبا سخت

 که کرده بود لبخند به لبانش آمد.  یریتعب از

 بجنگد.  دیغذا هم با جاو یکه مجبور شود برا دیایب یروز دیکرد شا فکر
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  325:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 با خودش گفت:  دیکش رونیب خچالیاز  یبیکه خم شده،س یحال در

 خودش عوض کرد؟  یاو را با غذا یسفارش ییسهوا غذا یعنی

 قایددقیگذاشت،چقدر از جوجه متنفر بود،وجاو شیجلو دیافتاد که جاو یبشقاب جوجه کباب ادی به

 به خوردن آن نداشت.  یلیگذاشت که م شیرا جلو ییغذا
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 ) دی(جاو

  

به خانه  یبود، از وقت امدهیبود و هنوز خواب به چشمانش ن کیبه  کیدر تختش زد ساعت نزد یغلت

کرده بود فکر  ییبه کارها دهیدراز کش شیرا عوض کند و در جا شیبرگشته بود فقط توانست لباس ها

 کند، 

ها  ینیپر واضحه بود شدت و قدرت بدب شیکه برا یزیدانست و چ یدرست غلط کارش  را نم هنوز

 یحس ها یتمرکز او را رو یداد و جلو یقبل از عقدش بود که با همان قوت جوالن م  یها تیحساس

 گرفت.  یم دشیجد

 کرد.  یمرموز که اصال درکش نم یحس

 خواستن و نخواستن !!  انیم یحس

 گرم اسرا   یدستها یمنقلب شدنش را وقت توانستیزود بود اما نم یلیخواستن هنوز خ یبرا هرچند

 گرفت انکار کند .  را

 تپش قلبش را انکار کند.  نتوانست

 شده بود   قیبه بدنش تزر یکیکه مانند شوک الکتر ییگرما نتوانست

 به سان نور در بند بند بدنش پخش شده بود را انکار کند.  و



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص
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 میسقف دوخت. انگار همان نس یها یاهیو نگاهش را به س دیبه پشت خواب شیدر جا اریاخت یب

 وجودش نشست.  یناب ها یرو نشیریدوباره آمد  و حس شخنک 

 که دست در دستش گذاشته بود.  یزن نیو اسرا هم اول گریبود د مرد

 مظهر لطافت بود و اسرا هم پراز لطافت ناب!  زن

 کرد و نگاه اسرا!  ضیاسرا تعو یرا با غذا شیغذا طنتانهیافتاد که ش یلحظه ا ادی

 ! یداشت:پر از سوال و پر گنگ ینگاه خاص که هزار معن کی

 شد.  کیمنظم و خوش حالتش به هم نزد یکه خط ابروها یلحظه ا و

 بود.  دهیدر دل به اسرا خند چقدر

 اش افتاده   یتازه دو هزار دخترک

 کند.  یم تشیدارد اذ دیکه جاو بود

که  ییرا در خودش غرق کرده بود وبه قسمت ها دیکه جاو ییبود همان ها نیریغرق خاطرات ش هنوز

 بود.  دهیگند زد ،نرس شیبه زندگ

 کرد و باز کور شد.  یمعن یتوجه یکه شرم دخترانه اسرا را ب ییقسمت ها به

درونش را روشن کرد و اسرا شد هم  ینیدخترانه او و جانا،آتش بدب یکه بگو بخندها ییقسمت ها به

 اند!  دهیبر یتعهد و زندگ که دل از ییهمه زن ها الهیپ

 ! وایمثل ش یزن

 مادر!  مثل

اسرا  نهیرا در س یزندگ یها یمینامال ریداد و باعث شد با تمام وجود ت یعاطفه مادرانه نم یبو اما

که بردوشش افتاده را ندارد ،هنوز مشتاق شروع  ی:هنوز آماده قبول تعهد دیفرو کند و به او بگو

 . ستین دیجد یزندگ



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  327:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 دهد  یخواهد من باشدو ما بودن او را آزار م یدلش م هنوز

   یشگیبد هم یحس ها خوشبختانه

   یبا کور سو کیفرورفته بود که ناگهان اتاق تار قیدر خواب عم اش

 سکوت اتاق  انیبلند آن م یتلفن همراهش روشن شد و صدا نور

 بر پا کرد.  غوغا

 برد و آنرا  یعجله دست به گوش با

 . برداشت

 . دیها پر یتمام خوش امکیپ یشماره و نوشته ها دنیبا د 

 خلصه ها دود شدند و تمام   تمام

 ها پنبه!  رشته

 را برداشته بود با همان سرعت هم  یکه گوش یهمان سرعت با

 کرد.  پیتا وایش یبرا

 ! ستیمهم ن_

 گذاشت اما به  شیرا سر جا یگوش

 کرد به  یزنگ خورد. چشمانش را بست و سع ده،دوبارهینکش هیثان

 مسلط  شود و شمرده شمرده گفت:  اعصابش

  ؟یخوایاز جونم م یچ_

  ؟یدیچرا تلفنامو جواب نم-

 ! یدون یخودت جوابشو م-
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 بدونم امشب شب عقدت بود؟  دینبا یعنی!من مادرتم، یلعنت-

 سر بلند کرد.  دیجاو یبغض ها یسکوت طوالن کی پشت

 هست!  ادتی!یکرد یمنو تو اتاق زندون یمنو نداشت یایطونیتحمل ش ی!ولیبود تو مادرم-

 اتفاق بود!  هیاون -

 نبود! -

 ! دیجاو-

 هست؟  ادتی! وایبهت مامان نگم، بگم ش نی!گفتینکرد ،بوسمینداشت ،دوسمیبغلم نکرد گهید-

 به من من افتاد....  وایش

 بغلت کنم!  یم...ن..،تو نذاشت-

 کرد.  یقد تمام عمرش درد م د،سرشیاش را مال یشانیدو انگشت پ با

 چرا!  یدون یاره من نذاشتم!م-

 را داد بزند.  شیترکرد تا محکم تر درد ها یاورا جر وایش سکوت

 بدم اومد!  ایدن یو تمام زن ها وایچون از تو بدم اومد،از مادر بدم اومد،از ش-

 ! ادیییییبدم اومد و تا ابد بدم م یهر زن از

 تخت پرت کرد.  یرو دهیچیدر هم پ یپتو انیرا م یوگوش
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 رابادستمال خشک کرد.  نگیپخش شده آب  دور س یآب رابست وقطره ها ریش
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 گرفته بود.  بیبود ودلش عج یکیتار هواروبه

 داد.  هیتک نتیراستون بدنش  کرده به کاب شیدستها

  کرد؟یچکارم نجایا

 خانه!  نیرنجور ا  یو دلمردگ یکیسکوت وتار انیدرم

 .  دادیغم م یخانه اصال بو نیا 

کرد !تابشود  ینکرد ،محبت نم گرمحبتیکه گاها  به او دست داد؛ د یخانه جز محبت لحظه ا صاحب

 را آباد کرد.  رانهیو نیا

  

به ساعت انداخت  ی.نگاهندیواز آشپزخانه خارج شد وقبل از آن که بنش دیآب به صورتش پاش یقدر

 شد.  یشترمیب دیاو باجاو ییارویرفت استرس واضطراب رو یهرچقدرساعت جلوتر م

 استرس ها،  نیفرار از ا یبرا

اش  ییتنها یشد و برا یخودش م دیکه نداشت خودش با زبرداشت،همدمیم یهمراهش را از رو تلفن

 سوزاند.  یدل م

 خواستیاصال دلش م ایخواست که با او در ودل کند، یرا م یکیجست و جو کرد  شیمخاطب ها انیم

 باشد.  شیکوچک وباصفا اطیباح یمیاالن کنار مادربزرگ درهمان خانه خوش ساخت قد

 ! دیخانه جاو نه

 که رسما وشرعا وقانونا همسرش بود  یخانه مرد نه

 دانست.  ینم یاز همسردار یزیچ اما

  

 . دیبه حلقه اش کش یباگرفتن شماره مادر بزرگ دست همزمان
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 شد گفت.  ینه شوهر که نم اینشان شوهر داشتنش! تنها

که اجازه استفاده از  ییحلقه کوچک طال نیاسم ور شناسنامه بود  هم کیتنها نشان نامزد داشتنش  

 بود.  افتهیبدست   یتازگ نیان را هم هم

 فرستادند.  نجایزدند و به ا دیوکه او را بر به عنوان زن ،همسر نامزد بر سر جا شیچند روز پ نیهم

گفت مشترک موردنظر  یکه م یزن دویچیپ یشدو عاقبت بوق  ممتد در گوش ادیبوق ها ز تعداد

 باشد.  یدردسترس نم

 نگرفته بود.  ادی یو زبر و زرنگ ا هنوز کار باتلفن همراه را به خوب زیمادربزرگ ت دیکش یپوف

 اتاق لبخند به لبانش آمد.  ییسکوت وتنها انیم

و  دادیم ادیطرز کارش رابه او  دویمادربزرگش خر یرابرا ایافتاد که تلفن همراه کوچک نوک یروز ادی

 گفت .  یمدام م رزنیپ

 ! رهیگیتو دست آدم جا نم هیچ نیباهمون تلفن خونه راحت ترم ا من

 . اوردیطاقت ن دلش

 گریبار د کیکند  یمادربزرگ بود که رفع دلتنگ شیاز مادر به جور زمانه جداشده بود اما به جا 

 : دیچیمادربزرگ پ یصدا امدهیبوق ن یشماره گرفت وهنوز صدا

 الو اسرا! -

 سالم مادرجون! -

 دخترگلم!  یخوب-

 قبول!  ارتتیز یبه لطف خدا خودت خوب میممنون هست-

 : دیکردوپرس یتشکر رزنیپ

 کاراچطوره خراب کردن خونه رو؟ -
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 دونم قرار بود امروز کار شروع کنن!  ینم-

  دیاز آن طرف خط به گوش رس رزنیآه پر حسرت پ یصدا

 ! ستین یهنوزم دلم راض-

  کنن؟یم ینداره قربونت بشم مگه کار بد بیع-

ودر تو دوسش و ت یبود من همون شکل زیبرام عز یاون خونه همونطور یکنن ول ینم یکار بد-

 داشتم ؛تازه اون خونه مال تو بود! 

موند که  یسرم م ی:اگه من شانس داشتم پدر باالدیلبش آمد دلش خواست بگو یرو یتلخ لبخند

 به اونور شوت بشم!  نوریها از ا یلیمجبور نشم مثل طف

 گفت:  شیبه جا اما

 رسه .  یمن چند بار بهت بگم به من از اون خونه ارث نم زدلمیعز-

 ! هیو قراره نصف اون خونه به نام من بشه هم کل یدیکه زحمت کش نقدریهم

 رسه !  یگفته بهت ارث نم یک-

 ! رسهیبابام قبل اقاجون فوت کرد پس بهش ارث نم یقبول کن یخوا یچرا نم -

تونم انکارش  یتو هم پسرمن بود.مگه م یمنن، بابا یندارم اونا پسرا زایچ نیبه ا یمن کار-

 ! میبخور شویادگاریحق  ستمیکافر که ن گهیکنم،خودش عمرش کوتاه بود،د

 دم به تو!  یقسمت بود ،حقشو م ستی،خودش ن یمن دیحم یادگاریتو

 رفته بود.  یدوباره به خط ناراحت رزنیحرف ها، پ نیشروع ا با

 ! ندیخواست غصه خوردن مادربزرگش را بب یرا عوض کردنم بحث

 خونه خوشگل وبا کالس!  هی ارنیآپارتمان نو ازش درم هی گهیاال چند وقته دخوب ح-

 سر خونمون!  میر یدوباره باهم م 
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 !توخوشگل ناز دادم رفت! گهینه د-

 گرفت:  بغضش

 ! رهیگیندارم!دلم م نجارودوستیاصال ا ؟منینطوریا-

 ! دیرا پرس دیمقدمه حال جاو یحرف اسرا امدو ب انیم

 خوبه؟  دیجاو-

 ! میزن یدونم!حرف که نم ینم-

 ناراحته!؟ -

 ! نجایا امیاگه ناراحت بود پس چرا قبول کرد من ب-

 ! میاریدونم،از کار شما جوونا که سر در نم یچه م-

 برام دعا کن! -

 تو بود!  یدعام خوشبخت نیدلم،حتما،اول زیفدات بشم عز -

 که شادمانه کنار هم خوش بودند.  یو دخترک جوان رزنیدوباره دردها فراموش شد.شدن باز همان پ 

 !؟من دلم تنگ شده! یایم یک-

 ! یمن که تازه اومدم!دلتو بده به شوهرت،به زندگ-

 ! یمنو فراموش کن دیکم با کم

 مادر جون!من.... -

 درقفل آمد..  دیچرخش کل یرا کامل نزده بود که صدا حرفش

 آمد!  دیجاو

 اش آمد!  بهی،غر شوهر
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 . ستادیا شیپاچه شدو ودر جا دست

 ! یندار یاومد،کار دیمادرجون جاو-

 کردو نگاهش را به در دوخت!  یچه گفت،فقط تند تند با او خداحافظ رزنیپ دینفهم
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 ) دی(جاو

  

 باکس پر از کاغذ از دفتر   کی با

  دانستیخارج شد.نم یصارم استاد

 نه.  ای بخندد

 در شوک بود.  هنوز

 !! تیموفق کیو  یشروع عال کی!نیریشوک ش کی

 مطبوع اسفند  یرا از هوا شیها هیر

 برداشت .  نشیگام بلند را به سمت ماش نیپر کرد و اول ماه

 که از آن بلند شد   ییرا فشرد و صدا ریگ دزد

 کرد.  شتریدلش را ب ینیریش

 پشت فرمان نشست .  اقیاشت با

 ها هم شکل  ابانیخ یحت زیچ همه

 کرده بودند.  دایپ یباتریز



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  334:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

پروژه بزرگ به او سپرده  کیکه قبال استاد به او سپرده بود مورد قبول واقع شده بود و حاال  یطرح

شد به قول معروف نونش در  یهم طرحش قبول م نباریساختمان ده طبقه که اگر ا کیشده طرح 

 روغن بود. 

 در انتظارش بود.  تیموفق یتوانست بکند؛ قله ها یکارها م یلیخ

از او  شهیکه هم ییشرکت منصور بود ،جا دیکه به نظرش رس ییجا نیرا روشن کرد و اول نیماش

 کردند.  یشاهزاده با او رفتار م کیو مثل  شدیاستقبال م

 ینیریفرمان ضرب گرفت .سر راه از ش یروشن کرد وبا انگشتانش رو یآهنگ شاد ایاز همه دن فارغ

 . دیزمزمه کرد تا به دفتر منصور رس شیلبها انیقدر آهنگ ها را در ذهن و مو با شوق ان دیخر

 به دست پله ها را دوتا   ینیریش

 کرده ،خود را به پشت در شرکت منصور رساند .  یکی

 باز بود وسالن کوچک  در

 ساکت بود وآرام.  کردیکه در آن کار م یمنصور  با وجود چند کارمند شرکت

  

   دیرفت و از منصور پرس یبسمت منش میمستق

 .بابا هست؟  دیسالم،خسته نباش_

   شیکه برا یاز جا برخواست و در حال دیجاو دنیبا د یمنش

 منصور چندان حال   دادیم حیتوض

 گفته و او  یدییندارد بفرما یمساعد

 کرد.  ییبه اتاق راهنما را

 به دست با عجله و هراسان به اتاق رفت و محض باز کردن در  ینیریش
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 چشمانش است.  یو دستش رو دهیمبل دراز کش یبه منصور افتاد که رو نگاهش

  اد؟ین یخانم نگفتم فعال کس_

  

 در را پشت سرش بست به  آرام

 منصور قدم برداشت وهم  سمت

  دیاز صورت کنار رفت و نگاهش به جاو ،دست  منصور زیم یرو ینیریبا خم شدنش وگذاشتن ش زمان

 . افتاد

 شده بابا؟  یچ_

 نشست و آرام گفت :  شیجا در

 !  ستین یزیچ_

 : دیها پرس ینیریاشاره ب ش وبا

 چه خبره؟ -

 منصور نشست اما   یرو روبه

  یچشم ها الیخ یب نتوانست

 حال منصور شود   یوصورت ب سرخ

 فشارت باال رفته؟ _

 نمیاالن خوبم ،بگو بب ی،ول کمینگاهش را برگرداند و تظاهر به خوب بودن کردو گفت:اره  منصور

  ه؟یچ یبرا ینیریش

قبول  مویمنصور شور وشوقش را پراند اما باز گفت:طرح ونقسه قبل تیرا بهم دوخت،وضع شیها لب

 داشتن،قرار کار به مرحله اجرا برسه! 
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 مبارک باشه! -

 به منصور نگاه کرد.  متفکر

   یداشت حاالت منصور را بررس نینگاه سنگ نیبا ا قتیحق در

 . کردیم

 منصور آن نبود که کار  نیا

 مبارک باشه، خشک  کیرا با  دیجاو

 تمام کند.  یخال و

   یشگیطبق عادت هم دیبا حداقلش

 به او  طیلغت مناسب شرا کیو  گرفتیرا در چنگ م دیجاو یها شانه

 . گفتیم

 گفت.  دیرا بگو دیآنکه اصل موضوع وگرفتن پروژه جد بدون

 شده بابا؟  یچ گهید_

 رفت.  وایاحتمالش به ش نیاول شدیم قیعم شیابروها نیکه خط ب یحال ودر

  ؟یدعوا کرد وایبا ش_

 ماند.  ینیریجعبه ش یمنصور رو دست
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 خورد و  یفیمنصور تکان خف سر
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 به حالت انفجار   دیگردن جاو رگ

 . درآمد

 دو رگه!  شیمشت شد و صدا شیدستها

 طالق؟ _

 هم نشست .  یمنصور رو یها پلک

 برخاست وهمزمان  شیشدت از جا با

 . دیرا کش دیجاو یهم بلند شده ،بازو منصور

 !  دیجاو نیبش_

 با آبرومون   نیاز ا شتریب زارمینم_

 کنه.  یباز

 مسئله به  نیا دیجاو نیگفتم بش_

 نداره.  یربط چیه تو

   یچشم ها رهیخ دیسرخ جاو نگاه

 منصور شد.  آرام

 تکرار کرد.  دوباره

 ! نیبش_

 نشست اما آتش خشم درونش   آرام

 در فوران بود.  همچنان

 ،  رفتیتا حاال م خواستیاگر م__
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 !  کنهیم یداره لجباز فقط

 پس چرا دادخواست داده؟ -

 که قبول  اون درخواست داده،من_

 ! نکردم

 را باز کرد و  ینیریهمزمان جعبه ش و

  دهیمرتب چ یها ینیریازآن ش یکی

 خود برداشته ،جعبه را  یرا برا شده

 گرفت.  دیسمت جاو به

 خودت   یاز ما گذشت به فکر زندگ_

 ! هیپسر ،اسرا دختر خوب باش

ودرست  دیوچرخ دیچرخ میعظ یگردباد انیکرد که م دایرا پ یآمد حس کس انیاسرا که به م اسم

 افتاد .  یخرابه ا دانیم انیم

 هم اند.  نیهمه زنا ع_

 منصور باال رفت.  یابروها

 !!! هیاسرا دختر خوب_

 بر زبان آورده بودو  شیپ یقینزد جواب منصور را هم نداد فکرش همان بود که دقا یحرف گرید

 که داشت از آن برگردد.  یا نهیشیپ نیبود با ا محال

 با منصور از  یقصد خداحافظ به

 برخواست .  شیجا
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 !!!!!! هی!!!!اسرا دختر خوبدیجاو_

 ها را  یهمه معن قتیداشت در حق یخاص یجمله منصور معن نباریا

  دیخواست به جاو یجمله فقط م نیداشت .با تکرار چند باره ا باهم

 که گذشته را فراموش کند،  بفهماند

 را بسازد.  ندهیآ

 است.  دیهمان مهره گمشده جاو اسرا

 سرش داغ خاطرات   دیجاو اما

 که نه تنها   یبود ،خاطرات گذشته

 برد.  یم نیاورا هم داشت؛ از ب ندهیبلکه آ دیجاو

 داد و از اتاق منصور  یرا تکان سرش

 منصور هم، به  یشد وحرفها خارج

 سرعت از فکر او خارج شد.  همان

 با هزار ترفند اورا به جانش انداخته بود.  نیکه رام یدوباره شد همان دختر اسرا

 که منصور با خواهش   یدختر همان

 عقدش در آورد و مادر بزرگ اسرا  به

 خانه اش کرد.  یراه اورا

 وهمان   دیرس نیبه در ماش قایدق حاال

 ! نیها تکرار شد .همان ماش صحنه

 !  شیو مردم ها ابانیآهنگ وهمان خ همان
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  گرید دیهمان بود اما جاو زیچ همه

   یبه اسرا ینبود که روز یپسر آن

 داده بود .  یزندگ دیام سرگردان

  

 آمد قرار است  ادشیکه زد  استارت

 انسان   کیبرود که حاال  یخانه ا به

 زن در آن است.  کیموجود ، کی

 به خودش فرستاد ،  ی لعنت

 شرکت منصور در   یجلو ابانیرا به پشت خواباند وهمانطور کنار خ یصندل

 . دیدراز کش شیجا

 وارد آن خانه شود  خواستینم دلش

 چه در انتظار اوست.  دانستیکه نم یا خانه

که جانا را رسانده بود و قرار بود اسرا را  یساعات آخر آن شب لحظات قایشب عقدشان افتاد ،دق ادی

 خلوت دونفره به خانه برساند .  کیدر 

واز همان شب بعد از  دینگو یزیچ یت حلقه دستش نکند ،راجع به عقد به کسشب که به او گف همان

 شدن تمام احساس او،  دهیو از هم پاش دایتماس ش

 بعد  میماه و ن کی قایو دق دیامتحانات را بهانه کرده از اسرا بر امی،کار وا درس

 رفت.  یکه با عجله به سمت انتشارات م دیدانشگاه د اطیدر ح شانیآشفته و پر یبا صورت اورا

 و دوباره به زمان حال برگشت.  دیکش یقیافکارش نفس عم انیم

 افتاد.  ینگاه اسرا نم ادی. کاش  رفتیآن روز پشت سر اسرا نم کاش
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 شد.  یکاش احساسش داغ نم 

 . فتدیزد  تا باز جادو شود وپشت سرش راه ب یهوس  لمس دستان اسرا به سرش نم کاش

 زد.  یبه چهره اسرا زل زده بود و با او حرف م یافتاد که با چه ذوق یچهره زمان ادی

 اسرا که لبخند بر لب داشت و  ادی

 همان مرد که چقدر مودبانه  دوباره

 اسرا تشکر کرد.  از

 نام اسرا را خطاب کرده بود.  بایز چقدر

 مودبانه گفته بود :  چقدر

 دفعه ان شاهلل  نیا یخانم محسن_

  گه؟ید نیزنیسر م زودتر

 که گفته بود :حتما!  واسرا

  

 توانست جلو برود.  یرگ  باد کرده گردنش! اما نم ادیو

 . دادیو اسرا را به باد م یخوب و زمان زیهمه چ رفتیجلوم اگر

 نه چندان دور  یروزها خاطرات

 مرور شد.  شیبرا دوباره

 را صاف کرد و استارت زد.  یتحمل فکر کردن نداشت صندل گرید

 از خاطرات  فرار کند اما ذهنش فرصت فرار به او نداد.  خواستیم

 اش درست  یزدن عجله ا استارت
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 همان روز بود .  مثل

 اسرا را مشخص کند .  فیکه قرار بود تکل یروز همان

پرس و  یآن مرد متشخص اورا به جنون کشاند و روانه انتشارات کرد و بعد از کل یکه لبخندها یروز

 همسر جوان خود شد.  یشدن مرد برا یرتیجو درباره اسرا،متوجه غ

 شده بود.  یرتیزن او غ یکه برا یمرد

رج از در دانشگاه خا تیرابطه با اسرا با عصبان انیمرد جوان را شکست و به منظور پا رتیگردن غ اول

 شد.  

 صبر و تحملش بود.  رهیبود خارج از دا دهیکه شن ییها حرف

 کرد.  یرا مشخص م فشیامروز تکل نیهم

 زد.  یخط م شینام او را از صفحه زندگ شهیهم یبرا

 . دیبر یرشته را از ته م مهین یپنبه  نیا

 بود .  یانروز ،حرص داشت ،چقدر عصبان چقدر

 . دیحرص داشت که همزمان با زنگ ،تق در را هم کوب انقدر

ماند که عروسک وارانه  یریدر را باز کرد و به او سالم داد اما او از همان ابتدا نگاهش مات تصو رزنیپ

 بود.  یدر حال باز دیپشت ملحفه سف

 عاشقانه با   یباز

 عاشقانه با دلش.  یباز

 بافت و جادو کرد و پشت در کاشت.  شتری،بلکه آنرا ب دیرشته را نبر مهیکه نه تنها پنبه ن یباز

 . ختیفرو ر یرنگ باخت و مثل کوه تشیحجم عصبان تمام
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کوچک خانه اسرا  اطیتو پسرم مادر بزرگ وارد ح ایب یرا فراموش کندو با صدا زیکرد همه چ وادار

 شود. 

نشست و اسرا شد مهمان  رزنیپ یحرف ها ینگاه  دوباره مجنون شدو پا کیانجا بود که به گناه  و

 اش!  ییخانه تنها

  

 . دیتمام فکرها و مرور خاطرات ،به خانه رس انیبا پا همزمان

 را پارک کرده از پله ها باال رفت.  نیماش

 . ستادیدر ا پشت

 امد.  یزنانه از واحدش م زیر یصداها

 رفت.  یم یصدقه کس قربان

 افتاد.  شیابروها نیب ینیچ

 هم هستند.  نیکرد که همه زنها ع دایپ نیقی

 بود.  نطوریمادرش هم هم قایدق

 مسخره بود.  چقدر

 احمقانه اسرا را به خانه اش راه داده بود.  چه

 توانست اسرا را تحمل کند..  یم کاش

 ! کاش

 حرکت آنرا چرخاند.  کیرا در قفل گذاشت و با  دیکل
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 پر از آشوب بود و استرس !  دلش

از  یشود چه حرکت یوارد خانه م دیشود وپشت بندش جاو یدر باز م نیدانست االن که ا ینم اصال

 خود نشان دهد . 

زوج ها خودش را در آغوش شوهرش پرت کند و به او  یتوانست مثل باق یبود و م یمیصم یمیصم نه

 ،  دیخوشامد بگو

 دو بود.  نی، حد وسط ا بهینه غر و

 ناآشنا!  یآشنا

 دانست .  ینم چیکه از شوهرش ه یدوماهه ا عروس

به اندازه همان دو ماه از هم  شانی،دلها شانیکه با گذشت دوماه از مهر خوردن شناسنامه ها یعروس

 .  ندیکش یدور بود و فاصله داشت و از هم خجالت م

ش ، در آمدن دست نییمرتب کرد و همزمان با پا دشیشال سف ریو آنها را ز دیکش شیبه موها یدست

 .  ستادیدر درگاه در ا یشانیپ یرو ظیغل یبا اخم ها دیبا شدت باز شد و جاو

،  شهیپشت سرش رفته، همزمان به عادت هم شیبه عقب برداشت ودستها یو از ترس قدم ناخواسته

 بلند سالم گفت : 

 !   یسالم خسته نباش _

 نگاه کرد.  دیبه جاو و

ان نگاه  ریچشمانش در حال ذوب کردن اسرا ز یقهوه ا لهیکه همانطور مات مانده بود! و با ت یدیجاو

 بود.  رهیمات و خ

 پشتش به عرق نشست .   رهی، بدنش منقبض شد و ت اوردیطاقت ن گرید

 تند شد.  کبارهیبه  قلبش
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 خانه کوچک ، تنها !  کینابش ، در  یها دخترانه

 نگاه شوهرش رفته بود .  ریبدون چادر ز یبار در لباس خانگ نیاول یبرا و

 شد!  معذب

 . دیچیرا جلو آورده در هم پ دستانش

 ! دیبکند ، چه بگو دیدانست چکار با ینم واقعا

 حداقل اخم نداشت.  ایزد ، یم یگفت،حرف یم یزیچ دیجاو کاش

  

 آمد و دو طرف بدنش قرار گرفت !   نییبه جلو برداشت ، دستانش پا دیکه جاو یبا قدم همزمان

 آقا!   نیدوباره گفت: خسته نباش اریاخت یب

 معروف مادرش را گفت!  جمله

 آمد.  یکه پدر به خانه م ییها وقت

  

  ستادی! قدم برنداشته دوباره ا دیاماجاو

 داد. !  یگنگ نشان م جیگ یکه کم ینگاه با

 قدم شد.  شیخودش پ نباریفرصت استفاده کرد.ا از

حکم  شیبرا دیجاو یاخمو و حاال پر معنا د،نگاهیخر یم دنیخودش فرصت نفس کش یبرا دیبا

 سخت را داشت .  یگذشته ها

 به جلو برداشت و گفت:  یقدم

 دم کردم!  یی،چا نیعوض کن لباس
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 نیسماور بود و ا یخانه مادر بزرگش قل قل خوردن دائم یشگیعصرانه عادت داشت ، عادت هم به

 عادت به اسرا هم منتقل شد 

 . 

آن عالوه بر  یکه مردها یشد،خانه ا یکه آب سماورش خشک نم یشده همان خانه بود،خانه ا بزرگ

 شدند.  ینرم م شانیداشتن صالبت خود مثل موم در چنگ بانوان خان

 بود.  رینفس گ شیچند کلمه برا نی،چقدر ا دیکش یقیکه خارج شد نفس عم دیجاو دینقطه د از

 ! ینیریداشت،حس ش یبیعج حس

 شکالت!  ای....نبات هینیریش حس

 را داشت..  یینعنا ریکه به جانش افتاده بود مزه شکر پن ینیریکدام،حس ش چیه

 . شدیتند در دهان حل م یو کم نیریش نیریارام ش آرام

 به لبش آمد.  یلبخند

 آشنا شده بود.  یگریطور د دیبا جاو کاش

 .  دیچ دیسف یها یکنار نعلبک ینیاستکان از آب چکان برداشت و مرتب در س دو

 کش آمد.  شتریلبش ب یرو لبخند

 ها واقعا خنده دار بود.  ینعلبک دنید

 ..... یاستکان و نعلبک ای یوانیخورد،ل یرا چگونه م یاش چا یدانست شوهر مصلحت ینم یحت

 . دیساز را روشن کردو منتظر ماند آب دوباره به جوش آ ییچا دکمه

 خود از صبح استرس داشته!  یبه خانه آمده بود فکر کرد چه ب دیکه جاو حاال

خودش و  نیدر ذهن ب یجنگ یچقدر از صبح خودش را عذاب داده،و چه فکر ها،حماسه ها اصال

 نساخته بود.  دیجاو
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 کرده بود!  ریخود ش یاورا برا یخود ینزد ،ب یکه حرف دیجاو اما

 شیگاز هم بردو هنوز در قابلمه را سر جا یبه قابلمه خورشت رو یکرد دست یکه فکر م همزمان

بلند قل قل  یصدا انیهول کرده در قابلمه از دستش رها شدو م دیجاو ینگذاشته بود که با صدا

 خمکه اسرا را هول کند و ا یبیمه ابیبلند و تقر یقابلمه افتادو صدا یساز رو ییآب چا یخوردن ها

 تر در آمد.  ظیرا غل دیجاو یها

 چه خبره؟  نجایا-

 و و با من من گفت.  دیعقب کش هراسان

 خبر!  یچ-

که در آن کج افتاده  یبه اطراف انداخت،به قابلمه ا یآشپزخانه آمده بود نگاه یها مهیتا ن دیجاو حاال

 که خاموش شده بخار ممتد آن تا باال رفته بود.  یساز ییخوردو چا یکه درآن قل م یبود و خورشت

  ؟یراحت-

 بود!  کهیت هیشب شتریب دادیخوب نم یاصال بو شیها حرف

 اسرا!  نهیبه س نهیتر آمد ،س جلو

 . دیچسب خچالیسرد  دویجلو آمدو اسرا عقب رفت و پشتش به صفحه سف آنقدر

 ! ی!تو که زر زرو و ترسو بودیبود یبه اطراف کردو گفت:تو که خجالت یا اشاره

 خودت!  یبرا ی!حکومت راه انداختیشد ریش

 انداخت.  دیاسرا باز و بسته شد و نگاهش را به چشمان جاو یها دچشمیکه کش یداد از

 . دیفهم یرا نم دیجاو یحرف ها یمعن واقعا

 خورد؟  یخانه خاک م وارینشست در خانه و مثل در و د یکرد،م یچکار م خوب
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ماه از عقدش نگذشته او را به خانه شوهر فرستادن تا  کیخورد که هنوز  یرا م  ییغصه عموها ای

 ! رندیسهم االرث خود را از خانه بگ

 ! انهیکرد  یم یزندگ دیبا

 خوب!  ای بد

 ! دهیو نشن دهیشن حرف

 شده بود.  یکوفت یزندگ نینبوده!به هر حال وارد ا ایبوده  یو ناگهان یاجبار ازدواجش

 گفت به پسر من فرصت بده!  یمنصور م نینه هم مگر

 ! ریاست،مصلحت ها را در نظربگ نیازدواج بهتر نیگفت:ا یمادر بزرگش م نینه هم مگر

 ساختند.  شیکه از تو برا یرا به شوهرت نشان بده،نه آن چهره ا یو خود واقع نیبش

 ! گریکرد د یم یداشت زندگ خوب

 که در خانه مادر بزرگ داشت .  یدغدغه و دوست داشت یب یزندگ همان

 کرد.  یچکار م دیبا گرید

 .... یخارج شدو نرم و ارام گفت :نه ،فقط دارم زندگ نهینازک ودلبرانه اش از س یصدا

 کاره ماند.  مهین دیبر سرش کش دیکه جاو یاش با داد جمله

 باشه و بره!  نجایمهمون که قراره تا ساخته شدن خونش ا هی!یفقط مهمون-

چشمان اسرا  یاز جلو مایکه به شکل هواپ یاسرا با تکان دادن دست مشخص کرد دست یرا برا رفتن

 گذشت و باعث شد اسرا چشمانش را ببندد. 

 چه گفته بود!  دیجاو

 مهمان بود؟  واقعا
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 کردند که   یفکر م زیچ کیهر دو داشتند به  انگار

 .  دیشن یرا م دیجاو ینفس ها یجا ساکت شد،فقط صدا همه

 :چرا؟  دیبه او بگو ندازدویبه اطراف ب یخواست چشمانش را باز کند.و نگاه یم دلش

 او را بدهد .  یچرا که جواب تمام سوال ها کی فقط

 نه !واهمه داشت..  اما

را تکرار  نجایگوشش داد بزندو حرف از مهمان بودن او درا ریکه ز دیبلند جاو یداشت از صدا واهمه

 کند. 

 خودش هم سخت بود   یحرف برا نیقبول ا اصال

 داشتن ،نداشته باشد.  نیداشته باشد و در ع زیهمه چ نکهیبود  باور ا سخت

باال  دیداد و آهسته آنها را از هم گشود و نگاهش را تا امتداد صورت جاو یفیتکان خف شیپلک ها به

 زد.  یصورتش قدم م پلک در یشد که ب ییدر چشم ها رهیآورد و خ

 کرد.  ینگاهش م رهیخ رهیخ دیجاو

خارج شده به صورتش برخورد کرد ،دو  دیجاو نهیکه از س یقیبزند، با نفس عم یگشود تا حرف لب

 نبود.  دیاز جاو یبار دوم باز کرد اثر یبرا یرا بست و وقت شیباره چشم ها

 مونم!  یخودش زمزمه کند: باشه،مهمون م یتوانست برا فقط

  

  106 پست

 ) دی(جاو

  

 اسپند کوچک وسط آتش !  کیکوره ، مثل  کیداغ بود مثل  داغ
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 بسوزاند که دودش به چشم همه برود.  یاش را طور یخواست خودش و زندگ یم 

  

حالش را  یگذشته ا چی، ه یاتفاق چیخوب داشت ، ه یامروز که حال دلش خوب بود و خبرها کاش

 کرد .  یخراب نم

 شد .  یو حساسش متشنج نم فیکه اسرا مهمان خانه اش شده بود ، اعصاب ضع یحداقل امروز کاش

داد و او را از  یرا به او م یو ترس و نااعتماد ینیخودش نبود گذشته ناخودآگاه جنون بدب دست

 !  زاریب زیکرد و از همه چ یکرد ن در حال ساقط م یزندگ

  

 و محل آرامش او باشد تا گذشته را فراموش کند.  ییخانه اش قرار بود مامن تنها 

سرش از آن و  یدر آن حضور داشت که اندازه موها یبرعکس شده بود حاال کس زیاما همه چ 

 همجنسان آن تنفر داشت .  

 را در قفل چرخاند و با شدت در را باز کرد   دیکل

 گرفت.  یو را به بازروح ا یلحظه ا یکه به محض ورود در درگاه در  آمد برا ییصدا و

 ! نیسالم خسته نباش _

 جمله عادت نداشت.  نیا دنیبه شن گوشش

 و نگاه کرد.  ستادیا

 بود و به او سالم کرده بود؟  ستادهیبه استقبال از او ا اسرا

 شد!  ینم باورش

 اسپند در اتش را خاکستر کرده بود.  یبود که دانه ها یتک کلمه در آن لحظه به حد نیا قدرت

 را برد.  روحش
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 خشک شد.  بدنش

 ساله اش  مرد.  یو اند ستیب یخستگ د،تمامیخسته نباش نیهم با

 . دیو رو شد؛ اصال دلش لرز ریز دلش

 ماند.  یم ی)باق دیجمله سالم خسته نباش نیهم انینگاه او و اسرا(م انیم نجایتا ابد ،هم ایدن کاش

 تا ابد درآرامش باشد.  دیجاو تا

 برداشت خواست جواب اسرا را بدهدکه باز اسرا او را کشت.  یقدم

 آقا!  دیاو گفت خسته نباش به

 حرف ها!  نیا یمرد برا یکه م اخ

  

 خانه گرم!  کی  یمرد برا یکه م اخ

 چراغ روشن!  کی

 خوشمزه خانگئ!  یغذا کی

 جمله او را ترک کرد.  کیهنوز کامل نشده بودکه اسرا با  شیایرو اما

 که اسرا چه گفت.  دیبه سمت آشپرخانه رفت اصال نشن و

 در هم شد.  شیها اخم

 او حرام بود؟  یبرا یخوش

  

 در حد همان ارزو بود؟  زیچ همه

 شود!  یاو هم مانند پدرش م یازدواج و نوع زن اوردنش به خانه معلوم بود زندگ از
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 پسر کو ندارد نشان از پدر!  مثال

 گفت و به سمت آشپزخانه رفت.  یرا خورد،لعنت سالم ساده کیچرا گول  پس

رخ اسرا کامال معلوم بود و داشت  میکه ن ییاپن آشپزخانه گذشته به سمت در رفت جا فیاز رد و

 زد.  یلبخند م

  د؟یخند یچه م به

  د؟ینداشته جاو شیبه ر 

 ! هه

 دختر داشت؟  نیکه ا یگذشته ا د،باآنیخند یم دیمعلوم بود با خوب

 در کفش دارد.  یگیکه خانواده اش او را به خانه شوهر فرستادند ،معلوم بود ر یآن عجله ا با

 چه خبره !  نجایومقتدر و بلند گفت ا یرفت و کامال جد جلو

 داد.  یبیمه یاسرا هول کردو و در قابلمه از دستش افتاد و صدا که

 بخشکاند دل شاد شد.  شهیتوانست ان لبخند را از ر یتا حدود نکهیا از

 ،  دیفهم یدرجه نفرت او از زن را م دیجلوتر رفت ،اسرا با پس

 رفت .  یم شهیهم یکرد و برا یخودش کوله بارش را جمع م دویفهم یم دیبا

 حرف را زد و در اخر او را مهمان خواند.  نیکننده تر وسیو ما نیناراحت کننده تر پس

 را مهمان خانه شوهرش خواند .  او

 تواند چقدر سخت باشد که مهمان خانه شوهرش شود..  یزن م کی یدانست برا یم

 . دیبگو یگریاسرا خواست جمله د فیاندام ظر یوچمبره زده رو ستادیاسرا ا نهیبه س نهیس

 که به مراتب سخت ترو شکننده تر از قبل باشد.  یا جمله
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 ندانست که چه شد!  اما

 خارج کند.  نهیاز س یقیآن نفس عم یباعث حرفش را بخورد و به جا چه

 آن!  یبلند رو اهیس هیهم چشمان و سا باز

 چشمان اسرا!  یوحش یهم جنگل مژه ها باز

 جنون آور  دستان اسرا!  یاور روز عقد و گرما ادیکه  

 . اوردیطاقت ب نتوانست

 بود...  دیشرارت درون جاو یرویتر از ن یاسرا قو یوجود قدرت

 ماند ..  یم اگر

 ماند ممکن بود خطا کند ..  یبسته م نطوریهم شیرو شیپ یبایز یچشم ها نیا اگر

 یاش را رد م ییمحکوم به تنها یزندگ یممنوعه داشت و خط قرمز ها بیطعم س شیکه برا ییخطا

 کرد. 

  

  

 عجله از آشپزخانه خارج شدو به سمت اتاقش پا تند کرد و در را با ضرب پشت سرش بست.  با

 اش را به در داد.  هیتک

 بود...  دهیلرز قلبش

 بود.  دهیلرز دیبار شد نیچندم یبرا یقلب لعنت نیا

 اش زد.  نهیبه س یچنگ یرا  سفت کرده،حرص شیرا جلو آورد و پنجه ها شیدستها

 ! ختهیافسار گس یلعنت

  زد؟یلگد م چرا



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  354:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 مهر سوخته!  کیرهگذر بود ، کیفقط  اسرا

 بلرزد..  یدل لعنت نیا یبود بگذارد پا محال

 بود..  یشانیپ یداغ رو کیپدرش ، یزندگ

 ! اهیو س قیداغ عم کی

 با نام او دوباره شروع شود.  یزندگ نیبود بگذارد ا محال

 اش شود.  یوارد زندگ گرید یوایش کیبود بگذارد  محال

 که جا آمد.  نفسش

 که ارام شد   دلش

 پشت آن نشست.  دهیکش رونیرا ب یرفت و صندل زشیسمت م به

را از هم گشود و  شیداد و دستها هیتک یصندل یشده بود ،سرش را به پشت کیکامال تار هوا

 چارهیب یو زمان برا نیخواست اما باز هم نشد،زم یاتاق آرامش م یکیرا بست.. از تار شیچشمها

هست که نگاه  یدر کس کی؛به فاصله  رونیکرده بودند،تا به او ثابت کنند آن ب یکیکردن او دست به 

 کشاند.  یمخمورش  هم چو مرداب او را به سمت خود م اهیس

  

 (اسرا)  107 پست

ساز ،همه و  ییشده،قابلمه کج افتاده و ته مانده بخار چا دهیچ یبه اطراف انداخت،استکان ها ینگاه

 کردند.  یم یخانه دهن کج نیهمه به حضور او در ا

 داد.  خچالی اش را به هیدوباره تک درمانده

 کرد؟  یم دیبا چکار

 کرد.  یرا اصال درک نم دیجاو ضیضدو نق یرفتارها
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 گفت!  یکه م به

 برد؟  یکجا پناه م به

جز  دیمشکل داشت و گفتن رفتار جاو یبه اندازه کاف رزنینداشت،ان پ دهیبه مادرجون هم فا گفتنش

 او را دوباره به آستانه سکته بکشاند نبود.  نکهیا

 ! چیبزرگ که ه مادر

 خودش را راحت کرده بود.  الیبدتر از مادربزرگ،مثال با عقد خ گریهم که د مادر

 خواست.  ییگفت و راهنما شهیاو هم نم به

 .. ردیاش را فشرد و با خود فکر کرد ،پس از که کمک بگ یشانیپ

 اش بلند شد.  یاذان گوش یجمله اش تمام نشده بود که صدا هنوز

 فرستاد.  رونیرا ب نفسش

 صبور خودش آمده بود.  سنگ

و از آشپزخانه خارج  دیتر کش نییپا یرا همانطور دست نخورده رها کردو شعله گاز را کم زیچ همه

 شد. 

 به غذا نداشت.  یلیم چیه گرید

 در خانه زد ،  یکه گرفت چرخ وضو

 نمازش!  چادر

 !  لشیوسا ساک

،تک اتاق خواب کوچک خانه گذاشته  دیکه با خود  اورده بود را در اتاق جاو ییتمام خرت و پرت ها با

 بود. 

 رفت؟  یخرج کرده بود چگونه به اتاق م دیکه جاو یتیبا آن عصبان حاال
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 کرد؟  یم شیچگونه صدا اصال

 گفت و الجرم راهش را به سمت اتاق خواب کج کرد!   یاوف

 هم هراسان!  یبه شک بود و کم ستاد،دویپشت در ا یکم

 ضربه را به در زد.  نیو اول دیرا گز لبش

 دوباره ضربه زدو گفت:  امدیکه ن ییمنتظر ماند صدا هیثان چند

 تو؟ امیب شهیم

 سکوت بود و سکوت!  جوابش

  د؟یصدا زد:آقا جاو دوباره

 در قرار گرفت.  یآرام جلو یبا صورت دیدر باز شد و جاو یبعد ال هیثان چند

 امروز تو اتاق مرتب کردم!  لمویوسا-

 بود.  یبود ،هم سوال یاش هم خبر جمله

 شد دستپاچه گفت:  رهیکه خ دیجاو نگاه

 بردارم؟  زیچ هی شهیم

 رفت .  لشیدر تا انتها باز شد و اسرا وارد اتاق شد و به سمت وسا دویعقب کش دیجاو

 را باز نکرده بود.  لشیآورده بود وسا شانس

 چادرش پرداخت.  یاتاق در چمدانش به جستجو یکیتار انیم

 المپ را روشن کند.  گفتیم دیبه جاو کاش

 بود.  دهیدلش گفت اما انگار حرفش به گوش فلک هم رس در

 ناگهان اتاق روشن شد.  
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 نشسته،سرش را برگرداند.  همانطور

 کرد.  یبرق بود نگاهش م دیکل یکه دستش رو یدر حال دیجاو

 چادرش پرداخت.  یسرخ شدو  دستپاچه تر از قبل به جستجو شیها د،گونهینگاه جاو ریز

لب از  ریرفت ز یم رونیکه از اتاق ب یو در حال دیکش رونیب شیلباس ها یعجله آن را از البه ال با

 تشکر کرد.  دیجاو

  

  108 پست

  

 . اوردیدلش طاقت ن گرید دیشن  دیکه  از جاو یتشکرش را وقت جواب

 داشت.  گرید یمعن کیبودن  ینخواستن ،بار اضاف کرد،امایها را تحمل م نیبدتر

  

 . زدیحرفش را م دیبا

 را...  دیماند،پس بهتر بود نه خود را عذاب دهد و نه جاو یشد و سر دلش م یغده م وگرنه

 را صدا کرد.  دیو پر قدرت جاو محکم

  د؟یآقا جاو-

 پشت سر اسرا بسته شود  دوباره باز شد.  رفتیکه م یدر

 اسرا نشست.  یلب ها یرو دینگاه جاو و

 !  میداشت یگذشته بد دونمیو محکم  گفت:م ینیمقدمه چ یکرد وب یمکث

 دوطرفه ،اجبار داشت.  لیم شترازیازدواج ب نیکه ا دونمیم

 ! دنشید یبد تیکه تو وضع رنیرو براش بگ یسخته،دختر یلیپسر خ هی یکه برا دونمیم
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 فهمم!  یاجبار هم م یفهمم،معنیخوب م رتیغ یمعن من

 ! ادیتونم درک کنم که شما چرا از من خوشت نم یم

 قتیرا باز کرد(در حق شیخارج شد، پلک ها نهیکه از س یرا بست و همزمان با آه پر درد چشمانش

مدت به عنوان مهمون  هیرا نشانه گرفت و  گفت :خواهشا منو  دیناخواسته درست وسط قلب جاو

 تحمل کن! 

 ! نیاز شرم خالص ش نیزودتر از اونچه که فکر کن یلیدم خ یم قول

  

 دوشش برداشته شد  یاز رو یکوله بار صد تن کیحرفش را زد،انگار  بالخره

  

 داشت.  یفرصت چه معن گریبود د دهیاخر رس یها هیبه ثان یکه باز یکه فرصت نبود .وقت یوقت

 خواست و نسبت به او کنجکاو هم نبود.  یاو را نم دیکه جاو یوقت

 او نگاه پرمحبت نکرده بود  هیبه اندازه صدم ثان یحت

 را عذاب دهند.  ریهمدگ شتریدادند تا ب یبه خودشان زمان م دیبا چرا

 در ان اتاق کوچک جا گذاشت.  شیرا با تمام اخم و تخم ها دیبرگشت وجاو یگریحرف و نگاه د یب

  

بود که با خدا صحبت کند و ازاو صبرو  دهیاز سالن جانمازش را باز کرد.حاال نوبت آن رس یا گوشه

 درخواست کند.  ییبایشک

  

  109 پست

  

 صحبت کرد گذشته بود.  دیکه با جاو یساعت از لحظه ا دو



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  359:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 . دیاز او شن یی،نه صدا دیرا د دیجاو گرید نه

 به درک !  خودش

 اسرا راهم  نداشت.  دنیدرک که چشم د به

 خواست؟  یغذا هم نم یعنی

 آب و غذا سر کند.  یکه نبود ب ربات

 خواست در ان اتاق بماند؟  یم یک تا

 حجت که کرده بود،  اتمام

 شود.  یاز شرش رها م یبود که بزود گفته

 ها چه بود.  یمسخره باز نیا

 امد   یمکار هم خوشش ن نیدر قاموس اسرا نبودو از ا یو قهر باز قهر

  

 شدو به آشپز خانه رفت .  بلند

 قبل که لبخند به لب داشت ارام و خاموش بود.  یخالف ساعات بر

 رفت.  رونیو از آشپزخانه ب دیچ ینیدو عدد برداشت و در س یزیهر چ از

 ! شهیهم مثل

 گذاشتند!  یکه با مادربزرگ دو نفره سفره م ییروزها مثل

از اتاق خارج شد  دیهم گذاشت و همزمان با گذاشتن ظرف خورشت ،جاو فیبه رد فیرا رد زیچ همه

جوره پسش  چیگفت:من حرفامو زدم،ه عیشده بردارد،اسرا سر دهیوقبل از انکه نگاهش را از سفره چ

 ! رمیگینم

 به جلو برداشت.  یرا از سفره به اسرا داد و  قدم نگاهش
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 خوب؟ -

 گفت:  ی(خوب نداشت،جمله اش واضح بود)با مکث دیرا گز لبش

  ن؟یشام بخور نیایب شهیم -

 شیترس پ لیبه دل دمی،شا اریاخت یو اسرا ب دییاسرا را پا فیشد و اندام ظر رهیخ دیهم نگاه جاو باز

 به عقب برداشت.  یکه در وجودش بود قدم یا نهیزم

 اوردن آب به آشپزخانه رفت.  ینشست و اسرا با لبخند برا نیزم یبه سمت سفره رفت و رو دیجاو 

حداقل از داد و  یرفت ول یبه تباه شتریحرف ها ساخته نشدو برعکس ب نیبا ا شانیکه زندگ درست

 خالص شده بودند.  یو لجباز دادیب

 بود.  یجا کاف نیهم تا هم نیهم

 روز بود. روشن تر از ام ندهیآ دیقدم مثبت بود خدارو چه عالم!شا کی

 سرو صدا خورده شد.  یدر حد همان شام بود که ب شانینیهم نش تمام

 آن!  ییخانه و سکوت تنها کیاسرا ماند و  دوباره

 بود  الیسر کیرا جابه جا کرد تنها  ونیزیتلو یها دکمه

 بود.  دهیآن هم راهم بارها د که

 اش را برداشت.  یرا کم کردو کنترل را کنار دستش گذاشته گوش ونیزیتلو یصدا

 کرد.  پیالهام تا یبرا و

 کنم از روش!  یبرم کپ اریفردا جزوه هاتو ب-

 ،جواب الهام امد.  دهینرس هیثان به

 اسرا؟  ،چتهیهنوز که کسل-
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کرده بود واقعا سخت بود و حاال  یکالس ها را با او ط هیبه ثان هیکه ثان یاز دوست یکار یمخف دوماه

 کشش نداشت.  گریبود که د ییجا

 یالهام فاش م یراز خود را برا یدستگاه کوچک ارتباط نیحتما پشت ا کردیاصرار م گرید یکم اگر

 کرد. 

 ! راثیارث و م هیجوابش نوشت:همون قض در

 خونه عموت؟  یرفت-

او را رها کرده بود و  دیبعداز عقد که جاو یهمون روزها کباریفرستاد ، رونیگفت؟نفسش را ب یم چه

احوالش بودو دائما  یایدرس شده بود الهام مدام جو الیخ یهم ب یبشدت افسرده شده و تا حدود

از  وکه قرار است عم  یراثیبه خاطر ارث وم دیمجبور شد بگو دیپرس یعلت احوال ناخوش او را م

هستند انقدر  شیانه عمودر خ یمجبوربه زندگ یو او و مادربزرگ تا چند صباح ردیمادربزرگش بگ

 ناراحت است . 

 مادرجون رفته مشهد ،فعال تنهام!  ینوشت:اره!ول شیبرا

 بود.  دیخانه عمو ،در خانه جاو یبه اطراف انداخت،دروغ که نگفت به جا ینگاه

 برود.  شیاز اول هم قرار نبود به خانه عمو هرچند

 ! ری!!اسرا اونم عموته،انقدر به خودت سخت نگیاله-

 ! ستمی،فقط راحت ن رمیگیسخت نم-

 الهام آمد.  امیپ دوباره

 جون!هم حال تو رو خوب کنم ،هم حال اون بنده خدارو!  یزمان شیبزار فردا ببرمت پ-

  شه،یدست خونه عموت هم راحت م از

 راحت راحت�😉😉😜� 
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 گذاشت.  شیشکلک برا وچند

 ! یبود و خودش در چه فکر یبه لبش آمد،الهام در چه فکر یکوچک لبخند

 بود..  دیاش پر از اسم جاو ندهیماند ،چون تمام حال و ا یم یدر همان زمان گذشته باق دیبا یزمان

 کرد.  پیالهام تا یبرا

 ! وانهید-

 . دیخواب یمبل م یرو دیرا هم خاموش کرد،ظاهرا شب با ونیزیرا کنار گذاشت و همزمان تلو یگوش و

اوردن رخت  یدانست بتواند باز به خودش جرات بدهد و برا یم دیبود و بع دیکه در انحصار جاو اتاق

 خوابش به اتاق برود. 

 داد.  هیسرش را خاموش کردو سرش را به مبل تک یباال المپ

در دست از اتاق خواب  یبا رخت خواب دیاز خواب نبود و هنوز در افکارش غرق بود که جاو یخبر

 خارج شد. 

 گذاشت گفت:تو اتاق بخواب!  یم نیزم یکه آن را رو یدر حال و

 ! خوابمیم نجایا من

رخت خواب  نیاز ا دیخواب یکه کنار مادربزرگ م ییخودش انداخت،وقتا دیبه رخت خواب سف ینگاه

 رخت خواب را با خودش اورده بود.  نیآمده بود هم هم نجایکرد،حاال که به ا یاستفاده م

 دانست حاصل چه هست گفت:  یکه واقعا نم یو با شرم دیرا گز لبش

 رخت خواب منه!  نیا

 استفاده کنم!  نیاز هم نجا،مجبورمیتونم ببارمش ا یتخته،نم هیهمون -

 جوابش را داد که کال تمام حرف ها فراموشش شد.  یطور

 شست. ن دیتخت جاو یداد وبه سمت اتاق خواب رفت ودر را پشت سرش بست، رو یرا تکان سرش
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 کرد؟  یاتاق کوچک چه کار م نیدر ا دیبه اتاق انداخت،از عصر تا بحال جاو یگرید نگاه

 تخت نشست.  یباز گذاشت و دوباره رو یپنجره را کم یاش سر نرفته بود.بلند شدو ال حوصله

 نداشت.  یشک دیبودن جاو وانهیدر د گرید حاال

 گذاشته بود.  ارشیکه کامال در اخت یعصر و نه به اتاق خواب یبه حرف ها نه

  

که خرت و  یفیبود ،خم شدو از ک زانیاز تخت او گرشید یکه پا یرا باال اورده و در حال شیپا کی

 در ان بود شانه اش را در آورد.  شیپرت ها

 قیعم یو در فکر ختیسمت شانه اش ر کیرا  شیرا باز کرده ،موها رهیرا برداشت و گ شیروسر

 . ستادیدر درگاه در ا دیشد که در باز شد و جاو شیمشغول شانه زدن خرمن مواج موها
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 ) دی(جاو

 طرف واسرا  کیذهنش  یها خوره

 !  گرید طرف

هم اسرا  یرفت و گاه یحد م نیذهنش تا باالتر یامواج منف یترازو بودن گاه کیدر دو کفه  هرکدام

شدو اورا به مرز  یاو کشانده م یدو   به قصدنابود نیو اما سرانجام ا کردیم ییبود که در دلش خودنما

 .  رساندیم یوانگید

  

 عمر با  کیکه  یزیکردن با چ مقابله

 به آن بزرگ شده بود کار چندان  فکر
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 شبه آن  کینبود که بخواهد  یراحت

 فراموش کند .  را

  کیکه  یقول معروف ترک عادت موجب مرض بود  و آن هم مرض به

 با آن خو گرفته ودر سلول   عمر

 دوانده بود.  شهیبدنش ر سلول

  

 برداشت و صاف نشست.  یلبه صندل یرا از رو سرش

 با مته به جان سر ناارام او افتاده بود.  ی.انگار که کسکردیسرش درد م بدجور

 باال  شیشانیپ یوپتو را تا رو دیتخت دراز کش یبلند شد و رو شیجا از

 . دیکش

 بود.  یمکررش در برابر اسرا کفر یبه خاطر  وا دادن ها شتریب

 .  دیترس یکه از همه زن ها نفرت داشت و از تکرار گذشته در حد مرگ م حاال

 یازدواجشان که به نوع طیاز همه مهم تر شرا زندویوقت دست به اسرا نم چیدانست ه یکه م حاال

 ترساند .  یم شتریامد او را از همان گذشته ب یبه حساب م یاریاجبار اخت کی

 امد.  یسخت م شیبرا یلیخ یلحظه ا یجادو شدن ها و مست شدن ها نیا

خواست  یکه هست نم یقیبه هر طر دوید یغرورش ،خود را شکسته م یبود که جلو نیا حداقلش

 . اوردیکم ب

 شد .  یم دیبا زیهمه چ الیخ یب پس

 مخمور .  اهیآن نگاه س الیخ یب

 شد.  یم دیبا فیو لط یمخمل یآن صدا الیخ یبلندو ب یآن مژها الیخ یب
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 کرد بخوابد و خودش را به خواب زد ؛اما خواب   یسع

 آب وآتش به  نیکه ب یبود وقت کجا

 در فاصله وجود داشت وهر آن ممکن بود در باز شود .  کی اندازه

 هم شد .  نطوریهم

 او را نشانه  شانیکه به در خورد درست وسط افکار پر یا ضربه

 . گرفت

   یکه فکر کن یزیهر آن چ ندیگویافکار،راست م نیلعنت به ا یا

 شود.  یم همان

 کند تا اسرا برود اما اسرا نرفت  یمحل یکرد باز هم ب یتفاوت باشد،سع یکرد ب یسع

 . دیبار دوم به در کوب یبرا شیبجا و

 زد.  شیدر جا یغلت

  رفت؟یدختر نم نیا چرا

  گرفتیفاصله م شتریهرچه ب چرا

  شد؟یتر م کیقدم به او نزد کی اسرا

   زدیاو را پس م شتریب هرچه

 و ذهن ضربه خورده اش  دهیبه د شتریب

 . کردیم نفوذ

 صدا کرد  دیکه او را آقا جاو یوقت

 . ندیبنش شینتوانست در جا گرید
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 آهنگ خوش صدا کردنش عاقبت او  نیگفتن به کنار! ا دیآقا جاو نیبه کنار ا همه

 . کشاندیم یبه نابود را

 .  کردیکه او را جادو م ییصدا

 شد و بسمت در رفت و آنرا  بلند

 کرده منتظر اسرا ماند که حرفش را بزند و کارش را انجام دهد.  باز

 داد  حیتوض شیعلت امدنش به اتاق را برا ختهیجسته وگر یلیکه اسرا خ یوقت و

   یلیبا سرعت به سمت وسا و

 شده بود  دهیگوشه اتاق چ که

 لبش آمد.  یرو یلبخند کوچک رفت

  دهیبود اسرا چقدر از او ترس معلوم

 آمد      یو دادش درنم دادیانجام م یکیدر تار یزدن کیرا بدون ج شیکارها نگونهیا که

 برق را زد  زیبرداشت و پر یقدم

 هم در مقابل او وا داده بود. باز

 دلش وا داده بود.  به

 بر سرش افتاده بود.  یچه اتفاق امشب

 ینگاه م شیو به کارها ستادهیخودش باشد که ارام ا نیشد بعداز ان همه جنجال ا یباورش نم اصال

 دهد.  یکند و جواب تشکرش را م

 بود خودش بود نبود.  یحس یحس ب کیحرکاتش در  همه
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 شیکه افسار زندگ یدیکرد نه جاو یم تیکه دل دست نخورده اش او را هدا یدیبود اما جاو دیجاو

 شد.  یم تیاش هدا ییایخولیمدام در دست افکار مال

خودش و افکارش بود  یایحس خوب در حال بستن در اتاق و ورود دوباره به دن کی، ظیمه غل کی در

 کرد.  شیکه اسرا دوباره صدا

 اسرا سراپا دل شد ،سراپا جان شد.  یحرف ها یرفت بسته شود را گشود و برا یکه م یدر
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 درست وسط قلبش را نشانه گرفته بود .  دیکه شن ییکه اسرا زد،حرف ها ییحرف ها اما

 ازدواج اجبار وجود داشت!  نیدوطرفه در ا لیم شترازیبه او گفته بودب اسرا

 اوهم مثل خودش مجبور شد؟  یعنی

به خاطر منصور جلو آمد اما از خدا رو دست خوردو اسرا به عقدش در امد و مجبور به قبول ازدواج  او

 شد ! 

 چه مجبور بود؟  یبرا اسرا

 بود؟  یبد تیوضع تشیخودش هم قبول داشت وضع یعنی

 خبر داشت ؟  یزیاز چ یعنی

 پشت پرده وجود داشت که اسرا راهم مجبور به قبول ازدواج کرده بود؟  یدست یعنی

 به او گفته بود زبان دراز!  یکه روز یدر برابر خشونت او ساکت ماند ،همان اسرا!همان دختر اسرا

 دخترک و سکوت!  همان

 دختر قبول کرده بود مهمان باشد؟  همان

 ! ادیرا از من خوشت نمتونم درک کنم که شما چ یهمان دختر گفته بود؛م 
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 چه هست.  دیدرد جاو دیفهمیکس نم چیکه ه اخ

 گم شده!  یخوب و بدو راست و دروغ زندگ انیم دیجاو دیفهمیکس نم چیه

 بودند.  دهیرا باز کرده و به آن نمک پاش دیزخم چند ساله جاو یفقط ال ریاخ اتفاقات

لمس  ادیکه  یانداخت وقت یبه جانش م یاتش ش،چهیو حرف ها نیدانست که رام یکه فقط خدا م اخ

 افتاد.  یم نیرام حیکر یصورت اسرا با دستها

 ها را چقدر خوب حس کرد.  کهیت نیگرفت و اسرا ا یمردانه اش خفتش را م رتیغ واقعا

 ستاده،یغرق در افکار و در حال جنگ با خودش انجا ا یدیجاو نکهیهوا به ا یحرفش را زدو ب اسرا

 رفت. 

اش بود  یمعبود آسمان یدر حال خم و راست شدن برا دیآن چادر سف انیکه اسرا م یمدت تمام

 و نگاهش کرد.  ستادیا واریزده به د هیتک دیجاو

  

 کیو چه راحت تر با  ییایب یتوانست برود جلو و از او بپرسد چرا انقدر راحت قبول کرد یم کاش

 ! یتشر مهمان شد

 چه بود..  نیتو و آن رام انیجراتش را داشت از او بپرسد م کاش

 نگفت.  اما

 به زمان داشت.  اجیبود.احت دهیهنوز به آن قدرت نرس دیدر حد کاش بود جاو نهایهمه ا 

 که ته مانده جانش را به تاراج ببرد.  یزیچ دنیاز شن دیترس یم دیجاو

 راست است.  نیرام یاز زبان اسرا هم بشنود تمام حرف ها دیترس یم

 اتاقش برگشت و در را آهسته پشت سرش بست.   به

 در ذهنش ثبت شده بود.  یگرید ریعالوه برآن نگاه مخمور تصو نباریا
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 . ختیر یقبلش را بهم م یکه دو دوتاها یریتصو

 . دیکش یم یاعتماد یکه اورا باز به چالش ب یریتصو

 خواند.  یشد اسرا نماز م ینم باورش

 بود؟  نیا ریبود مگر غ یهم م دیحتما مق دیخواند با ینماز م اگر

 گفت؟  یچه م نیرام پس

 زد!  یم یحرف از دوست چرا

 دوباره همه آمدند،همان افکار مصموم..  یکی یکی

 دیجد یزندگ کی یرا برا دیجاو یزد و دست و پا یم یگریگره باز نشده،گره د کیکه پشت  همان

 بست.  یم دیتجربه جد کی یبرا

 شانه به آن شانه شد.  نیتخت انقدر از ا یرو

 به گذشته رفت و به حال برگشت.  انقدر

 ذهن مشوشش نشد.  دیباز عا یزیچ اما

 نشست.  شیترق و تروق ظرف ها در جا یصدا دنیشن با

 چه خبر بود؟  باز

 رفت.  رونیشدو از اتاق ب بلند

 سفره انداخته بود..  اسرا

 اش کرده بود.  وانهیخوش غذا ،د یکه وارد خانه شده بود بو یگفت از ساعت ینم دروغ

  ندیخواست سر سفره بنش یو اسرا از او م شدیاسرامهمان م یخودش به جا کاش

 . ندیاسرا از او خواست سر سفره بنش دهینکش هیهم شدو به ثان نیهم
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 را در سکوت خورد.  شام

 به اسرا خورد.  نانهیذره ب یرا در سکوت با نگاه شام

 دوباره به اتاق بازگشت.  و

 بود گم تر شده بود...  گم

 شد.  یم قیدر کارش دق دیگرفت ،با ینظر م ریاو را ز نجاستیکه اسرا ا یدوماه نیدر ا دیبا

 قدم دادن اتاق خوابش به او بود. نیاول و

 در تخت او بخوابد.  یزن چیدوست نداشت ه هرچند

 شود.  کیرا شر شیزندگ یزن چیه با

 اسرا!  یحت

 ! بایز ییان نگاه جادو یحت

 بار باز هم اجبار وسط بود.  نیا یول

 گرفت.  یحقش را م دیبا

 . گرفتیمجهول م یحقش را از آن گذشته کوفت دویفهمیم دیبا

 شد.  یامتحان م دیبا اسرا
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 ) دی(جاو

 هم در اتاق است.  ییرفت اسرا ادشیبود که  ریذهنش درگ انقدر
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شد؛ به  یزد و وارد اتاقش م یبند در خانه کوچکش قدم م دویق یکه ب یش،زمانیها ییزمان تنها مثل

 بسته است آن را گشود.  شهیدر چرا بر خالف هم نیفکر کند ا نکهیسمت اتاق خواب رفت و بدون ا

 مات شد  نگاهش

 اتاق مات شد.  یو  مهتاب کیدر نور تار نگاهش

 . دندیساعت ها خواب ستادویا نیزم

 .. دیجاو و

 . دیکه د یریشوکه از تصو دیوجاو

طرف  کیرا  اهشیاست و خرمن مواج س زانیآن دورش آو ینشسته با دامن بلند که لبه ها یدختر

 کند.  یو شانه به دست مات نگاهش م ختهیشانه اش ر

 ر برش پر از زن بود. اش دو یو فکر یبلوغ جسم یسالها ،سالها نیجنبه نبود،تمام ا یب

 آمد .....  یاو عشوه م یبرا میمستق ری! که غذیو دوستان رنگارنگ دورشان و پان مایش وا،خالهیش

 بودند!  همه

 بود...  دهیاز خدا د یگریبلند نبودند و حاال معجز د یکدام صاحب چشمان مخمور و مژه ها چیه اما

 شده بودند.  دهیصورت و چشم ها سند خورده و افر  نیقاب گرفتن ا یکه از ازل برا ییموها

  

 که نه اسطوره بود و نه افسانه!  یمات اسرا بود،دختر همچنان

 ! اهیس یبس یا نهیشیدختر بود با پ کی فقط

 قدرتش !  اما

 بود.  شتریب یگرید ینیو زم یکرده بود از هر قدرت عقالن دایپ دیکه در دل جاو ینفوذ قدرت

 به داخل برداشت .  یدر جدا شود قدم رهیآنکه دستش از دستگ بدون
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 !یلیل یو دلبرا زانیآو یها چکیلمس پ یمجنون!و فقط برا مثل

  

 رفت و اسراااا......  مهیبسته شدن تا ن یکه به دستش داد در به سو یتاب با

 ! ختیر دلش

اش  یباال آوردو با حرکت ناگهان مهیآنرا تا ن دویکش شیپاها یرو زانیبه شال آو یچنگ ناخوداگاه

 را شکست.  دیچرت عاشقانه جاو

 . افتیخودش را  دیها کنار رفت و جاو پرده

 .. افتیمهمان دوماهه اش کرده بود  شکشیقبل پ یکه لحظات یخودش را وسط اتاق قایدق

 به اطراف انداخت.  ینگاه

اصابت  دیبه صورت تبدار جاو یلیآن همچون س یزمستان میباز بود و نس مهیآن تا ن یکه ال یا پنجره

 وا داده....  دیآور شد باز جاو ادیکرد و 

 ذهنش وا داده..  ثیتمام افکار خب یدل و قلبش را جلو دیجاو باز

آرام و نگاهش پر حرف  بیروزها عج نیکه ا یدخترک زبان دراز یرا جلو ستشیهست و ن دیجاو باز

 شده ،وا داده... 

  

  

 خودش باشد  بازدیکه م یخواست آن کس یدلش نم چیه

صورت آمده بود و در حال پوشاندن آن خرمن بلند  یها مهیبه دست تا ن یکه روسر ییدست ها اما

 باخته!  دیگفت که جاو یبود م

 برود .  دیرهگذر است که با کیاسرا فقط  یبرا دیکه جاو گفتیم
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اسرا را نشانه گرفت  یچشم ها رهیو خ ظیو غل دیبه هم چسب شیاش افتاد و ابروها یشانیبه پ ینیچ

 و گفت: 

  ؟یبر دیو با یکه مهمون یقبول دار خودتم

 امد .  نییکه باال رفت، آهسته و نرم نرم پا یاسرا با نصف آن سرعت  دست

 افتاد و دلش !  شیپا یرو و

 گم شد.  دیصورت جاو یو تاب ها چیپ انیم دلش

 نبود.  نیاصال ا منظورش

 رود.  یم دیجاو ینبود که کال از زندگ نیا منظورش

انداخته بود را  دیجاو یو زندگ  دیاش به خانه جاو یکه از حضور ناگهان ییفقط خواسته بود تنش ها او

 کم کند. 

که  اراسته  یآرامش کوتاه ،تا زمان کیآرام ، یزندگ کیداشتن  یتالش اورا برا دیدانست جاو ینم اما

 کرده!  ریبد و برعکس تعب یلیو طبق اصول پا به خانه شوهر بگذارد را خو درست 
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 (اسرا) 

  

 داد .  هیهم ، بدنش شل شد و سرش را به تاج تخت تک یاز اتاق و بسته شدن در رو دیخروج جاو با

 زل زده بود.   شیتحرک و ساکت به روبه رو یب قهیچند دق تا

 چه شده بود ؟  

 هم رفت !  یآمد و ناگهان یناگهان دیجاو چرا
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 فشار بود .  ریبدنش ز نیتحمل نشستن نداشت معده اش از حجم سنگ گرید

 تخت گذاشت .   یرا رو شیو پاها دیخود را جلوتر کش یکم

 .  دیتخت دراز کش یپرت کرد و رو یو شانه اش را به گوشه ا  شالش

 را هم نداشت .  شیحوصله شانه زدن  موها گرید یحت

 خودش تکرار کرد .  یرا برا دیسرگردانش را به سقف انداخت و بارها جمله جاو نگاهش

 !)  یمهمون یدونی، خودت هم م یمهمون یدونی(خودت هم م

 شد .  یبسته م شیجلو یشتریب یکرد ، درها یفکر م شتریچقدر ب هر

 (دور از جون) چه مرگش بود ؟  دیجاو نیا آخر

 کرد ؟  یم یبدقلق نقدریا چرا

  د؟یکوب یکردو برسرش م یهمان را چماغ م دیبا دیآرامش جو زده بود با یبرا یحرف کیاو  حاال

 لب گفت و  ریز یاعصاب یب وانهید دیجاو

 یب شیوگرنه آت دادیوقت را نشان م ریکه ساعت ، د فیاش انداخت. ح یبه ساعت گوش ینگاه

 اش انقدر تند بود که مجبورش کند به  منصور زنگ بزند .  یحوصلگ

  

شد حتما  یکاسه صبرش تا لبه پر شده بود و اگر ادامه دار م یعنیها را نداشت. یباز نیتحمل ا اصال

 شد.  یم زیلبر

 شد .   یخانواده به آن خانواده شوت م نیو مثل توپ فوتبال ، از ا دیشن یحرف م دیبا یک تا

 شد   یآن اتفاق ساکت نمبخاطر  اگر

 شد .  یهم نم لیا کیرفت االن بالکش  ینم یهمه سکوت و خودخور نیتا ا شیآبرو یبه پا اگر

 !  شیاز همه بدتر عموها و
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 .  افتندیفقط منتظر بودند اسرا برود و به فکر ساخت و ساز خانه مادربزرگ ب انگار

که انجام  یکار یو نادرست یبه مادربزرگ و مادر خودش هم شک کرده بود و در درست گرید حاال

 شده، دو به شک بود. 

 او را به هراس انداخته بود.  شیاز پ شتریب ندهیا قتیحق در

به شدت وحشت  دیایونظر همگان تو زرد از آب در ب فیهندوانه ازدواجش برخالف تعر نکهیا از

 داشت. 

 درست بود تجربه همه جا کارساز بود؟  شانیواقعا حرف ها یعنی

 نه ! ...  ای

 خوب آورده بود ؟  شیاستخاره اش افتاد. اگر بد بود ، پس خدا چرا برا ادشیافکارش  انیم

 به حال انفجار در آمد.  مغزش

 کردن سخت بود.  نیشده بود ، چقدر سبک ،سنگ درمانده

 تیگفت : قربون بزرگ شیرو به آسمان به خدا شیبلند شدن از جاشده، در حال  زیخ میکه ن همانطور

 تو کاسه ام !  یاعصاب گذاشت یب نیداشت ، ا یبیچه ع مونیبشم مگه زندگ

 اش درآمد.  یگوش یکردو قصد بلند شدن داشت که صدا زانیرا از تخت او شیپاها
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 بود.  ناینشست ، م شینشده دوباره در جا بلند

: اسرا ،  گفتیوقفه م یکه ب دیچیپ یدر گوش نایم یو صدا دیصفحه کش یشصتش رو رو یسر خوش با

 تل شارژ ندارم ، بدو !   ایب
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 تماس قطع شد   و

 را باال آورد .  شیو پاها دیشکم دراز کش یرو

 بود .  وانهیتکه کالمش د 

 کرد و نتش را روشن کرد .  نایم بینص یا وانهید

نرفته بود  شیبرنامه ها یو تلگرام و باق یها و اتفاقات سراغ گوش یریدرگ نیوقت بود بخاطر ا یلیخ

 کرد.  پیتا شیرفت وبرا نایم امیسراغ پ میها روان شد ، اما مستق امیپ لیو به محض باز شدن س

 سالم   _

 ؟  گذرهیخوش م یدختر ! شوهردار ییکجا _

 اش زد .  یبه شوهردار یشده و پوزخند لیسمت راست بدنش ما بهیکم شیجا در

 گفت.  یرا م یکدام شوهردار 

 بود .  دهیبه مرحله نگاه عاشقانه هم نرس یحت دیبا جاو 

 ؟  ی!!تو از کجا خبردار شد یلیخ _

 کوبن تا آپارتمان بسازن !  یزنگ زدم خونه ، مامان گفت خونه حاج خانم دارن م _

  

 نوشت : آره بختم خوب بود ، همه رو بخت گشا کردم !  هیکنا با

 نوشت.  شیآمد ، واضح تر برا نایتفکر که از طرف م شکلک

 کرد.  یمادرجون قبول نم یبه مادرجون گفته بود ول یهام چند بار ی! عمو مجرد گهید نیهم _

دوباره  یگفت اسرا مجرده ، دخترمو کجا بفرستم . به محض عقدمون ، حرف خونه ساز یهمش م 

 شروع شد،خودم به مادرجون گفتم ، اجازه بده خونه رو بکوبن. 

 !  یدیرس ارتی، شما هم زودتر به  گهیبله د _
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 کجا بود!  اری وونهینوشت : د دوباره

  

 منو !  امی! نخونه پ دهیخواب _

 یدهند و قلوه م یو باهم دل م دهیکنار اسرا خواب دیکرد االن جاو یدل مست بود فکر م نایم چقدر

 .  رندیگ

 !  وارهی،روشم سمت د دهینوشت : آره خواب یشوخ به

 !  ولیا _

 و نوشت.  دیخودش را باالتر کش یلب اسرا آمد . کم یرو یبزرگ خنده

 ؟ یتو درس ندار _

تو چرا دو هفته  یآروم و قرار نداشتم ، راست گهی، د دیخونه جاو یرفت دمیبه جون اسرا تا شن _

 ؟  ینبود نیآنال

 ! کار ، درس ، امتحانات!  گهیبودم د ریدرگ _

 جون !  دیو جاو _

 .  دیاسرا خند دوباره

 !  دیدر خودش مرده بود ، نوشت : آره ، آقا جاو بیکه عج یطنتیبود ، ش طانیواقعا ش نایم

 ! نمتونیعکس از خودتون بفرست بب هیجون،  دیخوب ، آقا جاو یلیخ _

  

 !  دیاز خودش نداشت! آن هم دونفره ؟با جاو ی، عکس دیرا گز لبش

 !  شکشیبود؟ عکس پ دهیرا د دیجاو هیدو ماه سا نیا اصال

 عکس ندارم !  _
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 !  نیریاز خودتون بگ نیعکس نتونست هیدوماه  نیا یعنی،  یپررو ، عکس ندار _

  

 واقعا هم عکس نداشت.  خب

شب عقد به او گفته  قاینفهمد ، دامادش دق یصورتش را سرخ کرده بود تا کس یلیدو ماه با س نیا

 حلقه دستش نکند ، فعال او را به حال خودش رها کند .  

شد ،  یسکوت مطلق منته کیسرکوب شد و به  دیجاو یاز سو جاناتشیکه ه یآن شب ، شب دوباره

 طرش زنده شد .  در خا

 صاف نشست.  شیجا در

 ؟  نایگفت به م یم چه

 نداشت ، داشت ؟  رادیکه ا یدروغ مصلحت کی 

 بود ؟  ندینبود که زبون سبزش را بب یکس یکیتار نیدر ا نجایا

 . دیخند یرکیز ریرا به باال گرفت و ز سرش

شود سرش را به  یزبانت سبز م ییگفت اگر دروغ بگو یبه او م الیافتاد که ل شیها یبچگ ادی

 نوشت :  نایم یسبز نشه و برا ر،زبونمیبگ دیدفعه تو ند نیا ایباالگرفت و گفت:خدا

 خودم پره !  یتازه حافظه گوش میریگ یبهتره با همون عکس م دیجاو یعکس گوش تیفیک _

  

 و دم دستگاهش!  تیفیچه هست !چه برسد به ک دیجاو یدانست مارک گوش یخوب بود اصال نم حاال

 صحبت کرد.  نایبا م گرید یکم

 ی، از زندگ نایم یها و متلک ها یگوش داد و در مقابل شوخ نایم یبه حرف ها شتریب قتیحق در

 یخداحافظ کیکرد و در آخر با  یباف الیراداشت خ شیارزو یکه روز ییایگفت ورو شیافسانه ا

 کوتاه  مکالمه  را خاتمه داد . 
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آمده بود که فقط نوشته شده بود. اسرا  یهم از زمان امیپ کیزد  شیها امیپ یباق یالبه ال یگشت

 خانم! 

 ها گذشت و نت را خاموش کرد.  امیپ یاو و باق امیتوجه از کنار پ یب

 . دیعجب چسب نایها چت اش با م یحوصلگ ینت را نداشت و با تمام ب حوصله

 !  دیجاو

 ! دیجاو

 ! دیجاو

 بار نام اورا زمزمه کرد.  چند

 ساخته بود.  نایم یاز او برا یبت عجب

 بالشت گذاشت.  یبود سرش را رو دهیعرض تخت دراز کش یکه رو شیپ قیبر خالف دقا یرو نباریا

 ! دیبالشت جاو یرو

 بود؟  دیعطر جاو یداد،بویم یخوب یبو عجب

 زده بود!  نایکه م ییکرد،همان حرف ها طنتیش دلش

 به مالفه اش زد .  یوچنگ دیتخت کش یرو یدست

 بود؟  نجایا دیجاو یجا ییرایپذ یخوب بود ،االن به جا دیبا جاو اگر

 ادب!  یب یو به خودش گفت اسرا دینشست ولبش را گز شیدر جا عید،سریفکرش هم خجالت کش از
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در مواقع  نایمثل م  طانیمثبت ش یهمدم انرژ کیرا فراموش کرد، دیجاو یها یاعصاب یکل ب به

 حساس چقدر خوب بود! 

 داد.  یانجام م دیقبل خواب را با یخوابش گرفته بود بلند شدو به سمت در رفت،کارها گرید

 کوچک انداخت.  ییرایبه پذ یدر را باز کردو نگاه یال ارام

 هم خواب بود.   دیبود و جاو کیتار اتاق

 انداخت.  دیبه جاو ینگاه سیرفتن به سرو نیآمدو در ح رونیاز اتاق ب نیپاورچ نیپاورچ

 !  ردیخودش را بگ یکنجکاو ی!نتوانست جلوگریبود د دختر

 بدون پتو و در خود جمع شده به خواب رفته بود.  دیجاو

 اعصاب!  یگفت:غد ب  دیرفت به جاو سیکه به داخل سرو یو در حال دیکش یاه

 دیطرحدار عوض کردو در تخت جاو یو شلوار راحت دیکوتاه سف نیآست شرتیت کیرا با شیها لباس

 . دیدراز کش

 شد.  یاز ذهنش خارج نم دیجاو ادیقرار گرفت و  دیعطر جاو ریهم تحت تاث باز

 شد؟  یم یزندگ نیرام ا دیکرد جاو یداد و محبت خرج م یاگر به حرف مادربزرگ گوش م یعنی

 بود.  دهیجمع شده خواب یافتاد که مثل گنجشک دیجاو ادیهم  باز

 خارج شود.  دیاما نتوانست از فکرجاو  دیسرش کش یرا رو پتو

 پتو ببرد؟  دیجاو یبرا یگفت وفکر کرد چطور ینشست و هوف شیجا در

 زد؟  یبد نم یشد و حرف ها یاعصاب نم یب دیبرد باز جاو یم اگر

 زد؟  یبه او نم یگریکرد و انگ د ینم یو بداخالق یبد قلق باز

 . دیمواجش کش یداخل موها یگذاشته دست شیزانوها یرا محکم کنار زد و نشست وآرنج رو پتو
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 گذاشت خودش تا صبح خواب نداشت. یپتو نم د،اگریفهم یکه م بدرک

 یکار دستش م یگاه یخوش قلب نیخوش قلب بود و ا یادیهم جزو امراض خودش بود ،ز نمیا

 بود.  دهیداد،نمونه بارزش سپ

 کرد،شوهرش بود؟نبود؟  یفرق م دیجاو اما

 هم قابل درک بود نبود؟  شیها یبدقلق

 هم حس او را داشت!  دیرابطه دو دل بود حتما جاو نیکه خودش از ا همانطور

 خودش را برداشت و به سمت در رفت.  یزدو پتو ایرا به در دلش

 ! نهایهمه ا یکرده بود پتو هم رو شکشیکه تخت و بالشت خودش را پ دیجاو

 دیدر را باز کردو آرام آرام به سمت جاو یرا پشت گوشش راند ال شیکه موها یزدو در حال یلبخند

 لب گفت ،عمرا پتوتو بهت بدم!  ریرفت و ز
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 ) دی(جاو

 زدن آن حرف ها به اتاق نرفته بود.  یبود که اصال برا نیا قتشیحق

 ! اوردیخودش پتو ب یبود برا رفته

 خودش را بردارد.  یاو ،پتو یپتو یخواب اسرا را گرفته بود و قصد داشت به جا رخت

 یها میدختر درست وسط احساس او کرده بود بدجور س نیکه. ا یو کار دیکه از اسرا د یریتصو اما

 و مجبورش کرد آن حرف ها را بزند.  چاندیاش را به هم پ یعصب

 گرفتن پتو از اتاق خارج شد.  وبدون
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 بود.  مانیاز کرده خودش پش تینها یرخت خواب نشست ب یکه رو یزمان و

 برد؟  یبدون پتو خوابش م مگر

 واجب بود.  دیجاو یخدا که پتو مثل مسواک برا اخ

 جمع باشد.  الشیبود تا خ یکنارش م دیظاهر هم که شده با به

 .  امدیکه ن امدیدر رخت خواب غلت زد اما خواب به چشمانش ن یسه بار دو

ان را هم نداشت دوباره سروقت اسرا برود و از او پتو  یشدن ها رو یو کفر یبعداز آن همه بدقلق 

 بخواهد. 

 . دادیغرورش اجازه نم اصال

 شد؟  یم مگر

 گذاشت.  یمرد هم پا به آن اتاق نم یم ییپتو یصبح اگر از ب تا

 کرد.  یدختر خراب نم نیا یاش را جلو جذبه

باز شدن در ،چشمانش را بست و خودش را به  یند ساعت گذشته اما با صداچ قایدانست دق ینم

 خواب زد. 

 آمد،  یبهداشت سیدر سرو یبعد صدا هیثان دو

 هم شد!  زیخ میرفتن به اتاق،ن یبود برا یخوب فرصت

 که با خود زده بود چه!  ییغرورش چه؟حرف ها اما

 و چشمانش را بست تا اسرا به اتاق برگردد. دیدراز کش شیدر جا دوباره

 سرش افتاده!  ینرم رو یزیشد در فکرش بود که حس کرد چ یزودتر صبح نم چرا

 تا مرز هزار ضربه!  دیقلبش باال رفت،شا ضربان
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 بود..  کیاما خوب بود که اتاق تار دیلرز یکم شیها پلک

 مرتب شد.  شیامدو گوشه ها شیشانه ها ینرم تا رو یپتو

کشد تا از نبود راه  یگذارد و به دور واطراف آن دست م یسر بچه اش م یکه پتو را رو یمادر مثل

 هوا مطمئن شود. 

 ! ختیر یهر دلش

 بود؟  اسرا

 محبت؟  نیآن همه دادو قال ،ا بعداز

 سرش حس کرد.  یاسرا را باال ینفس ها یشد که صدا سیخ یزمان تنش

،دست  دهیکش رونیپتو ب ریبه او نکرده بود تا بتواند دستش را از ز یانقدر بد ایراه داشت و دن کاش

 او را درآغوش بکشد.  ردویاسرا را بگ

نخورده بود  نیزم یحرف ها بود،در مقابل اسرا دلش سر خورده بودول نیتر از ا نهیپر ک ف،دلشیح اما

 کند.  یکه بخواهد فکرش را عمل

را  یاتاق باز هم دختر یکور سو انینش را باز کردو از مکه حس کرد اسرا از او دور شده چشما یوقت

 کرد.  یوار اورا به سمت خودش جذب م یلیکه ل دید

  

  117 پست

 (اسرا) 

  

 داد.  هیکه به اتاق برگشت و در را پشت سرش بست و به آن تک یوقت

 داشت.  یحس بهتر حاال
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 توانست راحت بخوابد.  یبود م نیحداقلش ا 

 رفت.  ینم ادشیاز  دیو سرش را در بالش فرو کرد ،چهره جاو دیتخت دراز کش یرو

 آمد .  یمردانه بودن معصوم به نظر م نیکه در خواب ، در آرامش، در ع یصورت

 برافروخته و خشن داشت.  یصورت شانیاشنا یکه نصف لحظه ها ستیهمان مرد نینه انگار ا انگار

 آورد .  یاز خودش درنم یحد خوب بود و خون آشام باز نیتا ا دیهم جاو تیدر واقع کاش

  

صبح کوک کرد و سرش را در  قهیدق یهفت و س یبرا یاش را برا یخارج کرد و گوش نهیاز س یآه

 گرفت و  چشمانش را به خواب سپرد !  دیاز عطر جاو یقیبالش فرو کرده ونفس عم

  

 ) دی(جاو

  

 هم در دلش افتاد .  یزی، چسرش افتاده شد  یکه پتو رو یلحظه ا از

 شده بود .  وانهیانگار د 

 . چدیبه خودش بپ یخواست مثل مار زخم دلش

 خودش را بفهمد.  توانستیمبتال شده بود که نم یبه چه درد و مرض 

 شده بود .  زیبود و حاال چند چ زیچ کیقبال دردش  

 .  دیایگذاشت خواب به چشمانش ب یافکار خودش بود که نم نینبود ، ا دنیمانع نخواب گرید سرما

  

دخترانه  یاش را به پتو رهیآن گذاشت و نگاه خ یرا باال آورده دست رو شینشست و زانو شیجا در

 رنگ !  یصورت یاسرا انداخت ، پتو
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به عرق نشسته  شیپ قهیکه تا چند دق یی، همان جا دیبه پشت گردنش دست کش گرشیدست د با

 بود. 

 درمانده شده بود!  عجب

 برخواست .   شیرا کنار زد از جا پتو

 را لعنت کرده بود .  نیکه رام یرا لعنت کرد مثل تمام آن هزار بار نیهم رام باز

 در کاسه اش گذاشته بود.  ینان عجب

 اصال اسرا نان نبود که !  

 بود .  یقند ینیریش

 از آن برداشت .  شدیشد گذشت و نه م یم نه

  

 سمت آشپزخانه رفت.  به

 توانست ؟  یتوانست خودش را مهمان کند نم یکه م ییچا کیبود  دهیحاال که خوابش پر 

 بود ،گرمش کند .  دهیپتو دراز کش یکه ب یدر عوض آن چند ساعت تا

 بهانه است.  کیفقط  ییدانست چا یخودش م شیچند پ هر

 بهانه بود . با آمدنش آتش به جانش انداخته بود ، گرم شدن  اسرا

داشت و او را  یلیل یمکان که پراز هوا نیخواست خودش را از ا یحکم مسکن داشت فقط م ییچا

 کرد  خارج کند !  یمجنون م
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 (اسرا) 

  

داد که هوا   یرا م نیاز خواب برخواست اتاق روشن روشن بود و ظاهر امر ا لیزنگ موبا یصدا با

 دارد   یامروز آفتاب قشنگ

 . 

از  کتریبه دانشگاه نزد دیدر کارش نبود خانه جاو یکالس داشت. عجله ا قهیدق یهشت و س ساعت

 .  دیرس یساعته هم م میخانه خودشان بود . ن

 .  دیبه کام کش یقیخنک اسفند  نفس عم یپنجره را باز کرد و از هوا یال

  

 را مرتب کرد و از اتاق خارج شد......   لباسش

 شدنش همانا !  دیجاو نهیبه س نهیشدنش همانا و س خارج

  

 بود.  دهیلرز دیدهانش گذاشت ، تمام بدنش مثل ب یو دستس را رو دیکش یبلند نیه

 وقت صبح !  نیا

 ! دیجاو

 !  افهیق نیا 

 یگرینتوانست عکس العمل د دنیکش نیذهنش جز همان ه یبود که حت یانقدر ناگهان زیچ همه

 بکند. 

 به او زد و وارد اتاق شد .  یبا عجله تنه نامحسوس دیجاو

 برگشت .  دیزده به چارچوب در به سمت جاو هیگذاشت و تک رونیب یقدم
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 با عجله بود .  شیکارها تمام

 که نه ، فوق عجله بود !  عجله

 کرد .  یلب زمزمه م ریهم ز ییزهایبدود و همزمان چ خواستیم انگار

  

اش  یآن را از تن کرد ، تازه دوهزار دنیکش رونیبرد و قصد ب راهنشیدست به پ دیکه جاو نیهم

 کرده ؟  رید دیافتاد که جاو

 پا تند کرد .  سیدر کنار رفت و به سمت سرو یشرم صورتش سرخ شد و با عجله از جلو از

  

 به خودش انداخت.  ینگاه نهییو از آ دیبه صورتش کش یدست

 بودآ !  کینزد 

 برود .  شیبود آبرو کینزد

  

وگرنه از خجالت  دیبود او را ند واریسمت د شیرو دیو با خود فکر کرد شانس آورد جاو دیرا گز لبش

 شد .  یآب م

  

و سالنه سالنه در حال انجام  دیآب به صورتس پاش یزدن است مشت دیکرد در حال د یفکر م حتما

 آمد .  دیجاو  یموها ادیازه ت نهییآ یرو دیشانه جاو دنیبود که با د شیکارها

 !  دیدرهم برهم شانه نکرده جاو یموها

  

 !   دیتکرار شد . عجله جاو شیباز صحنه ها برا و
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 ، غرولندش !  دنشیدو

بود  شیراحت در حال انجام کارها الیبا خ ییخشک شد ، و حاال در دستشو شیمجسمه در جا مثل

 هم شانه نداشت .  شیکرده بود و موها رید رونیآن ب دیکه جاو یدر حال

 داخل بود.  نیاش هم ا یبهداشت یشیآرا لیوسا تمام

  

آب را بست و دستش را خشک کرده، نکرده از  ریگذاشت و ش شیرا سر جا زیعجله همه چ با

 !  دیدو رونیب سیسرو

  

 رفته بود .  دیخانه آمد ، جاو یبسته شدن در ورود یرا هنوز خارج نکرده بود که صدا شیپا اما
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 ) دی(جاو

  

 به اتاق نشسته بود .  رهیبه دست خ وانیاز شب ل یپاس تا

محبت مادر و  یکه به جا یاش ، از لحظه ا ی، از کودک دیوار به همه جا سرک کش وانهید فکرش

 .  دیو پس زدن ها را چش یآغوش گرم او طعم بداخالق

خود فرو رفت و همدمش شد همان  ییتنها لهینوجوان شاداب و سرزنده در پ کی یکه به جا یزمان تا

 یشدند و اندک یاو م یکه کوتاه مدت  وارد زندگ یو دوستان شیو درس و کتاب ها یاتاق خانه پدر

 رفتند .  یبعد هم م

  

 در دستش بود .  یچا وانیل نیهم یرگیاش هم به ت یداد ، زندگ وانیرا به بخار برخاسته از ل نگاهش
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 ، تلخ و سوزنده !  رهیت

 نداشت ؟!   یمیصم یمیدوست صم کیمدت  نیچرا تمام ا یراست

 دوستانش ؟!  ایاز خودش بود  بیع

 و دهانش مزه زهر گرفت .  دیداغ نوش یاز آن چا یقلپ

 قند ، واقعا زهر بود .  یب یچا

 که زهر بود و زهرتر هم شد .  یاش ، زندگ یمثل زندگ درست

شدو خودش هم  لیبه سرما تبد شیبخار چا نکهیمبل نشست و انقدر فکر کردو کردو کرد تا ا یرو

 . دیمبل خواب ینشسته رو

 چشمانش را باز کرد.  یفیضع یلیخ یصدا با

 دانست کجاست.  ینم

دسته  یکه رو یبود و گردن زانیکه او یافتاده بودو دست نییکه خشک شده از مبل پا ییبا پا یعنی

را متوجه نشده  زیچ چیه دادیرا نشان م قهیدق یکه عدد هفت و س یمبل خشک شده بود و ساعت

 بود. 

آمد ساعت هشت  ادشیبه گردن درد دارش داد و با تکان گردن،ذهنش هم روشن شدو تازه  یتکان

خوش  و صدالبته نیطبق قوان دیداردو با یرا در دفتر استاد صارم دشیجد یجلسه کار نیصبح اول

 سر ساعت آنجا حضور داشته باشد.  یانظباط

 . دیاش از جا برخواست و به سمت اتاق دو دهیخواب یتوجه به دست و پا یعجله و ب با

 در اتاقش در خواب ناز بود.  یپهن بود و دختر نیزم یدر بسته بود و رخت خوابش رو اما

 کرد؟  یچکار م حاال

 همه عجله و در بسته!  نیا با
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 نبود؟  یادب یب تیشد ؟نها یسرزده وارد اتاق م شبیهم مثل د باز

 کرد؟  یاسرا م یبرا یچه سخنران باز

زدو قصد کرد در را  ایبد خواب کردن اسرا به در یو دل را برا دیاش کش دهیژول یموها انیم یدست

 قرار گرفت.  شیبکوبد که در باز شد و اسرا روبه رو

 . دیدو شینبود با عجله به سمت کمد لباس ها زیکردن جا صبر

 . دیدو سیبه سمت سرو دیرا که پوش شیها لباس

 خورد.  یکه هر بار به در بسته م فیح یول دیدو یم دیفقط با امروز

 ! سینوبت اتاق بود و حاال نوبت سرو اول

 شانه اش!ژلش ،تافتش،.......  یوا

 کوچک بود.  یواریدر آن چهار د همه

  زد؟یدر م ی!اول صبحیکرد اول کار یم چکار

  د؟یکش یم رونیب سیرا از سرو دخترک

 کرد.  یبه آب بسنده م باداباد

داد و باز هم دوباره به سمت اتاق  شیبه موها یو نم دیبه صورتش پاش یو آب دیسمت آشپزخانه دو به

 . دیخواب دو

 اخ شانه نداشت!  اخ

 شد...  یدرست م دنیموها مگر با دست کش نیا یول دیکش شیبه موها یدست نهیا یجلو

 .. دیدور خودش چرخ رانیح

 به لبش آمد.  لبخند
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را  شیبرداشت و موها نیزم ینوکرتم و شانه اسرا را از رو ایلب گفت :خدا ریرا باال گرفت و ز سرش

 را برداشت و به سمت در خروج پا تند کرد......  لشیو وسا فیشانه کرده ک
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  (اسرا)

  

به  نهیاز ا یرا برداشت ، لحظه اخر نگاه شیو کتاب ها و جزوه ها دیاو هم لباس پوش دیرفتن جاو با

 خودش انداخت. 

 ! دیجاو حلقه

 کرد.  یم یو خوش فرمش به او دهن کج دهیانگشت کش انیرنگ تعهدش م ییطال حلقه

 داشته باشد.  یخواست به او تعهد ینم صاحبش

 شد.  یمتعهد بودن خودش هم جرم محسوب م و

 شد .  رهیخ نهیداخل آ رهیبه چشمانش ت نگاهش

 یچه حلقه دست کردن نیآورد ،ا یکه سر در نم دیداشت و حاال باز  مهمان بود؟،از رفتار جاو اجازه

 گذاشت.  شیارا زیم یحرکت در آورد و آنرا رو کی! حلقه را از دستش با یزنگ ای یروم ایبود،

با خودش  دیکه جاو یبه بعد هم خبر دار نشوند بهتر است،البته تا زمان نیکه خبر نداشت ،از ا یکس

 رو بشود. 

  

 ! شیتلخ زندگ یفیاز بالتکل ییخواست،رها ییرها یکم دلش
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 ادشیفرو بردو  در را پشت سرش بست .تازه  شیرا در کفش ها شیکه پاها نیاز خانه خارج شد ،هم 

 خانه مهر را ندارد.  نیا دیآمد ، او کل

 کرد ؟  یچکار م دیبرگشت با حاال

 و اخالقش افتاد .  دیجاو ادینداد ؟ و بعد دوباره  دیبه او کل دیجاو چرا

  

 ؟  یشد یقوزباالقوز نم گهیشد تو د یدر را در چنگ فشرد و گفت : نم یا رهیدا رهیدستگ

 من چکار کنم؟  حاال

 به در انداخت و راهش را به سمت راه پله کج کرد.  یغره تند چشم

زند  یم یبه زمان یقبل از شروع کالس سر دی،شماره الهام را گرفت تا به او بگو دیدانشگاه که رس به

پر  یصحنه ها نیتر از آن است ا طانیدهد ،اما غافل از انکه الهام ش لیرا به او تحو یقبل یتا برگه ها

 . از حرف را از دست بدهد

 ! امیانتشارات بمون کالس م رمیگفت:الو الهام دارم م دیچیپ یبله گفتن الهام  که درگوش یصدا

  ؟یاالن بر-

 کالس!  ارمیجزوه هارو نم گهیرم،دیدارم م-

 ! امیمنم م سایوا-

 ! امیبابا زود م-

 تنگ شده!  یخوب دلم برا زمان-

 ! یاریدر ب یبه خدا اگه مسخره باز-

 تنگ شده!  ه،دلمیالهام،مسخره چنه جون -

 ! ایو پر حرص گفت:ب دیرا گز لبش
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 . ستادیبه انتشارات متصل بود منتظر الهام ا شیکه انتها ییراهرو چیپ کنار

  ؟یبا لبخند گفت:سالم نرفت ستادیکنار ش ا زدیکه نفس نفس م یبعد الهام  در حال یا هیثان

 رفت:دوساعته معطل توام!  یگریغره د چشم

 نشدا!  دقهی-

 دهیکارمو رس ،االنیبود دنبالم راه افتاد یرا به سمت انتشارات گرفت و گفت:چهار تا جزوه چ راهش

 بودما! 

 شانه اش جابه جا کردو پشت سرا اسرا راه افتاد.  یرا رو فشیک

  ؟یسر صبح چه بد عنق-

 و اخمو به الهام نگاه کرد.  برگشت

 ! یشاهده فقط از اون حرفا بزن ؛خدایاومد یچ یدونم برا یمن که م-

 تر!  کیگوشش گفت:گردن ما از مو بار ریبرداشت و شانه به شانه اسرا شدو ز یقدم

 باال آمد.  زیم یولو شده رو یاز برگه ها یبه در زدن و همزمان با وارد شدن ،سر زمان یتق

 . دیبه گردنش کش یدر هم شدو ناخودآگاه دست شیاسرا اخم ها دنید با

 شده بود.  دهیبه آن کش دیکه ناز شصت جاو ییاهمانج

  دیلب شن ریرا ارام و ز یکه جواب زمان یگفت و وقت یسالم

 گذاشت گفت:  یم زیم یکه رو یدر آورد و در حال فشیجزوه را از ک همزمان

 تموم کردم!  نارویا

 جواب ندا........  نیداد امیکه پ دیببخش

 داد.  یرا که باال گرفت ونگاهش را به زمان سرش
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 شد..  یطور حالش

 ترس!  دمیشا ایحس خاص،پر خال،،حس نامفهوم!و  کی

 .  ردیگ یحلقه را در آغوش م  یبه دستش بود و همان دست رهیدرست خ یزمان نگاه

 ماند.  یمات نگاه زمان قهیدق چند

 زد.  شیبه پشت بازو یالهام ضربه ارام 

 هم باال آمد.  یزمان نکار،نگاهیو همزمان با ا دیچادرش کش ریرا مشت کردو دستش را باال ز انگشتانش

 . ظیپر اخمو و پر از غ ینگاه

 از اسرا  طلب دارد.  یزیزد چ یکه داد م ینگاه

جا تا  نیهم دیگفت:ممنونم،بزار یجمله اش را کامل کند زمان نکهیته ته په ته افتادو قبل از ا به

 باهاتون حساب کنم. 

 دهانش را قورت داد.  آب

 کرد.  یتا آسمان فرق م نیاالن زم یچند روز قبل با زمان یزمان

 شده بود؟  چه

 ! نیحساب کن سرهی نیکه قرار بود بهم بد یدیباشه ،با کار جد-

 یبلغم زیم ریکوچک ز یکه از کشو یان نشست و درحال یو دوباره رو دیاش را عقب کش یصندل-

 .  دیکش یم رونیب

 ،اونم کنسل شده...  ومدهین یدیلحن به اسرا گفت:فعال کار جد نیتلخ تر با

 کنم!  یاومد خبرتون م دیجد کار

خودش پوشه زرد رنگ را به او  ینداشته باشد،زمان دیتکان داد،محال بود کار جد یحس یرا با ب سرش

 ! ینشان داده بود و گفته بود حاال نه،دفعه بعد که آمد
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 گفت؟  یروز دروغ م یروشن به

 کوتاه از اتاق  خارج شدند.  یخداحافظ کیبا

 چش بود؟  نیا--

 آمد.  رونیالهام از هپروت ب یصدا با

 امروز چقدر گوشت تلخ بود؟ -

 به انگشتش بود.  یزمان یهمان نگاه خاص و پر معن ریفکر اسرا هنوز درگ اما

 گوشت تلخ کجا بود.  ه،ینطوریهم شهیهم-

اورد  یبرات صندل ادینم ادتیکشت ، ینگرفت،اوندفعه داشت خودشو م لینبود به خدا!اصال تحو-

  ؟ینشست

 معطلت کرد.  یحرف زد ،کل یکل

 نگاه تلخ!  کید،یفهم یرا نم ینگاه زمان یهم داشت،اما معن ادیدانست و قشنگ به  یم نهارایا همه

 برده بود؟  ییعقدش بو هیاز قض یعنی

 راجبش بکند.  یاالتیخ یاز خود نشان نداده بود ک زمان ینداشت!اصال تا به حال رفتار امکان

 . ادینم ادمیرا تند تر کرد و گفت :نه  شیقدم ها دویالهام را کش دست

  121 پست

 ) دی(جاو

  

 شدیبد جلوه داده م یکم ریتاخ نیکرده بود و وجهه اش با ا ریانقدر د شیروز کار نیاول نکهیا از

 بود.  یشد گفت کفر یم یبود ،به نوع یناراحت و عصبان

 شرکت را باال رفت و دکمه اسانسور را فشرد.  یکوتاه ورود یها پله
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 . دیخارج کردو به سمت پله ها دو نهیاز س یقیپنج را که نشان داد ،نفس عم عدد

 هم در بسته!  باز

 اسرا بود.  ریرا در هم کرد،همش تقص شیها اخم

و نقشه  یمشاور و طراح نیانداخت،(گروه مهندس ییطال یبه تابلو ینگاه ستادیدر باز شرکت ا یجلو

 ساختمان ونوس)  یکش

 رفت.  یبه سمت منش میانداخت و وارد شدو مستق شیبه لباس ها ینگاه دویکش یقیعم نفس

 نه!  ایشروع شده  د،جلسهیکه خواست بگو نیهم و

 دیجاو دنیاز آن خارج شدو با د یخوش دوخت یدر کت و شلوار سرمه ا یباز شدو مهندس صارم در

 !  یکرد ریزد و گفت :د ی،لبخند

 رفت.  یو به سمت صارم برگشت

 شرمنده استاد! -

 .  میبر دیعجله کن پسر ،همه تو اتاق جمع ان با-

 به سمت اتاق خودش رفت.  و

 انداخت.  یبه اتاق خال یوارد اتاق شدو نگاه یسر صارم پشت

 ! ستین یکس-

 طرح ،گفت:اتاق  کنفرانسن!  یرو کردن برگه ها رویرفت و  شروع به ز زشیپشت م مهندس

 برم به اتاق؟  ایهست  یبا من امر-

 مرتبه؟  نیبرگه ها بنداز بب نیبه ا ینگاه-

 به برگه ها انداخت.  یگذاشت و نگاه زیم یرا رو فشیک
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 پسر جان!  یکردیم رید دینبا یروز اول کار-

 هیبا روح یجمله بس نیبه استاد خوش اخالقش انداخت که ا ینگاه دویخورده دست از کار کش کهی

 نداشت.  یاو همخوان

  د؟یجاو یازدواج کرد-

 خوردن،کامال شوکه شده بود.  کهی یبار به جا نیا

 ! زیو تعجب برانگ قیشوک واقعا عم کی

 بود..؟ دهیاز کجا فهم او

 نگفته بود.  یزینزده بود،چ یبه کس یحرف

 ! اریب ینیریدفعه بعد با خودت ش-

  

را  یزنانه  بلند یکنار گردن و گوشش ،تار مو قای،دق دیشانه جاو یو همزمان دست باال برد و رو 

مواظب خودت  شتریباال رفته و خندان گفت:ب یانداخت با ابروها یم یهمانطور که کنار دویکش رونیب

 نره...  ادتیهم  ینیریباش پسر جان،ش

 آن لحظه!  دیجاو و

 وجودش را گرفت.  یآن لحظه ،نه تنها آب شدو صورتش سرخ شدو عرق سرد فقط

 از خجالت مرد.  یواقع یمعنا به

  

 خارج نشد.  یزیار باز و بسته شد، اما چچند ب یگفتن حرف یکاغذ ماندو دهانش برا یرو دستش

به شانه اش زده  یارام یگذاشت وضربه  دیشانه جاو یرو یدست  زدیرا دور م زیکه م یدرحال یصارم

 شد!  ریبا لبخند گفت:بدو پسر جلسه د
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  122 پست

 ) دی(جاو

  

  یاز اتاق کنفرانس هم پا یا گوشه

 و  با مهمانها  ستادیمهندسان ا گریو د یصارم

 کرد.  یخداحافظ

 کرد   ینگاه م یوقت که به صارم هر

  ی.چه فضاحتشدیبلند درخاطرش زنده م یآن تار مو ادی

 استادش!  یداده بود جلو رخ

  

 از شرم سرخ  یکار یآن جمع کوچک و صحبت ها انیمردانه اش م صورت

 . شد

   نیبه بعد بار ا نیبود از ا مجبور

 به دوش بکشد.  یصارم یجلو شهیهم یرا برا خجالت

  

   یسلطان یخب دوستان امروز آقا_

 کارشونو تو شرکت ما شروع  رسما

 ! کردن
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با هم داشته  یخوب یهمکار دوارمیکنم و ام یازشون تشکر م یطرح قبل تیبه خاطر موفق نجایهم

 ! نیباش

 سرش رو بلند کرد   یصحبت صارم یصدا با

 از شرم   یا ختهیکه آم  یبالبخند و

 گفت:  داشت

 شما بوده.  یاستاد همش به خاطر محبت ها ممنونم

 پسر.  یداشت اقتشویخودت ل_

 یکه همه کارمندان حاضر را به سر کارشان م یگذاشت و  در حال دیجاو یشانه ها یدست رو و

 . میقهوه باهم بخور هیاتاق من  میفرستاد گفت:بر

 نوع حرف  نیدوباره از ا دیجاو و

 استادش سرخ شد.  زدن

  

 (اسرا)  123 پست

 و ان نگاه تند و تلخش بود  یرفتار زمان یکه در کالس نشسته بود ذهنش پ یمدت تمام

به خرمن افکار مشوش  یشیخواند ات یگوشش م ریکه مدام ز یرکیز ریز یالهام هم با حرف ها و

 کرد ،نداشتن کارش بود.  ینگران م شتریاو را از همه ب انیم نیکه ا یزیزد و چ یذهنش م

 کرد.  یاش را جور م هیچگونه  مبلغ شهر حاال

 ! شیخودش ،خرج کتابها داد،خرجیرا م لشیخرج تحص چگونه

 فاصله بود.  یکل یسیتابستانه زبان انگل یکه زمستان بود وتا شروع کالس ها نیهمه مهم تر ا از
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بود که متوجه نشد استاد خسته  دیبه وجود آ شیبرا ندهیکه قرار بود ا یمشکالت ریذهنش درگ انقدر

 را گفته!.  دینباش

 گفت.  یهوا هان  یرا برگرداند و ب شیکه الهام به دستش  زد رو یا باضربه

 کالس تمومه!  ییکجا-

 ! نجامیا-

  ؟یزمان هیزدو گفت:از قض یچشمک

 ! هیک یهم گفت:زماندر یکتابش را بست و با اخم ها یبه الهام انداخت و ال یگوشه چشم نگاه از

 خوشگل ،ناز ،خوش اخالقه..  یهمون اقا-

 ! ی،تو،تو چه فکر میرا بر گرداند  ودر حال بلند شدن گفت:من تو چه فکر فشیگفت و دهانه ک ینچ

 سر اسرا بلند شدو دنبالش راه افتاد.  پشت

 ! می،ماهم بدون یهست یخوب بگو تو چه فکر-

 از دانشکده خارج شده بود.  گرید حاال

از   نکهیاز ا میگفت:ناراحت یبا حال زار واریزده به د هیشکمش جمع کردو تک یرا جلو فشیو ک چادر

 به بعد چکار کنم؟  نیا

 نگاهش کرد.  یجیبا گ الهام

مجبور شد  ییجا هیاسرا که از  یکرد اما برا ینم یالهام کار کردن و نکردن چندان فرق یبرا دیشا

 بود.  یلیخود ساخته شود خ

 کنم ،حساب کردم،  یکه کار م ییمن رو تمام هزار تمن ،پوال-

 ! هیزیبا برنامه ر همش

  ؟یا هینگران شهر-
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  زه؟یچ هیفقط  هیشهر-

  ؟یریگ یچرا از مامانت نم-

هنگفت دانشگاه ازاد را بدهد،و مادرش  هیپدرش چقدر بود،که بخواهد شهر یمگر حقوق باز نشستگ-

 کارشده!  نیتر. دست به انجام ا یجد یجهازش بود و حاال بس هیهم که تا به حال در فکر ته

 کنم!  یم شیکاریولش کن، یچیه-

 من برم باهاش صحبت کنم؟  یخوایم-

 نه اصال! -

 برم خونه!  دیبرداشت و گفت:من با واریاش را از د هیتک

  ؟یاالن ،کالس چ-

 حوصله ندارم! -

 یترم چته!همش ب نیا ؟یشد ونهیگفت:د دیکش یکه اورا با خود م یو در حال دیاسرا را کش دست

 ! یخونیدرس نم گهیحال و کسل، د

  

  124 پست

  

 )  دی(جاو

  

 . دیکش یگذاشت نفس راحت رونیرا که از ساختمان شرکت ب شیپا

 و قهوه خورد.  کینشست و همراه او ک یکه در دفتر صارم یساعت کی  نیا تمام

 شد.  دیسرخ و سف مدام
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 حرص خورد.  شتریب شیشدن ها دیسرخ و سف نیاز همه بدتر از ا و

رفت که  ینم ییکرد و و سراغ ان شانه کزا یم تیشکست و امروز به همان آب کفا یدستش م کاش

قهوه  زیم یمجبور شود پااستاد شوخ طبع و مسنش شود و  یو خنده ها یدست خوش شوخ نگونهیا

 کند.  فیتعر شی،از اسرا

 اسرا که بود اصال؟  یراست

 دانشگاه او را نجات داد .  یبهداشت سیکه در سرو یهمان دختر-

 کرد.  فیاستادش تعر یاز او برا شیپ قهیکه چند دق یهمان دختر ای

 یدر ترازو شهیکه اورا هم یهمان ایاو را به جنون کشاند  شبیکه د ی؟همان فرشته ا یکی کدام

 گذاشت.  یزنان م گریبا د سهیمقا

 باز شد  .  ینگید  نگید یبا صدا نیرا فشردو ماش نشیماش ریبه جلو برداشت و دزدگ یقدم

 داشت.  وایش هیشب یافتاد که سرو وضع یسوار شدن نگاهش به زن هنگام

زن  یهم کور شد،چشمانش را بست و  باز هم به ناحق به دلش  فهماند :اسرا هم زن هست مثل باق باز

 ها! 

 . ستیکس ن چیه هیاو شب یاسرا نکهیاز ا غافل

  

 رفت.  یرا روشن کردو به سمت کالنتر نیماش

 کنند.  ریرا دستگ نیبه او زنگ زده بودند و گفتند بالخره توانستند ،رام شیساعت پ مین نیهم

  

 (اسرا) 

 به سمت خانه رفت.  یلیم یکالسش که تمام شد با ب 
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 یکار ب یبه راحت یتوانست فراموشش کند که چه مساله ا یناراحت بود و نم هیهم از آن قض هنوز

 دغدغه  و راحت او را گرفته.. 

 که چراغ داده بود تکان داد.  یتاکس یو دستش را برا ستادیا ابانیخ گوشه

 . ستادیا یگریشخص د یانطرف تر جلو یگذشت و کم شیاز جلو یادیبا سرعت ز یتاکس اما

 یرا برگرداند اما نتوانست نگاه دلش را هم از کار راننده تاکس شیو رو دیگز تیرا با عصبان لبش

 مسافر با ان مسافر داشت.  نیا نیب یبارش نکند،مگر چه فرق یزیردوچیبگ

 ! گریپول بود د پول

خوش  تینها یلنگ است و او هم در لنگ زدن ب یامد که هرچه سنگ است مال پا ادشیناگهان  یول

 افتاد.  یکور بر سر راهش م یگره ها شهیشانس است و هم

 یا دهیفا چیامد که عجله ه ادشیتازه  ستادیا شیجلو یدست تکان داد و وقت یگرید یتاکس یبرا

 گذاشت؟  یپا به خانه م یدیخانه را نداشت ،با چه ام دینداشت،او که کل

خانه  کیکردو نزد یدر ان بود را  ط دیکه خانه جاو یتا کوچه ا ابان،یلنگان چند متر از سر خ لنگان

 ! ستادهیدرشان ا یدر دستش جلو یبزرگ یافتاد که ش یکه شد نگاهش به دختر
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 آشنا بود پشت   شیکه اندامش از پشت سر هم برا یبه دختر رهیخ 

 فشرد ،سرعت  یهم زنگ در را م سر

 کرد.  شتریرا هم ب شیها قدم
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اش را درآورد و  یگوش بشیاز ج  ستادویا واریبه د لیگذاشت وما نیزم یکوله اش را رو دختر

  شیمشغول آن شد که صدا

 . کرد

 جانا؟ _

 برگشت و نگاهش کرد  وگفت:  جانا

  ؟ییجون!کجا اسرا

 خودش را در آغوش اسرا   عیسر و

 . انداخت

 زد.  یکه در آغوشش بود حرف م نطوریهم

 برم.  خواستمیم گهیچقدر زنگ درتونو زدم ،د_

 آغوش هم جدا شدند و اسرا گفت:  از

 من دانشگاه بودم.  یدادی،خبر م زمیعز یخوش آمد_

  

 به بعد   نیا د،ازیجوش یو سرکه م ریآمد را گفت اما دلش هم مثل س خوش

 کرد ؟  یچه م را

 ؟  بردیناخوانده اش را کجا م مهمان

 را داشت و نه صاحبش را؟  دشیکه نه کل یخانه ا به

 بود.  نشیکه خودش هم اجاره نش یخانه ا به

 بود که خودش چگونه به خانه برود و حاال!!  نیا ریتمام مدت راه دانشگاه تا خانه ذهنش درگ و
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 به حرف آمد.  جانا

 ! یحاج یحاج نیرفت نیجفتتون !!عقد کرد دینامرد یلیخ_

  

 ! ی،تو کجا خبر دار گفتیکه م ییپوزخند بود از انها هیشب شتریب دیزد.شا ینرم لبخند

 یمکه م یحاج یتوانست قانع کننده باشد، مگر تازه عروس هم حاج ی،واقعا نم گفتیهم م یزیچ هر

 شد ؟ 

 وسط باشد.  نیا یاشکال نکهیگذاشتند.جز ا یسر م یعروس را رو تازه

  

  ؟یکه!تو چرا به من سر نزد یخبر دار میامتحانات و دانشگاه بود ریما که درگ زمیعز_

 گفته ،خودمم امتحان داشتم.  دیاسرا جون ،داداش جاو دونمیم_

!من تنهابودم ، یزدیخواست تو به ما سر م یکج کردو عنق گفت:من دلم م نییرا به پا شیها لب

 مامانم که نبو..... 

 گفت:  شیو به جاسکوت کرد  ناگهان

 ،خودم اومدم!  گهیطاقتم تموم شد د_

  

 ! نجایکه تازه دو روزه اومدم ا زم،منیعز یجانا دوباره لبخند زد و گفت :خوش آمد یها یدلتنگ یبرا

 ! نجایا امیفقط خدا خدا کردم صبح شه ب شبی!از دیاومد دمیکردم فهم یچه ذوق یدونیچه بهتر،نم-

 گفت:  دیتعلل اسرا رو د شیحرف ها انیم

 ! گهیتو خونه؟سردم شد د میرینم_
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  شد؟یشد که نرفت ،م ینم

 شد؟  یگفت م تیاز واقع شدینم

 ندارم!  دیگفت:کل یاز مکث کوتاه بعد

  ؟یندار دی:کلدیبا تعجب پرس جانا

 کجاست؟  دیم؟جاویکن چکار

  

 . رمیرفت ازش بگ ادمی، رونیب_

  

 اسرا رو گرفت و برش گرداند.  دست

 . ادیب دمیجاو میزنیخونه ما ،زنگ م میبر ایب-

 .  دیخودش را عقب کش یقدم

 نه قربونت کار دارم. _

  اد؟یب دیپشت در تا جاو یبمون یخوایم_

   یدهانش را قورت داد به درست آب

 در   قتیمطمئن نبود ؛در حق کارش

 نبود.  یکارش که شک یدرست

 شک داشت .  دیرفتار جاو به

 کجاست؟  نمیبهش بب زنمیزنگ م_

گذاشته بود رفت و اسرا با   نیزم یشده رو چیکه روزنامه پ یتکان داد و به سمت بسته ا یسر جانا

 استرس شماره  
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 را گرفت.  دیجاو

 بوق،دو بوق،سه بوق !  کی

 پخش شد.  یشگیهم یهمان صدا دیبوق ها که به انتها رس تعداد

 آورد و نگاهش را  نییدستش را پا 

 جانا داد.  به

 از نوع شماره گرفت.  و

 پخش شد.  بیبوق ها به همان ترت یمانند قبل دوباره تکرار شد و صدا لحظات
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 جواب نداد؟ _

 گفت.  یرا باال گرفت و نه کوتاه شیابروها

 بزار منم زنگ بزنم. _

 که  همان بوق ها تکرار شد.  یاسرا ،جانا تماس گرفت و وقت یبه جا نباریا

 سر داد و  بشیاش را در ج یگوش

 : گفت

 خونه ما! میباهم بر ایب_

 جانا نشان دهد.  یخود در برابر حرف ها ازیقبل از آنکه اسرا واکنش و

 جانا زنگ خورد .  یگوش
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 . دیرا که د یصفحه گوش یافتاده رو ی شماره

 گفت:  یخوشحال با

 داداشه!!! _

 را داد.  دیجواب جاو  جانیبا همان ه و

  ؟یدیسالم داداش ،چرا جواب نم_

 سالم !  خب

 از دست.  میمن عصبان نه

 در خونتونم !  یجلو ؟منیدادیخونتو به اسرا جون م دیکل دینبا

 !من که تازه اومدم ،زنت پشت در بود. نه

 زنگ زد.  نقدریا ی،تلفنتم که ماشاءاهلل جواب نداد پشت در خونه بمونه خواستیم یخدا تا ک بنده

 خوب.  یلیخ

  ایب زود

  خدافظ

  

 گذاشت   بشیرا در ج یگوش

 باز شدو رو به اسرا گفت:  یبه لبخند لبش

 دعواش کردم! _

 شده  نیغمگ تینهایلب اسرا آمد .اما دلش ب یهم رو یکوچک لبخند

 . بود



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  409:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 اش انداخت ،  یب گوش ینگاه

  د؟یبود وتنها تماس خواهرش را د دهیدو تماس خودش را ند دیجاو یعنی

 . ندیخواست که تماس او بب ینه نم ای

 گذاشت و   بشیرا در ج یجانا گوش مثل

 گفت.  ینامرد

 نامردتر از شب عقدش بود.  یلیروزها خ نیا دیجاو

  

 که جانا حرف نگاه او را خوانده باشد با لبخند گفت:  انگار

  چونمیگوششو بپ نی،همچ ادیبزار ب_

 نره. ادشی دیکل گهید

 شکمش بلند شد.  یبود  که صدا دیجاو یبرا دنیخط و نشان کش انیم

 نگاه کرد.  ستادهیساکت ا یو به اسرا ستادیا ساکت

 جو شاد و زنده گرفت.  کیاسرا و جانا را  انیم نیسنگ یتمام حس ها یو جا دندیدو با هم خند هر
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 انداخت و وارد شد.  یبه سر در کالنتر ینگاه

 به سمت دفتر افسر پرونده رفت.  میسرباز داد. مستق لیرا که تحو لشیوسا

 در ذهنش بود.  زیچ کی فقط
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 شکست.  یرا م د،گردنشید یرا م یلعنت نیرام نیکه ا اخ

 سرباز وارد اتاق شد.  ییراهنما با

 کجاست؟  ن؟االنیکرد دایپ نی:رامدیپرس عیوسر نشست شیروبه رو ییبا تعارف افسر پرونده ،جا و

 . دی،آرامش خودتونو حفظ کن یسلطان یاقا دیبفرمائ-

 و به مبل پشت داد.  دیخودش را عقب کش یکم

 زد.  یبرگه ها را ورق م یهنوز به دهان افسر پرونده بودکه با خونسرد نگاهش

شهر پنهان و همچنان  هیبعد گفت :متهم و به همراه چند تا از همدستانش که در حاش یاندک و

 ! میکرد ریمواد بودند دستگ حیو توض هیمشغول ته

 االن کجاست ؟باز داشتگاهه؟ -

 جلو گرفت.  دیجاو یاز ادامه حرف ها یریجلو گ یرا  به معنا دستش

 دیکه فکرشو بکن یزیزودتر از اونچ یلیخ نی،من بهتون گفته بودم که رام نیکه اومد یهمون روز-

 ! شهیم ریدستگ

  شه؟یم یحاال چ-

 یریو به استناد شواهد و کشف ابزار جرم در محل دستگ یسلطان دیجاو یاقا یبا توجه ب ادعا -

جهت  شوونیشدن و پرونده ا ریمواد مخدر دستگ عیبه جرم حمل و توز شونیا یصناع نیرام یاقا

 . شودیارجاع داده م ربطیو احقاق جرم به مراجع ز یدگیرس

بود که ذره ذره بر آتش خشم  یآب شدیکه لحظه به لحظه از دهان افسر پرونده خارج م ییزهایچ

 نشاند .  یآرامش را به جان او م یو خنکا ختیر یم دیجاو

  مجهول بود.. شیاسرا همچنان برا یایایوجود قض نیبا همه ا اما

 پشت تلفن کرده بود!  نیکه رام ییادعا
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  ه؟یبه بعدش،حکمش چ نیا شه؟ازیم یگفت:حاال چ یدستپاچک با

 یپرونده محسوب م نیشاهد ا نی،مطمئناشما اول نیامر داشت یکه ابتدا ییو ادعا شاتیطبق فرما-

 متهم!  تیهو صیو تشخ ییشناسا یبرا دیو امروز هم  احضار شد  دیش

 جابه جا شد..  شیدر جا یکم

 باهاش در ارتباط بودم.  دیاز اون چه فکر کن شتریب یلیکنم،خ شیتونم شناسا یبله من م-

 دیبعد برگشت و به جاو یبر خواست و به سمت در خروج رفت  و اندک شیپرونده از جا افسر

ها  کامل اون ،مشخصاتیهم دار یا گهید یکه شاهدها یاقرار کرده بود تیگفت:طبق اظهارات قبل

 .. میدار اجیبهبود روند پرونده و ارائه اون به دادسرا احت یرو برا

هام اونو  یگفتم اکثر همکالس سم،قبالیتونم بنو یرفت:بله م زیبلند شدو به سمت م شیاز جا عیسر

 ! دنیموقع پخش تو جشن هاشون د

وارد شدو پشت  یبا احترام یبه در خورد و سرباز یمشغول صحبت با افسر بود که ضربه ا نطوریهم

 بسته وارد اتاق شد.  یبا دست ها نیسر رام

 در هم رفت.  شانیکه به هم افتاد،اخم هر دو نگاهشان

 در و ببندو همونجا منتظر بمون!  یسرباز لطف-

جلوتر و گوشه  ایگفت:ب نیرو به رام یمراد ینوشته بود محمد قاض کدشیات یپرونده که رو افسر

 !  سایوا وارید

  ؟یصناع نی:خودشه!رامدیپرس دیبعد از جاو و

 هم رنگ خباثت قبلش را گرفت و گفت:  نیشد نگاه رام نییکه باال و پا دیجاو سر

 ! یریانتقام بگ یکار من بود؟خواست یثابت کن ینتونست

 ساکت! -



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  412:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 زد.  یساکت نشد و پوزخند چندش ناک یبا تشر مراد نیرام اما

 بهت گذشت.  یتو اون اتاق چ نمید ببکه فرصت نبو فیشد؟ح یبالخره چ-

 شد.  شتریب دیجاو تیهر جمله اش خشم و عصبان با

 ! یکرد یچند تا ادم باز یتو با زندگ یعوض-

 ! یخواستم ترو له کنم،که له شد یاصال برام مهم نبود!من فقط م-

 میاش ن یصندل یافسر پرونده هم از رو دیکه با هر قدم جاو یجلو تر رفت ،طور شتریرفت ،ب جلوتر

 شده بود.  زیخ

 به عقب رفت.  یبد یاش با صدا یصندل ستادویا شیرا که در مشت گرفت،افسر هم در جا نیرام قهی

  ؟یسر اون دختر اورد یی،چه بال یروان-

 اون خوشگله هست!ناز شستم...  یپس حرصت برا-

و سرباز  دیکوفت ،افسر هم به سمتش دو وارید نهیکه اورا به س یبلند تر بود و قت نیاز رام قدش

 پشت در را صدا کرد!  ستادهیا

خوره تا ابد به کام  نیخوام ا یسرش اوردم،م ییگم چه بال یوقت بهت نم چیزد:ه یپوزخند نیرام

 من و به نام تو تو ذهنت بمونه! 

 قبرستون!  نهیس فرستمتیکنم،م یم چارتیب یروان-

 را گرفت و او را به عقب هل داد و گفت:چه خبره!  دیجاو یبازو افسر

 ببر بازداشتگاه!  نویا ایب یلطف

 جدا شد هنوز وجودش پر از حرص بود.  نیکه به زور افسر و سرباز از رام یوقت

 خودش خفه کند.  یرا با دست ها نیداشت رام دوست

 بشر تا چه حد پست بود؟  نیا
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 ! یپس بد دیگناهتو با ن،تقاصیکنم رام یمن ولت نم-

 ! نمیشیکه خوردم م یلرز خربزه ا یشد گفت:پا یم دهیکه توسط سرباز کش نطوریهم هم نیرام

 گم شد.  یکالنتر یراهرو پر سرو صدا انیم شیصدا و

 مبل نشست. یکه بسته شد سرش را در  دست گرفت و رو در

  ه؟یناموس هیقض نیچرا از اول نگفت-

 یکه در بدنش بود گفت:مدرک یجان نیپر درد نگاهش کردو با کمتر یسرخ شده و سر یچشمان با

 نداشتم! 

 .  دیکن تیشکا دیتونست یم-

بدست  زهایچ یلیخ شونیاز اظهارات ا شدی! مدیاریب یهمون دختر رو به عنوان شاک دیتونست یم

 اورد. 

 شد!  ینم-

 چانه اش گذاشت.  ریدر هم گره کرد و ز یدستانش را با ژست خاص افسر

 مسکوت بمونه!  هیقض دیخواست یشدنه؟خواهرته ؟م یرتیموضوع غ-

  

 کرد،و سکوت کرد و سکوت کرد،خواهرش اگه بود.....  سکوت

 خواست که خواهرش باشد.  یتوانست خواهرش باشد ،نم یآن دختر نم نه

مواجش ،دلش را خلع سالح کرد و  یموها چیکه پ یشب د،همانیرا د شیمژه ها هیکه سا یشب همان

 اورا شب زنده دار داشتنش کرد. 

 باشد .  یگریخواست اسرا کس د ینم

 او باشد.  یبرا فقط
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 او!  یبایاو ،فقط او،عروسک ز یبرا

 ادامه راه نگذاشته بود.  یبرا یجان دیجاو یبرا گریشغال شده بود و د نیریکه اسرا خربزه ش فیح اما

 اون دختر زن منه! -

برود و در اخر  دیدیهزار بار امثال آن را م یرا که روز یبود تا افسر ته ته خط یجمله کاف کی نیهم

 یپا نکهیا ینشسته و قرار است سکوت کند برا شیبرسد که با چشمان سرخ شده جلو یدیبه جاو

 اش باز نشود.  یگناه یاثبات ب یناموسش به ناکجاها برا
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 داشت.  جهیزد . حس سرگ یافسر پرونده در سرش چرخ م یکه خارج شد؛ هنوز حرف ها یکالنتر از

 شد .   یاو در ذهنش مرور م یحرف ها مدام

 فرمان گذاشت .  یرفت و سرش را رو نشیسمت ماش به

 یبود که با شهادت باق نیرام نیکرد جرم سنگ یرا راحت م الشیکه خ یزیتنها چ الیواو نیا انیم

 شد .  یتر هم م نیسنگ شیها یهمکالس

 افتاد.  یکه زد و جلوتر رفت، چشمش به دکه کوچک روزنامه فروش استارت

 فروختند.  یهم م یگرید یاز روزنامه خرت و پرت ها ریکه غ ییاز آنها 

 شده  به سمت دکه رفت .  ادهیپ یمعطل یکرد و ب تیرا به سمت راست جاده  هدا نیماش

 یکوچک برا ءیش نیبه ا لیدل یهمه آدم که  ب نیدرمان داشت، وگرنه  ا کیما همه درد حت نیا

 بردند ؟  یآرامش پناه نم
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دراورده به سمت فروشنده گرفت و گفت :  یکارش فکر کند ، اسکناس یآنکه بخواهد به درست بدون

 !  گارینخ س هی

  

 نشیرا آتش زد و به سمت ماش گارشیبود ، س زانیگره زده و آو یکه به نخ بزرگ یقرمز رنگ یفندک با

 رفت. 

 ها سپرد .  نیماش ینگاهش را به رفت و آمد باق نیزده به در ماش هیتک 

  

 مردم فراوان بود.  نیهمه شاد بودند ، چقدر جوش و خروش ب چقدر

 بود ؟!  کریدر و پ یهمه ب نیاو ا یپس چرا زندگ 

 گرفت و به آتش قرمز رنگ آن داد .  گاریبه هوا رفته س  یرا از دود خاکستر نگاهش

 آتش سرخ شود و تر و خشک را با هم بسوزاند .  نیا هیخواست شب یوقت ها دلش م یگاه

 کرد.  کیرا  به لبش نزد گاریسوخته س مهیکرد و نخ ن یخند تلخ

 شد .  یآرام م یکم  نگونهیا دیشا

دادند  یکردند و به بدنشان خو م یم کیرا به بهانه آرامشش به لبشان نزد گاریهمه س نکهینه ا مگر

 ؟! 

  

 دست نخورده اش نفوذ کرد .  یها هیآن تا ر یو خاکستر ظیزد و دود غل گاریبه س یقیعم پک

 اولش خوب بود !  دیشا

 جا !  نیهم 

 گذاشت خوب بود .  یمردانه اش م یلب ها انیرا م ونیکه ته زرد رنگ آن اف ییجا نیهم 
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که  ینشست و تمام دهانش مزه زهر گرفت ، تمام حرف ها شیها هیکه مزه تلخ آن به ر نیهم اما

 پودر شد و به هوا رفت.  د؛یشن

 یسوزاند نگاه یکه  شعله قرمز رنگ آن که هر لحظه آن هر لحظه دستش را م یکوچک ءیبه ش 

 انداخت . 

  

 آتش سرخ نجات دهد .  نیتوانست خودش را از چنگال ا یکوچک نم ونیاف نیا

 وقت نجات دهنده و آرامش دهنده از درد ها بود ؟  آن

 به جان آن افتاد .  شیانداخت و با کفش ها نیزد و آن را به زم یپوزخند

 اش زنگ خورد .  یگوش همزمان

 باال رفت .  شیآن ابروها یشماره رو دنید با

 بود ؟!  اسرا

 حماقت زده بود ؟  نیفرار از او دست به ا یکه برا یدختر همان

 قطع شد و ...  تماس

 فکر اسرا از ذهنش قطع نشد .  اما

 طعم زهرگونه داشته باشد .  گاریس نیتوانست مثل مزه ا ینم دید شبیکه د یزیآن چ قطعا

 ؟!  دیبود اما توجه اش به کدام ناکجا آباد بود که تماس اسرا را ند یبه ظاهر به صفحه گوش نگاهش

ذره  کیخبر نداشت ،فقط گفته بود ( اگر  یزیافسر پرونده! او که از چ یحرف ها یرفت پ ذهنش

 محبت و عالقه در وجودت هست ادامه بده ) ! 

 یها م نیبود اما کاش جراتش هم همراه تمام ا دهیبود چهار ستون بدنش هم که لرز دهیلرز دلش

 .  دیلرز
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و به  دیشدو اورا مثل برق سه فاز  از تمام افکارش بر انیاش نما یصفحه گوش یشماره جانا رو نباریا

 زمان  حال برگرداند . 

  

  129 پست

 (اسرا) 

  

 خودش را به خانه رساند .  دیاز تماس جانا نگذشته بود که جاو یقیدقا

  

 ، جانا به سمتش پا تند کرد و خودش را در آغوش او انداخت .  نیاز ماش دیشدن جاو ادهیپ با

  

 خواهر برادر بود .  نیاسرا با حسرت به ا نگاه

  

 بود .  بایکرد ز یپنهان م یروسر ریجانا را ز یمشک یها یکه آن لحظه چتر یوقت دینگاه جاو چقدر

  بود. یدوست داشتن  تینها یبا رنگ محبت ب ختهیآم دیچهره جاو چقدر

  

را  شیآرزو شهیکه هم ییکاش ها یجا داد و دل اسرا را برا دیدر آغوش جاو شتریخودش را ب جانا

 داشت مسر تر کرد. 

  

 به آنها بود .  رهیکه خواهر و برادر دوش به دوش هم به سمت اسرا آمدند ، نگاه اسرا همچنان خ یوقت
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 خواست ؟!  یفکر کردن م گهید نیکرد . ا یدر  براتون باز م نیزد یرو م هیحداقل زنگ همسا-

درو داداش ، پاهامون درد گرفت ،  نیا گهیداد : باز کن د دیاسرا جانا  با لبخند جواب جاو یجا به

 ! میرو بزن هیحواسمون کجا بود اون موقع زنگ همسا

  

 را به سمت جانا گرفت .  شیدهایرا در قفل چرخاند و دسته کل دیکل

 ؟  هیبه سرش دادو گفت: چ یتکان یسوال

 !  ارمیب دارویبرو باال تا من خر _

  

 میرا بردارد به اسرا گفت : اسرا جون بر لشیوسا نیزم یشد از رو یکه خم م نطوریگفت و هم یچشم

 ؟ 

 دلش گرفت.  چقدر

 خانه خودش را به او نداده بود .  دیکل یحت دیکرد ، جاو دایپ نیقی دیجاو  روزید یصحت حرف ها به

  

 دیمردانه جاو یدست ها انیم شینشده بود که بازو اطیبرداشت و هنوز وارد ح یسر جانا قدم پشت

 شد !  ریاس

 اسرا ؟  _

 شد.  لیچپ ما به

 بود .  دیچپش در دست راست جاو یکه بازو یسمت

 شد.  رهیخ دیانداخت و سرش را باال گرفت و به صورت جاو دیبه دست جاو ینگاه

 نمانده !  یی:کدام اسرا؟ اسرا دیبگو هیداشت با کنا دوست
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 شد !  رهیخ دیزد و دوباره به دستان جاو یچرخ دیدر صورت جاو چشمانش

  

 بذارم .  دیرفت برات کل ادمیصبح  دیببخش _

  

 قبل پلک هم نزد .   یها هیمثل ثان یتعجب سرش را باال گرفت ، حت با

 زل زده بود .  دیجاو یقهوه ا یبه چشم ها رهیخ رهیخ فقط

 .  ابدیب دیجاو یخواست صحت حرف ها را در چشم ها یحرف نبود و م نیدر باورش هم ا قتیحق در

  

 یبار دوم به همان آرامش نام اسرا را صدا کرد و چشم ها یخورد و برا یدوباره تکان دیجاو یها لب

 !  دیاسرا در حدقه لرز

 بود ؟  دیجاو

 او مهربان شده بود ؟  یبرا

  

 داد.  یسرش تکان به

  

 گفت؛ تمام باورش شکست و همراه خود قلب نازک اسرا را هم شکست .  دیکه جاو یبا جمله ا اما

  

 حساسه !  یلی؟ جانا خ ینگ یزیجانا چ یجلو شهیم _

  

 در برگرفت .  ینازک اشک ی شهیآمد و چشمانش را ش شیتا پشت پلک ها اشک
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 و گفت : دیچیپ نگیجانا که در پارک یصدا

 ؟  ییاسرا جون کجا _

  

 .  اوردیبه سمت در برداشت؛ اما نتوانست طاقت ب ی. قدم دیکش رونیب دیرا از چنگال جاو دستش

  

 مرد .  یگفت ، امروز حتما م ینم اگر

 صدا گفت :  نیرا به در گرفت و با پربغض تر دستش

 ؟.......  ستمی؟ من حساس ن یچ من

  

 (اسرا)  130 پست

 . دیپله ها را دو ندازدیب دیبه جاو یگرینگاه د نکهینشسته در چشمانش را گرفت وبدون ا نم

 را اصال نداشت.  دیجاو حوصله

 بود.  حیوق چقدر

 تمام حرف ها و  با

 که کرده بود حاال  ییها یاخالق بد

 خواهرش باشد؟  تیخواست مهربان باشد و مواظب حساس یاو م از

 خودش چه؟  پس

 آدم نبود ؟  خودش

 نداشت؟  دل
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 نداشت؟  قلب

 دختر نبود؟  

  د؟یخر یناز دخترانه خودش را که م پس

  

 را!  یونه رنگ  خوش دینه رنگ آرامش د گریجهنم شده ،د شیماه تمام بود که زندگ سه

 روزش پر از استرس بود.  هر

   کردیوقت که چشمانش را باز م هر

 بود :  نیجمله اش ا نیاول

 مجازات نکن!  گرانیبگذران و مرا به گناه د ریامروزم را بخ ایخدا

  گفت؟یچه م نیا حاال

 : دیچیجانا در راهرو پ یصدا

  ؟یاسرا جون کجا موند_

 اومدم! _

 ! ستادهیهم ساختمان ا یدو در روبه رو نیکه ب دیبه دست د دیپاگرد پله ،جانا را کل یرو

   ؟یسادیچرا وا_

 را باال انداخت .  شیداد و شانه ها یدر دستش را تکان دیکل

  نیداد به من ؟من که اول دویچرا کل_

 ،در خونه مردم باز نکنم؟  نجایا امیم باره
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فرستاده تا سفارش خواهر  اهینخود س یدانست،برادرش او را پ یسوال جانا را اسرا خوب م جواب

 بکند.  ششیحساسش را پ

  د،تمامینگاه درمانده و خنده دار جانا  را د یوقت اما

 . دیداشت پر دیکه از جاو ییها حرص

  

 شد گفت؛ با وجود   یتر م واضح

  دیو مشغول شدن ذهنش ،جاو جانا

 اش را فراموش کرد.  یبد رفتار و

  

 بسمت در سمت راست   یا اشاره

 را در قفل چرخاند .  دیو جانا کل کرد

  

 . نمیانقد دوست دارم خونتونو بب_

 زن داداش؟  هیچ یدونیم

  

   دیکه شن یاسرا از حرف چشمان

 شد.  گشاد

 داداش؟  زن

 ودر باز شد   دیدر قفل چرخ دیکل

 . دیبلند خند یجانا با صدا و
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 دوست  ؟همشیشد نیچرا همچ_

 اسرا  هیصدات کنم زن داداش،چ داشتم

 چرخه.  یتو دهنم نم جون

  

 از زن داداش گفتن جانا در  هنوز

 برادر و خواهر چقدر  نیبود. ا تعجب

 هم بودند.  مخالف

 زد .  یلبخند

  شدینه عمه م یلفظ جالب بود،به خاطر تک فرزند نیخودش هم ا یبرا

   نینداشت و ا یسمت چیخاله،ه نه

 اقعا به مزاجش  داداش گفتن و زن

 آمده بود.  خوش

  ه؟یلحن گفت:جانم چ نیتر نیریش با

 ! نجایخبر اومد ا ینامرد ب دیداداش جاو نیا-

 اسرا ناخودآگاه باال رفت!  یابروها

 جانا؟  یگیم یچ یه-

 . دیچیکه در راهرو پ دیجاو یصدا

جانا بود پشت سرش  طنتیکه حاصل ش یو به داخل رفت و اسرا با لبخند دیکش یکوتاه غیج جانا

 . نداختیچند پله با او فاصله داشت ن دیخر یها کیکه حاال با پالست دیهم به جاو یوارد شد و نگاه
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 به سمت اتاقش رفت و جانا هم پشت سرش وارد شد؟  میلباس مستق ضیتعو یکه وارد شد برا نیهم

 تک خوابه؟ -

 را باز کرد و گفت:اهوم؟  شیمانتو یدکمه ها 

  

  زم؟یعز یباس بدم بپوشجانا؟ل-

 زنداداش،من لباس اوردم!  یمرس-

 . دیاسرا از زنداداش گفتن او خند باز

  ؟یخند یچرا م-

 کلمه!  نیبرام ا بهیغر یلیکردو گفت:خ زانیرا پشت در او لباسش

 نگم؟ -

  زم؟یعز یهر جور راحت-

و قبل از آنکه ان را بپوشد  دیکش رونیب یکه کنار تخت گذاشته بود تاپ و شلوارک یاز داخل کوله ا-

 . دیتخت دراز کش یرو

 خواد ول کنه؟  یقراضه رو نم نیا دیجاو--

 نگاهش کرد.  یسوال

 ! نیشیجا نم کهیگه،کوچید گمیتختشو م-

  

 گلگون شد.  شیخوابش صورتش سرخ و گونه ها یجانا به جا میاشاره مستق از

 یکنند چه رسد به اشتراک جا یهم پرتاب نم ریهم ت هیسا یدو برا نیکه خبر نداشت،ا جانا

 خوابشان! 
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 مشغول کرد.  شیرفت و سرش را به شانه زدن موها نهیجواب جانا را بدهد به سمت آ نکهیا بدون

 تخت افتاد.  یرو دیشده جاو زانیاو شرتیبود که نگاهش به ت دهیبرس دوم را نکش هنوز

 عالوه بر گلگون شدن صورتش،تپش قلب ام گرفت.  نبارید،ایگرم به صورتش دم خون

انداخته  نیزم یبا عجله از تن در اورد و رو دیرا که جاو یشرتیرفت ت یصبح که به دانشگاه م کاش

 کرد.  ینم زانیتاج تخت او یبود را رو

 برعکس دراورده برادرش بدهد.  شرتیراجب ت یگریممکن بود جانا بخواهد نظر د 

 ینداشته اش حرف ییوالبته زناشو یبخواهد در موارد خصوص یکس دیگنج یاسرا نم تیدر ترب نیا و

 بکند.  یا یبزند و شوخ

حرکت بدون  کیانداخت و به سمت ساکش رفت و در  شیموها یرو یرا بست و شال شیموها عیسر 

انکه بخواهد توجه جانا را به خودش جلب کند آن را برداشت و در ساکش چپاند از اتاق خارج شد و 

 ! میدرست کنم،ناهار بخور زیچ هی رمیهمزمان گفت: م

 !  ایب زود

عوض  کنم،لباسیدارم ضعف م گهیتخت سرش را بلند کردو گفت:د یرو دهیهمانطور دراز کش جانا

 ! امیکنم م

  

  131 پست

 (اسرا) 

  

 به   میاتاق که خارج شد مستق از

 خانه رفت.  آشپز

 . خواستیمخصوص مادر بزرگش م یپلوها یاز آن استامبول یکی دلش
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 را که در آشپز خانه گذاشت   شیپا

 که درش باز بود بلند شد.  ینتیکاب یهم از جلو دیجاو

 خچالیساز را پر از آب کرد و دکمه اش را فشرد و به سمت  یچا ندازدیب دیبه جاو ینگاه نکهیا بدون

 رفت. 

  

 خجالت و  یناراحت بود که پ حیاعصاب وق یب نیاز دست ا انقدر

 نرود .  یکش خجالت

 کرد  زرخارجیچرخ کرده را که از فر گوشت

 : دیپرس دیجاو

  ؟یناهار درست کن_

 هم که  یبت کند، اما جمله اکرد خالصه با او صح یرا نداشت سع دیحوصله جاو واقعا

 اش بود.  یمنظور یواقعا از ب گفت

 اگه خدا بخواد! _

 ناهار؟  یبخرم برا یزیچ هی رونیبرم ب_

 ساعت   کیهم  دیو رفت و آمد جاو شدیساعته حاضر م کی شیپلو یجنباند استامبول یدست م اگر

 . بردیم زمان

 کنم.  یدرست م زیچ هیخواد خودم  ینه نم_

 ! نجاستایجانا ا_

 آخرش بود.  گرید نیا
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 ؟ نجاستیجانا ا یکه چ یعنی

 شد؟  یم یدرست و حساب ییرایخورد و پذ یخوب وآبرومندانه م یغذا دیخواهرش با یعنی

 گفت به  یم نایکه به م ییاز آن پرروها یکی خواستیم دلش

 ! شدینم د؛امایهم بگو او

 گوشه چشم و چپ چپ نگاهش کرد و بسته گوشت را داخل آب گذاشت .  با

  

 . دید یاو را نم یها یحوصلگ یدست بردار نبود.ب دیانگار جاو اما

 خوبه  دمیکه خر یینایا نیپس بب_

  ؟یکن استفاده

 ! کنمینگاه م امیکارم تموم شه م_

  

 به  دیتفاوت اسرا را که د یب نگاه

 آب جوش آمده رفت.  سمت

 دم کنم؟  ییپس چا_

 پسر امروز چه مرگش بود؟  نیا

   تیحساس یفقط برا نهایا همه

 بود؟  خواهرش

 بده بشورم!  ینگاه کرد و گفت: قور دیبه جاو هیثان چند
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 ها را خرد کردو  ازیکه پ یمدت تمام

 کرد  یطبخ غذا داغ م یرا برا قابلمه

 بود و  ستادهیکنار دستش ا دیجاو

 کرد .  یم نکاهش

 بار دوم واقعا به دلش گذشت  یبرا

 ندارد.  دیماندن جاو نجایبه ا یحس چیه که

 . دیدینم درایکه واقعا جاو انگار

  نت؟یتو کاب نمیبچ ناروی؟ا یخواینم یزیچ_

 نگاه  کیمجبور شده بود  گرید حاال

 . ندازدیبود ب دهیخر دیکه جاو یلیوسا به

   لیبه وسا یهمان نگاه سطح با

 به لبش آمد.  لبخند

 کرده بود.  دیخانه خر یمرد پنجاه ساله برا کیمثل  دیجاو

 مگه چند  د،یبگو خواستیم دلش

 . یکرد دیهمه خر نیکه ا مینفر

 ! حیاعصاب وق یبدرک !پسرک خودخواه ب اما

 . شیها دیدانست و خر یم دیرفت،جاویخانه بود و م نیفقط دوماه مهمان ا اوکه

  ؟یکرد دیخر نقدریتوز باشدوگفت:چرا ا نهینتوانست ک نهایهمه ا با
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 باال انداخت و گفت:  یا دشانهیجاو

 گرفتم.  دمید یهرچ_

  

 بزار   رونیاون کنسرو ذرت را ب_

 هم  گهی.دنتیتو کاب نیبچ شویبق

 نکن!  دیخر ینطوریا

  

 باهم.  دیدار یول زن و شوهر چه همکار یا_

 همزمان سر  دیچیجانا که پ یصدا

 هم شدند.  رهیو خ دیچیهم پ دیو جاو اسرا

 کرده بودند؟  یچه کار مگر

 داشتند که خودشان خبر نداشتند؟  یهمکار چه

  تییسکویب نیدونه از ا هیداداش _

 . یاز گشنگ رمیمیبه من بده دارم م ها

  

 گرفت و به  دیرا از جاو نگاهش

 گفت:  جانا

 . یبخور تیسکویبا ب ارمیم ییاالن چا نیبش زمیعز_
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 بلند شد و به سمت  شیاز جا دیجاو

 رفت.  جانا

 مگه؟  یکجا بود_

 مدرسه! _

 چرا؟  یزود اومد_

 منم از خدا خواسته  ومدین ریزنگ آخر دب گهید ام،یخواستم ظهر ب یم_

 دنبال کارام.  رفتم

   یو در حال دیرا کش دیدست جاو و

 برد رو به  یم رونیاز آشپزخانه ب که

 گفت:  اسرا

 خب!  امیاالن م_

 داد و مشغول کارش  یرا تکان سرش

 .  شد

 دو دلش را برده بود.  نیکردن ا یخواهر و برادر بیعج اما

 درهم شود.  شیضعف کردن خواهرش اخم ها یبرادر خواست که برا کی دلش

  

 از خارج شدنشان  قهیچند دق هنوز

 بود.  نگذشته
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انداخت   یداشت نگاه دیکه به سمت سالن د ییو از جا دیبلند زن داداش گفتن جانا را شن یصدا که

 . 

  

 که در   یبا صفحه بزرگ دیجاو

 بود؛از همانجا به اسرا زل  دستش

 بود و مدام نگاهش را از او به  زده

 داد.  یبزرگ در دستش م صفحه

 زن داداش!  گهید ایب_

 افتاد.  دیبه تپش شد دینوع نگاه کردن جاو نیقلبش از ا 

 گرفت و آهسته آهسته همانطور که نگاهشان  نتیرا به کاب دستش

 کرد از آشپزخانه خارج شد  یم

 نرفته بود که جانا   رونیدو قدم ب و

 سمتش شتاب کرد و دستش را  به

 و  دیو به سمت خودش کش گرفت

 :  گفت

   یچه شاهکار یدونی،نم نیبب ایب_

 ساختم.  ازتون

  

 برخورد کرده بود.  دیبه بدن جاو شیاز پهلو یکه دستش وقسمت یبرد،طور دیکنار جاو قایرا دق او

 صورتش چشمش به صفحه بزرگ عکس روز عقدش افتاد.  یرو دیبا نگاه جاو همزمان
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 بود که نفس  دیجاو کینزد آنقدر

 خورد.  یبه صورتش م دیجاو یها

  

  یبایز یخانه و لبخند ها سکوت

 را گلگون تپش قلبش را باال برده بود.  شیها دگونهیو از همه مهم تر آغوش نامحسوس جاو جانا

 خوشگل شده نه؟امروز با  یلیخ_

 مادرش نشستم  هیرفتم آتل دوستم

 آمادش کرد اوردمش!  تا

  

 به هردو آنها   لیما یو کم دیکش رونیب دیرا از دست جاو عکس

 : گفت

 ادیدوستم ب نیجشنتون مادر ا یدوست دارم برا یلیشاهکار شد.من خ هیخوشگل شد،اصال  یلیخ_

 انجام بده ؛کارش محشره.  تونویبردار لمیف یکارا

  

 دستش را   زدیکه حرف م نطوریهم

  یشاس یچهره اسرا،درون آن عکس بزرگ چهل در شصت رو یرو

 و گفت:  دیکش

 ،مژه هاش   نیرو بب نجایداداش ا_

 صورتش.  یانداخته انگار رو هیسا

 بعد با لبخند سرش را باال گرفت   و
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 به اسرا گفت:  و

 بگما داداش من خوشگل تر افتاده ،  یول_

 چه عاشقانه نگاه کرد.  نیبب
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 نفسش   زندیکه جانا م یحرف هر

 . شدیم دهیبر شتریب

 کم آورده بود.  اصال

 انار   یدانه ها یبه سرخ صورتش

 آن جمع کوچک  انیم لدای شب

 کرد.  یم ییخودنما

 انداخت و بعد از   دیبه جاو ینگاه

 به جانا.   آن

 بود؟  یطیشرا چه

 کرد.  یم شیتو را ستا یگریخواست و د یتو را نم یکی

 زن داداش.  نیبب_

 که گفت زن داداش ،نگاهش  نیهم

 افتاد.  دیبرق گرفته ها به جاو مثل
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 لب زمزمه کرد:  ریاسرا ز یدر چشم ها قینگاه عم کیبعد از  دیجاو

 داداش؟  زن

 اسراجون!  هیگه،چیآره د_

 زن داداش ،اونم بهم بگه خواهر جون!  گمیم من

  

 حرف جانا تمام نشده بود که  هنوز

  دیچیغذا در خانه پ یسوختگ یبو

 که متوجه شد اسرا بود.  یکس نیاول و

  

 و جانا بلند گفت:سوخت؟  دیعجله بسمت آشپز خانه دو با

 داخل قابلمه سوخته  یازهایپ تمام

 . بود

قلبش گذاشت  یگذاشت و دستش را رو ییظرف شو نکیس یگاز برداشت و رو یآن را از رو  شتابان

 . دیکش یقیو نفس عم

 ! دیبود،نگاه جاو یچه لحظه سخت اوف

 از حدشان!  شیب یکیتنش!نزد عطر

  

 بود.  نیجو اتاق سنگ چقدر

 چگونه است.  دیخواست بداند حال جاو یمدام دلش م کردویم یگوشیباز دایدخترانه اش شد ذهن
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 او   یبه همان اندازه که برا یعنی

 هم بود؟  دیجاو یبود برا ریگ نفس

 سوخت؟ _

 . دیپر شیدر جا یجانا هول کرد و کم یصدا با

 آشپزخانه پا  یکه جانا به جا انگار

 افکارش گذاشته بود.  در

 زده گفت:  جانیه

 . ازاشیپ_

 من شد ،بد موقع صدات کردم.  ریتقص_

 . کنمیخرد م ازیاشکال نداره دوباره پ_

 منه،بدش من!  مهیجر گهینه د_

 زد.  یلبخند

 از آنچه که  شتریجانا ب 

 خوش سر و زبان و البته  کردیم فکر

 بود.  مهربان

 خواهر نداشته  یجا توانستیم پس

 چشم خواهر جون،منم برنج آبکش _ توانست؟یرا پر کند نم اش

 . کنمیم
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 ** 

 برنج گذاشت و خم  یرا رو یکن دم

 و شعله گاز را کم کرد و همزمان  شد

 خم شدنش گوشه شالش بسمت  با

 افتاد.  نییپا

 برگشت و همانطور که شال را  

 گفت:  کردیسرش مرتب م یرو

   گهیساعت د میغذامون ،ن نمیا_

 هنوز؟  یورخیم یی.چادهیکش دم

  

 به سرش داد و اسرا  یتکان جانا

 .  دیچ ینیرا در س استکان

 زن داداش؟ _

 جانم؟ _

 . شمی،دارم خفه م گهیبردار اونو د_

 و؟یچ_

 چه راحتم.  نی؟منو بب می،مگه نامحرم دار گمیبابا شالتو م_

  

 به تاپ و شلوارک جانا انداخت و باز هم دلش به تپش افتاد .  ینگاه
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 دوتا نبود .  یکی دردش

 ؟  گفتیم چه

 است که در در محضر بوده!  یگفت تا جانا نفهمد برادرش هنوز همان یم یزیچ چه

 تلخ و اخمو!  همانطور

 گفت تا جانا نفهمد برادرش اورا مهمان خوانده!  یم یزیچ چه

 تا  گفتیم یزیچ چه

 . دیکش یساختند راماله م شیبرا گرانیکه د یزندگ نیا یبا آن بشود چاله چوله ها تا

 بود؟  یدنیماله کش اصال

 . زارمیم یکنم روسر یهر وقت غذا درست م_

 :  دیگشاد پرس یبا چشم ها جانا

 چرا؟ _

 اسرا لبخند زد.  نباریا

 هام دارم،  یخاطره از مجرد هی_

 .  زارمیسرم م یروسر کنمیهر وقت غذا درست م نیهم یبرا

 شده بود؟  یچ_

  م؟یبخور ییچا میشده!بر یچ گمیبهت م حاال سر فرصت-

  

  134 پست

 ) دی(جاو



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  438:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

 انیو عکس روز عقدشان را م دیکش رونیکه جانا کشان کشان او را از آشپزخانه ب یلحظه ا از

 گذاشت.  شیدستها

 بدنش داغ کرد.  تمام

 مثل همان روز!  درست

 کرد.  یصورت چه بود حالش را دگرگون م نیاش کنند،در ا وانهید خواستندیمژه ها م نیا

   دیکش یرا پس م شیپا شتریهر چقدر ب انگار

 شد.  یاسرا حل م یدر جادو شتریب

  

 . ردینتوانست نگاهش را از او بگ گریعکس فرا خواند ؛د دنید یاسرا را برا نباریکه جانا ا یوقت

 هم که ناخواسته در آغوشش افتاد.  یتوانست از عکسش بگذردو نه از خودش وقت یم نه

 افتاد. نهیمردانه اش هم در س قلب

 همه گذشته را فراموش کند.  دیبود که جاو ادیجاذبه ناخواسته اسرا انقدر ز قدرت

. ادامه بده ... ادامه ییافسر را تکرار کندو بگو یاتفاقات صبح را فراموش کند و گوشش فقط صدا همه

 بده.... 

 هم که جانا گفت :زن داداش...  یوقت

 جانا چه بود.  یحرف ها یباق دینفهم گرید

 زنش بود؟ -

 زنش بود!حقش!قسمتش!سرنوشتش!  واقعا

 شد.  یاور ادیمتعلق بودن اسرا به او امروز دوبار -
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 یم یآور ادیخودش اعتراف کردوگفت اون دختر زن منه و حاال،جانا تعلق داشتن اسرارا  به او  کباری

 د. کر

 ! دنشیو در آغوش کش ستادنیا نجایکه چقدر خوب بود هم اخ

 تعلق داشتنش!حس آرامش داشتن!  حس

 رفت!  یک دیدختر حل شده بود که نفهم نیدر ا آنقدر

 شد.  یآغوشش خال یک

 شد.  یسالن خانه خال یجانا رفت و ک یک

 آمد.  یکه از آشپزخانه م یمبل انداخت و نگاهش به عکس بود و گوشش به صدا یخودش را رو-

 زدند.  یباهم حرف م دخترها

  

  وار؟یبه د مشیبزن یندار خیامد و گفت:م یچا ینیدر ان حالت ماند که جانا باس انقدر

 گفت.  یداد و هان یرا تکان سرش

  وار؟ید میعکس بزن یدار خیخونه م گمیم-

 ! ارمیم رمیبلند شد و گفت:دارم ،م شیجا از

 بعد!  میبخور یی،چالباستو عوض کن -

 حرف جانا گوش نداد.  به

 توانست گوش بدهد.  ینم

 آمده بود و دلش امان از کف داده بود.  شیاسرا

 نشستن نداشت...  طاقت
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 رفت.  یم یچه بهانه ا به

 کرد.  یخودش را ارام م یچه بهانه ا به

 اتاق رفت .  به

 خواست.  یتنفس م یتازه برا یپنجره را باز کرد،هوا یوال

 شد.  یدکمه کارش حل نم کیانگار با  یرا باز کرد ول راهنشیپ دکمه

 بود.  ایروز دن نیآخر امروز

 انداخته بودش!  نجایکه صبح هم یگشت ،همان شرتشیدنبال ت به

 برش داشته بود؟ اسرا

 خواست..  یرا گشت،همان را م شیها کشو

 . خواستیهمه لباس فقط همان را م نیا نیب

 که اسرا برش داشته بود.  یهمان

 خواست.  ینه دلش اسرا م ای 

 کرد.  یلبانش جار انیرا بست و نام اسرا را م چشمانش

 اسرا؟ -

  ا؟یاسرا،ب-

 نداشت.  ییکه از سر رفته بود خوب و بد معنا هوش

 بود!  زنش

  نبود؟

 کو؟  شرتمیگرفت و گفت:ت یکه باز شدو اسرا داخل آمد.نفس در
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 کدوم؟ -

 گذاشتم!  نجایکه صبح ا یهمان-

 ! ی،انداختیکه گفت:نذاشت دیشن دویسرخ اسرا را د یوضوح گونه ها به

که به سمت ساکش رفت  یزدو وقت یاخم لبخند یبه جا نباریهمان زبان سابق را داشت ،ا پس

 . دیباال پر شیابروها

 در ساک اسرا بود؟  شرتشیت

 تو ساک تو بود؟ -

را به سمتش  راهنیافتاده بود را مرتب کردو  پ نییامد و گوشه شالش را که از خم شدن پا جلوتر

  ن؟یلباستونو تو خونه ننداز گهیخواهش کنم د شهیگرفت وگفت:م

 تمام شد.  شیبرا گرید

 پرت کرد.  یو گوشه ا چاندیو غرور را در بقچه پ صبر

 . ستادیاسرا ا نهیبه س نهیجلو برداشت و س یقدم

 بوده؟  یچ نیداستان ا یخواهش کنم به من بگ شهیم-

 پر شال اسرا را در مشت گرفت.  و

 مرد.  یم کردیدل سرکش را با اسرا درمان نم نیزد اگر امشب دردا یمثل قلب گنجشک م قلبش

  ؟یسرت نکن نویخواهش کنم تو خونه ا شهیم-

 دست برد پر مشت شده دردستش را از دور گردنش باز کرد.  و

 هم!  دیو دل جاو دیاسرا لرز چشمان

 به عقب.  یجلو برداشت و اسرا قدم یقدم
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 دل خود در چنگ گرفت.  یاز سر خواهش برا نباریرا  ا شیبازو و

 نرو! -

 ندارم!  تیکار

  ؟یریاز من رو نگ گهید شهیم

 . دیاسرا لرز یانداخت و لب ها شیشانه ها یشال را کامل از سر او رو و

 من مهمونم! -

 گوشش زمزمه کرد.  ریز

 ! یمحرمم یول-

 او را باز کرد.  یموها رهیدست برد و گ و

 اسرا داد.  یو نگاهش را به موها دیرا عقب کش سرش

 شب تا صبح خواب از سرش ربود.  کیکه  یهمان

 کرد.  شیاستادش رسوا شیکه پ یهمان

 شد.  یا شهیاسرا ش چشمان

 کنم!  ینکن!خواهش م-

 طرف ...  کیطرف گذاشت واسرا را  کیرا  شیایحاال که تمام دن شدیم مگر

 از نکن ها زد؟  حرف

 . دیعقب تر کش یسرش را تکان دادو اسرا کم یسوال

 . ردیفاصله بگ دینه انقدر که از آغوش جاو یول

  ؟یستیتو با خودت رو راست ن-
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 . کرد رابیو از عطر آن خودش را س دیکش شیرا پنجه وار در موها دستش

 تونم باور کنم!  یجم،نمیمن فقط گ-

 ! ایب یدیکنم!ولم کن!هر وقت که به باور وجود من رس یخواهش م-

 شده!  رید گهیتونم !د ینم-

 حرکت  در آغوش خود فشرد ...  کیاو را در  و

 ... دیفشرد تا قلب نا ارامش به ارامش رس انقدر

 سرد شد!  ییچا-

شد که  با عجله مشغول بستن  رهیخ ییداد جانا که بلند شد ،آغوشش را باز کرد وبه  اسرا یصدا

 است.  شیموها

 سرش مرتب کند.  یکه خواست شالش را رو نیهم

 نه!  گهیو گفت:نه!د دیحرکت آن را کش کی با

 *** 

 به شال در مشتش کرد .  یخروج اسرا،به سمت پنجره رفت ،نگاه با

  

 رفت.   یلبش کنار نم یاز رو لبخند

 کرد.  کیاش نزد ینیان را گرفت،شال  را به ب بالخره

 داشت. یحس خوب چه

 دلش ارام شده بود..  چقدر

 یعنیکنم، یزندگ کمی خوامیبه آسمان انداخت و گفت:م یپنجره نگاه یو از ال دیکش یقیعم نفس

 ؟؟...  شهیم
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 (اسرا) 

  

 زد.  یتنش مثل نبض م تمام

 تنفس کم آورده بود .  یهوا برا دیجاو یبازوها نیانگار ب 

 رها شده اش را جمع کند و مثل صاعقه زده ها اتاق را ترک کند .  یتوانست موها فقط

 ریکه زمزمه وار ز یمهربان یتنش و صدا یو گرما دیچند واقعا صاعقه به او زده بود. وجود جاو هر

 گوشش نجوا کرده بود ،  

 بود،که روحش را نشانه گرفته بود.  یعقه امثل صا واقعا

را  شیقرار گرفته بود که دست و پا دیجاو یرفتار ناگهان ریتحت تاث یوجودش به حد یها دخترانه

 بسته بود .  یهرگونه حرکت یبرا

 بماند.  گریقدرت تفکر هم که د و

 دانست کجا برود .  ینم

آمد ،  یکه با عجله بسته بود و قطعا برآشفته به نظر م ییکه تماما سرخ شده بود و موها یآن صورت با

 رفت ؟  یکجا م

  

 را!  یطوالن ریتاخ نیآورد ،ا ینم شیگفت و به رو ینم یزیجانا هم چ اگر

  

 .  اوردیرا تاب ب طیشرا نیتوانست ا یخودش بود که نم نیا قطعا
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 کج کرد .  سیبه سمت سرو یفوت           وقت چیراهش را بدون ه نیبنابرا 

  

 !  تییزن داداش ؟ چا یر یکجا م _

 !  امیگفت : االن م عیسر یلیبه جانا انداخت و خ ینگاه مین

  

 ق،یبازدم عم کیاش را به در داد و  با  هیقلبش گذاشت و به تک یکه شد؛ دستش را رو سیسرو وارد

 بودن را از خودش خارج کرد.  دیلحظات با جاو ینیتمام سنگ

  

 .  دیگنج یدر باورش نم دیرفتار جاو نیلرزد و اصال اصال اصال ا یکرد، تنش م یهم حس م هنوز

 بود .  الیمحاالت بود.خ جزو

 پر استرس هم تمام شد .  یلیخ یلیآمد و خ فیخواب بود که نرم و لط کی انگار

  

 انداخت .  شیبه دستها یو نگاه دیآب به صورتش پاش یآب را باز کرد مشت ریرفت و ش جلوتر

 !  دیلرز یم هنوز

را  دیو بارها و بارها جمله جاو ختیدورش ر  دویرا باز کرد ودست نمدارش را به ان کش شیموها رهیگ 

 خودش تکرار کرد.  یبرا

 شده بود.  جیگ دیهم مثل جاو او

 !  دیجاو ضیضد و نق ی، از رفتار ها ینه از زندگ اما

 حضور جانا ؟!  یامروزش فقط برا یخواهش ها یخواهش بود کنار باق کیآغوش هم  نیا یحت نکند
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 باره داغ شد و صورتش گر گرفت ، اما نه !  کیبه  نفسش

 داغ او حس کرد.  یو هرم نفس ها دیجاو یبازوها انیم شیچند لحظه پ نیکه هم یزیچ آن

 داد.  یحفظ آبرو نم یبرا ییدلجو کیاز  ییبو 

 هم او را دلگرم کرده بود .  نیو ا 

 خارج شد   سیرا گرفت از سرو شیجا وضو همان

که قرار بود چشم در  یلحظات یگذشته ، برا یها هیثان یتاپ تاپ خوردن برا یحاال دلش به جا و

 زد ...  یشود م دیچشم جاو

 زدند .  یکنار جانا نشسته بود و با هم حرف م دیکه برگشت جاو یوقت

 عوض کنم !  توییرم چا ی، من م گهید نیبش ای، جانا گفت : ب دندیکه اسرا را د نیهم

 نه !  _

 شده بود نگاهش کرد   زیخ میکه ن یبا کمر جانا

 چرا ؟  _

 نماز !  رمیم _

 االن ؟  _

 آره !  _

 که !  ینخورد یچیه _

 !  میخور یناهار م امیاشکال نداره ، م _

و  اندازدین دیبه جاو یکردچشمان سرکش و کنجکاوش را کنترل کندو  نگاه یم یمدت سع نیا تمام

 برود.  نییما پا یگلو نیاز ا یزیگذاشت چ یجناب عال حیاعصاب و وق یدر دلش گفت : مگر برادر ب
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 *** 

 تق تق ظرف ها سجاده اش را جمع کرد.  یصدا با

 بود .  دهیکه چقدر نماز امروز به او چسب آخ

 پر شده بود انگار   کی یسبک به

 داد .  یداغ م رکاکائوینماز طعم ش نیا

 داغ آن را خورد و داغ داغ از آن آرامش گرفت .  داغ

 دخترانه سراسر وجودش را گرفت .  یخاطرات شرم یادآوریبه اتاق انداخت وبا  ینگاه

 آورد ؟  یگفتند عقد مهر و محبت م یم راست
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 محبت آورده بود ؟ کاش که آورده باشد.  دشیجاو یبرا یعنی

  

رفت و دست او هم باال  نییپا رهیگرفت و هنوز آن را فشار نداده بود که دستگ رهیرا به دستگ دستش

 در وارد اتاق شد.   یاز ال دیشد و سر جاو نییو پا

 ؟  یای، نم میسفره گذاشت _

  

 بود ؟  نطوریهمه هم یبرا

 شد ؟  یرنگ به رنگ م نطوریفقط او بود که ا ای 

 نبود !  ریتاث یبودن هم در رنگ به رنگ شدنش کم ب یروسر یب نیا 
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 عادت دست به شالش برد ، اما کدام شال ؟!  طبق

 اورد !  نییو آنرا آرام  پا دیدست به کنار صورتش کش یشیو نما دیرا گز لبش

 تر ؟   عیضا نیا از

 شد ؟   یم مگر

 ؟!  میداشت مگر

  

 یشیکدام نما چیامروز ،ه دیدر پوسته جد دهییرو دیها در منظر جاو نیکدام از ا چیدانست ه ینم اما

 نبود . 

 نبود ، عشوه نبود ، فقط آرامش بود !  ناز

 هم نه از نوع جسم !   آن

 از جنس تن !   نه

 کشاند !  یآغوش به اتاق نم کیرا به دنبال  ازیسرا پا ن دیاگر بود ، جاو که

 فراتر رفتن از آن نبود .  یاه هم بود ! اما پا برابود ، چ راه

  

 . ستادیدرگاه در ا انیم قایبه داخل گذاشت .دق یقدم دیجاو

 دنیرا که به واسطه کش ییدانه تار مو کیو  دیبه صورت عروسک تازه کشف شده اش پاش یلبخند

 بود را پشت گوشش راند !  دهیصورت لغز یدست، به جلو

  

 را بست ! و صدا زد .  چشمانش

 ام نکن امروز !  وانهی! د ایخدا
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 ؟  یاینم _

 داد .  دیچشمانش را باز کرد و نگاهش را به لبخند جاو دیسوال جاو با

  

 ؟  میکن یبخاطر جاناست ؟ قراره نقش باز _

 شد !  کیبه هم نزد دیمردانه جاو یابروها

 نه !  _

 !  ستمی! من حساس ن رمیگ یمن حرفمو پس م _

 گفتم که نه !  _

 حرفش اصرار کرد.  بر

 من هنوزم ، همون دخترم !  _

 بود !   دیجاو ی، همان دختر برا بله

 شد .  یکند اما برعکس م تشیخواست اذ یکه هر دفعه م یهمان

 کرده بود.  یکه بخاطر دور زدنش هر کار یهمان

 خواست خدا را هم دور بزند.  یم یحت 

سرکشش را پشت  یبود و موها ستادهیکنار در ا یخواست امتحانش کند ول یکه م یهمان دختر 

 فرستاد .  یگوشش م

 !  جمیمن که گفتم هنوز گ _

 ! یبا زنگ یروم ای!یخودت امد یمطرح شد ،تو خودت با پا شیهم همان سوال برا باز

  ؟یتا ک-
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 به من فرصت بده! -

 ! شیها و از لب به چشم هاچرخاند،از چشم ها به لب  دیرا در صورت جاو نگاهش

 گفت؟  یم راست

 امده بود.  یزندگ نیراه ا مهیکرد که تا ن یاسرا سخت بود اما چه م یبرا باورش

 داد.  یکه خودش را هم آزار م یهضم آن گذشته ا یخواست برا یواقعا واقعا فرصت م دیشا

 . دیدوباره پرس دیبرهم گذاشت وجاو پلک

  ؟یایم-

 ! امیم-
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 دیانگشتان مردانه جاو ریاز درگاه در عبور کرد ،اما دلش احساسش ،همانجا ز دیجاو رهینگاه خ ریز

 شد مانده بود.  دهیصورتش کش یکه نوازشگونه رو یوقت

اش است و ممکن است همچنان  یسرش ،درست در چند قدم د،پشتیکرد جاو یکه حس م نیاز ا 

 و رو شدن بود.  رینرم و مهربان و پراز حس نگاهش کند، دلش در حال ز

 کرد.  یتنگ م نهیرا در س ونفسش

 سفره پهن کرده بود ،گذاشته بود.  شبیکه د ییجا قایانداخت که دق یبه سفره ا نگاه

کردن برنج داخل  یدر حال خال انهیانداخت که ناش ییبار نگاه به جانا نیسمت آشپزخانه رفت و ا به

 بود.  سید

 بذار کمکت کنم. -
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 کردم!  یهمشو خال یشد ول یکار فیکث کمیزدو گلگون گفت: یلبخند جانا

 نداره. تخم مرغ درست کنم؟  بیع -

  ؟یچ یبرا -

 . میبا برنج بخور -

 تخم مرغ؟  -

 رفت.  خچالیلبخند به جانا نگاه کرد و به سمت  با

 مخصوصا اگه کره هم باشه!  یبا استامبول شهیخوشمزه م یلیمرغ خاهوم تخم  -

 چه جالب! -

خوشمزه  یلیخ خره،یم یاز اونجا مادرجونم کره محل نا،یآقاجونم ا یروستا میریما هر وقت م-

 ! کرومیدرست م شهیهم شه،خونمونیم

  ؟یمگه کره محل میدار -

 هست.  زهیپاستور یول میندار ینه محل-

 ! میخر یم میکه رفت باری شاالیزد گفت:ا یکه چشمک م یدر حال و

 ! دهیبو م-

 خوشمزه ست من عاشقشم!  یلیاصال !خ-

  

 برنج در دست از آشپزخانه خارج شد و  سید با

پشت سرش  دیکش یفلفل زردچوبه زده  بو م یعسل یکه مدام از ظرف تخم مرغ ها یهم درحال جانا

 کرد گفت:  یره نشسته و نگاهشان مسف یکه پا دیآمد و رو به جاو رونیب

 ! هیعال یلیضعف کرد بوش که خ دلم
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 ! هیخودشم عال -

 ساعت ها فقط قرار بود رنگ به رنگ شود.   نیسرش را باال گرفت. ا دیجاو یصدا با

 رنگ به رنگ شدن صورتش کوک شده بود.   یساعت امروزش رو انگار

 . دیچیبلند جانا پ خنده

 خودش؟  ایغذاش  ؟یچ-

  

 که گفته بود: هردو!  دیاش را شن یلب ریوزمزمه ز دیکه لبخند جاو یوقت

 اسرا را نشانه گرفت.  یچشم ها میمستق و

در حال آب شدن  قیعم یخوش و عشق یا ندهیآ دیقلب اسرا  به ام انیها و عسل ها بود که م قند

 بود. 

 را وسط سفره گذاشت و گفت:  مرویهمراه با همان لبخند ،ظرف ن جانا

 ! مینیبب می،غذاشم بخور هیاهوم !خودش که عال -

  

 باشد.  باتریز زیتوانست از همه چ یم یوقت ها سادگ یگاه

 خوشمزه تر باشد.  یزیهرچ از

 کند.  یم دایپ یرپوستیها طعم ز طنتیخورد و ش یکه نگاها به هم گره م یوقت

سفره  نیوسط ا قایدق نجایباشدو ا بایتواند ز یتوجه ساده نم کیتعارف ساده، کیبه اندازه  زیچ چیه

 بود.  باتریکه از همه ز یزیسه نفره کوچک آن چ

اسرا و  یآب و کنار دست گذاشت برا وانیل کیبا پر کردن  یز،حتیر زی،ر دیبود که جاو یتوجهات

 داشت.  یدختر را به خجالت وا م نیکرد و ا یخرج م شیغذا جلو سیگرفتن د
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 ** 

 بود دست گلت دردنکنه!  یعال یلیزن داداش خ- 

 . یخودتم کمک کرد زمینوش جانت عز -

 تخم مرغا نبود.  نیمثل ا زیچ چیه ولی ️☺خورد کردم ازیاهوم ،فقط پ -

 . 

 لبش آمد و گفت  یجانا لبخند بر رو فیهم از تعر باز

 نداره.  یکار -

 . هیبتونه تخم مرغ خوشمزه درست کنه،آشپز واقع یهرک  گهیم شهیبابا هم -

 شده بود.  یچ یدونینم م،یخونه خاله غذا درست کن میبار خواست هی ذیمن و پان 

 ! الیواو

  

 کرد.  یو اسرا هم با لبخند نگاهش م دیخند یخودش م یگفت و به جمله ها یم

 ! دیجاو اما

 زد.  یاو را به گذشته ورق م یبود که دفتر زندگ یو خاله دست ذیآوردن نام پان انگار

 جانا!  -

 جونم؟  -

 غذاتو بخور!  -

 خوشمزه بود!  یلی. دست خانومت درد نکنه! خگهیخوردم د -

  



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  454:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ! نیپس پاشو کمک کن ظرفا رو جمع کن -

  

 . دیهر دو پر کش یلب ها یلبخند از رو دیجاو یشدن ناگهان یجد از

 .رمیباشه االن م -

رفت گفت: چشم  یکه به اتاق م یبلند شدو در حال شیهم از جا دیبا بلند شدن جانا، جاو همزمان

 نره!  ادتی

  

 گفت: چشم، بداخالق!  یکه رفت جانا با حالت خاص نیهم

  

داشت گفت: هر وقت اسم  یاز داخل سفره برم یکه ظرف یو در حال دیخند یرکیرزیبعد آرام و ز و

 زنه!  یم ششیانگار زنبور ن ادیخالم م

  

 داد.  یجانا گوش م یتعجب به حرف ها با

 چرا؟  -

 باال انداخت.  یشانه ا جانا

 کال مخالفشونه.  -

 کرد و گفت:  کیرا به گوش اسرا نزد دهانش

 نداره!   دنشونوید چشم

 به سمت آشپزخانه رفت  و

 . 
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 را باال انداخت.  شیجانا او هم شانه ها متعاقب

 ترشرو و نچسب بود؟!  یتا قسمت یکم دیپس کال جاو 

  

خوب که با تمام نچسب بودن ها االن با او خوب و مهربان بود وقصد داشت گذشته را جبران  چقدر

 کند و از او فرصت خواسته بود. 

  

  138 پست

 ) دی(جاو

  

بود و به حرف  مبل نشسته یکه دخترها در آشپزخانه مشغول شستن ظرف ها بودند،رو یمدت تمام

 داد.  یگوش م شانیها

 شدند.  یشد  و آنها از آشپزخانه خارج م یچند لحظه زودتر تمام م نیا کاش

 اسرا را بشنود.  یصدا توانستیم شتریآن وقت ب 

 کند.  نگاهش

 . اوردیب رینه اصال باز هم او را در خلوت گ ای

 خرج کرده بود.   یبه کار چند ساعت قبلش زد. عجب دل و جرات یلبخند

 زن؟  کی! و دیجاو

 زن را در آغوش خود لمس کرده بود. کی

 بدن اسرا داغ شد!  یحرارت و گرم ادیتنش از  دوباره

 خود او نبود که از همه زنها تنفر داشت؟!  مگر
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 کرد! هنوز هم تنفر داشت!   یفکر

 خدا که هنوز هم از همه زن ها تنفر داشت.   به

 بود.  گرید زیچ کیاسرا، نگاهش، چشمانش،  اما

ها و  یزبان دراز شیها یاعصاب خورد کن شیها یبا تمام بد شیها یاهیمورد با تمام س کی نیا

 فرق داشت.   شیها تیمظلوم

 حرف نگاهش فرق داشت.  اصال

 از او گذشت.  شدینم

  شد؟یم

  

که فقط نام مادر را  یاز حضور مادر شیروزها که زندگ نیرا فراموش کرده بود،ا وایروزها که ش نیا

 کم رنگ شده بود.  دیکش یم دکی

 به نام اسرا!  یروزها که سرش با کار گرم بود و ذهنش با دختر نیا

 خانه گرم شده بود و رنگ محبت گرفته بود.  یبه درک واصل شده بود و هوا نیرام

 شروع به واکنش نشان دادن نکند؟  شیمردانه ها شدیمگر م 

 ! گریبود د مرد

 مرد؟   یاحساسش م مگر

 مرد.  یوقت نم چیاش ه زهیمرد غر یاحساسش م اگر

  

 . دیکردن احساسش به اسرا دست کش نیکنارش از سبک سنگ قایدق ینیسنگ زیافتادن چ با
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 شد گفت در آغوشش پرت کرده بود.  یبهتر م دیخودش را کنارش،شا جانا

 ! یدم در بده،آبج -

 زد.  ییلبخند دندان نما جانا

 روز داداشم خوش اخالق بود.  هیتو دلم بمونه  یحداقل خوشحال ؟بذاریباز بداخالق شد -

  

 او را عقب تر راند.  یجانا را گرفت و با فشار دست

 ! ادینچسب بدم م -

 آمد؟!  یبدش م دنیچسب از

 جمله را که گفت ناخودآگاه نگاهش به اسرا افتاد.  نیا 

 ! امدیبود؟ و اصال هم بدش ن دهیچرا به اسرا چسب پس

  

 اش شد.   یگرفت و مشغول گوش نییسرش را پا دیرا که د دیجاو نگاه

 به آن فکر کرده بود.  دیکرد که جاو یفکر م یزیبه همان چ قایآن لحظه اسرا هم دق دیشا

  

 ساعته!  هی. اوج احساساتت فقط دیجاو یبد یلیخ -

  

 بلند شد و به سمت اسرا رفت و شانه به شانه او نشست و کنار گوشش گفت:  شیجا از

  ام؟یب یحاال ک -

 ! ینداره که هر وقت دوست  داشت یمن فرق یبرا -
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 آن دو شد.  یحرف ها دنیکنجکاو شن شتریب دیاسرا را که شن جواب

  ؟یکجا بر -

 را داد.  دیجواب جاو ضیجانا با غ 

  

  اد؟یها! بدتون نم ساد؟زشتهیگوش وا دینبا یدونینم دیآقا جاو -

  

 : دیدرهم شد و محکم تر پرس شیها اخم

  ن؟یبر نیخوایکجا م -

  

 کنکورش.  یجا قراره باهاش زبان کار کنم برا چیجانا اسرا جوابش را داد: ه یجا به

  

 خودت؟  یریمگه کالس کنکور نم -

  

 بغض گفت:  یو کم یجانا درهم شدو با ناراحت یها اخم

   رون؟یب رهیزن داداشش معلم زبانه، م یآدم وقت ی!ول رمیم

 معلم زبان؟ _

  

 جمله  نیده،ایباال پر شیجا خوردو ابروها یکم

 کرد.  انیب یبا تعجب خاص را
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 کرد .  یتکان دادو نچ نچ یسر جانا

  ؟ی؟اسرا جون بهش نگفت یخبر نداشت_

  

  یکه اسرا سرش را به معن یوقت

 تکان داد جانا گفت:  نه

 اوقات  یگاه یشیانقد بد عنق م_

 باهات حرف بزنه.  کنهیخوف م آدم

  

  ریکه دست ز یشد و در حال رهیرا کامال برگرداند و به اسرا خ شیرو و

 او گذاشته بود و  سرش را به   چانه

 چرخاند گفت:  یخودش م سمت

 با خودم  اینگاش نکن زن داداش! ب_

 بزن .  حرف

  ؟ی:تلگرام داردیپرس یبعد با لبخند و

  

 حرف زدن جانا لبخند به   نطوریا از

 آمد .  لبانش

 هنوز بچه بود.  جانا

  یحق داشتند مشکالت زندگ واقعا
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 کردند.  یاز او پنهان م را

  

 که متوجه شد  اسرا  یو وقت دیها از اسرا پرس یلوس باز نیکه جانا پشت بند ا یبا سوال اما

 تلگرام دارد.لبخندش رفت.  هم

 چرا او شماره اش نداشت.  پس

  

 نام  اسرا را با نام  یچرا وقت پس

 بود؟  امدهیباال ن نشیمخاطب ستیکرده بود،در ل ویاش س ی( زن )در گوش

  

 اش را برداشت و  یگوش بالفاصله

 آن کرد .  ستیبه ل ینگاه

 . نبود

 هم شماره اسرا نبود! پس   وااقعا

 .  زمیآره عز_داشت  چطور

  ؟یدار_

 اوهوم. _

 وجودش چشم و گوش شده تمام

  یآن دو را وقت یو حرف ها بود

   یدر هوا م زدندیحرف م باهم
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 . دیقاپ

 چه جالب بود.  واقعا

 . دادیآن دو را گوش م یبود که نشسته بود وحرف ها دهیرس ییبه جا کارش

 توان گذاشت.  یکار چه م نیا نام

  ؟یفقط کنجکاو ایو معجزه؟عشق

 که اسرا گفت :  یوقت

 خط تلگرامم جداست. _

 جانا کرد .  یشروع به خواندن شماره تلگرامش برا و

   گریانگشت داشت و ده انگشت د ده

 قرض گرفت و با سرعت  هم

   یشروع به نوشتن آن در گوش نور

 کرد.  شا

  

  هیکه از کارش فارغ شد ،شب یوقت

 بود که قله اورست را فتح  یکس

 کرد.  یم میتقس یاش را با کس یشاد دیو حاال با  کرده

 با او را نداشت.  یبود هر چقدراسرا تا به حال کنار جانا نشسته بود و فرصت همصحبت بس

رو به من  ال،نگاهتیخ یگفت:جانا رو ب یگذاشت و به او م یچانه اسرا م ریخودش دست ز دیبا حاال

 بسپار! 
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  139 پست
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صورت و تمرکز اسرا را به خودش جلب کرده بود  شیها یبه صحبت جانا بود که مدام با پرچانگ گوش

 آورد .  یاسرا را در م یو بم زندگ ریو حاال داشت ز

 داد .   یخواب اسرا را م دینشست با یم نطوریهم اگر

 خوامیم دیحاضر ش دیگفت : پاش نیح نیرفت هم یلباس به اتاق م ضیتعو یبرخاست و برا شیجا از

 .  رونیببرمتون ب

 که حاضر و اماده برگشت دخترها همچنان نشسته بودند .  یوقت

 ؟  نیپس چرا بلند نشد _

  

 یجمع و پا شیپا کیکه به پهلو نشسته و  ییکرد و جانا یکه با لبخند نگاهش م ییاسرا نیب نگاهش

 بود ردوبدل شد.  زانیاز مبل آو گرشید

  

 داد و اسرا شانه باال انداخت !   یسرش را تکان یسوال

 برو !  یی! خودت تنها دیآقا جاو مییایما نم _

  

 !  گریآن روزها بود د از

 رساند .  یرا به مرز جنون م دیرفت و جاو یم یدنده لج و لجباز یکه جانا رو ییاز آنها 

 !  میریباشه ! پس تو بمون من و زنم م _
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 شد !  رهیخ دیصاف نشست و اخمو به جاو شیجا در

 .  ستیخبرا ن نیمن هستم ، زنم زنم نکن ! از ا _

 کرد لبخندش را بخورد و به جانا گفت : خواهرم خواهرم کنم ؟   یرفت ، سع جلوتر

 !  رونیپاشو ببرمت ب زیعز خواهر

  

 .  دینگاهش کرد و اسرا  خند ضیبا غ جانا

 با زنت برو !  امیبرو خودتو مسخره کن ! من نم _

  

 گرفت او را وادار به برخاستن کرد !  یکه دست جانا را م یبرخاست و در حال شیاسرا از جا نباریا

 !   زمیپاشو عز _

 پرروئه  زن داداش !  یلیخ _

 لب گفت ،   ریکه ز یدانمیکه اسرا زد و م یلبخند

 را باال پراند.  دیمردانه جاو یابروها

 گفت :   یبا اخم ساختگ 

 ؟!  نیکرد یکیخواهر شوهر و زن داداش دست به  _

  

 اسرا و جانا گفته بود به دهانش مزه کرده بود .  یجمله که برا نیا چقدر

در خانه خودش ، در خانه  یکم بود و حاالخواهر شوهر باز شانیدر خانه  یلیخ ژهیو یبرنامه ها نیا از

 . دیدیخودش به چشم م یشخص

 که چقدر امروز قشنگ بود .  آخ
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شد گفت : بار آخرت باشه  یرد م دیکه از کنار جاو یبلند شد و در حال شیکمک اسرا از جانا از جا به

  یحرف زد ینطوریها ، ا

 . 

  

 جانا را در مشت گرفت و او را به سمت خود کشاند .  یبازو

 اش را بچالند .  یناز ناز یخواست خواهر کوچولو ی، م امروز

 آمد.  یشد ، بدش م یم وایش نهیاوقات آ یجانا که گاه یاز رفتار ها شهیهم

 یکه آورده بود به گرم ی، با آن عکس نجایخواست خواهرش را با حضورش در ا یم بیاما امروز ، عج 

 بچالند ! 

  

 فنچول ؟!  یگیم یچ _

 حرف نزنا !!  ینطوریبا من ا ! یفنچول خودت _

 یکه او را به سمت اتاق م یجانا زد و در حال ینیبه ب یدو انگشت شصت و سبابه ضربه کوچک با

 !!  ایفرستاد گفت : باشه فنچول، لباس خوب بپوش

  

بود  ییرفت و دلش در حال تاپ تاپ شروع لحظه ها رونیهم به سمت ب دیرفتن جانا به اتاق، جاو با

 که قرار بود با زنش داشته باشد ! 

  

  140 پست

  

 را روشن کرد .  نیکه در دلش بود ماش یو با احساس خوش دیدو نییپله ها را پا یسر خوش با
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کرد به فرمان هم ضرب گرفته  یطور که همراه با آهنگ شعر را مرور م نیگذاشت و هم یآهنگ شاد 

 بود. 

  

 باشد!  ییایرو یجا کیرود  یم رونیکه همراه زنش ب ییجا نیخواست اول دلش

 خلوت باشد.  یجا کی

 عاشقانه باشد   

 او بگذارد و او را به خود بفشارد.  یدست دور شانه ها الیبا فراغ خ بتواند

  

 را حرکت داد.  نیتر آورد و دنده را جا به جا کرده و ماش نییپا یضبط را کم یخروج آنها از در صدا با

 **** 

 (اسرا) 

  

 ! دیخند یجانا م یبست به غر غر ها یرا م شیمانتو یو دکمه ها دیکه لباس پوش یمدت تمام

 ! گهینخند زن داداش د_

 نگفتم.  یزیمن که چ_

 ! رهیگیوقت ناز، همش حال منو م هیوقت گاز  هی،  هینطوریا شهیهم دیجاو نیا_

 نگفت که !  یزیچ-

 دیکش رونیآن ب ریخوش حالتش را از ز یها یاز چتر یسرش مرتب کرد و دسته ا یاش را رو مقنعه

 گفت:  زانیآو یو با لب ها

 !  شهیبد عنق م یوقت رهیگیحال منو م-
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 دختر!  نیبود ا یانداخت . چه قدر نازک نارنج یبه خنده م شتریعبوس جانا او را ب چهره

 شد؟  یکرد چه م یفت را تحمل مو مشکالت و خ یاو بود و آن همه سخت یاگر جا 

 نبود !  یکه بد عنق نیا 

 ساعات عقدش و بعد از عقدشان نشان داد.  دیبود که جاو یزیهمان چ یعنق بد

 شکل از او استقبال کرد.  نیبه بدتر دیگذاشته بود و جاو دیبود که پا به خانه جاو یزمان یعنق بد

 بود.  نهایا یعنق بد

  

 نگاهش کرده گفت:   نهیفشرد و از داخل آ  فشیو ظر دهیکش یپنجه ها ریرفت و شانه جانا را ز جلوتر

 . میاریسرش در م شویتالف رونیب میرفت

  

 نگاه جانا سر حال شده بود و لبخند بر آن نقش بسته بود.  حاال

 ! میکه من عاشقشم! بزن بر یهست یتو همون یعنیزن داداش !  عاشقتم

 ** 

  

 .   دیتر کش نییپا یرا کم نیماش شهیدکمه گذاشت و آنرا فشرد ش یرو دست

 گرمه؟ -

 رفت.  یکه او را مخاطب قرار داده بود صورتش رو به گرم دیبا جمله جاو  بازهم

  

 من گرمم است!  ستیهوا گرم ن دیخواست بگو دلش
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 ! یگرما را به وجودم منتقل کرد تیکارها نیبا ا تو

  شد؟یمگر م اما

 گفت؟  شدیم مگر

 یحت یکنارش نشسته بود و گاه گدار نگونهیکه ا یدیجاو نیخودش هم در صحت و سقم و سالمت ا 

 کرد شک داشت.  یگرفت و نگاهش م یم دهیحضور جانا را هم ناد

 شد و حاال .......  دهیجانا به فرصت خواستن از او کش تیروز از حساس کیطور در عرض  چه

گفت : اگه گرمه بگو کامل  نباریتر آورد و ا نییپا یرا از سمت خودش کم شهیش دیکه نداد جاو یجواب

  ن؟ییبکشم پا

  

 و مطبوع هم بود.  ریکه داشت دلپذ ییعالوه بر سرما گریاسفند بود د یهوا

 اش را !  یریرا هم دلپذ شیآن را با هم داشته باشد هم سرما یهر دوتا خواستیدلش م آدم

  

 جلو آمد!   یرا نداده بود که سر جانا از وسط دو صندل دیجواب جاو هنوز

  

 کردم!   خیپشت  نیمن ا نی، گرمه، سرده راه انداخت نیدیبه هم نون قرض م یه_

 گفت:  یبه شوخ دیجاو

  ؟یا  تو هم هست _

 ها رو !  شهیش نیباال ا نینه، پس!بکش_

  

 نبود قرارمونا؟   نیرو به اسرا گفت : ا زدیطور که حرف م همان
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 گفت: صبر کن ،به وقتش!  ردیبگ دیکرد نگاهش را از جاو یم یکه سع یحال در
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  ؟یبه حرف آمد: چه قرار دیبار جاو نیا

  

 . چاندیماهرانه پ یلیحرف را خ جانا

 ما رو؟  یبر یکجا م_

 خوب!  یجا هی_

 ! ایدر رنیم نوریا میدون یما که خودمون م_

 . میسر جات فنچول ، تا برس نیپس، سفت بش خوب_

 * 

 به جانش افتاد.  یبه صورتش برخورد کرد و لرز یسرد میشد نس ادهیپ نیکه از ماش نیهم

 بشود.  اینم دار در یاو از هوا قیسرما نتوانست مانع دم عم نیا اما

  

آن به همراه خش خش موج ها را به  یو شور اینم  در یو بو دیکش یقیرا بست و دم عم چشمانش

 . دیجان کش
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 آرامش داشت.  نجایا چقدر

 یو با لبخند نگاهش م ستادهیافتاد که چند قدم جلوتر ا یدیرا باز کرد و نگاهش به جاو چشمانش

 کند! 

  م؟یبر_

  د؟یایتوانست ن یم مگر

 آمد.  یهم شنا کنان با او م ایخوب شده بود تا آن سر در دشی،جاو شیحاال که زندگ 

 !  میلب زد: بر آهسته

 جانا؟  یبلند تر گفت: اومد دیجاو و

که در  ییماند و اسرا دیو جاو دیدو ایرا از پا در آورده بود به سمت در شیکه کفش ها یدرحال جانا

 دلش امروز زلزله به پا شده بود! 

  

که دستاش را به شکل انتظار  یدیبه سمت جاورا  شیزد و قدم ها یشوق و ذوق جانا لبخند  دنید با

 آغوش او، دراز کرده بود رفت. 

  

 بگذارم!   تیشانه ها یسر رو خواهمیم ر،یدر اغوشم بگ گفتیجرئت داشت و به او م کاش

 ! دیآ یبه چهره مردانه ات م بیعج یمهربان نیا

  

 اکتفا کرد!  یدلش به لبخند یتلنبار شده رو یهمه حرف ها یبه جا اما

 کند!  فیتعر دیجاو یشکل برا نیآمد که تمام حرف ها را به هم یم یقطعا روز 
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 ! نی! چقدر کندگهید نیایب_

 گفت: چه خبرته!  دیجانا، جاو غیج غیج یباصدا

 ! ستین یکه کس نجایا_

  

 نیبب ایاسرا را گرفت و او را به سمت موج ها کشاند و گفت: ب یدستها دیرا گفت و جلوتر دو نیا

 چقدر سرده! 

 اسرا هم به هوا رفت!  غیبار ج نیا

  

  

 ) دی(جاو

 نگاهش را به چهره بغ کرده جانا انداخت و خنده اش را خوردو گفت:  نهیآ از

 ها! _

 نگفتم!  یزیچ_

 چته؟  گمیم نیهم _

 ! یچیه_

 بود آخه!   یچکار نیا_

 . کردیبود که جانا را دعوا م یبار چندم نیا

 بابا حواسم نبود!  _

  

 جان! دیاشکال نداره جاو _



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  471:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 انگار تمام بند بند بدنش شل شد.   دیاسرا را که شن یصدا

 بار چندم!  یکرده بود برا شیجان صدا دیجاو

 خودشم گفت اشکال نداره  یدید _

 گفته!  یچ هیحاال اون -

  ؟یکن یگفته تو چرا ول نم نویحاال که اون ا گمیمنم م_
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 تندتر نگاهش کرد.  نباریدر هم شد و ا شیها اخم

 شده مگه!  یاه حاال چ _

  

  ؟؟یسرش را جلو برد و گفت: زن داداش ناراحت شد یصندل یرفت باز هم از ال جلوتر

 به خدا من ناراحت نشدم!  زمینه عز _

  

 ! یدیکفش نو براش خر هیشد؟  یقسمم خورد تازه مگه چ یدیاها د_

  

 بود؟  دنیتو آب ،اون کفش قابل پوش شیتا زانو فرستاد_

 شدو گفت:  رهیخ رونیزده به پنجره به ب هیو تک دیکش عقب

 خونه!  رمیکن! من خودم م ادهیاصال منو پ _

  

 پدال گاز فشرد.  یرا رو شیجواب جانا را بدهد پا نکهیا بدون
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و او را دوان دوان با خودش تا داخل آب آن هم با کفش برد و  دیکه جانا دست اسرا را کش یلحظه ا از

 کرد ؛اعصابش خراب شده بود.  سیلباس او را تا زانو خ

 اش خراب شده بود.  یزیتمام برنامه ر قتیدر حق یعنی 

احل خلوت به بهانه عکس س نیخواست در ا یخودش که پنهان نبود از خدا هم چه پنهان دلش م از

 .   شدیم کینزد شیبه اسرا شتریب یکم

 . ردیماسه ها با او دل بدهد و قلوه بگ یخواست رو یم دلش

خود را  تیعصبان یشد که نتونست جلو نیاو را بهم زده بود و ا یجانا با آن کارش ،تمام برنامه ها اما

 کند !  یو توپ آتشش را بر سرش خال ردیبگ

  

 نزن.  گهیحرف ها رم د نیاسرا که برگشت و به جانا گفت : من که ناراحت نشدم، ا سر

 به رحم آمد!   دلش

روشن بود ضد حال خوردن در  شیکه مثل روز برا یزیکرده بود اما آن چ یرو ادهیواقعا ز دیشا 

 بود.  شیبرنامه ها

  

 .  یسوار قیقا میرفت یآروم بود م ایکه اسرا به جانا گفت: کاش در نیهم و

بابل رود کج  یران قیرا به سمت اسکله قا رشیچهار راه مس نیشد و با اول دهیبه دلش تاب دیام نور

 کرد! 

  

 (اسرا) 
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 و آب وحشت داشت.  یسوار قیاز قا یتمام وجود که نه، تا حدود با

  

 گفته بود تا جو عوض شود.   یزیچ کی حاال

چادر و  یسیبرود آن هم با وجود خ یسوار قیحتما به قا شدینم لیکه دل نیگفته بود ا شیها ایرو از

 شلوارش!  یپاچه ها

 مهربانش شده بود.  دیجاو  د؛یکرد امروز جاو شدیچه م یول

 .  کردیرا تحمل م زیر یها یسخت نیداشتنش ا یبرا دیبا

 پخت!  یم ینیریش ییحلوا دیاز غوره جاو دیبا

  

اجاره  قیکه قا یو دوش به دوش جانا به سمت اسکله کوچک دیشد و پشت سر جاو ادهیپ نیماش از

 دادند رفتند.  یم

 زنداداش!   یدونیم_

 بله ! _

 ! رونیاومدم ب دیکه با جاو هیبار نیاول نیا_

  

 واقعا ؟ -به ارمغان آورده بود.  شیبود که تعجب را برا ییزهایحرف جز معدود چ نیا دیشا

 اوهوم!  _

 !  نیوقت نرفت چیه یعنیچرا ؟-

 نرفتم!خوب! ام..... _

 مردد بود !  شیدر حرف ها یکم
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 ! میکم دور هم هست یلیخوب  ما خ_

   

 داد.  یتکان یجیرا با گ سرش

رفتن با هم را  رونیخانواده فرصت ب کی شدیرفتن داشت ،مگر م رونیبه ب یچه ربط نیا خوب

 نداشته باشد؟  

  

 ! شمیچرا اخه؟ من متوجه نم_

  

 باال انداخت .  یا شانه

 شده!  گه،عادتمونید میستین-

  

 کرد   شانیصدا دیباز کرد که جاو یگفتن جمله ا یرا برا دهانش

  ق؟یکدوم قا_

  

 ها در دستش بود .  قیافتاد که طناب قا یبه مرد نگاهشان
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 از طنابه هارابکشد.  یکیمنتظراشاره انها، که  و

  

 شود.  یسوار قیقا یخود برا جانیکه داشت نتوانست مانع ه یترس و خجالت  اندک باتمام
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 بود.  کبارسوارشدهیرا یموتور قیقا

 بود.  شیاهایاز رو یکیمختلف جز  یقو آن هم در رنگ ها یپدال یها قیاماقا

  

 یسوار اچهیدر انیشودو  صالنه صالنه م یاز آن قوها م یکیکه سوار  یکرد کس یفکرم شهیهم

 . کندیم

 بود!  شیحس ها یقدم کیآرامش رادارد و حاال او در  تینها 

 دوست دارم!  یلی!من خمیقوسوارش_

  

 زن داداش!منم دوست دارم!  ولیا_

  

 شد.  دهیبه سمتشان کش دچهارنفرهیسف یقو

 دخترها سوار شوند.  یکی یکیتا  ستادیسوارشد و منتظرا داولیجاو

  

 کرد!  دنیگذاشت دلش مثل نبضش شروع به تپ دیکه دستش را در دست جاو یرفت و وقت جاناجلوتر

 بگذارد؟  دیاو هم دستش را در دست جاو قراربود

 غیج غیبلند وج یخورد وجانا با صدا یتکان تکان م قیجانا نگاهش را به آنها سپرد قا غیج یباصدا

 نشست.  یکشان درصندل

 . دیترس یم اوهم

 نه !  غیج اما

 !  دیکشیم خجالت
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 ! شدینم شیرو اصال

 !ایب_

 !  کردیبود و منتظر نگاهش م ستادهیا دینگاهش را به او سپرد . جاو دیجاو یصدا با

 را برگرداند و بلند گفت:بدو زن داداش!  شیرو جانا

 به پدال داد!  یباحاله و تکان یلیخ

 ! قوینکن جانا!تکون نده قا_

 ! گهید نیبدوا_

  

 در وجودش کاشت.  یجانا اضطراب عجله

 داد.  یسرش را همزمان با دستش تکان دیبه جلو برداشت و جاو یقدم 

 ! زمیعز ایب_

  

 یگذاشت و رعشه ا دیکرده بود !جلوتر رفت و دستش را در دست گرم جاو یبا دلش باز دیکه جاو آخ

 گرم تمام وجودش را گرفت . 

 نو از دلش گذشت!  یحس

  

 . دادیدست گرفتن ساده طعم آغوش ظهرش را م نیهم دیشا

 داشت .  یگریخودش دست در دست او گذاشته بود طعم د لیکه به م نیهم اما

 داغ!  رکاکائویش مثل
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 دیبه خودش داد و جاو یخورد هول زده تکان قیکه قا یگذاشت و تکان قیقا یرفت و پا رو جلوتر

 را هم گرفت.   شیعالوه بر دست ، پهلو

  

رنگ  دیجاو یکه هرم گرم نفس ها یکم از آغوش نداشت  وقت یکینزد نیآغوش نبود ، اما ا مثل

 گوشش زمزمه کرده بود .  ریز یبرد وقت یاورا به هپروت م دویپاش یبه صورتش م یسرخ

 نترس من هستم! _
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 تنش به لرزه افتاده بود .   تمام

بود تن او را  تیکه آغشته به حما یو محبت دینش، جاوو نگاه کرد دیجاو ش،یها یو مهربان دیجاو

 لرزانده بود. 

 داشت.  ترس

 ! ایاز در نه

 ! رهیت قیرود خانه بزرگ و عم نیاز ا نه

 ترس داشت.  دیاز رفتار دوگانه جاو بلکه

 ترس داشت!  شتریسرش در حال باز شدن بود، ب یحاال که چتر عشق رو 

 دلبستن و وابسته شدن ترس داشت . مبادا عاشق شود .   از

 بزند !  ییحرف از جدا دیدوست داشتنش از حد بگذرد و وابسته که شد باز جاو مبادا

 ترس داشت.  دیجاو نیا از
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 انداخت!  دیلرزانش را در چشمان جاو نگاه

 داد.  یها نم تیخبر از رنجش ها و عصبان نباریا دیجاو یشانیپ یرو اخم

 داد .  یم یاستوار یمعن شتریب 

 ستون شدن!  یمعن

کوه  کیداد که مثل  ینشان م یشانیپ یبگذارد که با آن خط عمود رو یشانه ها یاسرا دست رو تا

 کند.  هیتا بر آن تک ستادهیا

 هم افتاد.  یکه رو دیجاو پلک

گرفته،  یگذاشت و از عطر تن مردانه او دم دیمردانه جاو یشانه ها یو دست رو دیکش یقینفس عم 

 کوچک قو گذاشت.  قیپا در قا

 ! دیخندیم گرید حاال

 مال او شد بود او هم عاشق شده بود!  ایدن نیا

 دامن نگستراند؟  شیآسمان برا یو زن به پهنا ندازدیمرد نگاه عاشقانه ب شدیم مگر

 شد مرد بخندد و زن احساس ملکه بودن نکند!  یم مگر

 !  یآر

 نگاه ملکه شده بود !  کیهم با  اسرا

  

 * 

 دیجاو لیو در کادر کوچک صفحه موبا دیجانا خند یها غیج غیپا زد و با ج دیمدت کنار جاو تمام

 لبخند زد. 
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 . یدار یکه دلخوش یباشد وقت نیریش توانستیچه قدر م ایدن

 دارد.  دیام ایکه دلت به وسعت تمام دن یوقت 

 * 

 ! دیرا از دهانش خارج کرد و خند یجانا ن دنیبلند نفس کش یصدا با

 خفه شدم ! -

 ! گهیگفت: سفارش خودت بود د دیخند یکه م یدر حال دیجاو

  ؟یگفتم تو چرا گوش کرد یزیچ هیحاال من -

 جهینت یکه تالشش ب یگرفت  وقت یقیرا دوباره داخل دهانش گذاشت و باز دم عم یرا گفت و ن نیا

  ؟یکرده تو ن ریگ  زشیماند گفت: اسمارت

 ! ارمیبده من درش ب-

 بشه!  یعمرا دهن-

 . زدندیکه با هم حرف م شدیو جانا رد و بدل م دیجاو نیب نگاهش

  

او را در آغوش  دیکه به بهانه عکس مدام جاو یآن همه خجالت ،وقت خی یکامل نه! اما تا حدود کامل

 گرفت آب شده بود !  یم
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گرما حتما آب  نیکام گرفتن از ا یخودش برا یو تقال دینگاه جاو یبود در مقابل گرما یهم م سنگ

 شد .  یم
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 دل نازکش!  اریبس اریکه انسان بود از نوع بس او

 کرده !  ریمال منم گ-

 دهینکش یپک اش از دستش خارج شد و به سان سیآ وانیجمله اش کامل ادا نشده بود که ل هنوز

را گلگون  شیتمام وجودش را در بر گرفت و گونه ها یدر دستش قرار گرفت و رعشه ا دیجاو وانیل

 کرد و قفل بر دهانش گذاشت . 

  

 به چشمان خندانش انداخت.  دیجاو وانیخود و ل وانیل نیرا ب نگاهش

 !خندان نبود !  نه

 نگاه خاص داشت !  کی دیجاو یها چشم

 نشسته!  نیو در کم زیت

 نگاه چگونه پنهان کند؟  نیخود را در پشت ا رتیدانست ح ینم واقعا

 بارش بود.  نیاول

خجالت  یشرم ،کم یها بود و کم نیجزو اول دیشدن قلبش با جاو یکیهم به اندازه  وانیشدن ل یکی

 داشت. 

  

 آن کام گرفت .  یرا آهسته باال آورد به لبش چسباند و از ن وانیل

 ! دیکه به دهان خشک شده اش رس  یطالب یجرعه خنک بستن نیاول

 زد و نفس او هم تازه شد!  یبرق دیجاو چشمان

  

 * 
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جلو آمد و  یکه سر جانا  از وسط دو صندل یو سکوت دو نفره شان باز هم شکسته شد  وقت خلوت

 گفت: 

 گرفت!  ؟خوابمونیاون آهنگ رو عوض کن شهیم-

 به جانا انداخت و آهنگ را عوض کرد!  نهیاز آ ینگاه مین

 .  دیچیکه در فضا پ یگرید میمال کیموز یصدا

 اعتراض جانا بلند شد.  یباز هم صدا 

  د؟یجاو یدیرو گوش م نایا هیاخ، چ-

  

  دم؟یجاو ایباالخره داداشم؟_

  

 ! دیداره داداش جاو یحاال چه فرق-

 فرق دار........ -

 آمدو کالمش را قطع کرده ،به اسرا گفت :به دوستام بگم زنداداش؟  دیحرف جاو انیم

 ! انایهم م اونا

 .  زمیبگو عز_

 تو خونتون ها ،اشکال نداره؟ _

 ! زارمیوقتا خونه کالس م یگاه یچه اشکال زمینه عز_

 ! رینه خ-

 بلند شد   دیاعتراض جاو یصدا

 جانا تشر زد.  وبه
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   یاریاون دوستاتو ب یجمع نکن_

 من .  خونه

  م؟یواا ،ما به تو چکار دار_

 که گفتم ،من اصال خوشم  نیهم_

  ؟یخونم اونم ک ادیب یکس ادینم

  د؟یاونجا کر کر کن نینیتو.بش یدوستا

  

 جان؟  دیجاو_

 کرده بود.  شیاسرا صدا نباریا

  

 تو خونه من رفت وآمد کنه .  یکس ادی.من خوشم نم میجان ندار دیجاو_

  

 بار دهان اسرا هم مثل جانا از  نیا

   دیجاو یهمه تند نیا

 مانده بود.  باز
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 خونه خودمون!  رمیباشه پس ،با اسرا جون و دوستان م-

  

 داد ،بغض کرده بود .دلش گرفته بود   رونیرا از پنجره ب نگاهش
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 امروز .  نیهم هم آن

 نکرده بود که !  یروز ؟عاشق نیاول

 جانا؟  یزد؟جلو یدر ذوقش م دیبا

 بداخالق!  دیجاو

 خب!  یلیخ_

 را بر نگردانده بود تا  شیرو هنوز

 که   یخب یلیخ نیا بفهمد

 گفته بود خطاب به او هست  دیجاو

 جانا که تلفنش زنگ خورد.  ای

  

 به لبش آمد  یشماره لبخند دنید با

 حالت جواب مخاطبش را داد .  نیبا خوش روتر و

  ؟ییجانم دا_

 خنده اش جلوتر از از سالم گفتنش  یسالم نداده بود که صدا هنوز

 .  دیچیپ نیاتاقک کوچک ماش در

  

 اش گفت :  ییدا یشگیآنکه دقت کند در جواب سوال هم بدون

 جون؟  ییهنوزم عروستونم دا من

 مثل لبخند.  یزیقبلش بود چ قیتراز خنده دقا نییپا شیکرد البته تن صدا یهم خنده ا باز
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 !  یجون،محبت دار ییفدات دا_

  

  ییدا یکه برگشت تا در جواب احوال پرس یوقت

 هم خوب است.  دی: جاودیبگو اش

  

 روبه رو شد.  دیجاو یچهره اخمو با

 کرد و لبش  دنیشروع به تپ قلبش

 شد.  ریشده اش اس دهیمرتب چ یدندان ها انیم

  

 نو عروس  کی یحرف برا نیا گفتن

 که  یشوهر ی،جلو دهیمحبت د تازه

 داند واقعا درست نبود.  یرا با خودش نم فشیتکل هنوز

 است .  یشوخ کیاش فقط در حد  ییدا یکه خواستگار دانستیچه م دیجاو

 پشتش گذشت   رهیاز ت یسرد عرق

 خودش صاف نشست و  ی.در جاو

 : گفت

 ،خدارشکر.  یهم عال یمنه ،زندگ شیجون پ ییآره دا_

 با  دمیخدمت شما باشه م یگوش

 . یصحبت کن دیجاو آقا
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 گرفت   دیرا به سمت جاو یگوش و

 گفت :  و

 احوالتو بپرسه.  خوادیم ییدا_

  

 حرف  ییبا دا دیکه جاو یوقت تمام

  رونیبه ب شهیزد نگاهش از ش یم

 که  کردیو در دلش خدا خدا م بود

 او ناراحت   یاز  سوت دیجاو

 باشد.  نشده

 زن داداش؟  یبش تییبود عروس داقرار -

 به سرعت نور برگشت.  سرش

 نه قربونت! -

 پس چی گفتی ؟ -

 را کم داشت!  کیی نیهم

 را بشنود؟  شیخدا کجا بود تا صدا پس

که کنجکاونه نگاهش مَی کرد در گردش  ییکه مشغول احوال پرسی بود وجانا دییجاو نیرا ب نگاهش

 خداحافظی کرد.  دیبودکه جاو

 : بعدا بهت مَی گم. دیبه جانا بگو عیتوانست سر فقط

  ردیبگ دیرا ازدست جاو وگوشی
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 خداحافظی کرد؟ -

 نه منتظره  -

 را به گوشش چسباند.  یگوش

 جون !  ییجانم دا-

 باشه ان شاهلل؟  ریخبره ،خ چه

 دانشگاه دارم.  امی؟االن که نمی تونم ب االن

 ! به خدا االن نمی تونم! امیشه،میم دیع التیتعط گهیروز د چند

  

 با او حرف مَی زد.  شینگاه مَی کرد وبا چشمها دیدرحالی که به جاو وبرگشت

 ! هیچ دینظر اقا جاو نمی: ان شاهلل ببگفت

  امیمن که دخترتونم حتما م هیچه حرف نیا

  

جمله ای بود که مَی شد برای ماست مالی کردن،جمله عروس گفتن  نیبهتر نیجواب دائی اش ا در

 قبلش به کار ببرد!  قیدقا

  

 انداخت .  دینگاهی به جاو میچپاول ون فشیرا در ک یرا قطع کرد و گوش تماس

  

 قبل نبود،  قیاز آن اخم دقا خبری

  خدارو شکر اگر اخمی هم بود در حضور جانا نمی توانست از ان حرفی بزند! 
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 خودش را برای هم صحبتی اماده کرد  دویوکلمات رو کنار هم چ دیکش قییعم نفس

حرف  ماتیاز تصم دیبار بود که از فاز دعوا وعاشقی وارد فاز زندگی شده بود وقرار بود با جاو نیاول

 بزند. 

 خونشون!  میسر بر هیام گفته  ییدا-

 چرا؟ -

 ای باال انداخت.   شانه

 نمی دونم ،احتماال! -

 شد  دهیاز جاده به چشمانش کش دیسوالی جاو نگاه

 احتماال،دعوت بعد از عقده! -

  گهید نیخوب بر-

 امد وگفت:  رونیبار هزارم سر جانا از وسط صندلی ب برای
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 کجاست شهرشون ؟  _

 اراک !  _

 .  ستین یکه خبر نوریعشق و صفا ، ا یی! دوتا دیجاو گهید نیاونجا؟ چه جالب ! بر_

 سرو سامان خودشان بود.  یب یاش به زندگ اشاره

 به جانا کرده گفت : االن سرم شلوغه !  یاخم نهیو از آ دیمرتب شده اش کش شیبه ته ر یدست دیجاو
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کرد گفت : زن  یتندش کج م یو خلق و خو دیجاو یکه لب و لوچه اش را برا یجاناهم در حال و

 !   زمیبگو عز _نه ؟  ایداداش بگم به دوستام 

 **** 

  

 .  دیچیرا بست و حوله را دور خودش پ  رآبیش

 بود .  دهیو شلوار رس شرتیبه ت یانداخت ، از بلوز و دامن و روسر شیبه لباس ها ینگاه

 زد.  یلبخند

 نار آمده بود خوشحال بود . با او ک دیبود و جاو دهیرس یوخوش ریبه خ زیهمه چ نکهیا از

 . دیکش یاش صادر شده بود اما هنوز خجالت م یبود مجوز راحت درست

 انداخت .  رونیبه ب یآن نگاه یدر حمام را باز کرد و از ال 

 کرد .  ینگاه م ونیزیکم ،تلو یبود با صدا دهیمبل دراز کش یرو ونیزیتلو یجلو دیجاو

 هم خواب بود .  دیشا

 . دید یاو که نم 

 سر و صدا به سمت اتاق پا تند کرد .  یدر را کامل باز کرد و ب یال

 آمد.  یدر حضور خواهرش به اتاق نم دیراحت بود ،جاو الشیخ گرید نجایا

 به جانا انداخت ، خواهر شوهرش !  ینگاه

 بود .  یساده مهربان دختر

 باز کرد و  شیزد و حوله را از دور موها شیبه رو لبخند

 راند .  گریسمت د کیرا  شیشانه اش انداخت و موها یرو بر
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 . دیکش شیخودش بود برس به موها ریبه تصو رهیخ نهیآ یکه جلو یحال در

  

 شد ، خواب بود ؟!  یبود ! اصال باورش نم دهیکجا به کجا رس از

 گونه اش را لمس کرد .  گرشیماند و با دست د زانیبه برس آو دستش

 !  دیترس یکه از عقد م یروز

 !  دیترس یهم م دیاز جاو یکه حت یروز

 تمام شده بود .  نهایا ی همه

 تا هم آغوش شدن هم رفته بود !   دیجاو با

 لبش آمد .  یرو یلبخند

 سرخ شد .  شیاصال هم بد نبود گونه ها یعنیهم بد نبود  چندان

 که !  ی؟! آبرومو برد یشیسرخ م ینطوریا شهیو گفت : هم دیبه خودش کش نهیدر آ یکوتاه نیه

 شو !  دایسرخ و سف نیاز ا خوادیمن تا دلت م شیپ _

  

قلبش گذاشت و جانا در  یو دستش را رو دیکش یبلند نیه دیچیباز پ مهیکه از در ن دیجاو یصدا

 جابه جا شد و خواب آلود گفت : خوابما !  شیجا

  

 نگاه هردو به سمت جانا رفت و برگشت .  همزمان

 دیکش یاتاق م رونیگرفت و به سمت ب یکه دست او را م یبه داخل گذاشت و در حال یقدم دیجاو

 !  رونیب یایوقته منتظرم از حموم ب یلیگفت : خ
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 وقت بود منتظر او نشسته بود؟  لییخ

 محبتش مَی کرد.  نیاورا چله نش دویحرفها اتش بود که بر خرمن احساس او مَی پاش نیمرد با ا نیا

  

 شد،نفسش تنگ امد.  دهیکش دیدست جاو انیکه م دستش

به دهانش مزه کرده  رپوستییهای آرام ز دنیناز خر نی،وچقدر ا دیبا زبان بی زبانی ناز مَی خر دیجاو

 بود. 

 . شیابنبات چوبی های رنگی زمان کودکی ها مثل

ان رابا بند بند وجودت  نییریچشمانت را ببندی تا پخش شدن ش دیکه برای حسش با ییان مزه ها از

 حس کنی! 

  

روی بدنش چمبره زد و  دیبلند جاو هیسا د،یاشپزخانه وسالن چسب نیکه پشتش به ستون ب وقتی

 نفس گرمش به صورتش خورد. 

 را بست!  چشمانش

 قصه ها داشت؟  لییچه کم از ل او

 . دیرا مَی خر اهشیهم ناز مژه های س دیجاو دیهم چشم مَی بست شا او

 . دیناز دل ناب دخترانه اورا می خر دیجاو دیهم چشم می بست شا او

  

 به جانش افتاد.  نیریاش نشست ، لرزی ش شانییکه روی پ دیلب جاو گرمای
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 برد.  غمایاورا به  و

 داد و آرام آرام انها را از هم گشود.  شیبه مژه ها تابی

 هم هوس مجنون بودن کرده باشد.  دشیجاو ش،ینمی شد مرد رو به رو باورش

  د؟ید یبود؟درست م راست

  ؟یهمه تب و تاب عاشق نیبود وا دیجاو

 را می داد؟  قیمعنی عشق عم شانییروی پ یگفتند بوسه  یم راست

 به او عشق داشت؟  دشیجاو

  

 پر!  کیدستش باال امد .مثل  ناخوداگاه

 شیکه وجب به وجب صورت او را با چشم ها دینشست و نگاه لرزانش با نگاه جاو دیروی شانه جاو و

 کردگره خورد.  یلمس م

 . دیان به مشام کش یموهای نم دارش گم شد و از عطر خوش بو انیم ییجا دیاندکی بعد سر جاو و

 ** 

 گوشش نجوا کرد.  ریدل و دلبری، ز اییدر دن غرق

 ! دیجا پام لرز هیفقط -

  

 اسرا راپشت گوشش می راند ادامه داد.  سیوهمانطور که موهای خ دیرا عقب کش وسرش

  ؟یمن گذاشت یکه پا تو زندگ یهست یدختر نیتو اول یدونست یم-

  

 زد.  یحرف م شیداشت برا دیقلبش تندتر شد ،جاو تمیر
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از ملکه شدن ،تک  ریبود غ دهیملکه شده بود و حاال فهم یسوار قیملکه بود،از امروز ،از ساعات قا او

 ستاره قلب مردش هم شده. 

 پلک برهم گذاشت.  آهسته

 دورم نبوده؟چون من از همه زن ها نفرت دارم!  یزن چی،هیدون یم-

  

 اش محبوس شد.  نهیدر س دهیبه جان کش یو دم هوا ستادیا قلبش

 !! دیجاو جمله

  گفت؟یچه م دیجاو اصال

 شد؟  جیگ

 جابه جاشد.  شیگلو ریکوچک ز بکیخشک شده دهانش را قورت داد و س آب

 بود؟  هی،همان چند ثان شیشدن ها یلیل همه

 ،ملکه شدنش،تک ستاره شدنش!  الشیتصوراتش،خ

 اش بود چه؟  یشانیپ یبوسه که هنوز مهر داغ لذتش رو آن

 داد و همراه آن توانش هم رفت.  رونیرا ب بازدمش

بلند و  یاز امتداد مژه ها دیبود که دست جاو فتادهین نییشل شدو هنوز پا دیشانه جاو یرو دستش

 که گفت:  یبه او داد وقت اتیشد و جام ح دهیوار کش یگونه اش باز یاو تا رو اهیس

 . دیکه اسمت تو شناسنامم مهر شد پام لرز یلحظه ا همون
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 زد.  یاسرا برق چشمان

  

 کنار اومدن با اون گذشته ،برام راحت نبود. _

 به مرز جنون کشوند.  دم،منویعذاب کش یلیخ

 نیدامنش را چرک خواستیم یلکه تا ک نیاش نزند ا یگناه یحرف به اثبات ب دیجاو یجلو نتوانست

 کند. 

 اما من..... -

  

 که آن را در  یشانه اش برداشت و در حال یاسرا را از رو دست

 قلبش   یخود گرفته  و رو مشت

هم بزنم، چشممو بستم،از نو  یاون گذشته لعنت خوامیبگم،نم یزیچ خوامی!نمسیگذاشت و گفت:ه یم

 کنم!  یشروع م

  

 ..... دیاما من جاو_

 بر لبش زد.  یمهر خاموش دیقبل از انکه بخواهد جمله اش را کامل کند جمله جاو و

 تونم ازت بگذرم!فقط!!  ینم گهید-

 در حال سفر بود.  شیسال زندگ یو اند ستیتمام ب انیکرد،انگار م یمکث

 ادامه داد.  دیپرس و جو گر اسرا را که د نگاه

 وقت ردشون نکن!  چیمن پر از خط قرمزهاست.ه یزندگ-

 نزار!  متیوقت پاتو جلوتر از حر چیه
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 بشم،بزار کنارت آروم بمونم!  ونهید خوامینم

  یموها یاره ال به الرا گفت وسرش را دوب نیا

  یقیدار اسرا فرو کرد و نفس عم نم

 .  دیکش

 روز او را در  کیبار دوم در  یبرا

 خود فشرده بود.  آغوش

   یکه سرش را از رو یوقت نباریا

 و زنانه او برداشت به  فیظر یها شانه

 کوه سبک شده بود.  کی اندازه

  

 فرق دارد.  شیدور وبرش برا یکه اسرا با تمام زن ها دانستیرا م نیا حداقل

 . ستیدختر زبون دراز متنفر ن نیاز  ا گرید

  

  نیکه ا دانستیرا م نیا حداقل

  یشانیپ شیها بیبا همه ع دختر

 اوست.  نیریش نوشت

  

   شبوید یغذا گهید کباری شهیم_

  ؟یکن درست
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 و طرح   دیاسرا باال پر یابروها

 نشست.  دیصورت جاو یرو لبخند

  

 ! نجایا ادیبابام گفتم شام ببه _

  

 کرده   دایرا پ یمعمول یزندگ کیمزه  شیخورد ،گل از گلش شگفت ،زندگ یاسرا که تکان نرم سر

 .  بود

 عمر دنبالش  کیهمان ها که  از

 . گشتیم

 که طعمش را در  ییهمان ها از

 بود   دهینچش یپدر خانه

 . 

  اد؟ی؟بابا ب یکن یدرست م_

  

  یرا بست .دل دل کرد برا چشمانش

 حرفش!  زدن

 بدهد.  دیکه قرار بود به جاو یجواب یبرا

 ،چه اشکال داشت!  دیکش یقیعم نفس

 اشکال داشت؟  اصال
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 اعتراف کرده بود .  مردش

 کند .  یریبود هنوز خجالت بکشدو کناره گ روا

  نیجوش دادن خودش به ا یبرا

 داد و  رونیبازدمش را ب یزندگ

 : گفت

 ! زمیاره عز_

 شده بود!  زشیعز

 در شناسنامه اش مهر شده بود.  دیکه نام جاو یاز همان زمان درست

 داد.  دینگاهش را به چشمان جاو 

 هم مثل خود او لرزان   دیجاو نگاه

 . شد

 اسرا را محکم در آغوش خود فشرد و سر او را   دیرا که شن زمیعز

 باران عشق و محبت مردانه  بوسه

 کرد وگفت:  خود

 ! سازمیبرات م یزندگ نیبهتر-
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 بار هزارم نگاهش به نگاه منصور افتادکه با لبخند نگاهش مَی کرد.  برای
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 دیگرفت وهنوز کمر برای تعارف خم نکرده بودکه جاو شیچای را جلو نییرا با لبخند داد وس جوابش

 . دیرا از دستش کش نییس

 بدش به من! -

ان را  دیبودتا جاو دهیرا کنار کش نیینگاه به منصور انداخت  که دستش روی هوا مانده بود و او س 

 ! ردینگ

  

 دیو در حالی که صورتش از حرکت ناگهانی که کرده بود گلگون شده بود به جاو دیرا گز لبش

 ! گهید ینیس هیگفت:نمی خواد 

 را به سمت منصور گرفت!  یچا نییوس

 خوبی دخترم؟ -

ساعت از شام گذشته  میکه وارد خانه شده بود تا حاال که ن یسوال را هم برای بار هزارم از وقت نیا

 . دیبود منصور ازاو پرس

 شکر خدا!  -

  ؟یهست یراض -

گفت  یبه او م دیپرس یسوال را از او م نیا شیانداخت، اگر چند روز پ دیبه جاو یگوشه چشم نگاه از

 . یدر کاسه ما گذاشت یآش نی:دستت درد نکنه با ا

 اما حاال....!  

 نباشد؟  یراض شدیاز نو متولد شده بودند مگر م دیاو و جاو امروز

 شکر خدا!  -

 مطمئن؟ -
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 التونیداشت گفت: خ یبرم ینیو در جواب منصور که سالنه سالنه استکان از داخل س دیرا گز لبش

 جمع! 

  

 گفت:  دیمنصور آمد و رو به جاو یلب ها یور یقیعم لبخند

 برا جشنتون؟  یمشخص کرد خیآقا شما تار -

 یشدو در جواب منصور گفت:من که مشکل یجمع رد و بدل م نیبود که ب دیبار نگاه جاو نیا حاال

 ندارم. 

  

.بهش قول دادم کارش حرف ارمیمامان دوستمو ب خوامینگو. من م یبه کس شونویبردار لمیبابا ف -

 نداره. 

 لب  جمع آمد.  یرو لبخند

 بردار مراسم را مشخص کرده بود!  لمیبه دار بود نه به بار، جانا ف نه

  

نشست گفت: حاال همه  یمبل دو نفره م یشد و کنار منصور رو یبلند م شیکه از جا یدر حال دیجاو

 فقط!  میلمبرداریلنگ ف میکارامونو کرد

 شعور!  یرا داد:ب دیجواب جاو تلخ

 جانا!!!! _

 بلند خطاب کرد !  یتشر زد و نام جانا را با صدا منصور

  

 تو ذوقم!  زنهی!از صبح فقط داره م زنهیباهام حرف م یبابا، چطور نیخوب بب_
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 منصور همچنان در هم بود!  یها اخم

 ! یکن یاحترام یبه بزرگترت ب شهینم لیدل_

 دمق شد .  جانا

 اش فرو رفت!  یبود در صندل دیمنصور و جاو یکه نگاهش به پچپچ ها یدر حال زانیاو یو با لب ها 

 ** 

 انداخت.  یبچه گانه جانا واقعا او را به خنده م یحالت ها نیا 

 از داخل قندان برداشت و به سمتش گرفت و گفت:  یقند 

 شه!  نیریبخور دهنت ش-

  

 بد اخالقه؟    دیگوش اسرا گفت:چرا آنقدر جاوسرش را جلوتر برد و کنار  جانا

 سوال جانا  نداشت .  نیا یبرا یباال انداخت، واقعا جواب یا شانه

 دانست؟  یسال برادر او بود و دوماه شوهر اسرا،از کجا م ستیب

 او بد اخالق نبود.  یبرا دیکه جاو فعال

   

 که خواست جواب جانا را بدهد  نیهم

 جانا افتاد.  یبه چشمان اشک نگاهش

 جانا؟ -

 هم نکرد.  ینکرد ،غرغر هم  نکرد،بدعنق یطانیقبل ش قیجانا برنگشت و مثل دقا اما

 و منصور هم به سمتشان برگشت.  دینگاه جانا را گرفت و همزمان با جانا گفتن او ،نگاه جاو خط
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 جانا؟  یکن یم هیچرا گر -

 در هم سوال کرده بود.  یبا اخم ها دیجاو

  

 :آره بابا؟  دیرا بدهد از منصور پرس دیکه جواب جاو نیا بدون

 جانا؟  یگیم یگفت:چ منصور

 بابا؟مامان کار خودشو کرد؟  دمیدرست شن -

 نباشه.  تیتو کار -

  

 کرد.  ینگاه م دیو واج به بحث سه منصور و جانا و جاو هاج

 آورد.  یسر در نم 

 کرد؟  یم هیبود که مثل ابر بهار گر دهیچه شنآنها چه گفته بودند و جانا  هیثان کی نیدر ا 

 برخاست و با داد گفت:  شیسه نفر بود که جانا از جا نینگاهش همچنان مات ا 

 ! نیریطالق بگ نیمن آبرو دارم، حق ندار ؟یمن چ یمگه من بچم؟ پس زندگ ؟یچ یعنی 

 . ستادیجانا ا یبلند شد و روبه رو شیهم از جا دیجاو

 حرف نزن جانا!  گمیبهت م -

 جانا سکوت نکرد  اما

 ایحرف نزن، پس اصال چرا ما رو دن گهیهم مامان م رمیچرا من همش حرف نزنم؟ اونجا م -

  م؟یحرف نزن ن؟کهیآورد

 خودش؟  یبره برا یتموم شد رفت؟ حاال هر ک نیکرد اتونویخوش
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 را شکست.   دیرا که گفت کاسه صبر جاو نیا

 یبلند نیکه به صورت جانا زد اسرا ه یخود و جانا را پر کرد و همزمان با ضربه ا نیکوتاه ب فاصله

 . دیکش

 ! دیجاو یچکار کرد -

 تشر زد.   دیهم منصور به جاو باز

 حق نداره سر شما داد بکشه!  -

 . یروش دست بلند کن یتو هم حق نداشت -

از کنارش گذشت و وارد اتاق خواب  یبلند هیو منصور مانده بود و  جانا با گر دیجاو نیمات اسرا ب نگاه

 شد. 
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 که در خانه راه   ییاز دعوا بعد

 از  دیشد،منصور و جاو انداخته

 زدند.  رونیب خانه

   دیبه عکس خودش و جاو ینگاه

 انداخت.  وارید یرو

 جانا سوخت.  یدلش برا نباریا

 زود اشکش درآمده بود .  چقدر
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داخل اتاق  یدر را گشود .سرک یرا خاموش کرده به سمت اتاق خواب رفت و ال ونیزیشدوتلو بلند

 . دیکش

 تو!  ایب_

  ستم؟یمزاحم ن_

 اش بردو گفت:  یبه چشمان اشک یودست دیاش را باال کش ینیب آب

 نه ،خونه توئه. _

 تخت نشست و دست دور گردنش انداخت .  یرفت،کنار جانا رو جلوتر

 خودته!  خونهزم،یعز هیحرفها چ نیا-

 کلمه نوازش گونه اسرا  کی نیهم

 اشک جانا دوباره  لیشد س باعث

 شد .  روان

 بامن حرف بزن!  یاگه دوست دار _

  

 و اشک   دیکش شیبه چشمها یدست

 را پاک کرده و گفت:  شیها

 ! رهیآبروم م رنیاگر طالق بگ_

 و  دیبه پشت جانا کش یدست

 : گفت

 . کنهیکارو نم نیا زم،باباتیعز رهیگینم_
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  یخبر ندار یچیتو از ه_

 قهر کرده رفته  یمامان از ک یدونیم

 خاله؟  خونه

 دعوا بود.  شهیهم شونیاولشم تو زندگ از

  

 یبده.من خجالت م یلیطالق خ یکنار اومد ول شهیو گفت: با دعوا م دیرا باال کش شینیآب ب دوباره

 دوستام ،  شیکشم پ

 سن؟  نیپدرشوهر و مادرشوهرم از هم طالق گرفتن؟تو ا یبگ شهیخودت روت م تو

فکر کرد تا به حال آنقدر مشکل داشته که طالق آنها در ذهنش هم  نیبه جانا انداخت و به ا ینگاه

 نبوده! 

 روت شده؟  -

  نباریداد و ا یسرش را تکان یجیگ با

 قهقه جانا بلند شد.  هیگر یجا به

  

 ؟ زن داداش یستیتو چرا فضول ن -

 جواب سوالش ماند.  ومنتظر

 فضول؟  -

 مامان کجاست؟ چرا تو عقد نبود؟  یدیپرس دیآره فضول؟اصال تا حاال از جاو -

 گفته!  ییزایچ هیخب بابا منصور  -

 گفته؟  یچ -
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 !  یجزئ یزایچ هی -

  ��خسته شدم گهیحالت داد و دمغ گفت: من د رییباز هم تغ جانا

. اصال ستیخونه ن یچکیخونه دوستام. اصال حوصله خونه رو ندارم.ه رمیوقتمو م شتریب نایخاطر ا به

 برم خونه؟  یک یبرا

 . رونیاز خونه بزنم ب خوادی.منم دلم مرونیحق داشت از خونه زد ب دیجاو

 . شهیبهتر از خونه آدم نم ایدن یکجا چیوقت نزن جانا خانم ه چیحرفو ه نیا -

  

 ! ستیاسم اونجا که خونه ن -

  

  ؟یدیپرس ؟ازشیتا حاال با مامانت حرف زد -

 . میحرف بزن زایچ نیراجع به ا دهیمامان اجازه نم -

  م؟یعقد کرد دیخبر داره من و جاو ای -

 اوهوم.  -

  ومد؟یپس چرا ن -

تموم شد رفت. اون اصال انگار  یکرد ول هیگر کمی. اولش ومدیدوست نداشت اون باشه، اونم ن دیجاو -

 خانوادشو دوست نداره! 

که بچشو دوست  ستین یمادر چیه زمیو گفت: امکان نداره عز دیلبخند زد و جانا را در آغوش کش 

 پرسه و هوامو داره.  یحالمو م شهیهم یول میکه از هم دور بود نیمامان من با ا نینداشته باشه! هم

  ؟یتو چرا از مامانت دور -

 ! ینکن هیگر گهیکنم که د یم فیسرنوشت مامانمو برات تعر یبشرط-
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شد که دوباره شروع به  یم ریآمد خود به خود اشک جانا را هم سراز ی)م هینام کلمه( گر یوقت انگار

 اشک  

 کرده بود.  ختنیر

 کنم.  فیسرنوشت مامانمو برات تعر خوامینکن ،م هیعه عه دختر خوب ،مگه نگفتم گر_

 برد.  شیو دوباره دست به اشکها دیخود را باال کش ینیب جانا

 . ادی.خودش م ستیدست خودم ن_

  

 سر جانا   یباز رو ینوازش دست

 و گفت:  دیکش

  نطوریتحملتو ببر باال ،ا زمیعز_

 . یشیم تیاذ

  یو رو دیخود را جلو کش یکم جانا

 جابه جا شد و گفت:  تخت

تازه  د،ینبود ،نه بابا ،نه مامان ،نه جاو ادشی چکسیه ی!امشب تولدم بود ولدلم گرفته زن داداش _

 کتک هم خوردم چرا؟ 

  یزندگ ینطوریا میخوایم یک تا

 تحملشو ندارم.  گهی؟من د میکن
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  ؟یچرا زودتر نگفت زمیعز_

  

  یشانه ا زیخ مین همانطور

 انداخت :  باال

 . نهیداشت؛ هر سال هم دهیگفتنش چه فا_

 . دیرفت و از گونه جانا بوس جلوتر

 هر سال که من نبودم ؛ -

  کیک هیمن  یگفتیزودتر م کاش

 تولد جانانه واسه  هیبحث و دعوا امشب  یپختم به جا یم خوشمزه

 . میگرفت یخانم م جانا

 زد.  یتلخ لبخند

 داره که همه خانواده دور هم جمع باشن !  یمعن یاصال دوست ندارم ، تولد وقت-

 جانا خانم ؟!  میش یخانواده نم هی ییما چهارتا یعنی _

 ...  یچرا ، ول _

گرفت،اگر هزار هزار ادم هم دورت را  یپدرو مادر را نم یکس جا چیجانا لبخند زد ،البته که ه مثل

 شدند.  یکدام مثل پدرو مادر نم چیگرفتند ه یم

 پر کند.  شیکس نتوانست خالء او را برا چیخودش که بعد فوت پدرش ،ه مثل

 ...  زمیفهمم عز یم _
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 رونیشد و به سمت ب یکه از جا بلند م یخانه آمد ، در حال یدر ورود یجمله اش بود که صدا وسط

 ! گردمیرفت رو به جانا گفت : تولدت مبارک خواهرم جونم ، االن برم یاتاق م

 از اتاق خارج شد .  و

  

بود  شیچشم ها یرو شیدست ها یمبل نشسته، در حال یبرگشته بود و رو رونیتازه از ب دیجاو

 دراز کرده بود.  زیم یرا رو شی،پاها

  

 دیبا جاو شتریخواست ب یشده بود دلش م یمیحاال که صم ستادیسرش ا یسمتش رفت و باال به

 باشد. 

 !  دیجاو _

 درهم نگاهش کرد.  یصورتش برداشت و با اخم ها یرا از رو دستانش

او را  یفقط تکان سرو اخم ها یبشنود، اما وقت دیخواست باز هم کلمه جانم گفتن را از جاو یم دلش

 . دیپرس دید

 رفت ؟  _

 آره !  _

 ؟  یخوب _

 ! نه خوب نبود ! کالفه بود .  دیکش شیها قهیبه شق یدست

 هم نداشت .  یحوصله نداشت . اعصاب درست حساب اصال

 کس را نداشت.  چیه دنیحوصله د اصال

 چقدر روز خوبش بد تمام شده بود .  
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 بردند .  یآوردند و او را ناجوانمردانه به مسلخ نم یبدش سر از وجودش در نم یحس ها کاش

 اش انداخته بود.  ینظر به خوش یکس چه

 رو به آن رو شده بود.  نیاز ا دهیحاال او به ساعت نکش که

 !  ستیحالم خوش ن _

  

 دارد .  ازیهم مثل جانا به محبت ن دیجاو دیفکر کرد که شا نینشست و به ا دیکنار جاورفت و  جلوتر

  

فشردن دست او تکان نداده بود که  یرا برا شیگذاشت و هنوز پنجه ها دیدست جاو یرا رو دستش

 برخاست .  شیدستش را پس زد و ناگهان از جا دیجاو

  

 مانده بود.  دیخشک به حرکت جاو نطوریهم نگاهش

 ؟!  زمیشده عز یچ _

  

 .دیکش شیها قهیرا دوباره به شق دستش

 ! زمیعز

 گفته بود؟  زمیباز عز اسرا

 نه!  االن

 او نشان دهد.  زمیخوش به عز یتوانست رو ینم االن

 داد.  یگذشته آزارش م یفکر ها االن

 ؟!  یتنهام بذار شهیبسته گفت : م یبا چشم ها 
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 ؟!  دیجاو _

 بزند که باعث رنجش اسرا شود.  یخواست ناخواسته حرف ینم دلش

 کنم اسرا !  یخواهش م _

 ؟!  ارمیقرص ب _

 خواست.  یو سکوت م یفقط تنها االن

 جانا !  شیخورم فقط برو پ یسمت پنجره رفت و گفت : نم به

 و سردرگم کرده بود.  جیاو را گ دیرفتار جاو بیتعجب بود عج در

 شکل از پا در آورده بود ؟!  نیبود که بچه ها را تا ا ختهیحد بهم ر نیاوضاع خانواده تا ا یعنی

 جانا ، فقط خواستم بگم امروز تولد جانا بود !  شیپ رمیباشه م _

 تولد جانا ؟ -

 اهوم! -

 ! رمیباشه م-

 یسوال را برا نیرا برداشت و از اتاق خارج شدو ا چشیبزند سو یگریاسرا حرف د نکهیقبل از ا و

 چه بود!  یگفتن برا رمیباشه م نیاسرا جا گذاشت که ا
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 بود.  دهیبه اتاق برگشت جانا کامال روی تخت دراز کش دیرفتن جاو با

 انداخت.  رونیبه سمت پنجره رفت از پنجره نگاهی به ب میمستق

 لحظه از جلوی چشمانش کنارنمی رفت.  کی شیو حرف ها دیجاو
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 . ندیبب دیرا حتما با دیفکر افتاد که مادر جاو نیدو تاسف خورد به ا نیا یه دل برات از

 درامد.  دیبا صدای زنداداش گفتن ، جانا از فکر جاو 

 بود؟  دیجاو-

 اره! -

 کجا رفت؟ -

 لب نمی دانمی گفت وکنار جانا گوشه تخت نشست!  ریز

 زن داداش؟ -

 بله؟-

 نمی کنی؟  فیوگفت: قصه مامانتو برام تعر دیخودش را باالتر کش کمی

 مامانم؟ -

 اوهوم! -

 گذاشت وشروع به ورق زدن خاطراتش کرد.  شیرا روی پا دستش

  زنهیکه ادم از قسمت حرف م یجانا،وقت یدون یباحاله ،م یلیقصه شون خ-

 افتم!  یپدرو مادرم م یزندگ ادی واقعا

 کرد.  فیشروع به تعر و

 یوقتی که اعزام شد برای دوره اموزش ،یو قد بلند شمال پیپسر خوشت هیبابام شمالی بود و -

 ! شهیتخت دو طبقه ها،از اونجا رفاقتشون شروع م نیا شه،ازیهم تختی م  مییسربازی، اونجا با دا

  شه،یتموم م مییمدت که دوره سه ماهه اموزشی بابا ودا هیکه بعد  شهیم ادیرفاقت ز نیا انقدر
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استراحت کوچک چند  هیبرای  مییبوده،دا شونیتر از بابام به پادگان اموزش کینزد مییشهر دا چون

 خونشون!  برهیشدن بابام رو با خودش م میتقس یروزه،برا

خواهر دوستش  ریدل نه صد دل أس کیو نتشیوقتی که مادرم از مدرسه برمی گرده ،بابام مَی ب اونجا

 با هم فاصله مکانی دارند!  لومتریک800زه که از قضا به اندا شهیم

 .  شنیم میسربازی، اونجا تقس گردنیدوباره برم جفتشون

 . گهیشهر د هی شهیوبابام هم اعزام م گهیشهره د هی رهیم مییدا

 خواهر دوستش جا می مونه!  شی،پ کیشهر کوچ هیخونه،تو  هیدلش وسط  اما

  م،ییخونه دا رهیم رهیومرخصی می گ ارهیطاقت نم گهیمدت د هی بعد

 بابام  نداره!  یکارا نیکجاست؟ سربازی!اصال روحشم خبر از ا مییدا حاال

  

 تک وتنها مادرم رو از مادر بزرگم خواستگاری می کنه!  خودش

 به عهده مادربزرگم بوده!  ماتیتصم لیدل نیبزرگم فوت کرده بود ومادرم پدر نداشت به هم پدر

  

 خارج کرد .  نهیاز س یآه پردرد دیداستان که رس ینجایا

 بود .  نیریمرور خاطرات ش چقدر

کرد  یم فیپدرش تعر یکنار هم بودند و هربار که مادرش از کارها ییافتاد که سه تا یلحظات ادی 

 کرد.  یموضوع را انکار م نیپدرش ا

 زد .  یپدرش افتاد همان ها که بعد از انکار کردن ها م یلبخندها ادی

 دارد.  قتیمادرش حق یکرد که همه حرف ها یبا لبخندش ثابت م قتیحق در
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 پدرش تنگ شده بود .  یبرا نیریبه اندازه هزاران بار مرور آن خاطرات ش دلش

 خاطراتش پنهان کردو ادامه داد.  یرا بست و لبخند پدرش را پشت پستوها چشمانش

 مادرمو داشت .  یهوا یلیداشت که خ ییدا هیمامانم  _

 جور حکم پدر داشت براش ،   هی 

 دهیجواب رد م یرفت خواستگار ییفهمه که پدرم تنها یشنوه و م یپدرمو م یخبر خواستگار یوقت

 کنه که چرا اصال او را راه داده ،  یبا مامان بزرگم دعوا م یو کل

 نی، خوش برخورد بود که مادربزرگم از هم پیخوشت یلیبود که خ نیکه آورد ا یشانس هیاما بابا  

 اخالقش خوشش اومده بود. 

باعث  نیهم یما دخالت کن یحق نداره تو مساله زندگ گهیکنه و م یمفصل با برادرش م یدعوا هی

 مامانم قهر کنه بره  ییدا شهیم

 ! 

  

 یروز همراه مادرش دوباره برم هیگرده شمال و بعد از  یمامانم برم ییکه بابا بخاطر حرف دا یو وقت 

و بالفاصله بعد از چند روز  دهیجواب مثبت م عی،  مادربزرگم همون جا سر یخواستگار یگرده برا

 کنن !  یاونها همونجا با هم عقد م

  ؟یخودت چ ییدا-

 صورت اسرا آمد.  یدوباره لبخند رو-

 خودم؟  ییدا-

خبر دار شد وبرگشت که بابام  یبر دار نشد وقتخ مییکه مثل االن تلفن فراوون نبود،دا اونموقع

 خواهرشو عقد کرده بود. 

 بود.  ستیجا تره و بچه ن مثال



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  513:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 به لب جانا هم آمد.  جانیو ه لبخند

 نشست وگفت.  شیجا در

 دعوا نکرد؟ -

 سال قهر بود.  هیبا مادربزرگم  یبا بابام که نه!ول-

خودشو ،درس مادرم تموم  یسرباز یداده بود و قرار شد وقت گشیدوست د هیقول خواهرشو به  چون

 شد اونا باهم عقد کنن! 

 چه جالب! -

 جالبه!  یلیاهوم خ-

 حاال مامانت باباتو دوست داشت! -

 شد   فیح ی! ولیلیخ-

اخت  زیشوهرش ،تازه با همه چ دیغربت فقط به ام هیسوزه،چند سال اومده تو  یبراش م یلیخ دلم

 کرده بود که بابام فوت کرد.  دایپ

 کوچک گوشه چشمش را با سوال دوباره جانا پاک کرد.  اشک

  ن؟یکن ینم یچرا االن باهم زندگ-

 . میافسرده شد یلیکه بابا فوت کرد،من و مامان خ یوقت-

 فوت کرد.  یتصادف ناگهان هیبابا تو  اخه

 سر حال رفت و بعدازظهر خبرش برامون اومد.  صبح

ثبت نام  یحالم بد بود،آزاد که قبول شدم تا چند هفته برا یلیوقع کنکورم بود که من خم قایدق

 نرفتم ،مامانم خودش رفت دنبال کارام! 

 که جمع و جورشدم!  من
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 خودم باشه!  شیبه بعد خواهرم پ نیاومد و گفت از ا مییدا

 ! مییدا شیشد که مادرم خونه رو فروخت رفت پ ینطوریا

 . دیواحد خر هیهست  مییکه دا یهمون ساختمون تو

  ؟یچه سرنوشت-

 اهوم! -

 بلند شد.  شیگرم صحبت بودند که در باصدا باز و بسته شد و اسرا از جا هنوز

 خوب نبود!  د،حالشیجاو شیپ میبر یایم

 ! میاره بر-

 رفتند.  رونیهر دو با هم از اتاق ب و
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 ) دی(جاو

  

زده بود و مورد شماتت منصور هم قرار گرفته  یلیکه ناخودآگاه به خاطر منصور به جانا س یلحظه ا از

 بود، حالش دوباره به شکل قبل برگشته بود. 

 هراسان!  نی،بدب ریبداخالق،گوشه گ دیبود همان جاو شده

 پدرانه هم او را آرام نکرده بود.  یها حتیگشت کوچک پدرو پسرانه ونص کی یحت

 داشتند؟  یها دست از سرش بر نم هیسا نیچرا ا 

 ماند؟  یرو نم شیبرا یسکه زندگ چرا
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 گذاشت در آرامش بماند؟  ینم چرا

  

 صدا و آرام در قفل چرخاند و وارد خانه شد.   یرا ب دیکل

 به اطراف انداخت.   ینگاه

 .  دیکش یقینفس عم د،یخانه را که د سکوت

 راحت شد.  الشیکه اسرا نبود خ نیا از

 خوب بود که او و جانا خواب بودند.  چه

 را نداشت.  یمراوده عاشقانه ا چیتوان ه یعنیخواست،  ینداشت و فعال نم حوصله

 خواست تنها باشد.   یفقط م 

 کند.  یو باز پرده در دیممکن بود باز نتواند اعصابش را کنترل کند باز بشود همان جاو وگرنه

 بزند که از صبح در حال آباد کردنش بود.  یلگد به بخت باز

  

 آه از نهادش بلند شد.   دیدر را که شن یصدا

 اسرا بود. حتما

 در صد اسرا بود.   صد

 تواند باشد.   یدانست و مطمئن بود او نم یجانا را م اخالق

 اما نه!   دیایبهانه اسرا سراغش ن نیرا بست تا به ا چشمانش

 شد؟  یم مگر

 دختر را به دست آورد.   نیا یبافته بود تا همراه سمانیآسمان به ر یامروز کل خودش
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 گوشش زمزمه عاشقانه کرده بود.  ریآل داده بود ،خودش ز دهیا یزندگ کیبه او قول  خودش

 دل بسوزاند.  یناراحت ی،برا شیرا نداشت برا یخود اسرا بود وگرنه کس حتما

 آرام شد.  د،نفسشیاسرا که شن یقدم ها یصدا

 زد.  ینم یاسرا حرف کاش

 شد.   یکرد، کاش با او هم کالم نم ینم چشیکاش سوال پ 

  

 تیدستش قرار گرفت، حس کرد تمام حساس یرو یروح یها ینا آرام نیا انیاسرا که  م دست

 برگشت.  شیها

 اسرا چه گفت.  دیاصال نفهم 

 زد.  یم جیگ 

مانند تولد و  یخورد و کلمات یاسرا تکان م یکه در آن  لب ها دید یم یهاله خاکستر کیفقط  انگار

 شد.   یاز دهانش خارج م نهایجانا و ا

  

 را برداشت و از در خارج شد.  چشیبه او دهد، سوئ یکه مجال نیا بدون

 خارج کرد و به سرعت از خانه دور شد.  نگیرا از پارک نیو ماش دیهارا به سرعت دو پله

 . دیکش نییرا پا شهیرا پارک کردو ش نیدنج و خلوت ماش یها زد و عاقبت گوشه ا ابانیدر خ یگشت

 کند.  هیرا تخل یزندگ یخواست تا تمام کمبود ها یداد بلند م کی دلش

 کند.  هیدلش را تخل یتلنبار شده رو یتمام غم ها تا

 یکشاورز یها نیکه دو طرف جاده را  زم ییجاده رفت.جا هیشدو به سمت حاش ادهیپ نیماش از

 گرفته بود و انعکاس نور ماه در آن رقص به در آمده بود. 
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 ادیبلند فر یبا صدا اهیس یو با فکر به ان مژه ها دیکش یقیرا از هم باز کرد و نفس عم دستانش

 . دیکش

 کرد.  یخودش را از بغض ها رها م دیبا

 انداخت.  یصندل یکه رها شد خودش را رو بغضش

 خواست؟  یم یزندگ کیکرد که دلش  یم چکار

 ! تیحساس یدغدغه ب یب

 که فقط خودش باشد و خودش باشد و اسرا  یزندگ

 و اسرا،  دیجاو فقط

گرفت.و اورا  یکه ناخودآگاه اراده کنترل عقل و منطق را از او م یو اسرا با حذف تمام گذشته ا دیجاو

 کرد.  یقابل تحمل م ریپرخاشگر و غ

  

  

 **** 

 افتاد .  دیکه نگاهش به جعبه در دست جاو نیهم

 رخت بربست و از ذهنش خارج شد.  شانشیتمام افکار پر 

 بود.   ستادهیرا به جانا داد که کنار دستش با بغض ا نگاهش

 ! زمیبرو جلو عز دهیخر کیدور شانه او گذاشته، به جلو هلش داد و گفت: برات ک دست

  

را به سمتش گرفت و گفت: تولدت  کیهم جلو آمد و جعبه ک دیگفتن اسرا، جاو کیبا تبر همزمان

 مبارک! 
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 به زحمت نبودم.  یدمغ بود و ناراحت گفت: راض دیاز کار چند ساعت قبل جاو هنوز

  

 را به دست اسرا داد و گفت: من عادت ندارم ناز بکشما!  کیک

 دونم.  یم -

. ایگفت: بدو ب دیکش یکه او را به سمت مبل ها م یدست جانا را از مچ گرفت و در حال دیرا که شن نیا

 . رمیخوام کنار خانومم برات جشن بگ یامسال م

  

 عاشقانه زد و ادامه داد:  یاز آن لبخندها شینگاهش را به چشمان خندان اسرا سپرد و برا و

 ! میخوام بترکون یکه امشب م ایب بدو
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  یو در حال دیکش شیبه موها یدست

 به جانا  کردیم شانیآنها را پر که

 : گفت

  م؟یشیجا م_

 و به  دیخود را عقب کش یکم جانا

 و گفت:  دیدراز کش پهلو

 . ایآره بدو ب_
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 تخت نشست و با لبخند به  یرو

 شد و گفت:  رهیخ جانا

  فتم؟ین_

 اسرا را گرفت و او را بسمت  دست

 و گفت:  دیکش خود

 . دیجاو شیپ یعمرا امشب بزارم بر_

 بود تا گونه  یجمله کاف کی نیهم

 حرف کنار جانا دراز بکشد.  یب ندویاسرا به گل بنش یها

 کنارت دارم.  یحس خوب_

 انداخت.  یلبخند به جانا نگاه با

 بهتر بود.  ذرهی مونیکاش زندگ_

  زایچ نیبه ا ادیکن ز یشدو گفت:جانا خانم گل !سع زیخ مین شیجا در

 ،تمرکزتو بزار سر درست ،رو کنکورت.  ینکن فکر

 . میخونیخونه دوستام ، اصال درس هم نم رمیم ینطوریوقتا هم یلیمن خ شهیباورت م_

 باال  شیجانا ابروها یحرف ها از

 و متعجب گفت:  دیپر

 جانا! _

 اتاق بود.  اهیو س کیبه سقف تار رهینگاه جانا خ اما

 برم!  نجایقبول شم ،از ا ییجا هیفقط  خوادی،دلم م ستیبرام مهم ن زیچ جیه-
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 دختر؟  یخل شد-

 کنم!  یباور کن زن داداش! برم پشت سرمو هم نگاه نم-

 کنم!  یخودم زندگ یبرا خوامیمدت م هی

 و خودمو عشقه فقط!  خودم

 بود نشست.  دهیکه با پوزخند دراز کش ییسر جانا یباال شیدر جا-

 سر وقت مادرت!  میبر یایجانا؟فردا صبح اول وقت باهام م یگ یم یچ یدار یفهم یم-

 !!!!!! نیخواد از خونه فرار کن یتو اون خونه بوده که همتون فقط دلتون م یخوام بدونم چه خبر یم

 است.  یامر واقعا هم  جد نیآمددر ا یگفت ،به نظر م یجانا م یرا با صراحت برا جمالتش

 کرد!  یکاش کندوکاش نم یا یول

  

  156 پست

 سوم  فصل

 (اسرا) 

  

 شده بود.  کیکامال تار هوا

آن را گشود و سوز سرد بر صورتش برخورد کرد و  یپنجره اتاق رفت و پرده را کنار داده ال یجلو 

 . ردیرا در آغوش بگ شیباعث شد بازوها

داد همچنان سرد  یسبزه و بهار م یبود و بر خالف شمال که اسفند ماهش هم  بو یمنطقه کوهستان 

 و پرسوز بود . 
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 که آمد همزمان شد با بازشدن در و آمدن مادرش به اتاق !  یصوت قطار یصدا

 برد.  رونیپنجره ب یگذاشت و صورتش را از ال شهیش یزد و دستش را رو یکج لبخند

 قطار سپرد.  یها لیگوشش را به چخ چخ ر و

 دختر ؟!  یکن یچکار م _

 و گفت:  برگشت

 !  شهیار داره رد مقط _

 ؟!  ینیب یم یبارته دار نیمگه اول _

  

 هر دفعه برام جذابه !  ینه ! ول _

 داد گفت.  یم هیکه به پنجره تک یبرگشت و در حال الیسمت ل به

 ! دهیم یحال خوب یلیخ-

  

 و پنجره را بست.  دیجلوتر آمد و از شانه اسرا گرفته او را کنار کش الیل

 !   میدار خی بهشتیتا ارد نجای، ا یپنجره باز کردمگه شماله  _

 زد به سمت ساک اسرا رفت و گفت :   یکه حرف م نطوریهم

 ؟!  یاومد یدفعه ا کی! چطور یاینم یگفتیچه خبر؟تو که م_

  

 چند وقته را !  نیکند اتفاقات ا فیمادرش تعر یدانست چطور برا ینم

 کند ؟!  فیتوانست تعر یم اصال
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 ،  امیاصرار کرد من حتما ب یلیخ ییباال انداخت و گفت : دا یا شانه

 فرصت!  نیگفتم اول منم

 چرا انقدر اصرار کرده بود  ییدا

 ! ؟

 اسرا نشان داد و گفت :  یسرخ شد ،خودش را مشغول جا به جا کردن ساک ها الیل یها گونه

بشه  زیچ هیه،یچطور تیدا یدونیخودت که م یتونه ،ول یگفته بودم اسرا االن نم تییبه دا یچیه _

 که!  کنهیول نم

 شد.  رهیخ الیصورت گل انداخته ل به

 خودش بود!  مثل

 انداخت.  یبود صورتش گل م الینه او مثل ل ای

 شده مگه مامان؟  یچ-

 ! نهیبب زمویکه !خواسته داماد عز یشناسیم توییدا-

داماد جانش نبوده، کنار  دنیجانش فکر د ییدوماه دا نیا نکهیرا کج و کوله کرد و با فکر به ا لبش

 کرد گفت :   یم یکه ساکش را خال نطوریمادرش نشست و هم

 اصرار کرد .  یلیخ ییآخه دا _

 اش مفصله !  هیحاال باشه قض _

 دوباره گفت :  الیلب گفت و مشغول کارش بود که ل ریز یا باشه

 تعارف کرد.  تییهمه پشت تلفن دا نی؟ ا ومدیجان ن دیچرا جاو _

  

 .  دیاسرا باال پر یابروها دینام جاو دنیشن با
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 آورد .  یبا خودش آه م دینام جاو اصال

 او کجا!  یکجا و زندگ دیجاو

 و گفت : نتونست ، کار داشت.  دیکش یآه

 خونه مادرزنش!  ادیب دیسر با هیفکر کنه  دیخودش نبا-

 را کم داشت.  یکی نی،هم اه

 خون بود .  دلش

 ! گهیکار داشت د-

 به اسرا انداخت.  یقینگاه عم الیل

 تو رو رسوند ؟!  یک _

 پشت داد.  واریو به د دیکش یا ازهیخم

 شد.  یکردن م میج نیس الیخ یلحظات که خسته راه بود ب نیمادر در ا کاش

  

 اومد !  ییهم دا نجایآژانس گرفتم ،سوار اتوبوس شدم ا شهیاز اونجا مثل هم _

 تو رو نرسوند؟  دیجاو _
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 کند.  چشیسوال پ یکل خواستیداده بود،باز مادرش م یسوت چه

 کجا بود که اورا برساند  دیجاو

  



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  524:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 نه گفتم که کار داشت صبح زود رفت. _

 اومد ، اسرا ؟  یکاش همرات م _

 گفت.  یهوا هوم یبود و ب شیگرم لباسها سرش

 هست ؟! یپسر خوب-

  

 در دلش زد ،  یپوزخند

 همتا بود.  یب دیبود. اصال جاو یعال دیخوب بود ! اصال جاو آره

  

 ؟  یپرس یآره خوبه مامان ، چرا همش م _

 !  یاز من پنهون کن یزیگم نکنه پسره خوب نباشه ! نکنه تو چ یزنه ، همش م یدلم شور م _

  

 همه به فکر خوب بودن پسره افتاده بودند.  ریهم از آن پوزخند ها زد چقدر د باز

 دارو بعداز مرگ سهراب بود؟  نوش

  

به فکر خوب  دیعقد کنن با غهیص یبه جا یگفت ییآن زمان که با مشورت دا دیخواست بگو یم دلش

 گفت.  شیاما به جا یافتاد یو بد پسره م

  

 خودش هم اومد .  دیهم هست ، کار داشت منو فرستاد ، شا یخوبه ! پسر خوب دینه مامان جان ! جاو _

  

زنگ بزنم باهاش  یخوا یشد و گفت : م زیخ میاش که به شارژ وصل بود ن یبه سمت گوش همزمان

 ؟!  یحرف بزن
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 .  دمیپرس یزدم احوالشو م یخواد خودم شمارشو دارم، همش بهش زنگ م ینه نم _

  

 جا مثل مجسمه خشک شد.  همون

 دوتا با هم در ارتباط بودند و او خبر نداشت ؟!  نیا یعنیزد ؟  یزنگ م دیبه جاو مادرش

  

 به او نزده بودند ؟!  یموضوع حرف نیکدامشان از ا چیه چرا

 شد.  یکرد و اوخبر دار هم نم یخواست م یم یهر کار یانقدر مثل ماست بود؟هر کس یعنی

 هم خبر نداشت.  دیمادرش و جاو نیاز ارتباط ب یاز ماست بود که حت شتریدرجه ب کیاصال او  

  

 : دیکند و بگو هیگر یها یخواست ها یم دلش

 کردن و ماست بودن بلد بود.  هیخاک بر سر من که فقط گر یا

  

 . دیبگو یکند باشه ا یو نگاهش م ستادهیسرش ا یکه باال ییالیفقط توانست به ل _

  

 برات شام بکشم.  ای، بدو ب گهید دیبرنج دم کش _

  

نخورده بود و با وجود گرسنه بودن  یزیکله در راه بود ، چ کیظهر که از شمال راه افتاده بود و  از

 هم به خوردن نداشت.  ییاز حد ، اشتها شیب

 که پشت خانه مادرش بود.  یکوه سر دلش بود ،درست اندازه همان کوه کی انگار
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 ول گفت:  شل

 ج دم نکن ! گفتم برن _

 نازدونم تنگ شد  یدلم برا یکل ایدختر تنبل،ب نمیپاشو بب _

 .  انیاالن پارسا و پرهامم م پاشو

  

 دوتا کله پوک را کم داشت.  نیا الیواو نیا انیم

 اوف مامان ، من اصال حوصله ندارم .  _

  

 مونه ها!  یلقمه هم برات نم هیکه برسن  ایبدو ! ب _

کرد و به  ضیمناسب تعو یبایسارافن ز کیاش را با  یسرش مرتب کرد و لباس راحت یرا رو شالش

 آشپزخانه رفت. 

  ان؟؟یشد ن یحاال نم-

 دوتا باال پالسن!  نیا یایتا م یدون یمگه من گفتم!تو خودت م-

 سابق نبود.  یاسرا گریدفعه فرق داشت،او د نیا خوب

 عوض شده بود.  زهایچ یلیمدت خ نیا در

 پارسا و پرهام از راه پله بلند شد.  یبلند خنده و صحبت ها یفکر بود که صدا در

 غذاتو بخور!  ایگفتم زودتر ب -

 سمت در رفت و هنگام بازکردن درگفت:چه تونه مغول ها حمله کردن؟  به
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 طانشیش یها ییپسردا نیبار ا یگریرفته و خواست حرف د رونیرا گوش تا گوش باز کرده و ب در

 تر از پسرها در حال باال آمدن بودند.  نییاش افتد که چند پله پا ییو زن دا ییبکند که نگاهش به دا

 . دیرا جمع کردو دستپاچه شد و پرهام و پارسا بلند خند خودش

 وروجک؟  یکن کاریچ یخواست یم -

 سال از خودش   4که سه و  ییها ییپسردا نیب نجایا

 به وروجک بود.  بودند،  معروف کوچکتر

 نام بود.  نیفقط معروف به ا کردیکه نم یطانیش البته

 داد.  شییبه دا یکرد و سالم یپرهام اخم به

 سالم عروس خوشگلم.  -

 اومد نون ما آجر شد.  نیباز ا -

 که گفته بود.  یجمله ا نیپارسا شد و ا بیبار اخمش نص نیا

 تحفه رو؟  نیا کاریچ میخوا ینگاه از او نگرفته بود که دوباره پرهام گفت: م  هنوز

 میتقس کیبه  کیداشتند،  یبا هم تفاوت سن میسال و ن کیدو برادر که تنها  نیا انیحرف م انگار

 شد.  یم

  

 گفت.  یطرف مقابلش م دیرا حتما با یگفت، حرف بعد یم نیا یکی

زد و  شیبه پسرها یمحکم یاز پشت سر همزمان پس گردن یینوبت پارسا بود حرف بزند که ،دا حاال

 گفت: 

 ! نی. تحفه خودتوندیروتونو کم کن -
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 خنده اسرا هم بلند شد.  دند،یو پسرها دست پشت گردن مال دیچیکه در راهرو پ یپس گردن یصدا

  ؟یخند یمن م یبه پسرا -

  

 اش شد و گفت: نه به خدا!  ییبا زن دا یآمد و مشغول روبوس رونیب شییآغوش دا از

 موقع پارسا گفت: آره جون عمه ت!  همان

 ! تیترب یب -

 پارسا!   -

 به پارسا تشر زد.  ییدا زن

  

 خب. اون که عمه نداره !  هیچ -

 و پارسا و بحثشان در گردش بود.  ییزندا نیب نگاهش

 ! ؟یحرفا بزن نیاز ا دینداشته باشه، تو با -

 شد گفت:  یوارد خانه م هیکه مثل بق یداد و در حال یدستش را در  هوا تکان پارسا

 کن مامان.  ولمون

  

 . میکن کارشیچ گهیو اسرا گفت: پرروئه د دیبه اسرا کرد و لبش را گز ینگاه ییدا زن

 کرد.  تیاش گذاشت و او را به داخل خانه هدا ییشانه زن دا یدست رو و

 *** 

 گذاشته شد اعتراض پرهام هم بلند شد.  شیپلو و خورشت که جلو بشقاب
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  ؟یعه ،عمه پس ما چ -

 شروع گرده بودند.   طانیدو برادر ش نیا باز

 هیو بق شیداد که روبه رو ییو نگاهش را به دا ختیخودش خورشت ر یبرا یاز انها گرفت و کم نگاه

 نشسته بودند.  زیدور م

 نشسته بودند.  یصندل کی یپارسا و پرهام رو البته

 !نورا؟یا ؟یجون! چطور ییخب دا -

 را با خورش مخلوط کرد وگفت:  برنجش

 . نی. ،شما زنگ زده بودمیشکر! هست -

  

 . دیایب نجایقائله در شمال راه افتاده بود و مجبور شد به ا کیکه  نگفت

  

 ! یایم ینگفته بود -

  

 شده بود.  یگریدردسر بود و آمدنش دردسر د کی امدنشیکه ن آخ

  

 ... یول امیب یزود نیکردم بتونم وقت جور کنم به ا یفکرشو نم -

 وقت جور شد و اومدم تلپ شدم !  ی... اش را پارسا با گفتن ولیول ادامه

 . دیکرد و پرهام کرکر خند لیتکم
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 ییبود دا ی! حاال چگهید امیآنها نگاه کردند و اسرا دوباره گفت: تونستم ب یبا اخم به خنده ها همه

 جون؟ 

  

 بدهد گفت:   یبلند شد و بدون آن که فرصت الیسرفه ل یبار صدا نیا

 . میغذاتو بخور وقت هست حرف بزن حاال

 جون غذاتو بخور.  ییهم گفت:آره دا ییدا

  ؟ییشوهرت چطوره زن دا-
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 آمده بود.  انیحرف به م دیکه باز از جاو آخ

 اش گفت:  ییجواب زندا در

 الحمدهلل اونم خوبه.   -

 لقمه را باالخره در دهانش گذاشت.  و

 *** 

  شت؟یپ امیاسرا ب -

 گفت: نه مامان همونجا راحت بخواب!  الیبار سوم به ل یبرا

  

 که؟  یترس ینم -

 اتاق که ترس نداشت.  کیو  یاهیس د؟یترس یچه م از
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 بود که صبح تجربه اش کرده بود.  یزیآن چ ترس

 ترسم.  یبه جون خودم نم -

 مادرش از اتاق خواب آمد: وا اسرا؟!  یصدا

 فرستاد و گفت:  رونیحوصله نداشت نفسش را کالفه ب اصال

 چته؟  - جونم؟

 بخوابم خسته م.  خوامی. مستین میچیه -

 کردم؟  یبد کار ،یم نترسپرس یخوب بخواب! دارم م -

  

 نکرده بود.  یکس بدکار چینکرده بود. ه یبد کار نه

 باز شده بود.  ایدن نیبه ا شیبد او کرده بود که پا 

 ترسم مادر من،  ی! بخواب نمشتیپ امیاسرا ب یدیده بار پرس -

 تخت!  التیخ

  

 . امدین گریمادرش د یصدا

 اش را روشن کرد.  یو گوش دیرخت خواب دراز کش در

  

داشت  دیپاسخ از جاو یده تماس ب قه،یپاسخش شد. ساعت ده و هفده دق یب یتماس ها ستیل وارد

 نشد.  دیاز جاو یخبر گریو از آن به بعد د

 گرفت.  دلش

 بود.  دیبود که منتظر تماس جاو الیخوش خ چقدر
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 گریبار د دیخواب باشد و شماره جاو کیسراب،  کیدروغ،  کی زیمدت انتظار داشت همه چ تمام

 اش ظاهر شود.  یگوش یرو

 نه!  اما

 افتاد و آن آتش در چشمانش!  دیجاو ادی

  

 آمد.  یم رونیآتش ب یامروز شراره ها دینگاه جاو از

 تکرار شود.  نیریآن چند روز عشقوالنه ش گریمحال بود د 

 خارج کرد صبح کجابود و شب کجا!  نهیاز س یآه

 ! یآه و دم یعنی، یگفتن آدم یم راست

  

 را روشن کرد.   نتش

 ها روان شد.  امیپ لیکه وارد صفحه تلگرامش شد س نیهم و

شد؟ جواب بده زنگ  یچ ؟یی: زن داداش کجادیپرس یاز او م یدر پ یاز جانا داشت  که پ امیپ دوازده

 بزنم. 

 من نگرانتم! اسرا

 ها گذشت .  امیپ نیجواب از ا یب

  

 بود که نوشته بود.  یاز زمان یبعد امیپ

  ؟یدیچرا جواب نم یخون یخانم م اسرا

 . یجواب نداد شبمید
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 تونم زنگ بزنم؟  یم

  

 یاش را رو یبود، گوش دهیرا د یزمان یها امیجانا باز کرده بود و پ یتلگرامش را برا یهم وقت شبید

بردارد و عاقبتش شد ده  لنتیسا یصدا گذاشته بود و باعث شد صبح فراموش کند آن را از رو یب

 و افتادن آن همه اتفاق !  دیپاسخ از طرف جاو یتماس ب

او  ریتمام اتفاقات را تقص قتیمرد متنفر شده بود درحق نیاز ا لیدل یب دییهم سا یرا رو شیدندانها

 دانست .  یم

 کرد:  پیتا یزمان یبرا

 ! سالم

  

  160 پست

  

 اسرا امد وپشت بندش که نوشت.  یجواب سالم زمانی برا دینکش هیثان به

  ن؟یدیچرا جواب نم-

 حتما جواب می داد.  دیرا از حرص چفت کرد،چه صنمی داشت که با شیدندانها

 کرد.  یکرده بود و ولش نم لهیبه او پ شبیاز د چرا

 !  دییورسمی نوشت:امرتون رو بفرما خشک

  

  ن؟یشما ازدواج کرد-

  

 تار شد!  شیچشمها دیکه روی صفحه گوشی د زییچ از
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 و   دیبه هم چسب شیابروها و

 بار پلک زد.  چند

 وچند بار هم نوشته زمانی را خواند!  

  

 شده بود؟  چه

 مقدمه؟  یب چه

 نمی دانست جواب سوال بی مقدمه زمانی را بدهد.  واقعا

نش خسته کننده تلخ در رختخواب روز پرت کیبه ساعتش انداخت؛دوازده شب بودو او بعد از  نگاهی

 پسر مجرد چت می کرد.  کیبود وداشت با  دهیدراز کش

  

 ذهنش آمد.  به

 درز دهد.  ییامده خبر ازدواجش را جا شیپ طیشرا نیندانست با ا صالح

 کرد:نه!  پیتا

  

بود،چطور می توانست اسم  گرینفر د کیمی گفت ؟ اوکه زن عقدی  اورد،دروغیدلش طاقت ن اما

 إنکار کند؟  دیخودش را درشناسنامه جاو

  

 زمانی امد!  امیرا پاک کرد ،همان لحظه دوباره پ امیپ

 ! دیخواهش می کنم جواب سوال منو بد ادیخانم من از شما خوشم م د؟اسرایمی کن پیچی تا 
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سرد تمام تنش  دوعرقییلرز نهیکه تند تند و تکه تکه از طرف زمانی امد قلبش هم درس امییهر پ با

 را گرفت. 

  

 خارج نمی شد.  نهیآهنی روی قلبش گذاشته بودند،نفسش ازس ییلویوزنه ده ک کی انگار

  

 گرفت!  اهیینفسش رفت وچشمش را س گریبعدی که امد د امیپ-

 نه فقط خالی اومده!  ایرف راست زده من فقط  می خوام بدونم اون پسره ح-

 ! نیشما ازدواج کرد که

 پسر؟  کدام

 حرف از کدام پسر می زد؟  زمانی

  

 برای زمانی نوشت:  سدیچه می نو نکهیهوش وحواس از ا بی

 کدوم پسر؟ -

 زمانی امد!  امیهم پ وباز

  

 بود!  ریهم خ تمی!از اول هم  نرهیاسرا خانم من قصدم خ دیباور کن-

  

 شد،  زینمی خ شیمهم نبود در جا شیحرفهابرا نیا گرید

 فقط می خواست بداند کدام پسر،کدام پسر راجبش حرف زده، که بود.  االن

 نوشت :اقای زمانی کدام پسر؟  دوباره
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پسری اومد با من دعوا وهمش اصرار می کرد و می گفت حق ندارم دور وبر شما  هی شیچند روز پ-

 باشم! 

 منم حقشو گذاشتم کف دستش!  البته

  

 اصال با قلب نا ارامش جور نبود.  نیمی امد وا کهیت کهیهای زمانی ت امیپ

  

 شده دورش را پشت گوش راند  ختهیدست  موهای ر با

 کرد :خوب؟  پیتا عیوسر

  

تا از شما  خواستمیمن بهش نگفتم به شما عالقه دارم،چون نمی خواستم برای شما بد بشه، نم-

 بزنم؟  یبه کس یمئن نشدم حرفمط

 ! شناسمیجواب بی ادبی هاشو دادم من خودم بهتراز هر کسی شمارو م اما

 داشت دروغ می گفت!  اون

 ! ارهیمی ترسم اون روانی مشکلی برای شما به وجود ب اوردیناراحت بودم،اما دلم طاقت ن لییخ اولش

 خانم؟  اسرا

  

 می کرد.  ریس گرییدر اتاق ورختخوابش نبود در عالم د د،اصالیرا نمی د لشیاسرا انگار صفحه موبا اما

 کرد.  پیتا

 اون اقا چه شکلی بود؟ -
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 ازطرف زمانی امدوبعدش که نوشته بود . ️شکلک سوالی  چند

 داشت با موهای صاف!  شیقد بلند وته ر-

 اسرا به شماره افتاد!  قلب

 هوا نوشت .  بی

 کی بود؟ -

 فرداش!  ن،یریجزوه ها رو ازم بگ نیکه اومدهمون روزی -

 روزی که از زمانی جزوه گرفته بود؟  همان

 فکر کرد کی بود،هااااااا کی بود؟  

  

 را مرور کرد چند شنبه بود؟چند شنبه بود؟  خیتار

 مثل برق ازذهنش گذشت!  زییچ

 امده بود سراغش!  دیکه جاو  ییروزها همان

 موقع ها بود.  همان

 به عرق نشست!  جانیهمه ه نیچندم بدنش ازا بار برای

 بود؟!  دیجاو

 بود؟  دیپسری که با زمانی دعوا کرده بود جاو ان

 بود!  دیجاو نیکه ع مشخصاتش

 با خانواده صحبت کنم!  دیدوست دارم ،اگه راضی باش لییاسرا خانم به خدا من شمارو خ-

 ! دیدور سرش چرخ شیهاو ادم ها دیبا تمام زمانی ها وجاو ایدن
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 کرد:  پیزمانی تا برای

 من ازدواج کردم! -

 داد.  هیرا به بالشت پشت سرش تک وپشتش

  

  161 پست

 ) دی(جاو

  

 را در قفل چرخاند.  دیکل

قبول کند آن  خواستینگاهش به واحدش افتاد دلش شور زد،اما نم یدروقت ین،جلوییهمان پا از

 هم دارد.  قتیکند حق یکه فکر م یزیچ

  

 و در را باز کرد  دیکش قیعم ینفس

 وارد خانه شد.  و

 از نهادش برخواست .  آه

  

 خانه بدجور در   یکیو تار سکوت

 زد.  یم ذوق

  

   کردیبود که فکر م الیخوش خ چه

 از آن همه جار و جنجال اسرا  بعد
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 ماند.  یم یخانه باق در

  

 شد  شتریب یزمان شیها دلشوره

 از   ینشان چیآمد ه ادشیتازه  که

 دختر ندارد.  نیا

 را  چشییمبل رفت و سو بسمت

 پرت کردو بدن کرختش را  یا گوشه

 آن انداخت و سرش را دست  یرو

 . گرفت

 کجا رفت؟  یعنی

 زن داشت و ازاو  یماه و خرده ا دو

 نداشت.  شتریب یاطالعات مختصر

  

 شناخت  یاز دوستانش داشت ونه دوستانش را م یشماره ا نه

  گفت؟یهم چه م زدیو زنگ هم م کردیم دایرا پ یکس اگر

 زنگ بزند  یبه کس توانستیم یعنی

  رد؟یاز آنها خبر زنش را بگ و

  

 کردند؟  یاش م یراجب او و زندگ یفکر چه
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 بردند؟  یسوال نم ریرا ز رتشیغ

 بود که   نیا گرشید راه

 و  گذاشتیرا کنار م غرورش

 . زدیخود اسرا زنگ م به

  

 درآورد و  بشیاش را از ج یگوش

 شماره اسرا را نگرفته بود  هنوز

 اش  یصفحه گوش یشماره منصور رو که

  یشد و با لمس صفحه صدا انینما

 سکوت خانه را شکست .  منصور

  

 از صبح  یدیچرا تلفنتو جواب نم_

 حاال ؟  تا

 گفت.  یحوصله سالم یب

 . دیچیمنصور همچنان با همان شدت در گوشش پ یصدا

  تویچرا گوش گمیسالم و زهرمار !م_

  ؟یدینم جواب

  دیفرو رفته در مبل را باال کش کمر

 داد.  رونیاز حرص ب یونفس
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 منصور  کالفه ترش   یداد زدن ها نیا

 کرد .  یم

  نطورینداشت منصور با او ا سابقه

 کند.  صحبت

 کار داشتم! _

 خونه خالت؟ اسرا کجاست؟  ی؟تو امروز رفت گهیم یجانا چ_

 کرد.  مکث

 به پدرش؟  گفتیم چه

 به چشم او  لیفام نیکه هرچه دود بود از دست هم گفتیم چه

 بود.  رفته

 به اصطالح مادر.  نیهم از

 ساخته  یروان کیمادر از او  نیهم

 . بود

 جاست.  نیهم_

 ! نمیو بده بهش بب یگوش-

  

  162 پست

  

  ؟یچکارش دار_
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 بده بهش.  ویگوش گمیم_

 ! ییرفته تا جا ستشین_

 همه  د؟جانایجاو یکرد یچه غلط_

 کرد.  فیرو برام تعر زیچ

 شد و گفت:جانا غلط کرد.  یحرص

  

 دختر مردم کجاست؟حالش چطوره؟  گمی.میغلط تو کرد_

 . شدیاو نگران م ینفر برا کینداشت اصال،کاش  انتظار

 جلوتر بزاره ،گفتم حق  مشینداره پاشو از گلرفته!گفتم حق _

 گوش نکرد.  یبدون اجازه من آب هم بخوره، ول نداره

 که داشت   یهمه مشکالت اخالق با

   گهید یکی نیا یکردم ،ول قبولش

 . رهیکتم نم تو

 خط به شماره  ینفس منصور از آن سو زدیحرف م دیجاو یوقت انگار

 و منقطع  دهیبر دهیبود که بر افتاده

 : گفت

 تو.  یکرد ی! چه غلطدی!جاو دیجاو_

 کن.  داشیمردم کجاست؟برو پ دختر
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 باالتر رفت    نطوریمنصور هم یصدا

 را از گوشش فاصله داد.  یگوش دیکه جاو یحد به

  

 گنج  کیبدبخت! اون دختر مثل _

 . یدوروز نگهش دار ینداشت اقتی.ل بود

  

 پشت   دیو جاو زدیحرف م منصور

 کپ کرد.  تلفن

 . دیرا جو شیپدر لبها  بیرفتارعج از

  

 . یتموم اعتماد منو شکوند_

 بودم؟  نطوری؟من  ا یبچه من تو

 . مدیمادرت ساختم ،صدام در ن یها یعمر با همه بد کی

  نیتو ،تو کوچه به زنت توه اونوقت

  ؟یکرد

 . دیبر سرت جاو خاک

 تموم شد.  گهیبهت اعتماد ندارم ،د گهید

 . یمنو کوچک کرد دیجاو یخرد کرد منو

  

 کنه.  یباهات زندگ گهید زارمیباشه .چون خودم نم ومدهیبه سرش ن ییدختر بال نیدعا کن ا برو



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  544:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 . ینداشت اقتشویل

  

  یاپیکه قطع شد دو بوق پ صدا

 .  دیگوشش رس به

 اش را به آن انداخت.  رهیرا از گوشش جدا کرد و نگاه خ تلفنش

  ؟ینداشت اقتیل

 را ندارد.  اقتشیل گفتیبود که به او.م دهیدر اسرا د یزیچه چ پدرش

  

  163 پست

 اسرا شد.  یاش را دوباره گرفت و وارد شماره تلگرام یگوش

 بود.  شبید نشیآنال نیآخر 

 دلش شور افتاد.  باز

 ماند .  یبه همان قوت باق ششیپ ضیضد و نق یاما غرورش با تمام آن حرف ها 

  

به خواب  یک دیماند که نفهم یدسته گل سرخ بود باق کیاسرا که عکس  لیصفحه پروفا یرو آنقدر

 رفت. 

  

 (اسرا) 

بد به  یها الیبودو فکر و خ دهید یاو را با زمان دیجاو یعنیمثل قند در دلش آب شد.  یزیچ کی

 بود که آن روز به خانه شان آمده بود؟  دهیذهنش رس



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  545:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

 یفکر کرد که پشت نگاه آن روزش کل نیبه ا گریافتاد و بار د دیآن روز جاو یچپ چپ ینگاه ها ادی

 قبول کرد اسرا را به خانه اش ببرد.  عیبود که با درخواست مادربزرگ سر دهیخواب رتیحس و غ

  

 مدت بعد از عقد به طور کامل او را رها نکرده بود.  نیا پس

 نظر داشت.   ریحواسش به او بود و او را ز 

 .  دیجاو روزیبه رفتار د دیدلش قنج رفت و رس دیجاو یرکیرزیاز توجه ز شدل

 سرش نکند.  یکه از او خواست روسر یآغوش ها، نوازش ها و لحظه ا به

 و آن لحظه خاص!   

 اش کاشته بود.  یشانیپ یکه رو یا بوسه

  

 آن لحظه به عرق نشست.  ادیگذاشت. تنش از  یشانیپ یدستش را رو 

 بود.   یروز همچنان باق کیبعد از  شیاش مهر شده بود که گرما یشانیپ یآن بوسه با آن گرما رو انگار

  

 .  دیاش لرز یآورد وهمزمان  گوش نییرا پا دستش

 بود.   یاز زمان امیهم پ باز

 کرد.   یچرا ول نم نی! ااه

 زد.   یقبلش را م یپسر همچنان حرف ها نیکه گفته بود ازدواج کرده پس ا او

  

 کرد. یفکر
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 درست بود؟   یعنی 

 قلبش گوش داد.  یرا بست و به ندا چشمانش

 !  دیروز عاشقانه با جاو کیهمان  به

 از مهر و محبت شده بود.   زیکه لبر یروز کیهمان  به

 مسدود کردن را لمس کرد.  یشک و دودل چیه یرا باز کرد و ب یزمان صفحه

 نبود.  زیصحبت کردن جا نیاز ا شتریحرفش را زده بود. ب 
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 ) دی(جاو

 . دیکه روی قلبش افتاده بود از خواب پر لشیموبا برهیبلند و یصدا با

 و ساکت بود و تنها نور قوی آن، همان گوشی خودش بود.  کیهمچنان تار خانه

افتاده بود را  نیشکمش سر خورده بود و روی زم یاز خواب از رو دنیخم شد وگوشی که بر اثر پر 

 برداشت. 

  

 جانا بود!  نباریا

  ?و خواب آلود گفت :بله دیکش شیبه چشمها دستی

  ?داداش-

 کرد!  مکث

 داداش با زنداداش که دعوا نکردی؟ -
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 امروز افتاد و بعدش هم تماس منصور!  ادی دوباره

 نباشه!  تیتو کار-

  

 کلمه اشک جانا را روان کرد.  کی نیهم

 نکردی؟  تشیداداش بگو که به خاطر من اذترو خدا -

 منو ولی باز جواب نداد.  امیهم شد خوند پ نیزنداداش جواب منو نداد! آنال  زنمیهرچی زنگ م 

  

  ?بود نیآنال-

  

 هم اشک آلود جواب داد.  باز

  

ازش معذرت خواهی کنم من بردمش خونه خاله من گفتم که خسته  خوامیآره به خدا داداش، من م-

 ! یشدم از زندگی من مجبورش کردم با مامان حرف بزنه،اون که خبر نداشت با مامان قهر

  

جانا هم بدترش  یها هیگر یوتماس ناگهان کردیمخش بود از قبل سرش درد م یجانا رو هیگر یصدا

 کرده بود!  

 جانا برو!  -

کن! شما  یبرو باهاش آشت یاگر قهر یدوست دار یداداش ترو خدا قطع نکن! جون جانا جون هرک-

 !  نیمن شد که دعوا کرد ریتقص نیباهم خوب بود روزیکه د

  

 بعد گفت :داداش!   یجانا ازآن سمت پچ پچ وارشد و اندک یدستش بود که صدا یگوش هنوز
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 !  هیحوصله گفت: چ یب

   ؟یزنیمامانه! باهاش حرف م-

  

 جون وجود داشت!   وایط شاو فق ینداشت، درزندگ یکدوم مامان! او مادر مامان

  

 مبل پرت کرده به سمت آشپزخانه رفت!   یرا قطع کرد و آن رارو یگوش یبلند رینه خ با

  

 اش کرده بود!  چارهیچقدر اعصاب خورد کن بوده چقدر خسته و ب امروز
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 رفت.  خچالیساز را فشرد وه به سمت  یچا دکمه

 بود،.  روزیناهار د یکه به چشمش آمد اضافه غذا یزیچ نیاول 

برداشته از برنج به دهان  یو قاشق دیکش رونیاست باشوق ظرف راب روزیکه همچنان در همان د انگار

 برد. 

 امروزش حالش را بد کرد.  یبرنج،به سرد یاما سرد 

 چقدر برنج سرد بد طعم بود!  

 امروز!   مثل

خانه را  نیدر ا یبا نگاهش، سکوتش، به او حس پادشاه شیکه اسرا نبود تا با کارها یامروز مثل

 بدهد! 
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که قل قلش  یساز یاز کنار چا الیخ یپرت کرد و ب شیانداخت وقاشق را هم رو نگیرا در س ظرف

 به هوا رفته بود گذشت!  

 اسرا زد.  لیبه پروفا یاش را برداشت و باز هم سر یگوش

 قبل بود!  قهیچند دق دیبازد نیآخر 

 گرفت.  میتصم

 !  گرداندیهر کجا بود اورا بر م 

 کرد.  یم یمعذرت خواه ازش

 بود .  دهیروز ،طعم محبت را د کیخانه  نیا

 سر کند.   ییاسرا در تنها یعمر را ب یبود محال بود بگذارد باق محال

 . خواستیم یبا آن تعهد اخالق یحت خواست،یها م بیدختررا با تمام ع نیا

 .  گرداندیاورا بر م کردیم یمعذرت خواه ازش

 .  خواستیرا حتما م اهیس یآن مژه ها او

  

 شماره گذاشت وهنوز آن رالمس نکرده ، برداشت.  یرارو دستش

 تلفن؟   

   شد؟یخانه برود با تلفن حل م نیکه باعث شد اسرا از ا ییامروز؟ با اتفاق ها یآن اتفاق ها با

  

 الو داداش!  -بود که ارتباط برقرار شد،  امدهیجانا را گرفت بوق اول هنوز به صدا در ن شماره

 جانا؟  -

 جانم؟  -
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 خلوت!   یجا هیبرو -تته پته افتاد   به

 !  ستین شمیپ یهستم داداش، تو اتاقم کس-

 مامان!  -

   ادیبگم ب-

 درهم شد!   شیها اخم

 نه!  -

 شده داداش؟   یچ-

 کرد و گفت :اسرا رفته!  یمکث

 گفتن جانا گوشش را کر کرد!   یچ یصدا

 تر!  واشی-

 داداش مسخرت گرفته؟   یگیم یچ-

 نه واقعا رفته!  -

 کجا؟ چرا؟  -

 !  نمشیبب خوامیبهش گفتم بره، نم-

 خدا منو لعنت کنه!  ن،یچرا؟ دلت اومد؟ شما که باهم خوب بود-

  

 بند حرف زدن جانا گفت :جانا! جانا؟!  کیاز  کالفه

  ه؟یچ-

 کجا رفته؟   یدونیتو نم-
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 راجب من کرده   ییچه فکرا دونهیمنم جواب نداد! خدا م امی! پدهیاون تلفن منو جواب نم-

 بهت نگفت؟   یزیچ نیباهم حرف زد روزید گمیم-

 نه!  -

   ؟یچیه-

 !  میهم بود شیمگه ما چقدر پ-

   یول یاسرارا قرق کرده بود روزیتو که د دیگذشت بگو دیدل جاو از

 ! یزیچیزهر مار یکوفت یعکس مکس ؟یچیگفت :ه شیجا به

 ! هیحرفا چ نی! ادیجاو -

 !  هیخوب چ-

 مادرش؟  شینرفته باشه پ-

 !  دیباال پر دیجاو یابروها

 اراک؟  -

 زنگ زد!   شیکه دا یاره خودت بود-

   ؟ییتنها-

 !  رسهیبه ذهنم نم یزیچ گهیپس کجا؟ من که د-

   ؟یندار یباشه کار'

  

فکر کرد که صبح به مادر اسرا زنگ خواهد  نیبه ا کردیم یکه جانا نه گفت واز او خداحافظ یهنگام

 زد! 
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 به چشمانش  ید،دستیزنگ در از خواب پر یدر پ یپ یصدا با

 . دیکش

 خبر بود ؟مگه سر آورده بودند.  چه

 با   یوقت از روز چه کس نیا

  د؟یکوب یعجله در خانه اش را م نیا

 وقت روز؟  نیا

 به پنجره افتاد .  نگاهش

 روشن شده بود.  هوا

 خواب مانده بود؟  چطور

 کرده بود.  میاش را که تنظ یگوش ساعت

 عجله به سمت در رفت.  با

  فونیهمزمان با فشردن دکمه آ و

 درهم  شیبار پلک زد و اخم ها چند

 . شد

 بود.  منصور

 وقت از صبح!  نیا
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 به ساعت انداخت .  ینگاه

 . دیباال پر شیابروها

 ظهر بود.  دوازده

 ظهر شده بود ؟  یک

  کرد؟یچکار م نجایا منصور

 را باز گذاشت و بسمت  یورود در

 رفت.  مبل

 . زدیم جیگ هنوز

 چشمش گذشت.  یدر هم برهم از جلو یها کرد؟صحنهیچکار م داشت

 آمد.  ادشی

  ️☺. دیدیخواب م داشت

 آمد.  ادشیهم  لیزنگ موبا یحت

 که آن را خاموش کرد.  یا لحظه

 بود.  ایدر عالم خواب و رو خوابش

  یموقع ها که انگار باز جلو همان

 بود و داشت اسرا  ستادهیا نتیکاب

 . گرفتیدر آغوش م را
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 . دیکش شیبه موها یدست

  یخوابش لبخند به رو یادآوری از

 لبخندش همزمان شد با آمدن منصور به خانه.  انیآمد وپا لبش

 سالم  یبلند شد و برا شیجا از

  یمنصور رفت اما اخم ها بسمت

 هم منصور او را از دست دادن  در

 تر باز داشت.  مانهیصم یاحوالپرس و

  

  یآشپزخانه قدم برداشت ول بسمت

 منصور که گفت:  یصدا با

 . خوامینم یزیمن چ_

 و گفت:  برگشت

 شدم.  داریمن تازه ب_

 من که رفتم هر کار دلت  نیبش ایب_

 بکن.  یخواست

  دیباال پر شیابروها

 از آنچه  شتریتوپ منصور ب ظاهرا

 پر بود.  کردیفکر م که
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 نشست و گفت:  شیجا سر

 بله. _

 اسرا کجاست؟ _

 : دیرا جو شیداد و لبها هیمبل تک به

 مادرش.  شیفکر کنم رفته پ_

 منصور در هم شد و با   یها اخم

 بلند گفت:  یصدا

  ؟یکنیفکر م_

  رتتیبه غ حاشا

  ؟یکنیمن فکر م یبرا یدار تازه

 و  ستیتا حاال زنت ن روزید از

 خب چکار کنم؟ _ ؟یکنیفکر م یتازه دار تو

  ؟یبهت بگم چکار کن دیمن با_تکان داد  دیجاو یاز تاسف برا یسر

 من  ،خبیکن یمن نگفتم شما کار_

 .  شناختمیرو نم ییجا

  گفتم؟یم یک به

 رفتم؟  یم کجا

 چرا اسرا  ؟یرو نداشت ییچرا جا_از اون دختر داشتم؟  یمن شناخت ییهویبا اون عقد  اصال

 . یکه زنتو بشناس یدو ماه وقت داشت ؟توینشناخت رو
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 دو ماه؟ _

 بله دوماه! _

  تونستم؟ی. من تو دوماه میزنتو بشناس ینتونست یسال زندگ ستیشما تو ب_

 شد و  دیصورت جاو خیمنصور م نگاه

   یشرمزده به رو دیجاو نگاه

 منصور.  صورت

 زده بود.  یحرف عجب

 بابا.  خوامیمعذرت م_

 گفت:  دیجاو یقبول عذر خواه یمنصور به جا اما

  ؟یبا زن من دار یتو چه مشکل_

  هان؟

  ؟یدونیمن م یاز زندگ یچ تو

 شد.  یسوال دیجاو نگاه

 .من شناختمیمن اون دخترو م_

 کامل کردم   قیاسرا تحق راجب

 . رمیپسرم بگ یدختر مشکل دارو برا هیاومدم  یکه نم من

 رو حرفت؟  یانقد اصرار دار چرا

 اون اتفاق  یخوایهمش م چرا

 جلو چشمت باشه.  یکوفت



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  557:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 . دهیاجازه نم رتمیغ_

 داد زد:  دیبلند سر جاو یصدا با

  تهیخر ستین رتیاسمش غ نیا_

 . پسر

  یلیجلو چشم مادر و خواهرت به صورت زنت س یکرد تیخر

 .  هیرتیغ یب نای.ایزد

 کجا بود اون لحظه؟  رتتیغ پس

  

 شدم؛اون حق نداشت بدون اجازه من پاشو بزاره تو اون   یمن عصبان_

 . خونه

 ،  یخر شد ینشد یتو عصبان_

 خر  دیجاو یفهمیم

 بد، مادرته .  ایخوب  مادرت

 مادرتو از زنت   یخواستیم یک تا

 ؟ها؟  یکن پنهون

 به  خواستی،دلش م دیرا جو لبش

 کدام مادر.  دیهم بگو منصور

  رهیگیاون زن داره از تو طالق م_

 . کنهیم یبا آبروت باز داره
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 هنوز که طالق نگرفته! _

 ! رهیبگ خوادیم یول_

 خودت باش.  یتو به فکر زندگ_

 نکن.  یمسائل و باهم قاط انقدر

 رو تو  یکوفت یزندگ نیا نقدریا

 من نزن.  سر

  گهیدخترو برات گرفتم تا د نیا

 من نشه.  یزندگ هیتو شب یزندگ

  یکن یاشتباه م یتو هربار دار یول

 . تیگند نزن به زندگ انقد

 اون دختر گرو گذاشتم ،من ازش خواستم جواب  شیآبرمو پ من

 بهمون نده .  رد

 . یدیاز دستش م یدار یتو  به راحت یول

  

 به شور افتاد .  دلش

 منصور دارد از چه حرف  دانستینم

 .  زندیم
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 اسرا به او  نکند

 از طالق زده باشد.  یزده باشد و حرف زنگ

 داشته باشد.  قتیاش حق ییپسر دا یماجرا نکند

 اش!  ییهمان عروسم عروسم گفتم دا یماجرا

 بابا؟  یدونیم یتو چ_

  ؟یدار یبهت زنگ زده؟ خبر اسرا

 زد.  دیجاو یبرا یپوزخند

  

 حرفاست .  نیتر از ا ایاون دختر با ح_

 خودت درستش کن .  ویکه زد یگند برو

  

 منصور ترس در دلش افتاد .  یحرف ها با

 از دست دادن اسرا،نبودش!  ترس

 خانه!  نیا یشگیهم سکوت

 ! ییتنها ترس

 دنبال اسرا برود   خواستیکه م او

  

 آتش چه بود که به جانش انداخته شد .  نیا پس

 سر منصور رفت و گفت:  پشت
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 خونه!  ارمشیدنبالش،م رمیم_
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 (اسرا) 

  

 شد .  داریکرد از خواب ب یمادرش که او را صدا م یصدا با

 مامان خسته ام بذار بخوابم !  _

 هات پشت درن !  ییپسر دا _

 انداخت .  شیپاها یرا رو شینشست دست ها شیجا در

 خوان کله سحر ؟  یم یچ _

 به سمت در رفت .  دیبه او انداخت و لبش را گز ینگاه الیل _

 زشته !  _

 درو ؟!  یباز نکن _

 ربع پشت درن !  هیپاشو  _

 .  دیگرفته به سمت اتاق مادرش دو گرشیبغلش و بالشت را با دست د ریشد و پتو را ز بلند

 ؟  یافتین _

 الیانداخت به اتاق رفت و هنوز جا به جا نشده بود که در باز شد و ل الیچهره خندان ل بهیچپ چپ نگاه

 وارد اتاق شد . 

 ؟!  یبخواب یخوا یباز م _

 جا به جا کرد .  الیرا در تخت ل خودش
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 چکار کنم ؟!  _

 پاشو اومدن دنبال تو !  _

 من ؟ چرا ؟ کجا ؟  _

 باال انداخت .  یا شانه

 چرا ؟!  یریگ ینم لشونیدفعه تحو نیها منتظر تو بودن ! ا یدونم ، پاشو آماده شو ، طفلک ینم _

 توانست تحمل کند ؟!  یدو را هم م نیا یها طنتیداشت ، ش یدل خوش یلیخ

 ! خسته ام مامان !  ادیحوصله ام نم _

عاشقانه است . باالخره  یها یهمه دلتنگ نهایآمد ا الیبه ذهن ل دی. شا دیبه صورتش پاش یلبخند الیل

 بعد از عقدش را آمده بود .  ییمسافرت تنها نیدخترش اول

 نشود .  چشیپا پ ادیکرد ز یسع

 .  رونیخوان ببرنت ب یبخاطر تو اومدن ، م نایپاشو نازدونه مامان ! ا _

 برخاست .  شینگاه کرد و پتو را کنار داد و از جا الیبه ل هیثان چند

 بگذارد .  نیزم یکند حرفش را رو یم شیکه نازدانه صدا یآمد وقت ینم دلش

 بگو صبر کنن ، آماده شم !  _

 ؟!  شبید یزنگ زد دیرفت گفت : به جاو یم رونیکه ب یدر حال الیل

 برداشت .  زیم یرفت و شانه را از رو نهیسمت آ به

 آره بابا ،هنوز زنگ ؟  _

 .  دیانداخت و لبش را گز نهیبه خودش در آ یرفت ، نگاه رونیکه کامل ب الیل

 بود .  دیهم بخاطر جاو نهایگفت ، همه ا یروزها به مادرش دروغ م نیراحت ا چه
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 شود .  یم ایرا جو دیجاو ریرفتار اخ نیزدو علت ا یآمد ،امروز حتما به منصور زنگ م ادشی دوباره

 اعتمادش نبود !  جهینت نیداد ا یجواب م دیمنصور با 

  

 *** 

  

 ینشسته بودند لبخند زد و گفت : االن ما واسه چ شیکه رو به رو ینشست به پارسا و پرهام زیم دور

 ؟  نجایا میاومد

 !  رونیب میبده دختر عممونو اورد _

 باال رفت .  شیابروها

 چقدر گرونه ؟!  نجایا یدونیپرهام گفت : تازه م نباریا

 !  رهیگ یخدا موش نم یمحض رضا یگربه ا چیه _

 !  مایبدهکارم شد زیچ هی _

 آره واال، پاشو پارسا !  _

 .  اوردین شانیکنند اما به رو یم یباز لمیف شیبرا طانیدو ش نیدانست باز ا یم

 خب بابا ، باور کردم .  یلیخ _

 باور نکن !  اینه ب _

 اش زنگ خورد.  یجواب پارسا را بدهد که گوش خواست

 .  دیاز تعجب به هم چسب شیابروها 

 ؟  دیخواست چه بگو یبود ؟ م دهیفهم یعنیبود ؟  منصور

 !  امیشد به پسرها گفت : االن م یشاپ خارج م یکه از کاف یبلند شد و در حال شیجا از
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 به منصور گفت : سالم بابا !   و

 ؟  یسالم دخترم ! خوب _

 که چقدر ناراحت است.  اوردین شیرو به

 ، جانا جون خوبه ؟  یممنون شما خوب _

 دخترم ، راستش مزاحم شدم !  یزنده باش _

 !  دیمنم مثل جانا ،دخترتون بدون دیدار اریاخت _

 کرد.  یم نیداشت رفتار اسرا را سبک سنگ دیکوتاه آمد شا یمنصور بعد از مکث یصدا

 . یزیشاهده مثل جانا برام عز شهیبه همون خدا که هم-

 شاپ ضربه زد.  یکاف واریکرد و با پا آهسته به د سکوت

عقد  هیقض گرید نباریبا خبر شده اما ا هیمعلوم بود که از قض داد،ینم یخوب یمنصور بو یها حرف

  .دیکش ینبود، مو را از ماست م

پا به  یکس چیسر حرف ه نباریداشت اما ا لیغُد به او تما دیبود، جاو دهیرا فهم دیدهان جاو مزه

 گذاشت.  ینم دیجاو یزندگ
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 بود.  کباری ونیو ش کباریمرگ  تیحکا نباریا

 گرفت.  یشناخت قدم از قدم نم یرا نم دیخودش جاو تا

 شد منصور گفت:  یکه طوالن سکوتش

 دخترم؟  یهست-
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 در خدمتم! -

 افتاده، خواستم ازت عذر...  یکرده که چه اتفاقات فیجانا برام تعر یعنی دم،یمن شن-

 منصور ادامه حرفش را بزند!  نگذاشت

 ! ستمین نکاریبه ا یکنم، من راض یخواهش م-

 کرده، من مفصل باهاش دعوا کردم!  ییکار خطا دیاما جاو-

 بود.  یمثل قول روز خواستگارخورد  یاو به چه دردش م یدعوا

 منصور را قطع کرد و گفت: بابا!  حرف

 به دل منصور نشست.  یلیگفتنش خ بابا

 جانم! -

رفتار کرد؟ چرا از مادرش تنفر داشت  ینطوریبا من ا دیبوده که جاو یبوده؟ چ یچ دیتو گذشته جاو-

 من به مادرش گفت.  یو جلو

 ! یچیه-

 نه؟  ایدارم بدونم! حق دارم  اجیرابطه، احت نیادامه ا یمن برا-

  ؟یکن کاریچ یخوا یم-

 می!بعد تصممیبشناس شتریرو ب گهیهمد دیفرصت بدم! ما با دیبه خودم و جاو دیکنم با یفکر م-

 ! میریبگ

  ؟یتونم بپرسم االن کجا هست یمنصور گفت:م یسکوت طوالن یاز کم بعد

خواست  یخواست به منصور آدرس بدهد،اصال دلش نم یگرفت، دلش نم شیدندان ها نیرا ب لبش

 کند!  دایرا پ شیجا دیجاو

 !  دیپدرش است دروغ بگو یکه جا یشد به کس یمگر م یول
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 توانست بکند!  یخواهش که م ی! ولنه

 نفهمه!  یزیموضوع چ نیاز ا دیکنم جاو یخواهش م یمادرم! ول شیمن اومدم پ-

 حتما -

 انداخت و برگشت.  بشیرا در ج یکه تمام شد گوش صحبتش

 !  ییکجا-

 بود که دنبالش آمده بود.  پارسا

 اومدم -

 مغازه اش!  میسر بر هی دیبدو بابا زنگ زد با-

 ! امیمن چرا ب-

 با تو کار داره! -
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 شد و برگشت  ادهیپ نیاز ماش ییمبل پارسا و پرهام دا یگالر یجلو

 نشسته بودن گفت:  نیکه هنوز در ماش یبه پارسا و پرهام و

  ن؟یایمگه شما نم_

 نه، بابا با تو کار داره. _

 . نیایخب شمام ب_

 را به حرکت درآورد و پرهام  نیپارسا ماش زدیکه حرف م نطوریهم
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 : گفت

 برو با تو کار داره. _

 داد و به داخل  شیبه لبها یتکان

 رفت.  یگالر

  دنشیاز همان ته سالن با د ییدا

 را تکان داد و بلند گفت:  دستش

 جون!  ییدا ایب

 داخل  یاز همان مبل ها یکی یرو

 .  شیهم رو به رو یینشست و دا یگالر

 اش گرفته بود.  خنده

 آورد .  یسر در نم واقعا

 شده بودن.  ینطوریهمه چرا ا امروز

 رنگارنگ  یمبل ها نیرا ب نگاهش

 گفت:  ییو دا چرخاند

 قشنگن؟ _

 اوهوم. _

 . کنمیخوشگلشو برات سوا م دونهیجهازت  یبرا شاهللیا

 لبخندش جمع نشده بود که  هنوز

 گفت:  ییدا
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 بهت بگم.  یزیچ هی خوامیجان م ییخب دا_

 شد.  رهیخ ییگرفت و به دا اریها و چشمش را در اخت گوش

  میبهت بگ نهایزودتر از ا میخواست-

 ....اوم یعنینشد. یول

   گهیجور د هیبزار  ،ییدا اصال

 بگم.  بهت

 . ییدا دمیگوش م_

 زد و گفت:  یلبخند ییدا

سر خونه و  یریو کم کم م ی. الحمدهلل ازدواج هم کرد یهست یدختر بزرگ گهیاسرا جان .تو د نیبب_

 خودت.  یزندگ

 خب؟؟؟ _

 به بعد  نیکه از ا نهیخب ،خوب ش ا_

 .  شییهست و تنها الیل

  

  یسرش خال یرو یسطل آب انگار

 . شد

 بود.  ختهیر یدلش بود که هر ای

  

 و حواسش را  دیکش یقیعم نفس

 جمع کرد .  شتریب
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 ازدواج کنه.  الیراستش من خواستم که ل_

 ماند.  ییمات دا نگاهش

 روش نشد بهت بگه.  الیالبته ل_

 تا شخصا بهت بگم.   نجایا یایکه من بهت گفتم ب نهیهم یبرا

  ه؟یبار پلک زد:ک چند

 ،صحبت ها شده   شیشناسیم_

 . رمیاز تو هم اجازه بگ خواستم

 باش  یوصلت راض نیهم به ا تو

 اونا بتونن عقد کنن.  تا

 .  دیتنش لرز تمام

 . کردیازدواج م مادرش

 کرد:  زمزمه

 عقد کنن؟ _

 . زدیبود و با انگشت به مبل ضربه م نییسرش پا ییدا حاال

 ! یباش یاگه تو راض-

 باشم؟  یاگه من راض-

 ! یکنیکه درک م دونمی،میهست یا دهیاسرا جان،تو دختر فهم نیبب-

 کنه!  یعمر تنها زندگ هیمادرت  یکه دوست ندار دونمیم
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 خودمه،اونم خانمش فوت کرده!  هیمیهم که االن با مادرت وصلت کرده ،دوست صم ییآقا نیا

 وصلت کرده؟ -

 .  ستیقابل هضم ن شیاش برا ییدا یحرف ها کردیم حس

 بزرگتر از دهانش است.  یلیخ یلیخ لقمه

 ! هیچند ماه هیاره -

 خبر؟ بدون آنکه او بداند.  یچند ماه! مادرش چند ماه بود که وصلت کرده بود.؟آن هم ب-

 چند ماه؟ -

 کرد.  یبه فکر رفت،انگار داشت حساب کتاب روز و ماه و سال م ییدا

 ویشد بهت بگه!بعدش هم که تو زنگ زد یهفته قبل از عقد تو،مادرت روش نم کی شهیم قایدق-

 ! یتو ناراحت بش دیتو خراب کنه،ترس یخواست خوشحال ینم یراجع به ازدواجت گفت

  ،یتو بدون ستیگفتم االن الزم ن منم

 .... نکهیا تا

و  یه تو عقد کردجون ،چند وقت از عقد تو هم گذشته ،حاال ک ییدا یدونیخودت که م بالخره

 یسر خونه و زندگ یریشده زودتر م بتیکه نص یبا داماد خوب شاالیاز بابت تو راحت شده و ا المونیخ

 خودت. 

 . ادیدر ب ییتنها نیاز ا مادرتم

 کی غهیکه اسرا در آن افتاده بود راحت بود؟مادرش ص یاز چاله ا الشانیاد؟خیدر ب ییاز تنها مادرش

 بود.  گریمرد د

 خواست.  یخواست،نظر او را م یعقد از او اجازه م یبرا

 خواستن؟  یوجود باز از او اجازه م نیهمه کارها را کردن و با ا یعنی
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  ؟یاگه من اجازه ندم چ-

 اسرا! -

پلک زدن راه خود را گرفت و از  نیقطره اشک در چشمش جمع شدو با اول کیبخواهد  نکهیا بدون

 گونه اش سر خورد.  یرو

 ،عقد کنم!؟  نیروز عقد من گفت نیهم یبرا-

 ! زمیعز میما نگران تو بود یخوب آره!ول-

 . دیترس یدلنگرون بود !همش م یلیخ مادرت

 ! نیعقد کن دیتو  و جاو غهیص یجون که به جا ییگفتم دا من

 . ستادیا شیشدو در جا بلند

 گفت:دست شما درد نکنه!  دهیبر دهیبر ردیاشکش را بگ یبدون آنکه بتواند جلو و

 زد!  رونیب ییدا یاز گالر و
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 اش   ییاسرا گفتن دا یصدا وبه

 نکرد.  توجه

 به اندازه  شیپر بود و گلو دلش

 شده بود.  بیس کی

 مادرش ازدواج  شدینم باورش

 . دیبود بدون آنکه ،به او بگو کرده
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 آنکه نظر او را بخواهد.  بدون

 دخترش نبود ؟نازدانه اش نبود؟  مگر

  دیصورتش کش یگوشه چادر رو با

 را پاک کرد.  شیاشک ها و

 چادر پوست صورتش   یزبر از

 وسوز سوخت

 و سوزش   یهم باعث قرمز هوا

 صورتش شد.  شتریب

 محل نداد .  اما

 ! کریدر و پ یب یزندگ نیخودش را خالص کند از دست  ا خواستیم دلش

  

 که در آن فقط نقش مترسک  یزندگ

 را داشت.  زیجال سر

  گرانیبود تا د ایدن نیدر ا فقط

 برسند؟  شانیخواسته ها به

  

 مادرش او را سپر   شدینم باورش

 خودش کرده باشد !  یبال

 کند.  یاو خال تیبار مسئول ریعقد او را داده تا خودش را از ز شنهادیکه مادرش پ شدینم باورش
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  یمجنون گوشه ا یها وانهید مثل

 که اشک در  ییبا چشمها ابانیخ از

 . ستادیداد ا یجوالن م آن

  

 .. کردندیها در آن رفت و آمد م نیسپرد که تک و توک ماش یابانیزد و نگاهش را به خ هق

 بود.  یادیآنقدر ز یعنی

 داشت که از دست  یدل خوش چه

 آمده بود .  نجایبه ا دیجاو

 داغ وسط   خیانگار س دینام جاو با

 زخم خورده اش فرو رفت.  قلب

 اش را به  هیخم شد و تک کمرش

 داد.  وارید

 خدا !  دآخیبگو توانستیم کاش

 من انقدر اضافه ام.  چرا

  

 آمده بود.  رونیکه ب دیجاو یزندگ از

 نداشت.  ییجا گریمادرش هم که د یزندگ در

 بزرگش هم نبود.  مادر

 کرد. یپس چکار م 
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 را باال گرفت و به خدا گفت:  سرش

  رم؟یبرم بم پس

 ؟  یمن ساخت یکه برا یزندگ نیا

 که  نجایبا جهنم داره؟ا یفرق چه

 جهنمم پس بدرک که قراره   تو

 تو جهنم.  فتمیهم ب اونور

 بهتره.  رمیبم

  

  یکرد و کنار درخت یرو را ط ادهیبه جلو گذاشت و عرض پ یقدم

  ستادیکوچک فاضالب بود ا یجو یپا که

 با خودش گفت :  و

 ! ابانیتو خ کنمیخودمو پرت م نیماش نیاومدن اول با

  

 را جمع کرد و به تنه درخت  چادرش

 .  ستادیا نیانتظار آمدن ماش در

 به انتظار فرشته مرگ  قتیحق در

 کند.  مشیتا جان با ارزش خود را تقد ستادیا

 اش تنگ شد.  نهیس

 و چشمانش را بست.  دیتنش لرز نیماش نیآمدن اول با
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 اول را برداشت .  قدم

  

 و تار شد.  رهیچشمش ت یجلو ایدن ناگهان

 که نشان از   یبلند یبا صدا نیماش

 . ستادیجلوتر ا یداد کم یآن م ترمز

  

 را باز کرد .  چشمانش

  ریچادرش که به درخت گ دنید با

 کم   شیبود و باعث شد پا کرده

 افتد.  ی،در جو ابانیرفتن در خ ی،به جا دیمایو نتواند عرض جدول کوچک را بپ اوردیب

 روان شد.  اشکش

  ؟یشد یخانم چ_

  رهیخ دیپرسیبود و حالش را م ستادهیسرش ا یکه باال یرا باال گرفت و به راننده جوان نگاهش

 . شد

  

 شده بود.  وبینشده بود ،فقط مخش مع زیچ چیه

 خواند .  یخودش استغفار  م یلب برا ریآنکه جواب مرد جوان را بدهد ز بدون

 خواست.  یهم از خدا معذرت م دیبا

 نکرده بود.  یکار کم
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 خانم حالت خوبه؟ _

  دهیبار دوم مرد حالش را پرس یبرا

 . بود

 خوبم . _

 ؟کمکت کنم؟  یبلند ش یتونیم_

 بلند شود.  توانستیکه م البته

 آره خوبم. _

 : دیشد و همزمان مرد جوان پرس بلند

 بود بهت بزنم!  کینزد ؟یدیجدول و ند_

 بود .  دهیرا د جدول

 بزند.  یحماقت نیدست به همچ خواستیبود  که م دهیخدا را ند منتها
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 ! دیخوبم آقا ، شما بفرمائ -

 بود براتون دردسر درست کنم .  کینزد دیببخش

 دیکه با ییاز او دور شد و اسرا ماند و خدا یاز سالم بودن اسرا مطمئن  شد با لبخند الشیکه خ مرد

 داد .  یبه او جواب پس م

 کردم .  یچه اشتباه یدیخدا ، د یدیشدم . د فیچقدر ضع یدید -

 ؟  یلحظه هم منو به حال خودم رها نکن ! چرا به حرفم گوش نداد هیگفتم  یبهت نم شهیهم مگه
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 !  یه حال خودم گذاشتمنو ب چرا

 شده بود .  دهیبه کف دستش انداخت که بر اثر افتادن خراش ینگاه

 پس بدم ؟  یرو چطور نایفردا جواب ا -

داشت که چشمش به  ینامعلوم قدم بر م یبه جا ابانیو در خ ختیر یگفت و اشک م یم نطوریهم

 داد افتاد.  یکه مطب روانشناس را نشان م یبزرگ یتابلو

  

رفتن و نرفتن داشت  نیب دیتابلو را خواند ، ترد یرو یو چند بار هم نوشته ها ستادیفقط ا قهیدق چند

 . 

اش به او  یحاضر زندگ شهیهم یبود که از سمت خدا یبیهم مثل همان افتادن دست غ نیا دیشا

 نشان داده شده بود . 

 کرد او را تنها گذاشته.  یکه فکر م ییخدا

که در هر  هیهمان آ نیکرد درست ع یروز ! فقط داشت او را امتحان م نیهم یخدا بود؛ مثل روشن اما

 بار استخاره اش  آمده بود . 

 .  ستادیدر مطب ا یکرد و جلو یساختمان را ط یدرنگ پله ها یب

  

ده تلنبار ش یتوانست حرف ها یگرفت حداقل م ینم ییگرفت ، اگر راهنما یاگر آرامش نم نجایا

 سبک شود .  یتا کم دیبگو یدلش را به کس

  

 ستینقطه هم شک نکرد و در را باز کرد و وارد مطب شد و ب کیکه گرفته بود به اندازه  یمیتصم در

 کرد .  ینگاهش م ینشسته بود که با آرامش خاص یخانم یبعد روبرو قهیدق
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دونم از  یگفت : من اصال نم دیچیپ یرا در هم م شیکه انگشت ها یفرستاد و در حال رونیرا ب نفسش

 کجا شروع کنم !  

  

 یاز قلم بنداز یزیچ نکهیراحت ، بدون ا الیپس با خ یحرفاتو بهم بزن نجایا یتو اومد زمیعز نیبب -

 برام بگو ؟ 

  

 راحت بگم !  الیپس با خ -

بود شروع به  دهیرا د دیکه جاو یروز نیگفت و از اول یا یهم افتاد و اوک یدکتر که رو یها پلک

 گفتن کرد . 
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 معنادار گفت:  یو با نگاه دیکش قیعم یاو نفس یحرفها دنیروانشناس بعد از شن خانوم

 قصه ها بود!   هیشب شتری! بیبیپر فراز و نش یزندگ چه

 . یرو دار یسخت طیشرا یلیخ کنمیم فکر

 یثابت باق یطیشرا چیباشه که ه ادتی.فقط کنمیاالن کامال حالت رو درک م یبدون خوامیم

  ؟یسراغ اصل مطلب.موافق می.حاال به چند سوالم جواب بده تا برمونهینم

 لب گفت.  ریز یداد و اهوم یرا نرم تکان سرش

 زد و خودکارش را در دست گرفت.  یلبخند تیروانشناس با رضا 

  ؟ی:دوسش داردیموشکافانه به اسرا انداخت و پرس ینگاه

  



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  578:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 دانست.  یداشت؟نم دوستش

 بود.  امدهیوآن دو روز عاشقانه هم بدش ن دینبود اما از جاو مطمئن

روز بود و  کیماند حتما دوستش داشت.االن قلبش دنبال آن  یم یهمانطور باق دیاگر جاو یعنی

 .  یلیمثل آن س گفتیم گرید زیچ کیعقلش 

 بود.  ریعقل و قلبش درگ نیب

  

سکوت او را  یشده بود وقت رهیخ ثیو لبخند پر حرف وحد بیکه هنوز به او با ان نگاه عج روانشناس

 گفت:  یداد و با تان رییخودکار تغ ینگاهش را به سو ی هیزاو دید

 . شدیبغض م یصدات الوده  یزدیازش حرف م یاره! چون وقت گمیم من

 نه..  ایخوشبختت کنه  تونهیمرد م نیا ایکه ا یستیهنوز مطمئن ن یول

  

  -:دیحرف دکتر پر انیزده م هول

 ! دیگیکه شما م نطورهیهم قایدق

بعد برعکس!من واقعا  قهیدقیخوبه  قهیدقی؛ ندازهیداره که منو به شک م ییدکتر اون به رفتارها خانم

 بدم!  صیخوب و بد از هم تشخ تونمینم

  ؟ییچطور رفتارا-

 مدت کوتاه!!!  هیهمون  ی!ولمیکنار هم باش میفرصت نداشت یلیما خ دونمینم-

 داد و گفت:  شیبه ابروها یچیپ

 ! بهیبرام عج یلیها خ یدرک کنم اون نبودن ها،بداخالق تونمیبود،من اصال نم یجور هی
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نباشه  یخاص زیچ یاز نظر روانشناس دیگیکه شما م یزیاون چ دیبه فکر فرو رفت:شا روانشناس

 صیبدون مالقات باهاشون تشخ میتونیما االن نم یمشکالت داشته باشه ول یسر هی شونیهم ا دیشا

 مارنیب میبشن و ما بفهم تیزیو دیبا شونی، ا میداشته باش شیرفتار یهایدرمورد ناهنجار یدرست

باشند که با چند جلسه مشاوره و گفتگو  یروان یبحرانها یسر کی!هم  ممکن هست  فقط دچار 

با خودت روشن  فتویتکل دیماجرا با نیقطب ا کیدرمان بشن.بنظر من در حال حاضر شما بعنوان 

 . یکن

 کنم؟  دشییمن تا یخوا یر؟میخ ای یادامه بد شونیبا ا یبه زندگ یخوایم ایا

  

 گلگون شد.  صورتش

 به حرف همه رفت.  کباری. خواستیرا نم نیا نه

 شده بود.  دیینظر همه تا از

 راه درست را انتخاب کند.  خواستینبود م دییدنبال تا نباریا

 ببرد.  یزندگ نیپا از ا یآمده بود محال بود به راحت نجایکه تا ا حاال

منتها با  خواستیرا م یزندگ نیراحت گذشت؟ا شدیشدن شناسنامه اش بود. م اهیس متشیق

و صالح  یکه در آن مصلحت و دلسوز یی،راهنمایو منطق قیدق ییراهنما کی خواستیم ییراهنما

 نباشد.  دید

 تا کند.  دیبا جاو دیبداند چگونه با خواستیفقط م او

  

 ! ستمین دیینه اصال!من دنبال تا-

شدم!نه به اون جنجال ها و نه اون مهربون شدن  جیاز راه درستش!من گ یکنم ول یزندگ خوامیم

 هاش! 



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  580:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 زد.من حق انتخاب نداشتم،  یلیخودش به من گفت برو!به صورتم س اون

 چکار کنم...  دیدونم واقعا با یرونده و از اونجا مونده ام مادرمم که ازدواج کرده و نم نجایازا من

 ... زمیخوب عز یلیخ-

 فمونی.ما وظمیکن فیوتکل نیمراجعه کننده مون تع یبرا میتونیمروانشناس ن کیما به عنوان  نیبب

 . رهیبگ طیشرا نیو در بهتر میتصم نیتا بهتر میمراجعه کنندمون رو کمک کن نهیا

همسر شما  نکهیست.اول ا دهیچیمقدار خاص و پ کیعرض کنم مساله تو  دیمورد مشکل شما با در

 کی ایداره  یعاطف ی شهیهمسر شما ر یمشخص بشه که رفتارا دیداره که با یناهنجار یسر کی

 !  ه؟یجد یتیبحران شخص

در  یاساس ی شهیر کی یرفتار یتضادها نیا دیبا کنمیمختصر شما حس م حاتیخودم با توض بنده

 داشته باشه.  شونیا یگذشته 

 پزشک و روان درمان مراجعه کنند  کیبه  دیبا شونیمساله ا نیا دنیفهم یبرا

در نبودت ارزش شما رو در   یهم فرصت بد شونیتا به ا یفعال بهتره از همسرت دور باش بنظرم

خودتم به شدت  کنمیم دیدارن همونطور که تاک اجیوقفه احت نیبه ا شونیکنه.ا یابیارز شیزندگ

 ! یت  فکر کن ندهیآ یریگ میدغدغه در مورد تصم یاروم و ب طیمح کیدر  یدار اجیاحت

  

 هم دارم!  گهیمشکل د هیها من  نیا ریاما غ-

 که کرده بود را!  یکار نیتر گفت،احمقانهیآن را م دیدوباره حماقتش واقعا سخت بود اما با مرور

 گفت:من من امروز!  یشرمساز با

 . دیانجام بدهد بگو خواستیکه م یاز خودکش شدینم شیداد رو یرد تکان سرش

هام  یقرار گرفتم؛کنار ناراحت انشیدر جر یناگهان یلیکه گفتم مادرم ازدواج کرده،من خ دیدونیم

 نداشتم!  نویواقعا تحمل ا
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 خودمو بکشم!  خواستمیمن م من

 باال افتاد.  شیدکتر ابروها-

 بعد دوباره خودکارش را نگاه کرد.  و

 نکهیمادرت بدون ا ینیو بب یبعداز مدتها به دامن مادرت پناه ببر یپاش یوقت دونمیم زمیعز نیبب

به نظرم بهتر بود از مادرت  یول دهیبهت دست م یبزاره ازدواج کرده چه حس بد انیتورو در جر

 داشتند.  یپنهون کار نیا یبرا یلیدل شونیا دی،شا یخواست یم حیتوض

  

 کار کردم!  نیچرا ا دونمیمن اصال نم-
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 یعامل یچ میکه بفهم نهیمهم ا یول ستیتعجب اور ن نی.امیرسیمرحله م نیهممون به ا یگاه_

 !! میمرحله برس نیبه ا شهیموجب م

و  هایی! هر زمان انسان به توانامونهیدرون یو خوب نشناختن قدرتها یضعف نفسان گمیخودم م من

اشتباهه!  دنشینفس کش کنهیو فکر م دونهینم دهیفا دیخودش شک بکنه خودش رو مف یقدرتها

 ! مونهیحال واحد نم کیگاه در  جیکه ه هیو  طبع انسان طور هیاحساس آن کی نیا کهیدرحال

  

آدم که هر  هیتمام اعتماد به نفسمو از دست دادم،شدم  کنمیموضوع ام حس م نیناراحت ا یلیخ-

 . واقعا موندم! کنمیم یاز روش رد بشه !احساس پوچ یبه راحت تونهیم یکس

 چکار کنم؟  دیاالن با من
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 یابیکه خودت رو باز لهیدل نیفقط به ا یدار ییبه خلوت و تنها اجیاحت گمیم یدخترم، وقت نیبب-

تا  یرو خودت کار کن نقدریمدت ا نیکن در ا ی.سعیادامه بد یشتریبا قدرت ب گهیو بعبارت د یکن

 . یاگه حالت دگرگون شد اونو در صورتت نشون ند یحالت دگرگون نشه..و حت یدیو د دیاگه جاو

 فکر کنه تو رو از دست داده.  دیبزار جاو نهیمن ا شنهادیپ

 خوادیتو رو م یعنی نیو جلو اومد ا دیکنه.اگر بخاطرت جنگ یریگ میموضوع تصم نیبا علم به ا بزار

درمان بشه.اما اگه زود جا زد  اصال بخاطر از دست دادنش نگران  دیبا شیبخاطر بحران روح یول

 نباش.. 

حس  یمدت به اون اجازه نداد نیشما در ا کنمیمن فکر م یست.ول رحمانهیکم ب کیتزم  دونمیم

کن احساساتت  یفرصت قلمداد کن وسع کیو  ندیاتفاق ناخوشا  نیبهت بسنجه.پس االن ا شویواقع

 ! یحک بزنو اونو م یرو کنترل کن

 ** 

 بهتر از قبل بود ،   یلیخ یلیآمد حالش خ رونیمطب که ب از

آدم  کیو  دهیآدم مرده وارد مطب شده بود و آنجا به او جان دوباره بخش کیشد گفت  یم بایتقر

 از او به وجود آورده بودند.  دیجد

 داد .  رونیب ینفس

 گذشته بود .   یآمده چند ساعت رونیکه از خانه ب یسه بعد از ظهر بود ، از وقت ساعت

 یلیقرار گرفته و حتما هم خ انیمادرش در جر یگریبه نحو د ایبه خانه رفته بود  ییتا به حال دا حتما

 نگران شده ! 

  

تر از  نییپا ایکرد چند کوچه باالتر  یگمان م یشناخت ول یاطراف را نم نیا ادیبه اطراف ، ز ینگاه

 اش باشد .   ییدا یگالر
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 که آمد دست تکان داد .  یتاکس نیاول یکرد و برا یرو ادهیپ یکم

  

 شد.  ادهیپ نیدر خانه از ماش یجلو

 !  دیچیخلوت کوچه پ یدر فضا الیمضطرب ل ینداشت زنگ در را فشرد و صدا دیچون کل 

 ؟  یاسرا ، مادر کجا بود -

 باز کن درُ  !  -

 یوانگیکه او را تا سر حد د یاز پنهان کار ایکه با ازدواج مادرش مخالف نبود ، اما قد تمام دن نیا با

 داشته باشد .  الیبا ل دیبا یدانست االن چه رفتار یبرده بود ناراحت بود و واقعا نم

 !  دهیکه او را بخش دینه ،بگو ایکند  شیکه کرده بود با او دعوا کند و بازجو یخاطر کار به
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کردند  یکه در باز شد و نگاهش به چند چشم که منتظر، او را نگاه م یدر واحد را زد و وقت زنگ

 بغضش گرفت. 

  

 درهم شد .   شیشکست و اخم ها شیها یخود دار تمام

 داد .  یمادرش انجام م یدکتر بود که اول داشت آن را برا یکارش حرف ها دیشا

 یلیشد و گرنه چه دل یاند که از او پنهان کار اوردهیبه حساب ن یا عددهم او ر نجایهر حال ا به

 داشت؟ 

  

 داد به سمت اتاق راه افتاد .  یرا در هم کرد و سالم شیها اخم
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 وجود او را درک کنند.  تیاهم گرانیناز کند تا د یخواست کم یهم دلش م دیشا

 . خوردیکه بدرد نم یدوست داشتن خال فقط

  

 به سراغش آمد .  یو باز هم ناراحت دیرا شن الیاسرا گفتن ل یدر را نبسته بود که صدا هنوز

 !   شانی، پدرش ! زندگ مادرش

 شود .  یمادرش تنگ م یکرد دلش برا یم حس

 دهیکش نییدر آمد که به سمت پا رهیدستگ یصدا یو وقت دیچک یخوبشان قطره اشک یروزها ادی به

 مانتو اش شد.  یرا برگرداند مشغول باز کردن دکمه ها شیشد رو

 ؟  زمیاسرا ؟ عز-

 را شکست .  شیکلمه تمام بغض ها کی نیهم

 !  کنهیدونستم انقدر نامحرم شدم که مادرم کاراشو از من پنهون م یمقدمه گفت:نم یب

 خواستم ناراحتت کنم.  یمن نم-

  

،  ی، دلمو شکست یناراحتم کرد یکرد گفت : ول یک مکه اشکش را پا یرا بر گرداند و در حال شیرو

 !  یبهم بگ دی؟ چرا بعد از دو ماه با می؟ مگه من و تو مادر و دختر نبود یمگه مادرم نبود

 ؟  یذارم تو ازدواج کن یکنم و نم یمن مخالفت م یکرد فکر

  

 به جلو برداشت و گفت :  یقدم الیل

 بکنم !  یفکر نیغلط بکنم همچ من
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 آمد.  الیحرف ل انیم

 فهمه ؟  یوقت نم چیاسرا انقدر خر نفهم هست که ه یفکر کرد ای 

  

 گفت : اسرا ؟  یبود و با حالت زار ستادهیا شیکامال رو به رو الیل حاال

  

 مامان ؟   یاسرا چ -

 نبودم !  یمن که دختر بد ی، چرا بهم نگفت یمنو شکوند تیشکستم تو با پنهون کار من

 غلط کردم خوبه !  -

 را پاک کرد.  اشکش

 !   یحرف ها بزن نیخوام از ا یمن نم -

  

 بگم ؟  یخود گرفت : پس چ یدستها انیاسرا را م صورت

 . یناراحت نباش گهیبگم که د یچ پس

  

 را پس زد و گوشه تخت نشست .  الیل دست

 نجایبه بعد هم هست ، چند روز ا نیتموم شد اسرا که نامحرم بود از ا یهمه چ گهیمامان ! د یچیه-

 .  رمیمونم بعدش هم م یم

 خدا مرگم بده !  -

 که سر اسرا را در آغوش گرفت هق هق اش شروع شد.  نیجلوتر رفت و هم الیهم ل باز
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 تمام بغضش شکست .  انگار

، دو ماه شوهر  یبه من نگفت یکرد غهیگفت: دو ماه ص شیاشک ها انیکردو م هیبلند گر یصدا با

 عقد کنن ؟  یمن گفت غهیروز ص نی؟ به خاطر هم یدار

  

 داشته باشه.  یفکر نیکه همچ الیل رهیالل بم -

 ؟ ها   یمامان ! چ یپس چ -

 رمیسرم و باال بگ یرو دارم ، مگه نازدونه نبودم ؟ حاال من چطور دونهی نیهم ایمن از دار دن ینگفت -

به شوهرم که مادرم  یبه دخترش نگفته !! حاال من چطور یو بگم مادرم شوهر کرده اونم دو ماه ول

بودم  ! من که  نشون م نیبگم نامحرم تر ی!چطوررمیسرمو باال بگ یازدواج کرده به من نگفته؟چطور

ادر جون م شیمن پ یکرد یبودم ! فکر م اتییاز همه ناراحت تنها شتریمخالف نبودم اتفاقا من ب

 هستم ، از غم آزاد بودم ؟ 

 تنهاست .  نجای،مادرم ا یو خوراک نداشتم که چ خواب

 هم صورتش به اشک نشسته بود .  الیاسرا نشست و حاال ل کنار

 نبود .  زایچ نی! بخدا بحث ا ینطورینگو مادر ا-

 و سر اسرا را در آغوش خود تنگ نوازش کرد و گفت :  دیاسرا را بوس صورت

 حرفا رو نزنه !  نیکه دخترش جلوش ا رهیبم الیداشته باشه ! ل یفکر نیاگه همچ رهیبم الیل -

  

 را با دست پاک کرد و ادامه داد .  شیو اشک ها دیاسرا را عقب کش صورت

 ! ببخش نازدونه مامان ! ببخش دختر خوشگلم !   زمیببخش عز-

 مامان !   -

 جان دل مامان ؟   -
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 ،برو تنهام بزار! ترکه  یسرم داره م -

 شدم.  شیکه من باعث و بان الیدردت بخوره به دل ل یاله -

 تا لبش آمد و گفت : خدا نکنه !  یجان یاشک ها و بغض ها لبخند ب انیم

  

 ینطوریخواستم ا یخدا شاهده نم یکردم ول یدونم که کار بد ی، ببخش مادرتو ، م زمیاسرا عز -

 ندارم از قصد نبود ، نتونستم بگم !  ینیتر زیبشه ! جون خودت که جز تو عز

 بخوابم ؟  کمی یبزار شهیم -

 منو ؟  یدیبخش -

 نبخشم؟  تونمیبه من بگو من م-

 مادر فدات بشه!  یاله-

 مامان! -

 جان دلم! -

 بخوابم!  خوامیم کنهیآروم باشم!سرم درد م کمی!بزار کنمیبرو ،خواهش م-

فقط!حالت  یدیتو قول بده منو بخش رمیو هولزده گفت:باشه م دیخم شد و از گونه اسرا بوس الیل باز

 ! کنمیخوب شد باهات صحبت م

 باشه!درم ببند! -

 خودش!  یایصورت اسرا بود و اسرا غرق در دن یکه از اتاق خارج شود رو یتا لحظه ا الینگاه ل-

 که روانشناس به او گفته بود.  ییدر حرف ها غرق

 ** 

 پتو رفت.  ریو تا سر ز دیچیرا در پتو پ خودش
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استراحت کند  خواهدیگفته بود که اسرا م ییخانه خلوت شده بود.ظاهرا به خانواده دا الیرفتن ل بعداز

 که آنها رفته بودند. 

 است.  یچه ساعت دانستیشده بود،نم کیتار کیتار اتاق

 در آوردن هم نداشت.  فشیرااز ک یبلند شدن و گوش حوصله

 است.  ییدا ایزنگ در آمد،با خودش گفت حتما باز پارسا و پرهام  یصدا

 کس را نداشت.  چیرا بست حوصله ه شیپتو رفت و چشمها ریز دوباره

 مادرش را!  یحت

 چق  یاتاق که باز شد و بعداز آن صدا در

  

اتاق سرم درد  ایگفت:مامان من نگفتم ن یدورگه شده ا یپتو با صدا ریبلند شد ،از همان ز یزیچ چق

 کنه؟  یم

  ام؟؟؟یمنم ن یگفت:حت یمردانه ا یدر بسته شدو صدا دهینکش هیثان به
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به خانه اش آمده بود و با آن حرف ها او را  تیعصبان میوبا آن حجم عظ یصبح که منصور ناگهان از

 .  دیآتش به جلز ولز انداخت ، امان از کف بر یمانند اسپند رو

 به جانش افتادو هول برش داشت.  دلشوره

 به اسم اسرا بود .  یزد آن هم دختر یدر ذهنش گشت م زیچ کی همش
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 یاش آمد و وجودش را به تالطم کشاند و رفت.خودش اورا با ندانم کار یکه آرام به زندگ یدختر

 التر بود. پله با کیهم  یمانیشده بود حاال از پش وانهیکه آن لحظه د کردیچه م یفرستاده بود ول

  

 شیاز اتفاقات پ ینامحسوس بدون آنکه رد یلیزنگ بزند و خ الیاز رفتن منصور فقط توانست به ل بعد

گفت که  الیو بعد از مطمئن شدن از وجود اسرا در آنجا به ل دیباشد از اسرا پرس شیآمد در حرف ها

 !  دیونگ یزیو از آمدنش هم به اسرا چ دیآ یجور شده و امروز به اراک م یناگهان شیکارها

 سنگ تمام گذاشت   دیجاو یکه با اسرا داشت برا یهم با تمام مشکالت الیهم شد و ل نیهم

اسرا که مادرش را مورد خطاب  یبود و در جواب حرف ها ستادهیکنار در و گوشه اتاق ا دیحاال جاو و

 قرار داده بود گفت : 

 ؟؟  امیمنم ن یحت

  

 شیبود در جا رهیخ دیکه مات و مبهوت به جاو نطوریو هم دیچیبا ضرب در رخت خواب پاسرا  سر

 نشست . 

 شیجلو گذاشت و اسرا در جا یآمد قدم دیجاو یلب ها یبود که لبخند رو یانقدر ناگهان حرکتش

 مات شد . 

 ؟؟  یبگ یزیچ یخوا ینم _

  

 کرد، نشست .  یکه اسرا همچنان در سکوت نگاهش م ییاز تخت جا یهم جلوتر رفت و گوشه ا باز
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 و گفت:  دیگونه داغ اسرا کش یرو یجرات گرفته ، انگشت دیاسرا تکان خورد و جاو یها لب

 !  یکردم بر یفکرشو نم _

  

 !  شدیتر م کیبود که  به هم نزد شیو پلک ها دیاسرا بود که بهم چسب یابرو  نیا حاال

  ؟یکردیگفت : چرا ؟چرا فکرشو نم یگرفته ا یصدا با

  

 صدات چرا گرفته ؟  _

  

 کرد در هوا ماند !  یم یگونه اش باز یکه رو دیو دست جاو دیرا به عقب کش سرش

  

 *** 

 (اسرا) 

 !  دهیچیاست که در گوشش پ دیجاو یصدا نیشد ا یباورش نم اصال

 یو آرام آرام به سمتش قدم برم ستادهیشد که کنار در ا یدیجاو رهینشست و خ شیدر جا بالفاصله

 لرزاند.  یاش م دهیدرد د  نهیداشت  و با هر قدمش دل او را در س

 آمده !  دیخودش زمزمه کرد :جاو با

 به دنبالش آمده !  دیجاو

 او آمده بود؟  یبرا دیجاو

روز عاشقانه و زمزمه  کی، آن  یی، جدا یلیباهم به قلبش هجوم آورد . ترس ، وحشت ، س زیچ همه

 گوشش !  ریز دیگرم  جاو یها



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  591:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 تکرار شد .  شیبرا دیجاو دنیبا د زیچ همه

 ها!  ینیریها و ش یبا همان تلخ 

 آمد .  ادشیدکتر به  یحرف ها یو به آن 

 یبه سرش زده بود و در تخت افتاده بود برا یخواب یکه از ظهر بعداز مطب تا االن که ب ییها حرف

 کرده بود.  کتهیخودش د

  

را  یبا آمدنش به او ثابت کرده بود که ارزش ادامه دادن و صبور دیروانشناس جاو یحرف ها طبق

 دارد . 

 دارد.  کریدرو پ یب یآن زندگ یوقت گذاشتن برا ارزش

را بنا  یزندگ یاصل یها هیاز عشق بود که همان پا یتمام ان حس ها رد انیقلبش رجوع کرد ،م به

 کرد  یم

  

 دکتر هم تکرار شد .  یگونه اش نشست حرف ها یکه رو دیجاو دست

  

 کند .  داینمود پ شیدر نگاه و صدا دیاش از حضور جاو یگذاشت خوشحال یم دینبا

 با او برخورد کند .  یعاد یلی، خ شیبعد از آن آت دیگذاشت جاو یم دینبا

  

 گفت : صدات چرا گرفته ؟  دیکه جاو یوقت

بعد از اون  یاز بغض داشت گفت : توقع داشت یکه حاال تن ینرم یرا درهم کرد و با صدا شیها اخم

 باشم ؟  یاتفاقا چطور
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داد جرات داشت به استقبال مرگ برود  ینشان م یخود دیبود هر چقدر کور و کر شده بود با بس

 جرات نداشت حرفش را بزند ؟!  یعنی

  

 صدات تنگ شده بود !  یو با لبخند گفت : دلم برا گونه اش آمد یدوباره رو دیجاو دست

  

 ینم روزیبه د مشیپسر چقدر مغرور بود با وجود اشاره مستق نیرا به هم چفت کرد ا شیها لب

  اورد؟یخودش ب یخواست به رو

  

 شد.  رهیخ شیو کارها دیهم گونه اش را نوازش کرد و اسرا پلک زد و به جاو باز

 ؟  یگذشته رو فراموش کن شهیم _

  

 اسرا نشست .  یشانه ها یجلوتر آمد و دستش رو دیجاو صورت

  

 هست؟  ادتی! یکرد شیادآوریکه  یتو بود نیمن گذشته رو فراموش کرده بودم ، ا _

  

 دلش را برده بود به حرکت درآمد.  یکیکه در آن تار ییاسرا و مژه ها یچشم ها نیب  دیجاو نگاه

 اسرا را به شماره انداخته بود.  یاش نفس ها رهینگاه جستجوگر و خ با

 دنبال چه بود؟  یکیتار نیا در

 به تپش افتاد.  دلش

 دیروز شده بود و در مقابل جاو کیهمان  یاش عاشق ، عاشقانه ها دهیکرد که دل عشق ند یم چکار

 شد.  یفقط ناز م اریاخت یمغرور ،ب
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 !  ندیرا از گلستان وجود او بچ ازشین دیجاو تا

افتاد  یو سلول سلول بدنش به آتش م دیفهم یرا م دیتجربه بود اما خام که نبود؛ طلب نگاه جاو یب

 که گفت:  یوقت

  

 بودم ؟   ابونیتا شب آواره کوچه و خ یدونیبهم گذشت ؟ م یچ روزیاز د یدونیم _

 ؟  یدونیم

  

 حبس !  نهیشد و نفسش در س نییاسرا باال و پا سره

  

بدون تو  یدونیچشم در چشم او لب زد : م نباریمواج اسرا سر خورد و ا یموها انیم دیجاو دست

 خوام ؟!  یرو نم ایدن گهید

 بمون برام اسرا !   

 !   بمون

 رو !  زیکن همه چ فراموش

  

 و تمام غم ها را با خود شست!  دیاسرا تاب نیکجا بود که به دل چرک دی، نور ام یکیتار نیا در

  

 !   ردیحرف ها الزم بود خودش را بگ نیا با

 هم حاال !  آن

  

 نفس بود.  کیبود و تمام فاصله شان به اندازه  دیدر آغوش جاو بایکه تقر ییحاال
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 اش از غم رها شد و  نهیو س دیکش یقیعم نفس

 رفت . چشمانش راه گ قیعم اچهیاز در یدیاشک مروار یقطره ا 

  

 درک کند !  دیشکاند تا عمق دوست داشتنش را جاو یسدها را م دیعالقه با نیفهماندن ا یبرا

 ؟  دیجاو _

 !  دیجان دل جاو _

 ؟چون سخت گذشت بهم !   مینطوریچرا ا یدونیم _

 .  دیخر یبود که داشت ناز او را دست و دل بازانه م دیجاو حاال

 کنم همشو !  یجبران م _

 هق زد !  اریاخت یب 

 امروزش را !  یتمام غصه ها یحت

 هق زد .  دیجاو یشده بود را برا بشیمادرش نص یکه از پنهان کار یآن حقارت یحت 

 نازک دل بود.  چقدر

 بود که دلش نرم شد.  فیلط چقدر

 ؟!  یدیقول م _

 مردانه اش پاک کرد .  یاسرا را با دستها یاشک ها یجاو

  

 قول قول !  _
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 خوام......  یآروم م یزندگ هیمن  _

 حرف اسرا آمد !  انیم

  

 ! سازمیبرات !بخدا م سازمیم _

 هق زد .  دوباره

 !  دیجا ... جاو _

  

 ! جانم نفسم !  زمیجانم عز _

  

 ؟!  یگیراست م _

 یترس ، اشک ، اشک خوشحال یدرد بود و نه از رو یشد نه از رو ریکه اشک از چشمانش سراز نباریا

 قرار تر از قبل کند.  یرا ب دیبود که بر صورت اسرا راه گرفته بود تا جاو

  

 نکن!  هیگر _

  

 که روان بود لبخند زد.  یو همراه اشک دیکش ینفس

 کنم!  ینم هیگر _

  

 شد.  رهیاو خ ییایو رد اشک را از صورت اسرا ربود و به چشمان در دیبه صورت اسرا کش یدست
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 بود و ماه بود و دو عاشق !  شب

 زد !  یلبخند م شانی دهییها به عشق تازه رو یکیکه همان نزد ییخدا و

  

 نام اسرا را از ته ته دلش صدا کرد .  دیکه جاو یوقت

 .  دیچ یاز گلستان وجود اسرا م دیکه او با ییشد همان نازها جوابش

  

 . ریرا جشن بگ ی.(زندگ دیچیزمزمه جانم گفتن اسرا که در گوشش پ یصدا

 رفته است.  روزید

 هرگز نباشد.  دیفرداشا

 لحظه هاست...)  نیهم یکه دار یزیچ تنها

  

 از کف داد .  امان

  

 . دیرا جلوتر کش اسرا

 کرد .  یاسرا او را در خود حل م ییایدر یچشم ها برق

 را به جنون بکشاند.  دیجاو خواستیم انگار

 بازدمش را در صورت اسرا فرود اورد .  دویکش یقیعم نفس

 و چشمانش را بست .  دیبه کام کش دیاسرا از عطر وجود جاو و

 کرد .   یمژه ها باز دلبر هیسا
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 رفت .  جلوتر

 هم جلوتر رفت   باز

 باز هم جلوتر !  و

 نفس ها بود .  یفصل هم آغوش انیپا امروز

 . گرفتیو از او کام عشق م دیکش یعطر او را به جان م دیبا

 جانش تازه شود.  تا

  

   

 شکسته  پر  به  کنج   قفسم   هرچند

 بوسه بود   از   لب   لعلت  هوسم  کی 
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 زد.   یهنوز هم م قلبش

 بود.   بایدوست داشتن ز چقدر

 حس دوست داشتن و دوست داشته شدن با خودش آرامش داشت.  چقدر

 مورد ناز و نوازش قرار گرفته بود.   دیافتاد که در آغوش جاو یلحظه ا ادی

 قلبش گذاشت.  یرا رو دستش

او  یشد و آماج بوسه ها و عاشقانه ها یفشرده م دیجاو یبازوها نیدرست مثل همان لحظه ها که ب 

 زد.   یقرار گرفته بود م
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 بود.  نیریشدنش چقدر ش دهیتجربه بوس نیاول

در خواب  دادیمنظم شده بودو نشان م شیفرو کرد و به او که نفس ها دیجاو یموها یرا ال دستش

 شد.  رهیرفته، خ یقیعم

به ساعتش  یاش را از کنار تخت گرفت و نگاه یاش را از تاج تخت برداشت و خم شد و گوش هیتک

 انداخت.  

 . ساعت هشت بود و او هنوز نماز نخوانده بود. دیساعت برق از سرش پر دنید با

 هشت شده بود.  یک

 او را از خدا هم غافل کرده بود.  یحت شیو عاشقانه ها دیجاو

 از عشق و دوست داشتن!  امان

 شد؟  یزد و از اتاق خارج م یخلوت عاشقانه را به هم م نیا چطور

از  شتریتازه بند زده بردارد  و نه طاقت داشت بگذارد نمازش ب ینیچ نیآمد دست از ا یدلش م نه

 شود.  رید نیا

  

از کنار گوش  دیجاو یموها یاش را به تخت داد و چند بار پشت سر هم دستش را البه ال هیتک دوباره

 . دیها تا پشت سرش کش

 امد دل از او بکند.  ینم دلش

دلشان را وا کردند و باالخره به هم  یو هر دو سنگ ها ختیاشک ر دیساعت که کنار جاو کیآن  در

 ابهام داشت.   شیهنوز هم برا زیچ کیابراز عشق کردند، 

 بود و رفتار آن روزش.  دیهم گذشته جاو آن

 بود.  زانیگر یجانا چرا از زندگ ایمادرش انقدر بود  شیرفتنش پ چرا
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لحظه هم مثل االن، همچون  کیو  ردیچشمانش را انطور بگ یلحظه خون جلو کیتوانست   یم چطور

 او بگذارد و به خواب رود.  یپاها یکوچک سرش را رو یپسربچه ا

 داشت.  یحس خوب گذاشت،یم شیپاها یمرد سرش را رو کیبار بود که  نیاول

 ! یگرانیمنبع آرامش د یکه حس کن نیا از

 انداخت.  دیبه صورت غرق خواب جاو ینگاه

 کند  طنتیش یبه سر وصورت او بکشد و کم یدست خواستیم دلش

 دانست  یرا نم دیکه اول راه بود و اخالق جاو فیح اما

 مادرش افتاد.  ادیاتاق آمد  رونیتق که از ب یصدا با

 گفت.  یم دیموضوع ازدواجش را چگونه به جاو 

 ! دهیافتاد. سپ گرید زیچ کی ادی 

 . دیبه اسم جاو یاش او را در چاه انداخت. چاه یکه با خودخواه ینامردش! دختر یهمکالس

 شد اما چطور!  یگفته م دیکه با ییبود ،رازها شیها رازها نیا

  

 نکرده بود.  ریتعب ییزهایرا به چه چ دیمدت جاو نیلبخند به لبش آمد.ا یکیآن تار در

 کرده بود.  ریرا به چاه تعب دیجاو حاال

 شد.  یزن و شوهرها م هیمثل بق شیبه بعد زندگ نیخوب شده و قرار بود از ا دیحاال که با جاو یعنی 

گذاشت و از او  یم شیپاها ریابد ز یرا برا دهیکرد و سپ یفراموش م دیبا ایگفت  یم دهیاز سپ دیبا 

 که گفته بود فراموش کنند!  دیپرداخت؟جاو یم شیشد و به زندگ یرد م

 خودش باال انداخت.  یبرا یا شانه

  



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  600:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  181 پست

  

 آمد.  یگریتق د یصدا

 آمد .  رونیفکر ب از

 کرد.  یشام را آماده م یمادرش داشت ظرف ها حتما

 کرد؟  یم ریوقت شام بود و او همچنان در هپروت خودش س 

  

 بود.  یاو و عاشق دنید ریس یمال او بود. خودش قول داده بودپس زمان برا گریبه بعد د نیاز ا دیجاو

 کرد.  یشام صدا م یرفت و بعدش او را برا ینماز م یبهتر که االن او خواب است. برا 

که همزمان با تکان او  دیداد و آرام خودش را به سمت لبه تخت کش هیدستش را به تخت تک مچ

 هم باز شد و دستش باال آمد و دور کمر اسرا نشست.  دیچشمان جاو

 خوام برم نماز بخونم.  یجان م دیآرام گفت: جاو دیگوش جاو ریشد و ز خم

  

که بسته شده بود دوباره باز شد و چند لحظه به اسرا نگاه کرد و دستش شل شد و  دیجاو چشمان

 خودش را جا به جا کرد و گفت: 

 زود برگرد!  -

نتواند  دیبود که جاو کیتار یگل انداخت و تنش داغ شد. شانس آورد که اتاق به اندازه ا شیها گونه

 . ندیاو را بب یتنور یگونه ها

 گفت و از اتاق خارج شد.  یبه سرش داد و همراهش باشه آرام ینرم تکان

 به سمت آشپزخانه رفت.  میمستق و
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 سرو صدا مشغول کارش بود.  یکرد،بیزمزمه م یزیکه چ یدرحال الیل

 انداخت.  الیل یاس رابه چهارچوب در  داد و نگاهش را به کارها هیتک

 مادرش سوخت.  یجوان یبرا دلش

 جوان بود و مستحق تنها شدن نبود.  هنوز

 عمر پدرش را وانقدر کم نوشته بود.  مانهیچه سود که خدا پ اما

 یکرد، مسافرت ها م یها م یبود و با مادرش زندگ یم دیخوششان افتاد. االن پدرش با یروزها ادی

 ساخت.   یرفت و خاطرات خوش م

 که نبود!  فیح اما

 و دلش را در حسرت آرزوها گذاشته بود.  ییبود و مادرش را در تنها دهیاز خاک خواب یتل ریز

 ازدواج مادرش افتاد.   ادی

 داشت او را سززنش کند؟   حق

 اخم و تخم کند؟   شیداشت برا حق

 داشت به ساحتش جسارت کند؟  حق

 به دلش چنگ انداخت.   الیل نیغمگ یزمزمه ها یصدا

 حق نداشت.  نه

 درست بود.   تیگرفته بود. سهم او همان ترب الیز لسهم خود را نقد ا او

 . ختیر یم شیدور هم به پا یاز فرسنگ ها یحت الیبود که ل ییاو همان مادرانه ها سهم

 و تنگ دست باشد.  لیزمان پس دادن بخ دیکرده بود. پس نبا افتیسهمش را نقد در او

 گرد بود.   نیزم
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به او  یکرد چه حال یگونه رفتار م نیشد اگر بچه اش با او ا یآمد که نوبت خودش م یم یروز دیشا

 داد؟  یدست م

 بود؟  شیزندگ یبوسه داشت. بچه کجا کیرا هم در حد  دیبچه نداشته اش افتاد. هنوز جاو ادی
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 یو  دست رو دیکش یبلند نیاو ه دنیبرگشت و با د الیبر لبانش آمد و همگام با لبخندش ل خنده

 ! دمیقلبش گذاشت و گفت: ترس

 به داخل آشپرخانه گذاشت و گفت: چرا؟  یاش را از چارچوب برداشت و قدم هیتک

 . یاومد یدفعه ا هی -

 به سه شعله روشن گاز انداخت.  ینگاه

  ؟یچقدر غذا پخت -

 زد و گفت: شوهرت اومد چشمت روشن.  یلبخند الیل

 تعارف ها به گوشش ناآشنا بود.   نیزد. ا یلبخند مچهین

  ؟یلب گفت و ادامه داد: شما خبر داشت ریز یممنون

 مادرش حسرت خورد.   یجوان یبار چندم برا یبرا

آمد چهل و  یهنوز هم ناز بود. مثل چهره اش. اصال به او م الیل یتا به حال دقت نکرده بود؟ صدا چرا

 چند سال سن داشته باشد؟ 

 . آره صبح زنگ زد -

 ؟یچرا به من نگفت-
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دلخور  یکم شیزد. صدا شیبه غذا یرا برداشت و هم رینگاهش کرد و سپس کفگ هیچند ثان الیل

 داد.  ینشان م

  ؟یمگه تلفنتو جواب داد -

 داد.   هیتک واریکنار د یبه گوشه صندل مغموم

دستش بود  ریکه کفگ یدر حال نتیزده به کاب هیبرگشت. تک الینگشوده بود که ل یلب به حرف هنوز

 نگم.  یزیخودش گفت به تو چ یگفت: ول

 داد.  الیگرفت و به ل نیرا از زم نگاهش

 مامان ؟  -

 متعجب و گفت: جان!  دیشود. شا یگریهم طور د الیبود. باعث شد صورت ل یکردنش جور خاص صدا

 دوست دارم.  یلیمن هنوزم خ -

  

 باال رفت.  الیل یواقعا ابروها حاال

 گاز گذاشت.   یرا رو رشیکفگ الیرفت و ل شیپ یقدم

 اسرا؟  -

 خواستم ناراحتت کنم.  یبه خدا مامان نم-

 . دیجلو گذاشت و اسرا را در آغوش کش یهم قدم الیل حاال

 کردم.  یم یپنهون کار دیمن بود. نبا ری. تقصزمیاون دلت بشم. ببخش عز یمن فدا یاله -

 ! یکن یزندگ دی. بایحقته مامان. تو هنوز جوون نی. استمیمن اصال با ازدواج شما مخالف ن -

 !  نیگفتیبه منم م نیریمهم بگ میتصم هیفقط دوست داشتم حاال که قراره  من
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شرمنده ات دخترم ! به خدا منو -صورت اسرا رو در دست گرفت حقش بود شرمنده شود، نبود؟  الیل

 بشه!  ینطوریا میخواست ینم تییدا

که نتونستم اولش بهت بگم انگار بهانه شد تا تهش هم نتونم  یخوردم ، وقت یبدون تو اب هم نم من

 بگم! 

  

 .  دیصاف مادرش را بوس صورت

   ش؟یمینیما بب ادیداماد ب یآقا یبگ یخوایحاال نم-

 سرخ شد و تشر زد :اسرا؟  الیل یها گونه

  

 خانم ؟  الیتمام صورتش را گرفت : جانم ل لبخند

 !  یزن یم هیحرفا چ نیا-

 ، دوتا داماد ها با هم آشنا بشن !  ادیگفتم مگه ،زنگ بزن ب یچ-

  

 ! دیسرخ شد و هر دو به هم خند الیل یهم گونه ها باز

 مامان ! -

 جانم؟  -

 من من کرد در گفتن حرفش!  یکم

 بگم ؟  دیبه جاو یچه طور-

 .  دیسرخ شد و خجالت کش الیهم ل باز

  ؟یدار ؟حقمیکشیخجالت م-
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 نه بخدا مامان! -

 . دیکش یبود که از ماجرا خبر نداشت خجالت م نیا قتشیحق اما

  

 بگم بهش بگه ؟  ییبه دا-

 افتاد و حرف ها صبحش!  ییدا ادی

 . دینه اصال ،حرفشم نزن-

 چرا؟ -

 گفتیخودش م الیخ یبا آن نوع گفتنش او را تا مرز جنون و مرگ برده بود ب ییواضح بود دا شیچرا

 بهتر بود. 

  �😉😉�را داشت! دیهر حال االن چم و خم جاو به

، خودم به شوهرم  خونمی، شما زنگ بزن جناب داماد ، منم نمازمو م یچیگفت : ه دیرا بوس الیل گونه

 !  گمیم

 رفت!  رونیاز آشپز خانه ب و
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 ییهمه اتاق جا نیا نیگفت ، ب یقانون جاذبه م کیسروصدا و آرام به اتاق برگشت ،  یگرفت و ب وضو

 نبود جز عشق !  یزیجاذبه چ نینماز خواندن انتخاب کند و اسم ا یخواب بود را برا دیکه جاو

  دیسر کش یمادرش را رو دیاش را رو به قبله و پشت به تخت پهن کرد و چادر سف سجاده

 و با بسم اهلل ؛قامت بست.  
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 داد و طعم بهار نارنج داشت.  یم یعشق و دلدادگ ینمازش بو تمام

 یها بود ، درست وسط قلبش ، و از شربت خوش عطر وجودش به کام او م یکینزد نیانگار خدا هم 

 کرد .  یو او را سرمست مهر و محبت خود م ختیر

  

 بست و دست به قنوت برد .  چشم

 به چادرش گرفت.  یزیسبز نمازش تمام نشده بود که حس کرد چ یهنور ربنا و

  

 بود .  دهیکنار سجاده اش دراز کش دیآورد جاو نییکه پا دست

 وسط نمازش به تپش افتاد .  دلش

 خدا !  آخ

 بود که با دلش راه افتاده بود؟  یباز چه

 قرار بود او را به کجا ببرد؟  دیجاو

 ها با دلش بکند ؟!  یقرار بود چه باز 

 نماز ؟!  وسط

 ثل مجنون ، شکسته نماز بشود ؟! بود او هم م قرار

 سالم نمازش را داد اما دلش کجا و خدا کجا؟  نشست

 ،حواسش بود مگر!  یدل و دلبر انیم

 پر چادرش را در مشت گرفت و به سمت صورتش برد.  دیجاو 

 خوب بود.  ستادیا یقلبش نم شیروزها وسط عاشقانه ها نیا اگر
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 کجا ؟!  یهمه عشق باز نیدل ساده او کجا و ا آخر

 گذاشته بود.  شیپا به زندگ دیجاو یشده بود از وقت رانیو شییتنها یایدن

 برد.  یها ، عجب از او دل م نیمرد با ساده تر نیا

به او  دیخند یکه م یسجاده افتاد و با چشمان یهمراه با چادرش رو دیو دست جاو دیرا کش چادرش

 نگاه کرد. 

  

 !  یسرم اورد ییبال هیگفت :  دیو جاو دیرا گز لبش

 انگشتانش عبور داد و با لبخند زمزمه کرد : استغفراهلل !  انیرا چرخاند و آن را از م حیتسب دانه

 !  دیو باز اسرا لب گز دیخند زیدوباره ر دیجاو

 کارات استغفراهلل هم داره !  _

 کرد.  یکرد ، حواس او را سر نماز پرت م یم طنتیش دیجاو دل

 کرد ؟!  ینم طنتیاو چرا ش پس

 نکردم!  یگفت : من که کار طنتیش با

  

 ! یکن یم یدلبر یاسرا را گرفت و آن را به سمت صورتش برد : دار دیدوباره پر چادر سف دیجاو دست

 از دست اسرا سر خورد.  حیتسب

 ؟  یکرد ؟ با چه کار یم یدلبر

 کرد !  یبود که منو به تو وصل م یزیچ هیهر وقت که خواستم برم ،  _

 منو تو پاره بشه!  نیرشته ب ذاشتیبود که نم یزیچ هی

 لرزاند.  یدخترانه اش را م فیتن ظر دیمقدمه جاو یب یها حرف
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 کجا !  یهمه عاشق نیکجا و ا او

 همه راز دل گفتن وکجا!  نیکجا ا او

  

 یبود و حاال آرام آرام آن را از رو دشیچادر سف ریاز صورتش ز میبود که ن یدیبه جاو نگاهش

 . دیکش یاتاق را با ولع به جانش م یزد و با هر حرکتش انگار هوا یصورتش کنار م

 اسرا ؟  _

 خورد  یتکان لبش

 جانم !  _ 

 تو ؟  یدار یچه آرامش _

 لبش آمد.  یتا رو لبخند

 کس ندارم!  چیکه من کنار ه یدار یچ-

 دونم !  ینم _

 آمد.  شیتا کنار زانوها دیو سر جاو دیدستانش لغز یرو دیجاو دست

 دونم !  یمن م _

 دیجاو نهیس یو رو دیکش یآرام غیو اسرا ناخواسته ج دیرا گرفت و او را به سمت خود کش دستش

 !  دیافتاد و بلند گفت : جاو

 جانم ؟  _

 از آن ور اتاق ، خلوتشان را به هم زد .  الیل یصدا

 اسرا جان ! -

 جابه جا کرد.  دیجاو نهیس یو خودش را رو دیرا گز لبش
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 !  دیجاو _

 او را باز کرد.  یموها رهیرفته او را کنار زدو گ مهیو چادر ن دیخند زیر دیباز جاو و

 نکن !  _

 نکردم که!  یکار _

 داد.  یم رونیمثل تنور گرما از خودش ب شیسرخ شد و گونه ها صورتش

 مگر چقدر گذشته بود ؟   دیکش یخجالت م هنوز

گوشش گفت :  ریکرد بلند شود ز یم یکه سع یگرفت ودر حال دینگاهش را به سمت گردن جاو 

 مامانم ! 

 تقال کند.  نیاز ا شتریاسرا را در مشت فشرد و نگذاشت ب دست

 اتاق ؟  ادیم _

جز  یچه معن غشیج نیشود اما ا یوقت وارد اتاق نم چیه الیاسرا هم واضح بود که ل یبرا نیا خب

 ؟!  دادیم طنتیش

 . دیکش یکند خجالت م الیراجبش فکر و خ الیل نکهیاو از ا و

 ...  ی، ول ادینم _

اش سفت نگه  نهیس یکمر او را محکم گرفت او را رو گرشیاسرا را قطع کرد و حاال با دست د حرف

 ؟  یچ یگوشش گفت : ول ریداشت و ز

 بود خدا ؟   طانیپسر ش نیا چقدر

 پسر  بود.  نیگفتند ا یکه م نیزم ریز نصفش

 آمد.  یکرد اما بدش هم نم تقال

 گرداند .  یاش ، اعتماد به نفس کم شده اش را به او بر م یبا هر مهربان طنتشیبا هر ش دیجاو
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 !  یچیه _
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  ؟یچیه_

 ! یچیاهوم ه- گفت؟یم چه

 بگم.  زیچ هی خوامیمن م یول

  

 ،اما باز هم مغلوب آغوش  دیرا راست کرد و گردنش را باال کش کمرش

  یشد و دوباره رو دیجاو قدرتمند

 . دیاش خواب نهیس

  ؟یچ_

 از دستت ندادم خوشحالم.  نکهیاز ا_

  

 حل.  دیجاو یخوشرنگ حرف ها یقند و شکر شد و در چا دلش

  

 دوباره آمد.  الیل یصدا

 اسرا جان .مادر؟ _

  

   یرا باال گرفت و با لب ها سرش
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  دیجاو یآمده به صورت اخمو کش

 شد.  رهیخ

  کی شانیوسط عاشقانه ها شهیهم

 بود.  نفر

 خلوتشان را بهم بزند.  که

 . گهیاخم نکن د_

 خلوت   میتونینم قهیما دو دق یعنی_

  م؟یکن

 و گفت:  دیخواسته از دهانش پر نا

 . ستیخلوت کردن ن یخونه مردم که جا_

  

   دیگردن جاو یخودسرش را در گود لیبا م نباریو اسرا ا دیباال پر دیجاو یابروها

 کرد.  یمخف

 داده بود .  یسوت بیعج

 شد؟  یچ_

 ! یچیه_

  ؟یچیبازم ه_

 آمد .  رونیب دیو از آغوش جاو دیخند زیر

 که سجاده اش را جمع  یحال در
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 گفت:  دیرو به جاو کردیم

 . میپاشو شب مهمون دار_

 نشست و   شیصاف در جا دیجاو

 و   کردیلبخند به اسرا نگاه م با

  شیشانه ها یکه از رو ییموها

 شده بود و صورتش را گرفته  رد

 را کنار زد.  بود

 اش را تا زد و کنار گذاشت  سجاده

 شدو  رهیخ شیو کارها دیبه جاو و

  نیعاشق ا دیاست و جاو دیدر ذهن جاو ییزهایدانست چه چ ینم

 کردن هاست.  یو نه امر

 شدن هاست.  ریدرگ نیا عاشق

 گاه شدن است.  هیتک عاشق

  ه؟یک_

 . میمهمون خاص دار هیامشب _

 خاص تر از من؟ _

  

   یزیاسرا حاال واقعا چ یها لب

 از کش رفتن شده بود .  فراتر
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 بود.  دیامشب واقعا خاص تر از جاو مهمان

 ییآقا هیرا قورت بدهد و ارام آرام و شمرده گفت:امشب قراره من و شما با  قشیکرد لبخند عم یسع

 پدر من باشه!  یبه بعد جا نیکه قراره از ا مییآشنا بش
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 الیچند بار پلک زدو گفت:مامان ل یا هیاسرا ماندو بعد از ثان یپلک و مات حرف ها یب دیجاو صورت

 ازدواج کرد؟ 

 بست.  یهم پلک م یاسرا بود که آرام رو نیا حاال

 اهوم! -

 ازدواج کرد؟ -

 اره! -

 کرد؟  ازدواج

 تنها باشه!  تونهیابد که نم ه؟تایاره مگه چ-

  ؟یک-

 وقته!  یلیخ-

  ؟یچرا به من نگفت-

او را وسوسه  دایاو که شد ختهیکج ر یموها انینگاه کرد و همزمان دست خود را م دیچپ به جاو چپ

  ؟یکرد بردو گفت : تو کجا بود یم

  ��گذاشت دینبودن را هم سر جاو یمنت روزها ینطوریا
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 بود گفت:  دیکه نگاهش به صورت گرفته جاو همانطور

  

   یهوا یلیخ دیپاشو که امشب با_

 . یمامانمو داشته باش منو

  

  گه؟ید میگربه رو دم حجله بکش یعنی_

  

 . یوقته گربه روکشت یلیشما که خ_

  

 اورا پشت گوش راند و گفت:  یاسرا را پس زد و موها دست

 . ییما زیشما عز_

  

 که تق به در خورد اسرا گفت:  نباریا

 . میجانم مامان ،جانم اومد_

  

 شد   بلند

 که دست خود را  یحال ودر

 گرفت گفت:  یم دیسمت جاو به

  ؟یعل ای_

 و مثل اسرا گفت:  ستادیا شیاسرا را گرفت و او هم در جا دست
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 ! یعل ای_

  

 *** 

  

 آمده بود   الیکه شوهر ل یمدت تمام

 بد شده بود .  یبیطور عج حالش

 مادرش خوشحال !  یهم دلش پر از غم بودو  دلتنگ پدرش بود و هم از خوشحال 

 کرد.  یم ینیصورتش سنگ یرو یلیکه به صورتش زده بود خ ینقاب

 را با آقا محسن تنها گذاشت.  دیبه آشپزخانه رفت و جاو الیل یصدا با

 جانم مامان ؟  _

 ؟  یبر یم ییچا _

 آره قربونت !  _

 را به دست اسرا داد و گفت : جور شدن با هم؟  ینیس الیل

  

 شد .  نیسنگ دلش

 شد نه شوهر مادرش !   یبا پدر خودش جور م دیبا دیاالن جاو 

 کمکت!  امیکه گفته بود شام بکشم گفت : االن م الیلب گفت در جواب سوال ل ریز یاوهوم

  

را به دست  ینیبرخاست هنوز س شیاز جا دیبه دست تا کنارمبل ها رفت که همزمان جاو یچا ینیس

 نداده بود که زنگ خانه به صدا در آمد.  دیجاو
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 اومدن!  نایا تییاسرا جان در باز کن دا _

 هم شام هستن؟  نایا ییدا-

 محسن به حرف آمد.  آقا

 شام بدون نادر؟ -

 .  کردیم ینیکه در دستش سنگ ینیآقا محسن و در و آشپزخانه بود وس نیب نگاهش

 بار دوم به صدا در آمد  یکه برا زنگ

کرد و  یتالق دیجاو یبدهد که نگاهش با نگاه اخمو دیرا به جاو ینیرا باال آمد و خواست س دستش

 186هوا خشک شد. پست  دستش در

  

 اش شده!  شانییرا چه شده که اخم مهمان پ دیدر هوا خشک شد نمی دانست باز جاو دستش

 او که خوب بود.  

 زنگ دوباره امد.  صدای

 واقعا وجهه خوبی نداشت.  نیاز ا شتریب تعلل

را ازدست او گرفت وبا اخم  نییدسیرا به سمت آقا محسن ببرد که همان لحظه جاو نییس خواست

 که از الی دندان های قفل شده خارج شده بودگفت:نرو!  ییهای درهم وصدا

  

 نمی رفت ؟  کجا

 را باز نمی کرد؟خل شده بود مهمان را پشت در می کاشت؟  در

 که می گفت:اسرا،بدو!  الیصدای ل با
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 عقب گذاشت  قدمی

 سرپا وای نستا!  دیت:اقا جاوهمراهش بود تا زمانی که محسن گف دیجاو ونگاه

  

 شانییروی پ زیاز اشپز خانه خارج شد وبا اخم های ر الیوبه سمت در رفت وهمزمان ل دیرا گز لبش

 که به او ارام تشر می زد ومی گفت ،چکار می کنی اسرا! 

 . دیکش نییدرراپا رهیدستگ

  

 نگاهش می کرد.  رهیانداخت که با اخم های درهم و خ دیبه جاو یاز باز شدن در نگاه دوباره ا قبل

 دائم تن اورا می لرزاند.  شیافتابی ومهتابی شدن ها نیپسر با ا نیبرش داشت ا ترس

 . دیباشد وإلهی شکربگو نیلحظه نمی توانست به زندگی خودش خوش ب کی چرا

  

وبعدش پرهام وپارسا  ییوزندا ییدا ستادتایا الیکه بازشد و از جلوی راه که کنار رفت وبغل دست ل در

 های مخصوص خودشان وارد شدند.  طنتیبا ش

جمع در حال گردش  نیومات نگاهش ب دهیباال پر ییداد که حاال با ابروها دیهم نگاهش را به جاو باز

 بود. 

  

 ** 

 ) دی(جاو
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ان استرس ها دست  وقتی که ان همه راه از شمال کوبانده وبه اراک آمده بود وتمام مدت هم با از

و آرامش به وجودش  دیوپنجه نرم کرده بودتا باالخره به وصال زنی که خودش اورا رانده بود رس

 مهمان های نا خوانده دوباره به جلز و ولز افتاد.  نیشد وحاال ،با ا قیتزر

  

وخانواده از  ییدا نیکنار اسرا عشق بازی می کرد ا الیکه ذهنش را خالی کرده بود وبا فراغ خ حاال

 شد.  شانیدایکجا پ

  

 باد نکند!  رتشیجلوی او باز به اسرا عروس گلم می گفت قول نمی داد رگ غ اگر

  

 اسرا ازاو بهتر می بود چی؟  ییکرد،اگر پسر دا فکر

 اسرا می کرد.  بیغضب وار نص ریشد که م ییحرفها ونگاهها اخم ها نیا تمام

  

 شاخه نبات باشد؟  کیپسری که ازدر وارد می شد  نیدانکن دیوسرکه می جوش ریمثل س دلش

  

 . دیباال پر شیوپشت سرشان پسرها وارد شدند ناخوداگاه ابروها ییوزندا ییکه دا نیهم اما

 پرهام وپارسا خنده بود که کنار تعجب روی چهره اش نقش بسته بود.  دنید با

  

 دوتا فنچول؟  نی؟ا نیا

 سبز نشده بود!!  لشانیوسب شیدوتا که هنوز ر نیا
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 دوتا انقدر حرص خورده بود ؟  نیخاطر ا به

 و خانواده اش رفت.  ییبه استقبال دا عیبلند شدوسر شیجا از

 خون به دل او نکند!  گریجان امشب نشان می داد،تا د ییدا نیعروس گلمی به ا کی 

 *** 

 افتاد که با لبخندنگاهش می کرد.  الیبه ل نگاهش

 احساس خوبی به او دست می داد.  الیامشب ازنگاههای ل 

 بزرگی می کرد.  حس

محبت را از  نیهم داشت وتمام ا وایمادرانه ها را ش نیبود کاش ا نیریش شیلبخند ها برا نیا چقدر

 نگاه مادر خودش هم مزه می کرد! 

  

نادر که اورا  ییتشکر کرد وحواسش را به صدای دا الیقرار گرفت از ل شیکه جلو وهیدستی م شیپ

 خطاب کرده بود جمع کرد. 

 جون باالخره قرار جشن چی شد؟  ییخوب دا-

 به اسرا انداخت.  ییا هیثان نگاه

شمال ما تدارک  نیاریب فیتشر نیموقع که تونست ن،هریموقع که اماده بود م،هریما مشکلی ندار-

 ! مینیمراسم رو می ب

 ! مییایفرصت م نی!ان شاهلل ما هم اول هیعال لییخ-
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رفت که با هم حرف از  الیول ییصدای زن دا یحرفهای مردانه شان تمام نشده بودکه حواسش پ هنوز

 عروسی می زدند.  خیتار

 او که گشت.  نگاه

 نیشتریکه ب ییواقا محسن هم به صحبت های زنانه جمع شد ووسط حرفشان دا یینگاه وهواس دا 

  د؟یمی کن زییجان ان شاهلل برای خود عروسی کی برنامه ر یینقش بزرگتر اسرا را داشت گفت :اره دا

  

 جوره مشکلی ندارم!  چیواال ،بازم می گم من ه دونمینم-

  

 اماده کنم!  هیزیگفت:درسشون تموم بشه ،منم جه الیحرفش ل وسط

  

 دیبه دهان می کش پیدست به دست هم داده بود تا او به مراد دلش برسد چرا ز زیکه همه چ حاال

 بخورد؟  زیومی گذاشت ماهی کوچکش باز ازدستش ل

 . دیایب الینوبت او بود که وسط حرف ل حاال

مادر جون درس من که تموم شده ،کارمم که درسته،خونم که اماده است ،اسرا که االن هم تا خونه -

 ! شهیما هم مشخص م فیتکل نطورییا میریعروسی بگ ستیمنه!بهتر ن شیده بشه پحاج خانم اما

  

دستی  شینرم چاقوی در دستش را روی پ لییبه اسرا افتاد که صورتش شُل ووارفته شدوخ نگاهش

 گذاشت. 

  

 . ستیاماده ن هیزینرم گفت:کی ؟جه لییخ الیل
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خودتونو تو زحمت  ستین اجیینوئه،احت دم،همهیخر ستیچند ماه ن لیمن تمام وسا هیچ هیزیجه-

 ! نیبنداز

  

 امد وگفت :ابجی می خوای به رسم شمال کار کنی؟  انیبه م ییزندا ناگهانی

  

  ه؟یچ نجایمگه رسم ا-

 به عهده داما....  هیزیجه نجایخوب ا-

 جمله اش را تمام کرد.  الیتمام نشده بود که ل ییحرف زندا هنوز

  

 کامل می خرم!  هیزیمن برای اسرا جه-

  

 دیمشخص کن خیفقط تار نیکرد وگفت: هر موقع که خواست دییرا تأ الیمحسن هم حرفهای ل اقا

 اسرا جان اماده است.  هیزیجه

 با لبخندی که به اسرا زد مهر سکوت را بر دهان همه گذاشت.  وسپس

  

 رتیبهت و ح انیدر م دیجد یوصل شروع زندگ دیاسرا آماده شد و به ام هیزیجه یراحت نیهم به

 نقش بست.  دیلبان جاو یاسرا لبخند رو
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 را در اغوش گرفت.  شیسرمای هوا لرزی به جانش افتاد وبازوها از
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 سردته؟ -

 را برگرداند  شیرو دیصدای جاو با

 زدم!  خی-

قرار گرفت در خودش جمع شد وسط ان سرما تنش داغ کرد وگونه  شیکه دور شانه ها دیجاو دست

 گل انداخت!  شیها

 ؟  مینیروی اون صندلی چوبی ها بش میبر_

شده در پارک کوچکی که به  هیتکان داد وبه سمت صندلی های چوبی تعب دیبرای سوال جاو سری

 واسطه چشمه ابی که ازپای کوه رد می شدنشستند. 

  

 با شمال فرق داره!  لییهواش خ نجایا-

  

 . دیلب گفت ولبه های چادرش را جلوتر کش ریاوهومی ز-

 داشت که انها را   ییعشق چه معجزه ا نیا

 سرما به گشت وگذار دو نفره کشاند؟  نیا وسط

که سر شب در خانه  ییرا به اطراف انداخت ته دلش طوری بود،نمی دانست از اتفاق وحرفها نگاهش

 ناراحت!  ایافتاده خوشحال باشد 

 هول زده می توانست تکرار گذشته اش باشد.  میتصم نیکردا فکرمی

 ترس ها معنی ندارد.  نیعوض شده پس ا گریکه د دیطرفی هم دلش می گفت جاو از

 گوشش خلوتش را بهم زد.  ریز دیفکرش بود که صدای گرم ومهربان جاو در

 ناراحتی؟ -
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 گشت واز گوشه چشم نگاهش کرد  رب

 از چی؟ _

 !فکر می کنی من اشتباه کردم! میکه گذاشت خیی،از تار میکه زد ییاز حرفها_

 نه ،ولی..... -

 ولی چی؟ -

 من هنوز تو شوکم .. -

  

  دینمی دانست چطوری بگو واقعا

 چطوری بگم؟ _

 نبود؟  بی،عج ییهو کیازدواج  ییهو کیدر شوک بود عقد  

 هر طور که راحتی بگو! -

 فرستاد.  رونیرا ب نفسش

 برای عروسی؟  ستیزود ن کمی-

 زود؟ -

 هم در تنگنا قرار گرفته بود   باز

  ست؟ین-

 من دارم لحظه شماری می کنم برای بودن در کنارت.... -

 اناری شد.  شیهم گونه ها باز
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 حرفها اصل منظورش را برساند خوب ادمی بود مگر چقدر تحمل داشت؟  نیتوانست با ا نمی

 ناگهانی باشد.  دیبا شیچقدر صبر واستقامت داشت که همه اتفاقات زندگ مگر
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 نیکه درذهنش تلنبار شده بود سکوت کرد تا بهتر بتواند انها را سبک سنگ ییگفتن حرفها برای

 کند. 

 دوباره خلوتش را بهم زد.  دیامان نداده بود که زمزمه جاواما هنوزبه ذهنش سروس 

 صحبت کنم!  ییاگه تو ناراحت هستی من می تونم با دا-

 نه نه! -

 نبود فقط دلش شور می زد زود بود نبود؟  ناراضی

 زندگی می کرد اما....  دیاش فرق داشت،با جاو هیقض عقد

 حرف سخت بود!  نیگفتن ا چقدر

 پس چی؟ _

 به سراغش می امد  بییإمداد غ کی!کاش اوف

 برگرداند.  دیقرار گرفت،سرش را هم به سمت جاو دیانگشتان جاو انیکه م دستش

 من وتو باشه!  نینگفته ب زیدلم نمی خواد چ گهیمی کنه ،بگو من د تتیچی اذ-

  

 فرستاد.  رونیرا ب نفسش

 ومن کرد.  من
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 دفعه ای عروسی هول هولی!  کیندارم!عقد  شویدفعه ای شد،من امادگ کی زی؟همه چ ستیزود ن-

 ! میماه فرصت دار کیچرا هول هولی؟ما تا عروسی -

  ست؟یکم ن-

 امد.  دیتاروی لبهای جاو لبخند

 .  شهیهفته ای حل م کی میکه همت کن زهیسری خورده ر کیخونه که اماده است و-

 م که بابا هماهنگ می کنه کارهای عروسی ه هیسه چهار روز،تاالر وبق تیکارها هم نها هیبق

 چی؟تازه....  گهید

 ماند.  دیبه لبهای جاو رهیسرش را تکان داد وخ سوالی

 بردار هم هماهنگ کرده....  لمیتازه جانا ف-

  

کم نشد ونتوانست خشنودی را درچهره اش  زییتا لبهای اسرا امد اما از استرس وجودش چ لبخند

 ابراز کند!. 

  

 حرف زد.  دیکه در گفتن طوالنی شد باز هم جاو تعللش

 هنوز به عشق من شک داری؟ -

  

 نداشت ،اما..  شک

 اهیس سمانیبود که ازر دهیمار گز تیاسرا حکا تید؟حکاینمی توانست واضح دردش را بگو چرا

 . دیمی ترس دیوسف
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بود ،درست بود که قرار بود فراموش  دهیوجود داشت که به جوابش نرس دیچراها در مورد جاو لییخ

 اصال امکان نداشت!  نیکنداما فراموش کردن مساوی بود با پاک کردن صورت مساله وا

زمان خرج می کرد وگرنه  دیزندگی با نیبه اندازه امادگی خودش برای ا شیچراها دنیفهم برای

 نادانسته قرار گرفتن در بطن زندگی مثل فرورفتن در چاه بود.! 

  

 .  دیچرخ دیرا برگرداند و کامل به سمت جاو شیور

 . دیها را کنار هم چ حرف

گرفته  یمردانه او را به باز یرا در دست خود گرفته بود و انگشت ها دیجاو یحاال او بود که دستها 

 خود را بهتر به او برساند .  یحرف ها ریبود تا بتواند تاث

 جان ، نه به عشقت شک دارم نه به دوست داشتنم اما ..  دیجاو نیبب _

  

 ترس را به دل او نشاند ..  دیجاو رهیخ نگاه

  

 کیمن واقعا سخته  یمن سخته ، به من زمان بده ! سخته برا یهمه عجله واقعا برا نیباور کن ا-

ازش  یشناخت چیکه ه یزندگ هیتو  یافتیو ب یکنده بش تیمجرد یاز زندگ یناگهان یلیدفعه و خ

   یبراش نداشت یآمادگ چی، ه ینداشت

 کنم !  یمن زمان بده ، خواهش م به

  

بس بود تا از نگاه اسرا واژه واژه  دیجاو یاو در لفافه بود اما همانقدرش هم برا یتمام حرف ها هرچند

 کند .  یها را معن
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 که درهم شد نگاه اسرا  ملتمس تر شد .  شیها اخم

  

 انیبه انگشتان فشرده شده خود م دیجاو یگرفت نگاهش را از چشم ها و اخم ها نییرا پا سرش

 داد.   دیدستان قدرتمند جاو

 اسرا ؟  _

 نگاهش کرد .  یرا باال گرفت و سوال سرش

 من دوستت دارم و گذشته فراموش کردم !  یمطمئن باش نکهیکنم فقط بخاطر ا یقبول م _
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 شد .   انیهمچون غنچه نوشکفته نما شیلب ها یرو لبخند

 قبول کرده بود ؟!  دیجاو یعنیشد  ینم باورش

 کرد .  یاو را گرفت و تشکر گرم یشوق دستها با

 کرد .  یم تشیهوا کمتر اذ یسرما حاال

خواست ، از  یعکس دونفره م کی دیجاو یگرم و لبخند ها ینگاه ها ریز یو چراغان عتیطب نیا

 یکرده بود،و از نداشتنش کل یباز لمیف نایم یبرا یبخاطر نداشتنش کل شیکه چند وقت پ ییآنها

 شرمنده شده بود. 

را رد کرد و صفحه  امیکرد پ یم ییصفحه اش خودنما یرو یامیدر آورد پ بیاش را از ج یگوش 

 را روشن کرد .  نیدورب

 هم زد .  امشیبه پ یعکس گرفت ؛سر دشیخودش و جاو یبرا ریدل س کی نکهیاز ا بعد
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 الهام بود که از او خبر گرفته بود .  

 ؟!  دیچسب ینم دیچسب یخبر خوب م کیعاشقانه داشت  یکه سرمست بود و کل امشب

 کرد .  یازدواج کرده خانه خرابش م دیفهم یالهام م اگر

 و از تصور حرکت الهام قند در دلش آب شد .  دیرا گز شیلب ها 

 .   دیپرس یم دیداده بود و مدام از جاو ریآن صحنه که به او گ یوا

 شد .  یگفت که با آن پسر عقد کرده ، چه م یبه او م االن

 ؟  هیک _

 گرفت .  دیاش را به سمت جاو یگوش

 ؟  یدیکرد تو سر رس یم فیهست قبل عقدمون تو دانشگاه داشت برام تعر ادتیدوستم ،  _

 شد .  نییباال و پا دیجاو سر

 !  ییکجا گهی، م دهی، حالمو پرس هیخوب یلیاسمش الهام دختر خ _

 با شوق ادامه داد .  دیرا که د دیجاو یسوال نگاه

 تو بشه !  الیخیتا ب چوندمشیپ یچطور یدون یاون روز ، نم ی، وا میخبر نداره ما عقد کرد _

 او سپرد .  یکلمات اسرا شد و مشتاقانه گوش به حرف ها انیهم جذب شوق م دیجاو حاال

 خوب ؟  _

 کنه !  یاالن اگه بفهمه ، موهامو م _

 شکنم ! یدستشو م _

 شد !  رهیخ دیو با لبخند به جاو دیاسرا باال پر یابروها

 مثال گفتم !  _
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 دور شانه اسرا گذاشت .  دست

 !  میمثال هم ندار _
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 .  دیهم خند باز

 بگم بهش ؟  _

 ؟  یچ _

 .  میهم گذاشت یو قرار عروس میعقد کرد نکهیا _

 باال رفت .  دیجاو شانه

 داره !  بیبگو ! چه ع _

 خبردار شدنا !  ایدختره دهنش چفت و بست نداره ، االن بگم ، صبح تمام دن نیا _

 شد .  کیبه هم نزد دیجاو یابروها

 چه بهتر !  _

 کرد.  یرا پررنگ تر م دییهر لحظه مهر تا دینداشت ؟جاو بیع پس

 خودش گفت و  یبرا یشکر خدارو

 . دیاش کش یصحفه گوش یشوق دستش را رو با

 مهم نبود ساعت چند است.  گرید 

 نه؟  ایالهام خواب است  
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 نه !  ایموقع است  بد

کرد و او را  یم ینیاش سنگ نهیس یکه چند ماه تمام رو یکه فعال مهم بود گفتن رازش بود راز یزیچ

 تا مرز خفه شدن و له شدن هم برده بود . 

  

 .  دیچیپ یخواب آلود الهام که در گوش یصدا

 جا کرد و سرش را به چانه اش چسباند و گفت :  دیدر آغوش جاو شتریرا ب خودش

 ؟  یخواب _

 دادم ؟!  امیبهت پ یزهرمار ساعت چنده ، ک _

 ام که نتونستم جوابتو بدم !  یکی شیشد و گفت : پ دیرا برگرداند و رخ در رخ جاو سرش

 ؟  یک _

 ... دیشوهرم آقا جاو _

 *** 

  

گشت و گوشش به  ینشسته بود و داشت به خانه بر م دیگذشته بود و او کنار جاو کیاز  ساعت

 کرده بود .  یپالیآن را ر دیبود که جاو یآهنگ یصدا

  

 من   یای(دن

   یتو قلبم نشست اروم

   یکه هست یربون مرسمه یا

   یکه هست یمرس یخاطر خواته بست یجان که چشماتو به جز من رو هر ک یا
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   یهست گهیکه دل م یاون نمیمطم من

   یکه هست یمرس یقلبمون بود شکست  نیکه ب یمرز تیمهربون با

 من   یایدن

   ینفس خودم تو

   یکس خودم همه

   ییایدن نیزنده موندنم تو ا لیدل تو

   ییایرو یزندگ هی یدیبهم بخش تو

   نهیهم خواستمیکه م یخدا اون ی، ا نهیفرشته رو زم هی

 فرشته مهربونه، کل عشقم ،کل قلبم باسه اونه)  هی

  

 انداخت .  یم دیبه جاو یهم نگاه یبا آهنگ به پنجره ضرب گرفت و هر از گاه همگام

 بود.  یآهنگ عجب

 برده بود .  غمایدلش را به  

 به خانه برگشت .   دیشبش همراه جاو مهیکه ن یبه گذشته رفت ، همان شب یسفر

 روزها کجا   نیشب کجا و ا آن

 حلقه اش افتاد ، جا گذاشته بودش !  یبه دست ب نگاهش

 دستش حس کرد .  یرا رو دیدست جاو یفکر بود که گرما در

 زد .  شیبرا یرا برگرداند و لبخند سرش

 ؟  یتو فکر _
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 اهوم! _

 شب عقدمون افتادم.  ادی

 خونه جا گذاشتم.  حلقمو

  

  یرو دیهمراه دست جاو دستش

 نشست.  دنده

 دستت نکن.  گهیاونو د_

 چرا؟ _

 . ادیاز اون خوشم نم_

  

 از آن چراها شد.  یکیهم جوابش  باز

 که   یکار نیشمال اول میبرگرد_

 خودمون  قهیحلقه به سل هی میبکن

 . میخریم

 قشنگه.  یلیاون که خ_

 به دل من نبود.  یقشنگ بود .ول_

 به دل شماست؟  یاالن همه چ_
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  ؟یهست یراض

 که از اسرا خانم   میباش یما ک_

 . میباش یناراض

 آقا!  یدار اریاخت_

 *** 

 سر و صدا  یب دندیخانه که رس به

 ها را باال رفتند .  پله

 وقت شب خواب بود.  نیا الیل حتما

 را در قفل چرخاند و در را باز کرد.  دیکل

 اش را  یو روسر دیدر،چادرش را از سر کش یآرام همان جلو یلیخ

 کرد.  باز

 آمد .  الیل یاز قدم برنداشته بود که صدا قدم

 هم بگو!  یخواست یزیاسرا جان ، جاتونو گذاشتم تو اتاق ! چ _

  

به سمت اتاق راه افتاد .  دیاو را که د دییاانداخت و ت یکه پشت سرش بود نگاه دیو به جاو برگشت

 خودنش همانا !  کهیاما باز شدن در همانا و 

 برو تو اتاق !  _

 به داخل بردارد. یگوشش وادارش کرد قدم ریز دیآهسته جاو یصدا

 تمام اتاق را گرفت ، آه از نهادش بلند شد .  ییزده شد و روشنا دیبرق که توسط جاو دیکل 
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 کرده بود .   یعجب کار الیل

 او را پنبه کرده بود .  یرشته ها تمام

  

خندان به رخت خواب دونفره و  یباال رفته و چشم ها یانداخت که با ابروها دیبه جاو ینگاه رانیح

 کرد .  یشده بود نگاه م دهیآن چ یکه مرتب رو ییتنها پتو

  

گفت : تو که  دیبار یاز آن م طنتیکه ش ییجلو برداشت و با همان چشم ها یقدم دیاسرا را که د نگاه

 ؟!  ستیخلوت کردن ن یخونه مردم جا یگفت

  

 سرخ شد .  یبه آن صورتش

 .  دیاو را ند نیآتش یانگار گونه ها دیجاو اما

 ؟!  هیچ نیآمد و گفت : پس ا جلوتر

  

که  ییزده بود و آن قول ها دیجاو یکه او امشب در پارک برا ییهمه حرف ها نیگفت ، با ا یم راست

 رخت خواب چه بود ؟!  نیگرفته بود ا دیاو از جاو

  

 تمام معادالت او را بهم زده بود .  الیل

 ندارم ! من سر قولم هستم !  تیگفت : نترس کار دیبه سخن باز نکرده بود که جاو لب
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 به شمال برگشت .  دیبا جاو نیریکردن اوقات عاشقانه ش یسپر حیاز چند روز گشت و گذار و تفر بعد

  

 خودش زد .  یبرا ییبایبه خودش انداخت و لبخند ز ینگاه نیکوچک ماش نهیآ از

 به دانشگاه برود .   یعروس یو کارت ها ینیریدانشگاه بود و قرار بود امروز با ش یروزها نیآخر

 شد چرا خدا در شوهر دادنش آنقدر عجول بود .   یهم باورش نم هنوز

 شده بود .  زیسر او کاسه صبر خدا لبر انگار

 . دیچرخ یدور تند م یرو زشیچ همه

 تکان داد .  شیبرا یو دست دیکش نییرا پا نیماش شهیخارج شد. ش یفروش ینیریاز ش دیجاو

 هم با لبخندبه سمتش آمد و جعبه را به دستش داد .  دیجاو

 ؟  یخامه ا _

 آره   _

نشست و با همان لبخند از او  شیرا دور زد و در جا نیماش یقیبود که با لبخند عم دیبه جاو نگاهش

 : دیپرس

 ؟  یکارت ها رو برداشت _

را جمع  دیخود و جاو الیدر آورد و تک تک اسم ها را خوانده ، خ فشیکارت ها را از ک گریبار د کی

 کرد . 

 آنها را از هم جدا کرد .  

 ؟!  شهیتموم م یکارات ک _

  

 گذاشت .  نیداشبورد ماش یرا جدا کرد و رو دیجاو کارت
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 ! شتیپ امیم ی!بدم جلد گهیو کارت ها د ینیریش نیندارم ، هم یمن که امروز کار _

کارارو  هیو بق یلباس انتخاب کن میبا هم بر امیدر دانشگاه باش تا ب یجلو گهیپس دو ساعت د _

 !  میبرس

 !  دیتکان داد و گفت : جاو یسر

 جانم ؟  _

 ؟  نمشیبب میر یسر م هیمادربزرگم تنگ شده  یدلم برا _

 باال رفت .  دیجاو یابروها

 که !  شیدید شیدو روز پ _

 رو !  یدلم تنگ شده خب ، عادت ندارم انقدر دور _

 زشیخواد چکار کنه ؟ قراره هر دو روز بره خونه عموجون سراغ عز یبه بعد م نیآها ، پس خانم از ا _

 !  رهیبگ

برد و  دیجاو یتپل را برداشت و به سمت لب ها یها یدانه از آن نارنجک کیجعبه را باال داد و  گوشه

 !  میزن یکن ، بعدا راجع بهش حرف م نیریگفت : االن کامتو ش

 گذاشت .  دیرا در دهان جاو ینیریش و

  

 !   زجونیبار فقط خونه عز هی یبه بعد فقط هفته ا نیکه تمام شد گفت : از ا وردنشخ

 خواد .  یم ینیریبازم دلت ش _

 را کج کرد.  شیها لب

 نداره ؟  _

 !  گهینه د _



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  637:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 رفت ؟  _

 کم رنگ شد!  شمی! رنگ حنات بدجور پ دیبدجور آقا جاو _

 زد : باشه بابا !  یمردانه ا لبخند

 در دانشگاه با الهام قرار داشت .  یجلو

  

 .دندیرا در آغوش کش گریشد به سمت الهام رفت و همد ادهیکه پ نیهم

 الهام شروع شد.  یهم پر حرف باز

 تو اسرا !  یبود یعجب نامرد _

 شد !  یا کدفعهیبه جان خودم  _

 دروغ نگو !  _

 جان خودم !  گمیدارم م _

 ؟!  یبگ یسه ماه نتونست نی، ا یاسرا گرفت : تو سه ماه عقد کرد یاز بازو یشگونین

 ! میدوماه ون هیماه چ3به جون الهام نشد بگم !تازه  _

 گفت : جون خودت !  یرا از دست او گرفت و حرص ینیریش جعبه

 که همه منتظر عروس خانم اند !   میبر ایدرآورد و ادامه داد: حاال ب میرا هنگام گفتن دوماه ون شیادا

 ؟  یگفت _

 همون شب گفتم!  _

 ؟!  یبگ یکجا وقت کرد ینصف شب _

 !  دنیفرستادم تو گروه همه خودشون فهم امیپ هی _
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 بلندگو !  _

 درهم به اسرا نگاه کرد .  یاخم ها با

 شد ؟!  ی؟!روت م یبگ یچ یایب ینیریجعبه ش هیبا  یخواستیکارتو راحت کردم االن م _

 !  یراه به جلو هل داد و منتظر شد الهام وارد شود و گفت : نه واال ، خوب کرد در

  

 *** 
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 غروب بود که هر دو خسته  یحوال

 برگشته بودند.  دیکوفته از خر و

  نییتع دیع امیدر ا یعروس خیتار

 هم با منصور   یبود و وقت شده

 شد.  دییکردند و تا مشورت

 به کار کردند.  شروع

 جنباندند.  یدست م شتریب یکم دیبا حاال

 فراوان   یتنگ بود و کارها وقت

 آنها هم دست تنها.  و

 گفت:  دیرا برداشت جاو دیکه جعبه کوچک خر نیهم
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  ارمیدست نزن ،من خودم اونا رو م_

 . باال

 بردارم!  تونمیرو که م یکی_

 . رهیگیبابا ،کمرت درد م نیسنگ_

 ! نهی،کجاش سنگ ستین-

 طور که دست به جعبه برده   نیهم

 گفت:  کردیو آن را بلند م بود

 . دیجاو_

 جانم؟ _

 جانم  نیآمد از ا یخوشش م چقدر

 . دیجاو یها گفتن

 . کردیدر دهانش مزه م یخی یبست مثل

 کرد.  یرا تازه م روحش

  

 . میپرده هارو هم عوض کن دیبا_

 پرده ها که خوبه. _

  هیپسر مجرده نه  هیمال خونه _

 زن دار.  مرد

 را   نیکه در ماش یدر حال دیجاو
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 زدو گفت:  یچشمک کردیم قفل

 خوبه که. _

 کجاش خوبه؟ _

 که خونه مجرده.  نیهم_

 آمد و دل به   یگذاشت خوشش م یسر به سر او م دیجاو نکهیا از

 چون خودش هم   دادیاو م دل

 ها بود.  یباز نیبه ا یراض

  یمجرد یهنوز عروس نبرده هوا_

  ؟یکرد

 که هنوز به  یمتاهل یواال هوا_

 نخورده.  سرمون

 سرخ شد .  شیجمله گونه ها نیا با

 داغ شد.  اصال

 شد.  یتنور

   دیآن شب که آن قرار را با جاو از

 اش دست به  یهم به او قول داد تا زمان آمادگ دیبود و جاو گذاشته

 نزند و الحق هم که به قولش خوب  او

 کرده بود ،تا االن از دست   عمل

 و درشت او در امان  زیر یها کهیت
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 . نبود

  

 نزد و خودش را  یدر حرف یجلو تا

  ینگاه کردن به نوشته ها مشغول

 جعبه دستش کرد.  یرو

   دیکل نیاسرا جعبه رو بزار زم_

 . اریمن درب بیاز تو ج و

  

 گذاشت و  نیزم یرا رو جعبه

 کمر راست نکرده بود که  هنوز

 باعث شد  یسالم زنانه ا یصدا

 .  ستدیبا شیجا در

  

 که   یدختر دنیو با د برگشت

 در هم رفت.  شیبود اخم ها ستادهیا شیبه رو رو

 اسرا؟ _

  ؟یکن یچکار م نجایتو ا_

 رو بهت بگم.  یزیچ هی دیبا_

 همان اخم ها جلو تر رفت و آهسته گفت:  با
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 ما همون روز تموم شد.  یدوست_

 باهات  دیاسرا ،با کنمیخواهش م_

 بزنم.  حرف

 : دیایجلوتر ب دیبحث آنها باعث شد جاو_

 اسرا؟  هیک_

 هنوز اسرا جواب او را نداده   اما

 گفت :  دهیکه سپ بود

  ؟یشناسیام ،م دهیسپ_

 در هم شد.  دیجاو یها اخم

 آشنا بود.  شیبرا یلیخ دهیسپ نام

 واضح تر بگم ؟  _

 ، من تو رو فراموش کردم !  دهیبرو سپ _

 تر کرده بود .  یرا جر دهیلفظ  آرام اسرا سپ انگار

 ؟   ی، شناخت نیدوست دختر رام _

 باهات حرف بزنم !  دیبا

  

نشسته بودند و او با چهره رنگ  دهیسپ یمبل دو نفره رو به رو یرو دیبعد اسرا و جاو قهیدق پنج

 کرد !  یاش نگاهشان م دهیپر

 ؟!  هیخب ، موضوع چ _
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 .  نیبه اسرا انداخت و گفت : خوشحالم که عقد کرد ینگاه دیجاو یصدا با

 جواب سوال من نبود !  نیا _

من  ییکرد گفت : آشنا ینگاهش م رهیکه خ ییراست نشست و چشم در چشم اسرا شیسر جا یکم

 نقشه بود که خودمم ازش خبر نداشتم !  هیبا اسرا همش 

  

 !  دهیبه اسرا انداخت و بعد به سپ یدرهم شد نگاه دیجاو یها اخم

 ؟!  یچ یعنی _

 طعمه بودم مثل اسرا.  هیمن هم  نکهیا یعنی_

 جلوتر آمد و بر  شیدر جا دیجاو

 اش را به   هیاو اسرا تک عکس

 به گذشته تلخ رفته بود .  دهیداد و با هر کلمه سپ مبل

 . یگیم یچ نمیجون بکن بب_

 . گمیم یوقته کندم ول یلیجونمو خ_

 که   یهمون اول ،از همون روز از

   قیرف نیکردم و با رام تیخر

 دخترانم   االتیو دنبال خ شدم

 .  رفتم

 منو با حرفاش گول زد .  نیرام

 شناسم   یخوب م یلیشما رو خ من
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 راجب شما  زایچ یلیخ نیرام

 .  گفتیم  بهم

 کنه.  قیدوست داشت اسرا رو با شما رف یلیخ

 من خبر ندارم اما   یچه حساب رو

 که انتخاب اون اسرا بود.  دونمیم

 .  ارمیکه من تونستم با اسرا رفاقت کنم و اعتمادشو به دست ب یاز چند بار بعد

 .. یمهمون هیشب تو  هی

 کرد ،  مکث

 دهانش را قورت داد   آب

 آن آب نبود؛بغض غده شده اش بود.  انگار

 اشتباهاتش بود.  کوه

 شدم.  رتیس یب نیرا بست و گفت:توسط رام چشمانش

  

 خارج شد  نهیاسرا با آه از س نفس

 مبل را چنگ گرفت.  یلبه ها دیجاو و

  

از شما من نمی دونم أما اون عوض حق السکوتش از من خواست  اسرا  یچی از اسرا می خواست وچ_

 بهداشتی خراب شده بکشونم!  سیرو به اون سرو

  

 شده بود.  سیرا بسته بود وصورتش از اشک خ شیبه سمت اسرا برگشت اسرا چشمها دیجاو نگاه
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 ! سیمن اسرا رو تو اون بارون کشوندم تو سرو-

 م ودستاشو بستم! لباساشو دراورد مایکمک ن با

 خودمو نجات بدم ازش کلی عکس گرفتم!   نکهیاخر برای ا ودر

 عکس ها حکم حق السکوت برای من داشت.  اون

 گرفت .  دیاش را به سمت جاو یگوش

 من بهش گفتم اگه حرفی بزنه عکساشو پخش می کنم! -

 اما خدا جای حق نشسته بود ،من بازم چوب خوردم! -

 بچه تو دامنم،منو رسوای عالم کرد!  هیهمون چوب خدا بود که با گذاشتن  نیا
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 (اسرا)

  

 کرد.  دیمنو تهد نیعکس که توسط اونا رام یبچه و کل هیبعد از اون من موندم و _

 . شیراه پس داشتم نه راه پ نه

 جهنم بود .  هیفقط و فقط   میزندگ

 که خودم ساخته بودمش .  یجهنم

 ! گهیطرف د هی دمیطرف چهره رنگ رو پر هیو غصه  غم

 کم خانواده ام شک کردن ، هر روز حالت تهوع داشتم .  کم
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  دیروز مادرم فهم هیبالخره   یاسترس! اون بچه کوفت از

 .  دنیسرزنش ها شروع شد ،بعدش کل خانواده فهم و

 بچه افتاد بماند.  یگذشت بهم تو خونه و چه اتفاق برا یچ گهید

 کار من از کار گذشته بود من خراب کرده بودم   

 ! ویچ همه

  

 را  دیبود که قرار بودآتش دل اسرا و جاو یمثل آب قتیحق

 کند اما نشد ،خاموش  خاموش

 . نکرد

 شد و قلب آن دورا سوزاند و  دیاس بدتر

 تکه کرد.  تکه

 کرد.  یگوش م دهیسپ یبه حرف ها یا شهیش یبه شماره افتاده بود و با چشم ها نفسش

 اسرا؟ _

  

  شیمنحوس او چشم ها یصدا با

 باز کرد.  را

 سنگ بود  ریبخدا من دستم ز-

 تو  دمیفهم شیدو روز پ نیهم

 که   ی،اونم با کس یکرد عقد
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  شهیبه ر شهیقرار بود ت نیرام

 بزنه.  اش

 ! هیچ نیبرنامه رام دونستمیاصال نم من

   یبه در دنبالت گشتم ،کل در

 و اون زنگ زدم تا تونستم  نیا به

 کنم.  دایخونه شما رو پ آدرس

 ! رونیشدم تا تونستم از خونه بزنم ب چارهیب

 ببخش.  کنمیم خواهش

  

  دیجاو یاسرا صدا یصدا یب  یها اشک

 در آورد.  را

  ه؟یزندان نیرام یخبر دار_

 خبر دارم ،اون کثافت....  زیمن از همه چ_

  

 شود.  ریسراز شیاشک ها دهیباعث شد اسرا در خودش جمع شود و سپ دیکش دیکه جاو یداد

 جان.  دیجاو_

  

 اسرا  یبا صدا دیتنها جاو نه

  رینشد بلکه درنده تر از ش آرام
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 جنگل شد.  یوحش

 فقط بدرد.  خواستیم دلش

 آن   ادیآن تعهد، ادیآن روز ، ادی

  ر،یآن همه تحق ادیخجالت ، همه

 . زیهزار چ ادی.........ادی

  ؟یخبر دار یتو از چ یآشغال عوض_

  

  زیبه وسط م یمشت ضربه محکم با

 هزار تکه شود.  زیم یرو شهیو باعث شد ش زد

 اسرا خارج شدو هراسان گفت:  یاز گلو یکوتاه غیج

 دستت!  دیجاو_

 برد.  ورشی دهینداد و به سمت سپ یشده محل زیخ مین یاسرا به

  ؟یچکار کرد یدونیکثافت تو م_

 . کنهیگندت داره خفم م یبو

 بکشمت آشغال!  خوامیم

  

 وقته مردم !  یلیمن خ_

  

 را در چنگ گرفت و  دهیسپ قهی
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 : گفت

 . خورهیمردن به درد من نم نیا_

 و برداشته.  نیگندتون زم یکثافت بو نیاون رام تو

  نیمحو بش دیشما با امثال

 زاده ها.  حروم

 . دیجاااااو_

 را صدا زد.  دیبار چندم جاو یبرا

 تو حرف نزن اسرا. _

 نشست.  شیدر جا دیتشر جاو با

  

 کشونمت  یبه جهنم !م کشونمتیم_

 حروم زاده.  یاون عوض شیپ

  

 ترو خدا!! _ 196 پست

 . دیسر ما آورد ییچه بال یدونیم_

 خاطر نجات خودتون ما رو   به

 . دیکرد ریاس

 نیا یهزار شب تو رو دیمن چطور با یفکر نکرد گهیشب ،به خاطر هوس خودتون!د کیخاطر  به

 دختر نگاه 

  یعوض نیاون رام یو حرفها کنم
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 . ارمین ادیب و

 نشده؟  یفکر نکنم بهش دست دراز تونمیچطور م من

 گفته بهت  یچ نیمن خبر ندارم رام_

 از ...  اون

 . یگیدروغ م_

 ،من فقط اسرا   گمیبخدا دروغ نم_

  یبهداشت سیبردم تو اون سرو رو

 شده.  خراب

 کردم!  دیکار من فقط همون عکسا بود وه باهاش اسرا رو تهد تموم

 رو دوباره در دست  یعجله گوش با

 شروع  به نشان دادن عکس ها کرد.  عیو سر گرفت

  

 نشست.  دهیگونه سپ یکه رو یلیس

 از دستش پرت  یشد. گوش باعث

 . فتدیب نیزم ی،رو شده

  

 ها ،همه و همه  دادیها ،داد و ب حرف

 سرش اکو شد و قلب نازکش را به درد نشاند.  در

  زیکه فراموش کرده بود همه چ حاال
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   گریشر د کیباز سروکله  دی،با را

 و دلش را به زخم   شدیم دایپ

  نشاند؟یم

 به سمت  دهیو سپ دیجاو یبلند شد و وسط بگو مگو شیجا از

 رفت و دانه دانه عکس ها  یگوش

 نگاه کرد.  را

 بدرد آمد.  دلش

 دوباره به همان روز رفته بود.  انگار

 .. کرویتنش داغ م بردیرا جلو م هرکدام

  مایلمس بدنش به دست ن ادی

 . افتاد

 بود  دهیآن پسر که او را د پس

 بود.  مایبه او دست زده بود ن و

  

 گرفت.  واریرفت ،دستش را به د جیگ سرش

 بلند تر آمد .  دهیسپ غیج یصدا

  کرد؟یداشت چکار م دیجاو

 . دیاش کش قهیبه شق یدست

 سرش دستش سوخت.  یداغ از
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 شد و دوباره  یم اهیهمه جا س چرا

  گشت؟یحالت اولش بر م به

 باز به گوشش  دهیمنحوس سپ غیج

 انداخت.  زنگ

 بوده.  یدونم چه رابطه ا یمن نم_

 آدم بوده .  نیگناه تر یاسرا ب خورمیقسم م یول

 چوب اشتباه خودمو خوردم.  من

 چوب هوس خودمو خوردم.  من

 نکرد.  یکار چیاون ه یول

  

  197 پست

  

 برداشت ، اما نتوانست تعادل خودش را حفظ کند .  یقدم

 اش را به آن داد.  هیگرفت و تک واریرا به د دستش

 ؟  کردیچه کار م دیجاو

 گرفت ، هنوز شک داشت ؟  یاو را م یاعتراف پاک دهیاز سپ داشت

 کرد .  شیرا بست آرام صدا چشمانش

 بود.  امدهینخواست بشنود ، هر کدام بود به مزاج اسرا خوش ن ای دیانگار نشن دیجاو اما

 را باال برد.  شیصدا تن



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  653:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 با توام !  دیجاو-

 کرد .  یداشت گوش او را کر م شیصدا کردیم هیگر دهیچه قدر سپ آه

 !   دی: جاااااو دیبلند داد کش یگذاشت و با صدا شیگوش ها یرو دست

  

و  شناسمیرا م نیمن نه رام گمیخودم بهت م ،یگردیم یآن دو به طرفش برگشت گفت : دنبال چ سر

 بودم!  ینه با کس

  

خودش را به  دهیسپ انیو نگاه گر دیجاو رتیبهت و ح انیگرفت و کشان کشان م واریرا به د دستش

 اتاق رساند و در را پشت سرش با صدا بست ! 

        ** 

 ) دی(جاو

 زهیبه خورده ر یخراب بود نگاه شتریبود ، دستش سوزش داشت اما اعصابش ب دهیمبل دراز کش یرو

 انداخت.   زیم یرو شهیش یها

 !   چیه وفتادهین یرییتغ چیپلک بر هم زدن باز شده بود اما ه کیبه اندازه  شانیزندگ گره

 از همان مقدار هم افتاد.  اوضاع

 ماند.  یم یها در همان سکوتش باق زیچ یگذاشت بعض یبهتر بود م دیشا 

 جلو دارش نشد.  زیچ چیآن لحظه آنقدر داغ کرده بود که ه فیاما ح 

  

 اش را به مبل داد .  هینشست و تک شیشد و در جا بلند
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 یوارینشسته بود و تمام وجودش به آن چهار د نجایکه زده بود ا یدر اتاق بود و او با ان گند اسرا

 بود!  اهیآن دخترک مژه س یکوچک در پ

 .  دیرا مال شیانگشت شست و سبابه چشمها با

 نبود .  شیرااس گریذره شک ته دلش هم بر طرف شده بود اما د کیهمان  حاال

 او را با آن همه سوال شکسته بود .  غرور

 کرد ؟  یم یبا او آشت دوباره

 او و اسرا برگشت.  نیورق ب یبه چه راحت 

او را  نیگذارد و با علم به همراه بودن او و رام یکرد او است که سر اسرا منت م یبه حال فکر م تا

 گناه بود و حاال او بود که شرمنده رفتار خود بود.  یبود که اسرا ب نیا قتشیقبول کرده اما حق

 که نکرده بود .  ییکارا چه

 کرده بود ،  یاز روز عقد ، چه قدر اسرا صبور یوا

 او آخ هم نگفته بود .  زینفرت انگ یکرده بود و در مقابل کار ها یو خوددار یچه قدر بزرگوار 

 .  خوردیخود نبود مادر بزرگش سر او قسم م یب

 به او زن داده بود .  الیبا آرامش خ الیخود نبود ل یب 

دختر خود را به  دهیدختر اعتبار داشت که ند نیاز اسرا آسوده بود و مطمئناآنقدر ا الشانیخ آنها

 عقد او در آورده بودند. 

 چه قدر خنده دار بود !  هه

 از روزگار رو دست خورده بود.  باز

 را کنار داد و به سمت اتاق رفت .  شیپا ریافتاده ز شهیشد چند تکه ش بلند

 داد .  ینجات م یشرمندگ نیخودش را از ا دیبا
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 گذاشت .  یاش م دهیدو د یمنت اسرا را رو دیبا

  

  198 پست

  

 به در بزند که نظرش عوض شد .  یرا باال آورد خواست ضربه ا دستش

 آورد و راهش را به سمت در خروج کج کرد .  نییراه دستش را پا مهین همان

 آورد.   یاز دل او در م یاساس دیبا

        * 

 (اسرا) 

  

کرد حاال که  یبود ، فکر م دهیتخت دراز کش یتمام رو یحس یکرده بود و حاال با ب هیگر ریدل س کی

 امر دو طرفه باشد .  کی نیرا فراموش کند ا زیقرار است همه چ

پر رنگ  یلیرا پس ذهنش خ یگذشته لعنت نیا دیقط خودش فراموش کرده بود و جاودر واقع ف اما

 حفظ کرده بود . 

  

 یجا شیآمد برا یچرا به سراغش نم دیهمان موقع رفته و اما جاو دهیسکوت خانه معلوم بود سپ از

 سوال بود.  

  

 خشت اول گر نهد معمار کج   گفتنیوقت درست بشو نبود . راست م چیه یزندگ نیا

 نداشت.  دهیفا ختنیکردن و بتونه ر یآنها کج بود ماست مال یاول زندگ خشت

 ! دیایب دیجاو خواستیدلش م ی، اما هنوز آن ته مه ها دیسرش کش یپتو را رو 
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 در خروج که آمد.  یصدا 

 خارج کرد  نهیاز س یقیآه عم  

 رفته بود !  دیجاو

 داد و زجه زد.  رونیبلند ب یبار درد خود را با صدا نیاول یو برا دیسرش کش یرا رو پتو

 هم شانس او بود.  نی! اینداشته باش داریقدر سخت بود خر چه

 اش که تمام شد . سرش از درد در حال انفجار بود .  هیگر 

 کرد .  یگوش داده بود را پل نیدر ماش دیکه همراه جاو یاش را در اورد و همان آهنگ یگوش

 خودش دانلود کرده بود .  یذوق داشت همان شب آن را برا چقدر

 را باور کرده بود .  دیبود که رفتار جاو الیخوش خ چقدر

 پخش شد   آهنگ

 به سراغش آمد.  یشتریاو نه تنها آرام نشد بلکه غم ب دل

 کرد  لشیبه پروفا ینگاه

 انداخت .  یر خط به اعصاب او مکلفت کنارش بد جو لیبا آن مرد سب یدختر مو  فرفر لشیفا پرو

 همان روز ها بود.  ادگاریعکس عاشقانه هم  نیا

صفحه پرو  یرو دیکش یبه رخ م شتریعکس که غم او را ب نیجست و جو در نت کرد و اول شروع

 کردو چشمانش را بست .  میتنظ لشیفا

 تکرار آهنگ به خواب فرو رفت .  ریز

  

  

 ** 
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 ) دی(جاو

  

 شد .  ادهیرا پارک کرد و از آن پ نیماش یگل فروش کنار

 .  ستیدانست گل مورد عالقه اسرا چ ینم 

 م،یشاخه گل مر کیرز قرمز نشانه عشق است. ده شاخه گل رز سفارش داد به همراه  دونستیم اما

 خانه!   یبرا

 کرد .  یم ییایخانه را رو یآمد،  فضا یخوشش م میمر یبو از

  

 اش زد .  یبه گوش یگل فروش گل را دسته کند سر تا

 اسرا بفرستد .  یبرا دنیعاشقانه قبل از رس امیپ کی خواستیم

 عکس ماند.  ینگاهش رو اما

 کرده بود.  ریاسرا تغ لیپروفا

 عکس اسرا تمام احساس او را پوچ کرد .  نیا با

 تنهاست )  یلیاو را دوست ندارد نوشته بود خ چکسیبود( ه نوشته

 دروغ محض بود .  کی نیا

 او اسرا را عاشقانه دوست داشت.  

 هم دوست داشت.  ادیز یلیخ

از مغازه خارج شد و با خودش عهد کرد اگر دل اسرا  عیگل آماده که در دستش قرار گرفت سر دسته

 خرد.  یم نجایرا هم، از ا یرا به دست آورد دست گل عروس
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 سر و صدا وارد خانه شد .   یب یلیرا آرام باز کرد و خ در

 همان طور بود .  زیبه خانه انداخت همه چ یاجمال ینگاه

 واقعا اسرا در قهر بود .  پس

 سمت اتاق خواب رفت.  به

 به اتاق زد .   یو سر ک دیکش نییرا آرام پا رهیدستگ

 بود ؟   خواب

 کرد .  دایپ نیقیبه خواب بودنش  دیمنظم را د یچشمان بسته اسرا و نفس ها یرفت و وقت جلوتر

 بالشت گذاشت .  یسر او رو یزد و دسته گل را باال هیزانو به تخت تک دو

  

 اش را پشت سر راند.  یشانیپ یرو یو موها دیاسرا کش دیبه صورت سف یدست

 ساخته بود .  شیبود خدا برا یدختر واقعا همان نیشکست . ا یغرورش را م دیاو با شیپ 

 گرفت.   یگونه اش به باز یرا رو انگشتش

 زد .  یلبخند

 او شده بود .  اهیس یبار عاشق مژه ها نیاول

 . دیکش شیمو ها چیدستش را بر پ 

  

 بود .   یاسرا ستودن لطافت

 . دیدلش به شانس خوبش بال در

 کار را در حق او کرده بود.  نیبهتر نیرام دیرس جهینت نیبه ا کردیکه خوب فکر م حاال
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 کرد.  ینم دایوقت مثل اسرا پ چیه ای گرفتیاز ترسش زن نم ایافتاد  یاتفاق نم نیا اگر

 . دیاو کش یلب ها یرا رو انگشتش

 به دلش چنگ انداخته بود.  بیعج بیس دنیچ وسوسه

 کرده بود که چشمش به چشمان باز اسرا افتاد.  یرفت،نفسش با نفس اسرا تداع جلوتر

  

  199 پست

  

 (اسرا) 

  

   دیبا عجله خودش را کنار کش دید شیرا رو به رو دیصورت جاو یپر بود وقت دلش

 اسرا ؟  _

 .  دیولم کن جاو _

 نشست.  شیبازو یرا رو دیجاو دست

 کنم !  یولت نم -

 گفت:  یانداخت  و با دلخور دیبه جاو ینگاه

 چرا ؟  یفراموش کن اما خودت فراموش نکرد یبشه ! تو به من گفت ینطوریقرار نبود ا 

 انداخت .  یخط به اعصابش م دیجاو سکوت

 شیشانه ها نباریا دیشد که جاو زیخ مین شیو در جا دیکش رونیب دیضرب دستش را از دست جاو با

 بلند شود.  شیرا گرفت  و نگذاشت از جا
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خود بود ، ادامه اش  یما از اول هم ب ی،زندگ امیکنار ب تونمینم گهید یکی نی، با ا دیبس کن جاو _

 نداره .  دهیفا

 حرف نزن !  ینطوریا _

 را از او سلب کرد .  ینشست هر حرکت شیگلو یسخت رو یآمد و مثل سنگ شیگلو خیتا ب بغض

 حرف نزنم !  یبغض آلود گفت : چطور یصدا با

تخت نشست و همزمان دستش را دور  دور کمر او  حلقه کرد و  یو رو دیخودش را باالتر کش دیجاو

 .  دیاو را به سمت خود کش

 صورتش راه گرفت .  یهم از چشمان اسرا  سرخورد و رو یدیکار اشک مروار نیا با

 آورد .  یگوشش بعداز آن همه حرف فقط اشکش را در م ریز دیعاشقانه جاو ینجوا

 خرابه آباد شد .  نیه اکردم ، تاز دایمن تازه تو رو پ _

 ! زمیبهشت شد عز میزندگ تازه

 زد .  هق

 شد.  یآرام نم دلش

 !  یتو هنوز منو باور ندار یول-

 باورت دارم !  _

 ! گریکه شاخ و دم نداشت ،دل نازک بود د ینازک دل

، به چشم تو من همون دختره هستم که منو  ی!باورم نداریگذاشت : ندار دیجاو نهیس یرا رو سرش

 !  نیخراب شده جمع کرد سیاز اون سرو

 که با اومدنش من خوشبخت شدم !  یهست یبه چشم من تو همون دختر-

 !زمیاسرا ؟عز-
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 ها را   دادیآن داد و ب ایزمزمه ها را  نیکرد ؟ ا یرا باور م کدام

 فرو کرد.  شتریب دیجاو نهیرا در س سرش

 اسرا ؟  _

 هم هق زد.  باز

چانه اش نشست و سر او را باال گرفت با شصت اشک او را آرام از صورت او  ریز دیدست جاو نباریا

 ربود. 

   کنمی! اسرا خواهش م ای! با من کنار ب گهیروزا گذاشتن د نیا یرو برا یمعذرت خواه _

 ینم گهی، د دیطاقت ندارم جاو گهیمن د _قلبش گذاشت   یو دستش را رو دیرا عقب کش سرش

 کشم ! 

 اشتباه کردم به خدا !  _

مدت کوتاه  نیکرد که در ا یعطر را دوست داشت ، چکار م نیفرو برد . ا دیجاو نهیرا باز در س سرش

 بود .  دهیطعم دوست داشتن و دوست داشته شدن را چش

 . بودن شده بود  دیبا جاو یقرار لحظه ها یکرد که دلش ب یم چکار

 اسرا ؟  _

 فرو برد .  دیگردن جاو یزد و سرش را در گود هق

 جانم ؟  _

 کردم !  ینم دایگشتم مثل تو پ یو زمان هم م نیمن اگه زم _

 لبانش آمد.  یاشک و هق هق ، لبخند رو انیم
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 در صورتش گشت زد.   دیجاو نگاه

 را ببوسم!  یخوشبخت نیوجب به وجب ا خوادیدلم م-

 اش به گل نشست.  یانار یها د،گونهیهر جمله جاو با

 شد.   ریبه وجودش سراز طنتیش 

 خندان گفت :ببوس!   یبسته و لبها یپلک ها با

 شده بود.   رهیانداخت که مات مبهوت به صورتش خ دیبه جاو یباز نگاه مهین یپلک ها یال از

 نشاند!   شیخشک در جا نگونهیرا ا دیجاو یزیمنظور حرفش چه بود، چه چ دانستیم خودش

زمزمه  یآرام یتا کنار گوشش آمده با صدا دیحس کرد که سر جاو نباریچشماش را بست و ا دوباره

 منظور نبود!  یکرد :مطمئنم ب

 شد.   نییآرام باال و پا سرش

 قولو قرارمو بشکنم! ؟  یگیم یدار-

 شد.   نییهم سرش باالو پا باز

به صورتش انداخت تمام وجودش به تپش  یکه از گوشش جدا شد و عقب رفت و نگاه دیجاو سر

 ! شدیدرآمد و حرارت بود که از وجودش خارج م

 بشکنم؟ -

 شد.  نییهم سرش باال و پا باز

 اسرا ؟ -

 جانم؟ -

 چشماتو باز کن؟! -
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 زد.  ینرم پلک تگرفیم یرا به باز دیکه دل جاو یاهیس یرا باز کردو با مژه ها شیچشم ها یال

 بشکنم؟ -

 بشکن! -
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 لبخندی روی لبش امد.  میشماره ن دنیرفت،با د فشیکندوبه سمت ک نهیصدای زنگ گوشی دل از ا با

 جانم مامان ! -

 اسرا؟  ییکجا-

 ! شگاهیمن، ارا-

  شگاهی؟یهنوز ارا-

 برگشت:  نهیوشاگردانش به سمت ا شگریارا رهینگاههای خ ریبرگشت وز شیجا در

 اره پس کجا باشم؟ -

  ن؟یایب نیزود باش شب شد پس کی می خوا-

 انداخت  واریقدی نگاهی به ساعت روی د نهیا از

 دنبالم!  ادیداره م دیکه،جاو ستین رید-

 اسرا؟ -

 جانم؟ -

 ،مهمون راه دورن!  ستینکنی شب کلی مهمونو معطل کنی!خوب ن رید-
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 ! مییاینه بابا!سر موقع م-

 باشه پس !ناهار خوردی؟ -

 نگران چی هستی؟  زمیاره عز-

 امد.  یاز پشت خط کمی مضطرب به نظر م الیل صدای

 نمی دونم همش هول دارم! -

 اش گرفته بود به جای او مادرش هول داشت.  خنده

 شده بود  دیعروس جاو شیچند وقت پ نیجای هولی هم باقی نمانده بود، او هم البته

 حرف می زد روی صندلی نشست.  الیوبر گشت وهمانطورکه بال دیموضوع لبش را گز نیفکر به ا با

 مهمونات اومدن جاتون خوبه؟ -

 ای،  هیعال لییدرد نکنه،خونه خ دیاره دست جاو-

 روی لبش نشست .  لبخند

 زیخانه نو وتم کیکه از شهرستان از طرف خانواده مادری اش آمده بودند  ییبرای مهمانها دیجاو

 اره کرده بودتا مدت زمان عروسی انجا اقامت داشته باشن! أج

 فدای تو عشقم،قابلی نداشت! -

 اسرا جان من برم که کلی کار دارم! -

 مادربزرگش افتاد.  ادیگوشی را قطع نکرده بود که  هنوز

 مامان،مامان! -

  ه؟یجان،چ-

 دنبال مادر جون؟  رییم-
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 نه!اونجا چرا؟ -

من باهاش صحبت  شهیاقا محسن برو،خوشحالم م ست،بایخدا مامان مادرجون ناراحت ن گه،بهیبرو د-

 عموهات چی؟ - انه؟ی یباهاش روبه رو بش دیبا گهیکردم!د

 ! ستیبه اونا ربطی نداره که،مهم مادرجون بود که خدارو شکر ناراحت ن-

 ؟  گهیمحسن چی م نمیباشه بب-

 ! گهینم چییاون ه-

  

را  شیتمام شدوجا شیکه فکر می کرد زمستان پر ما جرای زندگ زییزودتراز ان چ لییزود،خ لییخ

 را هم جشن می گرفت.  شیبه بهار داده بودواو همگام با شروع بهارداشت بهار زندگ

  

 شیاسرا،دستها دنیامدبا د رونیصحبت از اتاق کناری بلند شدوهمراه با صدا جانا هم از اتاق ب صدای

 گفت: رااز هم باز کردو

 ماه شدی!  زم،چقدریعز وای

  

 ! ادیبهت م لییخ زمی!عزنطوریتو هم هم-لبخند روی لبش از هم باز شد  غنچه

 مثل تو نشدم!  ییولی خدا-

 خوشگل تر باشم!  دی!با گهیزد وگفت:خوب من عروسم د چشمکی

  

لبخندش را با لبخندی جواب داد ودرحالی که دست اورا می گرفت وبسمت گوشه اتاق می  جانا

 می خوام بهت بگم!  زییچ هیبردگفت:اسرا 

  ه؟یجانم چ-



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  666:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 وا می داشت.  نیاش همه را به تحس یاو لطافت وجود شگییجانم گفتن های هم نیا

 که می شناسی کجاست؟  نجارویا-

 !  گهید نجایا امینه تو گفتی ب-

 ! ماستیخاله ش شگاهیارا نجایاره ولی ا-

 بود.  دهیچرا خاله اش را ند ما؟پسیش خاله

 بابا!  ستیسرسری به سالن انداخت،سوال نگاه اورا جانا خواندوگفت:ن نگاهی

 . ستین رانیا گهیکه د خاله

 همه کاره پری خانمه!  گهیهم کال واگذار کرده به پری خانم،د نجارویا

  

 متوجه نشده بود  زییحرفهای جانا چ از

  

  202پست

  

 خب !  _

 ؟  ستیبا مامانم خوب ن دیکه جاو یدونی! منیبب _

 داد.  یرا تکان سرش

 .  اوردیجانا در ب یدانست اما نه آنقدر که بتواند با آن سر از حرف ها یم ییزهایچ ختهیجست و گر 

 ؟!  ادیامشب ب خوادیدونم ! مامانت نم ینم یسره چ یول دونمیم _

قشقرقش  ستیبا مامان اصال خوب ن دیم؟جاوینذاشت بهش بگ دیرفته جاو ادتی؟!  یشد وونهید _

 رفته ؟!  ادتی
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 نباشه ؟!  یمادر آدم تو عروس شهیمگه م یول _

 !  هیا نهیک یلیخ دیجاو _

 گفت .  یافتاد الحق که جانا راست م دیجاو نهیک ادی

 !  یگیم یجانا قشنگ حرف بزن بفهمم چ _

گفته  دیجاو یعنی ادینم یاسرا! مامان امشب عروس نیدر اطراف زد و گفت : بب یجانا دور کوچک نگاه

 کنم !  یسرش خراب م یاون عروس ادیاگه ب

 دهانش گذاشت .  یو دستش را رو دیکش یبلند نیه

 ؟!  یخبر نداشت _

 باهم حرف زدن ؟!  ینه ! ک _

 !  نهیتو رو بب شگاهیآرا ادیب خوادیرو ول کن مامان م نایا یول دونمیمن نم _

 االن کجاست ؟!  _

رو سرمون  نجایمامان اومده ا ینگ دیاالن زنگ زد بهم اومد ،به جاو استیکینزد نیتو راهه هم _

 خراب کنه ؟ 

 !  هیچه حرف نیا _

   ییحرفا نیتو خانم تر از ا دونمیم _

 ؟!  ی؟ سره چ نینطوریدو تا باهم ا نی، چرا آخه ا نیگیجانا به من که نم _

 به خدا اسرا من خودمم خبر ندارم   _

 تر آورد   نییپا یرا کم شیصدا

 بودن !  ینطوریباهم ا نایا ادمهی یمن از وقت-
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 زنگ به صدا آمد و جانا گفت : مامانه !  شانیحرف ها انیم

تک و  خواستیدلش م یاش بود و مثل هر دختر یروز زندگ نیرفت امروز بهتر نهیآ یجلو دستپاچه

 باشد .  نیهمه بهتر دیاز د

 . دیچیدر فضا پ کیسرام یتق تق کفش ها رو یرا برنگردانده بود که صدا شیرو هنوز

 را برگرداند .  شیرو
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 جلو رفت و با او دست داد .  وایش زیبرانگ نیتحس یچشم ها مقابل

 متعجب شد .  وایش دنید از

 تر از آن روز بود .  کیو ش باتریصد درجه ز رونیدر لباس ب وایش

من تک باشه  دیجاو قهیکردم سل یجلو آمد و گفت : فکرشو م وایاز نگاهش برنداشته بود که ش دست

 ! 

 کار بود      یکجا وایزد ش ینینمک لبخند

  

 ممنونم  -

 .  دیسرخ او را د یاما چشمها دیرا نشن وایش یلب ریز زمزمه

 ؟  نییایصحنه است جلوتر رفت و گفت : امشب م نیمناسب ا یدانست واقعا چه لغت ینم

 امشب ؟  _

 پسرتونه !  یعروس _
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 اون منو قبول نداره !  _

 زنه !  یرو حرف من حرف نم دیکنم ! جاو یمن شما رو دعوت م _

 خوش بحالت !  _

 .  دیرا گز لبش

 یبرا نمیبود که دوباره سکوت را شکست : فقط اومده بودم که عروسمو تو لباس عروس بب وایش نیا

 کنم !  یداماد شدن پسرم خوشحال

 کرد .  شیبه عقب برداشت اسرا صدا یکه برگشت و قدم نیهم

 ؟  وایمامان ش _

 !  ایرا گرفت : امشب ب وایش یرفت و دستها جلوتر

 ؟!  امیب _

مادر داماد چرا  گنینم یشما نباش ستیجانا هم بلند شد آره مامان اون همه مهمون خوب ن یصدا

 ؟!  ستین

 خودش را به دندان گرفته بود .  یبود که لب ها وایش حاال

 ..  دیاما جاو _

 !  نییایاون با من ، اصال شما با دعوت من ب _

 او آورد .  یلبخند به لب ها وایش باشه

 گرانیپسرش از د یشرکت در عروس یبود که برا یبه مادر ریدرگ یلحظه با فکر نیتا آخر نگاهش

 گرفت .  یاجازه م

  

 آمده بود .  دیکه زنگ به صدا در آمد لبخند گوش تا گوش صورتش را گرفت جاو نباریا
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 (اسرا) 

  دیبه جاو یگوشه چادر نگاه از

  شیلبها یو لبخند رو انداخت

 . نشست

 بدجور  دیجاو یشانیپ یرو عرق

 . کردیم ییخودنما

   دیصورت جاو یاش رو رهیخ نگاه

 حس کرد .  دینگاهش را جاو ینیشد ،انگار سنگ یطوالن که

 خاص نگاهش  یو با لبخند برگشت

 . کرد

 !  دیجاو_

 جانم؟ _

 روبه راهه؟  زیهمه چ_

 خوبه.  یآره،همه چ_

 تاالر   یطوالن ریرا به مس نگاهش

 شلوغ سر شب سپرد.  ابانیخ و
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  یعروس کی شهیهم االتشیخ در

 بود .  ساده

 ! دیسف یشمیابر یو روسر دیدختر با چادر سف کی

  دیسف یبایحاال لباس عروس ز اما

 از  شتریب یزیچ کیتاج و تورش  و

 بود.  شیاهایرو

  د؟یجاو_

  میمثل نس دیگفتن دوباره جاو جانم

 ،لبخند به لبش آورد.  خنک

  یعروس هی اهامیتو رو شهیمن هم_

 بود.  ساده

   لمایکه تو ف نایا مثل

  یخونه کوچولو هیدن،یم نشون

 . یو صندل زیم یبا کل یچراغون

  ؟یهست یاالن ناراض_

 را در هم گره کرد.  دستانش

  یاهایرو یبود ول یهر دختر یآرزو یمراسم آنچنان نیاصال نبود ،ا یناراض

 بود.  یگرید زیچ او

  االتمی،دارم از خ ستمین یناراض_
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 . گمیم

  یلب ها یلبخند را رو شیها حرف

 آورد.  دیجاو

 مکث کرد .  یکم

 خواست  یم دلش

 راجب دعوتش  شیها یخوش وسط

 . دیترسیاما م دیبگو وایش از

 ! دیزد وگفت:جاو ایرا به در دلش

 بوق زنان  ینیلحظه ماش همان

 کنارشان گذشت.  از

   نی،دو ماش نیبا آن ماش همزمان

 عروسشان  نیماش یهم برا گرید

 و چراغ زدند و حرف اورا قطع کردند.  بوق

 نگاه  دیلبخند برگشت و به جاو با

 . کرد

 گفت :  دیدهن باز نکرده بود که جاو هنوز

 اسرا؟ _

  ؟یدیدستمال رو م اون

 و آنرا  دیاز جعبه کش یدستمال
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 گرفت و گفت:  دیطرف جاو به

 جان ،چرا انقد عرق  دیچته جاو_

 ! دونمینم_ ؟یکنیم

  ؟یاسترس دار_

 که  یزد و در حال یساختگ لبخند

 گفت:  کردیاش را پاک م یشانیپ

 فکر کنم. _

 همه امروز استرس داشتند   چرا

 استرس نداره که. _خود او؟  اال

 تو  ینبر کشم،منویمن خجالت م_

 . زنونه

 به  لیرفت تبد یکه م یلبخند با

 شود گفت:  قهقهه

 برم؟  ییمن خودم تنها یگیم یعنی_

 نه خب. _

  ؟یپس چ_

 را شناخته بود و  دیجاو یوقت از

 آشنا شده بود و  شتریاو ب هیروح با

   یجلد دوم کی دیبود جاو دهیفهم
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  شتریخشنش فرق دارد ،ب یکه صد درجه با جلد اول وخو دارد

 گذاشت.  یبه سرش م سر

 . زدیاو گشت م نیدر زم یروزها توپ زندگ نیا قتیحق در
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 گذاشت و گفت:  دیدست جاو یرا رو دستش

 خداست.  یاز شب ها یکینباش ،امشب هم  نگران

  ؟یانقد آرامش دار یچطور_

 باال انداخت .او تمام  یا شانه

 ها را پشت سر گذاشته  استرس

 بود استرس  ی،حاال نوبت راحت بود

 نداشت.  ییمعنا

  یزندگ وهیم دنیفصل چ امشب

 . بود

 . دیجاو یکن خودت باش یفقط سع_

   یزی،نه اون چ یکه هست ینیهم

 .  یقبال بود که

  ابانینگاهش را از خ یا هیثان یبرا
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 و به صورت اسرا دوخت و   گرفت

 داد.  یرا تکان سرش

 حواست به من باشه. _

 حواسش باشه  دیکه با یاون_

 تو فقط خودتو بسپار به  هست

 ! دستش

 *** 

 در تاالر توقف کردند.  یجلو

 عرق کرده  یشانیبار چندم نگاهش به پ یبرا

  ادهیپ نکهیافتاد قبل از ا دیجاو

 را در چنگ خود گرفت  و گفت:  دیمچ جاو شوند

 . دیجاو_

 گرفت  رهیدستگ یرا از رو دستش

 نگاهش کرد .  و

 استرس نداشته باش. _

 برداشت و به   یگرید دستمال

 داد و گفت:  دستش

 حفظ  تویشد خونسرد یزیهرچ_

 . کن
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 حاال؟  میبر_

 زد.  یلبخند

 همه استرس ،هول هم بود.  نیا با

 نوبت او بود که سرش را نرم تکان دهد.  حاال
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 ) دی(جاو

 و حضور در آن جمع به دلش افتاده بود .  یصبح هول عروس از

  شیچرا دست وپا دانستینم اصال

 و سردرگم  جیگم کرده ،آنقدر گ را

 او را  یبردار لمیف میکه گاها ت بود

 . کردندیم ییراهنما

 چهره  دیرس شگاهیبه آرا یوقت

 اسرا نه تنها آرامش نکرد   یبایز

 او را به هول و وال انداخت.  شتریب بلکه

 داشت   یسع نیمدت در ماش تمام

 را کنترل کند اما تمام   خودش

 دست در دست هم دادند  کائنات
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 اسرا رسوا کنند.  شیاو را پ تا

 را به اسرا  زیوهمه چ میتسل عاقبت

 کرد که استرس دارد و  اعتراف

 تواند خودش   یجوره نم چیه

 کنترل کند.  را

   دیچیاسرا که دور مچش پ دست

 جدا شد.  رهیاز دستگ دستش

 حرف   نیچرا اسرا ا دانستینم

 .  زندیرا م ها

 شد و  ادهیپ نیکه از ماش نیهم

 اسرا باز کرد و همراه  یرا برا در

 در تاالر رفت .  یتا جلو او

 کرد رفته رفته منظور   احساس

 . دهیرا بهتر فهم او

 تر شد  کیبه هم نزد شیاخم ها وا،یش دنید با

 نا خود آگاه دست اسرا را محکم  و

 پست خود فشرد.  در

 حالش بد شده بود.  اه،چقدر

 همه آدم  نیا یاز جلو دیبا حتما
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 ؟  شدیم رد

 به مهمان ها خوشامد   فینرم و ظر یلیبسمت اسرا گشت که خ سرش

 بود.  اوردهیهم خم به ابرو ن شیدستها یو برا گفتیم

 اسرا به سمتش برگشت و  صورت

 همان آرامش و ظرافت گفت:  با

 جان با شما هستند!  دیجاو_

 پوش  کیبه دو زن ش نگاهش

 افتاد .  شیبه رو رو

   ستادهیهر دو در کنار هم ا وایو ش الیل

 کردند.  یو با لبخند نگاهشان م بودند

 همه چشم  نیخواست ا یم دلش

 عتاب کند.  یکم وایتوانست به ش یکرد تا م ینم نگاهش

 بگذارد؟  یرا در عروس شینگفته بود حق ندارد پا مگر

 را خراب   ینگفته بود آن عروس مگر

 ؟  کندیم

  اندازدیب وایبه ش یآنکه نگاه بدون

   یرفت و رو گاهشیسمت جا به

 با طرح   بایز یسلطنت یها مبل

 شود.  یمساعد م یفکر کرد که اوضاع ک نیبه فرد اطراف آن، نشست و به ا منحصر
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 (اسرا) 

 فشرده  دیدست جاو انیآنهمه ادم دستش م انیکه م یلحظه ا از

 بود ،دلش به شور افتاد اما  شده

 مخصوص عروس و داماد نشست .  گاهیدر جا دیو همراه جاو اوردیخودش ن یکرد به رو یسع

 انقدر از مادرش   دیجاو یعنی

 بود؟  متنفر

 نداشت ؛پس چرا او نتوانست از مادرش متنفر باشد؟  امکان

 گوشش گفت:  ریز دیبود و در فکر خودش غرق بود که جاو الیبه ل نگاهش

  نجاست؟یچراا وایش_

  ریشر را خ نیا دیکه تنها خدا با آخ

 . کردیم

 خودش را  یکرد خونسرد یسع

 کند و مثل خود او جواب داد.  حفظ

 باشه؟  دیپسرشه.نبا یعروس_

  اد؟یمگه من نگفتم اون حق نداره ب_

 ؟مادره  هیچه حرف نیدلم ا زیعز_
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 داره.  آرزو

  نیبود که از ب دیبه خون نشسته جاو یبه چشم ها نگاهش

 شده اش گفت:  دیکل یها دندان

 بمونه.  نجایا ذارمینم_

 شد دستش را  زیخ میرفتن، ن یبرا دیکه جاو نیهم

 دست او گذاشت و گفت:  یرو

 . دیجاو بخشمتینم یرو هم مثل عقد خراب کن یاگه عروس_

  

 ) دی(جاو

  

  شیشب زندگ نیرو به اتمام بود و او نتوانست از بهتر مراسم

 ببرد.  لذت

 چشمان و  یکه جلو یزیچ تنها

  ییسالها نیتمام ا ی نهیبود ک قلبش

 به سر برده بود.  وایکه در انتظار لبخند مادرانه ش بود

 شام شد و سالن کم  ییرایپذ نوبت

 در حال خلوت شدن بود.  کم

 لحظه بود.  نیلحظه هم نیبهتر

  چیه وایشد که ش یآور م ادی دیبا
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 شود .  یبه چشم او مادر نم وقت

 به خودش لقب مادر را  خودیب

 . ندهد

  شیتوجه به اسرا از جا بدون

 رفت  وایشد و به سمت ش بلند

 حاضرو آماده داشت به سمت  که

 رفت.  یم ییرایپذ سالن

 راهش را گرفت و گفت:  یجلو

  ؟یایلحظه ب هی شهیم_

  زم؟یعز میکجا بر_

 شده بود ؟  زمیزد حاال عز یپوزخند

  رید دیگفتن جاو زمیعز یبرا گرید

 .  بود

 گذاشت  وایش یبازو یرا رو دستش

 ! ایگفت:ب و

 که از در خارج شدند با چهره  نیهم

 گفت:  وایبه ش یبرزخ

  ؟یاومد یچ یبرا_
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  208 پشت

  

  د؟یجاو_

 مدل داده اش  یموها انیم یدست

 و گفت:  دیکش

 . دیجاو یباز که گفت_

 تو مرده؟ مگه  دینگفتم جاو مگه

 نبودم؟  اقتتیل یهمون پسر ب من

 خواهر زادتو براش   یخواستیهمون احمق نبودم که م مگه

  ته،یامشب شب عروس دیجاو_ ؟یاون قائله رو به پا کن ویریبگ

  ؟یکنیم نطوریچرا ا تو

 به خون نشسته و صورت داغ  ی،سنگ داغ وجودش از کوره در رفت با چشم ها وایجمله ش نیا با

 شمرده شمرده گفت:  کرده

 دارم  مهیچون شب عروس قایدق_

  ؟ینیمن حاصل کدوم زحمتتو بب یتو عروس ی،اومد کنمیم نطوریا

 بزرگ   یاهلل بختک دی؟من جاو ها

  ؟یکرد یمن مادر یتو برا ی!کشدم

  

  وایچشم ش کوچک از گوشه یاشک
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 گرفت.  راه

 من مادرتم!  دیجاو_

 جمله رو ،کدوم  نیا گهیبس کن د_

  مادر؟

 . خورهیمادره بهم م یاز هرچ حالم

 بچه تب کنه دل بسوزونه  یعنی مادر

 !  براش

 از نبود مادر تب کنه.  نکهیا نه

  ؟یفهم یخاطر نبودنت م وا،بهیسالها به خاطر نبودنت تب کردم ش نیتموم ا من

 . نمتیبب خوامیبرو نم برو،

 اوردمت!  ایمن به دن دیجاو-

 ! کنهیمادربودن نم قیترو ال نیا-

  د؟یحرف آخره جاو-

 ! یاوردین ایدن دیبه اسم جاو یبوده،برو!برو فکر کن بچه ا نیحرف اول و اخر من هم-

 رفت.  وایوش
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 (اسرا) 
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 کرد.   یآن نگاه م یرو یشده و شمع و گل ها نیتزئ زیشام نشسته بود و به م زیم کنار

 نبود؟  دیدلش شور افتاده. اصال چرا جاو یناگهان نطوریدانست چرا  ا ینم

 کند.  شیرو به رو یبایز زیخانم عکاس دل از م یصدا با

 . رمیعکس بگ هیعروس خانم بخند  -

افتاد که از پشت سر  دیزد و هنوز عکس گرفته نشده بود که چشمش به جاو یا مهینصفه ن لبخند

 آمد.  یعکاس به سمت او م

  د؟یجاو یزد و گفت: کجا بود یزیلبخند ر دنشید با

 رفتم قسمت مردونه.  -

 سر شام؟  -

 کار داشتم. -

 اش نشد، یپا پ نیاز ا شتریب

 که نبود بخواهد جواب پس  بچه

 . بدهد

 شد و خودش را به   الشیخ یب

 عکاس سپرد.  یها یو نه امر

 دانست چرا دلش در   ینم اما

 و تاپ است .  چیپ حال

 هم طول   قهیهنوز ده دق دیشا

 بود احساس کرد جو  دهینکش
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 شده.  یگرید طور

 سر وصدا و همهمه  رونیآن ب انگار

 بود.  شده

 قصد عبور   شیکه با عجله از جلو یو از خدمتکار دیکش یسرک شیجا در

 : دیپرس داشت

  رون؟یاون ب شدهیچ_

 فکر کنم دعواست.  دونمینم_

 . دیباال پر ابروانش

 دعوا؟ _

   یکه متفکر رو یدیبه جاو برگشت

 نشسته بود گفت:  یصندل

 دعوا شده؟  رونیب دیجاو_

 ها؟ _

 نبود.  ایدن نیدر ا دیجاو انگار

 . دیگذاشت و آهسته پرس دیشانه جاو یرو یدست

 دعوا شده.  رونیبا توام،ب دیجاو_

 دونم.  ینم_

 بعد همان خدمتکار   قهیدق چند

 برگشت و گفت :  دوباره
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  یکی نکهی.مثل ا ستین یزیچ_

 تصادف  یدگیمهمون ها ،سر بر از

 . کرده

 ! رونیرفته ب یظاهرا از تاالر داشته م گنیم

 بوده؟  یچ نشیماش-

 شد.  رهیخ دیسرش را برگرداند و به جاو دیجاو یبا صدا-

  

 ) دی(جاو

 اصال آرام نشد.انگار  وایرفتن ش با

 نبود که آرامش  یزیخواست .چ ینبود که م یزیرفتن چ نیا

 . کند

  گاهشیگنگ به سمت جا یلیخ

  رانیافتاد ،آنقدر سرگردان و ح راه

 متوجه سوالها و حرف  یکه حت بود

 اسرا هم نبود.  یها

 کرده   شتریرا ب شیفقط کابوس ها وایشده بود و رفتن ش یذهن یریدرگ دچار

 و قرارش را گرفت.  بود

 آمد و اسرا از او سوال  ینگذشته بود که خدمتکار قهیدق چند

 رفت.  دهیپرس ییها
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 شده بود.  نیهمچ شیعروس چرا

 از مه بود.  یدر هاله ا زیچ همه

 که از دهان   ییبعد دوباره همان خدمتکار برگشت و حرف ها یاندک

 ،قلبش  یقلب ستیمانند ا شدیم خارج

 خشک کرد.  نهیدر س را

 خشکاند.  یصندل یاو را مات و مبهوت رو و

 ! دیجاو_

 اسرا نگاهش را از   یصدا با

 گرفت.  زیم یرو شمع

 . زنهیدلم شور م دیجاو_
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 بوده.  ییو شش آلبالو ستیدو نشمیزن بوده،ماش هی گهیم

 کجاست؟  مامانت

 و گنگ دوباره به اسرا نگاه  جیگ

 به سراغش  یمانیتازه پش کرد

 .آمد

 دستان اسرا  ریاش که ز شانه

   رونیخورد از هپروت ب تکان
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 . آمد

   یکجا بود گمیبا توام ،م دیجاو_

 سراغ مادرت؟داره  یرفت تو؟

 . دهیمادر تو رو م مشخصات

 لب زمزمه کرد:  ریز

 کردم.  رونشیب_

 اش آه بود که از دهان اسرا  جمله

 کرد.  خارج

 رمق اسرا که کنارش   یب جسم

 افتاد گفت:  یصندل یرو

 کردم اسرا.  رونشیمن ب_

 کردم.  رونشیب من

   ی؟من دعوتش کرده بودم .آبرو یتو چکار کرد دیجاو_

 .  یبرد منو

 چه خبره؟  نیبب رونیب برو

 اسرا دست پاچه  یاشک ها دنید با

   یاسرا خارج شد  به سمت درب خروج یکه از گلو یو با داد شد

 . دیدو
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 **** 

 (اسرا) 

  

 ،دست از جمع  فونیزنگ آ یصدا با

 لباس ها برداشت.به سمت  کردن

 رفت.  فونیآ

 . دیایباال ب دیتا جاو ستادیدر ا دم

  یوشب شانیروز از عروس ستیب

 تصادف کرده بود گذشته  وایش که

  رونیب یهوشیاز ب وای.هنوز ش بود

 بود.  امدهین

 که از راهرو  دیجاو یکفشها یصدا

 در را باز کرد.  آمد

 چقدر خسته و گرفته  دیجاو چهره

 . دیرنج یحالت م نیآمد و دل او از ا ینظر م به

 گرفت وگفت:  دیرا از دست جاو فیک

 . یسالم خسته نباش_
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   یدیرا به جاکل چییکه سو یحال در

  یکرد ممنون یم زانیدر آو یجلو

 لب گفت و به سمت مبل رفت.  ریز

  مارستان؟یب یرفت_

 اره. _

 چطور بود؟ _

 همونطور. _

 گفت؟  یدکترش چ_

 ! هیهمونطور-

 نشست و دستانش را در دست گرفت .  دیمبل کنار جاو یرو 

 نگران نباش   شهیخوب م _

 من شد .  ریاسرا تقص شهیخوب نم _

 ؟!  یدیچرا انقدر ناام _

 نیکنم ، ا یخراب م شهیرا دور شانه اسرا گذاشت و سر او را به قلبش فشرد و گفت : من هم دستش

رو خراب  یخراب کنم ، عقد خراب کردم ، عروس زیتو قلبم بود باعث شد همه چ وایکه از ش یا نهیک

 خراب کردم   مونویکردم ، زندگ

 فرو برد   دیجاو یپنجه ها انیرا م انگشتانش

 !   دیام جاو یراض مونیمن از زندگ _

 !  رهیگ یبچه در حق پدر مادر م یمادرت هم دعا کن ، دعا یام ، برا یخدا راض به
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 را در چنگ گرفت .   دیجاو یمردانه گلو یبغض

تونم با کاراش  یتونستم و نم یدونم چرا نم ینم یرو دوست داشتم ، باالخره مادرم بود ول وایمن ش _

 !  امیکنار ب

 من بازم آروم نشدم .  یول ستیکه ن نی، با ا دهیخواب مارستانیتخت ب یکه رو االن

 برداشت.  دیجاو نهیس یرا از رو سرش

 جان !  دیجاو _

 !  یخودتو ببخش دیاول با تو
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 دستانش  انیرا م سرش

  شیزده به زانو ها هیو تک گرفت

 کرد:  زمزمه

 تموم شده.  زی؟همه چ یچطور_

 .  یو از خدا بخوا یاراده کن هی.فقط کافیبخوا هی،فقط کاف زمیتموم نشده عز یچیه_

 نگاهش کند .  دیگذاشت تا جاو دیدست جاو یرا رو دستش

 منو.  نیبب_

   ینم ؟یکن.از من بدتر بود نگام

 را تا صبح  ییمن چه شب ها یدون

 کردم .  هیگر
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 دیند شویوقت بزرگ چیبخدا از دست ندادم.ه مانمویوقت ا چیه ی،ول دمیمن چقدر زجر کش یدونینم

 نگرفتم! 

 خودت شروع کن ،دل خودتو  از

 با خودت صاف کن.  اول

  ادی زدیکه حرف م همانطور

 افتاد.  یزیچ

  ؟یایهفته با من م نیا دیجاو_

 من؟ _

 ! خودتو بشناس  ایآره تو،با من ب_

 هات به خاطر  یسرگردون نیبشناس،بخدا همه ا تویزندگ هدف

 . تهیبودن خدا تو زندگ کمرنگ

 بهت گفته منبع   یحاال کس تا

 کجاست؟  آرامشت

 . یتو فقط منبع آرامش خودتو گم کرد 

 چکار کنم؟  یگیم_

 تر شد.  قیو عم قیصورت اسرا عم یرو لبخند

 تو رو ببرم  خوامیبهت !م گمیم_

 خودم.  یایدن به

  دیزده جاو رتیچشمان ح یوجلو
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 را برداشت و شماره گرفت.  یگوش

  

 ** 

 ) دی(جاو

 روز بود که همراه اسرا به  سه

  یآمده بود و در مراسم معنو مسجد

 شرکت کرده بودو معتکف شده بود.  اعتکاف

  شیپا یشد روز یباورش نم اصال

 باز شود.  ییجا نیهمچ به

 سه روز را فقط اشک  نیا تمام

 خدا را صدا کرد.  شیزمزمه ها انیو م ختیر

 شده بود،  یکه عصبان ییروزها یکه شکسته بود.برا یدل یبرا

 کرده بود.  یکه ناشکر ییروزا یبرا

 همه گذشته اش خدارا صدا زد.  یبرا

 فرصت خواسته بود.  کیخدا  از

 فرصت کوچک که با آن گذشته  کی

 جبران کند.  را

 امروز  کردیته دلش حس م مدام

 برود همه گذشته او پاک شده !  رونیدر ب نیاز ا که



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  694:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 عکس اسرا ضربه زد.  یاش را در آورد و رو یگوش

 او را  یایدختر با آمدنش دن نیا

 کرده بود.  کونیف کن

   یدیاو را شکست و جاو انگار

 از نو ساخت.  گرید

 فوق العاده بت درون او را شکست.  شنهادیپ نیاو را شکست و حاال با ا یبت ظاهر اول

   شیاسرا نوشت و برا یبرا یامیپ

 گفت و سرپا شد.  یعل ایانداخت و بشیرا ج یو گوش فرستاد

دوشش  یاز رو میعظ یلبش نقش داشت.سبک شده بود انگار کوه یرفت لبخند رو رونیکه ب یوقت

 برداشته شده بود. 

 رفت که روز آخر قرارش را با اسرا هماهنگ کرده بود.  ییبه جا میمستق

 به سمتش آمد.  یقرارشان فاصله داشت که اسرا با شاخه گل یچند قدم با جا هنوز

 کرد.  شتریرا ب شیقدم ها سرعت

 گل من!  یشاخه گل برا-

 را از دست اسرا گرفت.  گل

 بهتر از تو وجود نداره!  یگل چیه-

 دست دور شانه اسرا گذاشت.  و

 قبول باشه! -

 ممنون قبول حق باشه!  -
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  م؟یبر-

 ! میبر-

  م؟یریبگ نیماش-

 ! میکن یرو ادهیپ کمی خوادیمن دلم م-

 اسرا را در مشت مردانه خود گرفت و او را با خود همراه ساخت.  دست

 آرام و قرار نداشت.  دلش

 . دیاسرا بگو یکه ته ذهنش قلمبه شده را برا یزیچ کی خواستیم دلش

 اسرا؟ -

 جانم؟ -

 شد؟  یهم خوشبخت تر م نیا از

  ده؟یخدا منو بخشاالن -

 بودن خدا شک نکن!  نیوقت به ارحم الراحم چیه-

 سبکم!  یلیکنم خ یحس م-

 از نشونه هاشه!  یکی نمیا-

 ینطوریکردم ا یفکرشو نم چوقتیگفت:ه دیلبخند او را د یشانه اسرا گذاشت و وقت یرا رو دستش

 .  دمیچتر عشق تو به خدا رس ریکنم من از ز یبشه،حس م

 سرش را کنار گوشش بردو زمزمه کرد:دوستت دارم!  دیاسرا را که د لبخند
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  شیپلک ها یتلفن همراه،ال یصدا با

 از هم باز کرد .  را

 اش را کجا گذاشته .  یگوش دانستیو منگ بود .نم جیگ هنوز

 اش شد.  نهیس یبلند شود که متوجه سر اسرا رو شیاز جا خواست

  رونیسر او ب ریدستش را از ز آرام

 او  یشانه ها یو پتو را رو دیکش

 . انداخت

 را  یشماره منصور گوش دنید با

 چنگ زد و از اتاق  یپاتخت یرو از

 شد.  خارج

 جانم بابا؟ _

  د؟یجاو ییکجا_

 خونه. _

  ؟یخواب بود_

 ،نه صبح بود.  دیبه ساعت انداخت و چشمانش را مال ینگاه

 اوهوم. _

 . مارستانیب ایپاشو ب_

 برق از  مارستانینام ب دنیشن با

 . دیپر سرش
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 شده؟  یچ_

 به  وایاالن بهم زنگ زدن؛ش نیهم_

 اومده.  هوش

 آن را پنهان کند گفت:  یخوشحال توانستیکه نم ییصدا با

  د؟یگیم یجد_

 منصور هم شاد بود.  یصدا

 پسر،صبح از  هیچ میشوخ_

 بهم زنگ زدن.  مارستانیب

 . امیم پوشمیاالن لباس م نیهم_

 . ایآروم تر ب_

  یقطع شد و او سر از پا نم تماس

 .  شناخت

 اش زدو  یگوش یبه رو یا بوسه

 :  گفت

 نوکرتم خدا! _

 را   شیزود جواب دعاها چقدر

 خدا گرفته بود.  از

  کرد؟یسخاوتمندانه برخورد  م نطوریا شیخدا با همه بنده ها یعنی

 خدا کجا بود که تا به حال  نیا
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 شناخت؟  یرا نم او

 گذاشت و  زیم یرا رو یگوش

 اتاق خواب برگشت.  به

 آمده بود.  رونیاسرا از پتو ب دست

 تخت دو زانو نشست و به اسرا  کنار

 شد.  رهیخ

 دختر با آمدنش اورا خوشبخت   نیا

 بود .  کرده

 و برکت   ریاسرا با خودش خ اصال

 آورده بود.  شیبرا

 به کل عوض  شیزندگ زیچ همه

 بود.  شده

  یزیترسو و زن گر هیآن روح یحت

 را با هم خود برده بود.  او

 لبش آمد.  یبه رو لبخند

 شب گذشته افتاد.چقدر کنار  ادی

 آرامش گرفته بود.  اسرا

 از  خواستیهلو نبود .م نیا فیح

 بگذرد.  یبه راحت کنارش
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 گرفت و زمزمه کرد.  یشدم و از سر شانه لخت او بوسه ا خم

 خودم برم!  ین هلوقربو_

 ** 

 ساعت آماده شده بود  کیاز  کمتر

 رساند .  مارستانیخودش را به ب و

 را هنوز به بخش  منتقل نکرده بودند .  وایش

 منصور به سمتش رفت  دنید با

 گفت:  و

 به هوش اومده؟ _

 را داد.  دیو گرفته جواب جاو مغموم

 آره _

 بخش؟  ارنشیپس چرا نم_

   تشیوضع دی؛با ارنشیها که نم یزود نیاومده،به اتازه به هوش _

 بشه.  ثابت

 پشت سرش  واریاش را ب د هیتک

 : داد

  کشه؟یطول م یلیخ_

 . دونمینم_

 که به هوش اومد خودش   نیهم_
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 . هیدواریام یجا
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 منصور  یبه لب ها یمحزون لبخند

 . آمد

 آره ،خدار شکر که به هوش آمد . _

 . متهیغن یکل نمیهم

  ؟یپس چرا ناراحت_

 تموم نشده بود  دیجمله جاو هنوز

 حرفش آمد و گفت.  انیمنصور م که

 ! دیجاو_

 گفت:  یاز مکث کوتاه بعد

 جانم. _

 بهت بگم.  ویزیچ هی دیبا_

 مردانه اش به شور افتاد و  قلب

 همه وجودش را گرفت.  اضطراب

 شده؟  یچ_

 . اطیتو ح میبر ایب_
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 که نگاهش هنوز  یداد و پشت سر منصور در حال یرا تکان سرش

 بود راه  وی یس یدر سبز رنگ آ به

 . افتاد

 لب مزه کرد و  ریداغش را ز یچا

 : گفت

  یبابا؟برا شدهیچ یبگ یخواینم_

 . وایبهش نگو ش گهید_افتاده؟  یاتفاق وایش

 .  دیباال پر شیابرو

 چرا؟ _

   یدر دستش را رو وانیل منصور

 کنارش گذاشت و به  یصندل

 شد.  رهیخ شیروبرو

 دور  یدر ذهنش به سفر انگار

 دراز رفته بود.  و

 رو  وایمن و کامران جفتمون ش_

 . میداشت دوست

  ؟یچ_

 منصور به نشانه سکوت   دست

 اومد.  باال
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 من هنوز درسم را تموم نکرده  _

  ونیکه رفتم تو مغازه آقا هما بودم

 کار!  سر

  فتهیبود اونجا تو حساب و کتاب کمکش کنم تا دستم راه ب قرار

 . ستمیخودم وا یبتونم رو پا و

 کرد.  یهم همونجا کار م کامران

 پدر بزرگت ،دوتا دهنه مغازه  ونیهما آقا

 داشت.  یبرنج فروش بزرگ

 برنج بود.  تاجر

 روز که داشتم به حساب کتابا   هی

 .  کردمیم یدگیرس

 دختر   ی دمید

 گل ورگل اومد داخل مغازه.  تر

 بود .  وایدختر ش اون

 باختم.  نمویروز من دل و د همون

 . زمیشده بود همه چ وایش

 . خوابم،خوراکم

 اسم بود.  هیذهنم فقط  تموم

 ! وایش
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  یمدت  از رفت و آمد ها هیبعد  اما

 و کامران هست.  وایش نیب یمتوجه شدم سر و سر وایش یواشکی

  وونهینابود شد .داشتم د امیدن تمام

 .  شدمیم

 و کامران؟  وایش شدینم باورم

  هیشاگرد مغازه بود ، هیفقط  کامران

 . پادو

  دنیتونستم قبول کنم ،تحمل د ینم

 قابل   ریکنار کامران برام غ وایش

 بود.  تحمل

 بشم و  کینزد وایکرد به ش یسع

 .  شدم

  شیتمام فکر و ذهنش پ وایش اما

 کامران بود.  اون

 زدم   ایروز بالخره دلمو به در هی

 گفتم که دوسش دارم   وایبه ش و

 نه گنده.  هیجواب من شد  اما

 که مثل آوار رو سرم خراب   یا نه

 . شد
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 نبود.  میحال زایچ نیمن عاشق بودم .ا اما

 . اوردیمنو از پا در ن یجواب منف کی

 . شدمیتر م ی،من عاشق تر و قو دنشیبا هر بار د انگار

  کنه،یمشکوک م یتو مغازه کامران کارا دمیروز د کی نکهیا تا

 آروم   یلیشدم و خ قیکاراش دق به

 . دمشییپا یم

  

 آتو از   هیگرفتن  یخوشحال هنوزم

 مثل قند تو دهنمه.  کامران

 از سر برنج  یواشکی!کامران هه

 . کردیم یدزد ها

 . لوینه ک کردیرو م ییلویک ده

 اون روز چشمو بستم و کارشو  من

 . وایگرفتم و اول رفتم سر وقت ش دیند
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 کردم.  فیوکار کامران براش تعر رهیبهش گفتم دوسش دارم وقصد من خ بازم

 اما اون نه تنها باورش نشد.  
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 من واون بلندتر هم شد.  نیب واریانگار د 

 گفتم!  ونیدزدی از انبار به خود اقا هما هیروزی قض هی نکهیا تا

شکل اخراج شد و ممن موندم که حاال شده  نیروز فاتحه کامران خونده شد کامران به بدتر ازاون

 پدربزرگت!  ونیآقا هما نی!امونیاقا هما یبودم سوگل

 رو خواستگاری کردم!  وایصحبت کنه وش ونیموقع مادرمو فرستادم با اقاهما همون

 نه بوداما من هم سوگلی بودم!  وایواب شهم ج باز

 ال وپاک !  دهیپسر ا هی

 کییدوسم داشت از طرفی ازاون  لییأخالقم ،خ نیچون خودش پسر نداشت به خاطر ا ونیاقاهما

 دل چندان خوشی نداشت!  مایدامادش ،شوهر ش

 وقت بامن محرم نشد.  چیبود به عقدمن درامد،اما قلبش ه قییبه هر طر وایش خالصه

 روی اون نداشت!  رییتاث چیقلبش منو دوست نداشت وتمام عاشقانه های من ه واازتهیش

 نبودکامران واقعا دزد بود!  زییچ نیدرحالی که همچ ختمیر سهیفکرمی کرد من برای کامران دس اون

  

برای  نیا کامران بره اب وایوقت نمی ذاشتم ش چیسرد شده اش را به دهان بردوادامه داد:من ه چای

 من مثل روز روشن بود! 

 مال من بود!  وایخوب بوده باشه کامران و چه بد!ش چه

 خودش با کامران بود!  االتیدوسش داشتم وعاشقش بودم اما اون هنوز تو خ من

 بدترهم شد  چیاومدی اوضاع ما بهتر نشد که ه ایکه تو به دن وقتی
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کم کم توَ  نکهیشما دوتارو هم فاصله انداخت تا ا نیب نیگرفت وهم مانیافسردگی بعداز زا وایش

ازشوهرش طالق گرفت ومثل بختک افتاد رو زندگی  مایبزرگ تر شدی وهمزمان با بزرگ ترشدن توش

 پا در هوای ما! 

 ازدستم خارج شده بود.  وایکنترل ش گهید

 دل به زندگی نمی داد ازاون روز به بعد بدتر شده بود.  وایش

 تولدجاناهم نتونست اوضاع رو بهتر کنه!  حتی

 امد.  ادشیحرفهای منصور انروز را خوب  انیم

 اوضاع خانه روبدتر هم کرده بود!  شیجانا خانه رابرداشته بودواوبا شلوغی ها هیگر

 هم مشغول صحبت با تلفن بود .  وایش

 هم رابطه خوبی با هم نداشتند  چندان
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خسته ازهمه جا اورادر اتاق زندانی کرده  واییکرده بودوش کیشل وایای که با تفنگ ابی به ش لحظه

 بود! 

وقتی که منصورازسرکار برگشت واو در خانه دادوقال کرده بودوبه خاطر نگهداری ازبچه هابرسر  تا

 ! دیمی کش ادیمنصورفر

 سیخالی نشده بودکه شلوار خ وایش تیبازکرده بودوهنوز اتش عصبان شیکه منصوردررابه رو وقتی

  وایموقع فرار ازدست ش ندازدکهیدوباره اورا به اتاق ب دوخواستیاورا به مرز جنون رسان نباریا دیجاو
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 ادیبه  گرییز دیچ چیوترس ازاجتماع ه گریوهرزنی د وایافتاد و از آن لحظه به بعد به جز نفرت ازش

 نداشت! 

  

دردی ازمن  چیحرفها ه نیبار مصرف را دردستش چالندوبا فک های منقبض شده گفت:ا کی وانیل

 دوا نمی کند! 

  

 منصور روی شانه اش نشست.  دست

انقدر ضربه نمی خورد !نه من  چکسیازدواج نمی کردم االن ه نیبوداگرمن اصراربه ا رمنیتقص همش

 ! ونه  تو و جانا! وای!نه ش

 بااون ازدواج می کرداوضاعش بهتر می شد؟  وایفکر می کنی اگر شاون کامران هم دزدبود -

 بابا جان!  دونمینم-

 نمی کردم!  جایاالن که فکرمی کنم می گم کاش من اصرارب-

 می تونست عاشق توبشه!  وایتوکه بدنبودی،ش-

  رم،یازش خرده بگ نیاما عاشق نشد ومن نمی تونم به خاطر ا-

!دکترگفته ستیسابق ن واییوا،شیش گهیگذشته نبود!خواستم بگم د زدن نجا،همیازاوردنت ا قصدمن

 ! هیلیپاهاشو ازدست داده باشه خ نکهیاحتمال ا

 شده بود،اصال باورش نمی شد!  رهیومبهوت به دهان منصور خ مات

 واقعا؟ -

 پلک های منصور روی هم رفت! -

 ! شهیباورم نم-
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 ! شهیمنم باورم نم-

اتفاق برای او نمی  نینمی کردا رونیگناه تمام وجودش راگرفت،اگر ان شب اورا ازتاالر ب احساس

 افتاد! 

 من شد!  ریتقص-

 نه! -

 نمی کردم!  رونشیاگه من ب-

 داره!  نویگفته احتمال ا ست،دکتریهنوز که صددرصدی ن-

  

 

  

 نشست .  دیجاو دهیخم یشانه ها یمنصور باز هم رو دست

 و مامان ! بهش بگ گهید _

 دعا کرده بود .  شیبرا یدر اعتکاف کل شبید نیهم

 بشه !  ینطورینبودم ا یمن راض _

واقعا قطع نخاع شده هم دکتر  نکهی! راجب ا یزندگ یعنی،  دیام یعنیکه االن بهوش اومده  نیهم _

 جواب صددرصد بهمون نداده 

 ! 

 شده باشه !  ینطوریچهل درصد ممکنه ا گفت

 باهاش صحبت کنم.  خوامی! م شهیکرد و گفت : مطمئنم خوب م یرا خال وانیداخل ل یضربه چا کی با

 سالها رو بهش بگم .  نیقلمبه شده تمام ا یخوام حرف ها یم 
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 کنه ؟  یقبول م یعنیبشه ! یزندگ نیا بندیپا ادیبرداره ، بهش بگم ب نهیخوام بهش بگم دست از ک یم

 دونم ، باهاش حرف بزن !  ینم _

 شانه منصور گذاشته بود .  یاو بود که دست رو حاال

 !  میپس پاشو بر _

  

 (اسرا)  

 ماه بعد  کی

 اش راه گرفته بود .  یشانیپ یگنجشگ در حال زدن بود . عرق رو کیمثل  قلبش

 اش انداخت .   یبه ساعت گوش یگذاشت و نگاه فشیرا در ک برگه

 رفت.  یبه خانه م دیبود و با دهیبه کالس نرس امروز

 رفت.  نییدستش را به نرده ها گرفت و از پله ها پا 

 افتاد.  یاش انقدرتند تند اتفاق م یزندگ زیهمه چ چرا

 داد ؟!  یدور تند حرکت م یاو را رو دیهم خدا با نجایا یعنی 

 دانست   یباره نم نیرا هم در ا دیدرسش تمام نشده بود و نظر جاو هنوز

 ؟  یشد چ یناراحت م ؟اگریشد چ ی؟اگه خوشحال نم یکرد چ یمخالفت م دیجاو اگر

 یشد صبر کن ی، نم یاومد یم یهول هولک دیتو هم با یعنیو گفت :  دیشکمش کش یرا رو دستش

 درسم تموم بشه ؟ 

 تکان داد و بلند گفت : دربست ؟  یتاکس یبرا یدست

درهم شد  شیدر ، اخم ها یجلو دیپارک شده جاو نیماش دنیشد و با د ادهیپ یخانه از تاکس یجلو

 و باز هم تپش قلب گرفت . 
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 . دیترس یم دیاز روبه رو شدن با جاو شتریب

 کرد ؟!  یخانه چکار م دیوقت از روز جاو نیا

 را در قفل چرخاند و پله ها را آرام آرام باال رفت .  دیکل

 کرد .  یباره حال بدش را بدتر م نیدر ا دیندانستن رفتار جاوتهوع داشت و استرس از  حالت

 .  ردیتهوعش را بگ یکرد جلو یسع قینفس عم کیدهانش گرفت و با  یرا جلو دستش

 در را باز کرد .  یبا لبخند دینفرستاده بود که درب خانه باز شد و جاو رونیبازدمش را ب هنوز

 ؟  یسالم کجا بود _

 ؟  دیبگو دیتوانست به جاو یمقدمه م یب نطوریا

نبود که بتواند  یمساله ا نیکرد ، اما ا یتا آسمان فرق م نیپارسال زم دیاالن با جاو دیجاو هرچند

 !  دیبگو دیجاو یبرا نهیزم شیبدون پ

 پاسخ داد   گرید یرا با سوال سوالش

 ؟!  یزود اومد _

 بد کردم ؟!  _

 زد و قدم در خانه گذاشت   یلبخند

   یخوش اومدنه  _

 و او را در آغوش گرفت .  دیچیدور شانه اش پ دیجاو دست

 !  ییجا هیببرمت  خوامیحاضر شو م _

 کجا ؟  _

 تو حاضر شو !  _
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 من که لباس تنم هست !  _

 نه !  نایا _

 یکه سر عقد برا یرنگ یریسمت کمد لباس ها رفت و مانتو شلوار رنگ روشن با همان شال ش به

 بود را در آورد و گفت :  دهیاسرا خر

 رو بپوش !  نایا _

 ؟  هیچ نایلبخند نگاهش کرد : ا با

 تو بپوش !  _

 به صورتم بزنم.  یآب هیبذار برم  _

 باشه !  _

  

 نشسته بود .   دیجاو نیبعد در ماش قهیدق ده

 باد به صورتش برخورد کرد و گفت :  یداد تا خنکا نییرا پا شهیش

 ؟!  میریم میکجا دار یگینم

 نه هنوز !  _

 !  گهیبگو د _

 باز کن !  گمیم میدیرس ی! حاال چشماتو ببند وقت شهینم _

 چرا ببندم ؟!  گهیچشمامو د _

 کنم !  زتیخوام سوپرا یببند م _

  

  



 تر عشقچ ریز                                       ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  712:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 

  

از بستن چشمانش گذشت که  قهیدانست چند دق یداد و چشمانش را بست و نم یرا تکان سرش

 گفت :   دیتوقف کرد و جاو نیماش

 حاال چشماتو باز کن !  _

در  یجلو زانیآو یها سهیبرداشت و در نگاه اول چشمش به ر شیچشم ها یلبخند دستش را از رو با

 افتاد . 

  د؟یکجاست جاو نجایا _

 بخون بنرا رو !  _

 ییازدواج دانشجو یانداخت که بزرگ نوشته بود محل برگزار وارید یرو ینگاهش را به بنرها حاال

 سراسر استان ! 

 بلند گفت :  یصدا با

 !!  دیجاو _

 جانم ؟  _

 ؟  نجایا _

 اوهوم !  _

 !  شهیرا گرفت و گفت : باورم نم دیدست جاو یخوشحال با

 باورت بشه !  _

   دیکش رونیرا ب یشده کوچک چیعقب جعبه کادو پ یخم شد و از صندل و

 ؟!  هیچ نیا _
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 بازش کن !  _

 لبخند گوش تا گوش صورتش را گرفت.  ییبایز دیچادر سف دنیبه باز کردن جعبه کرد و با د شروع

 !  دیجاو شهیباورم نم _

 تو تا باورت بشه !  میبر _

سرش گذاشت و  یرا رو دیاش را از سرش باز کرد و همان چادر سف یداد و چادر مشک یرا تکان سرش

 گفت : 

 !  میبر _

  

 *** 

  

انداخت ،  یکه سالن را گرفته بودند نگاه یینشسته بود و به جمع عروس و داماد ها یصندل یرو

 خوشش آمده بود .  زیسوپرا نیچقدر از ا

 عروس شده بود.  دوباره

 را داشت.  شیکه آرزو یهم از نوع آن

 و  دیسف یو روسر دیسف لباس

   یچراغان یوسردر دیسف چادر

 . شده

 که کنار   یدیو به جاو برگشت

 گفت:  زدیحرف م گوشش

 بود که آرزو داشتم.  یهمون زتیبود. سوپرا یعال دیحرف نداره جاو_
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  دیجاو یبر لب ها یپر غرور لبخند

 گفت:  آمدو

  یعنیبا من  ی.زندگگهید مینیما ا_

 اسرا خانم.  زیسوپرا

 اسرا  یلب ها یکه رو یلبخند حاال

 بود.  دیتر از لبخند جاو ظیغل یلیخ آمد

 با  ی،زندگ دیآقا جاو یفکر کرد_

 !  زیسوپرا یعنی من

 در آورد و گفت:  دنی،ها ها خند یادا دیجاو

  ؟یبزرگ نیتو ؟به ا یها دار زیسوپرا نیاز ا_

 ! یبله پس چ_

 . نمیرو کن بب_

  شیبرد و برگه آزما فشیدست در ک دیکنجکاو جاو یچشم ها یجلو 

 او گذاشت.  یدست ها انیدر آورد و م را

 . زیسوپرا نمیابفرما _

 گفت:  کردیبرگه ها را باز م یکه ال همانطور

  ه؟یچ_

 بابا شدنت مبارک!  زیسوپرا-

 که گوش تاگوش صورت او را گرفته بود به اسرا لبخند زد.  یضیو با لبخند عر دیباال پر دیجاو یابروها
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 جان من؟ -

 جان تو! -

 😍😍😍😍 

  انیپا

 96/05/08                                             


